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 امیر حاتمی: 

موتور توربوفن سبک و 
دو محصول موشکی 

رونمایی می شود
وزير دفاع و پش��تيبانی نيروهای مس��لح گفت: امروز خط 
توليد موتور ملی اوج افتتاح خواهد ش��د؛ همچنين از يك 
موتور توربوفن س��بك و دو محصول موشکی هم رونمايی 

خواهد شد. امير حاتمی در حاشيه جلسه هيات دولت و در 
جمع خبرنگاران با تبريك روز صنعت دفاعی و هفته دولت، 
اظهار داش��ت: در جلسه دولت، گزارشی از وضعيت دفاعی 
كشور و صنايع دفاعی در دولت تقديم و در اين گزارش به 
پيشرفت های صنايع دفاعی در حوزه های مختلف اشاره شد. 
وی افزود: در برنامه ای كه روز پنجش��نبه در حضور رياست 
محترم جمهوری انجام خواهد ش��د، ما سه افتتاح خواهيم 
داش��ت و همينطور يك نمايشگاه و يك افتتاح خط توليد. 
خط توليد موت��ور اوج برای جنگنده كوث��ر افتتاح خواهد 
ش��د؛ يك موتور توربوفن سبك نس��ل چهارم هم رونمايی 
خواهد ش��د كه موتور بسيار ارزشمندی است و برای اولين 

بار در كش��ور ساخته ش��ده اس��ت. امير حاتمی ادامه داد: 
اين موتوری اس��ت كه امروز روی پهپادهای پيشرفته دنيا 
استفاده می ش��ود و می تواند توان كشور را در اين حوزه با 
افزايش قابل توجهی مواجه كند و نس��ل موتورهای موجود 
را يك نس��ل ارتق��اء دهد. وزير دفاع گفت: يك نمايش��گاه 
پهپادی ه��م داريم كه نمونه های مختلف پهپادی كش��ور 
را ك��ه امروز تس��ليح ش��ده اند و در ماموريت های مختلف 
نيروهای مس��لح ايفای ماموريت می كنند به مردم معرفی 

می شوند.دو محصول موشکی هم رونمايی خواهند شد.
امي��ر حاتمی درباره توافق رژيم اس��راييل با امارات متحده 
عربی و تبعات آن گفت: اس��راييل يك رژيم غاصب اس��ت 

كه حق و س��رزمين مردم فلس��طين را غصب كرده است. 
رژي��م جنايتکاری كه جنايت های زيادی هم در فلس��طين 
هم كش��ورهای مختلف از جمله ايران انجام داده اس��ت و 
ردپ��ای جنايت های اين رژي��م در موضوعات مختلف ديده 
می ش��ود. وی با تاكيد بر اينکه ما حضور رژيم صهيونيستی 
را توام با شر، جنايت، خيانت و مسائل مختلف امنيتی برای 
منطقه پيش بينی می كنيم، گف��ت: به همين دليل تاكيد 
كرديم كه اگر چني��ن اتفاقی بيافتد و پای آن ها به منطقه 
باز ش��ود، بی ترديد منطقه با اين تبعات مواجه خواهد شد 
و مس��ئوليت اين موضوع بر عهده كسانی است كه پای اين 

فارس رژيم جنايتکار را به منطقه باز می كنند.

پيامبراكرم)ص(: هر كس گروهی را دوست بدارد، خدا او را در زمره 
آنان محشور خواهد كرد.

سرلشکرباقری:
پيشرفتهایصنعتدفاعی
الگويیالهامبخشبرایساير

بخشهایكشوراست
رئيس س��تادكل نيروهای 
مسلح در پيامی به مناسبت 
روز صنع��ت دفاعی تأكيد 
كرد: پيشرفت های صنعت 
دفاعی الگويی  الهام بخش 
برای پيش��رفت در س��اير 

حوزه هاست.
در اي��ن پيام تصريح ش��ده: صنعت دفاعی كش��ور 
در نيروهای مس��لح و با پرچم��داری وزارت دفاع و 
پشتيبانی نيروهای مسلح با تالش مجدانه و مستمر 
نيروه��ای متخصص، جه��ادی و خبره در مس��ير 
خوداتکايی و خودكفايی گام های بلندی برداش��ته 
است به طوريکه وضعيت امروز صنايع دفاعی كشور 
در تولي��د عل��م و به دس��ت آوردن دانش طراحی، 
س��اخت و تولي��د محص��والت پيش��رفته و مدرن 
نظامی همچون ساخت هواپيماهای جنگنده، انواع 
پهپادها، موش��ك های بالس��تيك و نقطه زن، انواع 
رادارها، ماهواره و ماهواره بره��ا، زيرديايی، ناوهای 
سطحی و زيرسطی، بالگردها، تانك و نفربر و ساير 
نيازهای دفاعی، الگويی الهام بخش برای شکوفايی 
س��اير بخش ه��ای توليد ب��ه ويژه ح��وزه اقتصاد و 
صنعت ش��ده اس��ت كه در مقابله با ويروس كرونا 
گوش��ه ای از توانمندی های غيرنظامی خود را برای 

رفع نيازهای كشور به رخ جهانيان كشانيد.
 در ادامه اين پيام با اش��اره به شکس��ت مفتضحانه 
آمري��کا در تصوي��ب قطعنامه تمدي��د تحريم های 
تسليحاتی جمهوری اسالمی ايران، خاطرنشان شده 
اس��ت: بدون شك پيش��رفت صنعت دفاعی كشور 
بدون هر نوع وابس��تگی و با استقالل كامل مرهون 
مجاهدت و تالش بی وقفه نيروهای انقالب اسالمی 
بوده كه ب��ا تخصص، تعهد و خودب��اوری موجبات 
خودكفايی كشورمان در دستيابی به فن آوری های 
پيش��رفته دفاعی را فراهم آورده و بدون وابستگی 
به ديگر كش��ورها، ب��ر قابلي��ت و مزيت های بومی 
كش��ور و تداوم مس��ير بالندگی و شتاب در تقويت 
ظرفيت ه��ای دفاع مقتدران��ه، بازدارنده، مطمئن و 
پيروزمند از انقالب و ميهن اسالمی صحه گذاشته 
اس��ت و دشمنان قسم خورده انقالب اسالمی ايران 
و در رأس آنه��ا آمريکای جنايتکار را بيش از پيش 

مأيوس نموده است.
در پيام سرلش��کر باقری ضمن گراميداش��ت ياد و 
خاطره شهيدان واالمقام حوزه صنعت دفاعی كشور 
و تبريك اين روز خجس��ته ب��ه كاركنان پرتالش و 
واليتمدار وزارت دفاع و ديگر فعاالن عرصه صنعت 
دفاعی كش��ور و تأكي��د بر ضرورت ت��داوم ارتقای 
مولفه ه��ای قدرت دفاعی برای نظ��ام و ملت ايران 
و پش��تيبانی های هم��ه جانبه از نيروهای مس��لح، 
آمده اس��ت: نيروهای مس��لح و مجاه��دان عرصه 
صنعت دفاعی كش��ور، نم��اد اقتدار مل��ی در برابر 
جبهه متحد مستکبران و دشمنان ايران اسالمی به 
شمار رفته و با تأسی به آموزه های قرآنی و وصايای 
امام راح��ل)ره( و منويات فرمان��ده معظم كل قوا 
حض��رت آيت اهلل العظم��ی ام��ام خامنه ای)مدظله 
العال��ی( ب��دون اعتنا به جنگ رس��انه ای و روانی و 
جنجال آفرينی های ش��بکه خبيث نظام س��لطه و 
صهيونيس��م، روند پيش��رفت و ارتقاء قدرت دفاعی 

را تداوم خواهند بخشيد.

گزارشخبر

فراخوان ارزیابى کیفى مشاوران (99/9 ) 
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آگهــى موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139960312004001650 مــورخ 1399/03/29 موضوع 
کالســه 1398114412004000405 هیــات اول/دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملک گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى سید ولى حسینى فرزند سید 
میرزا بشــماره شناســنامه 2357 شــماره ملى 6359415747 در ششدانگ یک قطعه 
زمین احداث بنا شــده به مساحت 125 مترمربع جدا شــده از پالك شماره 161-اصلى 
واقــع در گنبــدکاووس شــهرك فرماندارى بخش 9 حــوزه ثبت گنبد خریــدارى ملک مع 
الواسطه از آقاى اصغر برى دیزج،  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شــود. در صورتى که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
اعتراضى داشــته باشند مى توانند ازتاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خــود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتــراض، دادخواســت خود را به مراجــع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت درصورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 

م-الف: 8438
تاریخ انتشــار نوبت اول: پنجشــنبه 1399/05/30 تاریخ انتشــار نوبت دوم: پنج 

شنبه 1399/06/13
 رضا سارانى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک گنبدکاووس

آگهى فقدان سند مالکیت
خانم زینت الملوك افضلى با ارائه استشهادیه شماره 33248-99/5/28 تنظیمى 
دفترخانه 153 آمل طى درخواست شماره 99/21138-99/5/28 تقاضاى صدور سند 
مالکیت المثنى 099496 شش دانگ پالك شماره 27 فرعى از 48 اصلى واقع در بخش 
9 ثبت آمل که در صفحه 420 جلد 151 ذیل  شماره 27049 ثبت گردیده و در اثر جابه 
جایى مفقود شــده را نموده اســت که واقع در قریه میخران و چندرمحله جزء  دهســتان 
لیتکوه مى باشــد و به موجب ســند قطعى مشــروط 151919-88/6/14 دفترخانه 43 
آمل مقدار  سى و سه هزاروششصد سهم مشاع از 36730 سهم شش دانگ به امید و 
نوید و فرشــید لیتکوهى و غیره منتقل گردید لذا دراجراى ماده 120اصالحى آیین نامه 
قانون ثبت مبادرت به نشــر این آگهى در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار مى گردد، 
چنانچه اشــخاصى مدعى انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشند ظرف مدت 
ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهى اعتراض خود را به همراه اصل ســند مالکیت یا سند 
معاملــه بــه اداره ثبت محل ارایه و رســید دریافت نمایند . چنانچه پــس از اتمام مدت 
مقــرر اعتــراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله 
ارائه نشــود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى به نام مالک 

خواهد نمود.م/الف
رییس اداره ثبت اسناد و امالك آمل-سید محمد حسن روشنایى

آگهى فقدان سند مالکیت
آقاى اســماعیل اکبــرى با ارائه استشــهادیه شــماره 42242-99/5/26 تنظیمى 
دفترخانه 138 آمل طى درخواست شماره 99/18072-99/5/11 تقاضاى صدور سند 
مالکیت المثنى 525395 شــش دانگ پالك شــماره 2633 فرعى از 42 اصلى واقع در 
بخش 9 ثبت آمل که در صفحه 206 جلد 88 ذیل شماره 15743 ثبت گردیده و در اثر 
جابه جایى مفقود شــده را نموده است و طى سند رهنى شماره 84/12/24-141689 
دفترخانه 43 آمل در رهن بانک مســکن شعبه رضوان آمل قرار دارد لذا دراجراى ماده 
120اصالحى آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشــر ایــن آگهى در یک نوبت در روزنامه 
کثیراالنتشــار مى گردد، چنانچه اشــخاصى مدعى انجام معامله یا وجود ســند مالکیت نزد 
خود میباشــند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهى اعتــراض خود را به همراه 
اصل ســند مالکیت یا ســند معامله بــه اداره ثبت محل ارایه و رســید دریافت نمایند . 
چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت 

المثنى به نام مالک خواهد نمود.م/الف
رییس اداره ثبت اسناد و امالك آمل-سید محمد حسن روشنایى

آگهى اخطار اجرائى
مشخصات محکوم علیه: رضا حمزه لوئى فرزند على مجهول المکان ، مشخصات محکوم 
لــه: مهــدى منوچهرى فرزند محمود با وکالت فاطمه حاجى نــژاد اصل فرزند محمدرضا به 
نشانى شهررى بازار آهن مکان نبش فاز هفت شرقى پالك 1835 - محکوم به: به موجب 
راى شــماره 523 تاریخ 96/5/30 حوزه 965 شوراى حل اختالف شهرستان رى (و راى 
شــماره - تاریخ - شــعبه - دادگاه عمومى) که قاطعیت یافته اســت محکوم علیه محکوم 
اســت به پرداخت مبلغ ســى میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سیصد هزار تومان 
بابــت حق الوکاله وکیل و مبلغ -/150/000 ریال بابت هزینه دادرســى در حق محکوم 
له و در خصوص خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مورخه 94/12/22 لغایت 
اجــراى حکم که مبلغ آن در اجراى احکام محاســبه خواهد شــد در حق محکوم له. مطابق 
مقررات محکوم علیه مکلف اســت: پس از ابالغ ایــن اخطار اجرائى ظرف ده روز مفاد آن 
را بــه موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد راى 
بدهــد در غیر این صورت پرونده جهت اقــدام قانونى براى اجراى حکم به اجراى احکام 

دادگسترى محل تحویل خواهد شد. م الف/1452
رئیس شعبه 965 شوراى حل اختالف شهرستان رى

آگهى اجراییه
مشــخصات محکوم له: محسن قاسمى فرزند  عباس به نشانى کاکى روستاى بابمنیر 
منزل شــخصى ، مشــخصات محکوم علیه: علیمــراد چارلنگ مجهول المــکان ، محکوم به: 
بموجب دادنامه شــماره 98/210 مورخ 98/5/30 صادره از شــعبه ســوم شوراى حل 
اختــالف کاکى به مرحله قطعیت رســیده و محکوم علیه محکوم اســت بــه پرداخت مبلغ 
200/000/000 ریــال بابــت اصل خواســته و مبلغ 2/590/000 ریــال بابت هزینه 
دادرســى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت (98/4/15 لغایت اجراى 
حکم در حق و بنفع محکوم له و ونیم عشر دولتى در حق صندوق دولت . م الف/219
(قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف شهرستان دشتى (کاکى

متن آگهى
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پرونده مى باشــد لذا از کلیه مالکین مشــاعى تقاضا مى شود با در دست داشتن مدارك 
مالکیــت خود ظــرف مدت ده روز از تاریخ انتشــار آگهــى به امور آب دماوند به نشــانى 
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نیروهای مسلح و پیشرفت های نظامی ایران

...رنجدورانبردهایم
هر كش��وری در اين دنيای نابس��امان، نيازمند يك نيرو و 

مؤلفه بازدارنده در مقابل تهديدات است.
جمهوری اس��المی ايران به خاطر سياست استقالل طلبانه 
خود و ضد اس��تکباری ك��ه پس از انقالب ش��کل گرفت، 
همواره از س��وی دش��منان با تهديدات ج��دی روبرو بوده 
اس��ت، جنگی كه از سال 1359 تا سال 1367 عليه ايران 
ش��کل گرفت، يك نمونه مهم و اساسی از تهديداتی است 
كه جمهوری اس��المی ايران را به س��وی قدرت افزايی در 

زمينه نظامی و دفاعی سوق داد.
جنگی كه عليه ايران آغاز شد، نابرابر بود، ايران در شرايطی 
قرار داشت كه انقالب هنوز به ثبات نرسيده بود و مشکالت 
س��نگين بجا مانده از رژيم گذش��ته و حض��ور ضد انقالب 
و منافقين درگيری هايی را در گوش��ه و كنار كش��ور شکل 

داده بود.
س��اختار نظامی ايران نيز باقی مانده از دوران رژيم پهلوی 
بود و اين س��ازمان نظامی به ش��دت وابس��ته به آمريکا با 
ضعف هاي��ی روبرو ب��ود، روابط ايران و آمريکا قطع ش��د و 
همه تجهيزات نظامی ارتش جمهوری اسالمی ايران كه از 
فناوری آمريکايی برخوردار بودند،  در ابتدا نتوانست كارايی 

خود را نشان دهد.
ارت��ش شاهنش��اهی،  پيش از انق��الب قوی تري��ن ارتش 
منطقه بود،  اما اين پرس��ش پيش می آيد كه اگر در دوران 
رژيم گذش��ته جنگی به گس��تردگی جن��گ تحميلی كه 
عليه جمهوری اس��المی ايران ش��کل می گرفت، آيا ارتش 
شاهنش��اهی توان ايس��تادگی مقابل آن حجم از حمله را 

داشت؟!
جنگ باعث ش��د تا جهاد خودكفای در ارتش و سپاه شکل 
بگيرد، صنعت دفاعی و نظامی از تمام ظرفيت خود و حتی 
باالتر بهره برد تا بتواند نيازهای اوليه جبهه را تأمين كند.

8 سال جنگ تحميلی عراق در دوران صدام،  با دشواری های 
بسياری همراه بود، كمبودها به نيروهای نظامی فشار وارد 
می كرد اما با اين وجود،  چندين عمليات بزرگ در جبهه ها 
انجام ش��د كه حتی باعث ش��گفتی ژنرال های چند ستاره 

غربی و شرقی گشت.
پاي��ه خودكفايی در صنعت دفاعی و نظامی در دوران دفاع 

مقدس بنا نهاده شد.
در دوران��ی كه حتی يك فش��نگ يا س��يم خ��اردار و بند 
پوتين هم به ايران نمی فروختند، انقالب اس��المی با تکيه 
بر جوانان خود توانس��ت دوران س��خت 8 سال جنگ را با 

افتخار و سربلندی به پايان برساند.
خودكفايی در توليدات نظامی، از توليد فشنگ، سالح سبك،  
نيازمندی های اوليه رزمندگان در نيروهای مسلح آغاز شد 
و در ابتدا سرعت اين پيشرفت به خاطر تحريم های نظامی 
عليه جمهوری اس��المی ُكند بود اما رفته رفته اين صنعت 

نوپا همچون كودكی بزرگ شد و به بالندگی رسيد.
در مقطعی از دوران دفاع مقدس،  جمهوری اس��المی ايران 
كه زير آماج حمالت موش��کی و هوايی ارتش صدام هر روز 
را سپری می كرد، با وارد كردن چند فروند موشك از ليبی 

و كره شمالی توانست توازن قوا را در جنگ تغيير دهد.
موشك هايی كه به ايران وارد شد، اين زمينه را برای جوانان 
كشورمان فراهم كرد تا بتوانند بر اساس داشته هايی از اين 

موشك ها، نمونه های ايرانی آن را بسازند.
آزمايش های زيادی در اين زمينه از س��وی نيروهای مسلح 
ايران در س��پاه و ارتش به ويژه يگان تازه تأسيس موشکی 
سپاه انجام ش��د كه مبدع و مبتکر آن شهيد تهرانی مقدم 
بود كه جان خود را نيز بر س��ر راه پيش��رفت های موشکی 

نيروهای مسلح فدای انقالب و مردم كرد.
جمهوری اس��المی ايران در راه پيشرفت ها دفاعی و نظامی 
رنج فراوانی را متحمل شد، اين دستاوردهای بزرگ با وجود 
تحريم های نظامی و اقتصادی به دست آمد، پيشرفت هايی 

كه حتی دشمنان را نيز شگفت زده كرده است.

مديريت جهادی و روحيه انقالبی نيروهای مسلح جمهوری 
اس��المی و وزارت دف��اع عامل اصلی حركت در راس��تای 
تولي��د داخلی تس��ليحات و تجهيزات نظام��ی بود، در اين 
كارزار، فرمان��ده كل قوا حضرت آيت اهلل خامنه ای نقش��ی 
بی بديل در دس��تاوردهای نظامی داشته و دارند. توصيه ها 
و رهنمودهای ايش��ان به نيروهای مس��لح و واليت مداری 
ارتش و س��پاه، باعث شد كه خودكفايی در نيروهای مسلح 

ايجاد شود.
اكنون ايران توانايی ساخت موشك هايی را دارد كه لرزه بر 

اندام دشمنان می اندازد.
دش��من طعم موش��ك های بالس��تيك و نقطه زن ايران را 

چشيده است.
آمريکايی ها هيبت ويرانگر اين موشك ها را در حمله موشکی 

به پايگاه آمريکايی عين االسد در عراق چشيده اند.
حتی گروه تروريس��تی تفکيری وهابی داعش در س��وريه 
هدف موشکباران يگان موشکی سپاه پاسداران قرار گرفته 

است.
چرايی اصرار و تأكيد دش��منان ب��رای برچيدن توانمندی 
موش��کی ايران، قدرتی اس��ت كه اين موشك ها هم از نظر 

ويرانگری و هم از نظر دقت دارند.
موش��ك هايی كه در نقاط مختلف كشور در پايگاه های زير 
زمينی انباش��ته شده اند و آماده برای دفاع از ايران اسالمی 

هستند.
پيشرفت های نظامی و دفاعی ايران تنها در زمينه موشکی 
نيس��ت بلکه در ديگ��ر زمينه ها نيز قابليت ه��ای ايران در 
ساخت تجهيزات و تس��ليحات نظامی خودنمايی می كند، 
گل اين پيشرفت ها، موشك است، چرا كه قابليت های اين 

سالح بسيار باال است.
ايران اكنون عالوه بر س��اخت انواع موش��ك های زمين به 
زمين؛ زمين به دريا، هوا به زمين، دريا پايه و حتی شليك 
موش��ك از اعماق دريا،  در زمينه ساخت انواع تانك، نفربر،  
س��الح های پيش��رفته انفرادی، هواپيمای جنگنده و ديگر 
تس��ليحات نظامی به پيش��رفت های بزرگی دس��ت يافته 

است.
تحريم های نظامی ايران نتوانست مانعی بر سر راه دستيابی 
جمهوری اس��المی به س��الح و تجهيزات نظامی شود بلکه 
عاملی شد تا بتواند به خودكفايی برسد و انحصار تسليحات 

نظامی را كه در دست چند كشور دنيا است، بشکند.
دش��من به واس��طه توان نظامی نيروهای مسلح جمهوری 
اسالمی، جرأت حمله نظامی به ايران را از دست داده است 
و اگر كوچکترين تعدی از سوی آمريکا، رژيم صهيونيستی 
و يا هر رژيم سرس��پرده در منطقه به ايران ش��ود، واكنش 

ايران به اين حمله، ويرانگر و تعيين كننده خواهد بود.
صنعت دفاعی كش��ور در طول س��ال ها، خوش درخشيده 
است، درخش��ندگی پيش��رفت های نظامی و دفاعی ايران 

چشم دشمنان را كور كرده است. 
حت��ی صنع��ت دفاعی جمهوری اس��المی اي��ران در ديگر 
زمينه ها همچون پزش��کی، لجستيك،  پشتيبانی و امداد و 

نجات توانسته به ياری ديگر بخش های كشور بشتابد.
نيروهای مسلح با همراهی وزارت دفاع در مقاطع گوناكون 
برای مقابله با حوادث، باری از دوش دولت ها برداشته اند و 
اكنون نيز با ش��يوع ويروس كرونا، كمك های ارتش و سپاه 

در اين زمينه تأثير گذار و افتخار آميز است.
هم آوازی و وحدت ارتش و سپاه،  نيروی مسلحی مقتدر در 
خدمت انقالب، مردم و ايران اسالمی شکل داده كه شکست 
ناپذير است. مردم قدردان تالش های همه نيروهای مسلح 
از ارت��ش تا س��پاه و وزارت دفاع هس��تند، فرزندان همين 

مردم چنين نيروی پرقدرتی را تشکيل داده اند. 
هميشه سرفراز و مقتدر در راه اعتالی ميهن، انقالب، مردم 

و اسالم پايينده باشيد.


