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خلیجفارس به ثبت جهانی رسید
مدیرکل دفتر مالکیت فکری وزارت صنعت ،معدن و تجارت از ثبت جهانی خلیج فارس خبر داد.
به گزارش ایسنا ،مهدی میر صالحی با اشاره به ثبت جهانی خلیج فارس در وایپو گفت :خلیج
فارس با پیشوند مروارید در سازمان مالکیت فکری به ثبت رسید.وی خاطرنشان کرد :از این پس
هیچ دولت و کشور و سازمانی نمیتواند این خلیج را با نام دیگری نام گذاری کند .وی با بیان این
که این اقدام به همت وزارت صنعت انجام شده است ،افزود :فرایند ثبت دو ساله بوده است.

 484مجوز پروازی برای ایام اربعین صادر شد
سازمان هواپیمایی کشوری با اعالم آغاز پروازهای اربعین حسینی از دوم آبان ماه ،از صدور
 484مجوز پروازی در این ایام خبر داد.به گزارش ایرنا« ،رضا جعفرزاده» سخنگوی این
سازمان گفت :از  484مجوز صادر شده  397مجوز برای شرکت های هواپیمایی داخلی و
 87مجوز برای شرکت هواپیمایی «العراقیه» صادر شده است.وی ادامه داد :تعداد دفاتر
فروش بلیت شرکت های هواپیمایی ایرانی  17مورد و تعداد دفاتر فروش بلیت شرکت
هواپیمایی العراقیه  7مورد اعالم شده است؛ همچنین تعداد پایگاه های فروش اینترنتی بلیت العراقیه  5مورد
و تعداد سایت های فروش اینترنتی شرکت های ایرانی  5مورد تعیین شده است.

مرزبانان ربوده شده در سالمت کامل اند
مدیرکل امور مرزی وزارت کشور را در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به آخرین
وضعیت مرزبانان ربوده شده ایرانی اظهار کرد :مرزبانان ربوده شده سالمند و در اختیار
ک تروریستی هستند.حیدری با بیان این که پیگیریها برای آزادی این عزیزان به
گروه 
صورت مستمر ادامه دارد افزود :اقدامات الزم از سوی دولت جمهوری اسالمی ایران و از
طریق وزارت کشور و وزارت خارجه در حال انجام است و امیدواریم این موضوع از طریق
دیپلماسی به سرانجام برسد.

ریزش شدید قیمت مسکن در راه است
رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس با بیان این که تا ماههای آینده شاهد کاهش
چشمگیر قیمت مسکن خواهیم بود ،افزود :پیشنهادهای جدیدی به منظور سامان دهی
بازار مسکن در دست تدوین است .به گزارش تسنیم ،شهرام کوسه غراوی با اشاره به وضعیت
نا به سامان بازار مسکن ،گفت :هر چند با روند رو به کاهش نرخ ارز بازار مسکن دستخوش
تغییرات مثبت خواهد شد اما باید بدانیم که داللی در این بازار همچنان بیش از سایر عوامل
تاثیرگذار در نرخ هاست.

پرونده محکومین افساد فی االرض به دیوان عالی کشور ارسال شد
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در ابتدای جلس ه درس خارج فقه بیان شد:

سخنان رهبر انقالب درباره شفافیت
مسئوالن با مردم و عدم پنهانکاری
حـــضـــرت آیــــــــتا ...خــــامــــنــــهای ،رهــبــر
ان ــق ــاب اس ــام ــی صــبــح دوشــنــبــه هفته
گــذشــتــه( )97.07.23در ابــتــدای جلسه
درس خـــارج فقه خـــود ،در توضیح «نامه
حضرت امیرالمؤمنین (علیهالسالم) خطاب
به مسئوالن و فرماندهان نظامی» برخی
وظایف آنــان را برشمردند و ایــن نامه را به
مثابه دستورالعملی برای همه مدیران نظام
اسالمی دانستند و با اشاره به فرازهایی از
ایــن نامه گفتند :در منطق حکومت علوی
اگر کسی به خاطر مسئولیتش دارای امتیاز
و احترامی شد ،این موضوع نباید اخالق و
رفتار او را با مردم تغییر دهد و او را از مردم
دور کند.
حضرت آیتا ...خامنهای افزودند :مسئوالن
نظام اسالمی بدانند شکر نعمت مسئولیت
شان در این است که به بندگان خدا نزدیکی
بیشتری پیدا کنند ،با آنان نشست و برخاست
کنند و نسبت بــه آن هــا مهربانی و توجه
بیشتری به خرج دهند.
به گــزارش پایگاه اطــاع رسانی دفتر حفظ
و نشر آثار حضرت آیت العظمی خامنه ای،
ایشان سپس به فراز دیگری از این نامه درباره
موضوع شفافیت مسئوالن پرداختندَ « :اال َو ا َِّن
َل ُکم عِ ندِ ی َان َل َاحت َِج َب َّن ُدون َُکم ِس ّر ًا ا ِّل فی
َحرب».
ایشان در شرح این فراز از نامه حضرت علی

(عــلــیـهالــســام) گفتند« :ای ــن نکت ه بسیار
مهمی است؛ این شفافیتی که حاال سر زبان
هاست کــه «آقــا شــفــاف ،شــفــاف» ،در کالم
امیرالمؤمنین(ع) اســت .بعضیها عــادت
کــردهانــد هــر چیز خــوبــی را کــه در جامعه
اسالمی است نسبت بدهند به غربیها .واقع ًا
انسان تعجب می کند از کوتهفکری بعضیها!
توجه به مردم ،آرای مردم ،اهتمام به مردم،

می گوید «ما از غربیها یاد گرفتیم این ها
را»؛ ...وقتی مراجعه به منابع اسالمی نمی
کنید ،وقتی کلمات امیرالمؤمنین(ع) و رسول
مکرم اسالم(ص) را نمی خوانید ،بلد نیستید،
خب بله ،از غربیها باید یاد بگیرید .می گویند
بعضیها ،میشنوید که «بله ،این شفافیت را
هم آن ها به ما یاد دادند»؛ نخیر ،شفافیت را
امیرالمؤمنین(ع) یــاد داده؛ می گوید حق
شما بر من  -یعنی حقی که شما پیش من
داریــد[ -این است که] هیچ رازی را از شما
پنهان نــدارم ،هیچ حرفی را از شما پنهان
نکنم ،مگر در جنگ و مسائل جنگ و مسائلی
که با دشمن طرف هستیم ،این جا نمی شود
حرف ها را زد؛ چون حرف را وقتی که گفتیم،
شما شنفتی ،دشمن هم میشنود .بله در
این مسائل حرب -حرب ،اعم از همین حرب
بهاصطالح نظامی و مانند این هاست -در
مسائل امنیتی ،در مسائل نظامی ،در مسائل
گوناگونی که جنگ داریم با دشمن ،مقابله
با دشمن داریم ،بله این جا ،جای افشاگری
نیست ،جای شفافیت نیست ،اما در غیر این
ها ،در مسائل عمومی مردمَ ،ان َل َاحت َِج َب َّن
ُدون َُکم ِس ّر ًا».
رهبر انقالب بر ایــن نکته تأکید کردند که
مسئوالن جــز در م ــوارد نظامی ،امنیتی و
اموری که با دشمن مقابله داریم ،باید شفاف
باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند.

معاون اول قوه قضاییه دربــاره آخرین وضعیت پرونده محکومان به اعــدام گفت :پس از
اعتراض کسانی که حکم آن ها به عنوان مفسد فیاالرض در دادگاه بدوی صادر شده بود،
پرونده آن ها برای طی تشریفات قانونی به دیوان عالی کشور ارسال شد .به گزارش ایرنا،
حجت االسالم محسنی اژهای در حاشیه نشست مسئوالن عالی قضایی در جمع خبرنگاران
اظهارکرد :در این رابطه دو نفر از یک پرونده بودند و نفر سوم از یک پرونده دیگر که در مورد
پرونده نفر سوم هنوز نظر داده نشده است .البته حجم آن پرونده خیلی زیاد است؛ چون طی سالیان متعددی
بوده و حدود چند کارتن حجم این پرونده است .بنابراین هنوز رسیدگی به آن در دیوان عالی کشور به اتمام
نرسیده اســت.وی گفت :برخی استانهایی که اخیر ًا دادگــاه ویژه در آن ها تشکیل شده است ،به زودی
رسیدگیهای خود را شروع میکنند؛ از جمله استان هرمزگان که پروندههایی داشته است و پیشنهاد شده که
در آن جا شعبههایی تشکیل شود و در شیراز هم دادگاه تشکیل شده است و دادگاه ویژه اصفهان هم یا شروع به
کار کرده یا به زودی شروع به کار خواهد کرد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به تأیید حکم اعدام دو مفسد اقتصادی گفت :مفسدان در انتظار شدیدترین مجازاتها باشند .به گزارش مهر ،آیت ا...
آملی الریجانی در جمع مسئوالن عالی قضایی کشور با اشاره به تأیید حکم اعدام برای دو مفسد اقتصادی(وحید مظلومین و محمد سالم) گفت:
ما در برابر مفسدان و برای برخورد با آن ها کوتاه نمیآییم.وی تصریح کرد :ما نمیتوانیم اجازه بدهیم یک عده افراد از جیب همه مردم برای خود
پولی جمع کنند.

تعداد زائران اربعین از یک میلیون و  ۵۰۰هزار نفر گذشت

دستگیری یک زن مرتبط با حادثه تروریستی اهواز

مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت از نامنویسی یک میلیون و  ۵۵۰هزار زائر اربعین در
سامانه سماح تا صبح روز گذشته خبر داد .به گزارش فارس ،مرتضی آقایی با اشاره به تسریع
در روند صدور روادید اربعین ،افزود :یک میلیون و  ۳۵۰هزار روادید نیز صادر شده است که
با تمهیدات انجام شده روند صدور روادید زائران پس از تحویل مدارک به دفاتر زیارتی مجاز،
از  ۴۸تا  ۷۲ساعت پیشبینی شده است و سعی داریم این زمان را کوتاهتر کنیم.

از میان خبرها
مفسدان در انتظار شدیدترین مجازاتها باشند

ایرنا :غالمرضا شریعتی ،استاندار خوزستان با اعالم خبر دستگیری یک زن مرتبط با حادثه تروریستی اهواز میگوید :در این رابطه تا به حال هیچ
فعال مدنی بازداشت نشده است.

مرد شماره  2طالبان از زندان آزاد شد
ایرنا« :مال برادر» یکی از رهبران با نفوذ طالبان و مرد شماره  2این گروه پس از تحمل  10سال حبس در پاکستان ،از زندان آزاد شد.
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اخبار

روی خط سیاست
بازداشت  ۶۰نفر به اتهام دخالت در انتخابات
پارلمانی افغانستان
مهر :وزارت کشور افغانستان از بازداشت  ۶۰نفر به اتهام دخالت
در انتخابات پارلمانی این کشور خبر داد.انتخابات پارلمانی
افغانستان روز یک شنبه به پایان رسید؛ این انتخابات در  ۲روز
متوالی برگزار شد و نزدیک به  ۴میلیون نفر از شهروندان به
نامزدان مورد نظر خود برای راهیابی به پارلمان آینده این کشور
رای دادند.

واکنش به ادعای کناره گیری ظریف
صدا و سیما :روابط عمومی وزارت امور خارجه در اطالعیه ای
به ادعاهای منتشر شده درباره کناره گیری محمدجواد ظریف
واکنش نشان داد .در این اطالعیه آمده است :روابــط عمومی
وزارت امــور خارجه در واکنش به خبرسازی و شایعه پراکنی
سخیف برخی بیماران متوهم که آرزوهــای خام و سبك سرانه
خود را برای کناره گیری وزیر امور خارجه به نام خبر منتشر می
کنند اعالم کرد که این خبرسازی های سراسر دروغ حتی ارزش
پاسخگویی یا تکذیب را ندارد.

تجمع مخالفان جنگ افروزی آمریکا در واشنگتن
صداوسیما :معترضان با حضور مقابل مقر پنتاگون خواستار پایان
یافتن تجاوزهای نظامی آمریکا و بسته شدن پایگاه های نظامی
آمریکا در خارج شدند .مادران نظامیان کشته شده آمریکایی در
جنگ عراق و افغانستان با برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز در
برابر ساختمان وزارت دفاع آمریکا  ،پنتاگون ،سیاست های جنگ
طلبانه دولت آمریکا را محکوم کردند.

از گوشه و کنار
تزریق ۴میلیارد یورو به بازار ثانویه

تسنیم :از زمان تعمیق بازار ثانویه در  ۱۵مرداد ماه ،در حالی که
حدود ۴میلیارد یورو ارز به این بازار تزریق شده نزدیک به ۳٫۴
میلیارد یورو ارز توسط واردکنندگان خریداری شده است.

دیدار فرماندهان نظامی ۲کره با آمریکا
مهر :فرماندهان ارشد نظامی کشورهای کره جنوبی و شمالی به
همراه یک هیئت نظامی آمریکایی دیروز در دهکده مرزی پانمونجوم
با یکدیگر دیدار کردند .بحث اصلی این نشست سه جانبه ،پیگیری
توافقات انجام شده در خصوص خلع سالح هسته ای کره شمالی بود.

مصدوم شدن  ۱۶دانش آموز بر اثر واژگونی مینیبوس
مدرسه
بــاشــگــاه خــبــرنــگــاران جـــوان :رئــیــس مــرکــز مــدیــریــت حـــوادث و
فوریتهای پزشکی خوزستان از واژگونی مینی بوس مدرسه در
محور اللی به تاراز و مصدوم شدن  ۱۶دانش آموز خبر داد .شهیار
میرخشتی بیان کــرد :ساعت  13دیــروز گــزارش واژگونی یک
دستگاه مینی بوس حامل دانش آموزان مدرسه در محور اللی به
تاراز دره آرپناه به مرکز اورژانس  115داده شد.وی افزود :حال 2
نفر از مصدومان نامساعد گزارش شده است.

