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اخبار
آیتاهلل بطحایی گلپایگانی
دار فانی را وداع گفت

آی��تاهلل س��ید هاش��م بطحائ��ی گلپایگانی
نماین��ده مردم ته��ران در مجل��س خبرگان
رهبری س��حرگاه دوش��نبه ،دار فانی را وداع
گف��ت .به گزارش «عصر ایرانیان» به نقل از
پایگاه اطالعرسانی مجلس خبرگان رهبری،
سید هاش��م بطحایی ،نماینده مردم
آیتاهلل ّ
تهران در مجلس خب��رگان رهبری دار فانی
را وداع گفت .وی که به بیماری کرونا مبتال
ش��ده بود ،سحرگاه روز دوشنبه  26اسفند در
یکی از بیمارستانهای قم درگذشت .آیتاهلل
سید هاشم بطحائی گلپایگانی نماینده مردم
تهران در دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری
در س��ال  1320در گوگد گلپای��گان به دنیا
آمد.
دولت و مجلس با وضع قوانین مناسب
به فکر مشاغل خرد باشند

نماینده تفرش در مجلس گفت :در این شرایط
دولت و مجلس باید قوانینی را وضع کنند تا
فشارهای موجود را از روی کسبه خُ رد بردارند.
سید محمد حس��ینی در گفتوگو با فارس با
بیان اینکه پس از شیوع ویروس کرونا برخی
از کسب و کارهای خرد دچار مشکل شدهاند
و دول��ت باید با ایجاد س��ازوکاری مناس��ب
بخشی از این مش��کالت را حل کند ،گفت:
بخش��ی از کسب وکارهای در ایام عید نوروز
رون��ق پیدا میکنند اما در ش��رایط فعلی این
کسب و کارهای خرد دچار مشکل شدهاند که
دولت باید برای آنها فکری داشته باشد .وی
با بیان اینکه برخی از کس��ب و کارها نه تنها
در حالت رکود هس��تند بلکه به حالت تعطیل
درآمده است ،افزود :در حال حاضر بسیاری از
صاحبان کسب و کارهای خُ رد به دلیل رکود
در بازار تحت تأثیر ویروس کرونا ،اقس��اط و
بدهیهای��ی به بانکها دارند که همگی آنها
به تعویق خواهد افتاد لذا ضرورت دارد دولت
در این زمینه با سیاستهای خود به حمایت از
صاحبان کسب و کارهای خُ رد بشتابد.
وزارت خارجه در برابر مسلمانکشی
در هند قاطعیت الزم را ندارد

دبیرکل جمعی��ت ایثارگران انقالب اس�لامی
گفت :ب��رای برخی از احزاب متأس��فم چراکه
درباره کش��تار فاجعهبار مس��لمانان هند کام ً
ال
س��کوت کردند .محمدجواد عامری در گفتگو
با مهر ،درباره کشتار مسلمانان هند ،گفت :من
برای برخی از احزاب متأسفم ،در موارد مشابهای
که در غ��رب اتفاق افتاده موضعگیری کردهاند
اما درباره کشتار فاجعهبار مسلمانان هند کام ً
ال
س��کوت کردند .متأس��فانه دس��تگاه سیاست
خارجی در موقعیتهای مختلف قاطعیت الزم
را نداش��ته است و هر زمان چیزی را بهانه عدم
قطعیت خود قرار میدهد .عامری ضمن انتقاد از
رویکرد وزارت خارجه ،تصریح کرد :جا داش��ت
که مس��ئوالن سیاست خارجی ما نیز با همین
قاطعیت موضوع را دنبال کنند ،نه اینکه از موضع
ضعف با این موضوع مهم برخورد کنند .من فکر
میکنم که این نگاه حاکم بر وزارت خارجه غلط
است و ما اگر به وظایف دینی خود عمل کنیم در
عرصههای دیگر نیز پیروز خواهیم شد.
فعالیت رئیسجمهور در مواقع حساس
مثل شیوع کرونا باید بیشتر باشد

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت:
مسئولیت ریاست جمهوری ،ایجاب میکند تا
آقای روحانی در مواقع حس��اس فعالتر باشد.
آیتاهلل محسن مجتهد شبستری در گفتگو با
آنا ،اظهار ک��رد :فرمان رهبر معظم انقالب در
تشکیل قرارگاه بهداشتی و درمانی امام رضا (ع)
برای مقابله با ویروس کرونا ،کمک بسیاری به
وزارت بهداش��ت و تمام دستاندرکاران دخیل
در امر مقابله ب��ا این ویروس منحوس کرده و
به فعالیتهای ستادها و نهادهای مقابلهکننده
با کرونا ،سرعت بخشیده اس��ت .وی با اشاره
به فعالیت بیشتر رئیسجمهور در زمینه مقابله
با کرونا گفت :مس��ئولیت ریاس��ت جمهوری،
ایجاب میکند تا آقای روحانی در چنین مواقع
حساسی فعالتر باشند ،البته او فعال است ،اما
امیدواری��م بیش از این چیزی که ما میبینیم،
فعالتر باش��ند .مردم بهترین داور در سنجش
عملکردها هستند و مردم به خوبی میدانند در
این شرایط چه کسانی مشغول خدمت به آنها
بودهاند .شبستری با اشاره به ایثارگری پزشکان
و کادر درمانی بیمارستانها اظهار کرد :واقع ًا در
این روزها که همه ما به نحوی با کرونا درگیر
شدهایم ،پرستاران و کادر درمانی بیمارستانها و
مراکز بهداشتی در خط مقدم مقابله با کرونا قرار
دادند و بیش از هم در معرض خطر واقع شدهاند
و تمامی ملت ایران قدردان اینها هستند.

حذف تبصره مربوط به واردات خودرو از الیحه بودجه  99در کمیسیون تلفیق

نایبرئی��س کمیس��یون تلفیق مجلس
از ح��ذف تبص��ره مرب��وط ب��ه واردات
خودروهای سواری و همینطور واردات
ماشینآالت راهس��ازی از الیحه بودجه
س��ال  99خبر داد .علیاصغر یوسفنژاد
نماینده مردم س��اری در مجلس شورای
اس�لامی در گفتوگو با فارس با اشاره
ب��ه نشس��ت ام��روز کمیس��یون تلفیق
بودجه س��ال  99گفت :در این جلس��ه

ب��ه دنبال ایراد ش��ورای نگهبان تبصره
مربوط به واردات خودروهای س��واری و
ماشینآالت راهس��ازی از خارجی حذف
ش��د .وی اف��زود :ش��ورای نگهبان این
موض��وع را مغایر با سیاس��تهای کلی
اقتص��اد مقاومت��ی دانس��ت و به همین
خاطر اعضای کمیسیون تلفیق به حذف
آن رأی دادند .نایب رئیس کمیس��یون
تلفیق مجلس اظهار داش��ت :ش��ورای

نگهب��ان ایرادات مختلف��ی را به الیحه
بودجه سال  99به استناد از اصول  52و
 53قانون اساس��ی و همینطور مغایرت
با سیاستهای کلی وارد دانسته بود که
در م��واردی در م��ورد ایرادات ش��ورای
نگهب��ان با اعضا این ش��ورا ب��ه تفاهم
رس��یدیم و در م��واردی ه��م ای��رادات
اص�لاح و در تع��دادی از م��وارد هم با
ادغام عبارات و بندها ایرادات رفع ش��د.

یوس��فنژاد خاطرنشان کرد :کار بررسی
و اصالح ای��رادات ش��ورای نگهبان به
الیحه بودجه س��ال  99در جلسه امروز
به پایان رس��ید و مصوبه برای بررس��ی
به ش��ورای نگهبان ارسال شد .وی در
پایان گفت :چنانچه شورای نگهبان فردا
سهشنبه برای بررسی مصوبه کمیسیون
تلفیق درب��اره الیحه بودجه س��ال 99
تش��کیل جلسه دهد و آن را بررسی کند

حمله نظامیان هندی به مسلمانان
کشمیری  ۴کشته بهجای گذاشت

در صورت ایراد مجدد ش��ورا به مصوبه،
کمیس��یون تلفیق فردا مجدداً برای رفع
ایرادات تش��کیل جلسه خواهد داد و در
صورتی که مصوبه تأیید شود برای اجرا
به دولت ابالغ خواهد شد.

نمایندگان و منتخبان مجلس از تعطیلی خانه ملت در شرایط فعلی انتقاد کردند

تعطیلی مجلس نظارت بر عملکرد قوه مجریه را کاهش میدهد

گ�روه سیاس�ی :در حال��ی که در ش��رایط فعلی به خاطر
معضل کرونا بسیاری از مردم نگران هستند و کارمندان
نیز مجبور به رفتن س��رکار هس��تند ،مجلس بیتوجه به
تصویب بودجه  ۹۹خانه ملت را تعطیل کردند .مسئلهای
که منجر به نارضایتی مردم از نمایندگان خود شده است.
نظارت بر دولت عم ً
ال تعطیل شده است


منتخب م��ردم تهران در مجلس گفت :در این ش��رایط
کشور اهمیت مجلس کمتر از دولت نیست و باید نظارت
داشته باشد .بیژن نوباوه منتخب مردم تهران در مجلس
ش��ورای اس�لامی در گفتگو با موج ،با اشاره به عملکرد
دولت برای مقابله با شیوع کرونا در کشور ،اظهار داشت:
تالش برای مبارزه با این بیماری با انجام برخی تعطیلیها
و کاهش س��اعات اداری ادام��ه دارد اما ضمانت اجرایی
کافی وجود ندارد .وی با بیان اینکه برای پیش��گیری از
انجام بعضی اقدامات مثل ترددها و رفت و آمدهای افراد
در م��کان های مختلف تنها توصیه های��ی وجود دارد و
اقدام جدی انجام نشده است ،ادامه داد :با توجه به جدی
بودن ماجرا این اقدامات کافی نیس��ت و دولت باید وارد
ف��از جدی تری ش��ود .منتخب مردم ته��ران در مجلس
گفت :دولت باید مس��ئله قرنطینه شهرها را جدی بگیرد
چ��را که تنها راه انتقال این بیم��اری قطع زنجیره انتقال
آن اس��ت و اگر دیراقدام کنیم بعدها خس��ارات زیادی به
کشور وارد خواهد شد .نوباوه با اشاره به تعطیلی مجلس
در این شرایط ،تصریح کرد :مجلس ما طی یک ماه اخیر
اساس��ا کاری با نظارت بر دولت نداش��ت و تاکنون هیچ
اقدام مثبتی را در این راس��تا از مجلس ندیده ایم .وی با

بیان اینکه متاسفانه نمایندگان ملت در این شرایط کار و
نظارت خود را رها کرده اند ،افزود :مجلس حتی به بودجه
که مسئله اصلی کشور است نپرداخته است .منتخب مردم
در مجلس با بیان اینکه بنظر می رسد با توجه به امکانات
امروزی و اس��تفاده از فضای س��ایبر می توان بسیاری از
این مس��ائل را جبران کرد ،افزود :بنظر می رسد مجلس
در امر پیش��گیری از کرونا به وظایف خودش خوب عمل
نمی کند .نوب��اوه در پایان با بیان اینکه در این موقعیت
اهمیت مجلس کمتر از دولت نیس��ت ،خاطر نشان کرد:
مسئله نظارت چیزی نیس��ت که مردم کوچه بازار انجام

دهند و یا حاکمیت خودش بر رفتارش انجام دهد بنابراین
مهم ترین بخش وظیفه مجلس در شرایط کنونی نظارت
بر عملکرد دولت اس��ت تا اگر در این شرایط کم کاری از
سوی دولت دیده می شود ورود کند.

م�ردم از تعطیلی مجل�س در این ش�رایط گالیه مند

هستند

عضو کمیس��یون اقتص��ادی مجل��س گفت :م��ردم از
تعطیلی مجلس در این ش��رایط گالیه مند هستند اما به
دلیل مصوبه س��تاد ملی مبارزه با کرون��ا ،گریزی از این
تعطیلی نبود .س��ید ناصر موس��وی الرگانی در گفتگو با

مهر درباره اولویت های مجلس دهم در س��ال  ۹۹گفت:
امیدوارم با ریش��ه کن شدن ویروس کرونا جلسات علنی
مجلس شورای اسالمی مجددا تشکیل شود .این ویروس
مش��کالت زیادی را برای کشور ما ایجاد کرده و موجب
شده اقتصاد و معیش��ت مردم با مشکالت زیادی مواجه
شود .نماینده مردم فالورجان در مجلس ادامه داد :مردم
از تعطیلی مجلس در این ش��رایط گالیه مند هستند اما
به دلیل مصوبه س��تاد ملی مبارزه با کرونا ،گریزی از این
تعطیلی نبود .عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس اظهار
داشت :با آغاز مجلس دهم باید برنامه ریزی دقیقی جهت
حل مشکالت اقتصادی ناشی از بیماری کرونا انجام شود.
موسوی الرگانی تصریح کرد :دولت بستههای حمایتی را
برای حمایت از مشاغل آزاد که در آستانه سال جدید دچار
مشکالت فراوانی شداند ،پیش بینی کرده است اما اینها
جوابگوی مش��کالت مردم نیستند .خانواده  ۵یا  ۶نفره با
 ۶۰۰هزار تومان بسته حمایتی نمیتواند مشکالت خود
را حل کند زیرا تورم در کش��ور ما به شدت افزایش یافته
اس��ت .وی افزود :مجلس باید برای حمایت از خانوادهها
و مش��اغل آسیب دیده از بیماری کرونا برنامهریزی کند.
دولت هم اگر به دلیل فشارهای اقتصادی ناشی از شیوع
بیماری کرونا با مش��کل کسری بودجه مواجه است ،باید
الیحه متمم بودجه ارائه ده��د تا بودجه مورد نیاز دولت
برای حل مشکالت اقتصادی فراهم شود .نماینده مردم
فالورج��ان در مجلس در پای��ان تأکید کرد :مجلس باید
برنامه ریزی کند تا فشار بانک ها ،سازمان تأمین اجتماعی
و سازمان مالیاتی بر اصناف و کسبه خرد کاهش یابد.

سرلشکر سالمی:

فرمان��ده کل س��پاه گفت :همه س��پاههای
اس��تانی در کن��ار دانش��گاه علوم پزش��کی
آرایش واقع�� ًا جنگی گرفتهان��د .به گزارش
مهر ،سرلشکر حس��ین سالمی فرمانده کل
س��پاه پاس��داران به صورت ویدئو کنفرانس
در قرارگاه زیس��تی با فرماندهان س��پاه در
ش��هرهای مختلف موضوع کرونا را بررسی
و ارزیابی کرد و گفت :همه سپاههای استانی
در کنار دانش��گاه علوم پزشکی آرایش واقع ًا
جنگی گرفتهان��د .وی گفت :حضور رهبری
و کالم شأن و توصیههایشان در این شرایط
برای ما بسیار آرامشبخش و نجاتبخش و
نعمت بزرگی اس��ت و رهبر معظم انقالب با
تأکید بر امداد و کمک به مردم در ش��رایط
س��خت ،شرایط اضطرار و ش��رایط بحرانی؛
برای م��ا فرم��ان میدهند و م��ا در همان
ابت��دای حادثه ب��ه فضل اله��ی حضور پیدا
کردیم و در همان موج اولیه سپاه پاسداران
در لبه جلوی پیکان و در کنار جامعه پزشکی
ف��داکار و مؤم��ن به مس��تهلک کردن موج
اولی��ه این وی��روس پرداخ��ت .فرمانده کل
س��پاه گفت :ابتدا که این موضوع شروع شد
با سپاه اس��تانی قم و با پشتیبانیهای الزم

سپاه برای مقابله با کرونا آرایش جنگی گرفته است

بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب در قم
را مجهز کردیم و وارد این مس��ئله ش��دیم.
سردار سالمی گفت :سپاه پاسداران کارها را
بر اس��اس گسترش جغرافیایی تطبیق داد و
به شرایطی رس��یدیم که امروز کشور برای
مه��ار این پدیده خود را بازیابی کرده اس��ت
و پروتکله��ا را برای مواجهه با این موضوع
به دس��ت آوردهایم .وی افزود :بیمارس��تان
بقیهاهلل با بیشترین تخت کرونایی به بستری
کردن و م��داوای بیماران پرداخته اس��ت و
یکی از بزرگترین آزمایش��گاه تش��خیصی
ویروس��ی را دارد و به طوری که تختهای
آی سی یو این بیمارستان از  ۳۰تخت به ۷۰
تخ��ت افزایش یاف��ت و در آیندهای نزدیک
به  ۱۰۰تخت رس��انده میشود و حدود هزار
تخت اس��تراحتگاهی برای بیماران کرونایی
ک��ه ترخیص ش��دهاند در نظر گرفته ش��ده
اس��ت .فرمانده کل سپاه با اش��اره به اینکه
در بیمارس��تان بقیهاهلل تاکنون  ۶هزار بیمار
پذیرفته ش��ده اس��ت ،افزود :روزانه نزدیک
ب��ه  ۵۰۰بیمار در این بیمارس��تان بس��تری
میشوند که چرخه عظیمی است به طوری
که این چرخه در بیمارستان دیگر کشور مثل

بیمارس��تانهای والیت س��اری ،بیمارستان
امام حس��ین (ع) مش��هد هم گسترده شده
است .وی گفت ۲۰ :بیمارستان ثابت نیروی
زمینی س��پاه و  ۹بیمارستان سیار در سراسر
کشور گسترش یافته و آماده خدمت هستند
و نیروی دریایی سپاه  ۴بیمارستان ثابت و ۴
بیمارستان سیار را گسترش داده و عالوه بر
آنها همه سپاههای استانی در کنار دانشگاه
علوم پزش��کی سراسر کش��ور آرایش واقع ًا
جنگی به خود گرفتهاند .فرمانده کل س��پاه
گفت :حدود  ۶۵۰هزار بس��یجی برای توزیع
اقالم بهداش��تی و ضدعفون��ی کردن معابر
و س��طح شهر بسیج ش��دهاند و حدود ۱۰۰
هزار بس��ته معیشتی به عنوان هدیه رهبری
برای آس��یب دیدگان معیش��تی کرونایی در
نظر گرفته ش��ده اس��ت و همچنین هزاران
تیم بس��یجی برای طرح غربالگری در کنار
نیروهای علوم پزشکی به شناسایی و هدایت
بیماران میپردازند .سردار سالمی گفت :بعد
از فرمان رهبر انقالب یک انگیزه بسیار قوی
و بیشتری پیدا کردیم و به همه دوستان در
قرارگاهه��ای ام��ام رض��ا (ع) که ق��رارگاه
بهداشتی و درمانی سپاه است ،ابالغ کردیم

ک��ه فعالیته��ا در ایام تعطیل ب��ه صورت
ش��بانهروزی باشد .وی گفت ۳۸۰ :درمانگاه
س��پاه پاسداران در ش��هرهای مختلف برای
خدمترس��انی مهیاس��ت و مبادی ورودی
و خروجی ش��هرها توس��ط تیمهای بسیج
جامعه پزشکی کشور در کنار نیروهای علوم
پزشکی در حال تب سنجی هستند تا بتوانند
بیمار را از غیر بیمار تشخیص دهند .فرمانده
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با تشکر
ویژه از جامعه پزش��کان و کادرهای درمانی؛
بر ضرورت همراهی مردم در مسیر مبارزه با
ویروس کرونا تأکید کرد .سردار سالمی که
به صورت ویدئوکنفرانس در قرارگاه زیستی
با فرماندهان س��پاه در ش��هرهای مختلف
موضوع کرونا را بررس��ی و ارزیابی میکرد؛
افزود :صمیمانه از ستاد ملی مقابله با کرونا،
وزارت بهداشت ،اطباء ،پزشکان ،پرستاران و
کارکنان خدماتی که در قلب خدمت هستند،
تش��کر میکنم چ��را که میدانم با عش��ق
ایستادهاند و جان شیرین شأن را برای احیای
جان من و ش��ما گذاش��تهاند و این موضوع
ی��ک آزم��ون بزرگی برای جامعه پزش��کی
اس��ت .وی گفت :به مردم اطمینان میدهم

که با ایس��تادگی و همدلی در س��طح کشور
میتوانیم این ویروس را شکست دهیم اگر
اکثر مردم هم��کاری کنند و به امید خدا در
خانه بمانند و مس��ائل بهداش��تی را رعایت
کنند .سرلش��کر س�لامی گفت :ما امروز به
بس��یجیان خودمان هم توصیه میکنیم که
به خانوادههایی که مس��ن هستند ،در خرید
ب��ه آنها کمک کنند تا آن جایی که ممکن
است این افراد از منازل خارج نشوند چرا که
جان مردم ،جان ماس��ت و ما تا آخر در کنار
مردم ایستادهایم .فرمانده کل سپاه پاسداران
انقالب اسالمی گفت :ما به مردم میگوئیم
به اذن خدا و تحت هدایت و فرمان رهبری
و با توس��ل به دع��ا و در نهای��ت با رعایت
نکات بهداش��تی کرونا را شکست میدهیم.
وی افزود :از مردم عاجزانه استدعا میکنم،
التماس میکنم ،خواهش میکنم اص ً
ال سفر
نرون��د ،بیرون از خانههایش��ان نروند چراکه
وی��روس کرونا در اتصال م��ردم خودش را
نش��ان میده��د و امیدواریم ب��ا جهاد ملی
مب��ارزه با کرون��ا و تالش جامعه پزش��کی
و صب��ر و نجابت خانوادهه��ا این ویروس را
ریشه کن کنیم.

رئیس دستگاه قضا تأکید کرد

ضرورت تقویت توان دفاع بیولوژیک کشور
کاالهای مکشوفه از محتکران سریع در میان مردم توزیع شود

رئیس قوه قضاییه بر تقویت توان دفاع بیولوژیک کشور تأکید کرد .به گزارش
باش��گاه خبرنگاران جوان ،آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در
آخرین جلسه ش��ورای عالی قوه قضاییه در سال  ۹۸با تأکید بر لزوم بررسی
عملکرد دس��تگاه قضایی در سال گذش��ته و ارائه گزارش آن به مردم اظهار
داشت :مقام معظم رهبری امسال را به عنوان سال رونق تولید نامگذاری کردند
و همه دس��تگاهها از جمله قوه قضاییه خود را موظف به تالش برای تحقق
این شعار میدانستند .رئیس قوه قضاییه با بیان این که همکاران قوه قضاییه
در سراس��ر کشور و سازمانهای وابسته ،اقدامات بسیار خوب و قابل تقدیری
در حمایت از کارآفرینان و سرمایه گذاران و رونق تولید و رفع موانع آن انجام
دادند ،یکی از موانع تولید را فساد عنوان کرد و گفت :دستگاه قضایی در طول
سال گذشته حرکت ارزشمندی در جهت مبارزه با فساد انجام داده است .رئیسی
با بیان این که رونق تولید در کش��ور یک راهبرد است ،افزود :صدها کارخانه
و کارگاه از رونق افتاده بودند یا در آس��تانه تعطیلی قرار داش��تند ،اما با تالش
همکاران ما در دادسراها و دادگستریها به ویژه در  ۶ماه اخیر مشکالت شان
برطرف ش��د و بار دیگر به چرخه تولید بازگشتند که این روند باعث افزایش
اش��تغال و جلوگیری از بیکاری کارگران ش��د .رئیس قوه قضاییه در بخش
دیگری از سخنانش از تالشهای صورت گرفته برای رسیدگی به پروندههای
قضایی معوقه و کاهش اطاله دادرسی تقدیر کرد و اظهار داشت :همکاران ما
در بخشهای مختلف قضایی به ویژه در ماههای اخیر با تالش مضاعف و در
حرکتی جهادی به پروندهها رسیدگی کردند و آمار و ارقام گویای آن است که
صدها هزار پرونده معوقه مختومه شد .رئیس قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد در

سایه این تالشها و اقدامات ،مردم در مراجعه به دستگاه قضایی بیش از پیش
ش��اهد باشند که دستگاه عدلیه با سرعت به کارهای آنها رسیدگی میکند،
به موقع تصمیم میگیرد و آنها به موقع به حق خود میرسند .این مهمترین
خواس��ته مردم از نظام قضایی اس��ت که با تالش همکاران ما تحقق خواهد
یافت .در این نشست زارع پور رئیس مرکز فناوری و آمار قوه قضاییه با اشاره
به تمهیدات برخط در نظرگرفته شده برای کاهش مراجعات مردمی به محاکم
قضای��ی ،از ایجاد امکان نوبت دهی برخط برای کاهش معطلی مراجعان به
دفاتر خدمات الکترونیک و همچنین تکمیل سامانه خودکاربری وکال خبر داد
که بر اساس آن وکال میتوانند عالوه بر ثبت دادخواست ،لوایح و دفاعیات خود
را نیز از منزل یا دفتر کار و بدون مراجعه به دفاتر مذکور ،ثبت و ارسال کنند.
رئیسی در واکنش به گزارش مذکور ،با استقبال از تمهیدات صورت گرفته برای
کاهش مراجعات مردمی به مراجع قضایی ،خواستار تسریع در گسترش زمینهها
و امکانات دادرس��ی غیرحضوری به پروندههای مردم شد .رئیس قوه قضاییه
همچنین با اشاره به در پیش بودن تعطیالت نوروزی اعالم کرد که دادستانها
و دادسراها ،طبق روال همیشگی در ایام تعطیل نیز فعال و آماده رسیدگی به
موارد خاص پیش آمده خواهند بود .وی با اشاره به فعالیت جهادی کارکنان و
قضات در ایام پایان سال اظهار داشت :حفظ سالمت کارکنان و قضات برای
دستگاه قضایی بسیار مهم است و به همین دلیل مج ّوز تجدید وقت دادگاهها
به همکاران قضایی داده شد تا مراجعات مردمی به محاکم به حداقل رسیده و
وقت عمده همکاران به رسیدگی به پروندههای معوقه اختصاص یابد .رئیسی
در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر از دست اندرکاران عرصه مقابله با کرونا

به ویژه در بخش بهداشت و درمان ،اظهار داشت :تدبیر حکیمانه مقام معظم
رهبری برای تشکیل قرارگاهی به منظور کمک به مجاهدان این عرصه ،به
منسجمتر شدن فعالیتهای میدانی کمک خواهد کرد .رئیس قوه قضاییه با
تأکید بر این که امروز تقویت بخش دفاع بیولوژیک کشور آمادگی برای پدافند
غیرعامل در این حوزه ضرورتی اجتناب ناپذیر است ،افزود :یقین داریم حضور
نیروهای مسلح در کنار دولت و مردم مانند همه عرصهها منشاء برکات زیادی
خواهد بود ،جلوههای ماندگاری را به نمایش خواهد گذاشت و گشایش جدی
در امور ایجاد خواهد کرد .در ادامه این جلسه ،رئیس سازمان پزشکی قانونی
به استقبال مردم از طرح خودارزیابی بیماری کرونا اشاره کرده و با ارائه آماری
در این زمینه ،طرح مذکور را برای مدیریت هرچه بهتر اقدامات پیش��گیرانه
جهت کاهش میزان ابتال به کرونا موثر دانست .حجت االسالم و المسلمین
رئیسی نیز در واکنش به گزارش رئیس سازمان پزشکی قانونی ،ضمن تشکر
از رس��انهها و خصوص ًا رس��انه ملّی در جهت آگاه سازی افکارعمومی نسبت
به شیوههای پیش��گیری و مقابله با ویروس کرونا ،گفت :این که میبایست
مردم را به همکاری برای مقابله با این ویروس تشویق کنیم امری ضروری
است ،اما هم جامعه پزشکی و هم رسانهها باید به این نکته توجه داشته باشند
که این هش��دارها نباید به مرحلهای برس��د که در جامعه ایجاد وحشت کند.
رئیس س��ازمان زندانها نیز در گزارش خ��ود از وضعیت زندانها اعالم کرد:
پیرو بخشنامه رئیس قوه قضاییه و تالش شبانه روزی مجموعه قضایی کشور
تاکنون امکان مرخصی  ۸۳هزار زندانی فراهم ش��ده و این افراد به مرخصی
رفته اند.

در تازهتری��ن ی��ورش س��ربازان هندی به
مس��لمانان مظلوم کشمیری  ۴جوان بر اثر
شلیک گلوله جان باختند .به گزارش تسنیم
به نقل از کش��میر مدیا سرویس ،نظامیان
هن��دی ضمن یورش به منطق��ه یوتریگام
در کش��میر اشغالی اقدام به تفتیش خانه به
خانه کردند .در جریان این عملیات هزاران
نظام��ی هندی تمام منطق��ه را محاصره و
تم��ام منازلی را که بهزعم خود مش��کوک
مییافتند تخریب کردن��د .در این عملیات
 4جوان مس��لمان کش��میری بر اثر اصابت
گلوله جان خود را از دس��ت دادند .بهدنبال
این اقدام مردم کشمیر با شکستن حکومت
نظام��ی  200روزه هند دس��ت به برگزاری
تظاهرات زدند .از س��وی دیگ��ر دادگاهی
در کش��میر علیه برخی آزادیخواهان نظیر
یاس��ین ملک تشکیل پرونده داده آنها را به
ارت��کاب جرائمی در  30س��ال پیش متهم
کرد .بس��یاری از کارشناسان بر این باورند
که هن��د تالش میکن��د با مته��م کردن
افرادی نظیر یاسین ملک به جرائم تاریخی
مدت بازداش��ت آنها را افزایش دهد و مانع
اوجگیری اعتراضات شود.
آمریکا نسبت به سیاهپوستان خود نیز
از سیاست انتقال ویروس
استفاده میکرد

خبرنگار آمریکایی االصل «پرس تی وی»
با بیان اینکه نخستین باری نیست که آمریکا
دست به اقدامی نظیر جنگ بیولوژیک میزند،
گفت :دولت آمریکا در قبال سیاهپوستهای
این کش��ور ،ویروسهای مختلفی را به کار
گرف��ت .مرضیه هاش��می در گف��ت و گو با
فارس درباره احتمال جنگ بیولوژیک بودن
ویروس کرونا توس��ط دول��ت آمریکا گفت:
قطع ًا رهب��ر انقالب بر اس��اس اطالعات و
قرائن خاصی این موضوع را مطرح کرده اند
و امکان اینکه شیوع کرونا ،جنگ بیولوژیک
آمریکا باشد ،زیاد است .هاشمی با بیان اینکه
این نخستین باری نیست که آمریکا دست به
اقداماتی از قبی��ل جنگ بیولوژیک می زند،
تصریح کرد :دولت آمری��کا در طول تاریخ،
اقدامات مختلفی در ای��ن زمینه انجام داده؛
مخصوص ًا در ارتباط با سیاه پوست های این
کش��ور که ویروس ه��ای مختلفی را به کار
گرفت.
واشنگتن کرونا را راهی برای فشار بر
ایران میبیند

ی��ک پای��گاه خبری-تحلیل��ی در آمریکا
نوش��ته دولت این کش��ور ش��یوع ویروس
کرون��ا را راه��ی ب��رای افزایش فش��ار بر
ایران میبیند .به گ��زارش گروه بینالملل
خبرگزاری تس��نیم ،یک پای��گاه خبری-
تحلیلی آمریکایی در مطلبی نوش��ته دولت
«دونالد ترامپ» ش��یوع ویروس «کرونا»
را راه��ی جدی��د ب��رای افزایش فش��ار بر
دول��ت ای��ران میبیند .پای��گاه «آنتیوار»
نوشته اس��ت« :برای دولت آمریکا کشتن
ایرانیها به خص��وص آنهایی که مناصب
حکومتی دارند عموم ًا اتفاقی مثبت دانسته
میشود .این موجب شده عدهای در داخل
دول��ت ،بحران ویروس کرون��ا در ایران را
ب��ه نوعی فرصت تلقی کنن��د ».آنتیوار با
اش��اره ب��ه تلفات کرون��ا در ایران نوش��ته
دولت آمریکا فوت برخ��ی از افراد صاحب
منصب در حکومت ایران را تلفاتی دانسته
که کرونا از تصمیمس��ازی در ایران گرفته
اس��ت .این پایگاه سپس به سخنان «کنث
مککنزی» ،فرمانده نیروهای تروریس��ت
آمریکایی در منطقه اش��اره کرده و نوشته
او معتقد اس��ت که تلف��ات کرونا در ایران
ممکن است بیش��تر از آن چیزی باشد که
همه از آن خبر دارند.
زندانی شدن کشیش فرانسوی به جرم
سوءاستفاده جنسی از کودکان

دادگاه فرانس��ه کش��یش س��ابق کلیسای
کاتولیک را به دلیل سوءاس��تفاده جنسی از
کودکان به  ۸س��ال زندان محکوم کرد .به
گزارش گروه بینالملل باش��گاه خبرنگاران
جوان ب��ه نقل از یواس نیوز ،روز دوش��نبه
دادگاه فرانس��ه کش��یش س��ابق کلیسای
کاتولیک را به دلیل س��وء اس��تفاده جنسی
از پسربچهها به  ۸سال زندان محکوم کرد.
برناند پرایت به سوءاستفاده جنسی از دهها
پس��ربچه پیشاهنگ بین س��الهای ۱۹۸۰
و  ۱۹۹۰محکوم ش��ده اس��ت .دادستانها
گفتهان��د او کودکانی که والدینش��ان آنها
را برای مراقبت به او س��پرده بودند ش��کار
میک��رده اس��ت .این کش��یش  ۷۴س��اله
مدعی ش��د هرگز به عمق کار خودش فکر
نکرده و نمیدانس��ته ای��ن کار چه فجایعی
میتوان��د به بار بیاورد .دادس��تانها او را به
 ۸س��ال حبس محکوم کردند .پیش از این
اسقف فرانسوی کلیسای کاتولیک به دلیل
الپوشانی کار این کشیش ،استعفا کرد.

