 2هفته پس از ورود و توزیع؛

آنتیبیوتیکهای هندی کودکان
از بازار جمع میشود

سخنگوی کمیسیون امنیتملی:

تعامل میان ایران و آژانس برقرار است
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صفحه 2

قطر روابط با آمریکا را
از مهمترین مشارکتهای
راهبردی دانست

صفحه 3

تـاالب شادگـان را
از چنگال پتـروشیمی
نجات دهید

امیرعبداللهیان:

رایزنیها برای رفع تحریمها
با آمریکا ادامه دارد

وزیر خارجه قطر روابط دوحه با واشنگتن را از
مهمترین مشارکتهای راهبردی کشورش دانست
و تاکید کرد ،در گفتگوی راهبردی قطر-آمریکا
تحوالت مربوط به توافق هستهای ایران ،تحوالت
عراق ،لبنان و لیبی ،مساله فلسطین و نیز اقدامات
مشترک در افغانستان بررسی شدند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رسمی
قطر (قنا) ،محمد بن عبد الرحمان آل ثانی ،معاون
نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در کنفرانس
مطبوعاتی مشترکی با آنتونی بلینکن ،وزیر خارجه
آمریکا در حاشیه پنجمین گفتگوی راهبردی
قطر-آمریکا در دوحه تاکید کرد :قطر روابط با
آمریکا را از مهمترین مشارکتهای راهبردی خود
میداند که شامل مشارکت سیاسی ،دفاعی ،امنیتی،
اقتصادی و توسعهای است.
آل ثانی اظهار کرد :این دور از گفتگو بستر
مهمی برای تقویت...

عالوه بر فعالیت شرکت فوالد و تأمین نشدن
حقآبه که وضعیت اسفناکی را برای تاالب
شادگان رقم زده ،این بار اجرای طرح پتروشیمی
در محدوده تاالب بر نگرانی مردم و فعاالن محیط
زیست افزوده است.
به گزارش مهر ،تاالب شادگان که شاید این
روزها حال و روز خوشی ندارد و قصه پر غصه آن از
وقتی شروع شد که پای نفت به سرنوشت آن باز شده
و در باالدست این تاالب با احداث «سد مارون یک»
میزان حقآبه تاالب شادگان نیز کمتر شد .این در حالی
است که نام تاالب شادگان مثل تاالب هورالعظیم در
فهرست قرمز تاالبهای در معرض خطر نابودی و
خروج از کنوانسیون تاالبها (کنوانسیون رامسر)
قرار دارد؛ از طرفی احداث فوالد شادگان در حریم
و محدوده تاالب شادگان عامل دیگری در به شماره
افتادن نفس تاالب بوده...

صفحه 2

صفحه 4

صفحه 8

پنجمین عمل موفق
پیوند قلب در خوزستان

پارلمان عراق
حمالت ترکیه و ایران را
بررسی میکند

آمریکا روابطش را با « فلسطین» ارتقاء میدهد

پارلمان عراق برای بررسی حمالت ترکیه و ایران
به کردستان عراق جلسه تشکیل میدهد.
صفحه 2

صفحه 8

صفحه 4

به امید شروعی دوباره

فروش روزانه
طرح ترافیک
ممنوع شد

عامل انفجار استانبول
از گروه داعـش است

صفحه 7

صفحه 3

صفحه 8

ولز را ببر و صعود کن
سه کشور اروپایی با صدور بیانیهای اقدام اخیر ایران
درخصوص آغاز غنیسازی  60درصدی اورانیوم در
نیروگاه فردو را محکوم کردند.
به گزارش ایسنا ،تروئیکای اروپایی با صدور بیانیهای
نوشت :ما ُ -دول فرانسه ،آلمان و انگلیس -اقدامات
اخیر ایران را که درجهت پیشبرد برنامه هستهایش است
را محکوم میکنیم .ایران با افزایش تواناییهای تولیدی
در فردو و نطنز ورای محدودیتهای برجامی و با تسریع
تولید اورنیوم غنیسازیشده گامهای بیشتری در جهت
تهی کردن برجام برداشته است.

فرمانده قسـد:

بیانیه تروئیکای اروپایی درخصوص آغاز
غنیسازی 60درصدی اورانیوم در نیروگاه فردو
در ادامه این بیانیه آمده است :تصمیم ایران برای
افزایش تولید اورانیوم غنیسازی شده با خلوص باال
در تاسیسات زیرزمینی نیروگاه غنیسازی سوخت
فردو بسیار نگرانکننده است .گام ایران چالشی

برای سیستم عدم اشاعهای جهانی محسوب میشود.
این اقدام که خطرات اشاعه هستهای مهمی را دربر
دارد هیچ توجیه معتبر غیرنظامی ندارد .از آنجایی
که ایران  5ماه پیش اجرای تدابیر شفافیت برجامی

را متوقف کرده است ،اقدامات کنونی این کشور
بیش از پیش نگرانکننده هستند.
این کشور در انتهای این بیانیه آورده است :گفتن
اینکه این تشدید در واکنش به تصویب قطعنامه شورای
حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی درخصوص ایران
بوده ،غیرقابل قبول است .ایران به طور قانونی متعهد
است که ذیل پیمان عدم اشاعه هستهای توافق پادمانی
را به طور کامل اجرا کند .ما به رایزنی با شرکای
بینالمللی درخصوص چگونگی رسیدگی به این
تشدید هستهای از سوی ایران ادامه میدهیم.

شهادت یکی از مستشاران
نیرویهوافضای سپاه در سوریه

دیدار دادستان تهران
معترضان
با خانوادههای
ِ
دو ماه اخیر

جزییات نشست کارشناسان
نظامی ایران و اوکراین
در مورد پهپادها

روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در اطالعیهای از
شهادت سرهنگ پاسدار داوود جعفری از افسران ارشد و پاکباخته
نیروی هوافضای سپاه توسط ایادی رژیم صهیونیستی با بمب کنار جاده
ای در حوالی دمشق سوریه خبر داد.
به گزارش ایرنا ،روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقالب
اسالمی در اطالعیهای اعالم کرد :صبح روز سهشنبه پاسدار
رشید اسالم سرهنگ داوود جعفری از مستشاران نیروی
هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی در سوریه ،توسط
ایادی رژیم صهیونیستی با انفجار بمب کنار جاده ای در حوالی
دمشق به شهادت رسید.
در این اطالعیه با تاکید بر اینکه بیتردید رژیم جعلی و
جنایتکار صهیونیستی پاسخ این جنایت را دریافت خواهد کرد،
آمده است :با تبریک و تسلیت شهادت این افسر مومن ،مخلص،
فداکار و پاکباخته به خانواده معظم و آحاد فرماندهان و کارکنان
نیروی هوافضای سپاه و رزمندگان جبهه مقاومت اسالمی؛ آیینهای
تشییع ،تدفین و خاکسپاری شهید عالیقدر متعاقباً به آگاهی ملت
شریف ایران رسانده خواهد شد.

دادستان تهران در برنامه هفتگی مالقات مردمی دادسرای عمومی و
انقالب تهران ،به درخواستها و مشکالت حقوقی و قضایی  ۱۱۵نفر
از شهروندان به مدت چهار ساعت رسیدگی کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه ،علی صالحی دادستان تهران
به اتفاق جمعی از معاونان ستادی و قضایی خود ،در دیدار چهره به
چهره با متقاضیان ،از نزدیک در جریان درخواستها و مشکالت
مردم به ویژه خانوادههای معترضان دو ماه اخیر قرار گرفت و دستور
رسیدگیهای الزم را صادر کرد.
برنامه مالقات مردمی دادستانی تهران ،در راستای سیاستهای قوه
قضاییه و برنامههای عملیاتی دادسرا مبنی بر کاهش فاصله مسئوالن
قضایی با مردم و تکریم ارباب رجوع ،صبح روز چهار شنبه هر هفته با
حضور دادستان و معاونان وی در ساختمان مرکزی دادسرای عمومی و
انقالب تهران ،واقع در میدان  ۱۵خرداد برگزار میشود.
این برنامه با هدف نظارت دادستانی بر عملکرد دادسراها و تسریع
در گرهگشایی از کار مردم برگزار میشود و متقاضیان میتوانند با
مراجعه به ساختمان مرکزی دادسرا و اخذ نوبت با دادستان تهران
مالقات کنند.

سخنگوی وزارت خارجه اوکراین از برگزاری جلسه کارشناسان
نظامی ایران و اوکراین درباره ادعای کییف پیرامون استفاده روسیه از
پهپادهای ایرانی خبر داده است.
به گزارش ایسنا به نقل از نور نیوز این سخنگو بدون اشاره به
جزییات جلسه گفته است« :طرف اوکراینی به اقدامات سختگیرانه
خود بهمنظور جلوگیری از استفاده روسیه از سالحهای ایرانی در جنگ
علیه اوکراین ادامه خواهد داد».
بهدنبال ادعای کییف درباره استفاده روسیه از پهپادهای ایران
در اوکراین ،ایران درخواست نشست کارشناسی مشترک با مقامات
اوکراین را مطرح کرد تا این ادعاها با ارائه مدارک مستند بررسی شود.
چند هفته قبل و باوجود موافقت دو کشور برای برگزاری نشست
کارشناسی در لهستان ،طرف اوکراینی ساعتی قبل از برگزاری جلسه
اعالم کرد که در نشست شرکت نمیکند!
با پیگیری مستمر ایران اخیرا جلسه کارشناسی میان دو کشور برگزار
شد لیکن اوکراینیها هیچگونه سند قابل دفاعی برای اثبات ادعاهایشان به
همراه نداشتند .با توافق دو کشور مقرر شد که طرف اوکراینی در جلسه
مشترک آتی مستندات خود را جمعآوری و ارائه کند.

روابط عمومی کل سپاه:

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

فرمانده نیروی دریایی ارتش خبر داد؛

الحاق بالگردهای تهاجمی «توفان» به نداجا

حمایت از اهالی فرهنگ و هنر
و رسانه را وظیفه خود میدانیم
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :وظیفه خودمان میدانیم که
از اهالی فرهنگ و هنر و رسانه که در این اغتشاشات اخیر برایشان
اتفاقاتی افتاده ،علیرغم پیگیریهای قبلی بازهم حمایت کنیم.
بهگزارشایسنا،محمدمهدیاسماعیلیدرحاشیهجلسهدیروزهیئتدولتدر
جمعخبرنگاراندرخصوصنحوهبرخوردبااهالیهنربازداشتیدرتجمعاتاخیر،
اظهار کرد :ما بیش از دو ماهی که این اتفاقات در کشور در حال رخ دادن است
بنایماناینبودهکهباگفتوگووشفافسازیاجازهندهیمکاربهجاییبکشدکه
موجبنگرانیشود.سیاست قطعی ما در وزارت فرهنگ این است آنانی که در
حوزهکارحرفهایدچارمشکلمیشوندازآنانحمایتودفاعکنیم.همچنین
وظیفه خودمان میدانیم که از اهالی فرهنگ و هنر و رسانه که در این اغتشاشات
اخیربرایشاناتفاقاتیافتاده،علیرغمپیگیریهایقبلیبازهمحمایتکنیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد با بیان اینکه مرتب با نهادهای امنیتی و قضایی
جلساتیداریمتابرایکسانیکهدچارمشکلشدندتاحدامکانکمککنیم،
اظهار کرد :در این زمینه همکاریهای خوبی هم دستگاههای امنیتی و قضایی
دارند که تشکر میکنیم و روند کار به نحوی است که ما این دقت را به کار
میبریم که با گفتوگو و رفع ابهامات مسئله در سطح جامعه حل شود.

ناوشکن دماوند به سامانه راداری پیشرفته مجهز میشود

فرمانده نیروی دریایی ارتش از الحاق
بالگردهای تهاجمی «توفان» به این نیرو خبر
داد و گفت :واحدهای شناوری که در آینده به
دریا میروند به بالگرد پشتیبانی رزمی و بالگرد
رزمی مجهز خواهند بود.
دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی
دریایی ارتش در گفتگو با ایرنا ،در پاسخ به
سوالی پیرامون خبر الحاق بالگردهای تهاجمی
و پهپادهای جدید به نیروی دریایی ارتش،
اظهار داشت :ما نگاه ویژهای به حوزه پروازی
با اولویت پهپادی داریم ،امروز با پهپادها
دسترسی ما به هزاران کیلومتر است و این
باعث میشود تا شعاع عملیاتی ما هرچقدر از
ساحل فاصله بگیریم ضرب در شعاع عملیاتی
پهپاد شود.
وی افزود :با توجه به نوع عملیاتهایی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از
انجام سومین عمل موفق پیوند قلب امسال توسط
جراحان داخلی و پزشکان استان خوزستان در
مرکز آموزشی درمانی گلستان اهواز خبر داد.

که در آبهای آزاد داریم که بیشتر عملیات
اسکورت و مبارزه با تروریسم دریایی است،
حوزه بالگردی بیشترین نیاز ما را تامین میکند
که در این حوزه دو کار موازی انجام شده ،هم
بالگردهای خودمان تجهیز شدهاند که به زودی
الحاق خواهند شد و هم بالگردهای تهاجمی
که در صنعت دفاعی آماده شده را به بدنه
عملیاتی اضافه خواهیم کرد تا شناورهایی که
در آینده به دریا میروند هم بالگرد پشتیبانی
رزمی داشته باشند و هم بالگرد رزمی.
فرمانده نیروی دریایی ارتش درباره
ویژگیهای این بالگرد تهاجمی ،گفت :این
بالگرد یک بالگرد دو موتوره دریایی است که
فعال نام آن توفان است و انشاهلل در دریا توفان
به پا خواهد کرد.
ایرانی درباره آخرین وضعیت ساخت

ناوشکن دماوند در شمال با بیان اینکه امسال
اتفاقات خیلی خوبی در نیروی دریایی رقم
خواهد خورد و واحدهایی را برای الحاق در
شمال و جنوب در دستور کار داریم ،اظهار
داشت :ناوشکن دماوند آماده شده و در حال
پشت سر گذاشتن تستهای عملیاتی است؛
در حوزه راداری چون جوانان ما به فناوری
جدیدی و به روزی دست پیدا کردند ،ما
ویژگیهای این رادار را مقایسه کردیم و
دیدیم از نظر عملیاتی عملکرد بهتری نسبت به
رادارهای روز دنیا دارد.
وی ادامه داد :تستهای کارخانهای این
رادار انجام شده و انشاهلل ظرف ماههای آینده
آماده خواهد شد تا به طور رسمی نخستین
گشت دریایی خود را با بازدید از یکی از
کشورهای همسایه انجام دهد.

وزیر کشـور:

کمیته تحقیـق درباره
ناآرامیهای اخیر تشکیل میشود
وزیر کشور از تشکیل کمیته تحقیق درباره ناآرامیهای اخیر خبر داد و
گفت :این کمیته متشکل از نمایندگان دستگاههای مرتبط دولتی و غیر
دولتیها با محوریت یک حقوقدان ،در وزارت کشور تشکیل شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس ،احمد وحیدی وزیر کشور در جمع
خبرنگاران گفت :در راستای صیانت از حقوق مردم و حاکمیت قانون
«کمیته تحقیق» متشکل از نمایندگان دستگاههای مرتبط دولتی و غیر
دولتیها با محوریت یک حقوقدان در وزارت کشور تشکیل شده است.
وزیر کشور افزود :این کمیته وظیفه دارد احقاق حقوق متضررین
از حوادث و اغتشاشات اخیر را با جدیت پیگیری کند.

جان کربـی:

به احیای برجـام نزدیک نیستیم
هماهنگکننده روابط راهبردی در شورای امنیت ملی آمریکا در
اظهاراتی عنوان کرد که دیدگاه واشنگتن درخصوص جلوگیری از
دستیابی ایران به سالح هستهای هیچ تغییری نکرده است.
به گزارش ایسنا ،جان کربی ، ،هماهنگکننده روابط راهبردی در
شورای امنیت ملی آمریکا در اظهاراتی عنوان کرد :ما شاهد این بودهایم که
ایران به کاهش زمان گریز هستهای خود ادامه داده است .به همین خاطر است
از زمانی که به روی کار آمدیم تالش کردیم تا احیا یا بازگشت مجدد به
برجام را دنبال کنیم .مشخصا ما حتی نزدیک به رسیدن به این هدف نیستیم.
وی ادامه داد :ما نه تنها با نگرانی پیشرفت هستهای ایران بلکه
توسعه تواناییهای موشکهای بالیستیک این کشور را نظارهگر هستیم.
ما به همین خاطر میخواهیم اطمینان حاصل کنیم که تمامی گزینهها در
دسترس رئیسجمهور باشد .ما به طور حتم دیدگاه خود را درخصوص
جلوگیری از دستیابی ایران به توانایی تسلیحات هستهای تغییر ندادهایم.

یاوهسرایی فرمانده تروریستهای سنتکام:

ایران بزرگترین تهدید منطقهای است

به حمایت از ریاض در برابر تهران متعهد هستیم
فرمانده تروریستهای «سنتکام» با تکرار برخی یاوهسراییهای
ضدایرانی ،از همکاری واشنگتن با شرکای منطقهای خود برای آماده
کردن سامانه پدافندی تحت عنوان «تله» ابتکاری آمریکایی -سعودی
برای مقابله پهپادها خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از العربیه« ،مایکل کورال» فرمانده تروریستهای
«سنتکام» با تکرار برخی یاوهسراییهای ضدایرانی ،از همکاری واشنگتن با
شرکای منطقهای خود برای آماده کردن سامانه پدافندی تحت عنوان «تله»
ابتکاری آمریکایی -سعودی برای مقابله پهپادها خبر داد.
وی در مصاحب ه اختصاصی با روزنامه «شرق االوسط» از ایران به عنوان
«بزرگترین تهدید منطقهای» یاد کرده و اعالم کرد که آمریکا با همکاری
شرکای منطقهای خود ،مرکزی را با هدف توسعه و گسترش آزمایشها،
تجربهها و ابتکارات نوآورانه برای مقابله با پهپادها تشکیل داده است.
کورال در ادامه ادعاهای بیاساس خود ،بر تعهد واشنگتن به تعمیق
همکاری و هماهنگی بین فرماندهی مرکزی آمریکا و همه شرکای آن
در منطقه برای مقابله با آنچه «تهدید مشترک ایران و انصاراهلل و بهویژه
حمالت پهپادی آنها علیه عربستان» خوانده شده است ،تاکید کرد.
وی همچنین بر ضرورت تداوم همکاری نظامی ریاض و واشنگتن
برای ارتقای امنیت و ثبات منطقه تاکید کرد.

