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گزارش روز
استاندار در آیین افتتاح  160پروژه حوزه سالمت
مطرح کرد

تفاهمبرایساخت
1000تختجدید

تفاهم برای ساخت  1000تخت جدید

تغییراتی در روند احداث اورژانس قائم

معاون توسعه و پشتیبانی دانشگاه علوم
پزشکی مشهد نیز در این مراسم با اشاره به
پروژههای در دست اجرای این مجموعه از
بازپسگیری پروژه اورژانس قائم از پیمانکار
طرح (اداره کل راه و شهرسازی) خبر داد
و گفت :با توجه به افزایش تختهای این
بیمارستان که به دلیل اجرای طرح هتلینگ
صورت پذیرفته است ،دیگر به اجرای طرح
اورژانـــس بــزرگ بیمارستان قائم نیازی
احساس نمیشود و ایــن طــرح با ساخت
یک اورژانــس متمرکز توسط دانشگاه علوم
پزشکی اجرا خواهد شد.

حضرت آیــت ا ...خامنه ای رهبر معظم انقالب
اسالمی در خجسته میالد نبی مکرم اسالم حضرت
محمد مصطفی(ص) و حضرت امام جعفر صادق(ع)
در دیــدار سران سه قوه ،جمعی از مسئوالن نظام،
سفیران کشورهای اسالمی و میهمانان کنفرانس
وحــدت اسالمی ،پیروی از تعالیم حضرت ختمی
مرتبت را شــرط رهایی امــت اسالمی از مشکالت
داخلی ،منطقهای و جهانی خواندند و تأکید کردند:
دنیای اسالم اگر عزت و قدرت میخواهد ،وحدت و
استقامت را سرلوحه کار خود قرار دهد.
به گــزارش پایگاه اطــاع رسانی دفتر مقام معظم
رهبری ،ایشان با تبریک ایــن عید سعید به ملت
ایران ،امت اسالمی و همه آزادگان جهان خاطرنشان
کــردنــد :پیامبر عظیم الــشــأن اســـام ،رحمت
پروردگار برای همه بشریت بود و پیروی از او ملتها
را از ظلم و استکبار قدر تها ،اختالفات طبقاتی،
اشرافیتهای ظالمانه و دیگر رنجها و اسارتها نجات
میدهد.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به تأکیدات پروردگار به
پیامبران الهی و پیروان آنها درباره استقامت و پایداری
بهعنوان شرط پیروزی ،افزودند :امروز هم استقامت
در راه پیامبر عظیم الشأن اسالم میتواند توطئههای
بزرگ زورگویان جهانی را ناکام بگذارد.

آمریکا ،رژیم صهیونیستی ،مرتجعین و وابستگان به
قدرتها فرعونهای امروز هستند

حــضــرت آیـــت ا ...خــامــنــه ای «آمــریــکــا ،رژیــم
صهیونیستی ،مرتجعین و وابستگان به قدر تها»
را «فرعونهای امروز جهان» خواندند و با اشاره به
تــاش آنهــا بــرای ایجاد اختالف و جنگ در امت
اسالمی گفتند :برخی سیاستمداران آمریکایی
خواسته یا ناخواسته اذعــان کــرد هانــد که باید در
منطقه غــرب آسیا جنگ و درگــیــری بهوجودآید
تا رژیــم صهیونیستی در حاشیه امــن قــرار گیرد و
پیکر خونین دنیای اســام ،توان پیشرفت نداشته
باشد.
رهبر انقالب اسالمی با ابراز تأسف شدید از پیروی
برخی حاکمان منطقه از خواسته های آمریکا افزودند:
جمهوری اسالمی هیچ انگیزهای برای اختالف با
دولتهای مسلمان ندارد و همانگونه که در داخل

ایران ،وحدت و برادری را حاکم کرده است ،در دنیای
پیگیر وحدت و اتحاد
اسالم نیز معتقد و عالقهمند و
ِ
است.
ایشان تأکید کردند :زبان ما در مقابل دنبالهروهای
آمریکا در منطقه ،زبان نصیحت است و بنا نداریم
به حر فهای برخی ّ
جهال پاسخ بدهیم اما آ نها را
نصیحت میکنیم که خدمت به ظالمان جهان به ضرر
خود آنهاست و به فرموده قرآن ،همراهی با ظالمان
سرانجامی جز نابودی ندارد.

مقابله با تکفیری های وحشی ،مقابله با ظلم و تحریف
اسالم بود

حضرت آیت ا ...خامنه ای هدف نهایی دشمنان را از
ایجاد گروههای تکفیری ،ایجاد جنگ شیعه و سنی
خواندند و افزودند :خداوند دشمنان ما را احمق
آفریده و همین موجب شد هدف دشمنان اسالم یعنی
جنگ مذهبی ،محقق نشود و انشاءا ...در آینده نیز
محقق نخواهد شد.
رهبر انقالب اسالمی «ایستادگی» را رمز پیروزی در
مقابل تکفیریهای وحشی دانستند و افزودند :مقابله
ما با آنها ،مقابله با ظلم و تحریف اسالم بود و اکنون
نیز دنبالههای آنها هر جا که باشند ،عامل آمریکا و
صهیونیزم هستند و ما در مقابل آنها خواهیم ایستاد.

ایشان وحدت امت اسالمی و ایستادگی در مقابل
صهیونیزم و دیگر دشمنان اسالم را عالج دردهای
دنیای اسالم و راه رسیدن به قدرت و عزت برشمردند
و تأکید کردند :مسئله فلسطین امروز در رأس مسائل
سیاسی امت اسالم است و همه موظفند برای آزادی و
نجات ملت فلسطین تالش و مجاهدت کنند.

ملت ایران ،پرچم عزت اسالمی را در قله هایی باالتر به
اهتزاز در خواهد آورد

رهبر انقالب ،ادعــای دشمنان اسالم دربــاره اعالم
قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی را ناشی
از ناتوانی و عجز آ نها دانستند و افزودند :دنیای
اســام بــدون شک در مقابل این توطئه میایستد
و صهیونیستها بــا ایــن کــار ضــربــه بــزرگتــری
میخورند و فلسطین عزیز بدون تردید سرانجام آزاد
خواهد شد.
حضرت آیت ا ...خامنهای با تجلیل از «شجاعت،
بصیرت و استقامت ملت ایران» در عبور از گردنههای
بسیار دشوار  ۴دهه اخیر افزودند :دوستان جمهوری
اسالمی در سراسر دنیا و دشمنان ایــران بدانند
ً
مشکالت پیش رو ،حتما از مشکالت  ۴دهه گذشته
کوچکتر خواهد بود و ملت ایــران با توانی بیشتر،
همه آنها را خنثی میکند و پرچم عزت اسالمی را در

جمهوری اسالمی ایران با تغییر مرزهای جغرافیایی
مخالف است

رئیس جمهور با اشاره به توطئ ه جدید پیش روی جهان
اسالم ،افــزود :قدس متعلق به اسالم و مسلمانان و
فلسطینیهاست و جایی برای ماجراجویی جدید
استکبار جهانی وجود ندارد.
آقای روحانی با بیان اینکه هدف بلند مسلمانان آزادی
قدس است ،گفت :جمهوری اسالمی ایران همواره
به دنبال صلح و ثبات در منطقه و با تغییر مرزهای
جغرافیایی مخالف است و با حمایت از ملتها در
برابرتروریسم ،خواهان حل مشکالت از طریق مذاکره
است ،اما در عین حال هیچ ملت مسلمانی از جمله
ملت ایران تجاوز استکبار و صهیونیزم به مقدسات
اسالمی را تحمل نخواهد کرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه مسلمانان از جمله ملت
فلسطین باید در برابر توطئه بزرگ اعالم قدس به
عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی یکصدا بهپا خیزند،
افزود :کشورهای اسالمی و سازمان همکاری اسالمی
مسئولیت سنگینی در این زمینه بر دوش دارند.

روحانی معذوریتهاییداشتهاست

از سوی دیگر اگر چنین فراکسیونی فعالیت نکند
پانترکیسمها ،پانعربیسمها ،پانکردیسمها و ...
رشدخواهندکرد.
پزشکیان همچنین در پاسخ به سؤال دیگری مبنی
بر اینکه چرا رئیس جمهور به بسیاری از قولهایش
همچون مطالبات رأیدهندگان عمل نکردهاست،

گفت :معتقد نیستم که آقای روحانی نمیخواهد
قــول هــایــش را عملی کند بلکه معتقدم وی
معذوریتهایی داشتهاست و شاید به همین دلیل
برخیازگزینههارابرایکابینهمعرفینکرد.
همچنین نائب رئیس مجلس ،در جمع دانشجویان
دانشگاه شهید بهشتی ،با بیان اینکه یکی از

مشکالت دانشجویان در دانشگاهها این است که
منطق گفتوگو را هنوز نمیدانند ،افزود" :هو کردن"
برازنده دانشجو نیست مانند یکسری از نمایندگان
که در صحن علنی همین کار را میکنند بنابراین
این دست از دانشجویان نمیتوانند منتقد مجلس
باشند چــرا که دانشجو باید حــرف بزند و منطق
داشتهباشد.
وی با انتقاد به برخی از رفتارهای دانشجویان در
این نشست و فریادهای آنان ،گفت :این رفتارها،
دانشگاه را به سمت سیستم پادگانی خواهد برد؛
همانسیستمیکهشمادانشجویاننمیخواهیددر
دانشگاه دنبال شود بنابراین بهتر است خود نیز در آن
قالبنروید.
این نماینده مجلس تصریح کرد :بحثهای پرتنش و
دعوا نتیجهای جز پادگانی کردن دانشگاه ندارد چرا
که در این دعواها ،گروهی که قدرت بیشتری دارد
پیروز خواهد شد اما اگر این نگاه که همه حق دارند
و کسی نباید به دیگری توهین کند در تمامی شما
تسریپیداکندجامعهبهتوسعهیافتگیخواهدرسید
بنابراین بهتر است با هم گفتوگوی منطقی داشته
باشیم.

سایه روشن

آیتا ...جوادی آملی ،از مراجع تقلید تصریح کرد :لباس
روحانیت برای همیشه است و خاتمهای ندارد و طالب
باید حرمت آن را نگهدارند .وی افــزود :هیچکس به
اندازه روحانیت به رسول ا(...ص) نزدیک نیست چرا
که مردم از روحانیون دین را میآموزند و باید قدردان
نعمت حرکت در مسیر اهــل بیت(ع) و یــاری دین
پیامبر(ص) باشیم( .مهر)
سید یحیی رحیم صفوی ،دستیار ارشد فرمانده معظم
کل قوا با بیان اینکه ایران ،سوریه و عراق را به آرامش
و امنیت رساند ،گفت :کشورهایی مانند سعودی که
نوکر آمریکا هستند ،به یکی از ریشههای نا امنی در این
منطقه تبدیل شدهاند( .فارس)
مصطفی کواکبیان ،نماینده مردم تهران در مجلس
شــورای اسالمی با بیان اینکه ما در مجلس دهم
قرار نیست کشور را با افراطیگری پیش ببریم و در
چارچوب و سازوکارهای نظام جمهوری اسالمی

گفتوگویتلفنیروحانیواردوغان

دشمنان در فکر توطئههای جدیدی هستند

پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی ،رئیس جمهور
مشکالت امروز جهان اسالم را نتیجه فاصله گرفتن
از قرآن و وحی دانست و افزود :امروز مردم مسلمان
منطقه در برابر تروریستها و حامیان مستکبر و
صهیونیزم آنها به پیروزی رسیدهاند و دشمنان در
فکر توطئههای جدیدی هستند.
آقــای روحانی با بیان اینکه همچنان باید در برابر
آمریکا ،رژیم اشغالگر قدس و اذناب آ نها هوشیار
باشیم ،گفت :دشمنان با استفاده از بیتالمال
مسلمین ،منطقه را تبدیل به انبار سالح و دخالتهای
خود را در منطقه بیشتر کردهاند.
رئیسجمهور با بیان اینکهآمریکا در گرماگرم جنگ
سوریه با تروریستها پایگاه هوایی اینکشور را برای
کمک به داعش و دیگر تروریستها بمباران کرد،
افزود :هرزمانی که پیروزی بزرگی برای مردم سوریه
حاصل شد ،رژیم صهیونیستی به بهانهای بخشی از
خاک سوریه را بمباران کرد.

پزشکیان با اشاره به مطالبات رأیدهندگان از رئیس جمهور :

نائب رئیس مجلس شورای اسالمی ،در آستانه روز
دانشجو به دانشگاههای تهران و شهید بهشتی رفت
و در جمع دانشجویان سخنرانی کرد و به سؤاالت آنان
پاسخداد.
به گــزارش خانه ملت ،مسعود پزشکیان ،در جمع
دانشجویاندانشکدهادبیاتوعلومانسانیدانشگاه
تهران ،با انتقاد از سیستم و سازوکار پرداخت حقوق
و دستمزد در کشور ،افــزود :چطور میشود فردی
پس از سالها تحصیل و رسیدن به درجه پزشکی
برای درمان یک بیمار و جراحی آن مبلغ هنگفتی
را طلب کند و چنین شرطی را بــرای نجات بیمار
بگذارد؟!
وی ادامه داد :چرا یک پزشک برای یک جراحی دو
ساعته  30میلیون از بیمار خود طلب میکند و کسی
ازمیانمسئوالنجلویآنهانمیایستد.
نایب رئیس مجلس شــورای اسالمی در پاسخ به
ســوال دیگری مبنی بر اینکه فعالیت فراکسیون
اقوام در مجلس چه ضرورتی دارد؟ گفت :اگرچه
معتقدم فعالیت این فراکسیون مانند حرکت بر لبه
تیغ است چرا که ممکن است در صورت خارج شدن
از مسیر واقعی منجر به افزایش اختالفها شود اما

اخبار کوتاه

قلههایی باالتر به اهتزاز در خواهد آورد.

عکس  :خانه ملت

استاندار خراسان رضوی نیز در این مراسم
با بیان این که تعداد تختهای بیمارستانی
این استان در دولت تدبیر و امید نسبت به
قبل از آن  30درصد افزایش یافت ،گفت :در
این دوران بیش از دو هزار تخت بیمارستانی
در استان ایجاد شد و یک هزار و  200تخت
بیمارستانی دیگر نیز در حال ایجاد است.
علیرضا رشیدیان افــزود :ایجاد یک هزار
تخت بیمارستانی در این استان نیز طبق
تفاهمنامههای صــورت گرفته در حال
پیگیری است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در
این مراسم گفت :طبق بررسی انجام شده
هماکنون با کمبود  ۴۰هزار متر مربع فضای
آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مواجه هستیم.
مــحــمــدرضــادارابــی اظــهــارکــرد :در بحث
پژوهش و فــنــاوری طی چهار ســال اخیر
توانستیم رتبههای سوم ،چهارم و دوم فناوری
را به خود اختصاص دهیم اما علیرغم اعتبار
 ۱۵درصدی پژوهش و فناوری ،ما معتقدیم
اعتبارات در این بخش باید افزایش یابد.

«فلسطین»آزادخواهدشد
عکس KHAMENEI.IR :

بنیامین یوسف زاده -همزمان با سالروز
میالد نبی مکرم اســام(ص) 160 ،پروژه
بهداشتی و درمانی استان خراسان رضوی با
اعتباری بیش از  133میلیارد تومان با حضور
وزیــر بهداشت ،درمــان و آمــوزش پزشکی،
استاندار خراسان رضوی و شماری از مدیران
ارشد حوزه سالمت استان و شهر مشهد مورد
بهره برداری قرارگرفت« .برج سپید» نیز به
عنوان مرکز جدید گسترش سالمت دانشگاه
علوم پزشکی مشهد با زیربنای بیش از 24
هزار مترمربع ،جزو مهمترین پروژههایی بود
که با حضور سید حسن قاضی زاده هاشمی
به بهره برداری رسید.
به گزارش شهرآرا ،وزیر بهداشت ،درمان و
آمــوزش پزشکی در این مراسم که در محل
یکی از سالنهای جلسات برج سپید برگزار
شــد ،از ادامــه پر قــدرت طــرح تحول نظام
سالمت در دولت دوازدهم خبر داد و گفت :در
دولت یازدهم اینگونه تبلیغ شد که گیرندگان
خدمات طرح تحول نظام سالمت راضی
بوده اما ارائه دهندگان آن یا همان جامعه
پزشکی از این طرح راضی نیستند ،در حالی
که این عقیده اکثریت جامعه پزشکی نبوده
است.
دکــتــر سید حسن قــاضــی زاده هاشمی
اظهار امــیــدواری کــرد :با رفــع مشکالت و
کاستیهای موجود در تأخیر پرداختیها
شاهد افزایش رضایتمندی اعضای هیئت
علمی ،پرستاران ،ماماها ،کارشناسان
آزمایشگاهی و گرو ههای مختلف پزشکی
باشیم.
وی بــا بیان ایــن کــه دانشگا ههای علوم
پزشکی کشور باید از حاشیهها به دور بوده و
با مدیریت شایسته از تمام توان و ظرفیتها
در اجــرای بهتر طرح تحول نظام سالمت
استفادهکنند ،گفت :برج سپید و مجموعه
زیبای چند منظوره بهداشتی ،درمانی،
آموزشی و پژوهشی مشهد درکشور منحصر به
فرد است که در مدت زمان کوتاه و با هزینه کم
احداث و به بهره برداری رسید و باید به عنوان
الگو در اجرای طر حهای بهداشتی و درمانی
در کشور مطرح شود.
وی با اشــاره به سوءاستفاده از طب سنتی
از سوی برخی افراد افزود :کج رفتاری و بد
رفتار یهایی که هم اکنون برخی با حوزه
طب سنتی دارند باید توسط دستگاه قضایی
پیگیری و با آن برخورد قانونی شود و از سوی
دیگر دلسوزان و دست اندرکاران حوزه طب
سنتی نیز باید در این زمینه واکنش نشان
دهند.

رهبر انقالب با نشانه عجز دانستن ادعای دشمنان مبنی بر اعالم قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی:
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حرکت میکنیم ،تأکیدکرد :ما باید به فکر آرمانهای
مردم و مطالبات به حق ملت و احزاب باشیم( .ایرنا)
جلیل رحیمی جهان آبادی ،رئیس فراکسیون اهل
سنت مجلس ،با بیان اینکه متأسفانه امــروز بذر
اختالفات و جنگ افروز یها درخاورمیانه کاشته
شــدهاســت افـــزود :نــاراحــت کننده اســت کــه این
اختالفات فرصت رشد و توسعه را از کشورهای اسالمی
گرفته است .وی افزود :برای پیشرفت و توسعه و پایه
ریزی تمدن نوین اسالمی باید در کنار یکدیگر باشیم
و اختالفات بین خود را از طریق گفتوگو و نگاه مبتنی
بر عدالت مدیریت کنیم .رحیمی تصریح کرد :براین
اســاس چهره اســام در نزد جهانیان به عنوان یک
دین صلح طلب بهتر و بیشتر معرفی خواهد شد.
(دانشجو)
پرویز فتاح ،رئیس کمیته امــداد ،گفت :فرهنگ
کار باید تقویت شود .متأسفانه فرهنگ کار ضعیف

شده است .تا این کار نشود ،انجام کار ارزش تلقی
نمیشود .پیغمبر دست کارگر را بوسیده است و این
نشان میدهد کار در مکتب ما دارای ارزش است ،مردم
مناطق مرزنشین با کمک ما کارهایشان را خودشان
انجام میدهند .بحث خوداشتغالی و خودکفایی
خیلی مهم است از آن غافل نشویم جهتگیری این
کارها به سمتی شود که خود شخص درآمــد داشته
باشد( .ایلنا)
سیدکمال خرازی ،رئیس شــورای راهبردی روابط
خارجی گفت :تــاش برخی دول ـتهــای غربی و
منطقهای بــرای انحالل حشد الشعبی یک توطئه
است و مردم عراق اجازه چنین حرکتی را به دیگران
نمیدهند .وی اضافه کرد :ملت شجاع عراق اجازه
نمیدهد که آمریکاییها به دخالتها و توطئههای
شوم خود در این کشور ادامه دهند( .فارس)
علی مطهری ،نائب رئیس مجلس شورای اسالمی ،با

انتقاد نسبت به مسئله ستارهدارکردن دانشجویان و
اخراجبرخی دانشجویانازفضایعلمی،تصریحکرد:
ستارهدار کردن دانشجویان عمل منسو خشد های
است که باید در دانشگا ههای کشور منتفی شود.
(ایسنا)
فرهاد رهبر ،رئیس دانشگاه آزاد اسالمی ،با اشاره
به اینکه یک لــوال میان نظام پــرورشــی و آمــوزش
عالی کشور وجــود دارد که بر ایــن اســاس  8هزار
میلیارد تومان گــردش مالی کنکور اســت ،گفت:
کــا سهــای کنکور و بــرگــزاری آزمـــون و مسائل
اینچنینی دارای  8هزار میلیارد تومان گردش مالی
است که افــرادی اجــازه نمیدهند ،کنکور حذف
شود .وی اضافه کرد :ببینید این افراد چه کسانی
هستند و چرا نمیگذارند کنکور حذف شود؟ چرا
به جامعه استرس میدهند و اجــازه نمیدهند
نظام آموزش عالی در ایران مانند دنیا عمل کند؟
(تسنیم)

پایگاهاطالعرسانیریاستجمهوری-رؤسای
جمهوری اسالمی ایران و ترکیه در تماسی
تلفنی ،قــدس شریف را جزءجدانشدنی
فلسطین دانستند و با نکوهش شدید تصمیم
آمریکا ،از همه کشورهای اسالمی و صلح
دوست جهان خواستند متحد و یکصدا در
برابر این حرکت بیثبات کننده و غیرقانونی
واشنگتن ،بایستند .روحانی در این گفتوگو
تأکیدکرد :ما معتقدیم در شرایط کنونی همه
کشورهای اسالمی باید متحد و یکصدا
در برابر این تصمیم نادرست ،غیرقانونی،
تحریک آمیز و بسیار خطرناک آمریکا،
اقدامی جدی انجام دهند.

پاسخقاسمیبهتیلرسون

فارس -بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور
خارجه سخنان اخیر وزیر امورخارجه ایاالت
متحده بعد از دیدار با موگرینی را اصرار بی
مورد و لجاجت بی ثمر در تکرار اتهامات واهی
نسبت به ایران خواند .وی تاکید کرد :ایران
با قدرت تمام و در چارچوب تمامی موازین
اخالقی و رعایت تمام هنجارهای تعریف شده
بین المللی و با توانمندی بسیار درراستای
کمک به ثبات و امنیت و مبارزه با تروریسم و
جنگ افروزی و بدون توجه به دروغ های بد
خواهان مردم منطقه ،به تالشهای سازنده
ِ
خــود مسئوالنه ادامــه خواهد داد .رکس
تیلرسون ،وزیر امور خارجه آمریکا با طرح
ادعاهای بیاساس علیه کشورمان گفته بود:
اقدامات بیثبات کننده ایران در خاورمیانه،
بی پاسخ نمیماند.

بهدنبالامنیتیکردنفضانبودیم

ایسنا-عبدالرضا رحمانی فضلی ،وزیر کشور
گفت :با توجه به عملکرد دولــت یازدهم،
دانشجویان و دانشگاهیان شاهد بودند که
دولت به هیچ وجه بهدنبال امنیتی کردن
فضای دانشگاهها نبوده و نیست و سیاست
وزارت کشور برگزاری تمامی مراسمهای
دانشجویی مجوزدار به صورت قانونی است و
از آن هم حمایت کرده و میکند .وی با تاکید
بر اینکه هیچ فرد یا گروهی حق نداردبرای
جلوگیری از بــرگــزاری مــراســم مــجــوزدار
اقدامیکند ،تصریح کرد :وزارت کشور حامی
برگزاری مراسمهای مجوزدار و قانونی است
و از این بابت از هیچ کمک و تالشی دریغ
نخواهد کرد.

باخودماندرگیرشدیم

ایلنا -حجتاالسالم سیدحسن خمینی در
دیدار شرکتکنندگان سی و یکمین کنفرانس
بینالمللی وحدت اسالمی ،با بیان اینکه
سا لهاست چشمان پیامبر (ص) خونبار
است ،گفت :جامعه اسالمی همانگونه که
در کشورهای مختلف از جمله عراق ،سوریه،
بحرین و یمن شاهد هستیم ،دچار یکی از
دورههایتلخبرادرکشیاست.یادگارامام(ره)
ادامه داد :در حالی که پیش از این موضوع
اصلی ما فلسطین و مقابله با صهیونیست
بود اما سالهاست بزرگترین دوره آرامش را
به صهیونیستها عرضه داشتهایم؛ زیرا ما
مسلمانانباخودماندرگیرشدیم.

بودجه۹۰۰میلیاردیبرایمعلوالن

ایسنا -انوشیروان محسنیبندپی ،رئیس
سازمان بهزیستی در همایش وحدت اقوام،
معلوالن و بهزیستی که در گرگان برگزار شد،
گفت :مجلس  ۹۰۰میلیارد تومان برای ارائه
تسهیالت به معلوالن در اختیار ما قرار داده
اســت .وی همچنین ادامــه داد :با کمک
مجلس در برنامه ششم توسعه ،غربالگری
ژنتیک ازدواج اجــبــاری شــده اســت و
پژوهشهای ما نشان داد که اگر مشاورههای
ژنتیک را پیگیر یکنیم ،از تولد  ۲۵تا ۳۰
هزار کودک دارای اختالل ژنتیک جلوگیری
میشود.

الحاقناوموشکاندازسپربهنداجا

تسنیم -ناو موشکانداز "سپر" بهعنوان
جدیدترین ناو موشکانداز ایرانی با حضور
امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلح و دریــادار خانزادی فرمانده نیروی
دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایــران ،در
بندر انزلی به ناوگان نیروی دریایی ارتش
ملحق شد .ناو سپر  47متر طول 3،متر و 90
سانتیمتر ارتفاع ،حداکثر  35گره دریایی
سرعت دارد و مجهز به انــواع سال حهای
پیشرفته بومیساز یشده شامل سامانه
موشکی سطح به سطح ،توپهای  76و 40
میلیمتری و رادار کنترل آتش با قابلیت
ردیابی جنگندهها و موشکهای کروز است.

