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واکنش قاطع وزیر دفاع به
تهدید نتانیاهو علیه نفتکش های ایرانی

چهره ها و گفته ها
سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام گفت :جنگ تحمیلی
فقط در عرصه جنگ سخت نیست و
بخشی از جنگ تحمیلی نیز آن جاست
کـــه دشــمــن نــگــذارد
حـــــافـــــظـــــه
تاریخی ملت
بـــــه خ ــوب ــی
شکل بگیرد.
 /تسنیم

سعید حجاریان فعال سیاسی اصالح
طلب و عضو اسبق شورای شهر تهران
با اشاره به ماجرای ترورش گفت :هیئت
تعیین درصد جانبازی به سراغم آمد و
آن تیم ،من را جانباز اعالم کرد و درصد
جــانــبــازی  70درصــد
تعیین شــد/ .
شرق

...
خبر

موافقت هیئت دولت با اصالح
تغییرات تقسیماتی در  ۱۲استان
ایلنا  -هیئت وزیــران با تغییر و اصالحات
تقسیماتی در استانهای فارس ،اصفهان،
خــوزســتــان ،آذربــایــجــان غــربــی ،اردبــیــل،
بوشهر ،سیستان و بلوچستان ،قم ،لرستان،
مــازنــدران ،مرکزی و هرمزگان موافقت
کرد.به موجب این تصمیمات ،ایجاد سه
بخش ،تبدیل دو روستا به شهر و تغییر نام
 ۱۲روستا ،چهار بخش ،پنج شهر و یک
شهرستان در استانهای مذکور ،به تصویب
دولت رسید.
جزئیات دیگری از این تغییرات احتمالی
منتشر نشده است.

حضرت آیت ا ...خامنه ای در حکمی حجت االسالم شعبانی را
به عنوان امام جمعه همدان منصوب کردند

همدان میزبان جوان ترین امام جمعه
و نماینده ولی فقیه
توصیه رهبر انقالب به حجت االسالم شعبانی برای سلوک
مردمی با همه قشرها به ویژه جوانان
رهبر معظم انقالب اسالمی در حکمی
حجتاالسالم حبیبا ...شعبانی موثقی
را بهعنوان نماینده ولیفقیه و امام جمعه
شهر همدان منصوب کردند .به گزارش
پایگاه اطــاع رسانی دفتر حفظ و نشر
آثار آیت ا ...خامنه ای ،متن حکم رهبر
انــقــاب اســامــی بــه ایــن شــرح اســت:
«بــســم ا ...الــرحــمــن الــرحــیــم ،جناب
حجتاالسالم آقای حبیب ا ...شعبانی
موثقی دامتافاضاته؛ اکنون با پایان
یافتن مسئولیت جناب حجتاالسالم
محمدی
آقـــای حــاج شیخ
محمد طه ّ
ّ
دامتتوفیقاته و با تشکر
فــــراوان از فعالیت هــای
علمی و اجتماعی ایشان در
دوران آن مسئولیت خطیر،
جناب عالی را بــه امامت
جمعه همدان و نمایندگی
خود در آن استان منصوب
می کنم .همدان در شمار
پیشروان حرکت انقالبی و
مفتخر به تقدیم چهرههای
برجسته جهاد و شهادت
و ن ــی ــز شــخــصــیــت ه ــای
عالی قدر علم و عرفان است .انتظار می
رود با همه تــوان در خدمت به حرکت
دینی و انقالبی آن خطه تالش نمایید.
با علمای دینی و فرزانگان دانشگاهی و
فعاالن عرصههای اجتماعی همکاری و از
جوانان مؤمن و انقالبی پشتیبانی کنید.
سلوک مردمی با همه قشرها به ویژه
جوانان و تکریم خانواد ههای شهیدان
و ایثارگران را ممشای همیشگی خود
قرار دهید و از فضل و تقوا و بصیرت که
بحمدا ...از آن بــرخــورداریــد محتوای
خطبههای جمعه را غنا ببخشید.توفیق
جناب عالی را از خداوند متعال مسئلت
مــی کنم.سیدعلی خــامــنــه ای22/
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توضیحات سخنگوی هیئت رئیسه خبرگان درباره
مصوبات انتخاباتی این مجلس

احمد خاتمی :حضور وزیران در مجلس خبرگان به معنای
استیضاحنیست
سخنگویهیئترئیسهمجلسخبرگانرهبری
از برخی مصوبات ایــن مجلس دربــاره قانون
انتخابات آن خبرداد و با اشــاره به حضور وزیر
اقتصاد در اجالس خبرگان ،افــزود :دعوت از
وزیر هرگز به معنای سوال و استیضاح نیست
بلکه مهمان اســت .به گــزارش مهر ،آیت ا...
سید احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس
خبرگانرهبریعصردیروزودرحاشیهاجالس
خبرگان رهبری در جمع خبرنگاران ،گفت :ما
در این اجالس وزیر اقتصاد را به عنوان مهمان
دعوتکردیم،اینکهمیگویندمجلسخبرگان
رهبریاجازهاستیضاحوزیرراندارد،غلطاست،
اص ً
الموضوعاستیضاحمطرحنبودهاست.ویبا
بیان این که دعوت از وزیر هرگز به معنای سوال
و استیضاح نیست بلکه مهمان و مدعو است،
اظهار کــرد :قب ً
ال هم رؤســای سه قوه و سردار
سلیمانیدراجالسهاچندبارمهمانمابودند.
دعوت نامه برای مهمان مدعو ارسال میشود و
او مختار است که بپذیرد یا نپذیرد .عضو هیئت
رئیسه مجلس خبرگان ادامــه داد :نطقهای
اعضای خبرگان در زمانهای مشخص سامان
دهی شد و از این پس ،نطقها به ترتیب الفبا
خواهدبود.یکهفتهقبلازاجالسیه،بهفردی

که نوبت اوســت ،اطالع داده میشود که قرار
استسخنرانیکند.خاتمیبابیاناینکهیکی
دیگرازمصوباتمجلسخبرگانموضوعاصالح
قانونانتخاباتبود،افزود:خبرگاناینموضوع
را بر اساس سیاستهای ابالغی مقام معظم
رهبری میدانند .وی خاطرنشان کرد :اعضای
مجلس خبرگان به تجمیع انتخابات خبرگان با
یکی از دو انتخابات شوراها یا ریاستجمهوری
رأی دادند .عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان
اضافه کرد :یکی دیگر از مصوبات این اجالس
این بود که اگر در یک حوزه انتخابیه ،تنها یک
نفر کاندیدا وجود داشت یا باید از دیگر حوزهها،
افرادیکهصالحیتشانتوسطشوراینگهبان
تأیید شده به آن حوزه بروند و با او رقابت کنند یا
عنوانانتخاباتدربارهآنحوزهصدقنمیکند
وانتخاباتبرگزارنمیشود.

▪موج جوان گرایی در ائمه جمعه

حجت االسالم شعبانی موثقی امام جمعه
و نماینده جدید ولــی فقیه در همدان
متولد ســال  56در شهرستان «بهار»
هــمــدان و  41ســالــه اســـت .بــراســاس
گــزارش رسانه ها ،شعبانی جوان ترین
امام جمعه مرکز استان و نماینده ولی
فقیه در استان هاست .طی حــدود دو
سال اخیر و به خصوص از زمانی که حجت
االســام والمسلمین محمد جواد حاج
علی اکبری به ریاست ستاد سیاست
گذاری ائمه جمعه منصوب شده است،
ائمه جمعه شهرهای ایالم،
رشـــت ،ش ــی ــراز ،کــرمــان،
تبریز ،بیرجند ،تهران (آیت
ا ...جنتی) و زاهدان تغییر
کرده اند و چهره های جوان
جایگزین نمایندگان سابق
ولی فقیه در این استان ها
شده اند .چندی پیش آیت
ا« ...عباسعلی سلیمانی»،
نماینده سابق ولی فقیه در
سیستان و بلوچستان در
آخرین حضور خود در نماز
جمعه زاهدان از «فهرستی» خبرداد که
مربوط به تغییر ائمه جمعه مسن کشور و
نشاندهندهسیاستجوانگراییدرائمه
جمعه است .پیش از آن نیز در واکنش به
شایعه کنارهگیری آیات موحدی کرمانی
و امامی کاشانی از امامت جمعه تهران به
علت کهولت سن و جایگزینی جوانان،
یک منبع آگاه در گفت و گو با خبرگزاری
حــوزه اظهار کــرده بــود« :رویــکــرد کلی
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه این
است که کسانی که به سن بازنشستگی
رســیــد هانــد ،کنار بــرونــد و ائمه جمعه
جــوا نتــر جایگزین شوند و چــون افــراد
معلوم نیستند ،نمیشود دقیق از آنان
نام برد».

ایرنا -امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع در پاسخ به تهدید صادرات نفت ایران توسط رژیم صهیونیستی گفت« :ایناقدام ناامنی بینالمللیتلقی می شودو
ما آن را محکم پاسخ می دهیم ».نتانیاهو به تازگی در اظهاراتی صادرات نفت ایران را «قاچاق نفت» دانسته و نفتکش های ایرانی را تهدید کرده بود .وزیر
دفاعدرواکنشبهاینموضوعگفت:جمهوریاسالمیایرانتوانالزمبرایبرخوردبااینموضوعراداردودرصورتبروز،محکمبهآنپاسخخواهدداد.

همزمان با نخستین روزهای آغاز به کار رئیس جدید قوه قضاییه
دادستان کل کشور خبر داد:

تحولدادسراهادرآیندهنزدیک

حکم قضایی استرداد شیخ االسالمی به پلیس بین الملل ابالغ شده است

دادستان کل کشور با اشاره به حضور رئیس جدید
دستگاه قضا گفت :ما در آیندهای نزدیک و در چند
ماه آینده ،تحوالتی را در دادسراها خواهیم داشت .به
گزارش میزان ،حجت االسالم و المسلمین منتظری
دادستان کل کشور در همایش فرماندهان روسا و
مدیران فرماندهی انتظامی تهران گفت :با مدیریت
جدید دستگاه قضایی ،تحوالتی را در این دستگاه
خواهیم داشــت .در دادستانی کل ،از مدتی قبل
مطالعات خود را برای این که بتوانیم این تحول را
در حوزه دادسر اهای سراسر کشور داشته باشیم
آغاز کردیم و اقدامات مقدماتی انجام شده و در حال
تکمیل است تا به ریاست محترم قوه قضاییه ارائه
شود .دادستان کل کشور ادامه داد :این تحوالت و
تغییرات و اقداماتی که برای بهتر شدن کارها در نظر
است ،در ارتباط با ضابطین به خصوص ضابطین عام
و نیروی انتظامی باید در نظر گرفته شود و انتظار این
تحول را از طرف ضابطین محترم هم داریم و تعامل و
همکاری را افزایش خواهیم داد تا بتوانیم خدمات
بهتری را هم در دستگاه قضایی و هم در نیروی
انتظامی به مردم عزیز برسانیم.
▪تأکید بر صدور کارت ضابطیت برای مأموران

منتظری همچنین به ارتباط تنگاتنگ قوه قضاییه
و نیروی انتظامی اشــاره کــرد و گفت :به موجب
قانون نیروی انتظامی ضابط عام است ،ما دو نوع
ضابط داریم؛ ضابط عام و ضابط خاص که هر دوی
آن تعریف شــده اســت ،ضابط عــام یکی از ویژگی
هایش این است که در همه عرصهها و حوز ههایی
که مرتبط با دستگاه قضایی است دستگاه قضایی
میتواند از ضابط عام استفاده کند و ارجاع دهد و اگر
اقداماتی که نیروی انتظامی انجام میدهد خارج
از وظایف محوله و ارجاعاتی باشد که مقام قضایی
میدهد ،هم مسئولیت قانونی و هم مسئولیت شرعی
دارد .وی تاکید کــرد :اگر [مــأمــوران] فاقد کارت
ضابطیت باشند ،به صراحت قانون ،تحقیقات آنها و
اقداماتشان فاقد اعتبار است ،تحقیقات ارزش ندارد
و نمیتوان به آن استناد کرد .ما با فرماندهی محترم
نیروی انتظامی جلساتی داشتیم و اقداماتی انجام
شده و در سراسر کشور توانستیم بخش عمدهای از

کارتهایی را که مربوط به ضابطیت نیروی انتظامی
است ،صادر کنیم .وی افزود :همه این کارتها در
دادستانی کل متمرکز است و امضای دادستا نها
باید در ذیل آن باشد که جزو قیود قانونی است و
انتظار داریــم فرماندهی محترم نیروی انتظامی و
کسانی که دراین خصوص مرتبط هستند همکاری،
مساعدت و هماهنگی الزم را داشته باشند.
▪پــاســخ منتظری بــه ســوالــی دربــــاره امــکــان
بازگرداندن مرجان شیخ االسالمی به کشور

دادستان کل کشور همچنین در جمع خبرنگاران
در پاسخ به سوالی در خصوص امکان بازگرداندن
مــرجــان شیخ االســامــی یکی از متهمان پرونده
پتروشیمی به کشور اظهار کرد :نیروی انتظامی و
پلیس بین الملل ،همکاری خوبی با دستگاه قضایی
دارند و آن جایی که ما ماموریتی را به آ نها محول
می کنیم تا آن مرزی که در اختیارات آن هاست کار
را انجام می دهند .دادستان کل کشور ادامه داد:
مشکلی که ما داریــم با پلیس بین الملل و اینترپل
خــارج از کشور به خصوص کشورهایی است که با
ما عناد دارند ،متاسفانه کانادا از کشورهایی است
که مامنی برای اختال سگران شده و ما از دستگاه
قضایی و پلیس کانادا انتظار داریم که اجازه ندهند
چهره کشورشان در دنیا آن قدر مشوه شود و مرکزی
برای تجمع اختال سگران باشد و یک عده خائن که
اموال کشور را سرقت و اختالس کرده اند ،در کشور
آ نها عیش و نوش داشته باشند .وی اضافه کرد:
دستور قضایی صادر و به پلیس بین الملل ابالغ شده
و انتظارمان این است که همکاری کنند.

اخبارکوتاه
واکنش قاسمیبهحادثهسوءقصد
بهکارمندسفارتپرتغالدرتهران
ایرنا-سخنگویوزارتامورخارجهکشورمان
با تأیید خبر سوء قصد به یکی از کارمندان
سفارت پرتغال در تهران ،گفت :طبق بررسی
های اولیه و گزارش پلیس ،فرد مزبور کارمند
ایرانیسفارتپرتغالبودهاست.قاسمیافزود:
برآوردهای اولیه پلیس حکایت از وجود برخی
اختالف ها و خصومت شخصی میان ضاربان
وفردمضروبدرحادثهعصرروزگذشته مقابل
سفارتپرتغالدرتهراندارد.

مجلسی:فرانسهدربارهدخالت
نکردنایراندرماجرایگروهک
منافقینقانعشد
فریدون مجلسی دیپلمات اسبق و تحلیلگر
مسائل بینالملل با اشــاره به معرفی سفیر
جدید فرانسه در ایران گفت :فرانسه درباره
دخالت نکردن ایــران در ماجرای گروهک
منافقین قــانــع شــده اســـت .مجلسی ،در
گفتوگوبا«اعتمادآنالین»تصریحکرد:فرانسه
میخواهدمطمئنشودآنآخریناتفاقسوئی
کهافتادودرآستانهسفررئیسجمهوریایران
به اتریش به دستگیری دیپلمات ایرانی منجر
شد ،چقدر حقیقت دارد.او در ادامه با اشاره
بهقانعشدنفرانسهدراینبارهگفت:منفکر
میکنمدولتفرانسهدراینحدکهدولتایران
در این مسئله نقشی نداشته است توجیه شده
باشد ،اما قدرتهای دیگری هم هستند که از
اختیارایرانخارجاست.

تمدید وضع اضطراری علیه ایران
توسط آمریکا
رئیس جمهور آمریکا شرایط اضطرار ملی
این کشور علیه ایران را  که فرمانی  40سال
است و بدون فاصله توسط رؤســای جمهور
آمریکاتمدیدشده،تمدیدکرد.پیشازدونالد
ترامپ ،باراک اوباما حتی پس از برجام نیز آن
را به صورت مرتب تمدید کرده بود .همزمان
معاون وزیر خزانهداری آمریکا از ایجاد یک
نهاد جدید تحت نظارت وی با نــام «واحــد
ادغامی امور مالی ایــران» برای تحریم های
ایرانخبرداد.

