
رئیسی به  لوکاشنکو تبریک گفت
ســید ابراهیم رئیســی رئیس جمهــور در پیامی 
فرارسیدن سالروز استقالل بالروس را به »الکساندر 
گریگوروویچ لوکاشــنکو« رئیس جمهور این کشور 

تبریک گفت.
رئیســی در پیام خود به رئیس جمهوری بالروس 
با تبریک فرا رسیدن ســالروز استقالل این کشور 
ابراز امیدواری کرد که در پرتو مســاعی مشــترک 
و بــا بهره گیری از ظرفیت های گســترده موجود، 
همکاری های دو کشور بیش از پیش گسترش یابد.

آیین نامه تسهیل پرداخت وام ازدواج 
ابالغ شد

سخنگوی دولت از ابالغ آیین نامه  مربوط به تسهیل 
پرداخت وام ازدواج خبر داد.

علی بهادری جهرمی ســخنگوی دولت در حساب 
کاربری خود در توئیتر، نوشــت: ۴۸ ساعت پس از 
تاکید رئیس جمهور، آئین نامه مربوط به تســهیل 
پرداخــت وام ازدواج ابــالغ شــد. وی تاکید کرد: 
بانک ها مکلفند تــا ۱۰ روز پس از تکمیل مدارک 
با اعتبارســنجی، دریافت حداکثر یک سفته یا یک 
ضامن یا طبق بخشنامه ضمانت وام های خرد، وام 
ازدواج را پرداخت کنند. سخنگوی دولت در پایان 
مطلب خود آورده اســت: بانک مرکزی به تخلفات 

احتمالی رسیدگی می کند.

معاون سیاسی وزارت کشور تغییر کرد
»محمدرضــا غالمرضا« به عنوان معاون سیاســی 

جدید وزارت کشور منصوب شد.
احمد وحیدی وزیر کشــور طی حکمی محمدرضا 
غالمرضا را به عنوان معاون سیاســی وزارت کشور 
منصوب کرد. پیش از این محمدباقر خرمشــاد از 
شهریور ۱۴۰۰ عهده دار مسئولیت معاونت سیاسی 

وزیر کشور بود.

 پرچم دفاع از حقوق بشر را 
دشمنان اصلی آن بلند کرده اند

دبیر ســتاد حقوق بشر گفت: پرچم دفاع از حقوق 
بشــر را کســانی بلند کرده اند که دشمنان اصلی 

حقوق بشرند.
به گــزارش مدیریــت ارتباطات و اطالع رســانی 
معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ســتاد حقوق 
بشــر، کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل قوه 
قضائیه و دبیر ســتاد حقوق بشر جمهوری اسالمی 
ایران، در صفحه شــخصی خود در توییتر نوشت: 
»گزارش پنتاگون افشــا کرده که طی ۱۱ ســال 
گذشــته، ارتش آمریکا ۱۳۵ هزار پرونده تجاوز و 
۵۰۹ هزار پرونده آزار جنســی را ثبت کرده است. 
پرچم دفاع از حقوق بشر را کسانی بلند کرده اند که 
دشمنان اصلی حقوق بشرند.« گزارشگر یافته های 
کمیسیون مستقل تحقیقات ارتش ایاالت متحده به 
ثبــت ۱۳۵ هزار مورد تجاوز جنســی و ۵۰۹ هزار 
مورد آزار و اذیت جنســی در ۱۱ ســال گذشــته 
و نــاکام مانــدن اقدام های ســطوح فرماندهی در 
راستای رفع این معضل اشاره کرده  است. بر اساس 
یافته های این گــزارش، ۶۵ هزار و ۴۰۰ زن و ۶۹ 
هزار و ۶۰۰ مرد در ارتش آمریکا در معرض تجاوز 
جنســی و در حدود ۵۰۹ هزار تن )شــامل ۲۲۳ 
هــزار زن و ۲۸۶ هزار مرد( در معرض آزار و اذیت 

جنسی، طی سال های گذشته قرار گرفته اند.

حوزه انتخابیه تهران منطقه ای شود
نماینده مردم تهــران در مجلس گفت: مدل فعلی 
که ۳۰ نفر نماینده تهران باشــند، کارآمد نیســت 
و بایــد تغییر کند. برای مثال، برخی کارشناســان 
می گویند حوزه انتخابیه تهران منطقه ای و تبدیل 

به ۲۲ منطقه شود.
روح اهلل ایزدخواه در گفتگــو با مهر، با بیان اینکه 
قانــون انتخابات مجلس باید اصالح شــود، اظهار 
داشــت: در حال حاضر رویکردهای مختلف و بعضاً 
متضادی دربــاره اصالح قانــون انتخابات مجلس 
مطرح می شــود و باید ببینیم قانون انتخابات باید 
از چه منظری اصالح شــود. وی بیان کرد: برخی 
می گویند انتخابات مجلس باید مانند بســیاری از 
کشورهای دنیا حزبی شــود و کرسی های مجلس 
بایــد بین احزاب تقســیم شــود. همچنین برخی 
معتقدند انتخابات مجلس باید استانی شود و برخی 
هم بحث تناسبی شدن انتخابات مجلس را مطرح 
می کنند. نماینده مردم تهران در مجلس شــورای 
اســالمی تصریح کــرد: در حال حاضــر انتخابات 
مجلس محلی و شهرســتانی است و این آسیب را 
می زند که نماینده همیشه باید به فکر شهر خودش 
باشد و مســائل ملی را رها کند. این مسئله باعث 
می شــود قانون گذاری در سطح ملی ضعیف شود و 
سهم خواهی و کشــمکش بین شهرها و استان ها 
رخ دهد که در همه دوره های مجلس شــاهد این 
وضعیت هستیم. برای مثال در زمان بررسی الیحه 
بودجه، کشــمکش و سهم خواهی در مجلس بسیار 

زیاد دیده می شود.
عضو هیئت رئیســه کمیســیون صنایــع و معادن 
مجلس شــورای اســالمی گفت: اگــر در جایی به 
صورت ساختاری ایراد و فسادی وجود داشته باشد، 
نماینده باید آن را حل کند اما اینکه نماینده درگیر 
لوله کشــی و آب رسانی روســتاها باشد، به مجلس 
ضربه وارد می شــود و نقش ملی نماینده به شــدت 
تضعیف می شود. رویه فعلی یعنی انتخابات محلی و 
شهرستانی باید اصالح شود. باید انتخابات مجلس به 
نحوی اصالح شود که نماینده برای آنکه در دوره های 
بعدی انتخابات بتواند رأی بیاورد، کمتر نیاز پیدا کند 

تا مطالبات شهر و ناحیه خودش را رفع کند.

اخبار

رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران 
گفت: امنیت پایداری در منطقه حاکم اســت و این در 
نتیجه تالش نیروهای مسلح، مرزبانی و نیروی انتظامی 

و سپاه است.
به گزارش ســپاه نیوز؛  سردار سرلشــکر پاسدار محمد 
باقری رئیس ســتادکل نیروهای مســلح روز یکشنبه از 
طریق فرودگاه ســنندج وارد اســتان کردســتان شد و 
مورد اســتقبال نماینده ولی فقیه در استان، استاندار و 

فرماندهان نظامی و انتظامی قرار گرفت.
رئیـس سـتادکل نیروهای مسـلح در بـدو ورود در جمع 
اسـتان  در  از حضـور  ابـراز خرسـندی  بـا  خبرنـگاران 
کردسـتان و سـالم و قدردانـی از مجاهدت های مردمان 
مقـدس  دفـاع  و  انقـالب  دوران  طـول  در  دیـار  ایـن 

گفـت: هـدف از این سـفر سرکشـی، بررسـی حوزه های 
مربـوط بـه نیروهای مسـلح و امنیت منطقـه و مرزهای 

است. کردسـتان 
وی اظهار داشــت: وضعیت امنیت هم در کردســتان و 
هــم مرزهای آن فوق العاده مطلوب اســت و مشــکلی 
نداریم، بعضا شرارت های بســیار پراکنده ای وجود دارد 
که نیروهای مســلح هم مرزبانی انتظامی، هم ســپاه و 
هم ارتش همه از زمین و هوا مشــغول فعالیت هستند و 

امنیت پایداری در منطقه حاکم است.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران 
افزود: خدا را شــکر می کنم که فرصتی شد به سرزمین 
کردستان بیایم و عرض ارادت و سالم به مردم خونگرم 

این استان داشته باشم.

رییس ستاد کل نیروهای مسلح:

امنیت پایدار در کردستان حاکم است
مراسم تشییع پیکر خانم »سبا بابایی« )کونیکو یامامورا( 
مادر ژاپنی شــهید دفاع مقدس »محمــد بابایی« که با 
عنوان مهاجری از ســرزمین آفتاب شناخته می شد، روز 
)یکشــنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱( با حضور جمعی از مسئوالن 
و اقشار مختلف مردم از مسجد انصارالحسین)ع( نیروی 

هوایی در تهران برگزار شد.
در این مراسم حجت االسالم والمسلمین ابوترابی فرد امام 
جمعه موقت تهران به نمایندگی از ســوی رهبر معظم 
انقالب اســالمی حضور یافت و پس از بیان سخنانی به 

خانواده و بازماندگان این مرحومه تسلیت گفت.
ناصر کنعانی ســخنگوی وزارت امور خارجه نیز در این 
مراســم پیام تســلیت امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه 
را قرائت کرد. امیرحســین قاضی زاده هاشــمی رئیس 

بنیاد شــهید و امور ایثارگــران و غالمعلی حدادعادل و 
تشــخیص  اعضای مجمع  محمدحســین صفارهرندی 

مصلحت نظام نیز حضور داشتند.
»کونیکــو یامامورا« )ســبا بابایی( مادر شــهید محمد 
بابایــی که از چنــدی قبل به علت ضایعه تنفســی در 
بیمارســتان خاتم االنبیا)ص( بســتری بود، جمعه ۱۰ 
تیرماه ۱۴۰۱ دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش 
پیوســت. او تنها مادر شــهید دفاع مقــدس با اصالت 
ژاپنی اســت. »کونیکــو یامامورا« )ســبا بابایی( متولد 
۱۳۱7 در ژاپن بود و از ســال ۱۳۸۴ با انجمن حمایت 
از قربانیان ســالح های شــیمیایی و در ادامــه با موزۀ 
 صلح تهران به عنوان مســئول بخش تبادل فرهنگی با 

ژاپن همکاری داشت.

 تشییع پیکر مادر ژاپنی شهید بابایی 
بر دستان زنان و مردان ایرانی

هواپیمای مســافری ایران از بندرعباس عازم دبی بود، بر 
فراز آب های خلیج فارس که رســید، ناو آمریکایی آن را با 
بیش از ۲۹۰ مسافر و خدمه هدف قرار داد تا برگ دیگری 

بر جنایات آمریکا اضافه شد.
به گزارش فارس، دوازدهم تیر ۱۳۶7 هواپیمای مســافری 
ایربــاس ایران کــه از بندرعباس عازم دبی بــود، بر فراز 
آب های خلیج فــارس و در نزدیکی جزیره »هنگام« مورد 
هجــوم یگان های دریایــی متجاوز آمریکایی مســتقر در 
آب های خلیج فارس قرار گرفت و همه مســافران و خدمه 
آن اعــم از مــرد و زن و کودک و نوجوان و کهن ســال به 
شهادت رســیدند که در ادامه به بررسی ابعاد مختلف این 

حادثه تخلف پرداخته ایم.
قرار بــود روز دوازدهم تیر ۱۳۶7 هواپیمــای ایران ایر با 
شــمارهٔ پرواز ۶۵۵ با و شناســه »IR۶۵۵« به همراه ۲7۵ 
مسافر )با ملیت های ایرانی، اماراتی، یوگسالوی، پاکستانی، 
هنــدی و ایتالیایی( و ۱۶ خدمهٔ پرواز که در مجموع بیش 
از ۲۹۰ نفر می شدند در ســاعت ۱۰ صبح به مقصد دبی، 
امــارات متحده عربی پرواز کند. این هواپیما از تهران عازم 
دبی بود و در بندرعباس توقف داشت. اما این پرواز به دلیل 
اصابت دو موشــک هدایت شونده ریم -۶۶ از ناو وینسنس 
آمریکا هرگز به مقصد نرسید و در خلیج فارس سقوط کرد 
و بیش از ۲۹۰ سرنشــین ایــن هواپیما، یعنی ۶۶ کودک، 
۵۲ زن، ۱7۲ مرد و ۳۶ نفر از اتباع یوگسالوی سابق، هند، 

پاکستان، ایتالیا و امارات در این پرواز قربانی شدند. 
بر اساس گزارش نیروی دریایی آمریکا، در بامداد روز حادثه 
دو فروند از کشــتی های جنگی آمریکا یعنی ناو یواس اس 
وینســنس و ناوچه یواس اس مانتگومری با قایق های توپ 
دار ایرانــی که یک نفتکش پاکســتانی را در خلیج فارس 
تهدیــد کرده بودند، درگیر می شــوند و دو طرف به تبادل 
آتــش می پردازند. چهل دقیقه پــس از آغاز این درگیری، 
ناو یواس اس وینســنس دو فروند از ایــن قایق ها را غرق 
می کنــد. اگرچه در گزارش های اولیه گفته شــده بود که 
این درگیری در آب های بین المللی روی داده اما بعدها در 
سال ۱۹۹۲ میالدی مشخص شد که محل وقوع این نزاع، 

آب های ایران بوده است.
همزمان با این درگیری، ایرباس مســافربری ایران فرودگاه 
بندرعباس را حدود نیم ســاعت دیرتر از زمان برنامه ریزی 
شــده برای پرواز، ترک می کند. تحقیقــات بعدی نیروی 
دریایی آمریکا نشان داد که این هواپیمای ایرانی در همان 
راه هوایی تجاری تأیید شده اش در حال پرواز بوده و خود 

را نیز در فرکانس های کنترل ترافیک هوایی به عنوان یک 
هواپیمای غیرنظامی معرفی کرده است.

همزمان با پرواز این هواپیما ویلیام سی. راجرز، کاپیتان ناو 
»یواس اس وینسنس« اطالعاتی را دریافت می کند مبنی بر 
اینکه یک هواپیمای ناشناس که از سوی رادارها شناسایی 
شــده است، به تماس ها و هشــدارها پاسخ نمی دهد. به او 
همچنین گفته شده بود که احتمال دارد این هواپیما، یک 
جنگنده اف -۱۴ ایران باشد. این ناو همچنین ادعا کرد که 
هواپیما به تدریج ارتفاع خود را کم کرده و در مسیر عادی 
خود نیز نبوده که بعداً ثابت شــد چنین ادعاهایی واقعیت 

نداشته است.
در ســاعت ۱۰:۲۲ ناو جنگی وینســنس آمریکا که از یک 
مأموریت اســکورت برمی گشــت و به حریم آب ّهای ایران 
وارد شده بود، به دســتور ناخدا ویلیام راجرز، فرمانده ناو 
وینســنس، موشک اســتاندارد ۲ را به ســوی پرواز ۶۵۵ 
شــلیک کرد. هواپیما از صفحه رادارهای زمینی محو شده 
و در آب های خلیج فارس ســقوط کرد. بــا عدم اطالع از 
سرنوشــت هواپیما، برج مراقبت فــرودگاه بندرعباس، در 
تماس با دبی، پیگیر سرنوشــت پرواز ۶۵۵ شده ولی آن ها 
نیــز اظهار بی اطالعی کردند. بالفاصلــه پس از این واقعه، 

مقامات آمریکایی اعالم کردند که یک فروند هواپیمای اف 
-۱۴ جمهوری اسالمی ایران را مورد هدف قرار داده اند.

پــس از ســقوط این هواپیمــا، هیچ کدام از کشــتی های 
آمریکایــی حاضــر در منطقــه اقدامی برای جســتجوی 
بازماندگان و نجات آنهــا نمی کنند. به این ترتیب بیش از 
۲۹۰ سرنشین این هواپیما که ۶۶ نفر از آنها کودک بودند، 
تنها به این دلیل که هواپیمایشان »به اشتباه« هواپیمایی 

جنگنده شناسایی شده بود، کشته می شوند.
»ناخدا ویلیام ســی. راجرز ســوم« که معمــوال به عنوان 
»ویل سی. راجرز سوم« شناخته می شود در دسامبر سال 
۱۹۳۸ در »فورت ورث تگزاس« به دنیا آمد. او افسر نیروی 
دریایــی آمریکا بود و بیش تر بــه خاطر فرماندهی ناو »یو. 
اس. اس وینســنس )G- ۴۹(«، یک ناوشــکن در کالس 
 Aegis مجهــز به سیســتم های رزمی Ticonderoga
شــناخته شــده بود. در زمان فرماندهی او، این ناو، عامل 
جنایت ســرنگون کردن پرواز شماره ۶۵۵ هواپیمای ایران 
بر فراز خلیج فارس بود که منجر به کشــته شــدن ۲۹۰ 

غیرنظامی شد.
تمام ســربازان ناو جنگی وینســنس پــس از این حادثه، 
به خاطر به پایان رســاندن چند ســال حضور خود در یک 

منطقهٔ جنگی مدال مبارزه دریافــت کردند. مدال نیروی 
دریایی آمریکا اغلب به کارهای قهرمانی یا خدمات شایسته 
داده می شــود. بر اساس گفته های شبکهٔ هیستوری، مدال 
مبارزه به کسانی داده می شد که می توانستند با »سرعت و 

دقت آتش بگشایند«.
روزنامهٔ واشینگتن پست در مقاله ای در سال ۱۹۹۰ نوشت 
که مدالی که به خدمهٔ ناو وینسنس داده شد به خاطر تمام 
دوره عملیاتی و مأموریتی آنها از سال های ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۸ 
و همچنین اقدامات آن هــا در مقابله با قایق های تندروی 

جنگی ایرانی بود.
در ســال ۱۹۹۰ ناخدا ویل راجرز مدال لژیون لیاقت را از 
دستان جورج هربرت واکر بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا، 
به خاطر رفتار بسیار شایسته و انجام خدمات برجسته بین 
تاریخ آوریل ۱۹۸7 تا مه ۱۹۸۹ به عنوان افسر فرماندهٔ ناو 
وینسنس دریافت کرد. راجرز در حالی این مدال لیاقت را 
دریافت می کرد که در مراســم تجلیلش هیچ اشــاره ای به 

سرنگون کردن پرواز ۶۵۵ ایران ایر نشد.
عملیات جمع آوری اجســاد قربانیان پرواز ۶۵۵ ایران ایر با 
بسیِج کلیهٔ امکانات منطقهٔ یکم دریایی ارتش )بندرعباس( 
به همــراه اعزام ۸۰ تَن غــواص، دو فروند ناو )ناوهای تنب 
و الوان(، دو فروند هوا نــاو و چهار فروند بالگرد، بالفاصله 
پس از واقعه آغاز شــد. بعد از جمع آوری اجســاد، سریعاً 
جمــع آوری قطعات هواپیما آغاز شــد. این دو عملیات به 
صورت شــبانه روزی و در مجموع به مــدت ۵۲ روز انجام 

گرفت. دالیل زیر باعث طول کشیدن عملیات شده بود:
دمــای هوا در طول روز، به بیش از ۵۰ درجهٔ سلســیوس 
می رســید. قطعات اجســاد به دلیل باقی مانــدن در آب 
ورم کــرده و حتی در تابوت جا نمی شــدند و مســئولین 
 ناچار شــدند تا بــرای انتقال آن هــا از برانکاردهای توری 

استفاده کنند.
به دلیل اصابت موشک دوم، ضمن پرتاب شدن مسافران به 
بیروِن هواپیما، پوست سر و بدِن آن ها َکنده و گوشت بدن 
اکثر آن ها نیز تکه تکه شــده و در نهایت قطعات متالشی 

شدهٔ بدن آن ها در سطح وسیعی از دریا شناور شده بود.
حاضریــن در عملیــات بــا صحنه های بســیار دل خراش 
و تکان دهنــده ای روبرو می شــدند. مثــال، تکه های بدن 
مســافران بی گناه به دســت و بدن غواصان می چســبید. 
شــدت دل خراش بودن این صحنه ها طوری بود که بعضاً 
خبرنگارانی که تحمل دیدن چنین صحنه هایی را نداشتند، 

دوربینشان را رها کرده و صحنه را ترک می کردند.

| دوشنبه|13 تیر 1401|شماره 5902|  www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatroozرویداد

گزارش
ماجرای شلیک ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایرانی 

دردی که پس از 34 سال فراموش نشده

وزیر دفاع و پشـتیبانی نیروهای مسـلح از مراحل تولید جت آموزش پیشـرفته »یاسـین« 
در سـازمان صنایع هوایـی بازدید کرد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی وزارت دفـاع، امیـر سـرتیپ محمدرضا آشـتیانی در راسـتای 
بازدیـد از زیرمجموعـه هـای وزارت دفـاع و پشـتیبانی نیروهـای مسـلح و پیگیری هـای 
مجدانـه بـرای بـه ثمـر رسـیدن پـروژه هـای تحقیقاتـی و تولیدی بـا حضور در سـازمان 

صنایـع هوایـی نیروهـای مسـلح، از مراحـل طراحـی، تولیـد و سـاخت جـت آمـوزش 
پیشـرفته» یاسـین« بازدیـد کرد. 

ــا  ــین، ب ــی یاس ــت آموزش ــد ج ــت: تولی ــد گف ــن بازدی ــان ای ــتیانی در جری ــر آش امی
 توجــه بــه ماموریتــش در حــوزه آمــوزش خلبانــان، هــم افزایــی و همــکاری همــه ارکان

 وزارت دفاع را می طلبد.

 بازدید وزیر دفاع از مراحل تولید
 جت آموزش پیشرفته »یاسین«

ورود کمیسیون اصل نود به پرونده تخلف در کنکور تجربی
نائب رئیس کمیســیون اصل نود مجلس از ورود این کمیســیون به موضوع تخلف در کنکور تجربی خبر داد و تأکید 
کرد: دیگر نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی نیز باید این موضوع را به طور جد مورد بررسی و پیگیری قرار دهند.
حجت االسالم نصراهلل پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با فارس، با اشاره به ماجرای 
مسائل مطرح شده درباره رشته علوم تجربی کنکور سراسری گفت: کمیسیون اصل نود به این موضوع ورود کرده و این 
مسئله را تا حصول نتیجه نهایی به طور جد مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد داد. وی افزود: دیگر نهادهای نظارتی 

همچون سازمان بازرسی و... باید موضوع لو رفتن سؤاالت کنکور را مورد پیگیری و رسیدگی قرار دهند.
وی اظهار داشــت: آنچه که مسلم اســت در رشته تجربی تخلف صورت گرفته و مسئوالن سازمان سنجش این مسئله 
را پذیرفته اند، اما اینکه این تخلف صورت گرفته در چه ســطحی است و چه اقداماتی باید برای جلوگیری از مخدوش 
شدن سؤاالت و لو رفتن آن انجام شود، موضوعی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. وی با اشاره به مشکالتی که در 
این بحث ایجاد می شود، افزود: ما موظف هستیم که از حقوق همه مردم دفاع کنیم اما کسانی که به غیر از خدا کسی 

را ندارند، وظیفه مضاعفی را برای ما ایجاد می کند که تا مراقبت کنیم حقی از این افراد ضایع نشود.
نائب رئیس کمیســیون اصل نود مجلس اظهار داشت: با توجه به اینکه مسئوالن سازمان سنجش پذیرفته اند تخلفات 
و اشــکاالتی صورت گرفته که ســؤاالت کنکور تجربی لو رفته، باید مسئوالن این سازمان برای صحت کنکور تجربی و 
برطرف شــدن اشــکاالت ادله الزم را بیاورند. معموال اصل بر صحت اســت اما منتهی که برخالفش دلیلی اقامه نشده 
باشد. حال وقتی ادله ای اقامه شده که تخلفاتی صورت گرفته و بخشی از این تخلفات کشف و اعالم شده، لذا باید حتما 
متولیان امر برای صحت کنکور برگزار شــده ادله  الزم را بیاورند و نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی، حراست 

سازمان سنجش و... به موضوع ورود کنند.
پژمانفر خاطرنشان کرد: جوانان و نوجوانان ما بزرگترین سرمایه های کشور ما هستند و نباید آرامش روانی آنها اینگونه 
هــم بریزد و نباید کار کنیم که برای نوجوانانی که بعضا یک تا دو ســال وقــت خود را صرف کرده اند تا رتبه خوبی را 
در کنکور به دســت آورند، احســاس یأس و ناامیدی داشته باشند و باید نگرانی های آنها برطرف شود. وی افزود: ما به 
موضوع تخلف صورت گرفته در لو رفتن سؤاالت کنکور سراسری تجربی ورود خواهیم کرد و تا آنجا پیش خواهیم رفت 
که یقین حاصل کنیم که همه ایرادات و اشــکاالت رفع شــده باشد. وی اظهار داشت: نباید به گونه ای عمل کنیم که 
احســاس ناامیدی در جوانان و نوجوانان ما ایجاد شــود. به هر حال باید موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد و اگر تخلفی 
صورت گرفته باید با آن برخورد شــود. نائب رئیس کمیســیون اصل نود مجلس اظهار داشــت: حراست و حفاظت از 

سؤاالت کنکور نظارت بیشتری را می طلبد.

وحیدی: اتباع فاقد مدارک هویتی باید به کشور خود بازگردند
وزیر کشور با اشاره به طرح شناسایی اتباع بیگانه فاقد مدرک هویتی در کشور، گفت: تاکنون دو میلیون و ۳۰۰ هزار 

تن از اتباع مراجعه کرده و کارت الزم را دریافت کرده اند.
احمد وحیدی در جلسه کمیسیون ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی با حضور در جمع خبرنگاران، با اشاره به طرح 
شناســایی اتباع بیگانه در کشــور، اظهار کرد: برخی از این افراد هنوز به این طرح )شناسایی اتباع بیگانه فاقد مدرک 

هویتی( مراجعه نکرده اند و افرادی که مراجعه نکردند از دید ما حضورشان از این پس غیرقانونی محسوب می شود.
وی با بیان اینکه با اتباعی که  برای ثبت نام در این طرح )شناسایی اتباع بیگانه فاقد مدرک هویتی(  ثبت نام نکرده اند 
برخورد خواهد شــد، در عین حال ادامه داد: البته ما با همســایگان خود رابطه خوبی داریم اما باید همه اینها ســامان 
یافته و )حضورشان( با حساب و کتاب باشد و به همین دلیل آنهایی که مشارکت کردند و آمدند از دید ما حضورشان 

شناسایی شده است و از خدمات بانکی و بیمه و ارتباطات در چارچوبی که مشخص می شود برخوردار خواهند شد.
بــه گفته وحیدی، اتباعی که در این طرح ثبت نام کرده اند، می توانند در زمان بندی هایی که مشــخص خواهد شــد 
فعالیت هایشان را مطابق با چارچوب  قانونی انجام داده و حضورشان مجاز است، اما حضور اتباعی که ثبت نام نکرده اند، 

غیر قانونی بوده و این غیر قانونی بودن به آن معناست که باید به وطن خود بازگردند.
وی با اشاره به موضوع کمبود فضای آموزشی برای اتباعی که در کشور می مانند، توضیح داد: در این راستا باید تدبیر 
کرد که چطور به رفع این مشــکل کمک کنیم. دوســتان ما در وزارت کار می توانند ســقفی به عنوان ویزای اشتغال 
و یا ویزای کار برای این موارد مشــخص کنند و بعد مرحله به مرحله ســاماندهی این افراد دنبال خواهد شــد. وزیر 
کشــور در پاســخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا هزینه سفر اتباع افغانستانی به ایران با دالر محاسبه می شود، اظهار کرد: 
افغانستانی هایی که به ایران می آیند باید هزینه ویزا را طبق قانون عادی کشور بپردازند. برای دوستانی که از افغانستان 
به ایران می آیند طبق چارچوب وزارت خارجه و با توجه به اینکه نوع مراجعه آنها چیســت ویزای مختلفی پیش بینی 
شــده اســت و اصل هزینه از آنها گرفته می شود. وی همچنین درباره اینکه بعضا دیده شده هزینه های بین شهری نیز 

از این اتباع به دالر اخذ می شود، تصریح کرد: این امر قابل رسیدگی است و رسیدگی به این را دنبال خواهیم کرد. 
وحیدی در بخش دیگر سخنان خود درباره اتباع جا مانده از ثبت نام در طرح مذکور که اطالعی از این طرح نداشتند، 
خاطرنشان کرد: اگر برایمان مشخص شود که این اتباع مطلع نبودند و از این رو در طرح ثبت نام نکرده اند، تسهیالت 
ویژه ای را برایشــان در نظر خواهیم گرفت. وزیر کشــور در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر برخورد تند در دفاتر کفالت 
با اتباع، تاکید کرد: اگر مورد و گزارشــی در این راستا به ما برسد، با آن برخورد خواهیم کرد. برخورد در دفاتر کفالت 

با اتباع باید با کمال کرامت انجام شود.


