
 دستور اژه ای برای تعیین تکلیف 
وسایل نقلیه توقیف شده

رئیـس قـوه قضاییـه گفـت: اینکـه بیـش از هـزار 
خـودرو یـا وسـیله نقلیـه توقیف شـده بـدون آنکه 
تعیین تکلیف شـده باشـند در یـک پارکینگ خاک 

بخورنـد، بـا هیـچ منطقی سـازگار نیسـت.
بـه گزارش مرکز رسـانه قوه قضاییه، حجت االسـام 
در  سـخنانی  طـی  اژه ای،  محسـنی  والمسـلمین 
شـورای قضایـی اسـتان یـزد، بـا اشـاره بـه برکـت 
حضـور مسـئوالن در بیـن مـردم در اقصـی نقـاط 
ایـران اسـامی و اسـتماع مسـائل و مشـکات آنها، 
از مسـئوالن عالـی دسـتگاه قضایـی کـه در جریان 
سـفر به یـزد، به نقـاط مختلف این اسـتان عزیمت 
کردنـد، قدردانـی بـه عمـل آورد و اظهـار داشـت: 
وقتـی یـک مسـئول در بیـن مـردم نقـاط مختلف 
کشـور حاضر می شـود و مسـائل و مشـکات آنها را 
از نزدیـک لمـس و حـس می کنـد، ایـن امـر اثرات 
فراوانی دارد و با مطالعه مسـائل و مشـکات از روی 

کاغـذ متفاوت اسـت.
رئیـس قـوه قضاییـه بـر همیـن اسـاس خطـاب به 
از  مسـئوالن عالـی قضایـی دسـتور داد گزارشـی 
مـوارد احصـاء شـده پیرامـون محـل مأموریت های 
اعزامـی خـود در سـفر بـه اسـتان یـزد را بـه حوزه 
ریاسـت قـوه قضاییـه ارائـه دهیـد و حوزه ریاسـت 
نیـز به طـور ویژه عملیاتی شـدن مصوبات سـفر به 

یـزد را پیگیـری کند.
رئیـس دسـتگاه قضـا در ادامـه با اشـاره بـه توفیق 
حاصـل شـده در انتقـال پـادگان ارتـش از شـهر 
رئیـس  پورخاقـان،  حجت االسـام  بـه  مشـهد، 
داد  دسـتور  مسـلح  نیروهـای  قضایـی  سـازمان 
موضـوع جابجایی پاسـگاه شـهید مدنی شهرسـتان 
مهریـز را در جهـت رفـاه حـال مـردم شهرسـتان و 
رفـع دغدغه هـای آنهـا بـا جدیـت پیگیـری کنـد.

رئیـس عدلیـه در ادامـه بـه نبـود مراکـز پزشـکی 
از  برخـی  در  اختـاف  حـل  شـوراهای  و  قانونـی 
شهرسـتان های اسـتان یـزد و ایجـاد مشـکات و 
گرفتـاری بـرای مـردم بدیـن واسـطه اشـاره کرد و 
از مسسـولین اسـتان حاضـر در جلسـه خواسـت با 
همـکاری یکدیگرو اتخـاذ تدابیـر الزم، زمینه ایجاد 
مراکز پزشـکی قانونی و شـوراهای حـل اختاف در 
همـه شهرسـتان های اسـتان یـزد را فراهـم آورنـد.
محسـنی اژه ای در ادامه با اشـاره بـه گزارش رئیس 
سـازمان قضایـی نیروهای مسـلح مبنی بـر موضوع 
اسـتقرار بیـش از هـزار وسـیله نقلیـه توقیف شـده 
تعییـن  عـدم  و  مهریـز  شهرسـتان  پارکینـگ  در 
تکلیـف آنهـا، بیـان داشـت: اینکـه بیـش از هـزار 
خـودرو یـا وسـیله نقلیـه توقیف شـده بـدون آنکه 
تعیین تکلیف شـده باشـند در یـک پارکینگ خاک 
بخورنـد، بـا هیچ منطقی سـازگار نیسـت؛ این وضع 
بـه هیـچ وجـه مناسـب نیسـت؛ نبایـد بخش هـا و 
دسـتگاه های مختلف این مشـکل را گـردن یکدیگر 
بیندازنـد. رئیس قـوه قضاییه گفـت: مطابق گزارش 
دادسـتان مرکـز اسـتان یزد، برخـی از این وسـایل 

نقلیـه مربـوط به سـال ۹۵ می باشـند.
رئیـس عدلیـه بـر همیـن اسـاس، مقامـات قضایی 
اسـتان یزد را مکلـف کرد تا موضـوع تعیین تکلیف 
وسـایل نقلیه توقیف شـده در پارکینگ شهرسـتان 
مهریـز را تـا پایـان مـاه جـاری در دسـتور کار قرار 
دهنـد و در این راسـتا گـزارش ناظر بـر پرونده های 
دارای حکـم از دادگاه اصـل ۴۹ کـه مالـک بـرای 
تحویـل گرفتـن خودروهـا و وسـایل نقلیـه مراجعه 
نکـرده و همچنین گزارش آن دسـته از پرونده هایی 
کـه هنـوز حکم آنهـا از ناحیه دادگاه صادر نشـده را 

بـه معـاون اول قـوه قضاییه ارائـه دهند.
رئیـس قـوه قضاییـه در همیـن راسـتا مجـدداً بـه 
نماینـدگان  جملـه  از  قضایـی  ذیربـط  مسـئولین 
دسـتگاه قضایـی در سـازمان اموال تملیکـی تاکید 
کـرد تـا موضـوع تعیین میزان وسـایل نقلیـه ای که 
بـه دالیـل مختلـف از جملـه گذشـت مـدت زمـان 
قانونـی معیـن از سـاخت، قابلیـت ترخیـص ندارند 
را در اولویـت قـرار دهنـد تـا نسـبت بـه طـرح این 
موضـوع و اتخـاذ تصمیـم در قبـال آنهـا در جلسـه 

سـران قـوا، اقدامـات مقتضـی بـه عمـل آید.
رئیس دسـتگاه قضا در ادامه جلسـه شورای قضایی 
اسـتان یـزد دسـتوراتی را خطـاب بـه شـاهرخیان 
معـاون مالـی قوه قضاییـه در راسـتای تجهیز مراکز 

قضایـی این اسـتان صـادر کرد.
رئیـس عدلیـه در ادامـه با اشـاره به موضـوع انتقال 
زندانیـان غیـر بومـی از اسـتان یـزد به اسـتان های 
همجـوار، خطـاب بـه رئیـس سـازمان زندان هـا و 
رئیـس کل دادگسـتری اسـتان یـزد، دسـتور داد با 
هماهنگـی سـایر بخش هـای ذیربـط و اسـتان های 
مقصـد، زمینـه انتقـال ایـن زندانیـان غیـر بومی از 

اسـتان یـزد را فراهـم آورند.
وی همچنیـن بـا اشـاره بـه گـزارش معـاون منابـع 
انسـانی پیرامون فرآیند جذب قضـات برای مراکز و 
مراجـع قضایی اسـتان یـزد، بر ضـرورت تجدیدنظر 
در فرآینـد گزینـش قضـات و معیارهـای تعییـن 
صاحیـت آنهـا و همچنیـن تقلیـل ایـن فرآینـد 
اژه ای همچنیـن  طوالنـی، تاکیـد کـرد. محسـنی 
بـا اشـاره بـه آمارهـای دادگسـتری اسـتان یـزد، بر 
اهتمام بیشـتر مسـئوالن قضایی این اسـتان جهت 
تقلیـل پرونده هـای معـوق و رسـوبی تاکیـد کرد و 
خطـاب بـه آنهـا گفت : احـکام قضایی قطعـی را به 
مرحلـه اجـرا درآوریـد و دالیل احکامی کـه اجرایی 

نشـده را تبییـن کنید.

خبـــــر

»سـید ابراهیم رئیسـی« رئیس جمهور، دیـروز جمعه برای 
انجام سـفری یـک روزه با هدف افتتاح ابرپروژه ی آبرسـانی 
غدیر وارد اسـتان خوزسـتان شـد و در آیینی مورد استقبال 
صادق خلیلیان اسـتاندار خوزسـتان، امام جمعه، فرماندار و 

نماینده دزفول و جمعی از مسـووالن اسـتانی قرار گرفت.
رئیس دولت سـیزدهم سـپس به منظور بررسـی مشـکات 
منطقـه احمـد فدالـه در بخـش شـهیون دزفـول بـا بالگرد 

عـازم ایـن منطقه محروم شـد.
مـردم منطقـه احمـد فدالـه پـس از اطاع از حضـور رئیس 
جمهـور در ایـن منطقـه در نقـاط مختلـف نظیـر دره کاید 
و امامـزاده احمـد فداله مسـتقر شـدند تـا با رئیسـی دیدار 
کننـد. رئیـس جمهور با حضـور در بین روسـتاییان محروم 
و  دیـدار  منطقـه  ایـن  مـردم  بـا  »احمدفدالـه«  منطقـه 
گفت وگـو کـرد و عشـایر این روسـتای کم برخـوردار ضمن 
اسـتقبال از رئیسـی، مشـکات خـود در حوزه هایـی نظیـر 
اشـتغال، مسـکن، بهداشـت، فضای آموزشـی و نبـود جاده 
و راه دسترسـی را بـا رئیس دولت سـیزدهم مطـرح کردند.
 در ایـن دیـدار مهمتریـن مشـکل ایـن منطقـه از سـوی 
سـاکنان جاده دسترسـی عنوان شد و روسـتاییان خواستار 

رسـیدگی رئیـس جمهـور به این مشـکل شـدند.
در ادامـه سـفر رئیسـی،  دیـروز ابرپـروژه آبرسـانی غدیر، با 
حضـور رئیـس جمهـور بـه بهره بـرداری رسـید. ایـن طرح 
در اولیـن سـال از عمـر دولـت بـا دسـتور رییـس جمهور و 

تخصیـص اعتبـار شـتاب زیـادی گرفت.
از جملـه دسـتاوردهای طـرح بـزرگ آبرسـانی غدیـر آثـار 
اجتماعـی از جملـه ارتقای رفـاه و کیفیت زندگی سـاکنان 
روسـتاهای هـدف، پیشـگیری از مهاجـرت و ایجـاد محیط 
پایـدار، آثـار اقتصـادی شـکوفایی اقتصادی منطقـه و رونق 

تولید اسـت.
در عیـن حـال شـکوفایی اسـتعدادها و امـکان بهره گیری 

از ظرفیت هـای  خـاص و ویـژه هـر یـک از مناطق کشـور 
افزایـش  امنیتـی،  و  سیاسـی  آثـار  و  خـود  جـای  در 
تعلق خاطـر نسـبت بـه سـرزمین مـادری و اعتمـاد بـه 
مدیریـت کان کشـور و تقویـت امنیـت کشـور بـا حفظ 
پراکنـش جمعیتـی بـه ویـژه در مناطـق مـرزی از دیگـر 

اثـرات مثبـت ایـن طـرح اسـت.
سـید ابراهیم رئیسـی رئیـس جمهور، در آیین بهـره برداری 
از طـرح غدیـر بـا قدردانـی از بیـش از دو هـزار نفـر کـه 
به طـور شـبانه روزی در طراحـی و اجـرای طـرح آبرسـانی 

غدیر مشـارکت داشـتند، گفـت: ایرانی بودن تمـام اقدامات 
از طراحـی، اجـرا و تجهیـزات بـه کار رفتـه در ایـن طـرح 
باعـث افتخـار اسـت. وی اجـرای طـرح غدیـر در کمتریـن 
زمـان را موجـب باال رفتن توقـع ما و مردم دانسـت و افزود: 
از مسـؤوالن اسـتان خوزستان از جمله سـازمان آب و برق و 
پیمانـکاران انتظـار می رود سـایر طرح هـای اسـتان را نیز با 
مدیریـت جهـادی همچون طرح غدیر اجـرا و تکمیل کنند.
رئیسـی رفـع مشـکل آب آشـامیدنی را یکـی از خواسـته 
هـای مـردم خوزسـتان دانسـت و اظهارکـرد: همـه کشـور 

مدیون خوزسـتان اسـت چون روزهای سـختی را در مقابل 
سـتمگران و صدامیـان در جنـگ تحمیلـی سـپری کرد.

رئیـس جمهـور بـا بیـان اینکـه بسـیاری از نقـاط اسـتان 
خوزسـتان به رغـم تهدیدهای دشـمن ماندنـد و مجاهدانه 
از ارزش هـای کشـور دفـاع کردنـد، بیـان کـرد: خوزسـتان 
سـرزمین مجاهدان، ایثارگران و شـهیدانی اسـت که مردانه 

ایسـتادند و فتـح المبیـن خلـق کردند.
رئیسـی افـزود: مـردم خوزسـتان در دوران دفـاع مقدس با 
سـاح مقابـل دشـمن ایسـتادند و اکنون بـا اقـدام انقابی 
و جهـادی بایـد مشـکات را رفـع و بـا تحقـق شـعار مـا 

می توانیـم دشـمنان را مایـوس کننـد.
وی بیـان کـرد: همـه افـرادی کـه در دوران دفـاع مقـدس 
مقابـل دشـمن نقش جهادی داشـتند امروز بایـد در تولید، 
سـاخت جـاده، فعـال کـردن کارخانه هـای نیمـه تعطیل و 

تعطیـل، مسـکن سـازی و اشـتغال فعالیـت کنند.
رئیسـی حضـور در منطقـه محـروم احمـد فداله دزفـول را 
یـادآور شـد و اظهـار کـرد: مردم ایـن منطقـه به رغم تاش 
گروه هـای جهادی مشـکات زیادی از جمله جاده داشـتند 
اقـدام شـود.رئیس  آنهـا  بـرای رفـع مشـکات  بایـد  کـه 
جمهـور پـس از افتتاح طـرح میان مـدت غدیر، خوزسـتان 

را بـه مقصـد تهـران تـرک کرد.
بـه گـزارش فارس، بـا اجرای طرح آبرسـانی غدیـر، آب ۲۶ 
شـهر و یـک هـزار و ۶۰۰ روسـتای خوزسـتان، بـه لحـاظ 
کمـی ۱۰۰ درصـدی و بـه لحاظ کیفـی ۵۰ درصـد تامین 
می شـود. بـرای این طرح کـه ۷۸ کیلومتر خطـوط انتقال و 
همچنیـن احـداث دو ایسـتگاه پمپاژ W۲ و شـهید چمران 
بـه همـراه افزایـش ظرفیت ایسـتگاه پمپـاژ ام الدبـس اجرا 
شـده، تاکنـون دوهـزار میلیـارد تومـان هزینه شـده اسـت 
کـه یـک هـزار و ۲۰۰ میلیـارد تومـان آن از محـل اسـناد 

خزانه تامین شـده اسـت.
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گزارش
حضور رئیس جمهور در بهره برداری از طرح آبرسانی خوزستان

ابرپروژه غدیر آب را به ۲۶ شهر و 1600 روستا رساند

امــام جمعه موقت تهران عنوان کرد: اربعین زمینه ســاز تشــکیل تمدن نوین 
اسامی اســت و موجب می شــود ظرفیت های پیروان اهل بیت در اقصی نقاط 

عالم به هم پیوند بخورد.
  حجت االســام  محمد جواد علی اکبری در خطبه هــای این هفته نماز جمعه 
تهران طی ســخنانی افزود: با سرمایه گذاری سیدالشهدا در عاشورا خطر بزرگی 
که اسام عزیز را تهدید می کرد و می رفت تا فاتحه اسام خوانده شود؛ را از بیان 
برد و  توانست تا جلوی این انحطاط بزرگ را بگیرد و از آن روز این سرمایه بزرگ 
در اختیــار اولیای الهی قرار گرفت تــا آرمان انبیا را در اختیار بگیرند و برای آن 
اهتمام داشته باشند تا اینکه نوبت به حضرت ولی عصر رسید و مقدر شد تا این 
سرمایه بزرگ را ایشان به تمامی استخراج کنند، بگونه ای که با برافراشتن پرچم 
یا لثارات الحسین محیط عمومی زمین را در اختیار حاکمیت توحید قرار دهند.
علــی اکبری با بیان اینکه اربعین در واقع حاصل این طراحی الهی اســت، عنوان 
کرد: امــروز هم به دنبال حرکــت حضرت زینب)س( و امام ســجاد)ع( که در 
اربعین به زیارت رفتند، امرورز شــاهد میعاد جهانی شیعه با نام اربعین هستیم و 
 معلوم شــد این پدیده درســت در زمانیکه ما به چنین حرکت جهانی نیاز داریم 

به فریاد می رسد.
امام جمعه موقت تهران با تاکید بر این نکته که اربعین برخواســته از بطن مردم 
اســت، گفت: اکنون آنچه که ما به عنوان اربعین می شناسیم در فرهنگ دینی و 

سیاسی ما  برخواسته از عمق وجود، ایمنان و بطن مردم است و به صورت کاما 
مردمی و با نمادهای متحد یک حرکت عظیم و راهپیمایی بزرگ به ســوی قبله 
دلهارا شــکل داده اســت. اربعین دارای یک متن روشن به نام زیارت اربعین و با 
یک ترکیب جمعیتی فوق العاده اســت که از نوزاد تازه متولد شــده تا پیران در 
حال رحلــت در آن حضور پیدا می کنند. وی اربعین را بزرگترین اجتماع دینی 
در جهان عنوان و اظهار داشت: هیچ نظیری برای راهپیمایی اربعین وجود ندارد. 
اربعین هیئت جهانی حســینی و بزرگترین راهپیمایی جهانی در برابر دســتگاه 

شرک وکفر و یک استغاثه جهانی برای دعوت از منجی بشریت است.
امام جمعه موقت تهران در خطبه های دوم نماز با اشــاره به آغاز موج ســفرهای 
اربعین گفت:  از مسئوالن محترم و ستاد مرکزی اربعین بخاطر مجاهدت هایی که 
در تسهیل این ســفر الهی دارند تشکر می کنیم. در آستانه اربعین هم در کشور 
همســایه ما عراق اتفاقاتی افتاد که باتدبیر بزرگان به خیر گذشــت  و امیداوریم 

تحوالت عراق بدون دخالت خارجی ها به پیش برود و شاهد یک دولت با ثبات در 
عراق باشیم البته جمهوری اسامی ایران از هیچ کمکی برای امنیت،رفاه، رشد و 

آسایش مردم عراق از هیچ کمکی دریغ نمی کند.
وی با تقدیر از عملکرد یکســاله دولت ســیزدهم اظهار داشــت: رهبر انقاب از 
اقدامات و رویکردهای دولت راضی هســتند و توصیه هــای دقیقی را به اعضای 
دولت داشــتند که امیدواریم دولت با عمل به این توصیه ها بهتر از گذشته عمل 
کنند. دولت در یکســال گذشــته کارنامه موفقی داشته است که این موضوع در 
بیانات رهبر انقاب در دیدار با اعضای دولت هم مشــخص بود البته ایشــان به 
مشــکات دولت که از دولت های قبل برجامانده است نیز اشاره داشتند که انشا 

اهلل با تاش دولتمردان مرتفع می شود.
علــی اکبری در بخــش دیگری از صحبت  های خومد اقدامــات دولت در عرصه 
دیپلماسی را سازنده دانست و عنوان کرد: با لطف خدا دولت ظرفیت دیپلماسی 
و همکاری با همســایگان را در دستور کار خود قرار داده است. دولت محترم در 
سیاســت خارجی موفق شده اســت یک توازنی را در ارتباط بین المللی  بوجود 
بیاورد. قبا توجه  دولت بیشــتر به سمت به غرب بود اما االن این توازن باشرق و 
همسایگان نیز برقرار شده است و این یک مسیر روشنی است که با موفقیت های 
بزرگی همراه خواهد بــود. امیدواریم این روش عادالنه که بر مبنای راهبردهای 

نظام است ادامه پیدا کند.

حجت االسالم علی اکبری:  

 اربعین زمینه ساز تشکیل 
تمدن نوین اسالمی است

محمدهادی زاهدی وفا به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی از سوی دولت به مجلس معرفی شد.
محمدهادی زاهدی وفا به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی از سوی دولت به مجلس معرفی شد.
پیــش از این حجت اهلل عبدالملکــی به عنوان وزیر کار 
فعالیت داشت که با پذیرش استعفای وی از سوی رئیس 
جمهور، محمدهادی زاهدی وفا به ســمت سرپرســت 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شــد. زاهدی 
وفا نیــز از خرداد ماه تا کنون تصــدی وزارت کار را به 

عنوان سرپرست برعهده داشته است.
محمدهــادی زاهدی وفــا ۵۹ ســاله، دارای دکتــرای 
اقتصاد از دانشــگاه اتاوا در کانادا است. وی در سال های 
گذشته عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شســتا(، رئیس هیات مدیره هلدینگ صنایع 
نوین، رئیس هیات مدیره رایتل و عضو شورایعالی الگوی 

اسامی ایرانی پیشرفت بود.
در ســوابق مدیریتی زاهدی وفا، معــاون امور اقتصادی 
وزارت امــور اقتصادی و دارایــی در دولت نهم، نماینده 

وزارت اقتصــاد در شــوراها و کمیســیونهای تخصصی 
شــورای عالی تحقیقــات و فن آوری، شــورای اقتصاد، 
کمیســیون اقتصادی دولت، شــورای پــول و اعتبار و 

شورای عالی انرژی دیده می شود.
زاهدی وفا همچنین ســابقه عضویــت در کارگروه ویژه 
نفت، شــورای عالی توســعه صادرات غیر نفتی، ســتاد 
تنظیم بازار، ســتاد تدابیر ویژه اقتصادی شــورای عالی 
امنیت ملی، کارگروه طرح تحول اقتصادی، شورای عالی 
تدوین برنامه پنجم، شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، 
شورای آمایش سرزمین، شورای عالی آمار، کمیته ملی 
اهداف توسعه هزاره و کارگروه تدوین ضوابط حمایت از 

صادرات غیر نفتی را در کارنامه خود دارد
زاهدی وفا همچنین در دولت سیزدهم معاون اقتصادی 

معاونت اول ریاست جمهوری را بر عهده داشت.
از مســئولیت های علمی و پژوهشی زاهدی وفا می توان 
به اســتادیاری دانشــگاه امام صادق)ع(، مدیر مسئولی 
دوفصلنامــه مطالعــات اقتصاد اســامی و ســردبیری 

مطالعات امنیت اقتصادی اشاره کرد.

زاهدی وفا برای تصدی وزارت کار به مجلس معرفی شد
نیروی دریایی ارتش جمهوری اســامی ایران جزئیات 
توقیف دو شــناور تجسســی نیروی دریایــی آمریکا را 

منتشر کرد.
بر این اســاس، ناوشــکن جماران نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اســامی هنــگام اجرای ماموریــت برقراری 
امنیت و ایمنی کشــتیرانی در دریای ســرخ و مقابله با 
دزدی دریایی و تروریســم دریایی با چندین شناور ویژه 
داده برداری کوچک که در مســیر کشتیرانی بین المللی 
رها بود مواجه شــده و بــا اقدام به موقــع و به منظور 
جلوگیــری از وقوع حادثه و احتمــال تصادف دریایی از 
کنترل کننده این نوع تجهیزات خواست به این نوع رفتار 

و حرکت خاتمه داده و مسیر حرکت را تغییر بدهند.
لکن با تغییر مســیر ناوشــکن نیروی دریایی راهبردی 
ارتش جمهوری اســامی ایران در دریای سرخ، مجددا 
مواجه با ســایر این شــناورها گردیــد و ناگزیر پس از 
توقف و کنترل شناورهای موصوف و اطمینان از امنیت 
دریانــوردی کشــتی های فوق را رها نمــود و از کنترل 
کننده این نوع تجهیزات خواســت بــه این نوع رفتار و 

حرکت خاتمه داده و مســیر حرکــت را تغییر بدهند ، 
لکن مجددا مواجه با کشتی ها گردید و ناگزیر فرماندهی 
برای جلوگیری از حوادث احتمالی تروریســتی نســبت 
به کنترل و توقف شــناورها اقــدام نموده و مانع از بروز 
حوادث پیش بینی نشــده گردید. پس از توقف وکنترل 
این کشتی ها و اطمینان از امنیت دریانوردی و به تماس 
های مکرر ناوشکن ج.ا.ا پاسخی نداده و خارج از کنترل 
در حال دریانوردی بود و موجب ناامنی و به خطر افتادن 
ایمنی شــناورهای در مســیر گردیده و احتمال انجام 

اقدامات تروریستی نیز متصور بود.
در راســتای اطمینان از برقراری امنیــت دریانوردی با 
رعایت نکات ایمنی و امنیتی شناورهای فوق بازیافت و 
پس از بررسی های الزم و اطمینان از امنیت دریانوردی 
شــناورهای یاد شــده با تصمیم فرمانده ناوشکن ایرانی 
در منطقه ای ایمن رها و توســط یگان هــای آمریکایی 
دریافــت و به آنهــا تفهیم گردیــد در خصوص امنیت 
 دریانوردی مسئولیت پذیر باشند و از تکرار موارد مشابه 

خودداری نمایند.

جزئیات توقیف شناورهای آمریکا از سوی نیروی دریایی ارتش

امیر صباحی فرد: 

 در زمینه تجهیزات پدافندی 
به هیچ کشوری وابستگی نداریم

فرمانــده پدافند نیروی هوایی ارتش در جمع وابســتگان 
نظامی خارجی مقیــم تهران گفت: در زمینه ی تجهیزات 
پدافندی به هیچ کشوری وابستگی نداریم و به درجه ای از 
رشد و بالندگی رسیده ایم که تجهیزات هم صادر می کنیم.
وابســتگان نظامی خارجی مقیم تهــران صبح جمعه ۱۱ 
شهریور ۱۴۰۱ با امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده 
نیروی پدافند هوایی ارتش در دانشگاه پدافند هوایی خاتم 
االنبیا)ص( در مراسمی دیپلماتیک و رسمی، دیدار کردند.
ایــن دیدار بــرای اولین بار به منظور چهاردهمین ســال 
تشــکیل نیروی پدافند هوایی ارتش در راســتای تعامل 
ســازنده نیروهای مســلح جمهوری اســامی ایــران با 

کشورهای دوست و هم پیمان انجام می شود.

این 3۷ وابســته نظامی خارجی مقیم جمهوری اســامی 
ایــران از 3 قــاره آمریکا، اروپا و آســیا و از کشــورهای 
ارمنســتان، برزیل، ایتالیــا، آذربایجان، اندونــزی، ژاپن، 
یونان، آلمان، اتریش، لهســتان، بلغارستان، عمان، سوریه، 
چین، تاجیکســتان، قزاقســتان، هند، اوکراین، اسلواکی، 
لهســتان،  ترکیه، روســیه، کره شــمالی،  ترکمنســتان، 
صربســتان، کره جنوبی، جمهوری چک، پاکســتان و کره 

جنوبی بودند.
در این دیدار رســمی عاوه بر وابستگان نظامی کشورهای 
دوســت و هم پیمان با جمهوری اسامی ایران فرماندهان، 
معاونان و مدیران ارتش جمهوری اســامی ایران، نیروی 
هوافضای ســپاه پاسداران انقاب اسامی و سایر نیروهای 
مســلح حضور داشتند و از نمایشــگاه دستاوردهای اخیر 
نیروی پدافند هوایی که کاما بومی و متناســب با فناوری 

روز دنیا می باشند بازدید بعمل آمد.
فرمانــده نیروی پدافند هوایی ارتش در جمع وابســتگان 
نظامی خارجی مقیم تهران گفت: جمهوری اسامی ایران 
به دنبال صلح و دوســتی پایدار در منطقه و جهان اســت 

و پدافنــد هوایی ارتش همواره در راســتای مقابله با انواع 
تهدیدات در زمینه ی علــوم پدافندی لحظه به لحظه در 

حال رشد و نقش آفرینی است.
امیر صباحی فرد ضمن تبریــک روز نیروی پدافند هوایی 
ارتش، تعامل سازنده، اثرگذار، مثمر ثمر و همچنین تبادل 
دانش با کشورهای دوست و همپیمان را در تمامی سطوح 
امری الزم و ضروری دانســت و گفت: امروز نیروی پدافند 
هوایــی ارتش با تکیه بر دانش بومــی، خاقیت، نوآوری، 
تعهد و نیروی انســانی با ذکاوت و هوشــیار توانسته است 
با عبــور از تمامی تحریم ها و محدودیت ها به قدرتی مثال 

زدنی در سطح منطقه تبدیل شود.
فرمانــده نیروی پدافنــد هوایی ارتش خاطرنشــان کرد: 
جمهوری اســامی ایران به دنبال صلح و دوســتی پایدار 
در منطقه و جهان اســت و پدافند هوایی ارتش همواره در 
راستای مقابله با انواع تهدیدات در زمینه ی علوم پدافندی 

لحظه به لحظه در حال رشد و نقش آفرینی است.
وی  خطاب به وابســتگان نظامــی و دفاعی خارجی مقیم 
تهران با اشــاره به برگزاری و بازدید از نمایشگاه توانمندی 

نیــروی پدافند هوایــی در زمینه علوم پدافنــدی، اعم از 
راداری، موشکی، جنگالی، ســایبر و... در دانشگاه پدافند 
هوایی خاتم االنبیا)ص(، اظهار داشــت: شما تنها گوشه ای 
از اقتدار و صابت نیروی پدافند هوایی را در دفاع از گوشه 
گوشه ایران اســامی مشاهده کردید که ماحصل انسجام، 
یکپارچگی و هم افزایی نیروهای مسلح ایران در کنار نبوغ، 

خاقیت و وطن پرستی جوانان این مرز و بوم است.
صباحی فرد با برشمردن برخی از دستاوردهای نوین نیروی 
پدافند در زمینه ســامانه های راداری و موشــکی، تاکید 
کرد: پدافند هوایی ارتش با در اختیار داشــتن به روزترین 
تجهیزات که در لبه فناوری روز دنیا است، هزاران کیلومتر 
فراتر از مرزهــا را رصد می کند و در صــورت ورود بدون 
مجوز هرگونــه پرنده ای اقدامی قاطع و پشــیمان کننده 

انجام می دهد.
سرتیپ صباحی فرد خاطرنشان کرد: در زمینه ی تجهیزات 
پدافندی به هیچ کشــوری وابستگی نداریم و به درجه ای 
از رشــد و بالندگی رســیده ایم که در جهت تبادل دانش، 
تعامل و صلح و دوستی پایدار تجهیزات هم صادر می کنیم.


