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حاجی دلیگانی :ایران در چین و هند
سفیر ندارد

...

ویژه های خراسان
مجوز خاص دولت برای واردات
یک RangeRover

...

معصومه ابتکار مــعــاون امــور زنــان و خــانــواده
رئیسجمهوردرتوئیترخودبهتشییعشهدایگمنام
که در تهران انجام شد ،اشــاره کرد و نوشت :هنوز
مادرانیداریمکهچشمبهراهپیکرفرزندشانهستند،
امروز ۱۳۵پیکرشمعآگینشهید،
شهرماراروشنکرد؛شهداجناحی
وسیاسینبودند،عاشقانقالبو
کشوروامامشانبودند/.ایلنا
مجتبیشاکریدبیرکلجمعیتجانبازانانقالب
اسالمی،بااشارهبهاظهاراتاخیرعارفکهگفتهبود
بابت حمایت از دولت روحانی از مردم عذرخواهی
میکنیم ،گفت :با توجه به حضور چهرههای مطرح
اصالحطلبازجملهآقایجهانگیریدرراسدولت،
این توقع از اصالح طلبان میرود که به جای اعالم
برائت از دولت و فرافکنی علیه شورای
نگهبان ،زمین هحضورمدیرانجوان
وباانگیزهبهجایمدیرانخسته
و بی انگیزه کنونی را فراهم
کنند/.تسنیم

پروانه مافی عضو فراکسیون امید مجلس با
تأکید بر این که ایجاد تفرقه و خصومت بین مردم
ایــران و عــراق قطعا کار خائنان و دشمنان است،
افزود :ما همچنان باید بر وحدت و انسجام و اصل
دوستی با مردم عراق اهتمام داشته باشیم و اجازه
ندهیم دشمنان بــرای رسیدن
به اهداف خود آب را میان ما و
کشور عراق گل آلود کنند.
/ایسنا
حشمتا...فالحتپیشهرئیسکمیسیونامنیت
ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر لزوم
حضور رئیسجمهور در نشست
سازمان ملل گفت :ایران باید در
نشست سازمان ملل حضوری
مــقــتــدر ،مــوثــر و محسوس
داشته باشد/ .ایسنا

نماز جمعه

ضرب االجل خداحافظی با مدیران بازنشسته

خطیب جمعه تهران :گردن کلفت ها را رها
کرده ایم و سراغ ضعفا رفته ایم

چه تعداد مدیر دولتی با این قانون برکنار می شود؟

دسته حذف و عم ً
ال از به کارگیری در دستگاه های دولتی
منع شده اند.
▪ابطحی :دولت برای اجرای این قانون سامانه ای شفاف
درست کند

بی خبری مسئوالن از سرنوشت  2یارانه مهم

چهره ها و گفته ها

...

با تأیید شورای نگهبان ،قانون منع به کارگیری بازنشستگان ظرف  2ماه باید اجرا شود

بر اساس ابالغیه روزهای اخیر یک مسئول ارشد اجرایی به
مبادی ذی ربط در امر واردات ،اعالم شده حسب پیشنهاد
یک عضو کابینه در فروردین سال  1396و تایید وزارت
صنعت ،ورود و ترخیص یک دستگاه خــودروی رنجروور
بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو و به استناد اصل
 138قانون اساسی مجاز خواهد بود مشروط به این که
مالک آن ،حق فروش و واگذاری به غیر را تا پنج سال دیگر
نخواهد داشت  .

در حالی که بر اساس تبصره  6قانون بودجه سال ،1397
دولت مکلف به افزایش نرخ تعرفه کاالهای وارداتی دارای
انواع مشابه داخلی به منظور حمایت از تولید محصوالت
صــادرات محور و مدیریت واردات ،خواهد بود و درآمد
حاصل شده صرف تقویت و توسعه بازارهای هدف ،اعطای
جوایز و مشوق های صادراتی ،یارانه تسهیالت به واحدهای
تولیدی و یارانه حمل و نقل می شود ،گــزارش یک مقام
مسئول نشان می دهد با گذشت شش ماه از سال ،هنوز
آیین نامه مربوط به این دستور مهم ،به دست سازمان های
مربوط نرسیده است.

مهر– ایراندرچینوهند،سفیرندارد.حسینعلیحاجیدلیگانیعضوکمیسیونبرنامهوبودجهضمناعالماینمطلبافزود:الزماستوزارتامورخارجه
هرچهسریعتربهانتصابسفیردرایندوکشوراستراتژیکبرایایراناقدامکند.نمایندهمردمشاهینشهرباانتقادازعملکردوزارتامورخارجه،تصریح
کرد:مسئوالنوزارتامورخارجهبهمیزانیکهازبودجهوامکاناتمملکتبهرهمیبرند،بازدهیندارندواغلبآنانکارنامهخوبیازخودارائهندادهاند.

شوراینگهبانقانونممنوعیتبهکارگیریبازنشستگان
را پس از اصالحات مجلس تأیید کرد تا پس از ابالغ قانون
توسط رئیس جمهور ،دستگاه های دولتی فقط دو ماه
فرصت داشته باشند ،مدیران بازنشسته را تغییر دهند.
طرح اصالح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
در نشست علنی دوم مرداد 97مجلس مورد اصالح اهالی
بهارستان قرار گرفت .از زمان اجرای این قانون مدیران
بازنشستهنبایدهیچگونهدریافتیتحتهرعنوانازدولت
داشته باشند .این طرح پس از تصویب در مجلس با اشکال
قانونی همراه شد و شورای نگهبان به یکی از استثنائات
لحاظ شده در آن ایراد گرفت و آن هم بندی است که در آن
تأکیدشدهبود،اشخاصدارایمجوزخاصازرهبرانقالب
از این قانون مستثنا هستند .شورای نگهبان در این باره،
نامهایبهعلیالریجانی،رئیسمجلسنوشتهوتأکیدکرده
بود« :مصوبه از این جهت که مشخص نیست آیا اختیارات
فرماندهی معظم کل قوا را محدود به دستگاه متبوع می
کند یا خیر و نیز از این جهت که رابطه آن با اجازات خاصه
مقام معظم رهبری مدظله العالی روشن نیست ،ابهام
دارد ».به همین دلیل این طرح به مجلس بازگشت و پس
از حذف این بند دوباره به شورای نگهبان رفت و این بار
مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت .به گزارش تابناک،

مجلس همچنین به کارگیری بازنشستگان در نیروهای
مسلحبامجوزفرماندهکلقوارامجازکردودرعینحال،به
کارگیریبازنشستگانوزارتاطالعاتتاسقفیکدرصد
ازمجموعنیروهایشاغلاینوزارتخانهدرهرردهمدیریتی
صرف ًا در وزارتخانه مذکور مجاز است؛ جانبازان باالی 50
درصد ،آزادگان باالی سه سال اسارت و فرزندان شهدا از
شمول این قانون مستثنا هستند.
▪ضمانت اجرای قانون به روایت کدخدایی

خبر تأیید نهایی این قانون را سخنگوی شورای نگهبان
اعالم کرد .وی در گفت و گو با خبر  ۲۱شبکه اول سیما
با اشاره به این که مردم منتظر اجرای این قانون هستند،
هشدار داد که مهلت اجرای این قانون دو ماه است و در
صــورت استنکاف افــراد بازنشسته از استعفا ،مشمول
ضمانتاجراهایمعمولقوانینانفصالازخدمتخواهند
شد .به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،کدخدایی تصریح
کرد :این قانون شامل حال روسای سه قوه ،معاون اول
رئیس جمهور و نــواب رئیس مجلس و اعضای شورای
نگهبان ،وزیران و نمایندگان و معاونان رئیس جمهور نمی
شود.استانداران،سفراومعاونانوزیرانهمابتداازاجرای
این قانون مستثنا بودند ،اما در اصالحات مجلس ،این سه

محمد علی ابطحی ،فعال اصالح طلب در اینستاگرام
خود به اجــرای این قانون واکنش نشان داد و نوشت:
دولت سامانه ای شفاف و قابل دسترسی برای ارسال
رزومه درست کند و بهترین های علمی وکاری را بر اساس
اولویت تحصیلی و کاری انتخاب کنندتا انتخاب مدیران از
گردونه رفیق بازی وفاجعه آقازادگی نجات پیداکند .آقای
آذری جهرمی هم مدیر آن باشد .به گزارش مشرق ،این
چهره اصالح طلب ادامه داد :باید مراقب بود که عده ای
با جایگزینی جوانان سفارش شده و نا کار آمد و خودمانی

چه تعداد مدیر دولتی با این قانون برکنار می شود؟
اوایل شهریور جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به مدیرانی که در سطح معاون
وزیر ،استاندار و هم ترازان آن ها هستند ،گفته بود ۱۱۵ :مقام بازنشسته داریم  ،یعنی کسانی که در سطح معاون
وزیر ،استاندار و هم ترازان آن ها هستند  ۹۴ ،نفر با استفاده از مزایای ایثارگری سر کار آمده اند که در مجموع ۲۲۰
نفر باید از خدمت در دولت خارج شوند.وی افزوده بود« :طبق آمار وزارت کشور  ۱۴استاندار بازنشسته داریم ،در
کل نصف استانداران ما باز نشسته هستند 14 ،نفر معاون استاندار  ،پنج نفر فرماندار و چهار نفر سفیر بودند ».ماه
گذشته عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با اشاره به این مصوبه مجلس گفته بود« :طبق این مصوبه ،حدود 15
تن از استانداران تغییر خواهند کرد که به معاون سیاسی وزارت کشور ماموریت داده شده تا نیروها و افراد باتجربه از
مجموعه وزارت کشور با اولویت معاونان فعلی استانداران برای تصدیگری پست استانداری معرفی کنند ».با این
حال  سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور درباره تعداد دقیق استانداران ،معاونان و فرمانداران مشمول
قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفته بود« :تعداد و اسامی استانداران ،معاونان و فرمانداران مشمول قانون منع
بهکارگیریبازنشستگان کهتاکنوندررسانههامطرحشدهاست،دقیقومنطبقباواقعیتنیست،پسازابالغقانون
و انطباق پرونده اداری-استخدامی افراد با آن ،مصادیق را اعالم خواهم کرد ».اکنون باید دید آیا وزارت کشور و دیگر
دستگاه های دولتی که مسئول اجرای این قانون هستند و این مصوبه در مجموعه های ذیل آن ها فراگیری بیشتری
دارد ،از چه زمانی دست به اجرای قانون و برکناری بازنشستگان می زنند؟

اخبارمنتشرشدهدرخصوصانتقالافرادوعملکردماموران،ارتباطیبادادسرایروحانیتندارد
در حالی که معاون حقوقی رئیس جمهور
اعــام کــرده بــود که از تجمع کنندگان
اخیر در مدرسه فیضیه شکایت نکرده
اســت ،دادســـرای ویــژه روحانیت قم در
اطالعیه ای ضمن تأیید شکایت دولت
از تجمع کنندگان رون ــد رسیدگی به
ایــن پــرونــده را تشریح کــرد .بــه گــزارش
مــیــزان،دادســرای ویــژه روحانیت قم در
اطــاعــیـهای درخــصــوص حــواشــی اخیر
درباره احضار چند تن از حاضران در تجمع
اخیر مدرسه فیضیه قم نوشت :به دنبال
شکایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری
و دبیر شورای تامین و گزارشهای واصل
شده از دستگا ههای امنیتی و اطالعاتی
اســتــان ،از مــحــدودی شرکت کنندگان
تجمع اعتراضی مدرسه فیضیه ،در تاریخ
 97.6.17تعداد پنج نفر از افراد مرتبط،
از طریق تماس تلفنی به دادسرا احضار و
متعاقب تحقیقات به عمل آمده تعداد دو

▪جنیدی  :شکایت نکردیم!

در همین حــال به گــزارش ایسنا ،لعیا

▪بحث بر سر بیرون انداختن افشانی از «بهشت»

همزمانبحثبرسرمشمولیتاینقانونبرشهردارهابهویژه
شهردارتهرانهمچنانداغاست.علیخانیرئیسکمیسیون
عمرانشورایشهرتهرانبااشارهبهفرصتدوماههمندرج
در قانون گفت :مرجع تفسیر قانون مجلس اســت ،باید
صبر کنیم ببینیم قانون چه میگوید و درنهایت استفساریه
میگیریم .به اعتقاد او شــورای شهر تهران یک استدالل
قانونیداردومیگوید،باتوجهبهقوانینموجود،قانونمنع
بهکارگیریبازنشستگان،مشمولحالشهردارنمیشود.

فراخبر

توضیحات دادسرای روحانیت درباره احضار  5نفر از حضار تجمع فیضیه
نفر از آنها آزاد شدند و سه نفر دیگر پس
از تفهیم اتهام به دلیل عجز از تامین وثیقه،
تحت نظر قرار گرفتند و برای نگهداری
تحویل ضابطان شدند که این سه نفر نیز
کمتر از  ۲۴ساعت و با تکمیل تحقیقات ،با
تخفیف قرار مناسب ،بالفاصله آزاد شدند؛
بنابراین اخبار منتشر شده درخصوص
نحوه انتقال افــراد و عملکرد ماموران،
اساس ًا ارتباطی با دادسرای ویژه روحانیت
نــدارد و البته موضوع مورد ادعا از سوی
این دادسرا پیگیری خواهد شد .پیش از
این حمید رسایی ضمن انتقاد از استفاده
از چشم بند ،دستبند و نگهداری طالب
تجمع کننده در مدرسه فیضیه در سلول
انــفــرادی در ایــن زمینه از دادگـــاه ویــژه
روحانیت سواالتی را مطرح کرده بود  .

از نسل جوان کشور باسواد کشور انتقام نگیرند .همان
انتخاب های تلخی که در دولت های نهم و دهم اتفاق افتاد
و بهانه ای شد که نسل جوان کار آمد مورد اقبال دولت های
بعدی قرار نگیرد.

جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور
دربــــاره خبر بــازداشــت بــرخــی طالب
حضور یافته در مراسم فیضیه قم به علت
شکایت دولــت گفت :دولــت شکایتی از
طالب نکرده اســت .این درحالی است
که لعیا جنیدی روز چهارشنبه در گفت
و گو با تسنیم در پاسخ به این سوال که آیا
دولت در این زمینه از عامالن این حادثه
شکایتی کرده است؟ گفت :بنده قبال هم
اعالم کردم که این اتفاق تهدید به قتل
رئیسجمهور بود ،به عبارتی حادثه جرم
مشهود بــود و وقتی جــرم مشهود باشد
جنبه عمومی پیدا می کند و قوه قضاییه
میتواند به آن ورود کند .وی در پاسخ به
این سوال که نظر رئیسجمهور در این باره
چیست؟ اظهار کرد :رئیسجمهور پاسخ
مشخصی در این زمینه به من ندادند اما
با ایــن حــال ما شکایت کردیم و دستور
شکایت من نیز ثبت شده است.

محمد اکبری  -خطیبجمعهتهرانبابیاناینکه«امربهمعروفو
نهیازمنکر،خیرخواهیومحبتبهمعنایواقعیکلمهاستاماچه
فایدهکهگردنکلفتهارارهاکردهایموسراغضعفارفتهایم»افزود:
«مردمهماینهارادیدهاندوامربهمعروفبهموضوعیتبدیلشدهکه
همهمیگویندیکشوخیاست(،میگویند)امربهمعروفیعنیچی
وقتیگردنکلفتهایسیاسیاقتصادیهمهجورمیتوانندچپاول
کنند،غارتکنند؟»بهگزارشخراسان،حجتاالسالموالمسلمین
کاظم صدیقی که در خطبه های نماز جمعه دیروز تهران سخن می
گفت،افزود«:آنوقتآدمبرودسراغیهدخترتازهکا ِرتحریکشده؟
خبمعلوماستکه(مردم)نمیپذیرند.شمابایدازباالشروعکنید
و راه امام حسین(ع) را بروید .امام حسین(ع) با مردم کوفه کاری
نداشت ،بلکه با یزید کار داشت ،با حکومت فاسد کارداشت ،سید
الشهدا برای براندازی نظام فاسد قیام کرد ».وی تصریح کرد :نمی
گوییم حساس نباشند .هر حرامی که واقع می شود مومن ناراحت
می شود .وی تاکید کرد :باید با گردن کلفت ها برخورد کرد و بقیه
درست می شود .اگر مسئول غیرتی بود جامعه غیرتی است اما اگر
مسئول در برابر سقوط جامعه ککش نگزید جامعه هم یواش یواش
بیخیالمیشود.
خطیب جمعه تهران تصریح کــرد :چــرا فکر می کنیم محور
اقتصادمان دالر است و اگر دالر گران شد همه چیز باید گران
شود؟ مگر همه چیز از خارج می آید .خیلی از گرانیها ربطی به
مسئله دالر ندارد .کاالهای مصرفی ما چه ربطی به دالر دارد؟ چرا
بیدلیل قیمتها باال میرود؟ ریشه این بیانصافیها چیست؟
وی افزود:بخشی از بــازاریــان ما در معرض آسیبهای جدی
هستند .مسئوالن به داد بازار برسند؛ نگویند مملکت صاحب
ندارد و هرکس به هر قیمتی خواست نیازهای مردم را عرضه کند.
▪نقش فعال آمریکا وسعودی در آشوب بصره

عراقچی« :آب» باید به موضوعی برای همکاری
تهران و کابل تبدیل شود
معاونسیاسیوزیرخارجهکشورمانتاکیدکرد:نقشهراهآببینایرانوافغانستانبااینرویکردتهیه
شده است که آب از موضوعی برای منازعه و درگیری به موضوعی برای همکاری و همزیستی تبدیل
شود.سیدعباسعراقچیاینمطلبرادرگفتوگوباکانال«آخرینخبر»مطرحکرد.عراقچیهفته
گدشتهبرایشرکتدرمذاکراتسهجانبهایران،هندوستانوافغانستاندرحوزهچابهاروهمچنین
آخرین روندمذاکراتکمیتههایپنجگانهمشترکایرانوافغانستاندرموضوعات«امنیت»«،اقتصاد»،
«آب»«،همکاریهایفرهنگی»و«امورمهاجرین»بهکابلرفتهبود.اودرپایاناینسفربااشارهبهتوافق
سال گذشته ایران و افغانستان برای دست یابی به یک سند جامع همکاری راهبردی و همه جانبه و
تشکیلکمیتههایمشترکباعنوانهای«امنیت»«،اقتصاد»«،آب»«،همکاریهایفرهنگی»و«امور
مهاجرین»گفتهبود«:کارکمیتههایفرهنگی،آبواتباعتمامواسنادپایانیآنهابهعنواننقشهراه
برای آینده تهیه شده است».وی درباره این موضوع به آخرین خبر گفت :دو کشور با گام های مناسب
باید ترتیباتی اتخاذ کنند که مردم هر دو کشور به خصوص در
مناطق همجوار به طور یکسان از نعمت آب ،خوشبختی و
رفاه برخوردار باشند .وی افزود :این امر نیازمند یک اراده
مشترک،تالشهماهنگوبهویژهاتخاذسیاستهایملی
مناسبوهوشمندانهاست.عراقچیدرپایانابرازامیدواری
کرد،سندجامعهمکاریهایایرانوافغانستانکهنقشهراه
آببخشیازآنخواهدبود،بهزودیتکمیلشودوبهتصویب
نهاییروسایجمهوردوکشوربرسد.

خطیب جمعه تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به
تحوالت اخیر در روابط ایران و عراق بیان کرد :در جریان بصره
کنسولگری ما به آتش کشیده شد اما سفارت آمریکا و پولهای
عربستان فعال بوده است .نمایندگان عراقی گفتهاند که در این
زمینه مــدارک دارنــد .وی افــزود :ملت ایــران هــم در حفاظت از
عتبات جوان داده است؛ این ارتباطی که با خون شهدا برقرار
شــده ،اگر مواظب نباشند و مسئوالن حواسشان نباشد ،قابل
جبران نخواهد بود.
▪به جمهوری آذربایجان توصیه میکنم با عزاداران حسینی

مدارا کنند

وی در پایان اظهارکرد :به دولت جمهوری آذربایجان توصیه
میکنم با عــزاداران حسینی مدارا کند و به آن ها فشار نیاورد
که موجب انفجار میشود .حتی در کشورهای کفر هم مردم با
آزادی اجازه عزاداری دارند.
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