
باز هم برف، باز هم غافلگیری
ادامه از صفحه اول 

البته مانند همیش��ه این مش��کالت پی��ش از آنکه 
در رس��انه های رس��می منعکس ش��ود در شبکه 
های مجازی مطرح ش��د. از دوش��نبه ش��ب برخی 
ش��هروندان در فضای مجازی اقدام به انتش��ار راه 
بن��دان های طوالن��ی در جاده ه��ای برفی منتهی 
به اس��تان گی��الن کردند و برخ��ی از آنها حتی از 
تعبی��ر فاجعه برای این منظور اس��تفاده کردند! به 
گفت��ه آنان نانوایی ها در رش��ت کار نمی کردند  و 
مرغداریها نیز در معرض نابودی قرار داشتند. نکاتی 
ک��ه البته در گزارش های خبری ش��بانه تلویزیون 
تکذیب شد.س��خنگوی  س��ازمان  اورژانس کشور به 
گف��ت: بر اثر بارش برف و  ریزش بهمن در اس��تان 
گی��الن تا این لحظه ۷ نف��ر جان باختند که از این 
تعداد ۵ نفر ب��ر اثر ریزش بهمن در رودبار و ۲ نفر 
بر اثر س��قوط از ارتفاع و ریزش س��قف در رش��ت 
بودن��د. وی گف��ت: ۷۸ نفر نیز بر اثر تروما ناش��ی 
از س��قوط و س��رخوردگی به مراک��ز درمانی اعزام 
شدند.بر اساس اعالم مدیرکل دفتر مدیریت بحران 
و پدافن��د غیرعامل وزارت نیرو در ۲00 روس��تای 
گیالن قطع��ی برق رخ داد و 9 پس��ت فوق توزیع 
و 1۲0 فیدر از مدار خارج ش��د. عمده خاموشی ها 
نیز در رشت، رضوان ش��هر و صومعه سرا و به دلیل 
افت��ادن درختان روی داد. ب��ه گفته جعفرزاده این 
مش��کالت باع��ث افت فش��ار آب هم ش��د و ادامه 
بی برقی ممکن اس��ت به قطع��ی آب هم بینجامد. 
ارتش و س��پاه همچون گذشته وارد میدان شدند و 

در حال کمک رسانی هستند.  الف

اخبار

ماشین برف روب نداریم اما "رو" که داریم
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و تجهیز ماش��ین آالت 
س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای: مردم هنگام 
سفر و عبور از جاده های کوهستانی حتما زنجیر چرخ، 
س��وخت کافی و لباس گرم با خود به همراه داش��ته 

باشند.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف( مردم اگر یک دستگاه برف روب هم همراه داشته 
باشند به نفع خودشان است.

ب( م��ردم برای مدیرکل و عوامل دفتر مدیریت چی 
و چی و چی و چ��ی هم لباس گرم و آذوقه ببرند بد 

نیست.ثواب هم دارد.
ج( چهارتا ماش��ین برف روبی نداریم اما خدا را شکر 
ی��ک مدیر خالص و مخلص با عنوان " مدیرکل دفتر 
مدیریت بحران و تجهیز ماشین آالت سازمان راهداری 
و حمل ونقل ج��اده ای " یعنی یک چیزی به درازنای 

تاریخ داریم.
د( خوب است ایشان اطالع رسانی کردند وگرنه ملت به 
جای این چیزها با خودشان آدامس بادکنکی و بادبزن 

و چسب دوقلو و تی شرت های تابستانی می بردند.
مدیرعامل ش��رکت توسعه ساخت و زیربناهای حمل 

و نقل کشور:
عوارض عبور از قطعه یک آزادراه تهران - ش��مال به 
صورت الکترونیکی و ش��ناور است و مبلغ آن زیر ۵0 

هزار تومان خواهد بود.
ب��ا توجه به اظهارنظر فوق ع��وارض عبور از آزادراهی 
که با پول بیت المال و مالیات مردم س��اخته ش��ده، 

چقدر است؟
الف( چهل و نه هزار و هفتصد تومان
ب( چهل و نه هزار و هشتصدتومن

ج( چهل و نه هزار و نهصدتومان
ج( پنجاه هزارتومان یک چس��ب زخم و یک انگشت 

دانه روغن وازلین مهمان آقای مدیرعامل

ننجون

دستور روحانی به ۴ وزیر برای تسریع در خدمت رسانی به مردم 
رئیس جمهور به وزیران راه و شهرس��ازی، نیرو، ارتباطات و فناوری اطالعات 
و کش��ور دس��تور داد تا همه امکانات وزارتخانه های خود را برای تسریع در 
روند خدمت رس��انی به مردم و کاس��تن از مش��کالت ناشی از این بارش ها 

بکار گیرند.
 حجت االس��الم والمس��لمین حس��ن روحانی پس از ارائه گزارش از وضعیت 
ش��هرهای گرفتار در برف به 4 وزیر دس��تور داد تا همه امکانات وزارتخانه های خود 
را برای تس��ریع در روند خدمت رس��انی به مردم و کاستن از مشکالت ناشی از این 

بارش ها بکار گیرند.
همچنین قرار ش��د محمد باقر نوبخت رئیس س��ازمان برنامه و بودجه نیز به عنوان 
نماینده رئیس جمهور و دولت، عازم منطقه شود و از نزدیک با مردم و مسوالن محلی 

گفت وگو و مشکالت را بررسی کند.  پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

وحدت امت و به ویژه نیروهای انقالبی به نفع کشور است
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس گفت: شکی نیست که وحدت امت 

و به ویژه نیروهای ارزشی و انقالبی در شرایط کنونی به نفع کشور است.
حجت االس��الم احمد سالک کاشانی با تأکید بر لزوم حفظ وحدت نیروهای 
جری��ان انق��الب گفت: انتخاب��ات در حقیقت حفظ نظام را                                             ب��ه همراه دارد 
و موجب حفظ سیس��تم تش��کیالتی داخل نظام می ش��ود. بنابراین بر کسی 
پوش��یده نیست که وحدت امت در این مسأله به ویژه نیروهای ارزشی یک موضوع 

مهم و ضروری در شرایط کنونی است.
س��الک خاطرنشان کرد: آنچه که بس��یار مهم است این است که نیروهای ارزشی و 

انقالبی در یک فرایند دوستانه و عاقالنه کار بر اساس خرد جمعی به پیش ببرند.
وی افزود:  باید هدف جریان انقالبی شایسته س��االری بر اساس شاخصه های ایمان، 

انقالبی بودن، شجاعت، کارآمدی، تخصص و مقبولیت مردمی باشد.  فارس

نماینده متخلف به قوه قضائیه معرفی شود
نماینده مردم ایذه در مجلس با بیان اینکه شورای نگهبان نباید تسلیم فشار ها 
شود، گفت: نماینده متخلفی که پرونده اقتصادی دارد باید به قوه قضائیه معرفی 
ش��ود. هدایت اهلل خادمی ضمن انتقاد از هجمه برخی از رد صالحیت شدگان 
انتخابات مجلس و همچنین برخی از مسئوالن علیه شورای نگهبان، گفت: به 
اعتقاد بنده ش��ورای نگهبان عملکرد خوبی داش��ته، به خاطر اینکه فرا جناحی 
عملکرده و در تائید صالحیت ها از هر ۲ جناح وجود دارد. نماینده مردم ایذه ادامه داد: رد 
صالحیت کاندیداهایی که پرونده های اقتصادی دارند، باعث می شود تا افراد پاک دست 
وارد مجلس شود و مجلس سالمی داشته باشیم. خادمی با اشاره به اظهارات برخی از 
مسئوالن درباره رد صالحیت ها، بیان داشت: هر یک از نهادهای اجرایی و نظارتی شرح 
وظایفی دارند و نباید برخی از مسئوالن با اظهارات خود در کار دیگر دیگر دخالت کرده 

و از جناحی حمایت و شورای نگهبان را تحت فشار بگذارند.  تسنیم

دبیر شورای نگهبان گفت: برخالف برخی اظهارات نادرست، 
انتخابات آتی کامال رقابتی است و نمایندگان همه جناح ها 

در انتخابات حضور دارند.
آیت اهلل احمد جنتی در جلس��ه این ش��ورا با عرض تبریک 
به مناس��بت چهل و یکمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی 
گفت: باید شکرگزار خدای متعال بود که بر ما منت گذاشت 
تا عزت اسالم را با پیروزی انقالب اسالمی در ایران مشاهده 

کنیم.
وی تاسیس و استقرار جمهوری اسالمی را که مولود مبارک 
انقالب اسالمی است را از جمله "آیات اهلل" دانست و افزود: 
نظام اسالمی ایران برخواسته از اراده مردم است و در طول 
41 س��ال گذشته توانس��ته با حمایت مردم و راهبری امام 
خمین��ی )ره( و رهب��ر معظ��م انقالب از تمامی مش��کالت 

همچون تهدیدات سخت، نیمه سخت و نرم عبور کند.
دبیر شورای نگهبان در ادامه از حضور باشکوه مردم سراسر 

ای��ران در راهپیمای��ی ۲۲ بهم��ن قدردان��ی و تاکید کرد: 
راهپیمای��ی میلیونی م��ردم در روز گذش��ته که مصادف با 
چهلم سردار شهید س��پهبد حاج قاسم سلیمانی بود بدون 
ش��ک از مصادیق »ایام اهلل« اس��ت؛ مردم با حضور خود بار 
دیگر نشان دادند گرچه برخی مشکالت معیشتی، بیکاری و 
گرانی ها وجود دارد، اما به اصل و ارزش های انقالب اسالمی 
معتقد و ملتزم هستند و مسئوالن باید قدر این مردم خوب 
را بدانند و برای برطرف کردن مشکالت آن ها کوشا باشند.

آیت اهلل جنتی در بخش دیگری از س��خنان خود به موضوع 
انتخابات اش��اره و خاطرنش��ان کرد: انتخابات دوم اسفند از 
اهمیت بس��یار زیادی برخوردار اس��ت چراکه دش��منان به 
دنبال تحریم انتخابات و کاهش مش��ارکت مردم هس��تند؛ 
همه مردم و مس��ئوالن باید ب��رای افزایش حضور مردم در 

انتخابات تالش و دشمن را ناامید کنند.
وی اضافه کرد: اگر مش��ارکت مردم در انتخابات باال باش��د 

و داوطلبان شایس��ته و کارآمد توسط مردم انتخاب شوند، 
شاهد تشکیل یک مجلس قوی خواهیم بود و این امر منجر 

به افزایش همبستگی ملی و رفع مشکالت مردم می شود.
دبیر شورای نگهبان با اشاره به اتمام مراحل بررسی صالحیت 
داوطلبان گفت: شورای نگهبان تا اعالم نتایج نهایی انتخابات 
از سالمت انتخابات و آرای مردم صیانت خواهد کرد و اجازه 
نخواهد داد که کس��ی در آرای م��ردم دخالت کند. آیت اهلل 
جنتی یادآور شد: برخالف برخی اظهارات نادرست، انتخابات 
آتی کامال رقابتی است و نمایندگان همه جناح ها در انتخابات 
حضور دارند و بنابر گزارش های رسیده رقابت مناسبی میان 
داوطلبان درحال شکل گیری است که فردا و همزمان با آغاز 
زمان قانونی تبلیغات این مس��ئله آش��کار خواهد شد. وی با 
بیان اینک��ه گزارش های تخلفات انتخاباتی توس��ط ناظران 
شورای نگهبان تنظیم می شود و توسط نهاد های ذی ربط با 
این تخلفات برخورد می ش��ود، تاکید کرد: مسئوالن اجرایی 

و عوامل نظارتی باید دقت داش��ته باشند که در طول زمان 
برگ��زاری انتخابات از هی��چ یک از داوطلب��ان و جناح های 
سیاسی جانبداری نکنند و دستگاه های دولتی از بیت المال 

به نفع آنان سوء استفاده نکنند.
آیت اهلل جنتی خطاب به داوطلبان افزود: داوطلبان نیز باید 
توجه داش��ته باش��ند که در ایام تبلیغات از دلس��رد کردن 
مردم، س��یاه نمایی، تخریب رقبا، تخلف از قوانین تبلیغات و 
شعار های دروغ و فریبنده خودداری و در چارچوب وظایف 
قانونی یک نماینده عمل کنند. دبیر ش��ورای نگهبان گفت: 
مردم به سالمت انتخابات اعتماد دارند و چهل سال انتخابات 
س��الم در این کشور با همکاری همه دستگاه ها برگزار شده 
و امکان تقل��ب در انتخابات وجود ندارد با این حال ناظران 
مردمی ش��ورای نگهبان، عوامل قضایی، انتظامی و امنیتی 
همه باید هوشیار باشند و در امانتداری از رأی مردم جدیت 

داشته باشند.  روابط عمومی شورای نگهبان

س��خنگوی دولت گفت: تعداد روس��تاهایی که برق آنها بر 
اثر بارش های اخیر برف قطع ش��ده است کاهش پیدا کرده 
اس��ت. این در حالی اس��ت که 90 هزار روس��تا بر اثر برف 

دچار مشکل شده بودند.
علی ربیعی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیأت دولت 
و در جمع خبرنگاران درباره ارزیابی دولت از حضور پرشور 
مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت:   هیأت دولت از حضور 
مردم در راهپیمایی روز گذش��ته ۲۲ بهمن تقدیر می کند. 
ضم��ن اینکه از همه افرادی ک��ه در این راهپیمایی حضور 

پیدا کردند سپاسگزاریم.
س��خنگوی دولت تصریح کرد: راهپیمایی س��ال جاری ۲۲ 
بهمن برای همه ما اهمیت فوق العاده ای دارد. این در حالی 
اس��ت که با وجود همه مش��کالتی که در کشور وجود دارد 
ش��امل تحریم ها و جن��گ اقتصادی علیه م��ردم اما مردم 
کماکان در صحنه حضور داشته و در اصول اساسی هم نظر 
هستند.  لذا این موضوع برای دولت فرصتی مغتنمی است. 
وی با اش��اره به بارش برف س��نگین در برخی نقاط کشور 
گفت: مش��کالتی که این بارش برای مردم به وجود آورده 
در جلس��ه هیأت دولت مطرح شد و این در حالی است که 
دولت تالش های زی��ادی کرد تا راه های مواصالتی و اصلی 
کشور باز ش��ود و عمده این مسیرها هم قابل تردد است و 

فقط چند مسیر مانده است. 
س��خنگوی دولت گفت: الحمداهلل با کارهای صورت گرفته 
گاز در روستاهای مناطق برفگیر قطع نشده و منازل مردم 
گرم است. این در حالی است که ما در برق مشکل داشتیم 
اما ب��ا تامین اعتبار صورت گرفته و با اع��زام تعدادی نیرو 
به اس��تان های مختلف وزارت نیرو عمال سعی خواهد کرد 

مشکالت را برطرف کند.
ربیع��ی گف��ت: تع��داد روس��تاهایی که ب��رق آنه��ا در اثر 
بارش های اخیر برف قطع ش��ده اس��ت کاه��ش پیدا کرده 
اس��ت. این در حالی اس��ت که 90 هزار روستا در اثر برف 
دچار مش��کل شده بودند. اما با توجه به گزارش امروز وزیر 
نیرو امیدواریم امروز مش��کل برق این روس��تاها حل شود 

ضمن اینکه مشکالت جاده ای هم حل خواهد شد.
س��خنگوی دولت با بیان اینکه به مردم توصیه می کنیم با 
توجه به بروز مش��کالت برف در جاده های کشور مسافرت 
نکنند افزود:  این برف منجر به بسته شدن برخی جاده  های 
اصلی کشور ش��ده بود. این در حالی است که برخی مردم 
از جاده ه��ای فرعی تردد می کنن��د و این اصرار برای عبور 

ومرور کمی مشکالت را زیاد کرده است لذا به آنها می گویم 
به توصیه دستگاه های اجرایی عمل کنند.

س��خنگوی دولت تصریح کرد: وزیر نیرو در جلس��ه هیأت 
دولت درباره رها سازی آب های پشت سدها نیز توضیحاتی 
داد تا اس��تان هایی که در اثر بارش های فروردین ماه دچار 

مشکل خواهند شد معضلی را نداشته و غافلگیر نشویم.
ربیعی گفت: مردم باید به توصیه های س��ازمان هواشناسی 
و اخطاره��ای پلیس راه توجه کنند و وقتی به مردم تاکید 
می کنند که مسافرت نکرده و تردد نکنند مردم هم باید به 

این توصیه توجه کنند.
سخنگوی دولت درباره شایعه استعفای رئیس جمهوراظهار 
کرد: قبال نوش��ته ام که تا 1۲م��رداد1400 دولت در کنار 
م��ردم بوده و ن��گاه رو به جلو ه��م دارد. ازین پس هم هر 
ش��ایعه ای درباره اس��تعفای رئیس جمهور را پیش��اپیش 

تکذیب می کنیم.

امیر حاتم���ی: ممکن اس���ت ماهواره ای ب���ا اهداف 
دفاعی استفاده کنیم

وزی��ر دفاع با بیان اینکه ماه��واره و ماهواره بر یک موضوع 
غیرنظامی اس��ت، گفت: ممکن اس��ت ماهواره ای با اهداف 
دفاعی هم اس��تفاده کنیم، اما ماهواره بر یک موضوع کامال 
غیردفاعی اس��ت و حق مس��لم و قطعی ملت ایران است و 
ما هم با قدرت توس��عه این برنامه را پیش می بریم و هیچ 

منعی هم برای آن در دنیا وجود ندارد.
امیر حاتمی در حاش��یه جلس��ه هیات وزی��ران و در جمع 
خبرنگاران در خصوص ادعای وزارت امور خارجه فرانس��ه 
و وزی��ر خارجه آمری��کا پیرامون برنام��ه فضایی جمهوری 
اسالمی ایران با بیان اینکه موضوع پرتاب ماهواره و ماهواره 
بر در دنیا روش��ن اس��ت و ارتباطی با بحث موشکی ندارد، 
اظهار داشت: در بحث موشکی هم آن چیزی که منع شده، 
ساختن و پرداختن به موشک هایی با قابلیت حمل کالهک 
هسته ای است که در جمهوری اسالمی ایران چنین چیزی 
وجود ندارد و کلیه موش��ک ه��ای ما که به آنها افتخار می 
کنی��م و یک مولفه مهم ق��درت دفاعی و نظامی جمهوری 
اسالمی ایران است با سر جنگی متعارف استفاده می شود 

و الحمداهلل چون دقت آنها بسیار باالست و آمریکایی ها هم 
این دقت را در عین االسد به خوبی لمس کردند، نیازی به 
چیز دیگری نداریم. وی تاکید کرد: ما موش��ک های دقیق 

با سرجنگی متعارف داریم.
امیر حاتم��ی با بیان اینکه ماهواره ظف��ر-۲ نیز با ماهواره 
بر س��یمرغ پرتاب خواهد ش��د، گفت: ماهواره بر سیمرغ و 
ماهواره ه��ای ما هنوز موضوعی تحقیقاتی هس��تند و حتما 
ای��ن تحقیقات تا جایی که به ثبات برس��د و بتوانیم آن را 
پای��دار کنیم، ادام��ه خواهد یاف��ت و در اولین فرصتی که 
بتوانی��م این کار را انج��ام خواهیم داد که فکر کنم حول و 

حوش اوایل سال آینده خواهد بود.

نمکی: 
تاکنون مورد مثبتی از کرونا در کشور نداشته ایم

وزیر بهداش��ت با بیان اینکه قطع��ا کرونا یک تهدید جدی 
است و صدای پای آن از پشت مرزها شنیده می شود، گفت: 

تا امروز مورد مثبتی از  کرونای جدید نداشتیم.
سعید نمکی ادامه داد: خانمی  در زنجان بود که چند وقت  
تحت نظر بود و س��ه بار تس��ت ش��د که   آخرین تست وی  
هم  منفی بوده اس��ت.۳۶ مبادی ورودی به کشور از طریق 
زمین��ی، هوایی و دریایی برای پیش��گیری از ویروس کرونا 
کنترل می شود. وی ادامه داد: ویروس کرونا برای جهان و 
ما تهدید جدی است و اکنون تمام پروازهای مستقیم چین 
به کشور متوقف شده و به وزارت امور خارجه اعالم کردیم 
اگر ایرانیانی که می خواهند از چین وارد کش��ور ش��وند از 

قبل فهرست آنها را به ما بدهند تا بررسی کنیم.
وی با بیان اینکه مردم نیاز متداول به ماسک ندارند، گفت: 
بر اس��اس مکاتبات با گمرک واردات پارچه های مخصوص 
ماس��ک و ماس��ک را متوقف کردیم و با پارچه های تولید 
داخل، ماس��ک تهیه م��ی کنیم و اس��تفاده از آن را بطور 

متداول به مردم نیز توصیه نمی کنیم.

آذری جهرمی: ماهواره ظفر 95 درصد موفق بود
وزیر ارتباطات با اش��اره به اینکه ماه��واره ظفر 9۵ درصد 
موف��ق بود، گفت: هیچ نش��انه ای از دخالت س��رویس های 

جاسوس��ی خارجی در عدم موفقیت قرارگیری ماهواره در 
مدار دیده نمی ش��ود. محمدج��واد آذری  جهرمی در مورد 
انتش��ار لب��اس فضایی در توئیت��ر خود گفت: انس��ان باید 
صداقت و شجاعت بیان را داشته باشد. به نظر می رسد که 
الزم اس��ت یک توضیح بسیار ش��فاف داد و هدف ما از آن 
مس��ئله این بود که ما برنامه ارسال فضانورد را که سفارش 
۵ کپسول زیستی را داده بودیم، رسانه  ای کنیم و دوستان 
پیشنهاد داشتند یک پیش خبر رسانه ای نسبت به موضوع 
داده ش��ود و یک خطای غیرقابل انکار در این مس��ئله رخ 
داد و تیم ما در انتخاب این تصویر اش��تباهاتی کرده بودند 

و افکار عمومی حساسیت نشان داد.
وزیر ارتباطات ادامه داد: البته من همان شب توضیح دادم 
اما به نظر می رسد در مورد این موضوع هم باید بدون لکنت 
عذرخواهی کرد و توضیح داد این یک اشتباه رسانه ای بود 

که توسط تیم ما در انتخاب آن لباس بود. 
وزیر ارتباطات در پاس��خ به این پرس��ش که علت نرسیدن 
ماهواره ظفر به س��رعت مورد نظر چه بوده اس��ت ، تصریح 
کرد: 1۲ ثانیه لعنت��ی! دوازده ثانیه آخری که این ماهواره 
باید سوخت یا توان موتورش افزایش پیدا می کرد که به آن 
سرعت برسد، نرسید و این هم می تواند به کیفیت سوخت 
و هم به عزم مرحله دوم ماهواره بر ربط داش��ته باشد و هم 

به توان موتور ربط داشته باشد.
وزی��ر ارتباطات درباره ط��رح بحث خرابکاری در ارس��ال 
ماهواره ظفر گفت: چنین موضوعی نیس��ت و کامال برنامه 
و سنس��ورها چارچوب هایی که برای ماهواره سیمرغ بودند 
ثبت کرده و مشخص است که مشکل چه چیزی بوده است 
و هیچ ارتباطی با دخالت س��رویس های جاسوسی خارجی 

در این موضوع دیده نمی شود.

پیش نوی���س الیح���ه همه پرس���ی درب���اره صالحیت 
داوطلبان انتخاباتی تحویل هیأت وزیران می شود

معاون حقوق��ی رئیس جمه��ور گف��ت: پیش نویس الیحه 
برگزاری همه پرس��ی درباره صالحیت داوطلبان انتخاباتی 

بزودی تحویل هیأت وزیران می شود.
پیش نویس الیحه همه پرس��ی درب��اره صالحیت داوطلبان 

انتخاباتی تحویل هیأت وزیران می شود
لعیا جنیدی اظهار کرد: لوایحی که برای همه پرسی تدوین 
می شود معموالً باید کوتاه و روشن باشد و پاسخ آنها نیز به 

صورت آری یا نه باشد.  فارس

سرلشکر سالمی: 

ملت ایران در ۲۲ بهمن ثابت کرد مسیر 
انقالب را با قدرت ادامه می دهد 

سرلش��کر سالمی گفت: امروز ایران اس��المی در قله های اعتبار، منزلت، شکوه ، 
عظمت و پیش��رفت قرار دارد و ملت عزیز ایران در ۲۲ بهمن ماه ثابت کردند که 

مسیر انقالب را بی هیچ تردیدی با قوت و قدرت ادامه می دهند.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در آیین رونمایی از کتاب های "روایت 
پدرخوانده" و "دانش��گاه تراز انقالب اس��المی" که در دانشگاه جامع امام حسین 
)ع( برگ��زار ش��د، با بیان اینکه بر اس��اس تدبیر و اندیش��ه مق��ام معظم رهبری 
و فرماندهی کل قوا ) مدظله العالی( راه س��عادت جامعه ما قوی ش��دن اس��ت، 
گفت : ما زمانی قوی می ش��ویم که تولید قدرت بر اس��اس ظرفیت های درونی 
جامعه اتفاق بیفتد ؛ زمانی که عالم باش��یم و به علوم و فنون زمان مسلط شویم. 

سرلشکر س��المی رسالت اصلی دانشگاه جامع امام حس��ین )ع( را پیشگامی در 
عرصه تولید علم و فناوری های جدید عنوان و تاکید کرد :  دانش��گاه جامع امام 
حس��ین )ع(عالوه بر رس��الت جهانی ش��دن در عرصه های علم و فناوری، باید 
پرچمدار و پیشگام تمدن سازی اسالمی نیز باشد. وی افزود: دانشگاه تراز انقالب 
دانش��گاهی اس��ت که در لبه مرزهای علم و فناوری قرار داش��ته و در عین حال 
به لحاظ فرهنگی، اجتماعی و الگوهای تربیتی دانش��گاهی تمدن ساز باشد ؛ این 
رس��الت خطیر در کتاب "دانش��گاه تراز انقالب اسالمی" منعکس شده و دانشگاه 
جامع امام حس��ین )ع( برای تحقق این ه��دف بلند برنامه ریزی می کند. فرمانده 
کل س��پاه در ادامه اظهار کرد : کتاب دیگر هم "روایت پدر خوانده" اس��ت که به 
اس��تناد اسناد النه جاسوس��ی آمریکا وضعیت رژیم طاغوتی پهلوی که سرشار از 
استبداد سیاسی و وابستگی در تمامی عرصه ها به آمریکا است ، را بیان می کند. 
وی افزود: این کتاب می تواند مبنایی برای ارزیابی که چرا انقالب اسالمی شکل 
گرفت تا کش��ور را از اس��ارت طاغوت نجات دهد و به دوران ش��کوفایی اسالمی 
که در آن اس��تقالل آزادی و حاکمیت ارزشهای الهی می درخشد برساند، باشد.  
سرلش��کر سالمی با تاکید بر اینکه مس��یر سختی برای تثبیت استقالل ، عزت و 

س��رافرازی این سرزمین طی شده است ،گفت: امروز به فضل الهی ایران اسالمی 
برغم تمامی توطئه ها و خباثت های دشمنان، در قله های اعتبار، منزلت، شکوه 
، عظمت و پیشرفت قرار دارد و ملت عزیز ایران در ۲۲ بهمن ماه ثابت کردند که 
مسیر انقالب را بی هیچ تردیدی با قوت و قدرت ادامه می دهند و رهبری عزیز و 
حکیم و ملت ایران و دین مبین اس��الم ، بهترین س��رمایه ما برای پیشرفت های 

بزرگ است. سپاه نیوز

چرا باید قوی شویم؟
ادامه از صفحه اول

پ��س قدرت افزایی در همه زمینه ها به ویژه نظامی و 
دفاعی ضامن امنیت پایدار و ماندگار برای کش��ور و 

دور کردن سایه تهدید و جنگ از سر ایران است.
به پیرامون خود بنگریم خواهیم دید که کش��ورهای 
اطراف جمهوری اسالمی ایران تا چه اندازه به قوانین 
بین المللی پایبند هستند و ما تا چه اندازه پایبندیم.

ترکیه به خاک سوریه حمله نظامی می کند و بخشی 
از این کش��ور را به اشغال خود در می آورد، عربستان 
یک ائتالف جنایتکار تش��کیل می ده��د تا به مردم 
مظلوم یمن حمله نظامی کند، آمریکا به خود اجازه 
می دهد در سوریه نیروی نظامی داشته باشد و عراق 
را به اشغال خود در آورد، نیروی تروریسم آمریکایی 
سال ها در افغانستان حضور داشته باشند و به جنایات 
خود ادامه دهند و ده ها نمونه دیگر که همه آنها لزوم 
و اجبار قوی ش��دن را برای جمهوری اسالمی ایران 

یادآوری می کند.
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