
روز گذشته با جان باختن 162بيمار كرونايي، 
بيش�ترين تعداد فوت مبتاليان به كوويد19 
از ابتداي پيدا ش�دن س�ر و كله اين ويروس 
در اي�ران به ثبت رس�يد. همچني�ن طي 24 
ساعت منتهي به دوشنبه 2 هزار و ۵۳6 بيمار 
جديد مبتال به كوويد19 در كش�ور شناسايي 
ش�د كه يك هزار و 461 مورد بستري شدند. 
طبق گزارش هاي رس�مي از روز يك ش�نبه 
م�وارد بيم�اري در تهران  خي�ز قابل توجهي 
داشته اس�ت و آم�ار بس�تري هاي كرون�ا در 
بخش ه�اي وي�ژه بيمارس�تان هاي پايتخت 
هم بيشتر شده اس�ت. گزارش اپيدميولوژي 
منتشر شده از س�وي وزارت بهداشت هم از 
روند صعودي يا شروع پيك در 11 استان كشور 
خبر مي ده�د. در اين ميان تنه�ا تدبير قابل 
اجراي دولت درخواست از مردم براي رعايت 
دس�تورهاي بهداشتي و پيوس�تن به پويش 
» من ماسك مي زنم« اس�ت؛ ساير مسئوالن 
هم فعال ترجي�ح داده اند در براب�ر مرگ ها و 
روند افزايش�ي ابتال به كرونا س�كوت كنند!

خيزش محس��وس كرونا در همه جاي كش��ور 
احساس مي شود. بر اساس گزارش اپيدميولوژي 
منتشر شده از س��وي وزارت بهداشت، در هفته 
منتهي به شش��م تيرماه، روند كش��وري كوويد  
۱۹ داراي تغييرات مختصر صعودي اس��ت و از 
طرفي هم روند صعودي يا ش��روع پيك در ۱۱ 
استان گزارش شده است. استان هاي خوزستان، 
كردس��تان، آذربايجان ه��اي غربي و ش��رقي، 
هرمزگان، بوشهر، خراس��ان رضوي و كرمانشاه 
در وضعيت قرمز و اس��تان هاي ايالم، لرستان و 

گلستان در وضعيت هشدار قرار دارند. 
به گفته سيما سادات الري، س��خنگوي وزارت 
بهداش��ت اوضاع پايتخت هم چندان مس��اعد 
نيست و از روز گذشته خيز قابل توجهي در آمار 
موارد بيماري در تهران داري��م كه نگران كننده 
است. وي معتقد اس��ت: » بي ترديد اين افزايش 
آمار بازتاب عملكرد ما در بحث بازگش��ايي ها و 

رعايت پروتكل هاي بهداشتي است.«
  آمار بستري شدگان به ترخيص شدگان 

پيشي گرفت
روند ش��تابزده بازگش��ايي ها از يك س��و و نبود 
امكانات و زيرس��اخت هاي مناسب حمل و نقل 
عمومي از س��وي ديگر موجب ش��ده ت��ا تراكم 
جمعيت در وس��ايل حمل و نقل عمومي نظير 

اتوبوس و مترو به روزهاي قبل از شيوع ويروس 
كرونا باز گ��ردد. جمعيت متراكمي ك��ه تقريباً 
بي هيچ فاصله فيزيك��ي در اتوب��وس و مترو به 
يكديگ��ر چسبيده اند، مس��تعد انتق��ال هر نوع 
ويروس و بيماري هستند، چه برسد به كرونايي 
كه به گفته معاون كل وزارت بهداش��ت هر يك 
مبت��ال مي تواند 406 نفر را آل��وده كند. بگذريم 
از اينكه با تمام ش��لوغي و تراكم جمعيت حاضر 
در فضاي بسته اتوبوس و مترو، برخي مسافران 
حداق��ل دس��تورات بهداش��تي را ه��م رعايت 
نمي كنند و ماسكي بر صورتشان نيست. بر اين 
اساس اگر يكي از مسئوالن ستاد ملي كرونا براي 
لحظاتي در يكي از ايستگاه هاي بي  آر تي يا مترو 
بايستند و وضعيت آمد و ش��د مردم را از نزديك 
مش��اهده كند مي تواند به روش��ني دليل روند 
افزايشي ابتال، بستري و مرگ بيماران كرونايي 
را متوجه شود. در چنين شرايطي محمود ترفع 
مدير عامل شركت واحد اتوبوسراني شهرداري 
تهران معتقد است:» فاصله گذاري اجتماعي در 
ناوگان اتوبوسراني شهرداري تهران تا ۵0 درصد 

رعايت مي شود.«
عليرضا زال��ي، فرمانده عملي��ات مقابله با كرونا 
در كالنش��هر تهران كه روزهاي پيش��ين هم از 
روند افزايش��ي بيماري در پايتخ��ت مي گفت، 
روز گذش��ته از افزايش بس��تري هاي كرونا در 

بخش هاي ويژه خبر مي دهد. 
زالي با اشاره به اينكه ميزان بيماران مبتال به كرونا 
و بستري ش��دگان در بخش هاي عادي و ويژه به 
شكل چش��مگيري روند صعودي داشته است، 
مي گويد:» تعداد بيماراني كه طي ۲4 س��اعت 
گذش��ته از بيمارس��تان هاي تهران نيز مرخص 
شده اند 4۷0 نفر بوده و به طور كلي براي اولين 
بار آمار بستري شدگان به ترخيص شدگان پيشي 

گرفته است.«
  ناوگان حمل و نقل عمومي بيشترين مركز 

تجمعي در تهران
فرمانده عملي��ات مقابله با كرونا در كالنش��هر 
تهران نگاه واقع بينانه تري به ماجرا دارد و با اشاره 
به افزايش تراكم جمعيت و خطر شيوع كرونا در 
ناوگان حمل و نقل عمومي مي گويد:» مشخصاً 
بيشترين مركز تجمعي در شهر تهران مربوط به 

مترو و ناوگان حمل و نقل عمومي است.«
زالي با اشاره به تصميم ستاد ملي مقابله با كرونا 
مبني بر اجباري ش��دن اس��تفاده از ماسك در 
تجمعات اظهار داشت: در كالنشهر تهران مراكز 

تجمع متناسب با ترددها و حضور فيزيكي افراد 
قابليت تعريف دارد. 

به گفته وي، مراكز خريد، فروش��گاه هاي بزرگ، 
اداره ها و مراكزي را ك��ه فعاليت هاي فرهنگي و 
اجتماعي انجام مي دهند، ديگ��ر مراكز پرتردد و 
پرتجمع تهران هستند و به طوركلي شاخص مدت 
زمان حضور افراد، مي��زان تراكم و فضاي محيط 
مي تواند خطر انتقال وي��روس كرونا را به صورت 

تصاعدي از فردي به فرد ديگر افزايش دهد. 
فرمانده عمليات مقابله با كرونا در كالنش��هر 
تهران با بي��ان اينكه طبق آخري��ن مطالعات 
جهاني اس��تفاده از ماس��ك مي تواند به شكل 
قابل توجهي انتقال كرونا را كاهش دهد، تأكيد 
مي كن��د:» آم��ار بيانگر اين مطلب اس��ت كه 
استفاده از ماسك مي تواند حتي در عدد مولد 

پايه كه شاخص رصد وضعيت اپيدمي در جامعه 
است، اثرگذار باشد.«

وي در پاسخ به اين س��ؤال كه تجمع چه تعداد 
از افراد كلوني جمعيتي تلقي مي ش��ود، اينگونه 
توضيح مي دهد:» در اين باره هنوز اجماع جهاني 
وجود ندارد، در برخي كشورها بر اساس شيوه نامه 
عدد سه، برخي پنج و در برخي كشورها اين عدد 
به سقف ۲0 نفر نيز مي رسد. در كشور ما با كمك 
از اس��اتيد همه گير شناس��ي مي توانيم به عدد 
پايه استاندارد تجمعي دست يابيم. اين عدد در 
مورد فضاهايي كه شرايط مواج دارند، تجمعات 
خطر آفرين ح��دود ۲0 نفر اس��ت، اما در برخي 
كشورها با توجه به ش��رايط بحراني اين عدد به 
صورت سختگيرانه تر اعمال مي شود و در برخي 

موارد حتي به عدد سه نفر نيز مي رسد.«
   افزايش بس�تري در بخش مراقبت هاي 

ويژه 
فرمانده عمليات مقابله با كرونا در كالنشهر تهران 
با اشاره به آخرين مبتاليان كرونا طي ۲4 ساعت 
گذشته مي گويد:» تهران در ساعاتي كه گذشت 
شرايط متفاوت تري را تجربه كرده است و بالغ بر 
۳۹۹ بيمار در بخش هاي عادي بستري شده اند. 
اين آمار بيانگر فاصله معنادار اين رقم در مقايسه 
با روزهاي گذشته است. ۱۲۲ بيمار مبتال به كرونا 
در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بستري شده اند 
كه در طول دو هفته گذشته، آمار جديد افزايش 

زيادي داشته است. 
به گفته زالي 8/6 درصد بيماران مبتال به كرونا 
كه ب��ه بخش هاي س��رپايي بهداش��ت و درمان 
مراجعه كرده اند نيز نياز به بستري در بخش هاي 

بيمارستاني داشته اند. 
فرمانده س��تاد مقابله با كرونا در پايتخت تأكيد 

مي كند:» كادر درمان فرسوده شده اند.«
 احتمال ابتال و مرگ كودكان

پيچيدگي ها و تغيي��ر رفتار اين وي��روس ابعاد 
مبارزه با آن را پيچيده تر مي كند. حاال آنطور كه 
مينو محرز، عضو كميته كش��وري بيماري هاي 
عفوني مي گويد، خط��ر ابتالي كودكان به كرونا 
هم كم نيس��ت و در مواردي ك��ودكان با عالئم 
شديد به بيماري كوويد۱۹ مبتال مي شوند و حتي 

در مواردي فوت مي كنند. 
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ويروس هزارچهره  قاتل رکورد زد
با جان باختن 162بيمار كرونايي، بيشترين تعداد فوت روزانه مبتاليان به كوويد19 در ايران به ثبت رسيد

فتاح خبر داد
کمك ۲۳۰ ميليارد توماني براي تأمين

وديعه و اجاره مسكن اقشار نيازمند
رئي�س بني�اد مس�تضعفان از تخصي�ص 2۳۰ ميلي�ارد توم�ان 
ب�راي تأمي�ن وديع�ه و اج�اره به�اي مس�كن اقش�ار نيازمند و 
مددجوي�ان كميت�ه ام�داد و س�ازمان بهزيس�تي خب�ر داد. 
س��يد پرويز فتاح با اعالم خبر تخصيص ۲۳0 ميلي��ارد توماني بنياد 
مستضعفان براي كمك به وديعه مسكن و اجاره بهاي مددجويان كميته 
امداد، بهزيستي و اقشار نيازمند اظهار كرد: با توجه به فشار اقتصادي 
كه به خصوص در بخش مسكن و اجاره بها به جامعه وارد شده، تأمين 
هزينه هاي رهن و اجاره براي اقشار نيازمند بسيار سخت شده است. از 
همين رو در جلسه اي با مسئوالن سازمان بهزيس��تي و كميته امداد، 
بنياد مس��تضعفان بودجه اي معادل ۲۳0 ميليارد تومان را براي رفع 

مشكل مددجويان اين دو نهاد تخصيص داد. 
رئيس بنياد مس��تضعفان افزود: در اين جلس��ه با درخواس��ت كتبي 
رؤساي سازمان بهزيستي و كميته امداد، براي كمك به تأمين بخشي 
از هزينه هاي وديعه مسكن و اجاره بهاي مددجويان، بنياد مستضعفان 
با مجوز هيئت امنا، تصميم گرفت تا كمك نقدي را به اين دو سازمان 
اختصاص دهد.  وي اضافه كرد: در تصميم اتخاذ شده مقرر شد، بنياد 
مستضعفان براي وديعه مس��كن افراد تحت پوش��ش كميته امداد و 
بهزيستي، مبلغ ۱۵0 ميليارد تومان را براي اين دو سازمان كارسازي 
كند و عالوه بر اين مبلغ، 80 ميليارد توم��ان را نيز به صورت بالعوض 
براي تأمين اجاره بهاي خانواده هاي نيازمند تحت پوشش اين دو نهاد، 

در حساب صندوق قرض الحسنه امداد واليت كارسازي كند. 
فتاح گفت: بنياد مستضعفان تنها تأمين كننده اين مبلغ است و نحوه 
ساز و كار پرداخت وديعه مس��كن و اجاره بها به نيازمندان، توسط اين 
دو نهاد صورت مي گيرد و قرار است اين دو نهاد بر اساس اولويت بندي 
انجام گرفته، اين مبالغ را در اختيار خانواده هاي نيازمندي كه در بخش 

مسكن با مشكل مواجه شده اند، قرار دهند. 

زهرا چيذري
  گزارش  یک

حسين سروقامت

گروکشي »اميد« از دستمزد کارگران هفت تپه
نماينده دادستان خطاب به اميد اسد بيگي: 

براي پرداخت حقوق كارگران آزادي
ولي تا به دادگاه احضار مي شوي

حقوق شان را2ماه عقب مي اندازي !
ح�دود 1۵ روز اس�ت ك�ه كارگ�ران نيش�كر هفت تپ�ه باب�ت 
عقب افت�ادن حقوق ش�ان در اعتصاب هس�تند. اين كارگ�ران در 
حالي به آزادي اس�دبيگي و بي تفاوت�ي وي ب�راي پرداخت حقوق 
عقب افتاده ش�ان معترضند كه به گفته قاضي، اين متهم رديف اول 
هفت تپه براي پرداخ�ت حقوق كارگ�ران فعاًل آزاد شده اس�ت، اما 
همانطور ك�ه نماين�ده دادس�تان ه�م هش�دار داده، اس�د بيگي 
از اعت�راض كارگ�ران ب�راي فش�ار ب�ه دادگاه اس�تفاده مي كند. 
دهمين جلسه رسيدگي به اتهامات ۲۱ متهم كالن ارزي صبح ديروز به 
رياست قاضي مسعودي مقام برگزار شد. رأس اين متهمان اميد اسدبيگي، 

مديرعامل نيشكر هفت تپه با اختالس 600 ميليون دالري است. 
 حقوق كارگران را بايد پرداخت كنيد

در ابتداي جلسه، قاضي مسعودي مقام خطاب به متهم اسدبيگي گفت: 
آزادي شما براي پرداخت حقوق كاركنان اس��ت و حقوق كاركنان بايد 

پرداخت شود. 
نماينده دادستان هم گفت: در چند جلسه براي پرداخت حقوق با متهم 
اسد بيگي به صورت خصوصي صحبت كردم. ۱0 ميليون يوآن او در توقيف 
است و اين ارز ناشي از خريد و فروش ارز است، او به دادسرا فشار مي آورد. 
قاضي خطاب به اس��دبيگي گفت: خ��ود فروش ارز هم ك��ه جزو جرائم 
محسوب مي شود.  مسعود شاه محمدي، نماينده دادستان هم خطاب به 
اسدبيگي گفت: شما منابع ديگري هم داريد و از آن مي توانيد حقوق را 
پرداخت كنيد. تا شما را احضار مي كنيم، حقوق كاركنان را دو ماه عقب 
مي اندازيد. از وقتي كه در ارديبهش��ت ماه دادگاه تش��كيل شده است، 
پرداخت حقوق را عقب انداخته ايد و اين كار را براي فشار به دادگاه انجام 
مي دهيد. اين ۱0 ميليون يوآن اس��نادش وجود دارد و اين پول ماحصل 
خريد و فروش ارز است. براي دادسرا امكان دادن مجوز براي اين پول وجود 

ندارد، شما از منابعي كه داريد، پول را پرداخت كنيد. 
قاضي هم خطاب به اسدبيگي گفت: از منابع ديگر پول كاركنان را پرداخت 

كنيد. 
  انگار چاه نفت داشتيد !

در ادامه جلس��ه دادگاه، بصيراني ديگر متهم اين پرونده در جايگاه قرار 
گرفت و ضمن رد اتهامات خود گفت: در دادگاه مطالب غيرصحيح به من 

نسبت داده شده است.
  بصيراني گفت: حتي يك ريال از بانك در قالب وام خدمات نگرفته ام. سؤال 
من اين است كدام بانك از من شاكي است؟ در مورد اينكه مي گويند جعل 
سربرگ دلتا شده است بايد بگويم من نماينده شركت دلتا هستم و جعلي 
در اين باره نديده ام. نرخ كارگزاري  من مشخص بوده و پول هاي زيادي در 
سامانه نيما در اختيار داشتم و هيچ پولي در نيما نفروختم.  در ادامه اين 
جلسه دادگاه، نماينده دادس��تان خطاب به بصيراني گفت: شما طوري 
اظهارات را بيان مي كنيد كه انگار چاه نفت داش��تيد و در آن حضور پيدا 

مي كرديد و خودتان مي فروختيد !
نماينده دادستان ادامه داد: دادسرا از مراجع رسمي استعالم كرده است و 
هيچ مرجع رسمي شما را به عنوان كارگزار نمي داند؛ شما سعي داريد در 

پرونده ابهام سازي كنيد. 
  خط و نشان براي ضابط قضايي

وي با ارائه مدركي گفت: ليست شركت هايي كه ارز فروخته شده  است، 
وجود دارد، بصيراني مي گويد ارتباطي با اسدبيگي نداشته است، در حالي 

كه او ظهر نويس چك هاي اسد بيگي با بانك اقتصاد نوين بوده است. 
نماينده دادستان خطاب به متهم گفت: در خصوص فروش ارز با خيلي از 

شركت ها قرارداد داشته ايد؛ شما اصالً فكر نمي كرديد بازداشت شويد. 
نماينده دادستان خطاب به حاضرين در دادگاه گفت: فكر مي كرده اند به 
واسطه زنگ ها و فشار ها بازداشت نمي شوند و به ضابط گفته بود حتي يك 

ساعت هم در بازداشت نمي مانم!
شاه محمدي سپس به بصيراني گفت: شما اظهارات خودتان را در چهار 

مرحله عوض كرده ايد؛ اظهارات امروز شما نيز بررسي خواهد شد. 
نماينده دادستان خطاب به متهم بصيراني گفت: از مراجع رسمي استعالم 

كرديم، شما كارگزار رسمي نيستيد. 
متهم بصيراني پاسخ داد: من مدارك رسمي كارگزاري ام را ارائه مي دهم.  
نماينده دادستان گفت: پيام هاي شما درباره خريد و فروش ارز به آقايان 
وجود دارد كه آن را در جلسات بعد نشان مي دهم. پس از خروج از زندان 
نزد بازپرس اسناد را ارائه مي داديد و براي صحبت هايم آن موقع هم هيچ 

جوابي نداديد. 
در نهايت قاضي با اعالم ختم جلسه دادگاه گفت: بايد پرونده بانك مركزي 
را كه مربوط به آقايان س��جاد و صالحي)دو تن از متهمان پرونده( است، 
همزمان با اين پرونده پيگيري كنيم و جلس��ه بعدي اين دادگاه متعاقباً 

اعالم خواهد شد. 

س�عد بن معاذ، آن صحابي نازنين را به دس�ت خويش به خاك 
س�پرد. خود وارد قبر ش�د و بي تكّل�ف لحد را چي�د. آنگاه از 
اصحابش ُمشت ُمشت ِگل گرفت و دوروبِر آن را مرتب ساخت؛

گويي دارد عمارتي مستحكم و استوار را بنا مي كند!
مردم ايستاده بودند و نگاه مي كردند. يكي از باالي قبر صدا زد: 
يا رسول اهلل! اين همه دّقت و مراقبت الزم نيست. اين لحد چند 

روز ديگر خراب مي شود و اثري از آن باقي نمي ماند!
پيامبر نگاهش كرد و با آن نگاه هرچه را بايد مي گفت، گفت. 

 مي دانم. . . اما دوست دارم[ مرا با پرهيزگاري و كوشش و عفت 
و محكم كاري كمك كنيد!

اين حرف براي 14۰۰ سال پيش اس�ت؛ 14۰۰ سال ديگر هم كه 
بگذرد، حرف همان است. 

ز ه�ي خيال باطل، اگر كس�ي محك�م كار نباش�د و گمان كند 
مسئوليت پذير است!
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نوبت اول

عليرضا سزاوار

بررس�ي هاي دادس�راي نظام�ي نش�ان مي ده�د 
ك�ه هي�چ نش�اني از ه�ك س�ايبري و الكترونيكي 
در س�امانه هاي پدافن�دي و موش�كي ي�ا ش�واهد 
و قرائني ب�راي احتم�ال خرابكاري و جاسوس�ي در 
قضي�ه هواپيم�اي اوكراين�ي وج�ود نداشته اس�ت. 
دادستان نظامي اس��تان تهران روز گذش��ته در ديدار با 
جمعي از خانواده هاي شهداي سانحه هواپيماي اوكرايني 
و تعدادي از وكالي آنان به بي��ان جزئياتي از اين پرونده 

پرداخت. 
اين مقام قضايي گفت: بررسي هاي اوليه در حداقل زمان 
ممكن انجام شده به نحوي كه در حوادث مشابه، پذيرش 
ش��ليك در اين مدت زمان، بي س��ابقه بوده ب��ا اين حال 
جمع بندي نهايي دادسراي نظامي در اين خصوص پس از 

تكميل تحقيقات خواهد بود. 
 ۳ نفر در بازداشت هستند

غالمعباس تركي با اش��اره به آغاز تحقي��ق از متهمان به 
محض ارسال پرونده به دادسراي نظامي گفت: در همان 
شب ۲۱ دي تعدادي از افرادي كه در سامانه شليك كننده 
و بخش هاي باالدستي آن حضور داشتند به عنوان متهم 
احضار ش��دند و تحقيقات مبسوطي در همان شب انجام 

و يكي از متهمان بازداش��ت ش��د.  وي افزود: در فرآيند 
تحقيقات، پنج نفر ديگر به عنوان متهم تحت تعقيب قرار 
گرفتند كه با قرار قانوني بازداشت ش��دند و در ادامه سه 
نفر از متهمان پس از انجام تحقيق��ات مقتضي با توديع 
وثيقه آزاد ش��دند و در حال حاضر س��ه نفر در بازداشت 
به س��ر مي برند.  دادستان نظامي اس��تان تهران با اشاره 
به دس��تورات قضايي براي اخذ گزارش سانحه از مراجع 
مسئول گفت: ستاد كل نيرو هاي مسلح، وزارت اطالعات، 
س��پاه، پدافند هوايي، هواپيمايي كشوري و حتي مراجع 
علمي و دانشگاهي، گزارش هاي خود را حسب دستورات 

صادره به دادسراي نظامي ارسال كردند. 
 ماجراي تأخير هواپيما

تركي با بيان اينكه تا اين لحظه دليلي بر هك سايبري و 
الكترونيكي، اختالل بيروني در س��امانه هاي پدافندي و 
موشكي و نفوذ در سامانه ها يا ش��بكه ها به دست نيامده، 
افزود: به هيچ شواهد و قرائني براي احتمال خرابكاري و 
جاسوسي در هواپيما نرسيديم. آثاري از قطعات موشك 
شليك شده روي بدنه هواپيما مشهود است و هواپيما بر اثر 
برخورد با زمين منفجر شده و قطعات آن تا شعاع وسيعي 
از محل اصابت پراكنده شده كه به  لحاظ مسكوني بودن 

محل با مش��كالتي از نظر جمع آوري قطع��ات هواپيما و 
حفظ صحنه مواجه شديم. 

وي ادامه داد: در شب حادثه كاربر شليك كننده از شبكه 
سؤال مي پرس��د و منتظر پاس��خ نمي ش��ود و بر اساس 
تشخيص خودش، شليك را انجام مي دهد. انتشار خبري 
مبني بر شليك موشك كروز در مناطق مرزي در ساعاتي 
قبل از وقوع س��انحه ني��ز مزيد بر عل��ت در اتخاذ چنين 

تصميمي شده بود. 
اين مقام قضايي درباره علت تأخير يك ساعته پرواز ۷۵۲ 
هم گفت: دليل اين تأخير، بار اضافي و افزايش وزن هواپيما 
بيش از استاندارد هاي فني به دليل زدن سوخت مازاد بر 
عرف پرواز بود كه قبل از درخواست مجوز، به خلبان اعالم 
و با دس��تور وي طي اين يك ساعت بخش��ي از بار اضافه 
هواپيما تخليه مي ش��ود و تأخير پرواز هي��چ ارتباطي به 

بخش كشوري يا لشكري ندارد. 
در اين نشست، تعدادي از خانواده ها و وكالي آنان به طرح 
خواسته ها، ديدگاه ها و مطالب خود پرداختند و نمايندگان 
ستاد حقوق بشر قوه قضائيه، مركز امور مشاوران و وكالي 
حقوقي قوه قضائيه و بنياد شهيد انقالب اسالمي در اين 

نشست حضور داشتند. 

دادستان نظامي تهران گزارش داد

دليلي بر هك سايبري در ماجراي هواپيماي اوکرايني نيافتيم

  ویژه


