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اخبار کوتاه

با اقامه نماز رهبر انقالب ،اقشار مختلف مردم یار دیرین امام و رهبری را تا آرامگاه ابدیاش تشییع کردند

ششمین نشست مشترک برجام
با صدور بیانیه مطبوعاتی پایان یافت

تاکید5+1
بربیاثرماندنقانونآیسا

درخواست  5+1از واشنگتن برای
بیاثر کردن آیسا

در ادامــه ،هیئت آمریکایی ،با تأکید
مجدد بر پایبندی کامل این کشور به
برجام ،ضمن اشاره به امضا نشدن این
مصوبه از سوی رئیسجمهور آمریکا
به عنوان یک تصمیم مهم سیاسی،
و برشمردن یک سلسله از اقدامات
حقوقی و اجرایی که از سوی دولت
ایــن کشور بــرای بیاثر کــردن قانون
آیسا صورت گرفته است ،عنوان کرد
که با اقدامات انجا مشده هیچ تأثیر
عملیای بر قانون مزبور مترتب نبوده
و لذا نفس تصویب این قانون در کنگره
آمریکا مشکلی برای تعهدات برجامی
این کشور ایجاد نمیکند.در ادامه
نشست ،نمایندگان سایر دولتهای
عضو کمیسیون ،بــا جــدی قلمداد
کردن نگرانی ایران ،خواستار اقدامات
آمریکا در جهت بالاثر ماندن این قانون و
شفافسازی کامل در این زمینه شدند،
به گونهای که هیچ ابهامی نسبت به
اینکه ایــن قانون اثــری بر تجارت و
همکاری با ایران ندارد ،باقی نماند.
در ادامه جلسه ،همه کشورها بر تعهد
کامل خود به برجام ،و ضرورت پرهیز
از اقداماتی که به اجرای مؤثر و جامع
برجام در بخش لغو تحریمها لطمه وارد
آورد ،تأکید کرده و بر ضــرورت بیاثر
ماندن قانون آیسا و نیز سایر قوانینی
که به موجب برجام اجرای آنها باید
متوقف باشد پافشاری کردند.در این
نشست ،همچنین ،با اغتنام فرصت
و با توجه به گذشت حدودا یک سال از
اجرایی شدن برجام ،مروری نیز بر روند
اجرای سایر بخشهای برجام ،از جمله
کانال خرید و همکاریهای صلحآمیز
هستهای با ایــران (موضوع پیوست
سوم برجام) و نحوه ارتقا و گسترش این
همکاریها ،صورت گرفت.

صبح دیـــروز ،ملت ایـــران پیکر آیـــتا ...هاشمی
رفسنجانی را در تشییعی باشکوه بر دوش کشید.
این مراسم از ساعات ابتدایی صبح با حضور مردم
در دانشگاه تهران آغاز شد و مقام معظم رهبری نماز
را بر پیکر رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام
اقامه کردند .ســران قــوای سهگانه ،رئیس مجلس
خبرگان و سایر مقامات و مسئوالن کشوری و لشکری
به همراه خیل مردم در این نماز به رهبر انقالب اقتدا
نمودند .بعد از اقامه نماز ،پیکر آن مرحوم در خیابان
انقالب تهران تشییع و به سمت آرامگاه ابدی اش در
حرم مطهر امام خمینی(ره) رهسپار شد .شایان ذکر
است در این مراسم ،حجتاالسالم سید عمار حکیم،
رئیس ائتالف ملی عراق ،هم حضور داشت.در حرم
مطهر بنیانگذار کبیر انقالب نیز انبوه مردم انقالبی
کشورمان از ساعتها قبل به انتظار پیکر مرحوم
هاشمی نشسته بودند .پیکر آیتا ...هاشمی داخل
ضریح حضرت امام خمینی(ره) و در جوار رهبر فقید
انقالب به خاک سپرده شد .در این مراسم نیز خانواده
مرحوم و مسئوالن کشوری از جمله آی ـتا ...امامی
کاشانی ،اما مجمعه موقت تهران ،حضور داشتند.
رحلت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام سیل
پیامها و واکنشها را در پی داشت .در همین خصوص،
حــج ـتاالســام حسن روحــانــی ،رئیسجمهور
کشورمان ،در پیام تسلیت خود ،عنوان کرد :ایران به
سوک سردار شایسته خویش نشست و قهرمان ملی
مبارزه با استبداد و استعمار سر بر آستان حق نهاد.
آیـتا ...آملی الریجانی ،رئیس قوه قضائیه ،و دکتر
علی الریجانی ،رئیس مجلس شورای اسالمی ،نیز در
پیامهایی جداگانه این ضایعه را به رهبر انقالب و مردم
ایران تسلیت گفتند.

هاشمی استکبارستیز بود

سرلشکر پاسدار محمد باقری ،رئیس ستاد کل
نیروهای مسلح ،سیدحسن نــص ـرا ،...دبیرکل
حــزبا ...لبنان ،علی شمخانی ،دبیر شورای عالی
امنیت ملی ،و تعدادی دیگر از مسئوالن داخلی
و خــارجــی به مناسبت رحلت آیـــتا ...هاشمی،
پیا مهایی صادر کردند.سرلشکر قاسم سلیمانی،

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی،
گفت :اوال باید به مقام معظم رهبری تسلیت گفت که
بزرگترین مصیبت به ایشان وارد شد .خدا به ایشان
صبر و طول عمر بدهد و ایشان را برای ما حفظ کند و
ذخیره کند برای چیزهایی که از دست دادهایم.وی
افزود :آقای هاشمی همانطوری که از اول بود تا آخر
بود و همان حالتی که از اول داشت تا آخر داشت ،منتها
آقای هاشمی برخی وقتها تاکتیکهایی داشت،
همانطور که در دورههای گوناگون داشت ،وگرنه آقای
هاشمی هم استکبارستیز و هم صهیونیسمستیز بود.
محمدرضا عــارف نیز در ایــن خصوص در جمع
خبرنگاران گفت :ایشان یکی از استوانههای اصلی
انقالب بود و ویژگی بارز آن مرحوم عشق به انقالب و
توسعه آن بود .ایشان یار دیرین امام(ره) بود و بعد از
امام راحل(ره) نیز همواره در کنار رهبر انقالب بود.
محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه ،هم روز دوشنبه
در حاشیه مراسم بزرگداشت مرحوم آیتا ...هاشمی
رفسنجانی در حسینیه جماران در جمع خبرنگاران
گفت :آن مرحوم انقالب را از همهچیز بیشتر دوست
داشت.

دعواهای سیاسی ربطی به هاشمی نداشت

همچنین سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی ،مشاور

نظامی مقام معظم رهبری ،در جمع خبرنگاران گفت:
مرحوم آیتا ...هاشمی از شخصیتهای باحکمت و
سیاستمدار در انقالب اسالمی بود که نقش ممتازی
در اداره کشور ایفا میکرد.وی در پاسخ به سوالی
مبنی بر اینکه آیا بعد از فوت ایشان دعواهای سیاسی
پایان خواهد یافت ،اظهار کرد :دعواهای سیاسی
ربطی به آن مرحوم نداشت که با فوت ایشان پایان
یابد ،بلکه دعواهای سیاسی در دو جریان اصولگرا
و اصالحطلب است که از گذشته بوده و ادامه خواهد
داشت.
در همین راســتــا ،علیاکبر والیــتــی ،رئیس مرکز
تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،در پی رحلت آیــتا ...هاشمی رفسنجانی،
گفت :ایشان در مقاطع مختلف ،برای جلوگیری از
به ثمر رسیدن توطئههای دشمنان ،در صحنه بود و
همواره در کنار امام راحل(ره) و بعد هم در کنار مقام
معظم رهبری حضوری فعال داشــت .در استان
خراسان رضوی نیز مقامات و مسئوالن به این ضایعه
واکنش نشان دادند .حجتاالسالم ابراهیم رئیسی
ضمن عرض تسلیت ارتحال رئیس مجمع تشخیص
مصلحت نظام ،اظهار داشت :سالهاست که دشمنان
و جریانهای خناس تالش دارند در کشور اختالف
افکنند و تفرقه ایجاد کنند .در این میان ،برای ایجاد

هاشمی ُمصر بود شایستگی مقام معظم رهبری برای
جانشینی امام(ره) را یادآوری کند

آیــتا ...علمالهدی ،نماینده ولی فقیه در استان
خراسان رضوی و اما مجمعه مشهد مقدس ،نیز در
پیامی نوشت :خبر درگذشت ناگهانی یار دیرین
امــام راحــل عظیمالشان(ره) ،آیـــتا ...هاشمی
رفسنجانی ،مایه تاسف همه کسانی شد که در مبارزه
با رژیم ستمشاهی نقش داشتهاند .اینکه ایشان تا
آخرین روزهای حیات خود مصر بود مکررا نظر و تاکید
بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی مبنیبر شایستگی
مقام معظم رهبری برای جانشینی حضرت امام(ره)
را یادآوری کند ،از نقاط برجسته و ستودنی کارنامه
سیاسی اوست.
خانواده مرحوم آیتا ...هاشمی نیز عصر دیروز طی
پیامی ،از حضور مردم در این تشییع باشکوه قدردانی
کردند.در این پیام آمده است :زبانمان قاصر است از
آنکه سپاس خود را از سیل الطاف مردم قدرشناس
ایران ،مسئوالننظامبهویژهرهبرانقالب،مراجععظام
تقلید ،علما و نخبگان ،رهبران سایر ادیان و مذاهب و
مردم و مسئوالن کشورهایی که با همدردی و همراهی
تحمل این ضایعه بزرگ را برای ما آسانتر ساختهاند
اعالم کنیم.

محورهایموردنظرمانرادربارهحجاعالممیکنیم

قضاوتدربارهدیگرانآساننیست

آیــتا ...مصباح یزدی روز دوشنبه در همایش
«هــوشــیــاران خفته» کــه در دانــشــگــاه علوم
اسالمی رضــوی مشهد برگزار شد ،با اشــاره به
رحلت آیـــتا ...هاشمی رفسنجانی گفت:
ایشان فردی بود که عمری در کنار امــام(ره) و
در راستای تحقق منویات علما و بزرگان نظام
تالش کرد.
وی در ادامـــه ،در تبیین علل قضاوت دربــاره
دیگران بیان کرد :اختالف در ارزشگــذاری و
قضاوت دیگران میتواند دارای دو ریشه باشد.
گاهی جاهالنه نسبت به آن فرد قضاوت صورت
میگیرد و گاهی سوءتفاهم ایجاد میشود؛ بدان
معنی که با آنکه آن فرد میداند فاعل کار درستی
انجام داده ،از روی دیدگاه شخصی خود قضاوت

زاویه میان آیتا ...هاشمی و رهبر معظم انقالب بسیار
دسیسه کردند ،اما تدابیر رهبری معظم و سپس عشق
و عالقه وافر آیتا ...هاشمی به جایگاه والیت ،همه
آ نها را خنثی کرد.عضو شورای عالی حوزه علمیه
خراسان با بیان اینکه نطق آیتا ...هاشمی رفسنجانی
در جلسه مجلس خبرگان برای تعیین رهبری پس از
ارتحال امام خمینی(ره) فراموشنشدنی ،قابلتوجه
و تاملبرانگیز است ،تصریح کرد :بعد از آن جریان نیز
آیـتا ...رفسنجانی همواره در جلسات خصوصی و
عمومی این جمله را بر زبان میراند که «من زیر این
آسمان کبود هیچکسی را به لیاقت آیتا ...خامنهای
برای اداره این کشور و نظام نمیشناسم» .همچنین،
بارها این بحث را مطرح میکرد که «در این نظام آنچه
که میشناختم آن است که امور باید با محوریت والیت
فقیه و رهبری دنبال شود».

قاضیعسکر با تایید دریافت دعوتنامه از عربستان:

آیتا ...مصباح یزدی در دانشگاه علوم اسالمی رضوی:

تمدید قانون آیسا نقض تعهدات
برجامی آمریکاست

سیدعباس عراقچی ،معاون حقوقی
و امور بینالملل وزارت امور خارجه و
رئیس ستاد پیگیری اجــرای برجام،
پیش از برگزاری این نشست مشترک،
در گفتگویی ،در خصوص تمدید قانون
آیسا ،اظهار داشت :از دید ما ،تمدید
قانون آیسا نقض تعهدات برجامی
آمریکاست و باید به نحو مؤثری جبران
شود ،و این موضوع امروز در دستور کار
کمیسیون مشترک قرار گرفته است.
رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام ،با
اشاره به اینکه کارشناسان ایرانی یک
دور مذاکرات دوجانبه با کارشناسان
آمریکایی داشتهاند ،خاطرنشان کرد:
طبق ســازوکــار بــرجــام ،اگــر کشوری
نسبت به رفتار کشور دیگر شکایتی
داشــتــه بــاشــد ،اول بــایــد مــذاکــرات
دوجانبه بین آن دو کشور صــورت
بگیرد ،و ما این مذاکرات دوجانبه را
داشتیم.

بدرقهرفیق

عکس KHAMENEI.IR :

نشست کمیسیون مشترک برجام،
درخواست  26آذر ( 16دسامبر)
بنا به
ِ
محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه
کشورمان ،و برای بررسی نقض برجام
توسط آمریکا با تمدید قانون آیسا ،با
حضور معاونان وزرای خارجه ایران
و کشورهای  ،5 +1روز گذشته در
محل هتل کوبورگ وین به مدت سه
ساعت برگزار شد و با صدور یک بیانیه
مطبوعاتی به کار خود خاتمه داد.
اززماناجراییشدنبرجام،ایندومین
بــار اســت که کمیسیون مشترک ،بر
اساس درخواست ایران و برای رسیدگی
به بدعهد یهای آمریکا و اقدامات
غیرمنطبق آن کشور با مفاد برجام،
تشکیل جلسه میدهد.همچنین روز
دوشنبه ،برای نخستینبار ،سازوکار
کارگروه اجرایی کردن لغو تحریمها که
در برجام پیشبینی شده است به کار
گرفته شد و نشست کارگروه با حضور
هیئتهای کارشناسی از ایران و تمام
دولتهای عضو برجام در وین برگزار
شــد.در نشست کمیسیون مشترک،
عــاوه بر بررسی گــزارش ارائـهشــده
توسط کارگروه کارشناسی ،نمایندگان
کــشــورمــان ،ضمن ارائـــه شرحی از
بدعهدیهای آمریکا در یک سال اخیر،
با ارائه مستندات حقوقی تمدید قانون
آیسا را مغایر با تعهدات آمریکا در قالب
برجام دانستند.

تولد ،1340/11/2 :مشهد
شهادت ، 1363/9/23 :پیرانشهر

میکند.
رئـــیـــس مــوســســه آمـــوزشـــی و پــژوهــشــی
اما مخمینی(ره) تصریح کرد :گاهی اختالف
در قضاوت به این دلیل است که به نکتههای
مــوجــود در آن عمل توجه نمیشود ،چراکه
اگـــر آن نکتهها مشخص شـــود ،هیچگاه
در قــضــاو تهــا اخــتــافــی صـــورت نخواهد
گرفت.
مصباح یــزدی بیان کــرد :اختالفاتی کــه در
ارزشگذاریهای رفتار دیگران صورت میگیرد
به این دلیل است که فرد از نیت آن فاعل آگاه نبوده
است .باید این را دانست که قضاوت دیگران آسان
نیست ،چراکه فقط خداوند از عمق قلب انسانها
آگاه است و انسان نمیتواند قضاوت کند که عمل
صورتگرفته کار درستی بوده است یا غلط.
وی تاکید کــرد :قــوام ارزش اخــاقــی بــه این
انـــدازه اســت کــه خــود فاعل نیتش مشخص
باشد؛ بــدان معنی که ایــن کــار بــرای رضایت
مـــردم صـــورت مـیگــیــرد یــا رضــایــت خــداونــد
متعال .البته باید این را هم دانست که در یک
عمل ،مـیتــوان مــردم را با خــدا تجمیع کــرد و
خدمت را به مردمی ارائه داد که خداوند آنها را
دوست دارد.

حجتاالسالم سید علی قاضیعسکر در نشست
شورای برنامهریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم
رهبری و سازمان حج و زیارت ،با اشاره به اینکه
دعو تنامه عربستان بــرای بــرگــزاری دیدارها
و مــذاکــرات د وجانبه در زمینه حج به صورت
رسمی دریافت شــده اســت ،اظهار کــرد :متن
این دعوتنامه با دعوتنامههای گذشته خیلی
تفاوت ندارد .وی ادامه داد :با توجه به محورهای
موردنظر ،جمهوری اسالمی ایــران در روزهای
آینده پاسخ آن را ارسال خواهد کرد .نماینده ولی
فقیه در امور حج و زیارت لزوم سرعتبخشیدن
بــه فعالیت کمیتههای کــارشــنــاســی بــرای
مشخصکردن محورهای مــذاکــرات و نکات
موردنظر برای حجگزاری زائران ایرانی را خواستار
شد و عنوان کرد :تمامی امور مرتبط با حج ازجمله
اسکان ،تغذیه ،امور پزشکی ،حمل و نقل و امنیت
حجاج ،مسائل بانکی و کنسولی و ...باید سریعا
کارشناسی شوند و راهکار مناسب اندیشیده شود.
قاضیعسکر در ادامــه این جلسه ،از مسئوالن
حوزههای مختلف در سازمان حج و زیارت و بعثه
مقام معظم رهبری خواست که اجراییکردن
محورهای ستادی را در برنامه خود قرار دهند
و درخصوص نحوه ثبتنام زائــران ،با توجه به

مالحظاتی که وجود دارد ،سیاستگذاری کنند.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با اشاره
به اینکه هیئت ایرانی برای مذاکره به عربستان
اعزام خواهد شد ،تاکید کرد :در مذاکرات با طرف
مقابل ،خواستههای جمهوری اسالمی ایران
ازجمله امــور مربوط به شهدای مسجدالحرام
و منا مطرح خــواهــد شــد .همچنین در این
نشست ،سرپرست سازمان حج و زیارت و مدیران
بخشهای مختلف در این سازمان نیز تاکید
کردند که برای اعزام زائران ایرانی به حج ،96باید
مقدمات الزم در ایران و عربستان فراهم شود و با
توجه به قطع روابط دو کشور و فرصت باقیمانده،
عربستان باید در مواردی که به این کشور مربوط
است همکاری کند.

سایه روشن

حسن قاضیزاده هاشمی ،وزیــر بهداشت  ،درمان
و آمــوزش پزشکی ،با بیان اینکه در پرونده پزشکی
مرحوم آیتا ...هاشمی رفسنجانی شبههای وجود
نـــدارد ،در پاسخ به سوالی دربـــاره سوءاستفاده
ضدانقالب از اظهاراتش مبنیبر اینکه تیم پزشکی
همراه آیتا ...هاشمی نبوده است و کوتاهیهایی
در این زمینه صورت گرفته است ،گفت :ضدانقالب
غلط کرد .وی همچنین با بیان اینکه دلیل درگذشت
آیـــتا ...هاشمی رفسنجانی کامال واضــح است،
تصریح کرد :مرحوم خودش عالقهای به داشتن تیم
پزشکی نداشت و جای هیچ شبههای نیست.
عبدا ...گنجی ،مدیر مسئول روزنامه جوان ،با اشاره به
درگذشت مرحوم هاشمی رفسنجانی ،نوشت :باور و
تحلیل من این است که اصالحطلبان در مسیری که
قرار گرفتهاند ،به سوی خود آقا خواهند رفت .آنان توان
ایجاد تحول در دستگاه معرفتی خود را که از 1368

ضدانقالبغلطکرد

شکل گرفت ندارند ،اما اقتضاگری را خوب میفهمند.
حجاریان استاد «اقتضاشناسی» است .این جماعت
از سه عنصر شرمندگی ،غرور و اشتباه رنج میبرند ،اما
معتقدم اگر به چهارچوبهای «چپ اسالمی» خود
برگردند ،یک تار موی آقا را به همه مراجع درونجریانی
و برونجریانی و برونکشوری نخواهند داد.

رعب و وحشت ایجاد کند تا کسی وارد صنعت هستهای
و دیگر صنایع راهبردی کشور نشود .وی همچنین با
بیان اینکه ما از توانمندی کشورمان برای اذیتکردن
دیگر کشورهای جهان استفاده نمیکنیم ،افزود :با
ساخت سال حهای کشتار جمعی مخالف هستیم،
چون به حرام بودن آن اعتقاد داریم.

و سعی میکنیم نسبت به انتقادها ،عملکردمان را
اصالح کنیم .وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری
دربــاره عدم پوشش سخنرانیها و اظهارنظرهای
آیتا ...هاشمی رفسنجانی در برنامههای تلویزیونی
و رادیویی ،خاطرنشان کرد :ما که همواره از ایشان
تکریم کردهایم.

محسن رضایی ،دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام،
درباره وضعیت اداره مجمع تشخیص مصلحت نظام
پس از رحلت آیتا ...هاشمی رفسنجانی اظهار کرد:
این مسائل مربوط به رهبر معظم انقالب است و ایشان
باید در اینباره تصمیمگیری کنند .وی تصریح کرد:
نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام مانند روال گذشته
به کار خود ادامه خواهد داد.

سردار غیبپرور ،رئیس سازمان بسیج مستضعفین،
گفت :بسیج نیاز به نسخهدادن از باال به پایین ندارد.
از خود سوال کنیم که ما برای استمرار انقالب اسالمی
چهکاری باید انجام دهیم .بیاییم در بسیج بهعنوان
یکی از ارزشهای اصیل انقالب اسالمی تشریفاتی
کار نکنیم و اثربخش باشیم.

قاسم خورشیدی ،سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با
قاچاق کاال ،با اشاره به بیاساس بودن صحبتهای
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست مبنیبر
هشدار درمورد قاچاق خاک ،گفت :تمام اختیارات
کشور برای پایش مرزها و سواحل در اختیار ستاد
مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز است و هیچ نهاد
دیگری نمیتواند درمــورد قاچاق ،آمار و ارقام آن و
کیفیت اجناس خروجی از کشور اظهار نظر کند.
وی افزود :هیچ گزارشی طی دو سال گذشته مبنیبر
خروج غیرقانونی خاک از کشور نداشتیم.

فریدون عباسی ،رئیس سابق سازمان انرژی اتمی
ایران ،گفت :دشمن میکوشد در جامعه علمی ایران

علیعسکری ،رئیس سازمان صدا و سیما ،در پاسخ
به سوالی دربــاره افزایش انتقادها از سازمان صدا
و سیما گفت :ما انتقادها را روی چشم میگذاریم

برایبمبارانایران
تحتفشاربودیم
جان کری ،وزیر امور خارجه آمریکا،
در نشست موسسه صلح گفت :قبل
از تــوافــق هستهای ،بــرای بمباران
ایــران تحت فشار بودیم .وی افــزود:
در صورتی که برجام را داوطلبانه لغو
کنیم ،فــورا به وضع درگیری با ایران
برمیگردیم؛ ضمن اینکه از اعتبارمان
در دنیا کاسته م ـیشــود .وزیــر امــور
خارجه آمریکا تاکید کــرد :رهبری
جــهــان بــه معنای لــغـوکــردن توافق
هستهای با ایران یا لغو توافق تغییرات
آبوهوایی نیست.

تکلیفجدیدمجلس
برایدولت
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی
در جلسه علنی نوبت سوم و در ادامه
بررسی الیحه برنامه ششم توسعه ،با
143رای موافق9 ،رای مخالف و یک
رای ممتنع از 211نماینده حاضر،
با مـــاده 141موافقت کردند .بر این
اساس ،دولت موظف شد تا پایان سال
دوم برنامه ،اسناد ذیل را با رعایت قوانین
و مقررات مربوط ،تهیه کند و به تصویب
هیئت وزیـــران برساند -1 :الگوی
اسالمیایرانی پیشرفت  -2سند ملی
کار شایسته  -3سند ملی راهبرد انرژی
کشور  -4سند ملی روابــط فرهنگی
جمهوری اســامــی ایـــران در سطح
بینالملل  -5سند ملی توانمندسازی و
ساماندهی سکونتگاههای غیرمجاز.

هشدار درباره
ایمیلهایجاسوسان
حراست مرکزی وزارت دادگستری
در اطالعیهای هشدار داد :بهتازگی
نا مهها یی ا لکترو نیکی بــا عنو ا ن
مجعول «سامانه رسیدگی به شکایات
دادگاههای عمومی و انقالب اسالمی
پایگاه اطالعاتی وزارت دادگستری»
برای برخی افراد ارسال شده است .با
بررسیهای بهعملآمده و همکاری
دســتــگــاههــای نــظــارتــی ،مشخص
شــد پیوستهای مــذکــور آلـــوده به
نرمافزار جاسوسی بوده که اطالعات
کاربر خصوصا در حــوزه مالی شامل
شمارهحساب ،رمــز عبور و ...را به
مکانی خارج از کشور ارســال میکند
که ایــن امــر میتواند باعث دستبرد
و بـــرداشـــت غــیــرمــجــاز از حساب
اشخاص شود.

درگیریدریایی
ایرانوآمریکا
دو مسئول آمریکایی به رویترز گفتند که
نیروی دریایی آمریکا به نشانه اخطار،
سه بــار به سمت چهار قایق نیروی
دریایی سپاه شلیک کرده است.این
مسئوالن مدعی شدند که قایقهای
سپاه با سرعت به سمت آ نها نزدیک
میشد هاند و بعد از تالش نیروهای
آمریکایی برای برقراری تماس رادیویی
با قایقهایی ایرانی و پاسخندادن این
قایقها ،یک بالگرد آمریکایی در اطراف
این قایقها به پرواز درآمده و به سمت
آ نهــا تیر اخطار شلیک کــرده است.
این در حالی است که مسئوالن ایرانی
هیچ واکنشی به این خبر نداشتهاند.
جان کربی ،سخنگوی وزارت خارجه
آمریکا ،در این خصوص گفت :هیچ
ارتــبــاط دیپلماتیکی بین تــهــران و
واشنگتن در ایــن خصوص صــورت
نگرفته است.

معاهدهآبهیرمند
اجراییمیشود
اشرف غنی ،رئیسجمهور افغانستان،
در مراسم بزرگداشت موسی شفیق،
نــخــس ـتوزیــر ســابــق ایـــن کــشــور،
گفت :مسئولیت دولت کابل اجرای
معاهد های است که در زمان شفیق،
میان کابل و تهران درمورد آب هیرمند
به امضا رسیده بــود .پس از جدایی
افغانستان و ایران طبق قرارداد پاریس،
افغانستان بارها و بارها به بهانههای
مختلف از جار یکردن حقآبه ایران
از رود هیرمند بــه ســمــت هــامــون
خودداری کرده بود.

