
سردار حاجی زاده: 
محدودیتی در انتقال فناوری دفاعی 

به خودروسازی نداریم
فرمانده نیروی هوافضای س��پاه با بیان اینکه ما یک 
صنعت فناورانه دراختیار داریم که بدون محدودیت 
آماده انتقال آن به صنعت خودروی کشور هستیم، 
گف��ت: راه صنعت خودروی کش��ور از بیرون مرزها 
نمی گ��ذرد و با تکیه ب��ر دانش ایران��ی می توانیم 

پیچیده ترین فناوری ها را مدیریت کنیم.
سردار امیر علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای 
س��پاه در بازدی��د از پروژه ه��ای جه��ش فناوران��ه 
محص��والت ایران خ��ودرو، گفت: م��ا یک صنعت 
فناورانه دراختی��ار داریم که بدون محدودیت آماده 

انتقال آن به صنعت خودروی کشور هستیم.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه رمز موفقیت صنعت 
خودروی کش��ورا در گرو نگاه به داخل و اس��تفاده 
ش��رکت های دانش بنی��ان در زمینه بومی س��ازی 
قطعات و تولید خودرو با نش��انی ایرانی دانس��ت و 
عنوان کرد: با اس��تفاده از تمام ظرفیت های داخلی 
و بکارگی��ری نیروهای نخبه دانش��گاهی در صنعت 
خودروی کشور، این صنعت از تحریم ها به سالمت 
عبور کرده است و نقش دش��منان برای زمین گیر 

کردن خودرو سازان، نقش برآب شده است.
سردار حاجی زاده افزود: صنعت خودرو کشور باید به 
سمت طراحی و تولید پلتفرم ایرانی، ارتقای کیفیت 
محصوالت، کاهش مصرف س��وخت و آالیندگی ها 
گام بردارن��د. وی تاکید ک��رد: راه صنعت خودروی 
کشور از بیرون مرزها نمی گذرد و با تکیه بر دانش 
ایرانی می توانیم پیچیده ترین فناوری ها را مدیریت 
کنیم. فرمانده نیرو هوافضای س��پاه در پایان گفت: 
موانع داخلی و خارجی با همدلی و هم صدایی قابل 
حل اس��ت و توانمند سازی صنعت و اقتصاد کشور 
م��ی تواند ما را در مقاب��ل تحریم ها مصون کند که 
این امر در صنعت دفاعی کش��ور اتفاق افتاده است.

 سپاه نیوز

اخبار

محمدباق��ر قالیب��اف رئیس 
مجل��س ش��ورای اس��المی 
گف��ت که مجلس ب��ا مدنظر 
معظم  رهبر  پی��ام  قراردادن 
انق��الب به عنوان نقش��ه راه 
خ��ود، تالش ویژه ای درباره معیش��ت طبقات 

ضعیف خواهد داشت.
محمدباق��ر قالیب��اف در اولی��ن گفت وگ��وی 
اختصاصی خود پس از انتخاب به عنوان رئیس 
مجلس ش��ورای اس��المی گفت که اولویت ها، 
راهبردها و توصیه های رهبر معظم انقالب در 
پیامشان به افتتاحیه مجلس یازدهم، نقشه راه 

این مجلس در 4 سال خواهد بود.
وی با بی��ان اینکه در پیام رهبر انقالب به 16 
مح��ور اعم از اولویت، راهبرد و توصیه اش��اره 
شده اس��ت که ان شااهلل مسیر حرکت مجلس 
یازده��م را تعیین می کند، خاطرنش��ان کرد: 
امیدوارم با نصب العین قراردادن این مس��ائل 
بتوانی��م به نتیج��ه ای که در پی��ام نیز به آن 
اشاره شده است، دس��ت یابیم. یعنی به ملّت 
ایران ثابت کنیم که انتخاب آنان درست بوده 
است، و تمایل به حضور در انتخابات را در آنان 

افزایش بدهیم.
رئیس مجلس با اش��اره به بخشی از پیام رهبر 
انق��الب مبنی ب��ر اینکه: "اگر قان��ون را راه و 
مس��یر کش��ور به س��مت قلّه ها و مقصد هایی 
بدانیم که در قانون اساس��ی معّین شده است، 
مجل��س، متعّهد این ریل گذاری و رهگش��ایِی 
حیاتی اس��ت"، تأکید ک��رد: ریل گذاری برای 
حرکت کش��ور مأموریت و ش��أن بسیار مهم 
برای مجلس اس��ت که اگر مجلس این وظیفه 
را به خوبی و به درس��تی طی کند هم ش��أن 
خ��ود مجلس ارتقا خواهد یافت و هم به نقطه 
امید و اتکایی برای مردم تبدیل خواهد ش��د. 
ضمن آنکه ضمانت اجرایی شدن این مأموریت 
مجلس کاماًل مشخص است؛ بدین معنا که در 
کن��ار قوه قضائیه که مس��ئول تضمین اجرای 
قانون است، مجلس نیز از ظرفیت های نظارتی 

خود در این زمینه استفاده می کند.
قالیباف تاکید کرد: باید دقت کنیم که رساندن 
مجلس ب��ه جایگاه واالی خود در وهله اول به 

عهده خود نمایندگان و مجلس است، نه دیگر 
قوا و نهادها. 

وی همچنی��ن با اش��اره ب��ه توصیه های رهبر 
انقالب درب��اره چگونگی اعم��ال ابزار نظارتی 
مجلس ش��ورای اس��المی گفت: رعایت تقوا و 
انصاف و اجتناب از حّب و بغض های شخصی و 
جناحی در نظارت می تواند مانع هرگونه آسیب 
به کیفیت نظارت شود. همچنین مالحظه این 
توصیه نیز بس��یار ضروری است که نه حّقی از 
مدیر و مجری خدوم و زحمت کش ضایع شود 

و نه اغماض و اهماِل بی مورد صورت گیرد.
رئیس مجلس شورای اسالمی  تصویب قوانین 
درست، بسنده و قابل اجرا و همچنین پیگیری 
اجرای درس��ت قوانین با اس��تفاده از ضمانت 
اجرا را از راهبردهای اصلی نقش��ه راه مجلس 
یازدهم عنوان کرد و افزود: دومین بخش نقشه 
راه مجلس یازدهم، شناخت رویکردهای اصلی 
و اولویت هایی اس��ت که مجل��س باید مدنظر 
قرار دهد. ش��ناخت ش��رایط کش��ور و توجه 
ب��ه اولویت ها به این معنی اس��ت که مس��ائل 
غیراولوی��ت دار نباید ذه��ن و انرژی مجلس و 

نمایندگان را بگیرد.
قالیب��اف ب��ا تأکید ویژه ب��ر مأموریت مجلس 
یازده��م ب��رای توج��ه ب��ه مس��ئله عدالت و 
رس��یدگی به معیش��ت طبقات ضعیف، گفت 
ک��ه رهب��ر معظم انق��الب در این نقش��ه راه، 
مسیر درست رس��یدن به این هدف راهبردی 
را نیز مش��خص کرده ان��د و تصریح کردند که 
راه درست اصالح خطوط اصلی اقتصاد ملی با 

توجه با سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
وی همچنین با اشاره به اینکه مسئله اشتغال، 
تولی��د، ارتقای ارزش پ��ول ملی، کاهش تورم 
و جلوگیری از اس��راف از اولویت های مجلس 
خواهد بود،  تصریح کرد که رهبر معظم انقالب 
همواره بر ضرورت کاهش نقش نفت در منابع 
مالی دولت ها تاکید داش��ته اند اما متاس��فانه 
م��ورد کم توجه��ی دولت ه��ا و مجلس ه��ای 
گذش��ته قرار گرفته اس��ت. بر همین اس��اس 
مجلس یازدهم در این زمینه ان ش��ااهلل تالش 

ویژه ای خواهد کرد.
رئی��س مجلس ضمن اش��اره ب��ه بخش های 

دیگ��ری از پیام رهبر انقالب همچون تاکید بر 
تنظیم برنامه هفتم، استفاده و از ظرفیت های 
دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس، 
به فراز س��وم این پیام که حاوی توصیه هایی 
درب��اره خ��ود نماین��دگان اس��ت، پرداخت و  
گفت: اگر ما نماین��دگان به این توصیه ها کم 
توجهی کنیم لطمه جدی به امیدی که مردم 
و نیروه��ای انقالب��ی به ما دارن��د وارد خواهد 
ش��د. قالیباف ادامه داد: توصی��ه رهبر انقالب 
به نمایندگان مبنی بر عدم مس��ابقه در احراز 
جایگاه ها و پس��ت ها مساله مهمی است که از 
ابتدا تا انتهای مجلس و بخصوص طی روزهای 
پی��ش رو که تکلیف کمیس��یون های مجلس 

معلوم می شود مورد توجه قرار گیرد.
وی ب��ا بی��ان اینکه "با توجه ب��ه آنچه بنده از 

نمایندگان در ای��ن روزها دیدم این امیدواری 
ج��دی وج��ود دارد که آنها در مس��ابقه عمل 
پاکی��زه و نیکو س��ربلند بیرون آین��د"، افزود: 
صدور آرامش به افکارعمومی در نطق ها به جای 
صحبت ه��ای جنجالی حاشیه س��از، همکاری 
نمایندگان با یکدیگر، حضور فعال و منظم در 
جلس��ات و انجام امور، پاکدستی و امانتداری، 
وارد نک��ردن انگیزه های ناس��الم ش��خصی و 
جناح��ی، جدی��ت در انج��ام وظیف��ه و عدم 
سهل انگاری در کار و نداشتن دسته بندی های 
قومی، منطقه ای و قبیله ای دیگر توصیه هایی 
اس��ت که در نقشه راه مجلس یازدهم برای ما 
نمایندگان معلوم ش��ده است. رییس مجلس 
یازدهم اضافه کرد: نس��خ قوانین زائد و مزاحم 
از  دیگر اولویت های کاری مجلس خواهد بود 

تا معض��ل تکّثر و تراکم قوانین درمان ش��ود. 
قالیباف با اش��اره به اینکه در نقشه راه مجلس 
مواردی نیز بعنوان آفت های موفقیت مجلس 
ذکر  شده اس��ت،گفت: سرگرم شدن نماینده 
به حواش��ی زیان بار، یا وارد کردن انگیزه های 
ناسالم ش��خصی و جناحی، یا سهل انگاری در 
کار، یا دس��ته بندی های احیاناً ناسالم قومی و 
منطق��ه ای و قبیله ای مواردی اس��ت که باید 

نمایندگان با مراقبت زیاد از آن پرهیز کنند.
رئیس مجلس در پایان گفت: به نظر می رسد 
ضمان��ت اجرای این توصیه ها دو چیز اس��ت: 
اول رعای��ت تک تک نمایندگان و دوم تواصی 
نماین��دگان ب��ه یکدیگر ت��ا غفلت ه��ا یا کم 
توجهی ه��ا باعث دوری نماین��دگان از اجرای 

این توصیه ها نشود.  تسنیم

رئی��س جمهور در گفتگ��وی تلفنی با 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت: وزارت بهداشت هشدارهای الزم 
درمورد عواقب عدم رعایت پروتکل ها 
را به صورت مس��تمر ارائه دهد. حجت 
اس��الم حس��ن روحانی رئیس جمهور 
در گفتگ��و ب��ا وزیر بهداش��ت، درمان 
و آم��وزش پزش��کی اظه��ار داش��ت: 
کمیته های سالمت و امنیتی اجتماعی 
س��تاد ملی کرونا ب��رای کنترل و مهار 
ویروس کرون��ا، تصمیمات الزم جهت 

طرح در ستاد را اتخاد کنند.
وی پ��س از دریافت گ��زارش وزیر بهداش��ت از وضعیت 
بیماری در کش��ور و همچنین اقدامات انجام ش��ده برای 
کنترل و مهار رش��د تعداد مبتالیان در برخی از استان ها 
و ش��هرهای کشور، تاکید کرد: س��تادهای استانی مقابله 
با کرونا به همکاری اس��تانداران و مس��ئوالن ش��هری و 
همچنین مش��ارکت صدا و سیما و رس��انه ها برای اطالع 
رس��انی به موقع، همچنان مردم را به رعایت پروتکل های 

بهداشتی تا مهار کامل ویروس دعوت کنند.
رئی��س جمه��ور در پاس��خ ب��ه نگران��ی وزیر بهداش��ت 
درخص��وص افزایش رش��د تعداد مبتالیان بع��د از انجام 
س��فرهای بین ش��هری در تعطیالت عید فطر و نگرانی از 
این بابت، باتوجه به در پیش بودن تعطیالت تابس��تانی، 
تصریح کرد: وزارت بهداش��ت با همکاری وزارت کشور و 
صدا و س��یما برای اطالع رسانی مردم و دادن هشدارهای 
الزم درخصوص پرهیز از س��فرهای غیرضرور که منجر به 

انتقال ویروس می شود، اقدامات الزم را انجام دهند.
روحانی با قدردانی از کادر بیمارس��تانی و درمانی کش��ور 

ک��ه از آغاز ش��یوع وی��روس کرونا در 
کشور تا امروز با اقدامات و تالش های 
ش��بانه روزی خود به درمان بیماران و 
مقابله با ش��یوع بیم��اری پرداخته اند، 
گفت: ب��ا افزایش تع��داد مبتالیان در 
برخی استان ها و شهرها، شاهد حضور 
به موق��ع کادر درم��ان در این مناطق 
ب��رای کنترل س��ریع ش��یوع ویروس 

بوده ایم که موجب قدردانی است.
وی در ادامه با بیان اینکه در ش��رایط 
فعل��ی همچن��ان ناگزیر ب��ه زندگی و 
همزیس��تی همراه با کرونا هس��تیم، از همه مردم کشور 
خواس��ت همچنان رعایت کامل و با دق��ت پروتکل های 
بهداشتی را در دستور کار قرار دهند تا احیاناً با اوج گیری 
دوب��اره بیماری بخاطر ع��دم اصول بهداش��تی، ناچار به 
بازگرداندن برخی محدودیت ها نش��ویم که آثار و تبعات 
زیان باری برای زندگی اجتماعی و اقتصاد به همراه خواهد 
داش��ت. س��عید نمکی وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزشکی در این گفتگو ضمن ارائه گزارشی کاملی از روند 
مقابل��ه با بیماری در کش��ور و همچنی��ن اقدامات انجام 
شده برای مهار رش��د تعداد مبتالیان در برخی استان ها 
و شهرها، نسبت به افزایش انتقال ویروس به خاطر انجام 

سفرهای بین شهری از سوی مردم ابراز نگرانی کرد.
وی تاکید کرد: اگر روند سفرهای غیرضروری مردم در ایام 
تعطیالت پایان هفته ها و همچنین تعطیالت تابستانی، به 
همین صورت ادامه داش��ته باشد و پروتکل های بهداشتی 
به صورت کامل رعایت نشود بار دیگر با اوج گیری ویروس 
کرونا در کشور مواجه خواهیم بود و ناچار می شویم برخی 
محدودیت ها را دوباره اعمال کنیم. ریاست جمهوری

وزیر دفاع با بیان اینکه اگر خلیج فارس نا امن شود، برای 
همه ی کش��ورهای منطقه ناامن خواهد بود، گفت: اجازه 
ورود به آمریکا در منطقه از س��وی همسایگان یک اشتباه 
راهبردی اس��ت. امیر س��رتیپ امیر حاتم��ی وزیر دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح از مراحل پایانی ساخت و تجهیز 

ناوشکن دنا و شناور مین شکار صبا بازدید کرد.
وی با تاکید بر لزوم اتمام پروژه های دفاعی ناوش��کن دنا و 
شناور مین شکار صبا و آمادگی جهت تحویل به نیروهای 
مسلح تصریح کرد: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
مصمم است در شرایط سخت تحریم های ظالمانه در سال 
جهش تولید با هم��ت و عزم جهادی متخصصین متعهد 
و انقالبی صنعت دفاعی با تولید و س��اخت پیشرفته ترین 
تجهیزات و دستاوردهای دفاعی مورد نیاز نیروهای مسلح 
گام ه��ای بلن��دی را در تحقق ش��عار س��ال و ارتقا قدرت 
بازدارندگ��ی دفاع��ی ایران اس��المی بردارد. وزی��ر دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح از ناوشکن دنا به عنوان یکی از 
پیشرفته ترین شناورهای کالس موج یاد کرد که امید است 
با تکمیل و تجهیز نهایی آن به پیشرفته ترین سامانه ها، به 
زودی به نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی 

ایران تحویل شود.
امیر حاتمی س��اخت و تولید شناور مین شکار صبا توسط 
س��ازمان صنایع دریایی وزارت دف��اع را یکی از افتخارات 
ح��وزه رزم دریایی عن��وان کرد و گفت: مین ش��کار صبا 
مأموریت شناس��ایی و انهدام انواع مین های دریایی را در 
آب ه��ای منطقه ای ب��ه عهده دارد که ان ش��ااهلل در آینده 
نزدیک ب��ه نیروی دریایی راهب��ردی ارتش جهت اجرای 

مأموریت های خطیر واگذار می شود.
وی با بیان اینکه تمام تالش خود را برای امن سازی خلیج 
فارس و به ویژه تنگه هرمز به کار خواهیم بست گفت: اگر 

منطقه ی خلیج فارس امن باشد، همه کشورهای منطقه از 
این امنیت بهره مند خواهند شد؛ اما اگر خلیج فارس نا امن 

شود، برای همه ی کشورهای منطقه ناامن خواهد بود.
وزی��ر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح با بی��ان اینکه 
امنیت منطقه خلیج فارس منفعت مش��ترک کش��ورهای 
خلیج فارس اس��ت، گفت: کش��ورهای حوزه ی این خلیج 
مس��ئول تأمین و برقراری امنیت هستند و اجازه ورود به 
آمریکا در منطقه از سوی همسایگان یک اشتباه راهبردی 
اس��ت. امیر حاتمی در همین باره افزود: تجربه نزدیک به 
یک قرن نش��ان می دهد بیگانگان همواره به بهانه امنیت 
س��ازی در خلیج فارس عامل نا امنی و بحران س��ازی در 
این منطقه بوده اند؛ آنها با ایران هراسی و ایجاد بحران در 
منطقه خلیج فارس و سپس ایجاد وابستگی امنیتی برای 
کش��ورهای حوزه خلیج فارس در صدد فروش میلیاردها 
دالر س��الح و حفظ پایگاه هایشان در منطقه هستند. وی 
به نقل از فرمایش های فرمانده معظم کل قوا حضرت امام 
خامنه ای با بیان اینکه نیروی دریایی در خط مقدم دفاع از 
ایران است و مناطق مهمی همچون مکران، دریای عمان و 
آب های آزاد را فراروی خود دارد خاطرنشان ساخت: وزارت 
دفاع با تمام توان از ناوگان دریای جمهوری اسالمی ایران 
جهت حضور بیشتر و مقتدرانه تر نیروی دریایی در آب های 

آزاد پشتیبانی خواهد کرد.
وزی��ر دفاع با بی��ان اینکه نی��روی دریایی ای��ران جایگاه 
قدرتمند خود را در عرصه صیانت از آب های ایران تثبیت 
کرده اس��ت و در انجام مأموریت ه��ای دریایی در آب های 
بین المللی با اقتدار مش��ارکت دارد گفت: حضور قدرتمند 
نی��روی دریایی ایران بعنوان تکیه گاهی اطمینان بخش 
در موضوع مبارزه با تروریسم در دریاها شناخته می شود.

 روابط عمومی وزارت دفاع

ادامه از صفحه اول
اما درباره موضوع قتل فرزند به دس��ت پدر، اس��الم 
هیچگاه این اجازه را به ولی نداده اس��ت که دس��ت 
به چنین کاری بزند، چرا که اساس اسالم بر اجرای 
قوانین و شرع مقدس اس��ت و اگر فرزندی خطایی 
و خبطی هم کرده باش��د، قان��ون و قوانین مجازات 
اسالمی برای آن احکام خاص خود را در نظر گرفته 
اس��ت که باید ه��ر خانواده ای در صورت مش��اهده 
خطای فرزند به مراجع قانونی و قوه قضاییه مراجعه 

کرده و طرح دعوی کند.
ولی دم محس��وب ش��دن برای موارد خاص اس��ت، 
م��واردی که پ��در به هر دلیلی مرتک��ب قتل فرزند 
می ش��ود، این حکم مجوزی برای انجام قتل نیست 
اما برای آن است که اگر چنین اقدامی از سوی پدر 
ص��ورت گرفت، به خاطر سرپرس��تی خانواده حکم 
قصاص برای او اجرا نش��ود، ام��ا در این زمینه نیز 
احکام اسالمی قوانینی دارد که می توان حکم اعدام 
برای چنین افرادی که دست به قتل فرزند می زنند 
ص��ادر کرد. به واکنش��ی که صفح��ه »ریحانه« در 
توئیتر که متعلق به دفتر مقام معظم رهبری است 

درباره قتل رومینا به دست پدرش توجه کنیم.
در این صفحه سخنی از حضرت آیت اهلل خامنه ای 
منتش��ر ش��ده بر این اس��اس که ایش��ان فرموده 
اند؛»جامع��ه، ه��م از لحاظ قانونی و ه��م از لحاظ 
اخالق��ی، باید با کس��انی که تعدی ب��ه زن را حق 
خودشان می دانند، برخورد سخت بکند؛ قانون هم 
بای��د در ای��ن زمینه مجازات های س��ختی را پیش 

بینی کند.«
تشیع دارای فقه پویا است و می تواند به خاطر این 
ویژگی برخی از قوانین و احکام اسالمی را به خاطر 
ش��رایط حال و آینده تغییر دهد که نمونه های آن 
را می توان دید. اگر هم در این زمینه یعنی مس��اله 
قتل »رومین��ا« با هر نمونه مش��ابه دیگری، تغییر 
در ع��دم اجرای حکم قصاص پدر که به قتل فرزند 
اقدام کرده، وجود نداش��ته باشد می توان از قوانین 
دیگ��ری مانند محاربه و افس��اد ف��ی االرض برای 

چنین اتفاقاتی استفاده کرد.
سخن رهبر معظم انقالب که در توئیت دفتر ایشان 
باز نشر شده متعلق به چند سال پیش است و از آن 
زمان تاکنون نهادها و سازمان هایی که می توانستند 
برای وضع قوانین س��خت برای مجازات کسانی که 
تعدی به زن را حق خودشان می دانند، قصور کرده 
ان��د و با این اتفاق، می توانند این قوانین س��خت را 
اعمال کنن��د و همین ماجرای »رومینا« س��رآغاز 

برخورد سخت با این جنایت باشد.
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گزارش

انتصاب الریجانی به مشاورت رهبری و عضویت در مجمع تشخیص 
رهبرانقالب با صدور حکمی آقای دکتر علی الریجانی را به عنوان مش��اور 

رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کردند
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی با صدور حکمی آقای 
دکتر علی الریجانی را به عنوان مش��اور رهبری و عضو مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام منصوب کردند. متن حکم رهبر معظم انقالب اسالمی به این 
ش��رح اس��ت:  جناب آقای دکتر علی الریجانی دامت توفیقاته- نظر به تجارب 
مفیدی که جنابعالی در دوران مدیریت در بخش��های گوناگون بویژه در س��ه دوره 
ریاس��ت مجلس شورای اس��المی از آن برخوردار گشته اید، جنابعالی را به مشاورت 
رهبری و عضویت در مجمع تش��خیص مصلحت نظام منصوب میکنم. امید اس��ت 
این مس��ئولیت در خدمت هدفهای واالی نظام قرار گیرد.   پایگاه اطالع  رسانی 

دفتر مقام معظم رهبری  

ارتش تاکتیک های به روز و کارآمد دارد
مع��اون هماهنگ کنن��ده ارتش با بیان اینکه ارت��ش تاکتیک های به روز 
و کارآم��د دارد، گفت: ماموریت ارتش ایجاب می کند که ما با شناس��ایی 
مس��تمر تهدیدات آمادگی خود را به طور کامل حفظ کنیم. امیر دریادار 
حبیب اهلل س��یاری اظهار داشت: نخس��تین مرحله از این آمادگی در بُعد 
نیروی انسانی است. برای این کار باید نیروی انسانی متخصص در مراکزی 
مانند دانشگاه افسری امام علی )ع( براساس تعالیم و ویژگی های خاص خودمان 
آموزش داده ش��وند. سپس این نیروی انس��انی آموزش دیده و متخصص از مراکز 
آموزشی خارج شده و در رزمایش ها شرکت کرده تا مهارت کافی و کامل را کسب 
کن��د. معاون هماهنگ کننده ارتش با بیان بُعد دوم آمادگی که در حوزه تجهیزات 
تعبیر می شود، گفت: باید آنچه در حوزه تجهیزات داریم آماده شود یعنی تعمیر و 

نگهداری آن ها که آن هم به خوبی در حال انجام است.   روابط عمومی ارتش

بیماری کرونا را مهار کردیم
علی ربیعی س��خنگوی دولت با بیان اینکه خیلی ه��ا فکر می کردند در 
ماجرای کرونا زمین می خوریم، اما این بیماری را کنترل کردیم، گفت: 
ب��ا کنترل، مدیریت و مهار روز های س��خت کرونایی امیدواریم در کنار 
ه��م از این بح��ران نیز عبور کنیم. علی ربیعی اظهارداش��ت: با کنترل، 
مدیریت و مهار روز های س��خت کرونایی امیدواری��م در کنار هم از این 
بح��ران نیز عبور کنیم. وی اف��زود: خیلی ها فکر می کردند در ماجرای کرونا 
زمین می خوریم، اما این بیماری را کنترل کردیم. س��خنگوی دولت بیان داشت: 
خیلی ها فکر می کردند که ما زمین می خوریم و بلند نمی شویم، بیمارستان هایمان 
پر از کشته می شود و تخت هایمان خالی نخواهد بود، سالمندان مان خواهند مرد، 

اما خوشبختانه هیچ یک از این ها رخ نداد و داریم بیماری را مهار می کنیم.
  پایگاه اطالع رسانی دولت

رئیس مجلس یازدهم:

 مجلس تالش ویژه ای درباره معیشت طبقات ضعیف خواهد داشت

روحانی در گفتگو با وزیر بهداشت:

وزارت بهداشت مستمرا در مورد عواقب عدم رعایت 
پروتکل ها هشدار دهد

امیر حاتمی:

خلیج فارس نا امن شود، برای همه  کشورهای منطقه 
ناامن خواهد بود


