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معاون هماهنگ کننده ارتش با بیان اینکه ارتش جمهوری 
اسالمی از آمادگی بسیار باالیی برای مقابله با تهدیدات 
از  لحظه ای  نمی شود  گفت:  است،  برخوردار  احتمالی 

آمادگی رزمی غافل شد.
امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده و 
فرمانده قرارگاه امداد ذوالفقار ارتش در گفتگو با خبرنگار 
مهر، درباره میزان آمادگی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
برای مقابله با تهدیدات احتمالی، با توجه به درگیر بودن 
اظهار  مردم،  به  امدادرسانی  در  آن  یگان های  از  بخشی 
بسیار  آمادگی  از  ایران  اسالمی  ارتش جمهوری  داشت: 
وظیفه  است.  برخوردار  تهدیدات  با  مقابله  برای  باالیی 
و  کشور  مرزهای  از  حراست  و  حفاظت  ارتش،  اصلی 
حفظ تمامیت ارضی کشور است و در کنار همه کارهایی 
که در امدادرسانی به مردم انجام می دهد که آن را برای 
خود افتخار می داند، نیروهای مسلح آمادگی رسمی خود را 
حفظ می کنند و به خوبی می دانند که نمی شود لحظه ای از 

آمادگی رزمی غافل شد.
وی خاطرنشان کرد: حفظ توان جسمی، روحی، رزمی 
از تمامیت ارضی در جای خود  برای حراست  آمادگی  و 
ارتش  جمله  از  مسلح  نیروهای  یگان های  تمامی  برای 
جمهوری اسالمی ایران، محفوظ و حیاتی است و یگان های 
ارتش در اوج آمادگی رزمی به سر می برند اما در عرصه 
خدمت رسانی به مردم که گرفتار سیل هستند، نیروهای 
ما با توان مضاعف و اشتیاق فراوان، مشغول خدمت رسانی 

به مردم هستند.
ادامه امدادرسانی نیروهای ارتش به سیل زدگان

معاون هماهنگ کننده ارتش درباره اقدامات انجام شده 
توسط ارتش جمهوری اسالمی ایران در خدمت رسانی به 
سیل زدگان در استان های مختلف، گفت: در راستای اجرای 
فرامین فرماندهی معظم کل قوا برای امدادرسانی به مردم 

و  خوزستان  لرستان،  گلستان،  استان های  در  سیل زده 
سیستان و بلوچستان، همه نیروهای مسلح از جمله ارتش، 

به سرعت وارد عمل شدند.
وی ادامه داد: اگرچه ارتش از لحظات اول در مناطق 
سیل زده حضور داشت اما بالفاصله با تشکیل قرارگاه هایی 
در استان های سیل زده و در فاز اول، با به کارگیری تمام 
امکانات مستقر در پادگان های نیروهای چهارگانه ارتش 
موجود در مناطق سیل زده، به امدادرسانی و کمک مردم 

گرفتار در سیل پرداخت.
معاون هماهنگ کننده و فرمانده قرارگاه امداد ذوالفقار 
ارتش افزود: طوالنی ترین مدت زمان سیل، متوجه استان 
و  باالدست  استان های  آب  همه  زیرا  است  خوزستان 
سدهای موجود، وارد این استان شد تا به سمت دریا برود 
به همین دلیل در پایین دست سدها، آب گرفتگی گسترده ای 

به وجود آمد.
انسانی،  نیروهای  تمامی  کرد:  تصریح  سیاری  دریادار 
استان های  در  ارتش  مهندسی  ماشین های  و  تجهیزات 
سیل زده به ویژه خوزستان از لحظه ابتدایی آغاز سیل و 
هستند.  عزیزمان  مردم  به  امدادرسانی  مشغول  تاکنون 
همچنین بالگردهای هوانیروز و نیروی دریایی و در کنار 
راهسازی  و  ترابری  سنگین  ماشین آالت  و  امکانات  آنها، 
ارتش در این مناطق به ایجاد سیل بند و بازسازی جاده ها و 
پل های تخریب شده، مشغول هستند. پراکندگی روستاها 
در اطراف رودخانه های کرخه، دز و کارون موجب شده 
تا محیطی که نیروها باید به امدادرسانی در آن منطقه 
به مردم بپردازند، گسترده باشد اما کمک رسانی در همه 

مناطق، الزم و ضروری است.
وی همچنین به اقدامات نیروی هوایی ارتش جمهوری 
کرد  اشاره  سیل زدگان  به  امدادرسانی  در  ایران  اسالمی 
وقوع سیل،  ابتدای  از  نیز  ارتش  هوایی  نیروی  و گفت: 

دوشادوش سایر نیروها، وظیفه انتقال کمک های مردمی 
و هالل احمر از تهران به اهواز، خرم آباد و گلستان را بر 
نیز  هوایی  پدافند  قرارگاه  اینها،  کنار  در  داشت.  عهده 
امکانات زیستی و نیروی انسانی فراوانی را برای کمک به 
مردم به مناطق سیل زده گسیل کرده است. نیروی دریایی 
نیز تکاوران دریایی، بالگردها و قایق های خود را در استان 
گلستان و بخصوص خوزستان، مستقر و هوانیروز نیروی 
زمینی با توان باالیی، پای کار بود و خدمات بسیار درخشانی 
را در امدادرسانی به مردم، از خود به نمایش گذاشته است.

معاون هماهنگ کننده و فرمانده قرارگاه امداد ذوالفقار 
ارتش تاکید کرد: اولویت در مناطق سیل زده ابتدا تخلیه 
منازل در معرض سیل و اسکان و تأمین نیازهای زیستی 
مردم بوده که به خوبی انجام شد. در مرحله دوم، ترمیم 
سیل بندها نیز از ضروری ترین اقدامات در استان خوزستان 
بود که با ادوات مکانیزه و نیروهای انسانی، این کار به خوبی 

پیش رفت.
وی اضافه کرد: یکی دیگر از اقدامات ویژه و بسیار مهمی 
که در روزهای اخیر توسط ارتش جمهوری اسالمی ایران 

انجام شده، احداث پل ها و برقراری ارتباط خطوط مواصالتی 
روستاها و شهرها بود که در لرستان، پلدختر و خوزستان 
توسط واحدهای مهندسی نیروی زمینی انجام شد که این 
اقدام، کار بسیار بزرگ و مهمی برای امدادرسانی به مردم 

گرفتار در سیل بود.
دریادار سیاری خاطرنشان کرد: در مجموع همه پادگان ها 
و کارکنان ارتش جمهوری اسالمی برای خدمت رسانی به 
مردم بسیج شده و نیروها و کمک های خود را به مناطق 
درگیر سیل اعزام کردند و مشغول خدمت رسانی به مردم 

شریف ایران اسالمی هستند.
معاون هماهنگ کننده ارتش با بیان اینکه امیدواریم با 
این تالش ها بشود اندکی از درد مردم را کاهش داد، گفت: 
زیرا واقعاً شرایط بسیار سخت است و تعدادی از مردم همه 
سرمایه، کشاورزی و دام های خود را از دست داده اند و 
البته کاری هم در مقابل این سیل عظیم نمی شد انجام 
داد اما همه باید دست در دست هم داده و به این مردم 
عظیم و شریف کمک کنیم تا با کمک خدا، اوضاع و احوال 

مردم بهتر شود.
دانست  ثبات  دارای  را  خوزستان  استان  اوضاع  وی 
و  دولتی  سازمان های  مردم،  مسئوالن،  همه  گفت:  و 
نیروی  دفاع،  وزارت  و سپاه،  ارتش  از  نیروهای مسلح، 
انتظامی و همه در حال تالش هستند تا این شرایط به 

خوبی پایان یابد.
معاون هماهنگ کننده و فرمانده قرارگاه امداد ذوالفقار 
نیاز مردم در مناطق  ارتش درباره امکانات و اقالم مورد 
سیل زده، گفت: اگرچه کمک های بسیاری تاکنون به مردم 
انجام شده و امکانات و اقالم مورد نیاز در مناطق وجود 
دارد اما به دلیل پراکندگی و گستردگی مناطق درگیر سیل، 
تقسیم این اقالم و امکانات، کار دشواری است و باید با 

مدیریت صحیح و به صورت بهتری انجام شود.

  
 وزیر کشور:

افراد متخلف، پیامک تذکر دریافت می کنند

وزیر کشور گفت: نیروی انتظامی باید قانون را رعایت کند و تاکنون 
با تدبیر و نواندیشی که در زمان سردار اشتری باب شد، به جای 
اینکه در خیابان و کوچه ها با افراد نابهنجار برخورد شود، با روش 

پیامک با آنها برخورد می شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی روز 
سراسری  همایش  سومین  و  بیست  برگزاری  حاشیه  در  یکشنبه 
فرماندهان، روسا و مدیران ناجا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
به افرادی که در جامعه اقدام به ناهنجاری می کنند یا به صورت 
پیامک به آنها تذکر داده می شود یا اینکه برای آنها نامه ارسال 
می شود و اگر این موارد تخلف به بیش از سه مورد برسد، فرد 

احضار می شود.
آنکه در کوچه و  به جای  این روش  وزیر کشور تصریح کرد: در 
اینکه  ضمن  پلیس  مأموران  شود،  علنی  برخورد  مظاهر  با  خیابان 
گشت های خود را داشته و اقدام به امر به معروف می کنند، برای 
افراد متخلف پیامکی را صادر می کنند و بر این اساس به افرادی که 
دچار خطا و اشتباه شدند، تذکر می دهند و وقتی این موضوع به دو 

یا سه مورد می رسد باید تعهد دهند.
وی با اشاره به اینکه ما کشوری اسالمی هستیم، خاطر نشان کرد: 
باید به ضابطان و مجریان قانون که بر اساس قانون عمل می کنند 
احترام بگذارند و کاری نکنیم که خدایی نکرده طوری رفتار شود که 

شاهد سوءاستفاده دشمنان باشیم.
 35 هزار میلیارد تومان تسهیالت به سیل زدگان داده می شود

رحمانی فضلی گفت: 174 هزار مورد تخریب در مناطق سیل زده 
داشتیم که قرار است به زودی بازسازی شوند.

وی اظهار داشت: اقدامات اولیه برای رفاه مردم در مناطق سیل زده 
انجام شده است و با کمک همه دستگاه ها و مردم در امر نوسازی و 
بازسازی همکاری داریم و اکنون هم واحدها در حال توزیع هستند.

رحمانی فضلی توضیح داد: 35 هزار میلیارد تومان مجموع اقالم و 
تسهیالتی است که در اختیار مردم قرار می گیرد.

وزیر کشور اضافه کرد: قرار بود این کمک ها به صورت 9 هزار 
میلیارد تومان وام بالعوض باشد که تاکنون پنج هزار میلیارد تومان 

وام بالعوض پرداخت شده است.

اخبار

روزنامه صبح ایران

تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا، امر 
بی سابقه ای نیست

رئیس ستادکل
نیروهای مسلح:
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با قاچاق و عوامل ناامن کننده فضای مجازی برخورد جدی کنید
رهبر انقالب:

منتظر پاسخ آمریکایی هستیم

مدیرکل انتخابات وزارت کشور:
10 اردیبهشت تقویم انتخابات ابالغ می شود

مدیرکل انتخابات وزارت کشور با اشاره به اینکه تقویم زمانی اجرای انتخابات 
در روز دهم اردیبهشت به فرمانداری ها و بخشداری های سراسر کشور ابالغ 
می شود، گفت: طرح استانی شدن انتخابات اگر به قانون تبدیل شود، الزم 

االجرا خواهد بود.
پرسش  این  به  پاسخ  در  ایسنا،  با  در گفت وگو  سیداسماعیل موسوی 
که انتخابات مجلس شورای اسالمی بر اساس چه قانونی اجرا می شود، 
بیان کرد: مجلس در حال اصالح قانون انتخابات است، اما هنوز شورای 
نگهبان آن را تایید نکرده است؛ بنابراین انتخابات بر اساس قانون موجود 
انتخابات مجلس شورای اسالمی برگزار می شود، اما اگر طرح مجلس به 
تأیید شورای نگهبان رسیده و نهایی شود، برای وزارت کشور قانون جدید 

الزم االجرا خواهد بود.
وی ادامه داد: طرح استانی شدن انتخابات اگر به قانون تبدیل شود، الزم 

االجرا خواهد بود؛ یعنی ابتدا باید شورای نگهبان قانون را تایید کند و سپس 
رئیس مجلس شورای اسالمی و رئیس جمهور در زمان مشخص، قانون را برای 

اجرا ابالغ کنند.
مدیرکل انتخابات وزارت کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر وزارت کشور، 
اجرای انتخابات را با قانون فعلی آغاز کرده است. قانون جدید اگر تا قبل از 
زمان استعفای داوطلبان انتخابات )از پست های تصریح شده در قانون( ابالغ 
شود، قابل اجراست اما اگر بعد از آن مقطع، ابالغ شود قابلیت اجرایی ندارد.

به گفته وی الیحه قانون جامع انتخابات توسط هیأت رئیسه مجلس اعالم 
وصول شده است، اما در دستور کار مجلس نیست و به انتخابات دوم اسفند 

نمی رسد.
موسوی در پایان گفت: تقویم زمانی اجرای انتخابات در روز 1۰ اردیبهشت 

به فرمانداری ها و بخشداری های سراسر کشور ابالغ می شود.

نقش عربستان
در اجرای نقشه نفتی آمریکا 

علیه ایران

رایزنی برای
وی کار ایرانی به   اعزام نیر

ومانی،بلغارستان،کره و ژاپن ر

مدیر کل کاریابی های وزارت کار خبر دادتولید نفت عربستان رکورد زد
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