
ادامه از صفحه اول 
یک پرس��ش اساسی از مردم افغانس��تان وجود دارد 
که آیا نسبت به اشغالگری، جنایت، ایجاد ناامنی در 
کش��ور از سوی نیروهای آمریکایی نیز واکنش نشان 

داده یا می دهند؟!
نیروهای آمریکایی 20 س��ال است که در افغانستان 
حض��ور دارند و ای��ن حضور که به مفهوم اش��غال و 
دخالت مس��تقیم در امور داخلی افغانس��تان است، 
تاکنون هیچ تأثیر مثبتی نداش��ته بلکه باعث وخیم 

تر شدن اوضاع این کشور شده است.
ن��وع رفتاری ک��ه دولتمردان افغانس��تان و برخی از 
مردم این کش��ور با جمهوری اس��امی ایران دارند، 
آی��ا با نوع رفتاری که با رژیم اش��غالگر آمریکا دارند 
متناس��ب اس��ت؟ قطعاً و یقیناً منصفان��ه و عادالنه 
نیست که دولت و ملت افغانستان که در طول بیش 
از 40 س��ال از بحران در این کشور باعث معضات و 
مشکات بسیاری برای ایران همسایه متین و بردبار 
اما قدرتمند و مقتدر خود ایجاد کرده، چنین رفتاری 
از خود بروز دهد و حتی سیاست حسن همجواری و 

همسایگی را نیز بجا نیاورد!
گایه های ایران بسیاری بیشتر و فراتر از آن چیزی 
است که افغانستانی ها علیه جمهوری اسامی مطرح 
می کنند و اکن��ون نیز ماجرای دیگری را َعلم کرده 
اند. سفیر افغانستان در تهران در اظهاراتی ادعا کرده 
و به گونه ای س��خن گفته که ایران در ماجرای تازه 
مقصر است.او گفته؛ مسئوالن ایرانی پذیرفتهاند که به 

خودروی حامل مهاجران افغان شلیک کرده اند!
مدی��ر کل غرب آس��یا در وزارت خارجه کش��ورمان 
پاس��خ درخوری به اظهارات سفیر افغانستان داده و 
در توئیتی نوشته است؛ حمل ۱۳ نفر در یک خودرو 
4 نفره ) ۳ نفر در صندوق عقب ( اگر قاچاق نیست، 

پس چیست؟
سید رسول موس��وی در ادامه نوشته؛ اجازه دهید با 
کلمات بازی نکنیم. پلیس ایران به قاچاقچیان شلیک 
میکند. چه قاچاقچی مواد مخدر باشند چه قاچاقچی 

انسان، اگر به اخطار پلیس توجه نشود.
بر اساس اعام فرماندهی نیروی انتظامی استان یزد، 
ماموران نیروی انتظامی با استفاده از عائم هشدار به 
چند دستگاه خودرو مشکوک دستور ایست دادند که 
موفق به متوقف کردن ۳ دستگاه خودرو و دستگیری 
تعدادی اتباع بیگانه غیرمجاز و کش��ف مقداری مواد 
مخدر شدند. از بین این خودروها یک دستگاه خودرو 
به فرمان ایس��ت پلیس و ص��دای تیرهوایی توجهی 
نک��رده و با اس��تفاده از سیس��تم دودزا و احتراق با 
سرعت زیاد متواری شد که با وجود پنچری الستیک، 
خودرو بیش از ۸ کیلومتر ادامه مسیر داده و به علت 
داغ شدن رینگها بر اثر اصطکاک، استفاده از سیستم 
احت��راق و دودزا و آتش گرفتن جلو خودرو و ناتوانی 
راننده در کنترل وسیله نقلیه، خودرو از جاده منحرف 

و به گاردریل وسط جاده برخورد کرد.
در این حادثه سه نفر از اتباع غیرمجاز که در صندوق 
عق��ب بودند بر اث��ر آتش س��وزی در دم فوت کرده 
و هش��ت نفر نیز به بیمارس��تان منتقل شدند که از 
این تع��داد چهار نفر به صورت س��رپایی درمان و از 
بیمارستان ترخیص ش��دند. همچنین راننده خودرو 
ب��ه همراه چند نفر از اتباع غیرمجاز متواری ش��دند 
که دس��تگیری آنها در دستور کار پلیس قرار گرفته 
اس��ت. سیاس��ت متهم کردن ایران از سوی مقامات 
افغانس��تانی اگر بخواه��د ادامه پیدا کن��د، رویکرد 
سیاست خارجی جمهوری اسامی ایران نیز در قبال 
افغانستان می تواند تغییر کند هر چند این تغییر باب 
میل ایران نیس��ت اما سیاست دولتمردان افغانستان 
ای��ران را وادار به اتخاذ چنین تصمیمی خواهد کرد، 
پس بهتر خواهد بود بر اساس چارچوب دیپلماسی و 
حسن همجواری، مقامات افغانستان در اظهار نظرات 

خود دقت بیشتری داشته باشند.

سرمقاله

آیت اهلل رییس��ی و مسئوالن عالی قضایی همزمان با اولین 
روز هفته قوه قضاییه با حضور در حرم امام خمینی )ره( با 
آرمان های امام راحل )ره( و انقاب اس��امی تجدید میثاق 

کردند.
آیت اهلل رییس��ی در حاشیه مراسم تجدید میثاق مسئوالن 
عال��ی قضایی با آرمان های امام خمینی )ره( در پاس��خ به 
س��ئوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه در این چهل س��ال تا 
چه اندازه توانس��ته اس��ت، ملجا و پناهگاه مردم باش��د، با 
گرامیداش��ت یاد و خاطره امام راحل )ره( و آیت اهلل شهید 
دکتر بهشتی و ش��هدای هفتم تیرماه، گفت: در این چهل 
ساله بعد از پیروزی انقاب اسامی، دستگاه قضایی مبتنی 
بر فقه و حقوق اس��امی، تاش های قابل توجهی را انجام 
داده اس��ت؛ لیکن با آنچه که باید، در اجرای عدالت فاصله 

دارد و باید تاش کنیم که این فاصله کم و کمتر شود.
وی ادام��ه داد: باید تاش کنیم دس��تگاه قضایی در طراز 
دس��تگاه قضایی امیرالمومنین)ع( و دس��تگاه قضایی مورد 

انتظار امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری باشد.
رییس ق��وه قضاییه با بیان اینک��ه از مهمترین آموزه های 
ام��ام خمینی)ره( به همه ما، اجرای عدالت اس��ت، تصریح 
کرد: در چهاردهم خرداد امس��ال، رهب��ر معظم انقاب به 
عنوان بهترین ش��اخص برای تبیین خط ام��ام راحل)ره( 
فرمودند که امام شخصیتی تحول گرا و تحول خواه است و 
یکی از ابعاد مهم تحولی امام خمینی)ره(، تحول در اجرای 

عدالت است.
وی بیان داش��ت: اقدامات بس��یاری صورت گرفته که الزم 
بوده؛ ولی کافی نبوده اس��ت. منظ��ور از اجرای عدالت این 
اس��ت که قانونگذاران در ح��وزه قانونگذاری، قانون عادالنه 

تصویب کنن��د؛ مجریان در حوزه اج��را عادالنه اجرا کنند 
و قض��ات در ح��وزه قضاوت، عادالن��ه داوری کنند و مردم 
احساس عدالت کنند. مردم احساس کنند اگر در گوشه ای 
از کش��ور به آن ها ظلمی ش��د و به دستگاه قضایی مراجعه 
کردند، به پدری مهربان رجوع کرده اند که حتما حق آن ها 
را باز خواهد س��تاند. این نکته ای اس��ت که به کار و تاش 
ج��دی نیاز دارد. رییس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه قانون 

گریزی و نظ��ارت گریزی ضد ارزش و قانونگرایی و نظارت 
پذیری ارزش اس��ت، گف��ت: تمام مدیران بای��د در اجرای 
قان��ون تاش کنند و هیچ کس��ی به خ��ود اجازه ندهد که 
قان��ون گریزی کند و همگان نظارت، خصوصا نظارت مردم 

را به عنوان یک اصل بپذیرند.
وی اف��زود: در دوره تحول در نظ��ر داریم با نگاه به کرامت 
م��ردم، هم کرام��ت قاضی، هم کرامت ارب��اب رجوع ، هم 

کرام��ت کارمندان و ه��م کرامت متهم، کرام��ت همه در 
دستگاه قضایی رعایت شود.

رییس قوه قضاییه بیان داش��ت: اساس قانون اساسی توجه 
به حقوق انس��ان و اس��اس آموزه های دینی م��ا توجه به 
حقوق بش��ر اس��ت و اینکه توجه می کنیم و می گوییم در 
کجای دنیا امروز حقوق انس��ان ها تضییع ش��ده اس��ت، از 
باب آموزه های امام بزرگوار، مقام معظم رهبری و ارزشهای 
متن انقاب ماست. رییسی تصریح کرد: امروز می بینید در 
دنیا چگونه حقوق انس��ان را ضایع می کنند و این فریادی 
که علیه بی عدالتی در دنیا بلند ش��ده اس��ت و خروشی که 
مردم آمریکا و اروپا و دیگر کشورهای دنیا علیه بی عدالتی 
دارند، نخواهد خوابید. ممکن اس��ت به خاطر ظلم پلیس و 
ظلم ش��هرداران و ظلم حکومت ترامپ و نظام سلطه، این 
حرکت مق��داری در بعضی از مناطق فروکش کند، اما این 

خشم هرگز از بین نخواهد رفت. 
وی در ادام��ه در پاس��خ ب��ه س��ئوالی درب��اره ویژگی های 
ش��خصیتی و انقابی شهید بهش��تی و نقش ایشان در قوه 
قضایی��ه، اظهار ک��رد: از ویژگی های مهم مرحوم ش��هید 
بهشتی والیت مداری بود و آن روزهایی که به ایشان بسیار 
اهان��ت می کردند و او را مورد ظلم و س��تم قرار می دادند، 
یادم هست که در مس��جد الجواد در مقابل عده ای که می 
گفتند چرا حرف نمی زنید، فریادشان این بود که امام به ما 
فرموده اند س��کوت و سکوت. آنجایی که ایشان پای خود و 
آبرویش مطرح است، وقتی بحث والیتمداری است، خیلی 
قهرمانانه م��ی گوید اگر من امروز حرف نمی زنم، به خاطر 
امر امام اس��ت؛ چون امام فرموده ان��د که نباید ما جامعه را 

دچار تزلزل کنیم.  مرکز رسانه قوه قضاییه

روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت:

بانک مرکزی متخلفان ارزی 
را به مردم معرفی کند

بان��ک  گف��ت:  رئیس جمه��ور 
ارزی  متخلف��ان  بای��د  مرکزی 
بخش ص��ادرات و واردات را به 
طور ش��فاف به م��ردم معرفی 

کند.
یکصد و چهل و پنجمین جلسه 
ستاد اقتصادی دولت به ریاست 
حجت االس��ام حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد 
و در آن، مهم ترین مس��ائل و موضوعات اقتصادی کشور 

مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
رئیس جمهور در این جلسه با اشاره به لزوم درک شرایط 
سخت کش��ور و محدودیت های ناشی از تحریم های ضد 
بشری آمریکا از جمله در زمینه صادرات نفت، گفت: در 
نتیجه این تحریم ها نقل و انتقال ارز با دش��واری همراه 
بوده و از سوی دیگر شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا 
از جمله بسته شدن برخی از مرزها، واردات را هم دچار 
مشکل کرده اس��ت. روحانی با اشاره به تدابیر دولت در 
حوزه اقتصاد در ش��رایط س��خت اعمال تحریم ها در دو 
سال اخیر و به ویژه در دوران شیوع بیماری کرونا در چند 
ماه گذش��ته، افزود: تاش دولت همواره بر حفظ آرامش 
و ایج��اد هماهنگی و هم افزایی می��ان همه بخش های 
فعال اقتصادی دولتی و خصوصی بوده است. وی اعطای 
تس��هیات و تدوین و طراحی سیاس��ت های حمایتی از 
مش��اغل و خانواده های آس��یب دیده از محدودیت های 
ایجاد شده برای مقابله با کرونا، را موفقیت آمیز دانست 

و اظهار داش��ت: اجرای این برنامه ها تا اندازه ای توانسته 
اس��ت در این شرایط سخت به مردم کمک کند، اگرچه 
ممکن است این برنامه ها نتواند تمامی آسیب ها را جبران 
کند. رئیس جمهور با اش��اره به ضرورت مدیریت کارآمد 
فضای عرضه و تقاضا و کنترل قیمت ها، تاکید کرد: همه 
مس��ئوالن و فعاالن اقتصادی اع��م از دولتی و خصوصی 
باید با تاش مضاعف و مراقبت های الزم در مسیر ایجاد 
توازن و آرامش در ب��ازار حرکت کرده و نباید اجازه داد 
نوسانات قیمت، معیشت و زندگی مردم را دچار مشکل 

کرده و فضای روانی جامعه را نا امن کند.
روحانی با اشاره به لزوم کنترل قیمت ها در بازار سرمایه 
بویژه بازار ارز، ادامه داد: مطابق سیاس��ت ارزی کشور و 
مجموعه مصوباتی که در خصوص سیاست تجاری-ارزی 
کش��ور برای توسعه صادرات غیر نفتی و بازگشت ارز آن 
تعریف شده، باید تعهد ارزی همه فعاالن بخش صادرات 
و واردات اعم از دولتی، عمومی و خصوصی در چارچوب 
این قانون و مقررات مش��خص باشد و بانک مرکزی نیز 
موظف اس��ت به طور ش��فاف فهرست تمامی کسانی که 
برای واردات ارز دریافت کرده اند بعاوه میزان عمل آنها 
به تعهداتشان را در سامانه معرفی کنند تا این اطاعات 
برای مردم، رسانه ها و مراجع ذیصاح شفاف و به سهولت 
قابل دس��ترس باش��ند. وی عنوان ک��رد: بانک مرکزی 
می بایس��ت به همه بدهکاران عمده برای بازگرداندن ارز 
حاصل از صادرات اخطار داده و زمان پرداخت برای آنان 
مشخص شود و در صورت تخطی، با معرفی آنها به افکار 
عمومی و مراجع ذیصاح، به تخلف آنها رس��یدگی شود. 
رئیس جمهور تصریح کرد: ش��رایط اقتصادی کش��ور به 
گونه ای است که به هیچ وجه نمی توان در اجرای قوانین 
و اعمال مدیریت فعاالنه تعلل کرد؛ مردم از دولت انتظار 
دارن��د که با قدرت و حساس��یت و بر اس��اس قانون در 

راستای مدیریت اقتصاد کشور تدبیر و تاش کند.
 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

رئیس مجلس: 

مذاکره با آمریکا مطلقاً 
ممنوع است

محم��د باق��ر قالیب��اف گف��ت:  
کش��ورهای غربی بوی��ژه آمریکا 
و برخی کشورهای اروپایی یک 
بار دیگر ماهیت غیرقابل اعتماد 
و خصمانه خود را به ملت ایران 
نش��ان دادن��د. رئی��س مجلس 
شورای اسامی در نطق پیش از 
دستور خود در جلسه علنی روز )یکشنبه( پارلمان اظهار 
داش��ت: ظرف روزهای گذشته کش��ورهای غربی به ویژه 
آمریکا و برخی از کش��ورهای اروپایی یکبار دیگر ماهیت 
غیرقاب��ل اعتماد و خصمانه خود را به ملت ایران نش��ان 
دادن��د و برای چن��د دهمین بار به ما ثاب��ت کردند برای 
حفظ حقوق و عزت ملت ایران و تضمین پیش��رفت راهی 
جز ایستادگی و مقاومت هوشمندانه و خردمندی انقابی 
وجود ندارد. قالیباف در واکنش به صدور قطعنامه شورای 
حکام آژانس بین المللی علیه جمهوری اسامی ایران اظهار 
داشت: به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی اجازه تخطی به 
آژانس از چارچوب های قانونی داده نخواهد شد. وی افزود: 
ما معتقدیم که هر نوع مذاکره باید از موضع قدرت باشد و 
همچنین مذاکره با آمریکا مطلقاً ممنوع است؛ از سازمان 
ان��رژی اتمی و وزارت خارجه نیز می خواهیم اقدام الزم را 
در این راستا انجام دهند و گزارش خود را به مجلس ارائه 
دهند. وی افزود: رفتار دشمن در این ایام گزینه مقاومت 
هوش��مندانه و فعال را به یک گزینه راهبردی برای ملت 
ایران تبدیل کرده که پش��ت س��ر آن اجماع کامل ملی و 

سیاس��ی وجود دارد و اراده ملت ایران ضامن و پشتیبان 
آن اس��ت. این امری اس��ت که از همه کش��ورهای غربی 
و کس��انی که در اتاق های در بس��ته می نش��ینند و علیه 
ملت ایران توطئه می کنن��د، می خواهم به آن توجه ویژه 
داش��ته باش��ند. رئیس قوه مقننه در ادامه تحوالت هفته 
ه��ای اخیر و قطعنامه که با صحنه گردانی آمریکا و رژیم 
صهیونیستی و با کارسازی خیانت آلود کشورهای اروپایی 
علیه ایران در شورای حکام آژانس صادر شد را یادآور شد 
و گفت: همه دیدند با وجود همه طراحی هایی که ش��ده 
بود، هیچ اجماع جهانی علیه ایران ش��کل نگرفت و بلکه 
برخی از قدرت های بزرگ و کش��ورهای دیگر آش��کارا با 
این قطعنامه مخالف��ت کردند. وی افزود: بخش بزرگی از 
آنهایی که به این قطعنامه رای دادند، تحت فشار سنگین 
از جانب آمریکا بودند.  وی افزود: تاریخ ۱7 س��ال گذشته 
نش��ان می دهد ایران هم��واره در چارچوب مقررات بین 
المللی و منافع ملی خود سخاوتمندانه ترین همکاری ها را 
با آژانس داش��ته اما اغلب جز دشمنی های افزون تر و باج 

خواهی های بیشتر چیزی عاید آن نشده است. 
قالیباف گف��ت: دوران کوتاه آمدن در برابر بحران آفرینی 
ها را س��رکرده ایم و البد خوب م��ی فهمند که اکنون در 
س��الگرد اس��قاط پهپاد متجاوز و دوران پسا عین االسد 
هس��تیم. اینجا به صراح��ت اعام می کن��م که مجلس 
ش��ورای اس��امی به عنوان حافظ حقوق ملت، همکاری 
را فق��ط در قبال همکاری می پذی��رد. وی افزود: برهمین 
اس��اس از س��ازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه می 
خواهیم که در اس��رع وقت پاس��خی در خور به این اقدام 
طراح��ی کنند و به مجلس و به نماین��دگان محترم ارائه 
کنند. ما همچنین از حس��ن رفتار دو کش��ور روس��یه و 
چین در قبال این قطعنام��ه تقدیر می کنیم و به بعضی 
کشورهای همس��ایه که گرفتار شیطنت غربی ها شدند، 
یادآوری می کنیم که همسایگان ابدی هستند و منفعت 

همکاری با اروپا و آمریکا زودگذر است.

سرلشکر سالمی: 

دشمنان دیگر هوس راه 
انداختن جنگ نظامی با ما 

را نمی کنند
فرمانده کل س��پاه با بیان این که دشمنان دیگر هوس راه 
انداختن جنگ نظامی با ما را نمی کنند، گفت: دلیل اینکه 
امروز جنگ نظامی نس��خه دش��من برای به دست آوردن 
موقعیت سیاسی نیس��ت؛ آمادگی ها، رشد قدرت دفاعی و 

اعتبار این قدرت است.
س��ردار سرلشکر حسین س��امی در آیین تکریم و معارفه 
جانش��ین ق��رارگاه ثاراهلل س��پاه ک��ه با حض��ور جمعی از 
فرماندهان و مسئولین لشکری و کشوری برگزار شد، اظهار 

کرد: انقاب اسامی ایران در حال بزرگ شدن است و این 
انق��اب الهام بخش به تدریج هم در قلمرو جغرافیای عمق 
و وس��عت می یابد و هم مبانی و مفاهی��م آن عمیق تر بر 
جان انس��ان ها می نشیند. فرمانده کل سپاه با بیان اینکه  
در اوج نبرد همه جانبه و تمام عیار با دش��منان قرار داریم، 
اظهار کرد: به فضل الهی امروز با ایثار، رشادت و هنرنمایی 
مردان و زنان این سرزمین، بسیاری از  عرصه های جهاد به 
میدان غلبه دشمن تبدیل شده است. وی با تأکید بر اینکه 
دشمنان دیگر هوس راه انداختن جنگ نظامی با ما را نمی 
کنند، اظهار کرد: دلیل این مهم توسعه روز به روز این بعد 
از قدرت متناس��ب با رش��د تهدیدات است و تجربه ،تاریخ 
،ق��درت و قضاوتهای جهان از اعتبار این قدرت، دش��منان 
را از انتخاب این راهبرد بازداش��ته است؛ هرچند این اتفاق 

دلیل غفلت ما نخواهد شد.
فرمانده کل س��پاه با اش��اره به رخدادهای اخیر درجوامع 
غربی اظهار کرد: شاید نتوان نسبت مستقیمی بین حوادث 

غرب عالم با انقاب اسامی یافت؛ اما واقعیت این است که 
نس��یم حیات بخش انقاب اس��امی به سراسر عالم وزیده 
و این چش��مه الهام بخش حتی جامعه آمریکا را تحت تأثیر 

شعائر و نشانه های خود قرار داده است.
وی افزود: آتش زدن پرچم آمریکا مدلی از نشان دادن روح 
مبارزه با ظلم و جنایت اس��ت که امروز حتی در س��رزمین 
مادری امریکا در حال رخ دادن اس��ت؛ این اتفاقات به طور 
قطع اله��ام گرفته از روح عمومی جهاد علیه آمریکاس��ت 
که در سرتاس��ر عالم گس��ترش یافته است. وی با تأکید بر 
اینکه جغرافیای جنگ دیگر س��رزمین نیست، بلکه ذهن و 
قلب انس��ان ها اس��ت، گفت: امروز امنیت ملی تنها امنیت 
سرزمینی را شامل نمی ش��ود، بلکه امنیت خاطر انسان ها 
و تاثیرگ��ذاری بر آرامش درونی آنها اس��ت و دش��منان با 
در نظر گرفتن این مهم، معیش��ت و اقتصاد را رکن مس��لم 
راهبرد خصمانه خود علیه ملت ایران قرار داده اند. فرمانده 
کل سپاه در ادامه تصریح کرد: در این نبرد همه جانبه که 

در آن فشار سیاسی، جنگ فرهنگی، جنگ اقتصادی، نبرد 
در عرصه های امنیت داخلی، جنگ های روانی ،س��ایبری و 
رس��انه ای، امواجی از مخاطره دائم��ی را ایجاد کرده اند تا 
جامعه م��ا را تحت تأثیر قرار دهند؛ ما باید مقابله ای همه 
جانبه و قوی برابر این پدیده ها داشته باشیم و از فراز آنها 
عبور کنیم. سرلش��کر سامی از تهران به عنوان ام القری و 
نقط��ه مرکزی آینه تمام نمای ارزش های انقاب اس��امی 
ن��ام برد و تأکید کرد: هر تحول��ی در تهران به مثابه تحول 
در تمام جغرافیای انقاب اس��امی اس��ت ؛ تهران پناهگاه 
مظلومان عالم و بیرق دار جهاد جهانی علیه استکبار است 
و دش��من این نقطه را کانون توجه قرار داده اس��ت. وی با 
بیان اینکه ما باید برای امنیت تهران با ش��عاع تأثیر جهانی 
بکوشیم گفت: رسالت قرارگاه ثاراهلل که با تدبیر مقام معظم 
رهبری تأس��یس و فرماندهان بزرگی پرچمدار آن بوده اند؛ 
س��نگین و خطیر است و در تحقق این مهم  تمامی نهادها 

و دستگاه ها نقش دارند.  سپاه نیوز
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گزارش

جزئیات جلسه ۲ ساعته کمیسیون تحقیق مجلس با تاجگردون
س��خنگوی کمیسیون تحقیق مجلس شورای اس��امی جزئیاتی از جلسه دو 
ساعته این کمیسیون با غامرضا تاجگردون منتخب مردم گچساران را تشریح 
ک��رد. حجت اهلل فیروزی گفت: تاکنون یک جلس��ه نزدیک به دو س��اعت با 
تعدادی از معترضان نسبت به پرونده اعتبارنامه آقای تاجگردون، در کمیسیون 
تحقیق مجلس داشتیم. وی افزود: همچنین جلسه ای حدود دو ساعته با آقای 
تاجگردون داش��تیم که در هر دو نشس��ت که به صورت جداگانه برگزار شد، هم 
معترض��ان و هم آقای تاجگردون دالیل خود را مط��رح کردند. فیروزی تأکید کرد: در 
جلسه کمیس��یون تحقیق با آقای تاجگردون، اعضای این کمیسیون توضیحات وی را 
استماع کردند و هیچ گونه رأی گیری نسبت به پرونده اعتبارنامه منتخب مردم گچساران 
صورت نگرفت. وی اضافه کرد: قرار است ظرف هفته جاری، جلسه ای با نمایندگانی از 

وزارت اطاعات و شورای نگهبان در این باره داشته باشد. تسنیم

مسئولیت جدید سردار اسماعیل کوثری 
س��ردار اسماعیل کوثری از مس��ئولیت جدید خود در سپاه بعد از پایان 

دوره حضورش در قرارگاه ثاراهلل خبر داد.
س��ردار اسماعیل کوثری از مس��ئولیت جدید خود در سپاه بعد از پایان 
دوره حضورش در قرارگاه ثاراهلل خبر داد و گفت: از امروز به عنوان مشاور 

فرمانده کل سپاه در خدمت این نهاد انقابی خواهم بود.
در مراسم تکریم و معارفه جانشین قرارگاه ثاراهلل سپاه که با حضور سرلشکر 
»حسین سامی« فرمانده کل سپاه، برگزار شد، سرتیپ پاسدار »حسین نجات« 

با حکم فرمانده کل سپاه به عنوان جانشین قرارگاه ثاراهلل سپاه منصوب شد.
سردار کوثری در سابقه خود ۱۶ سال فرماندهی لشکر 27 محمد رسول اهلل )ص( 
و ریاس��ت اداره امنیت ستاد کل نیرو های مسلح را دارد. وی همچنین نمایندگی 

مردم تهران در دوره های هشتم و نهم مجلس را بر عهده داشت.  میزان

سند راهبردی مدیریت بحران تصویب شده است
وزیر کش��ور از تصویب س��ند راهبردی مدیریت بحران در نشست ستاد 
ملّی مدیریت بحران خبر داد و گفت: این سند را برای تصویب نهایی و 
اجرا به شورای عالی ارجاع خواهیم داد. عبدالرضا رحمانی فضلی اظهار 
داش��ت: حدود 2۱ م��ورد آیین نامه، دس��تورالعمل و برنامه های اقدام 
داری��م که برای همه حوادث و همه موارد س��وانح طبیعی و غیرطبیعی 
این برنامه های اقدام باید دیده شود که شامل فرآیندها، سازمان کار، منابع 
و تجهیزات اس��ت. وزیر کش��ور افزود: موضوع مهمی که در این جلسه در مورد 
آن بحث ش��د، موضوع شرایط ویژه تهران و مدیریت بحران در کان شهر تهران 
اس��ت که قرار شد از طرف وزیر کشور به عنوان مسئول مدیریت بحران کان، با 
دادن جانشینی و تعیین شرایط و وظایف و ماموریت های تعیین شده به شهردار 

تهران این موضوع را حل و فصل کنیم. فارس

رئیس دستگاه قضا:

مردمبایداحساسکنندکهاجرایعدالتصورتمیگیرد

ایران خواستار اقدام رومانی برای 
روشن شدن علت مرگ تبعه ایرانی شد

مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه با دعوت از سفیر 
رومانی در تهران و اعطای یادداش��ت رس��می وزارت 
امور خارجه به وی خواس��تار تسریع در اقدام مقامات 
ذی رب��ط رومانی برای بررس��ی و اع��ام علت مرگ 

غامرضا منصوری، تبعه ایرانی شد.
وی ضم��ن تاکید بر وظیفه دول��ت رومانی در تأمین 
امنیت جانی غامرضا منصوری که تحت نظارت پلیس 
آن کشور قرار داش��ته، با اشاره به درخواست خانواده 
متوفی و اهمیت این پرونده برای افکار عمومی بر لزوم 
سرعت بخش��یدن به روند انجام تحقیقات پزشکی و 
قانونی، شفاف سازی در خصوص علت فوت غامرضا 

منصوری و انتقال جسد متوفی به کشور تاکید کرد.

خبر


