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   احتكار يعني خنجر از پشت به مردم

كاربري به نام چهل چراغ روشن در توئيتي نوشته: احتكار 
يعني بازي در زمين دشمن و احتكار يعني خنجري كه در 
اين ش��رايط مردم و ملت ايران هي��چ گاه از خودي توقع 

چشيدن آن را ندارند. 
   تشكيل صف هاي فروش دالر و طال در آنكارا

سيد علي موسوي در توئيتي نوشته: در پي فراخوان اردوغان مبني بر فروش 
ارز و طال از سوي شهروندان براي جلوگيري از كاهش ارزش پول ملي، امروز در 
آنكارا در مقابل صرافي ها و طالفروشي ها صف هايي بلند تشكيل شده است. 

   مقصر كساني هستند كه دوقطبي سازي كردند
 كاربري به نام مجيد مي نويسد: شمايى كه حسرت صف فروش طالى مردم 
تركيه در حمايت از دولتشون رو ميخورى و از وضع سكه و دالر گريانى، يقه 
كسايى رو بگير كه اين پنج سال دائم فضا رو دو قطبى كردند و شعار نافرمانى 
مدنى دادن��د. امثال تاجزاده كه م��ردم رو به لجبازى ب��ا حكومت تحريك 

مي كنند، مقصر اصلى ضعيف شدن حاكميت ملى هستند. 
   تازه ياد خزر افتاديد؟!

 س��يد هادي حس��يني در مورد هياهوي كذايي برخي نمايندگان مجلس 
در مورد حق ايران از خزر نوش��ته: سال هاس��ت فرياد مي زنيم كه كمتر از 
20درصد از ساحل  درياي خزر متعلق به مردم و عوام الناس است و مابقي در 
اختيار ارگان هاي دولتي و اشخاص حقيقي است. نماينده مجلس و عده اي 
بعد از چندين سال ياد تقسيمات درياي خزر افتاده اند. اعتراض سازماندهي 

شده اگر براي مردم آب ندارد براي شما نان كه دارد. 
   اگر سهم 50 درصدي مي خواهيد... 

مجتبي دانشطلب هم در مورد اينكه برخي در فضاي مجازي نوشته اند سهم 
ايران از خزر ۵0 درصد بوده، نوشته: هر كس س��هم ۵0 درصدي از درياي 
قزوين مي خواهد بايد با بازگرداندن قفقاز و تركمنستان به ايران موافق باشد، 

در غير اين صورت ساكت شود بهتر است.
   آقاي ظريف! شفاف سازي كن

علي عليزاده هم نوشته: از ديروز صدها پيام در اينستا/تلگرام/توئيتر از خزر 
مي پرسند. نه براندازند، نه ايران ستيز، نه نوكر امريكا، نه روسيه ستيز. نيتشان 
دلواپسي وطن است اما به تحريك رسانه هاي بيگانه مي پرسند آيا مستعمره 
روسيه شده ايم؟ آقاي ظريف! اميركبير بودن پيشكش. حداقل يك جمله 

شفاف سازي و  اطالع رساني كن.
   منتظر اقدامات قوه قضائيه ايم

 جواد كريمي قدوسي در توئيتي نوش��ته: با اذن رهبر معظم انقالب اسالمي و 
اختياردار كرسي قضاوت در اسالم همه موانع بر سر راه اجراي عدالت اسالمي در 
برخورد با دانه درشت هاي اقتصادي برداشته شد. ملت لحظه شماري مي كنند 
و منتظراقدامات قوه قضائيه در تش��كيل دادگاه هاي علني ش��رعي وانقالبي 

مي باشند تا نقشه شوم دشمن در فروپاشي  اقتصاد كشور آشكار شود.
   به جاي تمسخر توليد داخلي بايد كار كرد

كاربري به نام پيكارجو نوشته:  اولين تويوتايي كه به امريكا صادر شد به خاطر موتور 
ضعيفش سوژه تمسخر امريكايي ها بود اما ژاپني ها به جاي تمسخر توليداتشون 

كاري كردن كه االن بيش از 10ساله تويوتا پرفروش ترين برند تو امريكاست. 
   سيستان در بحران

 مريم شهركي نوشته كه: سيستان داره زير شن مدفون ميشه اما انگار گرد و خاك 
جلوي چشم مسئولين رو هم گرفته كه مشكالت مردم سيستان رو نمي بينند. 

   مطالبه به جاي بازتكرار دردها
 سيده راضيه حسيني نوشته: نوشتن از درِد  #زابل بدون حركتي مؤثر براي 
مطالبه  »حل مش��كل«، فقط وجداِن به درد آمده مون رو تس��كين ميده. 
»گرفتن حقابه  رود هيرمند از افغانستان«، راه حلي هست كه براي حل بحران 
گرد و خاك، بايد توسط دستگاه ديپلماسي دولِت تدبير و اميد پيگيري بشه. 

مطالبه كنيم به جاي بازتكراِر دردها. 

رئيس مركز پژوهش هاي مجلس با تأكيد بر اينكه بنده در هيچ 
جلس�ه اي مربوط به تش�كيل حزب رهروان حضور نداشتم، 
گفت: 85درصد از سپرده ها متعلق به 2/5درصد از مردم است. 
به گزارش فارس، كاظم جاللي نماينده مردم تهران و رئيس مركز 
پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي در نشستي با خبرنگاران با بيان 
اينكه خبرنگار موفق و ماندگار كسي است كه پاي ارزش هاي اصولي 
و ملي و منافع ملي كشور بايستد، اظهار داش��ت: همه ما بايد پاي 
استقالل كشورمان بايستيم چراكه اصلي ترين شعار كشور استقالل، 
آزادي و جمهوري اسالمي بود. وي افزود: 200 سال از حمله و تهاجم 
به ايران لطمات زي��ادي را ديديم و امروز ش��اهد جنگ اقتصادي 
دشمن عليه كشورمان هس��تيم، پيش قراول اين جنگ اقتصادي 
هم يك جنگ رواني است كه دشمن عليه جمهوري اسالمي به راه 
انداخته است. چند ماهي است كه بازار كشور دچار التهاب شده و 
بايد ديد اين التهاب نشئت گرفته از چيست، امريكا به دنبال جنگ 
رواني عليه ايران اس��ت و به دليل عملكرد بد ما نيز توانست موفق 
شود، دشمن امروز اميد مردم را نشانه  گرفته است و بايد مالحظاتي 
را در شرايط كنوني مورد توجه قرار دهيم. رئيس مركز پژوهش هاي 
مجلس همچنين گفت: مهم ترين عنصر مورد نياز امروز ما وحدت، 
همدلي، قانون گرايي و شفافيت است، با اتكاى مقام معظم رهبري، 
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي تشكيل شد و جلسات خوبي هم 

اين شورا برگزار كرد و مصوبات خوبي را نيز به تصويب رساند. 
جاللي در ادامه به پروژه هاي نيمه تمام عمراني در كش��ور اشاره و 
تصريح كرد: اگر قرار باشد يك ميليارد تومان هر سال به هر پروژه 
نيمه تمام عمراني بدهي��م تا خودش را در اين حالتي كه هس��ت 

حفظ كند، بايد هر س��ال 60ه��زار ميليارد تومان ب��ه پروژه هاي 
عمراني بدهيم كه رقم بااليي اس��ت، لذا راه حل به اتمام رساندن 
اين پروژه ه��اي نيمه تمام عمراني اين اس��ت كه آنه��ا را به مردم 
واگذار كنيم، به هر حال اين پروژه ه��ا نبايد روي زمين بماند بايد 
به شكل اقتصادي به بهره برداري برسد. وي همچنين گفت: پديده 
شارلتانيزم رسانه اي بايد به مسائل اصلي كشور در رسانه ها بپردازد، 
همه ما مي دانيم كه يك خبر يا يك شايعه در حوزه رسانه اي كشور 
چقدر مي تواند بر بازار كشور تأثير بگذارد، مركز پژوهش هاي مجلس 
از فرداي روزي كه ترامپ رئيس جمهور امريكا خروج از برجام را امضا 
كرد، ستادي را با حضور چهار معاونت مركز پژوهش هاي مجلس 
تشكيل داد تا به مسئوالن كمك كند تصميمات درستي را اتخاذ 

كنند، ما گزارش هاي بسيار زيادي را آماده كرديم. 
رئيس مركز پژوهش هاي مجلس گفت: مركز پژوهش ها تحليلي را 
درباره ناآرامي هاي دي ماه سال 96 ارائه كرد كه به نظرم تحليل خوبي 
بود و مورد توجه قرار گرفت. وى در پاسخ به سؤالي درباره پيگيري 
موضوع تشكيل حزب رهروان واليت توسط برخي نمايندگان مجلس 
از جمله نعمتي گفت: بنده ضمن احترام به آقاي نعمتي و دوستان 
عزيزي كه در مسير تشكيل چنين حزبي هستند بايد بگويم بنده و 
آقاي الريجاني حتي يك جلسه هم با اين دوستان كه اين مسئله را 
پيگيري مي كنند نداشتيم و ما هيچ اطالعي از اين موضوع نداريم 
و تصور مي كنيم مشكالت كشور آنقدر زياد است كه االن نه فرصت 
پرداختن به اين مسائل را داريم و نه اولويت مي دانيم. جاللي با بيان 
اينكه ضمن احترام به آن دوستان، بنده و آقاي الريجاني در جريان 
اين موضوع نيس��تيم و در هيچ جلس��ه اي مربوط به تشكيل حزب 

رهروان حضور نداشتم، گفت: امروز در عرصه اقتصادي مردم دچار 
مشكالت و ناماليماتي هستند كه بايد ديد اين مشكالت چه ميزان 
به سوء مديريت، چه ميزان به فشار خارجي و چه ميزان به فضاهاي 
رواني كه دش��من عليه ايران به راه انداخته اند، برمي گردد. نماينده 
تهران در مجلس خاطرنشان كرد: آنچه در مركز پژوهش هاي مجلس 
پيگيري كرديم اين است كه بايد سياست هاي درستي اتخاذ كنيم 
و شرايط كشور را به سمت آرامش پيش ببريم، همين سياست هاي 
ارزي كه در ارديبهشت و خرداد اجرا شد، در گزارش مركز پژوهش ها 
گفته شد كه اين سياست ها، سياست هاي موفقي نيستند. وي اضافه 
كرد: پس از التهابات بازار ارز، اين بار با خروج سرمايه از كشور مواجه 
بوديم و متأس��فانه بازار سيرشدني و اشباع ش��دني نبود كه نشان 

مي دهد ارز در حال خروج از كشور است. 
رئيس مركز پژوهش هاي مجلس در ادامه س��خنانش يادآور شد: 

دولت و بانك مركزي در آسيب شناسي نسبت به مؤسسات پولي 
و بانكي خوب تشخيص دادند اما در راه حل اشتباه كردند؛ به جاي 
اينكه مورد به مورد ب��راي اصالح بروند، مردم را نگ��ران كردند. از 
طرفي با كاهش سود بانكي مواجه بوديم، اولين جايي كه به نوعي 
حرمت شكني ها شروع ش��د در همين تجمعاتي بود كه مربوط به 
مؤسسات پولي و بانكي بود كه با مديريت درست مي توانست شكل 
نگيرد، با كاهش سود بانكي و بدعمل كردن در مورد مؤسسات پولي 

و بانكي، نقدينگي به صورت افسارگسيخته وارد بازار شد. 
جاللي ادام��ه داد: 22ه��زار ميليارد توم��ان از بان��ك مركزي به 
سهامداران مؤسسات پولي و بانكي پول داده شد كه بعداً به گسلي 
به نام خروج ترامپ از برجام برخورد كرد و سپس نقدينگي وارد بازار 

ارز، سكه، خودرو و مسكن شد و اين شرايط را پيش آورد. 
رئيس مركز پژوهش هاي مجلس با بيان اينكه بخشي از اين نقدينگي 
متعلق به شركت هاي بزرگ است،  گفت: 8۵درصد سپرده ها متعلق 
به 2/۵درصد از مردم است كه مي شود با آنها صحبت كرد، دولت بايد 
از يك تعامل خوبي برخوردار باشد تا بتواند سياست ها را مديريت 
كند، بهترين كار اين است كه دولت الكترونيك تشكيل شود. جاللي 
خاطرنشان كرد: خريد و فروش و دارايي ها بايد شفاف شوند، امروز 
شاهديم ثبت اسناد براي خودش سامانه جدايي دارد، سازمان امور 
مالياتي كشور سامانه جدايي دارد،  ش��هرداري ها و بانك ها نيز هر 
كدام سامانه جداگانه اي دارند كه به نظرم همه اينها بايد با هم ادغام 
شوند. وي با اشاره به برخي مباحث مطرح شده در جلسه استيضاح 
علي ربيعي وزير كار،  گفت: اينكه تصور شود نماينده اي پولي را براي 

خودش مي گيرد، بنده چنين چيزي نديده ام.

رئيس مركز پژوهش هاي مجلس: 

85 درصد سپرده ها متعلق به 2/5درصد از مردم است

خبر

عضو كميسيون قضايي مجلس:
تشكيل شعب ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي 

از مطالبات مردم بود 
عضو كميسيون قضايي مجلس با بيان اينكه با 
تش�كيل ش�عب ويژه رس�يدگي به مفاس�د 
اقتصادي مدت زمان رسيدگي به پرونده ها به 
پنج روز كاهش مي يابد، گفت: ضرورت تشكيل 
دادگاه ويژه براي رسيدگي به مفاسد اقتصادي 
از مدت ه�ا پي�ش م�ورد مطالب�ه م�ردم بود. 
به گزارش فارس، محمد علي پورمختار نماينده 
مردم بهار و كبودرآهنگ در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به موافقت رهبر 
معظم انقالب با تشكيل دادگاه ويژه براي رسيدگي به جرائم اقتصادي گفت: 
ضرورت اين موضوع از مدت ها پيش احساس مي شد و يك مطالبه از سوي 
افكار عمومي و بخشي از نمايندگان مجلس بود و نامه هايي در همين راستا از 
سوي وكالي ملت به رئيس قوه قضائيه نوشته مي شد. طرح مبارزه با جرائم 
اقتصادي كه در كميسيون قضايي پيگيري، بررسي و تصويب شد نشان دهنده 
اين موضوع بود. وي افزود: با تأييد رهبر معظم انقالب و اجراي قوه قضائيه در 
ارتباط با تشكيل دادگاه هاي ويژه براي جرائم و مفاسد اقتصادي دغدغه ها 
در اين باره برطرف خواهد شد. ما از حيث قانون اساسي اين ظرفيت را داريم 
تا در مواردي كه نياز است به صورت ويژه اقدامي صورت پذيرد از اختيارات 
مقام معظم رهبري استفاده كنيم و پيشنهاد قوه قضائيه در ارتباط با تشكيل 

شعب ويژه رسيدگي به مفاسد اقتصادي اقدام مفيدي بود. 
عضو كميسيون قضايي مجلس اظهار داشت: تشكيل شعبات ويژه به صورت 
هيئتي خواهد بود و اينگونه نخواهد بود كه يك نفر تصميم بگيرد، هم زمان 
رسيدگي به پرونده ها به پنج روز كاهش پيدا خواهد كرد و هم ما ديگر شاهد 
اطاله دادرسي و بحث فرار از مجازات توسط مجرمين حرفه اي نخواهيم بود. 
پورمختار خاطرنش��ان كرد: نكته ديگر قطعي بودن آراى اين شعب است، 
به جز حكم اعدام كه بايد به تأييد ديوان عالي كش��ور برس��د و اينها جزئي 
از ويژگي هاي رئيس قوه قضائيه اس��ت. وي افزود: سرعت عمل، رسانه اي 
شدن و اجازه انتشار جزئيات جلس��ات دادگاه و اسامي مجرمين چه از نظر 
پيشگيري و چه در حين رسيدگي مي تواند مفيد و اثرگذار باشد تا كساني كه 
در هر موقعيتي دچار اينگونه مفاسد هستند و كشور را دچار چالش كرده اند 
حساب كار خود را بكنند. عضو كميس��يون قضايي مجلس در پايان اظهار 
داشت: اميدوارم با تأييد رهبر معظم انقالب موضوع تشكيل شعب ويژه براي 
رسيدگي به مفاسد اقتصادي هرچه زودتر انجام شود تا كساني كه در ارتباط 
با موضوع ارز، طال و خودرو دستگير شده  اند در اين شعب پرونده هايشان مورد 
رسيدگي قرار گيرد و به افكار عمومي پاسخ داده شود و اين انتظاري است 

كه از قوه قضائيه وجود دارد. 
................................................................................................................................

 با درخواست رئيس جمهور سابق 
براي تجمع موافقت نشد  

مدير كل سياسي وزارت كشور گفت: با درخواست رئيس جمهور سابق 
براي تجمع موافقت نشد .

مديركل سياس��ي وزارت كشور و دبير كميس��يون ماده 10 قانون احزاب، 
روز گذش��ته در نشس��ت خبري خود گفت: درخواس��ت تجمع، از س��وي 
آقاي احمدي نژاد به وزير كش��ور ارسال ش��ده بود و وزارت كشور هم آن را 
براي بررسي، به اس��تانداري تهران منعكس كرد و تا جايي كه اطالع دارم، 
اس��تانداري تهران به جهت فقدان ش��رايط قانوني الزم، با اين درخواست 

موافقت نكرده است. 
وي دو ايراد قانوني درخواست تجمع احمدي نژاد را اينطور عنوان كرد كه اوالً 
اين درخواست بايد به فرمانداري و استانداري ارسال مي شد، ثانياً درخواست 

تجمع، بايد از سوي دبيران كل احزاب ارائه شود، نه اشخاص حقيقي.

موش�ك فاتح مبين، نس�ل جديد موش�ك هاي 
نقط�ه زن زميني و دريايي با س�ر جس�ت وجوگر 
پيش�رفته و هوش�مند در آس�تانه 31 م�رداد 
س�الروز صنع�ت دفاع�ي با حض�ور وزي�ر دفاع 
و پش�تيباني نيروه�اي مس�لح رونماي�ي ش�د. 
افزاي��ش ت��وان دفاع��ي كش��ور يك��ي از مهم ترين 
دستوركارهاي نيروهاي نظامي كشورمان به خصوص 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي براي مقابله با هرگونه 

تهديد عليه كيان كشورمان بوده است. 
در طول سال هاي گذشته به تبع افزايش اين قدرت 
فشار فراواني از سوي كشورهايي همچون امريكا براي 
تحديد اين توان نظامي صورت گرفته كه از آن جمله 
مي توان به تحريم هاي يكجانب��ه و چند جانبه عليه 
برنامه موشكي ايران و تالش براي اعمال تحريم هاي 

غير نظامي به اين بهانه اشاره كرد. 
در اين ميان با تدبير رهبر معظم انقالب اس��المي 
از سال 1390 تمام توان كشور روي افزايش دقت 
موشك هاي ساخت داخلي متمركز شده است كه از 
آن جمله مي توان به خانواده موشك هاي فاتح اشاره 
كرد كه هم اكنون توان نقطه زني اهداف را براي ما 
حاصل كرده اند. در اين ميان افزايش توان نقطه زني 
موشك ها در دريا نيز در دستور كار صنايع دفاعي 
كشور است كه از آن جمله مي توان به توسعه موشك 

خليج فارس اشاره كرد. 
حاال و در آستانه روز صنعت دفاعي محصول جديدي 
رونمايي ش��ده اس��ت كه مي تواند توان جديدي به 
كش��ور بدهد. الزم به ذكر اس��ت چن��دي پيش نيز 
رسانه هاي امريكايي به آزمايش يك موشك دريا به 
زمين با قابليت هدف گيري دقيق در منطقه سيستان 

و بلوچستان اشاره كرده بودند.
  موشك فاتح 

به گزارش فارس، نسل جديدي از موشك به نام فاتح 
مبين مجهز به جست وجوگر پيشرفته و هوشمند با 
قابليت نقطه زني در زمين و دريا توسط متخصصان 
و دانشمندان سازمان صنايع هوافضاي وزارت دفاع با 
موفقيت آزمايش و با حضور وزير دفاع و پش��تيباني 

نيروهاي مسلح رونمايي و وارد چرخه توليد شد. 
متخصصان متعهد و توانمند سازمان هوافضاي وزارت 
دفاع با تالش جهادي و ش��بانه روزي توانس��تند با به 
حداقل رساندن زمان ايده تا محصول، در زماني كوتاه 
و متناس��ب با نياز عملياتي نيروهاي مسلح، موشك 
چابك، رادارگريز، تاكتيك��ي و نقطه زن فاتح مبين را 
طراحي، نمونه س��ازي و با موفقيت تس��ت و آزمايش 
كنند. موشك فاتح مبين براساس فناوري هاي پيشرفته 
بومي طراحي و ساخته شده و قادر است در همه ساعات 
شبانه روز و شرايط محيطي و جنگ الكترونيك دشمن، 
اهداف خاص مورد نظر را روي زمين و دريا تشخيص 
داده و م��ورد اصابت ق��رار دهد. موش��ك فاتح مبين 

صددرصد داخلي و توسط دانش��مندان وزارت دفاع 
ساخته شده و مراحل طراحي، توليد، زيرساخت ها و 
آزمايش هاي آن كاماًل بومي است. اين موشك قابليت 
دارد از تمامي موانع و س��دهاي ضدموشكي كه براي 
تضعيف ق��درت بازدارندگي طراحي مي ش��ود عبور 
كند. با ورود اين موش��ك به چرخه توليد، گام بلندي 
در افزايش قدرت دفاعي و بازدارندگي ايران اسالمي 

برداشته خواهد شد. 
  وزارت دفاع آماده دفاع از كشور

امير سرتيپ حاتمي نيز در مراسم رونمايي از نسل 
جديد موشك فاتح مبين با تبريك فرارسيدن 31 
مرداد سالروز صنعت دفاعي به ملت بزرگ ايران و 
كاركنان وزارت دفاع اظهار داش��ت: امروز فرزندان 
رشيد ملت سرافراز ايران اسالمي با اتكال به قدرت 
اليزال الهي و روحيه و مديريت جهادي و انقالبي با 
بهره مندي از رهنمودهاي امام راحل عظيم الشأن 
و هدايت ه��ا و رهبري هاي حكيمان��ه مقام معظم 
فرمان��ده كل ق��وا )مدظله العال��ي( و حمايت هاي 
دولت خدمتگزار قادرند تمام��ي نيازهاي متنوع و 
پيچيده كش��ور در عرصه دفاعي را تأمين كرده و با 
شناسايي، رصد و درك صحيح و بهنگام از تهديدات 

نظام سلطه و دش��منان نظام اسالمي، بومي سازي 
محص��والت راهب��ردي دفاعي مورد نياز كش��ور و 
نيروهاي مسلح را در اولويت قرار داده و در اين مسير 

از هيچ تالشي فروگذار نكنند. 
وزير دفاع، صنعت دفاعي را يكي از مولفه هاي اصلي 
استقالل كشور، ضامن امنيت و ثبات نظام اسالمي 
و عقبه و عمق نيروهاي مسلح عنوان كرد و افزود: با 
داشتن يك صنعت دفاعي مقتدر، هوشمند و به روز 
قادر خواهيم بود از صل��ح و ثبات محافظت كنيم و 
امروز دشمنان به خوبي از قدرت دفاعي جمهوري 

اسالمي ايران آگاهي دارند. 
امير س��رتيپ حاتمي س��رمايه اصلي امروز صنعت 
دفاع��ي را نيروهاي متخص��ص، متعه��د و توانمند 
دانست و تصريح كرد: همانطور كه فرمانده معظم كل 
قوا فرمودند نيروهاي متخصص، خوش فكر، توانمند 
و متعهد با اتكا به علم و فن��اوري بومي و با مديريت 
جهادي و انقالبي نيازهاي پيچيده و فراوان نيروهاي 

مسلح را پاسخ خواهند داد. 
وي در ادامه با اش��اره ب��ه رونمايي از نس��ل جديد 
موش��ك فاتح مبين افزود: متخصص��ان متعهد و 
توانمند س��ازمان هوافضاي وزارت دف��اع با تالش 

جهادي و ش��بانه روزي توانس��تند با ب��ه حداقل 
رس��اندن زمان ايده تا محص��ول، در زماني كوتاه و 
متناس��ب با نياز عملياتي نيروهاي مسلح، موشك 
چابك، رادارگريز، تاكتيكي و نقطه زن فاتح مبين را 
طراحي، نمونه سازي و با موفقيت تست و آزمايش 
كنند. وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با بيان 
اينكه با ورود اين موشك به چرخه توليد، گام بلندي 
در افزايش قدرت دفاعي و بازدارندگي ايران اسالمي 
برداش��ته خواهد ش��د، گفت: با وجود تحريم هاي 
همه جانبه دش��منان در حوزه دفاعي، توانسته ايم 
با رويك��رد اقتصاد مقاومتي، پش��توانه قدرتمندي 
براي نيروهاي مسلح در حوزه دستاوردهاي دفاعي 
به ويژه موشكي ايجاد كنيم و بحمداهلل امروز تمام 
نيازهاي نيروهاي مسلح با توان بومي و بدون نياز با 

خارج از كشور تأمين مي شود. 
وي با تأكيد بر اينكه قدرت موشكي جمهوري اسالمي 
ايران يك قدرت دفاعي بازدارنده اس��ت، تأكيد كرد: 
همانطور كه به مردم عزيزمان وعده داده بوديم براي 
افزايش قابليت هاي موشكي كش��ور از هيچ تالش و 
كوشش��ي فروگذار نخواهيم كرد و به طور حتم توان 

موشكي خود را هر روز افزايش خواهيم داد. 

   اجازه مداخله به بيگانگان نمي دهيم 
وزير دفاع با اشاره به برخي اظهارات و مداخالت پوچ 
و بي ارزش دشمنان در امور دفاعي و نظامي جمهوري 
اس��المي ايران تصريح كرد: آنچه در ارتباط با قدرت 
دفاعي جمهوري اس��المي و قدرت موش��كي ايران 
اسالمي گفته مي شود يك ادعاي بي ارزش و بي اساس 
و دخالت آشكار است و ملت بزرگ ايران اسالمي اجازه 
مداخله در امور دفاعي و نظامي خود را به هيچ قدرت 
خارجي و بيگانه نمي دهد. امير س��رتيپ حاتمي در 
تكميل س��خنان خود تأكيد كرد: همانطور كه بارها 
اعالم كرده ام توان دفاعي و موشكي جمهوري اسالمي 
ايران بازدارنده بوده و ان شاءاهلل روز به روز براي تقويت 

اين توان دفاعي تالش خواهيم كرد. 
وي خطاب به دشمنان ايران اسالمي گفت: مطمئن 
باش��يد هر چه تحريم ها، فش��ارها و جوس��ازي ها و 
جنگ رواني عليه ملت بزرگ ايران اسالمي بيشتر و 
گسترده تر شود بر اراده مان براي ارتقاى قدرت دفاعي 
در تمام حوزه ها افزوده خواهد ش��د. امير س��رتيپ 
حاتمي با اشاره به اينكه دشمنان جمهوري اسالمي 
ايران هزينه هاي بس��ياري را براي خريد تسليحات 
نظامي صرف مي كنند، خاطرنشان كرد: براي مثال، 
اين در حالي است كه امريكايي ها هزينه هاي گزاف 
چند صد ميلي��ارد دالري را ب��راي تأمين تجهيزات 
نظامي خود صرف مي كنند. وزير دفاع و پش��تيباني 
نيروهاي مس��لح با بيان اينكه به مردم عزيزمان قول 
داديم با »اقتصاد دفاع« و »با هوشمندي« از »صلح 
و امنيت« محافظت كنيم و قدرت بازدارندگي خود 
را روز به روز افزايش دهيم، اظهار داشت: همان گونه 
كه با ملت عزيزمان عهد بستيم تمامي سعي و تالش 
خود را براي ارتق��اي قدرت دفاعي كش��ور به عمل 

خواهيم آورد. 
امير س��رتيپ حاتم��ي ارتق��اي توان موش��كي را 
اصلي تري��ن مولفه ارتقاي قدرت دفاعي دانس��ت و 
افزود: براي اينكه در دام موازنه هاي تسليحاتي گرفتار 
نشويم س��رمايه خود را در آنجا كه الزم و ضروري و 
مورد نياز باشد استفاده مي كنيم. وي تأكيد كرد: به 
ملت شريف مان از صميم قلب اطمينان مي دهيم كه 
از اقتصاد، شكوفايي و رشد و پيشرفت كشور حمايت 
كامل خواهيم كرد و مطمئن باشند در امنيت كامل 
زندگي خواهند كرد. وزير دفاع با قدرداني از تالش و 
مديريت جهادي فرزندان رشيد ملت ايران در صنايع 
مختلف وزارت دفاع به ويژه سازمان صنايع هوافضا، 
اين دس��تاورد بزرگ را به محضر فرماندهي معظم 
كل قوا، دولت خدمتگزار، نيروهاي مس��لح و ملت 
شريف ايران تبريك گفت و اظهار داشت: بحمداهلل 
متخصصان، دانشمندان، مديران و كاركنان وزارت 
دفاع شعار »ما مي توانيم« را با همدلي، وحدت و تفكر 

جهادي محقق كرده اند.

با حضور وزير دفاع انجام شد 

رونمايي از فاتح مبين با سر جست وجوگر دشمن!
مهدی  پورصفا

   گزارش

   چهره ها

معاون هماهن�گ كننده س�تاد كل نيروهاي مس�لح گفت: 
تش�كيل داع�ش ب�ا دو ه�دف تجزي�ه كش�ورهاي بزرگ 
منطقه و خدش�ه وارد ك�ردن به چهره اس�الم و مس�لمين 
ب�ود ك�ه ب�ا ت�الش رزمن�دگان جبه�ه اس�الم و م�ردم و 
رزمندگان ع�راق داع�ش در اين كش�ور شكس�ت خورد. 
به گزارش فارس، سردار علي عبداللهي در ديدار حامد عبداهلل 
ابراهيم الحسيني فرمانده مرزباني كشور عراق كه به تهران سفر 
كرده است، ضمن اعالم خرسندي از حضور اين هيئت گفت: در 
عراق دو موفقيت بزرگ در ماه هاي گذش��ته اتفاق افتاده كه جا 
دارد به مردم عراق تبريك بگويم.عبداللهي اظهار داشت: شما به 
خوبي مي دانيد دشمنان توطئه بزرگي را در منطقه خاورميانه و 
غرب آسيا طراحي كرده اند و دنبال اجراي آن هستند كه تشكيل 
داعش بخشي از آن نقشه بود. معاون هماهنگ كننده ستاد كل 

نيروهاي مسلح گفت: دشمناني كه 
عرض مي كنم نا شناخته نيستند از 
جمله آنها امريكاست كه در همين 
انتخاب��ات رياس��ت جمهوري اش 
يكي از كانديداها به صراحت اعالم 
كرد ما داعش را ايجاد كرده بوديم. 
س��ردار عبداللهي ادامه داد: اينكه 
چه كس��اني داعش را پش��تيباني كردند و دالره��ا و تجهيزات 
پيش��رفته به آنها دادند و چه كس��اني مجروحين آنها را مداوا 
كردند روشن است. وي افزود: تشكيل داعش با دو هدف تجزيه 
كش��ورهاي بزرگ منطقه و خدش��ه وارد كردن به چهره اسالم 
و مس��لمين بود كه با تالش رزمندگان جبهه اس��الم و مردم و 

رزمندگان عراق داعش در اين كشور شكست خورد.

سردار عبداللهي در ديدار فرمانده مرزباني عراق:

داعش با هدف تجزيه كشورهاي بزرگ منطقه ايجاد شد
از  ارت�ش  زمين�ي  ني�روي  فرمان�ده  حض�ور  ب�ا 
نمايش�گاه  در  ني�رو  اي�ن  جدي�د  دس�تاوردهاي 
جش�نواره ايده پ�ردازي ش�هيد نامج�و رونماي�ي ش�د. 
به گزارش فارس، امير كيومرث حي��دري فرمانده نيروي زميني 
ارتش در حاش��يه بازديد از نمايش��گاه دس��تاوردهاي جشنواره 
ايده پردازي ش��هيد نامجو در جم��ع خبرنگاران اظهار دش��ت: 
نيروهاي مس��لح و نيروي زميني ارتش امروز در تمام عرصه هاي 
دفاعي خودكفا شده اند و ما مي توانيم اين توانمندي هاي دفاعي را 
در اختيار كشورهاي دوست و برادرمان قرار دهيم. حيدري افزود: 
خودكفايي در عرصه دفاعي از اوامر فرماندهي كل قواست و ما از 
تمام كساني كه مي توانند استعدادها و توانشان را در قالب طرح ها 
و اختراعات نشان دهند حمايت مي كنيم. وي گفت: در قالب اين 
جشنواره هر شش ماه يك بار در تهران ايده ها و طرح هاي نخبگان 

و مخترع��ان را بررس��ي مي كنيم و 
داوران و كاربران عرصه هاي مختلف 
دفاعي از اين دستاوردها بازديد كرده 
و آنچه مورد نيازشان باشد را به توليد 
انبوه مي رسانيم. همچنين درحاشيه 
بازديد فرمانده نيروي زميني از چند 
دستاورد جديد اين نيرو رونمايي شد 
كه از جمله آنها كوادكوپتري با برد 100 كيلومتر و با قابليت حمل 
محموله بود كه توس��ط گروه پهپاد حضرت وليعصر نزاجا توليد 
شده است. اين كوادكوپتر داراي مداومت پروازي چهار ساعت ايت 
و وزن برخاست آن نيز 20 كيلوگرم است. در اين مراسم از سامانه 
كنترل فرماندهي با امكان برقراري ارتباط صوت و تصوير و ديتا بين 

يگان ها به صورت كد و رمز نيز رونمايي شد.

با حضور امير حيدري

دستاوردهاي جديد نيروي زميني ارتش رونمايي شد


