حجتاالسالم ابوترابیفر در خطبههای نماز جمعه با تاکید بر اینکه نظام بودجه ریزی کشور باید تغییر کند ،مطرح کرد؛
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اخبار
مقام پنتاگون :برخی از تجهیزات
نظامی از سوریه خارج شدهاند

یک مقام پنتاگون دیروز جمعه اعالم کرد
که نظامیان آمریکایی برخی از تجهیزات
نظامی خود را از س��وریه خ��ارج کرده اند.
این مقام پنتاگون در این باره گفت :خروج
تجهیزات نظامی از سوریه را تایید می کنم.
به دالیل امنیتی ،در حال حاضر نمی توانم
جزئیات بیش��تری را در این خصوص هم
اکنون اعالم کنم .به گزارش مهر،اظهارات
این مقام نظامی آمریکا پس از آن مطرح
می شود که ش��بکه تلویزیونی سیانان
پیشتر در گزارش��ی اعالم کرده بود :چند
محموله تجهیزات از س��وریه خارج شده
است« .ش��ارن رایان» ()Sean Ryan
س��خنگوی ائتالف به اصطالح مبارزه با
داعش به سرکردگی آمریکا در سوریه در
این خصوص به خبرگزاری فرانسه گفت:
خروج تجهیزات نظامی از س��وریه را آغاز
کردهایم .این در حالیست که وی به برنامه
زمانی یا موقعیت مکانی نظامیان آمریکائی
اشاره ای نکرده است.
حمایت «ماهاتیر محمد» از عدم صدور
روادید برای ورزشکاران صهیونیست

ماهاتیر محمد نخست وزیر مالزی در گفتگو
با خبرنگاران ضمن تایید خبر عدم صدور
روادید برای ورزشکاران رژیم صهیونیستی
به منظور ش��رکت در «رقابتهای جهانی
پارا شنا  ،»۲۰۱۹از تصمیم دولت کشورش
حمایت کرد .به گزارش مهر،نخست وزیر
مالزی در ادامه تصریح کرد :این ورزشکاران
در ص��ورت ورود به کش��ور مرتکب ُجرم
شده و ش��اهد کنار کشیدن مالزی از حق
میزبانی نیز خواهند بود .نخست وزیر مالزی
همچنین بر عدم تغییر رویکرد کشورش در
قبال ورزشکاران اسرائیلی تاکید کرد .گفتنی
اس��ت ش��هر «کوچین» ()Kuching
مالزی  ۲۹جوالی تا  ۴آگوست سال ۲۰۱۹
میزب��ان رقابتهای قهرمانی پارا ش��نای
جهان خواهد بود.
رئیس کمیته عالی انقالب یمن :به
توافق سوئد پایبند هستیم

«محمد علی الحوثی» رئیس کمیته عالی
انقالب یمن ب��ا تاکید بر اینکه انصاراهلل به
توافق آتش بس سوئد پایبند است ،عنوان
کرد :س��ازمان ملل و فرس��تاده اش باید به
ط��رف مقابل نیز برای اج��رای این توافق
اعمال فش��ار کند و این سازمان از سیاست
« ی��ک بام و دو هوا» دس��ت ب��ردارد۲۲ .
آذرماه س��ال جاری «آنتونیو گوترش» دبیر
کل سازمان ملل از توافق میان گروههای
یمنی در سوئد ،در خصوص بندر الحدیده و
همچنین کاهش درگیریها در شهر «تعز»
خبر داد .به گزارش مهر،با گذشت حدود یک
ماه از توافق سوئد در خصوص شهر الحدیده
و با وجود اجرای توافق از سوی انصاراهلل و
ارتش یمن ،عوامل ائتالف سعودی و اماراتی
این توافق را اجرایی نکرده اند.
تحرکات ارتش اسرائیل در مرزهای
جنوبی تجاوز به خاک لبنان است

شورای عالی دفاع لبنان به تحرکات نظامی
صهیونیستها در مرزهای جنوبی این کشور
واکنش نشان داد .به گزارش مهر،بر اساس
این گزارش ،وی پس از نشستی به ریاست
رئیس جمهوری و با حضور نخس��ت وزیر
اظهار داش��ت :اقدام ارتش رژیم اش��غالگر
در مرزهای جنوبی کش��ور تجاوز به خاک
لبنان محسوب می شود در نتیجه مقامات
سیاسی لبنان تصمیم گرفتند ضمن بیان
موضع خویش ،خواهان نشست اضطراری
کمیته سه جانبه شوند .شورای عالی دفاع
لبنان تاکید کرد بیروت برای حل اختالفات
مرزی و در پی تکمیل گفتگوهاست و در
این زمینه از یونیفیل (نیروهای بین المللی
در جنوب لبنان) می خواهد به مس��ئولیت
های ش��ان برای اجرای��ی کردن قطعنامه
 ۱۷۰۱عمل کنند.
عفو بین الملل خواستار تحقیق بین
المللی در مورد قتل خاشقجی شد

مس��ئول «کمپین ها»ی عفو بین الملل
در تجمع اعتراضی فعاالن این سازمان در
ترکیه که در مقابل کنسولگری عربستان
در اس��تانبول برگزار شد ،خواستار تحقیق
بین المللی در مورد قتل خاشقجی شد .به
گزارش مهر،شرکت کنندگان در این تجمع
که به مناسبت صدمین روز قتل خاشقجی
برگزار شد ،اعالم کردند :به عنوان فعاالن
س��ازمان عفو بین الملل خواس��تار اجرای
عدالت در مورد خاش��قجی هستیم که به
خاطر آزادی بی��ان در جهان عرب صدای
خود را باال برد.

کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم خیانت به ملت است
گ�روه سیاسی:حجتاالس�لام س��ید
محمدحس��ن ابوترابیفرد در خطبههای
ای��ن هفته نماز جمعه تهران ،با اش��اره
ب��ه الیحه بودجه س��ال  ۹۸در مجلس
ش��ورای اسالمی گفت :مجلس در حال
رس��یدگی به الیحه کشور است ،الیحه
بودجه تبیین کننده نقشه راه یک کشور
در طول یک سال است .بعضی از تحلیل
گران سیاسی و اقتصادی میگویند نقشه
راه را به ما بگویید تا ما تحلیل خود را از
حوزههای گوناگون اقتصادی ،فرهنگی
و سیاسی آن کشور ارائه کنیم.
ب��ه گ��زارش مه��ر،وی تصری��ح کرد:
نقش بودج��ه تعیینکننده اس��ت ،بنده
توصیههایی برای دولت محترم داشتهام
که به نظر کارشناس��ان موردتوجه قرار
نگرفته است.
باید نگاه به نظام بودجه ریزی تغییر
کند

خطیب نم��از جمع��ه تهران ب��ا بابیان
اینکه ارزیابی بس��یاری از صاحبنظران
و مرک��ز پژوهشهای مجلس ش��ورای
اسالمی آن اس��ت که تفاوت معناداری
بین الیح��ه بودج��ه  ۹۸با س��الهای
گذش��ته غیر از افزایش ارقام متناس��ب
با ت��ورم دیده نمیش��ود ،اف��زود :البته
اقدام��ات شفافس��ازی ش��کل گرفته
اس��ت .قدمه��ای کوتاه ب��رای کاهش
بعضی هزینهها برداش��ته شده است اما
این اقدامات متناس��ب با تحول و تغییر
و حرک��ت به س��مت بودج��ه مبتنی بر
عملکرد نبوده اس��ت .ما ام��روز نیازمند
تح��ول در این حوزه هس��تیم .باید نگاه
به نظام بودجهریزی در کوتاهمدت تغییر
کند و نکاتی که رهبر معظم انقالب در
حوزه بودجه اشاره داشتند بیانگر ضرورت
و اهمیت این تحول است.
حجتاالس�لام ابوترابی اظهار داش��ت:
باید در س��ه حوزه ،سیاس��تهای مالی،
سیاس��تهای پولی و نظام بانکی کشور
شاهد تحول جدی باشیم ،تأکید کرد :اگر
سیاستهای مالی اصالحات ساختاری
نداش��ته باشد در س��الهای پیش رو با
مشکالت جدی روبهرو خواهیم بود.
وی با تأکید بر اینکه اگر سیاس��تهای
پولی اصالح نشود پدیده تورم از جامعه
رخت نخواهد بس��ت ،اف��زود :اگر نظام
بانک��ی اصالح نش��ود رش��د نقدینگی
زایی��ده از بیانضباطی نظام بانکی برای
کش��ور چالشهای ج��دی خلق خواهد
ک��رد به همین جه��ت در حوزه اصالح
سیاس��تهای مالی باید شاهد تغییر در

نیس��ت کاهش هزینههای عمومی باید
جزء مسائل اصلی باشد.
وی ب��ا خطاب ق��رار دادن ،مس��ئوالن،
تصریح کرد :ای مدیران ،اینگونه کشور
اداره نمیش��ود! نهادی ک��ه میخواهد
برای نظام خلق قدرت داش��ته باشد باید
مصالح ملت ایران را ببیند.
ابوترابی فرد تاکید کرد :ماباید در جهت
کاهش هزینهه��ا حرکت کنیم .مدیران
محترم ش��ما دغدغه فرزندان و خانواده
خود را دارید ،فرزندان ش��ما در صورتی
میتوانند آیندهای مطمئن داشته باشند
که هزینههای کش��ور مدیریت شود .در
برابر افزایش هزینهها باید ایس��تاد .این
افزای��ش هزینه نمیتوان��د راه را هموار
کند.
ساختار مالیاتی کشور باشیم.
 ۵۰ه�زار میلیارد تومان فرار مالیاتی
در کشور داریم

خطی��ب نماز جمعه ته��ران اضافه کرد:
ساختار مالیاتی کشور قابلقبول نیست.
امروز صاحبنظ��ران اظهار میکنند که
بین  ۴۰تا  ۵۰درصد فرار مالیاتی داریم.
یعنی حدود  ۴۰تا  ۵۰هزار میلیارد تومان
یا حتی بیش از اینکه این عدد بس��یار
بزرگ است .ابوترابی فرد با بابیان اینکه
اصالح نظ��ام مالیاتی به معنای افزایش
نرخ مالیات نیست،گفت :جامعه در حال
رش��د و در حال رکود باید پرداختهای
مالیات��ی داش��ته باش��د .ام��روز یکی از
ش��اخصها در حکومت ،نظ��ام مالیاتی
سالم و عادالنه است که ما با آن فاصله
بسیار زیادی داریم.
وی ب��ا بابی��ان اینکه دریاف��ت مالیات
از کس��انی که س��ود کس��ب کردهاند از
اهمیت باالیی برخوردار اس��ت که این
باید با میزان درآمد و سود آن فرد ارتباط
مستقیم سالیانه داشته باشد و متناسب با
سود سالیانه مالیات پرداخت کنند ،اظهار
داش��ت :نرخ مالیاتی نبای��د افزایش پیدا
کند اما فرار مالیاتی در کشور یعنی ستم
به کسانی که مالیات پرداخت میکنند.
خطیب نماز جمعه ته��ران میگوید :دو
بن��گاه اقتص��ادی وج��ود دارد که یکی
مالیات پرداخ��ت میکند و دیگری فرار
مالیات��ی دارد .این دو بن��گاه نمیتوانند
رقابت کنند؛ این حرکت به قدرت رقابت
در جامعه آسیب میزند و فساد اقتصادی
تولید میکند.
حجتاالس�لام ابوترابی فرد با اش��اره
به اینکه پایهه��ای مالیاتی باید افزایش

پیدا کند ،گفت :کش��ورهایی که خود را
از ت��ورم نجات دادن��د همگی نگاه ویژه
ب��ه پایههای مالیاتی داش��تند ،ما امروز
از بس��یاری از بخشها مالیات دریافت
نمیکنیم .بعضی از افرادی که دس��تگاه
قضایی آنه��ا را محاکمه کرد بهعنوان
انسان متخلف در نظام اقتصادی کشور
دهها حساب بانکی داشتند ،منابع کالنی
جابجا ش��د و یک ریال پرداخت مالیاتی
نداشتند.
وی ب��ا ط��رح این پرس��شها که «این
چط��ور نظام اقتصادی اس��ت؟ ،این چه
نظام مالیاتی است؟ ،تأکید کرد :دستگاه
مالیاتی کشور برای آنکه بتواند عادالنه
مالیات دریافت کند نیازمند به اطالعات
است .همه دس��تگاهها باید اطالعات را
طب��ق قانون ب��ه دس��تگاههای مالیاتی
کشور تحویل دهند.
خطیب نماز جمعه ته��ران ادامه داد :در
بعضی از کش��ورها اگر کس��ی بخواهد
حس��اب بانک��ی باز کن��د باید ب��ا تأیید
دستگاه مالیاتی باشد تا کام ً
ال مورد رصد
قرار گیرد ازاینرو در کش��وری که نظام
استکبار این تنگناها را ایجاد کرده است
باید اصالح ساختار مالیاتی کشور دستور
اول قرار گیرد.
حجتاالس�لام ابوترابی فرد ب��ا بابیان
اینکه نمایندگان محترم مجلس باید به
این حوزه بهصورت جدی بپردازند و این
کار را ب��دون کمترین تعرض به حقوق
افراد انجام دهند ،گفت :مراقب باش��ید
مب��ادا یک ریال از یک ب��رادر یا خواهر
مس��لمان اضافه دریافت ش��ود که این
حرام است ،این مخالف موازین شرعی
و قانونی و خیانت بهنظام و ملت است.
وی گفت :فرار مالیاتی خیانت به کشور و

ملت است چون با این کار حقوق ضعفا
تضعیف میشود .یکی از حوزههای مهم
برای اصالح سیاستهای مالی اصالح
ساختار مالیاتی است که مرکز پژوهشها
به این حوزه پرداخته است و نمایندگان
نیز بای��د آن را موردتوجه ق��رار دهند و
پایههای جدید مالیاتی را خلق کنند.
وی ب��ا بابی��ان اینکه ،دومی��ن نکته در
جهت اصالح سیاستهای مالی کاهش
هزینهه��ا اس��ت ،تأکید ک��رد :در کنار
افزایش درآمدهای واقعی باید هزینهها
کاهش یاب��د .نمیتوان ب��دون کاهش
هزینهها ،قدمی برداشت .کشور همسایه
ما ک��ه در آغ��از اصالح��ات اقتصادی
متوس��ط تورم  ۶۰درص��د و  ۵۰درصد
را تجربه میکرد ،ب��ا مدیریت هزینهها
قدمهای اصولی برداشت.
افزای�ش حقوق ها باید متناس�ب با
منابع تعریف شود

خطیب نماز جمعه ته��ران بابیان اینکه
ام��روز باید هزینهه��ا را مدیریت کنیم،
گفت :افزایش حقوقها باید متناس��ب با
منابع تعریف ش��ود؛ هم��کاران عزیز در
مجلس شورای اسالمی ،افزایش حقوق
با دستاندازی به منابع بانک مرکزی و
منابع دیگر بانکها یعنی کاهش ارزش
پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم و
درنهایت خیانت به ملت ایران است.
حجتاالسالم ابوترابی فرد بابیان اینکه
ای��ن م��وارد واقعیات اقتصادی اس��ت،
اذعان داشت :ما در ظاهر پیام میدهیم
که  ۱۰تا  ۲۰درصد حقوق افزایشیافته
است اما در پس پرده ،پیام این است که
 ۳۰درصد تا  ۴۰درصد ارزش پول کشور
کاهشیافته اس��ت .این اقدام صحیحی

تجدی�د س�اختار عملیات�ی بانک ها
مطالبه نمازگزاران است

خطیب نم��از جمعه تهران ب��ا تأکید بر
اینک��ه اس��تقالل بانک مرک��زی امروز
مطالب��ه ج��دی مق��ام معظ��م رهبری
اس��ت ،گفت :افزایش نظارت قانونمند و
سیس��تمی بانک مرکزی بر بانکهای
دولت��ی و خصوصی ض��رورت اصلی و
کلیدی انقالب و نظام است.
حجتاالسالم ابوترابی فرد تصریح کرد:
تجدید ساختار عملیاتی و مالی بانکها
ام��روز مطالبه جدی نمازگ��زاران جمعه
است.
وی با بابی��ان اینکه بح��ث درآمدهای
اقتص��ادی موض��وع مهمی اس��ت که
نماین��دگان محت��رم در مس��یر واری��ز
درآمده��ای اختصاص��ی ب��ه خزان��ه و
تخصیص مجدد آن بای��د قدم بردارند،
اظهار داشت :امروز این نیاز قطعی است
از این رو پیش��نهاد مرکز پژوهشهای
مجلس مبنی ب��ر اینکه تمام درآمدهای
حاصله از نفت باید به صندوق توس��عه
واریز شود ،پیشنهاد درستی است.
خطی��ب نماز جمع��ه تهران ادام��ه داد:
دول��ت اگر نی��از دارد  ۱۴میلی��ارد دالر
برای کااله��ای اساس��ی را از صندوق
توس��عه دریافت کند و اگ��ر هزینهها با
منابع تطبی��ق نکرد که نمیکند ،مجدداً
میتوان��د از صندوق توس��عه بهصورت
شفاف با روشهای مناسب و با نظارت
بانک مرکزی در راستای اصالح ساختار
اقتصادی کشور از آن منابع بهره ببرد اما
باید به دنیا پیام دهیم که شما در اندیشه
کاهش فروش نفت ایران هستید و ما در
اندیشه قطع رابطه ،هزینههای جاری با
منابع نفتی هستیم.

هشدار نمایندگان مجلس به بهانه جویی اروپا در عدم راهاندازی :SPV

اروپای مامن تروریسم و منافقین باید پیامی معقول،اما «شوک آور» دریافت کند

گروه سیاسی :عالءالدین بروجرودی عضو کمیسیون
امنیت ملی مجلس  ،با اشاره به طوالنی شدن زمان
اجرای س��از و کار ویژه اروپا  ،SPVگفت :تاکنون
کش��ورهای اروپایی در این زمینه نمره قابل قبولی
دریافت نکرده اند و نتوانس��ته اند حداقل اقتداری از
خود در برابر فشارهای آمریکا نشان دهند.
ب��ه گزارش مه��ر،وی تاکید کرد :اگ��ر این رویه و
ضعف اروپای��ی ها در برابر آمری��کا ادامه پیدا کند
قطعا به ضرر منافع ملی خود آنان خواهد بود پیش
از آنکه به ضرر ما باش��د .عضو کمیس��یون امنیت
ملی و سیاس��ت خارجی مجلس تصریح کرد :ایران

همواره در طول  ۴۰س��ال پ��س از پیروزی انقالب
اس�لامی ثابت کرده اس��ت که در خالء باقی نمی
ماند و همواره در اوج تحریم های آمریکا،تحریم را
بر اساس منافع ملی مان مدیریت کردیم و موفق به
عبور از گردنه های سخت شدیم.
بروج��ردی خاطرنش��ان کرد :مهمتری��ن تحوالت
علمی و فن��اوری های نوین م��ا در دوران تحریم
صورت گرفته اس��ت و ما هم��واره تحریم را تبدیل
به فرصت کرده ایم.
عض��و کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی
مجل��س تاکید کرد :بر این اس��اس اگر اروپایی ها

نتوانند مقابل فشارهای آمریکا مقاومت کنند ،اولین
بازنده این کار شرکت های اروپایی هستند چرا که
روابط ما با چین و روسیه گسترده تر خواهد شد.
سید حسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی هم
درباره تحریم  ۲ش��خصیت ایرانی توس��ط اتحادیه
اروپا واکنش نش��ان داد .نقوی حسینی در این باره
نوشت :تحریم  2تن از شخصیتهای ایران از سوی
اتحادیه اروپا بهانه س��ازی برای توجیه عدم انجام
تعهدات ش��ان در مقاب��ل  spvو کانال ارتباطی با
ایران است.

اروپا باید پیامی شوکآور دریافت کند

حسین امیرعبداللهیان دستار ویژه رییس مجلس
در ام��ور بین الملل نیز در صفحه ش��خصی خود
در توییتر نوش��ت« :داش��تن رابطه قوی با اروپا
هم��واره بخش��ی از عقالنی��ت سیاس��ت خارجی
جمهوری اس�لام ایران بوده اس��ت اما غربیها
بای��د با «ش��وکی» مواجه ش��وند ک��ه بدانند به
ه��ر قیمت��ی در تونل یک طرف��ه برجام کنونی
نخواهی��م ماند .اکنون اروپای مامن تروریس��م و
منافقین باید پیامی معقول ،حکیمانه اما «ش��وک
آور» دریافت کند».

روسیه:

مناطقآزادشدهازحضورآمریکاییهابایدتحتکنترلارتشسوریهقراربگیرد

ماریا زاخارووا سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه
روسیه دیروز (جمعه) در کنفرانس مطبوعاتی اعالم
کرد ک��ه تحقق قصد آمریکا ب��رای خارج کردن
نظامیانش از خاک س��وریه ،اقدامی درست است،
ولی این مسئله بسیار اهمیت دارد که مناطقی که
پس از خروج نظامیان آمریکایی آزاد خواهند شد،
تحت کنترل نیروهای دولتی س��وریه قرار بگیرد.
به گزارش تسنیم،وی گفت« :ما معتقدیم که اگر
تصمیم واشنگتن درباره خروج نظامیان آمریکایی
از سوریه واقعا تحقق یابد ،اقدامی در جهت گیری

کامال درس��ت است .ولی بس��یار اهمیت دارد که
مناطقی از س��وریه که بع��د از خروج آمریکاییها
آزاد می ش��ود،تحت کنترل نیروهای دولتی قرار
داش��ته باش��د ».این دیپلمات بلندپایه همچنین
یادآور ش��د که مسکو ازسرگیری گفتوگوها بین
کردهای س��وری و مقامات دمش��ق که با توجه
ب��ه قصد آمریکا برای خ��ارج کردن نظامیانش از
س��وریه آغاز شده را بس��یار مهم ارزیابی میکند،
چرا که همانطور که روسیه بارها اعالم کرده ،شبه
نظامی��ان کرد ،بخش جدای��ی ناپذیری از جامعه

س��وریه هستند و بازگشت و کنترل دولت قانونی
سوریه بر مردم کرد این کشور هم باید تهدیدات
امنیتی برای امنیت همسایگان این کشور را خنثی
کند .زاخ��ارووا در بخش دیگری از این کنفرانس
مطبوعات��ی از نگرانی مقامات مس��کو از افزایش
تع��داد موارد نقض آتش ب��س در منطقه کاهش
تنش ادلب خبر داد که از ماه سپتامبر سال 2018
 ،به بیش از هزار مورد رسیده است .به گفته وی،
بسیار مهم است که اجازه نداد تا رژیم آتش بس،
ش��امل توقف درگیریهای نظامی ،خروج کامل

گروههای مس��لح تروریستی و تجهیزات سنگین
از منطق��ه غیرنظام��ی ادل��ب ،شکس��ت بخورد.
س��خنگوی وزارت خارج��ه روس��یه همچنین از
رضایت مس��کو از ورود نمایندگان س��ازمان منع
اس��تفاده از تسلیحات ش��یمیایی به سوریه برای
تحقیقات درباره حادثه حمله شیمیایی رخ داده در
ماه نوامبر در ش��هر حلب خبر داد و تاکید کرد که
دفتر فنی این س��ازمان باید تحقیات در این باره
را فع��ال کرده و نتیجه آن را به ش��ورای اجرایی
گزارش دهد.

دریادار سیاری :

آمادگی نهاجا در شرایط تحریم باعث افتخار مردم است

امیر دریادار حبیباهلل سیاری معاون هماهنگکننده
ارتش در پایان هشتمین رزمایش اقتدار فدائیان حریم
والی��ت نیروی هوایی ارتش ،آمادگی نیروی هوایی
ارتش را بس��یار خ��وب ارزیابی ک��رد و گفت :امروز
ش��اهد هنرنمایی تیز پردازان نیروی هوایی قهرمان
ارتش جمهوری اسالمی ایران در آسمان ایرانزمین
بودی��م .به گزارش مهر،امیر س��یاری ادام��ه داد :در
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ما به جایی
رس��یدهایم که تمام خلبانان در داخل کشور آموزش
میدهیم و هواپیما تولید و بهینهس��ازی میکنیم و
هواپیما صاعقه که توسط متخصصان داخلی تولید
شده است بهخوبی و بااقتدار بمباران اهداف از پیش
تعیینش��ده را انجام دادند و رزمایش بهخوبی انجام
ش��د .معاون هماهنگکننده ارتش گفت :در این دو
روز و شب گذشته ما ش��اهد اجرای عملیات بودیم
که خلبانان عزیز ما در آسمان بهخوبی انجام دادند و
اینها نشاندهنده اقتدار و توانمندی عظیمی است
ک��ه در نیروی هوایی اله��ی و قهرمان ارتش وجود
دارد .وی ب��ا اش��اره به تحریمهای دش��من ،اظهار
داشت :تالش و آمادگی باالی نیروی هوایی ارتش

در شرایطی است که تحت شدیدترین تحریمها قرار
داریم ،آمادگی و اقتدار نیروی هوایی موجب افتخار
مردم ما است ،این خلبانان جوان که بهخوبی و البته
به زیبایی این مأموریت را انجام دادند سنی میان ۲۰
تا  ۲۷سال دارند و که اقتدار نظام جمهوری اسالمی
ایران را در آس��تانه جشن چهلمین سالگرد پیروزی
انقالب اس�لامی به نمایش گذاش��تند .امیر سیاری
در بخش دیگری از س��خنان خود به نقش اساسی
رسانه در نمایش اقتدار نیروهای مسلح اشاره کرد و
گفت :رسانهها باید اقتدار و آمادگی نیروهای مسلح را
بهخوبی به نمایش بگذارند تا دوست و دشمن بداند
امروز ایران اس�لامی به برکت انقالب اس�لامی به
این توانمندی رسیده که تجهیزات مورد نیاز خود را
مانند جنگنده ،موشک در داخل کشور و بدون نیاز از
خارج تولید و با آموزش خلبان و نیروهای متخصص
رزمایشهای بزرگ و بر اساس تاکتیکهای مختلف
را با موفقیت انجام میدهیم .وی انجام موفقیتآمیز
هشتمین رزمایش اقتدار فدائیان حریم والیت نهاجا
را نشانه آمادگی و اقتدار نیروی هوایی دانست و گفت:
همانطور که پیشکسوتان و رزمندگان مهین عزیز

ما در دفاع مقدس از کشور حراست کردند ،خلبانان
جوان ما نیز آماده دفاع از کشور و البته موجب افتخار
و سربلندی کشور هس��تند .معاون هماهنگکننده
ارت��ش بابیان اینکه به بی��ش از  ۹۵درصد اهداف
تعیینشده در هشتمین رزمایش اقتدار فدائیان حریم
والیت نهاجا دست یافتهایم افزود :اگرچه به اهداف
خود از برگزاری این رزمایش دس��ت یافتهایم اما به
ای��ن کفایت نکرده و نگاه ما همواره به جلو اس��ت.
با رصد تهدیدات و باوج��ود تحریمها به دنبال این
هس��تیم که هرروز بهتر از روز گذش��ته باشیم .وی
ادامه داد :امروز ش��ما شاهد عظمت و اقتدار نیروی
هوایی ارتش و همچنین استفاده از انواع جنگندهها و
هواپیماهای سوخترسان و ترابری بودید که موجب
افتخار است .امیر س��یاری خاطرنشان کرد :باوجود
هوای نامناس��ب و وزش باد شدید تمام موشکها و
بمبها بومی مانند بمب قاصد به اهداف برخورد کرد
و زیباترین صحن��ه لحاظ هدف قرار دادن و منهدم
کردن موش��ک شلیکش��ده از جنگنده  F۵توسط
موش��ک میگ  ۲۹بود که نش��ان دهند تخصص و
دقت باالی خلبانان جوان ما است .وی خاطرنشان

اخبار
آیتاهلل علمالهدی :در اجرای
اقتصاد مقاومتی درجا میزنیم

آیتاهلل سید احمد علمالهدی با اشاره به
اینکه مقام معظم رهبری راهکارها را در
این زمینه ارائه کردند اما در جا میزنیم،
افزود :آقایان کمیسیون تلفیق بودجه در
مجلس ،بررس��ی کنند اقتصاد مقاومتی
کج��ای بودج��ه  98ق��رار دارد؟ اقتصاد
مقاومتی خط رهبری است؛ جریانی است
که «باطل السحر» توطئه آمریکاست؛ در
این بودجه یک ساله کشور که دولت به
مجلس و نمایندگان مردم ارائه داده و قرار
است بررسی شود ببینید اقتصاد مقاومتی
چه جایگاهی دارد؟ نفت فروختن و پول
نف��ت گرفت��ن اقتصاد مقاومتی اس��ت؟
سطح درآمد کجایش منتسب به اقتصاد
مقاومتی و اتکاء به نیروی داخلی است؟
به گزارش تسنیم،وی تصریح کرد :رابطه
بودجه با اقتصاد مقاومتی باید مشخص
شود؛ اگر به این مسائل رسیدگی نکنیم
و در مقابل شگرد دشمن مردم ما آسیب
ببین��د در عرص��ه محش��ر کس��انی که
مسئولیت دارند نخواهند توانست جوابگو
باشند .بارها مقام معظم رهبری صحبت
از اقتص��اد مقاومتی میکنن��د اما بازهم
چشم ما به لبخند کافر اروپایی است ،آیا
این صحیح است؟
دشمنان خطا کنند ،خلیج فارس را
برایشان باتالق گاوخونی میکنیم

سردار تنگس��یری فرمانده نیروی دریایی
سپاه اظهار داشت :دشمنان ما در منطقه
خلیج ف��ارس ما را بهت��ر از خودمان می
شناس��ند ،افکار ما را بررس��ی می کنند و
اشراف دارند و همچنین به شجاعت بچه
های ما آگاه هس��تند .دشمنان چند سالی
اس��ت که حضور نامش��روعی در منطقه
خلیج فارس دارند و ش��جاعت س��ربازان
نی��روی دریایی س��پاه را دی��ده اند؛ قطعا
آنها محاسبات غلطی انجام نمی دهند و
اگر هم خطایی از آنها س��ر بزند تو دهنی
محکمی از ما خواهند خورد و یکبار دیگر
حادثه خلیج خ��وک ها را برای آنها تکرار
می کنیم و خلیج ف��ارس را برای آنها به
باتالق گاوخونی مبدل می نماییم که در
خون خ��ود فرو رون��د .وی گفت :اکنون
بیگانه در منطقه ما وج��ود دارد و حضور
بیگانه در منطق��ه پیام بدی را برای ملت
های مسلمان حاشیه خلیج فارس بهمراه
دارد .کشورهای حوزه خلیج فارس نشان
داده ان��د که نمی توانند از خانه خود دفاع
کنند در صورتی که ما می توانیم این کار
را انجام بدهیم.
رژیم آمریکا دچار نوعی یاس و
عصبانیت مزمن شده است

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه
با رد س��خنان و اتهامات بی اساس وزیر
امور خارجه آمریکا در قاهره اظهار داشت:
آمری��کا و بخصوص رژیم افراطی کنونی
آن بخاطر خصومت دیرینه با ملت ایران و
مخالفت با همه اقدامات دولت قبل از خود
و در اثر سوء استفاده از سوی محافل بدنام
و ناکام و فریب خوردن توس��ط جریانها
و البیهای خاص ،راهی در پیش گرفته
اس��ت که هیچ نفعی در ای��ن رفتار برای
آمریکا متصور نیست .وی افزود :این رژیم
از یک توافق جامع و مشروع که محصول
مذاکره بود ،خارج ش��ده و اکنون از اینکه
نمی تواند جایگزینی برای آن پیدا کند دچار
نوعی یاس و عصبانیت مزمن شده است.
سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه این
یک تناقض بزرگ است که آمریکا از یک
س��و خصومت با ملت ایران را به اوج خود
رسانده و از س��وی دیگر ریاکارانه خود را
طرفدار گفتگو نشان میدهد ،گفت :آقای
پمپئ��و یکبار دیگر به صراحت اعالم کرد
که رژیم آمریکا دشمن ایران است و این
دشمنی جز دشمنی با مردم ایران نیست.
او باید بداند و بدرستی فهم کند که ما در
مقابل دشمنان ایران با تمام توان از منافع
ملی و راهبردی خود دفاع خواهیم کرد.
نباید اجازه دهیم فضای مجازی
کشورمان از خارج کشور مدیریت و
کنترل شود

ک��رد :تا قبل از پی��روزی انقالب اس�لامی تمامی
متخصصان فنی و خلبانان نیروی هوایی در خارج از
کشور آموزش میدیدند اما از زمان تشکیل دانشگاه
شهید ستاری تمام خلبانان و متخصصان فنی در این
دانشگاه و بر اساس اس��تانداردهای جهانی آموزش
میبینند و اگر این تخصص و آموزش مناسب نبود
نمیتوانس��تند به این خوبی ای��ن رزمایش و اقتدار
را ب��ه نمایش بگذارن��د .تمامی ای��ن موفقیتها و
پیشرفتها به دلیل خودباوری و استفاده از تجربیات
گرانبهای پیشکس��وتان  ۸سال دفاع مقدس است.
معاون هماهنگ کننده ارتش تصریح کرد :پیام این
رزمایش اقتدار و آمادگی نیروهای مسلح برای دفاع
از کشور است که برای دوستان خوشحالکننده و به
دشمن نش��ان میدهد که اگر اشتباه کنند پاسخی
قاطع و پشیمان کننده دریافت خواهند کرد.

حجتاالسالم احمد سالک ،نماینده مردم
اصفهان در مجلس ،با تأکید بر لزوم نظارت
بر فضای مجازی در کشور گفت :نظارت
و کنترل بر فضای مجازی امری ضروری
اس��ت و نباید اینگونه باش��د که کنترل و
مدیریت آن در خارج از کش��ور باشد .به
گزارش فارس،وی افزود :در حوزه فضای
مجازی بعضا نیاز به حتی جراحی داریم که
همان فیلترینگ است و با وجود عوارض
آن ،بعضا ناچار به این کار هم هستیم چرا
ک��ه از عوارض و آس��یبهای آن مصون
باشیم .عضو کمسیون فرهنگی مجلس
اظهار داشت :دیماه سال گذشته تلگرام
فیلترینگ ش��د و صحیح این بود که این
فیلترینگ ادامه داش��ته باش��د و نه اینکه
فیلتر آن رفع شود و شرایط به حالت سابق
بازگردد.

