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اخبار

کرهشمالیموشکجدیدیرا
آزمایشکرد

کره شمالی موشک کروز دوربرد جدیدی را آزمایش
کرد.خبرگزاری فرانس��ه در خبری فوری اعالم کرد
کره شمالی موشک دوربرد جدیدی را آزمایش کرده
است.این آزمایش در یکی از روزهای شنبه و یکشنبه
گذش��تهانجامش��دهوگفتهش��دهبرداینموشکها
 ۱۵۰۰کیلومتربودهاست.رسانهدولتیکرهشمالیاین
آزمایش موشکی را «موفقیتآمیز» خوانده است.

تشکیلکمیتهپیگیری
سرنوشتامامموسیصدر

رهبر جریان صدر عراق از تش��کیل کمیته مس��ئول
پیگیری سرنوش��ت امام موسی صدر خبر داد.به نقل
از اسپوتنیک ،مقتدی صدر  ،رهبر جریان صدر عراق
عصر یکش��نبه اعالم کرد کمیتهای را برای افش��ای
سرنوش��ت امام موسی صدر تشکیل داده است.صدر
در توییتی از طریق حس��اب خود در توییتر نوش��ت:
"کمیتهای برای افش��ای سرنوشت امام موسی صدر
تش��کیل شده اس��ت اما فعال نام اعضای آن را اعالم
نمیکنی��م.وی ب��ا تاکید بر اینکه کمیته کار خود را به
لطف خدا آغاز خواهد کرد  ،و این کار اجری عظیم و
منفعتی زیاد خواهد داشت .روز شنبه صدر از  ۶کشور
خواست در افشای سرنوشت موسی صدر که  ۴۳سال
پیش ناپدید شد همکاری کنند.

دودستگیجمهوریخواهاندرقبال
نامزدیترامپبرایانتخابات۲۰۲۴

نتای��ج ی��ک نظرس��نجیجدید نش��انداد ،اکثریت
جمهوریخواه��ان معتقدند دونال��د ترامپ باید رهبر
حزب جمهوریخواه باشد اما آنها درخصوص اینکه آیا
این رئیس جمهور س��ابق آمریکا یک نامزد قدرتمند
در صورت تصمیم گرفتن برای شرکت در انتخابات
ریاست جمهوری  ۲۰۲۴خواهد بود ،دچار دودستگی
هس��تند.به نقل از پایگاه هیل ،این نظرسنجی انجام
شده از سوی سی.ان.ان و اس.اس.آر.اس دریافت که
 ۶۳درصد جمهوریخواهان و مس��تقلهای متمایل به
جمهوریخواهان فکر میکنند دونالد ترامپ باید رهبر
حزب جمهوریخواه باش��د و  ۳۷درصد نیز میگویند
او نباید رهبر این حزب باش��د.همچنین در قبال این
سوال که جمهوریخواهان در صورت نامزدی ترامپ
در انتخابات  ۲۰۲۴شانس بیشتری در تصاحب کاخ
سفید دارند یا در صورت مطرح شدن یک کاندیدای
دیگر یک دودستگی مشاهده شد.

بالروسبهدنبالسامانههای
دفاع موشکی اس۴۰۰-

رئیس جمهور بالروس از مذاکرات کشورش با روسیه
پیرامون تهیه س��امانههای دفاع موشکی اس۴۰۰-
خبر داد.به نقل از خبرگزاری اس��پوتنیک ،الکس��اندر
لوکاشنکو،رئیسجمهوربالروسبهخبرنگارانگفت:
مادرحالمذاکرهوبرنامهریزیبرایتهیهسامانههای
دفاع موشکی اس ۴۰۰-هستیم.وی افزود :والدیمیر
پوتین ،رئیس جمهور روسیه در جریان مذاکرات اخیر
در مس��کو درباره سامانههای مدرنتر اس ۵۰۰-که
میتوانند موشکهای بالستیک را نابود کنند ،به من
اطالعداد.لوکاشنکوهمچنینگفت:مینسکومسکو
با فهرستی از تسلیحات به ارزش بیش از یک میلیارد
دالر که تا س��ال  ۲۰۲۵به بالروس ارس��ال خواهند
شد ،موافقت کردند.

خــبرویـژه

عزلونصبهایجدیدپادشاهعربستان

پادش��اه عربس��تان رئیس امور ویژه پادش��اهی را از
س��مت خ��ود برکنار کرده و ش��خص دیگ��ری را به
ج��ایاومنص��وبکرد.ب��هنقلازالجزیره،س��لمان
بن عبدالعزیز ،پادش��اه عربس��تان  ۳فرمان پادشاهی
صادرکردکهش��املانتصابمقاماتدرپس��تهای
مختلفوبرکنارییکمقامبرجس��تهازس��متخود
بود.خبرگزاری عربستانی واس گزارش داد که اولین
دستور شامل برکناری ناصر بن عبدالرزاق بن یوسف
النفیس��ی ،رئیس امور ویژه پادش��اه از سمت خود بود.
طبق اعالم این خبرگزاری ملک سلمان در این حکم
عبدالعزی��ز ب��ن ابراهیم بن حمد الفیصل را به عنوان
رئی��س جدی��د امور ویژه خ��ادم حرمین با درجه وزیر
تعیینکرد.پادشاهعربستانهمچنین"ماجدبنمحمد
بن ابراهیم المزید" را به عنوان رئیس سازمان امنیت
س��ایبریبادرجهوزیرمنصوبکرد.فرمانس��ومنیز
شاملتعیین"بدربنعبدالرحمانبنسلیمانالقاضی"
به عنوان معاون وزیر ورزش بود.پیش از این نیز پادشاه
عربستان "خالد الحربی" مدیر اداره امنیت عمومی را
به اتهام فساد برکنار کرد.

سفرقریبالوقوع
امیرعبداللهیانبه
دهلی نو

حجتاالسال م محسنی اژهای تاکید کرد

مبارزه با فساد اولویت دوران جنگ اقتصادی

موانع تولید باید توسط دولت برطرف شود
گروهسیاسی:رئیسقوهقضاییهباتاکیدبرلزوم
حذف بسترها و گلوگاههای فساد یکی از این
بسترهای مهم فساد زا را «زمین» عنوان کرد
و گفت بسیاری از پروندهها که به آسیبهای
جدی منتهی شده از زمین نشأت میگیرد که
در اختیار دولت ،وزارت راه و مس��کن و منابع
طبیع��یق��رارداردوب��هبهانههایمختلفدر
اختی��ار دیگ��ران ق��رار میگیرد.ب��ه گزارش
اس��کناس به نقل از مرکز رس��انه قوه قضاییه،
حجتاالسالموالمس��لمینمحسنیاژهایدر
جلس��ه ش��ورای عالی قوه قضاییه با تس��لیت
درگذش��ت مرحوم حجتاالسالموالمسلمین
س��ید احمد زرگر رئیس دادگاه انقالب تهران
اظهار داش��ت :حجتاالس�لام زرگر در طول
س��الهای بع��د از انقالب ب��ا روحیه انقالبی و
جه��ادی و اخالص و خطرپذیری زندگی خود
را وقف انقالب و مردم کرده بود.محسنی اژهای
افزود :در مدت کوتاه اخیر بیش از یکصد زندان
در سراسر کشور به دفعات مورد سرکشی قرار
گرفته و بخشی از مسائل آن رسیدگی شده و
رون��د بهبود وضعی��ت زندانها همچنان ادامه
دارد.ویب��ااش��ارهب��هبازدیدروزجمعهخوداز
زندان دماوند ،از رئیس کل دادگستری استان
تهران خواست که وضعیت زندانیان و کسانی
ک��ه اع�لام کردند چند ماه اس��ت بالتکلیف
ماندهاند و امکان تبدیل قرارش��ان وجود دارد
بررسی و مشکل آنها را برطرف کنند.رئیس
قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش یکی
از مهمترین اقدامات در دوران جنگ اقتصادی
را مب��ارزه هم��ه جانبه با فس��اد در همه ابعاد و
عرصهه��ا عنوان کرد و گفت :در دوران جنگ
اقتصادی از طرفی باید با فساد مبارزه کنیم و از
طرفی باید از فعاالن اقتصادی که میخواهند
در چارچ��وب قانون س��رمایهگذاری و تجارت

«ارزهای ترجیحی و غیر ترجیحی» یکی از بسترهای فسادزا است

کرده و از طریق تولید ،نیازهای مردم را تأمین
کنند حمایت نماییم.محسنی اژهای تأکید کرد:
دستگاه قضایی با کسانی که در شرایط دشوار
جنگ اقتصادی در زمین دشمن بازی و فشار
مضاعف به مردم وارد میکنند ،قاطعانه برخورد
خواهد داشت.وی از دستگاههای اطالعاتی و
امنیتینیزخواستکهباجداسازیصفکسانی
ک��ه میخواهند به مردم خدمت و در چارچوب
ضواب��ط قانون��ی منافع خود را نیز تأمین کنند،
با کس��انی که چوب الی چرخ نظام اقتصادی
کش��ور میگذارن��د و بازار را ب��ه هم میزنند و
نیازمندیه��ای م��ردم را احتکار میکنند تا با
قیمت گزاف بفروش��ند ،قاط��ع برخورد کنند.
رئیس دستگاه قضا گفت :همانطور که رئیس
جمه��ور نیز بارها تأکید کردند اگر میخواهیم
هم موانع تولید و سرمایهگذاری برطرف و هم
با فساد مقابله شود ،بخش عمده اقدامات باید از
سوی دولت صورت گیرد.محسنی اژهای ادامه
داد :ام��ور اجرای��ی واردات و صادرات و فرآیند
سرمایهگذاری و صدور مجوزها در دست دولت
اس��ت که اگر به درس��تی ریلگذاری و نظارت
نشوددراینمسیرخطابوجودمیآید.ویبابیان
اینکهمقاممعظمرهبریبهدنبالتحققعدالت
اجتماعی هستند تصریح کرد هر برنامهای که

در حوزههای مختلف اجرا میش��ود باید یک
پیوستعدالتداشتهباشد.رئیسقوهقضاییهبا
تأکید بر لزوم حذف بسترها و گلوگاههای فساد
یکی از این بسترهای مهم فساد زا را «زمین»
عنوان کرد و گفت بس��یاری از پروندهها که به
آس��یبهای جدی منتهی شده از زمین نشأت
میگیرد که در اختیار دولت ،وزارت راه و مسکن
و منابع طبیعی قرار دارد و به بهانههای مختلف
در اختیار دیگران قرار میگیرد.محسنی اژهای
ادام��ه داد این زمینها برای اجرای پروژههای
کش��اورزی یا دام��داری در اختی��ار افراد قرار
میگیرد ،اما به دلیل فقدان نظارت ،با دور زدن
قانون دستخوش تغییر کاربری میشوند و این
مس��ئلهباعثایجادش��کافبزرگبینغنیو
فقیر میشود .رئیس قوه قضاییه یکی دیگر از
بس��ترهای فسادزا را «ارزهای ترجیحی و غیر
ترجیح��ی» عنوان ک��رد و با بیان اینکه دولت
بای��د در این خص��وص تصمیم قاطعی بگیرد
اظهار داش��ت به برخی افراد برای وارد کردن
اقالم مورد نیاز مردم همچون گوش��ت و مرغ
ارز ترجیحی داده شده تا این اقالم را وارد کشور
کنند ،اما هم این ارزها برنگشته ،هم وضعیت
بازار به گونهای است که اقالم مورد نیاز مردم
با قیمت گران فروخته میشود.وی با تأکید بر

لزوم نظارت بر نحوه تخصیص ارز و چگونگی
مصرف آن خاطرنشان کرد که برخی افراد در
س��ایه نبود نظارت میلیاردها میلیارد ثروت به
دست آوردهاند و در کنار آن در کشور شاهد کوخ
نش��ینی تهیدستان هستیم.رئیس قوه قضاییه
از «تس��هیالت بانکی»به عنوان یکی دیگر از
بسترهای فساد زا یاد کرد و گفت :تعداد افرادی
که باالی هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارند
و برای آنها پروندههایی نیز تش��کیل ش��ده
محدود است ،اما همین تعداد نیز موجب اخالل
در نظ��ام بانکی شدند.محس��نی اژهای افزود:
بعضی افراد تس��هیالت بانکی را به بهانههای
مختلفمانندسرمایهگذاریدریافتکردند ،اما
این تسهیالت را در جای خود مصرف نکردند و
اگر برای این مسئله به صورت ریشهای تدبیر
نشود اقدامات قضایی کم اثر خواهد بود.رئیس
دس��تگاه قضا نقدی نی��ز به تصمیم دیوانعالی
کشور درباره نرخ سود تسهیالت بانکی داشت
و متذکر ش��د که در صدور رأی وحدت رویه و
بخشنامهصادرهدراینخصوصنیزدقتکافی
صورت نگرفته است.وی در توضیح این مطلب
گفتکهبایدبینقراردادهایبانکیتفاوتقائل
شد و همانطور که دریافت سود مرکب و سود
تس��هیالت بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی
و شورای پول و اعتبار خالف است ،هزینهکرد
تسهیالتخارجازموضوعمقرروثروتاندوزی
از این راه نیز خالف است.رئیس دستگاه قضا
گفت :برخی افراد برای سرمایهگذاری در حوزه
دامداری و کش��اورزی یا راهاندازی کارخانهها
و وارد کردن مواد اولیه از بانکها تس��هیالت
گرفتهاند،امابااینپولهازمینخریدندکهحاال
این زمینها  ۱۰برابر قیمت پیدا کرده و حتی اگر
سود بانکی را بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی
بپردازند باز هم سود میکنند.

سخنگویدستگاهدیپلماسیتاکیدکرد

ت ایران است
روابطباهمسایگاناولوی 

گ�روه سیاسی:س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه
در پاس��خ به پرسش��ی درباره نشست روز گذشته
آیتاهلل رئیسی و مصطفی الکاظمی نخست وزیر
ع��راق و افزایش س��همیه روادید زوار اربعین نیز
اظهار داش��ت :س��فر الکاظمی در راستای روابط
بس��یار نزدیک ایران و عراق انجام ش��د .نخست
وزیر عراق به عنوان اولین مقام ارشد خارجی بعد
از تحلیف به ایران سفر کرد و هیأت بلندپایهای را
به همراه داش��ت و گفتوگوهای بسیار خوبی در
تهران انجام و تمرکز بر مسائل اقتصادی و تجاری
و پروژههای در دست اجرا بود ،مثل پروژه راهآهن
بص��ره  -ش��لمچه و همکاریه��ا در حوزههای
انرژی ،نفت و گاز و ...بود.به گزارش اس��کناس
ب��ه نقل از فارس،س��عید خطی��بزاده همچنین
عن��وان ک��رد :درباره دو موضوع خاص تبادل نظر
ش��د .یکی در حوزه تس��هیل روادید تردد اتباع دو
کش��ور و همچنین در خصوص زوار اربعین.وی
با بیان اینکه همچنان به خاطر محدودیتهای
کرونایی مضایق جدی وجود دارد ،افزود :دو طرف
تالش دارند این عدد را تا جایی که ممکن است،
با رعایت س�لامت زوار باال ببرند .توافق اولیه در
بغداد  ۳۰هزار نفر از زوار ایرانی بود که این فرصت
مهیا شود از مسیر هوایی وارد عراق شوند .پیش
از س��فر الکاظمی ،عدد  ۶۰هزار توافق ش��د و در
س��فر روز گذش��ته مجدد توافق شد روی  ۶۰هزار
هم مقامات بهداشتی و مرتبط با اربعین دو طرف
تجدید نظر کنند و ببینید اگر بتوانند براساس هر

میزانی که ممکن ش��ود حداکثر امکان را محقق
کنند ،ولی همچنان در فضای تردد هوایی صورت
خواه��د گرفت.خطی��بزاده درباره لغو روادید نیز
اظهار داش��ت :ما لغو روادید را برای اتباع عراقی
تصویب کردیم و منوط به عمل متقابل از سوی
دوس��تان عراق بود که در پی س��فر الکاظمی به
ته��ران ،ب��رای ترددهای هوایی این توافق انجام
ش��د و ترتیبات اجرایی آن هم طی روزهای آتی
صورت خواهد گرفت.س��خنگوی وزارت خارجه
درباره اظهارات نخستوزیر ارمنستان که ساخت
خط راه آهن بین ایران ،ارمنس��تان و روس��یه را
مهم خوانده و برای تقویت مناسبات با ارمنستان
چه گامهایی برداش��ته شده است؟ اظهار داشت:
روابط با همسایگان اولویت ایران است و در دولت
سیزدهم هم این موضوع هم در مجلس و هم در
مراسم تحلیف و بعدا هم توسط وزیر امور خارجه
گفته شد .لذا ما به صورت متوازن ولی با اولویت
باال با تمامی کش��ورهای همس��ایه روابط خود را
بیش از پیش گس��ترش داده و میدهیم و تالش
میکنیم از ظرفیتهای جمهوری اس��تفاده شود
برای اینکه توسعه و ثبات منطقهای با مشارکت
همه کش��ورهای منطقه و با پیش��رفت و توس��عه
همان کشورها حاصل شود.

سفر گروسی در چارچوب حل و فصل برخی

مسائل فیمابین انجام شد

س��خنگوی وزارت خارجه همچنین در پاس��خ به
سؤالی درباره سفر رافائل گروسی مدیرکل آژانس

بینالمللی انرژی اتمی و بیانیه مش��ترک صادره
در این سفر و احتمال صدور قطعنامه علیه ایران
در شورای حکام نیز اظهار داشت :مروادات ایران
و آژان��س کام�لا معمول و فنی اس��ت و مادامی
که جنبه غیرسیاس��ی و غیر تبعیض آمیز روابط
آژانس با ایران حفظ شود ،ایران در پرتو آن ،روابط
خودش را با آژانس با جدیت پیگیری خواهد کرد
و پیگی��ری کرده اس��ت.خطیبزاده اضافه کرد:
سفر گروسی به تهران پیش از برگزاری نشست
ش��ورای ح��کام در چارچ��وب حل و فصل برخی
مس��ائل فیمابی��ن بود که با تف��وق رویکرد فنی
آژان��س و رابط��ه فنی که ایران ب��ا آژانس دارد،
ص��ورت گرفت .وی اظهار داش��ت :رایزنیهای
بسیار خوبی انجام شد و این موضوعات جدیدی
نبوده و نیست و در بستر همکاری فیمابین در حال
انجام بود که به خاطر اجالس حکام ،گفتوگوها
به صورت فشردهتر در تهران انجام شد .این سفر
موف��ق ب��ود و توافق ش��د در چارچوب فنی بدون
اجازه به طرفهای دیگر برای اینکه موضوعات
سیاس��ی را وارد روابط فنی ایران و آژانس کنند
این روابط ادامه یابد.

در خصوص واردات واکسن هیچ خط قرمزی

نداشتیم و نداریم

خطیبزاده همچنین درباره واردات واکسنهای
فایزر و مدرنا و اینکه یکی از رهیافتهای دولت
جدید استفاده از راههای غیربرجامی برای تامین
منافع اقتصادی کش��ور بوده اس��ت که در بحث

واردات واکس��ن ش��اهد بودیم نیز اظهار داشت:
ما در خصوص واردات واکسن هیچ خط قرمزی
نداشتیم و نداریم و مرجعیت صالحیتدار و یگانه
اینکه کدام واکسن وارد شود وزارت خارجه بوده
اس��ت .وزارت بهداش��ت در مقاطع��ی مصحلت
ندانس��ته و تصور این بوده که منابع قابل اعتماد
نیستند و شرکتهای وارداتی دارای ویژگیهای
واردات نبودند .در یکی دو ماه اخیر درخواستها
به صورت حداکثری در حال تایید ش��دن اس��ت و
از مس��یرهای مختلف باعث تس��ریع در واردات
واکسن شده است .از مسیر کوواکس و همکاری
با کش��ورهایی چون چین واردات در حال انجام
است.وی گفت :در خصوص تامین نیازهای مردم
مسیر برجامی و غیربرجامی نمیشناسیم و هیچ
خ��ط قرم��زی نداریم .دولتی در جهان اس��ت که
میخواهد خود را به عنوان پلیس دنیا معرفی کند
و بدون توجه به قوانین بینالمللی خودش قاضی
و زندانبان میش��ود .دنیا بیدار ش��ده و میداند که
آمری��کا نمیتواند قوانین خود را به عنوان قوانین
بینالمللی تحمیل کند .به رغم تمامی تحریمها
و فش��ارها وظیفه قطعی و اصلی حاکمیت اس��ت
که نیازهای مردم را تامین کند.

وزیر دفاع:

تظاهراتصدهایمنی
علیهشورایانتقالیجنوب

طبق گفته ش��اهدان عینی ،صدها تن از ش��هروندان
یمن��ی در محکومیت ش��ورای انتقال��ی جنوب مورد
حمایت امارات ،در اس��تان «أرخبیل سقطری» واقع
در جنوب ش��رقی یمن تظاهراتی برپا کردند.به نقل
از خبرگزاری آناتولی ،ش��اهدان عینی اعالم کردند،
صدها تن از شهروندان یمنی در مقابل مقر فرماندهی
محلی (تحت کنترل شورای انتقالی جنوب) در شهر
«حدیبو» واقع در مرکز جزیره س��قطری تظاهراتی
برگزار کردند.

یک روزنامه هندی به نقل از مقامات رسمی و منابع مطلع گزارش داد که وزیر امور خارجه ایران به زودی به دهی نو سفر خواهد کرد تا درباره مسائل دوجانبه و موضوع افغانستان با مقامات هندی
به رایزنی بپردازد.به گفته مقامات ناشناس ،دهلی نو یک هفته پس از میزبانی روسای اطالعاتی و امنیتی آمریکا و روسیه برای سفر وزرای امور خارجه ایران و عربستان سعودی آماده می شود و
این سفر بخشی از مذاکرات گسترده پیرامون افغانستان با کشورهای همسایه خواهد بود .طبق گفته منابع مطلع ،حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جدید ایران قرار بود روز دوشنبه به دهلی
نو سفر کند اما سفر او به خاطر مسائلی که در برنامه ریزی ها پیش آمده و نشست آتی سازمان همکاری شانگهای به تعویق افتاده است و در آینده نزدیک انجام خواهد شد.

 20میلیون دوز واکسن فخرا تحویل وزارت بهداشت میدهیم

گروه سیاس�ی:وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای
مس��لح در مراس��م آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی
واکس��ن فخ��را گفت :تا پایان س��ال  ۲۰میلیون
دوز واکس��ن فخرا را تحویل وزارت بهداش��ت و
درمان خواهیم داد .به گزارش اس��کناس به نقل

از رواب��ط عموم��ی وزارت دف��اع ،امیر س��رتیپ
محمدرض��ا آش��تیانی وزیر دفاع در مراس��م آغاز
فاز س��وم کارآزمایی بالینی واکس��ن فخرا که روز
دوشنبه در مجتمع ورزشی صنایع دفاع برگزار شد
گفت :نیروهای مس��لح و وزارت دفاع در راس��تای
مأموریتهای ذاتی که دارند در جهت مواجهه با
تهدیدات به ویژه توسعه سالمت دفاعی و پدافند
زیس��تی که قطع ًا در آینده کش��ورها را مورد تهدید
قرار خواهد داد ،فعالیتهای خود را انجام میدهند.

وی با اش��اره به اقدامات وزارت دفاع بعد از ش��یوع
ویروس کرونا اظهار داشت :فعالیت خودمان را در
جهت تولید واکسن از سال  ۹۸تحت هدایت شهید
فخریزاده و همکارانش��ان در سازمان سپند آغاز
کردیم و به یاری خداوند متعال این مجموعه موفق
ش��د واکس��ن ایرانی فخرا را به تولید برساند .وزیر
دفاع با اشاره به روند تولید واکسن فخرا گفت :در
مرحله اول موفق شدیم یک میلیون دوز واکسن
را در م��اه تولی��د کنیم که ای��ن تولیدات در اختیار

وزارت بهداش��ت قرار خواهد گرفت و در ادامه در
ماه آینده نیز با توسعهای که داده شد و راه اندازی
خط تولید جدید ،میزان تولید را به  ۵میلیون دوز در
ماه خواهیم رساند و تا پایان سال به یاری خداوند
 ۲۰میلیون دوز واکسن را تحویل وزارت بهداشت
و درمان خواهیم داد .امیر آش��تیانی تصریح کرد:
این اقدامات قطع ًا یک نوع رزمایش برای نیروهای
مسلح در امر مبارزه با ویروسهایی است که ممکن
است در آینده کشور ما را تهدید کند.

اخبار

تسلیت رهبر انقالب در پی درگذشت
حجتاالسالم «سید احمد زرگر»

حض��رت آی��تاهلل خامنهای در پیامی درگذش��ت
حجتاالسالم زرگر رئیس دادگاه انقالب تهران و
از قضات با سابقه کشور را تسلیت گفتند .متن پیام
رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
درگذش��ت روحانی مجاهد جناب حجتاالس�لام
س��یداحمد زرگ��ر رحمةاهللعلی��ه را ب��ه خانواده و
بازماندگان محترم و دوس��تان و همکاران ایش��ان
تسلیت عرض میکنم .شجاعت و صراحت در مقام
قضا و تالش مجاهدانه در مقام امر به معروف و نهی
از منکر ،بخشی از خصوصیات ممتاز آن مرحوم بود.
از خداوند متعال رحمت و مغفرت و حش��ر با اجداد
طاهرینش را برای ایشان مسألت میکنم.
سیدعلی خامنهای ـ  ۲۲شهریور ۱۴۰۰
ّ
سرلشکر باقری تاکید کرد

اعزام ناوگروه  ۷۵نداجا جلوهای از
اقتدار و آمادگی نیروهای مسلح

رئی��س س��تاد کل نیروه��ای مس��لح در پیام��ی با
تبری��ک بازگش��ت ناوگ��روه  ۷۵نی��روی دریایی
ارت��ش ،تاکی��د کرد :این همت س��ترگ جلوه ای از
اقتدار و آمادگیهای نیروهای مس��لح کش��ور برای
نقشآفرینی های بین المللی و راهبردی در تامین
امنیت و ثبات جهانی است.در پیام سرلشکر باقری
آمده است:بازگشت شکوهمند و غرور انگیز ناوگروه
 ۷۵نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران از
ماموریت خطیر دریانوردی در پهنه اقیانوس اطلس
و مشارکت مقتدرانه در رزمایش دریایی بین المللی
که موجبات خرسندی امام و امت و مباهات نیروهای
مسلح کشور عزیزمان را رقم زد  ،به محضر مبارک
مقام عظمای والیت و رهبری و فرماندهی کل قوا
حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی ) و خالقان این
دس��تاورد ش��گرف به ویژه فرمانده خردمند و معزز
کل آجا و دریادالن خس��تگیناپذیر نیروی دریایی
ارتش غیرتمند تبریک عرض می نمایم.این همت
سترگ که جلوه ای از اقتدار و آمادگیهای نیروهای
مس��لح کشور برای نقشآفرینی های بین المللی و
راهبردی در تامین امنیت و ثبات جهانی اس��ت را
پ��اس داش��ته و اطمینان داریم ت��داوم و تکرار این
مجاهدت بزرگ که محصول راهبرد "ما می توانیم"
و اتکا به توانمندی های بومی و ایرانی اس��ت  ،به
فضل خدای کریم و نعیم  ،ضامن درخشش و تبلور
قابلیتها و شایستگیهای ملت عظیمالشأن ایران
در میدان های مختلف خواهد بود .

عراق برای تغییر سیاستهایش
به ایران نیاز دارد

مدیرکل پیش��ین خاورمیان��ه وزارت خارجه گفت:
عراقیها سیاس��ت متوازنی را دنبال می کنند و در
این تغییر سیاستهایش��ان به ایران هم نیاز دارند.
قاس��م محب علی در گفتوگو با ایس��نا ،درباره سفر
نخستوزیر عراق به تهران گفت :به نظر می رسد
این سفر بیشتر دو جانبه باشد ،آن هم با توجه به تغییر
سیاستها در منطقه و انتخابات بعدی که در عراق
در پیش است .وی تصریح کرد :تحوالتی در منطقه
اتفاق می افتد ،آن هم در ش��رایطی که آمریکایی
ه��ا از منطق��ه خارج می ش��وند و یا حضور فیزیکی
آنه��ا کاه��ش می یابد .در واقع به نوعی خأل قدرت
در حال ش��کلگیری است و کشوری مانند فرانسه
تالش میکند تا جای خالی آمریکا را در منطقه پر
کند .این کارش��ناس مسائل خاورمیانه خاطرنشان
کرد :بنابراین عراقی ها نگران این هستند که خأل
حضور آمریکا درگیری ش��دیدی را در عراق ایجاد
کند .مانند آنچه در زمان اوباما و گسترش اقدامات
داع��ش ص��ورت گرفت که منازعات منطقه ای رخ
داده و جنگ های نیابتی شکل گرفت.

علت سرعت واردات واکسن
 9از نگاه یک نماینده مجلس

یک عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در
مجلس شورای اسالمی ،تاکید کرد :سرعت وارادات
واکسن با وجود بهانه های هشت ساله گذشته نشان
می دهد که مشکل اصلی در داخل کشور بوده است.
به گزارش ایسنا ،علی حدادی نماینده مردم طالقان،
س��اوجبالغ ،نظرآباد و چهارباغ در مجلس ش��ورای
اسالمی در صفحه شخصی خود در توئیتر ،نوشت:
« وارداتواکسن در حالی سرعت قابل توجه گرفته
است که نه مذاکرهای به نتیجه رسیده ،نه تحریمی
برداشته شده و نه ایران  FATFرا پذیرفته! بهانههای
واهی که هشت سال برای توجیه کاستیها و ترک
فعلها مطرح می ش��د؛ ولی اکنون مش��خص شده
مشکل اصلی در داخل بود نه خارج مرزها!»

