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اخبار

دومین پرتاب ماهوارهبر ذوالجناح

دومین پرتاب ماهواره بر ذوالجناح به منظور دستیابی به
اهداف تحقیقاتی از پیش تعیین شده ،انجام شد.
سید احمد حسینی سخنگوی گروه فضایی وزارت دفاع درباره
این خبر گفت :این ماهواره ب ِر سه مرحله ای از نظر ویژگی های
فنی ،قابل رقابت با ماهواره برهای روز دنیا است که دارای دو مرحله
پیشرانش جامد و یک مرحله با پیشرانش مایع است.
وی با بیان اینکه پرتاب ماهواره بر ذوالجناح با هدف زیرمداری
انجام گرفته است تصریح کرد :به حول قوه الهی مرحله سوم توسعه
این ماهواره ب ِر ترکیبی با بهره گیری از اطالعات حاصل از این پرتاب
آغاز گردیده است.
گفتنی است ماهواره بر ذوالجناح در بهمن ماه سال  99برای
نخستین بار با هدف دستیابی به فن آوری قدرتمند ترین موتور
سوخت جامد در کشور مورد تست و ارزیابی قرار گرفت.

گزارش باقری از روند پیشرفت مذاکرات
در فراکسیون مستقلین والیی

سخنگوی فراکسیون مستقلین والیی با اشاره به جلسه این
فراکسیون با رئیس هیات مذاکره کننده ایران در مذاکرات هستهای
گفت که علی باقری در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از روند
پیشرفت مذاکرات بیان کرد که سفر مسئول سیاست خارجه
اتحادیه اروپا ابتکار شکلی در روند مذاکرات و نه محتوایی بود.
محمدعلی محسنی بندپی در توضیح جلسه فراکسیون
مستقلین والیی با علی باقری رئیس تیم مذاکره کننده هستهای،
گفت :فراکسیون مستقل والیی طبق روال هر یکشنبه جلسهای را
تشکیل داد که این بار مهمان جلسه آقای باقری معاون سیاسی
وزیر خارجه و رئیس هیات مذاکره کننده بود .ایشان گزارشی از
وضعیت مذاکرات و روند پیشرفت آن را ارائه کرد.
وی افزود :همچنین آقای باقری اشارهای به موضوع سفر
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ارائه کرد و اعضای فراکسیون
هم دغدغهها و نگرانیهایشان درباره مذاکرات احیای برجام را بیان
کردند ،از جمله آن میتوان به موضوع فرسایشی شدن برجام و
ارتباط بین تحریمها و مذاکرات با تورم و معیشت مردم و نگرانیها
از ایفای نقش بخشی از واسطهها در روند مذاکرات بیان کردند.
اینکه موضوع مذاکرات باید مبتنی بر حفظ منافع مردم و در نظر
گرفتن خطوط قرمز نظام باشد.
این نماینده مجلس اضافه کرد :آقای باقری به سواالت
نمایندگان پاسخ داد و تاکید داشت که دولت پایبندیاش را به
اصول ثابت کرده و در مسیرش ثابت قدم است .دولت تالش کرده
اقتصاد معیشتی را به برجام گره نزند.
وی افزود :آقای باقری درباره فرسایشی شدن مذاکرات هم
تلویحا این موضوع را پذیرفت اما خاطرنشان کرد که روند مذاکرات
تحت کنترل هیات مذاکره کننده است .درباره نقش واسطههای
مذاکرات هم بیان داشت که آنها دنبال منافع خود هستند.
محسنی بندپی گفت که در نهایت در این جلسه باقری
درباره زمان به نتیجه رسیدن مذاکرات پاسخ شفافی نداد.
اعضای فراکسیون این موضوع را مطرح کردند که باید بطور
شفاف مشخص شود که کی تکلیف برجام مشخص میشود اما
آقای باقری گفت که مذاکرات دو طرف دارد و طرفین باید با
هم به توافق برسند .در نهایت هم آقای باقری به این نکته
اشاره داشت که سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
ابتکار شکلی و نه محتوایی در روند مذاکرات است و ارتباطی به
محتوای برجام ندارد.

قطر میزبان احتمالی مذاکرات احیای برجام

شبکه الجزیره اعالم کرد که کشور قطر بیشترین شانس
میزبانی از مذاکرات احیای توافق هسته ای را دارد.
شبکه قطری الجزیره به نقل از یک مسئول ایرانی اعالم کرد
که احتمال دارد از سرگیری مذاکرات احیای برجام به جای وین در
یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام شود.
این مسئول تاکید کرد :قطر هم شانس بیشتر و هم تمام
امکانات الزم برای میزبانی از مذاکرات احیای توافق هسته ای را
دارد.
وی گفت :برای تحقق یک توافق قوی و مستحکم تالش می
کنیم و این نیازمند به رسمیت شناختن منافع ملی ایران از سوی
واشنگتن است.
این مسئول ایرانی خاطرنشان کرد :نمی شود تهران را با تحریم
و تهدید و زبان زور تسلیم کرد و این روش ها بی فایده است.
مذاکرات با جوزپ بورل شفاف و عمیق و مفصل بوده و از حس
مسئولیت پذیری باالیی برخوردار بود.
وی همچنین تاکید کرد :هدف قرار دادن برنامه صلح آمیز
هسته ای ما از سوی رژیم صهیونیستی و تحرکات تروریستی این
رژیم دیگر غیر قابل تحمل است.

هشدار ایران درباره اولویت آمریکا
برای ایجاد «آشوب هدفمند» در افغانستان

نماینده ویژه رییس جمهور در امور افغانستان گفت :اولویت
آمریکا برای آشوب_هدفمند در افغانستان ،جنگ آفرینی قومی و
مذهبی است تا هزاره و تاجیک را قربانی طرح خود کرده و بحران
افغانستان را منطقهای کنند.
کاظمی قمی روز یکشنبه در رشته توییتی نوشت« :اولویت
آمریکا برای آشوب هدفمند در افغانستان ،جنگ آفرینی قومی
و مذهبی است تا هزاره و تاجیک را قربانی طرح خود کرده و
بحران افغانستان را منطقهای کند .جنگ در «بلخاب »فتنه
مقدماتی آمریکاست؛ هرکس به آن دامن بزند در سناریوی آن
کشور بازی کرده است .رهبران دلسوز همه اقوام افغانستان از
درگیری بلخاب فاصله بگیرند .درگیری در بلخاب برای هیچ
کس حاصلی جز خون ریزی مردم و ویرانی افغانستان ندارد.
همه خیرخواهان افغانستان باید در مقابل درگیری بلخاب
موضع بگیرند؛ محرک اصلی درگیری ،سرویسهای اطالعاتی
چند ملیتی هستند».

افزایش ظرفیت ترانزیتی

ادامه از صفحه اول
چندی پیش معاون اول رییس جمهور به ضرورتهای
متعدد برای توسعه ترانزیت کشور و آثار و پیامدهای مثبت آن
اشاره و خاطرنشان کرد :اگر چه دولتهای گذشته نیز به دنبال
این کار بودند ،اما عملکرد و اقدامات صورت گرفته با ضرورتهای
توسعه ترانزیت تناسب نداشته و اهداف مورد نظر محقق نشده
است .دکتر مخبر بر لزوم اولویت بندی پروژههای مرتبط با
توسعه ترانزیت به همراه زمان بندی مشخص و تعیین مجری
طرحها تأکید و اظهار امیدواری کرد :با رویکرد جدی دولت،
شاهد تکمیل زیرساختها و اصالح رویهها برای توسعه ترانزیت
در ابعاد مختلف ترانزیت بار ،مسافر ،انرژی و اطالعات باشیم.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به مسایل اخیر
بین المللی و بسته شدن مسیرهای برخی کشورهای همسایه
به دلیل تحریمهای بین المللی ،گفت :فرصتی استثنایی پیش
روی ایران قرار گرفته تا با توسعه ظرفیتهای موجود بتواند خأل
پیش آمده در منطقه را جبران و به درآمدهای بیشتری دست
پیدا کند .دکتر مخبر به وزیر راه و شهرسازی مأموریت داد
ظرف سه ماه طرح جامع توسعه ترانزیت کشور را تدوین و یک
برنامه عملیاتی کامل به گونهای که مجری ،زمان بندی اجرا و
منابع مالی آن مشخص باشد را ارائه کند .همچنین مقرر شد
طرحهای ریلی اولویت دار برای اتصال شبکه راه آهن کشور به
مسیرهای بین المللی معین و برنامه ریزی الزم برای تسریع در
اجرای آنها انجام شود.
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رئیس جمهور در مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر:

عزم بینالمللی برای مبارزه با موادمخدر وجود ندارد

رئیس جمهور گفت :معتقدم کشورها و سازمانهای
بینالمللی به میزان ادعا و مسئولیتی که بر عهده دارند ،
نقششان را در مبارزه با موادمخدر ایفا نمیکنند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،
آقای رئیسی روز یکشنبه در مراسم روز جهانی مبارزه با
مواد مخدر ضمن تجلیل از مقام شامخ شهدا و ایثارگران
این عرصه ،گفت :تقدیم  ۳۸۰۰شهید و  ۱۲هزار جانباز
نشان صدقی است که برای مبارزه با مواد مخدر در ایران
اسالمی وجود دارد.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه مبارزه با مواد مخدر
مسألهای جدی و دارای اولویت در کشور است ،اظهار
داشت :در روز جهانی مبارزه با مواد مخدر باید مسیر طی
شده در مبارزه با مواد مخدر آسیبشناسی شود.
آقای رئیسی با اشاره به کارنامه خوب جمهوری
اسالمی ایران در مبارزه با مواد مخدر در سطح ملی و
جهانی ،با قدردانی از همه دستاندرکاران در ستاد مبارزه
با مواد مخدر ،وزارت اطالعات ،نیروی انتظامی ،پلیس
مرزبانی و بسیج ،گفت :تا وضعیت مطلوب فاصله داریم.
رئیس جمهور مبارزه با مواد مخدر را با وجود
سازمانهای مافیایی ،کاری پیچیده و با اهمیت دانست
و ضمن تاکید بر لزوم بکارگیری خالقیت و ابتکار در
این مبارزه گفت :باید تالش کرد روند مبارزه با مواد
مخدر متحول شود و در این راه مسئولیت دستگاههای
عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر مضاعف است ،اما هیچ
دستگاهی نباید در این مبارزه غایب باشد.
رئیس جمهور معضل مواد مخدر و روانگردانها
را یکی از بحرانهای جدی برای کشورها و جامعه
بشری است دانست و گفت :هیچ کشوری نمیتواند به
تنهایی وارد مبارزه با سوداگران شود و همه کشورها و
سازمانهای بینالمللی باید نقش خود را به درستی ایفا
کنند.آقای رئیسی گفت :سؤالم از سازمان ملل این است
که آیا سهم ،میزان و جایگاهی که برای مبارزه با مواد
مخدر بر عهده این سازمان قرار داده شده ،به همین
میزانی است که عمل میشود؟ یعنی یک دفتر مبارزه با
مواد مخدر در سازمان ملل برای این منظور کافی است؟
رئیس جمهور ادامه داد :معتقدم کشورها و
سازمانهای بینالمللی به میزان ادعا و مسئولیتی که بر
عهده دارند ،نقششان را ایفا نمیکنند .آیا تنها قدردانی
از جمهوری اسالمی ایران برای حضور موثر در عرصه
مبارزه با مواد مخدر کافی است؟ نقش سازمان ملل متحد
قطعاً باالتر از اینهاست.
آقای رئیسی تأکید کرد :امروز  ۱۱۳سال پس از
امضای معاهده شانگهای توسط کشورهای مختلف
برای مبارزه با مواد مخدر شاهدیم که این کاال در بستر
اینترنت سهلتر از بسیاری کاالهای دیگر در دسترس
قرار دارد و مواد مخدر سنتی به صنعتی تبدیل شده و با
دیگر جرائم سازمانیافته همچون پولشویی پیوند خورده
است.
آقای رئیسی خاطرنشان کرد :به نظر میرسد ضعف
جدی در شکلگیری یک عزم بینالمللی در مبارزه با مواد
مخدر وجود دارد و تا این ضعف جبران نشود ،اوضاع رو
به بهبود نخواهد رفت.

امیرعبداللهیان:
بدون
عقبنشینی به
مذاکرات ادامه
خواهیم داد

رئیس جمهور کشورمان در نشست خبری مشترک با مصطفی الکاظمی:

نزدیک ترین روابط را با کشور عراق رقم می زنیم

رئیس جمهور گفت :ما عراق را نزدیک ترین ملت به ملت ایران می دانیم و نزدیک ترین روابط را با کشور
عراق رقم می زنیم.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در نشست خبری مشترک خود با مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق اظهار
کرد :روابط دو کشور ایران و عراق ریشه در باورهای مشترک دو ملت دارد .اراده مسئوالن دو کشور برای توسعه
روابط در همه حوزه ها وجود دارد.
وی ادامه داد :در راستای گسترش روابط با همسایگان ،ما عراق را نزدیک ترین ملت به ملت ایران می دانیم و
نزدیک ترین روابط را با کشور عراق رقم می زنیم .ما در حال حاضر نزدیک ترین روابط در میان کشورهای همسایه
را با عراق داریم.
وی در ادامه با بیان اینکه در این دیدار درباره روابط سیاسی ،اقتصادی و تجاری دو کشور مذاکره شد ،تصریح
کرد :قرار شد روابط دو کشور در زمنیه های اقتصادی و تجاری گسترش یابد .همچنین قرار شد اتصال ریلی شلمچه
و بصره سریعتر انجام شود .در زمینه روابط پولی و بانکی نیز قرار شد گام های جدیدی برداشته شود تا این روابط
تسهیل شود.
رئیس جمهور با قدردانی از دولت عراق جهت تسهیل سفر زائران ایران به این کشور ،گفت :قرار شد برای
زیارت زائران اربعین تسهیالت بیشتری توسط دولت عراق در نظر گرفته شود تا زائران با سهولت بیشتری از مرزهای
زمینی و هوایی به عراق رفته و مشکالت سال های قبل دیگر وجود نداشته باشد.
رئیسی در ادامه با اشاره به اینکه ارتباط کشورهای منطقه مورد تاکید طرفین بود ،اظهار کرد :ما بر این باوریم
که گفت وگوهای مسئوالن منطقه می تواند مشکالت منطقه را حل کند .ما معتقدیم دخالت بیگانگان مشکل
گشا نیست ،بلکه مشکل زاست .ما بر لزوم گفت وگوهای مسئوالن منطقه بری حل مشکالت منطقه تاکید کردیم.
وی تاکید کرد :آتش بس و رفع محاصره یمن و گفت وگوهای یمنی_ یمنی مورد تاکید ماست .بدون تردید
ادامه این جنگ بی حاصل بوده و جز رنج مردم یمن حاصل دیگری ندارد و هرچه زودتر باید این جنگ خاتمه
یافته و آتش بس برقرار شود.
رئیس جمهور همچنین اظهار کرد :تالش رژیم صهیونیستی برای عادی سازی روابط با کشورهای منطقه به
هیچ عنوان برای این رژیم امنیت ساز نخواهد بود .ما و عراق بر صلح و آرامش در منطقه تاکید داریم و این هدف در
پرتو نقش آفرینی همه مسئوالن منطقه حاصل می شود .عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی یا حضور بیگانگان
در منطقه ،مشکلی از منطقه را حل نخواهد کرد.
رئیسی در پایان با بیان اینکه روابط ایران و عراق در مسائل منطقهای و بین المللی می تواند بسیار تاثیرگذار
باشد ،گفت :ما در روزهای سخت عراق در کنار این کشور بودیم و همواره در کنار یکدیگر خواهیم بود و هرگز این
روابط به سردی نمی گراید .ما روابط دو کشور را رو به گسترش می دانیم .سفر آقای الکاظمی به تهران ،نقطه
عطفی برای توسعه روابط دو کشور است.
رئیس جمهور با تشریح اقدامات آمریکا و ناتو در
افغانستان که منجر به توسعه کشت انواع مواد مخدر
شده است ،گفت :در دو دهه تسلط آمریکاییها و ناتو در
افغانستان ،مواد مخدر تولید و از سنتی به صنعتی تبدیل
و در سراسر جهان توزیع میشد.

وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه
شخصی خود نوشت که ایران هیچگاه از میز
مذاکره خارج نشده و اگر سایر طرفها اراده الزم
را داشته باشند ،ایران مصمم به نیل به توافق
پایدار است.
«حسین امیرعبداللهیان» ،وزیر امور خارجه
کشورمان در صفحه شخصی اینستاگرام خود
نتایج گفتگو با «جوزپ بورل» ،نماینده عالی
سیاست خارجی اتحادیه اروپا را مثبت ارزیابی
کرد.
او نسبت به هدف سفر بورل به تهران
نوشت« :امروز در تهران میزبان آقای جوزپ بورل
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بودم .آقای
بورل متعاقب تماس تلفنی با بنده که به دنبال

آقای رئیسی افزود :چرا جامعه جهانی به وظیفه
قانونی ،اخالقی و حقوق بشری خود در پاسخگو کردن
آمریکا و ناتو در این زمینه عمل نمیکند؟
رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه جامعه جهانی
در قبال وظایف خود در زمینه مبارزه با مواد مخدر،

راه حلی برای خروج مذاکرات از بنبست بود
با هدف روی ریل قرار دادن مذاکرات به تهران
آمد .در دیدار حدودا ً ۴ساعته ،اما مثبت در
خصوص همکاریهای جامع جمهوری اسالمی
ایران و اتحادیه اروپا تبادل نظر کردیم .به آقای
بورل گفتم جمهوری اسالمی ایران به دنبال
روابط متوازن با جهان است و در یک سیاست
خارجی متوازن ،قاره اروپا برای ما از جایگاه
مهمی برخوردار است .حفظ و گسترش روابط
با قاره اروپا به شمول تمام کشورهای این قاره
چه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و چه کشورهای
خارج از اتحادیه اروپا از جمله اولویتهای ما در
پیگیری مناسبات با این قاره است».
وزیر امور خارجه ادامه داد« :در این دیدار،

میخواهد فقط با قدردانی و ارسال لوح تقدیر به ایران
بسنده کند ،افزود :پیام روز جهانی مبارزه با مواد مخدر
باید پایش میزان ایفای نقش دولتها و سازمانهای بین
المللی مدعی حقوق بشر در این زمینه باشد که به اعتقاد
بنده در این زمینه ضعف جدی وجود دارد.
آقای رئیسی در ادامه در تشریح اقدامات جمهوری
اسالمی ایران در مبارزه با مواد مخدر گفت :امروز صداقت
و جدیت جمهوری اسالمی در این زمینه بر همگان روشن
است و نیاز به استدالل نیست ،زیرا  ۴۳سال است به
صورت جدی با مواد مخدر مبارزه کردهایم و در این راه
از همه ابزارها و ظرفیتها از جمله تصویب قوانین الزم،
تشدید مبارزه و اقدامات قضایی بهره گرفتهایم.
رئیس جمهور گفت :اگر در این سالها جامعه
جهانی آنگونه که جمهوری اسالمی ایران در مبارزه
با مواد مخدر عمل کرده است ،به وظایف خود عمل
میکرد ،وضع امروز جهان حتما متفاوت بود.
آقای رئیسی با بیان اینکه همه اقدامات ارزشمند
و اثرگذار جمهوری اسالمی در مبارزه مواد مخدر تحت
تحریمهای ظالمانه آمریکا صورت گرفته است ،گفت:
بسیاری از ابزارها و فناوریهایی که در مبارزه با مواد
مخدر باید در اختیار ما باشد ،به دلیل تحریمها از
دسترس خارج است.
رئیس جمهور در ادامه خطاب به نماینده دفتر مقابله
با مواد مخدر سازمان ملل متحد گفت :ما از سازمان ملل
گلهمندیم که چرا دستکم در راستای رفع تحریمهای
ظالمانه نسبت به فعاالن در میدان مبارزه با مواد مخدر
اقدامی صورت نمیدهد؟!
رئیس جمهور افزود :سازمان ملل امروز باید
به این سوال پاسخ دهد که چرا جمهوری اسالمی به
رغم ایستادگی پرهزینه در زمینه مبارزه با مواد مخدر،
همچنان باید تحت تحریمهای ظالمانه باشد؟
آقای رئیسی در ادامه به برخورد با شبکههای قاچاق
مواد مخدر در ایران اشاره کرد و گفت :در حالی که
سازمانهای اطالعاتی ما پیگیرانه در این زمینه فعالیت
میکنند ،باید سازمانهای اطالعاتی منطقه و جهان
گزارش دهند که چه میزان تبادل اطالعاتی در این زمینه
با کشور ما داشتهاند و چه میزان از شبکههای قاچاق مواد
مخدر را شناسایی و با آنها برخورد کردهاند.
رئیس جمهور گفت :یکی از رموز موفقیت در مبارزه
با مواد مخدر تبادل اطالعات بین سرویسهای اطالعاتی
منطقه و جهان است و آنها باید در جلسات کارشناسی
در این زمینه گزارش بدهند و دبیر کل سازمان ملل هم
بررسی کند که نقش این سازمانها در مبارزه با مواد
مخدر چه میزان بوده است؟
آقای رئیسی در پایان با تاکید بر تقویت کار
اطالعاتی در شناسایی سرشبکههای قاچاق مواد مخدر و
همچنین اقدامات پیشگیرانه نهادهای فرهنگی و آموزش
و پرورش گفت :در زمینه جمعآوری معتادان متجاهر
نیز اقدامات صورت گرفته کافی نیست و باید به گونهای
عمل شود که ما به هیچ عنوان و در هیچ بخشی از کشور
معتادان متجاهری را که مزاحم زندگی مردم هستند،
مشاهده نکنیم.

گفتگوی ثمربخشی در مورد طیفی از مسائل
دوجانبه ،منطقهای و بینالمللی ،شامل آخرین
وضعیت مذاکرات و لغو تحریمها داشتیم.
سعی میکنیم بر مشکالت و نقاط اختالف در
مسیر گفتگوهایی که از سر گرفته خواهد شد،
فائق آییم .ما همواره به تعهداتمان در برجام
عمل کردهایم و هیچگاه از میز مذاکره خارج
نشدهایم .اکنون نیز بدون عقبنشینی از حقوق
مردم عزیز ایران ،به مذاکرات ادامه خواهیم داد
و امیدواریم به صورت مشخص طرف آمریکایی
این بار واقعبینانه و منصفانه در مسیر مذاکرات و
رسیدن به نقطه پایانی توافق ،اقدامات مسئوالنه
و متعهدانهای را انجام دهد .اگر سایر طرفها اراده
الزم را داشته باشند ،ایران مصمم به نیل به توافق

خوب ،قوی و پایدار است».
او در آخر نیز از خبرنگاران تشکر کرده و از
طوالنی شدن گفتگو عذرخواهی کرد« :در انتها
الزم است از خبرنگاران و افراد رسانهای حاضر
در کنفرانس خبری تشکر و عذرخواهی کنم،
در خبرها خوانده بودم مذاکرات طوالنی آنها را
کالفه کرده بود ».این گفتگو دیروز در وزارت امور
خارجه انجام شد و دو طرف در نشست خبری
برگزار شده از ادامه مذاکرات برجام خبر دادند.
جوزپ بورل ،نماینده عالی سیاست خارجی
اتحادیه اروپا نسبت به گفتگوهای خود در تهران
نوشت« :نتیجه مهم سفر من به ایران این است
که ما بنبست اخیر را رفع کردیم و مذاکرات
برجام از سر گرفته خواهد شد».

واکنش دادستان کل به ماجرای تجمع نوجوانان در شیراز

دادستان کل کشور با اشاره به تجمع برخی از دختران نوجوان
بیحجاب در شیراز گفت :باید برنامههای فرهنگی قبل از اقدامات قضایی
انجام شود.
حجتاالسالم والمسلمین محمدجعفر منتظری در صحن امرز شورای
شهر پس از استماع سئواالت اعضای شورای شهر تهران با اشاره به موضوع
سوءاستفاده از دختران نوجوان در شیراز اظهار داشت :از این دختران
نوجوان در قالب تجمع سوءاستفاده شده بود و برای نظام جمهوری
اسالمی ایران با تعداد زیادی شهید و سرمایهگذاریهای فرهنگی زیبنده
نیست که چنین اتفاقاتی را شاهد باشیم.
وی با اشاره به اینکه برخی مأموریت در خارج از کشور مانند آمریکا
و استکبار دارند تا چنین اقداماتی را انجام دهند و بابت این مسئله
پول دریافت میکنند ،گفت :مدتی پیش زنی در یکی از خیابانها برهنه
حرکت کرده بود و پس از دستگیری مشخص شد این فرد در قالب دریافت
پول از خارج از کشور دست به چنین اقدامی زده است.
منتظری خاطرنشان کرد :برای پیشگیری از چنین موضوعاتی باید
کار فرهنگی مشترک انجام شود و نباید این اقدامات فرهنگی را موکول

به برخوردهای قضایی کرد.
وی افزود :برخی میگویند چرا با بدحجابی برخورد نمیکنید؛
نظر من این است که باید ابتدا کار فرهنگی انجام شود .دستگا ههای
مختلفی اعتبار و بودجه برای کار فرهنگی دارند و ما نباید در کار
دستگا ههای دیگر ورود کنیم .از اعضای شورای شهر تهران به عنوان
نمایندگان مردم درخواست دارم که این موضوعات فرهنگی را در
دستورکار قرار دهند.
منتظری در ادامه با بیان اینکه استفاده از اراذل و اوباش در تخلفات
ساخت و ساز اتفاق عجیبی است ،افزود :درخواست من این است در تهران
و حومه شهر ،این موضوع حتما به دادستانی گزارش داده شود .نباید اجازه
دهیم که افراد برای تخلفات ساختمانی از اراذل استفاده کنند.
وی با تأکید بر اینکه هم افزایی بین دستگاهها در خصوص آلودگی
هوا الزم است ،گفت :این موضوع در معاونت حقوق عامه در دستور کار
است و ما آمادگی الزم را داریم که در این زمینه همکاری الزم را داشته
باشیم.
دادستان کل کشور گفت :در دادسرای تهران از دادستان خواهیم

یونان کشتی حامل نفت ایران را آزاد کرد

شبکه یورونیوز به نقل از خبرگزاری فرانسه گزارش داد :یونان نفتکش روسی حامل نفت ایران را که دو ماه پیش
به درخواست دستگاه قضایی آمریکا توقیف شده بود ،آزاد کرد.
به گزارش شبکه یورونیوز ،خبرگزاری فرانسه به نقل از منبعی در پلیس بنادر یونان از رفع توقیف نفتکش «پگاس»
که بعدا به «النا» تغییر نام پیدا کرد خبر داد.
مقامات یونان این کشتی را که حامل  ۱۱۵هزار تن نفت ایران بود روز  ۱۹آوریل در نزدیکی جزیره «ائوبویا»
توقیف کردند.
مقامات یونانی مدعی بودند که این نفتکش در چارچوب تحریمهای اتحادیههای اروپا علیه روسیه توقیف شده
است .قرار بود محموله نفت این کشتی به درخواست مقامات آمریکا تحویل این کشور داده شود.
ایران ضمن اعتراض شدید به توقیف این نفتکش از سازمان بینالمللی دریانوردی خواسته بود تا با مقامات یونان
در این باره رایزنی کنند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از منبع خود در پلیس بنادر یونان گزارش داد که در مقابل ،آتن امیدوار است ایران نیز
دو نفتکش یونانی توقیف شده را آزاد کند.
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران پیشتر در مورد آخرین وضعیت کشتیهای یونانی توقیف شده در
ایران گفته بود :این کشتیها ،مراحل قضایی خود را در محل طی میکنند و دولت یونان تالش کرده است تا مستندات
خود را ارائه کند که فرایند آزادسازی انجام شود.
پیش از این ،سازمان بنادر و دریانوردی ایران در بیانیهای با اشاره به آخرین وضعیت توقیف بار یک فروند کشتی
تحت پرچم ایران از سوی دولت یونان ،اعالم کرده بود :با اقدام سریع و مقتدرانه جمهوری اسالمی ایران ،حکم
بازگرداندن بار به صاحب آن صادر شد و در حال حاضر مراحل اجرایی این دستور در یونان در حال انجام است.
در این بیانیه آمده است :با اقدام سریع و مقتدرانه جمهوری اسالمی ایران و پیگیری ارگانهای ذیربط و
حمایتهای وزیر راه و شهرسازی ،علیرغم حکم آمریکاییها مبنی بر نگهداری کشتی و توقیف کاال به نفع این کشور و
موافق نامه معاضدت حقوقی بین آمریکا و یونان ،در نهایت حکم بازگرداندن بار به صاحب آن صادر و دولت یونان دستور
مربوطه را صادر کرد و اکنون شاهد رفع توقیف کشتی و بازگرداندن بار به صاحب آن هستیم.

خواست که فردی را مسئول صیانت از حقوق عامه مردم قرار دهد ،اما این
موضوع نیاز به مطالبه گری شورا دارد.
وی با اشاره به ضعف در قوانین یادآور شد :اگر ترک فعل به صورت
مسلم و عینی به خسارت منتهی شود ،فرد مسئول تأمین خسارت نیست،
اما چون در قانون جرم انگاری نشده ،در تمام موارد نمیتوانیم تعقیب
کیفری انجام دهیم .اغلب ترک فعلها بر اساس همین نقص قانون است.
منتظری گفت :تعداد زندانها با تعداد زندانیان تناسب خوبی ندارد،
مشکالت بسیار عدیده در زندانهای تهران داریم .برای آینده باید فکری
در این خصوص شود ،چون ما نمیتوانیم شهر را فاقد زندان بدانیم و
نمیتوانیم متخلفان را آزاد بگذاریم.
دادستان کل کشور بیان داشت :حبس زدایی سیاست قوه قضاییه
است ،اما عدهای مرتکب جرم میشوند که باید دست آنها از اخالل در
جامعه قطع شود و بدون تعارف باید در زندان باشند.
دادستان کل کشور افزود :اینکه در استانی دیگر دو زندان غزل حصار
و رجایی شهر داریم و باید مجرمان را به البرز منتقل کنیم ،مشکالتی
ایجاد کرده که باید برطرف شود.

رونمایی از موشک های با برد  ۳۰۰کیلومتر در آینده نزدیک

جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش گفت :در آینده نزدیک از موشک های با برد  ۳۰۰کیلومتر توسط پدافند
هوایی ارتش رونمایی می شود.
امیر سرتیپ علیرضا الهامی جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش در جمع کارکنان نیروهای مسلح ارتش ،سپاه
پاسداران و نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران ،اظهار داشت :تنها راه برون رفت و گذر از تمامی تحریم ها و تهدیدها
قوی شدن در تمامی امور بویژه در حوزه نظامی است.
سرتیپ الهامی با بیان اینکه فرماندهان ،مسئولین و مدیران در بخش های مختلف باید هم دل و هم آوا در راستای
اهداف نظام اسالمی قدم بردارند ،افزود :هم افزایی و هماهنگی بین ارکان مختلف نظام قطعا خاری در چشم دشمنان
و موجب پیشرفت کشور است.
جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش با بیان اینکه در حوزه ی مسائل راهبردی نباید به هیچ کشوری وابسته باشیم،
گفت :افزایش توان موشکی ارتش و سپاه از الزامات قدرت بازدارندگی و حفظ منافع ملی است که باید بیش از پیش
ارتقاء پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه موشک های با برد  ۳۰۰کیلومتر در آینده نزدیک توسط پدافند هوایی ارتش رونمایی می
شود ،خاطر نشان کرد :توسعه قدرت موشکی نماد خود باوری و اتکا به توان و نیروی داخلی است.
امیر سرتیپ الهامی با بیان اینکه امروز رصد ،شناسایی و رهگیری تمامی پرنده ها ،پهپادها ،جنگنده ها و  ...در
مرزهای هوایی کشورمان بویژه در منطقه خلیج فارس دغدغه نیست ،تصریح کرد :تولید رادار کامال بومی با برد۳۰۰۰
کیلومتر و نیز اشراف انواع پهپادها با ارتفاع بیش از ۴۷هزارپا در سازمان رزم نیروی پدافند هوایی ارتش نوید تسلطی
قاطع و رصدی لحظه ای در مرزهای هوایی کشورمان را می دهد که در صورت بروز هرگونه خطای دشمن لحظه ای
پاسخ کوبنده می دهیم.
جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش ،ادامه داد :پدافند هوایی ارتش در زمینه ی علوم پدافندی ،هوش مصنوعی،
علوم شناختی ،کوانتم ،دفاع سایبری ،جنگ الکترونیک و  ...همکاری شگرف و ارزنده ای با نخبگان کشوری ،مجموعه
ی وزارت دفاع ،نیروهای مسلح ،سازمان جهاد خودکفایی و نیز سایر موسسات علمی و دانشگاهی دارد که دشمن را در
تصمیم گیری هایش دچار چالش کرده است.

