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ششمین نمایشگاه اینترنت 
اشیاء آغاز به کار کرد

روز  از  اشــیاء   اینترنــت  نمایشــگاه  ششــمین 
گذشته  به مدت دو روز در محل دائمی نمایشگاه های 

بین المللی تهران آغاز به کار کرد.
بــه گــزارش ایرنــا، ایــن نمایشــگاه در میانــه رویداد 
»هفتــه ایــران دیجیتــال« بــا حضــور اپراتورهــای تلفــن 
همــراه کشــور و فعــاالن حــوزه اینترنــت اشــیاء آغــاز به 
کار کــرده و در طــول زمــان برگــزاری آن از محصــوالت و 
خدمات بومی در حوزه اینترنت اشیاء با حضور »سورنا 
ســتاری« معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و 
»محمدجــواد آذری جهرمــی« وزیــر ارتباطــات و فنــاوری 

اطالعات رونمایی خواهد شد.
نشســت بررســی آخریــن وضــع واگــذاری باندهای 
فرکانسی ۵G، رونمایی از اپراتور اینترنت اشیاء، سامانه 
هوشــمند،  ســالمت  گجت هــای  هوشــمند،  کشــاورزی 
معرفــی گیــت وی مانیتورینــگ خطــوط تولیــدی صنعتی، 
رونمایــی از برنامه هــای ۵G اپراتورهــای تلفــن همــراه و 
معرفی ســامانه اتصال ســاختمان ها به آتش نشــانی، از 

جمله رویدادهای این نمایشگاه خواهد بود.
ششــمین نمایشــگاه اینترنت اشــیاء ایران روزهای 
دوشــنبه و سه شــنبه ۲۷ و ۲۸ بهمن مــاه در ســالن ۲۷ 

نمایشگاه بین المللی تهران برپا خواهد بود.
سومین رویداد هفته ایران دیجیتال از شنبه )۲۵ 
بهمن مــاه( آغــاز شــده و تا )۲۸ بهمن مــاه( ادامه خواهد 
داشــت. در ایــن رویــداد موضوعــات مختلفــی در هفتــه 
ایــران دیجیتــال مطرح اســت اما نســل پنجــم ارتباطات 
سیار ۵G، اینترنت اشیا و هوش مصنوعی، سه موضوع 
اصلــی اســت کــه در مدت پنــج روز برگزاری ایــن رویداد 
با شــعار »ارتباطات هوشــمندانه در ایران دیجیتال« به 

آن ها پرداخته خواهد شد.
نشســت های حوزه اینترنت اشــیا، بررســی آخرین 
فرکانس هــای،  باندهــای  واگــذاری  حــوزه  در  تحــوالت 
توســعه نســل پنجم ارتباطات با حضور مدیران سازمان 
تنظیــم مقــررات در روزهــای دوشــنبه و سه شــنبه بــه 
صــورت حضــوری در ســالن ۲۷ نمایشــگاه بین المللــی 
تهــران با حضور وزیــر ارتباطات، معاون علمی و فناوری 
ریاســت جمهــوری و رئیــس ســازمان فــاوای شــهرداری 

برگزار خواهد شد.
ایــران،  در  فرکانســی  بانــد  مزایــده  نخســتین 
توســعه زیرســاخت های ثابــت نســل پنجــم ارتباطــات، 
اشــیا، نشســت  اینترنــت  برتــر  لیــگ  فینــال چهارمیــن 
ســامانه  از  رونمایــی  انــرژی،  مصــرف  هوشمندســازی 
و  ســالمت  صنعــت،  کشــاورزی،  حــوزه  در  هوشــمند 
رونمایی از شــبکه های هوشــمند نســل پنجــم ارتباطات 
ســیار، از جملــه مهم ترین برنامه هایی اســت که در این 

هفته دنبال خواهند شد.

باند فرکانسی ۳۵۰۰ 
مگاهرتز از طریق مزایده 

واگذار می شود
معــاون امــور رادیویــی ســازمان تنظیم مقــررات و 
ارتباطــات رادیویــی از واگــذاری بانــد فرکانســی ۳۵۰۰ 
مگاهرتــز بــرای توســعه شــبکه ۵G در ایــران از طریــق 

مزایده خبر داد.

به گزارش ایرنا، نسترن محسنی در نخستین روز 
از برگــزاری ششــمین نمایشــگاه اینترنــت اشــیا، در پنل 
واگذاری باندهای فرکانسی ۵G افزود: از آنجایی که بار 
اصلــی ارتباطــات اینترنتی ایران روی شــبکه های موبایل 
اســت و واگــذاری فرکانــس مالحظات خاصــی می طلبد، 
 ۵G اگــر ایــن واگــذاری بــا مباحــث فناوری های نــو مانند
همراه شود، دقت ها و مالحظات مضاعف خواهد بود.

وی بیــان کــرد:  رگوالتوری چند ماهی اســت که کار 
تخصصــی و کارشناســی روی واگــذاری بانــد فرکانســی 
۳۵۰۰ مگاهرتــز بــرای توســعه ۵G را آغــاز کرده اســت، 
البتــه ایــن گام در خصــوص ترکیبــی از باندهای مختلف 
اســت اما باند طالیی به باند ۳۵۰۰ مگاهرتز اختصاص 

داده شده است.
بــه گفتــه محســنی، از آنجایــی کــه دسترســی بــه 
تجهیــزات در باندهــای ۳۳۰۰ تا ۳۴۰۰ مگاهرتز محدود 
است و با توجه به اوضاع تحریم محدودیت ها مضاعف 
می شود و بهره مندی از باند را به تاخیر می اندازد، تمرکز 
سازمان در واگذاری باند فرکانسی ۳۵۰۰ مگاهرتز روی 

۲۰۰ مگ انتهایی است.
وی بــا تاکیــد بر اینکــه رگوالتوری در واگــذاری باند 
فرکانســی بایــد نقطــه بهینــه را پیــدا کنــد، گفــت: امروز 
وقتــی از ۵G صحبــت می کنیم، به چهار ســال زمان نیاز 
داریــم تــا همــه مطالعــات و مباحــث فنــی روی موضــوع 

هم گرایی انجام شود.
برگــزاری مزایــده،  ادامــه داد:  ایــن مقــام مســوول 
شفاف سازی را به دنبال دارد و همه باندهای فرکانسی 
واگــذار شــده در ســال ۲۰۲۰ از مســیر مزایــده اتفــاق 
افتــاده اســت کــه ITU )اتحادیــه جهانــی مخابــرات( نیــز 

همین روش را توصیه کرده است.
بــه گفته وی، یافتن ارزش واقعی طیف فرکانســی 
که در نهایت به یکی از ابزارهای استفاده بهینه از طیف 
منتــج می شــود، موضوعی اســت کــه رگوالتــوری توامان 

با نگاه توانمندسازی و تشویق گری به آن توجه دارد.

اخبـــــــــــــــــار

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه تاکیــد کــرد 
کــه اگــر طــرف مقابل به تعهداتش تــا هفته اول 
اســفند اجــرا نکننــد، دولــت موظــف بــه توقــف 
اجــرای داوطلبانــه پروتــکل الحاقــی اســت. ایــن 
اقــدام بــه معنای توقــف نظارت هــای فراپادمانی 
اســت. در واقــع ایــران عضــو پادمــان و ان پی تــی 

است ولی پروتکل  الحاقی متوقف می شود.
بــه گــزارش ایرنا، ســعید خطیــب زاده دیروز 
در نشســت خبری با اصحــاب درباره ضرب االجل 
ســوم اســفند براســاس مصوبــه مجلــس شــورای 
اســالمی افــزود: مســائل فنــی بایــد از ســازمان 
انرژی اتمی پرسیده شود ولی اگر طرف مقابل به 
تعهداتــش در آن روز اجــرا نکننــد، دولت موظف 
به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی است.
سخنگوی وزارت امور خارجه یادآورشد: این 
اقــدام بــه معنــای توقــف نظارت هــای فراپادمانــی 
اســت و به معنی پایان تمامی نظارت ها نیســت. 
در واقع ایران عضو پادمان و ان پی تی اســت ولی 

پروتکل  الحاقی متوقف می شود.  
آژانــس  بــا  همــکاری  اینکــه  بیــان  بــا  وی   
ادامــه می یابــد، عنوان کــرد: تمامی ایــن اقدامات 
برگشــت پذیر هســتند بــه شــرطی کــه طرف هــای 

مقابل به تعهدات خود پایبند باشند.  
رئیس مرکز دیپلماســی عمومی و رســانه ای 
وزارت امــور خارجــه دربــاره اظهــارات اخیــر وزیــر 
اطالعــات هــم گفت: موضع ایــران تغییر نکرده و 
مبتنــی بر صلح آمیز بودن فعالیت های هســته ای 
اســت. فتــوای رهبــری دربــاره حرمــت ســالح های 

کشتار جمعی و هسته ای باقی است.  
خطیــب زاده بــا یــاداوری تحــوالت سیاســت 
خارجــی در یــک هفتــه اخیــر گفت: روز دوشــنبه 
۲۰ بهمن، نماینده ویژه دبیرکل ســازمان ملل در 
امور یمن با ظریف، خاجی و عراقچی دیدار کرد. 
رایزنی هــای خوبــی درباره حل بحــران یمن انجام 
شد و امیدواریم این سفر تاثیر مثبتی بر حل این 

بحران داشته باشد.  
دیــدار  هــم  سه شــنبه  روز  داد:  ادامــه  وی 
رئیس جمهــور بــا ســفرای مقیــم در تهــران انجــام 
شــد. همان روز احضار ســفیر بلژیک را داشــتیم 
کــه مدیــرکل وزارت امــور خارجه نســبت به رفتار 
در  کــرد.  اعتــراض  بلژیــک  دادگاه  غیرقانونــی 
سالگرد پیروزی انقالب هم تمامی نمایندگی های 

ایران سالگرد این پیروزی را برگزار کردند.  
ایــن دیپلمــات ارشــد کشــورها ســفر هفتــه 
گذشــته رئیــس دســتگاه قضــا بــه عــراق را جــزو 
ســفرهای موفــق  ارزیابــی کرد و افــزود: در حوزه 
قــوه قضائــی  روابــط  پرونــده ســردار ســلیمانی، 
و سیاســی و مناســبات کنســولی پیگیری هایــی 
انجــام شــد کــه می توانــد به مناســبات دو کشــور 
کمــک کنــد. در روزهــای اخیــر نماینده ایــران هم 

به سوریه سفر کرد و با بشار اسد دیدار کرد.  

آژانس مسئولیت حقوقی 
و قطعی نسبت به حفظ 
محرمانگی اسناد دارد 

نمایندگــی  اخیــر  نامــه  دربــاره  خطیــب زاده 

ایــران در آژانــس تصریح کرد: ایــن اولین نامه ما 
نیســت و ان شــاهللا آخرین نامه ما باشــد. درباره 
همکاری با آژانس نهایت همکاری را داشــتیم اما 
در گذشــته شــاهد درز اطالعــات بودیــم. آژانــس 
مســئولیت حقوقــی و قطعــی نســبت بــه حفــظ 
محرمانگــی اســناد دارد. این اســناد ذاتا محرمانه 
هســتند وگرنه فعالیت های ایران شــفاف اســت. 
متاســفیم ســهل انگاری های جدی رخ داده است. 
ایــن نامــه بــرای یــادآوری مســئولیت های آژانــس 

بود.  
وی دربــاره توییــت روز گذشــته وزیــر امــور 
خارجــه آمریــکا درباره برجام مبنی بر دیپلماســی 
متاســفانه  آمریــکا  کــرد:  خاطرنشــان  اصولــی 
همچنــان بر رویه غلط دولت قبلی عمل می کند. 
آنچــه امــروز رخ می دهــد بــا قبــل از ۲۰ ژانویــه 
تفاوتــی نکــرده اســت؛ همــان فشــار حداکثــری و 

جنایت بر ملت با همان رویکرد ادامه داد.
افــزود:  خارجــه  امــور  وزارت  ســخنگوی   
اکنون که با شــما صحبت می کنم، آمریکا فرقی 
بــا دوران ترامــپ درخصــوص تحریم هــا نکــرده 
کســانی  شــرم  موجــب  می توانــد  ایــن  و  اســت 
بــر  را مبنــی  انتخاباتــی خــود  کارزار  کــه  باشــد 
فاصلــه گرفتــن از ترامــپ پایــه گذاشــته بودنــد.  
اگــر دیپلماســی اصــالح مســیر غلط باشــد ایران 
مطابــق آنچــه گفتــه پاســخ مناســب را بــه ایــن 

اصالح سیاســت ها خواهد داد.
آمریــکا  اخیــر  مواضــع  دربــاره  خطیــب زاده 
درباره یمن و سفر اخیر نماینده دبیرکل سازمان 
ملل در امور یمن عنوان کرد: سفر اخیر نماینده 

دبیــرکل ســازمان ملل متحد از قبــل برنامه ریزی 
شــده بــود که از قضا، بــه خاطر کرونا یکی دو بار 

عقب افتاده بود.
مســائل  دربــاره  ایــران  کــرد:  اضافــه  وی   
منطقه ای با کشــورهای منطقــه ای رایزنی می کند 
البتــه ســازمان ملــل به عنــوان تســهیل کننده کار 

جایگاه خاص خود را دارد.

 رئیس مجلس از تالش های 
وزارت خارجه در سفر به روسیه 

اطالع دارد
دربــاره  خارجــه  امــور  وزارت  ســخنگوی   
اظهــارات روز گذشــته ســخنگوی هیــات رئیســه 
مجلس مبنی بر هماهنگی نداشتن وزارت خارجه  
در سفر رئیس مجلس به روسیه و دیدار نکردن 
قالیباف با پوتین گفت: این سخن درست نیست 
و احتماال ایشــان اطالع دقیقی از مسائل ندارند. 
آقای قالیباف می دانند وزارت خارجه در چه ابعاد 
و ســطحی برای این ســفر هماهنگی هایی داشته 
است. خوب نیست از این تریبون سخنانی گفته 

شود که درست نیست.
رئیس مرکز دیپلماســی عمومی و رســانه ای 
وزارت امور خارجه افزود: مصالح ملی اجازه ورود 
بیشتر را نمی دهد ولی این به معنای درستی آن 
اظهار نیست. اگر فکر می کنند سوال را به صحن 

ببرند تا جزییات در صحن مطرح شود.
دســتگیری  شــایعه  دربــاره  خطیــب زاده 
یــک دیپلمــات ایرانــی در ترکیــه اظهار کــرد: هیچ 

کارمند کنســولگری ایران بازداشــت نشــده است 
و نمــی توانــد چنیــن اتفاقــی بیفتــد چــون خــالف 

رویه هاست.
 وی اضافــه کــرد: یکی از اتبــاع ایران هنگام 
ورود به ترکیه بازداشت شده است و ما با دولت 

ترکیه در این زمینه در تماس هستیم
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه در پاســخ به 
ســوال ایرنا درباره بیانیه اخیر سه کشور اروپایی 
تصریــح کــرد: ســه کشــور اروپایــی راه ســاده تری 
دارنــد کــه بــه تنش هــا پایــان دهنــد و آن، ایــن 
اســت کــه به تعهدات برجامی خــود برگردند. این 
راه ســاده تر از راه کنونی شــان اســت. برجــام در 
ایــن تنش آفرینی هــا  و  اســت  اوضــاع حساســی 

کمک نمی کند.  

 اورانیوم فلزی راه رسیدن به 
سوخت پیشرفته هسته ای است

ایــن دیپلمــات ارشــد دربــاره پــروژه اورانیوم 
فلــزی خاطرنشــان کــرد: ایران در حــوزه تحقیق و 
توسعه دانش هسته ای این مسئله را در مدنظر 
قرار داد ولی در برجام متوقف کرده بود. سوخت 
پیشرفته هسته ای اکنون در بسیاری از راکتورها 
ترندهــای  جــزو  هــم  امــروز  می شــود  اســتفاده 
صنعت صلح آمیز هســته ای است. اورانیوم فلزی 
اســت.  پیشــرفته  ایــن ســوخت  بــه  راه رســیدن 
ایــران کاری جــزو تحقیق و توســعه برای ســوخت 
راکتور تهران انجام نداده اســت. بهتر است اروپا 
و آمریــکا بــه تعهداتشــان بازگشــته تــا ایــران بــه 

تعهداتش عمل کند.  

خطیــب زاده در پاســخ بــه ســوال دیگــر ایرنا 
دربــاره حملــه ارتــش ترکیــه بــه شــمال عــراق هم 
ابــراز کــرد: حاکمیــت و تمامیت ارضی عــراق باید 
توســط کشــورهای منطقــه بــه رســمیت شــناخته 
شود و احترام میان کشورها حفظ شود. اتفاقات 
بدی هم در مورد ترکیه رخ داده که محکوم است 
و منطقه این حد از خشــونت را نمی تواند تحمل 

کند.  

 اجرای تعهدات آمریکا نیازمند 
پیام بردن نیست

وی دربــاره تــالش قطــر بــرای احیــای برجــام 
میان ایران و آمریکا هم بیان کرد: از این کمک ها 
استقبال می کنیم. قطر میان دوستان و همکاران 
منطقــه ای ایــران قــرار دارد. رایزنی هــای نزدیکــی 
میــان ایــران و قطر در ســطوح مختلف در جریان 

بوده است.  
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه بــا تاکیــد بــر 
اینکه از هر کمکی برای کاهش تنش ها استقبال 
می کنیــم ولی اجرای تعهدات آمریکا نیازمند پیام 
بــردن نیســت، یادآور شــد: این کشــور بــه راحتی 
می توانــد ایــن کار را بکنــد. تاســف اینجاســت که 
دولت کنونی شریک نقض دولت قبلی در نقض 
تعهــدات شــده اســت کــه ایــن مســیر ســازنده ای 

نیست و باید متوقف شود.
خطیــب زاده دربــاره خســارت وارد شــده بــه 
ایــران در پــی آتــش ســوزی در مرزهــای ایــران و 
افغانســتان عنــوان کــرد: اتفــاق روزهــای گذشــته 
در افغانســتان بــه گونــه ای بــوده کــه در ایران رخ 
داده اســت. بالفاصله با دســتور رئیس جمهوری 
تصمیم گرفته شــد تا مرزهای ایران باز شــود. اگر 
ایــن کار صــورت نمی گرفت خســارت ها چند برابر 

می شد.  
وی بــا تاکیــد بــه ارســال ســریع کمک هــا به 
منطقــه گفت: گزارشــی درباره خســارت انســانی 
اتبــاع ایرانــی نداریــم. جای شــکر دارد با همکاری 
دوســتان افغانســتانی با کمترین خســارت ها این 

آتش سوزی مهار شد.
رئیس مرکز دیپلماســی عمومی و رســانه ای 
وزارت امــور خارجــه درباره لغو روادید میان ایران 
و عراق گفت: بعد از ســفر نخســت وزیر عراق به 
ایــران توافقــی صــورت گرفــت کــه بــر اســاس آن 
روادید رایگان شود. موضوع حذف روادید هم از 

موضوعات مذاکراتی میان دو طرف است.  
خطیــب زاده دربــاره فــروش نفــت ایــران از 
ســوی آمریــکا در پــی توقیف نفتکش هــای ایرانی 
اظهــار کــرد: آن نفت فروخته شــده بــود و آمریکا 
نفت کشــور دیگری را گرفته بود. اما این راهزنی 
آمریــکا در آب هــای بین المللــی بــود که بــرای این 

کشور موجب شرمساری است.  
وی اضافــه کرد: آنچــه در مورد یک نفتکش 
دیگــر گفته می شــود، این نفــت برای دولت ایران 
نیســت بلکــه بــرای بخــش خصوصــی اســت کــه 
ایــن هــم راهزنی اســت ولی این اتفــاق در دولت 
بایدن است که قرار بود که مسیر غلط گذشته را 
جبران کند. باید راهی اندیشــید که هر کســی به 

هر دلیلی نتواند راهزنی انجام دهد.  

رئیــس قــوه قضائیــه تاکیــد کــرد کــه ایــران 
آمادگــی دارد در زندان هــای خــود را بــاز کنــد تــا 
مدعیان حقوق بشــر، هر زندانی را که در ایران 
می خواهنــد، ببینند، مشــروط بــه اینکه بگذارند 
ایــران هــم هــر زندانــی را کــه در کشــور آن هــا 

می خواهد بازدید کند.
بــه گــزارش قوه قوه قضائیه ، ســید ابراهیم 
رئیســی در جلســه شــورای عالــی قــوه قضائیــه با 
بیــان اینکه تالش مســئوالن بــرای کنترل بازار به 
ویــژه در شــب عیــد و ایام نزدیک به انتهای ســال 
موضــوع بســیار مهمــی اســت، تاکیــد کــرد: مردم 
نباید در خرید کاالهای اساسی و مورد نیاز خود، 

دغدغه قیمت های بازار را داشته باشند.
رئیــس دســتگاه قضــا ضمــن تاکید بــر لزوم 
مدیریــت زنجیــره تولیــد تــا مصرف گفــت: کنترل 
قیمت هــا و مدیریــت بــازار که یکــی از موضوعات 
مورد انتظار مردم اســت باید به شــکلی باشد که 
آحاد جامعه بــدون دغدغه بتوانند نیازمندی های 

خودشان را تامین کنند.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود به 
ســفر هفته گذشــته هیات قوه قضائی عالی رتبه 
ایرانــی بــه عراق که با دعوت مســئوالن عالی قوه 
قضائی این کشور صورت گرفت پرداخت و گفت: 
این سفر روشن کرد که بیش از هر زمان دیگری 
توطئه مســتکبران برای جدایی و اختالف ایران و 

عراق نقش بر آب شده است.
رئیــس دســتگاه قضــا بــا بیــان اینکــه امــروز 
دلدادگــی بــه نظــام، انقــالب و رهبــری در میــان 
مردم عراق موج می زند، افزود: یکی از جلوه هایی 
کــه در ســفر بــه عراق دیده شــد آن بــود که تمام 
مردم و مســئوالن عراقی نســبت بــه هدایت های 
رهبــری و خدمــات صادقانــه ســپاه اســالم توجــه 

بسیار زیادی داشته و دارند.
رئیسی افزود: تمام مردم و مسئوالن عراقی 
دائمــا ایــن نکتــه را گوشــزد می کردنــد کــه آن هــا 
هیچــگاه خدمــات شــهید ســلیمانی و همچنیــن 
خدمــات ارزشــمند ایــران در مقابلــه بــا داعــش و 

تکفیری ها را فراموش نخواهند کرد.

رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: همکاری 
جمهوری اســالمی ایران با مردم و مسئوالن عراق 
در  همــواره  تکفیری هــا،  و  داعــش  شکســت  در 

تاریخ و عصرها و نسل ها باقی خواهد ماند.
رئیســی در ادامــه بــا تاکیــد بــه ظرفیت های 
بســیار زیاد اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی میان 
ایران و عراق، تاکید کرد که همکاری صمیمانه دو 

ملت می تواند این ظرفیت ها را احیا کند.
رئیس دستگاه قضا اولویت سیاست خارجی 
جمهــوری اســالی ایران را همکاری با همســایگان 
همکاری هــای امیدواریــم  گفــت:  و   دانســت 

بین المللی ما با عراق و سایر کشورهای همسایه 
بتواند مثمر ثمر باشد.

رئیســی بــا بیــان اینکــه قریــب بــه ۳۵ هزار 
احــوال  مســائل  گرفتــار  عراقــی  و  ایرانــی  زوج 
شخصی هستند، گفت: در این زمینه کارگروهی 
از طرفین ایرانی و عراقی تشــکیل شــد تا موضوع 

را دنبال کند.
رئیــس قــوه قضائیه در همیــن زمینه حجت 
االســالم مصــدق معــاون حقوقــی قــوه قضائیه را 
بــه عنوان نماینده جمهوری اســالمی ایران مامور 
رســیدگی بــه ایــن موضوع کرده و ابــراز امیدواری 
کرد نتیجه فعالیت این کارگروه ظرف مدت زمان 

کوتاهی مشخص شود.
رئیســی در ادامــه بــا یادآوری طــرح موضوع 
از  عــراق،  بــه  ســفر  در  زائــران  زیــارت  تســهیل 
ســازمان حج و زیارت کشــورمان خواست که این 
موضوع را دنبال کند و خاطر نشان کرد: تسهیل 
مقــدس  وجــود  بــه  دلــدادگان  و  زائــران  زیــارت 
حضرت اباعبدهللا الحسین )ع( و ائمه اطهار )ع( 
از نــکات بســیار مهمــی بــود که در ســفر عراق به 
آن پرداختــه شــد و امیدواریم وعــده عراقی ها در 
خصوص موضوع »لغو روادید« که مورد خواست 

جمهوری اسالمی ایران است انجام شود.
رئیــس دســتگاه قضــا بــا یــادآوری پیگیــری 
وضــع زندانیان عراقی حاضر در ایران و همچنین 
ایرانیانی که در زندان های عراق به ســر می برند، 
گفــت: در جریــان ســفر عــراق، موضــوع عفــو و 

بازگشــت ایرانیانــی کــه به دلیــل تــردد غیرمجاز، 
اعتیــاد یــا مســائلی از ایــن قبیــل در زندان هــای 
عــراق بــه ســر می برنــد بررســی و مقــرر شــد کــه 
ایــن موضــوع هــم از طــرف ایــران و هــم از طــرف 
عراق پیگیری شــود. دنبال شــدن این موضوعات 
مرتفــع  را  خانواده هــا  از  بســیاری  دغدغه هــای 

خواهد کرد.
رئیســی با تاکید به پیگیری موضوع تسهیل 
تجارت و بازرگانی در جریان سفر به عراق عنوان 
کرد: طرح این مســئله از ســوی جمهوری اسالمی 
ایــران بــا اســتقبال مســئوالن و مقامــات عراقــی 
مواجــه شــد و طــرف عراقــی وعــده تســهیل ایــن 

موضوع را به ما داد.
و  عامــالن  مجرمیــن،  کیفــر  امیدواریــم 
شــهید  و  ســلیمانی  شــهید  تــرور  در  مباشــران 

ابومهدی مشمول مرور زمان نشود
دیگــری  بخــش  در  قضــا  دســتگاه  رئیــس 
از ســخنان خــود، مســئله پیگیــری پرونــده تــرور 
شهید سلیمانی و شهید ابومهدی را مسئله امت 
اســالمی عنــوان کرد و با یــادآوری اقدامات مثبت 
طرف عراقی در زمینه پیگیری این پرونده، گفت: 
قــرار شــد همــکاری دو کشــور در ایــن موضــوع تا 

زمان حصول نتیجه ادامه پیدا کند.
رئیسی با بیان اینکه عراقی ها برای پیگیری 
المهنــدس  و  ســلیمانی  شــهیدان  تــرور  پرونــده 
شــد  قــرار  گفــت:  هســتند،  اراده  بــا  و  مصمــم 
همــکاری طرف هــای ایرانــی و عــراق در موضــوع 
تبادل اطالعات به ویژه در بخش هایی که نیاز به 

تحقیقات بیشتری هستند بیشتر شود.
رئیــس قــوه قضائیــه تاکیــد کــرد کــه کیفــر 
تــرور شــهید  در  مباشــران  و  عامــالن  مجرمیــن، 
ســلیمانی و شــهید ابومهدی نباید مشــمول مرور 
زمــان شــود و همکاری دســتگاه های قــوه قضائی 
ایــران و عــراق هــر چــه زودتــر ایــن پرونــده را بــه 

نتیجه برساند.
رئیســی همچنیــن ضمــن تشــکر از مهمــان 
نوازی مردم عراق گفت: ما در این سفر به دلیل 
فشــردگی برنامه هــا نمی توانســتیم بــه شــهرهای 

دیگری جز بغداد برویم، اما در همان دیدارهایی 
که داشــتیم، جلوه هــای مهمان نــوازی، بزرگواری 
و کرامــت مــردم عــراق را همانگونه که در اربعین 

دیده بودیم، باز هم مشاهده کردیم.
رئیــس قــوه قضائیــه پیــام جوانــان عراقی را 
پیــام ایســتادگی و مقاومــت عنوان کــرد و افزود: 
جوانــان عراقــی در جلســات و دیدارهایــی کــه بــا 
آن ها داشتیم، از ما می خواستند که سالم آن ها 
را بــه مقــام معظــم رهبری برســانیم و به ایشــان 
اعــالم کنیــم کــه ایــن جوانــان تا پــای جــان آماده 
دفــاع از انقالب، نظام، ارزش ها، قرآن و ناموس 

اسالم هستند.
از مســئوالن عالــی  رئیســی ضمــن تشــکر 
عراقــی از جملــه رئیــس جمهــور، نخســت وزیر، 
قــوه  عالــی  شــورای  رئیــس  مجلــس،  رئیــس 
علمــا،  اســالمی،  مختلــف  گروه هــای  قضائــی، 
ابــراز  کشــور،  ایــن  مرجعیــت  و  روحانیــت 
ســایر  در  حضــور  فرصــت  کــه  کــرد  امیــدواری 
شــهرهای عــراق در ســفرهای آتــی فراهــم شــود 
و در همیــن زمینــه گفــت: از مــردم، مراجــع و 
مســئوالن عالــی ســایر شــهرهای عراق بــه دلیل 
آنکــه اوضــاع موجــود اجازه دیدار بــا آن ها را به 

مــا نداد، پوزش می طلبیم.
چــرا برخــی کشــورها و مجامــع بیــن المللی 
نســبت بــه تروریســم رســمی دولتــی اظهــار نظــر 

نمی کنند؟
رئیســی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا 
یــادآوری برخــی اقدامــات، اطالعیه هــا و بیانیه ها 
تحت عنوان »دفاع از حقوق بشر« که در گوشه 
و کنــار جهــان صــادر می شــود، اظهــار کــرد: مــن 
اخیرا از مقتل شــهید ســلیمانی و شهید ابومهدی 
المهنــدس آمــده ام. چرا برخی کشــورها و مجامع 
بین المللــی کــه امــروز احســاس وظیفــه می کنند 
نســبت بــه یــک دیپلمــات ایرانــی یــا یــک زندانــی 
اطالعیــه بدهنــد، نســبت بــه تروریســم رســمی 

دولتی اظهار نظر نمی کنند؟
وضــع  بــر  تاکیــد  بــا  قضــا  دســتگاه  رئیــس 
کــودکان، زنــان و انســان های بــی گنــاه در یمــن 

گفــت: جــای شــگفتی اســت کــه امــروز هــزاران 
کــودک یمنی به خاک و خون کشــیده می شــوند، 
امــا کســی اظهــار نظــر نمی کنــد. مگــر کــودکان و 
زنــان یمنی کــه روزانه هزاران نفر از آن ها از بین 

می روند، بشر نیستند؟
هرکشــوری مدعی است در جریان کرونا به 
انــدازه ایــران به زندانیانش مرخصی داده اســت، 

اعالم کند
رئیسی با یادآوری آمار بسیار باالی مرخصی 
زندانیان کشــورمان در دوران شــیوع کرونا گفت: 
هرکشوری مدعی است در جریان کرونا به اندازه 
جمهــوری اســالمی ایــران به زندانیانــش مرخصی 
داده و به اندازه ما نسبت به زندانیان با رافت و 

مهربانی برخورد کرده است، اعالم کند.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: ما آمادگی 
داریــم درب هــای زندان هایمــان را بــرای دیدن هر 
کشوری در عالم که بخواهد درون آن ها را ببیند 
باز کنیم مشروط بر اینکه اجازه دیدن هر زندانی 
در هــر کشــوری کــه مــا هــم اراده کردیــم، داده 
شــود؛ اگر این اتفاق بیفتد مشــخص خواهد شد 
که کجا به حقوق بشــر توجه شــده و در کجا این 

حقوق نادیده گرفته می شود.
رئیســی افــزود: امــروز آزادگان عالــم، توجه 
غربی هــا بــه حقــوق انســان را بــاور نمی کننــد و 
می دانند که این اقدامات غربی ها سیاسی است 
و آن ها حقوق بشــر را دســتاویزی برای فشــار بر 
کشــورهای مســتقل و در حــال توســعه دنیــا در 

آورده اند.
رئیــس دســتگاه قضــا با تاکید بــر این نکته 
کــه توجــه بــه حقــوق انســان ها و زندانیــان کــه 
از آموزه هــای دیــن مبین اســالم اســت، همواره 
مورد توجه نظام جمهوری اسالمی ایران بوده و 
خواهد بود، خاطرنشــان کرد: در قانون اساسی 
و در راس آن شرع انور، توجه به حقوق انسان 
و حقــوق بشــر جــزو مبانــی اصلــی اســت و اگــر 
تخلفــی هــم در گوشــه ای اتفــاق بیفتــد، بیش و 
پیش از هر کسی، سازوکار اداری کشور مدعی 

آن خواهد بود.

در های زندان ایران برای بازدیدکنندگان غربی باز است 
رئیس قوه قضائیه این اقدام را مشروط به بازدید طرف ایرانی از زندان های کشورهای غربی کرد

تاکید وزارت امورخارجه بر تعلیق اجرای پروتکل الحاقی از ۳ اسفند
سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور: تعهدات طرف های برجامی تا ۳ اسفند انجام نشود، اجرای پروتکل الحاقی متوقف خواهد شد


