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تشکر رهبر انقالب در پی موفقیت ورزشکاران ایران
در مسابقات کشتی فرنگی

در پی موفقیت ورزشکاران کشورمان در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان ،حضرت
آیتاهلل خامنهای در پیامی از این پهلوانان و مربی آنان تشکر کردند.
به گزارش ایسنا ،متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
« بسم اهلل الرحمن الرحیم
آفرین بر پهلوانان کشتی فرنگی کشور و مربی آنان که همه بویژه جوانان را شاد کردند.
انشاءاهلل موفق باشید.
سیدعلی خامنهای
 ۱۹مهر »۱۴۰۰
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد

دست مافیا پشت صنعت خودروسازی

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم گفت :تا دست مافیای از صنعت
خودرو قطع نشود ،قیمت خودرو سر و سامان پیدا نخواهد کرد .ما دست مافیا پشت صنعت
خودروسازی را مشاهده میکنیم.
به گزارش ایسنا ،هشتمین طرح پیشفروش یکساله محصوالت گروه صنعتی ایرانخودرو
در حالی از (چهارشنبه ۱۴/مهرماه) به مرحله اجرا در آمده که از مبلغ پیش پرداخت
کاسته شده است؛ دلیل این موضوع میتواند مصوبه آخر شورای رقابت مبنی بر «عدم
مشمولیت تورم برای پیشپرداخت مبلغ خودرو» باشد تا در موعد تحویل خودرو ،مبلغ
بیشتر باقیمانده از وجه خودرو مطابق تورم محاسبه شود.
سید علی موسوی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به این موضوع گفت :همه عواملی که در بحث
قیمت خودرو تأثیر داشته و دارند از مجلس گرفته تا دولت ،باید کاری کنند که استفاده ار
خودروی با کیفیت و ارزان ایرانی کام ملت ایران را شیرین کند .قیمت های جهشی افزایش
خودرو باید دست کم به وضعیت سابق بازگردد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم با اشاره به اقدامات وزیر صنعت ،معدن و
تجارت در بازار سیمان گفت :ایشان اتفاقات مبارکی در این زمینه رقم زدند و قیمت سیمان
را پایین آوردند .ایشان میتوانند در زمینه خودرو هم اقدامات جهادی انجام دهند .وقتی
کاهش قیمت سیمان را مشاهده کردیم متوجه شدیم که کسانی که شعار میدهند که در
نظام جمهوری اسالمی ایران قیمتها پایین نمیآید ،صرفا شعار میدهند.
نماینده مردم ملکان در مجلس یازدهم گفت :با روی کار آمدن مدیران انقالبی و جهادی،
اراده اصلی نظام تحقق پیدا میکند و بازار تحت تأثیر قرار میگیرد .همه کاالهای مورد نیاز
مردم اعم از خودرو کاهش پیدا خواهد کرد .در ماجرای سیمان هم اتفاقاتی مشخصی رخ
داد .در وهله اول ،نظارت دقیقی روی تولید و عرضه این محصول به وجود آمد .در وهله دوم،
دست مافیا از بازار سیمان قطع شد.
موسوی با بیان اینکه تا دست مافیای از صنعت خودرو قطع نشود ،قیمت خودرو سر
و سامان پیدا نخواهد کرد ،گفت :ما دست مافیا پشت صنعت خودروسازی را مشاهده
میکنیم .یکی از عوامل بی سر و سامانی قمیت خودرو ،مافیا هستند .امیدواریم شاهد یک
نظارت جدی و تغییر ساختار در زمینه خودرو باشیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا طرح واردات مشروط خوروی خارجی میتواند در کاهش
قیمت خودروی داخلی موثر باشد ،گفت :بنده مخالف واردات هستم .به نظرم مقام معظم
رهبری ورود لوازم خانگی کرهای را ممنوع کردند تا به تکنولوژی و صنعت داخلی اعتماد
کنیم .ما باید با اعتماد به داخل و داخلی سازی هم خودروی با کیفیتتری تولید کنیم و
هم قیمت را تا حد قابل توجهی کاهش دهیم .واردات خودروی خارجی ،مشکل کیفیت و
قیمت خودروی ما را حل نخواهد کرد.

واکنش صنعا به گفت و گوهای ایرانی-سعودی

وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن تاکید کرد که بدون متوقف کردن تعرض نظامی به این
کشور هیچگونه تفاهمی در منطقه امکان پذیر نخواهد بود.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری سبا نت ،حسن ایرلو ،سفیر جمهوری اسالمی ایران
در صنعا با هشام شرف عبداهلل ،وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن دیدار و دو طرف در
خصوص روابط دوجانبه میان دو کشور برادر و گسترش آن در زمینه های مختلف بحث و
رایزنی کردند.
وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن در این دیدار به آخرین تحوالت منطقه از جمله گفت
وگوهای ایرانی-سعودی پرداخت و گفت که این مذاکرات باید در خاموش کردن کانون تنش
و ایجاد ثبات در منطقه سهیم باشد.
وی تاکید کرد :هرگونه تفاهمات به منظور ایجاد امنیت و ثبات در منطقه جزیره و
خلیج(فارس) بدون پایان تعرض نظامی به یمن و برداشتن تحریم های فراگیر علیه این
کشور و همچنین بازگشایی تمام گذرگاه های زمینی و دریایی و فرودگاه ها و در راس
آن ها فرودگاه بین المللی صنعا امکان پذیر نخواهد بود.
هشام شرف همچنین بر مساله همکاری های علمی و استفاده از پیشرفت و تجربه
دانشگاه های ایران تاکید کرد.
از سوی دیگر ،حسن ایرلو ،سفیر کشورمان در یمن خاطرنشان کرد که راه حل نظامی
در یمن نتیجه ای به دنبال نخواهد داشت و تنها راه حل بحران یمن راه حل سیاسی و
مسالمت آمیز است.
بر اساس این گزارش ،فیصل بن فرحان ،وزیر خارجه سعودی اخیرا اعالم کرد که کشورش
در 21سپتامبر دور چهارم مذاکرات خود با ایران را برگزار کرده است اما این مذاکرات
همچنان در مرحله مقدماتی است.
سعید خطیب زاده ،سخنگوی وزارت خارجه کشورمان اخیرا در پاسخ به سوالی در ارتباط
با اخبار منتشر شده مبنی بر برگزاری دور چهارم گفتوگوهای ایران و عربستان در بغداد و
اینکه گفته شده هیئتی از عربستان به تهران برای بررسی زمینههای بازگشایی سفارت این
کشور در ایران به تهران سفر کرده است ،گفت :گفتوگوهای ایران و عربستان در بهترین
وضعیت خود در حال پیگیری است .تاکنون چندین دور از این گفتوگوها در بغداد انجام
شده است .این گفتوگوها به صورت منظم در حال انجام است که محور آنها مسائل
دوجانبه و منطقهای است.
وی همچنین با بیان اینکه دو کشور هیچ پیش شرطی را برای انجام این گفتوگوها انجام
ندادهاند ،گفت :ما تالش داریم که در چارچوب یک رابطه مرضیالطرفین به آغاز یک روابط
پایدار برسیم.
خطیب زاده همچنین اخبار منتشر شده در مورد سفر هیأت سعودی به ایران را تأیید نکرد.
وی با بیان اینکه گفتوگوها بین ایران و عربستان در بغداد در حال انجام است ،افزود :در این
گفتوگوها در مورد پروندههای مختلفی صحبت شده و اتفاقا تمرکز اصلی بر گفتوگوهای
دوجانبه است ولی موضوعات مورد عالقه طرفین نیز در حوزه منطقهای مورد گفتوگو قرار
گرفته و باز هم گفتوگو میشود.

محسنی اژهای:

به زودی بخشنامهای برای ساماندهی
ممنوعالخروجیها صادر میشود
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی دستگاهها مثل سازمان مالیاتی و بانکها هنوز بدون
اطالع رسانی مناسب افراد را ممنوعالخروج میکنند ،گفت :به زودی بخشنامهای برای
ساماندهی ممنوعالخروجیها صادر میشود.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه ،حجتاالسالموالمسلمین محسنی
اژهای در جلسه صبح دیروز (دوشنبه) شورای عالی قوه قضاییه با محکومیت حادثه تلخ
و مصیبتبار انفجار در مسجد منطقه خان آباد استان قندوز افغانستان که به جان باختن
جمع زیادی از مؤمنین نمازگزار منجر شد از مسئوالن این کشور همسایه و برادر خواست
که هر چه سریعتر عاملین این فاجعه بزرگ را شناسایی و با آنها برخورد عبرتآموز
داشته باشند.
رئیس قوه قضاییه با تسلیت شهادت جمعی از شیعیان نمازگزار در این حادثه و ابراز
همدردی با مجروحان و مصدومان ابراز امیدواری کرد مسئوالن و مردم افغانستان اجازه
ندهند کشورشان جوالنگاه تروریستها و تکفیریها و کسانی شود که مرتکب این گونه
جنایات ننگین میشوند.
محسنی اژهای با بیان اینکه آمریکا با شکست خفت بار بعد از ۲۰سال از افغانستان خارج
شده و با تالش برای برهم زدن امنیت و آرامش در این کشور توسط تفالههایش همچون
داعش میخواهد از مردم مسلمان انتقام بگیرد ،از مجامع بینالمللی و مدعیان حقوق بشر
خواست که با برخورد مناسب با عوامل جنایات تروریستی اجازه ندهند بیش از این نزد
آزادیخواهان جهان رسوا شوند.
وی همچنین به معاونت بین الملل و ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ماموریت داد هر چه
زودتر این موضوع را از طریف طرح دعوای حقوقی درمجامع بین المللی پیگیری کنند.
حجت االسالم و المسلمین محسنی اژهای با تبریک هفته نیروی انتظامی برای همه
فرماندهان و کارکنان زحمتکش این نیرو به ویژه بخشهایی که ماموریتهای انها مرتبط
با دستگاه قضایی است ،ارزوی توفیق روزافزون کرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به نامگذاری روز بیستم مهرماه به عنوان «روز ملی کاهش
آثار بالیای طبیعی» اظهار داشت اگر مسئوالن ذیربط اقدامات الزم را برای پیشگیری
از حوادث انجام دهند و یا در بروز حوادثی ،چون سیل و زلزله که با وجود امکانات روز
بسیاری از آنها قابل پیش بینی است ،به موقع عمل کنند میتوان از بسیاری خسارتهای
مادی و انسانی پیشگیری کرد.
محسنی اژهای افزود :در سالهای اخیر بویژه با اقداماتی که بخشهای مختلف قوه
قضاییه در آسیب شناسی حوادث ناشی از بالیای طبیعی داشتند معلوم شد که اگر
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برخی اقدامات بازدارنده انجام شود میتوان آسیبها و تبعات بالیای طبیعی را کاهش
داد که از همه مسئوالن ذیربط بویژه دولت انتظار میرود به این موضوع توجه داشته
باشند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ممنوع الخروج کردن افراد
توسط برخی دستگاهها از جمله سازمان مالیاتی و بانکها و برخی مراجع قضایی اظهار
داشت آمار کسانی که ممنوع الخروج میشوند زیاد نیست ،اما کم هم نیست و این مسئله
باعث بروز مشکالتی برای مردم شده است.
دارند افراد را
اجازه
ها
ه
دستگا
کدام
که
شود
محسنی اژهای افزود :اول باید معلوم
ﺷماره  12 - 9291صﻔحﻪ  500 -تومان
ممنوعالخروج کنند و چه کسانی و برای چه مدتی باید ممنوعالخروج شوند و اینکه به
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مردم بدون هیچ توجیه قانونی اعالم نشود که ممنوعالخروج شدهاند و در فرودگاه متوجه
موضوع شوند خسارت بار است.
وی ادامه داد :گاهی فردی ممنوعالخروج میشود که بعدا ً معلوم میشود ضرورتی برای
این کار نبوده و مشکل دیگر این است که حتی برخی افراد با آنکه قانون تصریح کرده
حکم ممنوعالخروجی پس از ۶ماه بالاثر میشود باز هم با وجود پرداخت مالیاتها ،تسویه با
بانکها و یا صدور قرار منع تعقیب و پایان دوره محکومیت همچنان ممنوعالخروج هستند
و به این مسئله توجهی نمیشود.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت :در دوران ریاست آیت اهلل یزدی در دستگاه قضا مقرر
شده بود که ممنوعالخروجی از مجرای دادستانی کل کشور پیگیری شود تا ضوابط آن به
طور کامل رعایت شود.
محسنی اژهای گفت که با این وجود در روزهای اخیر یکی از مسئوالن از استان بوشهر
با وی تماس گرفته و اظهار داشته برای انجام کاری قصد سفر به خارج از کشور را داشته،
اما در فرودگاه متوجه شده که ممنوعالخروج است.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه در روزهای آینده بخشنامهای را برای ساماندهی
ممنوعالخروجیها صادر خواهد کرد از دادستان کل کشور و سازمان بازرسی خواست که
بر روند ممنوعالخروجیها نظارت جدی داشته باشند تا ضوابط آن رعایت شود.
محسنی اژهای همچنین از دادستان انتظامی قضات نیز خواست که پس از صدور بخشنامه
مربوطه با افرادی که از اجرای بخشنامه تخطی میکنند برخورد کند.
وی از معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز خواست که اصالح قانون برای ساماندهی نحوه
ممنوعالخروج کردن افراد را بررسی نماید تا در صورت نیاز ،موضوع از طریق مجلس
شورای اسالمی پیگیری شود.

امیرعبداللهیان:

نباید اظهارات رسانهها فضای روابط تهران-باکو را تحت تاثیر قرار دهد
وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه نباید اظهارات رسانهها
فضای روابط تهران باکو را تحت تاثیر قرار دهد ،گفت:
همانطور که وزیر خارجه ارمنستان به تهران سفر کرد ،این
فرصت وجود دارد که وزیر خارجه جمهوری آذربایجان هم
به تهران سفر کند.
به گزارش ایرنا حسین امیرعبداللهیان در گفت وگو با
تلویزیون دولتی روسیه درباره مذاکرات خود با سرگی
الوروف همتای روسی خود در مسکو گفت :گفت وگوی
خوبی داشتیم ،تمام مسائل و موضوعاتی را که الزم بود
صحبت کنیم مرور کردیم و همه پروندهها را مورد بررسی
قرار دادیم.
وزیر امور خارجه ادامه داد :در این گفت وگو تایید کردیم
روابط دو کشور در سطح سیاسی در سطح ممتاز است
و روابط دو کشور در تراز استراتژیک قرار دارد و توافق
داشتیم که رهبران دو کشور اراده جدی بر تقویت و
گسترش روابط دارند؛ در همین رابطه از یکدیگر انتقاد
کردیم که تا کنون نتوانستیم نیت خوب رهبران را به طور
کامل اجرا کنیم.
وی با بیان اینکه کارهای بسیاری به ویژه در بخش
اقتصادی وجود دارد که باید آنها را انجام دهیم ،افزود:
تاجرین این دو کشور زمینهها و پروژههای بسیاری برای
همکاری دارند .من امروز با همکاری روسیه خود موانع
اجرای اقدامات را بررسی کردیم.
امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد :پاندمی کرونا بدون تردید
این تدابیر را با مانع مواجه کرد اما توافق کردیم کارهای
عقب مانده را جبران کرده و با سرعت به پیش رویم.
وزیر امور خارجه اضافه کرد :درباره قفقاز جنوبی ،افغانستان،
یمن ،بحرین ،سوریه و در موضوعات بینالمللی موضوع
هستهای و مذاکرات وین گفت وگوها و مشورتهای
سازندهای داشتیم.
وی با اشاره به اینکه آقای الوروف دیپلمات با تجربه و
نقش ایشان در توسعه همکاری ها نقش مهمی است،
گفت :از دیدگاه مثبت ایشان نسبت به آینده روابط بسیار
خرسندم؛ ما نیز به نوبه خود تالش خواهیم کرد در تمامی
عرصههایی که بررسی کردیم به پیشرفت دست یابیم.
امیرعبداللهیان ادامه داد :ما در وزارت خارجه دو
کشور تالش میکنیم همه وزارتخانههای خود را فعال
کرده ،همچنین کمیسیونهای دو کشور و بخش های
گردشگری و فرهنگی را فعال کنیم .ما در این سفر توافق
کردیم یک جهش در روابط دو کشور ایجاد شود ،جهشی
که یک تحول در روابط ایجاد کند ،نگاه بلند مدت به روابط

داشته باشد تا بتوانیم بگوییم دو وزیر خارجه و دو دولت
در مسیر درست نیت و اراده رهبران دو کشور در حال
حرکت هستند.
وزیر امور خارجه درباره وضعیت فعلی جنوب قفقاز و
درگیریها در جمهوری آذربایجان و ارمنستان و صلح و
ثبات در این منطقه گفت :از اولویتهای سیاست خارجی
دولت ایران ،تمرکز بر همسایگان از جمله همسایگان
شمالی است ،آذربایجان و ارمنستان دو همسایه خوب
جمهوری اسالمی ایران هستند.
وی ادامه داد :ما اوال نمیتوانیم با یکی علیه دیگری کار
کنیم ،عنوان سیاست خارجی دولت ،سیاست خارجه
متوازن است یعنی ما در راستای منافع مشترک جمهوری
اسالمی ایران با آذربایجان و منافع مشترک جمهوری
اسالمی ایران با ارمنستان مناسبات دو کشور را تنظیم
میکنیم.
امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد :همانطور که همکار
من وزیر خارجه ارمنستان به تهران سفر کرد ،این
فرصت وجود دارد که وزیر خارجه آذربایجان هم
به تهران سفر کند ،البته من به پایتختهای هر
دو کشور در زمان مناسب خودش سفر خواهم
کرد.
وزیر امور خارجه با اشاره به دیدار خود با همتای آذربایجان
در نیویورک ،یادآور شد :گفت و گوی دوستانه و صریحی را
با همکاران وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان داشتم،
ما در ارتباط با منطقه قفقاز جنوبی چند نگرانی داریم،
نگرانی اول اینکه برخی از مداخالت خارجی منطقه را به
سمتی میبرد که ژئوپلیتیک منطقه و مرزها تغییر کند،
گذرگاههای مرزی بسته و یا جابجا شود.
وی با بیان این که از زمانی که جنگ در قرهباغ شروع
شد تروریست وارد منطقه شدند ،عنوان کرد :این
موضوعی است که در مالقاتهای دیپلماتیک بین ما
و مقامات جمهوری آذربایجان مطرح شده و هفتهها
قبل به ما قول دادند که اقدامات الزم جهت پاکسازی
منطقه از تروریستها را به عمل آورند؛ همچنین
اقدامات تحریک آمیز را رژیم صهیونیستی در منطقه
ما از طریق خاک جمهوری آذربایجان شروع کرده
است.
امیرعبداللهیان با تاکید بر اینکه مسائل منطقه را باید
کشورهای منطقه حل کنند گفت :مداخالت خارجی نباید
در منطقه وجود داشته باشد و ما بایستی بر مبنای دوستی
و همسایگی روابط مان را تنظیم کنیم .دو ملت ایران و

آذربایجان پیشینه و عمق روابط دیرینه فرهنگی و دینی
دارند و این یک سرمایه بزرگ در روابط دو کشور است
و بنابراین در سطح سیاسی باید مسائل را هرچه زودتر
مدیریت کنیم و نباید برخی اظهارات رسانهها فضای روابط
را تحت تأثیر قرار بدهد.
وزیر امور خارجه درباره طرح سرگی الورف وزیر خارجه
روسیه با عنوان  ۳+۳برای حل مناقشه در قفقاز گفت:
طرحهای متعددی برای حل مناقشات مطرح است ،یکی
از آنها  ۳+۳است که از زمان اوج گیری بحران قرهباغ
مطرح شد ،ما فکر میکنیم از مسیر گفت وگو میشود
سوءتفاهمات را برطرف کرد.
وی ادامه داد :در این گفت وگوها تمامیت ارضی کشورها
میتواند مورد تاکید قرار بگیرد و نتیجه آن را هم میتوانیم
روی زمین پیاده کنیم؛ اما یک فرمت دیگر از گذشته بین
ایران و روسیه و آذربایجان وجود داشته است این هدف
این شکل توسعه همکاریها در ابعاد سه جانبه بوده است.
به هرحال این طرحها تقویت کننده رایزنیها ،گفت و
گوهای سیاسی و همکاریهای مشترک و چند جانبه
است.
امیرعبداللهیان تاکید کرد :معتقدیم زیادی خواهیهای
جدید ،شرایط را پیچیدهتر میکند و نتیجه آن جز
بیثباتی نخواهد بود و به نفع هیچ طرفی نیست.
وزیر امور خارجه با تاکید بر این که تمام طرفها باید
تالش کنند فضای متشنج در منطقه اشاعه نشود ،اظهار
داشت :منطقه در این چند ماه گذشته به اندازه کافی تنش
را دیده است و در این شرایط همه تالش کنند منطقه به
آرامش برگردد.
وی با بیان اینکه گفت وگوها باید متناسب با ادبیاتی
باشد که از همسایهها انتظار میرود؛گفت :برخی اظهارات
تندی که این روزها از مقامات آذربایجانی مطرح میشود
را غیرسازنده میدانیم و فکر میکنم اگر با حکمت با
این مسائل برخورد شود میتوانیم با دو همسایه خوب
آذربایجان و ارمنستان مانند سایر همسایگان مسیر رو به
جلویی را تجربه کنیم.
امیرعبداللهیان اضافه کرد :امیدوار هستیم همه طرفها
به حقوق بینالملل احترام بگذارند و محور اصلی گفت
وگوها و تمرکز ما بر همکاریهای سازنده باشد؛ آنچه در
حال حاضر در بخشهایی از منطقه شاهد هستیم نگران
کننده است ،در منطقه قفقاز تحریک رژیمصهیونیستی،
مداخالت خارجی و حضورت تروریست ها که فضا را
تشدید کرده است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش:

در حوزه بالگردی و سیستم پیچیده پهپاد
به دستاوردهای مهمی رسیده ایم

بنت:

ماجراجویی ایران در مرزهای شمالی ما باید پایان یابد

نخست وزیر رژیم صهیونیستی با طرح ادعاهایی علیه ایران و سوریه ،گفت که بلندی های
جوالن متعلق به این رژیم است.
به گزارش ایسنا ،نفتالی بنت ،نخست وزیر رژیم صهیونیستی صبح دیروز (دوشنبه) با
مشارکت در مراسمی تحت عنوان «جوالن برای پیشبرد اقتصاد و توسعه منطقه» گفت:
هدف دولت اسرائیل دو برابر کردن ساکنین بلندی های جوالن و ساخت دو شهرک جدید
است.
وی گفت :ما از نزدیک اتفاقات سوریه و ارتباط آن با ایران را دنبال میکنیم .ما در هرجا
و هر وقت که الزم باشد ،با ابتکار ،عمل خواهیم کرد تا یک روزی حضور ایران در سوریه
پایان یابد.
بنت مدعی شد :آنها در آنجا کاری ندارند ،ماجراجویی آنان در مرزهای شمالی ما باید به
اتمام برسد.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت :موضع ما نسبت به بلندی های جوالن ربطی به اوضاع
سوریه ندارد .حتی اگر کار به آنجا بکشد که جهان دیدش را نسبت به سوریه یا اسد تغییر
دهد ،این هم باز ربطی به بلندیهای جوالن ندارد .بلندی های جوالن متعلق به اسراییل
است.
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سرتیپ حیدری با بیان اینکه نیروی زمینی
ارتش در اوج قدرت و آمادگی رزمی است
گفت :در حوزه بالگردی و سیستم پیچیده
پهپاد به دستاوردهای مهمی رسیده ایم.
به گزارش ایسنا به نقل از ارتش ،سرتیپ
کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی
ارتش در آیین افتتاحیه شانزدهمین دوره
رزم مقدماتی نخبگان وظیفه کشوری
(ذخیره های نظام) که در مرکز آموزش۰۱
شهدای وظیفه نزاجا برگزار شد ،گفت :امروز
نیروی زمینی ارتش ،نهضت روی پای خود
ایستادن را در تمامی سطوح نهادینه کرده
است.
وی با بیان اینکه نیروی زمینی ارتش در
اوج قدرت و آمادگی رزمی و توان دفاعی

قرار دارد افزود :نیروی زمینی ارتش در
حوزه طراحی و ساخت تجهیزات و قطعات
نظامی به جایگاه بسیار مطلوبی رسیده
است ،امروز آنچه را که در حوزه تجهیزات
نیاز داشته باشیم با حضور جوانان مومن
و متخصص در سازمان تحقیقات و جهاد
خودکفایی و صنعت دفاعی کشور تولید و
به چرخه دفاعی در خواهیم آورد.
سرتیپ کیومرث حیدری با اشاره به
توانمندی نیروی انسانی تاکید کرد :کشوری
که دارای نیروی انسانی نخبه و دانشمند
باشد به عنوان قدرتمندترین کشور در دنیا
محسوب می شود.
وی با اشاره به ساختار نیروی زمینی ارتش
تصریح کرد :رسته های مختلفی در نیروی

زمینی ارتش وجود دارد که زنجیره های
اقتدار دفاعی و امنیتی را تشکیل می دهد
و این اراده پوالدین ،با حضور در مناطق
مختلف کشور از جمله حضور در مرزها
محصولی به نام امنیت را تولید کرده و به
ارمغان آورده است.
سرتیپ کیومرث حیدری به نقش
موثر نیروی زمینی ارتش در مقابله با
ویروس منحوس کرونا پرداخت و افزود:
۲۸بیمارستان و ۱۲هزار کادر درمان و
تقدیم ۱۰شهید واالمقام نمونه بارز حضور
و عملکرد موثر این نیرو در مقابله با این
ویروس ناشناخته بود.
وی با بیان اینکه نیروی زمینی ارتش در
حوزه بالگردی و پهپاد به قابلیت های

مهمی دست یافته است خاطرنشان کرد:
بزرگترین ناوگان بالگردی را در سطح
منطقه داریم ،امروز بالگردهای ما به
مجهزترین دوربین های دید در شب و
موشک های نقطه زن مجهز هستند ،در
حوزه پهپاد نیز به دستاوردهای مهمی
دست یافته ایم ،در مقطع کنونی در حوزه
پهپاد های رزمی و شناسایی به خودکفایی
رسیده ایم.
سرتیپ کیومرث حیدری ادامه داد :در
کسب دستاوردهای علمی به خصوص در
حوزه دفاعی ،سازمان تحقیقات و جهاد
خودکفایی و مرکز تولید و بهینه سازی
شهید زرهرن نزاجا از افراد نخبه و متخصص
استفاده بهینه می کند.

