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سیاسی

آمریکا با لیزر به جنگ موشک های
کره و ایران می رود
مهر  -با افزایش ترس واشنگتن و متحدانش از آزمایش های
موشکی کره شمالی ،رسانه های آمریکایی مدعی شدند که
ایاالت متحده با استفاده از تسلیحات لیزری توان مقابله با
موشک های کره و ایران را دارد.
موشک های بالستیکی که اخیرا توسط کره شمالی پرتاب
شد جدیدترین آزمایش های اتمی آن کشور است و نگرانی
جدی برای آمریکا و متحدانش به بار آورده است.

ایوانز :استرالیا به برجام پایبند
خواهد ماند
تسنیم  -وزیر اسبق امور خارجه استرالیا گفت :در زمینه
برجام از جانب استرالیا حمایت قاطع خود را از این توافقنامه
اعالم میکنیم و از کسانی که در این مسیر سنگاندازی
میکنند ،ناخشنودیم .گراد ایوانز تأکید کرد :استرالیا
همچنان به این توافقنامه پایبند میماند و اگر آمریکا بخواهد
از آن پاپسبکشد حتما اقدام خواهیم کرد.

«ظریف» به روسیه می رود
مهر  -محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان
صبح امروز در راس هیئتی برای دیدار و گفتگو با مقامات
فدراسیون روسیه عازم «سوچی» می شود.

اردوغان :با ایران و روسیه مشکلی بر
سر ادلب نداریم
فارس  -رئیسجمهور ترکیه با بیان این که مشکلی با
ایران و روسیه بر سر ادلب ندارد ،از امضای قرارداد خرید
سامانههای  S-400خبر داد .رجب طیب اردوغان ضمن رد
گزارشات مبنی بر منصرف شدن ترکیه از خرید سامانههای
 S-400درپی فشارهای ناتو ،تاکید کرد  :اولین مرحله از
پرداخت بیعانه به روسیه برای خرید سامانههای پدافند
موشکی پیشرفته  S-400انجام شده است.

والیتی :هیچ بیگانه ای حق بازدید از
مراکز نظامی ما را ندارد
ایرنا  -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :آمانو،
مامورانش و هیچ بیگانه دیگری حق ندارند از مراکز نظامی
ما بازدید کنند زیرا این مراکز جزو مناطق ممنوعه است که
برای هر بیگانه و وابسته به بیگانه  ،حریم امنیتی به کلی
سری محسوب می شود.علی اکبر والیتی پس از دیدار با
وزیر خارجه اسبق فرانسه در جمع خبرنگاران در خصوص
اظهارات آمانو مبنی بر این که آژانس در صورت نیاز می تواند
به سایت های نظامی ایران دسترسی داشته باشد و هیچ
تفاوتی میان سایت های نظامی و غیرنظامی وجود ندارد
گفت :ادعای چنین حقی اختراع آمانو است .
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اقتصادی
• •ثبتنام وام  ۴میلیون تومانی بازنشستگان از نیمه دوم مهر
ایلنا  -مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری هفته دوم مهر را زمان
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انتقاد شدید رهبر انقالب از بیعملی مجامع جهانی و مدعیان حقوقبشر در قبال فجایع میانمار

دولتهایاسالمیعلیهجنایاتدولت
میانماراقدامعملیکنند

رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز گذشته در
ابتدای جلسه درس خارج فقه با اشاره به حوادث
فاجعهآمیز میانمار ،از سکوت و بیعملی مجامع
جهانی و مدعیان حقوق بشر در قبال این فجایع
بهشدت انتقاد کردند و با تأکید بر این که راه حل
این قضیه اقدام عملی کشورهای مسلمان و فشار
سیاسی و اقتصادی به دولت بیرحم میانمار
است ،خاطرنشان کردند :جمهوری اسالمی باید
علیه ظلم در هر نقطه از جهان ،صریح و شجاعانه،
اعالم موضع کند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم
رهبری  ،حضرت آیت ا ...خامنهای  ،تقلیل فاجعه
میانمار به یک درگیری مذهبی بین مسلمانان
و بوداییها را نادرست خواندند و افزودند :البته
ممکن است در این حادثه تعصب مذهبی تأثیر
داشته باشد اما این قضیه ،یک قضیه سیاسی
است ،زیرا مجری آن ،دولت میانمار است و در رأس
آن دولت نیز زنی بیرحم قرار دارد که برنده جایزه
صلح نوبل بوده و با این اتفاقات ،در واقع ،مرگ
جایزه صلح نوبل رقم خورد.
ایشان افزودند :این فجایع در مقابل چشم کشورها
و دولت های اسالمی و مجامع جهانی و دولت های
ریاکار و دروغگوی مدعی حقوق بشر از سوی دولت
بیرحم میانمار ،در حال رخ دادن است.

• •سود سهام عدالت با اولویتبندی دهکها پرداخت میشود
ایلنا  -مشاور رئیس سازمان خصوصیسازی با بیان این که سود سهام

عدالت را در چند مرحله واریز خواهیم کرد گفت :در هر مرحلهای که
بتوانیم این سودها را جمع آوری خواهیم کرد اما تاکنون بیش از ۳۰۰
میلیارد تومان سود جمع آوری شده است.
جعفر سبحانی افزود  :زمانی میتوانیم به همه سود بدهیم که همه
منابع در دستمان باشد اما اکنون که بخش بخش این منابع را دریافت
میکنیم نمیتوانیم سودها را یکباره پرداخت کنیم و بر اساس اولویتبندی دو دهک پایینی جامعه
و افرادی که سهام خود را تا سقف یک میلیون تومان تکمیل کردهاند سود کامل را خواهند برد.

• •پیشبینی برداشت  ۱۲.۵میلیون تن گندم در سال آبی جاری
ایسنا  -رئیس بخش غالت موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

کشور گفت  :سطح زیر کشت گندم در سال زراعی  95-96حدود
 ۵.۸۹۱میلیون هکتار بوده که  ۳.۷۸۷میلیون هکتار آن دیم و ۲.۱۰۴
میلیون هکتار آن آبی بوده است.اسماعیل زاده افزود :پیش بینی می
شود تولید گندم در پایان سال آبی  96به  ۱۲.۵میلیون تن برسد.

• •سرمایهگذاری عظیم فولکسواگن برای تولید خودروهای برقی
ایسنا  -شرکت خودروسازی فولکسواگن آلمان قصد دارد تا سال

رهبر انقالب اسالمی با انتقاد از اکتفا کردن
دبیرکل سازمان ملل به محکوم کردن جنایات در
میانمار افزودند :مدعیان حقوق بشر که گاهی
برای مجازات یک مجرم در یک کشور ،جنجال و
هیاهو میکنند ،در مقابل کشتار و آواره شدن ده ها
هزار نفر از مردم میانمار ،هیچ عکسالعملی نشان
نمیدهند .حضرت آیت ا ...خامنهای با تأکید بر
لزوم ورود و اقدام عملی دولت های اسالمی،
گفتند :البته منظور از اقدام عملی ،لشکرکشی
نیست بلکه باید فشار سیاسی ،اقتصادی و تجاری

اظهارات نوبخت درباره تغییر استانداران
باشگاه خبرنگاران  -سخنگوی دولت در نشست
خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال
خبرنگاری درباره تغییر برخی استانداران ،گفت:
همان گونه که  50درصد کابینه تغییر کرد در
سطح مدیران عالی استانها هم اقدامی در حال
انجام است ،و احتمال دارد توفیق ادامه همکاری با
برخی از آنان را نداشته باشیم؛ برخی از استانداران
هم در استانهای دیگر مشغول به کار خواهند شد و
تعدادی هم جدید اضافه میشوند؛ تا آنجا که اطالع
دارم وزیر کشور با تأمل و سرعت الزم این موضوع
را دنبال میکند و ظرف هفتههای آینده نسبت به

آغاز ثبتنام از بازنشستگان دولت برای اعطای وام  ۴میلیون تومانی
اعالم کرد .محمود اسالمیان با بیان این که در این مرحله هزار و 200
میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت وام به بازنشستگان پیش بینی شده
است افزود :هریک از بازنشستگان می توانند هر  ۵سال یک بار از
تسهیالت بانکی بهره مند شوند.

تغییرات در سطح مدیریت عالی اقدام خواهد شد.
نوبخت همچنین با اشاره به وضعیت کنونی برجام
و نحوه اجرای آن افزود  :بازنده و منزوی اصلی هر
اقدام احتمالی آمریکا در قبال برجام ،خود دولت
این کشور خواهد بود.
وی گفت :برای افزایش رشد اقتصادی نیازمند
تحرک سرمایه گذاری در عرصه های تولیدی
بودیم ،بر همین اساس در چهار سال  17هزار و
 900میلیارد تومان تسهیالت در اختیار واحدهای
کوچک و متوسط قرار دادیم.
سخنگوی دولت بیان کرد :سالهای گذشته رشد

خود را بر دولت میانمار افزایش دهند و علیه این
جنایات در مجامع جهانی فریاد بکشند.
ایشانتشکیلکنفرانسسازمانهمکاریاسالمی
با موضوع فجایع میانمار را ضروری خواندند و
خاطرنشان کردند :دنیای امروز ،دنیای ظلم است
و جمهوری اسالمی باید این افتخار را برای خود
حفظ کند که علیه ظلم در هر نقطه از جهان ،چه در
مناطق اشغالی توسط صهیونیستها ،چه در یمن
و بحرین و چه در میانمار ،موضع صریح و شجاعانه
خود را اعالم کند.

منفی در بخش کشاورزی داشتیم و در بهار امسال
و زمستان پارسال رشد بخش ساختمان مثبت
شد و به  7.1درصد رسید ،چنانچه میدانید که
ساختمان فقط مسکن نیست و  42هزار میلیارد
تومان که برای طرحهای عمرانی پرداخت کردیم
توانسته است اثر خود را روی رشد اقتصادی
بگذارد.
وی بیان کرد :دولت و ارتش میانمار را مسئول
کشتارها میدانیم و با مسلمانان میانمار همدردی
میکنیم و هرچه از نظر دیپلماتیک در توانما باشد
انجام میدهیم ،ما از همه اهر مها فراتر از ابراز
همدردی و محکومیت استفاده میکنیم و جمعیت
هالل احمر ما امکاناتی را برای کمک به آنان فراهم
کرده است.

 ۲۰۳۰میالدی  ۲۰میلیارد یورو در بخش تولید خودروهای برقی
سرمایهگذاری کند و به رقابت با رقیب آمریکایی خود تسال بپردازد.
همچنین فولکس واگن قصد دارد نسخه های برقی  ۳۰۰مدل از
خودروهای تولید شده کنونی خود را تا سال  ۲۰۳۰به بازار عرضه کند.

• •تولید مرغ در ماه محرم پاسخگوی بازار است

ایسنا  -مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی گفت :تولید گوشت
مرغ در ماه محرم به دلیل افزایش جوجه ریزی و پر شدن سالنهای
پرورشی بیشتر از ماههای گذشته خواهد بود و پاسخگوی نیاز مردم در
ماه محرم است.
کمالی سروستانی افزود  :میزان تولید گوشت مرغ در هر ماه حدود۱۵۰
هزار تن است که در ماههای پر مصرف به  ۱۷۰هزار تن میرسد و با توجه
به افزایش حدود  ۲۰میلیون قطعهای جوجه ریزی و رسیدن آن به  ۱۰۵میلیون قطعه میتوان گفت
کامال پاسخگوی ماه محرم است.

• •زمان واریز یارانه شهریور ماه
میزان-هفتادونهمینمرحلهیارانهنقدیبامدادیکشنبه 26شهریورماهبهحسابسرپرستانخانوار

واریز خواهد شد .مبلغ یارانه دریافتی هر یک از مشموالن دریافت یارانه نقدی همانند ماههای گذشته
 ۴۵هزار و  ۵۰۰تومان است.

• •رکورد مصرف بنزین در سال  ۹۶شکست

تسنیم  -با ثبت مصرف  ۱۰۴میلیون و  ۷۰۰هزار لیتر بنزین در روز
شانزدهم شهریورماه ،رکورد مصرف بنزین در سال  ۹۶شکست.
پیش از این ،بیشترین مصرف بنزین در روز  12فروردین ماه  96با حجم
 102.4میلیون لیتر ثبت شده بود.
البته رکورد بیشترین مصرف طی سالهای گذشته ،به  12فروردین ماه
 95با ثبت  105.9میلیون لیتر مربوط میشود.

