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انهدام اهداف دریایی با شلیک پهپادها

هواپیماهای بدون سرنشین نیروی دریایی ارتش مجهز به انواع بمبها موفق به
انهدام اهداف از پیش تعیین شــده در رزمایش دریایی «والیت »۹۷شدند .به گزارش
فارس ،در ادامه دومین روز از مرحله سوم رزمایش دریایی «والیت ،»۹۷هواپیماهای
بدون سرنشین نیروی دریایی مجهز به انواع بمب اقدام به مقابله با یگانهای دشمن
فرضــی کردند .در ادامه این عملیات ،یگانهای پدافندی نیروی دریایی نیز تواســتند
با ســامانههای در اختیار خود ازجمله موشــک دوش پرتاب میثــاق ،یک فروند پهپاد
متعلق به دشمن که قصد نفوذ به آسمان کشورمان را داشت ،مورد اصابت قرار داده و
سرنگون کنند .همچنین در دومین روز از مرحله پایانی رزمایش دریایی والیت  ،٩٧سه
فروند موشک کروز از روی شناورها و پرتابگرهای ساحلی ارتش جمهوری اسالمی ایران
شلیک شد .افزون بر این ،سامانه موشکی ساحل به دریا نیز با پرتاب یک فروند موشک
قــادر ،هــدف خود را در دریا مورد اصابت قرار داد .موشــکهای قادر با برد  ٢٥٠و قدیر
با برد  ٣٠٠کیلومتر ،قابلیت شــلیک از روی شناورهای سطحی ،سامانههای ساحلی و
هواگرد را دارند.

مراسم تشــییع آیتاهلل مومن صبح دیروز (شنبه)
در مسجد امام حسن عسگری قم برگزار شد.
مراسم تشییع آیتاهلل محمد دانشزاده قمی
معــروف بــه مومــن ،عضــو فقیــد فقهای شــورای
نگهبــان و مجلــس خبــرگان رهبــری ،در مســجد
امام حســن عســگری قم ،با حضور گســترده اقشار
مختلــف مردم و مراجع تقلیــد ،علما و روحانیون
و مــردم والیتمــدار قــم برگــزار شــد.به گــزارش
روابــط عمومــی شــورای نگهبــان  ،در این مراســم
شخصیتهای سیاسی ،حوزوی و مقامات لشکری

و کشــوری از جملــه ،آیــتاهلل جنتــی دبیر شــورای
نگهبــان ،حجتاالســام والمســلمین محمــدی
گلپایگانــی رئیــس دفتــر مقــام معظــم رهبــری،
آیــتاهلل شــبزندهدار ،آیــتاهلل مدرســی یــزدی،
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور،
بهــرام سرمســت اســتاندارقم ،آیــتاهلل حســینی
بوشــهری و آیــتاهلل قمــی حضــور داشــتند .آیت
اهلل امامــی کاشــانی خطیب نمــاز جمعــه تهران،
آیــتاهلل ســید احمــد خاتمــی ،آیــتاهلل کعبــی و
دکتر رهپیک عضو حقوقدان شــورای نگهبان نیز از

دیگر شــخصیتهای حاضر در این مراسم بودند.
آیــتاهلل آملی الریجانی رئیس مجمع تشــخیص
مصلحــت نظــام و حجــت االســام والمســلمین
ســید مجتبی خامنــهای فرزند رهبر انقــاب نیز در
مراســم حضــور یافتند.پیکر آیــتاهلل مؤمن عضو
فقید فقهای شــورای نگهبان پس از تشییع تا حرم
مطهر حضرت معصومه(س) و اقامه نماز از سوی
آیتاهلل سبحانی از مراجع تقلید ،در جوار مضجع
نورانی کریمه اهل بیت(س) به خاک سپرده شد.
به پــاس احترام ارتحال این فقیه پارســا ،دیروز

دروس حوزه علمیه قم تعطیل و در شــهر مقدس
قــم عــزای عمومــی اعــام شــده بــود .همچنیــن
شب گذشــته از ســوی رهبر معظم انقالب مراسم
گرامیداشــت یاد و خاطره مرحــوم آیتاهلل مؤمن
عضو فقید شورای نگهبان با حضور مراجع تقلید،
علما و شــخصیتهای حوزوی ،کشــوری و لشکری
پــس از نمــاز مغــرب و عشــا در مســجد اعظم قم
برگزار شــد.آیتاهلل محمد مومن پنجشــنبه شــب
پس از گذراندن یک دوره بیماری و بســتری شــدن
در بیمارستانهای قم و تهران به لقاءاهلل پیوست.

معاون وزارت خارجه از کاهش سفر ایرانیان به خارج خبر داد

آمریکایی بازداشت شده در ایران نه نظامی است نه جاسوس

معــاون ایرانیــان و امور مجلس وزارت امــور خارجه با
اعالماینکهمیزانسفرایرانیانبهخارجازکشورکاهش
پیدا کرده است ،گفت که کشورهای ترکیه ،آذربایجان و
ارمنستان همچنان مقصد اول گردشگران ایرانی برای
سفر به خارج از کشور هستند .حسین پناهی آذر در یک
گفت وگوی تفصیلی با ایسنا درباره موضوع مهاجرت
و اینکه کشورهای غربی در دادن ویزا مالحظات بیشتر
و ســختتری را در پیــش میگیرنــد ،گفــت«:در حال
حاضر یکــی از موضوعاتــی که در کشــورهای غربی به
صورت جدی مطرح اســت ،بحث مهاجــرت و تعداد
افرادزیادیاستکهمتقاضیمهاجرتبهآنجاهستند.
البتهطبقاسنادومدارک،ایرانجز ۲۰کشوراولمهاجر
فرست نیســت و خارج از این لیســت قرار دارد ،ولی در
مجموع همان طور که اشاره شد بحث مهاجرت یکی
از دالیلی است که باعث شده کشورهای غربی در دادن
ویزامالحظاتبیشتروسختتریرادرپیشبگیرند».
او با اشــاره به آمار افرادی که مهاجرت کردهاند ،گفت:
«افــرادی کــه بحــث مهاجــرت را مطــرح کردهانــد و
متقاضــی این موضــوع بودهاند حدود یــک میلیون و
 ۷۰۰هزار نفر هستند و از این تعداد  ۴۰۰هزار نفر دارای
برنامه قبلی جهت مهاجرت بودهاند .در بررسیها نیز
آماریدرنظرگرفتهمیشودکهافراددارایبرنامهقبلی
جهت مهاجرت باشند و طبق بررسیهای انجام شده
 ۴۰۰هزار نفر دارای برنامهریزی قبلی جهت مهاجرت
هســتند .زمانی مثــل موقعی که مشــکالت اقتصادی
تشدیدمیشود،تعدادمیزانافرادیکهاظهارعالقهبه
رفتنمیکنند،افزایشپیدامیکند،ولیدرآمارکسانی
مد نظر قرار میگیرند که دارای برنامهریزی قبلی برای
اینموضوعهستند».

ëëتعدادایرانیانخارجازکشور
حسینی آذر درباره آمار دقیق تعداد ایرانیان ساکن
در خــارج از کشــور گفت«:آمار متفاوتــی در این زمینه
وجــود دارد .رقمــی بیــن دو تــا هفت میلیــون در این
زمینهمطرحشدهاست.دبیرخانهشورایعالیایرانیان
در وزارت خارجــه تــاش کــرده کــه بانــک اطالعــات
ایرانیــان خــارج از کشــور را ایجــاد کنــد و در همیــن
چارچوب توانســته آماری از ایرانیان خارج از کشــور به
دســت آورد .البته این آمار شامل کسانی هست که به
ســفارتخانههای ما در خارج از کشور مراجعه کردند و
برای انجام امور کنســولی و شهروندی خود با سفارت
در ارتبــاط هســتند .این رقم نزدیــک به چهار میلیون
است ولی قطعاً تعداد ایرانیان خارج از کشور بیش از
این مقدار است .امیدواریم که با کمک ایرانیان خارج
از کشور بتوانیم این بانک اطالعاتی را کامل کنیم».
ëëمقاصدسکونتیایرانیانخارجازکشور
این مقام دیپلماتیک درباره کشورهایی که اغلب
به عنوان مقصد سکونت ایرانیان انتخاب شده است
نیز گفت«:حضور ایرانیان در کشورهای امریکا ،کانادا،
انگلیس ،آلمان و ســوئد بیشتر است .حدود  ۴۰۰هزار
ایرانی در کانادا زندگی میکنند ولی متأسفانه به علت
بســته بودن دفاتر کنسولی اتباع دو کشور به خصوص
ایرانیــان ســاکن در کانــادا با مشــکالت جــدی مواجه
هستند .ما در مذاکراتی که با کاناداییها داشتیم بر این
موضوع تصریح کردیم که این زمینه فراهم شــود که
هر چه زودتر بخش کنسولی سفارتخانههای دو کشور
کار خود را آغاز کند .چرا که از نظر مقررات بینالمللی
ایــن امکان وجود دارد که دو کشــور قبل از اینکه روابط
سیاسی خود را از سر بگیرند میتوانند به اتباعشان در
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پیکر آیتاهلل مومن تشییع و به خاک سپرده شد

 7شرط عمومی برای ثبت نام
درانتخابات

ســخنگوی وزارت کشــور گفت ٧ :شرط عمومی برای ثبت نام
در انتخابات تعیین شــده اســت .به گزارش فارس ،ســید سلمان
اخبار ســامانى سخنگوی وزارت کشور با اشــاره به جزئیات الیحه جامع
انتخابــات اظهار داشــت :در این الیحــه برای ثبت نام داوطلبان در انتخابات ریاســت
جمهوری ،مجلس شورای اسالمی و شوراهای اسالمی شهر و روستا در مواد  ۵۵تا ۵۸
شرایط عمومی و اختصاصی تعریف شده که هر یک از داوطلبان باید از آنها برخوردار
باشــند .وی در ادامــه افــزود :تمامــى داوطلبانى که قصــد دارند در انتخابات ریاســت
جمهوری ،مجلس شورای اسالمی و شوراهای اسالمی شهر و روستا ثبت نام کنند باید
از شرایط عمومی که در هفت بند تعریف شده است برخوردار باشند .سخنگوی وزارت
کشــور ادامــه داد :تابعیت ایرانی ،تدین به دین اســام و عمل بــه احکام در حد انجام
واجبــات و عدم اصرار بر محرمات بر اســاس خــود اظهاری فردی ،وفــاداری به نظام
جمهوری اســامی ایران و پذیرش و تبعیت از قانون اساســی بر اســاس خود اظهاری
فردی ،عدم محجوریت و داشــتن ســامت جســمی در حــد برخورداری از شــنوایی و
گویایــی در انتخاباتهــا و بینایی در انتخابات ریاســت جمهوری ،داشــتن کارت پایان
خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائمی برای آقایان ،نداشتن اعتیاد به مواد
مخدر و روانگردان و سابقه محکومیت مؤثر کیفری و نداشتن تابعیت اکتسابی ایرانی
یا خارجى شروط هفتگانه عمومى داوطلبان در هر سه انتخابات است.وى با اشاره به
شروط اختصاصى جدید براى داوطلبان مجلس شوراى اسالمى و شوراهاى شهر ادامه
داد :داوطلبان شــرکت در این دو انتخابات عالوه بر دارا بودن شرایط عمومى بایستی
یا از طرف حزب دارای فعالیت معتبر معرفى شوند یا اینکه امضای الکترونیکی قابل
شناســایی  ۱۰هزار نفر یا یک درصد واجدین شــرایط اخــذ رأی حوزه انتخابیه مربوطه
خــود را ارائــه کننــد .از طرف دیگــر داوطلبانى هم که از این شــرایط برخوردار نیســتند
مىتوانند مبلغی که میزان و شرایط آن در آییننامه اجرایی این قانون تعیین میشود
را سپردهگذارى کرده و مستندات آن را هنگام ثبت نام ارائه کنند .سخنگوی وزارت کشور
با بیان اینکه موضوع ثبت نامهای بی شمار در انتخابات همواره مورد انتقاد مجریان،
ناظران و عموم مردم در زمان نام نویسی و بررسی صالحیت افراد بوده است ،تصریح
کرد :در الیحه جامع انتخابات تالش شده با تعیین شاخصهای عمومی و اختصاصی
متناســب با ویژگیهای هر یک از انتخابات ،ســازوکاری فراهم شود تا صرفاً داوطلبان
متناسب با آن انتخابات اقدام به ثبت نام کنند.
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مایکل آر وایت در فرودگاه مشهد بازداشت شده

آن کشورها خدمات کنسولی ارائه دهند».
ëëامریکاییبازداشتشدهدرایران،نظامینیست
حسینیآذردربارهامریکاییبازداشتشدهدرایران
با بیان اینکه او یک فرد نظامی نیست ،گفت «:این فرد
به صورت شخصی به ایران تردد داشته است ،چرا که
گویی دوستانی در ایران دارد .دستگیریاش نیز مربوط
به اخیر نیســت .حدود شــش الی هفت ماه پیش این
دســتگیری رخ داده است ».او افزود«:بحث دستگیری
او به خاطر شــکایت شــاکی خصوصی اســت ،مسائل
امنیتــی و جاسوســی نیز مطرح نیســت و همان موقع
که وی دســتگیر شــد بر اســاس مقررات بینالمللی و
کنوانسیون وین دستگیری این فرد به سفارت سوئیس
در تهران به عنوان حافظ منافع امریکا در ایران گزارش
شــد .هنوز حکم قطعی برای وی صادر نشــده است و
طبیعی است که اتباع خارجی نیز در ایران وقتی شاکی
خصوصی داشــته باشــند باید دوره معمول رسیدگی

حسین آذری پناه معاون وزیر امور خارجه

قضاییراطیکنند».
ëëدالیلاتباعخارجیبازداشتشدهدرایران
معــاون وزارت خارجه درباره تعداد اتباع خارجی
که در ایران بازداشــت هستند گفت«:بر اساس آماری
که قوه قضائیه در اختیار ما قرار داده است تعداد اتباع
خارجــی کــه در زندانهای ایران به ســر میبرند ۶۱۰۴
نفر هستند و حدود  ۳۰۰۰نفر ایرانی نیز در زندانهای
خــارج از کشــور در حال طی کــردن دوران محکومیت
خــود هســتند ».او افزود«:بخــش عمــدهای از اتبــاع
خارجی که در ایران به سر میبرند مهاجر غیرقانونی
هستند و با توجه به اینکه تعداد مهاجران افغانستانی
در ایران زیاد اســت این طبیعی اســت که تعداد افراد
بازداشتی نیز بیشتر متعلق به این کشور باشند .البته از
دیگر کشورهای همسایه و منطقه نیز در بین این افراد
حضور دارند که بعضاًبه دالیل مختلف از جمله ورود
غیر قانونی به ایران بازداشــت شــدهاند .حســینی آذر

درباره دالیل بازداشت اتباع ایرانی توضیح داد«:اتباع
ایرانی بیشــتر به خاطر مســائلی چون مواد مخدر و یا
ســرقت در دیگر کشــورها بازداشت شــدهاند .البته در
برخی از موارد به خاطر تفاوت قوانین کشورها با ایران
این شــهروندان بازداشت شدهاند .مثالً فرد بازداشت
شــده در ایــران ،نوعــی قــرص مصــرف میکــرده و با
همین قرص به کشــور همسایه ســفر کرده ولی در آن
کشور همسایه داشتن آن قرص جرم بوده و به همین
علت فرد بازداشت شده است».
ëëوضعیتراهاندازیدفاترکنسولیایرانوعربستان
او همچنیــن دربــاره اجرایــی توافقــی کــه ایــران و
عربســتان بــرای راهانــدازی دفتــر کنســولی داشــتند،
گفــت «:طبق توافق قرار دو کشــور ،مقرر شــد که دفتر
کنســولی ایــران در جده فعال شــود و ما حتــی در این
زمینه مســئول دفتر خــود را معرفی کردیــم ولی آنها
تاکنون ویزایی صادر نکردهاند .عربستان نیز در همان
ابتــدا مطرح کــرد که دفتر کنسولیشــان را در مشــهد
ایجــاد کننــد که ما بــا آن مخالفت نکردیــم ولی هنوز
اقدامــی عملی از ســوی آنهــا صورت نگرفته اســت و
همچنان پیگیر هســتیم که این زمینه فراهم شود که
دفاترکنسولیایجادشود».
ëëتفهیماتهامبهدیپلماتایرانی
حســینی آذر دربــاره آخریــن وضعیــت
اســداهلل اســدی ،دیپلمــات ایرانی بازداشــت شــده
نیزگفت «:تــا آنجا کــه میدانم پرونده ایشــان هنوز
به مرحله رســیدگی دادگاه نرســیده اســت ،ایشــان
تفهیم اتهام شدهاند ،وکالیشان نیز در حال مطالعه
پرونده و تدوین الیحه دفاعیه برای ایشان هستند ولی
هنوز دادگاهی برگزار نشده است».

