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کشف مواد افیونی در شهرستان 
بهبهان

بهبهان - دایی زاده : فرمانده انتظامی بهبهان از 
کشــف 51 کيلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در این 
شهرستان خبر داد.به گزارش معاونت اجتماعی فرمانده 
انتظامی بهبهان سرهنگ منوچهر جوانمرد بابيان  این 
که در راستای اجرای طرح کنترل محورهای مواصالتی 
و مبارزه بی امان با ســوداگران مرگ، پليس مبارزه با 
مواد مخدر شهرســتان بهبهان با انجام کار اطالعاتی 
و رصد مســتمر قاچاقچيان مواد مخــدر، از عبور یک 
دســتگاه خودروی پژو پارس حامل موادمخدر مطلع 
شــدند.او افزود: ماموران پليس مبــارزه با موادمخدر 
بهبهــان طی عملياتــی خودرو مذکــور را در یکی از 
محورهای مواصالتی شهرستان توقيف و در بازرسی از 
آن مقدار 51 کيلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک که به 
طور ماهرانه جاسازی شده بود، کشف نمودند.فرمانده 
انتظامی شهرستان بهبهان در خاتمه تصریح کرد: در 
این عمليات یک متهم دســتگير که پس از تشــکيل 

پرونده به مرجع قضائی معرفی گردید.

توجه به دانش، تهذیب نفس و ورزش 
حرفه ای از اولویت های اصلی سازمان 

منطقه آزاد انزلی است
به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بين الملل 
منطقه آزاد انزلی، با حضور عيســی فرهادی مراســم 
اختتاميه آکادمی فوتبال آینده ســازان برتر گلشــن 
برگزار شد.در این برنامه، مدیرعامل منطقه آزاد انزلی در 
آکادمی مدرسه فوتبال محالت گلشن، با گراميداشت 
هفته دفاع مقدس بيان کرد: هفته دفاع مقدس تجدید 
ميثاق با قهرمانان ملی ماســت که با اندیشه مقاومت 
و پایــداری و با الگــو گرفتن از امام حســين )ع( در 
برابر ظلم و ســتم در جهان ایستادگی کردند. شهدا و 
رزمندگانــی که با خون خود فرهنگ ایثار و آزادگی را 
در ميان ملت ها تحکيم بخشيدند.فرهادی ضمن تأکيد 
بر اهميت حفظ ارزش های دفاع مقدس، تصریح کرد: 
اميدواریم خداوند به همه ما توفيق دهد که با عملکرد 
درست، جان فشانی و ایثارگری آنها را پاس بداریم و با 
حفظ حرمت پرچم مقدس ایران در جهت اهتزاز آن در 
دنيا تالش کنيم.فرهادی اضافه کرد: استان گيالن در 
جنگ تحميلی ۸ هزار شهيد گلگون کفن تقدیم انقالب 
کرده است که رشادت ها و موفقيت های بسيار درخشان 
در دوران جنگ تحميلی و دفاع مقدس از خود بر جای 
گذاشتند.مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی همچنين 
ضمن تبریک آغاز سال تحصيلی جدید و تالش دانش 
آموزان جهت اعتالی تحصيل و کسب علم دانش اضافه 
کرد: باید همگی با تالش خود در تحقق شــعار سال و 
تاکيد رهبر معظم انقالب در ارتقای شاخص های دانش 
بنيان و نوآوریهای علمی در سطح منطقه، استان و به 
تبع آن کشــور کمک کنيم. ضمن اینکه به تحصيل، 
تهذیب نفس و توسعه ورزش نيز توجه کنيم.فرهادی 
افزود: خوشبختانه شهرســتان انزلی از مناطق ورزش 
خيز و ورزش پرور کشور است و در فوتبال نيز ریشه ها 
و اســتعدادهای عميقی در خود پرورش داده و شکوفا 
شده است. بنابراین با توجه به مسایل ورزش های پایه، 
می توان به تقویت اســتعدادهای کودکان و جوانان در 
رشته فوتبال پرداخت.الزم به ذکر است در این مراسم 
اکبر نيــازی عضو هيأت مدیره، معاونيــن، مدیران و 
مشاورین سازمان بهمراه مدیر اداره آموزش و پرورش 
و مدیران هيات فوتبال شهرستان بندرانزلی و اعضای 
شورای اسالمی و شورای ورزش روستای گلشن در این 

مراسم حضور داشتند.

عیسی فرهادی در برنامه گرامیداشت روز آتش نشان:
آموزش مستمر، توسعه امکانات 

متناسب با نیازهای رو به گسترش و 
فرهنگ سازی سه راهبرد اصلی ایمنی 

در منطقه آزاد انزلی است
به گــزارش مدیریت روابط عمومی و امور بين الملل 
سازمان منطقه آزاد انزلی، عيسی فرهادی، ریيس هيأت 
مدیره و مدیرعامل سازمان در برنامه گراميداشت روز ملی 
آتش نشانی و ایمنی با تصریح براینکه آموزش مستمر، 
توسعه امکانات متناســب با نيازهای رو به گسترش و 
فرهنگ سازی سه راهبرد اصلی ایمنی در منطقه آزاد 
انزلی است، اظهار داشت: اولویت اصلی مشاغلی همچون 
آتش نشانی عشق و عالقه است چراکه افراد مشغول به 
این کار در این عرصه، با جانفشانی در مسير حفظ اموال 
و جان مردم حرکت می کنند.وی با اشــاره به فاجعه 
پالسکو و رشادت های صورت گرفته در آن حادثه تلخ 
که آتش نشانی کشور را در سطح جامعه و جهان بيش 
از پيش متبلور ســاخت، افزود: بی تردید عزیزانی که 
وارد این شغل شــده اند کار ارزشمند و قابل تقدیری 
انجام داده اند چراکــه عمر خود را صرف خدمتگزاری 
به جامعه خود نموده اند و خوشا به حال آنهایی که این 
توفيق را با نيت خالصانه و با همه وجود خود انجام می 
دهند.مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با بيان اینکه 
آتش نشــانان باید از نظر جســمی و روانی در آمادگی 
کامل قرار داشته باشــند، افزود: با توجه به روند رو به 
گسترش امکانات زیرساختی و ساخت و سازهای متنوع 
در حال احداث در بخش های مختلف بندری، صنعتی، 
گردشــگری و تجاری منطقه؛ به روز رسانی امکانات، 
فرهنگ سازی، اجرای دقيق استانداردها و شاخص های 
ایمنی و برگزاری دوره های آموزشی باید در دستور کار 
قرار گيرد.فرهادی از خدمات اورژانس منطقه آزاد انزلی 
نيز قدردانی کرد و گفت: حفظ جان مردم در شــرایط 
بحرانی و وقوع حوادث از مهمترین خدمات این عزیزان 
ایثارگر است که همچون آتش نشانان در مسير صيانت 
از امنيت مردم گام برمی دارند.گفتنی اســت در پایان 
این مراسم که با حضور اعضای هيأت مدیره، معاونين 
و مدیران سازمان برگزار شد، از آتش نشانان و پرسنل 

اورژانس منطقه تجليل به عمل آمد.

خبر

در مراسم بزرگداشت روز ایمنی و آتش نشانی عنوان شد
تالشگران ایمنی و آتش نشانی ، حافظان 
تولید و سرمایه های ذوب آهن اصفهان

اصفهان – مرادیان: به مناســبت فرارسيدن هفتم 
مهر ماه روز ملی ایمنی و آتش نشــانی ، مراسم تجليل 
وگراميداشت تالشگران این عرصه چهارشنبه ۶ مهر ماه 
با حضورجمعی از معاونين، مدیران و تالشگران مدیریت 
ایمنی و آتش نشانی ذوب آهن اصفهان در این مدیریت 
برگزار شــد.مهدی بهرامی معاون پشتيبانی و خدمات 
اجتماعــی ذوب آهن اصفهان ضمن تبریــک این روز و 
قرائت پيام مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل شرکت به 
مناسبت روز ایمنی و آتش نشانی ، به تشریح ویژگی های 
مشاغل پرخطر و همچنين خطرات نهفته درآن پرداخت و 
گفت : فعاليت در این مشاغل ، برخورداری از روحيه واالی 
ایثارگری و جهاد را می طلبد و همت این تالشگران باید 
در تمام ایام ســال مورد تقدیر قرار گيردمهرداد توالیيان 
معاون بهره برداری این شرکت نيز ضمن تقدیر از ایثار و 
همت تالشگران مدیریت ایمنی آتش نشانی گفت: فعاليت 
در حوزه بهره برداری باعث شده در هنگام بروز حوادث و 
مراحل کنترل و مهار آن ها درکنار این تالشگران باشم و 
حس مشترکی نسبت به عمليات مربوطه داشته باشيم 
.وی افزود در حالی که در حوادث و آتش سوزی ها همه 
افراد از آن فرار می کنند، آتش نشانان به ميان آتش رفته 
و برای اطفای آن از جان خود مایه می گذارند.همچنين 
به تعدادی از تالشــگران این بخش به نمایندگی از کليه 

همکاران ایمنی و آتش نشانی ، لوح تقدیر اهداء شد 

با انجام پنج تعمیرات همزمان
کوره بلند شماره سه ذوب آهن 

اصفهان در مسیر افزایش تولید
اصفهان – مرادیان: به همت تالشــگران ذوب آهن 
اصفهان در مدیریت های مهندســی نت مکانيک و کوره 
بلند،پــس از 1۳ ســال و در پنج شــيفت،پنج تعميرات 
همزمان شــامل : تعویض لنت نوار نقاله CC۳ ، تعویض 
لنــتA۲-KD۳ ،تعویض لنــت C1، بازســازی بدنه 
بونکر و صفحات محافظ کوره بلند ســه،به همراه تعویض 
شاســی،موتور گرZیبکس و محرک نوار نقاله K۲ باتری 
سه ، ســی ام شهریورماه با موفقيت انجام گرفت.همایون 
صميمی مدیر بخش کوره بلند ذوب آهن اصفهان در این 
خصــوص به خبرنگار ما گفت: انتقال مواد آهن دار و کک 
در کوره بلند شماره ۳ توسط لنت CC۳ انجام می گيرد 
و در صورت توقف این لنت،کوره بلند شماره ۳ که بيش از 
۴۰ درصد چدن کارخانه را توليد می کند متوقف می شود 
بنابراین تعمير و نگهداری لنت CC۳ برای کارخانه اهميت 
ویژه ای دارد.وی با اشــاره به اینکه کوره بلند شماره ۳ در 
ســال 1۳۸۸ راه اندازی شد و در 1۳ سال گذشته حدود 
1۶ ميليون تن توليد چدن داشته است،افزود : حدود ۳۷ 
ميليون تن مواد آهن دار و کک با لنت CC۳ به دهانه این 
کوره ارسال شده و با توجه به نياز به بازسازی آن و بررسی 
کارشناسان کارخانه و برگزاری جلسات متعدد،تعویض لنت 
CC۳ در دســتور کار قرار گرفت.  مدیر بخش کوره بلند 
ذوب آهن اصفهان ادامه داد : بدین منظور کوره بلند با شارژ 
ویژه در تاریخ ۲۹ شهریور متوقف گردید و پس از تعویض 
لنت و انجام ســایر امور تعميراتی،بعد از ۴۴ ساعت بدون 
اختالل راه اندازی شد و به ظرفيت اسمی رسيد.این مقام 
مسئول اضافه کرد : این تعميرات با توجه به حساسيت و 
ابعاد لنت CC۳ تعميرات سنگين و پيچيده ای بود که با 
همت و تالش شبانه روزی پرسنل مهندسی نت مکانيک 
و دیگر همکاران به خوبی و در اســرع وقت انجام گرفت.  
محمدرضا یزدان پناه مدیر مهندسی نت مکانيک نيز در 
ادامه گفت : نوار نقاله CC۳ پس از 1۳ سال کار متوالی و 
تعمير و نگهداری مناسب و منظم،برای اولين بار بيست و 
نهم شهریورماه وارد فرایند تعویض به شيوه آپارات گرم شد 
و زودتر از گراف تعيين شده شش شيفته،در پنج شيفت 
متوالی و در آغازین دقایق روز سی ام شهریورماه با موفقيت 
تعویض گردید و کوره بلند شماره سه به ذوب دهی رسيد.

خبر

فرمانــدار رزن از اختصــاص ۷5 ميليارد 
تومان اعتبار برای حوزه کانال و قنوات این 

شهرستان خبر داد. 
علی اصغر غفاری آثار دوشنبه 11 مهرماه 
در کارگــروه اشــتغال و ســرمایه گذاری 
شهرستان رزن، اظهار کرد: در بحث کانال و 
قنــوات با پيگيری نماینده مردم در مجلس 
۶۰ ميليارد اعتبار ســهم رزن شــده که در 
5۰ روســتا به صورت کانال و در ۲5 روستا 
به صــورت قنوات این اعتبارات در دســت 
اجراست که ثبت تعداد اشتغال این طرح ها 

در سامانه ضرورت دارد. 
وی افــزود: عــالوه بر این ميــزان اعتبار 
پيگيری شــده از طریــق نماینده، اعتباری 
افزون بــر 15 ميليارد تومــان نيز از محل 
ســفر ریاست جمهوری به اســتان همدان 
برای حوزه کانال و قنوات شهرســتان دیده 
شده که این ميزان اعتبار ۷5 ميليارد تومان 
در حــوزه کانال و قنوات در شــرایط فعلی 
خشکسالی و کاهش بارندگی ها خبر خوبی 

برای مردم شهرستان خواهد بود.
 مشــکل تســهیالت مجموعــه 

کشتارگاه ماکیان الوند مرتفع شد
غفاری آثــار در ادامه ایجــاد زنجيره ها 
و تکميــل توليــد در شهرســتان یکی از 
برنامه های در دســت پيگيری برشــمرد و 
تصریح کرد: مشــکل مجموعه کشــتارگاه 
ماکيان الوند حل شده و مبلغ  و تسهيالت 
مورد نياز آنها پرداخت شده است، در حال 
حاضر در کل کشــور و استان دارای مشکل 
مرغ هســتيم اگر مشکل کشتارگاه ماکيان 
الوند حل شــود با راه اندازی این کشتارگاه 
حداقل در اســتان همدان این مشکل حل 

خواهد شد.
وی همچنين یادآور شــد: در حال حاضر 
یکی از ســرمایه گــذاران بخش خصوصی 
قصد بر ایجــاد یک کارخانــه زیربنایی به 
عنــوان بزرگترین کارخانه اســتان همدان 
دارد که برای احــداث و ایجاد این کارخانه 

چندین قطعه زمين مناســب در شهرستان 
را برای جانمایی طرح به همراه این سرمایه 

گذار بازدید کرده ایم. 
 دورخیز رزن برای احداث کارخانه 
بخش  توســط  شیشــه  انواع  تولید 

خصوصی
غفاری آثار با بيان اینکه ایجاد این کارخانه 
در شهرســتان یک اتفاق بســيار خوبی در 
ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان افراد 
جویای کار منطقه باشــد، خاطرنشان کرد: 
توليــدات این  کارخانــه صنعتی صادراتی 
و در رابطه با انواع شيشــه خودرو، شيشــه 
ضدگلوله، ســکوریتی و شيشه ساختمانی 
بــوده و فاز دوم آن به توليد شيشــه ختم 

می شود. 
 اختصــاص ۱۲۷ میلیارد اعتبار به 
سفر  در  رزن  جهادکشــاورزی  حوزه 

ریاست جمهوری
فرماندار رزن در ادامه با تاکيد بر اینکه در 
سطح شهرستان گردشگری چندانی نداریم 
و باید برای ایجاد گردشــگری شهرســتان 

کمــک کنيم چرا که ما ایــن توانمندی را 
داریم، تصریــح کرد: در حوزه های مختلف 
شهرســتان دارای 1۲۰۰ ميليــارد تومان 
اعتبار بوده ایم که از محل ســفر ریاســت 
در حوزه جهادکشــاورزی  نيــز  جمهوری 
1۲۷ ميليارد تومان  به اعتبار و تســهيالت 
شهرســتان افزوده شــده که این امر اتفاق 

خوبی برای شهرستان است.
 سال آینده کشت هندوانه در رزن 

نداشته باشیم
غفاری آثــار در ادامه با تاکيد بر ضرورت 
توجه به اصالح الگوی کشت در شهرستان، 
افزود: ســال آینده باید بــا تجزیه و تحليل 
واقعيت کشــور و ارائه اعداد و ارقام واقعی 
به کشــاورزان با راهکارهای مناسب کشت 
هندوانــه در ســطح اراضــی کشــاورزی 

شهرستان نداشته باشيم.
 پساب تصفیه خانه رزن هرز می رود

وی با تاکيد بر بازچرخانی آب اظهار کرد: 
در حال حاضــر یکی از بازچرخانی های آب 
در سطح شهرســتان ما پساب تصفيه خانه 

رزن می تواند باشــد که هرز می رود و مورد 
استفاده قرار نمی گيرد و باید فکری به حال 
کنيم چرا که در بســياری از جاها از پساب 
این تصفيه خانه می توان اســتفاده مناسبی 

داشت. 
 رزن در حــوزه اشــتغال باید در 

استان اول شود
غفاری آثار بــا بيان اینکه بایــد کارهای 
شهرستان خود را پيگيری کنيم، افزود: باید 
شهرســتان رزن در ســطح شهرستان های 
اســتان در  حوزه اشــتغال اول شود و در 
این رابطه بانکها راهکار آن را می دانند چرا 
که بانکها در بحث وام های تکليفی مشکلی 

ندارند و توقع ما از بانکها باالست. 
وی همچنين از ایجاد خانه خالق رزن در 
آینــده نزدیک خبر داد و گفت: خانه خالق 
رزن کارهــای قانونی آن انجام شــده و به 
زودی توســط فنی وحرفه ای و مرکز رشد 

شهرستان راه اندازی می شود. 
فرماندار رزن در ادامه تصریح کرد: برنامه 
پنج ساله هفتم  توسط دولت نوشته شده و 
در دست ابالغ است که در این برنامه رشد 
هشت درصدی و بهره وری و تحول در نظام 
مالياتی بدون فشــار به اقشار کم درآمد از 
جمله مسائل مهمی است که به آن پرداخته 

شده است. 
غفاری آثار با اشــاره بــه اینکه در برنامه 
پنج ســاله هفتم مقام معظــم رهبری نيز 
ورود جدی داشــته و به مــوارد مهم تاکيد 
کرده است، گفت: در برنامه پنج ساله هفتم 
اتفاقات خوبی در حوزه ماليات خواهد افتاد 
در ســال های گذشته با وجود  اخذ ماليات 
بيشتر از استان همدان خدمات کمتری به 
این استان ارائه می شــد اما در سال جاری 
ماليــات تقریبــا از اکثر اســتان ها 1۸۰ 
درصد گرفته می شــود و از استان همدان 
۶۲ درصــد خواهد بود که این موضوع خبر 
خوبی برای ســطح شهرســتان های استان 

همدان خواهد بود.

فرماندار رزن خبر داد:  

اختصاص ۷۵ میلیارد تومان اعتبار به حوزه کانال و قنوات رزن 

ادامه از صفحه اول
رهبر انقالب اســالمی در ادامه چنــد نکته را بيان 
کردند و افزودند:»این کســانی که در خيابانها فســاد 
و تخریــب می کنند، همــه یک حکــم ندارند برخی 
جوانان و نوجوانانی هســتند که بر اثر هيجان ناشــی 
از مالحظــه یک برنامه اینترنتی بــه خيابان می آیند. 
چنيــن افرادی را می توان با یک تنبيه متوجه کرد که 
اشتباه می کنند.« حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکيد بر 
اینکه در مجموع همه کسانی که به خيابان آمده اند در 
مقابل ملت ایران و جوانان مؤمن و غيور، عده بســيار 
کمی هســتند، گفتند: »البته برخی از این افرادی که 
به خيابان می آیند، از بازمانده های عناصر ضربه خورده 
از جمهوری اســالمی همچون منافقان، تجزیه طلبان، 
ســلطنت طلبان و خانواده هــای ســاواکی های منفور 
هســتند که قوه قضایيه باید به تناســب مشارکت در 
تخریب ها و ضربه به امنيت خيابان ها، مجازات تعيين، 

و آنها را محاکمه کند.«
نکته دیگری که رهبر انقالب اســالمی به آن اشاره 
کردند، مواضع برخی خواص در ابتدای این ماجرا بود.

حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند:»در اول کار برخی 
خواص بدون تحقيق و احتماالً ناشــی از دلســوزی، 
اطالعيه و بيانيه دادند و اظهــار نظر کردند. برخی از 
آنها اتهام را به ســمت سازمان انتظامی بردند و برخی 
هــم مجموعه نظام را متهم کردنــد. اکنون که دیدند 
قضيه چيســت و نتيجه حرف های آنان با برنامه ریزی 
دشــمن چه اتفاقاتی را در خيابانها رقم زده است، باید 
کار خــود را جبران و صریحاً اعالم کنند با آنچه اتفاق 

افتاده و با برنامه دشمن خارجی، مخالفند.«
ایشــان افزودند:»وقتی عنصر سياسی امریکایی این 
قضایــا را به دیوار برلين تشــبيه می کند باید بفهميد 
قضيه چيســت و اگر نفهميدید حاال بفهميد و صریحاً 

موضع گيری کنيد.«
رهبر انقالب اســالمی همچنين به موضع گيری های 
برخی چهره های ورزشــی و هنری اشاره و خاطرنشان 
کردند:»از نظر من ایــن موضع گيری ها هيچ اهميتی 

ندارد و نباید در مورد آنها حساسيت به خرج داد.«
کردند:»جامعه  تأکيــد  آیت اهلل خامنــه ای  حضرت 
هنری و ورزشی ما ســالم است و در آن عناصر مؤمن 

و با شــرف کم نيستند و موضع گيری چند نفر ارزشی 
ندارد.« ایشان البته افزودند:»تطبيق اینکه موضع گيری 
آنها عناوین مجرمانه دارد یا نه با قوه قضایيه است ولی 
از لحاظ عمومی، موضع گيری این افراد ارزشی ندارد و 
جامعه هنری و ورزشــی با این مواضع دشمن شادکن 
آلوده نخواهد شد.« رهبر انقالب اسالمی در پایان این 
بحث یاد و خاطره همه شــهدای راه حق و شــهدای 
انتظامی و نيروهای مســلح و شهدای مدافع امنيت و 

بویژه شهدای اخير را گرامی داشتند.
رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنانشان، 
ورود چند هزار جوان با نشــاط و پر انگيزه دانشگاهی 
به مجموعه نيروهای مســلح در هر ســال را قدرت و 
بشــارتی بزرگ و حامل پيام نوسازی و استحکام برای 
کشــور خواندند و گفتند:»حضور جوانــان ایرانی در 
بخش های گوناگون علمی، اقتصادی، سياسی و نظامی 

کشور حقيقتاً اميدآفرین است.«
حضرت آیــت اهلل خامنه ای با اشــاره بــه تبليغات 
گمراه کننده بدخواهان در نشان دادن تصویری نااميد، 
بی مســئوليت و گسســته از ارزش ها از جواِن ایرانی، 
خاطرنشــان کردنــد: »واقعيت در نقطــه مقابل این 
تبليغات است و حرکت نسل جوان ما در همه عرصه ها 

یک حرکت درخشنده است.«
ایشان در این زمينه به نقش آفرینی جوانان در دفاع 
از ميهن و امنيت کشــور، کمک بــه جبهه مقاومت و 
حرکت مقــدس دفاع از حــرم، خدمــات اجتماعی، 
پيشــرفت های علمی، توليد و ابتکار، حضور ميليونی 
در آیين های مذهبی ماننــد راهپيمایی عظيم اربعين 
و راهپيمایی جاماندگان، مقابلــه با بيماری همه گير، 
نهضت کمک هــای مؤمنانه، جهاد فرهنگی و امداد در 
حوادث طبيعی اشــاره کردند و افزودند:»این جوانان 
خســتگی ناپذیر و فعال در ميانــه ميدان، هرگز نااميد 
و گسسته از ارزشها نيســتند و البته پيشتاز همه این 

عرصه ها و حرکتها نيز جوانان با ایمان بوده اند.«
فرمانده کل قوا، نيروهای مسلح را از جمله ستون های 
اســتحکام ملی خواندند و با تأکيد بر ضرورت تقویت 
این عامل اســتحکام بخش، خاطرنشان کردند:»تقویت 
نيروهای مســلح برای ایراِن ما که با دشــمنان قلدر و 
زورگویی همچون آمریکا مواجه است، اهميت مضاعف 

دارد و مســئوالن نظامی باید با به کارگيری راه کارهای 
نو و روزآمد، هوشمندســازی همــه برنامه ها و ابزارها 
و تجهيــزات، تقویــت پژوهش های علمــی و طراحی 
بازهای پيچيده جنگ ترکيبی در مقابل جنگ ترکيبی 

دشمن، قدرت دفاعی کشور را افزایش دهند.«
ایشان مســئوليت اصلی نيروهای مسلح را حراست 
از امنيــت ملی به مثابه زیرســاخت همه ابعاد زندگی 
اعم از امنيت در مســائل شخصی و امنيت در مسائل 
عمومی خواندند و افزودند: »دون امنيت پيشــرفت در 

هيچ عرصه ای امکان پذیر نيست.«
حضرت آیت اهلل خامنه ای این نکته را هم افزودند که 
ناامنی در کشــورهای بزرگ و از همه بدتر در آمریکا 
وجود دارد و همواره شاهد حمله به مدرسه، فروشگاه 

و رستورانهای آن هستيم.
 رهبر انقــالب، نيروهای مســلح را تأمين کنندگان 
امنيت کشــور خواندند و گفتنــد: »بنابراین تضعيف 
نيروهای مســلح، تضعيف امنيت کشور است و کسی 
که به پاسگاه پليس یا پایگاه بسيج حمله می کند یا در 
سخنان خود به ارتش یا سپاه طعنه می زند، به امنيت 

کشور حمله می کند.«
ایشــان در این زمينــه افزودند:»پليــس موظف به 
ایستادن در مقابل مجرم و تأمين امنيت جامعه است، 
بنابراین تضعيف پليس به معنی تقویت مجرمين است 
و کســی به پليس حمله می کند، مــردم را در مقابل 
مجرمين، اراذل و اوباش، ســارقان و زورگيران بی دفاع 
می گذارد.«حضرت آیت اهلل خامنه ای »امنيِت درون زا« 
را امتيازی بزرگ برای کشــور برشــمردند و گفتند:» 
امنيت ما کاماًل درون زا و بدون اتکا به دیگران اســت و 
این امنيت با امنيتی که دیگران از بيرون ایجاد کنند و 
به آن کشــور نگاه استفاده از گاو شيرده داشته باشند، 

کاماًل متفاوت است.«
ایشــان، امنيت جمهوری اســالمی ایران را منبعث 
از اتــکاء بــه قدرت پــروردگار و پشــتيبانی حضرت 
ولی عصر)عج( و اندیشه و ایستادگی و ملت و نيروهای 
مســلح خواندند و افزودند: آنکه به بيگانه متکی است، 
در روز مبــادا همان نيروی خارجــی او را تنها خواهد 
گذاشــت چرا که نــه می خواهد و نــه می تواند از آن 

حراست و حفاظت کند.

واکنش رهبر انقالب به مرگ »مهسا امینی« وحوادث بعد از آن:

به سازمان انتظامی و بسیج ظلم شد

اصفهــان – مرادیــان: تفاهم نامه راه اندازی بــاغ »ایران 
زاد« ميان شــهرداری اصفهان و ســازمان جهاد کشاورزی 
اســتان با حضور معاون وزیر جهاد کشــاورزی امضا شد.به 
گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، تفاهم 
نامه ای با موضوع همکاری و مشــارکت ســازمان پارک ها و 
فضای سبز شــهرداری اصفهان و مرکز تحقيقات و آموزش 
و ترویج کشــاورزی اســتان در حوزه فضای سبز و محيط 
زیست و برنامه احداث باغ ایران زاد )گونه های انحصاری در 
ایران( روز دوم مهرماه امضا شــد.حمایت از ایجاد و توسعه 

واحدهــای فناور با هدف توســعه اقتصــاد دانش بنيان در 
بخش فضای ســبز و محيط زیست شــهری، کمک به حل 
مســائل و چالش های مرتبط با زوال تنوع زیستی ناشی از 
تغيير اقليم و خشکســالی، افزایــش آگاهی عمومی به ویژه 
دانشــجویان و محققان، برگزاری نشســت های تخصصی با 
رویکرد دانش بنيان در حوزه فضای سبز، انعقاد قراردادهای 
مشــارکت، همکاری طرفيــن در توليد، تکثير و توســعه 
گونه هــای گياهی مقــاوم به کم آبی از جملــه اهداف این 
تفاهم نامه اســت.در این مراسم از پوستر »رویداد استارت 

آپی ســرمایه گذاری در حوزه فضای ســبز شهری و محيط 
زیســت« نيز رونمایی شــد. محورهای این رویداد شــامل 
نهاده ها، تغذیه گياهی، بســترهای کشت، آفت و بيماری ها، 
طراحی ماشين های فضای سبز، استفاده از ربات در عمليات 
هرس درختان، اینترنت اشيا در فضای سبز و محيط زیست 
و هوشمندسازی و پياده سازی روش های نوین آبياری است.

این رویداد اســتارت آپی با همکاری شــهرداری اصفهان و 
مرکز تحقيقات و آموزش کشــاورزی و منابع طبيعی استان 

اصفهان در آبان ماه 1۴۰1 برگزار می شود.

با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی انجام شد؛

امضای تفاهم نامه راه اندازی باغ »ایران زاد« میان شهرداری اصفهان و سازمان جهاد کشاورزی
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