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کالم  نور

سفر ظریف به آمریکای التین 
در راستای اقتصاد مقاومتی

کرد:  تاکید  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
کشورهای  با  مناسبات  جانبه  همه  توسعه 
دستور  در  هیشه  آفریقایی  و  التین  آمریکای 

کار سیاست خارجی ایران قرار داشته است.
سخنگوی  قاسمی،  بهرام  ایسنا،  گزارش  به 
وزارت امور خارجه سفر ظریف به شش کشور 
آمریکای التین را در چارچوب تقویت روابط 
سیاسی و اقتصادی با این کشورها ارزیابی کرد 
و  گفت: وزارت امور خارجه به لحاظ راهبردی 
و  کشورها  همه  به  متوازن  نگاه  به  معتقد 
مناطق جغرافیایی در سیاست خارجی  است 
و  همسایگان  با  روابط  تقویت  کنار  در  و 
اولویت های  از  همواره  که  اسالمی  کشورهای 
سیاست خارجی کشورمان بوده است، توسعه 
آمریکای  کشورهای  با  مناسبات  جانبه  همه 
کار  دستور  در  هیشه  نیز  آفریقایی  و  التین 

سیاست خارجی ایران قرار داشته است.
پس  شده  ایجاد  مثبت  فضای  در  گفت:  او 
گذشته  یک سال  ظرف  هسته ای  توافق  از 
ملت  روی  پیش  که  روشنی  چشم انداز  با  و 
شرکت های  و  کارآفرینان  دارد،  قرار  ایران 
ایرانی می توانند از حداکثر ظرفیت های فنی، 
در  خود  تولیدی  و  تجاری  مالی،  مهندسی، 
خارج از کشور استفاده کنند که حضور ده ها 
شرکت ایرانی در سفرهای دوره یی وزیر امور 
خارجه به مناطق مختلف جهان از جمله آسیا، 
آفریقا و سفر آتی به آمریکای التین در همین 
چارچوب و در راستای صدور خدمات فنی - 
مهندسی و ترویج صادرات غیرنفتی به عنوان 

اهداف اقتصاد مقاومتی است.
سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه اظهار 
کرد: امروزه نمی توان ابعاد مختلف دیپلماسی 
خارجی  سیاست  یک  گوناگون  مولفه های  و 
موفق را از یکدیگر تفکیک کرد. امروزه اقتصاد 
در خدمت دیپلماسی و دیپلماسی در خدمت 
خارجی  سیاست  اهداف  تا  هستند  اقتصاد 
این رو همراهی  از  برانند.  به پیش  را  کشورها 
شرکت های اقتصادی و تجاری در سفر رییس 
پیام  دستگاه دیپلماسی در سفرهای خارجی 
عملی برای گسترش روابط با کشورهای جهان 

است.
قاسمی با اشاره به اهمیت کشورهای آمریکای 
دلیل  به  ایران  اسالمی  برای جمهوری  التین 
هم سویی  و  فرهنگی  سیاسی،  قرابت های 
به ویژه  بین المللی  مجامع  و  سازمان ها  در 
اکنون  کرد:  تاکید  غیرمتعهدها  جنبش  در 
ایران در موقعیتی است که می تواند دوستان 
سیاسی و شریکان تجاری اش را خود انتخاب 
یا منطقه  با کشور  به همکاری  ناگزیر  و  کند 

خاصی در جهان نیست.

11 کشته در حمالت جنگنده های 
سعودی به یمن

در تازه ترین حمالت هوایی ائتالف تجاوز به 
یمن تحت فرماندهی عربستان دست کم 11 
غیرنظامی، از جمله 2 کودک کشته و چندین 

نفر زخمی شده  اند.
به گزارش شبکه تلویزیونی ›المسیره‹ در حمله 
منطقه  یک  به  سعودی  های  جنگنده  هوایی 
جمعه  که  الجوف  شمالی  استان  در  مسکونی 
شب صورت گرفت یک غیرنظامی همراه با دو 

فرزندش کشته شدند.
بازار  یک  همچنین  عربستان  های  جنگنده 
الشعف‹ در استان  روباز را در منطقه ›خب و 
جوف بمباران کردند. در این حمله دست کم 2 

نفر کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند.
در حمالت هوایی عربستان به استان ساحلی 
و غربی حدیده نیز، منطقه الخوخه هدف قرار 

گرفت و چهار نفر کشته شدند.
هواپیماهای عربستان روز جمعه به یک خودرو 
در حال حرکت در جاده ای در منطقه باقم در 
استان صعده در شمال یمن نیز حمله کردند 
که در جریان آن 2 سرنشین این خودرو کشته 

شدند.
منطقه  عربی  کشور   9 ائتالف  با  عربستان 
ششم  از  آمریکا  همراهی  با  و  عمان  جز  به 
را  ای  گسترده  حمالت  جاری  سال  فروردین 
علیه یمن آغاز کرد تا عبد ربه منصور هادی 
رئیس جمهوری مستعفی و فراری این کشور 
گرفتن  قدرت  از  و  بازگرداند  حاکمیت  به  را 
انقالبیون یمنی که امنیت شهرهای این کشور 

را تأمین می کنند، جلوگیری کند.

خبر

بازگشت روزانه یک محقق ایرانی به کشور

بازگشت روزانه یک  از  معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری 
نفر از متخصصان و فارغ التحصیالن ایرانی به کشور از طریق پلت 

فرم جذب 200 دانشگاه برتر دنیا خبر داد.
به گزارش ایرنا، سورنا ستاری در نشستی با رایزنان علمی ایران 
توسط  شده  طراحی  فرم  پلت  طریق  از  گفت:  کشورها،  دردیگر 
برتر  های  دانشگاه  التحصیالن  فارغ  برای  نخبگان  ملی  بنیاد 
دنیا، توانسته ایم فارغ التحصیالن ایرانی را دوباره به بازگشت و 
همکاری به کشور ترغیب کنیم و در حال حاضر روزی یک نفر 
از این طریق به ایران بر می گردد که امیدوار هستیم با در نظر 

گرفتن تسهیالت بیشتر بتوانیم این عدد را افزایش دهیم.
وی افزود: البته این پلت فرم برای 400 دانشگاه برتر دنیا در نظر 
 200 از  بیشتر  برگشتی  التحصیالن  فارغ  اما  است؛  شده  گرفته 
دانشگاه هستند که همین رقم کم نیز به دلیل کیفیت باالی آنها 

برای ما خوب است اما باید به فکر افزایش آن باشیم.
به گفته ستاری، تالش ما بر این است که بر مبنای این قابلیت نرم 

افزاری اقتصاد دانش بنیان را در کشور نهادینه کنیم.
وی بیان کرد: اساس و بنیان اقتصاد دانش بنیان، نیروی انسانی 
انسانی  نیروی  توانمندی  ما  هدف  همه  دلیل  همین  به  است 

متخصص برای کشور است.
کار  اهمیت  به  اشاره  با  جمهوری  رییس  وفناوری  علمی  معاون 
از فناوری  اینکه استفاده  با توجه به  رایزنان علمی کشور، گفت: 
کشورها  بین  فناوری  تبادل  و  کشور  برای  دنیا  در  موجود  های 
این مسیرقدم  توانند در  رایزنان علمی می  بسیار ضروری است، 

برداشته و به توسعه فناوری کمک بزرگی کنند.
وی بیان کرد: متاسفانه هنوز دربسیاری از کشورها رایزن علمی 
تا  کنیم  جبران  و  گرفته  جدی  باید  را  موضوع  این  که  نداریم 
خصوص  به  کشورها  دیگر  با  وفناوری  علمی  درتعامالت  بتوانیم 

اتحادیه اروپا به نتایج خوبی برسیم.
مشاغل   ،IT حوزه  در  که  هند  کشور  با  طورمثال  به  گفت:  وی 
پیشرو  کشور  یک  ها  ماهواره  و  فضایی  های  فناوری  خانگی، 
محسوب می شود چندان ارتباطی نداریم که این یک ضعف تلقی 

می شود و باید این نقیصه را جبران کنیم.
ستاری گفت: در ایران شبکه ای از شرکت ها وجود دارد و در این 
شبکه 10 هزار شرکت وجود دارد و از این تعداد 2 هزار و 600 
شرکت دانش بنیان هستند که می توانیم از این پتانسیل خوب 
در حوزه های مختلفی مانند کشاورزی، گیاهان دارویی، پزشکی 

و غیره استفاده کنیم.
های  توانمندی  توانند  می  کشور  علمی  رایزنان  کرد:  اظهار  وی 
کشور و نیروهای متخصص ایرانی را به دیگر کشورها معرفی کرده 

و شرایط استفاده از این نیروهای بالقوه را در دنیا فراهم کنند.
دراین نشست، علی وطنی، معاون توسعه فناوری معاونت علمی 
گفت: پس از برجام، با تمام هیات های اقتصادی کشورها که به 
می  گو  و  گفت  فناوری  پیوست  ادبیات  با  کنند  می  سفر  ایران 
کنیم و یکی از شروط ما در برقراری ارتباط با آنها آوردن فناوری 

به کشور است.
از  را  ایرانی  ایم دانشجویان  توانسته  اینکه  به  با توجه  افزود:  وی 
هر  که  کنیم  رفتار  ای  گونه  به  باید  کنیم  جذب  کشورها  دیگر 
و  بیاورد  خود  با  نیز  فناوری  یک  کشور  به  بازگشته  دانشجوی 
فناوری را از طریق ایجاد یک شرکت دانش بنیان تجاری سازی 

کرده و در راستای حل مشکالت کشور گام بردارد.
ایرانی  توانند دانشجویان  رایزنان علمی کشور می   : وطنی گفت 
را ترغیب کنند که رساله های دکتری خود را بر مبنای یکی از 
نیازهای داخلی انتخاب کنند تا پس از بازگشت به کشور بتوانند 

از آن برای رفع نیاز کشور اقدام کنند.
معاون توسعه فناوری معاونت علمی افزود: در نقشه جامع علمی 
کشور 73 اولویت کشور مشخص شده که 15 اولویت تعیین شده 
اما  هستند؛  پیگیری  حال  در  علمی  معاونت  ستادهای  قالب  در 
دانشجویان  دکتری  رساله  قالب  در  تواند  می  دیگر  های  اولویت 

به نتیجه برسد.
وی اظهارکرد: رایزنان علمی می توانند فناوری های توسعه یافته 
کشوری که در آن فعالیت می کنند را به ایران منتقل کرده و در 

تعامل ایران با دیگر کشورها نقش داشته باشند.

موافقت دولت با پرداخت ۵۰۰ میلیارد به شهرداریها

با  برنامه و بودجه  از موافقت سازمان  معاون وزیر راه و شهرسازی 
تخصیص 500 میلیارد تومان منابع الزم برای کمک سود تسهیالت 
نوسازی مسکن و همچنین اختصاص 450 میلیارد تومان اعتبار برای 

پرداخت دیون دولت به شهرداری های کشور خبر داد.
محمدسعید ایزدی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: با توافق صورت 
گرفته این منابع به شکل نقدی و غیر نقدی مجددا به برنامه بهسازی 

و نوسازی همان شهر اختصاص داده خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: این منابع با اولویت در اختیار 
شهرداری هایی غیر برخوردار و همچنین فعال در اجرای برنامه های 

بهسازی و نوسازی قرار خواهد گرفت.
وی با بیان این که بافت های فرسوده، ناکارآمد و حاشیه شهرها ظرفیت 
قابل توجهی برای ساخت و ساز و نقش مهمی برای خارج کردن 
مسکن از رکود دارند، افزود: خوشبختانه وزارت راه و شهرسازی در 
»طرح جامع مسکن« و برنامه های دیگر اولویت خود را به نوسازی و 

بهسازی بافت های ناکارآمد گذاشته است.
تبریز،  مشهد،  تهران،  همچون  کالن شهرهایی  وضعیت  ایزدی 
و  دانست  بحرانی  درونی،  فرسودگی  نظر  از  را  شیراز  و  اصفهان 
برای  تسهیالت  هزار   150 درخواست  دولت  هیات  از  گفت: 
اختصاص به نوسازی و بهسازی شهری داده ایم که آقای نوبخت 
برای  تومان  میلیارد   90 نیز  قبل  هفته  دو  داده اند.  مساعد  قول 
مشهد، 36 میلیارد تومان برای قم و شیراز و در این هفته نیز 200 
میلیارد تومان برای رفع مسایل حاشیه نشینی در تمام شهرهای 

کشور اختصاص یافته است.
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری تصریح کرد: یک سوم 
جمعیت کالن شهر مشهد در بدترین شرایط ممکن در حاشیه شهرها 
زندگی می کنند که با توجه به وضعیت بزه و نابسامانی های اجتماعی 
که غالبا در این محدوده ها ایجاد می شود محالت و مناطق وسیعی از 
این شهر مذهبی را گرفتار کرده است. لذا باید به سمت بهبود کیفیت 
زندگی در کالن شهرها برویم و رسانه ها در زمینه همراه سازی دستگاه 

های متولی و مدیریت شهری باید ما را همراهی کنند.
و  ناکارآمد  بافت های  در  واقع  محالت  تعداد  این که  بیان  با  وی 
اولویت های این مناطق را در تمام کشور شناسایی کرده ایم، گفت: در 
صورت اختصاص منابع می توان با استفاده از توان 22 دستگاه که در 
ستاد بازآفرینی شهری عضو هستند اقدامات مقتضی را برای نوسازی 

این مناطق انجام داد.
در حال حاضر بیش از 2700 محله در بیش از 544 شهر شناسایی 
و برنامه ریزی برای تعیین محالت هدف و مجموعه اقدامات در این 
محالت توسط ستادهای بازآفرینی استان ها در حال انجام است. 
وزارت راه و شهرسازی در یک نظام بودجه ریزی اهرمی در تالش 
به  با همراهی سایر دستگاه های دخیل  را  اختیار  در  منابع  است 

اقدامات دارای اولویت در این محالت اختصاص دهد.

خبر

اد      امه از صفحه1
وزیر دفاع افزود: ما سالح های سبک و انفرادی را 
داخلی سازی کردیم و به طور کامل می توانیم در 

تیراژهای باال این نوع سالح ها را تولید کنیم.
سردار دهقان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا 
با توجه به تغییر سیاست های منطقه ای ترکیه 
جمع  به  کشور  این  که  دارد  وجود  امکان  این 
کشورهای مبارزه کننده واقعی با تروریسم منطقه 
ای اضافه شود؟ گفت: واقعیت این است که همه 
شاهد تحوالتی هستیم که شاید بتوان شاخص 

های آن را چند عنصر دانست.
عربی،  گانه  اتحاد سه  داد: یک  ادامه  دفاع  وزیر 
آمریکائی و اسرائیلی در منطقه عمل می کرد و 
اینها عموماً یک جبهه واحدی را در مقابل جریان 

مقاومت تشکیل داده بودند.
وی افزود: آنچه در چند سال اخیر و بعد از بیداری 
اسالمی در منطقه و کشورهای عربی و اسالمی 
نوعی  به  تا  داد  شکل  را  گانه  سه  این  داد،  رخ 
جلوگیری کنند از نزج گیری و اعتالی این حرکت 
و جلوگیری از تحقق اهدافی که جریان مقاومت و 
جریان مقابله با نظام سلطه در جهت آزادسازی 

اراضی و استقالل سیاسی داشتند.
سردار دهقان در ادامه گفت: اقدامات و برنامه های 
این مثلث سه گانه عمالً پاسخ منفی نسبت به 
آنچه که دنبال می کردند، دریافت کردند. طبیعی 
است که رویکرد عملگرایی این اقتضا را دهد که 
آنها با توجه به تحلیلی که از شرایط دارند، مواضع 
خود را اصالح کنند. آنها در آینده مقصرین را هم 

از میان همین مثلث پیدا خواهند کرد.
وزیر دفاع افزود: در تاریخ اثبات شده است کسانی 
که تصمیمات راهبردی اشتباه در مقاطع خاص 
می گیرند، بازخوردهای منفی و بلندمدت آن را به 

طور طبیعی خریداری کرده اند.
وی تصریح کرد: امروز این مسئله را در منطقه 
شاهد هستیم و از یک طرف عربستان در تمامی 
جنگ های سیاسی، امنیتی و نظامی و تهاجمی 
که به یمن کرده است، شکست خورده تلقی می 
شود و در یک باتالقی گرفتار شده که خروج از 
آن برایش متصور نیست. هم پیمانان عربستان در 
منطقه یک به یک در حال فاصله گرفتن از آن 
هستند و در درون حاکمیت سعودی، اختالفات 

جدی به وجود آمده است.
سردار دهقان با بیان اینکه ارتش پوشالی عربستان 
که از سالح های پیشرفته آمریکائی بهره می برد، 
با بدترین تهاجماتی که می توانسته انجام دهد، 
ناموفق است، ادامه داد: ملت مسلمان عرب و دست 
خالی یمن در واقع سد محکمی را در مقابل این 
تجاوز و این حمله ددمنشانه به وجود آورده اند. 

عربستان را به واقع با شکست مواجه کردند.
وزیر دفاع با بیان اینکه وقتی در سوریه جریان های 
تکفیری، صهیونیستی، اقدام به حرکت های نظامی 
بر علیه نظام سیاسی مشروع سوریه کردند، ترکیه 
از آنها حمایت کرد، گفت: حتی ترکیه پشتیبانی 
های جدی را صورت داد. شاید بتوان گفت یکی 
از پایگاه های جدی حمایت از جریان داعش بود. 
با این دید که آنها قادرند در کوتاه مدت حکومت 
سوریه را ساقط کنند و در آنجا یک حاکمیت به 

اصطالح اسالمی را برپا کنند.
البته شدت  گفت:  عراق  اوضاع  به  اشاره  با  وی 
اقدامات ترکیه در عراق نسبت به سوریه بسیار 
کمتر بود. آنها امروز دیدند روی آنچه که سرمایه 
گذاری کرده اند برباد رفته و از یک طرف منجر به 
پذیرش خطر، ناآرامی و جریان های بی ثبات ساز 
در داخل خود ترکیه شدند. انفجاراتی که امروز در 
ترکیه صورت می گیرد، اعتراض به سیاست های 
دولت ترکیه است و از طرف دیگر برای برانگیختن 

ترکیه برای حمایت های بیشتر است.
سردار دهقان با اشاره به اینکه دولت ترکیه با درک 
جمهوری  سیاست  اینکه  پذیرش  و  ها  واقعیت 
تروریستی،  های  جریان  قبال  در  ایران  اسالمی 
آنها  عمالً  کرد:  تاکید  است،  درستی  سیاست 
کنند؛  جبران  را  گذشته  خواهند  می  نوعی  به 

گذشته ای که نه تنها برای آنها منفعتی نداشت 
منطقه،  مردم  به  را  جدی  های  خسارت  بلکه 
زیرساختهای کشورهای منطقه و کمک به حضور 
بیگانگان در منطقه کرد. به ویژه اینکه سرمایه ای 
که از دنیای اسالم در حال پرداخته شدن است، 
به نوعی امنیت اسرائیل را فراهم می کند زیرا این 
ظرفیت ها با هم درگیر شده و ظرفیت هایی که 
باید بر علیه اسرائیل به کار گرفته می شد، بر علیه 

خود کشورهای اسالمی به کار گرفته می شود.
وزیر دفاع ادامه داد: از طرف دیگر شاهد نزدیکی و 
یا حل کردن مسائل فیمابین بین ترکیه و اسرائیل 
با  اسرائیل  نزدیکی  بحث  همچنین  و  هستیم 

عربستان نیز مطرح است.
از  سعودی  عربستان  حمایت  به  اشاره  با  وی 
منافقین گفت: از اینجا این پیام را به نااهالن و 
جاعالن حاکم بر عربستان می دهم که منافقین 
آنقدر پستی، فرومایگی و نحوست دارند که با هر 
کسی که پیوند برقرار کنند، این نحوست را به آن 
منتقل می کنند؛ آنچه در گذشته بین منافقین و 
صدام تجربه کردیم و ملت ها نیز شاهد آن بودند.

سردار دهقان تصریح کرد: منافقین امروز نوکری و 
جاسوسی از ملت ایران برای عربستان را بر عهده 
گرفته اند که این هم نه تنها سودی برای آنها ندارد 
بلکه یک لکه ننگی بر حرکات آنها در قبال ملت 

ایران و نقطه ضعفی برای عربستان است.  
وزیر دفاع ادامه داد: شرایط منطقه خوب است و 
شاهد تغییرات اساسی است. دولت عراق در حال 
پیدا کردن انسجام خود است و جریان داعش در 
این کشور روزهای پایانی عمر خود را طی می 
کند. با آزادشدن موصل، تقریباً اراضی اشغال شده 

توسط داعش در عراق به پایان خواهد رسید.
وی افزود: در سوریه نیز نتایج اقدام مشترک ایران، 
سوریه، جریان مقاومت و روسیه، فضای عمومی را 
هم به لحاظ میدانی و هم به لحاظ فتح سیاسی، 
مورد تغییر قرار داده است. شرایط جهانی نیز به 
بهتر شدن این فضا کمک می کند و نکته مهم در 
آن نیز بحث انتخابات پیش رو در آمریکا خواهد 
بود. به طور طبیعی آنها به یک نوعی منفعلند اما 

می خواهند فعال برخورد کنند.
سردار دهقان در خصوص همکاری های نظامی 
بین ایران و روسیه در دوره جدید گفت: سیاست 
کلی نظام، ارتقای سطوح همکاری با روسیه در 
خیلی  عالئم  و  نشانه ها  است.  راهبردی  سطح 
جدی را در این وادی شاهد هستیم. در طول دو و 
نیم سال گذشته حداقل پنج مالقات با وزیر دفاع 
روسیه داشته ایم و بحث سند همکاری های دفاعی 

در سطح ملی را امضا کرده ایم.
بحث  در خصوص  اینکه  بر  تاکید  با  دفاع  وزیر 
سوریه نیز بحث های راهبردی جدی را با روسیه 
امر  در  ما  همکاری  هم  امروز  افزود:  داشته ایم، 
و  صلح  سایه  در  و  ناامنی  و  بی ثباتی  با  مبارزه 
امنیت در سطح منطقه و ریشه کن کردن ترور و 
تروریسم در منطقه، یک همکاری راهبردی است. 
به طور طبیعی همکاری هایمان را خیلی جدی، 

سازمان یافته و با برنامه انجام می دهیم.
وی با اشاره به حضور هواپیماهای روسی در ایران 

راستاست.  همین  در  اقدامات  این  کرد:  تصریح 
تسهیالت یا همکاری های متقابلی است که برای 
اقدامات  و  امکانات  تجهیزات،  دادن  قرار  هدف 
جریان تروریستی انجام می شود؛ این اقدامات به 

خواست دولت سوریه و همکاری مشترک است.
سردار دهقان ادامه داد: در اجالس سه جانبه ای که 
بین وزرای دفاع ایران، سوریه و روسیه در تهران 
برگزار شد و در آینده نزدیک هم در مسکو نیز 
انشاءا... در  تکرار خواهد شد، تجلی پیدا کرد و 
آینده نزدیک و در کوتاه ترین زمان ممکن به نقطه 
هدف خواهیم رسید و آن چیزی جز از بین بردن 
توانمندی ها و ریشه کن کردن جریان تروریستی 

و صهیونیستی که در منطقه بوجود آمده، نیست.
روند  در  اختالل  امکان  خصوص  در  دفاع  وزیر 
توسعه برنامه موشکی ایران با توجه به اظهارات 
مقامات غربی، اظهار داشت: همواره ما در همه 
سطوح حاکمیتی و تصمیم گیری در جمهوری 
اسالمی ایران و با اتکای به دکترین دفاعی خود 
اعالم کرده ایم که جمهوری اسالمی ایران نیاز به 
اینکه کسی به او اجازه بدهد یا او را منع کند از 
تقویت بنیه دفاعی خود ندارد. ما با توجه به تحلیلی 
که از شرایط و فضای عمومی امنیتی در سطح 
منطقه و جهان داریم، متناسب با آن، خود را در 
قبال تحمیلی که محتمل است، تجهیز خواهیم 

کرد.
وی با بیان اینکه در تجهیز و دستیابی به امکانات 
هیچ حد و حصری برای خود لحاظ نمی کنیم، 
تصریح کرد: مگر اینکه کفایت از قدرت بازدارندگی 
ما کند. تالش ما بر این است که نیروهای مسلح 
و کشور را در یک موضع بازدارندگی مؤثر و فعال 
قرار دهیم. مباحث موشکی از این خواست نشأت 
می گیرد و ما در برد موشک ها، قابلیت تأثیر، دقت، 
ماندگاری و تاکتیکی کردن آنها، هیچ نقطه پایانی 
قائل نیستیم و آن چیزی که ما را محدود می کند، 

تهدید، منطقه  تهدید و عنصر تهدیدکننده است.
سردار دهقان اذعان کرد: آن چیزی که غربی ها 
اعالم می کنند نه تنها منعی برای ما ایجاد نمی کند 
بلکه انگیزه ما را برای تقویت خود افزایش می دهد. 
چیزی که دشمن از آن می ترسد و نگرانی خود را 
از آن اعالم می کند، قاعدتاً نقطه  قوتی است که 
ما داریم؛ همچنین نقطه آسیبی است که طرف 
مقابل دارد. پاسخ ما به اظهارات آنها، تالش در 
جهت افزایش هر چه بیشتر نگرانی آنها خواهد بود 

و این یعنی بازدارندگی.
وزیر دفاع با تاکید بر اینکه در بحث موشکی و 
برنامه های موشکی، ما کار خود را با قدرت ادامه 
خواهیم داد، افزود:  ما در هم جنبه کمی و هم 

جنبه کیفی، برنامه های جدی را داریم.
از  داعش  استفاده  خصوص  در  ادامه  در  وی 
سالح های پیشرفته نیز گفت: این نکته درست 
است و باید ببینیم چه کسانی، داعش را تسلیح، 
تجهیز و حمایت کرده و آموزش می دهند. طبیعتاً 
امروز عربستان، قطر و تا اخیر ترکیه و همچنین 
آمریکا، آنها را کامالً مجهز می کردند و آموزش 
می دادند. هر چه توان عملیاتی، انسجام و قدرت 
مانور جبهه مقاومت افزایش پیدا می کند، آنها به 

اربابان خود می گویند که اگر قرار است ما به نوکری 
شما بجنگیم، شما باید پول، امکانات و تجهیزات 
بیشتری به ما بدهید. این مطالبه ای است که قاعدتاً 

جریان تروریستی و تکفیری از اربابان خود دارند.
سردار دهقان ادامه داد: در دوره اخیر سالح های 
جدیدی در اختیار داعش قرار گرفته و فناوری های 
جدیدی در حوزه مواد منفجره، تله های انفجاری و 
بمب های مختلف در اختیار آنهاست. امروز داعش 
از پیشرفته ترین تانک ها، نفربرها و توپخانه های 
زرهی برخوردار شده و تبدیل به یک ارتش نسبتاً 
که  است  سرمایه گذاری  این  است.  شده  منظم 
حامیان جریان داعش انجام می دهند برای اینکه 
او، اهدافش را در منطقه  داعش بتواند از طرف 
تأمین کند. آن هدف عدم حضور آمریکایی ها به 
طور مستقیم و تأمین امنیت اسرائیل با هزینه 
کشورهای منطقه و ایجاد بستر آینده برای حضور 
آنها است. خاورمیانه بزرگ، هدف غایی آمریکایی ها 
است. وزیر دفاع با بیان اینکه ملت های منطقه اجازه 
نخواهند داد چنین اتفاقاتی در منطقه رخ دهد، 
تصریح کرد: ملت های منطقه با تمام توان با این 
خواسته پلید نظام سلطه و اسرائیل مقابله خواهند 
کرد. وزیر دفاع در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه 
آیا قرار است سامانه S300 بومی شود یا خیر؟ 
گفت: ما می خواهیم این ذهنیت را از جامعه پاک 
کنیم که بنا داریم یک S300 بومی تولید کنیم؛ 
یعنی قرار نیست که S300 را مهندسی معکوس 
کنیم، بلکه در بحث پدافند هوایی در ارتباط پست، 
متوسط و بلند قصد داریم سامانه های مختلفی را 

طراحی و تولید کنیم.
سردار دهقان افزود: ما امروز این توفیق را داریم که 
تمامی سامانه ها اعم از توپخانه و موشکی در برد 
کوتاه و متوسط و همچنین برد بلند را طراحی و 
تولید کنیم. سامانه بومی شده S300 که در یک 
مقطعی در خصوص آن مطالبی مطرح شد، در 
 S300 فضایی بود که روس ها حاضر نشدند سامانه
را به ما تحویل دهند؛ به همین دلیل ما گفتیم یک 

نمونه مشابه S300 را خواهیم ساخت.
 S300 وی تاکید کرد: البته نگفتیم که یک سامانه
می سازیم، بلکه اعالم کردیم سامانه ای را خواهیم 
مثل  سامانه ای  توانمندی های  تمام  که  ساخت 
S300 را در خود دارد و اسم آن را »باور 373« 

گذاشتیم.
وزیر دفاع از عملیاتی شدن سامانه »باور 373« 
طی امسال خبر داد و گفت: ما تمامی سیستم های 
راداری و پرتاب این سامانه را ساخته ایم و هیچ 
مشکلی در خصوص آن نداریم و امروز این بخش 

از کار را معرفی خواهیم کرد.
سردار دهقان خاطرنشان کرد: ما امروز در عراق 
و سوریه به درخواست دولت های رسمی این دو 
این  هدف  و  می دهیم  انجام  را  اقداماتی  کشور 
اقدامات، کمک به عراق و سوریه برای مبارزه با 

تروریسم است.
هم  و  است  قانونی  هم  مسئله  این  افزود:  وی 
متناسب با ُعرف بین الملل است یعنی اگر یک 
کشوری از کشور دیگر درخواست کمک در این 
زمینه کند، مطابق با ُعرف بین الملل این اجازه 
را دارد که در کشور درخواست کننده، اقدامات و 

عملیات هایی را انجام دهد.
وزیر دفاع تأکید کرد: امروز آنچه که دولت های 
عراق و سوریه از ما درخواست کرده اند، در رابطه 
با مبارزه با تروریسم برای کمک های غیرانسانی 
است. ما همچنین افرادی را به عنوان مشاورین 
نظامی به این دو کشور اعزام کردیم و این مسئله را 
ادامه خواهیم داد و آنچه ما انجام می دهیم درواقع 
هزینه ای است که باید برای ثبات و امنیت منطقه 
تأمین  برای  درواقع  را  هزینه  این  البته  بدهیم. 
امنیت خودمان می دهیم؛ یعنی این طور نیست که 
اگر به آنها کمک می کنیم تنها برای رفع مشکالت 
انقالب  رسالت  یک  این  بلکه  این کشورهاست، 
اسالمی و جهانی است که باید در همه جا عنصر 
انسانی مورد کرامت قرار بگیرد و اراده ملت ها نیز با 

توجه به این مهم حاکم شود.

وزیر دفاع: سامانه »باور۳۷۳« امروز عملیاتی می شود
بدنبال سامانهS۴۰۰ نیستیم

اد      امه از صفحه1
اما انچه باید مد نظر قرار داد این است که رکود 
مسکن در سال 1394 عمیق ترین رکود نسبت 
به دوسال قبل آن بود و به همین لحاظ افزایش 
تعداد دریافت کنندگان مسکن نسبت به سال 
رونق  برای  مناسبی  نمی تواند مالک   1394
مسکن تلقی شود. از طرف دیگر سازندگان 
مسکن معتقد اند باالرفتن تعداد معامالت به 
معنای خروج مسکن از رکود نیست. چرا که 
رشد نسبی معامالت می تواند  ناشی از صرف 
نظر کردن فروشندگان از حداقل سود باشد. 
به همین دلیل ورود بخش تولید به مکانیزم 
سوددهی شاخص اصلی رونق مسکن است که 
انبوه سازان معتقدند چهار طناب در پای این 

بخش جلوی حرکت آن را گرفته است.
عضو هیئت مدیره کانون انبوه سازان در این 
خصوص به خبرنگار ایسنا گفت: تولید مسکن 
در حال حاضر به هیچ عنوان سود دهی ندارد و 
در این شرایط که باید با اصالح قوانین و مشوق 
عوارض از سازندگان حمایت شود. چهار قانون 

ضد توسعه این بخش عمل میکند.
مجید نیکنژاد افزود: پیشفروش اصلی ترین ابزار 
مالی توسعه گران مسکن و ساختمان محسوب 
می شود اما قانون مربوط به این ابزار در حال 
حاضر ضد توسعه عمل می کند و به اعتقاد 
من قانون پیش فروش ریشه مشاورین امالک 
صاحب صالحیت و انبوه سازان را زده است. 
از طرف دیگر دفاتر اسناد رسمی را وارد این 

فرآیند کرده اند که اقدامی غیر قانونی است.
بیمه  »قانون  را  دیگر  بازدارنده  عامل  وی 
و  عنوان  ساختمانی«  کارگران  اجتماعی 
دارای  کارگران  فقط  قانون  این  کرد:  تاکید 
می دهد  قرار  پوشش  تحت  را  مهارت  کارت 
که در مغایرت کامل با ماده 14۸ قانون کار 
است. همچنین کارفرمایان موظف اند تمامی 
پرسنل خود از کار ساده فاقد کارت مهارت تا 
مهندسان را بیمه کنند اما بیمه هیچ پوششی 

در این زمینه ندارد.
عضو هیئت مدیره کانون انبوه سازان با بیان 
نظام  قانون   29 ماده  نشدن  اجرایی  اینکه 
مهندسی نیز از دیگر مشکالت سازندگان است 
افزود: موضوع ماده 29 قانون نظام مهندسی، 
های  کار  صنفی  نظام  نامه  آیین  تعیین 
ساختمانی است که شامل مهندسان مشاور 
پیمانکاران و انبوه سازان است. اما با اجرایی 
قانون  در  ساز  انبوه  جایگاه  ماده 29  نشدن 

مشخص نیست.
به گفته نیکنژاد قانون مالیات های مستقیم نیز 
که از ابتدای سال جاری ابالغ شده یک ماده از 
قانون قبلی را که از شفافیت کافی برخوردار 
بود  تحت الشعاع قرار داده است. به نظر میرسد 
افرادی که در روند تصویب این قانون دست 
داشته اند از اشراف چندانی برخودار نبوده اند 
و استنباط ما این است که سازمان امور مالیاتی 
صرفا اخذ مالیات از کسانی که دارای صالحیت 

نیستند را مورد توجه قرار داده است.

اد      امه از صفحه1
ــرای  ــاه ب ــر م ــرد: ه ــان ک ــری بی دلی
اموالــی کــه در اختیــار داریــم - از 
ــا -  ــور آری ــر منص ــوال امی ــه ام جمل
و  می کنیــم  برگــزار  مزایده هایــی 
ــی  ــا بخش ــن مزایده ه ــی از ای در برخ
از امــوال فروختــه می شــوند، ولــی 
ــه  ــتند ک ــم هس ــوال ه ــی از ام بخش
ــار  ــش ب ــج - ش ــزاری پن ــس از برگ پ
مزایــده هنــوز خریــداری نشــده اند.

وی همچنیـن در پاسـخ بـه این سـوال 
کـه چـه کسـانی خریـدار ایـن امـوال 
ایـن  مشـتریان  کـرد:  بیـان  هسـتند؟ 
واقـع  در  و  مـردم  اغلـب  مزایده هـا 
بخـش  و  هسـتند  حقیقـی  متقاضیـان 
ورود  کمتـر  خریـد،  بـرای  دولتـی 

. می کنـد
دلیـری در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه 
مشـکلی  زدن  سـند  پروسـه  در  آیـا 
بـرای متقاضیـان وجـود نـدارد؟ گفـت: 
هیـچ مشـکلی وجـود ندارد و سـندهای 
منگولـه دار در اختیـار سـازمان امـوال 
در  کـه  کسـانی  و  اسـت  تملیکـی 
مزایده هـا شـرکت کـرده، این امـوال را 

می خرنـد  و بی هیـچ مشـکلی، سـند به 
می شـود. زده  نامشـان 

گفتنـی اسـت؛ امیرمنصـور آریـا متهـم 
میلیـارد  هـزار  سـه  اختـالس  اصلـی 
تومانـی بانـک صـادرات ایران اسـت. او 
همچنیـن اتهاماتی ماننـد زمین خواری 
و دریافـت تسـهیالت ویـژه را در پرونده 
خـود داشـت کـه بنـا بـر ایـن اتهامـات 
در 15 مـرداد 1390 بازداشـت و سـوم 
اویـن  زنـدان  در   1393 سـال  خـرداد 
اعـدام شـد و بخشـی از امـوال وی بنـا 
أمـوال  سـازمان  اختیـار  در  قانـون  بـر 
تملیکـی قـرار گرفـت تـا با فـروش آنها 
در خدمـت مخـارج عمومی کشـور قرار 

. د گیر
از  نیـز  زنجانـی  بابـک  همچنیـن 
بزرگتریـن متهمـان بـه فسـاد و رانـت 
وی  اسـت.  تحریـم  دوران  در  خـواری 
اتهاماتـی از قبیل حضـور در قاچاق طال 
هـم در پرونـده خـود دارد و همچنیـن 
بدهـکاران  بزرگتریـن  از  یکـی  اکنـون 
شـرکت ملـی نفـت اسـت. گرچـه حکم 
اعـدام وی صادر شـده اسـت ولـی هنوز 

ایـن حکـم اجـرا نشـده اسـت.

آخرین خبرها از وضعیت اموال بابک زنجانی 
و امیر منصور آریا

استندبای مسکن منتظر ۵ اقدام اصالحی

ارتش جمهوری اسالمی ایران به مناسبت فرا رسیدن 
31 مرداد، روز صنعت دفاعی، بیانیه ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است:
صنعت دفاعی کشور به عنوان نماد خودباوری و اعتماد 
به نفس ملی یکی از ارکان مهم صیانت از تمامیت 
ارضی و استقالل کشور است که با حضور غیورمردان 
نیروهای  عرصه صنعت در وزارت دفاع و پشتیبانی 
مسلح موجبات رفع نیازمندی های دفاعی کشور را 

فراهم آورده است.

ارتش جمهوری اسالمی ایران در ادامه بیانیه خود، 
جهادی؛  روحیه  و  الهی  الیزال  قدرت  به  اتکال 
ملی؛  و  بومی  توانایی های  و  قابلیت ها  بر  تکیه 
بکارگیری عزم و اراده انقالبی در به صحنه آوردن 
توانایی  و  دانایی  به  اتکاء  و  خالق  استعداد های 
نیروهای متعهد و مکتبی میهن اسالمی بر اساس 
منویات و فرامین فرمانده معظم کل قوا، حضرت 
امام خامنه ای)مدظله العالی( را از جمله خصوصیات 
ارزشمند صنعت دفاعی کشور دانسته که با تکیه بر 

آنها این عرصه را به آوردگاهی از عظمت، پویایی، 
نیروهای  نیازهای  رفع  برای  توانایی  و  ورزیدگی 
و  اقتدار  نمایش  فرصت  و  کرده  تبدیل  مسلح 
ملت  اراده  و  مقاومت  و  کشور  دفاعی  بازدارندگی 
ایران به عنوان عامل اصلی شکست های راهبردی 

نظام سلطه و استکبار را فراهم آورده است.
در ادامه این بیانیه آمده است: صنایع دفاعی کشور 
به رغم وجود خصومت دائمی و همه جانبه استکبار 
جهانی علیه انقالب اسالمی و ملت بزرگ ایران و اعمال 

تحریم های ظالمانه طی 37 سال گذشته، با همت و 
غیرت مثال زدنی به الگویی برای سایر بخش ها تبدیل 
شده و توانسته است با پی ریزی ساختاری مستحکم 
و مقتدر با دستیابی به سامانه های پیشرفته، هوشمند 
و کارآمد در عرصه های زمینی، هوایی و دریایی؛ به 
مولفه ای مهم در قدرت و اقتدار ملی و شکل گیری 
که  نحوی  به  شود  تبدیل  مؤثر  و  فعال  بازدارندگی 
هم اکنون دشمنان ایران اسالمی در برابر قدرت دفاعی 

ملت ایران معترف به ناتوانی شده اند.

بیانیه ارتش 

به مناسبت روز 

صنعت دفاعی


