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 تصمیم جدید وزارت کشور 
درباره دو شغله ها

س��خنگوی وزارت کشور گفت: اس��تانداران مکلف 
شدند در موعد یک ماهه وضعیت دوشغله ها را در کلیه 
دستگاه های اجرایی استان تعیین تکلیف کرده و گزارش 

آن را به مرکز بازرسی وزارت کشور ارسال کنند.
س��ید سلمان سامانی  با اش��اره به بند ۹ تبصره ۲ 
قانون بودجه س��ال جاری اظهار داش��ت: بر اساس این 
حکم قانون��ی هیچ یک از اس��تانداران و معاونان آن ها 
حق ندارند بطور همزمان عضو هیئت مدیره شرکت های 
دولتی و نهاد های عمومی غیردولتی و سازمان ها اعم از 
زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه ها باشند.

وی در ادامه افزود: همچنین طبق این تبصره قانون 
بودجه س��ال ۹۸ کل کش��ور عضویت همزمان مقامات 
موض��وع ماده ۷۱ قان��ون مدیریت خدمات کش��وری و 
مدیران و معاونان دس��تگاه های اجرای��ی و به طور کلی 
کارکنان شاغل در کلیه پست های مدیریتی و کارشناسی 
در مدیری��ت عاملی و س��ایر مس��ئولیت های اجرایی و 
عضویت هیئت مدیره ش��رکت های دولت��ی و نهاد های 

عمومی غیر دولتی و سازمان ها ممنوع شده است.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی 
اس��تان ها تصریح کرد: طی مکاتبه ای از اس��تانداران 
خواس��ته ایم نسبت به اجرای این حکم قانونی اهتمام 
ویژه داش��ته و نسبت به شناسایی افرادی که دو شغله 

محسوب می شوند اقدام کنند. وزارت کشور

قدردانی حجت االسالم حاجی صادقی 
از فرمانده معظم کل قوا برای انتصاب 

سرلشکر سالمی
حجت االس��ام حاجی صادق��ی در پیامی از تدبیر 
حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا در انتصاب سرلش��کر 
حسین سامی به عنوان فرمانده کل سپاه قدردانی کرد.

متن پیام نماینده ولی فقیه در س��پاه به این شرح  
است:

محضر مبارک رهبر عظیم الش��ان انقاب اسامی 
و فرمانده معظم کل قوا

حضرت آیت ا... العظمی امام خامنه ای )مدظله العالی(
ضمن آرزوی سامت، طول عمر و عزت روز افزون 
برای حضرت مستطاب عالی، اینجانب به نمایندگی از 
همه سبزپوشان جان برکف سپاه، بر خود الزم می دانم 
از تدبی��ر و تصمیم حکیمانه آن حض��رت در انتصاب 
شایس��ته سردار سرافراز س��پاه برادر گرانقدر و والیی 
سرلش��کر پاسدار حس��ین س��امی به عنوان فرمانده 
کل س��پاه پاسداران انقاب اسامی که به حق برازنده 

ایشان است، صمیمانه سپاسگزاری می نمایم.
تقارن ص��دور این حکم با نیمه ش��عبان المعظم 
میاد موفورالس��رور قطب عالم امکان حضرت ولی اهلل 
االعظم روحی لتراب مقدمه الفداء و س��الروز تاسیس 
سپاه پاس��داران انقاب اس��امی، حکایت از انتخابی 
معن��ادار و نقطه عطف دیگ��ری از دفتر افتخارات این 
نه��اد در اجرای ماموری��ت خطیر صیان��ت از انقاب 
اسامی در چهل سال گذشته بوده و امید است منشاء 
آثار و برکات ارزش��مندی در گام دوم انقاب و زمینه 
س��از ظهور حضرت ولی عص��ر )عجل اهلل تعالی فرجه 

الشریف( باشد؛انشاءاهلل
این س��رباز فدای��ی والیت، ضمن اع��ام آمادگی 
هم��ه جانبه مجموع��ه نمایندگی ولی فقیه در س��پاه 
برای همکاری با س��ردار سامی برای تحقق منویات و 
رهنمودهای حضرتعالی در انجام مأموریت های فرهنگی 
و تاش برای ارتقاء آن، بر خود الزم می دانم از مجاهدت 
های بی دریغ برادر مخلص، والیتمدار و عزیزم س��ردار 
سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری در دوران فرماندهی 
سپاه پاس��داران انقاب اسامی تقدیر و تشکر نموده و 
ضمن همکاری و مس��اعدت همه جانبه از ظرفیت ها و 
توانمندیهای حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه، توفیق 
ایشان را در مسئولیت راهبردی و مهم قرارگاه فرهنگی 
اجتماعی حضرت بقی��ه اهلل االعظم )ارواحن��ا فداه( از 

محضر ربوبی مسئلت می نمایم.  سپاه نیوز

 جزئیات طرح مجلس
 برای جبران خسارت کشاورزان سیل زده

نایب رئیس کمیس��یون کشاورزی مجلس شورای 
اسامی جزئیات طرح ۲فوریتی پرداخت تسهیات به 

کشاورزان مناطق سیل زده را تشریح کرد.
جال محمودزاده با بیان اینکه بر اثر سیاب های 
اخیر محصوالت و زیرس��اخت های کش��اورزی مناطق 
س��یل زده آس��یب دیده اس��ت، گف��ت: بس��یاری از 
مرغداری ها، دامداری ها و همچنین صنایع نیش��کر بر 

اثر سیل خسارت دیده اند.
نایب رئیس کمیس��یون کش��اورزی مجلس ادامه 
داد: برای جبران خس��ارت محصوالت کشاورزی طرح 
دوفوریتی در دس��ت بررسی اس��ت تا از محل صندوق 
توس��عه مل��ی و اعتب��ارات م��واد ۱0 و ۱۲ ح��وادث 
غیرمترقبه تأمین اعتبار ش��ود تا تسهیات با عوض و 
کم بهره )سود 4 درصد( در اختیار کشاورزان و باغداران 
ق��رار گیرد. محم��ودزاده در همین راس��تا اضافه کرد: 
همچنین طبق این طرح قرار اس��ت اگر کش��اورزی در 
گذشته وام دریافت کرده، بازپرداخت آن 3 سال تمدید 
ش��ود و کارمزد این 3 س��ال هم توسط دولت پرداخت 

شود.  تسنیم

اخبار

نیروهای مسلح آمادگی پاسخگویی به هرگونه تهدید را دارند
فرمانده نهاجا گفت: نیروهای مس��لح نه تنها آمادگی پاسخگویی به هرگونه 
تهدی��د را دارند بلکه حتی لحظه ای اجازه خطور فکر تجاوز و تعدی به مرزهای 

کشور را به دشمن نیز نخواهند داد.
امیر سرتیپ خلبان »عزیز نصیرزاده« در آیین معرفی فرمانده جدید پایگاه 
ش��هید نوژه همدان اظهار داش��ت: تجهیز نیروهای مسلح کش��ورمان به نیروی 

ایمان، تقوا و روحیه جهادی، مایه مصونیت در برابر فتنه ها و تهدیدات است.
وی گفت: دش��من با استفاده از تمام ظرفیت ها از جمله فضای مجازی با تحلیل های 
مغرضانه، تاش می کند واقعیات و دستاوردهای چشمگیر انقاب اسامی را کوچک جلوه 
دهد اما تجهیز به ساح بصیرت و سواد رسانه ای این نقشه دشمن را هم نقش بر آب خواهد 
کرد. در این مراسم از خدمات ارزشمند سرتیپ دوم خلبان زال بیگی قدردانی و سرتیپ دوم 

خلبان خدایی به سمت فرماندهی پایگاه هوایی شهید نوژه همدان منصوب شد.  میزان

ارتش اسالم
چرا استانی شدن انتخابات را به شورای نگهبان نمی دهند

عضو هیئت رئیس��ه مجلس ش��ورای اسامی نس��بت به ارسال نشدن طرح 
استانی ش��دن قانون انتخابات مجلس از سوی معاونت قوانین پارلمان به شورای 

نگهبان انتقاد کرد.
امیرحسین قاضی زاده هاشمی با اشاره به مصوبه مجلس برای استانی شدن 
انتخاب��ات پارلمان گفت: مصوبه مجلس برای اصاح موادی از قانون انتخابات در 
روز سه ش��نبه هفته گذش��ته در مجلس پایان یافته، اما هنوز این مصوبه از س��وی 
معاونت قوانین، به شورای نگهبان ارسال نشده است. وی تصریح کرد: نمی خواهم درباره 
تعلل معاونت قوانین مجلس برای ارس��ال نک��ردن طرح اصاح موادی از قانون انتخابات 

مجلس به شورای نگهبان، قضاوت کنم، اما به هر حال این تأخیر معنادار است.
قاضی زاده هاش��می، تأخیر در ارس��ال مصوبه پارلمان برای اس��تانی شدن انتخابات 

مجلس به شورای نگهبان را، موجب تأخیر در اجرای آن دانست.  تسنیم

پارلمان
مشکل اسکان موقت تا یک ماه  آینده حل می شود

وزیر کش��ور در حاش��یه دومین جلسه قرارگاه نوس��ازی و بازسازی مناطق 
سیل زده گفت: مشکل اسکان موقت را تا یک ماه آینده حل خواهیم کرد.

رحمانی فضلی افزود: گزارشی که گروه های شش گانه در جلسه ارائه کردند 
روند مطلوب و مناس��بی داشته است همه واحدهای تخریب شده شناسایی شد 

و شناسنامه ای برای آنها در نظر گرفته شده است. 
وی ادامه داد: پرداخت خسارت ها آغاز شده است و اسکان موقت در اختیارشان 
قرار گرفته ش��د که با توجه به آغاز گرمای هوا و س��خت بودن شرایط تاش داریم تا با 

پرداخت اعتباری آنها بتوانند خانه هایی را برای خود اجاره کنند.
وزیر کش��ور اظهار کرد: اگر همه مردم همچون مرحله مقابله با س��یل همکاری شان 
را ادامه دهند و رسانه ها هم بتوانند کمک کنند تا مشارکت مردم را در جذب و نظارت 

داشته باشند می توانیم بسیاری از مشکات را حل کنیم.  فارس

میدان فاطمی

پس از رفتاره��ای خصمانه آمریکا در  تحری��م نفت��ی و قرار دادن نام س��پاه امنیت و اقتدار
پاس��داران در فهرس��ت گروه ه��ای تروریس��تی، جمهوری 
اسامی ایران نیز گزینه های فراوانی برای پاسخ به اقدامات 

ایاالت متحده و همپیمانان او در دست دارد.
رئیس جمهور کش��ورمان پس از ان ک��ه آمریکا اعام 
کرد که با تحریم قص��د دارد صادرات نفت ایران را به صفر 
برس��اند اعام کرد اگر آمریکا دس��ت به چنین کاری بزند 
و اج��ازه ندهد که نفت ایران از خلی��ج فارس و تنگه هرمز 
صادر ش��ود، هیچ کشوری اجازه نخواهد داشت از این تنگه 

نفت صادر کند.
یکی از گزینه های ایران نظارت و کنترل بیشتر بر تنگه 
هرمز اس��ت، هم اکنون نیز نیروهای سپاه پاسداران انقاب 
اس��امی بر این تنگه تس��لط دارند و هر کش��تی که از این 
تنگه عبور می کند باید با هماهنگی نیروهای مس��تقر ایران 

در این تنگه استراتژیک باشد.
بس��تن تنگ��ه هرمز زمان��ی اتف��اق خواهد افت��اد که 
آمریکایی ها دس��ت به تحرکات خصمان��ه بزنند، هم اکنون 
ساز و کار چنین واکنشی برای جمهوری اسامی ایران مهیا 
اس��ت اما آمریکایی همچن��ان در خلیج فارس و تنگه هرمز 

رفتار عادی خود را دارند.
از س��وی دیگر برای پاس��خ ب��ه اقدام��ات آمریکا علیه 
جمهوری اسامی ایران به جز گزینه تنگه هرمز، گزینه های 
دیگری همچون بازنگ��ری در تعهدات برجامی و ان پی تی 
وجود دارد که این گزینه نیز می تواند در دس��تور کار قزرار 

داشته باشد.
پروتکل الحاقی که از س��وی ایران به طور داوطلبانه به 
اجرا در آمده و هنوز به تصوب مجلس نیز نرس��یده اس��ت 
یکی دیگر از گزینه های ایران است. با توجه به شرایطی که 
آمریکا ایجاد کرده تحرک دستگاه دیپلماسی و البته نیروهای 
مسلح در واکنش به اقدامات آمریکا باید با هماهنگی کامل 
باش��د که چنین اس��ت. در همین زمینه س��ردار سرلشکر 
باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: ما قصد بستن 
تنگه هرمز را نداریم؛ مگر اینکه دش��منی دشمنان به حدی 

برسد که چاره ای جز آن نباشد.
وی که در حاشیه بیست و سومین همایش فرماندهان، 

رؤس��ا و مدیران نیروی انتظامی در ستاد فرماندهی ناجا در 
جمع خبرنگاران سخن می گفت 

در باره تنگه هرمز اظهار داش��ت: بارها توس��ط مقامات 
گفته ش��ده اس��ت که امنیت تنگه هرمز بر عهده نیروهای 
مسلح جمهوری اسامی ایران است و ما خواهان امنیت آن 

و باز بودن آن هستیم.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، تصریح کرد: همان طور 
که نفت و کاالهای س��ایر کشورها در حال عبور از این تنگه 
اس��ت، نفت و کاالهای ما نیز بای��د از این تنگه عبور کند و 
مقامات ما گفته اند اگر چنانچه قرار اس��ت کسی تنگه هرمز 

را ناامن کند حتماً با آن مواجه می شویم.
به گفته سرلش��گر باقری، اگر نفت ما عبور نکند، نفت 

دیگران هم از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد.
سرلش��کر باقری اعام کرد: این به معنای بس��تن تنگه 
هرمز نیس��ت ما قصد بستن تنگه هرمز را نداریم مگر اینکه 
دشمنی دشمنان به حدی برسد که چاره ای جز آن نباشد و 

ما قادر به آن هستیم و این را دشمنان می دانند.
وی گفت: ناوها و ش��ناورهای آمری��کا در عبور از تنگه 
هرمز موظف به پاس��خگویی به سپاه پاسداران هستند چرا 
که س��پاه مسئول تأمین امنیت تنگه هرمز است و تا دیروز 
س��واالت سپاه را پاسخ دادند و ما نشانی در تغییر در روش 

جاری آنها در تنگه هرمز نمی بینیم.
وی در خص��وص آخرین وضعیت دو مرزبان اس��یر در 
پاکستان، گفت: ارتباطات گسترده و پیگیری ها ادامه دارد؛ 
نخست وزیر پاکستان در سفر اخیر به تهران قول هایی داده 
و امیدواریم که در آینده نزدیک این دو مرزبان آزاد شوند.

رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح درباره دس��تگیری 
عوامل تروریستی حادثه خاش اعام کرد: تعدادی دستگیر 
شدند که مس��یر قضایی پرونده ش��ان در حال انجام است؛ 
تعدادی هم به خاک کش��ورهای همس��ایه ف��رار کردند که 

پیگیری برای استرداد مجرمان در جریان است.
سرلش��کر باقری به اقدامات ناجا در سال ۹۸ پرداخت 
و گف��ت: برنامه های اساس��ی برای ناجا تدوی��ن و اعتبارات 
مناسبی دیده شده و امیدواریم سال ۹۸ که سال رونق تولید 
است بدون هیچ گونه ناامنی باشد تا بخش های اقتصادی با 

فراغ بال به مسئولیت خود بپردازند.  فارس

سرلشکر باقری: 
می توانیم تنگه هرمز را ببندیم 

رئیس مجلس ش��ورای اسامی با بیان  ن یبــــو اینک��ه اتحادیه اروپا نش��ان داده، وزن تر
کافی برای نگهداری معاهدات بین المللی را ندارد،گفت: در 
مس��ئله هس��ته ای ایران، بارها گفتند ما هس��تیم اما عمًا 

چیزی ندیدیم.
عل��ی الریجان��ی در همایش بین الملل��ی آینده جهان 
اس��ام در اف��ق ۱4۱4 که در تاالر عامه امینی دانش��کده 
حقوق و علوم سیاس��ی دانش��گاه تهران برگزار ش��د، گفت: 
غفلت از آینده، خس��ران بزرگی را برای کش��ورها به وجود 
می آورد، برخی حاکمان نیز متأسفانه برای اهداف کوچک، 

آینده را از دست می دهند.
رئیس مجلس ش��ورای اس��امی، داش��تن دیوان داوری 
اس��امی را برای گس��ترش کشورهای اس��امی بسیار مهم 
دانس��ت و گفت: ایجاد یک دیوان داوری اس��امی با توجه به 
گسترش روابط و تجارت کشورهای اسامی امری ضروری به 
نظر می رسد که مؤسسه آینده پژوهی در این زمینه گام های 
برداش��ته است، من توصیه می کنم این ایده های خوب را رها 

نکنید.
وی ب��ا بیان اینکه یک��ی از دل مش��غولی های امام )ره( 
استفاده از ظرفیت متحد جهان اسام بود که در قانون اساسی 
ه��م تجلی پیدا کرد، گفت: توجه به جهان اس��ام، کمک به 
ملت های مس��لمان در اصول مختلف قانون اساس��ی متبلور 

است. باید بسترهای فرهنگی نیز در این راستا ایجاد شود.
الریجانی با اشاره به نقش آیت اهلل سیستانی در هدایت 
مردم عراق، خاطرنشان کرد: پس از صدام، آمریکایی ها فکر 
می کردند به ایالتی دست یافتند و بدون توجه به مختصات 
فرهنگی عراق، اقداماتی را انجام داده اند. متن قانون اساسی 
عراق را در ابتدا آمریکایی ها نوش��تند اما آیت اهلل سیستانی 
مخالفت کردند و اعام کردند »قانون اساس��ی عراق را باید 

مردم عراق بنویسند.«
وی افزود: در درگیری های ش��یعه و سنی که در عراق 
به راه انداختند آن کس��ی که ش��رایط را آرام کرد، آیت اهلل 

سیستانی بود.
وی با بی��ان اینک��ه جریان های سیاس��ی، اجتماعی و 
فرهنگ��ی در عالم اس��ام بای��د مورد بررس��ی و توجه قرار 
گیرند، تاکی��د کرد: باید جریان های افراطی و مخرب را نیز 

مورد بررس��ی قرار داد. این جریانات متأثر از تفکر وهابی و 
ابداع بیگانگان است.

الریجانی با بیان اینکه باید نوع فکر و اقدامات آنها مورد 
بررس��ی قرار گیرد تا نوع مبارزه با آنها تعیین ش��ود، گفت: 

مبارزه فرهنگی با این گروه ها باید مورد توجه قرار گیرد.
وی اظه��ار داش��ت: باید قب��ول کرد که ُدز مناقش��ات 
سیاس��ی و امنیتی در جهان اسام در حال حاضر باال است 
و ضمناً فش��ار کش��ورهای بزرگ و قدرتمند هم گاهی مانع 

از این رشد می شود.
رئیس مجلس ش��ورای اسامی با تاکید بر اینکه مقوله 
تجارت بین کش��ورهای اسامی باید مورد توجه جدی قرار 
گیرد، اظهار داشت: مجموع آمارها نشان می دهد از مجموع 
تجارتی که کشورهای اسامی دارند، حدود ۲0 درصد از آن 
مربوط به تجارت بین کشورهای اسامی است، یعنی توجه 

بیشتر آنان به تجارت با کشورهای غیراسامی است.
وی تاکید کرد: نقص درک کشورها از قابلیت های یکدیگر 
بسیار زیاد اس��ت و شناسایی ظرفیت های یکدیگر را ندارند و 
لذا بر حس��ب آشنایی یا فشاری که کشورهای دیگر به سمت 
کش��ورهای دیگ��ری می روند ک��ه عمًا زمینه های اس��تفاده 
کشورهای اسامی از ظرفیت های یکدیگر را کاهش می دهند.

رئی��س مجلس ش��ورای اس��امی با بی��ان اینکه ملک 
عبداهلل خیلی عاقل تر از مس��ئوالن فعلی عربستان سعودی 
ب��ود، تصریح کرد: ما در آن زم��ان ارتباطات نزدیکی با وی 
برقرار کردیم و نس��بتاً فرد آش��نایی به مس��ائل منطقه بود 
ک��ه یکی از مس��ئوالن امنیتی تراز باالی عربس��تان که ما، 
راجع به مسائل مختلف منطقه گفتگو می کردیم، یک شبی 
به بنده گفت که ما دو اش��تباه در م��ورد ایران کردیم اول: 
آنکه طالب��ان را به وجود آوردی��م و کمکش کردیم و حاال 
پش��یمانیم و دیگر آنکه: 40 میلیارد دالر به عراق در جنگ 
با ایران کمک کردیم که به ایران ضربه بزند و از این موضوع 

هم پشیمان هستیم.
وی با بیان این مطلب »شاید ایجاد گروه های تروریستی 
با پ��ول و طراحی های امنیتی انجام گی��رد اما هدایت آنها 
دیگر دست آنها نیس��ت«، تاکید کرد: آنها همین مشکل را 
در افغانس��تان داش��تند و داعش را ایجاد کردند اما امروز از 

دست آنها خارج شده است.  مهر

الریجانی:
 برخی درمنطقه حرف حساب نمی فهمند

حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای  والیـت فرمانده معظ��م کل قوا ظهر بـــا 
روز )یکش��نبه( در دی��دار فرمانده��ان و مدیران 
نیروی انتظامی، با تأکید بر لزوم اس��تمرار حرکت 
ای��ن نی��رو به س��مت نی��روی انتظام��ِی مطلوب 
جمه��وری اس��امی، نقش آن را در تحقق ش��عار 
س��ال یعن��ی »رونق تولی��د« و همچنی��ن تأمین 
امنی��ت فض��ای مج��ازی مه��م ب��ر ش��مردند و 
خاطرنش��ان کردند: نیروی انتظامی باید به صورت 
ج��دی با قاچاق مب��ارزه، و با عوام��ل ناامن کننده 

فضای مجازی مقابله کند.
حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای در ای��ن دیدار، 
»اقتدار« و »مهربانی« نیروی انتظامی را دو عنصر 
مکمل یکدیگر خواندند و با اش��اره به کار و تاش 
ش��بانه روزی کارکنان زحمتکش این نیرو در ایام 

عید و تعطیل، افزودند: در قضیه سیل اخیر نیروی 
انتظام��ی ب��ا خدمتگزاری به مردم آس��یب دیده و 

تأمین امنیت مناطق سیل زده خوش درخشید.
ایشان پیشرفتهای نیروی انتظامی در سالهای 
اخیر را حقیقتی با ارزش دانستند و افزودند: البته 
این به معنای آن نیس��ت که نی��روی انتظامی در 
سطح مطلوب نظام اسامی قرار دارد، بلکه باید با 
تاش و کار مداوم به آن س��طح رسید و هر عاملی 
را که فضیلت ها و افتخارهای نیروی انتظامی را در 
ذهن مردم زیر س��ؤال می برد، ولو یک مأمور ناباب 

در یک کانتری باشد، اصاح کرد.
رهبر انقاب اس��امی، تأمین امنیت را الزمه 
تحرک و رون��ق اقتصادی خواندند و خاطرنش��ان 
کردند: یکی از موانع تحقق رونق تولید، »قاچاق« 
اس��ت که امروز به صورت دوطرفه درآمده اس��ت 

و ع��اوه ب��ر واردات قاچاق، برخ��ی اجناس مورد 
نیاز مردم و بخش کش��اورزی نیز از کش��ور خارج 

می شود.
حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای تأکی��د کردند: 
پش��ت پرده برخی از این موارد صرفاً س��ودطلبی 
نیس��ت، بلکه فکر، نقش��ه و مقاصد سویی در این 
قضایا وجود دارد که نیروی انتظامی باید با مراقبت 

کامل، با آنها برخورد کند.
»تأمین امنیت فض��ای مجازی« نکته دیگری 
بود که رهبر انقاب اس��امی به آن اش��اره کردند 
و گفتند: فض��ای مجازی ام��روز در زندگی مردم 
گسترش زیادی پیدا کرده است و در عین منافع و 

امکانات، خطرات بزرگی نیز دارد.
ایش��ان ناامن ش��دن فضای مجازی را موجب 
ضرر و زیان به مردم دانس��تند و بر وظیفه نیروی 

انتظام��ی در تأمین امنیت فض��ای مجازی تأکید 
کردند.

حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای، »جلوگیری از 
خری��د و فروش س��اح« را یکی دیگ��ر از وظایف 
مهم نی��روی انتظام��ی برش��مردند و افزودند: در 
برخی کشورها مانند آمریکا، خرید و فروش ساح 
ب��ه علت منافع مافیای کمپانی های اسلحه س��ازی 
آزاد اس��ت و برای مردم آن مشکل س��از است، اما 
در کشور ما که چنین مشکلی وجود ندارد و خرید 
و فروش ساح ممنوع است، باید جلوی آن گرفته 

شود.
رهبر انقاب اس��امی با تأکید بر جلوگیری از 
خرید و فروش س��اح در فض��ای مجازی، گفتند: 
قاتل دیروز روحانِی همدانی در صفحه اینستاگرام 
با چهار نوع اس��لحه تصاویری از خود منتشر کرده 

اس��ت که مقابله ب��ا اینگونه م��وارد وظیفه نیروی 
انتظامی است.

پی��ش از س��خنان رهب��ر انق��اب اس��امی، 
سردار س��رتیپ اش��تری فرمانده نیروی انتظامی، 
حضور فعاالنه و برق��راری امنیت در موقعیت های 
مختل��ف همچ��ون راهپیمایی اربعین، شناس��ایی 
و برخ��ورد ب��ا مفس��دین اقتصادی، اج��رای طرح 
نوروزی و کاهش س��وانح و تلفات رانندگی، بسیج 
امکان��ات و نیروه��ا برای کمک به س��یل زدگان و 
تأمی��ن امنیت آن مناطق را ج��زو خدمات نیروی 
انتظام��ی خوان��د و اف��زود: در گام دوم انقاب با 
ع��زم و اراده راس��خ، س��امت اداری، قاطعی��ت و 
خدمت ب��دون منت به مردم، به دنبال دس��تیابی 
 به پلیِس تراز انقاب و تمدن اسامی خواهیم بود. 
 پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

رهبر معظم انقالب در دیدار فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی:

با قاچاق و عوامل نا امن  کننده فضای مجازی برخورد جدی کنید

معاون هماهنگ  کننده ارتش  اسـالم با بیان اینکه ارتش جمهوری ارتش 
اس��امی از آمادگی بس��یار باالیی ب��رای مقابله با 
تهدیدات احتمالی برخوردار است، گفت: نمی شود 

لحظه ای از آمادگی رزمی غافل شد.
امی��ر دریادار حبیب اهلل س��یاری درباره میزان 
آمادگی ارتش جمهوری اسامی ایران برای مقابله 
با تهدیدات احتمالی، با توجه به درگیر بودن بخشی 
از یگان های آن در امدادرس��انی ب��ه مردم، اظهار 
داشت: ارتش جمهوری اس��امی ایران از آمادگی 
بس��یار باالیی برای مقابله با تهدی��دات برخوردار 
اس��ت. وظیفه اصل��ی ارتش، حفاظت و حراس��ت 
از مرزهای کش��ور و حفظ تمامیت ارضی کش��ور 
اس��ت و در کنار همه کارهایی که در امدادرسانی 
ب��ه مردم انجام می دهد که آن را برای خود افتخار 
می داند، نیروهای مس��لح آمادگی رس��می خود را 
حفظ می کنند و به خوبی می دانند که نمی ش��ود 

لحظه ای از آمادگی رزمی غافل شد.
وی خاطرنش��ان ک��رد: حفظ توان جس��می، 
روحی، رزمی و آمادگی برای حراس��ت از تمامیت 
ارض��ی در ج��ای خ��ود ب��رای تمام��ی یگان های 
نیروهای مس��لح از جمله ارتش جمهوری اسامی 
ای��ران، محفوظ و حیاتی اس��ت و یگان های ارتش 
در اوج آمادگی رزمی به س��ر می برند اما در عرصه 
خدمت رس��انی به مردم که گرفتار س��یل هستند، 
نیروه��ای ما با ت��وان مضاعف و اش��تیاق فراوان، 

مشغول خدمت رسانی به مردم هستند.
مع��اون هماهنگ کننده ارتش درباره اقدامات 

انجام شده توسط ارتش جمهوری اسامی ایران در 
خدمت رسانی به سیل زدگان در استان های مختلف، 
گفت: در راستای اجرای فرامین فرماندهی معظم 
کل ق��وا برای امدادرس��انی به مردم س��یل زده در 
استان های گلستان، لرستان، خوزستان و سیستان 
و بلوچستان، همه نیروهای مسلح از جمله ارتش، 

به سرعت وارد عمل شدند.
وی ادام��ه داد: اگرچه ارت��ش از لحظات اول 
در مناطق س��یل زده حضور داش��ت ام��ا بافاصله 
با تش��کیل قرارگاه هایی در استان های سیل زده و 
در فاز اول، ب��ا به کارگیری تمام امکانات مس��تقر 
در پادگان های نیروه��ای چهارگانه ارتش موجود 
در مناطق س��یل زده، به امدادرسانی و کمک مردم 

گرفتار در سیل پرداخت.
معاون هماهنگ کنن��ده و فرمانده قرارگاه امداد 
ذوالفقار ارتش افزود: طوالنی ترین مدت زمان سیل، 
متوجه استان خوزستان است زیرا همه آب استان های 
باالدست و سدهای موجود، وارد این استان شد تا به 
سمت دریا برود به همین دلیل در پایین دست سدها، 

آب گرفتگی گسترده ای به وجود آمد.
دریادار س��یاری تصریح کرد: تمامی نیروهای 

انسانی، تجهیزات و ماش��ین های مهندسی ارتش 
در استان های سیل زده به ویژه خوزستان از لحظه 
ابتدایی آغاز س��یل و تاکنون مشغول امدادرسانی 
به مردم عزیزمان هس��تند. همچنی��ن بالگردهای 
هوانی��روز و نیروی دریایی و در کنار آنها، امکانات 
و ماش��ین آالت س��نگین ترابری و راهسازی ارتش 
در ای��ن مناط��ق به ایجاد س��یل بند و بازس��ازی 
جاده ها و پل های تخریب ش��ده، مشغول هستند. 
پراکندگی روستاها در اطراف رودخانه های کرخه، 
دز و کارون موجب شده تا محیطی که نیروها باید 
به امدادرس��انی در آن منطقه به م��ردم بپردازند، 
گسترده باش��د اما کمک رس��انی در همه مناطق، 

الزم و ضروری است.
وی همچنی��ن ب��ه اقدام��ات نی��روی هوای��ی 
ارتش جمهوری اس��امی ایران در امدادرس��انی به 
سیل زدگان اشاره کرد و گفت: نیروی هوایی ارتش 
نیز از ابتدای وقوع س��یل، دوشادوش سایر نیروها، 
وظیف��ه انتقال کمک های مردم��ی و هال احمر از 
تهران به اهواز، خرم آباد و گلستان را بر عهده داشت. 
در کن��ار اینها، قرارگاه پدافند هوای��ی نیز امکانات 
زیس��تی و نیروی انس��انی فراوانی را برای کمک به 

مردم به مناطق سیل زده گسیل کرده است. نیروی 
دریای��ی نیز تکاوران دریای��ی، بالگردها و قایق های 
خود را در اس��تان گلس��تان و بخصوص خوزستان، 
مستقر و هوانیروز نیروی زمینی با توان باالیی، پای 
کار بود و خدمات بسیار درخشانی را در امدادرسانی 

به مردم، از خود به نمایش گذاشته است.
مع��اون هماهنگ کنن��ده و فرمان��ده قرارگاه 
امداد ذوالفقار ارتش تاکید کرد: اولویت در مناطق 
س��یل زده ابت��دا تخلیه منازل در معرض س��یل و 
اس��کان و تأمین نیازهای زیستی مردم بوده که به 
خوبی انجام شد. در مرحله دوم، ترمیم سیل بندها 
نیز از ضروری ترین اقدامات در اس��تان خوزستان 
ب��ود که با ادوات مکانیزه و نیروهای انس��انی، این 

کار به خوبی پیش رفت.
وی اضافه کرد: یک��ی دیگر از اقدامات ویژه و 
بس��یار مهمی که در روزهای اخیر توس��ط ارتش 
جمهوری اس��امی ایران انجام شده، احداث پل ها 
و برق��راری ارتباط خطوط مواصاتی روس��تاها و 
ش��هرها بود که در لرس��تان، پلدختر و خوزستان 
توس��ط واحدهای مهندس��ی نیروی زمینی انجام 
ش��د که این اقدام، کار بسیار بزرگ و مهمی برای 

امدادرسانی به مردم گرفتار در سیل بود.
دریادار سیاری خاطرنشان کرد: در مجموع همه 
پادگان ه��ا و کارکنان ارتش جمهوری اس��امی برای 
خدمت رسانی به مردم بسیج شده و نیروها و کمک های 
خود را به مناطق درگیر س��یل اعزام کردند و مشغول 

خدمت رسانی به مردم شریف ایران اسامی هستند.
مع��اون هماهنگ کننده ارتش ب��ا بیان اینکه 
امیدواریم با این تاش ها بشود اندکی از درد مردم 
را کاهش داد، گفت: زیرا واقعاً شرایط بسیار سخت 
است و تعدادی از مردم همه سرمایه، کشاورزی و 
دام های خود را از دس��ت داده اند و البته کاری هم 
در مقابل این س��یل عظیم نمی ش��د انجام داد اما 
همه باید دس��ت در دست هم داده و به این مردم 
عظیم و شریف کمک کنیم تا با کمک خدا، اوضاع 

و احوال مردم بهتر شود.
وی اوضاع اس��تان خوزس��تان را دارای ثبات 
دانست و گفت: همه مسئوالن، مردم، سازمان های 
دولتی و نیروهای مس��لح، از ارتش و سپاه، وزارت 
دف��اع، نی��روی انتظام��ی و همه در ح��ال تاش 
هستند تا این ش��رایط به خوبی پایان یابد. معاون 
هماهنگ کننده و فرمانده ق��رارگاه امداد ذوالفقار 
ارت��ش درباره امکانات و اقام م��ورد نیاز مردم در 
مناطق سیل زده، گفت: اگرچه کمک های بسیاری 
تاکنون به مردم انجام شده و امکانات و اقام مورد 
نیاز در مناطق وجود دارد اما به دلیل پراکندگی و 
گس��تردگی مناطق درگیر سیل، تقسیم این اقام 
و امکانات، کار دش��واری اس��ت و باید با مدیریت 

صحیح و به صورت بهتری انجام شود.  مهر

دریادار سیاری:

ارتش آماده مقابله با تهدیدات احتمالی است
در اوج آمادگی رزمی هستیم


