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عوامل همبستگی ملی را پاس بداریم

ظریف:اروپاییهامجددًابرجامرامرورکنند

وزیر خارجه ایران در واکنش به ادعاهای سفیر فرانسه در امریکا
تأکید کرد ،کشــورهای اروپایی مجدداً متن برجام را مرور کنند.
خبـــر محمدجواد ظریف با تذکر مجدد به اتحادیه اروپا تأکید کرد که
غنیسازی اورانیوم ذیل توافق هستهای ممنوع نیست .ظریف در صفحه شخصی
توئیتر خود نوشت« :یک تذکر به سه شریک اروپایی ما در برجام؛ هیچ ممنوعیتی
برای غنیســازی اورانیوم ذیل برجام ،اِنپیتی یا قطعنامه  ۲۲۳۱شــورای امنیت
ســازمان ملــل وجود ندارد .نــه اکنون ،نه در ســال  ۲۰۲۵و نه پــس از آن ».او تأکید
کرد« :برای شرکای اروپایی ما مفید است سندی را که خود امضا کرده و به دفاع از
آن متعهد شدند ،یک بار دیگر واقعاً مطالعه کنند ».جرارد آرو ،سفیر فرانسه در
واشنگتن دو روز پیش درباره آینده برجام در صفحه شخصی توئیتر خود ادعا کرده
بود که با انقضای تاریخ توافق هســتهای ،ایران دیگر نمیتواند غنیســازی داشته
باشــد .ادعایی که با واکنش تند ســیدعباس عراقچی ،معاون وزیر خارجه ایران و
احضار سفیر فرانسه به وزارت خارجه روبهرو شده بود .بعد از این تنش دیپلماتیک
بین تهران و پاریس ،این دیپلمات فرانسوی توئیتهای جنجالی خود را پاک کرد.

دیپلماسیاقتصادیایران؛چالشهاوراهکارها

از همیــن رو ،شــکلگیری عــزم و ارادهای جــدی بــرای تحقق
ادامـــــه از
الزامات موردنیاز و رفع نارساییهای موجود بر سر راه عملیاتی
صفحه اول
شــدن این نوع دیپلماسی ،ضروری اســت .ارائه چشماندازی
مطلوب از اقتصاد داخلی از طریق تقویت توان تولیدی و صادراتی کشــور با هدف
افزایــش فرصتهــای تعامــل ســازنده و هدفمنــد با کشــورهای دیگــر ،تمرکز بر
همکاریهای منطقهای بهعنوان عاملی مؤثر برای تضمین ثبات و امنیت سیاسی
و اقتصــادی در مقابــل تهدیــدات خارجــی ،بسترســازی (تقویت تولید و توســعه
صنعتی) در راســتای بهره بردن از منافع عضویت در ســازمان تجارت جهانی ،در
کنار تالش برای پیوستن به این سازمان ،بهبود ظرفیتهای کارشناسی و سازمانی
دستگاه دیپلماسی کشور از طریق تقویت بنیه کارشناسی و اصالح قوانین و ساختار
دستگاه دیپلماسی کشور و نیز همکاری و هماهنگی این وزارتخانه بـا سایر بـازیگـران
دولتی ،غیردولتـــی و بخش خصوصی ،معرفی توانمندیهای اقتصادی ایران به
زبانهای رســمی کشورهای مختلف و نه فقط زبان انگلیسی ،در راستای برقراری
ارتباط گستردهتر و زمینهسازی درخصوص روابط اقتصادی توسط دیپلماتهای
ایرانــی و توجــه به تهدیدهای روز و بهــره بردن از تجربیات موفق دیگر کنشــگران
بینالمللی از جمله راهکارهایی است که میتواند در این زمینه مد نظر قرار گیرد.
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تأکید رئیس دستگاه قضایی بر شناسایی و رفع بسترهای فساد و برخورد قانونی با مفسدان
رئیــس قــوه قضائیــه بــا بیــان اینکــه
صــرف اعــام خبر وقــوع فســاد برای
مــردم اعتمادســاز نیســت« ،اصــاح
روندها و بســترهای فسادزا» و «اعالم
خبر برخورد با مفســدان» را دو مؤلفه
اصلــی برای ایجــاد اطمینان در مردم
نســبت بــه مقابلــه نظــام جمهــوری
اسالمی با مفاسد دانست.
بــه گــزارش میــزان ،آیــتاهلل

ســیدابراهیم رئیســی در جلســه
مســئوالن عالــی قضایــی بــا تقدیــر از
خدمترسانی همه گروههای مردمی
و دولتــی در ســیل اخیــر اعــم از هالل
احمر ،بسیج ،ارتش ،سپاه و نهادهای
انقــاب اســامی ،تصریــح کــرد :در
آســتانه روز ارتــش جمهوری اســامی
و در روزهایــی کــه ســپاه پاســداران
انقالب اسالمی مورد هجمه دشمنان

قــرار گرفتــه اســت ،امــروز در مناطــق
ســیلزده شــاهد اجرای مانور خدمت
و خدمترســانی نیروهــای مســلح
کشــورمان هســتیم و حقیقتــاً در ایــن
مانــور خدمــت ،جلوههــای زیبایــی از
اخالص ،ایثار ،دلدادگی ،مردمداری و
والیتمداری به چشم میخورد.
بایــد از ایــن نیروهــا و مردمــان
عزیزی کــه مخلصانه خدمــت کردند

و همچنــان نیــز در کنــار هموطنــان
آســیبدیده هســتند تا بخشــی از آالم
آنان را کاهــش دهند صمیمانه تقدیر
و تشکر کنیم.
وی اظهار کرد :درخصوص مقابله
بــا فســاد بایــد بــه یــاد داشــته باشــیم
کــه صرف اعــام خبــر وقوع مفاســد،
نــه تنهــا اعتمادســاز نیســت بلکــه
اعتمادزداســت .آنچــه ســبب ایجــاد

اعتمــاد مــردم بــه مقابلــه نظــام بــا
مفاســد میشود ،اوالً شناســایی و رفع
بســترهای فساد و ثانیاً برخورد قانونی
و عبرتآموز با مفسدان است.
وی بــا اشــاره بــه فرمــان هشــت
مــادهای مقــام معظــم رهبــری
درخصــوص مبــارزه بــا مفاســد
اقتصــادی اظهــار کــرد :در ایــن پیــام،
سه دســتگاه نظارتی از ســه قوه یعنی

وزارت اطالعــات در قــوه مجریــه،
ســازمان بازرســی کل کشــور در قــوه
قضائیــه و دیــوان محاســبات در قــوه
مقننــه ،مــورد خطــاب رهبــر معظــم
انقــاب قــرار گرفتنــد .معتقــدم
همچنان این فرمان ،یک منشور زنده
و الزماالجرا برای همه دستگاههاست
کــه به هیچ عنــوان از اجــرای مفاد آن
نباید غفلت کنند.

رهبر معظم انقالب اســامی در دیدار شرکت کنندگان در مسابقات بینالمللی قرآن کریم:

بسیاری از سران کشورهای عربی نوکر کفار هستند
حرکت عظیم مردمی در امداد به سیلزدگان از آموزههای قرآن و شهداست

پاسخ رهبر انقالب به رئیس جمهوری درباره جبران خسارات سیل

استفاده از محل های قانونی موجود و در صورت نیاز برداشت
از صندوق توسعه ملی
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سال  98در حالی آغاز شد که برآوردها و پیشبینیهای
صاحبنظران ،حاکی از در پیش بودن سالی با مشکالت
یادداشت عدیده سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی خارجی و داخلی
برای کشور بود.
اگرچه فرصتها و جهت گیریهایی نیز برای ســال
جدید مطرح شــد که اصلیترین آن در بیانات نوروزی
رهبر انقالب در مشهد مقدس آمد.
سعید زارع صفا
وقوع جریان «ســیل» در گلستان ،مازندران و سپس
کارشناس سیاسی
لرستان و خوزستان خسارات جانی و هزاران میلیاردی
کــه بــر زیرســاختها و ابنیه شــهرها وارد آورد مزید بر مشــکالت پیشــین و
پیشبینی شــده برای ســال  98شــد و روند چاره اندیشــی ،تصمیمگیری و
اقدام برای ماه های آینده کشور را تحت تأثیرخود قرار داد.
پدیده ســیل و دربرگیری بخش بزرگی از اســتان های کشور و وارد آمدن
خســارات ســنگین به هموطنان از جمله رویدادهایی بود که میتوانست با
کاهش اعتماد عمومی به سیستمهای تصمیمگیری به نارضایتیها دامن
بزنــد و بــه بحرانی اجتماعی بدل شــود .این خطر در حالــی نگرانکنندهتر
بــود کــه تبلیغــات چیهــا و رســانههای معاند با پوشــش نــدادن اقدامات
امدادی در پی وارونهســازی و القای رهاشــدگی ســیل زدگان بودند و در پی
بــزرگ کردن برخــی اعتراضــات و گالیهها برآمدنــد .نمونــه آن راهاندازی
هشــتگهایی بــا موضــع ناکارآمدی سیســتم مدیریتــی برای ناامیدســازی
مــردم بــود .چنیــن کانــون خطیــری اما بــا حضــور خودجوش ،مســئوالنه
و نوعدوســتانه مــردم و گــروه هــای اجتماعی به میــدان باشــکوه و دیدنی
از خدمــت بیمنــت به هموطنــان ســیل زده از آق قال و گمیشــان گرفته تا
پلدختــر ،معمــوالن و خوزســتان بــدل شــد و از تهدیــد بــه فرصتــی بــرای
همبستگی و اتحاد اجتماعی تغییر شکل یافت.
برجســتگی ایــن حضور و مشــارکت مــردم با تجربــه آمــوزی از حوادث
گذشــته به پختگی و کارایی بیشــتری رســیده و هم وزن دستگاههای کمک
رسان در امدادرسانیها بوده است.
ایــن همبســتگی در بیــن مجموعــه دســتگاهها و مســئوالن و نیروهــای
حاکمیتــی و امــدادی نیــز جــاری شــد و اتفاقــی مبــارک بــرای کنتــرل و
عبــور از بحــران ســیل را در کشــور رقــم زد .مجموعــه مســئوالن ،مدیران و
تصمیم گیــران کشــور چنین حضوری را بایــد قدر دانســته و آن را به مثابه
تلنگری برای خدمت و تالش بیشــتر در جهت رفع مشکالت مردم و کمتر
شدن فشارهای اقتصادی تلقی کنند .اما این تنها حادثهای نبود که با وجود
ظاهــر ناروای خــود آوردههای نیک را برای کشــور به بــار آورد .دومین خبر
مهم نخســتین ماه از ســال  ،98اقدام ترامپ برای در لیست قرار دادن نام
سپاه پاســداران انقالب اسالمی در کنار دیگر گروه های تروریستی دنیا بود.
امریــکا ایــن اقــدام را برای تحقق چند هــدف عمده دنبال کــرد که محدود
کردن نقش ســپاه در منطقه و افزایش فشــار روانی و سیاسی برای پذیرش
مذاکره از سوی ایران ،اصلیترین آنهاست.
تروریست خواندن نیروهای سپاه ،به معنای اعالم جنگی دیگر از سوی
مقامــات امریکا علیه کشــورمان اســت با این تصــور که بتوانند با اســتفاده
از زمینه مشــکالت اقتصادی در داخل کشــور تــابآوری اجتماعی را پایین
آورده و دست جدایی بین ملت و دولت به معنای نظام بیندازند.
برخــاف تصــور و پیشبینی تیــم ترامپ اما اقــدام علیه ســپاه ،نیروها
و اقشــار داخــل را نــه تنها متفــرق و واداده نکــرده بلکه این بــار جناحهای
سیاســی و مسئوالن یک صدا و همرنگ بر سر حمایت از سپاه پاسداران به
وحدت رسیدند و پس از سالها ،این بار موضعی واحد بر سر موضوع سپاه
اتخــاذ کردنــد .این وحدت نظر از آنرو مهم اســت که در ســالهای گذشــته
دیدگاه متفاوت و گاهاً مناقشه برانگیز در خصوص برخی اقدامات سپاه در
داخل کشور بیان شده اما با وجود چنین نظراتی حتی اصالحطلبان نیز بر
سر حمایت از سربازان وطن با دیگر جناحها همنوا شدند که مورد استقبال
طیف رقیب هم قرار گرفت.
اتخاذ رویکرد واحد از سوی جناحها و نخبگان سیاسی کشور در حمایت
از سپاه نشان داد که نخستین بازخورد اقدام ترامپ ناکامی سختی برای او
به بار آورده است .از سوی دیگر این اقدام مصداق «عدو شود سبب خیر»
شد و جامعه تشنه گفتوگو و مفاهمه را بر سر یک موضوع به وحدت نظر
رســانید .پیام دیگر این اتحاد گفتمانی ،رهگشــایی و نمایان شدن ظرفیت
و توانایــی جامعــه بــرای عبور از مشــکالت فعلــی با فراهم کــردن فرصت
گفتوگو و مفاهمه برای اقشار و گروه های مختلف و مورد رجوع است.
آنچنان که در موضعگیری علیه اقدام امریکا ،شبکههای صدا و سیما به
میزگرد گفتوگوی ســران دو جناح سیاســی بدل شدند ،این روند همچنان
بایــد ادامه یابد تــا راه برای عبور از اختالفات گذشــته و چالشهای موجود
فراهم شده و اتحاد و همبستگی تأمینکننده منافع ملی باشد.
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مراســم پایانی سی و ششمین دوره مســابقات بینالمللی قرآن
کریــم صبــح روز گذشــته بــا شــرکت اســاتید برجســته و قاریــان
بینالمللی و همچنین قرآنپژوهان و میهمانان شرکت کننده در
این مسابقات ،در حضور رهبر معظم انقالب اسالمی برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری ،رهبر
انقالب اسالمی در این مراسم ،فهم قرآن و عمل به آن را تأمین
کننده ســعادت بشــر در دنیا و آخرت دانســتند و با تأکید بر اینکه
بســیاری از مشــکالت و گرفتاریهای امت اســامی و بشــریت به
علت عمل نکردن به معارف قرآنی است ،گفتند :امروز به لطف
الهی در جمهوری اســامی ،اقبال مردم بویژه جوانان به معارف
قرآنــی و تمســک بــه ایــن معــارف روز بــه روز در حال گســترش
است و همین تمسک به قرآن مایه سعادت ،قوت و عزت نظام
اســامی خواهد بود .حضــرت آیــتاهلل خامنهای بــا قدردانی از
دستاندرکاران برگزاری مسابقات بینالمللی قرآن ،تالوت قرآن
و انس با آن را مقدمه فهم و معرفت قرآنی و همچنین تعمیق
معنویت در قلب و ذهن انســان برشــمردند و افزودند :بســیاری
از کجرویهــا ،بدفهمیهــا ،ناامیدیها ،خیانتها ،دشــمنیها و
تسلیم شدن در برابر طواغیت ،بهعلت دوری از قرآن ،و معنویت
و معرفت ناشی از آن است .ایشان با تأکید بر اینکه عمل به قرآن
زمینهســاز عزت ،رفاه ،پیشرفت ،قدرت ،انســجام ،سبک زندگی
شــیرین در دنیا و تأمینکننده سعادت آخرت است ،خاطرنشان
کردند :متأســفانه برخی ســران کشــورهای اســامی به دستورات
قرآنی عمل نمیکنند و بهجای آنکه «اشداُء علی الکفار» باشند،
نوکر و دنبالهرو امریکا و صهیونیستها هستند و بهجای «رحماُء
َب َین ُهم» ،زمینهســاز اختالفها و جنگها همچون جنگ ســوریه،
یمن و کشتار مردم مسلمان شدهاند .رهبر انقالب اسالمی ،الزمه
عمل به قرآن را یاد خداوند و تقوای الهی دانســتند و با اشــاره به
شــهدا بهعنوان انســانهایی کــه در مرتبه عالــی تقوا قــرار دارند،
گفتند :شــهدای مــا درسهای زیــادی را به ملت ایــران دادند که

نظیر حرکت عظیم مردمی برای کمک
نمونه بارز آن ،پدیده کم ِ
به مناطق سیل زده است.
حضرت آیت اهلل خامنهای ،امدادرسانی و کمکهای مردمی
به مناطق سیل زده گلستان ،مازندران ،ایالم ،لرستان و خوزستان
را شبیه حرکت جوانان در دوران دفاع مقدس خواندند و افزودند:
این حرکت عجیب مردمی که این روزها شــاهد هستیم ،همانند
روحیــه فــداکاری و شــوق و ذوق جوانــان در دهه شــصت اســت.
ایشان ،این روحیه را نتیجه آموزهها و درسهای قرآنی برشمردند
و با اشــاره به دشــمنیها با جمهوری اسالمی ایران ،تأکید کردند:
اگر چه دشــمنیها و حجم و شــدت آن بیشــتر از گذشــته به نظر
دشــمنی
میرســد ،اما ایــن اقدامــات و توطئههاَ ،ن َفسهای آخر
ِ
دشمنان با جمهوری اسالمی است.
ایشــان در پایان تأکید کردند :هرچه آنها نسبت به ملت ایران
شــدت عمل بیشــتری به خرج دهند و ســختتر بگیرند و هرچه
از پایبنــدی ملت ایران به معارف قرآنی عصبانی شــوند ،اما این
ملت در مقابل ،قویتر و قدرتمندتر خواهد شد و تمسک خود را
به قرآن بیشتر خواهد کرد .پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی،
حجتاالسالمخاموشینمایندهولی فقیهورئیسسازمان اوقاف
و امور خیریه با بیان گزارشی ،گفت :سی و ششمین دوره مسابقات
بینالمللی قرآن کریم با شعار «یک کتاب ،یک امت» و با هدف
ایجــاد فضــای انس میان مســلمانان ،زمینهســازی جهت ایجاد
هویــت اســامی واحد در ســایه آموزههــای قــرآن و ایجاد فضای
وحدتبخش میان ملتهای مســلمان در شهرهای تهران و قم
برگزار شــد .وی با اشــاره به فعالیتهای انجامشــده در این دوره
از مســابقات ،افــزود :در رویــداد بــزرگ قرآنی امســال  ۳۲۹نفر از
اهالی قرآن از  ۶۷کشــور جهان شامل مســابقهدهندگان ،داوران،
میهمانان ویژه و جمعی از اساتید و فعاالن قرآنی حضور داشتند.
در ابتدای این دیدار تعدادی از اساتید و برگزیدگان مسابقات
بینالمللی قرآن کریم ،آیاتی از کالماهلل مجید را تالوت کردند.

چند ماه پس از دیدار بحث برانگیز با رئیس دولت اصالحات مطرح شد

روایتی از رابطه رهبری با آیت اهلل شبیری زنجانی
5مــاه پــس از دیــدار بحــث برانگیــز
آیــتاهلل موســی شــبیری زنجانــی
از مراجــع تقلیــد بــا رئیــس دولــت
اصالحات و جمعی از اصالحطلبان
که نامــه عتــاب آلود آیــتاهلل یزدی
رئیــس جامعــه مدرســین را در پــی
داشــت ،بــرادر ایــن مرجــع تقلید از
رابطــه صمیمــی او و رهبــر معظــم
انقالب خبر میدهد.
آیــتاهلل ســید جعفــر شــبیری
زنجانــی ،بــرادر کوچکتــر آیــتاهلل
موسی شبیری زنجانی که خبرگزاری
«فارس» او را «دوســت دیرین و ایام
جوانــی حضــرت آیتاهللالعظمــی
خامنهای» توصیف کرد ،روز گذشــته
در گفتوگویی با این رسانه جزئیات
رابطــه ایــن مرجــع تقلیــد بــا رهبــر
انقالب را تشریح کرد.
وی در پاســخ بــه اینکــه «رابطــه
بــرادر شــما بــا حضــرت آیــتاهلل
خامنهای چگونه است؟» اظهارکرد:
«مــن به حضــرت آقا عــرض کردم،
آقــای خاتمی عالوه بر خویشــاوندی
ســببی بــا بــرادرم ،شــاگرد او هــم
بودنــد .افــرادی دیگــر نیز کــه در آن
دیــدار بودنــد شــاگردان او بودهانــد.
امــا بــرادرم شــما را قبــول دارد ،آقــا
فرمودنــد از لطــف ایشــان بــه خودم
اطالع دارم .سال گذشته که حضرت
آقــا بــه قــم تشــریف بردنــد ،منــزل
اخــوی رفتنــد و مدتــی آنجــا بودنــد.

آقازاده گفتند ،مجلس انس بود».
اوایــل آبان ماه ســال گذشــته بود
کــه تصاویــر دیــدار آیتاهلل شــبیری
زنجانــی با جمعی از شــاگردان خود
در تهران منتشــر شــد .در این دیدار،
رئیــس دولــت اصالحــات ،عبــداهلل
نــوری ،غالمحســین کرباســچی و
چهرههــای دیگــری حضور داشــتند.
انتشــار تصاویــر از ســوی رســانهها
بهعنــوان دیــداری معمولی پذیرفته
شــد و کمتر کســی به آن توجه نشــان
داد تــا زمانــی کــه رئیــس جامعــه
مدرســین حوزه علمیه قــم ،نامهای
عتابآلــود خطــاب بــه آیــتاهلل
شبیری زنجانی نوشت.
آیــتاهلل محمــد یــزدی در ایــن
نامــه کــه  5بهمن ماه ســال گذشــته
منتشر شد ،افراد حاضر در این دیدار
را «مســألهدار» توصیــف کــرد کــه به
زعــم وی« ،بــرای نظــام جمهــوری
اســامی و مقام معظم رهبری«دام
ظلــه العالــی» احترامــی قائــل
نیستند».
او با اشــاره به اینکه «این موضوع
ناراحتــی و تعجــب مقلدیــن و
حوزویــان را در پــی داشــته اســت»
خطــاب بــه ایــن مرجــع تقلیــد
نوشــت کــه «یــادآور میشــوم مقــام
و احتــرام شــما در ســایه احتــرام بــه
نظام اســامی حاکم ،رهبری وشــأن
مرجعیت است ،پس الزم است این

رهبــر معظــم انقــاب اســامی
در پاســخ بــه درخواســت مجــوز
خبــر
رئیــسجمهــوری برای برداشــت
از صنــدوق توســعه ملــی به منظــور تأمین بخشــی
از هزینههــای ناشــی از خســارات ســیلهای اخیــر،
جدیــت دســتگاههای مســئول در پیگیــری و جبران
خســارتهای مالی سنگین سیل بویژه خسارتهای
وارده بــر کشــاورزان را الزم دانســتند و از دولــت
خواســتند که با استفاده از محلهای قانونی موجود،
ســریعاً اقدامــات الزم را آغاز کنــد و در ادامه پس از
جمعبنــدی وضعیت و در صورت نیاز ،برداشــت از
صندوق توسعه ملی مورد تأیید خواهد بود.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم
رهبــری ،متــن پاســخ رهبر انقالب اســامی بــه این
شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
جنــاب حجتاالســام والمســلمین آقــای دکتر
حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
با سالم و تحیت،
در پاســخ به مرقــوم شــماره /۹۸ – ۶۳۶م مورخ
 ۱۳۹۸/۱/۱۸آنجناب اشعار میدارد:
خســارتهای مالی ناشــی از ســیل ویرانگر بویژه
در چند اســتان بســیار ســنگین و مصیبتبار است و
الزم است بهطور ج ّدی از سوی دستگاههای مسئول
پیگیــری و جبــران شــود .البتــه کمکهــای مــردم و
نهادهــای انقالبــی و دســتگاههای متعــدد دولتی و
نظامی در این ایام حقاً چشــمگیر و موجب ســپاس
و قدردانــی اســت ،ولــی ایــن کمکهــا نمیتوانــد
خســارتهای وارده به آحاد مردم بویژه کشاورزان و
صاحبان کشــتزارهای ســیلزده را جبران کند و ورود
دولــت الزم اســت .مطلعید که اســتفاده از صندوق
توســعه ملی صرفاً در صورت مسدود بودن راههای
دیگــر ممکــن اســت لــذا تأکیــد میشــود کــه دولت
سریعاً از محلهایی همچون:

فرمانده نیروی زمینی ارتش در نشست خبری:

ارتش امسال با هواپیماهای بومی رژه برگزار میکند
مرجان قندی
خبرنگار

احترام و شــئون مرجعیت را رعایت
فرموده و ترتیبــی اتخاذ فرمایید این
گونــه مســائل دیگــر تکــرار نگــردد».
حاال اظهارات برادر آیتاهلل شــبیری
زنجانی کــه از دوســتان رهبر معظم
انقالب نیز هســت ،نشان میدهد که
آن دیدار نتوانســت خللــی در رابطه
ایــن مرجــع تقلیــد بــا رهبــر معظم
انقالب ایجاد کند.
آیــتاهلل شــبیری زنجانــی درباره
ســیر و ســلوک آیــتاهلل خامنــهای
هــم افــزود :ایشــان از زمــان جوانــی
خودســازی را شــروع کــرده بودنــد.
زمانی هم که رهبر شــدند نیز بســیار
مراقــب بودنــد مبــادا جــاه و جــال
مقــام حجــاب نشــود و خودشــان را
گم کنند .خیلیها نمیتوانند زندگی
ساده ایشان را باور کنند.

• پنــج درصــد مقــرر در بودجــه عمومی کشــور
برای جبران خسارت حوادث غیرمترقبه
• جابهجایی در ردیفهای بودجههای عمرانی
• بیمهها و تسهیالت بانکی
اقدامــات الزم را آغــاز کنــد و در ادامــه پــس از
جمعبنــدی وضعیــت ،در صورت نیاز ،برداشــت از
صندوق مزبور مورد تأیید اینجانب خواهد بود .الزم
میدانــم توصیههای زیر را برای جریــان بهتر کارها
مطرح نمایم:
 -۱فرماندهــی واحــد بــرای مدیریــت یکپارچــه،
هماهنگی ،انســجام ،پیگیری ،نظارت و پاســخگویی
نســبت بــه اقدامــات پیشــگیری ،آمادگــی ،مقابلــه،
بازسازی و بازتوانی ایجاد شود.
 -۲پایــگاه اطالعــات جامــع و قابل اتــکاء از کلیه
عناصــر حقیقــی و حقوقی متأثــر از ســیالب اخیر با
قابلیت برآورد دقیق خســارات و نیازها و رصد کلیه
خدمــات و کمکهای دریافتی از مبادی مختلف در
اسرع وقت ایجاد شود.
 -۳برنامه اقدامات با اولویتبندی و زمانبندی
مشخص تهیه و تقسیم کار بین دستگاههای اجرایی
و نهادهــای عمومــی و انقالبــی و مردمی بــا تعیین
مسئولیتها تهیه و به اجرا گذاشته شود.
 -۴اقدامــات الزم برای تأمیــن نیازها و مایحتاج
عمومــی و فــوری افــراد متأثــر از ســیالب خصوصــاً
تأمین خســارات کشــاورزان در حداقل زمان ممکن
صورت پذیرد.
ب و کار در مناطــق
 -۵بهمنظــور رونــق کســ 
ســیلزده حداکثــر اســتفاده از ظرفیتهــای مناطق
مذکــور برای بازســازی صــورت پذیرد .ضمــن اینکه
تدابیــر الزم و فــوری برای بازســازی و تعمیر ســریع
و ایمن واحدهای آســیبدیده مســکونی و تجاری و
تولیدی به اجرا گذاشته شود.
توفیقــات همــه دســتاندرکاران را مســألت
مینمایم.
سیّد علی خامنهای
 ۲۳فروردین ۱۳۹۸

نشســت خبــری بــه مناســبت ۲۹
فروردیــن روز ارتــش با حضــور امیر
کیومــرث حیــدری ،فرمانــده نیروی
زمینــی ارتــش در ســتاد فرماندهــی
نزاجا برگزار شد .به گزارش «ایران»،
فرمانــده نیروی زمینی ارتش با بیان
اینکه امــام خمینی(ره) با نامگذاری
روز بیســت و نهــم فروردیــن بــه نام
ارتش ،موجبات شــکلگیری ارتشــی
انقالبــی و والیــی را پدیــد آوردنــد،
اظهــار داشــت :ارتــش در مقاطــع
مختلف انقالب توانست نقش مهم
خــود را بخوبی ایفا کنــد ،مرحله اول
ابتــدای انقــاب بــود کــه بــه فرمــان
امــام خمینــی(ره) بــه مقابلــه بــا
گروهکهای ضد انقالب پرداخت و
توانســت طومار آنها را درهم بپیچد
و مرحلــه دوم درخشــش ارتــش در
دوران دفــاع مقــدس بود کــه نیروی
زمینــی ارتش در مرزها حضور یافت
و توانســت بــا دشــمن متجــاوز کــه
حمایت اســتکبار جهانی را داشــت،
مقابلــه و آنهــا را متوقف کنــد و بعد
از آن نیز موفق شــد با همراهی سپاه
و بســیج ،دشــمن را از خــاک ایــران
اسالمی بیرون کند.
امیر حیدری با اشــاره به خدمات
ارتــش در امدادرســانی به مــردم در

بالیــای طبیعــی مانند زلزله و ســیل
گفت :اکنــون  21یگان عمــده نیروی
زمینــی 3 ،قــرارگاه ارتــش ،در کنــار
نزدیــک به  700دســتگاه مهندســی
مــا در راهســازیها و پــل ســازیها و
امدادرســانی نسبت به ســیل زدگان
مشــغول هســتند .وی بــا تأکیــد بــر
اینکــه تــا زمانی کــه مــردم عزیز این
استانها از ما اعالم رضایت نکنند و
با دعای خیــر بدرقهمان نکنند ،ما از
این مناطق سیلزده بیرون نخواهیم
رفت و امدادرسانی را ادامه خواهیم
داد ،تصریــح کــرد :در ســیل اخیــر
نیــروی دریایــی ،هوایــی و پدافنــد
هوایــی خاتماالنبیــا و نیــروی زمینی
ارتش در کنار هم به خدمترســانی
به مــردم پرداختند و اکنــون  8هزار
و  600ســرباز همچنــان در حــال
امدادرسانی هستند.
فرمانــده نزاجــا بــا اشــاره بــه
برنامههــای روز ارتــش خاطرنشــان
کــرد :امســال در روز  ۲۹فروردین رژه
بــه صــورت معمــول در اســتانهای
درگیــر ســیل برگــزار نمیشــود امــا
یگانهــای امدادرســان رژه خواهنــد
رفــت و بــه مناطــق ســیل زده اعزام
میشــوند ،امــا در ســایر شــهرها بــا
قدرت مراســم رژه برگزار میشــود و
نیروهای ارتش آمادگی خود را نشان
خواهند داد.
وی بــا بیــان اینکــه امــروز در ۲۳

رســته نیروی زمینی تجهیزات بومی
بهکارگیــری میشــوند و همچنیــن
در فناوریهــای زرهــی ،ضدزرهــی،
توپخانــه و بالگــرد بــه خودکفایــی
رســیدهایم ،اظهار داشت :روز ارتش
از دســتاوردهای جدید نیروی زمینی
رونمایــی خواهیــم کــرد کــه بیشــتر
دســتاوردهای امســال در حوزههــای
زرهی ،ضــدزره ،پهپاد ،انواع جمرها
در فرکانسهــای مختلــف و بهینــه
ســازی تانکهــا خواهــد بــود .امیــر
حیــدری اعــام کــرد :نیــروی هوایی
در رژه  ۲۹فروردیــن امســال تنهــا بــا
هواپیماهــای بومــی آذرخــش ،رعد
و کوثــر رژه برگــزار میکنــد؛ ضمــن
اینکــه ســوختگیری هوایــی نیــز از
بخشهــای ویــژه رژه امســال نیروی
هوایی در روز ارتش خواهد بود.

