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رئيس کميته حقوق بشر مجلس هشتم گفت :فرانسه به فکر حل مشکالت داخلي
خود باشد .زهره الهيان در گفتوگو با خبرنگار حوزه احزاب و تشکلهاي گروه سياسي
باشگاه خبرنگاران جوان ،در واکنش به موضع اخير وزارت امور خارجه فرانسه مبني
بر لزوم قطع فعاليت موشکهاي بالستيک ايران ،گفت :توانمندي دفاعي حق مسلم
هر ملتي است و هر کشور مستقلي اين حق را دارد که در مقابل دشمنان خود از
توانمنديهاي دفاعي بازدارنده برخوردار باشد ،لذا جمهوري اسالمي ايران هم از اين
قاعده مستثني نيست.وي افزود :موشکهاي بالستيک جزئي از توانمنديهاي دفاعي
جمهوري اسالمي ايران هستند و هيچ ملتي حاضر نيست که در مقابل دشمن خبيث
خود را خلع سالح کند ،بر اين اساس جمهوري اسالمي ايران هم نميتواند در مقابل
دشمنان نظام که در طول  ۴۰سال گذشته همواره مشکالتي را براي کشور ايجاد

سياسي

کردهاند ،بي تفاوت باشد.الهيان تصريح کرد :مطالبه ملت ايران از مسئوالن در ارتباط
با افزايش قدرت بازدارنده دفاعي کشور بايد در بودجه سال آينده هم نمود پيدا کند،
دولت و مجلس در بودجه سال  ۹۸اعتبار الزم جهت آمادگيهاي دفاعي و به کارگيري
فناوري دفاعي را به طور کامل ببينند.وي افزود :همچنين بهتر است فرانسه به جاي
اينگونه اظهارات ناپخته و کودکانه به فکر حل مشکالت داخلي خود باشد و مطالبات
مردم را پاسخ دهد.رئيس کميته حقوق بشر مجلس هشتم همچنين با اشاره به انفعال
اروپاييها در مورد اجراي ساز و کار مالي با ايران ،اظهار کرد :معتقدم اين مسئله چيزي
فراتر از انفعال بوده ،بلکه نشان دهنده همراهي برخي کشورهاي اروپايي با آمريکا در
مقاصد سوء آنها عليه ايران است ،ضروري است که مسئوالن کشور به جاي اعتماد
به اروپا و اجرايي شدن  SPVبه دنبال گزينههاي ديگري باشند.
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خبر
شمخاني :تبديل "تحريم با حداکثر فشار" به
"سمينار و کنگره" به معناي باختن قافيه است
دبير شوراي عالي امنيت ملي در واکنش به برگزاري اجالسي ضد ايراني در لهستان
که روز گذشته توسط وزير خارجه آمريکا مطرح شد ،اظهار کرد :تبديل «تحريم با
حداکثر فشار» به «سمينار و کنگره» به معناي باختن قافيه است.به گزارش ايسنا
امير دريابان علي شمخاني در حاشيه مراسم ختم والده فرمانده کل ارتش در جمع
خبرنگاران در واکنش به بيانيه آمريکا و لهستان درباره برگزاري اجالسي ضد ايراني
در ماه آينده ميالدي ،اظهار کرد :آدمي که ميگويد تحريم با حداکثر فشار ،وقتي
به سمينار و کنگره ميرسد مفهومش اين است که قافيه را باخته است.

دريادار خانزادي:

زيردريايي فاتح به ناوگان نيروي
دريايي ارتش ملحق ميشود
فرمانده نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران از الحاق زيردريايي فاتح به
ناوگان اين نيرو در بهمن امسال خبر داد.به گزارش خبرنگار حوزه دفاعي و امنيتي
گروه سياسي خبرگزاري آنا ،امير دريادار حسين خانزادي در حاشيه مراسم ختم
والده فرمانده کل ارتش در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشي درباره الحاق
زيردريايي فاتح به ناوگان اين نيرو گفت :اين زيردريايي بهمنماه سال جاري به
ناوگان نداجا ملحق ميشود.وي همچنين درباره زمان اعزام ناوگروه نيروي دريايي
ارتش به اقيانوس اطلس با بيان اينکه «انشاءاهلل به زودي اين مأموريت آغاز
ميشود ،خاطر نشان کرد :هر جايي که اراده کنيم ،نداجا در آنجا حضور خواهد
داشت ،اينکه کدام اقيانوس باشد ،مهم نيست؛ چراکه در همه درياهاي آزاد امکان
حضور براي همه ملتها وجود دارد و هر ملتي که قدرت دريانوردي داشته باشد،
ميتواند در درياهاي آزاد حضور داشته باشد.وي همچنين درباره آخرين وضعيت
ناوشکن دماوند اظهار کرد :هفته پيش از روند بازسازي ناوشکن دماوند بازديد
کرديم؛ تاکنون کار سازه تمام شده و اقدامات مربوط به روسازه نيز در حال اتمام
است .اميدواريم تا پايان سال دماوند در آب باشد.

رئيس کميته هستهاي مجلس:

گزارش برجامي وزارت خارجه
 26دي به مجلس ارائه ميشود
رئيس کميته هستهاي مجلس گفت :گزارش برجامي وزارت خارجه  26دي به
مجلس ارائه ميشود.حجتاالسالم والمسلمين مجتبي ذوالنوري در گفتوگو با
خبرنگار پارلماني ايرنا اظهار داشت :گزارش  6ماهه کميسيون امنيت ملي و سياست
خارجي مجلس را از دو گزارش آخر دستگاه ديپلماسي تهيه مي کنيم.وي افزود:
پس از ارائه گزارش وزارت امور خارجه در مورد برجام ،گزارش  6ماهه ما تهيه و
نهايي مي شود ،در اين راستا بازديدهايي که قرار است از بخش هاي مختلف انجام
شود بعد از تقديم گزارش دوازدهم دستگاه ديپلماسي اعالم مي شود.نماينده مردم
قم در مجلس در مورد آخرين وضعيت گزارش هاي رسيده از سوي وزارت امور
خارجه در مورد برجام و گزارش هاي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي
مجلس گفت :گزارش  6ماهه اول و دوم اين کميسيون در صحن مجلس شوراي
اسالمي قرائت شده است.وي با بيان اينکه گزارش  6ماهه سوم و چهارم اين
کميسيون تخصصي مجلس نيز تجميع و چند ماه است که تحويل هيئت رئيسه
مجلس شده است تصريح کرد :ما منتظريم اين گزارش در دستور کار مجلس قرار
گيرد و در جلسه علني مجلس شوراي اسالمي قرائت شود.

انجمنهاي اسالمي اروپا و جوانان
غربي؛ دو بال يک رسالت بزرگ

ادامه از صفحه اول
ايشان با بهرهگيري از ديپلماسي عمومي تالش ميکنند تارهاي
شبکه ذهني جوانان غربي را که در سلطه و سيطره جريان غالب
رسانهاي ،اسالم را با تروريسم مترادف کرده است ،بگسلد و مستقيماً
با افکار عمومي غرب ارتباط گيرند تا نشان دهند اسالم نهتنها دين
ترور نيست ،که دين صلح و دوستي است و منبع اصلي آن ،قرآن
کشتن يک انسان را بهمثابه کشتن کل بشريت ميداند .از سوي
ديگر نيز بانيان اصلي تروريسم در جهان کنوني يعني دول غربي
را بهعنوان متهم درجه اول خشونت عليه بشريت به ملتهايشان
معرفي کنند.
شايد چهار سال زمان کمي براي سنجش تأثير اين کلمات و جمالت
بر جامعه غربي باشد .اما جنبش "جليقه زردها" در فرانسه و سپس
هلند و انگلستان و بلژيک و ..که شعار و هدف اصلي آنها معطوف
به ضديت با کل سيستم سرمايهداري است ،نويد روزهاي روشن
بيداري و آگاهي ملتهاي غربي از شبکه اختاپوسي رسانهاي و
تبليغاتي را ميدهد.
در تازهترين نظرسنجي صورت گرفته  60درصد فرانسويان
همچنان از جنبش ضد سرمايهداري حمايت ميکنند .اين آمار
را موسسه آماري الب ( )Elabeبه درخواست شبکه تلويزيوني
ب اف ام گرفته است شبکهاي که از مخالفان جنبش ضد
سرمايهداري است.
از همين رو ،کشورهاي غربي نهفقط به دليل ستمهاي فراملي
خود عليه ديگر ملتها که به دليل ريشه دواندن نظام زالووار
سرمايهداري و فقيرتر کردن تصاعدي فقرا و وامداري دائمي طبقه
متوسط ،و انحطاط فرهنگي آن ،آبستن جنبشهاي ضد سيستم
هستند .از جنبش اشغال والاستريت در آمريکا ( )2011تا جنبش
ضد سرمايهداري جليقه زردهاي فرانسوي (.)2018
در اين ميان غيريتسازي حکومتها و رسانههاي غربي از اسالم
و کاشتن يک دشمن واحد (بهنام اسالم و مسلمانان) براي ملتها
کارايي خود را روز بهروز بيشتر از دست خواهد داد .البته با تالش
خود مسلمانان .کاهش احساسات ضد اسالمي در غرب و نماياندن
"سرمايهداري" بهعنوان دشمن اصلي ملتها گام اول اين بيداري
و آگاهي جمعي است.
جمهوري اسالمي بهعنوان نظامي که رسالت خود را کمک به
"انسانيت" و "اخالق" ميداند ،نميتواند نسبت به ظلم به هر
مردمي از فلسطين تا اروپا بيتفاوت باشد ،و درعينحال براي
رسيدن به اين بيداري جمعي مشتاق و راغب است .انجمنهاي
اسالمي دانشجويان اروپا و جوانان غربي دو بال اين رسالت بزرگ
هستند .يکي براي پيشرفت و تمدن دانشبنيان ايران؛ ايراني که در
چشمانداز پنجاهساله رهبر آن ،بهعنوان يک ابرقدرت جهاني يا بهتر
بگوييم "ابراخالق" و "ابر تمدن" جهاني بال خواهد گشود و به ديگر
ملتها الهام خواهد بخشيد .و يکي براي از بند رستن مردم غرب از
سيطره غولهاي سرمايهداري جهاني .آينده روشن است.

خبر
رهبر معظم انقالب:

بينياز کردن کشور از بيگانگان
جهاد في سبيلاهلل است

»

سروري:

 SPVاز ابتدا بازي بود

دبيرکل جمعيت رهپويان انقالب اسالمي گفتSPV :
از ابتدا بازي بود.پرويز سروري در گفتوگو با خبرنگار
احزاب و تشکلهاي گروه سياسي باشگاه خبرنگاران
جوان ،در واکنش به اعالم وزارت خارجه فرانسه مبني بر
اينکه ايران بايد تمام فعاليتهاي مرتبط با موشکهاي
بالستيک خود را متوقف کند ،گفت :از ابتدا تا خروج
آمريکا از برجام ،همواره نکتهاي را متذکر ميشدم که
اروپا از آمريکا جدا نيست و اساسا اروپائيان قادر به
مخالفت با آمريکا نيستند ،اما احساس ميشود که برنامه
هماهنگي ميان آمريکا و اروپا در حال شکل گيري است.
وي اظهار کرد :آمريکا تا جايي که ميتوانست ،وقت را
هدر داد و برجام را اجرا نکرد و در نهايت از برجام خارج
شد ،همچنين آنها نتوانستند به وعدههاي خود عمل
کنند و اقتصاد ايران را ضعيف کردند.وي با اشاره به
نقش اروپا در تصميمات آمريکا بيان کرد :بعد از خروج
آمريکا از برجام ،اروپا نقش پليس خوب و آمريکا نقش

پليس بد را ايفاکرد ،اروپا به علت بدهيهاي سنگين
به آمريکا توانايي مقابله با آن را ندارد ،زيرا آمريکا در
اقتصاد اروپا حرف اول را مطرح ميکند.وي گفت :اروپا
باتوجه به شرايط فعلي خود ،طبيعتا منافعاش را از دست
نخواهند داد ،اين مسئله از ابتدا هم قابل پيشبيني بود،
اما متاسفانه با خوشخيالي و سادهلوحي مسئوالن ما
فرصتهاي زيادي را در برجام از دست داديم.سروري
افزود :امروزه فرانسويان در حالي که بايد پاسخگو باشند
به مدت هشت هفته مردم خود را تحت شکنجه و کشتار
قرار دادهاند و به جاي پاسخ به دنيا ،موضع طلبکارانه به
جمهوري اسالمي دارند؛ اصرار آنان اين است که ايران
توليد موشکهاي بالستيک خود را متوقف کند.وي با
اشاره به سفر ترامپ به فرانسه و تحقير رئيس جمهور
آن کشور گفت :پس از تحقير رئيس جمهور فرانسه از
سوي ترامپ ،اين کشور عکس العملي از خود نشان نداد
و اين امر حکايت از وابستگي بسيار زياد اروپا به آمريکا

دارد.وي با بيان اينکه اگر ما نيز اين سادهلوحيها را کنار
بگذاريم خط رشدي به سوي بالندگي خواهيم داشت،
اما تا زماني که اقتصاد ايران درگير خوش خياليهاي
بيهوده باشد ،وضعيت ما تغييري نخواهد کرد افزود:

معتقدم  spvاز ابتدا بازي بيش نبود ،زيرا اروپاييها از
طرفي  spvرا مطرح و از سوي ديگر در مذاکرات دائما
اعالم کردند که اقتصاد ما مربوط به بخش خصوصي
است و دولتها در آن اختيار ندارند.

مقدمفر :موشک را يادگار آيتاهلل هاشمي دانستن ،نشناختن تاريخ است

کارشناس مسائل سياسي گفت :اظهارات اخير مبني بر اينکه صنعت دفاعي
و موشکي يادگار آيتاهلل هاشمي است ،ناشي از نشناختن تاريخ موشکي
است.حميدرضا مقدمفر در گفتوگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري تسنيم
درباره اظهارات حجتاالسالم روحاني رئيسجمهور در مراسم دومين سالگرد
ارتحال آيتاهلل هاشمي رفسنجاني که صنعت دفاعي و موشکي را يادگار
آقاي هاشمي ناميد ،گفت :براي تجليل از آيتاهلل هاشمي بايد از افراط و
تفريط دوري کرد؛ ايشان قبل و بعد از انقالب زحماتي براي کشور کشيدند
و در بين نسل اول انقالب جزء افرادي است که خدمات قابل توجهي در
انقالب اسالمي داشتهاند؛ اما در کنار اين اقدامات و خدمات ،اشتباهات و
خطاهاي مهمي نيز در دوران مسئوليتهاي خود داشتهاند که خساراتي
را براي مردم و انقالب ايجاد کرده است.وي با بيان اينکه البته در سالروز
رحلت قاعدتاً بايد خدمات و سجاياي ايشان را مطرح و از وي تکريم کرد،
گفت :اما بايد توجه داشت که اغراق و قلب واقعيتها به نام تکريم ،نتيجه
معکوس دارد و موجب تخريب ايشان ميشود و متاسفانه صحبتهاي اخير
س محترم جمهور درباره ايشان کام ً
ال اغراقآميز بود که باورپذيري و
رئي 
تاثير سخن را از بين ميبرد و توجه به همان خدمات آيتاهلل هاشمي را
هم تحت تاثير قرار ميدهد.اين کارشناس مسائل سياسي خاطرنشان کرد:
اينکه صنايع دفاعي و موشکي کشور در وضعيتي از کارآمدي و ابهت قرار
دارد که هرکسي به آن افتخار و براي سهيم دانستن در شکلگيرياش
رقابت ميکند ،نشانه خوب و افتخارآميزي است اما در اين روايتها بايد
به واقعيتهاي تاريخي هم اعتنا شود.مقدمفر افزود :واقعيت اين است که
پس از شکلگيري جنگ شهرها در دفاع مقدس ،مجموع ه تصميمگيران
و مسئوالن کشور به اين جمعبندي رسيده بودند که کشور براي دفاع از

مردم و شهرها در مقابل جنون صدام نياز به موشک دارد .در آن مقطع
هم آمريکا و هم شوروي سابق کام ً
ال با صدام همپيمان بودند و هيچ
کمک تجهيزاتي به ايران نميکردند؛ لذا بنا بر اين شد که از سوريه که
در آن مقطع جزء معدود کشورهاي مدافع ايران و همزمان همپيمان با
شوروي بود درخواست موشک کنيم .سوريها با اين توجيه که تمام ذخاير
موشکي ما متعلق به شورويهاست و آنها جزئيات انبار را ميدانند ،گفتند
که اين امکان را ندارند ،و توصيه کردند که از طريق ليبي که آنها هم
موشکهاي متعلق به شوروي داشتند ،اين اقدام را پيگيري کنيم .بر اين
اساس فرستادگاني از ايران با هزار مشقت توانستند موشک ها را از ليبي
بگيرند و بعدها در سوريه براي چگونگي کار با موشک ،آموزش ببينند.
وي ادامه داد :البته مسئوالن ليبي شيطنتهايي هم در دادن موشکها
داشتهاند که از جمل ه آنها بردن برخي تجهيزات کليدي شليک موشکها
از ايران و عم ً
ال ناقص کردن آن بود که به نوعي که بعدها رزمندگان ايراني
که در راس آنها شهيد حاج حسن طهرانيمقدم قرار داشت ،با مشقات و
تالشهاي بسياري توانستند اين موشکها را راهاندازي کنند.مشاور فرمانده
کل سپاه ادامه داد :يکي از مهمترين آثار و ردپايي که از آيتاهلل هاشمي
دراين مقطع وجود دارد ،اظهارات ايشان در گفتوگو با آقاي محسن
رفيقدوست وزير وقت سپاه است که در آستانه سفر به ليبي به رفيقدوست
گفته بودند "حاال که داري ميروي ببين ميتواني چند موشک از آنها
بگيري تا بتوانيم جواب صدام را بدهيم؟" و آقاي رفيقدوست هم جواب
داده بود که سعيام را ميکنم!مقدمفر افزود :اين که ما در آن مقطع نياز
به موشک داريم جمعبندي آقاي هاشمي به تنهايي نبود بلکه اکثريت
قريب به اتفاق تصميمگيران بر اين مسئله اتفاق داشتند .چه آنکه همين

آقاي رفيق دوست در آن نقل قولش ميافزايد که قبل از رفتن به ليبي و
سوريه خدمت آيتاهلل خامنهاي رئيس جمهور وقت هم رسيدم و ايشان
هم گفتند که اگر بتواني موشک بگيري کار خيلي خوبي است .ببين چه
کار ميتوانيد بکنيد.وي با بيان اينکه در آن مقطع هيچ نشانهاي وجود
ندارد که آيتاهلل هاشمي به فکر راهاندازي صنعت موشکي باشد بلکه ايده
تقريباً قريب به اتفاق مسئوالن اين بود که از طريق موشکها صرفاً پاسخ
صدام را بدهيم ،خاطرنشان کرد :پس از گرفتن چند موشک اسکاد-بي از
ليبي ،و در شرايطي که هيچ دانش موشکي در کشور نبود ،شهيد حسن
طهراني مقدم تالشهاي بسياري کرد تا از طريق مهندسي معکوس بتواند
از دانش موشک سر دربياورد که به لطف الهي و توسالت و تالشهاي
خودش در اين کار موفق شد و در نتيجه ،صنعت موشکي شکل گرفت.
نکت ه قابل توجه اينکه در همان مقطع که شهيد طهرانيمقدم يکي دو
موشک را براي مهندسي معکوس باز کرد ،خيليها با او مخالف بودند و
ميگفتند در اين شرايط که همين چند موشک را داريم ،اين کار هدر دادن
سرمايه است و ما هيچ وقت موفق نميشويم موشک بسازيم! اما اخالص
و هوش و تالش شهيد طهرانيمقدم کشور را به جايي رساند که همه به
آن افتخار ميکنيم.اين کارشناس مسائل سياسي با اشاره به اينکه قطعاً
آقاي هاشمي هم به واسطه مسئوليت خود ،در کنار ديگر مسئوالن ،در
افتخار موشکي کشور سهيم هستند ،گفت :اما صنعت موشکي را يادگار
ايشان دانستن و غلو درباره نقش ايشان ،ظلم و جفا به تاريخ و وجدان
است.مقدمفر تصريح کرد :متاسفانه از آيتاهلل هاشمي در سالهاي پاياني
زندگيشان کدهاي روشني هست که نشان ميدهد توصيفات اخير آقاي
روحاني را چندان هم براي خود افتخار نميديدند!

سخنگوي کميسيون انرژي مجلس:

ابالغ دستورالعمل به دستگاههاي دولتي براي خريد
کاالي کم مصرف گرمايشي ،جنبه نمايشي دارد!
سخنگوي کميسيون انرژي مجلس با اعتقاد به اينکه ابالغ دستورالعمل
به دستگاهها براي خريد برندهاي کم مصرف گرمايشي ايراني جنبه
نمايشي دارد ،گفت :تنها روش کارآمد براي ممانعت از خريد وسايل
پرمصرف در دستگاهها اين است که ذيحسابان در صورت خريد اجناس
پرمصرف مانع از پرداخت هزينه آن وسيله شوند.به گزارش تابناك،
اسداهلل قرهخاني آلوستاني درخصوص عدم استفاده وزارتخانهها و
دستگاههاي مختلف از محصوالت گرمايشي پرمصرف مثل بخاري هاي
قديمي باوجود ابالغ دستورالعملي الزامآور به آنها ،گفت :اگرچه
صدور دستورالعمل الزامآور به وزارتخانهها مبني بر خريد توليدات
گرمايشي کم مصرف و بخاري هاي ايمن فوايدي همچون کاهش مصرف
سوخت و امنيت را به همراه دارند و بهظاهر دستورالعملي مترقي و در
راستاي حمايت از مصرف کم انرژي است اما تحقق و اجرايي شدن
آن نيازمند در نظر گرفتن پيشزمينههاي بسياري است.
موانع پيشروي خريد کاالهاي کم مصرف توسط وزارتخانهها و
دستگاهها کدام است؟
متاسفانه گستره دستگاههاي دولتي بسيار است و هر يک از آنها تابع
سلسلهمراتب خودشان هستند و اين سلسلهمراتب جداگانه مانعي بر سر
راه اجراي دستورالعمل فوق به يک شکل مشخص شده است.
آيا ابالغ دستورالعملي به دستگاههاي دولتي براي خريد کاالهاي

صفاره رندي مطرح کرد:

جزئيات جديد از جلسه موسوي
با رهبر انقالب
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در دوران فتنه  ۸۸جزئيات جديدي از
جلسه ميرحسين موسوي با رهبر معظم انقالب را پس از انتخابات
رياست جمهوري دهم تشريح کرد.محمدحسين صفارهرندي در
گفتوگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اينکه در روزهاي اول بعد از
انتخابات سال  ۸۸برخي سايت هاي منتسب به ميرحسين موسوي
فيلتر شد اما پس از مدت کوتاهي شاهد رفع فيلتر آنها بوديم،
با توجه به اينکه آن زمان معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد يکي
از اعضاي کميته تعيين مصاديق مجرمانه در فضاي مجازي بود،
اطالع داريد چرا اين اتفاق رخ داد؟ گفت :چند روز پس از انتخابات
رياست جمهوري سال  ۸۸بود که از دبيرخانه شوراي عالي امنيت
ملي با من به عنوان وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي تماس گرفتند
و گفتند که دستوري آمده است که فيلتر اعمال شده در مورد
سايت هاي آقاي موسوي برداشته شود.
اواخر شب بود که اين تماس برقرار شد؛ چراکه معاونت مطبوعاتي

کم

مصرف جنبه نمايشي دارد!
بله؛به نوعي ابالغ دستورالعملي به تمام وزارتخانهها و دستگاهها مبني
بر خريد برندهاي کم مصرف گرمايشي بيشتر جنبه نمايشي دارد
چراکه زيرساختهاي آن فراهم نيست ،اگرچه اين دستورالعمل فحواي
قابلقبولي دارد اما براي وادار کردن دستگاهها به انجام آن بايد پاي
ذيحسابانشان را به ميان کشيد.
يعني ذيحسابان دستگاهها مانع از امضاء و پرداخت اسناد مالي
اجناس کم مصرف شوند؟

مسئول خريد هر دستگاه دولتي زماني مجبور به خريد کاالهاي
کم مصرف گرمايشي ميشود که ذيحسابان مانع از امضاء و پرداخت
اسناد مالي "اجناس خريداري شده پرمصرف گرمايشي" شود ،البته به
نظر ميرسد اين روش کارآمدتر از روشي همچون ابالغ دستورالعملي
مبني بر خريد وسايلي گرمايشي کم مصرف باشد.
ممنوع شدن خريد اجناس پرمصرف در صورت استاندارد
بودن کاالي ايراني
قرهخانيمعتقداستدرصورتيميتوانبخشهايدولتيراازخريداقالمپرمصرف
گرمايشيممنوعکردکهاقالمداخليويژگيهاييهمچونمصرفکمانرژي،انطباق
با استاندارد ،ايمني ،عمر مفيد و گارانتي حرفهاي داشته باشند که خوشبختانه
چنين کاالي کم مصرف داخلي توليد شده است.در حال حاضر توليداتي مثل
بخاري هاي کم مصرف و ايمن وجود دارد که تمامي استانداردهاي
الزم را دارد،اما علي رغم دستورات و ابالغيه ها بخش هاي دولتي از آن
تمکين نمي کنند.
سخنگوي کميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي با اشاره به عدم تمکين
دستگاهها از اين دستورالعمل براي برونرفت از اين مشکل ،پيشنهاد داد:
بايد تمامي هزينههاي سازمانهاي دولتي ازسوي ذيحسابان چک شوند
و در صورت خريد اجناس پرمصرف مبلغ وسيله خريداري شده پرداخت
نشود يا ذيحسابها اجازه تاييد مواردي اينگونه را نداشته باشند.

وزارت ارشاد در آن زمان به عنوان عضو کميته تعيين مصاديق
عمل مجرمانه در فضاي مجازي بود.وي افزود :معاونت مطبوعاتي
پيگيري کرد و گفت دو سايت منتسب به آقاي موسوي بوده که
يکي فيلتر شده و ديگري فيلتر نيست؛ گفته شد همان موردي
هم که فيلتر شده هم رفع فيلتر کنيد .معاونت مطبوعاتي وزارت
ارشاد نيز به دليل عضويت در کميته تعيين مصاديق عمل مجرمانه
در فضاي مجازي ،هماهنگي الزم را انجام داد و سايتي که فيلتر
شده بود ،رفع فيلتر شد.
وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسالمي در مورد دليل تماس شوراي
عالي امنيت ملي براي رفع فيلتر سايت ميرحسين موسوي گفت:
آنطور که براي من نقل کردند ،در ديداري که ظاهرا عصر روز
 ۲۴خردادماه  ،۸۸آقاي موسوي خدمت رهبر معظم انقالب
مي رسند،حرف هاي مختلفي رد و بدل شده ولي آن قسمتي که
براي ما موضوعيت دارد ،اين است که مقام معظم رهبري وقتي به
آقاي موسوي اعتراض مي کنند که چرا موضوع را به کف خيابان
مي کشيد ،مگر شما خودتان نمي دانيد که وقتي اين حرکت انجام
مي شود ،ديگر ادامه آن در دست شما نخواهد بود و ديگران اين
تحرک را راهبري و هدايت مي کنند؟ موسوي هم مي گويد مردم
خيال مي کنند حق آنها ضايع شده است و مي خواهند احقاق حق

کنند .مقام معظم رهبري مي فرمايند که اين کارها راهش نيست
و شما مردم را توجيه کنيد که اين کار درستي نيست و بايد از
جانب شما اين حرف ها به جامعه منعکس شود .خود شما هم
طرفدار هرج و مرج نيستيد.صفارهرندي خاطر نشان کرد :پس از
اين فرمايشات رهبر معظم انقالب ،آقاي موسوي مي گويد من رسانه
اي در اختيار ندارم که بخواهم از آن طريق به جامعه پيام بدهم.
مقام معظم رهبري فرمودند چرا؟ موسوي مي گويد سايت هاي
من را فيلتر کرده اند.
مقام معظم رهبري هم به دفتر مي فرمايند به شوراي عالي امنيت
ملي بگوييد که سايت هاي آقاي موسوي را رفع فيلتر کنند .لذا
براي همين بود که آن پيام به ما منتقل شد و رفع فيلتر سايت
آقاي موسوي هم انجام شد.وي افزود :فرداي آن ديدار که اين
بزرگواري از سوي رهبر معظم انقالب صورت گرفت و سايت
رفع فيلتر شد ،اولين مطلبي که آقاي موسوي در سايت منتشر
کرد ،پيام دعوت به حضور خياباني براي راهپيمايي بدون مجوز
 ۲۵خرداد بود .يعني درست عکس آن چيزي که اخالقاً و عم ً
ال
در حضور مقام معظم رهبري تعهد کرده بود که اگر سايتش رفع
فيلتر شود با مردم حرف بزند و بگويد تکليف اعتراضات را نمي
شود کف خيابان تعيين کرد ،انجام داد.

ت چهرههاي برجسته اصالحطلب  ،روحاني را رئيسجمهور کرد
تاجرنيا :حماي 

ت چهرههاي برجسته اصالحطلب
فعال سياسي اصالحطلب گفت :حماي 
روحاني را رئيسجمهور کرد.علي تاجرنيا در گفتوگو با خبرنگار حوزه
احزاب گروه سياسي خبرگزاري آنا درباره خاستگاه و نقطه عطف جدالهاي
جناح اصالحطلب با دولت و حزب اعتدال و توسعه ،اظهار کرد :خاستگاه
واعظي و برخي از نزديکان رئيسجمهور نقطه عطف تقابل بين دولت و
اصالحطلبان است.وي ،پايه سياسي واعظي و تيم جريان به حزب اعتدال و
توسعه را اصولگرايي معرفي کرد و افزود :اين افراد نميتوانند واقعيتهاي
موجود در جامعه و حمايتهاي جريان اصالحطلب از دولت در انتخابات
رياستجمهوري را بپذيرند.وي با تأکيد بر اينکه اين تيم در دولت آينده،
اگر اصالحطلب باشد ،حضوري نخواهد داشت ،ادامه داد :تيم واعظي به

جريانهاي مخالف اصالحات چراغ سبز براي انتخاباتهاي بعدي نشان
ميدهد.تاجرنيا با اشاره به اينکه واعظي در تقابل اصالحطلبان و اصولگرا در
مجلس ،به جريان مقابل اصالحات متمايل است ،خاطرنشان کرد :مجموعه
دولت اعتدال و شخص روحاني حسابش از اين افراد جداست .روحاني
شخصيتي تأثيرگذار در نظام جمهوري اسالمي بوده ،هست و خواهد بود.
وي با بيان اينکه حزب اعتدال و توسعه جريان سياسي مشخصي نيستند و
تنها با روي کار آمدن دولت روحاني فعاليت داشتهاند و با رفتن دولت نيز
خواهند رفت ،تصريح کرد :اين افراد دست و پا ميزنند تا در آينده سياسي
کشور جايي براي خود درست کنند.فعال سياسي اصالحطلب ،اعالم کرد
که جريان اصالحطلب از شخص روحاني بهعنوان رئيسجمهور حمايت

ميکند ،ولي از اطرافيان وي حمايتي نخواهد کرد .توصيه هم ميکنم،
روحاني اطرافيان خود را مراقبت کند.وي با بيان اينکه تمام طيفهاي
اصالحطلب از روحاني حمايت ميکنند ،ولي بخشي از اطرافيان رئيسجمهور
کوچکترين انتقاد را بر نميتابند ،اضافه کرد :حمايتهاي چهرههاي برجسته
جريان اصالحطلب سبب شد ،افکار عمومي به سمت روحاني متمايل
شود و هاشمي رفسنجاني و خاتمي از وي حمايت کردند.تاجرنيا با اشاره
به اينکه اطرافيان روحاني به دليل اينکه انتقاد را تحمل نميکنند ،به
اصالحطلبان واژه تندرو لقب ميدهند و از اين طريق ميخواهند براي
خود وجهه درست کنند ،ولي قصد اصالحطلبان اين است که روحاني به
شعارهاي زمان انتخابات رياستجمهوري بازگردد.

رهبر معظم انقالب فرمودند :بينياز کردن کشور از بيگانگان جهاد في سبيلاهلل
است.به گزارش گروه سياسي خبرگزاري تسنيم ،حضرت آيتاهلل خامنهاي
در پيامي به پنجاه و سومين نشست اتحاديه انجمنهاي اسالمي دانشجويان
در اروپا ،تأکيد کردند :پيوستن دانشجويان ايراني در هر نقطه از جهان به
حرکت پيشرفت و بينياز کردن کشور از بيگانگان ،جهاد في سبيلاهلل است.
متن پيام رهبر انقالب اسالمي که صبح روز شنبه حجتاالسالم جواد اژهاي
آن را در مرکز اسالمي هامبورگ قرائت کرد ،به اين شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحيم
جوانان عزيز
همه ميدانيم که شما دانشجويان در شمار برترين اميدهاي آينده کشوريد.
آنچه همه بايد بدانند اين است که به توفيق الهي هم اکنون خيل عظيمي
از دانشجويان ديروز ،در کشور به کارهاي بزرگ سرگرمند و لذت خدمت به
پيشرفت دانش و فناوري در ميهن خود را با هم ه وجود حس ميکنند.
دانشجويان امروز ما -در هر نقط ه جهان -اين فرصت را خواهند داشت که به
اين مجموعههاي مؤمن و خدوم بپيوندند و کشور را از بيگانگان کام ًال بينياز
کنند .اين حرکت آنگاه که با نيت صادقانه و خدايي انجام گيرد ،جهاد في
سبيلاهلل است .شما جوانان انجمنهاي اسالمي ميتوانيد پيشگامان و راهبران
اين جهاد باشيد .توفيق روزافزون شما را از خداوند خواهانم.
س ّيدعلي خامنهاي
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وحيدي :فرار آمريکا از سوريه
دليلي بر پيروزي مقاومت است
رئيس دانشگاه عالي دفاع ملي گفت :فرار آمريکا از سوريه ،دليلي بر
پيروزي مقاومت است.سردار احمد وحيدي در گفتوگو با خبرنگار
ي
مهر ،با بيان اينکه خروج آمريکا از سوريه نوعي فرار محسوب م 
شود ،گفت :فرار آمريکا از سوريه ،دليلي بر پيروزي مقاومت در
اين منطقه است.وي گفت :آمريکاييها چه بپذيرند و چه نپذيرند،
شکست خوردهاند اما در تالش هستند وانمود کنند چنين شکستي
رخ نداده است.

نقويحسيني:

اروپاييها بايد پاسخگوي
افکار عمومي جهان باشند

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت :اروپاييها
بايد پاسخگوي افکار عمومي جهان باشند.
سيد حسين نقوي حسيني در گفتوگو با خبرنگار پارلماني ايرنا
درباره سازوکار ويژه مالي اروپا و خلف وعده آنها درقبال تعهدات خود
با ايران افزود :بعد از خروج آمريکا از برجام که برخالف همه موازين
بين المللي صورت گرفت و حيثيت آمريکايي ها در عرصه بين المللي
زير سوال رفت ،اروپايي ها تن به اين خسارت ندادند.
وي ادامه داد :آنها اعالم کردند که ما به توافق هسته اي پايبند
هستيم و باوجود تحريم هاي ثانويه آمريکا کانالي را براي برقراري
ارتباطات مالي تدارک ديدند که ايران بتواند با کشورهاي اروپايي
کار کند.
وي تاکيد کرد :اروپايي ها بايد پاسخگوي افکار عمومي جهان
باشند که پايبند به تعهدات خود نبوده اند براي اين که حيثيت
اروپاي مستقل از آمريکا حفظ شود بهتر است اروپايي ها به عهد
خود عمل کنند.

حسين زاده خبر داد؛

روان سازي خدمات بانک ملي ايران
براي افزايش رضايت مشتريان
حسين زاده خبر داد :روان سازي خدمات بانک ملي ايران براي افزايش
رضايت مشتريان مديرعامل بانک ملي ايران از روان سازي بيشتر فعاليت هاي
مورد انتظار مشتريان در اين بانک خبر داد و گفت :به زودي اختيارات
بيشتري به ادارات امور داده مي شود تا خدماتي مانند خريد دين و صدور
ضمانتنامه ها بيش از پيش تسهيل شود.به گزارش روابط عمومي بانک
ملي ايران ،دکتر محمد رضا حسين زاده در همايش بررسي عملکرد سه
ماهه سوم واحدهاي اين بانک با بيان اين که بوروکراسي هاي اداري نبايد
مانع از خدمت رساني مطلوب به مشتريان شود ،اظهار کرد :بايد تا حد
ممکن از اختيارات ارائه شده توسط بانک مرکزي و هيئت مديره بانک
در شعب استفاده شده و سرعت ارائه خدمات به مشتريان افزايش يابد.
وي با اشاره به اين که سرعت فعاليت ها در دنياي رقابتي امروز اهميت
وافري پيدا کرده است ،ادامه داد :نمي توان مشتري را براي دريافت يک
خدمت معطل کرد ،در حالي که همه امکانات قانوني براي ارائه سريع آن
خدمت وجود دارد.حسين زاده با بيان اين که عملکرد همه واحدهاي
بانک به صورت هفتگي در جلسه هيئت مديره بررسي مي شود ،گفت:
هيئت مديره بانک مصمم است جايگاه مطلوب بانک ملي ايران در نظام
بانکي را حفظ کند و از همه ظرفيت هاي قانوني براي برطرف کردن موانع
استفاده خواهد شد.

تغيير نحوه محاسبه سود سپرده هاي
کوتاه مدت بانك ملت از اول بهمن
براساس دستور بانک مرکزي ،نحوه محاسبه سود سپرده هاي
سرمايه گذاري کوتاه مدت عادي در بانک ملت از ابتداي بهمن
ماه سال جاري تغيير مي کند.به گزارش روابط عمومي بانک ملت
و بر اساس بخشنامه اداره کل مطالعات و مقررات بانکي بانک
مرکزي جمهوري اسالمي ايران،از ابتداي بهمن ماه سال ۱۳۹۷
نحوه محاسبه سود سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت عادي
از کمترين مانده طي روز به کمترين مانده طي ماه تغييرخواهد
يافت.براساس اين گزارش ،ساير شرايط و ضوابط ناظر بر حساب هاي
ياد شده از قبيل نرخ سود تغييري نخواهد داشت.

«ليگ نوين» با ميلياردها ريال جايزه براي
پذيرندگان پرداخت نوين برگزار ميشود
شرکت پرداخت نوين با هدف ارتقاء کيفيت سرويس دهي و افزايش رضايت
مشتريان ،نخستين دوره جشنواره پذيرندگان خود با عنوان ليگ نوين را
با همکاري بانک اقتصادنوين برگزار ميکند.به گزارش روابط عمومي بانک
اقتصادنوين ،در اولين دوره ليگ نوين که از بيستم دي ماه سال جاري
آغاز و تا بيستم فروردين ماه  1398ادامه خواهد داشت ،تمامي پذيرندگان
شرکت پرداخت نوين ميتوانند با افزايش تراکنشهاي خود ،ضمن کسب
امتياز از جوايز اين ليگ در سه سطح "جوايز روزانه،جوايز ماهانه و جوايز
ارزنده در پايان ليگ نوين بهرهمند شوند.در جشنواره ليگ نوين  30جايزه
دو ميليون ريالي به صورت روزانه ،سه جايزه  200ميليون ريالي به صورت
ماهانه و سه جايزه يک ميليارد ريالي در پايان دوره سه ماهه جشنواره
به قيد قرعه به پذيرندگان حائز شرايط شرکت در قرعهکشي اهدا خواهد
شد.پذيرندگان محترم ميتوانند جهت اطالع از کليات جشنواره،مدل کسب
امتياز و شرايط شرکت در ليگ به وبسايت شرکت پرداخت نوين به
آدرس  https://pna.co.irمراجعه و با نصب اپليکيشن نوينپي از جزئيات
امتيازات و جوايز برندگان اطالع پيدا نمايند .همچنين کارشناسان مرکز
 24ساعته امداد پذيرندگان شرکت پرداخت نوين به شماره 021-48006
آماده پاسخگويي به سئواالت مشتريان در اين رابطه هستند.

