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واکنش فرمانده کل ارتش به تهمتهایغربیها علیه ایران؛

دست از پا خطا کنید با راهبرد  ۱۰برابر۱
روبهرو خواهید شد
فرمانــده کل ارتــش بــا اشــاره بــه تهمتهــای کشــورهای
ی علیــه ایــران گفــت :کســی بــه آب و خــاک ایــن
غربــ 
کشــور چــپ نــگاه کنــد یــا دســت از پــا خطــا کنــد بــا
راهبــرد  ۱۰برابــر ۱روبــه رو خواهــد شــد.
بــه گــزارش تســنیم،امیر سرلشــکر ســید عبدالرحیــم
موســوی در حاشــیه یــادواره شــهدای شهرســتان پیشــوا
در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره بــه تهمتهــای کشــورهای
ی علیــه ایــران اظهــار داشــت :قــرار نیســت هــر کســی
غربـ 
از هــر جایــی کــم مــیآورد و حرفــی میزنــد مــا بیــکار
بشــینیم و پاســخ آن را بدهیــم.
وی بــا اشــاره بــه شکســت ســعودیها در مقابــل مقاومــت
یمنیهــا تصریــح کــرد :شکســت در برابــر یمنیهــا شکســت
بزرگــی اســت کــه یــک کشــور بــا آن همــه محدودیــت کــه
حتــی اجــازه ورود حتــی یــک چــوب کبریــت بــه کشــورش
وجــود نــدارد بــا تمــام بالهــا و محاصرههــا در طــول 5
ســال اخیــر مــورد حملــه قــرار بگیــرد.
فرمانــده کل ارتــش ادامــه داد :آنهــا کــم آوردهانــد و
میخواهنــد بــا ایــن حرفهــا شکســت خــود را جبــران
کننــد و قــرار نیســت هــر کســی حرفــی میزنــد مــا
پاســخش را بدهیــم.
سرلشــکر موســوی ســپس بــا اشــاره بــه تهدیــدات دشــمنان
خاطرنشــان کــرد :آنچــه بــه مــا نظامیهــا مربــوط
میشــود اگــر کســی بــه آب و خــاک ایــن کشــور چــپ
نــگاه کنــد یــا دســت از پــا خطــا کنــد بــا راهبــرد  10برابــر
 1روبــه رو خواهــد شــد.
سردار مهماندار خبر داد؛

جریمه  ۶۰هزار تومانی خودروهای
پالک مخدوش

رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی تهــران بــزرگ
نحــوه صحیــح نصــب و اســتفاده از پــاک هــا در
وســائل نقلیــه و عــدم مخدوشــی و پوشــش پــاک
را تشــریح کــرد.
بــه گــزارش مهــر ،ســردار محمدرضــا مهمانــدار
دربــاره عــدم اســتفاده از هرگونــه پوشــش و تغییــر در
وضــع ظاهــری پــاک وســایل نقلیــه و ناخوانــا بــودن
پــاک خودروهــا و موتــور ســیکلت هــا ،گفــت :پــاک
خــودرو و موتورســیکلتها بایــد بهصــورت کامــل
خوانــا در جــای مخصــوص در جلــو و پشــت خــودرو
و بــرای موتورســیکلت پشــت آن نصــب شــود.
وی افــزود :رانندگانــی کــه اقــدام بــه پوشــش یــا
مخدوشــی پالکهــای خــود میکننــد ،توســط
عوامــل پلیــس راهــور در ســطح تمــام معابــر پایتخت
بــه صــورت حضــوری و بــا اســتفاده از دوربینهــای
نظارتــی و ثبــت تخلفــات بــه صــورت مکانیــزه اعمــال
قانــون میشــوند.
مهمانــدار ادامــه داد :بــه اســتناد مــاده ۷۲۰
قانــون مجــازات اســامی ،هرگونــه تغییــر در ارقــام
پالک(مخدوشــی) جــرم بــوده و در صــورت مشــاهده
مامــوران پلیــس ضمــن جلوگیــری از تــردد ایــن
خودروهــا ،عــاوه بــر اعمــال جریمــه  ۶۰۰۰۰تومانــی
و توقیــف خــودرو در پارکینــگ ،راننــده متخلــف را
بــرای ســیر مرحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی
معرفــی میکنــد.
وی خاطرنشــان کــرد :رانندگانــی کــه اقــدام بــه
پوشــش پــاک خــود از طریــق پوشــاندن یا گذاشــتن
کاور و ،...روی پــاک بــه منظــور ورود بــه محــدوده
طــرح ترافیــک یــا محــدوده کاهــش آلودگــی هــوا
و ،...میکننــد نیــز برابــر مقــررات عــاوه بــر اعمــال
قانــون بــه مبلــغ  ۶۰۰۰۰تومــان ،بــرای آن تخلــف
هــم جریمــه خواهنــد شد.ســردار مهمانــدار در پایــان
بیــان کــرد :راننــدگان توجــه داشــته باشــند کــه
پــاک وســیله نقلیهشــان همــواره بایــد هماننــد روز
اولــی کــه پــاک را تحویــل گرفتنــد بــدون هیچگونــه
مخدوشــی و دســتکاری جلــو و عقــب خــودرو نصــب
شــده باشــد.

رهبر انقالب در دیدار اعضای مجلس خبرگان

راه تعامل و مذاکره با هیچ کشوری به غیر از امریکا و رژیم صهیونیستی بسته نیست
رهبــر معظــم انقــاب اســامی تأکیــد کردنــد :الزمــه و اســاس
اســتمرار پیشــرفت کشــور« ،تــوکل بــر خــدا»« ،ایســتادگی و
مقاومــت»« ،امیــد بــه آینــده»« ،اعتمــاد بــه جوانــان بویــژه
جوانــان انقالبــی»« ،وحــدت و انســجام آحــاد مــردم بخصــوص در
میــان نیروهــای انقــاب»« ،حمایــت واقعــی از تولیــد داخلــی» و
«قطــع امیــد کامــل از بیگانــگان» اســت.
بــه گــزارش ایســنا حضــرت آیــت اهلل خامن ـهای رهبــر معظــم
انقــاب اســامی در دیــدار منتخبــان ملــت در مجلــس خبــرگان
ضمــن ارائــه تحلیــل جامــع از شــرایط کشــور و گســترش
شــعارها و اقتــدار انقالبــی و سیاســی نظــام جمهــوری اســامی
و امتــداد آن در منطقــه ،بهرهگیــری از درسهــای دوران دفــاع
مقــدس و تعمیــق آن را در جامعــه بســیار ضــروری و مهــم
خواندنــد و تأکیــد کردنــد :الزمــه و اســاس اســتمرار پیشــرفت
کشــور« ،تــوکل بــر خــدا»« ،ایســتادگی و مقاومــت»« ،امیــد بــه
آینــده»« ،اعتمــاد بــه جوانــان بویــژه جوانــان انقالبــی»« ،وحــدت
و انســجام آحــاد مــردم بخصــوص در میــان نیروهــای انقــاب»،
«حمایــت واقعــی از تولیــد داخلــی» و «قطــع امیــد کامــل از
بیگانــگان» اســت .حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــه ســخنان اخیر
رئیــس جمهــور امریــکا مبنــی بــر اینکــه اگــر ایــران خواســتههای
امریــکا را انجــام دهــد وضــع مــردم بهتــر خواهــد شــد ،اشــاره
کردنــد و افزودنــد :مقامــات و رســانههای امریکایــی و اروپایــی
بهصــورت مســتمر بــا تکــرار چنیــن مطالبــی در تــاش بــرای
القــای ایــن موضــوع هســتند کــه «شــما نمــی توانیــد» امــا مردم
ایــران بــه ایــن تبلیغــات و القائــات توجهــی نمــی کننــد.
ایشــان گفتنــد :یکــی از نــکات دیگــری کــه تــاش مــی شــود
اذهــان و ا ِدراک مــردم و مســئوالن را از آن منحــرف کننــد،
موضــوع پایبنــدی بــه شــعارهای انقــاب اســت و اخیــرا ً نیــز
برخــی مقامــات اروپایــی گفتــه بودنــد کــه ایــران بایــد دســت
از شــعارهای انقالبــی بــردارد.
رهبــر انقــاب اســامی علــت بیــان و القــاء چنیــن مطالبــی را
تــرس و واهمــه امریــکا و اروپاییهــا از شــعارهای انقــاب و راه
ســومی کــه انقــاب اســامی بوجــود آورده اســت ،دانســتند و
تأکیــد کردنــد :عــاج مســائل و مشــکالت کشــور پافشــاری بــر
شــعارها و راه انقالبــی اســت.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا اشــاره بــه جنــگ احــزاب و

آیــات مربــوط بــه ایــن جنــگ ،صــف آرایــی دشــمنان و شــیاطین
اعــم از امریــکا و اروپــای خبیــث را نشــانه حقانیــت و قــدرت
نظــام جمهــوری اســامی دانســتند و گفتنــد :کشــور عــاوه بــر
حرکــت رو بــه جلــو ،در مــواردی جهــش نیــز داشــته اســت و
دشــمن از ایــن موضــوع ناراحــت و نگــران اســت و علــت اصلــی
تحریمهــا هــم جلوگیــری از ایــن جهشهــا اســت امــا بــه لطــف
خداونــد در آینــده نــه چنــدان دور ،در زمینــه هــای مختلــف
شــاهد جهشهایــی خواهیــم بــود .ایشــان در ادامــه ســخنان
خــود مطالبــی را در خصــوص اروپــا بیــان کردنــد.
رهبــر انقــاب اســامی بــا تأکیــد بــر اینکــه راه تعامــل و مذاکــره
بــا هیــچ کشــوری بــه غیــر از امریــکا و رژیــم صهیونیســتی بســته
نیســت ،افزودنــد :امــا بــه هیــچ وجــه نبایــد بــه کشــورهایی کــه
پرچــم دشــمنی بــا نظــام اســامی را در دســت گرفتهانــد و در
رأس آنهــا امریــکا و ایــن چنــد کشــور اروپایــی ،اعتمــاد شــود
زیــرا آنهــا صریحـاً بــا ملــت ایــران دشــمنی مــی کننــد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا تأکیــد بــر اینکــه انگیــزه هــای
دشــمنی اروپاییهــا بــا جمهــوری اســامی تفــاوت اصولــی بــا
دشــمنی امریــکا نــدارد ،گفتنــد :اروپاییهــا در ظاهــر بــه عنــوان
میانجــی وارد مــی شــوند و حــرف هــای طوالنــی هــم مــی زننــد
امــا همــه آنهــا پــوچ اســت.
ایشــان بــا اشــاره بــه عملکــرد اروپاییهــا بعــد از توافــق هســته
ای و عمــل نکــردن بــه وعــده هــا و همچنیــن نحــوه عملکــرد
اروپــا بعــد از خــروج امریــکا از برجــام و اعمــال ظالمانــه
تحریمهــای ثانویــه افزودنــد :اروپاییهــا بــه رغــم وعــده هــای
خــود ،عم ـ ًا بــه تحریــم هــای امریــکا پایبنــد ماندنــد و هیــچ
اقدامــی انجــام ندادنــد و از ایــن پــس هــم بعیــد اســت کاری
بــرای جمهــوری اســامی انجــام دهنــد ،بنابرایــن بایــد بکلــی از
اروپایــی هــا قطــع امیــد کــرد.
رهبــر انقــاب اســامی خاطرنشــان کردنــد :رفــت و آمــد و
بســتن قــرارداد اشــکالی نــدارد امــا مطلقـاً نبایــد بــه آنهــا امیــد
داشــت و اعتمــاد کــرد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا اشــاره بــه عمــل نکــردن
اروپایــی هــا بــه تعهــدات یازدگانــه خــود افزودنــد :همــان افــرادی
کــه مذاکــره کردنــد ،اکنــون میگوینــد اروپاییهــا بــه هیچیــک
از تعهــدات خــود عمــل نکردهانــد و ایــن موضــوع ،قویتریــن

دلیــل بــر ایــن اســت کــه در هیــچ مســئلهای نبایــد بــه آنهــا
اعتمــاد کــرد.
ایشــان جریــان امــور را بهرغــم همــه ایــن دشــمنیها ،بــه
نفــع جمهــوری اســامی ارزیابــی کردنــد و گفتنــد :امــروز نظــام
اســامی نــه تنهــا قویتــر از چهــل ســال پیــش اســت بلکــه از
ده ســال پیــش نیــز قویتــر شــده و اقتــدار انقالبــی و سیاســی
آن در منطقــه گســترش یافتــه و ریشــه هــای انقــاب عمیــق
تــر شــده اســت.
رهبــر انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه پیشــرفتهای نظــام اســامی
در عرصــه هــای گوناگــون خاطرنشــان کردنــد :البتــه وظایــف
ســنگینی بــر عهــده همــه اســت زیــرا مشــکالت مختلفــی در
عرصــه هــای فرهنگــی و اقتصــادی وجــود دارد و دشــمن نیــز
بهشــدت در زمینــه نفــوذ و اقدامــات فرهنگــی فعــال اســت،
امــا اگــر مســئوالن مــاک کار خــود را عــدم اعتمــاد بــه دشــمن
قــرار دهنــد ،قطع ـاً مــی تــوان در مقابــل توطئــه هــا ایســتاد و
آنهــا را خنثــی کــرد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در ادامــه بــه ارزیابــی وضعیــت
اجتماعــی ،سیاســی و اقتصــادی امریــکا و اروپــا پرداختنــد و
گفتنــد :امریــکا کــه دشــمن اصلــی مــا اســت ،امــروز منفورتریــن
دولــت در دنیــا اســت و اروپایــی هــا نیــز خودشــان در حــال
اعتــراف بــه ضعــف هــا و افــول قدرتشــان هســتند.
ایشــان بــا اشــاره بــه ســخنان یکــی از ســران اروپــا در مجمــع
عمومــی ســازمان ملــل متحــد افزودنــد :ایــن مقــام اروپایــی
صراحت ـاً و بــا اســتدالل بــه افــول تمــدن غــرب اذعــان کــرد،
البتــه در همیــن شــرایط ضعــف نیــز خــوی اســتکباری خــود
را فرامــوش نمــی کننــد.
رهبــر انقــاب اســامی بــه آمارهــای مراکــز بیــن المللــی
درخصــوص بدهــی هــای کشــورهای معــروف اروپایــی اشــاره
کردنــد و گفتنــد :مشــکالت اقتصــادی ایــن کشــورها جــدی
اســت و گرفتاریهــای سیاســی انگلیــس و فرانســه نیــز در مقابــل
چشــم همــگان اســت ،بنابرایــن بایــد از ایــن موقعیــت اســتفاده
کــرد.

ظریف :تمدن های کهن نقش مهمی در صلح و امنیت جهانی دارند
وزیــر امــور خارجــه ایــران گفــت :تمــدن هــای کهــن نقــش
قابــل توجهــی در صلــح و امنیــت جهانــی دارنــد.
بــه گــزارش فــارس ،محمدجــواد ظریــف وزیــر امــور خارجــه
جمهــوری اســامی ایــران در اجــاس وزاری خارجــه مجمع
تمــدن هــای کهــن کــه در حاشــیه هفتــاد و چهارمیــن
اجــاس مجمــع عمومــی ســازمان ملــل برگزار شــد ،شــرکت
و ســخنرانی کــرد.وی در ایــن ســخنرانی تاکیــد کــرد :تمدن

هــای کهــن در جهــان امــروز موضوعیــت داشــته و نقــش
قابــل توجهــی در صلــح و امنیــت بیــن المللــی دارنــد .تنــوع
تمــدن هــای کهــن در ذات خــود مقابلــه بــا انحصارطلبــی
و برتــری طلبــی فرهنگــی برخــی از بازیگــران و مقابلــه بــا
هژمونــی و ســلطه طلبــی آنهاســت .در کنــار تنــوع تمدنــی
و ویژگــی هــای هــر یــک از تمــدن هــا ،همــه تمــدن هــای
کهــن بــرای انســان و کرامــت انســانی احتــرام قائلنــد و ایــن
پدیــده ای اســت کــه دنیــای امــروز بــه آن نیازمنــد اســت.
ظریــف همچنیــن از دســتاوردهای دو اجــاس پیشــین
وزاری مجمــع تمــدن هــای کهــن و اســناد تدویــن شــده

در ایــن اجــاس هــا در اجــاس آتــن  ۲۰۱۷و اجــاس
الپــاز  ۲۰۱۹تقدیــر و بــر نقــش مثبــت جلســات علمــی
تشــکیل شــده توســط مجمــع تاکیــد کــرد.در ایــن جلســه
کــه بــه ریاســت وزیــر خارجــه چیــن بعنــوان رئیــس دوره
ای مجمــع تمــدن هــای کهــن برگــزار شــد ،وزرای خارجــه
پــرو ،بولیــوی ،یونــان ،ایتالیــا ،عــراق ،ارمنســتان و نماینــده
مصــر ســخنرانی کردند.اجــاس تمــدن هــای کهــن بــرای
اولیــن بــار در ســال  ۲۰۱۷تشــکیل شــد و قــرار اســت
ســومین اجــاس وزرای ایــن مجمــع در مــاه آینــده
میــادی در پکــن تشــکیل شــود.

حاجی میرزایی:

کیفیسازی فضای آموزشی اولویت آموزش و پرورش است
ش و پــرورش بــا تاکیــد بــر اینکــه
وزیــر آمــوز 
کیفیســازی فضــای آموزشــی اولویــت ایــن وزارتخانــه
ش و پــرورش در مقطعــی کمیــت
اســت ،گفــت :آمــوز 
را انتخــاب کــرد و کیفیــت را در درجــه دوم قــرار داد
کــه ایــن موضــوع اگرچــه موجــب گســترش دسترســی
بــه فضــای آموزشــی گردیــد ،ولــی از کیفیــت آموزشــی
غفلــت شــد.
محســن حاجــی میرزایــی در دومیــن جلســه ســتاد
همــکاری حوزههــای علمیــه و آموزشوپــرورش در ســالن
جلســات مرکــز مدیریــت حوزههــای علمیــه ،بابیــان
اینکــه اراده و انگیــزه قــوی بــرای همــکاری مشــترک
میــان آموزشوپــرورش و حوزههــای علمیــه وجــود دارد،
گفــت :احیــای تمــدن عظیــم اســامی ،تبدیــل ایــران

بــه الگــوی پیشــرفت ،تحقــق عدالــت ،محرومیتزدایــی،
فقرزدایــی و رســیدن بــه آرمانهــای انقــاب اســامی
مســیری جــز آموزشوپــرورش نــدارد.
وی ،افزایــش ظرفیــت ملــی را الزمــه قــدرت ملــی دانســت
و گفــت :تحــول در نیــروی انســانی اصلیتریــن کار
تحــول در جامعــه میباشــد و نقــش آموزشوپــرورش
در ایــن زمینــه بســیار بیبدیــل اســت.
وی ادامــه داد :جامعــهای کــه در برابــر تغییــرات دچــار
سســتی نشــده و از آرمانهــای خــود دفــاع کنــد،
توســعهیافته اســت و بــرای رســیدن بــه چنیــن جامعـهای
بایــد بــه دنبــال توانمنــد کــردن اعضــا و نســلهای
آینــده بود.وزیــر آموزشوپــرورش ادامــه داد :بســیاری از
طرحهــا در کشــور در ایــده متوقــف شــد و بــه نتیجــه

نرســید بــه همیــن دلیــل بایــد از ایــن تجربــه عبــرت
گرفــت و بــه دنبــال برنامههــای اثربخــش بــود.
وی اجــرای ســند تحــول بنیادیــن آموزشوپــرورش را
بســیار ضــروری دانســت و گفــت :اجــرای صحیــح ایــن
ســند در حیــات آینــده جامعــه بســیار موثــر اســت کــه
بایــد تــاش الزم صــورت گیــرد تــا ایــن طــرح مهــم
اجرایــی شــود.دیدار و گفتوگــو بــا شــماری از مراجــع
تقلیــد و علمــا از برنامههــای ســفر یــکروزه وزیــر
آموزشوپــرورش بــه قــم اســت.

