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روایت شمخانی از ترور شهید فخری زاده

••ایران-رئیسدفتررئیسجمهوردریادداشتیکه
دراین روزنامهمنتشرشدهاست،ازعضویتشهید
فخریزادهدرتیممذاکراتبرجامخبرداد.محمود
واعظی در بخشی از یادداشتش نوشته است :به
دالیلی درســت نبود که خبر مربوط به عضویت
شهیدفخری زاده در تیم برجام منتشر شود اما او از
رئیسجمهورنشاندرجه 2خدمتدریافتکرد.
••صبح نو – این روزنامه در گزارشی با تیتر «گرای
360درجه» بااشارهبهصحبتهایوزیرخارجهکه
گفته بود «بعضی دوستان به آمریکا "گرا" میدهند
تا نه با دولت روحانی بلکه با آن ها مذاکره کند»،
نوشت«:ظریفکهخودبهواسطهایجادپیوندمیان
سیاستخارجیوداخلیموردانتقاداست،رقیب
سیاسی را به ارســال پیام برای مذاکره نکردن با
دولتمتهممیکند».
••فرهیختگان -این روزنامه در انتقاد از پوشش
خبری حادثه ترور شهید فخری زاده توسط صدا و
سیمانوشت«:پخش HDمحتوایآنالوگ»
••آرمان ملی-احمد نقیب زاده در گفت و گو با این
روزنامهگفت«:اصولگرایانبهدنبالاینهستندکه
بهبودوضعیتاقتصادیکشوررابهنامخودثبتوبه
افکارعمومیجامعهالقاکنندکهیکدولتاصولگرا
موفق شده این گشایشها را در کشور به وجود
بیاورد .آن چه مسلم است این است که اقدامات
و توافقاتی که اصولگرایان میکنند به مراتب از
اصالحطلبانمستحکمترخواهدبود».
••کیهان – این روزنامه با اشاره به اظهارات اخیر
اعضایمجمعروحانیونمبارزنوشت«:آنچهبوی
خیانتمیدهد،نپرداختنسرانمجمعروحانیون
به این واقعیت تلخ است که دولت به غلط ،آدرس
گشایش و رونق اقتصادی را به اعتماد و مذاکره
و توافق با آمریکا حواله داد و به مدت هفت سال،
اقتصاد را در رکودی عمیق فرو برد؛ بدتر این که
همچنان ،با بزک کردن جوبایدن ،این اطمینان را
میدهندکهبناندارنددر 10ماهباقیمانده،قصور
وتقصیرهایهفتسالگذشتهراجبرانکنند».

انعکاس
••انتخاب نوشت :پایگاه خبری میدل ایست آی در
خبریبهنقلازیکمنبععالیرتبهاماراتیمدعیشد
ایران بدون هیچ واسطه ای پیغامی به محمد بن زاید
ولیعهد امارات ارسال کرده است مبنی بر این که ما
شمارامسئولترورشهیدفخریزادهمیدانیمواگر
آمریکا به ایران حمله کند ،ما به امارات حمله نظامی
خواهیمکرد.اینپایگاهخبریافزودهپیاممحکومیت
ترور شهید فخری زاده بعد از این تهدید جدی ایران
توسطسراناماراتمنتشرشدهاست.
••تابناک نوشت  :اکبر ترکان عضو حزب اعتدال و
توسع هدرپاسخبهاینسوالکهآیامحمدباقرنوبخت
کاندیدای احتمالی حزب اعتدال و توسعه است؟
گفت:خیر،صحتندارد.بهتراستنوبختخودش
دراینبارهصحبتکند؛قرارشدهمهمسائلمربوط
بهحزبازسویدبیرکلاعالمشود.هنوزدربارهاین
مسائل گفت و گویی در حزب صورت نگرفته ،حتی
فرصتیبرایتشکیلجلسهرخندادهاست.
••سایت  598نوشت :طی روزهــای اخیر برای
سومین ســال متوالی در تهران بــوی نامطبوعی
استشمام شــد کــه هــنــوز منشأ و منبع آن بــرای
دستگاههای مسئول ازجمله شهرداری تهران و
سازمانحفاظتمحیطزیستنامعلوماست.هرچند
که طی سالهای اخیر حدس و گمانهایی درباره
منشأ بوی نامطبوع در تهران زده شده است؛ از مرکز
دفع زباله آرادکــوه گرفته تا زمینهای کشاورزی
و دام ــداریه ــای اطـــراف تــهــران و حتی سیستم
جمعآوری فاضالب شهری اما هنوز هیچ کدام از
این منابع بهعنوان منشأ اصلی بوی مرموز تهران
تایید نشدهاند .انتشار بوی نامطبوع در تهران طی
سال اخیر در بیشتر مواقع با افزایش غلظت آالینده
دیاکسیدگوگردهمراهبودهاست.
••انتخاب نوشت :پایگاه خبری العرب نزدیک به
عربستان سعودی دربــاره ترور محسن فخری زاده
نوشت :احتماال مسئوالن ایرانی شعارهایی مربوط
به دادن پاسخ در زمان مناسب را تکرار میکنند،
تا این که موعد واگذاری قدرت به بایدن فرا برسد.
به احتمال زیاد ،محل پاسخ ایران به ترور دانشمند
هستهای اش ،عراق خواهد بود ،همان طور که در
واکنش به ترور ســردار سلیمانی ،با حمله ایــران به
پایگاههایآمریکاییدرعراقمواجهشدیم.
••خبرگزاری دانشجو نوشت :شبکه 2سیما به
دلیل اشتباه فاحش انتصاب عکس «ســردار نوعی
اقدم»بهشهیدفخریزادهرسم ًاعذرخواهیکرد.

عالی امنیت ملی در حاشیه مراسم
تدفین شهید فخری زاده  ،دربــاره
نحوه تــرور این دانشمند هسته ای
و به کارگیری شیوه جدید و حرفه
ای را می تــوان تایید ادعــای حمله
به صورت کنترل از راه دور دانست:
«سیستمهای اطالعاتی کشور با
دقــت ،احتمال بــروز حــادثــه بــرای
ایشان و محل بروز احتمالی حادثه
را پیش بینی کرده بودند اما به دلیل
تواتر اخبار در طــول ایــن  ۲۰سال
متاسفانه جدیت مــورد نیاز اعمال
نشد و ایــن بــار آن هــا موفق شدند
وگر نه عملیاتهای ناکام فراوانی
داشتند .دستگاهها و سیستمهای
اطالعاتی مطلع بودند ایشان هدف
است و در همین نقطهای که ایشان
به شهادت رسید ،قرار است اقدامی
علیه ایشان صورت بگیرد ،تمهیدات
امنیتی الزمهمبرایحفاظتایشان
صــورت گرفت اما اینبار دشمن از
سبک و شــیــوهای کامال حرفهای،
تخصصی و جدید استفاده کــرد و
متاسفانه موفق شد ».شمخانی در
ادامــه صحبت های خود در حاشیه
مراسم تدفین شهید فخری زاده و در
گفت و گوی دیگری تصریح می کند

این اتفاق با تجهیزات الکترونیکی
رخدادهوهیچفردیدرصحنهحضور
نداشته اســت« :متاسفانه عملیات
بسیار پیچیدهای بود و با به کارگیری
تجهیزات الکترونیکی رخ داد و هیچ
فردی در صحنه حضور نداشت اما
سرنخهایی وجــود دارد ضمن این
که آن کسی که این طراحی را کرده
بــرای ما مکشوف اســت که کیست
و ســابــقــه او چــیــســت ».شمخانی
همچنین از دست داشتن منافقین
و موساد در این عملیات تروریستی
خبرداد«:حتمامنافقیندرایناقدام
نقش داشتند و حتما عنصر جنایتکار
این امر رژیم صهیونیستی و موساد
است».همزمان ،حجت االســام
سید محمودعلوی وزیــر اطالعات
نیز دربــاره بررسی های انجام شده
درخصوص عوامل این تــرور گفت:
«همکاران من در وزارت اطالعات
در همه ابعاد پیگیری این حادثه را
آغــاز کــرده و تاکنون به سرنخهای
زیــادی نیز دســت یافته اند .منتها
چون این موضوع جاری است ،الزم
است جزئیات آن را فعال ذکر نکنیم
تا به نتیجههای روشنی برسیم ،بعد
ملت عزیز را مطلع خواهیم کرد».

تغییر و تحول  ۴۰ساله در روشهای ترور

شلیک مستقیم به نفر :شلیک مستقیم یکی از اولین روشهای ترور مخصوصا در دهههای  ۶۰و ۷۰بود
و منافقین از این شیوه در حذف بسیاری از شخصیتها و ترورهای روزانه خود استفاده میکردند .شهید
صیادشیرازی و الجوردی قربانی این روش از ترور بودند.
بمبگذاری در مراکز مهم :بمبگذاری از وحشیانهترین و البته کارسازترین روشها در حذف دستهجمعی
شخصیتها بود .بمبگذاری در مقر حزب جمهوری اسالمی و دفتر نخستوزیری از این نوع ترور بود.
بمبگذاری در موتور :ترور شهید مسعود علیمحمدی دانشمند هستهای در قیطریه تهران توسط همین روش
بود؛ بمب در یک موتورسیکلت به فاصله یک متری از د ِر خانه او جاسازی شده بود.
بمبگذاری با چسباندن بسته انفجاری :این شیوه یک بار توسط تروریستها در شهادت مجید شهریاری
استفاده شد و با تقویت دوربینهای شهری و اشراف اطالعاتی دیگر تکرار نشد.
عملیات تروریستی با پهپاد :شهید سردار سلیمانی اولین شخصیت ایرانی بود که با استفاده از پهپاد ترور شد.
سه پهپاد آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد کاروان حاج قاسم را هدف قرار دادند.
ترور با سالح اتوماتیک و کنترل از راه دور:شیوهترورشهیدفخریزادهجدیدترینروشدراینجنایتهابود.ازیک
دستگاهتیرباراتوماتیککنترلازراهدورکهدرنیسانینصبشدهبود،شلیکهایمتعددیبهسمتشهیدصورتگرفت.

هادی محمدی – تنها 50روز تا شروع کار جو
بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا در کاخ سفید
باقیماندهوهمزمانترورشهیددکترفخریزاده
در ایران تنش ها را بار دیگر باال برده است با این
حال یک گروه غیر دولتی که نخبه های سیاسی
اروپایی عضو آن هستند ،روز گذشته در بیانیه
ای از جو بایدن و دولت های اروپایی خواستند
با همکاری یکدیگر زمینه بازگشت دولت جدید
آمریکا به برجام را فراهم کنند .در این بیانیه که
ششعضوارشداندیشکده«شورایروابطخارجی
اروپــا» از جمله «خاویر سوالنا» مسئول سیاست
خارجی سالهای ۱۹۹۹تا ۲۰۰۹اتحادیه اروپا
در یادداشتی به کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا
برایاحیایتعاملباایرانتوصیهکردهو اولویترا
برای اروپاییها برشمرده اند ،آمده است :با توجه
به تالشهای سختی که در خصوص حفظ توافق
هستهای در چهار سال گذشته صورت گرفته،
دولتهای اروپایی و اتحادیه اروپا باید از دولت
مجاور -یکی از جنجال بر انگیزترین بحث ها
در اردوگــاه اصالح طلبان ،حضور این جریان با
کاندیدایاجارهایاست.موضوعیکهکارگزاران
نشان داده اند که بی میل به آن نیستند و حتی
اگر اصالح طلبان همراهی نکنند ،شاید با یک
کاندیدایغیراصالحطلبهمچونعلیالریجانی
پابهعرصهانتخاباتبگذارند.ایدهای کهمخالفان
جدی هم دارد ،به عنوان نمونه علی صوفی عضو
شورای عالی اصالح طلبان چندی پیش با اشاره
به این که اصالحات بنا ندارد سناریوی سال های
 92و  96و حمایت از نامزد غیر اصالح طلبی را
تکرارکند،ازحضورقطعیاینجریانباکاندیدای
اصالح طلبی خبرداده بود« :اصــاح طلبان در
آستانه انتخابات ریاست جمهوری و از آن جا که

بیتوجهی 9ماههدولتدرباره
محاسبهارزجهانگیری

بدرقهجانگدازدانشمند هستهای
پیکرپاکشهیدفخریزادهدرامامزادهصالحآرامگرفت

یوسفی -مراسم تشییع پیکر پاک شهید محسن فخر یزاده دانشمند
هسته ای و رئیس مؤسسه پژوهش و نوآوریهای دفاعی ،صبح دیروز به
منظور جلوگیری از ازدحام جمعیت با حضور فرماندهان نیروهای مسلح
و خانواده معظم شهید در ستاد وزارت دفاع برگزار و در نهایت پیکر مطهر
این شهید مخلص و بیادعای صنعت دفاعی در صحن امامزاده صالح و در
کنار شهید شهریاری به خاک سپرده شد.در این مراسم وزیر دفاع ،فرمانده
کل سپاه ،فرمانده کل ارتش ،فرمانده ناجا ،وزیر اطالعات ،فرمانده نیروی
قدس سپاه ،فرمانده نیروی هوافضای سپاه ،فرمانده نیروی زمینی سپاه
و جمعی دیگر از فرماندهان نیروهای مسلح حضور داشتند .وزیر دفاع در
مراسم تشییع پیکر شهید محسن فخر یزاده طی سخنانی اظهار کرد:
«دشمن بهخوبی میداند هیچ جنایتی نزد ملت ایران بیپاسخ نخواهد
ماند و ما حتم ًا جنایتکاران را تعقیب میکنیم و امر فرماندهی معظم کل قوا
اجرا خواهد شد ».امیر حاتمی افزود« :ما امروز با شخصیتی وداع میکنیم
که از نوجوانی با خدای خود پیمان بست و بر این پیمان پای فشرد و امروز
به اینپیمان وفا کرد و به مقام شهادت رسید .فقدان این شهید عزیز برای
همه ما جانکاه است .اگر دشمنان رذیالنه دست به این جنایت نزده و خون
شهید عزیز ما را نریخته بودند ،چهبسا در گمنامی از این دنیا میرفت .امروز
شهید عزیز ما که فقط الگوی شاگردان خودش بود ،یک شخصیت جهانی
است و همه کسانی که پای در راه او میگذارند یک الگوی جدید دارند».
وی ادامه داد« :ما با دشمنی مواجه ایم که 40سال گفت «گزینه نظامی
روی میز است» ولی جرئت استفاده از آن را پیدا نکرد و با سرافکندگی این
گزینه را زیر میز برد ،این بهدلیل مجاهدت رزمندگان و دانشمندان ما بود،
بدانید این پیشرفت ادامه خواهد یافت ».وزیر دفاع تأکید کرد« :تالش
بزرگی که شهید عزیز ما انجام میداد با قوت ادامه پیدا خواهد کرد و ما
دیروز در جلسه اول بودجه دولت ،گام اول را برداشتیم و بودجه سازمان
پژوهش و نوآوری وزارت دفاع را دوبرابر کردیم ».امیر حاتمی در پایان با
هشداری صریح به دشمن گفت« :دشمن بهخوبی میداند هیچ جنایتی نزد
ملت ایران بیپاسخ نخواهد ماند و ما حتم ًا جنایتکاران را تعقیب میکنیم
و امر فرماندهی معظم کل قوا اجرا خواهد شد .کشورهایی در این حادثه
ابراز انزجار کردند که من از آن ها تشکر میکنم اما نهادهای بینالمللی که
مماشات کردند ،بدانند این کار ،تروریستها را وقیحتر میکند ،اگر در دام
نظرات خود بمانید یک روز این ترور دامن شما را میگیرد ».سردار سالمی
فرمانده کل سپاه هم در حاشیه این مراسم با هشدار جدی به کسانی که
دستشان به خون شهید فخری زاده آلوده شده است،گفت« :دشمنان
منتظر پاسخ باشند اما زمان ،مکان و کیفیت عمل را ما تعیین میکنیم».
سالمی با تاکید بر قطعی بودن واکنش گفت« :اصل مجازات آمران و عامالن
به قوت خود باقی است ».مهدی رسولی مداح اهل بیت نیز اشعار حماسی
را در ابتدای این مراسم قرائت کرد« :خشم امروز من از قبل فزون تر گشته/
از شب تیره بغداد ورق برگشته /ما که از کربوبال درس جنون میگیریم/
عاقبت پارهتن وغرق به خون میمیریم»

پیشنهادهای عملیاتیگروه اروپایی به بایدن
شورایروابطخارجیاروپا:فشارحداکثریعلیهایرانشکستخورد؛بایدنتعاملباتهرانرااحیاکند

بایدنوایرانبخواهندتابدونفوتوقتبهاجرای
کامل این توافق بازگردند و همچنین بازیگران
اروپایی باید به صورت فعاالنه و هماهنگ ،نقشه
راه معتبری را برای حمایت از این تالشها ترسیم
کنند.این بیانیه خاطر نشان میکند :سیاست
فشار حداکثری دولت ترامپ علیه ایران شکست
خورده اما تحریمهای بیسابقه بر زندگی مردم
عادی تاثیر منفی گذاشته ،کاهش فوری تنشها
میان ایران و ایاالت متحده برای ثبات خاورمیانه
و احیای تعامالت دیپلماتیک در خصوص طیف
گستردهای از مسائل حیاتی اســت .از این رو،
نقطه آغاز باید احیای برجام باشد که در زمینه
پیمانجهانیمنعگسترشتسلیحاتهستهای،
توافقی حیاتی محسوب میشود.این بیانیه در

ادامه گام هایی را نیز برای کار ترسیم می کند و
مینویسد :درهفتههایپیشرو،فرانسه،آلمانو
انگلیس(تروئیکایاروپایی)بایدباصدوربیانیهای
مشترک از دولت بایدن بخواهند تا پس از مراسم
تحلیفرسماتمایلخودرابرایبازگشتبهبرجام
اعــام کند .همچنین از ایــاالت متحده و ایران
بخواهند تا برای پایبندی متقابل توافق کنند.
سه کشور اروپایی همچنین باید برای برگزاری
نشست کمیسیون مشترک برجام پیش از ۲۰
ژانویه پافشاری کنند و جوزف بورل نماینده عالی
اتحادیه اروپا به عنوان مسئول هماهنگ کننده
برجام باید اعضای باقیمانده در این توافق را
تشویق کند تا از ایاالت متحده بخواهند به برجام
بازگردد و از قطعنامه  ۲۲۳۱سازمان ملل متحد

اصالحات برمدارکاندیدایاجارهای؟
حقشناس:اگرشرایطاقتضاکندممکناستدربارهآقایالریجانیهمفکرکنیم
مــأمــوریــت هــشــت ساله
دولت تدبیر و امید هم به
پایان رسیده است ،قطع ًا
در گزینش کاندیداها به
کاندیدای «اصالح طلب»
روی خواهند آورد ».در
این بین اما محمد جواد
حق شناس عضو شورای عالی سیاست گذاری
اصالح طلبان در اظهار نظری متفاوت موضوع
حمایت از کاندیدای اجاره ای را منتفی ندانست
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ویژه های خراسان

دبیرشورایعالیامنیتملی:عملیاتبسیارپیچیدهایبودوبابهکارگیریتجهیزات
الکترونیکیرخداد،هیچفردیدرصحنهحضورنداشت

توکلی -پس از تــرور دکتر محسن
فــخــری زاده؛ یــکــی از بــحــث بر
انگیزترین موضوعات ،چگونگی و
نحوه تــرور ایــن دانشمند برجسته
هسته ای کشورمان بود .در همان
ساعات ابتدایی ،شایعات زیــادی
درباره نحوه ترور مطرح شد و تاجایی
پیش رفت که گفته شد یک گروه 12
نفره عامل این ترور بوده اند؛ بعدتر اما
فارس روایت کامال متفاوتی از نحوه
ترور را مطرح و ادعا کرد این ترور با
شیوه کامال متفاوت از ترور های قبل
و با «سالح اتوماتیک و کنترل از راه
دور» صورت گرفته است.حاال شبکه
خبری العالم نیز روایتی شبیه فارس
دارد و مدعی شده اسلحه استفاده
شده در این تــرور ساخت اسرائیل
بوده که از طریق ماهواره کنترل می
شده است .ایران پرس نیز با اشاره به
اطالعاتی که به آن دست پیدا کرده،
دربــاره ماجرای تــرور این گونه می
نویسد« :این تیربار که با استفاده از
کیت ویژه کنترل از راه دور ساخت
اسرائیل تجهیز شده بود ،به محض
قفل شدن روی تصویر شهید فخری
زاده شلیک کــرده اســت .اطالعات
بــه دســت آمــده همچنین مشخص
کــرده است که انفجار نیسان با دو
هدف صدمه زدن به تیم حامل شهید
فخری زاده و نــابــود کــردن سالح
کنترل از راه دور ص ــورت گرفته
بود تا شواهد موجود را کامال نابود
کنند ».در این بین اما توضیحات روز
گذشته علی شمخانی دبیر شورای
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و در مــصــاحــبــه بـــا مهر
گفت« :طبیعی اســت که
در بــدو امــر اصالحطلبان
ترجیح میدهند نامزدی
اصالحطلب و باورمند به
آمــوزههــای اصالحطلبی
و نــقــش مــــردم در حــوزه
قدرتداشتهباشندواگرشرایطاقتضاکندممکن
است درخصوص آقــای الریجانی هم فکر کنند
اما این گزینه بسیار بعید خواهد بود چرا که هم

حمایت کند.در عین حال آن ها باید از کانالهای
دیپلماتیک با ایران درباره هرگونه تشدید اوضاع
باایاالتمتحدههشداردهندچراکههرگونهتنش
پیشازمراسمتحلیفریاستجمهوریدرآمریکا
تالشهایدیپلماتیکرابهشدتدشوارمیکند.
به موازات ،کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا باید
نقشهراهیرادرزمینههمکاریهایفراآتالنتیک
وکاهشتنشهادرخاورمیانهبرایدولتبایدنو
سیاستهای گستردهتر آمریکا در منطقه مدنظر
قرار دهند .این اقــدام همچنین برای اطمینان
بخشی و کاهش مخالفتها با احیای تعامالت با
ایران از سوی برخی شرکای اروپا در منطقه الزم
است.اینبیانیهازسوینخستوزیرپیشینسوئد،
معاون اسبق وزیر امور خارجه انگلیس ،رئیس
کنفرانسامنیتیمونیخ،سفیرپیشینفرانسهدر
ایاالت متحده ،وزیر امور خارجه پیشین لهستان
و مسئول اسبق سیاست خارجی اتحادیه اروپا به
امضارسیدهاست.
اصالحطلباندرگیرمسائلداخلیوتجاربقبلی
خود هستند و هم این که در طرف مقابل افرادی
همچون الریجانی از جمله همان اصولگرایانی
اســت که اقلیت قدرتمند قصد دارد ایشان را
بازنشسته و از دور سیاستورزی خارج کند ».این
سخنان حق شناس به این دلیل اهمیت بیشتری
پیدا می کند که تا پیش از ایــن هیچ سیگنالی
از شــورای عالی اصــاح طلبی مبنی برحمایت
از کاندیدای اجــاره ای دریافت نمی شد؛ حاال
اما این صحبت های عضو شــورای عالی اصالح
طلبانحاکیازآناستکهاگرشرایطاقتضاکند،
هیچ بعید نیست ما شاهد حضور اصالح طلبان با
کاندیداییهمچونعلیالریجانییابهعبارتبهتر
کاندیدایاجارهایدرانتخابات 1400باشیم.

در حالی که هیئت وزیـــران در مصوبه دی ماه
سال گذشته خود مقرر کرده بود در مــواردی که
کاال هنگام ثبت سفارش و تامین ارز در گروه یک
(مشمول ارز  )4200قرار داشته باشد اما هنگام
تادیهمعادلریالی،درگروه( 2مشمولارزنیمایی)
قــرار بگیرد ،مابه التفاوت آن طبق یک فرمول
مشخص خواهد بود .بررسی ها نشان می دهد
بانک مرکزی از اسفند سال گذشته درخواست
تغییر این مصوبه دولت را داشته و باالخره پس از
 9ماه ،این درخواست در روزهای اخیر توسط یک
مسئول ارشد اجرایی به اعضای اقتصادی کابینه
ابالغ شده تا به جای «زمان تادیه معادل ریالی»،
زمانترخیصکاالمالکاینمحاسبهقرارگیرد.

هشداردربارهرواجمجددیکعادت
بداقتصادی
یک نهاد مسئول در ابالغیه روزهــای اخیر خود
خطاببهتعدادیازمدیراندولتی،بهآنهامتذکر
شده با توجه به وصول گزارش هایی در خصوص
رواج مجدد فــروش اجباری برخی از کاالها به
مشتریان در زمان عرضه محصوالتی چون روغن
خوراکی،شایستهاستضمناطالعرسانیوبیان
تذکر فوری به متخلفان ،در صورت بی توجهی به
رعایت این تذکر در برخورد با شرکت ها و توزیع
کنندگانمتخلفوفققوانینتعزیراتیاقدامشود.

قطعکاملدستممنوعالمعاملههااز
نهادهایدولتی
یک مقام مسئول در ابالغیه جدید خود خطاب به
برخی نهادهای اقتصادی دولت ،به آن ها اعالم
کــرده با توجه به ضــرورت اطــاع دقیق دستگاه
های مربوط از فهرست کامل و به روز اشخاص
عالمعاملهبرایجلوگیری
حقیقیوحقوقیممنو 
از هر نوع معامالت دولتی ،مقرر شد با هماهنگی
مقاماتمسئولدرقوهقضاییهووزارتدادگستری
(سازمانتعزیرات)اینفهرستدرآیندهاینزدیک
به صورت یک پایگاه اطالعات متمرکز در اختیار
دستگاههایمسئولدرقوهمجریهقراربگیرد.

بدون تیتر
حجتاالسالم و المسلمین عبداللهی ،رئیس
مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضاییه در جلسه
دیروز شورای عالی قوه قضاییه به ارائه گزارشی
درباره اقدامات صورت گرفته در ماههای اخیر
برای مقابله با کارچاقکنی و اعمال نفوذ وکالی
فاسد در دستگاه قضا پرداخت و اعالم کرد :به
تازگی در حــوزه دیــوان عدالت اداری  ۱۰نفر
وکیل و کارچاق کن ،در استان آذربایجان شرقی
 ۱۴نفر وکیل ،کارچاق کن و کالهبردار و در
استان قم نیز  ۳نفر از وکال و کارکنان دستگاه
قضا بازداشت شدند و اقدامات این مرکز برای
شناسایی و مقابله با منافذی که این نوع افراد به
واسطهآنبهدنبالفسادوتخریبدستگاهقضایی
هستند ،ادامه خواهد داشت/.میزان

چهره

حقپاسخایرانبهحملهتروریستیبه
اطالعسازمانمللرسید
کاظم غریب آبادی سفیر و نماینده دایم جمهوری
اسالمی ایران در سازمانهای بینالمللی مستقر
در وین ،در بخشی از نامه خود خطاب به مدیرکل
دفتر سازمان ملل در ویــن نوشت« :جمهوری
اسالمی ایــران ،به شدت ترور دکتر فخری زاده
را محکوم و یک بار دیگر بر تعهد خود در مبارزه با
تروریسمتأکیدمیکند.درهمینراستا،جمهوری
اسالمی ایران حق خود ،از جمله حق ذاتی دفاع
از خود را بــرای اتخاذ تمامی اقدامات الزم در
پاسخ به این حمله تروریستی و هرگونه اقدامات
متخلفانه دیگر ،مطابق منشور ملل متحد و حقوق
بینالملل محفوظ م ـیدارد ».همزمان ،وزارت
خارجه روسیه ترور شهید فخری زاده را محکوم و
آن را عملیاتی تروریستی توصیف
کرد .سخنگوی وزارت خارجه
چین نیزضمن محکوم کردن
تـــرور دانشمند هستهای
ایـــران گفت پکن از این
حــادثــه شوکه
شده است.

