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جلسه سران قوا
در قوه قضاییه برگزار می شود

...

ویژه های خراسان
دستور ویژه درباره ممنوع الخروجی برخی
مدیران
بر اساس ابالغیه روزهای اخیر یک مسئول ارشد اجرایی
به تعدادی از اعضای کابینه ،تاکید شده با توجه به طلب
برخی زیرمجموعه های یک هولدینگ صنعتی بزرگ و
مشهور متعلق به دولت از دستگاههای اجرایی ،معادل
بدهی های این مجموعه همچون بدهی مالیاتی آن ،باید
سریع با طلب های آن ها تهاتر شود و اقداماتی چون توقف
عملیات اجرایی وصــول بدهی ،آزادســازی وثایق و رفع
ممنوع الخروجی اشخاص دخیل در این پرونده ،ظرف فقط
یک روز کاری پس از این ابالغیه ،اجرایی شود.

هشدار به دستگاه ها درباره مازاد دانستن
ایثارگران
طبق بخشنامه جدید یک نهاد مسئول به تــعــدادی از
سازمان ها و ادارات دولتی ،با تشریح مقرراتی که در قانون
برنامه ششم توسعه با هدف حمایت از ایثارگران تدوین
و از اردیبهشت امسال اجرایی شده ،در پاسخ به ابهامات
برخی مدیران تاکید شده است که هیچ کدام از واحدهای
سازمانی ،مجاز نیستند ایثارگران شاغل را به عنوان
نیروی مــازاد یا نبود نیاز ،معرفی کنند .در این ابالغیه،
تنها استثنای این دستور" ،محکومیت ایثارگران در هیئت
تخلفات اداری" بیان شده است.

چهره ها و گفته ها

همنوایی فرانسوی  -آمریکایی با لفاظی های سعودی علیه ایران

ماکرون :باید با ایران درباره برنامه موشکی اش وارد گفت وگو شد
ادیب -همزمان با افزایش لفاظی های مقامات سعودی
علیه کشورمان ،رئیس جمهور فرانسه با تأیید موضع
طرف سعودی ،در اظهاراتی مداخله جویانه خواستار
مذاکره درباره برنامه دفاعی و موشکی کشورمان شد.
همچنین فرمانده نیروی دریایی آمریکا و چند مقام دیگر
این کشور نیز با طرح ادعای نقض قطعنامه های سازمان
ملل توسط ایران ،بدون هر گونه استناد یا توضیحی مدعی
شدند موشک شلیک شده از سوی یمن ،ایرانی بوده
است! رئیس جمهور فرانسه هم پیش از سفر به عربستان
در امارات گفت  ،باید با ایران درباره برنامه موشکیاش
وارد گفتوگو شد.
▪درخواستماکرونبرایاعمالتحریمعلیهایران

به گــزارش ایرنا و تسنیم امانوئل ماکرون ،با بیان این که
موشکی که ارتش یمن به سمت عربستان شلیک کرده،
ایرانیبودهاست،افزود:اعمالتحریمهاعلیهایرانمیتواند
گزینهایبرایپاسخبهبرنامهموشکیایرانباشد.همزمان
با این اظهارات وزارت خارجه فرانسه نیز با انتشار بیانیه ای
اعالم کرد که پاریس اتهامات مطرح شده از سوی آمریکا
دربارهاینکهایراندوقطعنامهشورایامنیتسازمانمللرا
نقضکردهاست،کام ً
الجدیمیگیردوازتهرانمیخواهد
تابههمهتعهداتبینالمللیاشپایبندباشد.
ماکرون در عین حال در بخش دیگری از سخنان خود در
ابوظبی ،درباره افزایش تنش های منطقه ای به عربستان
هشدارداد.بهگزارشبیبیسیویگفت«:ایرانیکقدرت
منطقهایاست؛دربارهایراننبایدسادهانگاریکرد،سیاست
ما حمایت از متحدان مان به خصوص امارات عربی متحده
استامابهاینمعنینیستکهسیاستهاییرااتخاذخواهیم
کردکهتعادلمنطقهایرابههمبزندوایجادتنشکند».

محمود صادقی عضو فراکسیون امید مجلس با قابل
قبول خواندن عملکرد دولت گفت :انتقاد کنیم ،اما
محدودیتهای مسئوالن اجرایی را درک
کنیم و بدانیم ائتالف اعتدال گرایان
و اصــاح طلبان ،ائتالف خردگرایی و
شکستن آن خطرناک است / .ایرنا

▪ موگرینی :مسائل موشکی و منطقه ای ایران خارج از
توافقهستهایهستند

رسول منتجب نیا فعال سیاسی اصالح طلب تأکید
کرد :بنده رسما اعالم می کنم ابقای شورای عالی به
معنی کشیدن خط قرمز روی جبهه اصالحات است.
تنها راه نجات اصال حطلبی انحالل
شـــورای عــالــی ســیــاس ـتگــذاری و
واگــذاری امــور به احــزاب و شورای
هماهنگی احزاب اصالح طلب
است / .برنا

...

مطبوعات

ایسنا -امروز (شنبه) 20آبان  ،قوه قضاییه ،میزبان روسای قوا برای برگزاری جلسه سران سه قوه است.این نشست ساعت  10صبح در
قوه قضاییه برگزار میشود .برگزاری جلسه سران قوا به ریاست قوه قضاییه در حالی است که تنها  ۱۰روز از آخرین دورهمی حجت االسالم
حسن روحانی ،آیت ا...آملی الریجانی و علی الریجانی می گذرد.

از سویی دیگر موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه

آیت ا ...شبیری زنجانی :این که طلبه بگوید
به این رای بدهید یاندهید شأن و احترام
طلبه را پایین می آورد

اروپا تأکید کرد :مسائل موشکی و منطقه ای ایران خارج
از توافق هسته ای هستند و مذاکره مجدد دربــاره برجام
ممکن نیست.موگرینی افزود :ما در اتحادیه اروپا درباره
برنامه موشکی بالستیک و برخی سیاست های منطقه ای
از جمله درباره مناقشه های سوریه و یمن نگرانی داریم اما
در واشنگتن روشن ساختیم که این موضوعات باید خارج
از توافق هسته ای رسیدگی شوند .ما آماده ایم که به دیگر
موضوعات بپردازیم اما به شیوه ای جداگانه و مسئله مهم
حفظ برجام توسط همه طرف ها از جمله ایران است .وی
همچنین مذاکره مجدد برای اصالح برجام را غیرممکن
بیانکرد.
▪جانسون :حمایت از برجام منافاتی با نگرانی از
رفتارهایایرانندارد

مشابه همین موضع توسط وزیر خارجه انگلیس هم اتخاذ
شد .بوریس جانسون که او هم مانند آمانو و موگرینی برای
اقناعمقاماتآمریکاییبهاینکشورسفرکردهاست،گفت:
برخالفآمریکاکهدربارهتوافقهستهایایرانتردیددارد،
انگلیس فکر می کند که این توافق ارزش زیــادی دارد.
وی بابیان این که «حمایت از برجام منافاتی با نگرانی از
رفتارهای ایران ندارد» ،افزود« :اما این نکته مهم است که
مسائلرابایکدیگرتلفیقنکنیم».
▪عقبنشینیموقتیکورکرازطرحضدبرجامی

همزمانبهنظرمیرسدمخالفانتوافقهستهایدرآمریکا
کمی از موضع پیشین خود عقب نشسته اند .باب کورکر،
رئیس کمیته روابــط خارجی مجلس سنا که پیشنویس
طرحاصالحبرجامراتهیهکردهبود،اینطرحرابهطورموقت
کنارگذاشت.اینطرحباهدفمحققکردنخواستههای
«دونالد ترامپ» تهیه شده بود و شرایط جدیدی را برای لغو
تحریم ها خلق می کرد .باب کورکر با اذعان به این که طرح
مدنظراز 50رأیالزمبرایتصویبدرمجلسسنابرخوردار
نیست،تعلیقشدنآنرااعالمکرد.

▪ظریف:دردیدارموگرینیتأکیدرهبریرامتذکرشدم
کهاروپابایدفعالترعملکند

بــه گـــزارش ایسنا ،محمد جــواد ظریف وزیــر خارجه
کــشــورمــان کــه بــه ازبــکــســتــان سفر کـــرده اســت شب
گذشته ،در جمع خبرنگاران ایرانی با اشاره به دیدارش
با رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپــا گفت :خانم
موگرینی گزارشی از تال شهای اتحادیه اروپــا برای
اجرای کامل برجام و تأکید آن ها بر اجرای آن ارائه دادند
و من هم تاکید کردم بر این که ایران تا کنون برجام را

کامل اجرا کرده اما متاسفانه با بدعهدی آمریکا و ایجاد
فضای نامناسب توسط دولت جدید آمریکا مواجه بوده
است و باید این وضعیت توسط کشورهای اروپایی اصالح
شود .ظریف افزود :من تأکید رهبری را متذکر شدم که
ضمن استقبال از حمایت اروپاییها از برجام ،نیاز است
اروپا در زمینه اجرای برجام و انجام تعهداتی که در برابر
ایران دارد فعالتر عمل کند و اقدام عملی نشان دهد و
از حمایت اعالمی به حمایت عملی برای فشار به اجرای
برجام عمل کند.

خبر مرتبط
آمانو :آژانس  2000نقطه را در تاسیسات هسته ای ایران مهر و موم کرده است

آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که به واشنگتن رفته است پس از دیدار با نیکی هیلی سفیر آمریکا در
سازمان ملل تصریح کرد :در ایران ،آژانس هر ماه انبوهی از اطالعات را جمع آوری می کند ،دوربین های نصب شده
در تاسیسات هسته ای ایران صدها هزار عکس می گیرند و آژانس دو هزار نقطه را در تاسیسات هسته ای ایران مهر و
موم کرده ؛ این باالترین میزان راستی آزمایی بر اساس همه استانداردهاست.

...

درحاشیه
استاندار تهران :تجمعات مردمی مقابل
مجلس ابعاد امنیتی ندارد

ذوالنور:اجرایی شدن «کاتسا» از امروز،
به معنای نقض برجام است

صدور حکم جلب یک مسئول سابق لیبی
م موسی صدر
درباره پرونده اما 

اشرف بروجردی :توافقی شده که تا پایان
سال  ۹۶دامنه حصر آرام آرام کم شود

ایلنا  -مقیمی استاندار تهران ،با بیان این که
تجمعات مردمی مقابل مجلس ابعاد امنیتی
نداردومردمهرمشکلیدارند،بهراحتیمقابل
مجلس جمع میشوند و حرفشان را به گوش نمایندگان
میرسانند گفت :هیچ برخوردی با تجمعات انتخاباتی،
سیاسیواعتراضیدرچهارسالاخیرصورتنگرفت.

مهر-رئیسکمیتههستهایمجلسدرباره
اجرایی شدن قانون «کاتسا» گفت :اجرای
این قانون نقض صریح برجام است و جسم
و روح برجام را با هم از بین می برد.حجت االســام
ذوالنوری افزود :پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی برای
تجدیدنظر درهمکاری با آژانس به زودی ارائه میشود.

ایسنا -سایت اینترنتی النشره گزارش داد
بازپرس پرونده امام موسی صدر حکم جلب
موسی کوسی ،مسئول سابق لیبیایی را به
دلیل مشارکت شخصی در ربــودن امام موسی صدر و
همراهانش صادر کرد.این حکم به صورت غیابی صادر
شده است.

ایلنا  -اشــرف بــروجــردی فعال سیاسی
اصالحطلبورئیسکتابخانهملیدرباره
رفعحصرگفت:اینمباحثخاصاستکه
باید با مذاکرهای که آقای روحانی شروع کردهاند ،به
سرانجام برسد .توافقی صورت گرفته است که تا پایان
سال  ۹۶دامنه حصر آرام آرام کم یا برداشته شود.

روایت جالب فرمانده کل ارتش درباره انتخاب فرمانده نداجا از میان  50نفر

سرلشکر موسوی :امیر دریادار سیاری حدود 20بار از رهبری تقدیر و تعریف گرفته اند که یک رکورد دست نیافتنی است
هــادی محمدی – با حضور فرمانده کل ارتــش و دیگر
مقامات ارشد نظامی مراسم معارفه امیردریادار خانزادی
فرمانده جدید نیروی دریایی ارتــش برگزار شد و امیر
دریادار سیاری نیز پس از 10سال و سه ماه فرماندهی این
نیرو به معاونت هماهنگ کننده ارتش رفت.

در پی گزارش شورای عالی امنیت ملی و با
حکم دادسرای فرهنگ و رسانه

روزنامه کیهان  2روز توقیف شد
سرپرست اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی
وزارت ارش ــاد از توقیف دو روزه روزنــامــه کیهان خبر
داد و گفت :عصر روز چهارشنبه نامه توقیف کیهان به
مدیرمسئول این روزنامه ابالغ شد و کیهان نباید شنبه و
یک شنبه آتی (امروز و فردا) منتشر شود .براساس گزارش
ایسنا ،روزنامه کیهان در شماره روز دوشنبه خود به دلیل
انتخاب تیتر «شلیک موشک انــصــارا ...به ریــاض هدف
بعدی دبی» که مغایر با منافع ملی کشورمان دانسته شد ،از
هیئت نظارت بر مطبوعات تذکر دریافت کرد و چهارشنبه
حکم توقیف دو روزه آن صادر شد.
در متن حکم توقیف دو روزه ،بر تیتر یک  ۱۵آبان روزنامه
کیهان و اصرار بر ارتکاب تخلف در مطلب تیتر یک  ۱۶آبان
ماه این روزنامه تاکید شده است .این اقدام روزنامه کیهان
طبق گزارش شورای عالی امنیت ملی و تشخیص بازپرس
شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه ،خالف مصوبه شورای
بین جمهوری
عالی امنیت ملی و سیاستهای اصولی و ّ
اسالمی ایران در مسائل امنیت منطقهای شناخته شده،
در نتیجه با استناد به قانون اساسی و قانون مطبوعات،
حکم توقیف ۴۸ساعته صادر شده است.
▪شریعتمداری :از دادستان تهران و دبیر شورای عالی
امنیت دعوت می کنم در مناظره تلویزیونی شرکت
کنند

در عین حال حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه
کیهان با اشاره به توقیف دو روزه کیهان به فارس گفت:
کیهان را فقط به این جرم توقیف کرده اند که خبر تهدید
انصارا ...علیه آل سعود و امارات را پوشش داده و سوال ما
این است که این اقدام مشترک وزارت ارشاد ،شورای عالی
امنیت ملی و دادستانی تهران ،غیر از ارسال پیام حمایت
برای رژیم های جنایتکار آل سعود و امارات چه مفهوم
دیگری می تواند داشته باشد؟!
وی ادامه داد :بنده از دادستان تهران و دبیر شورای عالی
امنیت و وزیــر ارشــاد دعــوت می کنم که اگر اقــدام خود
را قانونی و به نفع مصالح ملی کشور می دانند در یک
مناظره تلویزیونی شرکت کنند و از اقدامی که انجام داده
اند دفاع کنند.
همچنین به گزارش جهان نیوز ،مدیر مسئول «روزنامه
کیهان» خاطرنشان کرد :کالنسرمایهداران برجنشین
امارات باید از تیترهای روزنامه کیهان نگران شده باشند و
نه مسئوالن محترم خودمان.

▪روش جالب فرمانده ارتــش بــرای تعیین جانشین
سیاری

به گزارش خراسان ،امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل
ارتش در این مراسم که چهارشنبه هفته گذشته برگزار
شد با بیان این که کار در نیروی دریایی مخصوصا بعد از
فرماندهی امیر سیاری پیچیده و سخت است  ،افزود :یک
جنبه از این سختی به دلیل جانشینی امیر سیاری است.
زیــرا حیات جدید نیروی دریایی با امیر سیاری در هم
آمیخته است .ما قــدردان زحمات امیر سیاری هستیم.
سرلشکرموسویگفت:زمانیکهمیخواستمبرایایشان
جایگزینی انتخاب کنم ،با  40تا  50نفر از شخصیتهای
مختلفصحبتکردموبهیکجمعبندیرسیدموششنفر
انسان قدرتمند را که به عقیده من هر یک توانایی تصدی
این سمت را داشتند ،پیدا کردم .برای این که به یک نفر
برسم ،سوابق هر یک را مجدد مطالعه کردم و به سختی
دو نفر را حذف کردم و در آخر برای این که به گزینه مناسب
برسم ،سوابق هر چهار نفر را خدمت فرمانده معظم کل
قوا بردم که ایشان «امیر خانزادی» را انتخاب و منصوب
فرمودند .امیر موسوی با بیان این که کاری که امیر سیاری
در نیروی دریایی انجام داد یک کار و مدیریت جهادی بود،
خاطر نشان کرد :امیر سیاری تهدیدها را به فرصت تبدیل
کرد .به خاطر دارم گردش کار از رده خارج شدن ناو خارک
در دستور کار بود .آن ناو قرار بود به یک تاالر یا رستوران
تبدیل شود اما با اقدام امیر سیاری اکنون ناو خارک به
حرکت درآمده و چندین ماموریت انجام داده و به دریای
مدیترانههمرفتهاست.امیرسیاریحدود 20بارازرهبری
تقدیر و تعریف گرفتهاند که این یک رکورد دست نیافتنی
است .به همین دلیل هم کار امیر خانزادی سنگین است.
من احساس می کردم نیروی دریایی و امیر سیاری یک نفر
هستند و چگونه می شود این دو را از هم جدا کرد .اما به هر

حال برای حرکت پرشتاب تر چنین تغییراتی الزم است.
▪سیاری  :حضور ناوگروههای ما در آبهای آزاد میان
اروپا و آمریکا در آینده نزدیک محقق خواهد شد

دریادار حبیب ا ...سیاری فرمانده سابق نیروی دریایی و
معاون هماهنگ کننده ارتش گفت :حضور ناوگروههای
دریایی ارتش در آبهای آزاد میان اروپا و آمریکا در آینده
نزدیکمحققخواهدشد.ویکارکناننیرویدریاییارتش
را افرادی مومن ،متدین ،متخصص ،والیتمدار ،ایثارگر
و شهادت طلب معرفی و اظهار کرد :ما در نیروی دریایی
همیشه تدابیر و فرامین مقام معظم رهبری را سرلوحه کار
خود قرار دادیم .سیاری با اشاره به این که اهمیت دریا بر
هیچکس پوشیده نیست و همه کارشناسان نظامی قرن
آیندهراقرندریانامیدهاند،گفت:امروزهتمامیکشورهایی
که به دریا راه دارند تالشهای مضاعفی را در استفاده از آن
میکنند و برنامه ما نیز در نیروی دریایی بر اساس نظریه
رهبری،توسعهدریامحورکشوربود.
▪تعیین جانشین و معاون هماهنگ کننده جدید در
نیروی دریایی

همچنین با حکم امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی
فرمانده کل ارتش ،امیر دریــادار تورج حسنی مقدم به
سمت جانشین و امیر دریادار حمزهعلی کاویانی به سمت
معاونت هماهنگ کننده فرمانده نیروی دریایی ارتش
منصوب شدند .همچنین در ادامــه تغییر و تحوالت در
نیروی دریایی ارتش چهار فرمانده نداجا به ستاد کل
ارتش منتقل شدند .بر اساس اظهارات فرمانده کل ارتش
امیر سرتیپ «ابراهیم اشکان» فرمانده قرارگاه جنوب،
امیر سرتیپ «کلهر» معاون نیروی انسانی ،امیر سرتیپ
«پیمان جعفری تهرانی» معاون هماهنگ کننده و امیر
سرتیپ «جعفری» معاون مهندسی از نیروی دریایی ارتش
به ستاد کل ارتش منتقل شدند.
▪مراسم معارفه امیر سرتیپ پوردستان با حضور
فرمانده ارتش برگزار شد

چهارشنبه گذشته همچنین مراسم معارفه امیر سرتیپ

...
خبر

پوردستان به عنوان رئیس مرکز مطالعات راهبردی
در ستاد آجا و با حضور سرلشکر موسوی برگزار شد.
به گــزارش فــارس امیر سرتیپ پوردستان پیش از این
مسئولیتهایینظیرفرماندهینیرویزمینیوجانشینی
فرماندهکلارتشرابرعهدهداشتوپیشازاوامیرسرتیپ
آقامحمدی رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش بود.
به گزارش روابط عمومی ارتش حکم رهبر معظم انقالب
برای امیر سرتیپ پوردستان به شرح زیر است« :بسم ا...

الرحمن الرحیم .امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان .بنا
به پیشنهاد فرمانده کل ارتش و نظر به شایستگی و تجارب
ارزنده ،شما را به سمت رئیس مرکز مطالعات راهبردی
ارتش جمهوری اسالمی ایران منصوب میکنم .مطالعه
عمیق برای رسیدن به راه حلهای اساسی ،ارتقای توان و
آمادگیهای عملیاتی و ارائه شیوههای نو و موثر در سطح
آجا ،مورد انتظار است .توفیق همگان را از پروردگار متعال
خواستارم .سیدعلی خامنهای .»1396/8/14

حاشیه نگاری خراسان از مراسم معارفه فرمانده جدید نداجا

آیت ا ...شبیری زنجانی کم شدن
محبوبیت طلبهها در جامعه را
«نگران کننده» دانست و با بیان
این که «نــوع طلبهها محبوبیت
سابق را نــدارنــد» گفت :ایــن که
طلبه پــرچــم بــه دوش بکشد و
بگوید «زید» را شما انتخاب کنید
و «عمرو» را انتخاب نکنید .این
رفتارها شــأن و احترام طلبه را
پایین مــیآورد .به گــزارش خبرآنالین به نقل از شفقنا،
این مرجع تقلید که در دیدار حجت االسالم و المسلمین
اعرافی ،مدیر حوز ههای علمیه کشور سخن می گفت،
تصریح کرد :در گذشته این صنف محبوب و مورد احترام
بود ،اکنون ممکن است شخصی به سبب رفتارش در جایی
مورد احترام باشد اما این موضوع درباره نوع طلبه ها نیست.
االن اگر اختالفی بین طلبه و غیر طلبه در جامعه رخ دهد،
چرا خیلی ها حداقل قسمتی از مشکل را از جانب طلبه
می دانند؟ چون محبوبیت طلبه ها کم شده است .این ها
مصیبتهایی است که اگر چه سخت است اما باید قبول
کرد .براساس این گزارش وی «ورود طالب به فعالیتهای
سیاسی» را یکی از عوامل مهم کم شدن محبوبیت آنان
دانست و افزود :بسیاری از افراد تخصص الزم را ندارند.
جدای از این که برخی رفتارها شأن و احترام طلبه را پایین
م ـیآورد؛ به خصوص این که طلبه پرچم به دوش بکشد
و بگوید «زیــد» را شما انتخاب کنید و «عمرو» را انتخاب
نکنید .این رفتارها شأن و احترام طلبه را پایین میآورد.
یک بازاری محترم این کار را نمی کند که یک طلبه انجام
میدهد.طلبه هم اگر بخواهد در این زمینه فعال باشد
باید در این مسیر یک سری ارشادات کلی داشته باشد اما
وارد شدن طلبه ها به این وادی صالح حوزه و طلبه نیست.
آیت ا ...شبیری زنجانی از کم فروغ شدن موضوع «تقوا»
در حوزههای علمیه انتقاد کرد و گفت :یکی از مسائلی که
االن با سابق فرق کرده است مسئله اخالق و تقوای طلبه
هاست.از مرحوم سید مرتضی عسگری شنیدم که گفت
طلبه فیضیه بودیم .دو ساعت به اذان صبح چــراغ همه
حجره ها روشن بود و طلبه ای خواب نبود .علی القاعده
همه مشغول تهجد بودند .االن چنین نیست .خوف الهی
باید وجود داشته باشد .وی تاکید کرد :طلبه باید تالش کند
با مردم فاصله نداشته باشد .گاهی مواردی پیش میآید
که خواسته ما با خواسته مردم متفاوت است ما باید در کنار
مردم قرار بگیریم چرا که با همین مردم می خواهیم دین
خدا را اجرا کنیم.

...

گزار ش
با رد برخی اظهارنظرها درباره امکان حضور
سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد

دیوان عدالت اداری :دستور موقت صادر
شده درخصوص عضو شورای شهر یزد به
قوت خود باقی است
درحالی که برخی از مسئوالن از توافق میان قوه قضاییه و
مجلس درخصوص حضور سپنتا نیکنام در جلسات شورای
شهر یزد تا زمان تغییر قانون خبر داده بودند ،دیوان عدالت
اداریباصدوراطالعیهایاینموضوعراتکذیبکرد .صبح
چهارشنبه و پیش از اطالعیه دیوان عدالت محمود واعظی
رئیس دفتر رئیسجمهور درحاشیه جلسه هیئت دولت در
جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش ایسنا درباره وضعیت
حضور عضو زرتشتی شورای شهر یزد در جلسات این شورا
گفتهبود:براساستوافقمجلسوقوهقضاییهمقررشدهاست
تازمانیکهقانونتغییرنکند،آقاینیکناممیتواندماننددوره
گذشته در جلسات شورای شهر حضور یابد .درعین حال به
گزارش ایسنا ،روابط عمومی دیوان عدالت اداری با صدور
اطالعیهایاعالمکرد«:باتوجهبهبرخیاخباردررسانههای
جمعی،مبنیبراینکهآقایسپنتانیکناممیتوانددرجلسات
شورای اسالمی شهر یزد حضور یابد و به فعالیت خود ادامه
دهدیااینکهدراینقضیهباقوهقضاییهتوافقیصورتگرفته
است ،بدین وسیله اعالم میدارد :دستور موقت صادر شده
از شعبه ۴۵دیوان عدالت اداری به قوت خود باقی است و در
اینخصوصازناحیهریاستمحترمقوهقضاییهنیزدستوری
صادروابالغنشدهاست».

*در این مراسم سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش  ،سردار قاسم تقی زاده جانشین وزیر دفاع ،سردار علی عبداللهی
معاون هماهنگ کننده ستادکل نیروهای مسلح ،امیر سرتیپ محمد حسن دادرس جانشین فرمانده کل ارتش،
حجتاالسالمعباسمحمدحسنیرئیسسازمانعقیدتیسیاسیارتش،سردارفدویفرماندهنیرویدریاییسپاه،
امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نزاجا ،امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی ارتش،
امیر خلبان حسن شاه صفی فرمانده نیروی هوایی ارتش ،امیر دریادار امیر رستگاری رئیس سازمان صنایع دریایی
وزارت دفاع ،امیر یوسف قربانی فرمانده هوانیروز و جمعی دیگر از فرماندهان و مسئوالن ارشد ارتش حضور داشتند.
*سرلشکر موسوی درباره شعار نیروی دریایی اظهار کرد :ما در سال  81شعار راه ما راه حسین(ع) است را در ارتش
به وجود آوردیم ،اما امیر سیاری پس از رسیدن به سمت فرماندهی آن را گرفت و در نیروی دریایی به واقع نشان داد.
*پس از قرائت حکم امیر خانزادی به عنوان فرمانده نداجا که توسط معاون منابع انسانی ارتش صورت گرفت ،با
دعوت امیر موسوی فرمانده کل ارتش سردار فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه نیز به جایگاه آمد و و دست در دست
امیر موسوی و امیرخانزادی  ،اتحاد دو نیروی دریایی را در کشور به نمایش گذاشتند .

کدام چهره های سیاسی به راهپیمایی اربعین رفتند؟
امسالنیزهمگامباحضورچهرههایورزشی،سینمایی
و هنری ایرانی ،چهره های سیاسی و مقامات متعددی از
کشورمان نیز برای شرکت در راهپیمایی اربعین راهی
عراقشدند.بهگزارشخبرآنالین،فارسوتسنیم ،چهره
هایینظیراسحاقجهانگیریمعاوناولرئیسجمهور،
سیدابراهیمرئیسیتولیتآستانقدس،قالیباف،جلیلی
و حداد عادل اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام،
سید محمود علوی و آذری جهرمی وزیــران اطالعات و
ارتباطات ،عسگری رئیس صداوسیما ،محسن هاشمی
رئیس شورای شهر تهران و تعدادی از اعضای این شورا و
وحیدیامینپوروپرویزسروریازفعاالنسیاسیازجمله
مهمترینچهرههایحاضردراینمراسمبودند.

▪انتخاب:شهردارتهرانبهدلیلبیمارینتوانستدر
مراسماربعینحضوریابد

درهمینحالبهگزارشانتخاب،نجفیشهردارتهرانهم
کهبنابودبرایحضوردرمراسماربعینبهعراقسفرکند،
به دلیل بیماری نتوانست در این مراسم باشکوه حضور
یابد .بنا بر این گزارش او از روز مالقات با رئیس جمهور
دیسککمرشتشدیدودرمنزلبستریشدهبود.
در عین حال یک منبع آگاه به جماران گفت :نجفی به
دیسک کمر مبتال نیست و تنها دچار اسپاسم عضالنی
شده و به همین دلیل به عراق سفر نکرده است .بنا بر این
خبراینعارضهکامالبرطرفشدهوشهردارتهرانازپنج
شنبهدردفترکارخودحاضرشدهاست.
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