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ایـران
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فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم االنبیاء (ص) :

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی :

همه وزرا در مرحله اول لیست اموالشان را
به مرجع قضایی دادهاند
ســید عبــاس صالحــی
بــا اشــاره بــه راهانــدازی
ســامانه ثبــت امــوال و
دارایــی مدیــران و مســؤوالن
گفــت :همــه وزرا در مرحلــه
اول لیســت اموالشــان را
بــه مرجــع قضایــی دادهانــد .ســید عبــاس صالحــی وزیــر
فرهنــگ و ارشــاد اســامی در گفتوگــو بــا خبرگــزاری
فــارس ،بــا اشــاره بــه راهانــدازی ســامانه ثبــت امــوال و
دارایــی مدیــران و مســئوالن ،گفــت :همــه وزرا در مرحلــه
اول لیســت اموالشــان را بــه مرجــع قضایــی دادهانــد و مــن
هــم لیســت اموالــم را دادهام .بــه گــزارش فــارس ،غالمحســین
اســماعیلی ســخنگوی قوهقضائیــه روز سهشــنبه  ۲۱خــرداد
ســال جــاری از تصویــب ،ابــاغ و اجرایــی شــدن «آییننامــه
قانــون رســیدگی بــه دارایــی مقامــات ،مســؤوالن و کارگــزاران
جمهــوری اســامی ایــران» از ســوی رئیــس قــوه قضائیــه خبر
داد .پــس از تــاش و کار کارشناســی قــوه قضائیــه ،مراســم
رونمایــی از ســامانه «ثبــت دارایــی مقامــات ،مســؤوالن و
کارگــزاران» بــه آدرس  https://residegi.adliran.irبــا
حضــور شــهریاری رئیــس مرکــز آمــار و فنــاوری اطالعــات
قــوه قضائیــه برگــزار شــد.

عضو فراکسیون والیی مجلس :

اخالق مداری باید سرلوحه کار تمام
مسئوالن کشور باشد

عضــو فراکســیون والیــی
مجلــس بــا تاکیــد بــر ایــن
کــه توهیــن و تخریــب
دیگــران در سیاســت اســامی
جایگاهــی نــدارد ،گفــت:
بــا رعایــت اخــاق و ادب
میتــوان در کنــار تفاوتهــای فکــری بــا تکیــه بــر منافــع
ملــی مســیر توســعه و پیشــرفت را پیمــود.
محمدجــواد کولیونــد در گفتوگــو بــا ایســنا ،دربــاره
ضــرورت رعایــت اخــاق و ادب سیاســی در بیــن فعــاالن
سیاســی اظهــار داشــت :پیامبــر اســام (ص) کــه آخریــن
فرســتاده الهــی هســتند ،پیامبــر اخــاق هســتند و مــی
فرماینــد مــن بــرای اخــاق مبعــوث شــدم .حــال همــه بایــد
قضــاوت کنیــم کــه کــدام یــک از مــا در راه سیاســت ،روی ـه
پیامبــر(ص) را دنبــال میکنیــم .افــرادی کــه راه پیامبــر(ص)
را میرونــد و اخــاق را ســرلوحه خــود قــرار دادهانــد ،موفــق
هســتند .رئیــس کمیســیون شــوراها و امــور داخلــی کشــور
در ادامــه تصریــح کــرد :اخــاق مــداری جامعــه را بــه ســمت
ســعادت ســوق میدهــد و زمینههــای توســعه و پیشــرفت
در همــه ابعــاد را فراهــم کــرده و دســت افــرادی کــه ضــد
ارزشهــای انســانی عمــل میکننــد را رو میکنــد.
نماینــده مــردم کــرج در مجلــس تصریــح کــرد :اگــر مــا اخالق
مــداری را در همــه بخشهــا بــه ویــژه سیاســت ســرلوحه کار
خــود قــرار دهیــم بــا وجــود تفاوتهــای فکــری میتوانیــم
بــا تکیــه بــر منافــع ملــی مســیر پیشــرفت را طــی کنیــم.
کولیونــد در پایــان تاکیــد کــرد :توهیــن و تخریــب دیگــران
در سیاســت اســام جایگاهــی نــدارد .از ســوی دیگــر هــر
یــک از مــا بایــد بــه گونـهای عمــل کنیــم کــه اجــازه ایجــاد
زمینههــای توهیــن را ندهیــم.
عضو مجلس خبرگان رهبری :

تجربه ثابت کرده نرمش در برابر دشمن پاسخ عکس میدهد
عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری گفــت :تجربــه نشــان داده
اســت هرچــه در مقابــل دشــمن از خــود نرمــش نشــان
دهیــم ،آنهــا پاســخ عکــس میدهنــد ،یعنــی بــه حملــه
بیشتــر روی میآورنــد .آیــتاهلل محســن اراکــی ،عضــو
مجلــس خبــرگان رهبــری در گفتوگــو بــا خبرنــگار سیاســی
خبرگــزاری فــارس بــا اشــاره بــه ســفر رئیسجمهــور بــه
ســازمان ملــل گفــت :رئیسجمهــور ،تحلیلهایــی دارد و بــر
مبنــای همــان ،عمــل خواهــد کــرد ،ا ّمــا تجربــه نشــان داده
اســت کــه هرچــه در مقابــل دشــمن از خــود نرمــش نشــان
دهیــم ،آنهــا پاســخ عکــس میدهنــد؛ یعنــی بــه حملــه
بیشــتر و حقکشــی بیشــتری روی میآورنــد.

ما خود را برای مواجهه با همه وضعیتهای احتمالی در برابر دشمن آماده کردهایم

فرمانــده قــرارگاه مرکــزی خاتــم االنبیــاء (ص) بــا تاکیــد بــر
ایــن کــه قــدرت نهفتــه ایــران بیــش از آن اســت کــه تاکنــون
آشــکار شــده اســت گفــت :مــا خــود را بــرای مواجهــه بــا
همــه وضعیتهــای احتمالــی آمــاده کــرده ایــم و از تمامــی
ظرفیتهــای خــود بــرای درهــم شکســتن اراده و موقعیــت
دشــمن اســتفاده خواهیــم کــرد.
بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات و تبلیغــات دفاعــی ســتاد کل
نیروهــای مســلح ،ســردار سرلشــکر پاســدار غالمعلــی رشــید
در مراســم بیســت و ســومین مجمــع سراســری فرماندهــان
ســپاه پاســداران انقــاب اســامی ،افــزود :دکتریــن نظامــی
مــا در قــرارگاه مرکــزی حضــرت خاتــم االنبیــاء (ص) بــرای

مدیریــت بحــران هــا و جنــگ آینــده ،براســاس تجربــه دوران
دفــاع مقــدس ،ماهیــت متنــوع و رو بــه گســترش تهدیــدات،
همچنیــن الزامــات رویارویــی هــای جــاری در منطقــه اســت.
وی ادامــه داد :جــدی و قطعــی پنداشــتن تهدیــدات دشــمن
و ضــرورت هوشــیاری بــا برخــورداری از اشــراف اطالعاتــی،
ایجــاد و افزایــش آمادگــی مواجهــه بــا همــه ســناریوهای
احتمالــی ،بــرای اجتنــاب از غافلگیــری و بکارگیــری همــه
ظرفیــت هــای الزم و حضــور همــه جانبــه و میدانــی بــرای
تعییــن سرنوشــت جنــگ احتمالــی از جملــه مــواردی اســت
کــه براســاس آن دکتریــن نظامــی مــا در قــرارگاه مرکــزی
اســت.
فرمانــده قــرارگاه مرکــزی خاتــم االنبیــاء (ص) در ادامــه
افــزود :ایــن قــرارگاه بــا طراحــی الگــو و شــیوه جنگیــدن
در برابــر تهدیــدات و جنــگ آینــده ،براســاس مزیــت هــای

راهبــردی خــودی و آســیب پذیــری هــای دشــمن ،از منافــع
ملــت شــریف ایــران و تمامیــت ارضــی کشــور ،در برابــر هــر
گونــه اقــدام تجاوزکارانــه دفــاع خواهــد کــرد.
وی یــادآور شــد :سرنوشــت آینــده منطقــه در فراینــد
رویارویــی هــای کنونــی مــا و دشــمن تعییــن خواهــد شــد
و نتیجــه نهایــی ،حاصــل اشــتباه دشــمن در محاســبه و
چگونگــی اســتفاده مــا از مزیــت هــای راهبــردی در برابــر
فرصــت هــای پیــش رو خواهــد بــود و پیــروزی از آن ماســت.
ســردار رشــید بــا بیــان ایــن کــه ویژگــی هــای قــدرت
نهفتــه جمهــوری اســامی بــه مراتــب بیــش از آن اســت کــه
تاکنــون آشــکار شــده اســت تاکیــد کــرد :مــا خــود را بــرای
مواجهــه بــا همــه وضعیــت هــای احتمالــی آمــاده کــرده ایــم
و از تمامــی ظرفیــت هــای خــود بــرای درهــم شکســتن اراده
و موقعیــت دشــمن اســتفاده خواهیــم کــرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام :

حوادث منطقه ارتباطی با ایران ندارد

دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام گفــت :اتفاقــات رخ
داده در منطقــه ارتباطــی بــا جمهــوری اســامی ایــران ندارد.
آنهــا بــرای حفــظ آبــروی خــود نمیگوینــد انفجــار آرامکــو
کار انصــاراهلل بــوده و مجبــور هســتند ایــن اتفــاق را گــردن
یــک کشــور بــزرگ همچــون ایــران بیاندازنــد.
محســن رضایــی در جلســه هــم اندیشــی دفاتــر اســتانی
شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی بــه مناســبت
بزرگداشــت  ۱۳آبــان روز ملــی مبــارزه بــا اســتکبار جهانــی
افــزود :آنهــا مــی گفتنــد آرامکــو کار ایــران اســت ،امــا مــا
بــه صراحــت اعــام کردیــم مطمئــن باشــید دوســتان مــا
توانمنــد شــده انــد.
وی اظهــار داشــت :شــما تــا دیــروز مــی گفتیــد یمنــی
هــا توانایــی چنیــن اقداماتــی را ندارنــد ،امــا ســه تیــپ از
نیروهــای زبــده عربســتان ســعودی کــه بــه محاصــره یمنــی
هــا درآمــده و صدهــا افســر و درجــه دار اســیر شــدند را چــه
مــی گوییــد؟ اینهــا همــان یمنــی هــا هســتند.
دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام اضافــه کــرد :مشــکل
شــما ایــن اســت کــه قــدرت اســام و شــهادت طلبــی را نمی

شناســید ،دســت خــدا را دسـتکم گرفتیــد ،ظلمــی کــه بــه
فلســطین ،یمــن ،لبنــان ،بحریــن و کشــورهای آفریقایــی
مــی کنیــد ،بــه خودتــان بــاز مــی گــردد .رضایــی بــا تاکیــد
بــر اینکــه  ۱۳آبــان مــی تواتــد نمــاد شکســت تــاش هــای
ترامــپ علیــه ایــران باشــد ،گفــت :آمریــکا ایــران را محاصــره
اقتصــادی کــرد تــا بــه اهــداف خــود برســد ،مــا بایــد آخریــن
امیــد آنهــا را ناامیــد کنیــم .مــا بایــد آخریــن تیــر را  ۱۳آبــان
علیــه توطئــه گــران بزنیــم و آن زمانــی اســت کــه مــردم
باشــکوه بــه خیابــان هــا بیاینــد.
آمریکا باید به ایران خسارت دهد
رضایــی بــا بیــان اینکــه مبــادا تصــور کنیــم بــا رفتــن و رای
نیــاوردن دونالــد ترامــپ ،رئیــس جمهــوری آمریــکا ،تحریمها
برداشــته مــی شــود ،اظهــار داشــت :حتــی اگــر دموکراتهــا
بــه جــای ترامــپ ســر کار بیاینــد مبــارزه بــا آنهــا ادامــه مــی
یابــد؛ زیــرا دشــمنی آمریــکا علنــی شــده اســت .بــه گفتــه
وی ،حتــی اگــر آمریکایــی هــا افــرادی همچــون ترامــپ را
بــر ســر کارنیاورنــد مــا دوبــاره مشــخص نیســت بــه برجــام
بازگردیــم ،مــا برجــام را پشــت ســر گذاشــته ایــم و شــرایط
جدیــدی فراتــر از برجــام مــی خواهیــم کــه مطمئــن شــویم
ایــن همــه خســارت بــه جمهــوری اســامی تحمیــل نشــود.
اگــر آمریــکا بخواهــد مــا بــه برجــام بازگردیــم ،نــه تنهــا بایــد

خودشــان بــه برجــام بازگردنــد بلکــه دسـتکم  ۵۰میلیــارد
دالر هزینــه هــای تحریــم اقتصــادی را بــه مــا بپردازنــد.
دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــا تاکیــد بــر
اینکــه امــروز سیاســت خارجــی مــا در مقابــل آمریــکا بایــد
در چارچــوب بیانیــه گام دوم انقــاب ترســیم شــود ،اضافــه
کــرد :مــا دنبــال ایــن هســتیم کــه کشــورهای منطقــه
بــرای امنیــت خلیــج فــارس همــکاری دســته جمعــی
داشــته باشــند؟ امــا کــدام کشــورها ،از کشــورهای اســامی
ابتــدا مــی خواهیــم از آمریــکا مســتقل شــوند پــس از آن
بــرادر شــویم .بــرادری و اســتقالل بایــد پــا بــه پــای هــم
در منطقــه پیــش رود چــون ایــن موضــوع ،دو روی ســکه
اســت .وی بــا بیــان اینکــه اکنــون وارد دوره جدیــدی شــده
ایــم ،اظهــار داشــت :آمریکایــی هــا چــه انتظــاری از تحریــم
هــای اقتصــادی داشــتند؟ آنهــا مــی خواســتند فــروش نفــت
ایــران را بــه صفــر برســانند ،واردات ،صــادرات و مبــادالت
تجــاری ایــران قطــع شــود کــه ایــران را در محاصــره قطعــی
و صددرصــد نــگاه دارنــد تــا خــود بــه خــود ســبب نارضایتــی
مــردم و انفجــار از داخــل شــود .دولــت و کارآفرینــان نیــز
بایــد دشــمن را در جبهــه اقتصــادی ناامیــد کننــد ،امــروز
چــه فرصتــی بهتــر از اینکــه بتوانیــم بــا نفــت خودمــان
تولیــد ملــی را راه انــدازی کنیــم.

پاسخ جهانگیری به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست؛

وزیر صنعت ،معدن و تجارت :

اصل بر استفاده از فیلتر دوده در خودروهای دیزلی است

هیچ بازنشسته مشغول به کاری در وزارت صنعت نداریم

معــاون اول رئیــس جمهــوری بــا
تاکیــد بــر اینکــه اصــل بــر اســتفاده
از فیلتــر دوده در خودروهــای
دیزلــی اســت ،از رئیــس ســازمان
حفاظــت محیــط زیســت خواســت
تــا در جلسـهای بــا حضــور مســئوالن
ذیربــط ایــن موضــوع را مــورد
بررســی قــرار دهنــد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی
معــاون اول رئیــس جمهــوری،
«اســحاق جهانگیــری» در پاســخ
بــه نامــه عیســی کالنتــری معــاون
رئیــس جمهــوری و رئیــس ســازمان
حفاظــت محیــط زیســت درخصــوص
درخواســت شــرکت ایرانخــودرو
دیــزل مبنــی بــر حــذف الــزام نصــب
فیلتــر جــذب ذرات معلــق()DPF

در خودروهــای دیزلــی بدلیــل
محدودیتهــای ناشــی از تحریــم
هــای ظالمانــه ،تصریــح کــرد:
اصــل بــر اســتفاده از فیلتــر دوده
اســت ولــی نســبت بــه محدودیــت
هــای ناشــی از تحریــم هــم نبایــد
بیتفــاوت بــود ،در نامــه اینجانــب
هــم تاکیــد بــر بررســی بــوده
اســت ،لطفــا جلســه ای بــا حضــور
مســئولین ذیربــط بگذاریــد ،مطالــب
آنهــا را بشــنوید و نتیجــه را اعــام
کنیــد.
بــر همیــن اســاس ،پیــش از ایــن،
مدیرعامــل شــرکت ایــران خــودرو
دیــزل طــی نامــهای از معــاون اول
رئیــس جمهــوری درخواســت حــذف
الــزام نصــب فیلتــر جــذب ذرات
معلــق( )DPFبــر روی خودروهــای
دیزلــی را تــا زمــان رفــع تحریــم های
ظالمانــه کــرده بــود کــه موضــوع از
ســوی معــاون اول رئیــس جمهــوری
بــرای بررســی بــه وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت و ســازمان حفاظــت
محیــط زیســت ارجــاع شــده بــود.

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت گفــت کــه
هیــچ فــرد بازنشســتهای مشــغول بــه کاری
در ایــن وزارت خانــه نیســت.
بــه گــزارش ایســنا ،رضــا رحمانــی در
جلســه علنــی مجلــس و در پاســخ به ســوال
موســوی الرگانــی نماینــده فالورجــان از
وزیــر صنعــت در خصــوص علــت اصــرار
بــه اســتمرار حضــور بازنشســتگان در
وزارت صنعــت گفــت :یکــی از وزارت
خانههایــی کــه قانــون منــع بــه کار گیــری
بازنشســتگان را تمــام و کمــال اجــرا کــرد
وزارت صنعــت اســت مــن هــم خــودم قائــل
بــه ایــن موضــوع بــودم و هــم آن را یــک
تکلیــف قانونــی قابــل اجــرا میدانســتم.
وی افــزود :از روز اولــی کــه قانــون ابــاغ
شــد ۸ ،معــاون وزارت صنعــت مشــمول
آن میشــدند و مــا ایــن  ۸ایــن معــاون را

یکجــا تســویه کردیــم .خیلــی ســخت اســت
کــه ارگان یــک وزارت خانــه همــه برونــد
امــا مــا ایــنکار را انجــام دادیــم ایــن کار
همزمــان بــا روزهــای آغازیــن مســئولیت
مــن بــود ولــی بــا اراده و عــزم قاطــع قانــون
را پیــش از اتمــام مهلــت  ۶۰روزه مجلــس
اجــرا کردیــم.
وی بــا بیــان ایــن کــه  ۱۷نفــر در ردههــای
مدیریتــی وزارت صنعــت تســویه شــدند،
تصریــح کــرد :تــا امــروز هــم در خــود
ســتاد وزارت خانــه ســازمانهای تابــع و
توســعهای و معاونتهــا هیــچ بازنشســتهای
نیســت کــه ادامــه خدمــت دهــد ،میمانــد
شــرکتهایی کــه در آن ســهام داریــم کــه
در مــورد آنهــا هــم از دیــوان محاســبات و
ســازمان بازرســی اســتعالم و براســاس آن
عمــل کردیــم .در کمیســیونهای صنایــع
و اصــل  ۹۰نیــز بــه ایــن امــر پاســخ دادیــم.
وزیــر صنعــت ادامــه داد :در شــرکتهای
زیرمجموعــه ایــدرو کــه شــامل ایــن قانــون
نمیشــود هــم  ۶۲نفــر بازنشســته بودنــد
کــه تســویه کردنــد .زیــرا سیاســت مــا
جــوان گرایــی اســت و ایــن را در انتصابــات
رعایــت کردیــم.

