
وزیر دفاع: ۹۰ درصد تجهیزات دفاعی ما ساخت داخل است ادامه دعوای ترامپ و اوباما در فصل انتخابات
  سیاسی وزی�ر دفاع و پش�تیبانی 
نیروهای مسلح با اشاره به 
توانمندی نیروهای مسلح در تهیه و تولید تجهیزات 
دفاعی گفت:۹۰ درصد نیازمندی های نیروهای مسلح 
در قال�ب ۷۷۰ محص�ول در داخ�ل کش�ور و توس�ط 
متخصصان و  دانشمندان صنعت دفاعی تولید می شود 
و در اختی�ار نیروه�ای مس�لح ق�رار می گی�رد. 
به گزارش فارس، امیر سرتیپ حاتمی در مراسم هشتمین 
همایش مسئوالن و مدیران ارتباطات مردمی نیروهای 
مسلح که به میزبانی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی ایران برگزار شد با گرامیداشت یاد و خاطره سردار 
پر افتخار سپاه اسالم و سیدالش��هدای مقاومت، شهید 
سپهبد حاج قاسم سلیمانی، همایش مسئوالن ارتباطات 
مردمی نیروهای مسلح را فرصت مغتنمی در جهت ارائه 

خدمات به خانواده بزرگ نیروهای مسلح دانست. 
امیر س��رتیپ حاتمی با تبیین جای��گاه مردمی انقالب 
ش��کوهمند اس��المی ایران در قرن های حاضر، اقتدار، 
عزت و شکوه انقالب اسالمی در چهل و یکمین سالگرد 
پیروزی انقالب را به پشتوانه حمایت و حضور در صحنه 
آحاد مردم دانست که تحت هدایت های حکیمانه مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی( به سمت قله های پیشرفت 

در حرکت هستند. 
وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح فلسفه وجودی 
مسئوالن و مدیران در نظام اسالمی را خدمت صادقانه 
و عاش��قانه به آحاد مردم با تمام همت و توان دانست و 
یادآور شد: مردم بزرگ ایران اسالمی در طول 41 سال 
اخیر به عینه ثابت کرده اند که ق��دردان خادمان واقعی 

خود در عرصه های مختلف مدیریتی بوده اند. 
امیر سرتیپ حاتمی به حضور گسترده و میلیونی آحاد 
ملت بزرگ ایران در تشییع و بدرقه شهید سپهبد حاج 
قاسم س��لیمانی اش��اره کرد و افزود: مردم ایران با این 
حضور معنادار و پر شور خود، پاس��خ کوبنده ای به این 
رفتار جنون  آمیز و جنایتکاران��ه امریکایی  ها دادند و به 
ش��یطان بزرگ فهماندند که ملت ایران اسالمی نسبت 
به سیاست های اس��تکباری و تجاوزکارانه دولت امریکا 
شدیداً نفرت داش��ته و به خوبی قدردان سربازان مدافع 

امنیت ملی خود هستند. 

امیر س��رتیپ حاتمی فلس��فه ذاتی نزول دی��ن الهی و 
رس��الت انبیا و اولیای الهی)علیهم الس��الم( را خدمت، 
روش��نگری و هدایت مردم دانست و تصریح کرد: تالش 
در جهت رسیدگی به مشکالت، دغدغه و امور آحاد مردم 
از اولویت های مسئوالن و مدیران کشور و اقدام ارزشی، 

خداپسندانه و مورد رضای خداوند متعال است. 
وزیر دفاع خدمت رسانی به آحاد کارکنان ایثارگر و جان 
بر کف نیروهای مسلح را که مأموریت حفظ امنیت ملی و 
تمامیت ارضی و دستاورد های انقالب اسالمی را برعهده 
دارند، بسیار باارزش و حائز اهمیت دانست و خاطر نشان 
س��اخت: نقش راهبردی نیروهای مسلح در بستر سازی 
امنیت ملی زمینه س��از پیش��رفت در س��ایه حوزه های 
اقتصادی، علم��ی، فرهنگی، اجتماعی اس��ت که از این 
حیث تولید و استقرار امنیت از سوی نیروهای مسلح از 

اهمیت دوچندان برخوردار است. 
امیر سرتیپ حاتمی انجام مأموریت نیروهای مسلح در 
حفظ و ارتقای امنیت ملی را مبتنی بر دو مؤلفه اساسی 
نیروی انسانی و تجهیزات راهبردی دانست که در این بین 
حفظ و رسیدگی به نیروی انسانی کارآمد، مجرب و مؤمن 

از اهمیت و جایگاه رفیعی برخوردار است. 
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، مأموریت ذاتی و 
قانونی وزارت دفاع را پشتیبانی از سازمان های نیروهای 
مسلح اعم از ارتش جمهوری اسالمی، سپاه پاسداران و 
نیروی انتظامی در جهت انج��ام مأموریت های خاص و 
ویژه حفظ  نظم و امنیت دانس��ت و تصریح کرد: از آنجا 
که نیروهای مس��لح بهترین نیروی انس��انی ب��ا انگیزه، 
آموزش دی��ده، مجرب، متعهد و متخص��ص را دراختیار 
دارند، از ای��ن حیث وظیف��ه و رس��الت وزارت دفاع در 
خدمت رسانی به آحاد کارکنان و بازنشستگان نیروهای 

مسلح دشوار تر خواهد بود. 
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با غیر قابل مقایسه 
دانستن توانمندی های دفاعی جمهوری اسالمی ایران در 
حوزه تجهیزات و نیروهای انسانی در قبل و بعد از پیروزی 
انقالب خاطر نش��ان س��اخت: پیش از انقالب شکوهمند 
اس��المی ایران به رهبری امام خمینی )ره( در مجموع ۳1 
سبد محصول نظامی درکشور تولید می گردید که آن هم 
با خطوط تولید وارداتی توس��ط کشور های خارجی به ثمر 

می نشست اما امروز به برکت دستاوردهای انقالب اسالمی 
۹۰ درصد نیازمندی های نیروهای مس��لح در قالب ۷۷۰ 
محصول در داخل کشور و از سوی متخصصان و  دانشمندان 
صنعت دفاعی تولید می ش��ود و در اختیار نیروهای مسلح 

قرار می گیرد. 
امیر سرتیپ حاتمی با اشاره به موشکباران پایگاه نظامی 
امریکایی  ها در عین االس��د و شکس��تن هیبت و غرور 
امریکایی  ها در س��طح جهان توس��ط رزمندگان سپاه 
پاسداران با موش��ک های س��اخت متخصصان صنعت 
دفاعی، افزود: با این س��یلی س��خت، توان موش��کی و 
اراده قاطع فرماندهی را در پاسخ س��ریع و مقتدرانه به 

امریکایی  ها به اثبات رساندیم. 
وزیر دفاع با اش��اره به پیش��رفت های بزرگ و خیره کننده 
صنعت دفاعی در طول 4۰ س��ال اخیر در حوزه های رزم 
زمینی، هوایی، دریایی، هوافض��ا و پدافندی، تصریح کرد: 
پس از صدور تدبیر حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا امام 
خامنه ای )مدظله العالی( در باب اولویت داش��تن موضوع 
پدافند هوایی کش��ور؛ امروز متخصص��ان صنعت دفاعی 
توانسته اند در حوزه پدافندی به قابلیت  ها و دستاوردهای 
فراوانی در سطوح مختلف برد کوتاه، متوسط و بلند دست 
یابند و از این حیث دست نیروهای مس��لح برای هرگونه 
برخورد با متجاوزان به حریم مقدس ایران اسالمی باز است. 
امیر سرتیپ حاتمی با اشاره به تالش ستاد کل نیروهای 
مسلح و وزارت دفاع در اصالح و ترمیم حقوق شاغالن و 
بازنشستگان نیروهای مسلح طی سال های اخیر گفت: 
تمام ت��الش مجموعه نیروه��ای مس��لح و فرماندهان 
عالیرتبه کاهش دغدغه معیش��ت و زندگی کارکنان و 

بازنشستگان است. 
 وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به خدمات 
دو س��ازمان زیر مجموعه وزارت دفاع- اتکا و س��ازمان 
تأمی��ن اجتماعی گفت: تصوی��ب و افزایش ردیف طرح 
حکمت نیروهای مسلح در بودجه س��ال ۹8 ، افزایش و 
ترمیم حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح و ارائه خدمات 
درمانی مطلوب و درخور شأن کارکنان نیروهای مسلح با 
اختصاص مبالغ مناسب از جمله اقدامات و اولویت های 
وزارت دفاع در حوزه رس��یدگی به معیش��ت نیروهای 

انسانی ارزشمندمان است. 

دونالد ترامپ به باراک اوباما    بین الملل
به سبب نسبت دادن روند 
شکوفایی اقتصادی و اشتغالزایی در امریکا در سال های 
اخیر و حتی در دولت فعلی به خ�ودش و قوانینی که در 
زمان ریاس�ت جمهوری خ�ود وضع کرد، حمل�ه کرد. 
به گزارش ایس��نا، به نقل از روزنامه دیلی میل، باراک اوباما، 
رئیس جمهور س��ابق امریکا روز دو     شنبه در توئیتی عکسی 
از آنچه که ظاهراً امضایش بر پای یک بس��ته تحرک رشد 
اقتصادی موس��وم به » قانون بازیابی اقتصادی « را نش��ان 
می داد منتشر کرد؛ قانونی که در فوریه 2۰۰۹ از سوی اوباما 

امضا شد. 
اوباما در متن همراه با این عکس نوشت: » 11 سال پیش در 
چنین روزی و در حوالی اوج بد     تری��ن رکود اقتصادی چند 
نسل گذشته، من قانون بازیابی اقتصادی را امضا کردم و راه 
را برای بیش از یک دهه رشد اقتصادی و طوالنی      ترین روند 

اشتغالزایی در تاریخ امریکا هموار کردم.«
با این حال ترامپ با انتشار توئیت     هایی به این صحبت های 

اوباما واکنش نشان داده و به شدت به وی تاخت. 
رئیس جمهور امریکا در توئیت هایش نوشت: » آیا جدید     ترین 
فریبکاری را شنیده اید؟ اوباما حاال دارد تالش می کند اعتبار 
ش��کوفایی اقتصادی را که در دولت ترام��پ رخ می دهد به 

خودش اختصاص دهد.«

ترامپ عنوان کرد: » اوبام��ا ضعیف      ترین بازیابی اقتصادی را 
از زمان رکود ب��زرگ اقتصادی رق��م زد.«  او ادامه داد: » من 
مجبورش��دم ارتش مان را که کاماًل از منابع تهی ش��ده بود 
بازس��ازی کنم. نرخ اعتبارات فدرال را باال ببرم و مالیات     ها 
و قوانین را کاهش دهم. اگر دموکرات  ها درس��ال 2۰16 در 
انتخابات ریاست جمهوری پیروز      می شدند امریکا هم اکنون 
درگیر یک رکود اقتصادی بزرگ و مصائب نظامی بود. هنوز 

بهترین     ها در راه هستند. امریکا را با عظمت نگاه دارید!«
سندرز اولین رئیس جمهور یهودی امریکا 

برنی سندرز، کاندیدای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری 
امریکا در یک ویدئ��وی تبلیغاتی جدید می گوید، بس��یار 
مفتخر اس��ت که یهودی است و امیدوار اس��ت که » اولین 

رئیس جمهوری یهودی در تاریخ امریکا « شود. 
به گزارش ایسنا، به نقل از تایمز اسرائیل، این فیلم ویدئویی 
دو دقیقه و 4۰ ثانیه ای همچنین دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
امریکا را به دلیل افزایش حوادث یهودستیزی و همچنین 

توانمندسازی نئونازی      ها در امریکا سرزنش می کند. 
این ویدئو همچنین شامل بخش      هایی از صحبت های دونالد 
ترامپ است که بسیاری از آنها به عنوان یهودستیزی تعبیر 
می شوند؛ از جمله آنها می توان به اظهارات او در یک سخنرانی 
» ائتالف یه��ودی « جمهوریخواه در مورد پ��ول یهودیان و 
اظهارات او مبنی بر اینکه یهودیانی که به دموکرات  ها رأی 

می دهند » ناسپاس « هستند، اشاره کرد.  در جریان کمپین 
انتخاباتی دموکرات  ها در سال 2۰16، سندرز در ابتدا تمایلی 
به ذکر هویت یهودی خود نداشت اما در این چرخه انتخاباتی 
او روی یهودی بودن خود تأکید می کند. او در رقابت درون 
حزبی دموکرات  ها در نیوهمپشایر بیشترین آرا را به دست 
آورده است اما تالش های آتی او نشان می دهد که آیا او رقیب 

دونالد ترامپ در انتخابات 2۰2۰ خواهد شد یا خیر. 
فیلم تبلیغاتی جدید سندرز با سخنان جیمی مارگولین، فعال 
یهودی حوزه تغییرات آب و هوایی آغاز  شد، در ادامه چندین 
تصویر از هولوکاس��ت در آن دیده می ش��ود و گزیده      هایی 
از گزارش های خب��ری از حوادث اخیر مرتبط با خش��ونت 
یهودستیزی در امریکا هم دارد. این ویدئو همچنین شامل 
تصاویری از راهپیمایی س��ال 2۰1۷ ناسیونالیس��ت      ها در 

شارلوتزویل است که به خشونت کشیده شد. 
جیمی مارگولین در صحبت هایش تأکید می کند، » قطعاً 
برهه دشواری برای یهودی بودن است، با توجه به یهودستیزی 
دولت ترام��پ.«  این فعال همچنین ش��عارهای » یهودیان 
جایگزین ما نخواهند شد « از راهپیمایی جنجالی شارلوتزویل 
را یادآوری کرده و تأکید می کند » داش��تن یک یهودی که 
کاماًل جایگزین آنها شود...  رضایت بخش خواهد بود.« این 
سخنان در واقع به نامزدی س��ندرز برای ریاست جمهوری 

اشاره داشت. 

  اقتصادی مقام مسئول بانک مسکن 
جزئیات پرداخت وام های 
مس�کن ۱۳۰، ۱۴۰ و ۱۷۰ میلیون تومانی را تشریح کرد. 
به گزارش تسنیم، محمدحسن علمداری اظهار کرد: افزایش 
سقف تس��هیالت، پذیرش وکالت، ارائه تسهیالت به شکل 
مشاع به سازندگان و پذیرش اعتبارسنجی از سازندگان طرف 
قرارداد، هم اکنون برای س��ازندگان و مالکان در بافت های 

فرسوده فراهم شده است. 
وی اصلی   ترین قدم بانک  برای تس��هیل ساخت وس��از در 
بافت های فرسوده را تخصیص تس��هیالت ساخت از محل 
اوراق اعالم کرد و افزود: بانک مسکن عالوه بر ارائه تسهیالت 
از محل وجوه اداره شده بانک، با ارائه تسهیالت از محل اوراق 

به منظور رونق دادن به ساخت وس��از در بافت های فرسوده 
موافقت کرده است. 

به گفته علمداری، در زمان حاضر مشکالت مربوط به وکالت 
برای مالکان و سازندگان حل شده است و بانک وکالتنامه را 
برای تخصیص اعتبار پذیرفته است. همچنین با توجه به اینکه 
پروژه   ها در بافت های فرسوده به شکل مشارکتی انجام می شود 
مقرر شده است اعتبارسنجی عالوه بر مالکان، از سازندگان 
نیز پذیرفته ش��ود. هم اکنون تس��هیالت به شکل مشاع به 
سازندگان ارائه می ش��ود و رقم تسهیالت نیز افزایش یافته 
است و به سازندگانی که دارای شرایط الزم باشند، تسهیالت 

افزایش یافته پرداخت می شود. 
مدیر امور اعتباری بانک مسکن رقم تسهیالت افزایش یافته 

در بافت های فرسوده را برای ش��هر تهران برای سازندگانی 
که فناوری های نوین س��اخت را رعایت کنند 1۷۰ میلیون 
تومان، برای مراکز اس��تان   ها در صورت حرفه ای ساز بودن 
14۰ میلیون تومان و برای س��ازندگان ع��ادی ۷۰ میلیون 

تومان عنوان کرد. 
علمداری این تسهیالت را برای مراکز استان   ها به ترتیب 16۰، 
1۳۰ و ۷۰ میلیون تومان و در شهرهای کوچک نیز به ترتیب 

14۰، 12۰ و ۷۰ میلیون تومان برشمرد. 
وی یادآور شد: رقم سود تس��هیالت تنها برای 5۰میلیون 
تومان با س��ود ۹درصد اعمال می ش��ود و برای باقی مانده 
تسهیالت بسته به بدون سپرده یا اوراق بودن آنها به ترتیب با 

سود 18 و 1۷/5 درصد محاسبه می شود. 

جزئیات پرداخت وام مسکن ۱۷۰میلیون تومانی
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روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹8   -    2۴ جمادی الثانی ۱۴۴۱

سال بیست و دوم- شماره 58۷۱ - ۱6 صفحه
قیمت: ۱۰۰۰  تومان

پایان خوش قرنطينه ۱۴ روزه دانشجویان ایرانی بازگشتی از ووهان چين| عکس: محمد نسيمي - مهر 
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   به گفته سخنگوي دستگاه قضا با دستگيري ابربدهكار بانكي و ابطال واگذاري يك شركت
 بيش از 4 هزار ميليارد تومان به بيت المال بازگشته است

 بازگشت 4هزار ميليارد تومان به بيت المال 
فقط از 2 پرونده

 مجلس ضعيف  خود با خته  
تأثير منفی  بلند  مد ت  د ارد

   به نمایندگانی رأی بدهید که کلفت و نوکر امریکا نباشند. افراد 
مؤمن، شجاع، وظیفه شناس، پُرانگیزه، وفادار به مردم، وفادار به انقالب 
و وفادار به اسالم باشند.  در مقابل دشمن احساس ضعف و اظهار ضعف 

نداشته باشند. چشم و دِل حریص به مال دنیا نداشته باشند 

  امریکا مثل کشتی تایتانیک که ظاهر باشکوه آن مانع غرق شدنش 
نشد، غرق خواهد شد

رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از مردم آذربایجان شرقي:

ه 2
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مردم  با انتخاب خوب  مجلس قوی برای ایران قوی بسازند

 به این »تجلي اراده ملي« 
بخندیم یا گریه کنیم! 

ی
نگ

ره
ف

  اه�داي برخي جوایز  بخش تجلي اراده ملي جش�نواره 
فج�ر به آثاري که اتفاقاً مفاهیم و رویکرد آنها مغایر پیامي 
اس�ت ک�ه جایزه دهندگان اع�الم کردند، ج�ز نقض غرض 

معناي دیگري ندارد | صفحه ۱6

 ریاض قدس را 
به عادي سازي فروخت!

لل
لم

ن ا
بي

  در حالی که فلس�طینی     ها انتظار داش�تند جهان عرب و 
به ویژه عربس�تان س�عودی، واکنش جدی ب�ه معامله قرن 
امریکا نش�ان دهند، سعودی     ها ظاهراً این طرح امریکایی را 

صفحه ۳پذیرفته اند | صفحه ۱5

فرایند برگزاري انتخابات مجلس 
یازدهم به روزهاي تعیین کننده 
خ��ود نزدی��ک ش��ده و رقاب��ت 
لیست های انتخاباتي براي کسب 
اقبال عمومي بی��ش از همه چیز 
رخ مي نمای��د. آنچ��ه ش��رایط 
انتخابات در دوره اخیر را به کلي 
با ادوار گذش��ته متفاوت نموده، 
وجود لیست های متعددي است 
که از س��وي طیف هاي جریانات 
سیاسي و حتي اش��خاص و چهره هاي ذي نفوذ اجتماعي ارائه 
شده است. به نظر مي رسد عدم تفاهم طیف هاي گوناگون جبهه 
انقالب در مسیر رسیدن به لیست واحد، ناپختگي الزم در برخي 
طیف هاي جوان تر این جریان و در عین حال تخت شدن جامعه 
)عبور از سلس��له مراتب نخبگانی( به وسیله رسانه هاي نوین و 
شبکه هاي اجتماعي در شکل گیري این وضعیت مؤثر است. این 
 آش تا حدي شور شده که برخي صفحات نامعروف در شبکه هاي 
 اجتماعي نیز به »لیست  س��ازي« روي آورده و ب��ه تصور خود 

»قربه الي اهلل« خواه ناخواه به تشتت موجود دامن مي زنند. 
صفحه 2


