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ترور یک سپاهی در اصفهان
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان از 
اقدام مســلحانه علیه یک تن از کارکنان سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی در اصفهان خبر داد.
محمدرضا جان نثاری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
اســتانداری اصفهان با اعالم این خبر اظهار داشــت: در 
ســاعات ابتدایی صبح روز هفتم آذرمــاه در یک اقدام 
مســلحانه در شــهر اصفهان یکی از همکاران رده های 
سپاه به نام رضا داستانی با سالح گرم مورد اصابت چند 
گلوله قرار گرفــت.وی ادامه داد: فرد مذکور بالفاصله به 
بیمارستان منتقل شد و مورد عمل جراحی قرار گرفت که 
متاسفانه تالش پزشکان موثر واقع نشد و ایشان جان به 
جان آفرین تسلیم کرد.وی با اشاره به اقدامات اطالعاتی 
صورت گرفته از ابتدای این واقعه به منظور شناسایی و 
دستگیری عوامل این اقدام، ارائه اطالعات تکمیلی در این 

خصوص را به ساعات آتی موکول کرد.

مخبر: دولت به اجرای تمام مصوبات 
سفرهای استانی متعهد است

معاون اول رئیس جمهور گفت: توسعه مازندران نیازمند 
توجه جدی به ســه بخش دریا، کشاورزی و گردشگری 
اســت.به گزارش ایرنا، محمد مخبر در جلســه اعضای 
مجمع نمایندگان مردم اســتان مازنــدران در مجلس 
شورای اسالمی، توجه به اقتصاد دریامحور، کشاورزی و 
حوزه گردشگری در استان مازندران را پراهمیت دانست 
و گفت: الزم است در برنامه هفتم توسعه کشور برنامه ای 
دقیق و منسجم برای توسعه این سه بخش گنجانده شود.

معــاون اول رئیس جمهور همچنین با تاکید بر اهمیت 
ایجــاد و راه اندازی صنایع تبدیلی در اســتان مازندران 
خاطر نشــان کرد: متاســفانه از توجه به بخش صنعت 
در اســتان مازندران غفلت شده که الزم است تمرکزی 
جدی بر صنایع تبدیلی کشاورزی در این استان با رعایت 
مالحظات محیط زیستی معطوف شود.مخبر از اهتمام 
ویژه دولت بــرای پیگیری مجدانــه و اجرای مصوبات 
سفرهای استانی رییس جمهور خبر داد و افزود: دولت به 
اجرای مصوبات سفرهای استانی متعهد است و تخصیص 
اعتبارات و منابع مالی مرتبط با این مصوبات در جریان 
است.وی با اشاره به گزارش استاندار مازندران درخصوص 
اقدامات صورت گرفته برای حل مشکل پسماند این استان 
و نیز مسائل مرتبط با خرید مرکبات گفت: خوشبختانه 
اقدامات خوبی در این راســتا صورت گرفته و دولت حل 
کامل این مشــکالت را با جدیت پیگیری خواهد کرد.

معــاون اول رییس جمهور با بیان اینکه دولت در بخش 
مسکن و اشــتغال برنامه ریزی و اقدامات گسترده ای را 
در پیش گرفته است، گفت: برای بخش اشتغال منابع و 
اعتبارات مالی مناسب با مکانیزم اجرا درنظر گرفته شده 
تا برای انواع اشتغال خرد، متوسط و خانگی هزینه شود.

وزیر جهادکشاورزی نیز که برای بررسی مسائل کشاورزی 
در این جلســه حضور یافت، گزارشی از برنامه ریزی ها و 
اقدامات انجام شده در جهت رفع مشکالت کشاورزان و 
باغداران ارائه کرد و گفت: مازندران قطب امنیت غذایی و 
کشاورزی کشور است و وزارت جهاد کشاورزی با جدیت 
به دنبال حل و فصل مشکالت کشاورزان و باغداران این 

استان است.

 شرط وزارت کشور 
برای تایید مجامع عمومی احزاب

مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: تعداد اعضای حاضر 
در مجمع عمومی احزاب نباید کمتر از۳۰۰ نفر باشــد.

به گزارش ایسنا، عبداهلل مرادی در نشست خبری دیروز 
خود اظهار کرد: امروز نهمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ 
احزاب را برگزار کردیم و  دستورکارهای متعددی در این 
جلسه بررســی شد. از جمله موضوعات بررسی شده در 
جلسه امروز برگزاری مجمع عمومی حزب اراده ملت بود 
که برگزاری مجمع این حزب بررسی و تایید شد. دستور 
کار بعدی جلسه امروز درخواست تأسیس حزب در استان 
اصفهان با عنوان جمعیت مطالبه گران عدالت خواه بود که 
بررسی شد و پس از اصالحاتی در اساسنامه و مرامنامه 
با تأسیس این حزب موافقت شد.وی در ادامه بیان کرد: 
موضوع دیگر جلسه بحث فعالیت جبهه های سیاسی در 
کشور بود. جبهه های سیاسی با عضویت احزاب قانونی و 
اطالع رسانی به کمیســیون ماده ۱۰ آن احزاب قادر به 
فعالیت هستند. ما در جمع بندی به این نتیجه رسیدیم 
که عناوین و مواردی وجود دارد که بعضاً مشابه هستند 
و به اطالع کمیســیون ماده ده احزاب هم نرسیده است 
که مقرر شد که این مسأله مورد بررسی و رسیدگی قرار 
گرفته و گزارش  آن به کمیســیون ماده ده ارسال شود.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور در ادامه به آغاز به کار دوره 
هشتم خانه احزاب اشاره کرد و اظهارکرد: به تازگی شاهد 
آغاز به کار دوره جدید فعالیت هیات رییسه خانه احزاب 
بودیم و نشســت خوبی به این مناســبت  میان وزارت 
کشــور و خانه احزاب برگزار شد. در این جلسه رویکرد 
دولت درخصوص نشاط سیاسی و رونق فعالیت احزاب 
به دوســتان در خانه احزاب منتقل شــد. از نظر وزارت 
کشــور حمایت از خانه احزاب و رشد فعالیت های خانه 
احزاب به لحاظ اینکه می تواند گفت وگو های میان احزاب 
را جریــان انداخته و پررنگ کند یکی از جلوه های رونق 
فعالیت احزاب خواهد بود. مسأله دیگر نوع حمایت ها از 
احزاب بود که یکــی از موارد آن بحث حمایت یارانه ای 
از خانه احزاب اســت که در ادامه تقویت خواهد شد.وی 
خاطرنشان کرد: ما به زودی پیش نویس آیین نامه اجرایی 
برگزاری تجمعات و راهپیمایی هــای قانونی را به خانه 
احزاب ارایه خواهیم کرد و از مشورت آنها در یک کارگروه 
مشترک بهره خواهیم برد.مرادی با توصیه به احزاب برای 
برگزاری منظم جلســات و کنگره های خود اظهار کرد: 
مجامع عمومی احزاب با حضور نصف به اضافه یک اعضای 
حزب رسمیت می باید اما اگر این حد نصاب بدست نیامد 
باید جلســه دیگری برگزار شود که دیگر این حد نصاب 
نیاز نیست، ولی تعداد اعضای حاضر در مجمع عمومی 

هم نباید کمتر از۳۰۰ نفر باشد.

خبر

 نشست غیرعلنی مشترک مجلس
 و قوه قضاییه 

عضو هیات رئیسه مجلس از برگزاری نشست مشترک 
مجلس و قوه قضاییه به صورت غیرعلنی در جلسه امروز 
خبر داد.حجت االسالم علیرضا سلیمی، عضو هیات رییسه 
مجلس از برگزاری نشســت غیرعلنــی مجلس در روز 
سه شنبه )۸ آذرماه( خبر داد و گفت: سه شنبه به مناسبت 
هفته مجلس قرار اســت نشست مشترک مجلس و قوه 
قضاییه در صحن مجلس برگزار شود که طبق هماهنگی 
انجام شــده این نشست تا ســاعت ۱۰ صبح به صورت 
غیرعلنی انجام خواهد شد.به گزارش ایرنا، سلیمی اظهار 
کرد:پس از ساعت ۱۰ مجلس به صورت علنی جلسه خود 
را پیگیری خواهد کرد. نشست مشترک مجلس و دولت 
در روز یکشــنبه )۱۳ آذر( در صحن مجلس برگزار می 
شود؛ این نشست نیز در ساعت ابتدایی صحن به صورت 
غیرعلنی خواهد بود و و پس از اتمام نشســت مشترک، 
جلســه علنی مجلس برگــزار خواهد شــد.۱۰ آذرماه 
سال ۱۳۱۶ سالروز شــهادت سید حسن مدرس است. 
سیدحســن مدرس زاده ۱۲۴۹، سیاست مدار و روحانی 
شیعه ایرانی بود که در شب ۱۰ آذر توسط عوامل رضاشاه 
به شهادت رسید و این روز در تقویم جمهوری اسالمی 

ایران به نام روز مجلس نامگذاری شد.

جالل رشیدی کوچی، نماینده مجلس:
مجلس حتما سراغ 2 الی ۳ وزیر دولت 

خواهد رفت
جالل رشــیدی کوچی، نماینده مجلس درباره این که چرا 
دولــت باتوجه به این که ناکارآمدی برخی دولتمردان برای 
کابینه ثابت شده و نمی توانند شعارها را محقق کند، فقط 
افراد را در ســمت ها جابه جا می کنــد و از افراد متخصص 
استفاده نمی کند، گفت: به نظر می رسد که دولت شاید فقط 
بــه همین افراد اعتماد دارد یا نمی تواند به افرادی خارج از 
مجموعه خودش اعتماد کند.وی افزود: این گونه رفتار کردن 
دولت برای تقویت خودش نگران کننده اســت،  دولت یک 
تعدادی آدم محــدود دارد که این ها را جابجا می کند، این 
شاید خیلی زیبنده نباشد. دولت آنقدر حلقه را تنگ گرفته  
که در حال حاضر به مشــکل برخورده است.این نماینده 
گفت: به نظر می رسد باتوجه به این  که تقریباً یک سال و نیم 
از دولت گذشــته است برای اینکه بتواند خودش را تقویت 
کند باید به یک سری افراد خارج از مجموعه خودش اعتماد 
کند، به هرحال هستند افراد دیگری که بتوانند کمک کنند. 
افرادی که تفکرات شان با تفکرات دولت همسو و هم راستا 
است اما این محدودیتی که دولت قائل شده به نظر می رسد 
در نهایت به نفع خود دولت نباشد. چند نفر از وزرا هستند 
که به نظر می رسد مجلس نسبت به عملکردشان نگاه مثبت 
ندارد، احساس می کنم مجلس بعد از اتفاقاتی که افتاد حتما 
ســراغ ۲ الی ۳ وزیر خواهد رفت و اولویت در این میان با 
وزیر بهداشت خواهد بود. در خصوص موضوع وزیر راه اگر 
بذرپاش معرفی شــود، به نظر می رسد مجلس رای خوبی 

بدهد و احتماال ایشان گزینه نهایی دولت باشد.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه:
  قادریم سپر دفاع موشکی دشمن را 

از کار بیاندازیم 
فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت: امروز با همت جوانان 
و متخصصان کشــورمان از حوزه ساخت تجهیزات تهدید 
محــور به هدف محور وارد شــده ایم.به گزارش ایســنا به 
نقل از ســپاه نیوز؛ جمعی از وزرا و معاونین دولت سیزدهم 
از جمله وزیر ارتباطات، آموزش و پرورش، رئیس ســازمان 
انرژی اتمی، معاون پارلمانی رئیس جمهور به همراه معاونین 
و خانواده هایشان از نمایشگاه توانمندی های نیروی هوافضای 
ســپاه بازدید کردند.ســردار حاجــی زاده فرمانده نیروی 
هوافضای سپاه در این بازدید گفت: نیروی هوافضای سپاه بر 
اساس تعالیم اسالم و فرامین و رهنمودهای فرماندهی معظم 
کل قوا، حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای مدظله العالی و 
با تکیه بر توان داخلی و میدان دادن به جوانان نخبه و انقالبی 
این مرز و بوم، توانسته است ریل گذاری مناسبی در عرصه 
صنعت دفاعی کشــور ایجاد کند، که از این تجربه می توان 
برای سایر عرصه های کشور مانند اقتصاد و همچنین برای 
رفع موانع و مشکالت و رسیدن به پیشرفت استفاده کرد .وی 
در ادامه بیان داشت: نیروی هوافضای سپاه در راستای دفاع از 
انقالب اسالمی و دستاوردهای ارزشمند آن و حفظ و ارتقای 
امنیت و آرامش ملت ایران توانسته در عرصه صنعت موشکی، 
پهپادی، پدافندی، پــروازی، راداری، فضایی و ... با رویکرد 
هدف محور در مقابله با دشمنان اسالم و ایران به بازدارندگی 
مطلوب در سطح قابل توجهی برسد که جدیدترین دستاورد 
آن  باعث شده است ســپر دفاع موشکی دشمنان ایران از 
جمله آمریکا، رژیم صهیونیســتی و حکومت های دســت 
نشانده آنان را تا چندین دهه از کار بیاندازد.فرمانده نیروی 
هوافضای سپاه گفت: براساس تدابیر فرمانده معظم کل قوا 
می بایست مردم و به ویژه جوانان را از دستاوردهای عظیم 
نظام اسالمی و همچنین اقدامات خوب این دولت برای امید 
آفرینی آگاه کرد. ســردار حاجی زاده  در ادامه گزارشــی از 
دســتاوردهای این نیرو در عرصه های مختلف ارائه کرد و 
گفت: امروز با همت جوانان و متخصصان کشورمان از حوزه 
ساخت تجهیزات تهدید محور به هدف محور وارد شده ایم  
و در این نمایشگاه بخش کوچکی از دستاوردهای فرزندان 
ملت ایران به نمایش درآمده است.بازدید کنندگان در این 
دیدار، دستاوردهای ارائه شده در این نمایشگاه را غرورانگیز و 
افتخارآفرین توصیف کرده و آن را مصداق بارز تاکیدات رهبر 
فرزانه انقالب بر موضوع کلیدی »ما می توانیم« دانستند.در 
حاشیه این دیدار وزرای ارتباطات، آموزش و پرورش، معاون 
رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی هسته ای این نمایشگاه 
که بخشی از دستاوردهای کشــورمان در حوزه هوافضا را 
ارائه داده است را برای ملت ایران اقتدار آفرین و امنیت ساز 
توصیف و تاکید کردند: اقدامات تحولی و عزت آفرین نیروی 
هوافضای سپاه در سایه عمل به تدابیر مقام معظم رهبری و 
در شرایط اوج تحریم ها و با تالش مجاهدانه و مخلصانه در 
کنار تخصص گرایی و جوان گرایی و به دور از قواعد پیچیده 
اداری و استفاده از تمام ظرفیت های موجود انجام شده است.

خبر

همدلی| گزارش های مختلف رسمی نشان 
می دهد که بنابر تصمیم رئیس قوه قضاییه 
در ۱۲ اســتان کشور تعداد قابل توجهی از 
بازداشــت شــدگان ناآرامی های اخیر آزاد 
شده اند. موضوعی که با واکنش های مثبت 
در بین فعاالن سیاسی و نمایندگان مجلس 
مواجه شده است. اما در عین حال همچنان 
فعاالن سیاسی از جمله اصول گرایان متذکر 
می شــوند که مقامات کشور باید به صدای 

مردم توجه کنند.
روز گذشــته مرکز رســانه ای قوه قضاییه 
درباره آزادی بازداشت شدگان اخیر گزارشی 
منتشــر کرد. طبــق اعالم ایــن مرکز این 
تصمیم قوه قضاییه بعد از پیروزی تیم ملی 
در مسابقه روز جمعه اتخاذ شده است. مرکز 
رسانه ای قوه قضاییه نوشته که جمعه چهارم 
آذرماه بود که تیم ملی فوتبال کشورمان در 
چارچــوب رقابت های جــام جهانی ۲۰۲۲ 
قطر، مقابل تیم ملی فوتبال ولز قرار گرفت 
و در نهایت با یک بازی تماشــایی با نتیجه 
۲ بر صفر پیروز میدان شد. پس از پیروزی 
غرورانگیز ملی پوشــان فوتبال کشــورمان، 
المســلمین غالمحسین  حجت االســالم و 
محســنی اژه ای رئیس قــوه قضائیه ضمن 
تبریک این پیروزی بــزرگ به ملت بزرگ 

ایران دستور ویژه  ای را صادر کرد.
مرکز رسانه ای قوه قضاییه افزوده که رئیس 
قوه قضائیه به مراجع و مراکز ذیربط قضایی 
دســتور داد به شــکرانه عنایت پروردگار و 
مسرت و ســرور ملی حاصل از ظفرمندی 
تیم ملی فوتبال جمهوری اســالمی ایران، 
نسبت به آن دســته از زندانیان که شرایط 
بهره مندی از ارفاقات قانونی را دارا هستند، 
نهایت مســاعدت و معاضدت انجام گیرد و 
مقدمات آزادی و بازگشــت آن  ها به آغوش 
گــرم خانواده های شــان در اولیــن فرصت 

ممکن فراهم شود.
پس از این دســتور ویــژه مقامات قضایی 
اســتان های کشــور اقدامــات الزم جهت 
اجرایی شدن دستور رئیس قوه قضائیه را در 
دستور کار قرار دادند و تعدادی از زندانیان 
که در زندان های کشــور که واجد شــرایط 
بودند، یا آزاد شــدند و یا اینکه از تسهیالت 
و ارفاقات قانونی برخوردار شــدند. در میان 
افــرادی که بر اســاس دســتور رئیس قوه 
قضائیه، از ارفاقات قانونی برخوردار شــدند، 
بازداشت شدگان وقایع اخیر کشور که واجد 

شرایط قانونی بودند، نیز حضور دارند.

در این راســتا، در استان تهران ۴۶ نفر آزاد 
شــده بودند که امروز این تعداد به ۱۹۵نفر 
افزایــش یافته اســت، ۱۴ نفر در اســتان 
هرمــزگان، ۲۰ نفر در اســتان آذربایجان 
غربی، ، ۵۷ نفر در اســتان البرز، ۶ نفر در 
استان کرمان، ۱۸ نفر در استان کردستان، 
۲۰۴ نفر در استان فارس، ۷۸ نفر در استان 
مازندران، ۸۰ نفر در استان مرکزی، ۳۰ نفر 
در استان بوشهر و ۶ نفر در استان خراسان 
جنوبی آزاد شــدند. همچنین در اســتان 
ســمنان ۷ نفر آزاد و ۲۳ نفــر از متهمان 
اتفاقات اخیر که تأثیر عمل آنان در ارتکاب 
بزه خفیف بــوده از ارفاقات قانونی بهره مند 

شدند.
البته در دستور رئیس دستگاه قضا تصریح 
شده که بدیهی است کسانی که در قضایای 
اخیــر مرتکب جنایــت شــده و مدافعان 
امنیــت مردم را شــهید و مجروح کردند و 
اموال مردم را به آتش کشــیدند و قرآن را 
سوزاندند، قابل اغماض و بخشش نیستند و 
تاکید بر این است که برای عناصر و مسببان 
اصلی حوادث اخیر، هیچ جای ارفاق وجود 
ندارد. اجرای دســتور رئیس قوه قضائیه در 
سایر استان های کشــور نیز در دستور کار 
قرار دارد و تعــداد دیگری از متهمان واجد 
شرایط، از ارفاقات قانونی بهره مند خواهند 

شد.

ایــن تصمیــم اژه ای واکنش هــای مثبت 
زیــادی بــه همراه داشــته اســت. مهدی 
فضائلی، عضو دفتر نشــر آثار مقام رهبری 
در توییتر نوشــت:»در پی دســتور رئیس 
قــوه قضاییه مبنی بر مســاعدت زندانیانی 
که شــرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی را 
دارند، ۵۸۳زندانــی از زندانهای مختلف در 
کشور آزاد شــدند. چه خوب است دستور 
خردمندانه آقای محســنی اژه ای مصادیق 
بیشتری پیدا کند و افراد بازداشت شده در 

وقایع اخیر هم به حداقل برسند.«
در عین حال روز گذشته رئیس قوه قضاییه 
در ســخنانی به موضوع مراحل رســیدگی 
بــه پرونــده برخی از بازداشــت شــدگان 
ناآرامی هــای اخیر پرداخت و گفت: مراحل 
مختلف رســیدگی به پرونده عناصر دخیل 
در یــک فقره قتــل در تهران کــه منجر 
به شــهادت فردی شــده بــود، از مرحله 
تا صدور کیفرخواست، محاکمه  دستگیری 
و ارســال پرونده به دیوان عالی کشور، در 
کم ترین زمان ممکن قانونی صورت گرفت. 
در این راســتا، برخی احکام در دیوان عالی 
تایید شــده اند و برخی دیگر نیز در مرحله 

رسیدگی است. 
عناصــر دخیــل در جنایتی کــه در تاریخ 
۲۶ آبان در مشــهد به وقوع پیوســته بود 
در کمتر از ۴۸ ســاعت دســتگیر شدند و 

بالفاصله با تالش شــبانه روزی و پیوســته 
مســئوالن قضایی ذیربط در مشهد، پرونده 
آنها رسیدگی و تکمیل شد و برای سه شنبه 

وقت دادگاه تعیین شده است.«
رئیس قوه قضاییه با اشــاره به شناسایی و 
دستگیری تمامی عناصر دخیل در جنایت 
رخ داده در اســتان البــرز که به شــهادت 
»روح اهلل عجمیان« منجر شــد، گفت: »به 
محــض اینکه همــه افراد دخیــل در این 
پرونده بازداشت شدند پرونده عناصر دخیل 
در شهادت شــهید عجمیان ظرف روزهای 
گذشته تکمیل شده و به دادگاه ارسال شده 
اســت و قطعاً در این هفته جلســه دادگاه 

برگزار می شود.«
قاضی القضــات به تکمیل پرونــده قضایی 
عناصــر دخیــل در جنایــت رخ داده در 
اصفهان که به شــهادت یک فرد منجر شد 
نیز اشــاره کرد و گفت: »۱۰ نفر از عناصر 
دخیل در جنایــت رخ داده در اصفهان که 
به شــهادت یک فرد منجر شد نیز دستگیر 
شــدند که ۳ نفر از آنها در حال فرار بودند 
و ۷ نفر از آنها نیــز متعاقباً و طی روزهای 
گذشته دستگیر شدند که پرونده این افراد 
تا آخر هفته جاری یــا نهایتاً ابتدای هفته 
بعد تکمیل و کیفرخواست آنها صادر خواهد 

شد.«
موضوع آزادی زندانیان در حالی مطرح می 
شود که فعاالن سیاسی تأکید دارند مقامات 
ارشد کشــور باید به صدای اعتراض مردم 
توجه کنند و مطالبــات آنان را هرچند که 
قابلیت محقق شــدن نداشــته باشد، مورد 
توجه قرار دهند. روزگذشته منوچهر متکی 
از چهره های مشهور اصول گرا که هم اکنون 
به عنوان رئیس خانه احزاب مشغول به کار 
است در ســخنانی به همین موضوع اشاره 
کرد و گفت: »خانه احزاب و شــورای عالی 
تبلیغــات برای بررســی تحــوالت اخیر و 
اغتشاشات جلســاتی را برگزار خواهد کرد، 
ما در شــورای مرکزی خانــه احزاب ایران 
بحث کردیم و تاکید داشــتیم که هرگونه 
به هم زدن نظم و امنیت اجتماعی و تخریب 
و تــرور را محکــوم کرده امــا در مقابل از 
مطالبه گــری حمایت می کنیم حرف و نظر 
مردم و اقشــار مختلف باید شــنیده شود. 
مطالبه اقشــار مختلف باید شــنیده شود. 
اگر همه مطالبات مردم نیز برآورده شــدنی 
نباشــد، اما همه آنها شنیدنی از سوی نظام 

و دولت است.«

در پی دستور رئیس قوه قضائیه انجام شد؛ 

آزادی بیش از ۷۰۰ نفر از بازداشت شدگان اخیر

همدلی| طی دو روز گذشــته دو تن از خبرنگاران کشــور 
بازداشــت شــدند. مریم وحیدیــان و رضا اســدآبادی دو 
روزنامه نگاری هســتند که در دو روز گذشــته بازداشــت 
شــدند. در عین حال خبرگزاری ایلنا خبر داده که فشار بر 
خبرنگاران این خبرگزاری در تهران و شهرستان ها افزایش 

یافته است. 
مریم وحیدیان روزنامه نگار یکشــنبه شــب در منزل خود 
بازداشت شد. اعضای خانواده او اعالم کرده اند که او در شب 
تولد خود بازداشت شده است و وسایل شخصی او از جمله 
تلفن همراهش توســط مأموران ضبط شده است. وحیدیان 
تا شامگاه دیروز با خانواده اش تماسی نداشته و هنوز معلوم 
نیست که در کدام زندان یا بازداشتگاه نگهداری می شود. 

پیش از او نیز رضا اسدآبادی خبرنگار کارگری ایلنا بازداشت 
شــده بود. دیروز خبرگزاری کار ایران )ایلنا( در گزارشی به 
بررســی وضعیت خبرنگار بازداشت شده اش رضا اسدآبادی 
پرداخت و از فشار بر خبرنگاران این خبرگزاری در تهران و 

شهرستان ها خبر داد.
طبــق گزارش ایلنا، »به دنبال بازداشــت رضا اســدآبادی 
خبرنــگار حــوزه کارگــری خبرگــزاری کار ایران)ایلنا(، 
پی گیری های الزم برای روشن شدن وضعیت این خبرنگار 
ادامه دارد. پس از بازداشــت اسدآبادی در چهارشنبه شب 
گذشته توسط ضابطان ســپاه و انتقال وی به زندان اوین، 

پیگیری هایــی جهت اطالع از وضعیــت این خبرنگار انجام 
شده است. اسدآبادی طی ۴۸ ساعت گذشته نیز با خانواده 
خود در تماس بوده اســت اما در خصوص اتهام یا اتهامات 
احتمالی که متوجه اوســت، هنوز اطالع دقیقی در دســت 
نیست. الزم به ذکر است که خبرگزاری کار ایران در تماس 
با مراجع ذی صالح و انجام رایزنی های الزم، پیگیر وضعیت 

خبرنگار خود است.«
ایلنــا همچنین افــزوده »در راســتای ادامه فشــارها به 
خبرگزاری کار ایران)ایلنا( تعدادی از خبرنگاران این رسانه 
در استان ها و شهرســتان ها به نهادهای امنیتی فراخوانده 
شــده و از آنها تعهداتی درخصوص نحوه انتشار اخبار اتخاذ 

شده است. 
سرپرســت خبرگزاری ایلنا در اصفهان نیز برای چند شب 
بازداشت شد و برای سرپرســت خبرگزاری ایلنا در استان 
قزوین هــم حکم ممنوعیت یک ماهــه از کار خبری صادر 
شــد. دبیر ورزشــی ایلنا نیز که پس از هماهنگی های الزم 
برای پوشش اخبار جام جهانی عازم قطر بود پیش از پرواز، 
گذرنامــه اش توقیف و از حضور در جــام جهانی باز ماند.« 
تاکنون خبرنگاران مختلفی هم در تهران و هم در شهرهای 

مختلف کشور بازداشت شده اند. 
این در حالی اســت کــه روزنامه جهان صنعــت نیز هفته 
گذشــته توقیــف شــد. روزگذشــته محمدعلــی وکیلی 

مدیرمسئول روزنامه ابتکار در نامه ای به رئیس قوه قضاییه 
خواستار رفع توقیفی این نشریه شد. 

وکیلی با اشــاره به گشایشــی که در آزادی زندانیان وقایع 
اخیر به دنبــال پیروزی تیم ملی فوتبال ایران به دســتور 
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه 
صورت گرفته اســت، در گفت وگویی با ایســنا در ارتباط با 
توقیف روزنامه جهان صنعت هم درخواســت کرد: »من به 
عنوان یکی از اعضای جامعه رســانه ای، بــا توجه به اینکه 
همه اقدامات و تمهیدات در جهت پیروزی تیم ملی ایران و 
شادی ملی است، از آقای اژه ای تقاضا دارم تا زمان برگزاری 
دادگاه »جهان صنعت«، با اختیارات شــخص این روزنامه 

امکان انتشار داشته باشد.«
او در ادامه تقاضا کرد: »ضمن تقدیر و تشــکر از رئیس قوه 
قضاییه کــه در همین چند روز اخیر نیز گشایشــی ایجاد 
کردند و بخشــی از رأفت نظــام را عملیاتی کردند و تعداد 
قابل توجهی از زندانیان وقایع اخیر آزاد شدند، فارغ از اینکه 
اساسا انتشار چنین یادداشتی در روزنامه جهان صنعت در 
این شرایط کار درستی بوده یا نه، ما درخواست داریم آقای 
اژه ای بــا تدبیری که دارند، در احترام به جامعه رســانه ای 
کشور تا تعیین تکلیف دادگاه از اختیاراتشان استفاده کنند 
و اجازه دهند تا جهان صنعت به کیوسک برگردد و اجازه ی 

انتشار پیدا کند و خبرنگارانش از دلهره بیرون بیایند.«

بازداشت دو خبرنگار 

به گزارش ایســنا، سید ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در جریان 
سفر به شهرســتان جاســک در جمع فرماندهان،  افسران و 
خانواده شهدا و کارکنان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران، با تبریک هفتم آذر روز افتخارآفرین نیروی دریایی اظهار 
داشت: نیروی دریایی ارتش امروز با صیانت از تجارت و اقتصاد 
در منطقه بســیار مهم و بندر راهبردی جاسک، امنیت را به 

عنوان زیربنای رونق و توسعه اقتصادی تامین می کند.
رئیس جمهور با تاکید بر لزوم رونق و توسعه خطوط و ناوگان 
کشتیرانی جمهوری اســالمی ایران به سابقه حمالت دزدان 
دریایی در منطقه اشــاره و تصریح کــرد: از زمانی که نیروی 
دریایی مــا در منطقه حضور موثر پیدا کرده اســت، امنیت 
کشتیرانی برقرار شده و تجارت رونق یافته است و این موفقیت 
بزرگ فقط مربوط به افســران و درجه داران و صاحب منصبان 
نیروی دریایی و ارتش جمهوری اسالمی نیست، بلکه حاصل 
صبوری و همراهی خانواده های آنها هم هست و جا دارد از صبر 

مجاهدانه خانواده شما نیز قدردانی کنم.
وی تاکید کرد: نیروهای مســلح جمهوری اســالمی ایران با 

دستیابی به ساخت ســالح های پیشرفته و پیچیده عالوه بر 
تامین امنیت و آرامش خود برای همســایگان نیز پیام صلح و 
امنیت دارد اما اگر کوچک ترین تهدیدی متوجه ملت، کشور 
و خاک مقدس جمهوری اسالمی شود، عکس العملی خواهند 
داشــت که در تاریخ ماندگار شود و درسی فراموش نشدنی به 

دشمن خواهند داد.
رئیســی در بخش دیگری از ســخنانش خطاب به جوانان و 
نوجوانان پرشمار حاضر در مراسم گفت: به پدرانتان، به ایران، 
به شــهدا و به رهبر بزرگوارمان افتخار کنید. امروز جمهوری 
اسالمی افتخارات بسیاری دارد که همین افتخارات باعث شده 
دشمن عصبانی باشد. دشمن ۴۳ سال نقشه کشیده که دوباره 
سلطه اش را به این کشور برگرداند، اما بخاطر روحیه آماده شما 

نتوانسته است و بعد از این هم نخواهد نتوانست.
رئیسی در ادامه با اشاره به نقش آفرینی سازنده نیروی دریایی 
در آبادانی جاســک افزود: با تداوم تالشــهای انقالبی دولت و 
نیروهای مســلح ظرفیت های منطقه فعال و مشکالت فعلی 

رفع خواهد شد.
رئیس جمهــور با تاکید بر اینکه باید نشــاط اجتماعی را به 
ویژه برای جوانان باال ببریم، اظهار داشــت: نشــاط واقعی در 
برخورداری جوانان و آحاد جامعه از شــغل پایدار و متناسب 
با شــأن افراد و برخورداری از یک زندگی عزتمندانه و امید به 

آینده درخشان است.

رئیس جمهور:

نیروی دریایی امنیت را برقرار و تجارت را رونق داده است
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