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گروهسیاسی-موسیحسنوند: اوایل اسفند ماه 
طرح کمیســیون تلفیق مجلس یازدهــم جنجال برانگیز 
شد. طرحی که به گفته کارشناسان مختلف باعث »گران« 
شــدن اینترنت می شــد. در همان روزها هم گفته می شد 
کــه به زودی اینترنت های ماهواره ای از راه خواهد رســید 
و راه مجلــس یازدهم در کنتــرل و محدود کردن فناوری 
)که بعدتر به طرح عجیب صیانت از فضای مجازی منتهی 
شد(، مانند محدودیت ویدئو و ماهواره محکوم به شکست 

خواهد شد.
البته طرح در نهایت توســط کمیسیون تلفیق مجلس 
به تصویب رســید و افزایش ۱۰ درصدی حق السهم دولت 
از اپراتورها قطعی شــد. افزایــش مالیاتی که به گفته وزیر 
ارتباطات ۱۰۰ درصد به گرانی اینترنت منجر می شــد. با 
اینکه تحلیل ها نشان می داد که تصویب این قانون به زیان 
کاربران است و حتی مصوبه شورای عالی فضای مجازی در 
خصوص ســهم ۲ درصدی اینترنت در ســبد خانوار را زیر 
ســوال می برد، اما مجلس در پی خلــق عجایب خود، این 
مصوبه را نیز به تصویب رســاند. بر این اساس، حق السهم 
پرداختی شــرکت های اینترنتی از ســال ۱۴۰۰، به میزان 
۱۰ درصد افزایش خواهد یافت که سه هزار میلیارد تومان 
درآمد حاصل از این اقدام به »صداوسیما« برای »نظارت« 
بــر محتوای فضای مجازی خواهد رســید. بخش دوم این 
پول به »مخابرات ایران« برای توسعه اینترنت خانگی برای 
 »SpaceX  مقابلــه« و رقابت با »اینترنت ماهــواره ای«
و بخش ســوم این پول به تولیــد محتوا در فضای مجازی 
تخصیص خواهد یافت. همچنیــن بندی از این تبصره که 
قبال در مجلس تصویب شــده بود و بر اســاس آن هرگونه 
افزایش قیمت اینترنت را ممنوع اعالم کرده بود، از مصوبه 
حذف شد. به نظر می رسد فشار تامین این ۳ هزار میلیارد 

تومان از جیب مردم خواهد بود. 
مبارزهبافناوری

اما اینترنت ماهواره ای چیســت کــه مجلس تا این حد 
مصرانه برای مقابله بــا آن بودجه در نظر گرفته؟ نگاهی به 
مصوبات اینترنتی مجلس یازدهم نشان می دهد که بهارستان 
نشــینان این بار هم در ادامه مسیر مقابله با فناوری و البته 
محکــوم به شکســت در حال حرکت هســتند. برای مثال 
مجلس مشــخص نکرده که تولید محتوا در فضای مجازی 
به چه شکلی است و چه جزئیاتی دارد. صدا و سیما هم که 

برای نظارت بر تولید محتوای فضای مجازی انتخاب شــده، 
به قدر کافی نشان از کج سلیقگی قانون گذاران در این زمینه 
دارد. چرا که صدا و ســیما اگر می توانست ناظر تولید محتوا 
باشــد امروز در وضعیتی با کمترین میزان مخاطب در طول 
تاریخ خود قرار نمی گرفت. یا شرکت مخابرات ایران چگونه 
قرار است با اینترنت ماهواره ای spaceX مقابله کند؟ یا چه 

طرحی برای مقابله با اینترنت ماهواره ای وجود دارد؟
اینترنتspacexچیست؟

شــرکت اسپیس ایکس قرار اســت اینترنت ماهواره ای 
ارائه کند و برای این منظــور ماهواره های اینترنت فضایی 
استارلینک را به مدار زمین فرستاده است که این ماهواره ها 
در مدار ۵۵۰ کیلومتری زمین قرار می گیرند. تا کنون بیش 
از هزار ماهواره استارلینک در مدار قرار گرفته اند و خدمات 
رســانی این اینترنت با سرعتی در حدود ۱۳۰ مگابیت در 
ثانیه حتی در مناطق قطبی زمین در دسترس خواهد بود. 
در اول راه بیشــتر نمایندگی های تجهیزات ماهواره ای 
دوبی شــروع به ثبت ســفارش کــرده و بــه زودی پک 
spaceX روانه بازار ایران می شود. البته این با تصاویری که 
این روزها در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود 
تفاوت دارد. در واقع باید انتظار داشــت افرادی که از دبی 
و کردســتان عراق تجهیزات ماهواره ای وارد می کنند، در 

ســال آینده تمرکز اصلی خود را روی واردات پک اینترنت 
SpaceX متمرکــز کنند. فعال قیمت پک کامل ۵۰۰$ + 
شــارژ ماهیانه ۱۰۰ دالر است که با احتساب دالر ۲۵ هزار 
تومانی، بیــش از ۱۲ میلیون تومان برای خرید پک هزینه 
برمی دارد. شــارژ ماهیانه هم فعال دو و نیم میلیون برآورد 
می شود. البته با در نظر گرفتن اینکه هر ساختمان با تهیه 
یک پک اینترنت ماهواره ای SpaceX و استفاده ساکنین 
بصورت  wifi با ســرعتی ۱۰۰ برابــر اینترنت موجود در 
ایران )هر modemRouter  شــرکت spaceX قابلیت 
اتصال ۲۰۰یوزر به صورت wifi را دارد( این مشــکل هم 
حل خواهد شــد. البته نکته اینجاست که پک به احتمال 
خیلی زیاد به قیمت اصلی به دست ما نخواهد رسید. عالوه 
بر اینکه مســاله اصلی نحوه شارژ این اینترنت است. حتی 
فناوری بــه کار رفته در این ســرویس اینترنتی به قدری 
پیشرفته است که قابل پارازیت و ردیابی هم نیست. اما این 

همه واقعیت نیست.
اینترنتپرسرعت،رایگان،ماهوارهای

وبدونفیلتر،فعالرویا
این درســت اســت که اینترنت ماهواره ای خیلی خوب 
است و قابل ردیابی هم نیست، اما نکاتی هست که معموال 
در هیجان »اینترنت بدون فیلتر« به آن توجه نمی شــود. 

آرش کریم بیگی مدیرعامل شاتل موبایل و از مخالفین طرح 
صیانت از فضای مجازی می گوید: »به دروغ از استارلینک 
و اینترنــت ماهواره ای برای دولتی هــا لولو و با ایجاد ترس 
از آن، نان دانی درســت نکنید لطفا! ارائه خدمات مخابراتی 
ماهواره ای بر روی هر کشوری طبق مقررات ITU )که ایران 
و آمریکا عضو آن هستند( و معاهدات بین المللی، مستلزم 
اعطای مجوز توســط رگوالتوری هر کشور است«. »گوئین 
شــاتول«، مدیر ارشد اسپیس ایکس هم پیش از این گفته 
بود: »ما به دنبال کارهای رگوالتوری در هر کشور می رویم 
و از آن ها برای ارائه سرویس های ارتباطی مجوز می گیریم.« 
نکته ای که البته مورد تایید »ایالن ماســک« صاحب این 
شرکت هم تایید شد: »به زودی ارتباطات جهانی  در همه 
جا جــز قطب های کره زمین برقرار خواهد بود. اســپیس 
ایکــس بیش از ۱۵۰۰ ماهواره مســتقر کرده و در بیش از 
۱۰ کشــور فعال اســت که البته برای دیگر کشورها، پس 
از راه انــدازی، به دریافت مجوز فعالیت از رگوالتوری در آن 
کشورها نیازمند است. نباید استارلینک را به عنوان رقیبی 
برای خدمات مشابه موجود دانست. استارلینک را به عنوان 
سرویسی در نظربگیرید که می تواند تأمین نیاز مشتری  در 
مناطقی دورافتاده را به عهده بگیرد و کمبودهای ۵ جی  و 

فیبر نوری را در این نقاط پوشش دهد.«
یعنی اسپیس ایکس خیلی واضح اعالم می کند که قصد 
ارائه اینترنت ماهواره ای بدون اجازه ی دولت ها را ندارد. البته 
این نکته کامال منطقی اســت. چرا که در صورت تخطی از 
قوانین بین المللی این شــرکت باید با غولی مانند چین، یا 
روسیه یا کشورهای دیگر هم روبرو شود که طبعا عالقه ای 
به آن نخواهد داشت. شاید فعال محتمل ترین سناریو برای 
ارائه سرویس در چنین کشورهایی، فروش پهنای باند ارائه 
دهندگان خدمات اینترنتی در کشورهاســت تا آن ها پس 
از اعمــال کردن قوانین و محدودیت ها، اینترنت ماهواره ای 
اســتارلینک را از طریق روش های متــداول مثل اینترنت 
موبایل،DSL  یا فیبر نوری به کاربر برســانند. این یعنی 
اســتارلینک برای این کشورها نقش ستون فقرات اینترنت 
)چیزی شــبیه کابل های اینترنت زیر اقیانــوس( را بازی 
می کند. حالتی کامال خدماتی، بــدون ایجاد تنش و البته 
درآمدزایی برای پروژه های بزرگ تر ایالن ماسک، یعنی سفر 
و زندگی در مریخ، اما در جهان سیاسی شده هم هیچ چیز 

بعید نیست.

جزئیات ارائه اینترنت ماهواره ای توسط شرکت اسپیس ایکس

اینترنت ماهواره ای، رویا یا واقعیت؟

 رئیس جمهوری گفت: تقویت مناســبات 
سیاســی و اقتصادی با کشــورهای آمریکای 
التین از اولویت های سیاســت خارجی ایران 

است.
به گزارش پایــگاه اطالع رســانی دولت،  
حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی 
در دیدار »ســاچا ســرخیو لورمتی ســولیز« 

دبیــرکل اتحادیه بولیواری ملــل آمریکای ما 
)آلبا( با بیان اینکه جمهوری اســالمی ایران 
و کشــورهای عضو اتحادیه آلبا از ارزش های 
مشــترک برخــوردار هســتند، اظهــار کرد: 
جمهوری اسالمی ایران مصمم است مناسبات 
سیاسی و اقتصادی خود را با کشورهای عضو 
این اتحادیه بیــش از پیش تقویت کند و این 

کار را در راســتای ارزش ها و مواضع مشترک 
دو طرف ارزیابی می کند.

رئیسی بر ضرورت همکاری دوجانبه تصریح 
کرد و افزود: ضروری اســت بــا برنامه ریزی 
و طراحــی مناســب ســطح همکاری هــا و 
هماهنگی هــای خود را در عرصه های مختلف 
دو جانبــه، منطقــه ای و بین المللی، افزایش 

دهیم.
وی با بیان اینکه کشــورهای اســتکباری 
و زیاده خواه جهان تالش ملت های مســتقل 
در  و  دانســته  ضــدارزش  را  آزادیخــواه  و 
مقابل آن توطئه می کنند، خاطرنشــان کرد: 
بی تردید فعال شــدن هرچه بیشــتر سطح 
همکاری ایران و کشــورهای آمریکای التین 
 می تواند آمریکایی ها و ســایر مســتکبرین را

 منفعل کند.
دبیرکل  لورمتی ســولیز«  »ساچا سرخیو 
اتحادیه آلبا نیز در این دیدار با ابراز خرسندی 
از اینکــه به نمایندگی از ۹ کشــور عضو این 
اتحادیــه در تهران حضور یافتــه و با تبریک 
انتخاب حجت االسالم رئیسی به عنوان رئیس 

جمهوری اســالمی ایران، بیــان کرد: هدف 
اتحادیــه »آلبا« این اســت کــه روابط میان 
کشورهای عضو آلبا و جمهوری اسالمی ایران 

را هر چه بیشتر ارتقا دهد.
وی خاطرنشــان کرد: ایران و اتحادیه آلبا 
از مشــترکات فراوانی برخوردار بوده و هر دو 
به دنبــال دفاع از اســتقالل و حق حاکمیت 
ملت ها و ایســتادگی مقابل زیاده خواهی های 

آمریکا هستند.
بایدروابطخودرادرراستایمنافع

ملتهایمانفعالکنیم
رئیــس جمهــوری بــا تأکید بــر اینکه 
سیاســت های اصولی جمهوری اسالمی ایران 
حمایت از تمامیت ارضی کشــورها و دفاع از 
مظلومان جهان اســت، گفت: باید روابط خود 

را در راستای منافع ملت هایمان فعال کنیم.
به گــزارش ایرنــا، آیت اهلل ســید ابراهیم 
رئیسی سه شنبه شــب در دیدار خانم »بیسرا 
تورکویچ« وزیر امور خارجه بوسنی و هرزگوین 
مناســبات و همکاری های جمهوری اسالمی 
ایران و بوســنی و هرزگوین را دوستانه، ریشه 

دار و عمیق توصیف کرد و اظهار داشت:  زمینه 
تعامل و مبادالت اقتصادی گسترده ای بین دو 
طرف وجــود دارد که باید ایــن ظرفیت ها را 
شناســایی و در راستای منافع ملت های خود 

فعال کنیم.
امروز  متأسفانه  کرد:  رئیسی خاطرنشــان 
بسیاری از اقداماتی که در دنیا انجام می شود، 
ضدحقوق انسان اســت و این اقدامات عمدتاً 
از طرف کســانی انجام می شــود که به ظاهر 

پرچمدار و مدعی حقوق بشر هستند.
»بیسرا تورکویچ« وزیر امور خارجه بوسنی 
و هرزگوین نیز در این دیدار با تبریک انتخاب 
آیت اهلل رئیســی به عنــوان رئیس جمهوری 
اسالمی ایران گفت: همواره قدردان مواضع و 
حمایت های جمهوری اسالمی ایران هستیم و 
آمادگی داریم سطح مناسبات و روابط خود را 

با تهران هر چه بیشتر گسترش دهیم.
وزیر امور خارجه بوسنی و هرزگوین خاطر 
نشــان کرد: بوســنی خود را در کنار و حامی 
جمهوری اســالمی ایــران در عرصه جهانی 

می داند.

معاون دادســتان کل کشــور در پیگیری حقوق عامه و 
پیشــگیری از وقوع جرم گفت: احضار و بازداشــت برخی از 
مسئوالن در خصوص موضوع آب در خوزستان انجام شده و 

پرونده آن در حال رسیدگی است.
به گزارش ایســنا به نقل از قوه قضاییه، رضا خشــنودی 
معــاون دادســتان کل کشــور در پیگیری حقــوق عامه و 
پیشــگیری از وقوع جرم در خصوص اقدامات دادســتانی و 
قوه قضاییه در رابطه با موضوع آب در خوزســتان بیان کرد: 
برخی از این چالش ها ریشه طبیعی دارد که مربوط به کاهش 
نزوالت آسمانی و گاهی اوقات ناشی از بارش نزوالت آسمانی 

است.
معاون دادســتان کل کشــور در پیگیری حقوق عامه و 
پیشگیری از وقوع جرم خاطرنشان کرد: بخشی از این موضوع 
ناشی از سوءمدیریت ها، اهمال ها و ترک فعل هایی است که 
متاسفانه در استان خوزستان در زمینه جلوگیری و پیشگیری 

از بحران های پیش آمده، صورت گرفته است.
وی اظهار کرد: ۲۵ تیرماه ســال جــاری پس از کاهش 
نزوالت آسمانی و لزوم مدیریت بهینه منابع آبی که منتهی 
به محدود کردن آب های پشت سد کرخه و کارون شد، برخی 

اعتراضات و تنش های اجتماعی صورت گرفت.
خشــنودی گفت: حســب االمر ریاســت قوه قضاییه و 
دادستان کل کشور، بنده همراه هیاتی از دولت عازم استان 
خوزستان شدم و در جلسه اول که در استانداری برگزار شد، 
مشــکالت مورد نظر بررسی و در جلسه ای با حضور مدیران 
اســتانی مصوبات خوبی اتخاذ گردید و همین مصوبات گره 
گشا بود و اجرای این مصوبات منتهی به کنترل و جلوگیری 

از تشدید بحران آب در خوزستان شد.

معاون دادســتان کل کشــور در پیگیری حقوق عامه و 
پیشگیری از وقوع جرم در ادامه تصریح کرد: حق برخورداری 
منابع آبی چه برای تامین شرب و چه آب کشاورزی از حقوق 
عامه محسوب می شــود و استان خوزستان نیز از منابع آبی 

قابل توجهی برخوردار است.
خشنودی گفت: حسب اطالعی که دارم امروز در خصوص 
تامین خســارت ناشی از سیل، به کشــاورزان ۲۳۰ میلیارد 
پرداخت شــده و در خصوص تجهیز زیرساخت ها برای رفع 
مشــکالت مربوط به آب شرب و خسارات ناشی از سیل، ۵۰ 
درصد از بودجه مصوب پرداخت و فرایندهای اداری آن طی 

شده است.
معاون دادســتان کل کشــور در پیگیری حقوق عامه و 
پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: با اهتمامی که به وجود 
آمده و عزمی که میان دســتگاه های اجرایی و قضایی ایجاد 
شــده، پیگیر خواهیم بود که این بودجه به شکل مشخص و 

معین و در محل مصوب هزینه شود.
وی گفت: دادســتان اهواز از باب وظیفه ای که در جهت 
صیانت از حقوق عامه دارد، این موضوع را در کارگروه استانی 
نظارت و پیگیری حقوق عامه مطرح خواهد کرد و به شکل 

مشخص پیگیر اجرای صحیح و موثر مصوبات خواهد بود.
خشــنودی در خصوص ترک فعل برخــی از مدیران در 
زمینه موضوع آب در خوزستان، اذعان کرد: متاسفانه در این 
زمینه شاهد ارتکاب اعمال مجرمانه ای شدیم که فراتر از ترک 

فعل و مسامحه بوده است.
معاون دادســتان کل کشــور در پیگیری حقوق عامه و 
پیشگیری از وقوع جرم با بیان اینکه مشکل خوزستان مربوط 
به امروز نیست، گفت: استان خوزستان زیرساخت فرسوده و 

غیرکارآمدی برای انتقال فاضالب اهواز دارد.
وی افزود: در خصوص تامین آب شــرب متاسفانه اقدام 
موثری در ســال های گذشــته صورت نگرفته است؛ این در 
حالی اســت که بودجه هــای قابل توجهی بــه این پروژه ها 
اختصاص داده شده، اما حســب بررسی های صورت گرفته 

برخی از اعمال مجرمانه صورت گرفته است.
خشــنودی بیان کرد: از مدیران گذشته ادارات ذی ربط 
افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند. در خصوص ترک فعل های 
مجرمانه گزارش های مستدل و روشنی از دستگاه های نظارتی 
به ویژه سازمان بازرسی کل کشور و ناجا به دادگستری استان 

خوزستان رسیده که در حال بررسی است.
وی با تاکید بر لزوم توجه مدیران به وظایف قانونی اظهار 
کرد: هر گونه ترک فعل، مســامحه و سهل انگاری در اجرای 
وظایف که منتهی به تضییع حقوق عمومی شود، برای تعقیب 
اشخاص کافی است و قوه قضاییه در این زمینه عزمی جدی 
دارد و امیدواریم بتوانیم با اســتفاده از ظرفیت دستورالعمل 
ترک وظایــف قانونی مدیران، ســوءمدیریت ها را تبدیل به 

مدیریت بهینه، کارآمد و هوشمند کنیم.
معاون دادســتان کل کشــور در پیگیری حقوق عامه و 
پیشــگیری از وقوع جرم گفت: احضار و بازداشــت برخی از 
مسئوالن در خصوص موضوع آب در خوزستان انجام شده و 

پرونده آن در حال رسیدگی است.
خشنودی بیان کرد: جلگه خوزستان از بهترین و حاصل 
خیزترین جلگه های موجود در کشــور اســت. امســال اوج 
نیازمندی و ضرورت عدم استفاده غیرضروری از آب را شاهد 
بودیم و نتیجه آن این می شود که خروجی سدهای کرخه و 

کارون را کاهش دهند.

معاون دادســتان کل کشــور در پیگیری حقوق عامه و 
پیشــگیری از وقوع جرم تصریح کرد: این برنامه ریزی شده 
بود؛ اما برخی از کشاورزانی که در مسیر انتقال آب قرار دارند، 
از سد کرخه و دز تا دشت آزادگان و هورالعظیم بدون توجه 
به ممنوعیت کشــت برنج، مزارع زیادی را قریب به ۹۰ هزار 

هکتار را زیر کشت شلتوک برده بودند.
وی گفت: وزارت نیرو به سبب ضرورت، خروجی سدها را 
کاهش داد و کشــاورزان نیز از طرفی برای تامین آب مزارع 
خود به آب نیاز دارند؛ آنچه که غیرطبیعی و مجرمانه است، 
این است که این افراد مجوز برداشت آب از ادارات مربوطه را 
ندارند و خالف مقررات قانونی و بدون تحصیل مجوز شروع 
به نصب تاسیســاتی می کنند که باعث انتقال آب به مزارع 

آن ها می شود.
خشــنودی عنوان کرد: همین امر سبب می شود که آب 
به هورالعظیم، دشت آزادگان، سوسنگرد و آبادان و خرمشهر 
نرســد و این موضوع با خود فجایع دیگری را همراه دارد که 
از جمله آن تلف شدن دام های سنگین و گاومیش ها است به 
طوری که تعداد قابل توجهی از آن ها حســب گزارشاتی که 

واصل شده، تلف شدند.
معاون دادســتان کل کشــور در پیگیری حقوق عامه و 
پیشگیری از وقوع جرم بیان کرد: از طرفی این موضوع سبب 
فعال شــدن کانون های گرد و غبار می شود و فجایع محیط 

زیستی از جمله نابود شدن آبزیان را همراه خواهد داشت.
خشنودی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۶۰ هزار میلی متر 
در ثانیه خروجی آب در سد کرخه، کارون و دز است؛ طبیعتا 
این موضوع بحران آب را مرتفع کرده است؛ اما این نگرانی در 

سال آتی وجود دارد.

رئیس مجمع نمایندگان اســتان تهران با اشاره به شرایط 
بحرانی کشــور از نظر شــیوع کرونا و با ابراز تاسف نسبت به 
آمــار باالی فوتی ها گفت: ما باید بــه آموزش زندگی در کنار 
کرونا بیشتر توجه کنیم، البته این موضوع به این معنا نیست 
که محدودیت ها را به صورت کلی لغو کنیم ولی معتقدم باید 
بــه آموزش چگونه زندگی کــردن در کنار این ویروس توجه 

بیشتری داشته باشیم.
حجت االســالم ســیدرضا تقوی در گفت و گو با ایسنا، با 
اشاره به وضعیت کرونایی کشور و مشکالتی که در این زمینه 
برای اقشار مختلف جامعه ایجاد شده است، گفت: ما باید برای 
تحلیل این شرایط چندین موضوع را مورد توجه قرار دهیم، اگر 
مسئولین احساس کردند که نیاز به تشدید محدودیت هاست، 
قطعا باید این کار را انجام دهند اما موضوع مهم این است که 
با وجود شرایط کرونایی امروز جهان و به روز شدن مستمر این 
ویــروس باید به این واقعیت مهم توجه کنیم که این ویروس 
منحوس به این زودی ها دســت از سر بشر برنخواهد داشت، 

بر همین اســاس ما هم نمی توانیم با ادامه این وضعیت مکررا 
کارخانه ها، مراکز تجاری و خدماتی و بازار را تعطیل کنیم چرا 
که صاحبان این مراکز باید از راه فعالیت اقتصادی مخارج خود 
را تامین و اجاره و مالیات بپردازند. وی با تاکید بر لزوم تشدید 
محدودیت ها در شرایط حساس عنوان کرد: با وجود شرایطی 
که به آن اشاره کردم معتقدم که ما باید به آموزش زندگی در 
کنار کرونا بیشــتر توجه کنیم، البته این موضوع به این معنا 
نیست که محدودیت ها را به صورت کلی لغو کنیم ولی معتقدم 
باید به آموزش چگونه زندگی کردن در کنار این ویروس توجه 
بیشتری داشته باشــیم، فاصله گذاری ها، رعایت پروتکل ها و 

توجه به توصیه ها می تواند از جمله این آموزش ها باشد.
وی ادامه داد: این مهم باید برای مردم تشــریح شــود که 

شــرایط کنونی بسیار جدی است و شــوخی بردار نیست، به 
شــرایط بهشــت زهرا و دیگر آرامســتان های کشور نگاهی 
بیندازید آنگاه پی خواهید برد که مرگ در یک قدمی ما است، 
اگر فردی به فکر ســالمت خود نیست و اراده ای برای رعایت 
پروتکل ها ندارد باید بداند که رعایت این پروتکل ها فقط برای 
او نیســت و با بی توجهی به این مهــم می تواند به حقوق و 
سالمتی دیگران هم آسیب وارد کند، رسانه ها و خبرنگاران باید 
به اهمیت آموزش زندگی ایمن در کنار کرونا توجه کنند و در 
جهت تشریح این مهم برای مردم تالش کنند. تقوی همچنین 
تصریح کرد: از مواردی که باید در این شرایط به آن توجه کرد 
بهبود ایمنی وضعیت وســایل حمل و نقل عمومی در مقابل 
شیوع کرونا است، در این شرایط از مردم می خواهیم در وسایل 

حمل و نقل عمومی همچون مترو حتما به رعایت پروتکل ها و 
استفاده از ماسک توجه الزم را داشته باشند.

رئیس مجمع نمایندگان اســتان تهران بیان کرد: مردم با 
این اســتدالل که از محدودیت ها خسته شده اند در پی سفر 
کردن و برگزاری مهمانی و دورهمی های خانوادگی نباشــند، 
این دورهمی ها و مسافرت ها به معنای ابتالی یک مجموعه و 
از دست دادن بخشی از عزیزان می باشد، خانواده هایی هستند 
که صرفا به قیمت برگزاری یک مهمانی خانوادگی، پدر و مادر 
خانواده را از دســت داده اند. وی ادامه داد: وقتی محدودیتی 
اعالم می شود و از مردم می خواهند در خانه بمانند باید جاده ها 
را مســدود کنند، اینکه شخصی می گوید جریمه را پرداخت 
می کنم و به ســفر می روم یعنی پرداخت پــول برای قانون 
شکنی، پس جریمه ها باید تشدید شود برای مثال گواهی نامه 
افرادی که قصد دارند اینگونه با پول قانون شکنی کنند باطل 
شود و یا پرونده آن ها به دستگاه قضا ارجاع شود، جریمه برای 

قانون شکنی نیست بلکه برای بازدارنگی از تخلف است.

رئیسی در دیدار دبیرکل آلبا:

توسعه همکاری ایران و آمریکای التین آمریکایی ها را منفعل می کند

معاون دادستان کل کشور مطرح کرد

وضعیت پرونده مسئوالن بازداشت شده درخصوص موضوع آب خوزستان

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران:

مرگ در یک قدمی ماست، پروتکل ها را رعایت کنید

 رئیسی امروز رسما به عنوان رئیس جمهور
 سوگند یاد می کند 

حجت االسالم و المسلمین سید ابراهیم رئیسی به عنوان هشتمین رئیس 
جمهوری اســالمی ایران با ادای سوگند در مجلس، رسما کار خود را در قوه 

مجریه آغاز خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، مراســم تحلیف حجت االسالم و المسلمین سیدابراهیم 
رئیســی به عنوان منتخب سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری امروز 

)پنجشنبه( ساعت ۱۷ در محل مجلس شورای اسالمی برگزار خواهد شد.
در این مراســم که با حضور رئیس قوه قضاییه و اعضای شــورای نگهبان 
رســمیت می یابد، رئیس و نمایندگان مجلس و مهمانانی از داخل و خارج از 

کشور حضور خواهند داشت.
طبق روال مرسوم پس از به صدا در آمدن زنگ آغاز جلسه علنی مجلس و 
قرائت دســتورکار، رئیس مجلس ضمن خوشامدگویی سخنانی را ایراد خواهد 

کرد و در ادامه نیز رئیس قوه قضاییه به ایراد سخنانی می پردازد.
ادای ســوگند رئیس جمهور در حضور رئیس قوه قضاییه بخش اصلی این 
مراســم خواهد بود که با امضای سوگندنامه از سوی رئیس جمهور و تحویل 

آن به دبیر شورای نگهبان همراه خواهد بود.
این مراسم با سخنرانی سیدابراهیم رئیسی به پایان خواهد رسید. همچنین 
در ادوار گذشــته امضای تمبریادبود مراسم تحلیف و گرفتن عکس یادگاری 

مهمانان حاضر پس از پایان مراسم مرسوم بوده است.
۱۱۵ مقام رســمی از ۷۳ کشور جهان برای حضور در مراسم تحلیف اعالم 
آمادگی کردند که ۱۰ نفر از ســران کشــورها، ۲۰ رئیــس مجلس، ۱۱ وزیر 
خارجه، ۱۰ وزیر دیگر، فرســتادگان روســای دولت ها، نواب رئیس مجالس، 
هیات هــای پارلمانی، روســا، مقامات و نمایندگان ۱۱ ســازمان بین المللی و 

منطقه ای برای حضور در این مراسم اعالم آمادگی کرده اند.
در این مراســم نمایندگان دبیرکل ســازمان ملل، رئیــس اوپک، IPU و 
اتحادیه اروپا، اتحادیه اوراســیا، اتحادیه بین المجالس، اتحادیه بین المجالس 
اسالمی، بین المجالس آسیایی، اکو و نمایندگان شخصیت های برجسته ادیان 
و مذاهب و همچنین شــخصیت های موثر فرهنگی و اجتماعی جهان اســالم 

حضور خواهند یافت.

 ارائه آخرین وضعیت کاالهای اساسی و دارو
 به رئیس جمهوری 

در جلســه دیروز هیات دولت آخرین وضعیت کاالهای اساســی و دارو به 
رئیس جمهوری ارائه شد.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رســانی دولت، حجت االســالم والمسلمین 
سید ابراهیم رئیســی صبح امروز -چهارشنبه- در جلسه هیات دولت حضور 
یافت.   در جلســه هیــات دولت، تأمین کاالهای اساســی و دارو مورد بحث 
و بررســی قرار گرفت و وزیران جهادکشــاورزی و صنعــت، معدن و تجارت 
گزارشــی از آخرین وضعیت تامین کاالهای اساسی، دارو و ذخایر کشور ارائه 
کردند. در ابتدای این جلســه، اسحاق جهانگیری ضمن تبریک مجدد انتخاب 
حجت االسالم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری، گفت: اعضای دولت دوازدهم 
از هرگونه کمک، مشــاوره و انتقــال تجربه به دولت جدیــد دریغ نخواهند 
 کرد. در این جلســه ســایر اعضای دولت نیز انتخاب حجت االسالم رئیسی را

 تبریک گفتند.

 حضور رئیسی
 در جلسه روسای کمیته های تخصصی کرونا 

آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی، رئیــس جمهوری اســالمی ایران صبح 
دیروز چهارشــنبه درجلسه روســای کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با 
کرونــا حضور یافت. به گزارش ایرنا، در این جلســه فرمانده قرارگاه عملیاتی 
و روســای کمیته های بهداشــت و درمان، تبلیغات و اطالع رسانی و حمل و 
نقل گزارش های مربوط به اجرای مصوبات ســتاد ملی کرونا در مقابله و مهار 
مــوج پنجم بیماری و همچنیــن تهیه و تدوین دســتورالعمل های مرتبط با 
برگزاری مراســم ســوگواری شهادت ابا عبداهلل الحســین )ع( در ایام محرم، 
شــرایط بازگشایی مدارس و دانشگاه ها در ســال تحصیلی جدید و همچنین 

روند اجرای سند ملی واکسیناسیون را ارائه کردند.

پاسخ رئیسی به پیام تبریک دبیرکل اوپک
کاظم غریب آبادی، ســفیر و نماینده دائم کشــورمان نزد ســازمان های 
بین المللی در وین، از پاســخ کتبی ســید ابراهیم رئیســی، رئیس جمهوری 
اســالمی ایران به پیام تبریک دبیرکل اوپک خبر داد. به گزارش ایسنا، غریب 
آبادی در توییتی نوشت: رئیس جمهور از تالش های دبیرخانه اوپک در حفظ 
ثبات بازار نفت طی دو ســال گذشــته قدردانی و همچنیــن برای دبیرکل و 

همکاران ایشان آرزوی توفیق کرد.

منیره عربشاهی به مرخصی رفت
رئیس ســازمان زندان ها اعــالم کرد که به »منیره عربشــاهی« مرخصی 
»اعطا« شــده است.  به گزارش ایســنا، محمدمهدی حاج محمدی در توئیتر 

نوشت:
»به خانم منیره عربشــاهی با وجود رعایت کامل مراحل درمانی در زندان؛ 
جهت اطمینان خاطر بیشتر مددجو و خانواده اش از مراقبت های پزشکی خارج 

از زندان، طبق ضوابط و مقررات، مرخصی اعطا شد. #سالمت_زندانیان«.

رسیدگی به دو مصوبه در شورای نگهبان
ســخنگوی شورای نگهبان از بررسی دو مصوبه در جلسه روز سه شنبه ۱۲ 

مردادماه این نهاد خبر داد.
به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف در این باره در توییتر نوشت:

» در جلسه دیروز عصر شورای نگهبان )سه شنبه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۰( چند 
مصوبــه از جمله »طرح دوفوریتی اصالح مــاده ۲۰۶ قانون آیین نامه داخلی 
مجلس شورای اسالمی« و »الیحه نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی 

به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور« مورد رسیدگی قرار گرفت«.

مخالفت علم الهدی با کاندیدا شدن رئیسی
خبر فوری نوشــت: وزیر احمدی نژاد ادعایی جالــب درباره کاندیداتوری 
رئیســی را مطرح کرد. ســید محمد حسینی وزیر اســبق ارشاد گفت: آقای 
علم الهدی با کاندیدا شــدن رئیسی مخالف بود. علم الهدی، پدر همسر رئیس 

جمهور است.

روایت عارف از دیدار با مهدی کروبی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس بنیاد امید ایرانیان روز گذشته 

با حجت االسالم والمسلمین مهدی کروبی دیدار و گفت وگو کرد.
به گزارش ایلنا محمدرضا عارف در صفحه اینستاگرام خود روایت دیدارش 
با مهدی کروبی را با عنوان »دیدار یار« منتشــر کرده اســت که در ادامه می 

خوانید:
دیروز توفیق احوالپرسی جناب آقای کروبی نصیبم شد. سرکار خانم کروبی 
هم تشــریف داشتند. هرچند آثار جســمی ناشی از تحمل شرایط دشوار طی 
شــده بر چهره این یار دیرین امام و انقالب هویدا بود.ولی نشــاط و امیدواری 
متعهدانه نسبت به اوضاع کشور کما فی السابق در ذهن و سیمای ایشان بارز 
بود. با حافظه قوی و دقت بی نظیر ،ســیر تحوالت انقالب از سال۴۱تا کنون 
را تبیین و تحلیل کردند. مشــکالت حاد معیشــتی قاطبه مردم،شکاف های 
مخل به انســجام ملی،کاهش ســرمایه اجتماعی و به تبــع آن تنزل نقش و 
اثربخشــی اصالح طلبان طی سال های اخیر با رویکردی آسیب شناسانه مورد 
بحث و تبادل نظر قرارگرفت. صرف نظر از آثار و پیامد های  یک دســت شدن 
قدرت،ضرورت حســن اســتفاده از فراغ بال حاصله برای اصالحات و اصالح 
طلبان و باز سازی نظری و رفتاری این جریان که بی تردید تنها بدیل تحقق 
وحــدت ملی و احیاء مناســبات رضایت بخش مردم  و حاکمیت ،بر اســاس 
اصول بنیادین انقالب اســالمی اســت ،متفقا مورد تاکید قرار گرفت. همواره 
باور داشته و دارم درحصر ماندن آقایان:کروبی،مهندس موسوی و سرکار خانم 
دکتــر رهنورد نســبتی با مصالح و منافع ملی نــدارد.  مجددا از مراجع عالی 
مسؤل استدعا می کنم،با پایان دادن به این وضعییت راه گفتگو و تفاهم ملی 

را فراهم آورند.  ان شاءاهلل

اخبار کوتاه


