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سرلشکر باقری عازم سوریه شد

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح برای شرکت در اجالسیه سه جانبه مبارزه 
با تروریست راهی سوریه شد.

به گزارش ایسنا به نقل از سپاه نیوز؛ سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس 
ستاد کل نیرو های مسلح جمهوری اسالمی ایران در رأس یک هیأت عالی رتبه 
مسلح  نیرو های  کل  ستاد  رؤسای  جانبه  اجالسیه سه  در  برای شرکت  نظامی 
کشور های ایران، عراق و سوریه که به منظور مبارزه با راهکار های تروریست برگزار 

می شود راهی دمشق پایتخت سوریه شد.
ارتقای همکاری های دفاعی و نظامی، مشورت و همفکری درباره مبارزه با تروریسم 
و ایجاد هماهنگی و هم افزایی سه کشور ایران، عراق و سوریه در تداوم مقابله با 
گروهک های تروریستی و همچنین بررسی و دستیابی به آخرین راهکار های ایجاد 

ثبات و تأمین امنیت منطقه از اهداف سفر سرلشکر باقری به سوریه است.
بازدید و سرکشی پایان سال از فداکار های رزمندگان مقاومت و مستشاران نظامی 
جمهوری اسالمی ایران در این کشور نیز از دیگر برنامه های رئیس ستاد کل نیرو های 

مسلح خواهد بود.

فرمانده نزاجا:

ساختار یگان های پیاده، مکانیزه و راکت انداز ارتش 
تغییر کرد

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد: ساختار یگان 
های پیاده، مکانیزه و راکت انداز این نیرو تغییر کرد.

امیر سرتیپ »کیومرث حیدری« در گفت وگو با خبرنگار دفاعی ایرنا، اظهارداشت: 
نیروی زمینی ارتش هر سال اهداف خاصی را در چهارچوب ارتقای توان و آمادگی رزمی 

تعیین و در راستای رسیدن به آنها حرکت می کند.
وی توضیح داد: نیروی زمینی ارتش در سال 97 به منظور افزایش آمادگی رزمی خود 

طرح تحول عمیق در نیرو را اجرا و آن را به جایگاه مطلوبی رساند.
فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان این که امسال تغییراتی در ساختار تیپ ها و 
لشگرها ایجاد شده است، گفت: مهم ترین دستاورد این نیرو در این سال تحول عمیق 

در ساختار نیروی زمینی به منظور پاسخ به تهدیدات و عملیات های جدید بود.
سرتیپ حیدری از ایجاد یگان های نوین در نیروی زمینی ارتش خبرداد و افزود: امروز 
یگان های پیاده سنگین و تقریبا زمین گیر گذشته، چابک و تمام تیپ ها و لشگرهای 

ما متحرک و هجومی شده اند.
وی با یادآوری این که پیش از این نیز یگان های واکنش سریع در نیروی زمینی 
وجود داشتند، گفت: تیپ ها و لشگرهای واکنش سریع نیروی زمینی ارتش نیز سال 

97 تغییر ساختار پیدا کردند.
فرمانده نیروی زمینی ارتش افزود: در این سال بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، 
تیپ های متحرک و مکانیزه نیز دارای ساماندهی جدید شدند و در یگان های راکت 

انداز نیز تغییراتی ایجاد کردیم.
سرتیپ حیدری این تغییرات را راهبردی عنوان کرد و گفت: امروز می توانیم بگویی 
که نیروی زمینی ارتش به یک نیروی واکنش سریع، متحرک و هجومی تبدیل شده 

است.
وی تصریح کرد: امروز با تحول عظیمی که در ساختار و سازمان های یگان های نیروی 
زمینی اتفاق افتاده است، تمامی تیپ ها شامل متحرک هجومی، واکنش سریع، زرهی 
و مکانیزه از آمادگی کامل در برابر هر شرایطی برخوردار هستند تا هیچ گونه خطری 

مرزهای کشور را تهدید نکند.
فرمانده نیروی زمینی ارتش عنوان کرد: نیروهای تیپ 25 واکنش سریع باید مثل 
موشک دور برد باشند تا در صورت فرمان رهبر معظم انقالب گوش مالی محکم و 

سختی را به دشمنان بدهند .
از هر زمانی آماده تریم

سرتیپ حیدری تصریح کرد: امروز از هر زمانی آماده تر هستیم و تمام تجهیزات 
خود را در برابر آخرین فناوری های دنیا به روز رسانی کرده ایم و چنانچه دشمنان نظام 

مقدس جمهوری اسالمی ایران حماقتی کنند، پاسخ ما محکم و کوبنده خواهد بود.
وی با بیان این که در حال حاضر قدرت و توان دفاعی نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی ایران در باالترین درجه قرار دارد، گفت: امروز نیروهای مسلح، ارتش، سپاه 
پاسداران و دیگر قوای نظامی در اوج قدرت قرار دارند و با پایش و رصدی که از تهدیدات 
احتمالی دشمنان دارند، چنانچه دشمنان حماقتی کنند در کسری از زمان نابود خواهند 
شد. فرمانده نیروی زمینی ارتش با تاکید بر این که ارتش جمهوری اسالمی ارتشی 
مکتبی و اسالمی است، افزود: نیروهای ما با آموخته ها و آموزه های اسالمی در راستای 
دفاع از کشور آموزش می بینند و روحیه ایثار و شهادت طلبی در این عزیزان روزافزون 
است. امیر حیدری خاطرنشان کرد: همه ما سرباز ولی فقیه هستیم و بدون تردید، مردم 
برای سامان دادن به شأن مادی و معنوی خود به رهبر شایسته نیاز دارند و سامان یافتن 
جامعه بستگی کامل به روابط محکم و حسنه بین مردم و رهبر دارد، در اسالم از این دو 
به »امام و ماموم« تعبیر می شود که یکی پیشرو و دیگری پیرو، یکی ریشه و دیگری 
درخت آن ریشه است و باید بین این دو، رابطه محکم برقرار باشد. ما از رهبری شایسته 
و با بصیرت برخورداریم که در همه امور با بصیرتی بی نظیر راهنما و هدایتگر ما هستند. 

پس ما نیز وظیفه سربازی برای این رهبر دلیر و فرزانه را داریم.
تجهیزات جدید در راه هستند

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران همچنین اعالم کرد: بخش بزرگ 
دستاوردهای مربوط به تجهیزات نظامی ارتش در حوزه های سیگنالی، مخابراتی و 

پهپادها فروردین 1398 رونمایی می شود.
سرتیپ اظهار داشت: نیروی زمینی ارتش با تولید انواع تجهیزات مورد نیاز خود اعم 
از تانک برهای فوق سنگین، انواع رادارها، دوربین هایی با برد بلند، شیلترهای مخابراتی و 

دیگر تجهیزات، نهضت خودکفایی را به باالترین مرحله رسانده است.

اخبار
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کنایه دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به ناکارا بودن لوایح چهارگانه
محسن رضایی با انتشار یک توئیت به حادثه تروریستی نیوزیلند واکنش نشان داد.

به گزارش ایسنا، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ناکارآمد بودن سازوکار کنوانسیون های جهانی در جلوگیری از جنایت تروریست ها علیه بشریت در توئیتر نوشت: اگر کنوانسیون هایی مانند مقابله با تأمین مالی تروریسم در ایجاد 
امنیت موثرند، چرا باید در کشوری آرام چون نیوزیلند شاهد کشته شدن ده ها نفر با استفاده از منابع مالی و تجهیزات حاصل از آن باشیم؟

حسن روحانی در کنگان

حقوق کارمندان، بازنشستگان و کارگران درسال ۹۸ بیش از ۲۰ درصد افزایش می یابد

ظریفیان:

محدودسازی دوره نمایندگی به جوانگرایی منجر نمی شود

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه تمام تالش دولت، رونق 
تولید و اشتغال جوانان است، اظهارداشت.

یکشنبه  روز  روحانی  حسن  المسلمین  و  االسالم  حجت 
ابراز  با  کنگان  شهدای  ورزشگاه  در  مردم  پرشور  جمع  در 
میهمان   ،97 سال  استانی  سفر  آخرین  اینکه  از  خرسندی 
سالی  گفت:  است،  بوشهر  مردم  و  مهم  بسیار  مرزی  خطه 
توام با مشکالت اقتصادی داشتیم، اما مردم در همه صحنه ها 
حضورشان را به رخ دشمن کشیدند و دولت با تمام توان و 
ثابت و قشر آسیب پذیر  بگیران  در سختی ها، کنار حقوق 

خواهد ماند.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه امام جواد )ع( از سن نوجوانی 
و  می کنیم  توسل  بزرگوار  آن  به  و  گرفت  برعهده  را  امامت 
خوشحالم که آخرین سفر استانی سال 97، میهمان این خطه 
مرزی بسیار مهم و مردم بوشهر هستم، گفت: از ملت بزرگ 
ایران سپاسگزاری می کنم به دلیل اینکه در سالی که توأم با 
مراسم  همه  در  مردم  بود  اقتصادی  و سختی های  مشکالت 
باشکوه انقالبی، دینی و مذهبی مقاومت و حضورشان را به 

رخ جهانیان کشیدند.
به  شرایط سخت  این  در  ایران  مردم  کرد:  تأکید  روحانی 
دشمنان اعالم کردند ممکن است شما مشکالتی را برای ما 
بوجود آورید، اما نخواهید توانست ملت بزرگ ایران را تسلیم 
کنید و این ملت شجاع و مقاوم در برابر انواع توطئه ها مقاوم 

بوده و خواهد بود.
روحانی افزود: همه می دانیم دشمنان ما در یکسال گذشته 
و  گرفته  بکار  ایران،  مردم  بر  فشار  برای  را  خود  توان  تمام 
امیدشان این بود که مردم ایران را از نظام و اعتقاداتشان جدا 
کنند؛ اما مردم سختی های زندگی را تحمل کرده و با صدای 

بلند به دشمنان این سرزمین پاسخ منفی دادند.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه دولت در این شرایط سخت 
با همه توان در کنار ملت خواهد بود، خاطر نشان کرد: دولت 
با تمام توان و در سختی ها، کنار حقوق بگیران ثابت و قشر 

آسیب پذیر خواهد ماند
روحانی یادآور شد: در بودجه سال آینده که در مجلس به 
تصویب رسیده برای همه کسانی که درآمد ثابت دارند اعم 
از شاغل و بازنشسته که حدود 5 میلیون و 5۰۰ هزار نفر را 
شامل می شود و نزدیک به 1۴ میلیون نفر کارگر، افزایش 2۰ 
درصدی حقوق برای کارمندان و بیش از 2۰ درصدی برای 

کارگران، در نظر گرفته شده است.
رئیس جمهور افزود: نمایندگان مجلس در تصویب الیحه 
بودجه افزایش 2۰ درصدی حقوق را با فرمول خاصی تصویب 
اجرا  را  مصوب  قانون  دولت  که  کردند  تبدیل  قانون  به  و 
می کند در مورد میزان افزایش حقوق کارگران نیز این هفته 

در شورای عالی کار تصمیم گیری خواهد شد.
درصد   2۰ از  بیش  تورم  امسال  اینکه  بیان  با  روحانی 
نبود،  این  از  بیش  افزایش حقوق  برای  ما  توان  بوده، گفت: 
شرایط  بتوانیم  مردم  کمک  با  آینده  سال  در  امیدواریم  اما 
مطمئن تری ایجاد کنیم تا از نظر کاال و تأمین ارز خیال مردم 

مطمئن باشد.
رئیس جمهور افزود: امسال در مقاطعی مردم با مشکالتی 
دولت،  توان  باید همه  واقف هستیم.  این  به  و  بودند  مواجه 
مسئوالن، مدیران و کارمندان کشور به گونه ای باشد که مردم 

شب عید تا حدی احساس راحتی بکنند.
روحانی مستمری بگیران و افراد تحت پوشش کمیته امداد 
را دیگر گروهی که از نیازمندی بیشتری برخوردارند، عنوان 
افراد تحت پوشش  کرد و گفت: در 3 سال اخیر، مستمری 
کمیته امداد و بهزیستی که حدود 11 میلیون نفر را تحت 
پوشش دارند، بیش از ۴ برابر افزایش یافته است که برای سال 

آینده هم در حد توان افزایش خواهد یافت.
رئیس جمهور همچنین بخش تولید را از بخش های مهمی 
که مورد توجه دولت قرار دارد، نام برد و گفت: باید شرایطی 
فراهم کنیم که تولید محصوالت زراعی و صنعتی و خدمات 

افزایش یافته و با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.
روحانی اضافه کرد: اشتغال جوان ها از دیگر موارد مهم مورد 
توجه دولت است و با تالش هایی که انجام شد وضعیت اشتغال 
در سال 97 مناسب بود، اما همچنان بیش از 3 میلیون نفر 

بیکار هستند که باید برای اشتغال آنان تالش کنیم.
خاطر  خود،  سخنان  از  دیگری  بخش  در  جمهور  رئیس 
ما  که  بود  این  تمام تالش دشمنان  اینکه  برغم  کرد:  نشان 
در سال 97 توسعه ای در کشور نداشته باشیم و می خواستند 
اما  بگذارد،  بخاطر مشکالت کنار  را  پروژه هایش  دولت همه 
امسال بیش از 3۴ هزار میلیارد تومان برای پروژه های عمرانی 
پرداخت کردیم و امیدوارم در روز های باقیمانده از سال این 

رقم باز هم افزایش یابد.
روحانی با بیان اینکه به حول و قوه الهی در سال جاری، 
تمام پروژه های بزرگ را افتتاح کردیم، گفت: اینکه بزرگترین 

پاالیشگاه میعانات گازی را ماه گذشته افتتاح نهایی کردیم 
و با افتتاح 2 پاالیشگاه در هرمزگان در مجموع 5۰ میلیون 
لیتر بنزین به تولید کشور افزوده شد، نتیجه کار مهندسان، 
کارگران و دست اندرکاران دستگاه های مختلف کشور بود که 

موفق شدند این حرکت بزرگ را انجام دهند.
رئیس جمهور افزود: در روز های گذشته پروژه های مهمی 
همچون راه آهن قزوین رشت، افتتاح و عملیات اجرایی راه آهن 
رشت به آستارا آغاز شد که این پروژه برای اتصال ایران به 
کشور های شمالی، آسیای مرکزی و اروپای شرقی و مرکزی 

اهمیت دارد.
روحانی ادامه داد: برغم فشار دشمنان و تحریم ها امروز یکی 
می کنیم  افتتاح  را  انرژی  به  مربوط  پروژه های  بزرگترین  از 
دالری  میلیارد   11 سرمایه گذاری  با  جنوبی  پارس  فاز   ۴ و 

افتتاح می شود.
رئیس جمهور هم چنین یادآور شد: اواخر فروردین ماه یک 
طرح بزرگ کشاورزی – آبی با حدود 1۰ میلیارد دالر هزینه 
به بهره برداری خواهد رسید که برای بخش آب و کشاورزی 

استان و کشور اهمیت زیادی دارد.
و  صهیونیست ها  آمریکا،  اینکه  برغم  کرد:  تأکید  روحانی 
ایران  برخی کشور های مرتجع منطقه با همه توان به مردم 
فشار وارد می کند، اما ما راه خود را ادامه خواهیم داد و رابطه 
خود با همسایگان عزیزمان را روز به روز توسعه خواهیم داد.

رئیس جمهور در همین رابطه به سفر اخیر خود به کشور 
عراق اشاره کرد و گفت: روابط دو ملت و دو دولت ایران و 

عراق در منطقه و جهان نمونه و مثال زدنی است و در سفر 
عالیرتبه  با مقام های  این کشور در کنار مالقات هایی که  به 
سیاسی، حزبی و سران عشایر در بغداد و کربال انجام شد، به 

توافق های دوجانبه خوبی دست یافتیم.
روحانی با اشاره به توافق دو کشور برای رایگان شدن هزینه 
ویزا، افزود: در طول سال نزدیک 7 میلیون جمعیت بین دو 
کشور ایران و عراق رفت و آمد می کند و رایگان شدن هزینه 

ویزا، به تسهیل این رفت و آمد کمک بزرگی خواهد کرد.
مراجع  با  خود  مالقات های  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 
را  وی  که  آیت اهلل سیستانی  از جمله  عراق  کشور  بزرگ 
روزه   3 سفر  گفت:  کرد،  معرفی  جهان  شیعیان  افتخار 
این  به  انجام شد  این کشور  با  توافق هایی که  و  به عراق 
معناست که رابطه ما تنها رابطه دو دولت نیست بلکه رابطه 
تمام اقشار و گروه ها و شخصیت های سیاسی، اجتماعی و 

مذهبی است.
روحانی با بیان اینکه ما می خواهیم این رابطه صمیمی را 
با همه همسایگان خود داشته باشیم، گفت: ما عالقمندیم با 
همه همسایگان خود رابطه خوبی داشته باشیم، اگر با برخی 
از همسایه ها هم مشکلی هست، این مشکل از طرف آن ها آغاز 
شده است ما با همسایگان خود از جمله قطر، عمان، ترکیه، 
خوبی  رابطه  پاکستان  و  افغانستان  ترکمنستان،  آذربایجان، 
داریم و می خواهیم با همه همسایه ها وجود داشته باشد از نظر 
ما شیعه و سنی، شمال خلیج فارس یا جنوب خلیج فارس 
مهم نیست هدف ما باید توسعه و پیشرفت همه منطقه باشد.

یک فعال سیاسی با بیان اینکه تصمیم مجلس شورای 
اسالمی برای محدودکردن دوره عضویت نمایندگان، تیری 
در یک فضای ابهام آلود است، گفت: این تصمیم منجر به 

جوانگرایی نمی شود.
غالمرضا ظریفیان در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه هر نظام 
سیاسی نیاز دارد که ایده ها و نهادهای خود را در بستر زمانی و 
متناسب با شرایط تطبیق داده و بروز کند، اظهار کرد: براین اساس 
جمهوری اسالمی نیز همچنان در حال تجربه اندوزی برای تحقق 

کامل مردم ساالری است.
وی ادامه داد: بنیادهای مردم ساالری نباید دچار هیچ گونه 
تفسیری شده یا محدود شود اما فرم های تحقق مردم ساالری 
اساسی  قانون  در  یابد.  تکامل  و  رفته  بهبود  به  رو  می تواند 
جمهوری اسالمی ایران بر حق تعیین سرنوشت جامعه تاکید 
شده است. این بنیاد نباید دچار تغییر شود اما شیوه تحقق آن 
می تواند در گذر زمان تکمیل شده تا به تحقق مردم ساالری 

نزدیک تر شویم.
این فعال سیاسی با بیان اینکه نمی توان به صورت قاطعی گفت 
که تصمیم مجلس برای محدودسازی دوره نمایندگی تصمیم 

درستی است یا نه، بیان کرد: اما می توان گفت که این تصمیم 
منجر به جوان گرایی نخواهد شد و دچار سرنوشت قانون منع 
بکارگیری بازنشستگان می شود. برای بکارگیری جوانان باید بستر 
و زمینه های آن فراهم باشد یعنی جوانان در یک فرایند، آموزش 
دیده، تجربه کسب کنند و برای تصدی پست های مدیریتی آماده 
شوند. این در حالیست که مطالبه استفاده از زنان و جوانان در 
ایران به صورت یک حالت تب و تاب شکل گرفته و به نتیجه 

مطلوب هم نمی رسد.
در  ساختاری  تغییرات  کرد:  خاطرنشان  همچنین  ظریفیان 
کشور ما بدون آسیب شناسی جدی، مطالعه و تحقیق، بررسی های 
تطبیقی و بدون توجه به افق های آینده انجام می شود و بسیاری از 
ایده هایی که به قانون تبدیل می شوند، فاقد پشتوانه های ذکر شده 
هستند. جمعی تصمیمی می گیرند و معلوم نیست که تصمیم آنها 

درست است یا اشتباه.
وی در پایان گفت: شاید این تصمیم مجلس نکات مثبتی هم 
داشته باشد اما این تصمیم تیری است در فضای ابهام آلود و هیچ 
کس به قطع نمی تواند که بگوید این تصمیم گامی رو به جلو 

است یا به عقب.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور:

اجازه ندادیم افرادی از تجمعات اقشار مختلف مردم سوءاستفاده کنند
مشکالت  کنار  در  مردم  گفت:  کشور  وزارت  انتظامی  و  امنیتی  معاون 
خود، به خوبی می دانند امنیت کشور از مسائل اصلی کشور است. در 
نظرسنجی های انجام شده تا 80 درصد مردم باالترین رضایت را از امنیت 

کشور داشته اند.
به گزارش ایسنا، حسین ذوالفقاری در نشست خبری امروز خود با بیان اینکه 
سال 97 جزو سال های خاص کشور بود و آمریکا هرچه توانست علیه ایران انجام 
داد و کوتاهی نکرد، اظهار کرد: هماهنگی اپوزیسیون خارج از کشور، حمایت های 
مالی و اطالعاتی و تسلیحاتی از عربستان و رژیم صهیونیستی، تحریک اقوام حتی در 

مسابقات ورزشی، عملیات روانی و تحریم ها بخشی از اقدامات آمریکا بود.
وی ادامه داد: اعالم کردند در روز 17 دی مردم به خیابان می آیند، اعالم کردند 
ایران جشن چهل سالگی خود را برگزار نخواهد کرد، هدف اصلی آنها از تحریم 

اقتصادی ایجاد بحران در کشور و بهم ریختن ثبات کشور و ایجاد ناامنی بود.
قاچاق  کشوری،  تقسیمات  آبی،  مشکالت  امسال  کرد:  خاطرنشان  ذوالفقاری 
سالح، فساد، احتکار و قاچاق کاال از داخل به بیرون از سایر مسائل مرتبط با حوزه 

امنیتی کشور بود.
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور همچنین با اشاره به اینکه رویکرد اصلی 
شورای امنیت کشور و وزارت کشور، پیشگیری بود، ادامه داد: تالش شد که از ناامنی 

ها و برخی ناآرامی ها جلوگیری شود. بی سابقه ترین اقدامات را برای پیگیری حل 
مشکالت اقشار مختلف در شورای امنیت کشور داشتیم مثل حل مشکالت بازار، 

رانندگان یا حل مشکالت آبی.
وی با بیان اینکه اجازه ندادیم افرادی از تجمعات اقشار مختلف مردم سوء استفاده 
کنند، گفت: در کنار همه برنامه ریزی های همه دستگاه ها برای حفظ امنیت 
کشور، هدایت راهبردی رهبری یکی از عوامل اصلی تامین امنیت کشور بود. همه 
دستگاه ها هم برای حل مشکالت اقشار پیگیری الزم را انجام دادند حتی جلسات 
شبانه هم برای حل مشکالت برگزار شده است. حضور هوشمندانه همه نیروهای 
تامین امنیت کشور نیز  دلیل دیگری برای تامین امنیت کشور بود، ولی عنصر مهم 
و کلیدی، هوشیاری و آگاهی مردم بود. مردم در کنار مشکالت خود، به خوبی می 
دانند امنیت کشور از مسائل اصلی کشور است. در نظرسنجی های انجام شده تا 8۰ 
درصد مردم باالترین رضایت را از امنیت کشور داشته اند که خود مردم نقش مهمی 

در تامین امنیت کشور داشته اند.
ذوالفقاری خاطرنشان کرد: اعتبارات مرزی سال جاری کم بود و رقم بسیار پایین 
بود، اما صد در صد تخصیص داده شده است. 175 میلیارد تومان برای سال آینده 
در نظر گرفته شده که امیدواریم به موقع تخصیص یابد؛ زیرا هنوز خالء مرزی 
قابل توجهی داریم. عمده مرزهای آسیب پذیر ما مرز مشترک با پاکستان و سپس 

کردستان است. در کنترل مرز مشترک با ترکیه اقدامات کم سابقه ای انجام داده 
ایم و بنا داریم عملیات مشترک با هم داشته باشیم، در مجموع مشکل خاصی در 

این مرز نداریم.


