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واگذاری سهام خودرویی دولت 
کالهبرداری است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
گفت: واگذاری سهام دولت در دو شرکت خودروسازی 
ایران خودرو و سایپا کالهبرداری بزرگی است و منجر 

به تضییع حقوق بیت المال و مردم می شود.
محمدرضا نجفی با انتقاد از وضعیت بازار خودرو گفت: 
در ش��رایط فعلی بازار خودرو مانند بسیاری از بازارها 

بی صاحب است و به خوبی مدیریت نمی شود.
وی با اش��اره به اینکه ب��ازار خودرو ذی نفعان متنوع و 
متکث��ری دارد و نظام های قانونی ب��ر این بازار حاکم 
نیس��ت، افزود: در واقع مش��کل اصلی در بازار خودرو 
این است که کسی که تولیدکننده و یا بنگاهدار است، 
همزمان مس��ئولیت سیاس��ت گذاری و قیمت گذاری 
ای��ن کاالی انحصاری را در اختی��ار گرفته و منجر به 

نابسامانی هایی در بازار خودرو شده است.

خبر

واسه همه زنگ زدنات مرسی
ترامپ:ته��ران خواهان گفتگو با واش��نگتن اس��ت اما 
ایران از بیم خدش��ه دار شدن غرورش با آمریکا تماس 

نمی گیرد.
عب��ارت فوق یادآور کدام یک از اش��عار غنی پارس��ی 

است؟
الف( تلفن می زنم جواب نمیدی/ کس��ی رو مثل من 

عذاب نمیدی
ب( گوشی رو بردار که صدات / یه لحظه آرومم کنه

ج( ال��و، اول، الو الو / خواهش م��ی کنم الو ..خواهش 
می کنم

د( واسه همه زنگ زدنات مرسی
س��خنگوی دول��ت: مدیرعامل ایران خ��ودرو به دلیل 
تصمی��م خودس��رانه در افزای��ش محص��والت ای��ن 

خودروساز برکنار می شود.
با توجه به این اظهار نظر نتیجه می گیریم که ...

ال��ف( به زودی س��خنگوی دولت به دلی��ل اظهارنظر 
خودسرانه برکنار می شود.

ب( مدیرعامل شرکت مرسدس بنز آلمان در اعتراض 
به این تصمیم دولت ایران استعفا می کند.

ج( نهنگ های جنوب استرالیا به صورت دسته جمعی 
خودکشی می کنند.

د( این یکی می رود و یکی دیگر می آید و تا به خاطر 
افزایش قیمت خودس��رانه برکنار شود ده دوازده سال 

ریاست می کند.
سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت: حکم پرونده 
حادثه س��قوط اتوبوس در دانش��گاه آزاد واحد علوم و 

تحقیقات صادر شد.
به نظر شما مقصر اصلی این حادثه کدام یک از گزینه 

های زیر است؟
الف( خلبان هواپیمای توپولوف

ب( یک سفره خانه دار در حوالی فرحزاد
ج( راننده بخت برگشته اتوبوس

د( اسمش را نبر

ننجون

دولت با بودجه ۱۴ میلیارد دالری چه کرده است؟
نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: با گذش��ت ۵ ماه از س��ال دولت گزارشی 
درب��اره مصوبه مجلس برای اختصاص ۱۴ میلیارد دالر به کاال های اساس��ی به 

نمایندگان ارائه نکرده است.
نادر قاضی پور عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با طرح 
این س��وال که دولت با بودجه ۱۴ میلیارد دالری برای تأمین کاال های اساس��ی 
چه کرده اس��ت، ادامه داد: مردم باید بتوانند با کارت های الکترونیکی س��همیه خود 
از کاال های اساس��ی را دریافت کنند، با گذش��ت حدود نیمی از سال، متأسفانه هنوز ۱۴ 

میلیارد دالر بودجه مصوب برای تأمین مایحتاج به دست مردم نرسیده است.
وی گفت: مس��ئوالن ذی ربط نام اش��خاصی که برای واردات کاال های اساسی ارز ۴200 
تومانی دریافت کرده اند، اما با آن کاالهای دیگری وارد کرده و یا کاال را با قیمت باال به 

دست مردم رسانده اند به قوه قضائیه اعالم کنند.  تسنیم

گزارش کاالهای خریداری شده با ارز دولتی ارائه شود
عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس گفت: اگر ما به دنبال آن هس��تیم که 
فس��اد و رانت از حیطه تخصیص ارز دولتی خارج ش��ود، باید گزارش کاالهای 

خریداری شده با ارز دولتی به صورت مرتب ارائه شود.
عزت اهلل یوس��فیان مال با تأکید بر ضرورت نظ��ارت بر نحوه تخصیص ارز ۴200 
تومانی برای تأمین کاالهای اساسی، اظهار داشت: طبق گفته دولتمردان، لیست 
تخصیص ارز ۴200 تومانی به بخش های مختلف جهت تأمین کاالهای اساسی کاماًل 
شفاف و در سایت بانک مرکزی درج شده است که باید این مطلب راستی آزمایی شود.

وی ادام��ه داد: قطعا مردم باید بدانند که در وهله اول چه افراد و گروه هایی و از س��وی 
دیگر به چه علتی ارز دولتی دریافت می کنند. یوسفیان  مال گفت: منابع ارزی اختصاص 
داده ش��ده برای تامین کاالهای اساسی از بیت المال است و هیچ دلیلی ندارد که اسامی 

دریافت کنندگان آن پنهان بماند.  مهر

حضور بیگانگان در خلیج فارس نافی امنیت است
فرمانده کل س��پاه با بیان اینکه هیچ کش��وری نمی تواند مانن��د ایران امنیت را 
در کل منطق��ه برق��رار کند، گفت: ما حضور بیگان��گان را در خلیج فارس نافی 

امنیت می دانیم.
سردارسرلش��کر حسین سالمی در مش��هد و در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: 
تجربیات گذش��ته نمایانگر عدم نفوذ دش��منان بوده اس��ت و در حال حاضر نیز 
دش��منان قادر به پیروزی در اهداف خود نیس��تند و با حضور در خلیج فارس و سایر 
مناطق صرفاً تش��دید تنش می کنند و جنگ های آنها در واقع هیچ محصولی نداش��ته و 
تالش های دش��منان بی نتیجه است. سرلشکر سالمی خاطرنش��ان کرد: تحریم ها عامل 
توقف پیش��رفت های ما نیس��ت، بلکه حتی فضایی را برای توجه ما به ظرفیت های خود 
ایجاد کرده اس��ت، در صورت نبود تحریم ما به زمینه های بومی خود باز نمی گش��تیم و 

هنوز به استقالل اقتصادی و سیاسی خود نمی رسیدیم.  سپاه نیوز

امام جمعه موقت تهران گفت: دش��منان بدانند مردم ایران ما 
با مش��کالت اقتصادی دست از انقالب اسالمی نمی کشند، اما 

مسئوالن هم باید فکری برای مردم کنند.
آیت اهلل محمد امامی کاش��انی امام جمعه موقت تهران در نماز 
عبادی � سیاس��ی جمعه تهران اظهار داشت: دین مجموعه ای 
از اعتق��ادات اخ��الق اعمال اس��ت ک��ه وقتی گفته می ش��ود 
»أَْکَملْ��ُت لَُک��ْم ِدیَنُکْم« یعنی دین را کام��ل کردم، در جایی 
گفته می ش��ود که بعضی از آن هم اگر باش��د اثر خود را دارد 
اما اثر تمام اجزای دین را ندارد؛ مثاًل کس��ی که نماز می گزارد 
ی��ک جزء دین را عمل می کند ام��ا اگر خمس نمی دهد جزء 

دیگر را عمل نمی کند.
امامی کاش��انی در ادامه عنوان کرد: مس��ئله والیت و امامت و 
نبوت در عالم باال یک حقیقت اس��ت و ب��ه زمین که می آید 
پیامبر اکرم مامور ابالغ وحی و امیرالمومنین مامور تبیین آن 

است؛ این حقیقت در روایت ما فراوان است.
وی در بخش دیگری از خطبه های نماز گفت: صدا و سیما که 
دس��تش در گروه فیلم و هنر باز است باید وقایع عاشورا را به 
ش��کل فیلم در بیاورد؛ مثاًل از حرکات و الفاظ و رفتار مس��لم 

بن عقیل فیلم بسازد.
وی در ادام��ه تصریح کرد:  در دیداری که دولت با رهبر معظم 
انقالب داش��ت نکات بس��یار آموزنده و مهمی در فرمایش��ات 

رهبری بود.
امام جمعه موقت تهران مس��ئله اقتصاد را از جمله موارد مهم 
م��ورد تاکید در دی��دار دولت با رهبری عن��وان و تاکید کرد: 
بای��د صادرات را رونق و کش��ور را از فقر نج��ات داد. رهبری 

توصیه کردند و فرمودند کش��ور ما نباید مثل کش��ورهایی که 
سرمایه داری باشد؛ مانند آمریکا که سرمایه داران یک طرف و 

فقرا و کاخ نشینان یک طرف هستند باشد.
ام��ام جمعه موقت تهران بیان کرد: وقتی به بینوا کمک ش��د، 
در کش��ور همه توانگر می شوند. مقصود این است که نباید در 

کشور فقر باشد چرا که فقر بالی بسیار بدی است.
وی با تاکید بر اینکه باید از اقتصاد کش��ور مراقبت کرد، گفت: 
اگر انسان توجه داشته و واقعا ذره ای دین داشته باشد و بویی 
از امام عصر استش��مام کند پول ها را آن چنان به این بانک و 
بانک خارج و کش��ورهای دیگر نمی فرستد و کشور را گرفتار و 

گرانفروشی نمی کند.
خطیب جمعه این هفته تهران بر همین اساس اضافه کرد: این 
همه فس��اد در کشور ناش��ی از  غفلت از خداست که انسان از 
خ��دا غفلت می کند لذا برای آن در آخرت آتش و در دنیا هم 

بدبختی و ذلت است.
وی مس��ئله فرهنگ را از جمله تاکیدات رهبری عنوان کرد و 
گفت: برای اینکه فرهنگ اس��المی شده و کمال یابد باید قبل 
از آن اخ��الق ه��ا و رفتار ها را رصد کنی��م یعنی مراکز علمی 
اس��ت که می توانند آمار تهیه کنند بگویند امسال مسجد ها 
چگونه بوده اس��ت. در مس��ئله حجاب نیز باید راهکارها ارائه 

شود. این رصد کردن اخالق در جامعه است. همچنین کسانی 
که ربا می خورند را رصد کنیم که کم شده است یا زیاد؟ این 
کار به واس��طه دانشمندان صورت می گیرد. مسئوالن نیز باید 

بررسی کنند تا ببینند چه باید کرد.
وی در بخ��ش دیگ��ری از خطبه های خود بی��ان کرد: صنعت 
دفاعی آنط��ور که در گزارش ها دیدیم، وزارت دفاع و دس��ت 
ان��درکاران ای��ن حوزه چند س��ال پیش خدم��ت رهبر معظم 
انقالب بودند؛ ایش��ان فرمودند ش��ما خودتان بروید و راجع به 
همین مس��ائل دفاعی فکر کنید، لذا آنها طراحی کردند که از 

جمله آن می توان به پدافند باور 373 اشاره کرد.
وی اف��زود: دش��من خیال م��ی کند با مش��کالت اقتصادی و 
جنگیدن در مقابل ما،  ملت ما دس��ت از انقالب بر می دارد در 
حالی که به فضل خدا دس��ت امام عصر باالی سر این کشور و 
ملت ما است و امید به آینده داریم. این ملت ایثار، فداکاری و 
صبر دارند اما مسئوالن هم باید برای مردم فکر و تامل کنند.

وی با عنوان اینکه امروز می توان اظهار عجز نس��ل ستم پیشه 
آمریکا را دی��د، خطاب به رئیس جمهور آمری��کا تصریح کرد: 
ترامپ! خودت و هم  پیمانان تو ابله هس��تند؛  ابلهی و حماقتت 
را به دنیا هم نش��ان دادی، اما جمهوری اسالمی شجاع و قوی 
است و رهبر معظم انقالب و امام راحل این شجاعت را در تمام 
جوان��ان و ملت ما تزریق کردند. وی با اش��اره به روز خانواده 
بیان کرد: خانواده ها باید از خانواده علی)ع( و فاطمه )س( یاد 
بگیرند؛ خانه باید آرام باش��د و بحث ها و مقابله ها و همچنین 
خالف گویی ها به یکدیگر حرام اس��ت. بای��د در امنیت خانه 

زندگی کرد تا انسان بتواند به کارها برسد.  فارس

طرح ۱0 اقدام پیش دستانه علیه آمریکا 
در مجلس!؟

ادامه از صفحه اول
حقیقت اس��ت که نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
صحنه مب��ارزه علیه تحریم ها را کامال نمی شناس��ند 
و اقدامات س��طحی و معمولی را اقدامات پیش دستانه 
علیه آمریکا می نامند. ارائه این گونه طرح های موردی 
و جزئی، طوفانی در فنجان! ایجاد نخواهد کرد و نشانی 
غلطی اس��ت که راهکارهای اصیل مقابله با تحریمها را 
در پس پرده غفلت و فراموشی نگه می دارد. از مجلس 
ش��ورای اس��المی بیش از این توقع می رود که به ارائه 
طرح های بنیادین در مقابله با تحریم ها اقدام نماید و 
تکلیف حقوق ملت ایران را با دش��منان اسالم و کشور 
از طریق تکیه بر منابع و ظرفیت های ملی حل و فصل 
نماید. بررسی های میدانی موید این واقعیت است که، 
تقس��یم کار ملی مقابله با تحری��م ها، حتی برای طرح 
صورت مسئله و گفتمان سازی پیرامون تحریم ها هم از 
منابع و ظرفیت های ملی استفاده نشده است چه رسد 
به حل مس��ئله تحریم ها! عده ای به دنبال کاس��بی از 

تحریم ها و عده ای به دنبال دور زدن آن هستند. 
ن��گاه هم��ه منادیان مقابله ب��ا تحریم ها ب��ه بیرون از 
مرزهای این کش��ور و دس��ت نیاز آنها به واس��طه ها و 
دالالن بیگانه اس��ت! افس��وس و صد افسوس که »آب 
در ک��وزه و ما گ��رد جهان می گردی��م!« آنچه که می 
توان��د ملت ایران را از گزند تحریم های ظالمانه مصون 
بدارد، تکیه به مناب��ع و ظرفیت های ملی و توانمندی 
های علمی و عملی داخل کشور به معنای واقعی کالم 

و نه شعارگونه است.

سرمقاله

مردمبامشکالتاقتصادیدستازانقالبنمیکشند

مب��ارزه جدی، قاط��ع و بدون اغم��اض و تبعیض 
خواس��ته مردم اس��ت و اگ��ر چنین خواس��ته ای 
پیگیری و به نتیجه نرس��د، معضالت و مش��کالت 

افزایش خواهد یافت.
اقدامات قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی 
که هر چند دیر هنگام آغاز ش��ده است، در صورت 
تداوم و مقابه و برخورد با دانه درش��ت ها است که 

می تواند نتیجه مطلوب را حاصل شود.
سیاس��تی که اکن��ون از انتصاب آقای رئیس��ی در 
جایگاه ریاست قوه قضاییه با توصیه ها و تأکیداتی 
که رهبر معظم انقالب داشتند، این نوید را می دهد 
که سیاست مبارزه با مفاسد جدی است و حاشیه 

امنی برای مفسدان وجود ندارد.
ق��وه قضاییه در صورت��ی موفق خواغهد ش��د که 
با بزرگان فس��اد مب��ارزه و مقابله کن��د، نه صرفاً 
ب��ا خورده مفس��دان ک��ه چنین روی��ه ای حتی از 

تأکیدات مقام معظم رهبری نیز هست.
اکنون بزرگترین معضل در کش��ور فساد اقتصادی 
است که وجود این ناهنجاری مردم را آزار می دهد. 
مفاس��د اقتصادی باعث شده تا ش��رایط اقتصادی 
م��ردم نیز در تنگنا ق��رار گیرد و یکی از دالیل آن 
هم فس��ادهای کالنی است که در زمینه اقتصادی 
و در س��ازمان هایی اتفاق افتاده که مس��ئولین آن 
ب��ا تصمیم��ات و اقدامات خود عمدی یا س��هوی،  
شرایطی را حاکم کردند که باعث تشدید فشارهای 

اقتصادی شده است.
مس��ئولی که جرم او پس از رس��یدگی های قضایی 
اثبات می ش��ود،  مانند یک فرد عادی نیس��ت بلکه 
حکم چنین مس��ئولی باید از افراد عادی شدیدتر و 
قاطع تر باشد در صورت اعمال چنین احکامی است 
که می توان مردم را امیدوار کرد. قوه قضاییه اکنون 

در موقعیتی قرار دارد که باید کار کرد اصلی خود را 
نشان دهد، قوه قضاییه مطلوب برای نظام جمهوری 
اس��المی ایران با اقداماتی که در چند ماه گذش��ته 
تاکنون داشته،  به آرمان های انقالب اسالمی نزدیکتر 
ش��ده و در صورت ادامه این راه بسیاری از مشکالت 
قابل حل است. حمایتی که از سوی دیگر دستگاه ها 
و نهادهای کش��ور و به ویژه م��ردم از عملکرد قوه 
قضاییه دیده می شود، خود نشان از عملکرد درستی 
اس��ت که قوه قضاییه با توصیه ها و دستورات مقام 

معظم رهبری در پیش گرفته است.

برخورد قوه قضاییه با مفاسد، دولتی ها را از 
امضاهای طالیی بازداشته است

نماینده مرن��د و جلفا در مجل��س درباره عملکرد 
ق��وه قضاییه گفت: برخورد قوه قضاییه با مفاس��د 
دولتی ه��ا و مفس��دان اقتص��ادی را ترس��انده و 
دولتی ها هم دیگر در جایی و برای کس��ی امضای 

طالیی نمی زنند.
محم��د حس��ن نژاد با تقدی��ر از عملک��رد آیت اهلل 
رئیسی در قوه قضاییه گفت: اقدامات آقای رئیسی 
در قوه قضاییه در ط��ول چند ماه قبل انجام داده 
مصداق حرکت جهادی انقالبی مدنظر مقام معظم 
رهبری است و کارهایی که در این مدت کرده دل 

دوستداران نظام را شاد کرده است.
وی اف��زود: اقدامات آقای رئیس��ی در قوه قضاییه در 
راستای گام دوم انقالب  مورد نظر مقام معظم رهبری 

است، چرا که زمانی که اینگونه با مفسدین و رانتخواران 
برخورد شود و افراد مفسد کنار می روند و افراد سالم 
و کارآفری��ن روی کار می آیند. نماینده مردم مرند و 
جلفا در مجلس شورای اس��المی اظهار داشت: این 
برخوردها با فساد توسط قوه قضاییه باعث می شود که 
فرهنگ غلط دغل بازی که در حال نهادینه شدن بود 
و گفته می ش��د »دیگران خوردند من هم بخورم« از 
جامعه برداشته می شود و مردم از اقدامات قوه قضاییه 

در مقابله با فساد خوشحال هستند.
حس��ن نژاد خاطرنش��ان کرد: نحوه برخ��ورد قوه 
قضاییه با مفس��دان باعث شده که هم دولتمردان 
از این برخوردها با فس��اد ترسیدند و هم مفسدین 

احساس خطر کردند. 
نماین��ده مردم مرن��د و جلفا در مجلس ش��ورای 
اسالمی در پایان گفت:  من در کمیسیون اقتصادی 
مجلس هس��تم با توجه به عملکرد آقای رئیس��ی 
مشاهده می شود که مفسدین درصدد این هستند 
که وام هایش��ان را تس��ویه کنند و به کارهای خود 
سروسامان دهند و دولتمردان هم جرأت نمی کنند 
که در جایی امضای طالی��ی بزنند و ما امیدواریم 
این رون��د همچنان در قوه قضایی��ه در برخورد با 

فساد ادامه یابد و دل دوستداران نظام شاد شود.

نحوه برخورد آقای رئیسی با مفاسد اقتصادی 
جلوی سوءاستفاده ها را سد کرده است

عضو ش��ورای مرکزی فراکس��یون امی��د مجلس 

نی��ز گفت: نحوه برخورد آقای رئیس��ی با مفاس��د 
اقتصادی باعث ش��ده تا جلوی این گونه مفاسد و 

سوءاستفاده ها گرفته شود.
سیده فاطمه ذوالقدر نماینده مردم تهران در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به عملکرد آیت اهلل رئیسی در 
قوه قضائیه گفت: برخوردی که آقای رئیسی در قوه 
قضائیه با مفاسد اقتصادی داشته و اینکه برخورد با 
این مفاسد را در اولویت کاری خود قرار داده، باعث 
شد تا جلوی مفاسد اقتصادی گرفته شود و ما کمتر 

شاهد سوءاستفاده ها در این حوزه باشیم.
وی اف��زود: آق��ای رئیس��ی ورود خوب��ی در بحث 
مبارزه با مفاس��د اقتصادی در قوه قضائیه داش��ته 
و ما امیدواریم این حرکت همچنان تداوم داش��ته 
باش��د تا با کس��انی که باعث ایجاد تورم شد ه اند و 
یا سوءاس��تفاده هایی را داشته اند برخوردهای الزم 
ص��ورت گیرد و این حرکت، حرکت بس��یار خوبی 

است.
عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس اظهار 
داش��ت: ما انتظ��ار داریم که برخورد با مفس��دان 
اقتصادی به همین ش��کلی که امروز توس��ط قوه 
قضائیه ش��اهد آن هستیم باش��د و کسانی هم که 
بیشتر به خاطر مسائل صنفی و کارگری در زندان 
به س��ر می برند، با عطوفت و رأفت بیشتری با آنها 
برخورد و پرونده هایش��ان هرچه س��ریع تر تعیین 

تکلیف شود.
ذوالقدر خاطرنش��ان کرد: آقای رئیسی در نشست 

با نماین��دگان مجلس قول دادند ک��ه الیحه منع 
خش��ونت علیه زن��ان به زودی ب��ه مجلس تقدیم 
می ش��ود و ما منتظر تقدیم این الیحه از سوی قوه 

قضائیه به مجلس هستیم.
عضو ش��ورای مرکزی فراکس��یون امید مجلس در 
پایان گفت: طبق آخرین پیگیری که داشتیم آقای 
رئیس��ی عنوان کردند با توجه به م��واردی که به 
عن��وان مثال درباره کار بانوان و... وجود دارد و در 
الیحه ذکر نش��ده به دنبال آن هستیم تا با لحاظ 
کردن موارد جدی��د الیحه کامل و جامعی در این 
باره به مجلس تقدیم ش��ود و این موضوع در یک 

کارگروه ویژه در حال بررسی و پیگیری است.

عضو هیأت رئیسه مجلس: اهل فساد در 
هیچ رده ای نباید امنیت داشته باشد

عضو هیأت رئیس��ه مجلس تصریح کرد: اهل فساد 
نباید در هیچ رده ای امنیت داش��ته باش��ند، حتی 

اگر نماینده مجلس باشند.

اهل فساد در هیچ رده ای نباید امنیت 
داشته باشد

امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیأت رئیسه 
مجلس شورای اسالمی نیز در صفحه شخصی خود 
در توئیتر مطلبی منتش��ر کرد.  وی نوشت؛ »من با 
جریان حمای��ت از معروف و مبارزه با منکر در هر 
س��طحی اعالم همبستگی و حمایت می کنم. اهل 
فس��اد نباید در هیچ رده ای امنیت داش��ته باشند 
حت��ی اگر نماینده مجلس باش��ند.مردم بخصوص 
جوانان به میدان بیایند. فس��اد نباید امنیت داشته 
باش��د و البته مس��ئولین می بایس��ت برای فساد 

احساس ناامنی بیشتری بکنند.«  فارس

حمایت از عملکرد قوه قضاییه در دوره جدید

مبارزه با مفاسد اقتصادی خواسته مردم است

امیر حاتمی گفت: به اثربخش��ی موش��کها از طریق دقت افزایی، 
افزای��ش مانورپذیری، س��رعت و قدرت انفج��اری متعارف برای 
غلبه بر س��امانه های پدافندی دش��من تمرکز داریم و به حمدهلل 

پیشرفت های بسیار خوبی هم حاصل شده است.
امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع در  مراسم گرامیداشت روز صنعت 
دفاع��ی که با حضور رئیس جمهور، فرماندهان نیروهای مس��لح، 
وابستگان نظامی و مدیران ارشد وزارت دفاع برگزار شد، با تبریک 
عید س��عید غدیر، روز صنعت دفاعی و هفته دولت و خیر مقدم 
به همه فرماندهان و مسئوالن نیروهای مسلح، وابستگان نظامی، 
اعضای دولت و به ویژه رئیس  جمهور گفت: حضور دکتر روحانی 

برای تقویت پدافند هوایی کشور یک نقطه عطف خواهد بود.
وی با بیان اینکه نامگذاری یک روز در تقویم رس��می جمهوری 
اس��المی ایران به ن��ام روز صنعت دفاعی بیانگ��ر اهمیت دفاع و 
دانش و فناوری اس��ت، بیان کرد: این دو مؤلفه بسترساز و الزمه 
پیش��رفت همه جانبه در کشور است. امروز صنعت دفاعی نه تنها 
مؤلف��ه تعیین کننده در قدرت نظامی کش��ور برای تحقق راهبرد 
بازدارندگی فعال اس��ت بلکه پشتوانه ای مهم برای علم و فناوری 

صنعت کشور محسوب می شود.
امی��ر حاتمی افزود: در حالی که گزینه جمهوری اس��المی ایران 
صلح و دوس��تی در منطقه و جهان اس��ت دش��من هر آنچه در 
توان داش��ته برای ضربه زدن به مردم عزیز ایران به میدان آورده 
اس��ت. ما در پش��توانه اعمال تروریس��م اقتصادی گسترده علیه 
مردم ایران که مس��تقیماً رفاه و معیش��ت آنه��ا را هدف گرفته، 
انبوه��ی از نیروهای نظامی و تجهیزات نظامی پیش��رفته اعم از 
ناوهای جنگ��ی، هواپیماهای راهب��ردی، هواپیماهای رادارگریز، 
پهپادها، موش��ک های بالس��تیک و ک��روز، س��امانه های پدافند 
هوایی، رادارها، س��امانه های جمع آوری اطالعات پیش��رفته و در 

الیه بعدی انواع سالح های ممنوعه هسته ای را مشاهده می کنید 
که با شرورانه ترین نیت ها اس��تقالل، امنیت ملی و سرزمین مان 
را هدف قرار داده اند که در این ش��رایط بدون برخورداری از یک 
قدرت دفاع��ی اطمینان بخش حفظ صلح و ثبات و امنیت مردم، 
نظام جمهوری اس��المی، تمامیت ارضی کش��ور و دستاوردهای 

مهم انقالب اسالمی متصور نیست.
وی تصریح کرد:  در یکس��ال گذش��ته تنوع تهدیدات و پیچیدگی 
آنها ایجاب می کرد در ش��رایطی که سیاست کالن کشور در مقابل 
زیاده خواهی و زورگویی دش��من، اثبات حقانیت جمهوری اسالمی 
ایران مبتنی بر صبر راهبردی بوده است. نیروهای مسلح به ارتقای 
آمادگی دفاعی خود ادامه دهند و با این آمادگی قاطعانه از سیاست 
خارجی کشور در شرایط پرتنش حمایت کنیم که اوج آن در دفاع 
از حریم هوایی کش��ور با ساقط کردن پهپاد پیشرفته آمریکایی در 
لحظه تجاوز به حریم هوایی کشور و اعمال قانون برای حفظ ایمنی 
آبراه مهم تنگه هرمز علیه کشتی نفتکش متخلف و کمک رسانی به 

نفتکش آسیب دیده در دریای عمان متجلی شد.
وزیر دفاع گف��ت: صنایع دفاعی برای پش��تیبانی از این آمادگی 
نیروهای مسلح در س��ال گذشته با رویکرد پیش روندگی، تمرکز 
در تحقیق و توسعه تولید با استفاده از تمامی ظرفیت های کشور 
به ویژه دانشگاه ها و ش��رکت های دانش بنیان در کلیه حوزه های 
رزم تالش کرده اند که به حمدهلل در همه عرصه ها دس��تاوردهای 

مهمی داشته باشد.
امی��ر حاتمی افزود: مبتنی بر رویکرد دس��تیابی ک��ه قابلیت دفاع 

راهبردی در حوزه موش��کی با توسعه فناوری دقت افزایی به جایی 
رسیده ایم که تمامی موشک های تولیدی نقطه زن و دقیق هستند.

وی تأکید کرد: بر اس��اس تصمیم راهبردی جمهوری اس��المی 
ای��ران بر مبنای فتواهای مهم و تاریخ��ی رهبر معظم انقالب در 
حوزه موشکی هیچ نوع موشکی با سر جنگی غیر متعارف طراحی 
نکرده ای��م و خود را متعهد می دانیم تنها با س��ر جنگی متعارف 
مؤلفه بازدارندگی کش��ور را حفظ کنیم. به اثربخشی موشکها از 
طریق دقت افزایی، افزایش مانورپذیری، سرعت و قدرت انفجاری 
متعارف برای غلبه بر سامانه های پدافندی دشمن تمرکز داریم و 

به حمدهلل پیشرفت های بسیار خوبی هم حاصل شده است.
وزی��ر دفاع گفت: در حوزه های هوایی، دریای��ی، زمینی، رادارها و 
پهپادها امروز با افتخار اعالم می کنم در شرایط تحریم تحمیلی در 
بس��یاری از حوزه ها به لبه دانش و فناوری  دست یافته ایم و عالوه 
بر تعلیم نیازهای نیروهای مسلح آمادگی داریم صنعت غیرنظامی 

کشور را به لحاظ دانش و فناوری مؤثر پشتیبانی کنیم.
امی��ر حاتم��ی با بی��ان دو نکت��ه قابل توج��ه بیان ک��رد: تدبیر 
رئیس جمهور در حمایت فناورانه از صنعت خودروسازی کشور به 
جای شرکتهای خارجی که در شرایط تروریسم اقتصادی آمریکا 
کشور را ترک کردند به سرعت اجرایی شد و امروز صنایع دفاعی 
به پش��توانه ش��بکه بزرگ خصوصی همراه خ��ود بالغ بر ۱۵00 
میلیارد تومان ش��رکت های خودروس��ازی قرارداد دارند و حدود 

2۵00 میلیارد تومان نیز در حال انعقاد قرارداد هستند.
وی افزود: بر اس��اس ارزیابی برخی مؤسس��ات غربی رتبه قدرت 

نظام��ی جمهوری اس��المی ایران در س��ال 20۱8 از رتبه 20 به 
رتبه ۱3 جهان با 7 مرتبه رش��د ارتقاء پیدا کرد و از طرف دیگر 
هزینه های نظام جمهوری اس��المی ایران که بر اساس همین نوع 
ارزیابی ه��ا در رتبه 33 جهان ق��رار دارد، صنایع دفاعی موفق به 
ارتقای قابل توجه در کمیت، کیفیت و قیمت محصوالت تولیدی 
خود ش��ده اند که البته ارزیابی ما مبتنی بر ش��اخص های واقعی 

چیز دیگری است.
وزیر دفاع با اشاره به بازدید رئیس جمهور از نمایشگاه دستاوردهای 
دفاعی گفت: در حوزه پدافندی که یک اولویت مهم است پیشرفت 
محسوس��ی در این امر حاصل ش��ده و ام��روز می توانیم با افتخار 
گ��زارش بدهیم که نه تنها برای مقابله با تهدیدات هوایی در همه 
سطوح، ارتفاع پایین، متوس��ط و باال سامانه های کارآمدی تولید 
شده است بلکه در امر مقابله با هواپیماهای رادارگریز و موشک ها 
چه در کشف و چه در رد گیری و چه در انهدام از فاصله مطمئن 
می توانیم اقدام کنیم و بدین ترتیب تحول مهمی در عرصه دفاعی 
رقم خورده است و برای مدتها بازدارندگی جمهوری اسالمی ایران 
تضمین شده است. امیر حاتمی با بیان اینکه وزارت دفاع در کنار 
این پیش��رفتها به موضوع دیپلماس��ی دفاعی در یکسال گذشته 
توجه خاصی داشته و با انجام مالقات های متعدد توسط مسئولین 
مختلف نیروهای مس��لح به طور متوس��ط هفت��ه ای یک دیدار از 
جمله ۱7 مالقات با ۱3 وزیر از کش��ورهای همس��ایه، اسالمی و 
محور مقاومت داشته است، تأکید کرد: ما دست دوستی به سمت 
همه دولت های متبوع جهان برای کمک به ایجاد و برقراری صلح 
و دوس��تی و پیش��رفت و رفاه برای همه ملت ه��ا دراز می کنیم و 
معتقدیم صف بندی های امنیتی که در منطقه ایجاد ش��ده است 
بای��د جای خود را به همکاری و ایجاد بلوک های اقتصادی بدهد. 

 روابط عمومی وزارت دفاع

در مراسم گرامیداشت روز صنعت دفاعی
وزیر دفاع: به اثربخشی موشک ها  تمرکز کرده ایم


