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روحانی در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید مطرح کرد؛

عوامل تروریستی اهواز از همسایگان جنوب خلیج 
فارس تغذیه می شوند

رئیس جمهور گفت: متاسفانه دیروز عواملی که هم پول و هم سالح و سیاست 
و تبلیغاتشان از همسایگانمان در جنوب خلیج فارس تامین می شود مردم، 

نوجوانان و کودکان ما در اهواز را به خاک و خون کشیدند.
به گزارش ایسنا حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری صبح 
یکشنبه در آئین بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید که در دبیرستان دخترانه 
نمونه دولتی عترت منطقه 9 تهران برگزار شد، اظهارکرد: اول مهر روز آغاز تالش برای 

یادگیری و اندوختن سرمایه های علمی و معنوی است.
وی با گرامیداشت همزمانی هفته دفاع مقدس و همزمانی این مناسبت با آغاز سال 
تحصیلی مدارس به حادثه تروریستی دیروز اهواز اشاره و خاطرنشان کرد: متاسفانه دیروز 
مردم شهر اهواز که در دوران دفاع مقدس قهرمانانه ایستادند و مقاومت کردند و هیچگاه 
نگذاشتند خیابانی از شهرشان در تصرف عفلقیان قرار بگیرد، دیروز به دست عواملی که 
هم پول و هم سالح و هم سیاست و تبلیغاتشان از همسایگانمان در جنوب خلیج فارس 

شروع می شود به خاک و خون کشیده شدند.
رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه اول مهر به دلیل بازگشایی مدارس برای ما بسیار 
اهمیت دارد، گفت: اول مهر برای ما مهم است چون یک بار دیگر کار و تالشمان را برای 

فراگیری و یادگیری آموزش ها و مهارت های الزم زندگی آغاز می کنیم.
رئیس جمهوری با بیان اینکه اگر بگوییم همه چیز از خانه و مدرسه آغاز می شود، 
سخنی به گزاف نگفته ایم ادامه داد: اعتقاد،  ایمان،  راه و سبک زندگی، نحوه معاشرت و 
ارتباط گیری، اخالق و رفتار و توانمندی های علمی ما همه از خانه و مدرسه آغاز می شود.

وی با تاکید بر اینکه معلمان، مربیان آموزشی و برنامه ریزان کشور باید بدانند که فاصله 
خانه تا مدرسه باید کوتاه شود، خاطرنشان کرد: وقتی دانش آموز وارد مدرسه می شود 
و فضای دیگری را مشاهده می کنند، این فاصله و تناقض برای او و جامعه هم از لحاظ 
رفتاری و اخالقی و هم از نظر ارتباطی و ارزشی مشکل آفرین است. اگر دو ارزشی که 
در خانه و مدرسه مطرح است در یک راستا نباشند و خدایی ناکرده با یکدیگر متناقض 
باشند، موجب می شود که برداشت نوجوان و دانش آموز برای آینده زندگی خود توأم 

با ابهام می شود.
روحانی اظهارکرد: مدرسه محل اتصال جامعه با خانه و محلی برای اتصال دیروز، 
امروز و فردای ماست؛ مدرسه باید بتواند ما را با قرن های گذشته آشنا و به تاریخ کشور و 

همچنین به دنیای امروز متصل و ارتباط ما را با فردا برقرار کند.
به گزارش ایسنا، رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه تحوالت بسیاری در آموزش و 
پرورش کشور باید ایجاد شود، گفت: آموزش و پرورش بار سنگینی بر دوش دارند و 
معلمان عزیز ما کار بزرگی تا به امروز انجام داده اند؛ همه پیروزی، مقاومت و ایستادگی ما 

در سایه مدرسه و مربوط به کالس درس است.
وی با بیان اینکه بسیار مهم است که آغاز مهر هر سال روز نشاط دانش آموزان باشد، 
خاطرنشان کرد: برای همه کشور خیلی مهم است که آیا آغاز مهر هر سال روز نشاط 
دانش آموزان است و یا روزی است که غم و غصه آن ها را فرا می گیرد؟ همه معلمان، 
مجموعه وزارت آموزش و پرورش، دولت،  خانواده ها و جامعه باید کاری کنند که دانش 
آموز به استقبال اول مهر بشتابد، چرا که او باید خوشحال باشد که سال جدیدی را برای 

پرورش و ساختن ایران خود آغاز می کند.
رئیس جمهوری تصریح کرد: آموزش و پرورش باید در عمل به جامعه نشان دهد که 
میان مرد و زن تفاوتی وجود ندارد؛ این کار با گفتن درست نمی شود، بلکه باید در عمل و 
رفتار مدیران و همچنین سلسله مراتب آموزش و پرورش و مؤلفین کتب درسی مشاهده 

شود. همه جا باید مقام واالی زن را مشاهده کنیم.
روحانی در ادامه با تاکید بر لزوم آموختن احترام به یکدیگر در مدرسه،  گفت: اخیرا 
آماری از نحوه حرف زدن و انتقاد کردن در فضای مجازی منتشر شده و آمار مربوط 
به ایران در مقایسه با ده ها کشور دیگر از وضعیت خوبی برخوردار نبود. در این زمینه 
همه باید بیاموزیم که همدیگر را نقد کنیم، اما به یکدیگر احترام بگذاریم. باید بدانیم  
همانطور که خوردن مال مردم گناه است، اهانت به انسان ها نیز گناهی بزرگ است. 
باید بدانیم همه بنده خدا هستیم و قدر یکدیگر را بدانیم و با مهربانی و ادب کامل 

با هم صحبت کنیم.
وی در ادامه به بیان پرسش مهر امسال پرداخت و با تاکید بر لزوم مهارت آموزی 
دانش آموزان در مدارس از دانش آموزان خواست که در پاسخ به پرسش مهر بگویند 
سال گذشته چه مهارت هایی را در مدرسه آموخته اند و برای امسال چه انتظاراتی در 

این زمینه دارند.
روحانی خطاب به دانش آموزان گفت: بگویید که چه کسی به شما در مهارت آموزی 

کمک بیشتری کرده است و آموختن چه مهارت هایی برای زندگی تان مهم تر است.

اخبار

 چرا نباید با ترامپ مذاکره کنیم؟
ادامه از صفحه یک

استراتژیست های حزب جمهوری خواه با استفاده ازترامپ می کوشند سیاست های 
خود را جلو برده و در جهت افزایش تنش با ایران حرکت می کنند. به واقع ساختار 
سیاست و تصمیم گیری در آمریکا جاافتاده تر از آن است که فردی چون ترامپ بتواند 
با رفتارهای فردی و تکروانه تمام ساختار یادشده را با چالش موجه کند؛. بهره ای که 

آن ها از رفتارهای ترامپ می برند کامالً در جهت اهداف آنان است.
به خوبی قابل مشاهده است که این رفتارهای ترامپ در تقابل با دیگر کشورها، 
نظیر اروپا، چین وحتی کانادا منتهی به گرفتن امتیازاتی از این رقبا در جهت 
سیاست های اقتصادی و تجاری آمریکا شده است که منطبق با تمایل این دسته از 
استراتژیست های آمریکایی و بازگرداندن سیطره آمریکا بر اقتصاد جهانی و بازتعریف 

نرم ها و قواعد تجارت جهانی است.
در  اقتصادی  بین المللی  رژیم های  روزکردن  به  نوعی  به  رفتارها  این  واقع  در 
چارچوب نظریه »ثبات مبتنی بر سیطره« )Hegemonic stability( یا همان 

نظم نوین جهانی است که در مجالی دیگر به آن خواهم پرداخت.
۳- مذاکره با ترامپ در چنین زمانی و تحت فشارهای اقتصادی ناشی از بازگشت 
تحریم ها، به معنی دادن این پیام از طرف ایران است که سیاست عقب نشینی گام به 
گام از طرف ما در حال محقق شدن است. به زبان ساده یعنی پس از امتیازاتی که 
در برجام دادیم، اکنون نیز آماده ایم برای دادن امتیازات بیشتر بدون این که چیزی 
فراتر از قبل به دست آوریم. در واقع اگر در برجام چیزی دادیم و چیزی گرفتیم، 
در این جا چیزهای دیگری می دهیم و همان چیزهای قبلی را می گیریم بدون هیچ 
امتیاز جدیدی. تحقق چنین امری دقیقاً صحه گذاردن بر سیاست ترامپ است و 
در این صورت چنان چه حتی به دوران پس از ترامپ نیز امیدوار باشیم که فضایی 
برای مذاکره مجدد و بازگشت به برجام مهیا شود،  افکار عمومی آمریکا و غرب و 
حتی حزب دمکرات نیز با جواب گرفتن از این نوع فشارها، دیگر به راحتی حاضر 
به ادامه رویکرد دولت اوباما نخواهند بود. در واقع تسلیم شدن در مقابل فشارهای 
ترامپ از سوی ما، قدم نهادن در راهی است که چاره ای جز رفتن تا انتهای مسیر 

نخواهیم داشت.
نتیجه آن که در شرایط فعلی، تنها راهی که برای جمهوری اسالمی میسر و معقول 
است، مقاومت در مقابل سیاست ها و فشارهای ترامپ و البته در پیش گرفتن تمامی 
راه های ممکن دیپلماتیک و تعامل با اروپا و چین و دیگر قدرت های بین المللی و 
منطقه ای  برای کاهش فشارها و استمرار تعامالت اقتصادی و البته مهم تر از همه 
بهره گیری از تمام توان داخلی برای کاستن از فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 
بر مردم و مبارزه کامل و بدون تبعیض با مفاسد اقتصادی باشد تا همراهی بهتر آنان 

را در این مسیر جلب کند.

سخننخست
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وزیر دفاع: پاسخ سخت و غافلگیر کننده در انتظار تروریست ها
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تصریح کرد: تروریست های حقیر باید بدانند که پاسخی سخت و غافلگیرکننده در انتقام خون های پاک به زمین ریخته شده هموطنان مان دریافت خواهند کرد. به گزارش ایسنا، امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح با عرض تسلیت شهادت جمعی از مردم بی گناه و عزیز کشورمان در حمله تروریستی اهواز، ضمن محکوم کردن این حرکت مذبوحانة بدخواهان و دشمنان ملت ایران گفت: این اقدام کور بار دیگر ضعف و زبونی استکبار جهانی و اذناب بی مقدار 

آنان در منطقه و اقتدار و عزت ایران اسالمی در عرصه های جهانی را نشان داد؛ چراکه عدم امکان مقابله و رودررویی مستقیم با نظام مقتدر ایران اسالمی، دشمن ناتوان را وادار به حمله به مردمی بی دفاع کرده است.

خبر استعفای وزیر صمت بررسی کرد

استعفا یا استیضاح، مسئله این است

 معاون حقوقی رییس جمهوری:

کمیته بررسی وضعیت بازنشستگان تشکیل شد

خبر آمد که قرار است استیضاح وزیر صمت روز سه شنبه 
هفته جاری در کمیسیون صنایع و معاون مجلس بررسی 
شود. وزیری که برخی نمایندگان او را مسبب نابسامانی 
بازار ارز، طال ، خودرو و نوسانات بازار می دانند. ولی چیزی 
از اعالم این خبر توسط علی اصغریوسف نژاد، عضو هیات 
رئیسه مجلس نگذشته بود که خبر استعفای وزیر صمت 
رفاقتی  تهران که  نماینده مردم  الیاس حضرتی،  توسط 
نزدیک به شریعتمداری دارد در جمع خبرنگاران فضا را 
تغییر داد. خبری که از همان لحظات اولیه طرح آن، این 
با  را دامن زد که شریعتمداری  گمانه زنی ها و شایعات 
اطالع رئیس جمهوری ازاین سمت استعفا داده است تا 
برای تصدی وزارت خانه دیگری مثل تعاون به کارگرفته 
شود. خبری که در صورت صحت اگر و اماهای فراوانی به 

همراه داشت.
چند ساعتی از اعالم این خبر نگذشته بود که روابط عمومی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اطالعیه ای خبر فوق را 
تکذیب کرد. در آن تکذیبیه که پایگاه اطالع رسانی دولت منتشر 
کرد، آمده است: »مرجع اطالع رسانی اخبار رسمی در حوزه دولت 
مشخص است و اینکه رسانه های وابسته به قوای دیگر در این 
شرایط برای دولت مسئله جدید ایجاد کنند مورد انتظار نیست 
و امیدواریم بجای ایجاد شائبه و افزایش مشکالت، با همیاری و 
همکاری بین قوا و مسئولین تمرکز بر رفع مشکالت مردم قرار 
وزرای  درباره  موجود  ملتهب  فضای  به  توجه  با  البته  گیرد.« 
اقتصادی دولت  به ویژه وزیر صمت و جدی بودن استیضاح او 
توسط نمایندگان استیضاح کننده، برخی معتقدند خبر استعفای 
او با برنامه ریزی خاص و هدفمندی در راهروهای پارلمان پیچیده 
است. تا بازخورد رسانه ها و واکنش نمایندگان را برای معرفی 
دوباره شریعتمداری به مجلس برای گرفتن رای اعتماد دوباره، اما 
این بار نه برای وزارت مرتبط به حوزه فعالیت او، بلکه برای وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی که شریعتمداری هیچ تخصصی در آن 

ندارد گرفته شود.
**عوامل سلبی و ایجابی استیضاح احتمالی وزیر صمت  

 برخی هم مثل محمدرضا نجفی، عضو کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس بر این عقیده اند که در صورت صحت استعفا 2 
عامل سلبی و ایجابی را می توان برای این تصمیم درنظر گرفت. 
او با اشاره به این عوامل به »ابتکار« گفت: »عامل ایجابی این است 
که ایشان را آلترناتیو و نامزد مسئولیت دیگری کرده باشند و الزمه 
آغاز مسئولیت بعدی این استعفا است. اگر دلیل ایجابی مطرح 
باشد حتما با هماهنگی آقای روحانی انجام شده است. یک دلیل 
سلبی این کار هم استیضاح و نقدهای مجلس و گالیه هایی که 
احیانا آقای شریعتمداری از مجلس و سایرین داشته باشد، می 

تواند باعث این تصمیم شود.« 
بنابراین طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت با 70 امضا 
با محوریت نابه سامانی های بازار خودرو و رکود در بخش تولید 
مثل دو وزیر استیضاح شده کار و اقتصاد به طور جدی از طرف 
استیضاح کنندگان در حال پیگیری است. بعید نیست با توجه به 
شرایط بد اقتصادی و ارائه دو طرح استیضاح همزمان او به هیات 
رئیسه، استیضاح وزیر صمت هم در مجلس رای بیاورد و رئیس 
جمهوری به جای معرفی 2 وزیر، مجبور به انتخاب ۳ وزیر شود. 
هر چند که طبق خبرهای رسیده و اعالم وصول استیضاح وزیر 
راه و شهرسازی در روز گذشته ظاهرا قرار است وزارت خانه های 

بیشتری به جای وزیر با سرپرست اداره شوند.
**منتظرتغییرات بیشتری در کابینه هستیم 

 گواه این حرف اظهارات رمضانعلی سبحانی فر، عضو کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس و سخنگوی حزب اعتدال و توسعه است. 
او در این باره به »ابتکار« گفت: »ما هم خبر استعفای وزیر صمت 
را شنیده ایم ولی عالوه بر دو وزیر استیضاح شده از طرف مجلس، 
قرار است تغییر و تحوالت بیشتری این بار از سوی خود دولت 
اتفاق بیفتد.« او ادامه داد: »احتمال تغییرات بیشتری در کابینه 
دولت وجود دارد. در مجموع منتظر تغییرات بیشتری در حوزه 
های دیگری هستیم.« همچنین نجفی با تایید این نکته که »با 
توجه به اینکه 2 وزارت خانه کار و اقتصاد هم بدون وزیر است ، 
استعفا یا حتی استیضاح وزیر صمت در این شرایط اقتصادی می 
تواند تبعات منفی زیادی داشته باشد«، به »ابتکار« گفت: »حتما 
این وضعیت با خواست مطلوب فاصله زیادی دارد و دلیل آن این 
است که هم مسائل جاری داریم هم مسائل راهبری و استراتژیک 
و راهبردها را حتما یک مدیریت مستقر و پایدار مسلط می تواند 
به سرانجام برساند. در شرایط آشفته عدم ثبات اولین چیزی که 
آسیب می بیند برنامه و چشم انداز و اهداف است و مسائل دیگر 
هم به روزمره گی می گذرد. این وضعیت مطلوب نیست و این 

وضعیت بهتر می تواند به سرانجام برسد.« 
**دولت باید فکری به حال وزرای اقتصادی خود بکند

نکته قابل بحث خبر تایید و تکذیب استعفایی بود که روز گذشته 
توسط نمایندگان و دولتی ها به صورت پینگ پنگی در حال رفت 
و برگشت بود. البته فرج اهلل رجبی، نماینده مردم شیراز در مجلس 
با تاکید بر این نکته به »ابتکار« گفت: »حاال این استعفا چه تایید 
یا تکذیب شود، دولت باید برای وزرات خانه های اقتصادی خودش 
فکری بیندیشد. باالخره باید بپذیریم افکار عمومی توقع یکسری 
رفتارها را از دولت دارد و باید یکسری انتظارات را برآورده کند.« 
این عضو کمیسیون عمران تصریح کرد: »دولت نمی تواند درقبال 
نوسانات قیمت ارز و سکه و افزایش غیر مترقبه و بدون دلیل 
موجه قیمت مسکن بی توجه باشد و باید نگاه جدیدی به حوزه 

اقتصاد بیندازد. اینکه آقای شریعتمداری در وزارت صمت باشد یا 
نباشد فرع است و اینکه دولت چه نگاهی به حوزه وزارت خانه 
های اقتصادی خود داشته باشد اصل است و نباید از نظر دور 
داشت.« رجبی همچنین تاکید کرد: » حداقل ماجرا این است 
که دولت باید با مردم صحبت کند و آنها را در جریان کمی و 
کاستی مشکالت و محدودیت ها قرار دهد و معذوریت ها را برای 
آنها توضیح دهد چرا که از بین رفتن اعتماد عمومی دیگر قابل 

بازگشت نیست.«
**وزارت خانه هایی که در جنگ اقتصادی وزیر ندارند

مسئله قابل توجه دیگر دو وزارت خانه یا حتی وزرات خانه هایی 
بیشتری هستند که  در این شرایط نابسامان و جنگ اقتصادی در 
صورت استعفا یا استیضاح وزرا بدون وزیر شوند و دولت مجبور 
شود آنها را با سرپرست ادراه کند. رسول خضری، عضو کمیسیون 
اجتماعی مجلس نیز با انتقاد از این موضوع از رئیس جمهوری 
خواست هرچه سریعتر تکلیف وزارت خانه های بدون وزیر را 
روشن کند. او به »ابتکار« گفت: » وزرات اقتصاد و کار با سرپرست 
اداره می شوند و وزرات صمت هم دیر یا زود به آنها اضافه می شود. 
در حالی که در حوزه اشتغال مولد، بحث اشتغال و کار ۳ وزارت 
خانه کلیدی هستند که رئیس جمهوری بعد از بازگشت به کشور 
باید زودتر تکلیف این وزرات خانه ها را روشن کند. تا فشار کمتری 
به جامعه وارد شود.« رجبی اما به همراهی و جلب اعتماد مردم 
توسط مسئوالن تاکید کرد و در ادامه به  »ابتکار« گفت: »باید 
بدانیم موفقیت ما در همه کارها زمانی محقق می شود که همراهی 
ملت را با خود داشته باشیم. همراهی ملت شعار نیست بلکه یک 
اصل و شرط است. در این فضایی که همه چیز را با ارز و سکه 
تبدیل می کنند اعتماد عمومی مخدوش باید با عملکرد مناسب 
برگردد.« نماینده مردم شیراز در مجلس همچنین با بیان اینکه 
نباید از اداره کردن وزارت خانه ها با سرپرست بترسیم به »ابتکار 
گفت که وقتی وزیری کارایی درستی ندارد باید کنار گذاششته 
شود و نباید نگران بود که وزارت خانه های زیادی اوزیرشان را 
از دست می دهند چرا که اگر وزیری کارایی خوبی نداشته باشد 

همان بهتر که کنارگذاشته شود و وزارت خانه با سرپرست اداره 
شود.

او در این باره ادامه داد: »مثال وقتی وزیر راه و شهرسازی وزیر 
ضعیفی است باید کنارگذاشته و استیضاح شود. مثال 5 وزراتخانه 
سرپرست داشته باشد و حاال با رفتن وزیر مسکن هم 6 وزارت 
خانه با سرپرست اداره شود، هیچ ایرادی ندارد که وزرای ضعیف 
را کناربگذاریم. اتفاقا معتقدم عدم اهمیت به اولویت ها باعث ایجاد 
مشکل می شود. مثال وزیری با اولویت کمتر را استیضاح می کنیم 
و وزیری با اولویت باالتر را نگه می داریم چرا که چند وزرات خانه 

وزیر ندارند.«
از طرفی هم خضری، نماینده مردم پیرانشهر در مجلس در 
راستای کمک به دولت برای وزرات خانه های بدون وزیر اسامی 
پیشنهادی ارائه کرد و گفت که این اشخاص می توانند از عهده 

اداره وزارت خانه های فوق به خوبی بربیایند.
خضری در این باره به »ابتکار« گفت: »به عنوان گزینه مورد 
تایید و پیشنهادی وزارت کار آقای محسنی بندپی را معرفی می 
کنم که به عنوان سرپرست به خوبی در تعامل با وزارت بهداشت 
و وزارت کار توانسته امور را به خوبی اداره کند و از پس اداره 
این وزارت خانه عریض و طویل بر بیاید. برای وزارت اقتصاد هم 
آقای اکرمی خودش این سمت را قبول نکرده است ولی به نظرم 
آقای طیب نیا بهترین گزینه برای وزارت اقتصاد است و ای کاش 
آقای رئیس جمهوری بتواند او را متقاعد و شروطی که گذاشته 

را قبول کند.« 
بنابراین باید منتظر بود و دید که خبر استعفای و به دنبال آن 
تکذیب استعفای وزیر صمت تا روز سه شنبه که قرار بوده است 
موضوع استیضاح آن در کمیسیون صنایع و معادن بررسی شود 
چه سرانجامی پیدا می کند. ضمن اینکه پس از بازگشت روحانی 
از سازمان ملل طبق اخبار رسیده، چه سرنوشتی در انتظار سایر 
وزرای کابینه است و آیا روحانی خود دست به کار تغییر و اصالح 
می شود، یا همچنان منتظر تیغ استیضاح وزرا از سوی مجلس 

می ماند؟

معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: کمیته ای تخصصی 
جهت بررسی ابهامات و پاسخ به سواالت درمورد اجرای 
قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در این معاونت 

تشکیل شد.
»لعیا جنیدی« روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی 
ایرنا افزود: یکی از موضوعات مطرح شده در جلسه روز گذشته 
شورای علمی معاونت حقوقی ریاست جمهوری بررسی قانون 
ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان و همچنین موضوع شهردار 

تهران و شهرداران بود.
وی یادآور شد: در این جلسه پس از طرح نظرات مخالفان و 
موافقان فهرستی از سواالت و ابهامات تهیه شد، یکی از این سوال 
ها این بود که اعمال قانون درمورد استاندارها و وضعیت بازخریدی 

ها چگونه خواهد بود .
معاون حقوقی رییس جمهوری تصریح کرد: با توجه به فهرستی 
از سواالتی که در این خصوص وجود دارد و از طرف دیگر چون در 

قانون ابالغی مختصر ابهاماتی نیز وجود داشت به همین دلیل این 
کمیته برای بررسی موضوعات تشکیل شد.

وی افزود: در این کمیته وضعیت افرادی که بازنشسته بوده و به 
کار بازگشته اند و مسایل و موضوعات مشابه مورد بررسی قرار می 

گیرد و به استعالمات و ابهامات پاسخ داده می شود .
معاون حقوقی رییس جمهوری خاطرنشان کرد: بررسی های 
این کمیته تا زمانی که قانون برای اجرای ممنوعیت بکارگیری 
بازنشستگان در نظر گرفته، پایان می یابد و کمیته بررسی وضعیت 

بازنشستگان به سواالت پاسخ می دهد.
رییس جمهوری 27 شهریور 97 در اجرای اصل یکصد و بیست 
و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، »قانون اصالح قانون 
ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان« را جهت اجرا به سازمان اداری 

و استخدامی کشور ابالغ کرد.
متن قانون اصالح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان به 

شرح زیر است:

ماده واحده - تبصره )1( ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری 
بازنشستگان مصوب 20/2/1۳95 به شرح ذیل اصالح می شود:

تبصره 1- بکارگیری بازنشستگان، در سمت های مذکور در 
خدمات  مدیریت  قانون   )71( ماده  و)ج(  )ب(  )الف(،  بندهای 
کشوری مصوب 8/7/1۳86 و همچنین بکارگیری بازنشستگان در 

نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.
بازنشستگان وزارت اطالعات تا سقف یک درصد  بکارگیری 
)1درصد( از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر 

رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز است.
جانبازان باالی 50 درصد )50درصد(، آزادگان باالی سه سال 

اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند.
این قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه 
شنبه مورخ ششم شهریور 1۳97 مجلس شورای اسالمی تصویب 

شد و در تاریخ 21 شهریور به تأیید شورای نگهبان رسید.

 وزیر اطالعات:

طراحان حمله تروریستی اهواز پاسخی کوبنده دریافت می کنند
وزیر اطالعات درپیامی اعالم کرد: سربازان گمنام امام زمان )عج( دنباله های 
این جنایتکاران قسی القلب را تعقیب و تا دستگیری و سپردن آنان به سر 
پنجه مقتدر قضایی کشور از پای نخواهند نشست و در نخستین فرصت 

مقتضی پاسخی کوبنده به طراحان این اقدام ضد بشری خواهند داد.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه اطالع رسانی وزارت اطالعات، در پیام حجت 
االسالم والمسلمین سید محمود علوی آمده است: در ایام شهادت مظلومانه سرور و 
ساالر شهیدان حضرت امام حسین )ع( و آغازین روز نکوداشت هفته غرور آفرین دفاع 
مقدس که سندی جاودان و تاریخی بر پیروزی ملت همیشه سرافراز ایران اسالمی 
بر استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایت پیشه و عوامل دست نشانده آن را 
یادآوری می کند، تروریست های مزدور نادان و گمراه حادثه ای کور را رقم زدند و 
جمعی از مردم بیگناه خطه خوزستان را به خاک و خون کشیدند تا شاید جبران 

شکست های پی در پی اربابان نوکر ماب شان در عراق، سوریه، و سایر بالد باشد.
در این پیام آمده است: اینجانب ضمن تسلیت به خانواده های معزز و معظم شهدای 
این حمله تروریستی با مردم دالور و شهید پرور خوزستان ابراز همدردی کرده و 
بهبودی عاجل مجروحان این حادثه را از درگاه خداوند رحمان و رحیم مسئلت می 

کنم.
در پیام وزیر اطالعات آمده است: همان گونه که صدام مزدور عامل دست نشانده 
استکبار و هواداران منطقه ای او در حمله به کشور عزیزمان ناکام ماندند و با پاسخ 
دندان شکن ملت غیور ایران مواجه شدند، این اقدام تروریستی نیز که با حمایت های 
خارجی و مرتبطین منطقه ای آنها برای ناامن کردن کشور عزیزمان صورت پذیرفته 
است، ناکام خواهد ماند و کوچک ترین خللی در اقتدار و انسجام ملت عزیز ما ایجاد 

نخواهد کرد.
در این پیام تاکید شده است: هادیان و پشتیبانان این جنایت هولناک باید بدانند 
به درک واصل شدن تروریست ها پایان این ماجرا نبوده و سربازان گمنام امام زمان 
)عج( در اطاعت از فرمان مقام معظم رهبری )حفظه اهلل( و دستور ریاست جمهوری 
و با همکاری نهاد های اطالعاتی با سرعت و دقت، دنباله های این جنایتکاران قسی 
القلب را تعقیب و تا دستگیری و سپردن آنان به سر پنجه مقتدر قضایی کشور از پای 
نخواهند نشست و در اولین فرصت مقتضی پاسخی کوبنده به طراحان این اقدام ضد 

بشری خواهند داد.
به گزارش ایرنا، ساعت 9 و ۳0 دقیقه روز شنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح 
به مناسبت سالروز آغاز دفاع مقدس در اهواز چهار تروریست اقدام به تیراندازی در 
محوطه رژه کردند که در این حمله تروریستی 25 نفر جان باختند و حدود 60 نفر 

نیز مصدوم شدند.
تبریک هفته دفاع مقدس

وزیر اطالعات همچنین با صدور پیامی هفته دفاع مقدس را تبریک گفت.
در پیام حجت االسالم والمسلمین سیدمحمود علوی آمده است: فرا رسیدن هفته 
پر افتخار و غرور آفرین دفاع مقدس را به محضر حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 
رهبری معظم انقالب اسالمی )مدظله العالی(، خانواده های معظم شهدا، جانبازان 
سرافراز، ایثارگران قهرمان و ملت غیور و ظفرمند ایران اسالمی تبریک و تهنیت عرض 
نموده، درود بیکران خود را نثار روح پر فتوح شهدای واالمقام و گلگون کفن انقالب 

اسالمی، جنگ تحمیلی و مدافعین حرم می نمایم.
در این پیام تاکید شده است: حضرت امام خمینی )ره( با درایت و به تأسی از 

آموزه های دینی و حماسه پر شور حضرت ابا عبداهلل الحسین)ع(، مقاومت و پایمردی 
جانانه مردم خداجو و والیت مدار را به درستی دفاع مقدس نامیدند، چون جانفشانی 
و فتوحات 8 سال ایستادگی در برابر متجاوزان تا بن دندان مسلح به دشمنان قسم 
خورده و عامل دست نشانده آنها آموخت که هرگز سودای تعدی به حتی یک وجب از 

خاک پاک سرزمین شهید پرور و دالور خیزمان را در سر نپروراند.
علوی در این پیام تصریح کرده است: تعجیل در ظهور حضرت بقیه اهلل االعظم، 
پیروزی روزافزون مردم سرافراز ایران اسالمی و رهایی ملت های تحت ستم از یوغ 

سردمداران جنایت پیشه را از درگاه خداوند دادگستر آرزومندم.


