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دیدار جمعی از مسئوالن با آیتا ...شاهرودی
به گزارش تسنیم جمعی از مسئوالن نظام ،علما ،روحانیون و اقشار مختلف مردم
صبح دیروز با حضور در دفتر آیتا ...هاشمی شاهرودی برای تبریک عید غدیرخم با
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کردند و عید والیت را به وی تبریک
گفتند.

تشکیل کارگروهی ویژه برای بررسی حوادث جاده ای
دادستان کل کشور از تشکیل کارگروهی ویژه برای بررسی حوادث و کاهش تلفات جاده ای
خبر داد.به گزارش صداوسیما ،حجت االسالم والمسلمین محمدجعفر منتظری در حاشیه
نشست با وزیران آموزش و پرورش و راه و شهرسازی و فرمانده پلیس راهور ناجا که درخصوص
بررسی علل حوادث جاده ای برگزار شد ،در جمع خبرنگاران افزود :جلسه پرباری بود و قرار
شد کارگروهی به ریاست دادستانی کل متشکل از مسئوالن وزارتخانه های راه و شهرسازی و آموزش و پرورش
و نیروی انتظامی تشکیل شود تا اگر نیازی به اصالح قوانین و آیین نامه ها بود در قالب این کارگروه بحث و
بررسی شود.وی گفت :مقرر شد تا یک ماه آینده نتایج بررسی های این کارگروه مشخص شود.

ایرما برق 7.4میلیون خانوار جنوب شرق آمریکا را قطع کرد
به گزارش مهر به نقل از رویترز ،طبق اعالم مقامات ایالتی و شرکتهای تامین خدمات ،بیش
از 7.4میلیون خانه و محلهای کسبوکار در فلوریدا ،جورجیا ،کارولینای جنوبی و آالباما به
علت توفان ایرما برق ندارند.بیشتر این قطعی در منطقه خدمات رسانی برق و روشنایی
فلوریدا و در بخشهای جنوبی و شرقی این ایالت بوده است.

افزایش تولید مرغ و کاهش نسبی قیمت در آستانه محرم
مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی اعالم کرد که تولید گوشت مرغ در ماه محرم به
دلیل افزایش جوجه ریزی و پر شدن سالنهای پرورش بیشتر از ماههای گذشته شده و
پاسخگوی نیاز مردم در ماه محرم است .محمدعلی کمالی سروستانی در گفتوگو با ایسنا،
اظهار کرد :با توجه به افزایش جوجه ریزی و پرشدن سالنهای پرورش گوشت مرغ نگرانی
برای تامین نیاز مردم در ماه محرم نداریم و نگرانی ما بیشتر بابت کاهش قیمت این محصول ناشی از افزایش
تولید و باال رفتن وزن کشتار مرغ است.

حضور دادستان تهران در صحنه حادثه تصادف جاجرود
به گزارش میزان ،عباس جعفری دولت آبادی ،دادستان عمومی و انقالب تهران در صحنه
حادثه سقوط اتوبوس به درهای در جاده جاجرود حاضر شد و دستور فوری برای تشکیل
پرونده قضایی صادر کرد و مقرر شد تیم کارشناسی تصادفات در محل حضور یافته و در
خصوص علت تامه حادثه بررسی و اظهار نظر کند.گفتنی است ساعت  ٢و  ٣١دقیقه بامداد
روز گذشته ،یک دستگاه اتوبوس که از کرج به سمت ساری در حال حرکت بود با  ٣٨مسافر به عمق  ١٠٠متری
یک دره سقوط کرد .در این حادثه  ١١مسافر کشته و  ٢٧تن دیگر به شدت مصدوم شدند .رئیس مرکز اطالعات
و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا نقص فنی سیستم ترمز را علت سقوط اتوبوس ولوو به دره آبعلی اعالم کرده
است.

ارسال محموله ۱۰۰تُنی ایران برای مسلمانان روهینگیا
یک مسئول هالل احمر با اشاره به بارگیری محموله ۱۰۰تنی جمعیت هالل احمر ایران
برای مسلمانان میانمار ،گفت :این محموله حاوی اقالم زیستی ،بهداشتی ،درمانی و غذایی
است .به گزارش تسنیم ،وحید رحمتی افزود :محموله آماد ه شده در ابتدا  40تن بود که با
تعامل و مکاتباتی که با هالل احمر بنگالدش انجام شد و با توجه به نیازهای حیاتی پناهجویان
میانماری این محموله به  100تن افزایش یافت.

درخواست موگرینی برای رسیدگی فوری به اوضاع مسلمانان میانمار
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه روز گذشته خود اعالم کرد که خواهان
رسیدگی فوری به اوضاع مسلمانان در میانمار است.به گزارش مهر به نقل از اسپوتنیک،
«فدریکا موگرینی» در بیانیهای اعالم کرد که از دولت میانمار انتظار دارد تا ریشه ها و
پیامدهای بحران قومیتی در ایالت راخین را در عرض یک هفته جاری بررسی نماید.
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انتقاد شدید رهبر انقالب از بیعملی مجامع جهانی و مدعیان حقوقبشر در قبال فجایع میانمار؛

دولتهای اسالمی علیه جنایات
دولت میانمار اقدام عملی کنند

حضرت آیت ا ...خامنهای رهبر معظم انقالب
اســامــی صبح سهشنبه در ابــتــدای جلسه
درس خارج فقه با اشاره به حوادث فاجعهآمیز
میانمار ،از سکوت و بیعملی مجامع جهانی
و مدعیان حقوق بشر در قبال ایــن فجایع
بهشدت انتقاد کردند و با تأکید بر اینکه
راه حل ایــن قضیه اقــدام عملی کشورهای
مسلمان و فشار سیاسی و اقتصادی به دولت
بیرحم میانمار اســت ،خاطرنشان کردند:
جمهوری اسالمی باید علیه ظلم در هر نقطه
از جهان ،صریح و شجاعانه ،اعالم موضع کند.
به گــزارش پایگاه اطــاع رسانی دفتر مقام
معظم رهبری ،حضرت آیت ا ...خامنهای،
تقلیل فاجعه میانمار به یک درگیری مذهبی
بــیــن مسلمانان و بــودای ـیهــا را نــادرســت
خواندند و افــزودنــد :البته ممکن اســت 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
دولــت نیز زنــی بیرحم قــرار دارد که برنده
جایزه صلح نوبل بــوده و با این اتفاقات ،در
واقع ،مرگ جایزه صلح نوبل رقم خورد.

ایشان افزودند :این فجایع در مقابل چشم
کشورها و دول ــت هــای اســامــی و مجامع
جهانی و دولت های ریاکار و دروغگوی مدعی
حقوق بشر از سوی دولت بیرحم میانمار ،در
حال رخ دادن است.
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 اق ــدام عملی دولــت هــای اسالمی،
گــفــتــنــد :الــبــتــه مــنــظــور از اقــــدام عملی،
لشکرکشی نیست بلکه باید فشار سیاسی،
اقتصادی و تجاری خود را بر دولت میانمار
افزایش دهند و علیه این جنایات در مجامع
جهانی فریاد بکشند.
ایشان تشکیل کنفرانس سازمان همکاری
اسالمی 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 می کند.

از میان خبرها
دستگیری سومین متهم پرونده قتل بنیتا
سرپرست دادسرای امور جنایی تهران گفت :سومین متهم پرونده بنیتا که متواری بود ،دیروز ساعت  10صبح بازداشت شد .شهریاری در گفت و
گو با باشگاه خبرنگاران جوان ،اظهارکرد« :احمد» سومین متهم پرونده بنیتا که پس از حادثه متواری شده بود ،دیروز بازداشت شد.وی با بیان این
که متهم هماکنون به دادسرای امور جنایی تهران منتقل شده است ،گفت :تحقیقات از او به خاطر حضور در صحنه سرقت خودرو و تحصیل اموال
سرقت شده در قیام دشت ،در دادسرا انجام می شود.

 27هزار نفر از حجاج ایرانی به کشور بازگشتهاند
رئیس سازمان حج و زیارت با بیان این که فرایند بازگشت زائران حج تمتع به کشور در حال انجام است ،گفت :از چهاردهم شهریور ماه تا پایان وقت
روز دوشنبه بیش از  ۲۷هزار زائر به کشور بازگشتهاند.به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا؛ حمید محمدی اظهار کرد :پروازهای بازگشت حجاج
ما بعد از ایام تشریق بهطور کامل آغاز شده و در حال انجام است.وی به خروج زائران از مکه مکرمه اشاره کرد و گفت :روند خروج زائران از مکه
مکرمه در حال انجام است و روزانه حدود  5هزار نفر از مکه خارج میشوند که نزدیک به  2هزار و  500نفر از آنان به مدینه و  2هزار و  500نفر
نیز به فرودگاه جده اعزام میشوند.

پارلمان عراق به همه پرسی جدایی اقلیم کردستان رای منفی داد
پارلمان عراق در جلسه روز گذشته به رد همهپرسی جدایی اقلیم کردستان عراق رأی داد و این همه پرسی را غیر قانونی اعالم کرد.به گزارش ایرنا
به نقل از پایگاه خبری السومریه نیوز ،پارلمان عراق در این جلسه اختیار انجام اقدامات الزم برای توقف همهپرسی و حفظ وحدت عراق را به حیدر
العبادی نخست وزیر این کشور واگذار کرد.طبق این گزارش نمایندگان کرد در اعتراض به این مصوبه ،پارلمان را ترک کردند.
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اخبار

روی خط سیاست
آمریکا در صورت خروج از برجام منزوی میشود
صداوسیما :سخنگوی دولت گفت :بازنده و منزوی اصلی اقدام
احتمالی آمریکا در خروج از برجام ،دولت این کشور خواهد بود.
نوبخت در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به این سؤال که آقای
صالحی اخیر ًا در مصاحبهای اعالم کردند که حتی در صورت
خروج آمریکا از برجام ایران خواستار پایبندی به این توافق است،
آیا ادامه برجام بدون آمریکا عم ً
ال امکان پذیر است یا خیر؟ افزود:
برجام یک قرارداد بین ایران و شش کشور دیگر که یکی از آنها
آمریکاست.

نصرا :...در نبرد با تروریستها پیروز شدیم
میزان :دبیرکل حزب ا ...لبنان در سخنانی در آستانه ماه محرم
ضمن تاکید بر پیروزی محور مقاومت بر تروریسم در سوریه و عراق
از پیام عربستان به بشار اسد درباره قطع رابطه سوریه با ایران و
حزب ا ...سخن گفت .سید حسن نصرا ...در آستانه ماه محرم در
دیدار با عزاداران و مبلغین با اشاره به این که شهدا ،مجروحان و
اسرای مقاومت در نبرد با تروریستها معادالت را تغییر دادند و نه
تنها تاریخ لبنان بلکه تاریخ منطقه را ساختند ،گفت :ما در جنگ
با تروریسم در سوریه پیروز شدیم.

ترامپ در حال ارزیابی استراتژی تهاجمیتر علیه
ایران است
فارس :خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از  5مقام فعلی و
سابق آمریکا نوشت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حال
ارزیابی یک استراتژی برای پاسخ تهاجمیتر به نیروهای ایران و
حامیان شیعه این کشور در کشورهایی مثل عراق و سوریه است.

هیچ بیگانه ای حق بازدید از مراکز نظامی ما را ندارد
ایرنا :علی اکبر والیتی ،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:
آقای آمانو ،مامورانش و هیچ بیگانه دیگری حق ندارند از مراکز
نظامی ما بازدید کند زیرا این مراکز جزو مناطق ممنوعه است
که برای هر بیگانه و وابسته به بیگانه ،حریم امنیتی به کلی سری
محسوب می شود.

از گوشه و کنار
زمان واریز یارانه نقدی شهریور مشخص شد
باشگاه خبرنگاران جوان :هفتاد و نهمین مرحله یارانه نقدی بامداد
یک شنبه  26شهریور ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می
شود و قابل برداشت خواهد بود.الزم به ذکر است که مبلغ یارانه
هر یک از مشموالن دریافت همانند ماههای گذشته  ۴۵هزار و
 ۵۰۰تومان است.

تعدادخودروهادرچندسالآیندهبه40میلیونمیرسد
صدا وسیما :هم اکنون تعداد خودروها  19و نیم میلیون است که
در چند سال آینده به حدود  30تا  40میلیون خودرو می رسد
و باید برای گسترش حمل و نقل عمومی بیشتر ازاین ها اقدام
شود.سردار سرتیپ تقی مهری افزود :در سال  84بیش از 27
هزار و  700نفر در تصادفات جان خود را از دست دادند که این
رقم در پایان سال  95به  16هزار نفر کاهش پیدا کرد.

کلیشه صدای روستا برای آن هایی است که کسی صدای شان را نمی شنود و تریبون ندارند .شما از روستا ،دهستان و مرکز بخش
خود می توانید با مسئوالن حرف بزنید ،تلفن بزنید پیامک یا نامه بدهید .هرچه دل تنگتان می خواهد بگویید .مشکالت روستا
را بگویید یا زیبایی های ناشناخته منطقه تان را معرفی کنید .صدای روستا ،صدای شما .با شماره تماس  05832222211منتظر
صدای آشنای شما در «صدای روستا» در صفحه شهرستان ها هستیم.

