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فرمانده نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران گفت: 
ــان با هفته نيروي دريايي ارتش، فردا دو فروند زيردريايي  همزم
ــرو مي پيوندد و ناو  ــطحي اين ني ــر به يگان زيرس كالس غدي

موشك انداز سيناي 7 نيز رونمايي مي شود.
ــياري در  ــادار حبيب اهللا س ــر دري ــزارش ايرنا، امي ــه گ ب
ــروي دريايي  ــبت هفتم آذر، روز ني ــتي خبري به مناس نشس
ــي كالس غدير از جمله  ــع خبرنگاران گفت: زيردرياي در جم
ــط نيروهاي  ــت كه توس ــور اس ــي كش ــاي بوم زيردريايي ه
ــروي دريايي ارتش و صنايع  ــص و متعهد ايراني در ني متخص
ــلح طراحي و  ــتيباني نيروهاي مس ــي وزارت دفاع و پش دفاع

ساخته شده است.
وي يادآور شد: متخصصان ايراني در زمينه ارتقاي توانمندي 
ــتفاده از زيردريايي ها  ــروي دريايي ارتش براي اس كاركنان ني
ــاخت  ــي كالس غدير همچنين موفق به س ــه زيردرياي از جمل

شبيه ساز پيشرفته كالس غدير شده اند.
ــازه اصلي و  ــياري همچنين با بيان اين كه از س حبيب اهللا س
ــينا رونمايي مي شود،  ــك انداز س مرحله دوم راه اندازي ناو موش
افزود: مرحله دوم پيشرفت كار ناوشكن سهند كه در بيست ونهم 
شهريور سال جاري سازه اصلي آن به آب انداخته شد، نيز رونمايي 

مي شود.
 الحاق 2 فروند هواناو به نيروي دريايي

امير دريادار سياري همچنين با بيان اين كه دو فروند هواناو نيز 
فردا به ناوگان هواناوهاي نيروي دريايي ارتش ملحق مي شود، 
خاطرنشان كرد: اين دو هواناو پيش از اين دچار آسيب شده بود كه 
با توان علمي نيروهاي متخصص و متعهد نيروي دريايي ارتش و 
صنايع دفاعي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به صورت 

اساسي تعمير شده است.
امير دريادار سياري با تاكيد بر اين كه ارتقاي توانمندي هاي 
ــع ايران در عرصه  ــي ارتش در جهت دفاع از مناف ــروي درياي ني
ــورهاي فرامنطقه اي در اين  ــت، اظهارات برخي كش درياهاس
ــتاي ايران هراسي و توجيه حضور خود در منطقه  زمينه را در راس

ارزيابي كرد.
وي ادامه داد: اين نيرو به هيچ كشوري اجازه نزديك شدن به 

مرزهاي آبي ايران را نخواهد داد.

 ادامه حضور در آب هاي آزاد
امير دريادار سياري با بيان اين كه درياهاي آزاد متعلق به همه 
ــت، يادآور شد: نيروي دريايي ارتش براي تامين منافع  ملت هاس
ملت منطبق با قوانين بين المللي و همانند ساير كشورها به حضور 

خود در آب هاي آزاد و بين المللي ادامه مي دهد.
وي از جمله اهداف نيروي دريايي ارتش را حضور در آب هاي 
آزاد و پهلوگيري در بنادر ساير كشورها از جمله كشورهاي دوست 
ــال پيام صلح و دوستي به اين كشورها عنوان  و هم پيمان و ارس

كرد.
فرمانده نيروي دريايي ارتش با اشاره به حضور نيروي دريايي 
ــش در خليج عدن و باب المندب اظهار كرد: نيروي دريايي با  ارت
ــدف حفظ خطوط مواصالتي خود در اين منطقه حضور دارد و  ه

در بيست وسومين ناوگروه اعزامي اين نيرو ناوشكن كامال بومي 
جماران نيز حضور دارد. 

ــه داد: ناوگروه هاي نيروي دريايي  ــياري ادام امير دريادار س
ــتي هاي  ــش در كنار انجام وظايف خود در تامين امنيت كش ارت
ــورمان، در صورت اعالم نياز كشتي هاي  نفتكش و تجاري كش

ساير كشورها به آنها نيز كمك مي كند.
ــده نيروي دريايي ارتش همچنين درباره رزمايش اين  فرمان
ــي دارد رزمايش  ــال 91 گفت: نيروي دريايي آمادگ ــرو در س ني
جديدي را كه بسيار گسترده تر از رزمايش واليت 90 خواهد بود، 
ــان برگزاري اين رزمايش و محل آن،  ــزار كند، اما درباره زم برگ
ــتاد ارتش و ستاد كل نيروهاي مسلح بايد تصميم گيري كنند  س

كه تاكنون نظر خود را اعالم نكرده اند.

وي در خصوص اعزام ناوهواپيمابر آمريكايي استنيز به خليج 
فارس كه بنا بر اعالم منابع آمريكايي چهار ماه زودتر و به منظور 
ــده است، گفت: آنچه  مقابله با تهديدات ايران به منطقه اعزام ش
مسلم است، هيچ ناو هواپيمابري حق نزديكي به مرزهاي دريايي 
ــورها  ايران را ندارد و آنها هم بنا بر قراردادهايي كه با برخي كش
ــتفاده مي كنند و به همان كشورها  دارند، فقط از آب هاي آزاد اس

مي روند. 
وي ادامه داد: اين كه گفته مي شود اين ناو هواپيمابر، چهار ماه 
زودتر به منطقه اعزام شده، به دليل نقص فني است كه ناو قبلي 
داشت و اخيرا از منطقه خارج شد. امير دريادار سياري تصريح كرد: 
امروز اگر نتوانيم امنيت دريايي را برقرار كنيم، قادر نخواهيم بود  

امنيت كلي كشور را تامين كنيم.

تخلف آمريكا از معاهده «ان.پي.تي»
سلطانيه: واشنگتن براي تامين نظر  اسرائيل 

كنفرانس فنالند را به تعويق انداخته است
ــس بين المللي  ــران در آژان ــالمي اي ــفير جمهوري اس س
ــازي خاورميانه  انرژي اتمي گفت: آمريكا، كنفرانس عاري س
از سالح هاي اتمي را به گروگان گرفته و اين يك تخلف آشكار 

از معاهده «ان.پي.تي» است.
ــلطانيه با اشاره  به گزارش واحد مركزي خبر، علي اصغر س
ــت كنفرانس هلسينكي بايد  به اين كه آمريكا اعالم كرده اس
ــكا يكطرفه براي تامين نظر رژيم  ــه تعويق افتد، گفت: آمري ب
ــت اين كنفرانس بايد به تعويق  ــتي اعالم كرده اس صهيونيس
ــه كنفرانس ان.پي.تي در نيويورك  ــد و اين خالف مصوب بيفت

است كه با اجماع تصويب شده بود.
وي با تاكيد بر اين كه فنالند آمادگي خود را در اين باره اعالم 
كرده و معاون وزيرخارجه اين كشور در طول يك سال گذشته 
ــت، افزود: جمهوري اسالمي  ــورت هايي را انجام داده اس مش
ايران نيز اعالم كرد كه آماده است به طور فعال در اين كنفرانس 
ــركت كند، همچنين كشورهاي منطقه و كشورهاي عربي  ش

هم به طور رسمي بارها اين مطلب را عنوان كرده اند. 
ــكار و نشانه پايبند  ــلطانيه اين اقدام آمريكا را تخلف آش س
ــت و خاطرنشان كرد:  نبودن آمريكا به مصوبه ان.پي.تي دانس
ــالمي ايران كه همواره  ــان مي دهد جمهوري اس اين امر نش
ــتار جهان و خاورميانه اي عاري از سالح هسته اي است  خواس

كامال در اين باره مصمم بوده و صادقانه گام برمي دارد. 
سفير كشورمان افزود: آمريكا با اين اقدامات يكجانبه در واقع 
ــته اي مي شود و ما اين  ــالح هس مانع تحقق جهاني عاري از س
قضاوت را برعهده جامعه بين الملل مي گذاريم كه ايران يا آمريكا 
ــته اي و  ــدام صادقانه در رابطه با اهداف صلح آميز انرژي هس ك
ــالح مرگبار اتمي و ديگر سالح ها گام  ــازي جهان از س عاري س
برمي دارند. سلطانيه با اشاره به اين كه ايران با كشورهاي همفكر و 
كشورهاي دوست در اتحاديه عرب و همچنين جنبش عدم تعهد 
ــت، افزود: اين اقدام  ــي را در اين باره آغاز كرده اس گفت وگوهاي
يكجانبه توسط آمريكا، قابل تامل نيست و اعتراض همه كشورها 
را برانگيخته است و در واقع باعث بسيج كشورهاي عاري از سالح 

هسته اي در مقابل دارندگان سالح هسته اي خواهد شد.

گزارش وزارت اطالعات از كمك هاي 
آمريكا به گروه هاي تروريستي

ــي به بررسي تعامالت  ــايت وزارت اطالعات در گزارش س
ــن در صحراي «نوادا»  ــتي منافقي آمريكا با گروهك تروريس
ــت و اعالم كرد: مقامات آمريكا زمينه را براي رفت وآمد  پرداخ

آزاد تروريست ها در اين كشور فراهم مي كنند.
ــات در گزارش خود اعالم كرد: دولت آمريكا  وزارت اطالع
با برداشت هاي  مبتني بر منافع خود از قواعد و حقوق بين المللي 
ــت ها  در كشورش و  زمينه را براي رفت وآمدهاي آزاد تروريس
فعاليت گسترده در كشورهاي تحت كنترل نظامي يا سرسپرده 

خود فراهم مي كند.
ــياري از اين  ــه بس ــادآوري اين ك ــا ي ــزارش ب ــن گ در اي
گروهك هاي  تروريستي در فهرست سازمان هاي  تروريستي 
ــد، تصريح كرد:  ــت آمريكا قرار دارن ــور خارجه دول وزارت ام
ــا زماني كه در  ــتي منافقين دقيق ــاي گروهك تروريس اعض
ــتي وزارت امور خارجه آمريكا  فهرست سازمان هاي تروريس
قرار داشتند براحتي با برخي سياستمداران آمريكايي در ارتباط 

بوده و از حمايت هاي  علني اين افراد بهره مي برند.
وزارت اطالعات با بيان اين كه تروريست ها در كشورهاي 
ــترده دارند، ادامه داد:  ــلطه نظامي آمريكا حضور گس تحت س
ــه نيز همچون منابع مالي  ــورهاي عربي منطقه خاورميان كش
ــتي را  عمل مي كنند كه وظيفه تامين مالي گروه هاي  تروريس
برعهده دارند و حتي در بسياري مواقع از نشان دادن ردپاي خود 

در اين تجارت جنايتكارانه ابايي ندارند.
ــكا بارها  ــت آمري ــه اين كه دول ــاره ب ــزارش با اش ــن گ اي
ــدام به ارائه آموزش هاي  نظامي به  به گونه اي كامال بي پروا اق
ــازمان هاي  تروريستي كرده است، مي افزايد: يكي  اعضاي س
ــوزش تفنگداران  ــده، آم ــي كه تا به حال فاش ش از نمونه هاي
دريايي اياالت متحده به اعضاي گروهك تروريستي منافقين 
ــت تا اعضاي اين  ــراي نوادا و پس از آن در تگزاس اس در صح
گروهك براي اقدامات تروريستي احتمالي عليه برنامه هسته اي 

جمهوري اسالمي و اهداف آمريكا در عراق آماده شوند.

ــتار بهشتي گفت:  نماينده ويژه مجلس در پرونده مرگ س
ــتگاه قضايي در پرونده ستار بهشتي قانوني بوده، اما  اقدام دس

تخلف پليس فتا در اين پرونده كامال محرز است.
ــري درخصوص بازديد  ــه گزارش فارس، مهدي دواتگ ب
ــتي اظهار كرد: زندان اوين و  ــتار بهش ــتگاه س از محل بازداش
بازداشتگاه پليس آگاهي از جمله بازداشتگاه هاي قانوني است 
ــتانداردهاي  ــه زير نظر قوه قضاييه فعاليت مي كنند و از اس ك
ــت و دواير انتظامي فقط مي توانند متهم  قانوني برخوردار اس
ــر نگهبان در محلي كه  ــاعاتي كوتاه و با حضور افس را براي س
ــتگاه وجود دارد، زير  ــوان «تحت نظرگاه» و نه بازداش ــه عن ب

نظر قرار دهند.
وي افزود: متأسفانه مأموران فتا متهم را پس از دستگيري 
بدون دستور قضايي در تحت نظرگاه پليس فتا آن هم به مدت 
ــداري كامال غيرقانوني  ــب نگه مي دارند كه اين نگه يك ش

بوده است.
ــوم و چهارم بازداشت متهم اشاره  دواتگري به روزهاي س
ــي مبني بر انتقال متهم به  ــتور قاض و اظهار كرد: با وجود دس
ــتگاه آگاهي، پليس فتا پس از بازگشت متهم از زندان  بازداش

اوين باز هم وي را به تحت نظرگاه پليس فتا منتقل كرد.
ــي از متهم را  ــتگاه قضاي ــا و بازجويي دس وي پيگيري ه
ــكال دانست و تأكيد كرد: خوشبختانه روند  قانوني و بدون اش
فعاليت دستگاه قضايي در پرونده ستار بهشتي، چه قبل و چه 
بعد از فوت وي بسيار قابل توجه بوده و اطالعيه اخير دادستان 
ــر واقعيات و كامال  ــوص اين پرونده منطبق ب ــران درخص ته

مورد تائيد است.

ــتي، خواستار  ــتار بهش نماينده ويژه مجلس در پرونده س
ــد و اظهار كرد:  ــتعفاي فرماندهي پليس فتا ش بركناري يا اس
ابراز برائت پليس فتا از اشتباه صورت گرفته كه منجر به هزينه 
ــده، با بركناري يا استعفاي فرماندهي پليس فتا  براي نظام ش

امكان پذير است.
ــات اينچنيني را به  ــح كرد: ما نبايد اتفاق دواتگري تصري
ــا يك نظام قاطع و قانونمند  ــاب نظام بگذاريم؛ چرا كه م حس
داريم كه در برخورد با اشتباهات با كسي تعارف ندارد؛ بنابراين 
ــيطنت  ــازي هاي گوناگون زمينه را براي ش نبايد با حاشيه س

عوامل ضد انقالب فراهم كنيم.
ــكي قانوني،  ــان كرد:با توجه به نظريه پزش وي خاطر نش
قطعا صدمات بدني منجر به فوت يا قتل ستار بهشتي نشده و 
به همين دليل هنوز هم به تحقيقات جامع قضايي نياز داريم، 
ــل بازديد از محل  ــه هفته آينده نيز گزارش كام ضمن اين ك

بازداشتگاه ستار بهشتي را تقديم مجلس خواهيم كرد.
ــتاني تهران نيز بتازگي با صدور اطالعيه اي آخرين  دادس
ــيون پزشكي هفت نفره در خصوص علت فوت  نظريه كميس
ــتي را اينچنين اعالم كرد: «در حال حاضر با توجه  ــتار بهش س
ــي هاي انجام شده و با اطالعات موجود، تعيين علت  به بررس
قطعي فوت از لحاظ پزشكي مقدور نبوده، اما نظر به اين كه در 
معاينه  جسد و بررسي هاي تكميلي هيچ گونه داليل و شواهدي 
از بيماري منجر به فوت احراز نشده است، محتمل ترين علت 
ــوك باشد كه در صورت احراز  منجر به فوت مي تواند پديده  ش
ايراد ضربه يا ضربات به نقاط حساس بدن يا فشارهاي شديد 

رواني، اين عوامل مي تواند عامل شوك مذكور باشد.

سخنگوي وزارت امور خارجه با اشاره به ثبت رسمي نامه 
شكايت ايران از آمريكا در سازمان ملل متحد و شوراي امنيت 
در خصوص نقض حريم كشورمان گفت: هر كشور و جرياني 
ــالمي ايران را  ــتن حريم جمهوري اس كه قصد زير پا گذاش

داشته باشد، با واكنش جدي مواجه خواهد شد.
ــد مركزي خبر  ــت در گفت وگو با واح ــن مهمانپرس رامي
ــالمي ايران همواره از قلمروي  ــا بيان اين كه جمهوري اس ب
ــي خود با قاطعيت، صيانت و حفاظت مي كند، افزود:  حاكميت
ــول و موازين  ــورها به اص ــه پايبند نبودن كش ــم ك معتقدي
ــطح منطقه و  ــات و امنيت را در س ــي، مي تواند ثب بين الملل

بين الملل مخدوش كند.
وي افزود: ايران حق طبيعي خود مي داند در مقابل موازين 
ــه صيانت از حريم  ــي، در خصوص موضوعي كه ب بين الملل

هوايي خود مربوط مي شود، پاسخ الزم را دريافت كند.
ــن بين المللي را از  ــوق و موازي ــت رعايت حق مهمانپرس
ــورها يك اصل دانست و افزود: رعايت حريم  جانب همه كش
و قلمروي هوايي، دريايي و زميني كشورهاي مختلف اصلي 

است كه بايد همه كشورها به آن پايبند باشند.
ــورهايي اين  ــخنگوي وزارت خارجه گفت: وقتي كش س
ــمي به مجامع  ــاهد اعتراضاتي رس ــرو را نقض كنند، ش قلم
بين المللي خواهيم بود كه اين اعتراضات به عنوان سند، ثبت 
رسمي مي شود؛ در عين حال بايد به كشورهاي نقض كننده، 
ــرار آن در آينده  ــود تا از تك ــدارهاي الزم داده ش تذكر و هش

جلوگيري شود.
ــكار عمومي و مردم  ــرد: براي اف ــت اضافه ك مهمانپرس

ــاني ناقض مقررات  ــيار مهم است كه بدانند چه كس دنيا بس
ــتند و سعي در مخدوش كردن ثبات و امنيت  بين المللي هس

مناطق مختلف دنيا دارند.
ــكايت هايي هم كه  ــخنگوي وزارت خارجه گفت: ش س
براي ثبت رسمي به مجامع بين المللي ارائه مي شود به عنوان 

اسناد، حفظ مي شود و در هر مرجعي، قابليت استناد دارد.
ــه موارد نقض  ــت ك ــناد يادآور اين اس وي افزود: اين اس
مقررات بين المللي سابقه و زمينه داشته است و نوعي هشدار 
ــورهايي كه مقررات بين المللي را نقض  تلقي مي شود تا كش

مي كنند از تكرار آن اجتناب كنند.
ــخنگوي وزارت امور خارجه همچنين ساختار سازمان  س
ــت صلح، ثبات و امنيت  ــوراي امنيت را براي ضمان ملل و ش
ــت و گفت:  ــكاالت متعدد و ناعادالنه دانس در جهان دچار اش
متأسفانه شوراي امنيت نتوانسته است به اهداف تعريف شده 
ــد و ساختار ناعادالنه  خود براي صيانت از صلح و امنيت برس
ــتقل نتوانند از حقوق  ــورا موجب شده كشورهاي مس اين ش

بين المللي خود به خوبي دفاع كنند.
ــت عدم نقض مقررات بين المللي و احترام به  مهمانپرس
ــاخصه  هاي اصلي احترام متقابل برشمرد  افكار ملت ها را ش
ــت از آن توانايي الزم براي  ــوراي امني ــفانه ش و افزود: متأس
ــت و  ــطح جهان برخوردار نيس برقراري ثبات و امنيت در س
ــوراي امنيت براي تامين  ــور عضو دائم ش حق وتوي پنج كش
امنيت به كار گرفته نمي شود بلكه عموما از اين حق وتو براي 
ــتي به صورت  حمايت از اقدامات جنايت بار رژيم صهيونيس

ناعادالنه استفاده مي شود.

نماينده ويژه مجلس: تخلف پليس فتا در پرونده ستار بهشتي محرز است  مهمانپرست: ايران از قلمرو حاكميتي خود با قاطعيت حفاظت مي كند
دواتگري: ما نبايد اتفاقات اينچنيني را به حساب نظام بگذاريم پايبند نبودن كشورها به اصول  بين المللي، ثبات و امنيت منطقه اي و  جهاني را مخدوش مي كند

ناو موشك انداز سيناي 7 رونمايي مي شود
سياري: ايران به حضور در آب هاي بين المللي ادامه مي دهد

 مراسم عزاداري شام غريبان 
در حسينيه امام خميني(ره)

ــين(ع)، مراسم  ــام غريبان حضرت اباعبداهللا الحس در ش
ــوگواري و عزاداري سيد و ساالر كربال و اصحاب با وفاي  س
ــينيه امام خميني(ره) با حضور  ــان يكشنبه شب در حس ايش

رهبر معظم انقالب اسالمي برگزار شد.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، 
ــئوالن و هزاران نفر از اقشار  ــم كه جمعي از مس در اين مراس
ــالم  ــوي حجت االس ــتند از س ــردم حضور داش ــف م مختل
ــد و  ــورا تبيين ش ــلمين رفيعي ابعاد حادثه عظيم عاش والمس
آقايان سيدمحمد موسوي و مهدي سلحشور به ذكر مصيبت 

امام حسين(ع) و اصحاب آن حضرت پرداختند. 
ــم عزاداري در حسينيه امام خميني(ره) ديشب نيز  مراس

برگزار شد.

 آيت اهللا مكارم شيرازي: 
 افسانه شكست ناپذيري اسرائيل 

از بين رفت
ــاره به شكست  ــيرازي طي پيامي با اش آيت اهللا مكارم ش
ــرائيل در جنگ هشت روزه غزه عنوان كرد: افسانه ارتش  اس

شكست ناپذير و گنبد آهنين اسرائيل بر باد رفت.
ــت: از  ــر در پيام اين مرجع تقليد آمده اس ــه گزارش مه ب
ــت هاى جنگى اسرائيل  ــد كه عمر شكس ــو ثابت ش يك س
ــود و اگر مقاومت حزب اهللا در لبنان  ــه روز كوتاه تر مى ش روزب
ــت و دو روزه غزه به  ــول انجاميد در جنگ بيس ــه ط 33 روز ب
ــت روز طول  ــر از آن كاهش يافت و اين بار بيش از هش كمت
نكشيد كه اسرائيل طعم تلخ شكست را چشيد و به آتش بس 
ــردن نهاد و اگر در آينده اين خطا را تكرار كند به يقين عمر  گ

شكستش كوتاه تر خواهد بود.
ــه دنيا با نهايت  ــت: هم ــده اس در ادامه اين پيام تاكيد ش
ــرائيل را  ــك هاى مقاومت، اعماق اس تعجب ديدند كه موش
هدف قرار مى دهد و هواپيماى جاسوسى مى تواند تا عمق آن 
ــروى كند و بنابراين ديگر تهديد مقاومت لبنان يا كشور  پيش
ايران با اين رسوايى بزرگ در برابر ارتش ظاهرا كوچك غزه، 

جز يك رجزخوانى مسخره بيش نيست.
آيت اهللا مكارم شيرازي تاكيد كرد: از سوى ديگر آمريكا به 
سبب حمايت بى قيد و شرط خود از جنايات اسرائيل روزبه روز 

در صحنه جهان منفورتر مى شود.
ــت: همه دنيا فهميدند  اين مرجع تقليد در ادامه افزوده اس
كه تنها حامى مردم مظلوم فلسطين در عمل كه از هيچ گونه 
ــت، در حالى كه سران مرتجع  كمكى مضايقه ندارد ايران اس

عرب فقط حرف زده اند.
آيت اهللا مكارم شيرازي تاكيد كرد: آنها يقين داشته باشند 
ــت خواهند خورد، چرا كه همه مى دانند  ــوريه نيز شكس در س
هدفشان نجات مردم سوريه نيست، بلكه خدمت به آمريكا و 
ــرائيل است و اين هدف محكوم به شكست است. بعالوه  اس
ــته نيز به سر رسيده و بزودى شاهد  عمر اين رژيم هاى وابس

فروپاشى آنها خواهيم بود.

كنگره ملي ميرزا كوچك خان 
جنگلي، شنبه برگزار مي شود

ــان جنگلي  ــرزا كوچك خ ــت مي ــره ملي بزرگداش كنگ
همزمان با سالروز شهادت اين شخصيت مبارز، شنبه يازدهم 

آذر برگزار مي شود.
ــيخان، رئيس كنگره ملي  به گزارش ايرنا، محمد ش
بزرگداشت ميرزا كوچك خان جنگلي ديروز در نشستي 
ــت پيام رهبر  ــه اين كنگره با قرائ ــري با بيان اين ك خب
ــتاد اين  ــود، گفت: اعضاي س معظم انقالب آغاز مي ش
كنگره، اواخر آبان با رهبر معظم انقالب ديدار كردند كه 
ــان انگيزه اي بود تا اعضاي  رهنمودها و توصيه هاي ايش
ــتاد با انسجام و اعتقاد جدي تري فعاليت خود را دنبال  س

كنند.
ــز با حضور  ــه اين كنگره ني ــه اختتامي ــزود: برنام وي اف
ــي زيبا كنار استان  رئيس جمهور در مجتمع فرهنگي آموزش

گيالن برگزار خواهد شد.
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