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رئیسجمهور در جریان سفر به مناطق زلزلهزده :

گزارش روز
وزیر آموزشوپرورش:

دربارهتخلفاتصندوق
ذخیرهمبالغهشدهاست

اعزام نمایندگان رهبر انقالب
برای بازدید از مناطق زلزلهزده

عالوهبراین ،روز گذشته هیئت اعزامی به نمایندگی
از رهبر معظم انقالب اسالمی وارد مناطق زلزلهزده
کــرمــانــشــاه شـــد .حجتاالسال موالمسلمین
مــعــزی ،نماینده ولــی فقیه در هــال احــمــر ،و
حجتاالسالموالمسلمین محمدی عراقی ،نماینده
مجلس خبرگان رهبری در کرمانشاه ،در هیئت
اعزامی از جانب رهبر انقالب حضور دارند تا از نزدیک
در جریان چگونگی عملیات نجات و امداد و میزان
خسارات واردشده قرار گیرند .به گزارش پایگاه اطالع
رسانی دفتر مقام معظم رهبری ،نمایندگان حضرت
آیتا ...خامنهای در پایان مأموریت خود گزارشی را

اخبار کوتاه

ضرورتمشوقهایصادراتی

باید  ۳۰هزار مسکن جدید بسازیم

عکس  :سایت ریاست جمهوری

نشست خبری وزیــر آمــوزشوپــرورش روز
گذشته در محل این وزارتخانه برگزار شد.
به گــزارش «ایلنا» ،محمد بطحایی در این
نشست طی سخنانی بااشارهبه برنامههای
ایــن وزارتخانه گفت :مهمترین سرفصل
برنامههای ما توجه به سند تحول بنیادین
است .ما امــروز این سند را بررسی کردیم و
مشخص شده در چه بخشهایی رشد داشته
و در چه بخشهایی رشــد نداشته است.
متأسفانه نقشه توزیع ،استقرار راهکارها و
اجرای سند نامتقارن است.
وی ادامه داد :برنامههای سال  96و آنچه تا
پایان سال باقی مانده و همچنین برنامه سال
 97براساس این بررسیها اصالح میشود و
ما به سمتی حرکت میکنیم که توسعه سند
تحول متوازن انجام شود و به شکلی باشد که
سند تحول همه برنامههای آموزشوپرورش
را دربربگیرد.
وزیر آموزشوپرورش بر شایستهساالری در
آموزشوپرورش تأکید کرد و افزود :گام اول
در نظام شایستهساالری انتخاب و انتصاب
مدیران مــدارس اســت .ما فراخوانی را در
آبا نماه منتشر کردیم و از همکاران خود
خواستیم نظرات خود را در این بــاره بیان
کنند .همچنین یک سامانه طراحی میشود
تا هر مدرسهای که به مدیری نیازمند است
شرایط مدیر موردنیاز خود را اعــام کند و
مدیرانی که آماده فعالیت هستند صالحیت
خود را برای خدمت اعالم کنند و با این روند
دیگر شکل سابق که مستقیم فقط وزارتخانه
درباره انتصاب مدیران مدارس نظر میداد،
وجود نخواهد داشت.

بیش از 2روز از حادثه دلخراش زلزله در غرب کشور
میگذرد و مسئوالن هر یک در تکاپو هستند که بتوانند
از آالم مصیبزدگان و آوارگان این حادثه بکاهند.
به گزارش شهرآرا ،آنطور که «ایسنا» عصر دیروز به
نقل از پزشکی قانونی استان کرمانشاه اعالم کرد
آخرین آمــار کشتهشدگان این زلزله  ۷.۳ریشتری
 ۴۳۲نفر است .همچنین تعداد مصدومان این حادثه
نیز  ۷۴۶۰تن اعالم شده است که هموطنان برای
پیگیری بیمارستا نهایی که مصدومان زمینلرزه
کرمانشاه آنجا بستری هستند ،میتوانند به سایت
 http://www.emsnews.irمراجعه کنند.
شهریار مستوفی ،مدیر نظارت بر مــواد غذایی،
آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو کرمانشاه نیز
بااشارهبه نیاز زلزلهزدگان کرمانشاه به آب و غذا،
گفت :باتوجهبه وسعت حادثه ،شرایط نامناسب
شهرهای زلــزل ـهزده و مشکل در تأمین نیازهای
غذایی ،از مردم عزیز ،بهخصوص مدیران و صاحبان
شرکتهای تولید مــواد خــوراکــی و آشامیدنی،
میخواهیم که کمکهای خود را در قالب آب و مواد
خوراکی از قبیل آب ،نــان ،خرما ،انــواع کنسرو،
حلواشکری و خشکبار و هرنوع مواد غذایی دیگر به
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
ارسال کنند.
کولیوند ،رئیس اورژانــس کشور هم گفت :مردم
نیازمند اقـــام گرمایشی هستند و مسئوالن
درحالانجام اقداماتی برای تأمین این اقالم هستند.

کنارتانخواهیمبود

از مناطق بازدیدشده و مسائل و مشکالتی که مرد م
با آنها در میان گذاشتهاند به استحضار رهبر معظم
انقالب اسالمی خواهند رساند.

آسیبدیدگان ،گفت :دولت برای بازسازی منازل و
کمک به زندگی آسیبدیدگان و کسانی که منازل آنها
در این حادثه در شهر و یا روستا دچار خسارت شده،
کمک بالعوض و وام بلندمدت اعطا خواهد کرد.

همچنین ،رئیسجمهور کشورمان صبح دیروز برای
بازدید از مناطق زلزلهزده و نظارت و بررسی بر روند
امدادرسانی به زلزلهزدگان در شهرهای استانهای
غربی کشور و دیــدار با مردم و آسیبدیدگان ،وارد
کرمانشاه شد.
به گــزارش پایگاه اطال عرسانی ریاست جمهوری،
حجتاالسالم روحانی ،در بدو ورود به کرمانشاه
با تأکید بر اینکه هیچ ایــران ـیای نیست که امــروز
به فکر مــردم کرمانشاه نباشد ،گفت :کسانی که
اقوام و بستگان خود را از دست دادهاند و آنهایی که
در بیمارستا نها بستری هستند و خانه و زندگی
خودشان را از دســت داد هانـــد ،همه باید در کنار
یکدیگر بــرای رفــع ایــن معضالت تمام توانمان را
بهکار بگیریم.
وی در جریان سفر به استان کرمانشاه با حضور در
شهرستان سرپل ذهاب از مناطق زلزلهزده در این
شهرستان بازدید و با مردم این منطقه دیدار و گفتوگو
کرد .روحانی در اجتماع مردم شهرستان سرپل ذهاب
ضمن تسلیت به خانوادههایی که عزیزان خود را در
حادثه زلزله از دست دادهاند و آرزوی شفای عاجل برای

همه امکانات برای کاهش سریع مشکالت مردم
بسیج شده است

سفر رئیسجمهور به کرمانشاه

رئیسجمهور در این دیدار با قدردانی از مردم استان
کرمانشاه و سراسر ایران که در این حادثه همچون
همیشه در کنار هم بوده و به یاری یکدیگر پرداختند،
گــفــت :بــایــد همچنین از تــا شهــای نیروهای
امدادرسان و نیروهای مسلح برای کمک و امدادرسانی
به زلزلهزدگان قدردانی کرد .دولت همه امکانات خود
را برای کاهش سریع مشکالت مردم بسیج کرده است.
وی تصریح کرد :بنیاد مسکن انقالب اسالمی تمام
توان خود را برای بازسازی منازل مردم به کار خواهد
گرفت و همه دستگاههای مسئول نیز این بنیاد را کمک
خواهند کرد.
رئیس شــورای عالی امنیت ملی بااشارهبه اینکه
حوادث طبیعی مانند زلزله ،سیل و طوفان آزمایش
الهی برای بندگان در مسیر یاری و کمک به همنوعان
است ،افــزود :دولت تالش میکند در این آزمایش
موفق باشد ،کما اینکه از ساعتهای اولیه وقوع
این حادثه تالش ما بر حل مشکل مردم بوده و همه
دستگاهها و مسئولین در این راستا بسیج شدهاند.

روحــانــی بــا تأکید بــر اینکه بـهطــور مستمر رونــد
امدادرسانی و جبران خسارات مردم این منطقه را
پیگیری خواهد کــرد ،ادامــه داد :بیمارستا نهای
تهران ،کرمانشاه و استا نهای معین بــرای ارائــه
خدمات درمــانــی فــوری به مصدومان ایــن حادثه
بسیج هستند .وی با بیان اینکه در این حادثه برخی
ساختمانهایی که بهصورت تعاونی و دولتی ساخته
شده و از عمر احــداث آنهــا زمــان کمی میگذرد،
تخریب و دچار حادثه شدهاند ،گفت :باید اشکاالت و
کاستیهای موجود در ساخت این بناها بررسی شود
و دولت مطمئنا با دنبالکردن این مسائل ،مقصران را
شناسایی میکند و به مردم معرفی خواهد کرد.
رئیسجمهور تأکید کرد :دولت مردم را تنها نمیگذارد
و ما بهعنوان خادم مردم در کنارتان خواهیم بود.
روحانی گفت ۱۱ :هزار خانه روستایی و حدود ۴۵۰۰
خانه شهری در این زلزله تخریب شده است و نیاز به
ساخت  ۳۰هزار مسکن جدید داریم.

نباید دنبال ریشههای اتفاق بگردیم

رئیسجمهور در جریان سفر به استان کرمانشاه با
حضور در بیمارستان آیتا ...طالقانی کرمانشاه ،از
مصدومان و مجروحان زلزله اخیر در مناطق مختلف
غرب کشور که در این بیمارستان بستری هستند،
عیادت کرد و با اهدای شاخه گل با آنها گفتوگو کرد.
رئیسجمهور همچنین عصر دیروز در جلسه ستاد
مدیریت بحران استان کرمانشاه ،وقوع وقایع طبیعی
همچون زلزله را آزمایشی از سوی خدای متعال دانست
که در آن کمبودها و کاستیهای موجود مشخص
میشود .وی در ادامه گفت :امروز مدیریت مسئوالن
در بخشهای مختلف در معرض امتحان و آزمایش
قرار گرفته است.رئیسجمهور با بیان اینکه در اینگونه
حوادث نبایددنبال ریشههای اتفاق بگردیم ،چراکه
بر همه آن دالیل واقف نیستیم ،گفت :امروز دولت و
مسئولین محلی و منطقهای مورد آزمایش و امتحان
قرار گرفتند و باید تالش کنیم تا از این امتحان سربلند
بیرون بیاییم.دکتر روحانی همچنین از مسئوالن
ستاد بحران خواست تا تدابیر الزم را برای توزیع اقالم
موردنیاز مردم اتخاذ کنند.

تأسیس بانک فرهنگیان در حد ایده است

بطحایی افزود :طراحی این سامانه تا پایان
دیماه تمام میشود و بهدنبال اجراییشدن
آن هستیم .در سال  97انتخاب و انتصاب
مدیران براساس این روش خواهد بود ضمن
آنکه دستورالعملی که در سال  94درباره
انتصاب نوشته شده ،بازنویسی خواهد شد.
وی درباره صندوق ذخیره فرهنگیان گفت:
ساختار صندوق ذخیره فرهنگیان اصالح
میشود .متأسفانه علیرغم بحثهایی که
در رسانهها و در عموم مطرح شده ،از سال
 94تا  95میانگین نرخ و میزان سهم شراکت
و سوددهی صندوق  17/9درصد بوده است.
البته برخی شرکتهای وابسته به صندوق
مشکالت مالی داشتهاند اما ارزش آنها باال
رفته است .وزیر آموزشوپرورش ادامه داد:
به دنبال آن هستیم که مشکالت صندوق حل
شود و خبرهای بهیغمارفتن همه داراییهای
صندوق درست نیست و این مبالغهآمیزیها
درباره صندوق فرهنگیان به ارزش سهام و
سهامداران لطمه میزند.
بطحایی افزود :صحبتهایی درباره تأسیس
بانک فرهنگیان مطرح شده که این مسئله
فقط در حد یک ایــده است و هنوز مجلس
شورای اسالمی درباره آن نظری نداده است.
این ایده از طرف فرهنگیانی مطرح شد که
عالقه دارند دریافت حقوق و مزایای خود را از
طریق این بانک انجام دهند تا بتوانند بهطور
مثال وامهای خوبی نیز دریافت کنند.

در نشستی خبری تشریح شد

جزئیاتدیداروالیتیباحریری

علی اکبر والیتی ،دبیرکل مجمع جهانی بیداری
اسالمی ،روز گذشته در نشست خبری اجالس
جهانی «محبان اهلبیت و مسئله تکفیر یها»
گفت :امــروز بهواسطه دخالت دشمنان اسالم،
آمریکاییها ،صهیونیستها و عوامل آ نهــا در
منطقه بر ایجاد تفرقه در اسالم اشتراک نظر دارند
و همه مسائل امروز در منطقه به این دلیل است.
بهگزارش تسنیم،وی به کتاب خاطرات کلینتون،
اشــاره کرد و با بیان اینکه کلینتون در این کتاب
گفته ما داعــش را بهوجود آوردیــم ،گفت :آ نها
بهدنبال ایجاد یک چهره خشن از اسالم هستند.
دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسالمی در پاسخ
به اتهامات سعد حریری گفت :ایشان نکتهای را
گفتند که از القائات سعودیها بوده است .آقای
حریری گفتند که در مالقاتی که با بنده داشتند،
گفتهاند در امــور داخلی لبنان دخالت نکنید،
درحالیکه اصالً چنین حرفی نزد و اصالً مذاکرات
ما تند و خشن و تهدیدآمیز نبود .معلوم شد این
القای سعودیهاست و حاضر نیستند لبنان را در
آرامش و دوستی با ملت ایران ببیند.وی افزود :ما

آقای حریری را تهدید نکردیم و درباره مسائل جاری
منطقه بحث کردیم .ایشان میخواست بهنوعی بین
ایران و عربستان سعودی وساطت کند و ما تأکید
کردیم که مشکلی با عربستان سعودی نداریم،
اما اینکه سعود یها بیش از  2سال مردم یمن را

بمباران میکنند و این کشور را محاصره کردند
و  700هزار نفر دچار وبا شدند ،این دیگر ربطی به
سیاست ندارد .آ نها بهخاطر مسائل انسانی هم
که شده با یمنیها مذاکره کنند.دبیرکل مجمع
جهانی بیداری اسالمی در همین زمینه ادامه

داد :آقای حریری گفتند که والیتی من را تهدید
نکرد .بله؛ دلیلی نداشت که ایشان را تهدید کنم.
ما از اتحاد 8و  14مارس استقبال میکنیم که بعد
از مدتها به توافق رسیدند و دولت تشکیل دادند و
بهاتفاق هم توانستند لبنان را جزو کشورهای امن
قرار دهند و این بهدلیل درک و شعور مردم و مقاومت
اسالمی است .ما امیدواریم آقای حریری به سرکار
خود برگردد.وی همچنین تصریح کرد :عربستان
سعودی چه کاره است از طرف جهان عرب حرف
میزند؟ حکومتی است که به زور به مردم تحمیل
شده ،اما بههیچوجه نیابتی از سوی  22کشور ندارد
که خود را وکیل آنها بداند .این چه وکیلی است که
ُ
قریب به  3سال است بر سر یمنیها هزاران تن بمب
ریخته است؟دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسالمی
ادامه داد :هیچ مشکلی برای مذاکره با سعودیها
نداریم ،اما مذاکرهکردن تأیید ظلمی نیست که
عربستان در برخی از کشورهای اسالمی و درحمایت
از تکفیریها انجام داده است .وی گفت :ما دنبال
این هستیم همه باهم با حسنهمجواری زندگی
کنیم اما مخالف هر کار خالف شرع و قانون هستیم.

سایه روشن

تحصیل اتباع خارجی را پیگیری میکنیم

وی درباره تحصیل اتباع خارجی گفت :ما
تحصیل اتباع خارجی ،به ویژه اتباع افغان،
را پیگیری میکنیم؛ هرچند در برخی
مــوارد خود اولیای دانـشآمــوزان عالقهای
به تحصیل فرزندان خود ندارند .البته در
سال آینده درصد باالیی را تحت پوشش قرار
میدهیم.
وزیر آموزشوپرورش با انتقاد از تنبیه بدنی
در مــدارس گفت :تنبیه بدنی در مدارس
فراوانی زیادی ندارد اما معتقدم که با صدور
بخشنامه نمیتوان این مسئله را از بین برد،
بلکه باید نظارتها تقویت شود و هیچگونه
بهانهای نمیتواند تنبیه بدنی و حتی زبانی و
شخصیتی را توجیه کند .بهشدت با مواردی
که به ما اعالم میشود برخورد میکنیم و آنها
را پیگیری خواهیم کرد .حتی گاهی خود ما
برای دانشآموزان وکیل گرفتهایم تا از حق
آنها در مراجع قضایی دفاع کنیم .از طرف
دیگر بعضی دان ـشآمــوزان کجرفتار یها،
تعرضها و بیادبیهایی به شخصیت معلم
انجام میدهند که این مسئله نیز درست
نیست ،زیرا اهانت به یک معلم اهانت به همه
معلمهاست.

مصطفی میرسلیم ،عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظام گفت :شخصا خــود را موظف مــىدانــم از
هممیهنان عزیز ،بهویژه زلزلهزدگان عذ رخواهى
کنم ،زیرا سیاستهاى کلى مقابله با سوانح طبیعى،
بهویژه زلزله ،در  ١٣٨٤تدوین و ابالغ شده است و
اکنون  12سال از آن تاریخ مىگذرد و قدم شایستهاى
براى عملیاتىکردن آن مصوبه برداشته نشده است.
(تسنیم)
سعید جلیلی ،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام،
بااشارهبه اینکه مسئوالن در برابر تحریمهای جدید
آمریکا برنامه داشته باشند ،گفت :در این زمینه یکی از
مهمترین دستگاههایی که باید برنامه و آمادگی داشته
باشد ،وزارت نفت است( .ایسنا)
محمود صادقی ،عضو فراکسیون امید مجلس شورای
اسالمی ،با بیان اینکه اگر فراکسیون امید تصمیم به
انتشار اسامی بگیرد به تصمیم فراکسیون احترام
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میگذارم ،گفت :پیامدهای منفی انتشار اسامی از
پیامدهای مثبتش بیشتر است( .ایسنا)
مرتضی مبلغ ،معاون سیاسی وزارت کشور ایران در
دوره اصالحات ،درباره اینکه آیا اعتدال نمیخواهد
با جداشدن از هر دو جناح و با جذب معتدلین هر دو
جناح یک جریان سومی را تشکیل دهد ،گفت :در
طول سا لهای گذشته بهکرات این موضوع مطرح
بوده است .اعتدال یک روش است و نه یک جریان
و جناح سیاسی .این موضوع کامال روشــن است.
در انتخابات اخیر هــم ،هر دو جریان اصــو لگــرا و
اصال حطلب ،نامزدهای خود را داشتند .در بین
اصولگرایان هم ،طیفی که معتدل است و از تندروی
فاصله گرفته است ،رویکرد متفاوتی را اتخاذ کرد و از
آقای روحانی حمایت کرد( .نامه نیوز)
حشمتا...فالحتپیشه ،عضو کمیسیون امنیت ملی
مجلس ،بااشارهبه اینکه یکی از ابزارهای تحقق فشار

بر جمهوری اسالمی اعمال تحریمها در حوزههای
مختلف ،بهخصوص موشک ،است گفت :موشک
نمادی از توان دفاعی هر کشوری است که جمهوری
اسالمی در این زمینه بهسرعت درحالپیشرفت است و
این پیشرفت در کنار نفوذ سیاسی کشورمان در منطقه
باعث نگرانی آمریکاییها شده است( .خانه ملت)
سیدحسین موسویان ،عضو ارشد تیم مذاکرهکننده
هستهای در دولـــت اصــاحــات تأکید کـــرد :در
60ســـال گذشته فقط  2بــار بمب هستهای در
جهان استفاده شده و آن هم توسط آمریکا بوده
و صدها هــزار نفر را کشته اســت؛ لــذا آمریکا و
اسرائیل صالحیت ندارند پلیس هستهای جهان
باشند( .ایلنا)
غالمرضا کاتب ،بااشارهبه اخباری منبیبر طرح
استیضاح برخی از وزرا در مجلس گفت :تاکنون
طــرح استیضاح هیچ یک از وزرا به هیئت رئیسه

مجلس ارائـــه نــشــده اســـت .عضو هیئت رئیسه
مجلس شــورای اسالمی تأکید کــرد :اخیرا شنیده
میشود که طرح استیضاح وزیر کار ،وزیر کشور و
وزیر آمــوزش و پــرورش در مجلس کلید خــورده ،اما
باید گفت هیچکدام ازا ین موارد تابهحال به هئیت
رئیسه مجلس ارائـــه نشده اســت و ممکن است
نمایندگان مشغول جمعآوری امضا برای این طر حها
باشند( .میزان)
مسعود پزشکیان ،نایبرئیس مجلس ،به مناسبت
هفته کتاب ،در پاسخ به این سؤال که آخرین کتابی
که خواندید چه بود گفت« :چــرا ملتها شکست
م ـیخــورنــد؟» نوشته دارونعــج ـماوغــلــو و جیمز
ای.رابــیــنــســون بــا ترجمه محسن مــیــردامــادی و
محمدحسین نعیمیپور عنوان آخرین کتابی است
که حدود  2هفته پیش آن را تمام کردم .وی همچنین
تأکید کرد روزانه کتابهای پزشکی و مذهبی را تورق
میکند( .خانه ملت)

خانه ملت -عــلــی الریــجــانــی ،رئیس
مجلس شـــورای اســامــی ،در دیـــدار با
مجمع نــمــایــنــدگــان اســتــان مــرکــزی با
تأکید بر لــزوم ارائــه مشو قهای صادراتی
مستمر گفت :باید صادرکنندگان کشور
مــوردحــمــایــت بیشتری قـــرار بگیرند و
حتی میتوان در این راستا پشتوانههای
مستمری برای صادرکنندگان لحاظ کرد،
چراکه اگر صــادرات با رونــق جدی روب ـهرو
نــشــود ،اوضـــاع اقــتــصــادی کشور خیلی
پیشرفت نمیکند.

انتصاباعضایشورایآمایش

ریاست جمهوری -رئیسجمهور در حکمی
بیژن نامدار زنگنه (وزیر نفت) ،رضا اردکانیان
(وزیــر نیرو) و محمد شریعتمداری (وزیر
صنعت ،معدن و تجارت) را بهعنوان «عضو
شورای عالی آمایش سرزمین» منصوب کرد.
در احکام این افراد آمده است :امید است
با استفاده از توان علمی و فنی خویش ،در
استقرار کامل نظام راهبری توسعه سرزمین و
نظارت بر اجرای آن تالش همهجانبه مبذول
دارید.

افزایش  اختیارات  استانداران

ایرنا -جــواد ناصریان ،معاون مدیریت و
توسعه منابع وزارت کشور ،درباره مهمترین
اختیارات جدیدی که به استانداران واگذار
شده اســت ،گفت :اختیارات در دو بخش
واگـــذاری به اســتــانــداران و دستگاههای
اجــرایــی اســتــانهــا انــجــام شــد .بیش از
 16عــنــوان از وظــایــف تصمیمگیری به
اســتــانــداران واگـــذار شد که مهمترین آن
انتخاب و انتصاب بخشداران است که در
سنوات گذشته وزیــر کشور احکام آ نها
را صـــادر مــیکــرد .درحــالحــاضــر کلیه
اقدامات در استانداری و توسط استانداران
صورت میپذیرد.

عملیات«واجا»دربندرعباس

فــارس -بهدنبال اقــدامــات اطالعاتی و
عملیاتی سربازان گمنام امام زمان(عج)
در اداره کل اطالعات استان هرمزگان و
با هماهنگی دستگاه قضایی ،یک باند
سازما نیافته قــاچــاق کــاال شناسایی و
منهدم شد و  23نفر از اعضای آن دستگیر و
تحویل مراجع قضایی شدند .در تحقیقات
و بررسیهای بهعملآمده قاچاق تعداد
 1128کانتینر شــامــل لـــوازم اداری،
خانگی ،ورزشــی ،ساختمانی و هتلداری
طی سا لهای  94تا اوایــل  96توسط این
عده اثبات شده اســت .در این تحقیقات
مشخص شد متهمها با استفاده از اسناد
مجعول و اظهار خــاف واقــع و همچنین
تبانی با برخی از کارکنان دستگا ههای
مختلف ،این میزان کاال را از گمرک خارج
کردهاند.

توقعروزافزونازوزارتدفاع

تسنیم -امیرسرتیپ امیر حاتمی ،وزیر
دفــاع ،حفظ حدود و ثغور میهن اسالمی،
دستاوردهای گرانسنگ انقالب اسالمی،
استقالل کشور و نظام مقدس جمهوری
اسالمی را از مأموریتهای مهم نیروهای
مسلح دانست و تصریح کرد:تحوالت بسیار
سریع در منطقه غرب آسیا بر حساسیت
مأموریت نیروهای مسلح افزوده ونیروهای
مسلحبرای انجام این مهم ،توقع پشتیبانی
خوب و مؤثری را از مجموعه وزارت دفاع
دارنــد .وی همچنین گفت:هرچه به پیش
میرویم توقع از وزارت دفاع نیز بیشترخواهد
شد.

توضیحاتبرایتوقیفکیهان

مهر -جعفری دولـــتآبـــادی ،دادســتــان
تهران ،درباره اظهارات احمد توکلی مبنیبر
غیرقانونیبودن توقیف روزنــامــه کیهان
توسط دادستانی تهران اعالم کرد به موجب
آییننامه اصالحی قانون تشکیل دادگاههای
عمومی و انقالب ،کلیه اختیارات رئیس حوزه
قضایی به دادستان بازگشته و دادستان
باتوجهبه ایــن قــانــون ،میتواند در این
زمینه اقدام کند .وی بااشارهبه رویه عملی
دادستانی پس از قانون احیای دادسراها
که بر همین روال بوده است ،افزود :بر این
اساس اختیارات مصرح در قانون مطبوعات
در مرحله تحقیقات مقدماتی و امور مرتبط با
وظایف دادسرا برعهده دادستان است و لذا
اقدام اخیر دادستانی مطابق قانون انجام
شده است.

