
قحط  الرجال!     

دوســتی و رفاقت همراه با ارتباطات نسبی و سببی یا 
همــان فامیل بازی دلیل آن نمی شــود که منتقد اگر 
بــا آن برخورد کــرد کوتاه بیاید و قلــم خود را غالف 
کرده یا خدای ناخواســته به تعریف و تمجید اینگونه 
وابســتگی ها بپردازد درحالی که کوتاهی هایی در روال 
آن ها مشهود است با عنایت به اینکه فردی از این گروه 
برخالف رشته تخصصی، تحصیلی و همچنین نداشتن 
تجربه الزم به ســمت یکی از حساس ترین پست های 
فرهنگی کالن شــهر منصوب شــده باشد! حال آنکه در 
مجموعه این ارگان هســتند افرادی کــه بتوانند این 
وظیفه را بــا توانایی های بالقوه و بالفعل خود به نحوی 
مطلوب تــر انجام دهند. امروز کشــور مــا و بخصوص 
کالن شــهر اصفهان با معضل بزرگی به نام نگرانی برای 
آینده رشــد و ازدیاد نوجوانان و جوانان روبروست که 
متأســفانه دو ســال اخیر را در نوعی برهوت و فقدان 
هویت و تالش ســپری کرده اند و تبعات ویروس کرونا 
توانسته است آن ها را در بحران استرس دوگانگی قرار 
دهد که از سویی خوشــبختانه تا حدودی این پاندمی 
غافلگیرکننده جهانی عقب نشــینی کــرده تا آن ها را 
مصمم ســازد محدودیت های به وجود آمده بخصوص 
در زمینه تفریحــات را جبران کنند و اینجاســت که 
فرصت طلبان همیشــه بیدار بســاط وقت گذرانی های 
به ظاهر بی خطری به نام کشــیدن قلیان را در گوشــه 
و کنار شــهر بخصــوص مناطق مفرح و سرســبز علم 
می کننــد! کافی اســت مســئوالن اداره کل ورزش و 
به اصطالح جوانان! اســتان و همچنیــن دیگر متولیان 
کنجکاو اگر تا به امروز توجهی نداشــته اند ســری به 
پارک های شهر و بخصوص ناژوان بزنند تا در چند قدم 
دود قلیان هایی با تنباکوهای میوه ای را استنشــاق و به 
عینه شاهد باشــند که اگر خودشان هزینه نکرده اند از 
پسا دود آن که بسیار خطرناک تر از دود اولیه است به  

رایگان بهره مند شوند! 
ســال 1401 اگر برای خیلی ها آب نداشــت اما برای 
گروهی نان داشــت تــا معاونت فرهنگی شــهرداری 
اصفهان بیشــترین رقم بودجه مصوب شورای اسالمی 
شهر را صید کند که اکثراً چون گذشته صرف مواردی 
می شود تا بیشــتر جنبه تبلیغات شهری و شهروندی 
و نشــر را داشــته باشــد درحالی که وظیفــه اصلی و 
پیش درآمد اولویت های شــهر رسیدن به امور جاری و 
معضالتی است که جامعه و بخصوص در مناطق محروم 
شمال شرقی با آن درگیر هستند و نمونه این چالش ها 
ایجاد فرصت های مناســب برای نوجوانان و جوانان آن 
اســت تا گرفتار اعتیاد زمینه ای به دخانیات که ادامه 
آن به ناکجاآبادها ختم می شــد، نگردند. بار دیگر روی 
ســخن با شهردار کالن شهر اســت که با همکاری تیم 
تبلیغاتی شهرداری سعی دارند از این طریق پیچیدگی 
اداره شهر را میانبر بزنند درحالی که اعم نفرات گسترده 
در این بخش حساس به صورت عمده هیچگونه تخصص 
علمی و تجربی در امر فرهنگ سازی و اشاعه آن ندارند 
تا ارتباطاتی قلبی بین شــهروند و دســتگاه مســئول 
برقرار گردد. حتی اگر این تماس از طریق ســامانه های 
شفافیت و ســوت زنی به انجام برسد که نخ نما شده تا 
این روزها ابزار پروپاگانداهای مدیران ارشــد آن باشد 
و توســط شــهردار در برنامه صبحگاهی رادیو اصفهان 
ابراز و رونمایی شــود »به منظور ارائه خدمات شایسته 
به شهروندان سامانه ســوت زنی طراحی و آغاز به کار 
کرد و مردم از امروز تبلیغات آن را در شــهر مشــاهده 
خواهند کرد. بر این اساس شهروندان هنگام مراجعه به 
بخش های مختلف شهرداری، در صورت مشاهده تخلف 
یا اینکه احساس کردند خدمات خوبی ارائه نمی شود یا 
در مقابل خدمات، هزینه و رقم اضافی دریافت می شود، 
می توانند موضوع را از طریق ســامانه سوت زنی اطالع 
دهند.« رسانه وظیفه انعکاس این خبر را عهده دار بود 
که به انجام رساند اما آیا با این ابزارهای مجازی می توان 
معضالت پیچیده و تارعنکبوتی موجود در شهرداری از 
گذشته را سامان بخشید و رسالت رسانه های موجود و 
مســتقل از شهرداری و تارنمای آن را نادیده گرفت که 
بیش از همه مورد تأیید شــهروندان است و هرروز در 
صفحات محدود با کاغذ و خدمات چاپ و تولید محتوا 
و توزیع گران به نشــر اخبار و فعالیت های شــهرداری 
می پردازند؟! درحالی که از حدود بیســت ویک هزار نفر 
نیروی شاغل در شــهرداری اصفهان، پس از انتخابات 
شورای اســالمی و انتصاب شهردار جدید تعداد معدود 
و انگشت شمار جدیدی سرکار آمده اند و بقیه همچنان 
میراث گذشــتگانی هستند که با روش های قبلی ادامه 
فعالیــت می دهند و نیاز اســت قبــل از نظرخواهی از 
شــهروندان پیرامون ایــن تحول به توجیــه نیروهای 
اجرایی پرداخته شود تا شــهرداری بتواند رسالت های 
تازه به ذهن ها رســیده را به انجام برســاند. اگرچه در 
انتخاب مدیران تــازه و جابجایی های آن ها دقت الزم 
صورت نگرفته تا مشکالت را دوچندان کند که گویا در 

شهر و شهرداری قحط  الرجال بوده است! 
کاش هریک از مــا و بخصوص مدیران ارشــد اندکی 
از پاییــن نگاه می کردیم و بعضــی از مدیران موفق را 
الگوی خود قرار می دادیم و خوشبختانه نمونه های بارز 
آن در اســتان همچون متولی اداره کل محیط  زیست 
کم نیســتند که با توجه به غربت در اســتان اصفهان 
اما در انجام وظایف پراکنده و ســنگین خود طی ســه 
ســال حضور مســتمر موفق و مؤید بوده اســت و جا 
دارد ســمبل تقلید دیگران باشــند که محدوده عمل 
آن ها یک صدم حدود و ثغور محیط  زیســت در سطح 
است! به قول شــاعر هرکســی را بهر کاری ساختند! 
امــروز اکثر قســمت های خدمات شــهری اصفهان با 
ایــن نقصان فاحش ارتباطی مواجه اســت که با توجه 
به عطف ماســبق بودن آن از دیــدگاه جامعه چندان 
بااهمیت جلوه نمی کنــد درحالی که بخش ارتباطات با 
رســانه هم چند ماهی اســت به این پاندمی بی تفاوتی 
پیوسته تا مدیریت آن اصل احترام متقابل را با اصحاب 
رســانه به کل نادیده گرفته و همه آن هــا را موظف و 
ملزم به درج اخبار و فعالیت های شــهرداری بداند اما 
وظیفه خود نپندارد که باید در غم و شــادی های این 
قشر ولی نعمت خود شــریک باشد و در صورت نیاز به 
این جامعه فرهیخته که سال هاست همچون مرغ سیاه 
در عزا و عروســی ذبح می شود مســاعدت، همکاری و 

همدلی داشته باشد!

بی توجهی تاکی؟!

رئیس جمهور کشــورمان که روز گذشته به عمان سفر 
کرده بود با ســلطان عمان دیــدار و گفت وگو کرد. دو 
طرف در ایــن دیدار بر گســترش روابــط اقتصادی و 
سیاســی تأکید کردند.  در ایــن دیدار رئیس جمهوری 
اســالمی ایران و ســلطان عمان بر نقاط و دیدگاه های 

مشترک تأکید کردند.

 استقبال رسمی سلطان عمان  
از رئیس جمهور ایران

مراسم اســتقبال رســمی »هیثم بن طارق آل سعید« 
 ســلطان عمــان از رئیــس جمهــور در قصــر العلــم 

برگزار شد.
سید ابراهیم رئیسی که به برای دیداری رسمی به عمان 
ســفر کرده بود، در قصر العلم مورد اســتقبال رســمی 
»هیثم بن طارق آل ســعید« ســلطان این کشور قرار 
گرفت. در مراسم اســتقبال رسمی، پس از قرار گرفتن 
رئیس جمهور و ســلطان عمــان در جایگاه مخصوص، 
ســرود ملی دو کشور نواخته شد و ســپس روسای دو 

کشــور از یگان تشریفات حاضر در مراسم سان دیدند و 
همچنین مقامات عالی رتبه همراه را به یکدیگر معرفی 
کردند. در این مراســم به افتخار رئیس جمهور و هیئت 
عالی رتبه کشــورمان ۲1 گلوله توپ شــلیک شد. پس 
از استقبال رســمی هیثم بن طارق از رئیسی، مذاکرات 
مشــترک هیأت های عالیرتبه دو کشــور برگزار شــد و 
سپس رئیس جمهور و ســلطان عمان با یکدیگر دیدار 

و گفتگو کردند.

امضای ۱۲ سند همکاری در بین ایران و عمان
1۲ ســند همکاری میان مقامات ارشد دو کشور ایران 
و عمان در حــوزه های انرژی، سیاســی، حمل و نقل، 
همکاری هــای دیپلماتیک، روابط تجــاری و اقتصادی، 

علمی، محیط زیست و ورزشی به امضا رسید. 
این اســناد توســط وزرای امور خارجه، صنعت، معدن 
و تجــارت، نفــت، راه و شهرســازی و رئیس ســازمان 
 توســعه تجــارت کشــورمان و همتایان عمانــی آنها 

به امضا رسید.
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گزارش
رئیسی در دیدار با سلطان عمان بر گسترش روابط اقتصادی و سیاسی تأکید کرد 

امضای ۱۲ سند همکاری بین ایران و عمان روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید

شواهد و قرائن ترور دیروز در تهران نشان می دهد بار دیگر پای رژیم صهیونیستی 
درمیان اســت. غده ای ســرطانی که نطفه آن با ترور و جنایت بسته شده و جز 

ریشه کنی، عالج دیگری ندارد.
ساعتی از ظهر گذشته بود که پس از شنیدن صدای ویراژ موتورسیکلت ها مردم 
محله ی خیابان مجاهدین تهران، با یک پراید سفید، منقش به خون پاک یکی از 
سربازان حافظ امنیت ملت ایران مواجهه شدند. سرهنگ پاسدار »صیاد خدایی« 
از نیروهای برجسته عملیاتی کشورمان در جبهه های مبارزه با تروریسم و افراط 
گــری بود که پس از ســال ها مجاهدت برای حفظ امنیت مردم و کشــور، روز 
گذشــته )یک شنبه( به دست عوامل وابسته به تروریسم جهانی )ایاالت متحده و 

رژیم صهیونیستی( به شهادت رسید.

چرا »صیاد خدایی« ترور شد؟
بر اســاس شواهد و قرائنی که در چند ساعت گذشــته در رسانه ها مخابره شده 
است می توان اینگونه برداشــت کرد که شیوه ی انجام عملیات، همانند الگوهای 
ســابق دستگاه ترور ســازمان جاسوســی صهیونیست ها )موســاد( با همکاری 
گروهک تروریســتی نفاق است. از آنجایی که سیستم امنیتی رژیم صهیونیستی 
در هماهنگــی کامل با ایاالت متحده قرار دارد، حتمــاً آمریکا نیز در انجام این 
عملیات نقش مؤثری داشته است. دلیل دیگری که می تواند نقش آمریکا را برای 
ایجاد اخالل در نظم و امنیت ملی ایران پررنگ کند، ســفر »مایک پمپئو« وزیر 
امور خارجه ســابق ایاالت متحده به آلبانی و بازدید از کمپ گروهک تروریستی 
منافقین بود. پمپئو که جایــگاه ویژه ای در حزب جمهوری خواه آمریکا دارد، در 

این سفر با سرکردگان منافقین جلسات متعددی داشت.
ابعاد عملیات ترور شــهید »خدایی« صرفاً محدود به خیابان های تهران نیست، 
بلکه یــک تکه از یک پازل بزرگ جهانی اســت. در این روزهــا که زمزمه های 
خروج نیروهای نظامی روسیه از سوریه مطرح است، رژیم صهیونیستی واهمه ی 
بیشــتری از تقویت و گســترش مواضع مقاومت در ســوریه پیدا کرده است و 
می توان این موضوع را به عنوان عاملی در افزایش سطح عملیات های جنون آمیز 
آن ها تلقی کرد. این موضوع به قدری برای رژیم صهیونیســتی حساس است که 
در اوج تمرکــز این رژیم بر روی پرونــده مذاکرات وین، به یک باره دوباره توجه 
آن ها به منطقه جلب می شود و با بمباران سوریه در روزهای اخیر به دنبال ُکند 

شدن روند تقویت مقاومت هستند.

نگرانی صهیونیست ها از سفر »بشار اسد« به تهران
نکته  مهم بعدی در ســفر اخیر »بشــار اســد« رئیس جمهور ســوریه به تهران 
نهفته اســت که می تواند نشانه ای از جدیت سوریه برای استمرار و تقویت روابط 
راهبردی با جمهوری اســالمی ایران باشد. ســفرهای منطقه ای رئیس جمهور و 
توجه ویژه حجت االســالم سید ابراهیم رئیسی به کشــورهای منطقه، می تواند 
عامل دیگری در عصبانیت این رژیم اشــغالگر باشــد؛ زیرا در سالیان گذشته و 

در غفلت دســتگاه دیپلماسی کشورمان از منطقه، صهیونیست ها به دنبال ایجاد 
»جای پا« در منطقه بودند. حال اگر بخواهیم اوضاع در ســرزمین های اشــغالی 

را بررسی کنیم پی می بریم، این رژیم در وضعیت آشفته ای قرار گرفته است.

دولت »بنت« یک قدم مانده به فروپاشی
ایــن نکته نیــز باید مورد توجه قــرار گیرد که دولت »نفتالی بنت« در آســتانه  
فروپاشــی اســت و هر روز تعداد بیشــتری از حامیان سیاســی خود را از دست 
می دهد. در روزهای گذشــته نیز غیداء ریناوی زعبی، عضو عرب حزب چپگرای 
»میرتس« در کنست اسرائیل و از حامیان دولت ائتالفی با ارسال نامه ای به نفتالی 
بنت، نخست وزیر و یائیر الپید، وزیر خارجه ضمن انتقاد از »افزایش سیاست های 
راســتگرایانه در کابینه«، جدایی خود را از دولت اعالم کرد. با استعفای این عضو 
کنســت از ائتالف حاکم، تعداد حامیان دولت اسرائیل به ۵۹ نفر از مجموع 1۲0 
عضــو پارلمان کاهــش یافت. طبق قانون، در صــورت رأی مثبت ۶1 نماینده به 
پیشــنهاد انحالل کنســت، پارلمان اســرائیل منحل و انتخابات زودرس برگزار 
می شــود. در صورت چنین شــرایطی، انتخابات زودرس آینده پنجمین انتخابات 
پارلمانی اسرائیل طی 40 ماه اخیر خواهد بود، از این رو بنت با راه اندازی اقدامات 
نمایشی به دنبال افزایش ضریب نفوذ خود برای جلوگیری از سقوط دولتش است. 
در طرف دیگر نیز، درگیری فلسطینیان و اشغالگران افزایش یافته است و دامنه ی 
درگیری به کرانه ی باختری و ســایر مناطق اشغالی که پیش تر در آن ها درگیری 
وجود نداشــت، رسیده است و امنیت پوشالی صهیونیست ها با عملیات های موفق 

نیروهای مقاومت دچار چالش های جدی شده است.

اجیرشدگان صهونیست ها چه کسانی هستند؟
آنچه این روزها در رژیم صهیونیستی می گذرد حاکی از آن است که آنها در یکی 
دو ماه اخیر به معنای واقعی کلمه در جهنم به ســر می برند و موج عملیات های 
بی سابقه در قلب سرزمین های اشغالی تلفات زیادی به آنها وارد کرده، به همین 
جهت آنها این اقدامات را از چشــم ایران و رزمندگان بدون مرز آن می ببینند و 
برای اسرائیل سیاست »مسلح شدن« کرانه باختری بسیار سنگین است از این رو 
صهونیست ها همیشه از عوامل و مزدوران داخلی کشورها برای خرابکاری و ترور 
استفاده می کنند؛ اجیرشدگانی که حتی ممکن است ندانند برای چه کسی، چه 
کاری انجام می دهند! محور دیگر درباره عملیات تروریســتی مربوط به نیروهای 

پیاده نظام صهونیســت ها است، در حالی که دشــمن، فرزندان غیور و پاسداران 
امنیت کشور را ترور می کند، آنهایی که به اشکال مختلف اعم از فضاسازی برای 
به رســمیت شناختن این رژیم اشــغالگر در میادین ورزشی یا حمایت از عوامل 
جاسوسی آنها مانند احمدرضا جاللی، سنگ این رژیم را به سینه می زنند، عماًل 

به پیاده نظام و تطهیرگر و تسهیل کننده ترور تبدیل شده اند!

پاسخ سخت در راه است
نکته دیگر آنکه بدون شــک جنایت رژیم صهیونیســتی بی پاسخ نخواهد ماند، 
بنابراین از قلب این رژیم اشــغالگر گرفته تا جوالن و اربیل و... می تواند و ممکن 
اســت میدان پاسخ باشد، آماده باش به تمام ســفارتخانه های این رژیم در دیگر 
کشورها هم می تواند نشانه ای از این موضوع باشد. حتی پس از انجام این عملیات 
تروریستی این پیام از طریق یک مسئول ایرانی در گفتگو با الجزیره اعالم شد که 
ترور »صیاد خدایی«، عبور گستاخانه از خط قرمز ایران بود و به تغییرات بنیادین 
در معادالت منطقه منجر خواهد شــد. طبیعی است که جمهوری اسالمی ایران 
برای تأمین امنیت شــهروندان خود از هیچ اقدامی دریغ نخواهد کرد و در مواقع 
لزوم با تبر آتشــین مانند آنچه که در اربیل به وقوع پیوست، به قطع ریشه های 

این غده  کثیف اقدام خواهد کرد.

سکوت مجامع بین المللی 
در عرصه  بین المللی نیز صهیونیســت ها در جنایتی آشکار، با به شهادت رساندن 
»شــیرین ابوعاقله« خبرنگار شــبکه  تلویزیونی الجزیره، برگ دیگری از سوابق 

تروریستی خود را ورق زدند و بیش از گذشته حیثیت خود را لکه دار کردند.
نکته  جالب دیگر، سکوت کشــورهای مدعی صلح و امنیت است. در حالی که این 
روزها کشــورهای اروپایی برای جلوگیری از به کیفر رسیدن یک جاسوس، گریبان 
پاره می کنند و با راه اندازی عملیات های رسانه ای هشتک، به دنبال دخالت آشکار در 
امور داخلی ایران هستند، در مقابل اینچنین عملیات های تروریستی آشکار سکوت 
می کنند. نکته پایانی درقبال ترور »مجاهد اســالم« گفتمان مقاومت و ایثاری بود 
که شهید صیاد خدایی و همفکران او-بخوانید سربازان حاج قاسم در خط مقاومت- 
دنبال می کنند؛ شــهید صیاد خدایی سال ها در خاموشی و گمنامی جان خود را بر 
کــف گرفت و در صحراهای پُر خطر بــرای تأمین امنیت ملت ایران و کل منطقه، 
مجاهدت و نبرد کرد، از این رو بیش از هر چیزی تشنه و منتظر شهادت بود. شهادت 
همان هدف غایی شهید صیادها و شهید سلیمانی ها است. البته دشمن قادر به درک 
این گفتمان نیســت و فرق ما با دشمن در همین موضوع نهفته است. شهادت این 
پاسدار گمنام بر حرارت قلوب همه  مجاهدان و عاشقان نبرد با صهیونیسم افزود و 
در نهایت به ضرر صهیونیست ها تمام می شود و روند نابودی این رژیم و آزادی قدس 
شــریف را تســریع می کند. ترور مدافع حرم و حتی ترورهای مشابه نشان می دهد 
چرا این رژیم یک غده سرطانی است و نمی توان و نباید با آنها، به شکل یک کشور 

برخورد کرد و رابطه داشت و به رسمیت شناخت!

اسرائیل و منافقین تاوان ترور شهید خدایی را می پردازند

پاسخی قاطع و هوشمندانه 
به تروریست ها 

سخنگوی ســپاه پاســداران تأکید کرد: اراذل و اوباش 
و تفاله های گروه های تروریســتی وابســته به استکبار 
و صهیونیســم جهانی به ســزای عمل جنایتکارانه خود 

خواهند رسید.
سردار رمضان شریف ســخنگو و مسئول روابط عمومی 
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در واکنش به جنایت 
تروریستی عصر )یکشنبه( عوامل استکبار و صهیونیسم 
جهانی، ضمن تبریک و تســلیت شــهادت سردار رشید 
اسالم صیاد خدایی به محضر رهبر عظیم الشأن انقالب 
اســالمی، خانواده معظم و آحاد همرزمان شــهید عزیز 
در ســپاه پاسداران انقالب اسالمی و جبهه دفاع از حرم 
اهل بیــت)ع( گفت: این شــهید گرانقدر عمر خود را در 
مجاهدت برای حضور در صحنه های نیاز کشــور و نظام 
مقدس جمهوری اســالمی ایران و صیانت از استقالل و 

امنیت ملت و میهن عزیزمان ســپری کرد و ســرانجام 
در اوج مظلومیت هدف کینه اجیرشدگان سرویس های 

اطالعاتی نظام سلطه و صهیونیسم جهانی قرار گرفت.
وی با تأکید بر اینکه اراذل و اوباش و تفاله های گروه های 
تروریستی وابسته به اســتکبار و صهیونیسم جهانی به 
سزای عمل جنایتکارانه خود خواهند رسید، گفت: قطعاً 
دشــمن با ارتکاب اعمال جنایتکارانــه علیه ملت ایران 
و امت اســالمی به ویژه مجاهــدان و رزمندگان دالور و 
پیشــتاز حاضر در میدان امنیــت، راه به جایی نخواهد 
برد و شــهادت سردار سرافراز صیاد خدایی؛ عزم و اراده 
پاســداران انقالب در صیانت از امنیــت و اقتدار ملی و 
مقابلــه قاطع با دشــمنان این ســرزمین به ویژه رژیم 
تروریســتی آمریکا و رژیم جعلی، جنایتــکار و موقتی 

صهیونیستی را مستحکم تر می سازد.

سخنگوی سپاه: 

گروه های تروریستی به سزای عمل خود خواهند رسید
رئیس شــورای امنیت کشــور درباره ترور شهید حسن 
صیــاد خدایی گفت: با همــکاری و هماهنگی نهادهای 
نظامی و امنیتی کمیته ای تشــکیل شده و موضوع در 

دست بررسی است.
احمد وحیدی وزیر کشور دوشنبه در نشست کمیسیون  
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حاضر شد و ابعاد 
امنیتــی و پیامدهای اجتماعی طرح مردمی ســازی و 

توزیع عادالنه یارانه ها را شرح داد.
وزیر کشــور بــا بیان اقدامــات دولت به ویــژه رییس 
جمهــوری برای اجرای این طرح یادآور شــد:  در زمان 
اجرای این طرح شــاهد افزایــش قیمت مواد غذایی در 
جهان بودیــم. امنیت مواد غذایی به یک مســاله مهم 
جهانی تبدیل شده است و برخی از کشورها به شدت در 

حال  ذخیره کاالهای اساسی هستند.

وحیدی خاطرنشان کرد: با توجه به تمهیدات انجام شده 
و تامین کاالهای اساســی، امروز مشکل خاصی در این 
زمینه وجود ندارد. در این نشســت، تعدادی از اعضای 
کمیسیون امنیت ملی سواالتی را درباره ابعاد اقتصادی 

طرح و اجرای هر چه بهتر آن مطرح کردند.
رئیس شــورای امنیت کشور در ادامه این نشست درباره 
ترور روز گذشــته در تهران که به شهادت حسن صیاد 
خدایی منجر شــد، اظهار کرد: با همکاری و هماهنگی 
نهادهای نظامی و امنیتی کمیته ای تشــکیل شــده و 

موضوع در دست بررسی است. 
وحیدی شــهید صیاد خدایی را نیروی انقالبی و متدین 
توصیف کرد و با تسلیت به خانواده ایشان و همرزمانش، 
 گفــت: با اتمــام تحقیقــات، نتایج آن اطالع رســانی 

خواهد شد.

وزیر کشور: 

کمیته ای برای بررسی ترور شهید صیاد خدایی تشکیل شد

امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد خبر داد

باور 373 عملیاتی شد
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با بیان اینکه ســامانه موشــکی باور 373 به 
طور کامل به چرخه عملیاتی یگان های پدافندی پیوســته اســت، گفت: امروز 

افزایش توان رزم نیروی پدافند جهشی چند برابری را طی می کند.
امیر ســرتیپ علیرضــا صباحی فرد، فرمانــده نیروی پدافنــد هوایی ارتش در 
صبحگاه عمومی ستاد این نیرو ضمن گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر و 
نیز تبریک و تسلیت به مناسبت شــهادت سرهنگ پاسدار صیاد خدایی، اظهار 
داشت: امروز اشراف اطالعاتی نیروی پدافند هوایی ارتش به صد ها کیلومتر فراتر 
از مرز هــا ارتقاء یافته و همین موضوع امنیت و آســودگی خاطر هموطنانمان را 

بیش از پیش تضمین کرده است.

امیر سرتیپ صباحی فرد با بیان اینکه سامانه موشکی باور 373 به طور کامل به 
چرخه عملیاتی یگان های پدافندی پیوسته است، گفت: امروز افزایش توان رزم 

و مولفه های آمادگی دفاعی نیروی پدافند جهشی چند برابری را طی می کند.
فرمانــده نیروی پدافند هوایی ارتش، اظهار داشــت: ســامانه های راداری مانند 
مراقب، معراج 4، کاوش، فتح 14، شــهاب و نیز سامانه های درگیری و موشکی 
برد کوتاه مانند جوشن، برد متوسط مانند تالش، مرصاد و 1۵ خرداد، و همچنین 
سامانه های توپخانه ای، جنگالی و الکترونیکی بطور کامل با توانمندی متخصصان 

داخلی و کارکنان فنی و متخصص این نیرو در چرخه عملیاتی قرار گرفته اند.
وی با اشــاره به اینکه قدرت پهپادی نیروی پدافند کامال ملموس است و روندی 
مطلوب و رو به جلو را طی می کند، ادامه داد: برای اولین بار در ســطح نیرو های 
مســلح تست سرد و گرم رهگیری با موشک آذرخش به وسیله پهپاد با موفقیت 
انجام شــد؛ نیروی پدافند هوایــی در زمینه علوم پدافنــدی تمامی ناممکن ها 
 را بــه ممکن تبدیل کرده و امــروز حتی صادر کننده علوم پدافندی به ســایر

 کشور ها است. 

امیر ســرتیپ صباحی فرد با بیان اینکه سامانه بومی باور 373 در رزمایش اخیر 
این نیرو در مســافت 1۵۲ کیلومتری با اهداف درگیر و عملکرد بســیار خوب و 
موفقی داشــت، افزود: آزمایــش افزایش برد باور 373 در آینــده نزدیک انجام 

می شود که مایه غرور و مباهات یکایک هموطنان عزیزمان خواهد شد.
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با اشــاره به اینکه در طول هشت سال جنگ 
تحمیلی هیچ عملیاتی انجام نشــد مگر با حمایت، اشراف اطالعاتی و توان رزمی 
نیروی پدافند هوایی، افزود: عملیات بیت المقدس از جمله عملیات هایی بود که 
با چتر پدافند هوایی ارتش به موفقیت دست یافت. وی با بیان اینکه اکرام نیروی 
انســانی پایور و وظیفه در راســتای افزایش توان رزم و بازدهی فرآیند کاری در 
نیروی پدافند هوایی از جایگاهی واال برخوردار اســت، تصریح کرد: اعطای بیش 
از 4۵۹ میلیارد تومان تســهیالت در قالب طرح های مختلف، اعطای تسهیالت 
کم بهره ازدواج، برگزاری مراسم ازدواج دانشجویی، واکسیناسیون کامل کارکنان، 
بازســازی و زدودن کهنگی از اماکن و شهرک های مسکونی مناطق و گروه های 

پدافندی و بخشی از اقدامات ارزنده و اثرگذار این نیرو است.


