
وزی�ر کش�ور: باالترین اس�تانداردها در 
تولید شیر رعایت می شود

وزیر کشور با اشاره به بررسی موضوع وجود قرص در 
کیک های خوراکی از س��وی ناجا و وزارت اطالعات، 
گف��ت: عده ای از افراد ای��ن کار را بعد از خرید کیک 
انجام داده بودند که بازداشت هم شدند و برخی آن را 
برای کار تفریحی انجام داده بودند. عبدالرضا رحمانی 
فضلی وزیر کشور عصر روز)دوشنبه( در پایان جلسه 
ستاد هماهنگی اطالع رسانی اقتصادی کشور گفت: 
اعضا گزارشی که از مصوبات جلسه قبل داشتند ارائه 
دادند که نشان می دهد صد در صد مصوبات پیگیری 
ش��ده اس��ت. از جمله موضوعات این جلسه صد قلم 
کاالی مورد رصد وزارت صمت بود که مطرح ش��د و 
میانگین قیمت ها و صد کاال نسبت به قبل کاهشی 
ب��وده که حدود ۵درصد، ب��االی ۵درصد و ۱۰در صد 
را تش��کیل می دادند اما بین ی��ک تا ۲درصد افزایش 
قیمت داشتند. وی اضافه کرد: مساله بعدی با توجه به 
ایام پایان سال بحث واردات کاالهای اساسی بود، بازار 
نسبت به کاالهای اساسی چه مصرفی و چه واسطه ای 
باید مراقبت های الزم را داشته باشد. امسال۱۷میلیون 
تن واردات در ۱۳قلم کاالی اساسی داشتیم که سال 
گذشته ۱۳میلیون تن بوده است. بانک مرکزی همه 
منابع ارزی الزم را تخصی��ص داده و هیچ نگرانی در 
خصوص کاالهای اساس��ی نداریم و نخواهیم داشت. 
وزیر کش��ور گفت: مساله بعدی موضوع گردشگری و 
فضایی که ایجاد ش��ده، بود که احتمال می دهیم با 
توجه به فضای موجود در کش��ور نگرانی ایجاد شود، 
پیش بینی این است علی رغم تبلیغات منفی با برنامه 
ریزی های انجام ش��ده و مصوبات ام��روز می توانیم 
وضعیت خوبی داشته باش��یم و فضای گردشگری را 
در ش��رایط مناسب قرار دهیم. کارگروهی هم در این 
باره تشکیل شد.استانداران مسئول شدند با سرپرستی 
وزارت گردش��گری این موضوع را پیگیری کنند. در 
ح��وزه های تبلیغی و ح��وزه های تخفیفی در برخی 
خدمات هم به صورت تشویق و هم به صورت الگویی 
پیش��نهاد خوبی داش��تیم که اگر انجام شود، شرایط 
بس��یار بهتر خواهد شد. وزیر کش��ور در مورد اخبار 
منتشر ش��ده مبنی بر وجود سم در برخی شیرهای 
مورد استفاده در جامعه، گفت: متاسفانه در صداوسیما 
مصاحبه غیر تخصصی انجام شد که مجری تخصص 
نداش��ت و کارش��ناس هم مالحظات الزم را نداشت. 
وی ادامه داد: از وزارت صمت و بهداشت و دستگاه ها 
دعوت کردیم، دستگاهای اجرایی و کارشناسان نسبت 
به این موضوع اطمینان دادند که باالترین استانداردها 
در تولید ش��یر رعایت می ش��ود و جای هیچ نگرانی 
نیست. باالتفاق همه دستگاهای کارشناس و اجرایی 
چه در بخش خصوصی و جه در بخش دولتی نسبت 
به این موض��وع اطمینان دادند که هی��چ نگرانی در 

خصوص مصرف شیر در کشور وجود ندارد.

اخبار

نمایندگان رد صالحیت شده با اعضای شورای نگهبان مالقات می کنند
عباس��علی کدخدایی س��خنگوی ش��ورای نگهبان با انتش��ار مطلبی در صفحه 
ش��خصی اش در فضای مجازی اعالم کرد که هر روز تعدادی از نمایندگانی که 
صالحیت آنان تأیید نش��ده با اعضای ش��ورای نگهبان مالق��ات می کنند. علی 
الریجانی رئیس مجلس در جلس��ه علنی پارلمان گفته بود که "در رد صالحیت 
بعضی از نمایندگان فعلی و نمایندگان ادوار از جانب سخنگوی شورای نگهبان مطلبی 
در رس��انه ها منعکس ش��د که عمدتاً مربوط به سوءاستفاده های اقتصادی بوده است، اما 
این مطلب درست نیست، چون در نامه هایی که هیئت نظارت به نمایندگان داده است، 
بندهایی اشاره شده که مربوط به این امر-سوءاستفاده های اقتصادی- نیست.  عباسعلی 
کدخدایی نیز اعالم کرد که "اگر رئیس مجلس در جریان قرار نگرفته، اشکال از نمایندگانی 
اس��ت که مراجعه کردند، اما جزئیات را اعالم نکرده اند و شورای نگهبان از جهت قانونی 

ممنوعیت دارد که جزئیات پرونده ها را به افکار عمومی اعالم کند.  تسنیم

امیر خواجه فرد مدیرعامل سازمان صنایع هوایی شد
امیر س��رتیپ دوم افشین خواجه فرد با حکم وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 

مسلح بعنوان مدیرعامل سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع منصوب شد.
امیر خواجه فرد پیش از این مسئولیت معاونت تحقیقات و جهاد خودکفایی 
نیروی هوایی ارتش را بر عهده داش��ت. امیر بنی طرفی مدیرعامل س��ابق این 
س��ازمان نیز پس از ۴۳ س��ال خدمت در نیروی هوایی ارت��ش و وزارت دفاع و 
پش��تیبانی نیروهای مس��لح به افتخار بازنشستگی نائل آمد. س��ازمان صنایع هوایی 
نیروهای مسلح یکی از سازمان های تابعه وزارت دفاع است که در سال ۱۳۴۵ شمسی 
تاس��یس ش��ده اس��ت و از طریق چهار ش��رکت صها )صنایع هواپیمایی ایران(، پنها 
)پش��تیبانی و نوس��ازی هلیکوپتری ایران(، هسا)هواپیماسازی ایران( و صنایع قدس 
)پهپاد و هواپیماهای سبک( محصوالت و خدمات متنوعی را در حوزه های هوایی به 

نیروهای مسلح و سازمان های غیرنظامی ارائه می کند.  وزارت دفاع

پیام رئیس قوه قضاییه در پی بهبود شرایط جسمانی آیت اهلل سیستانی
رئیس قوه قضاییه در پیامی که در پی عارضه جس��مانی آیت اهلل سیستانی 
صادر ش��د، برای ایش��ان از درگاه خداوند متعال طلب صحت و س��المتی 

کرد.
متن پیام آیت اهلل رئیسی به این شرح است:

محضر مبارک مرجع عالیقدر حضرت آیت اهلل العظمی س��ید علی سیس��تانی 
)دامت برکاته( س��الم علیک��م خبر جراحی موفقیت آمیز و رفع عارضه جس��مانی 
حضرتعالی، موجب خرس��ندی اینجان��ب و تمام ارادتمندان و عاش��قان مرجعیت 
عالیقدر و خادمان اس��الم ناب محمدی)ص( و پی��روان مکتب اهل بیت عصمت و 
طهارت)ع( گردید. دوام صحت، سالمتی و توفیقات آن وجود شریف را در صیانت از 
 شریعت اسالم و عزت و کرامت ملت بزرگ عراق از خداوند متعال مسألت می کنم.

 اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به زیر بار زور نرفتن ملت ایران در برابر آمریکا 
فرمودند: ایستادگی ملت ایران آمریکا را عصبانی کرده و این برای دنیا جذاب است. 
حض��رت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اس��المی در دیدار مس��ئوالن حج، 
بهره گیری از فرصت حج برای رس��اندن س��خن نو جمهوری اسالمی به دنیا یعنی 
الگوی مردمس��االری دینی را مورد تأکید قرار دادند و گفتند: ایستادگی جمهوری 
اسالمی ایران مقابل آمریکا و زیر بار زور نرفتن ملت ایران، حقیقتی جذاب برای دنیا 

است که باید از این جاذبه برای نشر حقایق اسالم و ملت ایران استفاده کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار، هماهنگی و هم افزایی دستگاه های مختلف 
برای اجرای پر شکوه فریضه حج را قابل تقدیر دانستند و با تأکید بر اهمیت مسئله 
حج به  عنوان یک حرکت سیاس��ی، اعتقادی و اجتماعی افزودند: البته بس��یاری از 
کش��ورها از اهمیت و کارکردهای مهم حج غافلند ولی امام بزرگوار به ما آموختند 
که حج یک نقطه تحرک جدی و بین المللی است و منافع فراوانی از آن برای امت 

اسالمی مورد انتظار است.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به تالشهای گوناگون قدرتهای جهانی برای جلوگیری 
از ش��کل گیری امت واحده اسالمی، گفتند: امت اسالمی به معنای واقعی آن، یعنی 
یک واحد منس��جم که با اراده و هدف مشترک اقدام کند، هنوز شکل نگرفته است 
و متأس��فانه در مقابل دعوت دلسوزان و خیرخواهان به اتحاد اسالمی، تهمت زنی و 

تعارض و جنگ در کشورهای اسالمی رواج دارد.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر »حضور زائ��ران ایرانی در نمازهای جماعت 

مسجدالحرام و مسجدالنبی«، »تالوت کالم اهلل مجید توسط قاریان برجسته ایرانی 
در این مس��اجد« و »حضور فعال نخبگان مس��لط به زبانهای خارجی از ایران برای 
پاس��خگویی به ش��بهات« گفتند: انعکاس مبانی سیاسی نظام جمهوری اسالمی و 

تبیین سخن نو آن برای دنیا یکی دیگر از کارهای مهم و الزم در حج است.

رهبر انقالب اسالمی منظور آمریکایی ها از این حرف را که ایران باید به یک کشور 
عادی تبدیل شود، دست کشیدن جمهوری اسالمی از سخن نو آن برای دنیا یعنی 
»تلفیق آراء مردمی با افکار اسالمی و مبانی دینی در تشکیل و اداره جامعه« دانستند 
و افزودند: الگوی مردمس��االری دینی برای دنیا ناشناخته است و در مقابل میلیونها 
وس��یله تبلیغاتی که امروز در حال فعالیت علیه جمهوری اسالمی است، می توان از 
فرصت حج برای تبیین این الگو و مسائلی مانند علت دشمنی آمریکا و منطق زیر 

بار زور نرفتن ملت ایران استفاده کرد.
ایش��ان مبانی تفکر اس��المی و تش��ریح مصادیق آن از جمله ایستادگی جمهوری 
اس��المی را برای دنیا جذاب خواندن��د و گفتند: علت عصبانیت آمریکایی ها از ملت 
ایران، جذابیت ناش��ی از تصویر ایستادگی یک نظام مستقل در مقابل یک قلدر سر 
گردنه اس��ت که باید از این جاذبه برای نش��ر و توسعه حقیقت اسالم و ملت ایران 
اس��تفاده کرد. حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین خودس��ازی و تغییر بنیادین و 
اساس��ی افراد پس از بازگش��ت از حج را مهم دانستند و با تأکید بر مسئوالن حج و 
تبلیغات دینی برای کار وبرنامه ریزی در این خصوص، مس��ئوالن سازمان حج را به 
برخورد گرم، گیرا، مهربانانه و متواضعانه در مواجهه با زائران و مس��ائل آنان توصیه 
کردند. در این دیدار، حجت االسالم والمسلمین نواب نماینده ولی فقیه در امور حج 
و زیارت و سرپرس��ت زائران ایرانی و آقای رش��یدیان رئیس سازمان حج و زیارت از 

اقدامات انجام شده در حج امسال و برنامه های آینده گزارش دادند.
پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

رئیس قوه قضائیه، به مردم مناطق س��یل زده اطمینان 
داد که با تالش های دس��تگاه قضائی، هیچ گونه نگرانی 
راجع به تثبیت مالکیت مردم به ویژه اراضی کش��اورزی 

نداشته باشند.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه 
قضائیه، فرمایش��ات مقام معظم رهب��ری در نماز جمعه 
اخی��ر ته��ران را راهبردی خواند و تصری��ح کرد: حضور 
م��ردم در ای��ن اجتماع عظیم، نماد وح��دت امت و امام 
و پیوند همیش��گی مردم و نظام جمهوری اس��المی بود. 
دش��من تصور می کرد بتواند با القای ش��بهه و شایعات، 
وانمود کند که مش��کالت، نارضایتی ه��ا و نگرانی ها، در 
رابط��ه میان مردم و نظام خل��ل وارد می کند اما حرکت 
میلیونی مردم عزیز در تش��ییع پیکر ش��هید سلیمانی، 
نماد پیوند مردم با نظام و رای به مقاومت و ایس��تادگی 
مقابل دش��من بود و حضور در نم��از جمعه تهران نیز از 

روزهای به یادماندنی انقالب شد.
وی ادام��ه داد: فرمایش��ات مقام معظم رهبری، نقش��ه 
راه ب��رای همه مردم و به ویژه مس��ئوالن بود که تالش 
کنند کش��ور قوی ش��ود. اینجا فقط بح��ث قوت نظامی 
مطرح نیس��ت زیرا قدرت دفاعی، تنها یکی از جلوه های 
اقتدار اس��ت. آنچه در فرمایش رهبر معظم انقالب باید 
مدنظر قرار گیرد این اس��ت که قوت مورد تاکید ایشان 
در همه حوزه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، تعامالت 

بین المللی و … است.
رئیس��ی به موضوع قوت در عرص��ه قضائی پرداخت و 
با بیان اینکه اجرای عدالت، مبارزه با فس��اد و اجرای 
قان��ون به ص��ورت پیگیران��ه، هماهنگ و مس��تمر، از 
جلوه ه��ای ق��وت نظام قضایی کش��ور اس��ت، بر لزوم 
رس��یدگی قوی به دع��اوی و پیگیری و دف��اع جانانه 
از حق��وق مردم تاکید ک��رد و افزود: هم��ه همکاران 
م��ا در دس��تگاه قضای��ی، مخاط��ب فرمایش��ات مقام 
معظم رهبری هس��تند و این فرمایشات باید با حضور 
خالصان��ه مدی��ران و انجام وظای��ف قانونی، به صورت 
کام��ل تحقق یاب��د. این موضوع هم تنها با س��خنرانی 
اتفاق نمی افتد بلکه باید همانند ش��هید س��لیمانی در 

صحنه حضور داش��ت. مکتب سردار سلیمانی )رضوان 
اهلل تعال��ی علیه(، مکتب حض��ور و خدمت خالصانه به 
مردم اس��ت و ایش��ان نماد خدم��ت خالصانه به مردم 

ش��دند.
رئی��س قوه قضائیه ادامه داد: یک��ی دیگر از مواردی که 
در س��خنان مقام معظم رهبری به عنوان یک نقشه راه 
باید مورد توجه قرار گیرد، این اس��ت که به هیچ عنوان 
نباید به دشمن اعتماد کرد. مردم ما از دوران گذشته تا 
کنون این تجربه را دارند که اعتماد به غرب، دستاوردی 
جز خس��ارت ندارد. در این راس��تا آنچه برای همه ما به 
عنوان یک وظیفه وجود دارد، خدمت خالصانه به مردم و 
ناامیدکردن دشمنان است و امیدواریم آنچه رهبر معظم 

انقالب فرمودند، آویزه گوش همگان قرار گیرد.
وی همچنین با اش��اره به حادثه س��یل در سیس��تان و 
بلوچس��تان، صبوری م��ردم بلوچ و سیس��تانی را زبانزد 
دانست و با قدردانی از تالش های مردم، دولت، نهادهای 
انقالب��ی، نیروهای نظامی و دس��تگاه های امدادی برای 
کمک رس��انی به مردم س��یل زده اظهار کرد: در بخش 
امدادرسانی، گام خوبی برداشته شده است اما گام بعدی 
که بس��یار مهم است، جبران خس��ارت های مادی است 
ک��ه باید با توجه به برودت هوا، هر چه زودتر برداش��ته 
شود و خانه های آس��یب دیده به سرعت مورد بازسازی 

قرار گیرد.
رئیس قوه قضائیه همچنین به مردم مناطق س��یل زده 
اطمینان داد که با تالش های دستگاه قضائی، هیچ گونه 
نگران��ی راجع ب��ه تثبیت مالکیت مردم ب��ه ویژه اراضی 
کش��اورزی نداشته باش��ند و ابراز امیدواری کرد که آالم 
م��ردم گرفتار س��یل با حضور م��ردم و نهادهای انقالب 
و همچنین پیام دلنش��ین و آرام��ش بخش مقام معظم 
رهب��ری و پیگیری مس��ئوالن و مدی��ران، هر چه زودتر 

کاهش یابد.
بر اساس این گزارش، پس از اظهارات برخی از مسئوالن 
شورای عالی قوه قضاییه در این جلسه، موضوع نهاد وکالت 
 و قوانین مربوط به آن مورد بحث و بررس��ی قرار گرفت.

 اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه

رئیس قوه قضائیه:

مردم مناطق سیل زده نگران تثبیت مالکیت اراضی خود نباشند
پاسخ محمد جواد ظریف به سواالت نمایندگان، حمایت 
نماین��دگان از اقدام چهار باش��گاه ایرانی لیگ قهرمانان 
آس��یا، ادامه بررس��ی الیحه مالیات ب��ر ارزش افزوده و 
...از مهمترین اخبار جلس��ه روز گذشته مجلس شورای 

اسالمی بود. 
جلسه علنی روز گذشته مجلس به ریاست علی الریجانی 
برگزار ش��د و بررس��ی سواالت س��ه نماینده از وزیر امور 
خارجه، ادامه بررسی الیحه مالیات بر ارزش افزوده و ... در 
دستور کار نمایندگان قرار گرفت. حجت االسالم ذوالنور در 
جریان سوال از وزیر خارجه درباره  اظهارات  اش راجع به توان 
موشکی و اینستکس، با بیان اینکه توان نظامی و دفاعی کشور 
را پشتوانه مذاکره عنوان کرد و گفت: طرح بعضی از مطالب 
برای تضعیف توان دفاعی در جریان مذاکرات پالس هایی را به 
دشمن می دهد. محمد جواد ظریف ضمن حضور در صحن 
علنی مجلس در پاس��خ به این سوال تاکید کرد: همه دفاع 
بنده از شعارهای جمهوری اسالمی را در هند، آستانه و دوحه 
ش��نیده اند بنده مس��ئولیت دفاع از سیاست های جمهوری 
اسالمی را برعهده دارم و هیچ گاه کار خود را سخت نمی کنم. 
صحبت های بنده در خصوص بحث موش��کی و پولش��ویی 

بزرگنمایی شده و آن چه بنده گفتم درست منتشر نشد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی از پاسخ های 
وزی��ر خارجه درب��اره اظهاراتش درباره توان موش��کی و 
اینس��تکس قانع ش��د. درادامه این جلسه نماینده مردم 
کاش��ان در مجلس ضمن بیان س��وال خود از وزیر امور 
خارج��ه در خصوص اقدامات انجام ش��ده از س��وی این 
وزارتخانه ب��رای مقابله با اقدامات مداخله جویانه آمریکا، 
تاکید کرد که با توجه به سیاس��ت مداخله جویانه آمریکا 
برای ضرب��ه به نظام جمهوری اس��المی ای��ران، وزارت 

خارجه باید اقدامات مقتدرانه تری انجام دهد.
وزیر ام��ور خارجه در پاس��خ به این س��وال اظهار کرد: 
وزارت خارج��ه اقدامات متع��ددی در برابر دخالت های 
آمریکایی ه��ا در س��ال ۱۳۹۶ انج��ام داد مهم ترین آن 
خنثی کردن طراحی آمریکا در ش��ورای امنیت سازمان 
ملل است. آمریکایی ها به عنوان عضو دائم شورای امنیت 
تصمیم گرفته بودند که با س��وء  استفاده از مکانیزم شورا 

موض��وع اغتشاش��ات و ناآرامی ه��ای س��ال ۱۳۹۶ را به 
شورای امنیت ببرند. سیاست خارجی جمهوری اسالمی 
ای��ران چن��ان موفق بود که آن جلس��ه تبدیل ش��د به 

جلسه ای برای محاکمه ایاالت متحده.
ظری��ف در ادامه، ب��ا بیان این ک��ه ما در برج��ام بردیم و 
اروپایی ه��ا نبردند، اظهار ک��رد: وزارت خارجه در موضوع 
مداخله س��فیر انگلیس در تظاهرات، آن را به شدیدترین 
لحن محکوم کرد. نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی از 
پاس��خ  وزیر امور خارجه در خصوص اقدامات انجام شده از 
سوی این وزارتخانه برای مقابله با اقدامات مداخله جویانه 
دشمنان قانع شدند. همچنین در جلسه علنی، محمدجواد 
ابطحی نماینده خمینی ش��هر توضیحی درباره سوالش از 
وزیر امور خارجه را که در جلس��ه روز ۱۲ آبان ماه مجلس 
نیمه  کاره گذاشته بود، مطرح کرد. وی با طرح این پرسش 
ک��ه وزارت امور خارجه چ��ه اقدامی در مقابل فعال کردن 
مکانیس��م ماشه توسط اروپایی ها انجام داد، گفت: البته از 

مکانیسم ماشه نترسید چون تاثیری نخواهد داشت.
مجلس از پاسخ های ظریف به سوال  نماینده خمینی شهر 

نیز درباره پولشویی قانع شد.
نماین��دگان مجل��س همچنین در ادامه بررس��ی الیحه 
مالی��ات بر ارزش افزوده،  ب��ا ۱۵۸ رأی موافق، ۱۸ رأی 
مخال��ف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر 
در مجل��س در مصوب��ه ای مالیات کااله��ای نفتی، طال، 
س��یگار و نوشابه را تعیین کردند. در مصوبه ای دیگر نیز 
نرخ مالیات و عوارض سبز شماره گذاری انواع خودروهای 
س��بک و سنگین و موتورس��یکلت تعیین شد. ماده ۲۹ 
الیح��ه مالیات بر ارزش افزوده هم بررس��ی ش��د که بر 
اس��اس آن، نمایندگان مجلس شورای اسالمی سازو کار 
اخ��ذ مالیات و ع��وارض خاص)عوارض س��بز( را تعیین 
کردند. همچنین نمایندگان با ۱۴۲ رأی موافق، ۱۶ رأی 
مخال��ف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر 
در مجلس در مصوبه ای عوارض ساالنه آالیندگی وسائل 
نقلیه را مش��خص کردند. جمع��ی از نمایندگان مجلس 
شورای اس��المی در بیانیه ای از اقدام اخیر چهار باشگاه 

حاضر در لیگ قهرمانان آسیا حمایت کردند.  ایسنا

پاسخ های قانع کننده ظریف به سه سوال نمایندگان مجلس

وزارت خارجه مداخله سفیر انگلیس را به شدیدترین لحن محکوم کرد

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: طبق بررسی ها 
و گزارش مسئوالن ستاد کل نیروهای مسلح خطای انسانی 
در س��قوط هواپیمای اوکراینی اثبات شد و علت سقوط بر 

اثر حمله سایبری منتفی است.
مجتب��ی ذوالن��وری در گفت وگوی��ی در توضیح نشس��ت 
کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت خارجی با اش��اره به 
بررس��ی س��انحه س��قوط هواپیم��ای بوئین��گ ۷۳۷ خط 
هواپیمای��ی اوکرای��ن، گف��ت: رئیس کمیته ویژه بررس��ی 
س��تاد کل نیروهای مسلح، نماینده سازمان هوافضای سپاه 
پاس��داران انقالب اس��المی، جانش��ین فرمانده کل ارتش، 
رئی��س هواپیمای کش��وری و مدیر فرودگاه بی��ن المللی 
امام )ره( در جلس��ه کمیس��یون حضور یافتند. وی افزود: 
مس��ئوالن مذکور هر یک گزارش هایی از بررسی های انجام 
ش��ده خود درباره سانحه س��قوط هواپیمای اکراینی ارائه 
دادند. نمایندگان حاضر در این جلس��ه نیز همه سئواالت و 
ابهاماتی که درباره سقوط هواپیمای اکراینی وجود داشت، 
مط��رح کردند و این مس��ئوالن هم به صورت کارشناس��ی 

شده و با دقت کامل به این سئواالت پاسخ دادند.
رئیس کمیس��یون امنیت ملی مجلس اضافه ک��رد: ابهام در 
خصوص احتمال جنگ الکترونیک و هجوم س��ایبری در این 
حادثه به عنوان یکی از مباحث مطرح ش��د که تقریبا تا االن 
این موضوع منتفی است مگر آنکه در آینده اطالعاتی در این 
راستا بدست آید و اثبات شود که حمالت و خرابکاری سایبری 

وجود داشته است اما فعاًل این موضوع اثبات نشده است.
حجت االسالم ذوالنور در توضیح اعالم نتیجه بررسی علت 
س��قوط این هواپیما با تاخیر زیاد، گف��ت: همه نمونه های 
مش��ابهی ک��ه در دنیا اتفاق افتاده اس��ت، معموالً در زمان 
طوالنی تری اطالع رس��انی شده اس��ت؛ برای مثال روسیه 

هواپیم��ای اوکراینی را چندی پیش م��ورد هدف قرار داد 
و ی��ک ماه طول کش��ید که بگویند بر اثر اصابت موش��ک 
هواپیما س��قوط کرده است و همچنین حدود ۲ سال طول 
کش��ید که مشخص شود چه نوع موشکی باعث سقوط این 
هواپیما ش��ده اس��ت. وی ادامه داد: نیروهای مس��لح ما با 
س��رعت عمل خوبی در این زمینه اقدام کردند و ظرف ۴۸ 
ساعت بررس��ی و اطالع رسانی شد. حادثه مشابهی نداریم 

که بررسی ها با این سرعت انجام شده باشد.
رئی��س کمیس��یون امنیت ملی مجل��س با بی��ان اینکه در 
خصوص سقوط هواپیمای اکراینی گمانه زنی های متعددی 
مطرح بود، تصریح کرد: در وهله نخست بحث نقص فنی و یا 

اشتباه انسانی در کادر پروازی مطرح بود، همچنین خرابکاری 
سایبری و جنگ الکترونیک یکی دیگر از گمانه زنی ها بود، از 
سوی دیگر یکی دیگر از مسائلی که باید بررسی می شد اینکه 
آیا منش��اء این سقوط خرابکاری داخلی و خارجی بوده است 
و در نهایت یکی دیگر از گمانه ها اینکه آیا اش��تباه انسانی در 
سامانه های پدافندی باعث این سانحه شده است یا خیر. وی با 
بیان اینکه ممنوعیت پروازها نیز در نشست کمیسیون امنیت 
ملی مورد بحث قرار گرفت، گفت: با توجه به تهدیداتی که از 
طرف آمریکا وجود داشت و پیش بینی می شد که آنها عکس 
العمل متقابل داشته باشند، سامانه ها توجیه شده بودند که 
در آمادگی صد درصد باش��ند. رئیس کمیسیون امنیت ملی 
و سیاس��ت خارجی مجلس عنوان ک��رد: گزارش هایی مبنی 
بر حرکت موش��ک کروز مطرح ش��د اما اینکه این گزارش ها 
اعتبارسنجی شود و به عنوان یک اطالعات موثق به سامانه ها 
اعالم ش��ود که دقیقا مس��یر کروز کجاست و به سمت کدام 
هدف می رود و کدام س��امانه ماموریت برخورد با آن را دارد، 

چنین اتفاقی نیفتاده بود.  خانه ملت

به هالل احمر – بدجور – اعتماد کنید
ش��نبه= جراید:علی اصغر پیون��دی – رییس جمعیت 
هالل احمر- به دلیل تخلفات مالی گس��ترده در زمان 
تص��دی جمعیت هالل احمر توس��ط یک نهاد امنیتی 

بازداشت شد.
یک ش��نبه= روابط عمومی جمعیت هالل احمر اعالم 

کرد که دو مدیر این جمعیت موقتا بازداشت شده اند.
 دوش��نبه= جرای��د: بر اس��اس اعالم رواب��ط عمومی 
جمعیت هالل احمر، مع��اون حقوقی و امور مجلس و 
مدی��ر کل دفتر برنامه و بودج��ه این جمعیت با حکم 

قضایی بازداشت شده اند.
س��ه شنبه= جراید: رضا بامداد اصل سرپرست سازمان 
جوانان هالل احمر از سوی محمودرضا پیروی دبیرکل 

هالل احمر، برکنار شد.
چهارش��نبه= رضا بام��داد اصل: تصمی��م دبیرکل در 
وضعی��ت فعلی را مغایر با مصوبه ش��ورای عالی هالل 
احمر اس��ت و درباره این عزل و نصب ها افشاگری می 

کنم.
پنج شنبه= س��خنگوی دولت: استعفای دکتر پیوندی 
در فرآیند احضار به دادس��تانی انجام شده و هیچ گونه 

هماهنگی با مقامات ارشد دولت صورت نگرفته است.
جمعه= ننج��ون طی بیانیه ش��دید اللحنی خطاب به 
دادس��تان کل کش��ور اعالم کرد اگر پس��ردایی آقای 
رییس جمهور – آهان ببخشید – اگر رییس جمعیت 
هالل احمر را بدون قید و شرط و بالفاصله آزاد نکنید 
دیگر با همه ش��ما قهرم و آشتی هم نمی کنم. وی در 
ادامه این بیانیه تاکید کرد مردم شریف ایران همچنان 
ب��ه هالل احمر اعتماد کنند و کم��ک های خود را به 
این نهاد معتبر بس��پارند تا مشکالت سیل سیستان و 
بلوچستان برطرف شود.وی در پایان نوشت: بعضی ها 
خودش��ان می خورند و به کسی هم نمی دهند باز هم 
گلی به گوش��ه جمال هالل احمر که کنار بخور بخور 
مدیران خود گاهی چند تخته پتو و چراغ عالالدین به 

مناطق آسیب دیده از سیل و زلزله می فرستد.

ننجون

ایستادگی ملت ایران آمریکا را عصبانی کرده و برای دنیا جذاب است
رهبر انقالب:

www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatroozرویداد سه شنبه  اول بهمن 1398  شماره 5225 

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داد

تایید خطای انسانی در سقوط هواپیمای اوکراینی 
سقوط بر اثر حمله سایبری منتفی است


