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اخبار

شهریار افندی زاده سرپرست وزارت راه و شهرسازی شد؛

موافقت با استعفای رستم

رئیسجمهور ضمن موافقت با استعفای رستم قاسمی وزیر راه
و شهرسازی ،شهریار افندی زاده را به عنوان سرپرست این وزارتخانه
منصوب کرد.سیدابراهیم رئیسی ،ضمن تقدیر از تالشهای آقای
قاسمی در دوران مسولیت خود در وزارت راه و شهرسازی و آرزوی
سالمتی برای ایشان ،با استعفای آقای رستم قاسمی در پی تشدید
بیماری ،موافقت کرد و ابراز امیدواری نمود که بتوان از توانمندیهای
ایشان پس از بهبودی کامل استفاده شود.در پی قبول استعفای آقای
قاسمی از وزارت راه و شهرسازی ،رییسجمهور ،آقای شهریار افندی
زاده معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی را با حفظ سمت به
عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد.

احکام کمیته انضباطی دانشگاه شریف منتشر شد؛

 ۱۰دانشجوی دانشگاه شریف تعلیق شدند

احکام صادر شده برای دانشجویان متخلف دانشگاه صنعتی شریف
در اعتراضات روزهای اخیر منتشر شد.شورای انضباطی دانشجویی
دانشگاه صنعتی شریف اعالم کرد با توجه به وقایع هفتههای اخیر در
این دانشگاه و لزوم ایفای وظایف قانونی شورای انضباطی دانشجویی،
در چند هفته اخیر ،این شورا در حمایت از حقوق عموم دانشجویان و
کمک به حفظ انضباط دانشگاه ،جلسات متعددی برگزار کرده است.
با توجه به حصول اولین نتایج و صدور و ابالغ اولین سری از احکام
این شورا ،بر اساس گزارش اولیه عملکرد شورای انضباطی دانشجویی
دانشگاه صنعتی شریف ،تاکنون حدود  ۲۳۰شکایت به شورای انضباطی
واصل شده است.همچنین بیش از  ۲۵ساعت جلسات رسیدگی با حضور
اعضای شورا انجام شده که در این جلسات ،پروندهها و مستندات هر
یک به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است.شورای انضباطی
دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف همچنین اعالم کرده است که حدود
 ۴۰مورد از پروندهها ،تفهیم تخلف انجام شده است.صبح سه شنبه ۱
آذر  ۱۴۰۱نیز برای  ۱۳مورد از پروندهها حکم بدوی صادر شده و احکام
به متخلفین ابالغ شده است.آمار کلی از احکامی که ابالغ شده ،به این
شرح است ۲ :مورد تعلیق از تحصیل به مدت دو نیمسال؛  ۴مورد تعلیق
به مدت یک نیمسال با احتساب سنوات؛  ۴مورد تعلیق از تحصیل به
مدت یک نیمسال بدون احتساب سنوات؛ و بقیه موارد توبیخ کتبی با
درج در پرونده؛ و  ۱مورد تذکر شفاهی.

حمله سپاه به مقر گروهک تجزیه طلب «پاک»

نیروی زمینی سپاه از ساعاتی پیش دور جدید حمالت خود علیه
گروهک های تروریستی مستقر در اقلیم کردستان عراق را آغاز کرده
است.در حمالت سپاه ،مقر گروهک تروریستی تجزیه طلب پاک (حزب
آزاد کردستان) توسط موشک و پهپادهای انتحاری در حومه کرکوک
مورد هدف گرفته است.

اردوغان تهدید به حمالت زمینی
در عراق و سوریه کرد

رئیس جمهوری ترکیه در سخنانی از آغاز حمالت زمینی ارتش
کشورش در مناطق شمالی سوریه و عراق به زودی خبر داد.به گزارش
سایت شبکه روسیا الیوم ،رجب طیب اردوغان در این باره اظهار کرد:
پاسخ به حمله کثیفی که مردم ما را در استانبول هدف قرار داد در
قلب مراکز سازمانهای تروریستی در شمال سوریه و عراق و در اعماق
مناطقی داده شد که فکر میکردند امن است.اردوغان بدون ذکر نام
آمریکا به عنوان حامی اصلی گروههای مسلح ُکرد در سوریه گفت:
ما می دانیم که چه طرفی از تروریستها حمایت می کند و به انها
سالح و پول میدهد.وی تاکید کرد :در اسرع وقت با تانکهای خود
برای انهدام مقر تروریستها وارد عمل میشویم و تانکها و سربازان ما
تروریستها را در شمال سوریه و عراق ریشه کن خواهند کرد.رئیس
جمهوری ترکیه دوشنبه شب نیز در این باره گفته بود که عملیات
«چنگال -شمشیر» [در شمال سوریه و عراق] به حمالت هوایی محدود
نخواهد شد.ترکیه و مناطق شمال سوریه طی چند روز اخیر شاهد
حمالت متقابل میان ارتش ترکیه و گروههای مسلح ُکرد مورد حمایت
آمریکا بوده است.

احضار مجدد کاردار ایران از سوی استرالیا

او در حمایت از ناآرامیها در ایران گفت :ما به همکاری با شرکای
بینالمللیمان و در داخل دولت ادامه خواهیم داد تا فشار بر ایران را به
خاطر نقض حقوق بشر از سوی آن افزایش دهیم.
وزیر امور خارجه استرالیا با مطرح کردن اظهاراتی مداخلهجویانه
درباره اتفاقات اخیر ایران ،اعالم کرد که کاردار ایران به دلیل آنچه
«نقض حقوق بشر» در ایران خواند ،به وزارت امور خارجه استرالیا
احضار شده است.پنی ونگ ،وزیر امور خارجه استرالیا در صفحه
توییترش با مطرح کردن اظهاراتی مداخلهجویانه درباره اتفاقات اخیر
ایران ،اعالم کرد که دولت استرالیا دوباره کاردار ایران را به دلیل آن چه
سرکوب تکاندهنده معترضان خوانده ،احضار کرده است.او در حمایت
از ناآرامیها در ایران گفت :ما به همکاری با شرکای بینالمللیمان و
در داخل دولت ادامه خواهیم داد تا فشار بر ایران را به خاطر نقض
حقوق بشر از سوی آن افزایش دهیم.مقامات ایرانی در پاسخ به اقدامات
کشورهای غربی علیه ایران به بهانههای حقوق بشری اعالم کردهاند که
سیاسی کردن موضوع حقوق بشر به هیچ وجه سازنده نیست و استفاده
ابزاری از موضوع حقوق بشر نمیتواند به ارتقا و پیشبرد ارزشهای این
موضوع در جامعه جهانی کمک کند.

پارلمان اروپا ارتباط مستقیم خود را
با ایران قطع کرد

رئیس پارلمان اروپا گفت که تا اطالع ثانوی ارتباطات و گفتگوهای
مستقیم میان این نهاد اروپایی و جمهوری اسالمی ایران قطع میشود.
به گزارش یورونیوز ،روبرتا متسوال همچنین تاکید کرد که «اروپا
چشمان خود را روی معترضانی که چشم امید به ما دارند ،نخواهند
بست».رئیس پارلمان اروپا همچنین با انتقاد از صدور حکم اعدام برای
برخی از حاضران در وقایع اخیر از اعمال تحریمها علیه ایران تاکید
استقبال کرد و گفت :نمایندگان پارلمان در همین راستا تصمیم گرفتند
تا اطالع ثانوی هیچ تماس مستقیمی میان پارلمان اروپا و همتایان
رسمی ایران برقرار نکنند.مقامات ایرانی در پاسخ به اقدامات کشورهای
غربی علیه ایران به بهانههای حقوق بشری اعالم کردهاند که سیاسی
کردن موضوع حقوق بشر به هیچ وجه سازنده نیست و استفاده ابزاری
از موضوع حقوق بشر نمیتواند به ارتقا و پیشبرد ارزشهای این موضوع
در جامعه جهانی کمک کند.

منافعپلتفرمها

ادامه از صفحه اول
بر این پایه برای ممانعت از سوء استفاده فعاالن سیاسی،
ل اجتناب ،پلتفرمها به ناچار باید
همجنسگراها و سایر موارد غیرقاب 
قوانین خود را تدوین ،اصالح و بهروز کنند ()۱۱۷۷ :۲۰۱۲ ,Bucher
به نحوی که در عین جلوگیری از ریزش کاربران گریزان از محیط
جرمخیز و فاسد ،با محدودیتهای زیاد هم آنها را به سمت پلتفرمهای
رقیب خود فراری ندهند و اینگونه است که بخشی از منافع پلتفرمها در
بند خودتنظیمگری داوطلبانه قرار میگیرد.
در کنار خودتنظیمگری پلتفرمهای دیجیتال ،وضع قوانین
دولتی نیز برای کنترل آنها ضرورت دارد ،به ویژه که پلتفرمهای
بزرگ در کشورهایی مانند آمریکا قرار دارند که قواعد و مبانی
نظام حقوقی آنها در بسیاری موارد با نظام حقوقی ما سازگاری
ندارد .اکتفا به خودتنظیمگری پلتفرمها در عین حال میتواند
منجر به تصویب مقرراتی مغایر با برخی اصول و ارزشهای اخالقی
و قانونی سایر کشورها یا کشور محل استقرار پلتفرم باشد ،مانند
حذف پستها و صفحات اجتماعی مربوط به شهید سلیمانی توسط
پلتفرم اینستاگرام که مغایر با قوانین ایران و اسناد بینالمللی ضد
تروریسم است.
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توافق ایران و بالروس برای گسترش و تعمیق روابط اقتصادی

معاون اول رئیس جمهور در نشست هیئتهای عالی
رتبه ایران و بالروس گفت :نقشه راه همکاریهای تهران
و مینسک روابط تجاری دو کشور را به صورت پایدار
ارتقاء میدهد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی معاون اول ریاست
جمهوری ،آقای مخبر عصر سه شنبه در مذاکرات
مشترک هیئتهای ایران و بالروس با اشاره به
روابط سیاسی پایدار و نزدیک دو کشور تصریح کرد:
متاسفانه مناسبات اقتصادی فیمابین همپای روابط
سیاسی ارتقاء پیدا نکرده که الزم است برای رسیدن
سطح روابط اقتصادی به روابط سیاسی تالشهای
جدی صورت گیرد.
معاون اول رئیس جمهور تعمیق روابط اقتصادی را
پشتیبانی کننده مناسبات سیاسی ارزیابی کرد و اظهار
داشت :روابط اقتصادی گسترده میان دو کشور میتواند
تضمین کننده روابط سیاسی باشد که امیدوارم در سفر
نخست وزیر بالروس به تهران تصمیمات مناسبی اتخاذ
شود که تضمین کننده ارتباطات دو کشور باشد.
دکتر مخبر بر ضرورت استفاده از ارز ملی دو کشور
در مبادالت تجاری ایران و بالروس تأکید و خاطرنشان
کرد :ایران آمادگی دارد همکاریهای خود را در
زمینههای مختلف تجاری ،صنعتی ،کشاورزی و صنایع
نفت و گاز با بالروس افزایش دهد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به
ظرفیتهای گسترده کشورمان در بخش ترانزیت از
آمادگی ایران برای همکاری گسترده با بالروس در این
بخش خبر داد و گفت :الزم است کمیتهای در حوزه
حمل و نقل میان دو کشور ایجاد شود تا بسترهای الزم
را برای همکاریهای ترانزیتی و ایجاد خطوط هوایی
مستقیم میان دو کشور فراهم نماید.
دکتر مخبر با یادآوری اینکه بالروس نیز مانند
جمهوری اسالمی ایران از سوی نظام سلطه و به خصوص
آمریکا تحت فشار و تحریم قرار دارد ،خاطرنشان کرد:
اسالمی از واکنش سخت ایران به
صدور قطعنامه شورای حکام خبر داد

آغاز تولید
اورانیوم
 ۶۰درصد
در «فردو» و
واکنش آمریکا

ایران آمادگی دارد تجربیات خود را برای مدیریت کشور
در شرایط تحریم در اختیار بالروس قرار دهد.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه با اشاره به نیازهای
ایران و بالروس به تولیدات یکدیگر گفت :ایران و بالروس
میتوانند نیازهای یکدیگر را در بخشهای مختلف به
صورت متقابل تأمین کنند و با استفاده از روشهایی
همچون تهاتر بخصوص در شرایط تحریم نیازهای خود
را مرتفع سازند.
دکتر مخبر با اشاره به پیشرفتها و موفقیتهای
گسترده کشورمان در بخشهای مختلف نظیر حوزه
دانش بنیان ،تولید دارو و تجهیزات پزشکی افزود :ایران
آمادگی دارد دستاوردها و پیشرفتهای خود را در
زمینههای مختلف صنعتی،های تک ،سالمت و احداث
نیروگاه و تأسیسات پتروشیمی در اختیار بالروس قرار
دهد.
معاون اول رئیس جمهور افزود :جمهوری اسالمی
ایران در سالهای اخیر وابستگی خود را در صنعت نفت
و گاز به حداقل کاهش داده و امروز از توانمندی وسیعی

رییس سازمان انرژی اتمی تولید اورانیوم
 ۶۰درصدی در سایت فردو از روز دوشنبه را
تایید کرد.
محمد اسالمی در حاشیه بازدید از
بیستمین نمایشگاه محیط زیست درباره
واکنش ایران به قطعنامه شورای حکام گفت:
گفته بودیم که فشار و قطعنامه سیاسی چیزی
را تغییر نمیدهد و صدور قطعنامه واکنش
جدی دارد و به همین خاطر تولید اورانیوم ۶۰
درصد در فردو از روز دوشنبه آغاز شده است.
در همین حال صبح دیروز و پیش از
اطالعرسانی رسمی رئیس سازمان انرژی

در استخراج نفت و تأسیس کارخانههای پتروشیمی
برخوردار است که میتواند این دستاوردها را با کشور
بالروس به اشتراک گذاشته و سرمایه گذاری مشترک
انجام دهد.
دکتر مخبر تکمیل خطوط ریلی کشور و کریدورهای
شمال – جنوب و شرق -غرب را از اولویتهای در دست
اقدام برشمرد و گفت :با تکمیل زیرساختهای ترانزیتی و
حمل و نقل امکان همکاری مشترک با بالروس در زمینه
ترانزیت فراهم خواهد شد.
نخست وزیر بالروس نیز در مذاکرات مشترک
دو کشور با اشاره به روابط صمیمانه و درک مشترک
دو کشور گفت :دیدارهای منظم و اراده جدی رؤسای
جمهور دو کشور ،زمینه توسعه مناسبات فیمابین در همه
زمینهها را فراهم کرده است.
وی با تأکید بر اینکه باید با تشریک مساعی
چالشهای پیش روی توسعه مناسبات را از میان برداریم،
به تحریمهای غرب علیه دو کشور اشاره و تصریح کرد:
باید به صورت متحد در مقابل این تحریمها ایستادگی

اتمی ،خبرگزاری دانشجو نوشت :ایران
غنیسازی  ۶۰درصد را در فردو شروع کرده
است که پیامی سخت و شدید به قطعنامه
آمریکایی-اروپایی آژانس بینالملل انرژی
اتمی است .اقدام دیگر ایران ایجاد دو آبشار
جدید ( )IR۲Mو ( )IR۴در نطنز و فردو بود
که به مرحله قبل از گازدهی رسیده است و
برای رسیدن به روند غنیسازی چند روزی
طول خواهد کشید ،ولی این موضوع در عمل
یعنی ایران غنیسازی با این آبشارهای جدید
را شروع کرده است.
در ادامه گزارش این خبرگزاری دولتی

کنیم و برای ارتقاء روابط اقتصادی و تجاری دو کشور
تالش کنیم.
رومن گالوچنکو یکی از مهم ترین اهداف سفر
خود به تهران را نهایی کردن نقشه راه همکاریهای
دوجانبه اقتصادی عنوان کرد و گفت :باید در این سفر
پیش نویس نقشه راه دو کشور را نهایی کرد تا وزرای
خارجه ایران و بالروس مقدمات امضای این توافقنامه
را دنبال کنند.
وی با اشاره به روند رو به رشد مناسبات تجاری
دو کشور در سالهای اخیر گفت :هنوز سطح روابط
اقتصادی نسبت به ظرفیتهای دو کشور پایین است که
باید در این زمینه گامهای بلندی برداشته شود.
نخست وزیر بالروس از عالقمندی کشورش برای
استفاده از دستاوردها و توانمندیهای جمهوری اسالمی
ایران در بخشهای مختلف صنعتی ،تجاری ،دانش بنیان
و خدمات فنی و مهندسی خبر داد و گفت :بالروس آماده
است در حوزه حمل و نقل ،کشاورزی و احداث ماشین
آالت و تجهیزات معدنی و کشاورزی با جمهوری اسالمی
ایران همکاری مشترک داشته باشد.
وی با استقبال از پیشنهاد معاون اول رئیس جمهور
برای استفاده از ارزهای ملی دو کشور در تبادالت تجاری
گفت :الزم است همکاریهای بانکی خود را افزایش دهیم
و مکانیزمی برای این تسهیل مراودات تجاری مهیا کنیم.
رومن گالوچنکو با اشاره به مذاکرات انجام شده
یکی از شرکتهای هواپیمایی ایران برای برقراری پرواز
مستقیم به بالروس خاطرنشان کرد :درخواست رسمی
این شرکت را دریافت کرده ایم و در حال اخذ مجوزها
و فراهم سازی بسترهای الزم برای اجرای این برنامه
هستیم.
در این نشست وزیر صنعت ،معدن و تجارت نیز
در خصوص نقشه راه همکاریهای دو کشور توضیحاتی
داد و گفت :این نقشه راه  ۱۶محور دارد و تقریبا تمام
زمینههای همکاری میان دو کشور را پوشش میدهد.

آمده است :دو کار دیگر ایران که پاسخی بنظر
قاطع به قطعنامه آژانس بینالملل انرژی اتمی
است راهاندازی و نصب سانتریفیوژ جدید در
دو سالن خالی در فردو و نطنز است .این
سالنها به دلیل تعهدات ایران در برجام خالی
از سانتریفیوژ شده بود که ایران دوباره در
این دو سالن سانتریفیوژ نصب کرد .همچنین
چهارمین حرکت مهم ایران در مقابل قطعنامه
آژانس تعویض سانتریفیوژهای  IR۱در فردو
با  IR۶خواهد بود که بنظر میرسد زخمکاری
بزرگی به آمریکا خواهد بود ،زیرا توان ظرفیت
هستهای ایران در فردو را  ۱۰برابر خواهد کرد.

وزیر خارجه آمریکا به گزارشها
درخصوص غنی سازی اورانیوم  ۶۰درصدی
در سایت فردو در ایران واکنش نشان داد.
آنتونی بلینکن ،وزیر خارجه آمریکا
در نشست خبری مشترک با محمد بن
عبدالرحمن ،وزیر خارجه قطر تاکید کرد که
نمیتوان گزارشها درخصوص غنی سازی
اورانیوم  ۶۰درصدی توسط ایران در سایت
فوردو را تایید کرد.
وی همچنین گفت که ایران تالش
میکند که مسائلی را وارد (مذاکرات) کند که
ارتباطی با تالشها برای احیای برجام ندارد.

توضیح قوهقضاییه درباره الهام افکاری

سخنگوی قوه قضاییه گفت :به رگبار بستن مردم بی دفاع و حافظان
امنیت و کشتن جوانان این ملت با چاقو و قمه و سالح گرم در کف خیابانها
نشان از نقشه شومی میدهد که با آگاهی ملت ایران دفع خواهد شد.
مسعود ستایشی در نشست خبری گفت :تسلیت داغداری مجدد ملت در
اثر جنایات تروریستهای مسلح و تبیین فرمایشات رهبری نکتهای است که
جا دارد به آن بپردازیم.
وی ادامه داد :صحنههایی که در روزهای اخیر در میدان و خیابانهای
برخی از شهرها رخ داد به خوبی عمق برنامههای دشمن و خوابهای آشفته
آنان برای آینده ایران یکپارچه را نشان داد .اینکه امروز دشمن علنا پرده از
چهره انداخته و در شبکههای مجازی دستور قتل و ترور و آتش را میدهد،
بخوبی نشان میدهد که دشمن امروز از عدم همراهی مردم ایران اسالمی
سخت خشمگین است.
به رگبار بستن مردم بی دفاع نشان از نقشهای شوم میدهد
ستایشی تاکید کرد :به رگبار بستن مردم بی دفاع و حافظان امنیت و
کشتن جوانان این ملت با چاقو و قمه و سالح گرم در کف خیابانها نشان از
نقشه شومی میدهد که با آگاهی ملت ایران دفع خواهد شد .تروریستهای
رسانهای که از ابتدا صحنه آرایی را آماده کرده اند ،تروریستهای کف خیابان
را تسلیم میکنند و خود دستور ترور مردم و زنان و کودکان بی دفاع و
مدافعان مظلوم را صادر میکنند .قاتالنی که در کف خیابان هلهله و شادی
میکنند ،اما دوباره با تغییر چهره فاز دیگری را پیش گرفته اند ،آنها بدانند
مقابله ملت ایران با تروریستها سخت پشیمان کننده است.
تروریستها و تروریست مخالن امنیت ،همان تروریستهای اقتصادی
اند که مانع فعالیت سالم امت اسالمی میشوند .این تروریستها حتی حاضر
نیستند هزینه اقدامات ناجوانمردانه خود را بپذیرند .ملت ایران سابقه سیاه
منافقین و ترورهای کور انان در دهه  ۶۰و دهههای دیگر از یاد نبردهاند.
قوه قضاییه از خون عزیزان نخواهد گذشت
وی تاکید کرد :اطمینان میدهم که قوه قضاییه از خون عزیزان نخواهد
گذشت و نمیگذارد خون عزیزان پایمال شود و بساط این شرارتها به زودی
زود جمع خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد :علم خونخواهی خونهای به ناحق ریخته
شده در دستان قوه قضائیه است و براساس تدابیر متخذه با سرعت و دقت
و با متضمن مولفه صحت ،بدون چشم پوشی از حق امنیت به وظیفه خود

عمل میکنیم و تروریستها را در هر موقعیتی باشند به سزای اعمالشان
خواهیم رساند.
ستایشی ضمن تبریک فرا رسیدن هفته بسیج از تشکیل قرارگاه پیگیری
و اجرای سیاستهای ابالغی از سوی رهبری خبر داد و گفت :برای اجرای
فرامین رهبری قرارگاهی منسجم و پیگیر را مستقر کردیم تا نگاه رهبری به
قوه قضاییه اجرایی شود.
سامانه ارجاع پرونده به کارشناسان
وی در پاسخ به سوالی درباره سامانه ارجاع پرونده به کارشناسان گفت:
این سامانه یک نسخه آزمایشی دارد که ارجاع هوشمند کارشناسی دارد و
در سامانه مدیریت پروندههای قضایی است و این اقدام جهت ارجاع عادالنه
کارشناسی به کارشناسان رسمی دادگستری از ناحیه قضات مراجع قضایی
است.
وی ادامه داد :آیا این سامانه ارتباطی با سامانههای  ۲۰۲۰و  ۱۵۱۵دارد؟
سامانه  ۱۵۱۵مربوط به امور وکال و مشاوران قوه قضاییه است و سامانه ۲۰۲۰
مربوط به کارشناسان رسمی است .این سامانه قرار است با سامانههای ۲۰۲۰
و  ۱۵۱۵ارتباط پیدا کند و تا سه ماه دیگر این سامانه نهایی خواهد شد.
تمهیدات قوه قضاییه برای کنترل دارو
ستایشی در پاسخ به سوال دیگری درباره تمهیدات قوه قضاییه برای
کنترل دارو گفت :مساله دارو و تجهیزات پزشکی مساله روز است و کمبودهای
دارویی نگرانیهایی را بوجود آورده است .موضوع فرایند دارو و اقدام در جهت
تولید و ورود و توزیع کامال اجرایی است و ارتباط مستقیمی با دستگاه قضایی
ندارد ،اما همواره تاکید ریاست قوه قصاییه بر این بوده که مالک ما رفع
مشکل و گرفتاریهای مردم است و هر اقدامی که از قوه قضاییه در رابطه با
قوه مجریه و دولت برمیآید دریع نشود .کامال ایستاده و مهیا در جهت رفع
مشکالت هستیم .مثال در حوزه واردات اگر مانعی هست یا در تولید هست
به آن بپردازیم .امید داریم دولت محترم هم اهتمام الزم را در جهت رفع
مشکالت مردم خصوصا در حوزه داروهای خاص بر دارد.
آخرین وضعیت پروندههای ارز فردایی و معامالت بدون مجوز
وی درباره آخرین وضعیت پروندههای ارز فردایی و معامالت بدون مجوز
گفت :اهتماممان این است در شرایط جاری نگذاریم التهابات در حوزههای
مختلف موجب شود که دشمن سوءاستفاده کند ۲۱ .نفر به اتهام اخالل در
نظام اقتصادی از طریق معامالت بدون مجوز دستگیر و تفیهم اتهام شدند و

قرار تامین قانونی مناسب برای آنها صادر شده و دقت شده است تا کسانی
که در التهابات بیگناه هستند آزاد شوند ۸ .نفر از این تعداد به لحاظ اینکه
جرمی نداشتند آزادشدند و  ۱۳نفر که مرتکب اعمال مجرمانه شدند با صدور
قرار بازداشت موقت در زندان هستند.
وی افزود :در رابطه با موضوع ارز فردایی  ۱۴نفر در ماه جاری دستگیر
شدند و پرونده در شعبه  ۱۰بازپرسی مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم
اقتصادی است .قرار تامین صادر شده و از این تعداد یک نفر با قرار وثیقه و
 ۱۰نفر با صدور قرار کفالت و  ۳نفر دیگر هم با صدور قرار التزام آزاد شدند.
پروندهها در تحقیقات است و بزودی در مرحله دادسرا تعییت تکلیف خواهند
شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره جرم الهام افکاری گفت:
براساس گزارشهایی که داریم الهام افکاری از نام برادرش استفاده و اقدام به
تحریک عدهای از افراد مستعد و همراهی آنان در تجمعات کرده است .این
خانم قصد خروج از کشور هم داشت که حکمجلبش صادر و در زمان خروج
از کشور دستگیر شد .اتهام او اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور
از طریق همراهی با فراخوانهای معاندین نظام است و این اتهام تفهیم شده و
قرار تامین بازداشت موقت او صادر شد و در زندان است .او ارتباط گستردهای
با عناصر فعال رسانهای و شاخص برانداز داخل و خارج در شبکه اینترنشنال
داشته و اقدام به نشر اخبار کذب کرده و در اغتشاشات سالهای اخیر و
آشوبهایی که در فارس بوده نقشآفرینی داشته است.

وزیر خارجه قطر :با وزیر خارجه آمریکا درباره ایران گفتوگو کردم

وزیر خارجه قطر از گفتوگو درباره توافق هستهای با همتای آمریکاییاش
خبر داد.
محمد بن عبدالرحمان آل ثانی ،وزیر خارجه قطر در نشست خبری با آنتونی
بلینکن ،وزیر خارجه آمریکا گفت که درخصوص تحوالت توافق هستهای با همتای
آمریکایی خود رایزنی کرده است.
وی گفت که اکنون درحال بررسی گزارشها درخصوص برنامه هستهای ایران
هستیم و معتقدیم که دیپلماسی بهترین راه تعامل است.
آل ثانی گزارشها درخصوص استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین
را نگران کننده خواند.
نگرانی وزیر خارجه قطر در حالی ابراز شده که کشورهای غربی ادعا میکنند
که ایران در حال حاضر هواپیماهای بدون سرنشین برای عملیات نظامی در

اوکراین به روسیه می دهد .مسکو و تهران چنین اتهاماتی را رد کردند .پیش از این
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گفت که تهران چند ماه قبل از آغاز
عملیات ویژه در اوکراین پهپادهایی به روسیه تحویل داده است.
در همین راستا ،ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران در
نشست خبری اخیرش در پاسخ به سوالی درباره موضوع جنگ اوکراین و
برخی از اخبار منتشر شده مبنی بر کمک ایران به روسیه در جریان این
جنگ تصریح کرد :در خصوص بحران اوکراین ما بارها مواضع خود را به
صورت صریح و واضح بیان کردهایم .همانطور که بارها گفتهایم در ارتباط
با این بحران ما پایبند به سیاست بی طرفی فعال هستیم .ما یک طرف
جنگ اوکراین نیستیم و از ابتدای این بحران تالش کردیم در چارچوب
مناسبات دوستانهای که با دو طرف داریم ،دو کشور را به مسیر دیپلماسی

در نگاه غربیها اصالت با منافع است نه با حقوق بشر

سفرا و رؤسای نمایندگی های سیاسی کشورهای عضو آسه آن در تهران ظهر روز دوشنبه  ۳۰آبان با علی باقری
معاون سیاسی وزارت امور خارجه دیدار کردند.
در این دیدار که سفرای ویتنام ،اندونزی ،مالزی و برونئی دارالسالم و کارداران فیلیپین و تایلند حضور داشتند،
معاون سیاسی وزارت امورخارجه با اشاره به ظرفیت های همکاری میان کشورهای آسیایی ،آسه آن را ظرفیت مناسبی
برای ارتقای همکاری اقتصادی دانست و تصریح کرد :همکاریهای اقتصادی ،ثبات و صلح منطقه ای را نهادینه کرده و
زمینه دخالت بیگانگان در امور منطقه ای را از بین می برد.
علی باقری با اشاره به رویکرد سیاسی و منفعتطلبانه دولتهای غربی در موضوعات بینالمللی اظهار داشت:
مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر و حمایت از حقوق بشر در دیدگاه غربی ها اصالت ندارد ،بلکه بخشی از جعبه
ابزار سیاست خارجی این کشورها را تشکیل می دهد و به همین جهت هرگاه منافع آنها اقتضا کند از تروریسم حمایت
می کنند و حقوق انسان ها را زیر پا خواهند گذاشت.
در این دیدار هر یک از سفرا و کارداران کشورهای عضو آسه آن بر توسعه همکاری های دو و چندجانبه تأکید
کرده و تصریح نمودند ارتقای همکاری ها میان اعضای آسه آن و جمهوری اسالمی ایران منافع بلند مدت دو طرف را
پایدار خواهد کرد.

برای حل و فصل اختالفات برگردانده و از ادامه جنگ جلوگیری کنیم.
کنعانی با بیان اینکه ما هیچ تسلیحات و تجهیزاتی برای استفاده
در جنگ اوکراین به روسیه ارسال نکردهایم و یک طرف جنگ نیستیم
تصریح کرد :همکاریهای دفاعی ایران و روسیه مسبوق به شروع این
جنگ بوده است .همکاریهای دفاعی ما در چارچوب روابط دو جانبه و
مبتنی بر مسیرهای مشخص و قانونی بوده است .ایران اصل را بر روابط
دوستانه با کشورها گذاشته است و اوکراین نیز از این موضوع مستثنی
نیست .ما روابط نزدیک و دوستانهای با اوکراین داشتیم و در همین
چارچوب به روابط با اوکراین نگاه میکنیم .ایران در پاسخ به اقدام دولت
اوکراین به تقلیل سطح روابط دیپلماتیک خود با ایران مدبرانه عمل کرد
و در مسیر حفظ چارچوبهای دیپلماتیک در روابط دو جانبه عمل کرد.

طرح مجلس برای دانشجویان هنجارشکن

جمعی از نمایندگان مجلس و کارشناسان طرحی را تدوین کردهاند که در صورت هنجارشکنی دانشجویان در
دانشگاهها و ارتکاب جرائمی همچون ایجاد آشوب و بلوا ،تخریب اموال ،فحاشی و توهین به مقدسات در دانشگاه هاو
هرگونه اقدامی که در روند ماموریتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه اخالل ایجاد کند ،ضمن صدور احکام انضباطی،
متخلفین را محکوم به پرداخت کل هزینههای تحصیل در آن مقطع آموزشی کنند.
از دیگر مجازاتهای مطرح شده در این طرح ممنوع الخروجی به مدت  ۱۰سال است.
در این طرح پیش بینی شده در صورتی که دانشجویان از اقدامات هنجارشکانه ابراز پشیمانی کنند،
مجازاتهای فوق تخفیف خواهد یافت و یا در صورت رفع نیاز کشور و خدمت رسانی مجازات آنها بخشیده
خواهد شد.
به گفته یکی از طراحان این طرح برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی و ایجاد فضای باز گفتگو در دانشگاهها همواره
مورد تاکید مسئوالن بوده است که در روزهای اخیر هنجارشکنان در دانشگاه علیرغم دعوت تشکلهای دانشجویی به
حضور در کرسیهای آزاد اندیشی و تریبونهای آزاد تاکنون از حضور در این جلسات خودداری کرده اند.
الزم به ذکر است طرح مذکور به امضای تعدادی از نمایندگان مجلس رسیده و در حال حاضر در حال جمع آوری
امضاء توسط سایر نمایندگان است.

