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سیاسی

وطن امروز شماره 2495

اخبار

معرفی کاندیداهای حقوقدان
شورای نگهبان به مجلس

ن شورای نگهبان برای
 3کاندیدای حقوقدا 
انتخاب یک عضو حقوقدان این شورا به مجلس
معرفی شدند .به گزارش خبرگزاری خانه ملت،
آیتاهلل صادق آملیالریجانی ،رئیس قوه قضائیه
 3نفر از کاندیداهای اعضای حقوقدان شورای
نگهبان ب��رای انتخاب یک عضو حقوقدان این
شورا را به مجلس شورای اسالمی معرفی کرد.
بر این اس��اس ،سیامک رهپیک ،محمدحسن
صادقیمق��دم و احمد بیگی  3عضو حقوقدان
ش��ورای نگهبان به مجلس ش��ورای اسالمی
معرف��ی ش��دند .پ��س از درگذش��ت مرحوم
محمدرضا علیزاده ،عضو فقید شورای نگهبان،
رئیس قوه قضائیه طی نامهای به مجلس شورای
اسالمی  ۳نفر را برای جایگزینی آن مرحوم به
خانه ملت معرفی کرد.

تشریح اقدامات اطالعات سپاه
در مبارزه با مفاسد اقتصادی

جانش��ین رئیس س��ازمان
اطالعات س��پاه پاس��داران
انقالب اسالمی گفت :یکی
از کارهای مهم��ی که این
س��ازمان روی آن حساس
اس��ت موضوع مب��ارزه با مفاس��د اقتصادی
اس��ت و در این راس��تا به نتایج ارزشمندی
توگو
رسیدهایم .سردار حسین نجات در گف 
با تسنیم ،با بیان اینکه سازمان اطالعات سپاه
به موضوع مفاس��د اقتصادی ورود کرده و به
نتایج ارزش��مندی نیز در این زمینه دس��ت
یافته اس��ت ،گفت :یک��ی از کارهای مهمی
که روی آن حس��اس هستیم موضوع مبارزه
با مفاس��د اقتصادی است و بر همین اساس
در م��اه  2پرونده مرتبط با این مس��اله را به
نتیجه رسانده و تحویل دادگاه میدهیم .وی
درباره اظهارات برخی چهرهها مبنی بر اینکه
باید بین وزارت اطالعات و سازمان اطالعات
سپاه پاس��داران تفکیک وظایف انجام شود،
اظهار داشت :ما با وزارت اطالعات در تعامل
و هماهنگی هستیم و در موضوعات مختلف
نگرانی از این حیث نداریم؛ هماهنگ بوده و
هستیم ،مشکل هم نداریم.

تهدیدات بیاساس حاکمان آمریکا
ارزش پاسخ دادن ندارد

رئیسجمه��ور با بی��ان اینک��ه تهدیدات
پوچ و بیپایه و اس��اس حاکمان آمریکا ارزش
پاس��خ دادن ندارد ،گفت :باید در عمل به آنها
پاس��خ دهیم .به گزارش پایگاه اطالعرس��انی
ریاستجمهوری ،حجتاالسالم روحانی صبح
دیروز در جلسه هیأت دولت ،گفت :ملت ایران
از ابتدا در مقابل لجاجت و بدرفتاری حاکمان
آمری��کا و نقض عه��د آنها در هم��ه زمینهها
ایستادگی و مقابله کرده و همواره راه مقاومت
را انتخاب کرده است .امروز هم برخی حاکمان
آمری��کا حرفهای زیادی میزنند که بیپایه و
اس��اس اس��ت و تهدیدات پوچ از طرف برخی
از ای��ن حاکمان ،نیازی به پاس��خ دادن و دهن
به دهن ش��دن با آنها ندارد و انسجام و انتخاب
مسیر وحدت و ایستادگی ،محکمترین پاسخ به
سخنان سخیف آنها خواهد بود .رئیسجمهور
خاطرنش��ان کرد :هر چقدر در داخل کش��ور
برای تولید و ص��ادرات تالش کنیم به معنای
پاسخ قاطع به توطئههای دشمنان ملت ایران
خواهد ب��ود و همان اندازه که م��ردم با دولت
برای ثبات بازار همکاری کنند ،پاسخ قاطع ما
به سردمداران کاخ سفید خواهد بود.

توصیه بنجاسم به عربستان:
از دشمنی با ایران اجتناب کنید

نخستوزیر سابق قطر از کشورهای عربی
عضو شورای همکاری خلیجفارس بویژه رژیم
سعودی خواست برای ایجاد بستری مشترک
جهت همزیستی با ایران و اجتناب از دشمنی
با این کشور همکاری کنند .به گزارش تسنیم،
«حمد بنجاس��م» وزیر خارجه و نخستوزیر
س��ابق قطر در سلسله توئیتهایی نوشت« :تا
دیروز ،ما (کشورهای عربی) روی غرب و آمریکا
برای دشمنی با ایران حساب باز کرده بودیم اما
با امضای توافق هستهای (میان آنها) کشورهای
ش��ورای همکاری نیز آن را پذیرفتند ».حمد
بنجاسم افزود« :امروز لحن آمریکا علیه ایران
شدیدتر ش��ده است و برخی کش��ورهای این
ش��ورا (اشاره به عربستان و امارات) که پیشتر
ای��ن توافق را تایید میکردند ،اکنون از لغو آن
حمایت میکنند .اگر در آینده توافق دیگری
حاصل ش��ود آن را هم تایی��د خواهند کرد».
دیپلمات س��ابق قطر گفت« :باید اذعان کنیم
ایران ،همسایهای است که با برخی سیاستهای
آن مخالفیم ولی ما نباید به نقطه دشمنی مطلق
با این کش��ور برس��یم ،بلکه این فرصتی برای
شورای همکاری اس��ت تا با ایران وارد مذاکره
شود و به یک بستر مشترک برای همزیستی با
همسایه خود دست یابد».

پنجشنبه  4مرداد 1397

در مراسم رونمایی از  10فروند جنگنده سوخو ،22فرمانده هوافضای سپاه از نصب موشکهای کروز با برد  1500کیلومتری
روی این جنگنده در آینده نزدیک خبر داد

قدرتنمایی موشکی بعد از تهدید نفتی

گ�روه سیاس�ی :روز گذش��ته  ۱۰فروند
جنگنده بمبافکن سوخو  ۲۲که به همت
متخصصان داخلی بهینهس��ازی شده و
ارتقا یافته است ،با حضور فرمانده کل سپاه
پاسداران انقالب اسالمی رونمایی شد.
ع�لاوه بر رونمای��ی از این  10جنگنده
بهروز ش��ده ،خبر نصب موشکهای کروز
 1500کیلومتری روی جنگن دههای سپاه
که برای نخس��تینبار اعالم شد ،نشان داد
افتخارآفرینی جدید نیروی هوافضای سپاه
تا چه می��زان از اهمیت باالی��ی برخوردار
اس��ت .بویژه اینکه قدرتنمایی اخیر سپاه
در اوج کش��اکش منازعات لفظ��ی ایران و
آمریکا بر س��ر صدور نفت از منطقه ،پیامی
صریح به دشمنان مخابره خواهد کرد .اعالم
پیام مهم نظامی ایران پس از آن انجام شد
که در روزهای گذش��ته بسیاری از مقامات
ارش��د نظامی کش��ورمان در حمایت از مواضع اخیر
رئیسجمهور ،هشدارهایی جدی به آمریکا داده بودند.
در نتیجه اقدام اخیر نیروی هوافضای سپاه ،جنگنده
بمبافکنهای سوخو  22قادر به حمل و بهرهبرداری
بمبهای هوش��مند و نقطهزن س��یمرغ خوشهای،
موشکهای هوا به زمین و هوا به هوا و انتقال اطالعات
از پهپاده��ا در فواصل چند کیلومتری خواهند بود و
در آینده نزدیک س��امان ه موش��کهای هوا به زمین
کروز نقطهزن با برد یکهزار و  ۵۰۰کیلومتر روی این
جنگنده بمبافکنها نصب خواهد شد.
هرچند پی��ش از این موش��کهایی چون نور،
ق��ادر ،ظفر و نصر از روی ان��واع هواگردهای ارتش
و سپاه -جنگنده و بالگرد  -شلیک شدهاند اما این
برای نخس��تینبار است که رس��ما از یک موشک
کروز با برد  1500کیلومتر سخن به میان میآید.
اواخر سال  93وزیر وقت دفاع ،در مراسم رونمایی
از موش��ک «سومار» وعده داده بود به مرور سطوح
باالتری از این موش��کها با برد و دقت باال و قدرت
تخریبکنندگی و تاکتیکی تحویل سپاه خواهد شد.
نکته دیگر آنکه موش��ک کروز با شلیک از روی
هواگردها -بویژه جنگندهها -بردی به مراتب بیشتر
از سامانههای شناوری و زمینپایه خواهد داشت که
البته طبیعتا برای دستیابی به این مهم ،سامانههای
پیشرفته دیگری ازجمله رادار نیاز است که با اعالم
دیروز سردار حاجیزاده ،میتوان نتیجه گرفت این

نما
تهدید نفتی ایران براحتی قابل پاسخگویی است
فرمانده کل س�پاه پاس�داران روز گذشته در جریان رونمایی از  10فروند جنگنده سوخو 22ارتقایافته ،به
مواضع انقالبی اخیر رئیسجمهور در واکنش به تهدیدات ترامپ اشاره کرد و گفت :اگر توانمندیهای امروز
سپاه که برگرفته از همت و اراده متخصصان جوان انقالبی است و بخشی از آن امروز در نیروی هوافضای
سپاه مشاهده شد و در شعاع  ۲۰۰۰کیلومتری قابلیت بروز و ظهور دارد ،به گوش رئیسجمهور ماجراجوی
آمریکا برسد ،هرگز از این غلطها نخواهد کرد و به این باور خواهد رسید که تهدید نفتی نیز براحتی قابل
پاسخگویی است .سرلشکر جعفری همچنین در جمع فرماندهان ردههای مختلف سپاه استان فارس در
شیراز با توجه به تهدیدات آمریکا و اسرائیل گفت :آنان فقط حرف میزنند و جرات هیچگونه مقابله با ایران
را ندارند ،چرا که میدانند نظام جمهوری اسلامی قدرتمند به اراده مردم مسلمان خود است .وی افزود:
رفتارها و حرفهای این فرد مانند پهلوان پنبهای است که در کاخ خود نشسته و فقط شعار میدهد .اینکه
دولت آمریکا اعالم میکند تا چند ماه آینده اجازه نمیدهد قطرهای نفت از ایران خارج شود رفتاری کامال
خندهدار است و انگار نمیدانند تمام گلوگاههای جابهجایی نفت در اختیار ایران است و هر لحظه اراده کند
صدور نفت دنیا را میبندد .سرلشکر جعفری به سخنان اخیر رئیسجمهور کشورمان اشاره کرد و گفت:
مواضع اخیر نشاندهنده حرکت انقالبی دولت در مبارزه با دشمنان است و جای تقدیر فراوان دارد.

توانمندیها در اختیار سپاه پاسداران قرار دارد.

■■تجهیز هواپیماهایی که ۲۸سال زمینگیر بودند

به گزارش سپاهنیوز ،آیین رونمایی از  ۱۰فروند
هواپیمای س��وخو ۲۲نیروی هوافضای س��پاه که
توسط متخصصان این نیرو و شرکتهای دانشبنیان
داخلی بهینهسازی شده و ارتقا یافتهاند ،صبح دیروز
با حضور سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،سردار
سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجیزاده فرمانده نیروی

افزایش تعداد کارکنان میز تحریم ایران در وزارت خزانهداری آمریکا از  ۳۰۰به  ۳۸۰نفر

اتاق جنگ اقتصادی علیه ایران بزرگتر شد

بر اس��اس جدیدتری��ن اطالعات
تحریم
منتشر شده ،تعداد کارکنان میز
تحریم ایران در وزارت خزان��هداری آمریکا ،در پی
ناکامیهای دولت این کشور برای شکستن مقاومت
ملت ایران ،از  ۳۰۰به  ۳۸۰نفر افزایش یافت .یکی
از تحوالتی که حجم کار و تمرکز خزانهداری آمریکا
در مس��أله ایران از یکس��و و نگرانی واشنگتن از
ناکامی در اجرای موثر تحریمها را نش��ان میدهد،
افزایش چندده نفری نیروی کار متمرکز بر پرونده
ایران در این وزارتخانه است .در ماههای اخیر تعداد
کارشناس��ان خزانهداری آمریکا که مستقیما روی
نحوه اعمال موثر تحریمها علیه ایران کار میکنند،
از  300به  380نفر افزایش یافته اس��ت .بر اساس
اطالعات منتش��ر شده توس��ط خبرگزاری فارس،
این در حالی است که معاونت تروریسم و اطالعات
مالی خزانهداری آمریکا جمعا حدود  700نیرو دارد.
بعد از خروج رسمی ایاالت متحده آمریکا از برجام،
دونالد ترامپ به کارکنان اتاق جنگ اقتصادی علیه
کش��ورمان ماموریت داد زمینههای فشار بیشتر بر
تهران را فراه��م کنند .به گ��زارش «وطنامروز»،
اردیبهش��تماه امسال رهبر معظم انقالب اسالمی
در دی��دار ه��زاران نفر از کارگ��ران با تبیین دقیق
توطئههای دش��منان« ،جنگ اقتصادی» را نقطه
تمرکز اقدامات واش��نگتن علیه ای��ران خواندند و
از وزارت خزان��هداری آمریکا با عنوان «اتاق جنگ
اقتصادی با نظام جمهوری اسالمی» یاد کردند .البته
رهبر معظم انقالب ،در سالهای گذشته همواره با
هش��دار صریح به مسؤوالن کش��ور اعالم کرده اند
آمریکا و همپیمانانش با ناامید شدن از اقدام نظامی
علیه کش��ورمان ،اکنون تنها تمرک��ز و امید خود
برای ضربه زدن به نظام را در «فش��ار همهجانبه»
اقتصادی به مردم در جه��ت ناراضی کردن آنها از
حکومت معطوف کردهاند .در واقع باید این مسأله
را ی��ادآوری کرد که واش��نگتن ،در ش��رایط فعلی
تمرکز گستردهای بر جنگ اقتصادی با ایران کرده و
دقیقا به همین خاطر است که در سالهای گذشته
موضوع ب��ه کارگیری اقتصاد مقاومت��ی و درونگرا
توسط رهبر انقالب بارها گوشزد شده است و البته
دولت فعلی هم توجهی به آن نداشته است.
■■معاونت تروریسم و اطالعات مالی چگونه کار
میکند؟

معاونت تروریسم و اطالعات مالی خزانهداری
آمریکا ماههاس��ت بر مقابله با ایران متمرکز شده

است .این معاونت سال  2004به بهانه هماهنگی
ابعاد اقتص��ادی «جنگ با تروریس��م» در دولت
«جرج بوش» [پسر] تأسیس شد و اکنون تقریبا
تمام مس��ؤولیت امور تحریمی را ب��ر عهده دارد.
«س��یگال مندلکر» مشاور س��ابق وزارت امنیت
داخلی آمری��کا در دولت ترامپ به ریاس��ت این
معاونت منصوب ش��ده و اکنون مس��ؤول اصلی
پیش��برد طرح «فش��ار اقتصادی حداکثری» به
جمهوری اس�لامی اس��ت .معاونت تروریس��م و
اطالعات مال��ی آمریکا  4زیرمجموعه عمده دارد
که عبارتند از :دفتر کنترل داراییها (،)OFAC
دستیار وزیر در امور تأمین مالی تروریسم ،شبکه
اج��رای قوانین مربوط به جرائم مالی و دس��تیار
وزیر در امور تأمین مالی تروریس��م .در این بین،
 OFACرا میت��وان مهمترین زیرمجموعه و در
واقع ب��ازوی اجرایی خزان��هداری آمریکا در امور
تحریمی دانست .این سازمان با شناسایی نهادها
و افراد مرتبط با آنچه واشنگتن آنها را «کشورهای
س��رکش» میخواند ،آنه��ا را در فهرس��تهای
تحریمی قرار میدهد.

■■س�تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ایران چه
کرده است؟

در شرایطی که فقط یک سال از عمر اجرای
توافق هس��تهای موس��وم به برجام میگذشت و
البته بحث خروج واش��نگتن از توافق هس��تهای
هم مطرح نشده بود و دولت دموکرات بر سر کار
بود ،با توجه به سیاس��تهای ابالغی مقام معظم
رهبری ،هیأت وزیران در جلس��ه  94/6/29خود
تصویب کرد س��تاد راهب��ري و مديريت اقتصاد
مقاومتي به رياس��ت مع��اون اول رئيسجمهور
یعنی اس��حاق جهانگیری تش��کیل شود و البته
وظایفی هم بر عهده دستگاههای مختلف کشور و
وزیران گذاشته شد .با این وجود با گذشت  3سال
از تش��کیل این ستاد هنوز دستاورد قابل لمسی
مشاهده نشده است .با مراجعه به سایت دبیرخانه
ستاد اقتصاد مقاومتی مش��اهده میشود تقریبا
فواصل زمانی تش��کیل جلسات ستاد به ریاست
جهانگیری بس��یار طوالنی و هر چندماه یکبار
است و در حالی که اتاق جنگ اقتصادی آمریکا،
با همه توان در حال برنامهریزی است ،در جلسات
س��تاد اقتصاد مقاومتی ایران تنها مواردی شامل
کلیگویی مطرح میشود که تقریبا «هیچ» نفعی
به حال اقتصاد کشور نداشته است.

هوافضای سپاه و جمعی از فرماندهان و مسؤوالن
س��پاه در شیراز برگزار شد .فرمانده کل سپاه در این
مراسم اظهار کرد :انگیزه جامع ،گسترده و همت باالی
نی��روی هوایی س��پاه در انجام کاره��ای تحقیقاتی و
فناوری ،غیر از عرصههای موشکی ،پهپادی و پدافندی
موجب ش��د این ت��وان در عرصه عملیات پ��روازی و
جنگندهها هم به کار گرفته ش��ود .سرلشکر جعفری
افزود :با اثبات توانمندی نیروی هوایی س��پاه تصمیم
گرفته شد هواپیماهای س��وخو ۲۲موجود در کشور،

بازس��ازی و عملیاتی شود .وی همچنین با
اش��اره به بازس��ازی این هواپیماها در مدت
کوتاه گفت :امروز به همت متخصصان نیروی
هوایی سپاه ،شاهد اضافه شدن این هواپیماها
به ناوگان پروازی کش��ور هس��تیم .سردار
سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجیزاده ،فرمانده
نیروی هوافضای س��پاه نیز در این مراس��م
اظهار ک��رد :هواپیمای س��وخو ۲۲با وجود
قابلیتهای پروازی ممتاز همچون سرعت
 2/1ماخ و ارتفاع پروازی  ۵۰هزار پا ،به لحاظ
برخی تجهیزات ،بهروز نب��وده که با همت
متخصصان داخلی ارتقا یافت و وارد ناوگان
نیروی هوایی سپاه ش��د .سردار حاجیزاده
گف��ت :در روزهای��ی که با حمل��ه داعش،
ش��هرهای عراق به علت نبود نیروی هوایی
یکی پس از دیگری سقوط میکرد ،نیروی
هوافضای سپاه پاسداران در یک اقدام انقالبی
 10روزه به خلبانان عراقی ،خلبانی هواپیمای س��وخو
 ۲۵آم��وزش داده و آنان را به جنگ با داعش گس��یل
کرد .فرمانده نیروی هوافضای س��پاه در ادامه تصریح
کرد :با وجود اینکه کشورمان از نظر تجهیزات جنگی و
نظامی تحریم است ولی این نیرو آمادگی بهروز کردن
هواپیماهای سوخو ۲۲را دارد .وی با بیان اینکه نیروی
هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی به توانمندی
س��اخت انواع قطعه و تجهیزات دس��ت یافته اس��ت،
افزود :هواپیماهایی که  ۲۸سال زمینگیر بودند با تکیه
بر توان داخلی تجهیز و وارد حملونقل هوایی شدند.
سردار حاجیزاده همچنین وعده داد در آینده نزدیک
س��امان ه موشکهای هوا به زمین کروز نقطهزن با برد
یکهزار و  ۵۰۰کیلومتر روی این جنگنده بمبافکنها
نصب خواهد شد.
■■تنوع در موشکهای کروز

در س��الهای اخی��ر متخصصان صنع��ت دفاعی
کشورمان تالشهای زیادی را در حوزه موشکی ،بویژه
موشکهای کروز داشته و دارند که نتیجه آن تنوع در
موشکهای کروز دریایی از جمله موشکهای کوتاهبرد
«نصر»« ،کوثر» « ،ظفر» و موشک «نور» با برد 120
کیلومتر ،موشک «قادر» با برد  200کیلومتر و موشک
«قدیر» با برد  300کیلومتر بوده است .البته تالشهای
گذشته تنها مختص حوزه دریایی نبوده و تاکنون 2
نوع موشک کروز ضد اهداف زمینی نیز معرفی شده
است؛ موشکهای کروز «یاعلی» و «سومار».

توضیحات رئیس سازمان استخدامی درباره مصادیق اصالح قانون منع به کارگیری بازنشستگان

نیمی از استانداران باید بروند

گزارش با بررس��ی طرح اص�لاح قانون
ممنـوعیـ��ت ب��ه کـارگیــری
بازنشستگان از سوی مجلس و کاهش استثناهای
قانون منع بهکارگیری ،گمانهزنیهای رس��انهای
درب��اره تع��داد اف��رادی ک��ه باید از مس��ؤولیت
خ��ود کنارهگی��ری کنند زیاد ش��ده اس��ت .به
گزارش «وطنام��روز» ،این موض��وع با توجه به
حساس��یتهای موجود در فضای جامعه نسبت
به مساله اشتغال و معضل بیکاری جوانان ،طبیعتا
با واکنشهای زیادی نیز در شبکههای اجتماعی
همراه بود .در تبصره یک ماده واحده این طرح آمده
اس��ت« :بهکارگیری بازنشستگان در سمتهای
مذک��ور در بندهای «الف»« ،ب» و «ج» ماده 71
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  8مهر 86
و همچنین بهکارگیری بازنشس��تگان نیروهای
مس��لح با تدابیر فرماندهی معظ��م کل قوا صرفاً
در دس��تگاه متبوع خود مجاز است .بهکارگیری
بازنشس��تگان در وزارت اطالع��ات ت��ا س��قف
یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این
وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در وزارتخانه
مذکور مجاز اس��ت .دارندگان اجازات خاصه مقام
معظم رهبری ،جانبازان باالی  50درصد ،آزادگان
باالی  3س��ال اس��ارت و فرزندان شهدا از شمول
این قانون مستثنی هستند ».با توجه به محتوای
قانون جدید ،شاخصترین استثنائات حذف شده،
استانداران بازنشسته هس��تند .آنطور که رئیس
سازمان اداری و اس��تخدامی کشور مطرح کرده
اس��ت با توجه به قانون جدید 15 ،استاندار باید
از دول��ت خداحافظی کنند .ای��ن یعنی نیمی از
استانداران ،ظرف  2ماه آینده باید جایگزین شوند؛
اتفاق قابلتوجهی که در نوع خود بینظیر است.
انص��اری همچنین عنوان کرده اس��ت 12درصد
از مقامات بازنشسته کش��ور را دولتیها تشکیل
میدهند .جمشید انصاری ،معاون رئیسجمهور
و رئیس س��ازمان اداری و اس��تخدامی کشور در
گفتوگو با تسنیم ،درباره میزان مدیران بازنشسته
دولتی گف��ت :اینکه برخی اع�لام کردند 1700
مدیر بازنشس��ته داریم از اساس اشتباه است .وی
افزود :ما در کشور حدود  1000نفر مقامات داریم.
درباره بازنشستههای دولتی االن  15استاندار و 14
معاون استاندار بازنشسته داریم که با این حساب
در مجموع تعداد بازنشستههای دولتی  110نفر
اس��ت که حدود  12درصد از می��زان مقامات را

ش��امل میش��ود .رئیس امور اداری و استخدامی
کشور تصریح کرد :تاکید رئیسجمهور این است
که قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشس��تهها را
فرصت برای دولت بدانی م و در این راستا از نیروی
جوان و همینطور ظرفیت زنان استفاده کنیم.
■■فقط  60روز مهلت تا خداحافظی!

یک نماینده مجلس گفته است با اصالح قانون
ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان ،ظرف  ۶۰روز
تمام استانداران ،معاونان وزرا و سفرای بازنشسته
باید کرسی مسؤولیت را ترک کنند .بعد از اصالح
این قانون ،علیمحمد شاعری در گفتوگو با مهر،
با اش��اره به اصالح قان��ون ممنوعیت بهکارگیری
بازنشس��تگان در جلس��ه علن��ی روز سهش��نبه
مجلس اظهار داش��ت :پس از تایید این قانون در
ش��ورای نگهبان و ابالغ آن ،ظ��رف مدت  ۶۰روز
تمام استانداران ،معاونان وزرا ،سفرای بازنشسته و
همترازان آنها که بازنشسته هستند ،باید کرسی
مسؤولیت را ترک کنند.
■■افشانی هم رفتنی شد؟

اما در کنار اخبار مربوط به لزوم کنارهگیری 15
استاندار دولت روحانی ،یکی دیگر از گزینههایی
ک��ه گفته میش��ود ش��امل قان��ون جدید منع
بهکارگیری میشود ،شهرداران هستند .در متن
قانون جدید نامی از شهرداران در میان استثنائات
عنوان شده در قانون منع به کارگیری نیامده است.
از همین رو به نظر میرس��د با تصویب این قانون
بار دیگر شاهد تغییراتی در مدیریت شهری تهران
خواهیم بود .البته در این بین بر سر ماندن و رفتن
سیدمحمدعلی افشانی ،ش��هردار تهران اختالف
نظر اس��ت و این در حالی است که هنوز در این
زمینه نظر صریح اعالم نشده است .این گمانهزنی
در حالی است که محسن هاشمیرفسنجانی روز
سهشنبه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه «آیا با
مصوبه مجلس درباره منع بهکارگیری بازنشستگان
مشکلی برای فعالیت شهردار تهران ایجاد میشود
یا نه؟» گفت :با توجه به موارد مطرحشده مشکلی
برای افش��انی ایجاد نمیش��ود اما درباره فعالیت
معاونان شهردار اطالعی ندارم .برخی چهرههای
نزدی��ک به ش��هردار نیز تاکید کردهاند افش��انی
مشمول این قانون نمیشود .البته این اظهارنظرها
در حالی اس��ت که هن��وز اعالم نظر رس��می از
س��وی دستگاههای نظارتی در این زمینه صورت
نگرفته است.

اخبار

توضیحات معاون دادستان تهران
درباره اعترافات محمد ثالث

قاضی محمد شهریاری ،سرپرست دادسرای
ام��ور جنای��ی و معاون دادس��تان ته��ران طی
یادداشتی درباره اعترافات محمد ثالث درویش
گناب��ادی که مرتکب قت��ل  3ت��ن از مأموران
انتظامی ش��د ،مطالبی را عنوان کرد .در بخشی
از این یادداشت آمده است :پس از تهاجم عمدی
اتوبوس به مأموران پلیس ،اینجانب شخصاً ابتدا با
حضور پزشک قانونی و تشخیص هویت ،اجساد
را در س��ردخانه بیمارس��تان لبافینژاد معاینه
کردم که همگی بر اثر صدمات متعدد (برخورد
اتوبوس) بهش��هادت رسیده و عدهای از مأموران
پلیس نیز مجروح ش��دند .مته��م محمد ثالث
به بیمارس��تان امام س��جاد(ع) منتقل شد و در
بیمارستان بستری بود که حدود ساعت  2الی 3
بامداد وی را در بیمارستان مذکور مالقات کردیم،
قسمت نخست فیلم مربوط به همان شب یعنی
ب ه فاصله چند ساعت پس از تهاجم عمدی است،
در زمانی که هیچ فردی از محمد ثالث بازجویی
نک��رده و وی به آگاهی نیز منتقل نش��ده بود.
محم��د ثالث ضمن اعتراف به تهاجم عمدی به
مأموران و زیر گرفتن آنها با اتوبوس ،علت آن را
«عصبانی بودن» خود اعالم کرد .معاون دادستان
تهران در بخش دیگری از این یادداشت پیرامون
حقوق دفاعی متهم تصریح کرد :وی در دادسرا
وکیل تسخیری داشت ،در روانپزشکی ،سالمت
روانی وی تأیید ش��د .همان شب از وی آزمایش
الکل ،اعتیاد و ...گرفته شد که جواب آزمایشات
منفی بود ،صحنه جنایت توسط متهم بازسازی
ش��د که عکسها و فیلم آن موجود اس��ت ،در
دادگاه و اجرای احکام  2نفر وکیل تعیینی داشت
و اعاده دادرسی وی رد شد.

تولید آب سنگین با ظرفیت قبلی
در حال انجام است

سخنگوی سازمان انرژی اتمی
گف��ت :تولید آب س��نگین با
ظرفیت قبل��ی در حال انجام
اس��ت .ب��ه گ��زارش باش��گاه
خبرن��گاران ج��وان ،به��روز
کمالوندی در حاش��یه رونمای��ی از یک فناوری
کوانتوم��ی در مرک��ز ملی لیزر ای��ران در جمع
خبرنگاران گفت :تولید آب س��نگین با ظرفیت
قبلی در حال انجام است .وی با بیان اینکه دولت
جدید آمریکا تمام تالش خود را برای جلوگیری از
خرید آب سنگین ایران انجام داد ،افزود :همچنین
آمری��کا بعد از خروج از برجام موانع زیادی ایجاد
ک��رد ،با این حال ،ایران ارتباطات خودش را دارد
و همین حاال به کشورهای مختلف آب سنگین
صادر میکند .کمالوندی تاکید کرد :اینکه بتوانیم
در حجم وسیع صادرات آب سنگین داشته باشیم
عملی نش��د اما با ش��رکتهای کوچک در حال
رایزنی و همکاری هستیم.

قاسمی :آمریکا تصور مذاکره
در سایه تهدید با ایران را فراموش کند

بهرام قاسمی ،سخنگوی وزارت امور خارجه
به مقامات دولت ترامپ توصیه کرد تصور مذاکره
یکسویه و از سر زیادهجویی و در سایه تهدید با
ایران را برای همیش��ه به فراموشی سپرده و در
پی تکرار تجارب شکس��تخورده و دیرین خود
نباشند .وی اظهار داشت :ملت شجاع ،متمدن و
تاریخساز ایران همواره و در طول تاریخ پرافتخار
خود با بهرهمندی از فرهنگ غنی ،هوش و خرد
بهنگام و در جای خود ،تهدید را با تهدید و تکریم
را با تکریم پاس��خ داده است و هیچگاه در برابر
زیادهخواهی ،س��لطهجویی و فشار ،لحظهای در
دفاع و حفاظت از حقوق مردم ،تمامیت ارضی و
استقالل ایران تعلل نکرده و نخواهد کرد .قاسمی
اف��زود :ایاالت متحده باید بی��ش از پیش بداند
جهان کنونی و عصر حاضر ،دوران سلطهجویی
و تحکم و یکسویهنگری نیست .نگاهی به افکار
عمومی جهان و تصویر منف��ی آنان از عملکرد
دولت آمریکا ،نش��انی از تغییر و تحول عمیق و
کالن در عرصه بینالمللی است .آمریکا باید حد
و اندازه خود را نگه دارد و جایگاه خود را در این
عصر و زمان بازشناس��د و جد و جهد بیشتری
برای فهم جایگاه ،شأن و نقش ایران بزرگ کند.

تذکر به ظریف برای پیگیری آزادی
دیپلمات ایرانی در آلمان

یک نماینده مجلس در تذکر کتبی به وزیر
امور خارجه خواس��تار پیگیری آزادی بیقید و
شرط دیپلمات ایرانی در آلمان شد .به گزارش
مهر ،در پایان جلسه علنی دیروز مجلس تذکر
کتبی س��یدحمیدرضا کاظمی ،نماینده مردم
پلدختر و عضو کمیس��یون حقوقی و قضایی
مجلس ب��ه وزیر امور خارج��ه درباره وضعیت
دیپلمات سفارت ایران در اتریش قرائت شد .این
نماینده در تذکر به وزیر امور خارجه ،خواستار
پیگیری برای آزادی بی قید و ش��رط «اسداهلل
اسدی» دیپلمات س��فارت جمهوری اسالمی
ایران در آلمان شده است .این دیپلمات اخیرا به
دلیل ایراد برخی اتهامات بازداشت شده است.

