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گوناگون

یکشنبه آینده رای پرونده «بنیتا»
صادر میشود

• •بدترین وضعیت بیکاری
مهر  -رئیس مرکز آمار و اطالعات وزارت کار گفت :بیکار به فردی گفته

ایسنا  -رئیس شعبه  9دادگاه کیفری یک استان تهران
گفت :یکشنبه هفته آینده رای پرونده بنیتا صادر میشود.
قاضی محمدی کشکولی پس از پایان دومین جلسه
رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بنیتا ،گفت :پس از شور
با همکاران در اولین فرصت در روز یکشنبه ،دادگاه رای خود
را صادر می کند.

آمار نگرانکننده رئیس سازمان
بهزیستی از مصرف مواد مخدر
فارس  -رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان این که ۴.۵
درصد از افراد بین  ۱۵تا  ۶۴سال مصرفکننده مواد مخدر
هستند ،گفت :هماکنون شاهد رشد مصرف مواد مخدر
صنعتی و روانگردان در جامعه هستیم.
محسنیبندپی در کنگره بینالمللی دانش اعتیاد گفت:
هماکنون شاهد رشد آسیبهای اجتماعی و تنوع در این
آسیبها هستیم که البته پدیدهای جهانی است.

جزئیاتی از نرخ بلیت اربعین
مهر – سامانی معاون سازمان هواپیمایی کشوری با بیان
این که ایرالین ها حاضر به پذیرش نرخ مصوب پرواز
اربعین نبودند ،گفت :روز دوشنبه طی جلسه ای با حضور
نمایندگان ایرالین ها ،سازمان هواپیمایی کشوری و
نمایندگان آژانس های خدمات مسافرت هوایی و
گردشگری نرخ بلیت رفت و برگشت به بغداد در ایام
عزاداری اربعین حسینی  ،نفری یک میلیون و  ۲۰۰هزار
تومان تعیین شد.

نتایج نهایی کنکور شنبه اعالم میشود
ایسنا  -دکتر حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش
آموزش کشور از اعالم نتایج نهایی کنکور خبر داد و اظهار
کرد :بر اساس برنامه زمانی پیشبینی شده فهرست اسامی
پذیرفتهشدگان نهایی آزمون سراسری  96دانشگا هها
و مؤسسات آموزش عالی قبل از ظهر شنبه 25 ،شهریور
ماه جاری بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به
نشانی  www.sanjesh.orgقرار میگیرد.

رئیس دانشگاه آزاد :دانشجویان
۴۰ساعت هفته در فضای مجازی
هستند

مهر  -رئیس دانشگاه آزاد تاکید کرد :امروز فضای مجازی که
جوانان در آن حضور دارند بخشی از تهاجم فرهنگی است
چرا که دانشجویان ما به طور میانگین  ۳۸تا  ۴۰ساعت از
اوقات هفته خود را در این فضا سپری می کنند.
رهبر افزود :اگر نتوانیم قاعده بازی را مدیریت کنیم در واقع
بازی را باخته ایم.

آغاز سال تحصیلی جدید با ۱۲میلیون
و ۶۰۰هزار دانشآموز
تسنیم  -براساس آخرین آمار وزارت آموزشوپرورش تا کنون
۱۲میلیون و ۶۲۴هزار نفر معادل ۹۶درصد دانشآموزان
در مدارس ثبتنام کردهاند.
دانشآموزان کالس اولی و پیشدبستانی با برگزاری
جشن شکوفهها در تاریخ  31شهریور هر سال برای رفتن
به مدرسه آماده میشوند اما امسال بهدلیل این که 31
شهریور جمعه است ،جشن شکوفهها چهارشنبه 29شهریور
برگزار میشود.

ادعای جدید آمریکا علیه برجام
ایسنا  -سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با ادعای این
که ایران به روح برجام پایبند نیست ،گفت :ما همچنان به
آژانس بینالمللی نگاه میکنیم تا به بازرسیها و نظارت
و راستیآزمایی تمامی تعهدات هستهای ایران در توافق
هستهای ادامه دهد.
هیتر نائورت ،مدعی شد :ما معتقدیم که ایران به روح برنامه
جامع اقدام مشترک(برجام) پایبند نیست ،زیرا توافق برجام
خواستار صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی شده است.
بر این باوریم که ایران به آن پایبند نیست و کامال معتقدیم که
آنها به روح توافق عمل نمیکنند .بازبینی سیاستهایما
سخت اما همچنان در حال انجام است .بنابراین ،من در
حال حاضر نمیتوانم پیش بینی در این زمینه داشته باشم.

میزان – رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیئت دولت در
خصوص تغییرات نرخ سود بانکی گفت :در راستای متعادل سازی نرخ
سود بانکی با هدف رشد و توسعه اقتصادی تاکنون نرخ سود سپرده را
مبنا قرار داده ایم که در گام بعدی نرخ سود تسهیالت تا اواخر مهر ماه
دستخوش تغییر قرار خواهد گرفت .سیف در خصوص تغییر قیمت ارز
در بازار گفت :نرخ ارز در مسیر طبیعی خود قرار دارد که دامنه نوسان آن
نیز قابل قبول گزارش شده و قیمت ارز را مکانیزم بازار مشخص می کند .

میشود که در هفته مرجع مورد آمار حتی یک ساعت هم نتوانسته کاری
انجام دهد .این نوع بیکاری بدترین وضعیت بیکاری است.
نصیری افزود :بر این اساس با توجه به این که آمار شاغالن و بیکاران
کشور ما نیز بر اساس همین تعریف جهانی ،مورد سنجش و پایش قرار
میگیرد ،می توان گفت که بیکاران ما نیز جزو بدترین انواع بیکاران
هستند چرا که حتی یک ساعت در هفته نتوانسته اند مشغول به کار باشند.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام:

مجمعبایدانقالبی،فکر وعملکند
وانقالبیباقیبماند

رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز گذشته در
دیدار رئیس و اعضای دوره جدید مجمع تشخیص
مصلحت نظام ،مجمع را از ابتکارات با ارزش
امام بزرگوار خواندند و با اشاره به سه وظیفه مهم
این نهاد یعنی «تشخیص مصلحت»« ،مشاورت
در تعیین سیاستهای کلی» و «ارائه راهحل در
معضالت کشور» تأکید کردند :مجمع باید صد در
صد انقالبی ،فکر و عمل کند و انقالبی باقی بماند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم
رهبری  ،حضرت آیت ا ...خامنهای با یادآوری
مسئولیتبسیارظریفوخطیرمجمعدر«تشخیص
و اِعمال مصلحت» افزودند :مجمع در مواقعی که
مصلحتی مهم وجود دارد و نظر مجلس شورای
اسالمی را بر تشخیص شورای نگهبان ترجیح
میدهد ،باید توجه کند مصلحتی که تحت عنوان
ثانویه است ،طبع ًا باید بسیار مهم ،مسجل و واضح
باشد و با نظر اکثریت قاطع و قابل قبول مجمع ،آن
هم برای مدتی معین و موقت اعمال شود.
ایشان افزودند :اِعمال مصلحت باید با نگاه
بلندمدتونهروزمره،صورتپذیردوبرایتشخیص
آن ،بحثهای دقیق ،کامل و مستدل با حضور
فعال همه اعضا از جمله فقهای شورای نگهبان
انجام شود.
حضرت آیت ا ...خامنهای ،تحقق دومین وظیفه
مجمع یعنی «مشورت دادن به رهبری در تعیین
سیاستهای کلی نظام» را نیازمند بررسیهای
دقیق و همهجانبه خواندند و گفتند :سیاستهای
کلی ،هندسه نظام را در مسائل مختلف تعیین

میکند و بسیار مهم است.
رهبر انقالب اسالمی ،تفکیک سیاستهای کلی
در مسائل ماندگار و بلندمدت با موضوعات مقطعی
را ضروری خواندند و خاطرنشان کردند :ممکن
است برخی از سیاستهای کلی نیازمند بازنگری
و به روز شدن باشد و برخی هم ک ً
ال زمانش سپری
شده باشد.
ایشان ،مجمع را به «اِتقان» و «استحکام» در تدوین
سیاستهای کلی همراه با بحثهای عالمانه،
مستدل ،مجتهدانه و دقیق  ،توصیه کردند و
افزودند :به گونهای عمل کنید که سیاستهای
کلی« ،قوی ،دقیق و با عبارات گویا و مفید» باشد
تا پس از مدتی کوتاه نیازمند اصالح یا تجدیدنظر
نشود.
«صراحت»« ،قابل تأویل نبودن» و «پرهیز از ورود به
چگونگی اجرا» ،از دیگر نکاتی بود که حضرت آیت
ا ...خامنهای در مقوله سیاستهای کلی نظام،
مورد تأکید قرار دادند.
ایشان ،تبلور سیاستهای کلی نظام در قوانین،
سیاستها و اقدامات دولت و مجلس و سایر قوا و
دستگاه های مسئول را بسیار مهم برشمردند و
گفتند :سیاستهای کلی ،چارچوب همه اقدامات
اجرایی و تقنینی کشور را مشخص میکند و دولت
و مجلس و همه دستگاه ها باید کام ً
ال منطبق با این
سیاستهاعملکنند.
حضرت آیت ا ...خامنهای در پایان سخنانشان
خاطرنشان کردند :مجمع تشخیص مصلحت،
یادآور امام بزرگوار و فراورده انقالب است ،و در

فرایند اداره و مدیریت کشور دارای تأثیر بسیار
مهمی است ،بنابراین باید تفکرات امام و انقالب
بر آن کام ً
ال حاکم باشد ،انقالبی فکر و عمل کند
و هیچ مصوبه ،موضعگیری یا اقدامی متفاوت با
مبانی اصلی انقالب و میراث گرانقدر امام از آن
مشاهده نشود.
رهبر انقالب اسالمی با تمجید از وجوه مختلف
شخصیتی آیت ا ...هاشمی شاهرودی رئیس
مجمع تشخیص مصلحت نظام ،از زحمات اعضای
فعال مجمع تشکر کردند و حضور اعضای جدید در
این نهاد را خونی جدید ،نیرویی فزاینده و موجب
امیدواری بیشتر خواندند.
ایشان همچنین یاد شخصیتهای برجسته و فقید
مجمعدردورهقبلبهویژهآقایهاشمیرفسنجانی
و آقایان واعظ طبسی ،عسگر اوالدی و حبیبی را
گرامیداشتندوافزودند:آقایهاشمیرفسنجانی
در سال های متمادی ریاست مجمع با توانایی و
تدبیر و آگاهی به وظایف خود عمل میکرد.
پیشازسخنانرهبرانقالباسالمی،رئیسمجمع
تشخیص مصلحت نظام ،گفت :مجمع تشخیص
مصلحت نظام با هوشمندی و جامعنگری امام
راحل شکل گرفت و در دورههای مختلف نقش
مهمی در خدمت به نظام و حل مشکالت کشور و
تدوین سیاستهای کالن ایفا کرده است.
آیتا...هاشمیشاهرودی ،مجمع را بازوی رهبری
در تعیین سیاستهای کلی خواند و انجام دقیق
مسئولیتهای خطیر آن را نیازمند همکاری همه
قوا و ارکان نظام دانست.

توصیه های رئیس جمهور به استانداران
رئیس جمهوری روز چهارشنبه در جلسه
هیئت دولت با تبریک و آرزوی موفقیت برای
 7استاندار جدید که در جلسه هیئت وزیران
معرفی شدند و رأی اعتماد گرفتند ،توجه به
خواست و مطالبه مردم و حفظ روحیه آن ها
برای حضور در انتخابات را مورد تأکید قرار داد
و گفت :افراط و تفریط جز ضرر و خسران هیچ
نتیجهای برای مردم نداشته و نخواهد داشت.
مشی اعتدال همان روشی است که اسالم و
پیامبر گرامی(ص) به عنوان خط وسط و امت
وسط از آن یاد کردند و این مشی باید همواره
مبنای کار و فعالیتمان باشد.
دکتر روحانی با تأکید بر این که همه مسئوالن
در رد ههای مختلف باید به اعتدال ،توجه
کنند ،اظهار کرد مسئوالن همچنین باید به
شایستهساالری توجه جدی داشته باشند و
تمام انتخابهایشان بر مبنای شایستگی انجام
گیرد و نباید موضوعاتی مانند اقوام ،دوستان و
آشنایان تأثیری در انتخابهایشان داشته باشد.
وی همچنین توجه استانداران به رونق
اقتصادی و ایجاد اشتغال را مورد تأکید قرار

داد و گفت :آمار سه ماهه اول امسال نشان داد
که در مسیر درستی قرار گرفتهایم ،لذا باید
تالش کنیم تا رشد اقتصادی موجود به رونق
ملموس اقتصادی در کشور تبدیل شود و در این
راستا ضرورت دارد به عوامل و لوازم ایجاد رونق
اقتصادی توجه شود.
رئیس جمهوری خاطر نشان کرد :تولید و
رونق اقتصادی در استانها باید عمدت ًا متکی
بر ظرفیتهای خود استان ها و استا نهای
همجوار باشد و استانداران میتوانند با رفع
موانع ،بهترین عملکرد را در جذب سرمایه و

ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی داشته باشند.
دکتر روحانی با تأکید بر این که ایجاد اشتغال
پایدار باید اصلیترین مسئله در استانها باشد،
گفت :در این راستا دولت از هیچ کمکی دریغ
نخواهد کرد ،اما موفقیت اصلی استانداران
در این عرصه استفاده از توان بخش خصوصی
و مردم است .وی در بخش دیگری از سخنان
خود وجود فضای امن و آرام در استا نها و
کشور را مورد تأکید قرار داد و گفت :فضای
جامعه باید امن باشد نه امنیتی؛ امنیتی شدن
فضای جامعه به معنای فرار سرمایه ،فرار مغزها
و عدم پیشرفت است .دکتر روحانی در بخش
دیگری از سخنان خود با تأکید بر حضور کامل و
تمام وقت استانداران در استان محل مأموریت
خود ،گفت :استاندار و خانواده وی باید در محل
مأموریت خود به طور کامل و با همه وجود برای
خدمتگزاری مستقر شود.
وی با اشاره به انتخاب استانداران جدید برای
استا نهای قزوین ،البرز ،فارس ،لرستان،
خراسان جنوبی ،هرمزگان و کهکیلویه و بویر
احمد ،برای آن ها آرزوی موفقیت کرد.

• •جو ارزان شد
مهر  -مجید موافق قدیری رئیس انجمن صنایع خوراک دام ،طیور و آبزیان با بیان این که قیمت

نهاده دامی جو در بازار حدود  ۲۰روز است که کاهش یافته است اظهار کرد :حجم واردات باال ،نبود
نقدینگی و ورود دولت در بازار از جمله دالیل کاهش قیمت این نهاده است.

• •وضعیت قیمت مرغ در بازار

فارس  -محمد یوسفی رئیس انجمن پرورشدهندگان مرغ گوشتی از ثبات قیمت مرغ در بازار خبر
داد و گفت :این محصول بهوفور تولید و روانه بازار میشود و کمبودی برای عرضه نداریم.

• •درخواست سازمان ملل برای کمک فوری به مسلمانان روهینگیا
فارس  -یک مقام ارشد کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل

با هشدار درباره وضعیت آوارگان روهینگیا گفت :باید اقداماتمان (در
امدادرسانی به مسلمانان روهینگیایی) را به طرز گستردهای شدت
بدهیم.
اوکوت اوبو بر لزوم شدت بخشیدن به اقدامات امدادی برای آوارگان
روهینگیایی تاکید کرد.

• •وزیر کشور زمان تعیین تکلیف انتصاب استانداران را مشخص کرد
ایرنا  -وزیر کشور گفت :درصدد هستیم درکوتاهترین فاصله و حداکثر

پایان شهریور برای اینکه تزلزلی در مدیریت استان ها ایجاد نشود موضوع
انتصاب استانداران تعیین تکلیف شود و این کار را انجام می دهیم.
رحمانی فضلی ادامه داد :قول داده بودیم که تا پایان شهریور همه را
قطعی کنیم و در حال حاضر آمادگی داریم اگر دولت در دستور جلسه
قرار دهد گزینه بقیه استان ها را نیز بیاوریم و تصمیم بگیریم.

• •بررسی اوضاع مسلمانان میانمار در مجلس

خانه ملت  -رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از
اعالم مراتب نگرانی جمهوری اسالمی از وضعیت مسلمانان به دولت
میانمار توسط سفیر ایران در تایلند و اعزام هیئتی از مجلس برای بررسی
اوضاع مسلمانان میانمار خبر داد .عالءالدین بروجردی اظهار کرد:
ضروری بود تعطیالت مجلس را برای رسیدگی به وضعیت مسلمانان
میانمار نیمهکاره گذاشته و از همکاران و مسئوالن وزارت خارجه دعوت
کنیم تا در جلسه حضور پیدا کنند.

• •واکنش ظریف به اظهارات اخیر آمانو

فارس  -وزیر خارجه ایران درباره اظهارات اخیر مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی تصریح کرد:
چارچوبهایی که در برجام و پروتکل الحاقی مشخص شده برای بازدید از مکانهایی است که امکان
فعالیتهای هسته ای در آن وجود داشته باشد و هیچ کدام از این بازدیدها نمیتواند بهانه ای برای
اطالع یافتن از اسرار کشور باشد  .محمد جواد ظریف اعالم کرد :ما روابط راهبردی با روسیه در حوزه
های مختلف داریم و ارتباطات نزدیک است.

• •اعزام نظامیان «بارزانی» به «کرکوک»

فارس-رئیسمنطقهکردستانعراقبهبهانهمقابلهباآنچهکهتهدیدهای «الحشدالشعبی»علیههمه
پرسی میخواند ،نظامیانی از پیشمرگه و پ.ک.ک را به کرکوک اعزام کرد.
«حسن توران» اظهار کرد :شمار زیادی از نیروهای پ.ک.ک و دو تیپ از پیشمرگه از روز سهشنبه
در مناطق مختلف مرکز استان کرکوک مستقر شدهاند و نیروهای دیگری از پ.ک.ک به شهرستان
طو زخورماتو اعزام شد هاند.

• •موگرینی :از اجرای کامل توافق هستهای حمایت می کنیم

ایسنا  -مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد :ما از اجرای کامل توافق هستهای حمایت
کرده و به حمایت خود ادامه میدهیم.
فدریکا موگرینی ،در جلسه پارلمان اروپا گفت :روشن است که حمایتی که ما از اجرای کامل توافق
هستهای با ایران کردیم و به آن ادامه میدهیم به دنیا نشان داده است که با شکیبایی ،پشتکار،
دیپلماسی و خواست سیاسی ،منع اشاعه هستهای امکانپذیر است.

• •واکنش ایران به بازرسی اماکن دیپلماتیک روسیه

قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ،در واکنش به اقدام اخیر «دولت آمریکا» در تصرف و
بازرسی طوالنی مدت اماکن دیپلماتیک روسیه در خاک آن کشور ،ضمن تقبیح این اقدام خودسرانه
و خالف عرف و موازین بین المللی گفت :اقدام دولت آمریکا در تصرف یا تهدید به اعمال زور علیه
اماکن دیپلماتیک کشورهای خارجی در خاک این کشور محکوم و بدعتی خطرناک است و نشان
دهنده آن است که از این پس ،اماکن دیپلماتیک هیچ یک از کشورهای خارجی در خاک ایاالت
متحده آمریکا از ضمانت کافی دولت آن کشور در رعایت مصونیتها برخوردار نیست.

