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برای سوین بار است که رزمایش مشارک دریایی میان 
ایران، روسیه و چین برگزار می شود که دارای پیام های 
مهمی است که آنهایی که باید پیام های دریافت کنند، 

دریافت خواهند کرد.
رزمایش مرکب امنیت دریایی 2022 که از روز گذشته 
آغاز شــده با انجام مأموریت های عملیاتی برای هر یک 
از کشــورهای شــرکت کننده ادامه دارد. روز گذشته 
شــناور های ایران، چین و روســیه در رزمایش مرکب 
کمربند امنیت دریایی 2022 به ســوی اهداف از پیش 
تعیین شــده در دریا تیرانــدازی کردند. در این مرحله 
از رزمایش، یگان های شــناور ایران، چین و روسیه به 
سر فرماندهی ناوشکن تمام ایرانی جماران و با استفاده 
از ســاح های کالیبر 20 میلیمتری به ســوی اهداف 
سطحی از پیش تعیین شده در دریا تیراندازی کردند.

امیــر تاج الدینی ســخنگوی رزمایش مرکــب امنیت 
دریایــی 2022 خاطرنشــان کرد: همچنیــن تمرین 
»PHOTOEX« شــامل صورت بندی و آرایش آفندی 
یگان هــای شــرکت کننده در رزمایــش متناســب با 
تهدیــدات موجــود در منطقــه انجام شــد. در ادامه 
برگزاری رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی 2022، 
یگان های شــناوری و پــروازی ایران، چین و روســیه 
عملیات آزادسازی کشتی ربوده شده و اطفای حریق را 
تمرین کردند. وی افزود: در این مرحله از رزمایش پس 
از ارســال پیام اضطراری کشتی های مورد ربایش قرار 
گرفته، ابتدا منطقه عملیات توســط بالگردهای نیروی 
دریایی ارتش مورد شناســایی و جستجو قرار گرفت و 
سپس ناوشکن جماران که سرفرماندهی رزمایش را بر 
عهده داشت، شناورهای رزمی مستقر در منطقه را برای 

اجرای عملیات آزادسازی اعزام کرد.
ســخنگوی رزمایش مرکــب کمربند امنیــت دریایی 
2022 اضافــه کرد: همچنین نیروهــای عملیات ویژه 
ارتش و ســپاه با مشارکت نیروهای عملیات ویژه چین 

و روسیه، پس از عملیات اطفای حریق کشتی، با فرود 
آمدن از هوا و ســطح بر روی عرشه شناور ربوده شده، 
دزدان دریایی را دســتگیر و عملیات آزادسازی کشتی 

را اجرا کردند.
امیر دریادار حبیب اهلل سیاری معاون هماهنگ کننده 
ارتــش نیز با بیان اینکه تقویــت همکاری های دریایی 
و ارتقــای امنیت تجارت بین المللــی دریایی از جمله 
اهداف رزمایش مرکب ایران چین و روسیه است، گفت: 
هماهنگی بهتــر و ارتباطات نزدیک تــر بین نیروهای 
دریایی کشورهای منطقه از دستاوردهای این رزمایش 
اســت. وی گفت: برگــزاری مقتدرانه ایــن رزمایش با 
میزبانی و فرماندهی ما نشان می دهد نیروهای دریایی 
جمهوری اســامی ایران متشــکل از ارتش و سپاه از 
توانمندی بســیار خوبی در برنامه هــای امنیت افزای 
مشترک با یکدیگر و مرکب با دیگر کشورها رسیده اند 
و  می توانند کمربند امنیتی در شــمال اقیانوس هند و 

دریای عمان را تقویت کنند.
فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه تجارب ســه 
کشــور ایران، چین و روســیه باعث قرار گرفتن سطح 
همکاری ها در باالترین ســطح خود شده است، گفت: 
با پشتوانه مردمی توانسته ایم رشد داشته باشیم و همه 

این تجارب باعث شــده که در دنیا همه به این نتیجه 
برسند که با ایرانی ها باید با احترام صحبت کرد.

امیر دریــادار شــهرام ایرانی فرمانده نیــروی دریایی 
ارتش نیز در حاشــیه رزمایش مرکــب کمربند امنیت 
دریایی 2022 با بیان اینکه کشــورهای چین و روسیه 
کشــورهایی هســتند که در ســطح جهــان در همه 
حوزه ها حــرف برای گفتن دارنــد و در حوزه دریا نیز 
بعنوان قدرت دریایی شــناخته می شوند، اظهار داشت: 
نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسامی ایران 
بعنوان یک قــدرت منطقه ای طی یک دهه گذشــته 
حضــوری جدی و فعال در منطقه داشــته و امروز نیز 
تمام تاش هر ســه کشــور در حوزه دریا بر پایه این 
بوده که امنیت و ایمنی دریانوردی را تأمین کنند. وی 
با بیان اینکه ســه کشــور ایران، چین و روسیه، تأمین 
امنیــت و ایمنی دریانوردی را فارغ از ائتاف های غربی 
و به صورت مستقل انجام می دهند، افزود: در کنار هم 
 قرار گرفتن این ۳ کشور همراه با احترام متقابل بسیار 

حائز اهمیت است.
همچنیــن وزارت دفاع روســیه در بیانیه ای نوشــت، 
چهارده کشتی جنگی و امدادی این کشور در رزمایش 
مشــترک با ایران، حمــات توپخانــه ای علیه اهداف 

دریایی و مقابله با دزدان دریایی را تمرین کردند.
در این بیانیه آمده اســت، رزمناو موشــکی »واریاگ«، 
کشــتی جنگی ضد زیردریایی »ادمیرال تریبیوتس« و 
نفتکش »بوریس باتوما« از ناوگان اقیانوس آرام روسیه 

در این رزمایش حضور دارند.
رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی 2022 با حضور 
یگان های ســطحی و پروازی نیروهای دریایی ارتش، 
سپاه و یگان های شــناوری نیروی دریایی کشورهای 
چین و روسیه با شعار »باهم برای صلح و امنیت« و در 
منطقه  ای به وسعت ۱۷ هزار کیلومتر مربع، صبح امروز 

در شمال اقیانوس هند آغاز شده است.

گــزارش
سومین رزمایش مرکب ایران، چین و روسیه 

یک رزمایش و چندین پیام دولت های گذشته برای الیروبی 
 رودخانه های جنوب کرمان

 امروز و فردا کردند
عضو مجمع نمایندگان اســتان کرمان در مجلس، 
با بیان اینکه الیروبــی رودخانه های منطقه جنوب 
کرمــان نقــش مهمــی در پیشــگیری از تبدیل 
بارندگی ها در سیل مخرب و آسیب به مردم دارد، از 
امروز و فردا کردن دولت ها برای این امر انتقاد کرد.

ذبیح  اهلل اعظمی نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در 
مجلس شورای اسامی با اشاره به خسارات ناشی از 
بارندگی های اخیر در بخش های جنوبی کشــور از 
جمله در جنوب اســتان کرمان اظهار داشت: سال 
آبی گذشــته از جهت خشکسالی در 50 سال اخیر 
بی ســابقه بوده که در نتیجه آن، دولت مجبور شده 
اســت 4 میلیارد دالر علوفه و نهاده های دامی برای 

تأمین نیاز دامداران وارد کند.
وی افزود: با وجود خشکســالی در سال گذشته، اما 
حجم بارندگی ها در سال جاری قابل ماحظه بوده، 
به گونه ای که در ســه روز در جنوب استان کرمان، 
از 50 میلی متر تــا ۱۷۷ میلی متر بارندگی صورت 
گرفته و حتی در برخی مناطق کوهســتانی جنوب 
کرمان نیز 50 سانتی متر برف باریده است؛ بنابراین 

مدیریت این منابع آبی اهمیت اساسی دارد.
عضــو مجمع نمایندگان اســتان کرمان در مجلس 
شورای اســامی، با اشاره به مدیریت صورت گرفته 
در منطقه جیرفت و عنبرآباد و مهار ســیاب گفت: 
در پنج شهرستان جنوب استان از جمله در رودبار، 
قلعه گنج، منوجان و کهنوج خسارات گسترده ای به 
کشاورزان و دامداران وارد شده و حضور وزیر کشور 
و رئیــس کل جمعیت هال احمــر و حضور امروز 

رئیس جمهور مؤید عمق این خسارات است.
اعظمی با بیان اینکــه الیروبی رودخانه های منطقه 
نقش مهمی در پیشــگیری از تبدیل بارندگی ها در 
سیل مخرب و آسیب به مردم دارد، عنوان کرد:  قبل 
از انقاب اســامی در جنوب کرمان یک ســیل بند 
احداث شــد، اما سال هاســت که باید الیروبی شود 
اما دولت هــا امروز و فردا می کننــد؛ حتی قرارگاه 
خاتم االنبیــا )ص( هم اعام آمادگی کرده ولی الزم 

است بودجه آن اختصاص یابد.
وی با اشــاره به تأثیر ســازه هایی ماننــد بندهای 
و  آب  از ســرعت  در جلوگیــری  سنگ ســیمانی 
پیشــگیری از بروز سیل گفت: اگر هر سیاب مهار 
نشــود، هر بار حداقل 25 میلیارد تومان به مناطقی 
که ســیل جاری شده خســارت وارد می  شود، اما با 
همین 25 میلیارد تومان می توان چندین بند سنگ 
سیمانی احداث کرد تا هم امکان ذخیره آب فراهم 

شود و هم جلوی خسارت به منطقه گرفته شود.
عضو کمیسیون کشــاورزی مجلس شورای اسامی 
خاطرنشــان کرد: در حال حاضر گروه های جهادی، 
بســیج و ســپاه پای کار آمده اند اما کمک های این 
گروه هــا کافی نیســت و اقدام دولــت را می طلبد 
که امیدواریــم بازدیدهای رئیس جمهــور، وزرا و 
مســئوالن ارشد کشوری مؤثر واقع شود و در آینده 

شاهد تکرار این مشکات نباشیم.

تغییر حقوق کارکنان قوه قضائیه 
خبر خوش معــاون اول قوه قضائیه در مورد حقوق 

کارکنان، این هفته محقق می شود. 
حجت االســام والمســلمین مصدق معــاون اول 
قوه قضائیه در حاشــیه همایش »ارتقای کارآمدی 
و اثربخشــی نظــارت و بازرســی در دوره تحول و 
تعالی« در ســازمان بازرســی کل کشــور پیرامون 
اقدامات صورت گرفته برای رفع مشکات معیشتی 
کارکنان دســتگاه قضا و ترمیم حقوق آن ها، اظهار 
کرد: ریاســت محترم قوه قضائیه برای این موضوع 
تاش هــای شــبانه روزی داشــته و پیگیری های 

مستمری انجام داده  است.
وی بــا قدردانی از دســتور صریــح رئیس جمهور 
برای ترمیم حقوق کارکنان دســتگاه قضایی گفت: 
در حاشــیه جلســه  با معاون اول رئیس جمهور در 
شب گذشــته این موضوع پیگیری شد و ان شاءهلل 
اوایل هفته اتفاقات بســیار خوبی رقم خواهد خورد 
تا خبر خوشی برای همکاران داشته باشیم. مصدق 
به طور خــاص از همکاری و همراهــی معاون اول 
رئیس جمهور و همچنین رییس ســازمان برنامه و 
بودجه و وزیر دادگستری در این زمینه تشکر کرد. 
معاون اول دســتگاه قضا تاکید کــرد: کارکنان قوه 
قضائیه مطمئن باشند که مســئوالن ارشد قضایی 
به فکر آن ها هستند و ان شاهلل با همدلی و همراهی 
مجموعه دولت گام های مثبتی در آینده برداشــته 

خواهد شد.

اخبــــار

خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه مانور مشترک نیروی دریایی ارتش و سپاه 
با دو کشــور چین و روسیه، می تواند در ارتقاء سطح امنیت منطقه نقش ایفا کند، 
گفت: امروز این جمهوری اســامی اســت که در چارچوب منافع ملی، نقشه راه 

همکاری خود را بر مبنای منافع ملی با دیگران طراحی می کند.
حجت االســام ســید محمدحســن ابوترابی فرد امام جمعه موقــت تهران در 
خطبه هــای نماز جمعه تهران، در ادامه تبییــن عهدنامه امام علی )ع( خطاب به 
مالک اشــتر گفت: این نامه، منشور حکمرانی صحیح و عاقانه در جامعه اسامی 
است و جامعه را  به تراز یک جامعه قرآنی تبدیل می کند. وی ادامه داد: بر اساس 
این عهدنامه، دو هدف برای تشــکیل حکومت اســامی در نظر گرفته شــده که 

عبارت است از، اصاح و تربیت جامعه و عمرانی و آبادی باد.
ابوترابی فرد عنوان کرد: اگرمســئوالن، خودسازی را سرلوحه حرکت خویش قرار 
ندهند، نمی تواننــد در اصاح جامعه گام موفقی بردارند. امام جمعه موقت تهران 
در خطبه های دوم نماز جمعه تهران، به ســالروز والدت حضرت فاطمه زهرا )س( 
اشــاره کرد و گفت: اگر همه اقشــار جامعه به ویژه بانوان به آموزه های ایشــان 
توجه داشــته باشــند، با یک تحول عظیم روبرو خواهیم شــد. حراست از گوهر 
حجاب و عفاف نیز، یکی از این درس های بزرگ اســت که برای حفظ ســامت 
جامعه و بنیان خانواده اهمیتی اساســی دارد. ابوترابی فرد در ادامه به سفر رئیس 
جمهور به روســیه و نیز برگزاری مانور مشــترک دریایی نیروهای دریایی ایران، 
 روســیه و چین اشاره کرد و اظهار داشــت: این رویدادهای نشانه تحوالت مهمی 

در آینده منطقه است.
وی افزود: روسیه همسایه ماست، تحکیم روابط در چارچوب مصالح و منافع ملی 
برای کشــور ایران که امروز در جایگاه قدرت اســت و چهار دهه مقابل زورگویان 

ایستاده است، می تواند در ارتقاء امنیت منطقه نیز ایفای نقش کند.

 نقشه راه همکاری  با کشورها 
بر اساس منافع ملی طراحی می شود

رئیس جمهور پس از ورود به تهران به مناطق سیل زده رفت

از مسکو تا کرمان
رئیس جمهوری در ســاعت یک بامداد روز جمعه پس از بازگشت از روسیه در سفری 
از پیش اعام  نشده ظهر جمعه پس از ورود به فرودگاه جیرفت وارد استان سیل زده 

کرمان شد و از مناطق سیل زده بازدید کرد.
پیش ازایــن وزیــر کشــور و وزیــر آموزش وپرورش هم به این اســتان ســفرکرده 
بودنــد و معــاون اقتصادی رئیس جمهور نیز پیگیر مشــکات ســیل زدگان شــده 
 بــود. آمارها از پیگیــری وضعیت 20 هزار ســیل زده اســتان توســط هال احمر 

حکایت دارد.
احمد وحیدی وزیر کشــور در بازدید از مناطق ســیل زده کرمــان گفته بود: مردم 
باید بدانند مســئوالن در کنار آن ها حضور دارنــد تا کار خدمت به مردم به خصوص 
محرومان را انجام دهند و در این مسیر از هیچ تاشی فروگذار نمی کنیم. وی تصریح 
کرد: متأسفانه شاهد حجم باالی آب گرفتگی هستیم که ناشی از عدم برنامه ریزی در 

گذشته برای کنترل سیاب ها است به همین دلیل طرح های ویژه در راستای تقویت 
سیل بندهای جنوب کرمان اجرا می شود. پیر حسین کولیوند که در مناطق سیل زده 
جنوب کرمان حضور دارد هم گفته اســت: بعد از وقوع ســیل تمامی امکانات برای 

امدادرسانی به این مناطق بسیج شد و امدادرسانی در حال انجام است.
حجت االســام ابراهیم رئیســی در اولین اقدام بعد از ورود به کرمان جلســه ای با 
اســتاندار کرمان، فرمانده انتظامی کرمان و فرمانده ســپاه ثاراهلل کرمان برگزار و در 
جریان آخرین وضعیت مناطق ســیل زده قرار گرفت. رئیس جمهور در این جلســه 
دســتور داد از همه امکانات برای رفع فوری مشــکات مردم و جبران خسارت ها و 
اســتحکام بخشی سیل بندها استفاده شود. سیل اخیر در جنوب کرمان 20 هزار نفر 
را متأثر کرده و خســارات بسیاری به جای گذاشته است. رئیس جمهور با حضور در 
مناطق ســیل زده از نزدیک با شــرایط به وجود آمده آشنا شد و دستوراتی را برای 

کمک رسانی بیشتر به سب زدگان صادر کرد.
ســید ابراهیم رئیسی همچنین به میان مردم سیل زده رفت و با مشکات آنها آشنا 
شــد و به مســئولین ذیربط دســتور داد تا کمک های الزم از قبیــل مالی و کاال به 

سیل زدگان ارائه شود.

وزیر بهداشت با اشــاره به شیوع سویه اومیکرون در جهان، نسبت به غالب شدن 
این سویه جدید در کشور هشدار داد.

بهرام عین اللهی، در حاشــیه اجاس رؤسای دانشــگاه های علوم پزشکی سراسر 
کشــور، گفت: وقتی آلودگی و سویه ای در یک کشور ایجاد می شود، به کشورهای 
دیگر نیز ســرایت می کند و در کشــور ما نیز به دلیل ورود و خروج مســافرین، 

اومیکرون وارد کشور شده است.
وی افزود: با تست های تشخیصی انجام شده تا کنون بیش از دو هزار بیمار مبتا 
به اومیکرون در کشور شناسایی شده اما از همه بیماران، تست نمی گیریم بلکه به 
صورت اتفاقی این تست ها انجام می شود و میزان آلودگی در سطح جامعه، بیشتر 
از این موارد است. مراجعات سرپایی در دو هفته اخیر تقریباً 4 برابر شده و وقتی 
مراجعات سرپایی افزایش می یابد ممکن است موارد بستری و بیماران بدحال نیز 

افزایش یابد و نگرانی هایی در این زمینه داریم.
عین اللهی تاکید کرد: ایمنی واکســن ها، محدود به زمان است و به صورت مادام 
العمر ما را بیمه نمی کند و به همین خاطر کشــورهای غربی که واکسیناسیون را 
زودتر شروع کرده بودند، ایمنی در آنها کاهش یافته و شدیداً به مردم شأن تزریق 
دوز ســوم را توصیه می کنند. در ایران عمده واکســن های تزریق شده مربوط به 
ماه های شــهریور، مهر و آبان بوده که نیاز اســت به سرعت، افرادی که سه ماه از 

واکسیناسیون شأن گذشته، دوز سوم را تزریق کنند.
وی گفت: ســتاد ملی مقابله با کرونا در مــورد اعمال محدودیت ها تصمیم گیری 
می کند و وزارت بهداشــت در این زمینه، پیشــنهادات کارشناسی خود را مطرح 
می کند. با توجه به شــرایط کشور، ســتاد ملی مقابله با کرونا تصمیمات الزم را 
می گیرد. اگر در اجتماعات، از ماســک اســتفاده و فاصله گذاری رعایت شود، تا 

حدی می تواند از ابتاء به اومیکرون جلوگیری کند.

وزیر بهداشت: 

نگران اومیکرون هستیم


