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مهلت  ۳روزه بارزانی به بغداد

مسعود بارزانی بار دیگر تاکید کرد ،اگر ظرف سه روز جایگزین واقعی برای همهپرسی روی
میز نباشد در مسیری گام برمیدارد که کشورهای همجوار را نگران میکند.به گزارش ایسنا،
به نوشته روزنامه فرامنطقهای القدس العربی ،مسعود بارزانی ،رئیس اقلیم کردستان عراق
روز سهشنبه در جریان کارناوالی در شهرستان سوران در حمایت از همهپرسی استقالل
گفت :اگر جایگزین واقعی ظرف سه روز وجود نداشته باشد غیرممکن است که همهپرسی را
به تاخیر بیندازیم و در صورت وجود جایگزین تضمینکننده حقوقمان در  ۲۵سپتامبر جشن میگیریم و جشنهای
مردمی برگزار میکنیم و اگر به جایگزین واقعی دست نیابیم همگی در همهپرسی رای میدهیم.

رهبر میانمار هرگونه نرمش در برابر فرماندهان ارتش را رد کرد
رهبر میانمار این مسئله را رد کرده که در قبال ارتش و فرماندهان نظامی نرمش نشان داده
است.به گزارش تسنیم به نقل از رویترز ،در حالی که سازمان ملل رسم ًا ارتش میانمار را به
پاک ســازی قومی در استان راخین متهم کــرده اســت ،آنگ سان سوچی رهبر میانمار
چهارشنبه هرگونه نرمش در برابر ارتش را رد کرد و گفت :روابط من با ژنرالها عادی است
و هدف من دستیابی به آشتی ملی بوده است.سوچی روز سهشنبه در اظهاراتی نقض حقوق
بشر در استان راخین را محکوم کرده است .وی گفته است که ناقضان حقوق بشر مجازات خواهند شد.

جنگ رهبران جهان در سازمان ملل بر سر ایران
به گزارش فارس ،خبرگزاری رویترز در گزارشی درباره تحوالت سیاسی جاری در مجمع
عمومی سازمان ملل با اشــاره به سخنرانی جنجالی ترامپ در نشست ساالنه مجمع
عمومی اعالم کرد :ترامپ ایران را به صدور خشونت و هرج و مرج و تالش برای نفوذ به
سوریه ،یمن و دیگر کشورهای منطقه متهم کــرد.در مقابل رئیس جمهور فرانسه در
سخنرانی خود بعد از ترامپ از این توافق تمجید کرد و گفت که فکر کنار گذاشتن آن
غیرقابل باور است.رویترز در ادامه با اشاره به سخنرانی نتانیاهو نوشت :اگرچه بعضی از مقامات اسرائیلی در
جلسات خصوصی می گویند که اعمال بعضی محدودیت ها علیه برنامه هسته ای ایران بهتر از هیچی است اما
نتانیاهو در مجمع عمومی تاکید کرد که یا این توافق را اصالح کنید یا از آن خارج شوید.

ابراز نگرانی اتحادیه اروپا از نقض حقوق بشر در اراضی اشغالی
به گزارش مهر به نقل از سایت اتحادیه اروپا ،اتحادیه اروپا روز سه شنبه در سی و ششمین
نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو  ،در بیانیه ای در خصوص دستور کار شماره
 ۴وضعیت حقوق بشر نیازمند توجه شورا  ،با صدور بیانیه ای ،نسبت به وضعیت حقوق
بشر در اراضی اشغالی فلسطین ابراز نگرانی کرد.در این بیانیه آمده است :در ارتباط با
اراضی اشغالی فلسطین ،اتحادیه اروپا همچنان نسبت به خشونت های مداوم و کشته
شدن انسان ها  ،کاربرد گسترده بازداشت های دولتی و گسترش غیرقانونی شهرک سازی ها و تخریب ها و
توقیف های مرتبط با آن و تبعات حقوق بشری این اقدامات  ،عمیقا نگران است.

فقط گندم داخلی خرید تضمینی میشود
به گزارش صدا و سیما ،وزارت جهاد کشاورزی با رد ادعای فروش گندم غیر داخلی در
قالب خرید تضمینی به دولــت ،تصریح کــرده اســت :خرید تضمینی گندم کشاورزان
براساس سازوکارهای فنی از جمله سطح زیرکشت ،متوسط عملکرد در هکتار و میزان
تولید و همچنین بر مبنای قرارداد کشت در ابتدای سال زراعی تنها با ارائه معرفی نامه از
مراکز خدمات جهاد کشاورزی انجام می شود.در صورت افزایش میزان گندم تولیدی
گندم کاران بیش از پیشبینی قرارداد ،کشاورزان موظفند از طریق مراکز خدمات جهاد کشاورزی تاییدیه
دریافت کنند ،بنابراین امکان فروش گندم غیر داخلی به مراکز خرید وجود ندارد.

داعش به کاروان کمکهای بشردوستانه ایران در سوریه حمله کرد
گزارش های رسانه ای از حمله خمپاره ای گروه تروریستی داعش به کاروان حامل کمک
های بشر دوستانه ایران در شهر دیر الزور سوریه خبر دادند.به گزارش مهر به نقل از
المیادین ،ستاد اطالع رسانی اخبار جنگ سوریه اعالم کرد که گروه تروریستی داعش با
خمپاره کاروان حامل کمک های بشر دوستانه ایران را که وارد دیر الزور شده بود هدف
قرار داد.در جریان این حمله خمپاره ای یک تن مجروح شد و ساختمان استانداری دیر
الزور و ساختمان های اطراف آن آسیب دید.
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رئیس جمهوردرجلسه وگفت وگو با رهبران مسلمان آمریکا:

راه اصلیمبارزه با تروریسم،اقدامات فرهنگی
ناست
و معرفی اسالم واقعیبه نسل جوا 
رئیس جمهور شامگاه ســه شنبه در دیــدار
رهبران مسلمان آمریکا در نیویورک با تاکید
بر اینکه اسالم دین رحمت ،دموکراسی ،عقل،
علم ،مشورت و انتخابات است ،تصریح کرد:
راه اصلی مبارزه با تروریسم ،اقدامات فرهنگی
و معرفی اسالم واقعی به نسل جوان است.به
گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری،
حجت االسالم روحانی با تشریح تاریخ پرفراز
و نشیب دنیای اســام و تــاش قــدرت های
بــزرگ بــرای سلطه بــر کــشــورهــای اسالمی
گفت :مسلمانان همزمان با دو مشکل بزرگ
مواجه شدند که مشکل اول عقبماندگی
از لحاظ علمی در برابر کشورهای پیشرفته
و مشکل بــعــدی تــروریــســم و افــراطــی گری
بــود.وی افــزود :یک رسالت و وظیفه بزرگ
کشورهای اســامــی ایــن اســت کــه از لحاظ
علمی و تکنولوژیکی ،بتوانند عقبماندگی
خودشان را جبران کنند؛ در این زمینه بعضی
از کشورهای اسالمی گامهای بیشتری رو به
جلو برداشتند .برخی از کشورهای اسالمی
مقداری عقبتر هستند ،اما هنوز این فاصله
وجــود دارد.وی گفت :اگر قــرآن مجید به ما
دستور داده «و اَعِ ــدّ وا َل ُهم َما است ََطع ُتم مِن
قُوه» ،یکی از مصادیق این قوه و قدرت همان
قدرت علمی و تکنولوژیکی است ،حتی قدرت
نظامی دنیای امروز متصل به علم و تکنولوژی
اســت و خوشحالم کــه کــشــورهــای اسالمی
در هفتههای گذشته اولین اجــاس سران
را در زمینه همکاری علمی و تکنولوژیکی
برگزار کردند و در آستانه جمع شده و طرح
مفصلی را برای همکاری علمی و فناوری بین
کشورهای اسالمی به تصویب رساندند.وی
ابراز امیدواری کرد که اجرای این مصوبات
گامی باشد تا مسلمانان بتوانند از لحاظ علمی
و فناوری به آن نقطهای که در دوره رنسانس
در تحوالت علمی در جهان پیشگام بودند و
در بسیاری از علوم و فنون قبل از رنسانس
و حتی بعد از رنسانس آمــوزگــار بسیاری از
دانشمندان و عالمان کشورهای غیراسالمی
بودند ،بازگردند.رئیس جمهور با اشاره به این
که مسلمانان در دهههای اخیر مخصوص ًا از
آغاز قرن جدید با معضل جدیدی مواجه شده
اند و آن اینکه برخی از افراطیون به نام اسالم،
ترور و وحشت را در دنیا آغاز کردند ،گفت :این
دور از این افراطیگری از کجا شروع شد؟ چه
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اخبار

از گوشه و کنار
طرح ضربتی اعطای وام ازدواج تمدید شد
صدا و سیما :بانک مرکزی طرح ضربتی اعطای وام ازدواج را
به مدت دو هفته تا  ۱۵مهر  ۱۳۹۶تمدید کرد.بانک مرکزی
باتوجه به اینکه برخی متقاضیان تعیین شعبه شــده تاکنون
نسبت به تکمیل مدارک خود در شعب بانکها اقدام نکردهاند،
طرح ضربتی اعطای وام ازدواج را به مدت دو هفته تا تاریخ ۱۵
مهر  ۱۳۹۶تمدید کرد.براساس تفاهم های به عمل آمده با ۱۱
بانک مشارکت کننده در طرح ضربتی اعطای وام ازدواج شامل
بانکهای ملی ایــران ،سپه ،کشاورزی ،مسکن ،توسعه تعاون،
تجارت ،ملت ،صادرات ایران ،رفاه کارگران ،قرض الحسنه مهر و
پارسیان ،این طرح تا تاریخ  ۱۵مهرماه  ۱۳۹۶تمدید شد.

کشف محموله قاچاق انسان از داخل بار کشمش

کسانی دخالت داشتند؟ در این زمینه نقش
صهیونیسم و قدرتهای بزرگ چه بوده است؟
آنچه ما در منطقه از نزدیک مشاهده میکنیم،
قدرتهای بزرگ می خواهند تروریسمی که
امروز به نام القاعده ،داعش ،الشباب ،جبهه
النصره ،بوکوحرام و با اسـمهــای مختلف،
دارند افراطیگری و با خشونت با مردم رفتار
میکنند به عنوان ابزاری برای مهار کشورها
و بدنام کردن اسالم و مسلمانها ادامه پیدا
کند.وی افــزود :بــرای ما بسیار جــای تأسف
است که بسیاری از مردم در سراسر دنیا در
آفریقا ،خاورمیانه و آسیا کشته میشوند و
خون بیگناهان به زمین ریخته میشود ،اما
یک تأسف باالتر هم وجود دارد و آن اینکه در
کنار ذبح انسانهای بیگناه ،اسالم واقعی
هم دارد ذبــح میشود و کــاری میکنند که
افکار عمومی دنیا را نسبت به اسالم دینی که
میتواند منجی انسانها باشد ،خدشه دار می
کنند.رئیس جمهور با بیان اینکه در شرایط
حاضر دنیا و در آینده دنیا ما تردید نداریم که
دین اسالم یک قدرت هدایتکننده برای همه
بشریت است ،گفت :متأسفانه اسالمی را که
دین هدایت ،نور و رحمت است عده ای بسیار
قلیل  ،تبدیل به دین خشونت ،افراط و ترور در
جهان کردند.دکتر روحانی گفت :اگر بخواهد
با تروریسم مبارزه شود ،راه اصلیاش قدمهای
فرهنگی است ،باید اسالم واقعی را به نسل
جوانمان معرفی کنیم .مهم این نیست که
سران داعش و القاعده چه کسانی هستند،
تأسف این است که هنوز این راه افراطی برای
عدهای از مسلمانها و عدهای از جوانهای
ناآگاه جاذبه دارد وگروههای تروریستی قدرت
جذب دارنــد ،معنیاش این است که معضل
حل نشده ولو اینکه عده زیادی از آنها از بین

بروند و از بعضی از کشورها بیرون رانده شوند.
رئیس جمهور مشکل دیگر مسلمانان را که
در کنار تروریسم به وجود آمده است نوعی از
تفکراتی دانست که از اســام گفته میشود
که گویی اسالم با دموکراسی ،با رأی مردم،
با صندوق آرا مخالفت دارد و افزود :متأسفانه
کشورهایی هستند کــه مسلمانند ،امــا در
عین حال انتخابات و رأی مردم را غیرشرعی
میدانند .اگر اسالم را در برابر آرا و نظرات
مردم و این دو را در برابر هم قرار دادیــم ،در
دنیای امــروز منجر به شکست میشویم .ما
نیازمند به افکار عمومی مردم هستیم و برای
اداره جامعه نیازمند حضور و آرای مــردم
هستیم.
وی با تاکید بر اینکه باید فاصله بین اسالم
و آرای مـــردم و انــتــخــابــات و رأی مـــردم و
دموکراسی را هم از بین ببریم ،خاطرنشان
کرد :باید فاصله بین اسالم و تعقل و عقالنیت
و فاصله بین اسالم و تجربه بشری را از بین
ببریم.اسالم دین رحمت ،دموکراسی ،عقل،
علم ،مشورت و انتخابات است.دکتر روحانی
با بیان اینکه در شرایط امروز جهانی رسالت
ما تبیین اسالم واقعی و تفسیر صحیح قرآن و
اسالم و توضیح درست نسبت به سیره پیامبر
عظیمالشأن اسالم (ص) است ،گفت :اگر این
راه را انتخاب کردیم ،میتوانیم معضالتی را
که امروز در برابر ما وجود دارد حل و فصل
کنیم.وی ادامــه داد :نمیخواهم بگویم در
دنیای امروز دموکراسی اشکال ندارد و علم
بــدون نقص اســت و یا تجربه بشری اشتباه
ندارد ،اما در عین حال اسالم به ما گفته با رأی
و نظر مردم و با علم ،دانش و حکمت میتوانیم
جامعهمان را اداره کنیم و آینده بهتری را برای
مردم خودمان به ارمغان بیاوریم.

باشگاه خبرنگاران جوان :گمرک ایران از جدیدترین مورد کشف
قاچاق انسان از داخل بار کشمش به کمک تیم بازرسی و کنترل
سگهای گمرک خبر داد.مــامــوران گمرک در ساعت ۳:۳۰
محتویات یک کامیون خروجی در مرز بازرگان را که قصد داشت
تحت رویه صادرات از کشورمان به مقصد ترکیه خارج شود و حامل
بار کشمش بود به کمک تیم بازرسی و کنترل سگهای گمرک
بازرگان بازرسی و محموله قاچاق انسان را کشف کردند.

قاتل آتنا به دار آویخته شد
صداوسیما :قاتل آتنا اصالنی دختر  ۷ساله پارس آبادی به دار
مجازات آویخته شد.اسماعیل رنگرز که به شیطان پارسآبادی
شهرت یافته است ساعت  6:20روز گذشته در میدان باکری شهر
پارسآباد در مأل عام و در مقابل خانواده داغدار و دردکشیده آتنا و
مردم پارس آباد اعدام شد.
دادســتــان عمومی و انــقــاب مرکز اســتــان اردبــیــل ،دادســتــان
پارسآباد ،مسئوالن قضایی و انتظامی ،امنیتی و برخی مسئوالن
دیگر نیز در مراسم اعدام اسماعیل رنگرز نظاره گر به دار آویخته
شدن این شیطان پارس آبادی بودند.

از میان خبرها
زمین لرزه  5ریشتری هجدک راور بدون خسارت
صدا وسیما :زمین لرزه ای به بزرگی  5ریشتر بامداد دیروز شهر
هجدک از توابع بخش کوهساران در راور را لرزاند.مرکز لرزه
نگاری وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعالم کرد:
این زمین لرزه ساعت  4:38چهارشنبه به وقوع پیوست.

فروش پورشههای متروکه ممنوع شد
صداو سیما :گمرک ایران بخشنامه جدیدی درباره خودروهای
متروکه باالی  2500سی سی به گمرکات سراسر کشور ابالغ
و اعــام کــرد :خودروهای ســواری با حجم موتور بــاالی 2500
سیسی در صورت شمول مقررات متروکه ،قابل عرضه به بازار
نیست و صرف ًا امکان ارجــاع دادن خــودروهــای متروکه باالی
 2500سی سی به خارج از کشور ازجانب صاحب خــودرو و یا
خودرویی که تشریفات متروکه آن انجام شده ،ازجانب سازمان
مربوطه با رعایت کامل قوانین و مقررات امکانپذیر است.

