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 با تصویب مجلس

خرید خدمت سربازی در سال 98 متنفی شد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با تصویب بندی از الیحه بودجه در مورد 
لزوم تسویه حساب خریداران خدمت سربازی مشمول در سال جاری، 

خرید سربازی را در سال 98 عمال منتفی کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در ادامه 
جلسه علنی امروز شنبه مجلس بند الحاقی1 تبصره 11 بخش درآمدی الیحه بودجه 

سال 98 کل کشور را تصویب کردند.
نمایندگان در این بند الحاقی، سازمان تعزیرات حکومتی را موظف کردند با 
همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران نسبت به شناسائی اموال، دارایی ها 
و وجوه نقدی و سپرده های بانکی محکومان تعزیرات حکومتی که احکام آنها صادر 
و تا پایان سال 1397 به مرحله اجرا درنیامده و معوق باقی مانده است، اقدام و درآمد 

حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.
نمایندگان همچنین در بند الحاقی3 تبصره 11 بخش درآمدی الیحه بودجه سال 
98 کل کشور، دولت را مکلف کردند: اقساط جریمه غیبت از خدمت وظیفه عمومی 
افرادی را که تا پایان سال 1397 متقاضی پرداخت اقساطی این جریمه ها بوده اند تا 

پایان سال 1398 وصول و به حساب خزانه واریز کند.
بار ای نمایندگان مجلس شورای اسالمی افرادی که تا پایان سال 1398 نسبت به 
تسویه اقساط خود اقدام نکنند، مشمول غایب محسوب و به خدمت وظیفه عمومی 
اعزام می شوند. در الیحه بودجه سال های اخیر بندی برای تعیین شرایط خدمت 
سربازی برای مشموالن غایب تصویب می شد که امسال این بند از الیحه حذف 

شد.بر این اساس پرونده خرید سربازی در سال 98 بسته شد.
محمد جواد جمالی عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس دراین باره گفت: با تصویب این بند از الیحه بودجه، عمال از سال 98 خرید 
خدمت سربازی نخواهیم داشت و باید مشموالن سال 97 تا پایان سال 98 تسویه 

اقساط کنند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:

ثابت کردیم که قدرت ما برای صلح و امنیت است
 وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: ما در سال های گذشته 
توانستیم راهبرد دشمن را در منطقه با شکست کامل مواجه کنیم و ثابت 

کردیم قدرت ما برای صلح،ثبات و امنیت است.
به گزارش خبرنگار دفاعی ایرنا،»امیر سرتیپ امیر حاتمی« شنبه در همایش 
سرامدان فناوری و صنعت که در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد، اظهارداشت: 
ما در سال های گذشته توانستیم راهبرد دشمن در منطقه را با شکست کامل مواجه 

کنیم و جنگی را که آمریکایی ها آغاز کردند را پایان دادیم.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای افزود: آنهایی که می گویند داعش را شکست 
دادیم و می خواهیم برویم، در واقع شکست خوردند و سپس مجبور به ترک شدند.

امیر سرتیپ حاتمی تصریح کرد: ما در منطقه صلح را حاکم کردیم و جنگی را که 
امریکایی ها آغاز کرده اند پایان دادیم؛ آنها می خواستند 30 تا 40 سال جرثومه فساد 
را در منطقه نگه دارند، اما نتوانستند وی خاطرنشان کرد: آنها می خواستند بگویند 
قدرت جمهوری اسالمی ایران برای دیگران خطرناک است اما اثبات کردیم که قدرت 
ما برای صلح ثبات و امنیت است. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مصلح با اشاره به 
برگزاری جشن پیروزی چهلمین سالگرد انقالب عنوان کرد: در گام دوم انقالب نیز 

کماکان پیروز خواهیم شد و از ظلم ها و تحریم ها با موفقیت عبور می کنیم.
سرتیپ حاتمی با بیان اینکه اگر دشمن احساس کند ضعفی داریم بر آن متمرکز 
می شود، گفت: امروز در زمینه دفاعی به شکلی عمل کرده ایم که دشمن نمی تواند 
در این عرصه راه به جایی ببرد. وی افزود: دشمنان که در زمان جنگ تحمیلی جان 
مردم را هدف قرار داده بودند، امروز می خواهند امید مردم را بگیرند و روح آنان را 
هدف قرار دهند. وزیر دفاع یادآور شد: پیش از انقالب ما تنها پنج درصد تجهیزات 
دفاعی را تولید می کردیم اما امروز 85 درصد نیاز های نیروهای مسلح را در داخل 
کشور تولید می کنیم. سرتیپ حاتمی به برگزاری نمایشگاه دستاوردهای دفاعی 
در دهه فجر اشاره کرد و گفت: در سال گذشته موشک فاتح المبین، موشک هوا 
به هوای فکور، موشک کروز هویزه، جنگنده کوثر و زیر دریایی فاتح را به عنوان 
دستاوردهای دفاعی شاخص رونمایی کردیم. وی با بیان اینکه کمتر از یک درصد 
ظرفیت تحقیقاتی کشور را بکار می گیریم، اعالم کرد: امروز بیش از پنج هزار شرکت 
دانش بنیان تحت نظارت یک هسته مرکزی با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 

مسلح همکاری می کنند.

راهکار تقویت ارزش پول ملی، رونق تولید ملی است
 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: راهکار تقویت 
ارزش پول ملی، رونق تولید ملی است که بدون رفع موانع تولید اتفاق 

نمی افتد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، »سید فرید موسوی« روز شنبه در دومین 
نمایشگاه و همایش بین المللی صنعت نمایشگاهی در محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی تهران افزود: بسیاری مشکالت امروز در عرصه اقتصادی ناشی از اتفاق های 
ناخوشایند در حوزه کاهش ارزش پول ملی است. وی یادآور شد: برپایه گزارش بانک 
جهانی جایگاه جمهوری اسالمی ایران در زمینه بهبود فضای کسب و کار نسبت 
به سال گذشته چهار پله سقوط کرده است. نماینده مردم تهران در مجلس تاکید 
کرد: با تکیه بر توانمندی های داخلی می توانیم از مشکالت، همچنین دشمنی 
های آمریکا و تداوم فشارهای اقتصادی علیه کشورمان عبور کنیم. موسوی گفت: 
شرکت سهامی نمایشگاه ها و صنعت نمایشگاهی با تداوم روند فعلی قادر به اجرای 
مأموریت ها و برآورده کردن انتظارات در این بخش و رونق صنعت و تولید نیست. وی 
تاکید کرد: باید استانداردهای کیفی برگزاری نمایشگاه ها را ارتقا دهیم تا بتوان به 
شناسایی نیازهای مشتریان و کمک به تولید پرداخت تا مواردی نظیر انتقال فناوری 
اتفاق بیافتد. موسوی با بیان اینکه امروز در حوزه تجارت به ویژه تجارت خارجی با 
مشکالت و چالش های اساسی مواجهیم، بیان داشت: انتظار می رود چالش ها در این 
صنعت مشخص شده و برای رفع آنها برنامه داشته باشیم، همچنین راهبرد مناسبی 
در بخش نمایشگاهی داشته باشیم. وی، تحقق این مهم در گروی ارتقای شفافیت 
در ساز و کارهای صنعت نمایشگاهی برشمرد و افزود: باید شبهه ها را در این بخش 
با افزایش شفافیت و همچنین تقویت سرمایه اجتماعی نزد این صنعت تقویت کرد.

به گزارش ایرنا، در دومین نمایشگاه و همایش بین المللی صنعت نمایشگاهی از 
برترین های جشنواره پوسترهای نمایشگاهی، همچنین برترین های جشنواره وب و 

اپلیکیشن های نمایشگاهی با اهدای تندیس و لوح، قدردانی شد.

اخبار
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 الریجانی: رحلت آیت اهلل مومن ضایعه ای بزرگ برای حوزه علمیه قم است
 رییس مجلس شورای اسالمی، آیت اهلل محمد مومن را از سابقون و یاران با وفای امام خمینی )ره( و رهبری توصیف کرد و گفت: رحلت عضو مجلس خبرگان رهبری ضایعه ای بزرگ برای حوزه علمیه قم و مردم عزیز است. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، 

»علی الریجانی« امروز - شنبه- در ابتدای جلسه رسیدگی به الیحه بودجه 1398 کل کشور در مجلس شورای اسالمی، رحلت عالم ربانی و پرهیزگار آیت اهلل مومن قمی را به ملت ایران، نمایندگان، حوزه های علمیه و مراجع تقلید تسلیت گفت. وی افزود: 
ایشان از سابقون و یاران با وفای امام و رهبری بودند که در همه مسیر حرکت 40 ساله انقالب با همت بلند خود از کیان انقالب اسالمی حمایت کردند و در تمام دورانی که در شورای نگهبان حضور داشتند با دقت فراوان به مسؤولیت خود عمل کردند .

 رییس جمهوری:

اندیشه نخستین زیربنای آزادی است
آزادی  زیربنای  نخستین  را  اندیشه  جمهوری،  رییس 
دانست و گفت: پیشرفت علم، دانش و فناوری در محیط 

مناسب و آزاد شروع می شود.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حجت االسالم و المسلمین 
»حسن روحانی« روز شنبه در جمع رییسان و مدیران شرکت 
اولین زیربنای  های دانش بنیان و استارت آپی، اظهار داشت: 
آزادی، اندیشه است، فناوری یکی از میوه های علوم و علم و دانش 
هم پایه اصلی فناوری است و اگر پیشرفت فناوری بخواهد سرعت 

پیدا کند باید دانش های پایه رشد یابد.
رییس جمهوری تاکید کرد: اگر ما در زمینه پایه رشد پیدا 
نکنیم، ستون های اصلی برقرار نشده تا ساختمان بر روی آن بنا 
شود و اگر بناست علم و دانش پیشرفت کند پایه اصلی آن آزادی 

و محیط مناسب است.
روحانی ادامه داد: شما اگر استاد و دانشجو را برای اندیشیدن، 
سخن گفتن و اظهارنظر آزاد نگذارید امکان پیشرفت وجود نخواهد 
داشت. وی با بیان این که پیشرفت از آزادی شروع می شود، 
تصریح کرد: پیشرفت علم دانش و فناوری از آزادی و محیط 

مناسب شروع می شود.
رییس جمهوری همچنین گفت: آزادی که ما در دوران خودمان، 
یعنی 45 سال پیش در حوزه علمیه قم داشتیم فکر می کنم هنوز 
در دانشگاه های ما نباشد. یک عالم در حوزه علمیه خیلی راحت 

نظریات همه علمای بزرگ را نقد می کند و کنار می گذارد.
روحانی ادامه داد: گاهی یک نظریه ای که بر روی آن ادعای 
اجماع شده است یک مدرس در کرسی درس، به راحتی تمام آن 
را رد می کند و راحت می گوید، اشتباه کرده است و در نهایت نظر 
خودش را می گوید. در همان جلسه شاگرد به استاد می گوید تو 
اشتباه کردی، فکر نکنم همچین آزادی در دانشگاه های ما باشد.

یک  که  نبود  آزادی  این  بودم  دانشجو  که  زمانی  افزود:  وی 
دانشجو مقابل استاد بایستد و با آزادی زبان حرف بزند. می خواهم 
بگویم دولت، حکومت و نظام باید زیر ساخت ها را برای شما آماده 
کند. فکر می کنیم زیر ساخت یعنی ساختمان، وام یا پول و... این 
موارد زیر ساخت نیست نخستین زیر ساخت آزادی است. دولت 
باید بتواند زیر ساخت فیزیکی مهیا کند. اما از این زیر ساخت مهم 

تر زیر ساخت حقوقی است.
رییس قوه مجریه ادامه داد: فکر می کنیم زیرساخت یعنی 
ساختمان، برق و جاده و... اما وقتی می خواهید فناوری یا اختراعی 
را به ثبت برسانید ماه ها گرفتار می شوید. این همان زیر ساخت 
های حقوقی و مقرراتی است که دولت و مجلس باید به وجود 
آورد. اگر این زیرساخت ها را از هر لحاظ آماده کردیم در آن محیط 

مناسب، دانشجو می تواند رشد کند.
روحانی خاطرنشان کرد: رشد دانشجو و تحقیقات و فناوری به 
پیوستگی و وابستگی است یعنی اگر ارتباط شما با دانشگاه، تولید، 
بازار و صنعت ضعیف باشد کار پیش نمی رود و فعالیت شما را 

کند و محدود می کند.
وی اضافه کرد: باالترین نشاط را گروهی دارند که به خلق می 
رسند از صفات خداوند، خالقیت، علم و علم است اما یکی از صفات 
خداوند مهلت دهنده بودن است ولی ما مهلت نمی دهیم. اگر 
کسی خطا کند می تواند با توبه خطایش را جبران کند. خداوند 
مجازاتش را معموال وقتی که همه فرصت ها و تجربه های کرده 

اید، انجام می دهد.
رییس دولت دوازدهم خاطرنشان کرد: باید همه فرصت ها را به 
نسل جوان بدهیم آنجا گناه است و در اینجا خطا، ممکن است در 
یک فناوری به نتیجه ای نرسید و برگردید و دوباره شروع کنید 

این اشکالی ندارد باید فرصت دهیم.
روحانی اضافه کرد: از طرف دیگر شرایط ما هم شرایط خوب 
و هم شرایط سختی است، یکی از اعتقادات دولت از ابتدای کار 
خود در سال 9۲ این بوده که علم مثل هنر، فناوری،اخالق و ایمان 
مرز نمی شناسد. شما نمی توانید بگویید این فرد چون تبعه ایران 
بوده پس مسلمان است یا اگر تبعه کشور دیگر است پس اسالم 

او ضعیف است.
نمی شناسد  مرز  ایمان  کرد:  خاطرنشان  جمهوری  رییس 
شناسنامه این کشور و آن کشور ندارد، هنر مرز نمی شناسد؛ یک 
نقاشی خوب ،یک مجسمه خوب و یا فیلم خوب آهنگ خوب، 
یک داستان و رمان خوب، کتاب خوب در هر زمینه ای در فرهنگ 

برویم فرهنگ و هنر مرز نمی شناسد.
روحانی افزود: علم، علم است و مرز نمی شناسد، دو -دو تا در 
ایران هم چهارتاست در هر جای دنیا هم چهارتاست، اگر به علم 

برسیم - نه در مراحل اولیه - علم است. پزشکی مرز نمی شناسد 
اگر کسی تبعه جای دیگر باشد نمی تواند در ایران جراحی کند؟ 

ما اصال مرز نداریم.
وی تصریح کرد: فناوری مرز معنی ندارد، کمتر فناوری است که 
یک کشور به تولید و ساخت برسد و صد در صد ایده و قطعه و 
همه چیز آن از یک نفر یا یک کشور باشد. ممکن است قطعه را 
شما بسازید اما ممکن است اصال به صرفه شما نباشد و سیاری از 
قطعات در صنعت و فناوری تان را از جای دیگر استفاده می کنید.

رییس جمهوری با بیان این که ارتباط با دنیا باید ارتباط سهلی 
باشد و یکی از وظایف دولت ایجاد ارتباط سهل است، یادآورشد: 
بعضی از کشورها امروز به فکر دیوار افتادند و هم دیوار فیزیکی می 
خواهند بسازند نمی توانند بودجه خود را از کنگره بگیرند.هم برای 
ویزا ،هم برای علم دیوار درست می کنند، یک محقق می خواهد 
ازآنجا به ایران بیاید در یک سمینار شرکت کند نمی گذارند. آنها 
نمی دانند که تمام پیشرفت هایشان در سایه این بوده که سال ها 

دیوار نداشتند.
روحانی اضافه کرد:اگر رشد و پیشرفتی در آمریکا هست از 
کشورها و ملیت های مختلف است، چقدر ایرانی در آنجا کار و 
تالش می کنند. آنها زمانی به مرز علم و دانش و پیشرفت رسیدند 
که دیوار نداشتند.هر کشوری دور خود دیوار درست کند در داخل 

نابود می شود و پیشرفت نمی کند.
وی اضافه کرد:ما باید بتوانیم با محققین، متفکرین و اندیشمندان 
در کشورهای مختلف اسالمی و غیر اسالمی در ارتباط باشیم، 
گاهی می بینید در جمع یک نفر از همین کشورهای اطراف، فرد 
با استعداد و درس خوانده محقق اگر به جمع شما اضافه شود تاثیر 

گذار می شود.
رییس جمهوری خطاب به شرکت کنندگان در این مراسم 
ادامه داد: بسیاری از فناوری های تولیدی شما باید از کشور خارج 
شود.فناوری محبوس نمی ماند، شما هرچه می سازید هم باید در 
مصرف داخلی از آن استفاده شود هم باید بتوانید آن صادر کنی.د 
این یکی از زیربناهایی است که دولت باید ایجاد و فضا را برای 

ارتباطات با جهان آماده کند.
روحانی گفت: البته در شرایطی هستیم که از یک طرف فشار و 
تحریم روی ما است. کشورهایی هستند که می خواهند از طریق 
تحریم کار خود را پیش ببرند، آنها هم می فهمند که اگر بخواهند 
رشد علم و فناوری و پیشرفت را کند کنند ، راه آن تحریم و بستن 
راه ها است. ضمن اینکه این برای ما مشکل درست می کند، انگیزه 

جدید هم به ما می دهند.
رییس جمهوری با اشاره به وجود برخی مشکالت در رابطه بین 
شرکت های دانش بنیان و بخش صنعتی، اظهار داشت: باید جرات 
استفاده از محصول دانش بنیان داخلی در صنعت را افزایش دهیم 

و مسئوالن کشور در تمام رده ها باید ریسک آن را بپذیرند.
وی تصریح کرد : اگر می خواهیم از محصوالت تولید داخل 
خود استفاده کنیم ممکن است که مواردی هم تا ده درصد خطا 
داشته باشد، باید مشکل آن را بپذیریم و اشکاالت آن ده درصد 

را رفع کنیم .
رییس جمهوری همچنین با اشاره به ساخت یک نوع موشک و 
نصب روی هواپیما در زمان دفاع مقدس از شهید ستاری یاد کرد 
و گفت :خیلی در این زمینه کار کردیم . در زمان آزمایش و شلیک 
متوجه اشکال شدیم که چون موشک هوا به هوا نبود حرارت ایجاد 
شده به هواپیما صدمه می زد. این را متوجه شدیم و تالش کردیم 

و آن را اصالح کردیم.
روحانی با تاکید بر اینکه خطاهای طبیعی در فناوری را باید 
شناسایی و اصالح کنیم ادامه داد: بسیاری از فناوری ها با گذشت 
زمان شکل می گیرد؛ یکی از کارهای دولت همین ریسک پذیری 
است که باید به عهده بگیرد تا شرکت های دانش بنیان بتوانند 

براحتی فعالیت کنند.
رییس جمهوری ضرورت ارائه خدمات اداری و حقوقی و مالیاتی 
به بخش دانش بنیان افزود: خدمات دولتی شعب بیمه و مالیات 
باید کنار شهرکهای صنعتی و شهرهای فناوری را قرار بگیرد و 
همه خدمات حقوقی و اداری باید در کنار شرکت های دانش 
بنیان پارک های فناوری بیاید تا فعاالن این بخش در سطح شهر 

به دنبال این خدمات نگردد.
روحانی با اشاره به تفاوت دوران تولد و بلوغ و کمال شرکت 
ها تصریح کرد: باید مسیر پیشرفت و فعالیت را درست تشخیص 
دهیم ؛ از همه شرکت ها نمی توان مالیات گرفت بلکه باید به 
برخی از آنها کمک کرد و مهلت و فرصت داد و بر اساس شرایط 
آن ها، از نظر ایجاد اشتغال و تولید محصول و صادرات آن حساب 
شده، چه در بیمه و وام و مالیات و چه در تسهیالت کمک های 

مختلف کنیم تا به نتیجه مطلوب برسند.
رییس جمهوری بیان کرد : پارک ها فناوری عالوه بر فتوح 

مرزهای علم و دانش باید در شرایط تحریم به کشور کند.
وی افزود: بخش بزرگ تحریم ارتباط پولی و مالی با بانک های 
دنیا است باید شرکت های فناوری به ما کمک کند تا این راه را باز 
کنیم. توقع ما از شرکت های دانش بنیان این است که فناوری های 
جدید بتواند مسیر فشار دشمن را کاهش دهد و جلوی آنها را 

بگیرد.
روحانی با ابراز خرسندی از حضور در پارک فناوری و بازدید از 
نمایشگاه تاکید کرد: مشکالتی که در این بازدید از سوی فعاالن 
شرکت های دانش بنیان مطرح شد را حتما در دولت مطرح و 

دنبال می کنیم .
افزود: شرکت های دانش بنیان کمک بزرگی به کشور  وی 

می کنند ؛ بحث این نیست که صرفه جویی ارزی بشود ؛ بلکه 
عزت ایران و ایرانی که تولید کننده و صادر کننده محصول مطرح 
است؛که مبارزه با قدرت های بزرگ استکباری را در عمل نشان 

می دهد.
روحانی گفت: اگر در شرایط فعلی برای بیماران داروهای ارزان 
تولید و تهیه شود و با روش های جدید عملیات جراحی انجام 
گیرد مایه عزت و سربلندی کشور و مبارزه با فشار دشمن است .

و  محصوالت  کمک  با  دولت   : کرد  بیان  جمهوری  رییس 
فناوریهای جدید تولید شده در شرکت های دانش بنیان هم می 
تواند کار مردم را تسریع و تسهیل کند و هم فشار بیرونی را کاهش 

دهد.
روحانی خاطر نشان کرد : مرکز پیشرفت و علم و دانش و 
فناوری ، محیط مناسب است؛ مفهوم و معنای هر پارک فناوری 
ایجاد محیط مناسب است ، اگر محیط های مناسب شکل بگیرد، 
دانش و تخصص و محصول جدید تبادل می شود کار و خدمات 
مورد نیاز شرکت ها تسهیل می شود ، ایرانیان خارج از کشور می 
آیند و اکوسیستم علمی شکل می گیرد و به توسعه مرزهای ذهن 

های خالق و مبتکر در این زمینه کمک می کند.
رییس جمهوری با بیان اینکه توسعه دانش و فناوری جدید به 
شفافیت و شایسته ساالری کمک می کند، افزود: بخش دانش 
بنیان عالوه بر کمک به زندگی و رفاه مردم به گسترش عدالت و 
مبارزه با فساد نیز کمک می کند . راه از بین بردن فساد و رانت 
شفافیت و دولت الکترونیک است که مانع از روابط چهره به چهره و 
فساد در سیستم اداری و امضای طالیی می شود. دولت الکترونیک 

دقیقا در همین نقاط مانع این مشکالت می شود.
از هوش  بیان کرد: گاهی هوش مصنوعی  رییس جمهوری 
طبیعی بهتر است کاری که ربات انجام می دهد سریع تر و دقیق 

تر است که نمونه آن را در عمل های حساس جراحی می بینید.
روحانی با تبریک و خسته نباشید به مدیران جوان در شرکت 
های دانش بنیان و معاونت علمی و فناوری و مدیران پارک فناوری 
تاکید کرد: ما نیز در دولت تالش می کنیم روابط دولت را با بخش 
دانش بنیان و تولیدکننده فناوری های جدید تسهیل و نیازمندی 
های آنها را نیز بر طرف می کنیم و امیدواریم با توسعه این شهرک 
ها و پارک ها که نمونه دیگر آن در تهران در اردیبهشت 98 آغاز 
می شود بتوانیم در آغازین دهه پنجم انقالب در پیشرفت علم و و 
دانش و فناوری در منطقه و جهان سر آمد باشیم و به مردم کشور 

نیز خدمات ارزشمند ارایه بدهیم.
به گزارش ایرنا، حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی صبح 
امروز - شنبه - با حضور در پارک فناوری پردیس از نمایشگاه 
تازه ترین دستاوردهای علمی و فناوری و محصوالت شرکت های 

دانش بنیان کشور بازدید کرد.

معاون هماهنگ کننده ارتش:

تجهیزات نیروهای مسلح ما دیگر عاریه ای نیست
معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: ما شناسایی و اشراف کاملی بر تهدیدات در 

منطقه داریم و خودمان را منطبق با تهدیدات آماده می کنیم.
به گزارش ایسنا، امیر دریادار حبیب اهلل سیاری در حاشیه رزمایش والیت ٩٧، با بیان 
اینکه یگان های عملیاتی ما مستمرا در حال تقویت توان خود هستند، افزود: امسال چند 
رزمایش برگزار شد که همه آنها با هم، نشان دهنده توان و قدرت دفاعی ارتش جمهوری 

اسالمی ایران هستند.
وی تاکید کرد: ما شناسایی و اشراف کاملی بر تهدیدات در منطقه داریم و خودمان را 

منطبق با تهدیدات آماده می کنیم.
معاون هماهنگ کننده ارتش با بیان اینکه نیروهای مسلح ما توان مقابله با هر تهدیدی 
را دارند، گفت: در این خصوص، نیروی انسانی یک رکن مهم است و نیروهای ما امروز از 
نظر آموزش و مهارت در سطح بسیار باالیی هستند. دریادار سیاری افزود: همه این نیروها 

متناسب با شرایط روز آموزش دیده و در آمادگی کامل بسر می برند.
وی با اشاره به بومی بودن تمامی تجهیزات و سامانه های حاضر در رزمایش خاطرنشان 
کرد: تجهیزات نیروهای مسلح ما دیگر عاریه ای نیست؛ چرا که معتقدیم سالح عاریه ای، 
امنیت عاریه ای به دنبال دارد و فروشندگان این تسلحیات می توانند در بزنگاه، گلوگاه ها 

را بگیرند.
معاون هماهنگ کننده ارتش تصریح کرد: هم تجهیزات و هم تاکتیک های ما داخلی 

و بومی هستند.
عملیات تاخت آبخاکی تکاوران نیروی دریایی ارتش در سواحل مکران

 در اولین روز از مرحله نمایش قدرت رزمایش بزرگ والیت 97، یگان های تکاوری و 
تفنگداران دریایی نیروی دریایی، با بکارگیری انواع تجهیزات و سالح های خود از جمله 
قایق های تندرو، شناورهای هجومی و ناوچه های راکت انداز به سمت اهداف از پیش 

تعیین شده در سواحل جنوبی کشور یورش برده است.
این تکاوران در مقابله با عملیات تهاجمی سنگین دشمن، با تسلط بر راهبردهای رزمی 

و رصد اطالعاتی و عملیاتی یگان های نفوذکننده مانع هرگونه فعالیت عملیاتی و تجسس 
اطالعاتی دشمن شده و با پشتیبانی یگان های پدافند ساحلی  نسبت به اجرای آتش سبک 
و سنگین توپخانه ای بر روی اهداف از پیش تعیین شده اقدام کردند و در مدت زمان بسیار 

کم توانستند مانع از پیشروی یگان های مهاجم شوند.
 انهدام واحدهای شناور دشمن توسط شناورهای تندروی آذرخش، شهاب و رعد مجهز 
به راکت انداز، عملیات مین ریزی، دفاع ساحلی توسط توپخانه ساحلی، اجرای تازش 
موتوری در سواحل و هلی برن تفنگداران بوسیله بالگردهای یگان هوادریا از جمله دیگر 

عملیات های صورت گرفته در این مرحه از رزمایش بود.
هواناوهای یگان هوادریا نیز بخش مهمی از اجرای این مرحله از رزمایش را بر عهده 

داشتند و به حمل و نقل سریع نیروها در مناطق مختلف عملیاتی پرداختند.
امیر دریادار حمزه علی کاویانی سخنگوی رزمایش والیت٩٧، در همین خصوص اظهار 
کرد: تفنگداران دریایی آخرین الیه دفاعی برای حفاظت از سواحل و جلوگیری از نفوذ 
دشمن هستند. کاویانی تصریح کرد: تفنگداران و تکاوران دریایی با استفاده از شناورهای 
تندرو و آتش پرحجم این یگان ها ماموریت عملیات آبی ضد آبی خاکی در مقابل دشمن نیز 
بر عهده دارند. وی خاطرنشان کرد: تجهیزات و تسلیحات این تفنگداران کامال بومی بوده 
و با توجه به نیازهای عملیاتی و متناسب با تهدیدات ساخته شده اند. سخنگوی رزمایش 
با اشاره به هماهنگی میان نیروها و صنعت دفاعی افزود: در سال های اخیر اقدامات خوبی 
در زمینه تولید مهمات شده که برخی هوشمند هستند و در رزمایش نیز از آنها استفاده 
می کنیم. مرحله نمایش قدرت رزمایش بزرگ والیت 97، در محدوده شرق تنگه هرمز، 

دریای عمان و شمال اقیانوس هند تا مدار 10 درجه به مدت 3 روز ادامه خواهد داشت.
اولین حضور زیردریایی فاتح و ناوشکن سهند

 زیردریایی فاتح و ناوشکن سهند برای اولین بار در رزمایش والیت 97 نیروی دریایی 
ارتش شرکت کردند.

زیردریایی تمام ایرانی فاتح و ناوشکن بومی جمهوری اسالمی ایران سهند برای اولین بار 

رزمایش والیت 97، حضور یافتند. زیردریایی فاتح اولین زیردریایی ساخت ایران در کالس 
متوسط است که روز یکشنبه با حضور رییس جمهور به ناوگان نیروی دریایی ارتش ملحق 
شد. ناوشکن بومی و تمام ایرانی سهند نیز سومین ناوشکن از کالس موج است که در 

کارخانجات نیروی دریایی ارتش جموری اسالمی ایران ساخته شده است.
مرحله نمایش قدرت رزمایش بزرگ نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی با 
عنوان والیت 97، با رمز مقدس یا زهرا )س( به مدت 3 روز از روز گذشته )سوم اسفند( 
با انجام رژه دریایی انواع شناورهای سطحی و زیر سطحی و یگان های پروازی این نیرو 
در دریای عمان آغاز شد. در این مراسم، بیش از یکصد فروند از یگان های نیروی دریایی 
اعم از ناوشکن های رزمی، ناوهای موشک انداز، ناوهای پشتیبانی، زیردریایی های سنگین و 
سبک، هواناوها، هواپیماهای بال ثابت و بالگردهای نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری 

اسالمی ایران به سرفرماندهی ناوبالگرد بر خارک حضور دارند.
رزمایش بزرگ والیت 97 در گستره ای به وسعت بیش از دو میلیون کیلومتر مربع از 
شرق تنگه هرمز، دریای عمان و شمال اقیانوس هند )تا مدار 10درجه( اجرا شده و طی 
آن ضمن اجرای سناریوهای تاکنیکی آفندی و پدافندی برای حراست از آبهای سرزمینی 
کشورمان و حفظ خطوط مواصالتی و به اهتزاز در اروردن پرچم جمهوری اسالمی ایران، 
برخی از مهمترین سامانه های رزمی از جمله موشک های کروز دریایی، اژدر و سامانه 
های راکت انداز از روی شناورهای سطحی، زیر سطحی و یگان های پروازی مورد تست 
و ازمایش قرار  می گیرد. ناوگروه شصتم نیروی دریایی ارتش متشکل از ناوهای پشتیبانی 
بوشهر و الوان و ناوشکن بایندر نیز که هم اکنون در ماموریت برون مرزی خود به سر 
می برند، بخشی از سناریوی رزمایش والیت 97 را جرا خواهند کرد. یگان های حاضر در 
این ناوگروه که هم اکنون در اقیانوس هند حضور دارند، ضمن اشراف طالعاتی و رصد 
شناورهای بیگانه و دشمن در هزاران کیلومتر دورتر از آبهای سرزمینی ایران، اطالعات 
الزم را جهت انجام عملیات های مقابله در اختیار دیگر یگان های حاضر در رزمایش قرار 

می دهند.


