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اخبار

 ۴۵۳فوتی جدید کرونا در ایران

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی  ۱۲۴۶۰مورد جدید
کووید ۱۹-در کشور طی  ۲۴ساعت گذشته خبر داد و گفت:
متاسفانه در این بازه زمانی ۴۵۳ ،تن نیز جان خود را از دست دادند.
سیماسادات الری گفت :از روزیکشنبه تا روزدوشنبه  ۳آذر
 ۱۳۹۹و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۱۲ ،هزار و ۴۶۰
بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که دو هزار
و  ۷۴۴نفر از آنها بستری شدند.
وی افزود :مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۸۶۶هزار و
 ۸۲۱نفر رسید.
الری ادامه داد :متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته۴۵۳ ،
بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان
این بیماری به  ۴۵هزار و  ۲۵۵نفر رسید.
وی گفت :خوشبختانه تا کنون  ۶۱۰هزار و  ۴۰۶نفر از
بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
الری افزود ۵۸۱۲ :نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در
وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت :تا کنون پنج میلیون و ۸۲۸
هزار و  ۳۰۷آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
وی افزود :استانهای تهران ،اصفهان ،قم ،آذربایجان شرقی،
خراسان جنوبی ،سمنان ،قزوین ،لرستان ،اردبیل ،خوزستان،
کرمانشاه ،کهگیلویه و بویراحمد ،گیالن ،بوشهر ،زنجان ،ایالم،
خراسان رضوی ،مازندران ،چهارمحال و بختیاری ،البرز ،آذربایجان
غربی ،مرکزی ،کرمان ،خراسان شمالی ،همدان ،یزد و کردستان در
وضعیت قرمز قرار دارند.
الری گفت :استانهای هرمزگان ،فارس ،گلستان و سیستان و
بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.
با حضور فرمانده نیروی هوایی ارتش:

مرکز ذخیره سازی و توزیع
سوخت هواپیما افتتاح شد

جایگاه ذخیره و توزیع سوخت هواپیما با حضور فرمانده نیروی
هوایی ارتش درپایگاه شهید لشگری مهرآباد افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی نهاجا ،به منظور دسترسی آسان
و تسریع در سوختگیری هواپیماها ،امیر سرتیپ خلبان عزیز
نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش با حضور در پایگاه شهید
لشکری مهرآباد ضمن بازدید از بخشهای مختلف این یگان ،مرکز
ذخیره سازی و توزیع سوخت هواپیما را افتتاح کرد.
وی همچنین از روند باز آماد (اورهال) هواپیمای بوئینگ ۷۴۷
بازدید و ضمن تقدیر از کارکنان فنی بوئینگ ،بر سرمایهگذاری
روی استعدادهای داخلی و تکیه بر توانمندی های ملی تأکید کرد.
در ادامه فرمانده نیروی هوایی ارتش از سایت قرآنی قرارگاه
سربازی پایگاه هوایی شهید لشکری نیز بازدید کرد و درجریان
فعالیت های انجام شده این مرکز قرآنی قرار گرفت.
در این بازدید ،امیر سرتیپ دوم خرسندی معاون اداره
مهندسی و پدافند غیرعامل نهاجا ،فرمانده نیروی هوایی را همراهی
می کرد.

حمله موشکی به آرامکو

سخنگوی انصاراهلل یمن از عملیات موشکی موفق علیه
تاسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی خبر داد و افزود،
موشک «قدس  »2در این عملیات استفاده شد.
«یحیی سریع» سخنگوی انصاراهلل اعالم کرد ،یگان موشکی
ارتش یمن موفق شد با موشک هدایتپذیر «قدس  »۲ایستگاه
توزیع تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی را هدف بگیرد.
او در صفحه توییتر خود نوشت ،این موشکها اخیرا پس از
پشت سر گذاشتن آزمایشهای عملی موفق در عمق عربستان
سعودی که هنوز اعالم نشده است ،وارد فاز خدماتی شدهاند.
یحیی سریع افزود «موشک قدس  ۲دوشنبه با موفقیت به
هدف برخورد کرده و خودروهای آتشنشانی و آمبوالنسها به سوی
مکان هدف گرفته شده شتافتهاند»
او تصریح کرد :این عملیات در پاسخ به ادامه تجاوز و محاصره
یمن و نیز وعده چند روز پیش نیروهای مسلح یمن مبنی بر انجام
عملیات گسترده در عمق عربستان سعودی انجام شده است.
سریع خطاب به شهروندان و شرکتهای خارجی عامل در
عربستان سعودی گفت ،عملیات ارتش یمن ادامه دارد و توصیه
میشود که از تأسیسات حیاتی در عربستان سعودی دور شوند زیرا
جزء بانک اهداف صنعاء هستند.
تاکنون مقامات عربستانی واکنشی به این خبر نشان ندادهاند
اما گزارش رسانهها حاکی از بلند شدن ستون دود از تاسیسات
آرامکوست.
این حمله در حالی اتفاق افتاده است که مایک پمپئو به
عربستان سفر و با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی دیدار کرده
است.
اخیرا دولت ترامپ اعالم کرده که قصد دارد حوثیهای یمن را
در لیست تروریستی قرار دهد.
این چندمین حمله انصاراهلل یمن به تاسیسات نفتی عربستان
سعودی است ،بزرگترین حمله آنان تابستان سال به تاسیسات نفتی
آرامکو در نزدیکی سواحل خلیج فارس انجام شد که مدتی تولید و
صادرات نفت عربستان را مختل کرد.

وزارت خارجه آمریکا ۷۰ :میلیارد دالر به
درآمد نفتی ایران خسارت زدهایم

وزارت امور خارجه آمریکا در گزارشی درباره ایران مدعی شد
که این کشور با پیشبرد کارزار فشار حداکثری علیه ایران به میزان
 ۷۰میلیارد دالر به درآمد نفتی ایران خسارت زده است.
در حالی که مقامات ایران معتقدند سیاست فشار حداکثری
آمریکا به شکست حداکثری تبدیل شده و دیگر کاری از دست
آنها برنمیآید ،پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه آمریکا در
گزارشی درباره سیاست های آمریکا در قبال ایران نوشت:
کارزار فشار حداکثری علیه ایران همچنان به طرز خارق العاده
ای موثر است .امروز ،اقتصاد ایران با بحران پول رایج ،افزایش
بدهیهای عمومی و تورم مواجه است .پیش از کارزار فشار
حداکثری ،ایران تقریبا  ۲.۵میلیون بشکه نفت در هر روز صادر
می کرد .اکنون حتی برای ارسال یک چهارم آن نیز با چالش
هایی دست و پنجه نرم می کند .از ماه مه سال  ،۲۰۱۸مانع
دست یابی ایران به بیش از  ۷۰میلیارد دالر درآمد نفت شده
ایم و به ممانعت از دست یابی آن به تقریبا  ۵۰میلیارد دالر به
طور ساالنه خواهیم شد .ارزش ریال ایران از ابتدای شروع کارزار
فشار حداکثری به یک پنجم ارزش قبلی اش در برابر دالر
کاهش پیدا کرده است ،در حالی که میزان تولیدات ناخالص
داخلی آن برای سه سال متوالی به حدود  ۶درصد تنزل پیدا
کرده است.
به گزارش ایسنا ،ادعای وزارت امور خارجه آمریکا درباره
خسارت به ایران در پی این مطرح می شود که دولت این کشور
در سال  ۲۰۱۸با ناقص تلقی کردن توافق هسته ای از آن خارج
شده و با رویکردی موسوم به «کارزار فشار حداکثری» تحریم های
متعددی را علیه ایران اعمال کرد.
محمد جواد ظریف ،وزیر امورخارجه کشورمان پیش از این
تحریمهای آمریکا را تروریسم اقتصادی علیه مردم برشمرد و گفت:
تحریمها سبب شده است تا مردم ایران از نیازهای معیشتی خود
محروم شوند.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان افزود :آنچه میخواهیم
این است که نفت خود را بفروشیم .آمریکا با قلدری اجازه نمیدهد
که دیگران نفت ما را خریداری کنند .تحریمهای آمریکا تروریسم
علیه شهروندان ایرانی است.
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رییس قوه قضاییه :وزارت بهداشت گرفتار حاشیه نشود

رییس قوه قضاییه گفت :سازمان ملل در برخورد با
مبارزه جمهوری اسالمی با مساله مواد مخدر و قاچاقچیان،
دچار تناقض است و از یک سو از عملکرد ما تقدیر میکند و
از سوی دیگر علیه ما قطعنامه میدهد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه ،سید ابراهیم رییسی
در جلسه صبح دیروز شورای عالی قوه قضاییه که در اجرای
مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا برای رعایت پروتکلهای
بهداشتی در دو سالن جداگانه از طریق ویدئو کنفرانس
برگزار شد ،با گرامیداشت هفته بسیج و یاد و خاطره شهدای
بسیجی تأکید کرد :مادامی که بسیج باشد و روحیه بسیجی
بر کشور حاکم باشد ،دشمن به این کشور طمع نخواهد کرد.
رئیس قوه قضاییه از ایمان ،اخالص ،صداقت ،بصیرت،
مردمداری ،دشمن شناسی و دشمن ستیزی و تالش برای
تحقق شعار «ما میتوانیم» به عنوان شاخصههای فرهنگ
بسیج یاد کرد و گفت :امروز کادر درمان و پرستاری ما با
روحیه بسیجی به مبارزه با ویروس منحوس کرونا و یاری
مردم برخاسته اند.
وزارت بهداشت گرفتار حاشیه سازیها نشود؛
کشور نیازمند انسجام است
رئیسی با بیان این که در این شرایط کشور نیازمند
انسجام و همدلی و هماهنگی است ،به مسئوالن وزارت
بهداشت توصیه کرد که درگیر حاشیهها نشوند و در یک
کار جمعی همه ظرفیتهای علمی و پژوهشی و امکانات و
نیروی انسانی کارآمد این مجموعه را در جهت تأمین امنیت
جانی مردم به کار گیرند.
رئیس قوه قضاییه توجه به فرهنگ بسیج را برای
پیشبرد مأموریتهای دستگاه قضا ضروری دانست و اظهار
داشت :روحیه بسیجی و استفاده از نیروهای قدرتمند،
متدین و انقالبی میتواند ما را در پیشگیری و کشف جرم و
همچنین آسیب شناسی و آسیب زدایی و حل اختالفات و
اصالح مجرمین یاری دهد و مشکالتمان را بکاهد.
رئیسی افزود :بسیج به عنوان سازمانی کارآمد ،از
مهمترین ظرفیتهای مردمی است که قانون زمینه همکاری
آن با دستگاه قضایی را فراهم کرده و بسیج حقوقدانان به
عنوان یکی از ارکان این مجموعه ،میتواند با آموزش همگانی
و افزایش اطالعات حقوقی مردم به دستگاه قضایی در انجام
مأموریت هایش کمک کند.
وی خاطر نشان کرد :روحیه بسیجی در هر بخشی
حاکم باشد ،آن بخش کارآمد و موفق خواهد شد و با
فرهنگ بسیج میتوانیم بر همه مشکالت و توطئهها و فتنهها
و نقشههای دشمنان فائق آییم.
قطعنامه ابزار سیاسی نظام سلطه علیه کشورهای
مستقل است
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با
اشاره به قطعنامه ضد ایرانی حقوق بشر سازمان ملل که با
هدایت کانادا و حمایت رژیم صهیونیستی و آمریکا و برخی
کشورهای اروپایی صادر شده است ،اظهار داشت :امروز بر
همگان ثابت شده غربیها از قطعنامهها به عنوان ابزاری
سیاسی علیه کشورهای مستقل استفاده میکنند.
رئیسی بر همین اساس متذکر شد :این که اکثریت
کشورها از میان  ۱۹۳کشور موافق این قطعنامه به اصطالح
حقوق بشری نبودند ،نشانگر رو شدن دست طراحان این
قطعنامه برای آنهاست و کشورها متوجه شده اند که حقوق
بشر دستخوش سیاست زدگی جدی شده است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخورد دوگانه غربیها
با عملکرد جمهوری اسالمی ایران در مبارزه با قاچاق مواد
مخدر ،گفت :سازمان ملل از سویی از عملکرد ایران در مبارزه
با مواد مخدر تقدیر میکند و میگوید صداقت شما در این
زمینه بیشتر از دیگر کشورهاست و در این راه خسارتهای
مالی و جانی زیادی متحمل شدید ،اما از سوی دیگر علیه ما
قطعنامه میدهند.
رئیسی با بیان این که اگر ایران راه ترانزیت مواد مخدر
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را باز بگذارد ،تمام اروپا و آمریکا را مواد مخدر فرا میگیرد،
افزود :جوانان ما با از خودگذشتگی در برابر قاچاق مواد مخدر
و باندهای قاچاق میایستند و ما قربانی این مسأله هستیم
و این که به جای تقدیر علیه ما قطعنامه میدهند ،پدیده
عجیبی است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به «آشفتگی وضعیت
اجتماعی آمریکا» تصریح کرد :امروز به خاطر آزادی سالح
گرم در آمریکا هزاران نفر به خاک و خون کشیده میشوند و
فضای آنجا ناامن است ،اما کسی برای این مسأله و بسیاری
از کارهای ضد حقوق بشری در آمریکا و اروپا قطعنامه صادر
نمیکند.رئیسی ادامه داد :کانادا به عنوان بانی قطعنامه
ضد ایرانی از بزرگترین ناقضان حقوق انسان است که هم
حقوق مردم خودش را تضییع میکند و هم به پناهگاهی
برای مفسدان و تبهکاران تبدیل شده است و باید علیه آن
قطعنامه بدهند.
رئیس دستگاه قضا این نکته را هم متذکر شد که
جمهوری اسالمی ایران بر اساس مبانی و آموزههای دینی
و تأکیدات امامین انقالب اسالمی و اصول قانون اساسی به
کرامت و حقوق انسان اعتقاد دارد و به معنای واقعی کلمه به
رعایت حقوق بشر پایبند است.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر از
همکاران دستگاه قضا در رعایت اصول بهداشتی در مواجهه
با کرونا خاطر نشان کرد :همه بخشهای قضایی و اداری قوه
قضاییه ضمن حفظ سالمت همکاران و ارباب رجوع ،باید از
همه ظرفیتها استفاده کنند تا روند دادرسی و رسیدگی به
کار مردم دچار وقفه یا اختالل نشود.
رئیس دستگاه قضا همچنین با تقدیر از خدمات دکتر
محمدباقر ذوالقدر معاون سابق راهبردی قوه قضاییه ،ابراز
امیدواری کرد با تالش دکتر صاحبکار معاون راهبردی جدید
و همکاری با مرکز ف ّناوری قوه قضاییه ،روند حرکت به سوی
قوه قضاییه هوشمند با سرعت بیشتری پیگیری شود.
رئیسی استفاده از ف ّناوریهای نوین و هوشمندسازی
دستگاه قضا را از ضرورتهای دوره تحول قضایی عنوان
کرد و آن را گامی بلند در جهت تسهیل دسترسی مردم به
دادرسی الکترونیک و تحقق عدالت قضایی دانست.
ثبت  ۲هزار قرارداد وکالت در سامانه قراردادهای
الکترونیکی ظرف  ۲روز
در این نشست ،دکتر زارعپور رئیس مرکز آمار و ف ّناوری
اطالعات قوه قضاییه با ارائه گزارشی از فعالیتهای سامانه
ثبت قراردادهای الکترونیکی وکالت ،اظهار داشت :از ابتدای
آغاز به کار این سامانه از اردیبهشت ماه تا آخر مهر ماه ،حدود
 ۸هزار قرارداد در سامانه ثبت شده ،اما تنها هزار و  ۵۰۰مورد
آن نهایی و از سوی طرفین امضاء شده بود.
وی با اشاره به اجباری شدن ثبت قراردادهای وکالت در
این سامانه از ابتدای ماه جاری گفت که «تنها در هفته آخر
آبان ماه بیش از هزار قرارداد در این سامانه امضاء شده و طی
دو روز گذشته ،بیش از  ۲هزار قرارداد ،یعنی روزانه ۱۰۰۰

رییس مجلس شورای اسالمی در دیدار با
سفیر ترکیه تحریمهای آمریکا علیه کشورهای
مستقل را سیاستی شکست خورده دانست و
افزود :این تحریم ها پایه های تولیدات داخلی
کشور را محکم تر و تهدیدها را به فرصت
تبدیل کرد.
به گزارش خانه ملت« ،محمدباقر
قالیباف» در دیدار با «دریا اورس» سفیر
ترکیه با اشاره به پیوندهای عمیق و تاریخی
ایران و ترکیه تحریم ¬های آمریکا علیه
کشورهای مستقل را سیاستی شکست خورده
خواند و افزود :در سال¬های اخیر علیرغم
اعمال تحریم های ظالمانه و سیاست یکجانبه
گرایی آمریکا بر علیه جمهوری اسالمی ایران،

قرارداد در این سامانه ثبت شده است».
رئیس مرکز آمار و ف ّناوری اطالعات قوه قضاییه خاطر
نشان کرد که در اجرای دستور رئیس دستگاه قضا برای
استفاده از راهکارهای ف ّناورانه در تسهیل دسترسی مردم به
خدمات قضایی و تسریع در رسدیگی به پرونده ها ،از هفته
آینده تا پایان سال هر هفته یک پروژه ف ّناورانه جدید در
راستای هوشمندسازی قوه قضاییه افتتاح خواهد شد.
بازداشت  ۱۲کارمند متخلف و یک کارچاقکن
حرفهای توسط حفاظت و اطالعات قوه قضاییه
حجت االسالم عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و
اطالعات قوه قضاییه از اقدامات صورت گرفته برای مقابله با
تخلفات کارکنان و مرتبطین با دستگاه قضا از جمله وکالی
رسمی دادگستری گزارشی ارائه کرد و گفت :در ماههای
اخیر  ۱۲نفر از کارکنان دستگاه قضا در بخشهای مختلف به
اتهام ارتشاء دستگیر شده اند .همچنین  ۱۸نفر از وکالیی که
در بخشهای مختلف قضایی برای اعمال نفوذ در پروندهها با
پرداخت رشوه تالش میکردند بازداشت شدند و در همین
زمینه یک کارچاقکن حرفهای که به صورت علنی در مقابل
یکی از مجموعههای قضایی فعالیت داشت ،دستگیر شد.
رئیس قوه قضاییه در واکنش به این گزارش با تأکید
بر لزوم برخورد با افراد فاسد در مجموعه مرتبطین با
دستگاه قضا ،تصریح کرد :مفسدین باید بدانند که وضعیت
برای هر گونه فعالیت ناسالم در قوه قضاییه قرمز است .ما
اجازه نمیدهیم چهره دستگاه کارآمدی که قضات آن بعضاً
به صورت شبانه روزی در آن مشغول خدمت هستند و با
اجاره نشینی و سختی زندگی خود را میگذرانند ،با این نوع
اقدامات موردی به گونه دیگری نشان داده شود .انتظار این
است که جریان وکالت خودش نظارت داشته باشد تا فسادی
در این مجموعه رخ ندهد.
تأسیس اداره کل نظارت بر وکال در معاونت
حقوقی دستگاه قضا
حجت االسالم والمسلمین دکتر مصدق معاون حقوقی
قوه قضاییه نیز با اشاره به تأسیس اداره کل نظارت بر وکال
تأکید کرد :ایجاد این اداره کل برای اجرای تکلیفی است
که قانون برای نظارت بر حوزه وکالت بر عهده قوه قضاییه
گذاشته و در سالهای گذشته به درستی اجرا نشده و ما
میخواهیم این تکلیف قانونی را جدی بگیریم .به واسطه این
نظارت در کار هیچ نهاد مدنی به ویژه نهاد وکالت دخالت
صورت نخواهد گرفت و رویه دستگاه قضایی نیز اساساً این
نیست که در امور دیگر نهادها دخالت نماید.
گزارش رئیس سازمان بازرسی درباره تخریب
یک آلونک در بندرعباس
در ادامه نشست ،رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز
با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر ایجاد واحد
واکنش سریع در بخشهای مختلف نظارتی و قضایی
دستگاه قضا برای رسیدگی به موضوعاتی که بهدلیل برخی
حساسیتهای اجتماعی باید با فوریت پیگیری شوند ،اظهار

پایه های تولیدات داخلی کشور محکم تر و
تهدیدها به فرصت تبدیل شدند که آثار آن در
آینده نزدیک قابل مشاهده است.
رییس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر
اینکه شیوع کرونا از دالیل کاهش مناسبات
تجاری میان ایران و ترکیه است ،گفت :این
موضوع سبب مشکالتی در حوزه بازارچه
های مرزی و تجارت رسمی شد و امیدوارم
با تمهیدات مسووالن ایران و ترکیه بتوانیم
هرچه سریعتر از موانع عبور کنیم.
قالیباف با بیان اینکه هر دو کشور باید
از فرصتها استفاده کرده و روابط اقتصادی
و غلبه بر شرایط کرونایی را بیش از پیش
تقویت کنند ،گفت :روند رو به رشد ارتباطات

خبر

داشت :در موضوع تخریب آلونک در بندرعباس ،اداره کل
بازرسی استان به صورت شبانه شهردار و  ۱۳نفر از افراد
دخیل و مرتبط با این موضوع را دعوت کرد و موضوع مورد
بررسی قرار گرفت.
حجت االسالم درویشیان خاطر نشان کرد :در جریان
بررسی این موضوع مشخص شد که اقدام صورت گرفته از
سوی مأموران شهرداری برای تخریب این آلونک ،هیچ یک
از تشریفات قانونی نظیر کسب مجوز مقام قضایی یا حضور
نیروی انتظامی را طی نکرده که این کار واجد وصف کیفری
تشخیص داده شده و برخورد قانونی با مقصران حادثه در
دستور کار قرار گرفته است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به افزایش
قیمت مرغ از  ۲۳به  ۳۵هزار تومان در روزهای اخیر ،اعالم
کرد :از ابتدای سال چندین گزارش هشدار به بخشهای
مربوطه ارائه شده و راهکارهای کارشناسی کنترل و کاهش
قیمت مرغ نیز در این گزارشها به مسئوالن مربوطه
پیشنهاد شده است.
حجت االسالم درویشیان افزود :یکی از علل این
افزایش قیمت کمبود نهادهها بود که مقدار قابل توجهی از
آن در گمرک رسوب کرده بود که هفته گذشته با پیگیریها
ترخیص شد .عدم افزایش قیمت جوجه یک روزه با وجود
افزایش قیمت مرغ نیز عم ً
ال تولید این محصول را به شدت
کاهش داده که همین مسأله موجب افزایش قیمت شده
است.
تعیین تعرفه خدمات دندانپزشکی در بخش
خصوصی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از
سخنانش با اشاره به تکلیف قانون برنامه برای تعیین تعرفه
خدمات دندانپزشکی بخشهای غیردولتی و خصوصی اعالم
کرد :عدم اجرای بند الف احکام دائمی برنامه به عنوان یک
ترکفعل مورد پیگیری قرار گرفت و با اقدامات این سازمان
شورای عالی بیمه سالمت در وزارت بهداشت در تاریخ
چهاردهم مرداد ماه اقدام به تصویب تعرفه مذکور کرده که
هیأت وزیران  ۲۵آبان آن را تأیید و اول آذر ماه برای اجرا
ابالغ کرده است.
حجت االسالم درویشیان خاطر نشان کرد که تعیین
این تعرفه ،نتیجه بسیار مهمی برای تسهیل درمان دندان
افراد کم درآمد خواهد داشت.
آغاز بررسی ادعای آزمایش داورهای خارجی بر
روی ۳هزار بیمار ایرانی
وی در ادامه از بررسی «ادعای آزمایش برخی داروهای
وارداتی بر روی  ۳هزار نفر از مبتالیان به کرونا در کشور»
خبر داد و گفت :بر اساس بررسیهای صورت گرفته از سوی
سازمان بازرسی در یک طرح تحقیقاتی با نظارت سازمان
بهداشت جهانی  ۳۰کشور با بیش از  ۱۱هزار بیمار کرونایی
مورد مطالعه قرار گرفته اند که تحقیق درباره حضور ایران
در بین این کشورها ،نحوه عقد قرارداد احتمالی با سازمان
بهداشت جهانی و رعایت یا عدم رعایت اصول اخالق پزشکی
از جمله اطالع بیمار در هنگام تحقیقات ،نحوه دریافت و
هزینهکرد اعتبارات احتمالی مربوط به طرح و شفافیت آن
در دستور کار قرار دارد.
صاحبکار معاون جدید راهبردی قوه قضاییه نیز در این
نشست با تقدیر از رحمات دکتر ذوالقدر در این معاونت،
ارتقاء سند تحول قوه قضاییه را مهمترین دستور کار این
معاونت در ماههای پیش رو عنوان کرد.رئیس قوه قضاییه با
اشاره به پخش گزارشی درباره قاچاق سیگار از رسانه ملّی
گفت :مردم وقتی این گزارشها را میبینند ،سؤال میکنند
که چگونه قاچاق با این حجم و با تریلی وارد کشور میشود؟
این مسأله حتماً باید پیگیری جدی شود .وقتی چنین
حجمی قاچاق وارد کشور میشود ،یعنی این کاال از مبادی
رسمی وارد شده که این خیلی مایه تاسف است و نیاز به
ورود فوری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز دارد.

فیمابین و توسعه دو کشور در منطقه ،فرصت
های فراوانی برای همکاری-های همه جانبه
فراهم آورده که باید از آن در راستای منافع
دو ملت بهره ببریم.
رییس مجلس شورای اسالمی ارتباطات
میان مجالس ایران و ترکیه را مهم و با اهمیت
دانست و خاطرنشان کرد :توسعه همکاری های
پارلمانی با کشورهای همسایه بویژه با پارلمان
ترکیه از اولویت¬های مجلس شورای اسالمی
است و گسترش مراودات پارلمانی می تواند
تأثیرات مثبتی در موضوعات منطقه¬ ای و
بین¬ المللی داشته باشد.
«دریا اورس» سفیر ترکیه در تهران نیز
در این دیدار گفت :مجالس دو کشور از جایگاه

مهمی برخوردار هستند و پارلمان ترکیه بر
توسعه هرچه بیشتر مراودات پارلمانی با
مجلس شورای اسالمی تأکید دارد.
سفیر ترکیه در تهران یادآور شد :ترکیه
نیز همانند برخی کشورهای غربی و ایران
موضوع تولید واکسن کرونا را دنبال میکند.
امیدواریم در سال آینده میالدی با تولید
واکسن کرونا و بهبود اوضاع مبادالت اقتصادی
و تجاری دو کشور گسترش یاید.
وی روابط تهران و آنکارا را تاریخی و رو
به رشد خواند و بر اهمیت رفع موانع احتمالی
در حوزههای مختلف مناسبات دوجانبه تأکید
کرد و از رییس مجلس شورای اسالمی ایران
برای سفر به ترکیه دعوت کرد.

امیرحاتمی :ناوشکن تمام ایرانی دنا در آینده نزدیک رونمایی میشود

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از رونمایی و تحویل ناوشکن تمام
ایرانی دنا در آینده نزدیک به نیروی دریایی ارتش خبر داد و گفت :این
ناوشکن به لحاظ امکانات و تجهیزات و عملکرد ،متفاوت از ناوشکنهای هم
نسل خود است.به گزارش روابط عمومی وزارت دفاع؛ امیر سرتیپ حاتمی در
مراسم بزرگداشت هفته بسیج که به صورت ویدئو کنفرانس و ارتباط تصویری
با حدود  ۸۰مرکز وزارت دفاع در سراسر کشور برگزار شد ،گفت :ما پیرو
فرماندهی هستیم که در مناسبتهای مختلف از جمله عزاداری سید و ساالر
شهیدان حضرت ابا عبدالحسین(ع) ،ضمن بکارگیری تمامی اصول بهداشتی و
رعایت پروتکل ها ،برنامه های خود را بصورت دقیق پیش می بردند.
وی با درود به ارواح طیبه شهدا ،امام شهدا و بسیجیان شهیدی که در
سنگرهای مختلف جمهوری اسالمی از دفاع مقدس تا امداد رسانی و خدمات
رسانی به آحاد جامعه نقش آفرینی کرده اند ،گفت :تشکیل بسیج مستضعفین
یک ابتکار بی بدیل از جانب امام راحل عظیم الشأن بود که مبتنی بر اندیشه
انقالب و اسالم شکل گرفت.وزیر دفاع ادامه داد :امام (ره) زمانی دستور بسیج
مستضعفین را صادر کرد که ماجرای النه جاسوسی در سیزدهم آبان ماه سال
 ۱۳۵۸رخ داد و پس از آن بود که امام عظیم الشان در پنجم آذر سال ۱۳۵۸
با دستور تشکیل بسیج مستضعفین یک قدرت نمایی بزرگ را در مقابل
آمریکایی ها طراحی کردند و با دستور تشکیل بسیج عم ً
ال تهدیدات آمریکایی

ها را به فرصت تبدیل کرد به گونهای که شیطان بزرگ آمریکا با این تصمیم
تاریخی به قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران پی برد.
امیر حاتمی با بیان نقش آفرینی های گسترده بسیج در تمامی آوردگاه
های جمهوری اسالمی با اشاره به تعریف فرمانده معظم کل قوا از بسیج و
بسیجی گفت :بسیج صرفاً عضویت در سازمانی با این عنوان نیست؛ و هر
یک از آحاد جامعه چنانچه با احساس مسئولیت و ایمان راسخ اقدامی را
در راستای ارزشهای اسالم و انقالب انجام دهند بسیجی هستند و به معنای
واقعی کلمه بسیج یعنی آمادگی و حضور در سنگری که اسالم و قرآن به آن
نیاز دارد.وی با بیان اینکه پس از گذشت  ۴دهه از پیروزی شکوهمند انقالب
اسالمی ،شجره طیبه بسیج به درخت تنومندی تبدیل شده است ،گفت:
امروز در عرصه های مختلف مجاهدت ،ایثار ،از خود گذشتگی ،امداد رسانی
به محرومان ،کمک به حوزه درمان و مقابله با ویروس کرونا شاهد اقدامات
بسیج هستیم و ثمره این تفکر و اندیشه مقدس روز به روز پربارتر خواهد شد.
وزیر دفاع با بیان اینکه در حوزه دفاع با سختترین و خصمانه ترین تحریم
ها علیه جمهوری اسالمی مواجه بودیم گفت :در همین دوران ،موثرترین و
کارآمدترین تجهیزات دفاعی را طراحی ،تولید و تحویل نیروهای مسلح دادیم
و این دستاوردها یادآور فرمایش نورانی امام راحل است که می فرماید اگر
تفکر بسیجی در کشور طنین انداز شود دشمن نخواهد توانست به اهداف شوم

خود دست یابد.
وی با بیان اینکه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یک وزارتخانه
انقالبی با تفکرات و اندیشههای ناب بسیجی است ،افزود :این سازمان با تمام
توان به پیشرفت و تعالی خود ادامه می دهد و بی شک این پیشرفتهای خیره
کننده در چند دهه اخیر مرهون این تفکر و نگرش انقالبی است و با همین
جهت گیری در آینده نزدیک ناوشکن تمام ایرانی دنا را که به لحاظ امکانات و
تجهیزات و عملکرد متفاوت از ناوشکنهای هم نسل خود است؛ تحویل نیروی
دریایی ارتش خواهیم داد.

نوری مالکی از توطئه خطرناک آمریکا ،اسرائیل ،عربستان و ترکیه پرده برداشت

نخست وزیر پیشین عراق اعالم کرد کنترل داعش بر عراق و اینکه وی از
نخست وزیری برای سومین بار محروم شد ،بخشی از توطئه علیه دولت وی از
سوی واشنگتن ،تل آویو ،ریاض و آنکارا بود.
نوری مالکی ،نخست وزیر پیشین عراق در مقالهای در روزنامه الصباح عراق
با عنوان «حاکمیت عراق و روند بحران به سمت راهحل» نوشت که هدف از این
توطئه واشنگتن ،تلآویو ،آنکارا و ریاض بازخواست کردن عراق به خاطر تحقق
حاکمیت و استقالل در تصمیم خود و مخالفت با دیدگاههای آمریکا در مورد ایران،
روسیه و سوریه بود.
مالکی خاطرنشان کرد :نظریه دور نگه داشتن عراق از نزاع محورها یک نظریه
سطحی است که به درک استراتژیک با انگیزههای نزاع نمیرسد چرا که مشکل
عراق با محور آمریکا -اسرائیل -عربستان یک مشکل استراتژیک بوده که مرتبط با

طرح استکباری وسلطه گرایی است و حاکمیت عراق را هدف قرار داده است .اما
مشکل عراق با ایران یک مشکل تاکتیکی است که مربوط به دیدگاه امنیتی کشور
بر اساس حفاظت از مرزها ،نظم و امنیت خود است .در نتیجه مخالفت با این طرح
به معنای اجازه به جمهوری اسالمی ایران برای مداخله در دولت عراق به دور از
خواسته و حاکمیت خود عراق نیست.
وی ادامه داد :تصمیم حاکمیت عراق در گذشته معموالً در گرو خارج بود
و این وضعیت تا سال  ۲۰۰۶نیز ادامه داشت که من در این سال قدرت را در
دست گرفتم و مانع از آن شد که تصمیم حاکمیتی عراق تسلیم طرفهای
خارجی باشد؛ هرچند که فشارهای بسیاری علیه دولت ما اعمال شد که از جمله
آن مخالفت ما با درخواستهای مکرر آمریکا از سال  ۲۰۱۱برای ورود به طرح
سرنگونی نظام سوریه بود که ما در وهله نخست میدانستیم که این طرح یقیناً

شکست میخورد و دوم آنکه پیامدهای امنیتی و سیاسی خطرناک آن بر عراق
را میدانستیم همچنین با تهدیدهای آمریکا جهت قطع روابط با ایران و عدم
خرید سالح از روسیه مخالفت کردیم.مالکی تصریح کرد که عراق بخش اساسی
از صحنه نزاع بینالمللی و منطقهای است که در خاورمیانه به وقوع پیوسته است
و اساس این نزاع وجود ارادههای منطقهای و بینالمللی است که عبارتند از جمله
طرح آمریکا در خاورمیانه؛ طرح آمریکایی  -صهیونیستی؛ رویاهای عثمانی ترکیه
در منطقه -که به مباح شمردن خاک شمال عراق بسنده نمیکند -و همچنین
بلندپروازیهای عربستان برای آنکه خود را رهبر مطلق منطقه قرار دهد و دیدگاه
امنیتی ایران مبنی بر اینکه آمریکا ،اسرائیل و عربستان از سال  ۲۰۰۳برای تبدیل
کردن عراق به نقطه آغاز جهت حمله به ایران و سرنگونی نظام آن تالش میکنند؛
به همین دلیل ایران بر این باور است که در عراق از خود دفاع میکند.

