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اقتصاد جامعه

اخبار

اعطای مرخصی به ۳۶هزار زندانی از ۱۸تیرماه تاکنون

سهشنبه 31تیر - 1399شماره833

رییس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشــور از تداوم اعطای مرخصی به زندانیان بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضاییه خبر داد .به گزارش
اقتصادسرآمد ،مهدی حاج محمدی در نشست شورای عالی قضایی با اشاره به بخشنامه جدید رئیس قوه قضاییه مبنی بر اعطای مرخصی به زندانیان در
موج جدید شیوع ویروس کرونا ،گفت :از  ۱۸تیر ماه تاکنون  ۳۶هزار و  ۲۸۳نفر از زندانیان مشمول این مرخصی یا تمدید مرخصی قبلی شدند که این روند
همچنان ادامه دارد.وی ادامه داد :بهعنوان نمونه به  ۵۸درصد از زندانیان خراسان جنوبی و  ۵۵درصد زندانیان استان گلستان در  ۱۵روز اخیر مرخصی
اعطا شده است.

یادداشت

رئیس قوه قضائیه:

نگاهی متفاوت به سند همکاری
ایران و چین
عماد آبشناس
چند سال است که هند به بهانه تحریم ها بازی در
می آورد و زمانی که بحــث همکاری ایران و چین
مطرح شد ،چینی ها گفتند ماحاضر هستیم پول
نقد را بیاوریم این پروژه را اجرا کنیم لذا ترکشــی
است که این ماجرا ایجاد کرد.
اگر سند همکاری ایران و چین اجرایی شود تحریم
ها شکسته می شوند.قطعا آنهایی که در این زمینه
بحث هایی را مطرح میکنند ،اگر دلسوز هستند از
ماهیت سند اطالعی ندارند و همکاری ایران و چین
را تحت تاثیر تبلیغات آمریکا در نظر دارند.
در مفهوم علوم سیاسی تفاهم نامه ها تنها یک سند
همکاری است و سند همکاری برای کشورها الزام
آور نیســت و چیزی به نام واگذاری نداریم ممکن
است در سند همکاری به فرض کشورها تعهد کنند
مناطقی را برای مدتی در اختیار سایر کشورها قرار
دهند تا بهره برداری صورت گیرد ،در این ســند
همکاری نیز چین اجازه می دهد تــا در برخی از
مناطق این کشور از طریق دریاها و اقیانوس ها به
مدت  25ســال مخازن بزرگ تری را برای ذخیره
نفت در اختیار داشته باشیم.
اگر تولید نفت را کاهش دهیم بســیاری از چاه ها
مشکل پیدا می کند لذا برای این که چنین اتفاقی
نیفتد وزارت نفت بخشی از نفت تولیدی براساس
معیارهای اوپک را از طریق کشتی ها در مناطقی
ذخیره می کند.
از طرف دیگر ایرانی ها هم گفته اند که یکســری
هتل ها در کیش را بــرای مدتی به چینی ها اجاره
می دهند اما این مساله به معنای واگذاری نیست
به عنوان مثل ایران هم یکسری هتل در عربستان
زمان حج اجاره مــی کند آیا این هــم به معنای
واگذاری بخشی از عربستان به ایران است؟
تفاهم نامه این اطمینان را بــه چینی ها می دهد
که ایران پایبند به همکاری با آنها اســت و آن ها
برای سرمایه گذاری دلگرم می شوند ،زیرا در دوره
تحریم های شورای امنیت علیه ایران چینی ها نفت
ایران را خریداری کردند حدود  9-8سال پیش و به
ما کمک کردند بخشی در زمان آقای احمدینژاد
بود و بخشی هم در ابتدای دوره ریاست جمهوری
آقای روحانی .ما در سیســتم سیاسی و اقتصادی
کشور گرایش زیادی به سمت کشورهای اروپایی
داریم و پس از امضای برجام بسیاری از قراردادها
با چین را تعلیــق کردیم و به ســراغ اروپایی ها و
همکاری با آنها رفتیم اما یکباره با خروج آمریکا از
برجام ،تحریم ها برگشتند و اروپایی ها هم زیر همه
تعهدات زدند ،لذا اکنون که سراغ چینی ها رفتیم
آن ها می گوینــد با چه تضمینــی .در نتیجه این
تفاهم نامه تضمین را به آن ها می دهد اما قراردادی
الزام آور نیست.
آمریکا به خوبی می داند اگر این سند همکاری اجرا
شود ،تحریم ها شکســته می شوند لذا تالش می
کند جلوی فروش نفت ایــران را بگیرد ،چینی ها
هم تعهد کرده اند روزانه یک میلیون بشــکه نفت
بخرند با تخفیف جزئی ،البته در هر موردی وقتی
شــما خرید عمده داشته باشــید حتما فروشنده
تخفیف قائل می شود.کشورهای همجوار ما حاضر
هستند برای این که ما را زمین بزنند هر کاری انجام
دهند مثال عربســتان در فروش نفت خود تالش
میکند تا ایران و روســیه را زمیــن بزند .بنابراین
های و هوی به راه افتاده بیشــتر تحت تاثیر غضب
و ناراحتی آمریکایی ها اســت .چند سال است که
هند به بهانه تحریم ها بــازی در می آورد و زمانی
که بحث همکاری ایران و چین مطرح شد ،چینی
ها گفتند ما حاضر هستیم پول نقد را بیاوریم این
پروژه را اجرا کنیم لذا ترکشی است که این ماجرا
ایجاد کرد.آمریکایی ها احساس می کردند برجام
هیچ منفعت اقتصادی برای آنها ندارد همه منافع را
اروپایی ها می برند و اکنون که بحث همکاری چین
و ایران مطرح شــده اروپایی ها شروع به دست و پا
زدن کرده اند بنابراین وقتــی میتوانیم در مقابل
آنها ایستادگی کنیم که نوعی توزان یا معادله بین
المللی ایجاد کــرده ایم و قطع همــکاری با ایران
به این معنا نیســت که ما نمی توانیــم با دیگران
کار کنیم.
*کارشناس مسائل بینالملل

گروه سیاســی -رییس قوه قضاییه
دیروز شــورای عالی قــوه قضاییه
ضمن هشدار به آشوبگران گفت :خط قرمز ما
اغتشاش و ناامنی و به هم ریختن کشور است.
سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه
قضائیه گفت :رای اخیر دیوانعالی کشور مبنی
بر بازپس گیری منابع طبیعی تصاحب شده در
گلستان توسط دادگستری در سه دهه قبل،
این پیام را دارد که در حفظ حقوق عامه خط
قرمز نداریم.
به گزارش اقتصادســرآمد ،وی افزود :نهادها،
دستگاهها ،تعاونیها و اشخاص دیگر هم بدانند
در این دوره به هیچ فرد یــا نهادی اجازه داده
نخواهد شــد که به ســرمایه های ملی تجاوز
کنند و تضییع حقوق عامه از هیچکس پذیرفته
نیست.
رییسی با بیان اینکه نظام دادرسی در دستگاه
قضایی مبتنی بر ادلــه و اقتضای حق و عدل
اســت ،گفت :ظرفیتهای قانونــی و فرآیند
دادرسی هم تضمین کننده حقوق عامه است و
هم ضامن حقوق اصحاب دعوا و متهم.
وی با بیان اینکه فضاســازیها و جوسازیها
تاثیرگذار نیست ،گفت :بنای دستگاه قضایی
بر صدور رای بر مبنای شرع و قانون است .بین
اعتراض و اغتشاش فرق قائلیم و اعتراض را باید
شنید اما خط قرمز ما اغتشاش و ناامنی و به هم
ریختن کشور است.
رییس قوه قضاییه افزود :همکاران قضایی در
سراسرکشور نسبت به جرایم خشن حساس
باشند و با برخورد قاطع نگذارند افراد شرور و
متجاسر به قانون ،میدان پیدا کنند.

خطقرمزما اغتشاشاست

سید ابراهیم رئیسی شورای عالی قوه قضاییه با
تأکید بر اینکه نظام دادرسی و فرآیند دادرسی
در دســتگاه قضایی مبتنی بر کار کارشناسی
دقیق و حرفهای و قانون و عدالت است ،خاطر
نشــان کرد قوه قضاییه در انجام وظایف خود
تحتتأثیر فضاسازیها قرار نمیگیرد.
رئیس قوه قضاییه گفت :تمام مراحل و فرایند
دادرسی مبتنی بر موازین شرعی و ادله موجود
در پروندههای قضایــی و اقتضای حق و عدل
است و جوســازیها هرگز در تصمیم قضات
مؤمن و مخلــص و فرایند دادرســی و صدور
احکام قضایی اثرگذار نخواهد بود.
رئیسی گفت :روند حاکم بر دستگاه قضا ضامن
حقوق عامه ،حقوق اصحاب دعوا و حتی حقوق
متهم است و فرآیند دادرسی در نظام قضایی
حقوق همگان را تضمین می کند.

محمودموسویمجد
اعدام شد
قوه قضاییه از اجرای
حکم اعدام محمود
موسوی مجد خبر داد؛ فردی
که چندی پیش ســخنگوی
قــوه قضاییه از او بــه عنوان
«جاسوس ســیا و موساد» و
کسی که محل تردد و اسکان
ســردار ســلیمانی و برخی
فرماندهان نظامــی در ادوار
مختلف را به این سرویسها
اعالم میکرده است یاد کرد.
به گزارش اقتصادســرآمد،
مرکز رسانه قوه قضاییه اعالم
کرد«:صبح دوشــنبه حکم
محمــود موســوی مجد که
به اتهام جاسوســی به اعدام
محکوم شده بود ،اجرا شد.این در حالی اســت که دیروز وکالی سه نفر از محکومان به
اعدام در حوادث آبان  ۹۸اعالم کردند دیوانعالی کشور درخواست بررسی مجدد پرونده
موکلین آنها را پذیرفته و اجرای حکم آنها متوقف گردیده است.
احکام روزهای گذشته باعث شده ،کاربران در شــبکه های اجتماعی روایت قوه عاقل
مقتدر را منتشر کنند که در جایی سعی می کند به عدل و انصاف حکم کند و به جنجال
ســازیهای خارجی و هشــتگهای ترامپ و دخالت در امور داخلی ایران توجه نمی
کند و به ان هم پاســخ صریح و قاطع می دهد و در عین حال گوش شنوایی برای افکار
عمومی داخل کشور است.موسوی مجد از طریق تماس یکی از افسران  CIAدر غرب
آسیا به این سرویس جاسوسی وصل میشــود .این تماس که تحت رصدهای امنیتی
بود موجب شناسایی موسوی مجد شــده و از آن پس او تحت رصد نیروهای امنیتی
قرار میگیرد.رفتار مشــکوک او باعث میشــود تا بررســی ها در مورد وی دقیق تر
شود و ارتباطاتش با شبکه ای از افسران اطالعاتی ســیا کشف شود.موسوی مجد در
ازای جاسوسی و افشــای اطالعات در مورد مشــخصات یگان های مستشاری ،جنگ
افزارها ،سیســتم های مخابراتی ،معرفی فرماندهان و رفت و آمد آن ها حتی ســردار
شــهید ســلیمانی و موقعیت های جغرافیای مراکز مهم و کدهــا و رمزها ،دالرهای
آمریکایی دریافت میکرد تا اینکــه در همین ایام تحت اشــراف اطالعاتی ایران قرار
گرفت و ســطح دسترســی هایش کاهش پیدا میکند .او پس از جاسوســی آمریکا،
به ســرویس جاسوســی موســاد روی می آورد و اطالعاتی را نیز در اختیار آنها قرار
میدهــد .او حتــی در برههای تــاش میکند تا به ســرویس اطالعاتی عربســتان
وصل شود.نهایتا موســوی مجد در تاریخ  ۱۸مهرماه  ۹۷به اتهام جاسوسی دستگیر و
شعبه  ۱۵دادگاه انقالب اسالمی به اتهامات انتسابی وی رسیدگی و این شعبه در تاریخ
 ۳شهریور  ۹۸حکم اعدام وی را صادر میکند .این رای پس از طی کردن فرایند های
قانونی در دیوان عالی کشور تایید میشود.گفتنی است ،در نشست خبری سخنگوی
قوه قضاییه وی به خبرنگاران گفته بود که او به دلیل افشای جای سردارد شهید سلیمانی
دستگیر شــده که خبرگزاری میزان این مطلب را تکذیب و عنوان کرد که وی قبل از
شهادت سردار سلیمانی بازداشت شده است.

رئیس قوه قضاییه با تقســیم بندی و تفکیک
مبنای فضاسازیها علیه احکام و تصمیمات
قضایی اظهار داشــت :فضاســازیها گاهی
ناشــی از بی اطالعی و کم اطالعی نسبت به
پروندههاست که باید آحاد جامعه را از آن آگاه و
مطلّع کرد اما گاهی این تحرکات از روی غرض
ورزی صورت می گیرد.
رئیســی افزود :گاهی جوســازیها از سوی
آمریکا که مظهر تضییع حقوق انســان است،
اسراییل کودکُ کش ،منافقین که دستشان
تا مرفغ آلوده به خون انسانهای بی گناه است
و جریانات سلطنتطلب و ضد انقالب صورت
می گیرد که ماهیت آنها برای ملت روشن است
و اینها نمی تواننــد کوچکترین رخنهای در
اراده دســتگاه قضا برای اجرای حق و عدالت
ایجاد کنند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشــاره به حکم
اخیر دیوان عالی کشور برای بازگرداندن اراضی
بیتالمال که در اداور گذشــته در قالب یک
مجموعه تعاونی دادگســتری گلستان مورد
تصرف قرار گرفته بود ،ایــن اقدام را نمادی از
عدالتخواهی دستگاه قضایی دانست و گفت:
تضییع حقوق عامه از هیچکــس و هیچ نهاد
و سازمانی پذیرفته نیســت و قوه قضاییه در
صیانت از حقوق عامه هیچ خط قرمزی ندارد.
آیتاهلل رئیسی افزود :در دهههای اخیر برخی
که در حوزه اداری دســتگاه قضایی همکاری
داشتند ،یکسری اراضی را در ارتباط با کاری
که در استان انجام شــده و ظاهرا ً هم مقررات
رعایت شده بود ،در اختیار داشتند اما در فرایند
دادرسی مشخص شــد که این اراضی باید به
بیتالمال برگردد.
رئیس قــوه قضاییه به تعاونیها ،ســازمانها
و دســتگاههای اداری هشــدار داد که تحت
هیچ شــرایطی مجاز به تغییر کاربری اراضی
کشاورزی و جنگل ها و مراتع نیستند و همه
باید بدانند دستگاه قضایی در دوره مسئولیت
وی اجــازه نخواهــد داد کوچکترین تعدی
نســبت به ســرمایههای ملی و آب و خاک و
محیط زیست صورت گیرد.
رئیسی با بیان اینکه سرمایههای ملی متعلق به
همه عصرها و نسل ها و صیانت از آن بر همگان
واجب است ،تأکید کرد :دستگاه قضایی مصمم
به حفظ بیتالمال و جلوگیری از تضییع حقوق
عامه اســت و دســتگاههای اداری هم باید با
جدیت بــه وظایف خود در ایــن زمینه عمل
نمایند.

موضوعات ساختارشکنانهعلت
ت حدود ۱۰درصد از نمایندگان
رد صالحی 
هادی طحان نظیف،
عضــو حقوقــدان
شــورای نگهبان در آســتانه
چهلمین ســالروز تأســیس
شورای نگهبان در گفتگویی
عنوان کــرد :در ایام انتخابات
هم گفته شــد ،مشکل ما این
است که قانون ما را منع کرده
است که دالیل رد صالحیتها
را بــه صورت عمومــی اعالم
کنیم ،شاید کمتر از  ۱۰درصد
از نمایندگان مجلس دهم علت
رد صالحیتشان موضوعات
سیاسی بوده است ،البته این
موضوعــات سیاســی نیز به
معنای حرفهــای ضدنظام و
ضدحاکمیت و ساختارشکنانه بوده اســت که هیچ یک از جریانهای سیاسی در کشور
این موضوع را نمیپذیــرد؛ بنابراین بیش از  ۹۰درصد از دالیــل رد صالحیتها مباحث
غیرسیاسی بوده است.به گزارش اقتصادسرامد به نقل از ایلنا ،وی در ادامه افزود :میبینیم
که دیدگاههای مختلف سیاسی هم در انتخابات مجلس و هم در ریاست جمهوری حضور
دارند ،اگر شورای نگهبان این موضوع را مبنای سنجش قرار دهد ،نسبت به موارد خیلی
مهمتر نباید صالحیت را قبول میکرد.من در بحثهای سیاسی و جناحی در جلسات شورا
شاهد بودم که جناح سیاسی برای اعضای شــورای نگهبان مهم نبود و فقط در چارچوب
نظام بودن ،مالک بود و آنچه برای ما مهم است ،بندهای قانونی است.
نظیف گفت :بخشــی از آســیبها نیز به قانون بازمیگردد چون زمان اظهارنظر شورای
نگهبان  ۲۰روز است و حجم زیاد اســت و بررسیها شبانهروزی انجام میگرفت ،چون ما
نسبت به حقوق مردم مسئول هستیم؛ حق کسی که باید تأیید شود ،نباید ضایع شود ،لذا
موضوع تأیید صالحیت برای فقها و حقوقدانان مهم اســت .بخشی از آن اشکاالت قانونی
است و ما بارها اعالم کردهایم که ما مجری قانونی هستیم که نسبت به آن ایراد داریم اما تا
زمانی که این قانون هست و اصالحی در آن صورت نگرفته ،باید آن را اجرا کنیم.
این عضو حقوق دان شورای نگهبان بیان کرد :یکسری از اشکاالت هم برای ما هم آزاردهنده
است ،چون جامعه با ابهام و اقناعناپذیری مواجه است ،ما هم در میان همین مردم هستیم
و این فضا را حس میکنیم .به عنوان مثال شــخص داوطلب میگوید با وجود اینکه من
نماز میخوانم و روزه میگیرم شما من را ملتزم به اســام و نظام نمیدانید در حالی که
بارها گفته شده منظور صرفا اســام به معنای احکام عبادی آن نیست و در قانون ،التزام
عملی مدنظر است ،مثال وقتی فردی از بیتالمال سوءاستفاده میکند ،از نظر فقها ،عدم
التزام او به اســام محل تردید است؛ اینها مواد و بندهای قانونی اســت که ما باید به آنها
تمســک کنیم و نمیتوانیم ماده قانونی از خودمان به قانون اضافه کنیم.وی پایان متذکر
شد :این را هم بگویم شورای نگهبان ،دستگاه اطالعاتی مستقلی ندارد یعنی ما از مراجع
استعالمشونده مانند ناجا ،دادستانی کل و وزارت اطالعات استعالم میکنیم و نمیتوانیم
نسبت به استعالمات بیتوجه باشیم؛ همچنین گزارشات مردمی نیز دریافت میکنیم اما
صرفاً به گزارشاتی ترتیب اثر داده میشود که مستند باشند و اال کنار گذاشته میشوند.

تحریم ،سیاستی غیرانسانی ،ظالمانه و پوسید ه است
رئیس دفتر رئیس جمهوری تاکید کرد :سیاســت تحریم ،سیاســت
غیرانسانی ،ظالمانه و پوسیدهای اســت که باید کنار گذاشتهشود .به
گزارش اقتصادسرآمد ،محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در
حساب کاربری خود در توییتر نوشت«:اعتراض مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا به استفاده آمریکا از تحریمهای اقتصادی ،نشان میدهد،
حتی متحدان آمریکا هم از اعتیاد این کشور به تحریم ،بهستوه آمدهاند.
سیاست تحریم ،سیاست غیرانسانی ،ظالمانه و پوسیدهای است که باید
کنار گذاشته شود ،این فقط نظر ایران نیست .»
پیام وزارت خارجه
در خصوص برگزاری انتخابات در سوریه
ســخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد :جمهوری اسالمی ایران امیدوار
است انتخابات پارلمانی ســوریه گامی مثبت در راستای صلح،ثبات و
پیشرفت روند گفتوگوهای سیاسی سوری-سوری و تسکین آالم مردم
این کشور باشد.به گزارش اقتصادسرآمد ،سید عباس موسوی سخنگوی
وزارتامور خارجه ضمن ابراز مراتب خرسندی جمهوری اسالمی ایران
از برگزاری موفقیت آمیز انتخابات پارلمانی سوریه افزود :اینانتخابات در
شرایطی برگزار میشود که مردم سوریه به دلیل درگیری و ویرانیهای
تحمیل شده ناشــی از اقدامات گروههایتروریستی ،حضور نیروهای
اشغالگر خارجی و تحریم های ظالمانه یکجانبه رنج و سختی های زیادی
را متحمل شده اند.موسویتاکید کرد :جمهوری اسالمی ایران امیدوار
است انتخابات پارلمانی ســوریه گامی مثبت در راستای صلح ،ثبات و
پیشرفت روندگفتوگوهای سیاسی سوری-سوری و تسکین آالم مردم
این کشور باشد.
نگرانی نیکی هیلی از رویکرد جو بایدن نسبت به ایران
نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل از پیروزی احتمالی جو بایدن در
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و رویکرد او نسبت بهایران ابراز نگرانی
کرد.به گزارش اقتصادســرآمد ،نیکی هیلی ،نماینده پیشین آمریکا در
سازمان ملل در نشستی مجازی که به میزبانی ائتالف یهودیانجمهوری
خواه برگزار شد ،درباره جو بایدن رقیب دموکرات دونالد ترامپ رئیس
جمهور فعلی آمریکا در انتخابات سال ۲۰۲۰ریاست جمهوری این کشور،
مدعی شد که اگر بایدن در ماه نوامبر انتخاب شود ،به توافق هسته ای
ایران باز خواهد گشت.هیلی درادامه به اقدامات ترامپ از جمله انتقال
سفارت آمریکا از تل آویو به قدس اشغالی و خارج کردن آمریکا از توافق
هسته ای اشارهکرده و گفت :به خاطر تمام پیشرفتهایمان در زمینه
اسرائیل ،خاورمیانه و رساندن صدای آمریکا و اسرائیل به گوش دیگران از
فکر اینکه اگر بایدن به میان بیاید تمام این ها از بین خواهد رفت بیزارم
چرا که آن ها تالش خواهند کرد به توافق هسته ای ایرانبازگردند.
پیام توییتری مسعود بارزانی پس از دیدارش با ظریف
رئیس حزب دموکرات اقلیم کردســتان عراق در پیامــی توییتری به
محورهای مذاکراتــش با ظریف اشــاره کرد.مســعود بارزانی رئیس
حزب دموکرات کردســتان عراق در پیامی توییتری درباره دیدارش با
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان نوشت :دیدارثمربخشی
با محمدجواد ظریف در مقر حزب بارزانی داشتم .درباره اوضاع سیاسی
کنونی در اقلیم کردستان ،عراق و فراتر از آن وهمچنین بحران ادامه دار
سالمت با امید به نتایجی فوری گفتوگو کردیم.
واکنش رئیس دفتر حافظ منافع ایران در قاهره
به حذف نام فلسطین از نقشه گوگل
رئیس دفتر حافظ منافع جمهوری اســامی ایــران در مصر به حذف
نام فلســطین از نقشه جستجوی گوگل واکنش نشــان داد.به گزارش
اقتصادسرآمد ،ناصرکنعانی ،رئیس دفتر حافظ منافع جمهوری اسالمی
ایران در قاهره در توییتی به زبان عربی نوشت :فلسطین و تاریخ آن در
قلبمردم فلسطین و آزادگان جهان حفر شده است .علیرغم اقدام گوگل
در حذف نام فلسطین از نقشه جستجوی خود ،وجدان های بیداربشری
فلسطین را فراموش نخواهند کرد .وی همچنین جمله فلسطین-فی-
القلب(فلسطین در قلب ها است ) را هشتگ کرد.
بازدید اعضای کمیسیون امنیت ملی از فردو
جمعی از اعضای کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس
شورای اسالمی از تاسیسات هســتهای فردو بازدید کردند.به گزارش
اقتصادســرآمد ،تعدادی ازاعضای کمیســیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس شورای اسالمی از مرکز تاسیســات هستهای فردو در
قم بازدید کردند.در اینبازدید مسئوالن ســازمان انرژی اتمی آخرین
فعالیتهای مرکز هســتهای فردو بعــد از توقف روند برجــام را برای
نمایندگان تشریحکردند.
پادشاه عربستان بستری شد
پادشاه عربستان که برای انجام پاره ای آزمایشات پزشکی به بیمارستان
منتقل شده بود به علت مشــکل التهاب در کیسه صفرابستری شد .به
گزارش اقتصادسرآمد ،دفتر پادشاهی عربستان در بیانیه ای اعالم کرد
ملک سلمان بن عبدالعزیز ،پادشاه عربستان بامداد دیروز برای انجامپاره
ای آزمایشات درخصوص التهاب کیســه صفرا به بیمارستان تخصصی
ملک فیصل در ریاض منتقل شد.به دنبال این بیانیهوزیر خارجه عربستان
اعالم کرد که سفر امروز نخســت وزیر عراق به این کشور به خاطر حال
پادشاه و بستری شدن وی دربیمارستان به تاخیر افتاده است.گفته شده
بود که انتقال پادشاه برای انجام پاره ای آزمایشات تخصصی بوده است.
خودکفایی هوانیروز سپاه در قطعهسازی و مدرن سازی
فرمانده کل سپاه گفت :نهضت قطعهسازی در هوانیروز سپاه که نیاز ما
را به قطعات از سایر کشورها و حتی در داخل از بسیاری جنبهها برطرف
کرده ،امروز به خوبی انجام پذیرفته اســت .به گزارش اقتصادســرآمد،
سرلشکر حسین ســامی فرمانده کل سپاه در حاشــیه بازدید از گروه
بالگردی فتح هوانیروز سپاه با تاکید بر اینکه بخش اعظمی از بار و فشار
امنیت ملی در کشور بر دوش نیروی زمینی ســپاه است ،گفت :امروز
نیروی زمینی ما در مناطق مرزی مهم اعم از شمال غرب ،جنوب ،جنوب
شرق و جنوب غرب کشور آرایش دفاعی بسیار خوب و اطمینان بخشی
گرفته است.وی با بیان اینکه عملیاتهای امنیتی و دفاعی در این اعماق
نیازمند پشتیبانیهای متنوع است ،افزود :نیروی زمینی سپاه به دلیل
اینکه از دکترین تهاجمی در عمق بهره میبرد ،پشتیبانی بالگردی از آن
نیز یک ضرورت است.

