
جزئیات تازه از سفر فرمانده سپاه 
قدس به بغداد

یک مس��ئول ارش��د ائتالف الفتح عراق به ریاست 
»ه��ادی العامری«، از جمله اهداف س��فر س��ردار 
»اس��ماعیل قاآن��ی« فرمانده نیروی قدس س��پاه 
پاسداران جمهوری اسالمی ایران به عراق را پیگیری 

پرونده ترور سردار قاسم سلیمانی برشمرد.
غضفر البطیخ از مس��ئوالن ارشد ائتالف الفتح، در 
گفت وگو با پایگاه خبری»شفق نیوز« گفت: سردار 
اس��ماعیل قاآنی به دعوت دول��ت مرکزی عراق به 
این کشور سفر کرده و این سفر، رسمی بوده است. 
البطیخ افزود: هدف سفر قاآنی بحث درباره حضور 
آمری��کا در ع��راق به ویژه - بعد از اعالم واش��نگتن 

مبنی بر خروج بخشی از نیروهایش - بود.
 این مس��ئول ارش��د ائت��الف الفتح تصری��ح کرد: 
هدف س��فر سردار قاآنی، بررس��ی تحوالت مربوط 
به تحقیق��ات در پرونده ترور ش��هید حاج قاس��م 
سلیمانی و روشن کردن جزئیات پرونده و ضرورت 
بازخواس��ت هر کسی است که ممکن است در این 

پرونده دست داشته است.
 بر اس��اس این گزارش، ی��ک منبع در دولت عراق 
گفت که سردار قاآنی اخیرا سفری به بغداد داشت 
و با »مصطفی الکاظمی« نخس��ت وزیر عراق دیدار 
کرد. این منبع افزود که س��ردار قاآنی چهارش��نبه 
گذش��ته به بغداد سفر کرد و نشس��تی را با برخی 
مقام��ات عراق��ی برگ��زار کرد. به نوش��ته س��ایت 
مذکور، این دومین س��فر س��ردار قاآنی به عراق از 
زم��ان تصدی فرماندهی نیروی قدس اس��ت. طبق 
این گزارش، س��ردار قاآنی در سفر اول خود در ماه 
اوت گذشته با الکاظمی و تعدادی از شخصیت های 

سیاسی نزدیک تهران دیدار کرده بود.  ایرنا

فوت ۴۵۳ بیمار کرونایی

س��خنگوی وزارت بهداش��ت، ضمن ارائه تازه ترین 
آمار کرونا در کش��ور، از شناس��ایی ۱۲۴۶۰ بیمار 

جدید کرونایی خبر داد.
س��یما س��ادات الری، در ارتباط با ش��بکه خبر، به 

تشریح وضعیت بیماری کرونا در کشور پرداخت.
س��خنگوی وزارت بهداش��ت، گفت: از روز یکشنبه 
تا روز دوش��نبه۳ آذر ۱۳۹۹ و بر اس��اس معیارهای 
قطعی تشخیصی، ۱۲ هزار و ۴۶۰ بیمار جدید مبتال 
به کووید ۱۹ در کش��ور شناس��ایی شد که ۲ هزار و 

۷۴۴ نفر از آنها بستری شدند.
وی افزود: مجموع بیماران کووید ۱۹ در کش��ور به 

۸۶۶ هزار و ۸۲۱ نفر رسید.
الری ادام��ه داد: متأس��فانه در این مدت ۴۵۳ بیمار 
کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان 

باختگان این بیماری به ۴۵ هزار و ۲۵۵ نفر رسید.

خبر

رئیس ق��وه قضاییه گفت: بس��یج حقوقدان��ان می تواند با 
آموزش همگانی و افزایش اطالعات حقوقی مردم دس��تگاه 

قضا را در پیشبرد ماموریت هایش کمک کند.
آیت اهلل س��ید ابراهیم رئیسی در جلسه ش��ورای عالی قوه 
قضاییه که در اجرای مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا برای 
رعایت پروتکل های بهداشتی در دو سالن جداگانه از طریق 
ویدئو کنفرانس برگزار ش��د، با گرامیداش��ت هفته بسیج و 
یاد و خاطره شهدای بسیجی تأکید کرد: مادامی که بسیج 
باشد و روحیه بسیجی بر کشور حاکم باشد، دشمن به این 

کشور طمع نخواهد کرد.
رئی��س قوه قضایی��ه از ایمان، اخ��الص، صداقت، بصیرت، 
مردمداری، دشمن شناسی و دشمن ستیزی و تالش برای 
تحقق شعار »ما می توانیم« به عنوان شاخصه های فرهنگ 
بس��یج یاد کرد و گفت: امروز کادر درمان و پرستاری ما با 
روحیه بس��یجی به مبارزه با ویروس منحوس کرونا و یاری 

مردم برخاسته اند.
رئیسی با بیان این که در این شرایط کشور نیازمند انسجام 
و همدلی و هماهنگی اس��ت، به مسئوالن وزارت بهداشت 
توصیه کرد که درگیر حاشیه ها نشوند و در یک کار جمعی 
هم��ه ظرفیت های علمی و پژوهش��ی و امکان��ات و نیروی 
انس��انی کارآمد ای��ن مجموعه را در جه��ت تأمین امنیت 

جان��ی مردم ب��ه کار گیرند. وی در ادامه افزود: بس��یج به 
عنوان س��ازمانی کارآمد، از مهم ترین ظرفیت های مردمی 
اس��ت که قان��ون زمینه همکاری آن با دس��تگاه قضایی را 
فراهم کرده و بسیج حقوقدانان به عنوان یکی از ارکان این 
مجموعه، می تواند با آم��وزش همگانی و افزایش اطالعات 
حقوقی مردم به دس��تگاه قضایی در انجام مأموریت هایش 

کمک کند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از س��خنانش با اش��اره 
ب��ه قطعنامه ض��د ایرانی حقوق بش��ر س��ازمان ملل که با 
هدایت کانادا و حمایت رژیم صهیونیستی و آمریکا و برخی 
کش��ور های اروپایی صادر شده است، اظهار داشت: امروز بر 
همگان ثابت ش��ده غربی ه��ا از قطعنامه ها به عنوان ابزاری 

سیاسی علیه کشور های مستقل استفاده می کنند.
رئیسی بر همین اساس متذکر شد: این که اکثریت کشور ها 
از میان ۱۹۳ کش��ور موافق این قطعنامه به اصطالح حقوق 
بشری نبودند، نشانگر رو شدن دست طراحان این قطعنامه 
برای آنهاس��ت و کش��ور ها متوجه ش��ده اند که حقوق بشر 

دستخوش سیاست زدگی جدی شده است.
وی با اشاره به برخورد دوگانه غربی ها با عملکرد جمهوری 
اسالمی ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر، گفت: سازمان 
ملل از س��ویی از عملک��رد ایران در مبارزه ب��ا مواد مخدر 

تقدیر می کند و می گوید صداقت شما در این زمینه بیشتر 
از دیگر کشورهاست و در این راه خسارت های مالی و جانی 
زیادی متحمل ش��دید، اما از سوی دیگر علیه ما قطعنامه 
می دهند. رئیسی با بیان این که اگر ایران راه ترانزیت مواد 
مخ��در را باز بگذارد، تمام اروپ��ا و آمریکا را مواد مخدر فرا 
می گیرد، افزود: جوانان ما با ازخودگذشتگی در برابر قاچاق 
م��واد مخدر و باند های قاچاق می ایس��تند و ما قربانی این 

مس��أله هس��تیم و این که به جای تقدیر علیه ما قطعنامه 
می دهند، پدیده عجیبی است.

رئیس��ی ادامه داد: کانادا به عنوان بانی قطعنامه ضد ایرانی 
از بزرگ تری��ن ناقضان حقوق انس��ان اس��ت که هم حقوق 
م��ردم خودش را تضییع می کند و ه��م به پناهگاهی برای 
مفس��دان و تبهکاران تبدیل ش��ده اس��ت و باید علیه آن 

قطعنامه بدهند.  مرکز رسانه قوه قضاییه

گزارش

اولین نشان فداکاری به شهید فالحی تعلق گرفت
برابر تصویب »شورای عالی نش��ان ها«، اولین نشان فداکاری به شهید امیر 
سرلش��کر ولی اهلل فالحی تعلق گرفت. برابر تصویب »شورای عالی نشان ها« 
در ارتش جمهوری اس��المی ایران، به پ��اس فرماندهی و مدیریت جهادی 
امیر سرلشکر فالحی در صحنه ها و برهه های سرنوشت ساز دوران پیروزی 
انقالب تا عملیات ثامن االئمه)ع( و ایثار و بذل جان در اعتالی ایران سربلند 
اس��المی، اولین نشان فداکاری به آن فرمانده دالور شهید تعلق گرفت. او طی 
عملیات ثامن االئمه)ع( به منطقه عملیاتی شتافت و پس از کسب پیروزی ارزشمند 
در این عملیات در شامگاه هفتم مهرماه به همراه تعداد دیگری از فرماندهان جنگ 
به قص��د دیدار با حضرت امام خمینی)ره( فرمان��ده کل قوا و ارائه گزارش به محضر 
ایشان راهی تهران شد که با سقوط هواپیمای حامل آنان در نزدیکی تهران به درجه 

رفیع شهادت نائل شد.  روابط عمومی ارتش

برنامه مجلس برای قطع یارانه ثروتمندان 
عضو هیات رئیس��ه مجلس ش��ورای اس��المی از برنامه مجلس برای الزام 
دولت به قطع یارانه ثروتمندان در الیحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور خبر داد.  
حجت االس��الم سید ناصر موس��وی الرگانی اظهار داشت: مجلس یازدهم 
حمایت از قش��ر آس��یب پذیر جامعه را در اولویت های اصلی کار خود قرار 
داده است. وی افزود: در راستای حمایت و کمک به دهک های پایین جامعه 
ما نمایندگان مجلس برنامه  جدی برای الزام دولت برای قطع یارانه ثروتمندان 
و اعطای آن به قش��ر آس��یب پذیر جامعه داریم.  موس��وی الرگانی ضمن انتقاد از 
رویکرد دولت در جریان مدیریت هدفمند س��ازی یارانه ها گفت: متأسفانه هنوز هم 
بسیاری از ثروتمندان حاضر نیستند از دریافت یارانه خود انصراف دهند و این جای 
بس��ی تعجب است. وی اضافه کرد: حرف ما این اس��ت که فردی که به طور مثال 

ماشین چند میلیاردی سوار می شود، قطعا نباید یارانه دریافت کند.  فارس

بررسی شکایات از ملک زاده زمان بر است
حجت االسالم نصراهلل پژمان فر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس درباره 
نتیجه بررس��ی ش��کایت از آقای ملک زاده، معاون پژوهش��ی مستعفی 
وزارت بهداش��ت اظهار داش��ت: بررسی این ش��کایات زمان بر است، از 
حدود یک ماه پیش و قبل از اس��تعفای ایش��ان، کمیس��یون اصل ۹۰ 
ب��ا آقای ملک زاده مکاتباتی داش��ته و در خصوص ش��کایات مطروحه از 
ایشان توضیح خواسته است. کمیس��یون به آقای ملک زاده فرصت داده که 
تا توضیحاتش را مکتوب و اگر الزم باش��د بصورت ش��فاهی ارائه دهد و پس از 

بررسی های انجام شده در این زمینه تصمیم گیری خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا پرونده آقای ملک زاده به قوه قضائیه نیز ارسال 
خواهد شد، گفت: چه بسا توضیحات ارائه شده قانع کننده باشد و از ایشان رفع 

اتهام شود.  جهان نیوز

اسرائیل و خوارش و شورای 
شهردارش

 
ب��اراک اوباما: به نظرم همیش��ه می توانیم نیرو های 
دریای��ی را ب��رای اخ��راج ترام��پ از کاخ س��فید 

بفرستیم.
ش��ما غیر از گزینه "نیروی دریایی" چه گزینه ای 
را برای اخراج رییس جمهور آمریکا از کاخ س��فید، 

مناسب می دانید؟
الف( چک و لگد

ب( اردنگی و نیشگون
ج( بیل و کلنگ

د( وسوسه سیب به سبک حسن کچل
جرای��د: خ��ودروی معاون وزی��ر راه ب��ر اثر خواب 
آلودگی واژگون شد و ایشان را با اورژانس هوایی به 

بیمارستان منتقل کردند.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف( اورژانس هوایی داریم ولی برای از ما بهتران
ب( اگر خ��ودروی ننجون چپ می ک��رد اورژانس 

نیسان آبی هم برایش نمی فرستادند.
ج( وزیر راه که خواب آلوده پش��ت فرمان ماش��ین 

بنشیند وای به روزی که بگندد نمک!
د( ما از این انشا هیچ نتیجه ای نمی گیریم.

عبارت زیر از کیست؟
دول��ت با این اقدام��ات نابخردان��ه و تعطیلی های 
بیهوده و نیمه کاره به جای کمک به جای مردم به 

مشکالت مردم اضافه کرده است.
الف( صدای آمریکای جهانخوار

ب( صدای اسرائیل بی پدر و مار و خوار
ج( صدای انگلیس استعمارگر

د(یک عضو شورای شهر تهران 

آیت هللا رئیسی در شورای عالی قوه قضاییه:

وضعیت برای هرگونه فعالیت ناسالم در قوه قضاییه قرمز است 
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با صدور اطالعیه ای از سوی وزارت 
رفاه اعالم شد؛

چگونگی حمایت جبرانی 
معیشت خانوارها در 

محدودیت های شدید کرونایی
وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماع��ی درخصوص چگونگی 
حمای��ت جبرانی معیش��ت خانواره��ا در محدودیت های 

شدید کرونایی، اطالعیه ای صادر کرد.
در اطالعیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است: 
در راستای عمل به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص 
حمایت از خانوارها در ش��رایط شیوع بیماری کرونا و بند 
۱۲ مصوب��ه چهل و یکمین نشس��ت س��تاد ملی مدیریت 
کرونا، سازوکار حمایت جبرانی معیشت خانوارها به شرح 

زیر اعالم می شود:
ال��ف( پرداخت کمک بالعوض یک میلیون ریال ماهانه به 

اعضای خانوار
۱. کم��ک بالعوض )ماهانه مبلغ یک میلیون ریال به ازای 
هر ی��ک از اعضای خانوار( از آذرماه تا پایان س��ال جاری 
به مدت چهار ماه، به سرپرس��ت خانوار پرداخت می شود. 
تعداد اعضای خانواده نیز با توجه به زمان پرداخت وام اول 

یعنی فروردین سال ۱۳۹۹ در نظر گرفته می شود.
۲. خانواره��ای مش��مول دریافت یارانه کمک معیش��تی 
ک��ه منبع درآمدی ثابت ماهیان��ه ندارند و در مرحله قبل 
متقاضی تسهیالت کرونایی خانوارها بوده اند، حدود ۲۹.۷ 
میلیون نفر )۱۱ میلیون خانوار(، تحت پوش��ش این طرح 

حمایتی قرار می گیرند.
ب( پرداخت وام یک میلیون تومانی به سرپرست خانوار

افراد مشمول: تمامی افرادی که درنوبت قبل، وام کرونای 
معیش��تی دریافت کرده اند و درآمد ثابت ندارند، می توانند 
متقاضی دریافت وام یک میلیون تومانی باشند، افراد دارای 
درآمد ثابت از جمله کارمندان دولت، ش��رکت های دولتی 
یا نهادهای عمومی غیر دولتی، بازنشس��تگان، بیمه پرداز 

سازمان تأمین اجتماعی یا سایر صندوق های بازنشستگی 
شامل این طرح نمی شوند.

روش درخواست: متقاضیان صرفاً کد ملی خود را از تلفن 
همراه ثبت ش��ده به نام سرپرس��ت خانوار به سرش��ماره 
۶۳۶۹ ارسال نمایند، شهروندان عزیز تنها یک بار پیامک 

ارسال کنند.
مرحله اول: پیامک سرپرس��ت خانوارها از روز س��ه شنبه 
۴ آذر تا س��ه ش��نبه ۱۱ آذر به مدت ی��ک هفته دریافت 
می ش��ود. مرحله دوم: پس از پایان مهلت ارس��ال پیامک 
توسط سرپرست خانوارها، یک هفته از ۱۲ آذر تا ۱۹ آذر، 

داده های اطالعاتی پایش خواهد شد.
مرحل��ه س��وم: در هفته س��وم از ۲۰ آذر ال��ی ۲۷ آذر به 
پیامک های دریافتی مش��مول با سرشمارهv.refah پاسخ 

داده می شود .
شرایط بازپرداخت وام یک میلیون تومانی:

۱. بازپرداخت تسهیالت قرض الحسنه یک میلیون تومانی 
با ن��رخ کارمزد ۴ درصد از محل باقی مانده منابع بس��ته 
جبرانی مصوب جلسه دوازدهم مورخ ۰۹/۰۱/۱۳۹۹ ستاد 
ملی مدیریت کرونا، با اقس��اط ۳۰ ماه��ه و از منابع یارانه 

معیشتی ماهانه خانوار خواهد
ب��ود .۲. تضمی��ن و تعهد یاران��ه مابه التفاوت نرخ س��ود 
تس��هیالت مورد پرداخت تا نرخ تس��هیالت قرض الحسنه 
توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، مطابق دستورالعمل 
پرداخت وام قرض الحس��نه به خانواره��ا مصوب کارگروه 
اقتصادی مقابله با کرونا، موضوع ابالغیه شماره ۲۷۵۸م/۹۹ 
م��ورخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۹ و اصالحیه های مربوطه خواهد بود، 
وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی مس��ئول اجرای این 
بند و س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور، وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات، بانک مرکزی، بانک های عامل و سازمان 
هدفمندس��ازی یارانه ها دستگاه های همکار اجرای مصوبه 
خواهن��د بود. به اطالع هموطنان عزیز می رس��اند هرگونه 
اطالع رسانی در این خصوص از طریق مرکز روابط عمومی 
و اطالع رس��انی وزارت متبوع انجام می ش��ود، با توجه به 
ش��رایط خاص، محدودیت ه��ای اعمال ش��ده و ضرورت 
رعایت دس��تورالعمل های س��تاد مقابله با کرونا از مراجعه 
حضوری به این وزارتخانه، س��ایر وزارتخانه ها، سازمانها و 

ادارات کل استانی خودداری کنید.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور:

تخریب آلونک در 
بندرعباس غیرقانونی بود

رئی��س س��ازمان بازرس��ی کل 
کشور در جلسه مسئوالن عالی 
درباره  را  توضیحات��ی  قضای��ی 
افزای��ش قیمت م��رغ و تخریب 
یک آلون��ک در بندرعباس ارائه 
کرد. حجت االس��الم درویشیان 
با اش��اره به دس��تور رئیس قوه 
قضائیه مبنی بر ایجاد واحد واکنش س��ریع در بخش های 
مختلف نظارتی و قضائی دس��تگاه قضا برای رس��یدگی به 
موضوعاتی که به دلیل برخی حساسیت های اجتماعی باید 
با فوریت پیگیری ش��ود، اظهار داشت: در موضوع تخریب 
آلونک در بندرعباس، اداره کل بازرس��ی استان به صورت 
ش��بانه ش��هردار و ۱۳ نفر از افراد دخی��ل و مرتبط با این 

موضوع را دعوت کرد و موضوع بررسی شد.
وی خاطرنشان کرد: در جریان بررسی این موضوع مشخص 
ش��د که اقدام صورت گرفته از س��وی مأموران شهرداری 
برای تخریب این آلونک، هیچیک از تشریفات قانونی نظیر 
کس��ب مجوز مقام قضائی یا حضور نیروی انتظامی را طی 
نکرده که این کار واجد وصف کیفری تشخیص داده شده و 
برخورد قانونی با مقصران حادثه در دستور کار قرار گرفته 
است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به افزایش 
قیمت مرغ از ۲۳ به ۳۵ هزار تومان در روزهای اخیر، اعالم 
کرد: از ابتدای س��ال چندین گزارش هشدار به بخش های 
مربوطه ارائه شده و راهکارهای کارشناسی کنترل و کاهش 

قیم��ت مرغ نیز در ای��ن گزارش ها به مس��ئوالن مربوطه 
پیشنهاد شده است.

حجت االسالم درویش��یان افزود: یکی از علل این افزایش 
قیم��ت کمبود نهاده ها بود که مقدار قابل توجهی از آن در 
گمرک رس��وب کرده بود که هفته گذش��ته با پیگیری ها 
ترخیص شد. عدم افزایش قیمت جوجه یک روزه با وجود 
افزایش قیمت مرغ نیز عماًل تولید این محصول را به شدت 
کاهش داده که همین مس��أله موجب افزایش قیمت شده 
است. وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تکلیف 
قان��ون برنامه برای تعیی��ن تعرفه خدمات دندانپزش��کی 
بخش های غیردولتی و خصوص��ی اعالم کرد: عدم اجرای 
بن��د الف احکام دائمی برنامه به عنوان یک ترک فعل مورد 
پیگیری قرار گرفت و با اقدامات این سازمان شورای عالی 
بیمه سالمت در وزارت بهداشت در تاریخ چهاردهم مرداد 
ماه اقدام ب��ه تصویب تعرفه مذکور کرده که هیأت وزیران 
۲۵ آب��ان آن را تأیید و اول آذر م��اه برای اجرا ابالغ کرده 
است. حجت االسالم درویشیان خاطرنشان کرد که تعیین 
این تعرفه، نتیجه بسیار مهمی برای تسهیل درمان دندان 

افراد کم درآمد خواهد داشت.
وی در ادامه از بررس��ی »ادع��ای آزمایش برخی داروهای 
وارداتی بر روی ۳ هزار نفر از مبتالیان به کرونا در کشور« 
خبر داد و گفت: بر اس��اس بررس��ی های صورت گرفته از 
س��وی سازمان بازرس��ی در یک طرح تحقیقاتی با نظارت 
س��ازمان بهداش��ت جهانی ۳۰ کش��ور با بیش از ۱۱ هزار 
بیم��ار کرونایی م��ورد مطالعه قرار گرفته ان��د که تحقیق 
درباره حضور ایران در بین این کشورها، نحوه عقد قرارداد 
احتمالی با سازمان بهداشت جهانی و رعایت یا عدم رعایت 
اص��ول اخالق پزش��کی از جمل��ه اطالع بیم��ار در هنگام 
تحقیق��ات، نحوه دریافت و هزینه ک��رد اعتبارات احتمالی 

مربوط به طرح و شفافیت آن در دستور کار قرار دارد. 

در جلسه کمیسیون بهداشت مجلس 
انجام شد

بررسی آخرین وضعیت تولید 
کیت  و واکسن کرونا 

س��خنگوی کمیس��یون بهداشت 
مجلس از بررسی آخرین وضعیت 
تولی��د کیت  و واکس��ن کرونا در 
کمیس��یون بهداش��ت ب��ا حضور 
مسئوالنی از انستیتو پاستور خبر 

داد.
زهرا ش��یخی در تشریح جزئیات 
نشس��ت روز )دوش��نبه ۳ آذرماه( این کمیس��یون اظهار 

داش��ت: در این نشست اعضای این کمیس��یون به همراه 
مسئوالنی از انستیتوی پاستور ایران آخرین وضعیت تهیه 
و تولی��د کیت های تش��خیص آنتی ژن و واکس��ن کرونا را 
بررسی کردیم. وی در توضیح بیشتر افزود: گزارشات علمی 
مربوط به این دو موضوع به اعضای کمیس��یون ارائه شد و 
در پایان به این نتیجه رس��یدیم که در ش��رایط فعلی باید 
برای پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا بر خودمراقبتی ها 
تمرکز بیش��تری کنیم. س��خنگوی کمیس��یون بهداشت 
مجل��س تصری��ح ک��رد: در زمین��ه تولید دارو و واکس��ن 
کرونا هم به نظر می رس��د که باید بر اس��اس ظرفیت ها و 
پتانس��یل های داخلی اقدامات الزم را انجام دهیم. شیخی 
گفت: پروسه س��اخت واکسن کرونا زمان بر است و به این 
زودی ها نباید منتظر واکسن باشیم، لذا برای قطع زنجیره 
انتق��ال کرون��ا و جلوگیری از ابتال به ای��ن ویروس باید به 

سمت خودمراقبتی های بهداشتی گام برداریم.  فارس

عمویی جلسه کمیسیون امنیت ملی را 
تشریح کرد

  بررسی جزئیات طرح اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم ها 

امنیت  س��خنگوی  کمیس��یون 
ملی و سیاس��ت خارجی گفت: 
در جلس��ه این کمیسیون مواد 
طرح اقدام راهب��ردی برای لغو 
تحریم ه��ا م��ورد بررس��ی قرار 
در  عمویی  ابوالفض��ل  گرف��ت. 
تشریح جلسه کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: با وجود محدودیت 
های کرونایی، دو س��وم اعضای  کمیسیون امنیت ملی و 
سیاس��ت خارجی مجلس در جلسه امروز حضور داشتند. 
وی بیان کرد: در این جلسه طرح اقدام راهبردی برای لغو 
تحریم ها مورد رسیدگی قرار گرفت و ما همچنان در حال 

بررسی مواد این طرح هستیم.
س��خنگوی کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت خارجی 

مجل��س تصری��ح کرد: تاکن��ون ۳ م��اده از ط��رح اقدام 
راهب��ردی برای لغو تحریم ها در کمیس��یون امنیت ملی 
مجلس مورد بررسی قرار گرفته و نظرات نمایندگان اتخاذ 
ش��ده و اصالحاتی روی مواد این طرح اعمال ش��ده است. 
عمویی اظهار داش��ت: در جلس��ه امروز کمیسیون امنیت 
ملی مجلس مسئوالنی از وزارت امورخارجه، بانک مرکزی 
و مرکز پژوهش های مجلس حضور یافتند و نقطه نظرات 

خود را درباره طرح مذکور مطرح کردند.
وی گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
فردا هم تشکیل جلسه می دهد و ادامه بررسی طرح اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم ها در دستور کار این کمیسیون 
است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس با اش��اره به مف��اد موادی که به تصویب رس��یده 
اس��ت، اظهار داش��ت: ماده اول طرح اقدام راهبردی برای 
لغو تحریم ها مربوط به الزام دولت جمهوری اسالمی ایران 
برای غنی س��ازی، ۲۰ درصد می شود. عمویی اضافه کرد: 
ماده دوم درباره افزایش ذخایر اورانیوم غنی ش��ده سطح 
پایی��ن جمهوری اس��المی ایران اس��ت. وی تصریح کرد: 
همچنین ماده س��وم طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم 
ها درباره بهره گیری دولت جمهوری اس��المی و س��ازمان 
 IR۶ و IR۲M انرژی اتمی از نسل جدید سانتریفیوژهای

است که جزییات آن بررسی شد.  مهر


