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سردار سالمی با حفظ سمت
معاون هماهنگ کننده سپاه شد

چهره ها و گفته ها
محمد علی ابطحی عضو مجمع روحانیون با بیان این
که «جریان اصالح طلب بیشترین تالش و تاثیر را برای
موفقیت آقای روحانی داشته است» افزود :این مسئله
طبیعی بوده که هر جریانی که بیشترین تاثیر را داشته
حقانتقادنیزبرایاوممکنباشدودرنتیجهاینانتقادها
درعملکردآقایروحانیودولتاثرگذارخواهدبود.وی
تاکیدکرد:بیشترینافراد کابینهدولتروحانیمتشکل
از اص ــاح طلبان اســت و به
همین دلیل نیازی به دیدار
خــاص بین اص ــاح طلبان
بــا شــخــص رئــیــس جمهور
وجود ندارد/.باشگاه
خبرنگارانجوان
مـــحـــمـــدجـــواد حـــقشـــنـــاس عــضــو شــــورای
مــرکــزی حـــزب اعــتــمــادمــلــی دربـــــاره پیشنهاد
اسماعیل گرامیمقدم سخنگوی ایــن حــزب مبنی
بر سر شاخهشدن سه حزب اعتمادملی ،اتحاد ملت
و کــارگــزاران در جبهه اصــاحــات و تعیین سهمیه
نامزدهای انتخابات از ســوی ایــن سه حــزب گفت:
طبیعتا برخی احزاب اصالحطلب دارای ِعده و ُعده
قابل توجهی بوده و از نظر گستردگی فعالیت دفاتر
سیاسیشان در استان ها قابل مقایسه با احزاب دیگر
نیستند.در مقابل این احــزاب ،تشکلهای سیاسی
دیگر نیز هستند که فعالیت سیاسی چشمگیر در
سطح کشور ندارند بنابراین نباید
انتظار داشــت که همه احــزاب
اصــاحطــلــب عــضــو شـــورای
ســـیـــاســـتگـــذاری
دارای وزن برابر
باشند / .تسنیم
پروانه سلحشوری نماینده اصــاح طلب مردم
تهران با بیان این که «وقتی زمان احمدی نژاد بود ،نقد
میکردیم که فساد وجود دارد» افزود :برای ریاست
جمهوری آقای روحانی ،همه ما مایه گذاشتیم .خدا
میداند که از روی مردم شرمنده ایم .خدا میداند که
من از روی مردم خجالت میکشم .این همه به استانها
رفتیم و وعده دادیم که دوره دوم دولت آقای روحانی
نیز مانند دوره اول خوب خواهد شد؛ اما به محض این
که چهار سال دوم آقای روحانی
آغــاز شــد ،ببینید چه شده؛
فــاجــع ـهای در حـــال رخ
دادن است .همه را هم
ـردن
نمیشود به گـ ِ
بیرون انداخت/.
انتخاب

...

 8بار تماس ترامپ برای مذاکره با روحانی

▪ 3سناریوی ضد تحریمی داریم

وی در پاسخ به این سوال که برای نقشه راه جنگ اقتصادی و
فرمانده اقتصادی دولــت چه تصمیمی گرفتید ؟ اظهار کرد:
درخصوص نقشه راه از حــدود دو ماه قبل و همان زمــان هایی
که مطمئن شدیم آمریکا از برجام خارج می شود رئیس جمهور
به گروهی با محوریت سازمان برنامه و بودجه دستور داد تا
سناریوهایی را تنظیم کنند که این ها در سه سناریو مشخص شده
و گزینه ها در ستاد اقتصادی دولت بحث شده و در صورت نهایی
شدن در جلسه اقتصادی سران سه قوه بحث خواهد شد.
▪از جلسه رهبری انرژی مضاعف گرفتیم

خبرنگاری از واعظی دربــاره جلسه با رهبری و این که برخی

ایــرنــا -نــایــب رئــیــس اول کمیسیون آمــــوزش گفت:
ایــن کمیسیون وضعیت دانشجویان بــازداشــت شــده را
هفته آینده با حضور مسئوالن دستگاه های امنیتی شامل؛
اطالعات،نیرویانتظامی،اطالعاتسپاه،آموزشوپرورش
وبهداشتودرمانبررسیمیکند.جبارکوچکینژادافزود:
درایننشستضمنبررسیهایکارشناسیومشخصشدن
تعداد بازداشت شدگان و میزان جرم آنان ،موضوع تعیین
تکلیف خواهد شد.کوچکی نژاد گفت :همچنین در این
نشست سیاست های پیش بینی شده در خصوص وضعیت
دانشگاههاهمزمانباآغازسالتحصیلیبررسیمیشود.

توضیحاتزاکانیدربارهنشستهایاخیر
اصولگرایانبارئیسی
تسنیم -علیرضا زاکانی با اشاره به نشستهای چهرههای
اصولگرا با حجتاالسالم رئیسی گفت :اصل برگزاری
نشست فعاالن جریان اصولگرا با حضور حجتاالسالم
رئیسی صحیح است و جزو وظایف کسانی است که درباره
انقالبومردماحساسمسئولیتمیکنند،امااینکهدراین
نشستهابحثانتخاباتآیندهمطرحمیشودنادرستاست.
نمایندهسابقتهراندرمجلسباتاکیدبراینکهموضوعبحث
درنشستهایمذکور،شرایطامروزکشوراست ،اظهارکرد:
دغدغهنیروهایانقالبیکمکبهمردمومسئوالنجهتعبور
سرافرازانهنظامازاینمقطعحساساست.

استقبالایرانازبیانیهشخصیتهای
کشورهایاسالمیبرایتوقفجنگدریمن
ایرنا  -سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان از بیانیه
شماری از شخصیتهای سیاسی قابل احترام کشورهای
اسالمیبرایتوقفسهماههجنگدریمنحمایتکرد.بهرام
قاسمیدراینخصوصاظهارکرد:جمهوریاسالمیایراناز
آغازوابتدایاینجنگویرانگر،خواستارتوقفهرچهسریعتر
مخاصمه شد و یک راهحــل چهار مــادهای توسط وزیر امور
خارجهارائهکرد.ویتاکیدکرد:ایرانازهرطرحوپیشنهادی
کهبتواندازطریقگفتوگوویکراهحلسیاسیبهپایاناین
جنگ کمککند،همچونهمیشهحمایتخواهدکرد.

گفته بودند رهبری دولت را احضار کرده ،پرسید که وی در پاسخ
اظهار کرد  :متاسفانه همواره سایت ها و روزنامه هایی هستند که
برخالف ادعاهای خود مطالبشان با رهنمودها و فرامین ایشان
مغایر است.
دعوتی شده بود و ما افتخار می کنیم که خدمت ایشان برسیم و
استفاده کنیم این بار هم چنین بود و لذا از این که قبل از جلسه
فضا سازی می شود و حتی دیدید خبری که دفتر ایشان مطرح کرد
کامال مثبت بود جای تعجب دارد .جلسه هم صمیمی بود و همه
اعضای دولت گفتند ما انرژی مضاعف برای کار گرفتیم .کسانی
که این حرف ها را می زنند هنوز نمی دانند یک جنگ اقتصادی و
فشار بین المللی شروع شده و دنبال تسویه حساب های انتخابات
هستند  .باید تمام کنند و دنبال رفع مشکالت مردم باشیم و نباید
حاشیه سازی کنیم .
▪رئیس جمهور در اجالس سران خزر شرکت می کند

وی در خصوص سفرهای داخلی و خارجی رئیس جمهور نیز گفت :
ان شاءا ...ما در حال برنامه ریزی هستیم که در نیمه دوم مردادماه
ایشان در اجالس سران دریای خزر شرکت کنند اما درباره سفرهای
استانی؛ ما نمی خواهیم فقط رئیس جمهور به سفر استانی بروند و
مردم در گرما جمع شوند و جلسه ای تشکیل شود .ما می خواهیم
سفر دستاورد روشنی برای مردم و پروژه ها داشته باشد.

سخنگوی شــورای نگهبان درایــن بــاره که
اگر نامزدی به اشتباه ردصالحیت شود،چه
میکنید گفت :تا زمانی که فرصت باشد
جبران می کنیم.
به گزارش خبر آنالین ،عباسعلی کدخدایی
در ایــن بــاره که در مراجع قضایی اگــر یک
قاضی اشتباه کند و خودش بعدا متوجه این
اشتباه شود روش هایی برای جبرانش دارد،
بــرای شــورای نگهبان هم چنین راهکاری
هست؟گفت:دربحثانتخاباتتازمانکسب
اعتبارنامه ها قابل حل است ،البته اگر بحث
تاییدباشدوفرصتباشد.طبیعتاازیکزمانی
که می گذرد آن امکان عمال وجود ندارد مثل
این که شما بگویید  20روز بعد از رای قاضی
می توانید شکایت کنید و بعد از این مهلت،
شکایت هم بکنید فایده ای نــدارد .هرچند
ممکن است سفر باشید و نتوانسته باشید.
مسائل اجتماعی را یک جایی باید قطع کرد،
نمی تواند دامنه اش بــاز باشد و مرحله به
مرحله پیش بــرود .امــا در خصوص مصوبه
ای اگــر شــورای نگهبان آن را خــاف شرع
اعالم کرده باشد ،می توانند دوباره اعالم نظر
کنند .در بحث انتخابات هم تا مرحله قبل از
اعتبارنامه هاست ،بعد از آن به دور بعد خواهد
رفت .گاهی اوقات ممکن است سوال شود که
چرا شورای نگهبان کسی را این دور تایید کرد
و دور بعد رد کرد یا برعکس ،برخی از این ها
به دلیل ارائه اسناد جدید است و شاید آقایان
نظرشان را اصالح کرده باشند.
سخنگوی شــورای نگهبان درایــن بــاره که
ممکن است نامزدی را رد صالحیت کرده
باشید و او نتوانسته باشد در انتخابات شرکت
کند اما بعدا به این نتیجه رسیده باشید که

رئیسشورایعالیسیاستگذاریاصالحطلبانگفت:
اصالح طلبان برای انتخابات یازدهمین دوره مجلس
شورای اسالمی حضور جدی و موثری خواهند داشت.
محمدرضاعارفروزگذشتهدرگفتوگوباایرنادرپاسخبه

اینسوالکهآیادرانتخاباتآتیمجلسکاندیدامیشود،
افزود :اصالح طلبان بی شک با برنامه ریزی و با جدیت در
عرصه حضور خواهند داشت .وی همچنین در خصوص
موضع مجلس در قبال برجام گفت :مبنای ما بر حفظ

صالحیت حضور داشته است ،در آن صورت
چه برخوردی کرده اید؟ گفت:هیچی! کاری
دیگر نمی توانیم بکنیم.
کدخدایی در پاسخ به این سوال که آیا اشتباه
خود را به او گفته اید؟ تاکید کرد :اگر در آن
زمان مراجعه کند و ما به این نتیجه رسیده
باشیم که اشتباه کرده ایم بله ،پیشنهاد می
کنیم که دور بعد ثبت نام کند و جبران می
کنیم.
وی افـــزود :وقتی قاضی حکم اعــدامــی را
صادر می کند و اجرا می شود نهایتا چه کار
می کند؟ به هر حــال انسان جایزالخطا و
جایزاالشتباه است .اگر اشتباه بکند باید در
اولین فرصت بتواند جبران کند .یک مواقعی
هست که فرصت جبران نیست و باید نزد خدا
توبه کند.
سخنگوی شــورای نگهبان در ایــن بــاره که
حق الناس است،گفت :وقتی یک مرجع
فتوایی می دهد مثال می گوید اگر این گونه
نماز بخوانید درست است و مرجع دیگر نظر
دیگری دارد کدام درست است؟ هر دو درست
است یا یکی درست است؟

حقوقومنافعملیاستومادامیکهدوطرفمقابلبهاین
حقوقپایبندباشندمانیزبهمفادبرجامپایبندخواهیمبود.
عارفتصریحکرد:اساستصمیمگیریمامنافعملیاست
وهرتصمیمیگرفتهشود،متناسبباهمیناصلاست.

دیوان دادگستری بین المللی جزئیاتی از شکایت ایران از آمریکا را اعالم کرد

شکایت از آمریکا به الهه به دلیل نقض «مودت»
دیــوان دادگستری بینالمللی در بیانیه خود شکایت
ایــران از آمریکا را تأیید و تأکید کــرده که ایــران بر سر
اختالف خود با آمریکا در خصوص «نقض معاهده مودت،
روابط اقتصادی و حقوق کنسولی که بین این دو کشور
منعقد شده بود ،علیه آمریکا اقدام حقوقی کرده و اقدام
موقت دیــوان را خواستار شده اســت ».همین مطلب را
بهرام قاسمی هم اعالم کرده است .سخنگوی وزارت
خارجه دراین باره افزود :به منظور ترمیم و جبران اعمال
غیرقانونی آمریکا در وضع تحریم ها علیه کشورمان
و احقاق حقوق ملت ایران و پیگرد بین المللی اعمال
متخلفانه ایاالت متحده ،وزارت امورخارجه با مشارکت
مرکز امــور حقوقی و بین المللی ریاست جمهوری و
هماهنگی دیگر دستگاه های مربوط ،مسئله شکایت
از ایــاالت متحده به دلیل نقض تعهدات بین المللی و
مشخصا عهدنامه مــودت و روابــط اقتصادی و حقوق
کنسولی سال  ۱۳۳۴نزد دیوان بین المللی دادگستری
را در دستورکار قرار داد و پس از دریافت نظرات وکال
و مــشــاوران حقوقی بین المللی ایــرانــی و خارجی،
دادخواست نهایی حــاوی شکایت جمهوری اسالمی
ایران از نقض معاهده مودت در تاریخ  ۲۵تیرماه ۱۳۹۷
به ثبت رسید.
به گــزارش ایسنا ،وی تاکید کــرد :در ایــن شکایت ،با
استدالل تشریح شده است که تصمیم  ۸می ۲۰۱۸
آمریکا در اعمال مجدد تحریم های هسته ای با تعهدات
بین المللی ایاالت متحده به ویژه مواد  ۹ ، ۸ ،۷ ،۴و ۱۰
معاهده مودت  ۱۳۳۴نیز مغایرت دارد و ایاالت متحده

مانند شکایت لیبی از آمریکا و انگلیس و شکایت
نیکاراگوئه از تحریم های آمریکا به نتیجه ای نرسیده
است.
▪آمریکا :شکایت ایران بی اساس است و در دادگاه از
منافع خود دفاع می کنیم

ملزم است ضمن توقف این اعمال متخلفانه بین المللی،
کلیه خسارت های وارد شده را جبران کند.
▪ 5بند شکایت ایران از آمریکا

منظور از اقــدام موقت دیــوان که در بیانیه دادگــاه بین
المللی به آن اشاره شده ،صدور رأیی الــزامآور و موقت
از ســوی دیــوان دادگستری بینالمللی بــرای توقف
تحریمهای آمریکا علیه ایران است.
بر اساس این بیانیه شکایت ایران از آمریکا حاوی  5بند
زیر است؛ بیانیه  18اردیبهشت آمریکا در خصوص اعمال

تحریمهای جدید علیه ایران ،نقض تعهدات آمریکا ذیل
معاهده مودت است ،آمریکا باید بدون هیچگونه تأخیری،
اقدامات آغاز شده از ِ 8می را متوقف کند ،آمریکا باید فور ًا
از تهدید به اعمال تحریمهای جدید علیه ایران ،دست
بردارد ،آمریکا باید تضمین بدهد که گامی در مسیر دور
زدن رأی دادگــاه در خصوص این پرونده برنمیدارد و
آمریکا باید خسارت های وارد شده به شرکتهای ایرانی
را بر اســاس تشخیص دیــوان ،به صــورت تمام و کمال
جبران کند.
به گزارش فارس ،در سابقه دادگاه بین المللی مواردی

...

...
گزارش

تسنیممنتشرکرد

نمایندگانیکهدریکماهگذشتهباتاخیر
بهمجلسرفتهاند

عارف :اصالح طلبان در انتخابات آینده مجلس حضور جدی خواهند داشت

اخبار

بررسی وضعیت دانشجویان بازداشتی هفته
آینده در مجلس

کدخدایی:اگر نامزدی به اشتباه ردصالحیت
شود تا فرصت هست جبران می کنیم

رئیس دفتر رئیس جمهور خبر داد

هادی محمدی – در حالی که این روزها دونالد ترامپ در هر
تریبونی این ادعــا را مطرح می کند که به زودی ایرانی ها با
وی تماس می گیرند و خواهان مذاکره می شوند  ،روز گذشته
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور ناگفته جالبی از سفر
سال گذشته رئیس جمهور به نیویورک بیان کرد و در جمع
خبرنگارانی که همچون هفته های گذشته به حیاط ساختمان
دولت آمده بودند ،گفت  :تا االن که برعکس بوده است و در سفر
سال گذشته رئیس جمهور به نیویورک این ترامپ بود که هشت
بار تماس گرفت تا با ما مالقات و صحبت کند.
وی تصریح کرد :ما سیاست بسیار شفاف و موضع مشخصی داریم و
ویژگی های مردم و نظام این است که زیر بار این فشارها نمی روند؛
ترامپ باید بداند مردم ایران با مردم کره شمالی متفاوت هستند.
به گزارش خراسان ،واعظی در ادامه با بیان این که ما تردید نداریم
که از 40سال قبل همواره آمریکایی ها جمهوری اسالمی را به
دلیل اسالمیت و استقاللش تحت فشار قرار داده اند  ،افزود :امروز
آن ها اتاق جنگ روانی در وزارت خزانه داری و خارجه خود تاسیس
کرده اند اما ما ملتی فهیم داریم که اگرچه مطالباتی از حکومت
دارند ولی وقتی آمریکا می خواهد برای مردم ایران تصمیم بگیرد
مردم تحت تاثیر این حرف ها قرار نمی گیرند.

تسنیم -معاونتهماهنگکنندهسپاهدستخوشتغییراتشد.براساساینگزارش،سردارسرتیپپاسدارحسینسالمیجانشینفرماندهکل
سپاهطیحکمیباحفظسمت،سرپرستمعاونتهماهنگکنندهسپاهوجایگزینسردارآبرومندشد.درهمینحالباحکمفرماندهکلسپاه،سردار
آبرومندبهسمتجانشینیفرماندهقرارگاهجنگنرمسپاهمنصوبشد.

در مقابل وزارت خارجه آمریکا در اولین واکنش به
شکایت ایـــران ،آن را «بــی اس ــاس» خــوانــد و گفت که
واشنگتن قویا در این دادگاه از منافع خود دفاع خواهد
کرد.
نیویورک تایمز دربـــاره شکایت ایــران نوشته است:
«مشخص نیست که چــرا ایــران پیمان مــودت ،روابــط
اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا را که در
سال  ۱۹۵۵در تهران امضا شد ،به عنوان پایه این شکایت
برگزید .ایرانیها بعد از این که ابتدا این تحریمهای
هستهای علیه آن ها اعمال شد ،در تالش برای توقف آن به
این پیمان متوسل نشده بودند ».بنا بر گزارش این رسانه
آمریکایی« ،اگرچه تصمیمات دیوان الزم االجراست،
اما این نهاد قدرتی برای به اجرا گذاشتن تصمیماتش
نــدارد ».به گــزارش فــارس ،فرهاد علوی مدیر یکی از
شرکتهای حقوقی مستقر در واشنگتن ،به این رسانه
آمریکایی گفت« :این اقدام تا حد زیادی نمادین و برای
مصارف داخلی به نظر میرسد .حتی اگر یک بیانیه در
حمایت از ایران صادر شود که البته بعید به نظر میرسد،
چنین بیانیهای تاثیر خیلی محدودی روی واقعیتهای
میدانی خواهد داشت».

اکبری -خبرگزاری تسنیم در گزارشی به بحث تاخیر
نمایندگان بــرای حضور در مجلس پــرداخــتــه و نوشته
است 26 :نماینده مجلس هرکدام حداقل با یک جلسه
و حداکثربا چهار جلسه تاخیر در طــول یک مــاه اخیر در
صحن علنی حضور یافتند .هیئت رئیسه مجلس در آغاز
هر جلسه پیش از ورود به دستورکار ،اسامی نمایندگانی
را که با تأخیر در جلسه حاضر شدند قرائت و اسامی تاخیر
کنندگان را در پایان دوره یک ماهه در قالب گزارش منتشر
می کند .طبق آییننامه داخلی مجلس ساعت شــروع به
کار کلیه نمایندگان در جلسات علنی و غیر فوق العاده
صحن ساعت  8صبح است و محاسبه ساعات غیبت 290
نماینده در جلسات رسمی بر عهده هیئت رئیسه است.
به گ ــزارش تسنیم ،بــراســاس گ ــزارش ارائ ــه شــده توسط
محمد علی وکیلی عضو هیئت رئیسه مجلس در  11جلسه
علنی اخیر مجلس که از تاریخ  20خرداد ماه تا  13تیر ماه
امسال برگزار شد اسامی نمایندگانی که با تأخیر به صحن
علنی پارلمان رسیدند بدین شــرح اســت .براین اساس
علیرضا محجوب نماینده مردم تهران ،ری و شمیرانات با
چهارجلسه تاخیر و غالمرضا شرفی نماینده آبــادان و نبی
هزارجریبی نماینده گرگان هرکدام با سه نوبت تاخیر طی
 11نوبت از جلسات صحن بیشترین تاخیر را داشتند.
ولی داداشی نماینده آستارا،قاسم ساعدی نماینده دشت
آزادگــان ،جوادکاظم نسب نماینده اهواز و مجید ناصری
نژاد نماینده شادگان هرکدام با دو بار تاخیر در رتبه بعدی
تاخیر کنندگان قراردارند.همچنین محمد جواد جمالی
نوبندگانینمایندهفسا،رامیننورقلیپورنمایندهکردکوی،
علیجلیلینمایندهمراغه،شهبازحسنپوربیگلرینماینده
سیرجان،محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده
مشهد،مهدی شیخ نماینده تهران،عبدا ...سامری نماینده
خرمشهر ،قسیم عثمانی نماینده بوکان ،محمود صادقی
نماینده تهران ،حمدا ...کریمی نماینده بیجار ،حبیب ا...
نیکزادی پناه نماینده بم ،علی رستمیان نماینده سلسله و
دلفان،محمدرضاملکشاهی رادنمایندهخرمآباد،داریوش
اسماعیلی نماینده سروستان ،جمشید جعفرپور نماینده
الرستان،محمدباسطدرازهینمایندهسراوان ،زهراساعی
نمایندهتبریزومحمدصادقحسنیجوریابینمایندهرشت
در مجلس شورای اسالمی نیز از جمله نمایندگانی هستند
که طی 11جلسه اخیر یک جلسه تاخیربرای حضور داشته
اند.براساسآییننامهداخلیمجلس،غیبتوتأخیرغیرموجه
نمایندگان پیش از پایان جلسه مجلس ،اعالن و در مشروح
مذاکراتمجلسثبتمیشودونمایندهایکهبیشازیکصد
ساعت متوالی یا  250ساعت غیرمتوالی از اوقات رسمی
جلساتمجلسوکمیسیونرابدونعذرموجهطییکسال
غیبتداشتهباشد،مستعفیشناختهخواهدشد.

...
خبرآخر

نمایندهتهران:حوزهاختیاراتدبیرمجمع
تشخیصدرمجلسبررسیمیشود
عضوکمیسیونشوراهایمجلسبابیاناینکهطرحعضویت
اقلیتها در شوراها به دستور محسن رضایی از دستور کار
مجمع تشخیص خــارج شــده ،اف ــزود :موضوع اختیارات
دبیر مجمع و علت این نوع تصمیمگیری در هفته آتی در
مجلس مورد بررسی قرار میگیرد.پروانه مافی در گفتوگو
با خانهملت با اعالم این خبر در توضیح آخرین وضعیت طرح
اصالح قانون شوراها مبنی بر عضویت اقلیتهای مذهبی
در شوراهای شهر و روستا ،گفت :طرح اصالح قانون شوراها
به دلیل مخالفت شورای نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه
خود یعنی حضور اقلیتهای مذهبی در شوراهای شهر و
روستا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.نماینده
مردمتهران،ری،شمیرانات،اسالمشهروپردیسدرمجلس،
تصریحکرد:علیرغممباحثمطرحاینطرحبهدستورمحسن
رضاییدبیرمجمعتشخیصمصلحتنظامازدستورکارخارج
شده است ،هرچند کمیسیونهای سیاسی و قضایی مجمع
تشخیصمصلحتنظامبامصوبهمجلسموافقتکردهبودند.
مافیتصریحکرد:باتوجهبهتعلیقسپنتانیکنامازشورایشهر
یزد،اینطرحبایدهرچهسریعترتعیینتکلیفشود.

درحاشیه
وزیردفاع  :نیروهای مسلح برای پاسخ
دندان شکن به هر متجاوز آماده هستند

سومین کنفرانس امنیتی تهران در بهمن
برگزار می شود

هیئت رئیسه فراکسیون امید با روحانی
دیدار میکنند

اختصاص شعبه ای در قوه قضاییه برای
پیگیری شکایات علیه آمریکا

تسنیم  -وزیر دفاع با بیان این که در حوزه
صنایع دفاعی جزو کشورهای برتر دنیا
هستیم ،افزود :سالحها و تجهیزات دفاعی
براساس اقتضائات مورد نیاز نیروهای مسلح تولید می
شوند .امیر سرتیپ حاتمی برآمادگی کامل نیروهای
مسلح برای پاسخ دنــدان شکن به هر متجاوز بدخواه
تاکید کرد.

ایسنا  -سومین دور کنفرانس امنیتی
تــهــران در بهمن مــاه  1397بــا عنوان
«امنیت منطقه ای در غرب آسیا :چشم
انداز ثبات ،همکاری و پیشرفت جمعی» برگزار خواهد
شد .براساس این گــزارش اولین و دومین کنفرانس
امنیتی تهران درسال های  1395و 1396برگزار شده
بود.

ایسنا -اعضای هیئت رئیسه فراکسیون
امید مجلس هفته آینده با رئیسجمهور
دیدار و گفتوگو خواهند کرد.محمدرضا
تابش با اعالم این خبر افزود :فراکسیون امید در شرایط
فــعــلــی نــقــدهــایــی بــه دولــــت دارنــــد و مـیخــواهــنــد
پیشنهادهایی برای برونرفت از وضعیت موجود به دولت
ارائه کنند.

میزان–حجتاالسالمغضنفرآبادیرئیس
دادگــاه انقالب با اشــاره به طرح شکایت
خانواده شهدای معظم حادثه تروریستی
مجلس نسبت به آمریکا و آل سعود گفت :قوه قضاییه
شعبهای را برای پیگیری شکایات علیه آمریکا اختصاص
داده است که این افراد در آن شعبه دادخواست خود را
مطرح کنند.
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