email:bojnord@khorasannews.com
روزنامه خراسان شمالی :گروه چهارم نشریات
روزنامه سیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی خراسان شمالی
چهارشنبه  ۲۲خرداد139۸
 ۸شوال  .14۴۰شماره ۳۰۱۳

امیدواری برای انجام نخستین تراکنش اینستکس در هفته های آینده
وزیر خارجه آلمان پس از بازگشت از سفر خود به ایران ابراز امیدواری کرد که نخستین
تراکنش در چارچوب سازوکار حمایت از مبادالت تجاری ایران و اروپا (اینستکس) طی هفته
های آینده انجام شود .به گزارش ایرنا« ،هایکو ماس» صبح سه شنبه در بازگشت از ایران به
کشورش در گفت و گو با شبکه یک تلویزیون آلمان در مورد هرگونه اقدامی که به وخامت
بیشتر اوضاع درخاورمیانه بینجامد ،هشدار داد و با بیان این که تنشهای بیشتر میتواند
منجر به فاجعه شود ،تاکید کرد :هیچ کدام از طرفها مایل به چنین چیزی نیستند.

الوروف :برخی در اروپا عالقه مند به نقض برجام از سوی ایران هستند
وزیر امور خارجه روسیه گفت :برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا عالقه مند هستند که ایران
مرتکب اشتباه شود و مفاد برجام را نقض کند .به گزارش ایرنا ،الوروف افزود :ایران هنوز به
سطح غنی سازی اورانیم که در برجام قید شده ،نرسیده است .رئیس دستگاه دیپلماسی
روسیه این را هم گفت که حفظ برجام تا اندازه زیادی به طرف های اروپایی بستگی دارد.

ترامپ :کنارهگیری نمیکنم
دونالد ترامپ اظهار کرد :اگر دموکراتها برای استیضاح او اقدام کنند ،مانند ریچارد
نیکسون از این چالش فرار نخواهد کرد .به گزارش ایسنا ،دونالد ترامپ ،رئیس جمهور
آمریکا پس از تاکید بر این که هیچ کار اشتباهی انجام نداده است ،اظهار کرد :تفاوت بزرگ
میان او و ریچارد نیکسون ،رئیس جمهور اسبق آمریکا این است که او در جایگاه ریاست
جمهوری باقی خواهد ماند .ترامپ در حیاط کاخ سفید اظهار کرد :من کنارهگیری نمیکنم.
تفاوت بزرگی وجود دارد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن :به زودی به قاعده دندان مقابل دندان و چشم
مقابل چشم میرسیم
سخنگوی نیروهای مسلح یمن وابسته به جنبش انصارا ...در سخنانی اظهار کرد :نظام
عربستان و ام ــارات را به توقف تجاوزگری علیه ملت یمن توصیه میکنیم چــرا که ما
غافلگیرکنندههایی را در اختیار داریم و از غیرنظامیان میخواهیم که از اهداف نظامی و
حیاتی در عربستان و امــارات دور شوند ،چرا که این اهــداف برای ما مشروع هستند .به
گزارش ایسنا ،یحیی سریع ،خاطرنشان کرد :به لطف خدا به زودی به قاعده فرودگاه در
مقابل فرودگاه ،دندان در مقابل دندان و چشم در مقابل چشم میرسیم.

شاخص کل بورس تهران دیروز هم رشد کرد
دیروز نیز شاخص کل بورس تهران با رشد مواجه شد و با باال رفتن از کانال  230هزار
واحدی پله پله رکورد جدیدی را به ثبت رساند .به گزارش ایسنا ،دیروز شاخص کل بازده
نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران  ۳۵۰واحد رشد کرد و به رقم  ۲۳۰هزار و ۶۱۷
واحد رسید.

سه ماهواره برای ارسال به فضا در دست ساخت داریم
وزیر ارتباطات با بیان این که سه ماهواره برای ارسال به فضا در دست ساخت داریم ،افزود:
ماهواره سنجش را با آذربایجان می سازیم .به گزارش مهر ،محمدجواد آذری جهرمی در
حاشیه همایش فرصتهای سرمایه گذاری در جمع خبرنگاران ،ساخت ماهواره در حوزه
سنجش با آذربایجان را از جمله همکاریهای منطقه ای فضایی بیان کرد .وی همچنین در
پاسخ به سوالی درباره تهدید به احتمال قطع اینترنت ایران گفت :تاکنون تهدیدی مطرح
نشده ،در عین حال آمادگی الزم را در این زمینه داریم و مشکلی وجود ندارد.

قیمتها در بازار خودرو هنوز غیرواقعی است
یک عضو اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد :آن چه که در طول روزهای گذشته برای قیمتها
در بــازار خــودرو اتفاق افتاده آغاز تخلیه حباب مصنوعی این بــازار است و هنوز قیمتها
غیرواقعی است و باید کاهش یابد .محمدرضا نجفیمنش در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد:
همانطور که ما پیش از این بارها اعالم کرده بودیم آن چه که در ماههای گذشته در بازار
خودرو اتفاق افتاد نه تحوالت واقعی اقتصاد که یک حباب بسیار گسترده بود.
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سخنگوی قوه قضاییه خبر داد:

ابالغ آییننامه قانون رسیدگی
به اموال مسئوالن و مدیران
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری درباره
آخرین وضعیت پــرونــدههــای مهناز افشار،
نجفی ،عراقچی و خبرنگار نیویورک تایمز در
ایران و علت آزادی نزار زاکا توضیحاتی داد .به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،اسماعیلی
گفت :بر اساس وعده ای که داده بودیم آیین
نامه قانون رسیدگی به امــوال مسئوالن و
مدیران تصویب شد .آیین نامه ای جامع برای
این قانون نوشته ،تنظیم و تصویب و از سوی
رئیس قوه قضاییه ابالغ شد .وی تصریح کرد:
مشموالن اصل  ۱۴۲در آغــاز و پایان دوره
کاری باید اموال خود را گزارش کنند تا قوه
قضاییه آنها را بررسی کند .سخنگوی قوه
قضاییه ادامه داد :مدیران ،استانداران ،تمام
افــرادی که دارای منصب قضایی هستند،
اعضای شــورای شهرها و مقامات انتظامی
باید تمام اموال و تبدیل وضعیتها را در ابتدا
و انتهای دوره کاری خود در سامانهای اعالم
کنند .اسماعیلی با بیان این که در این سامانه
امــوال مسئوالن و همسر و فــرزنــدان آنها
ثبت میشود و قوه قضاییه بررسی میکند،
افزود :فلسفه این آیین نامه مچ گیری نیست.
اسماعیلی گفت :داوطلبان مجلس شورای
اسالمی قبل از ثبت نام در انتخابات باید تعهد
دهند که در صورت رأی آوردن در انتخابات
امــوال خود را در ابتدا و انتهای دوره کاری
خود گزارش دهند .سخنگوی دستگاه قضا
همچنین اظهار کرد :تقاضایی درباره آزادی
نزار زاکا برای ما ارسال شده است .هم خود
فرد تقاضای آزادی مشروط داشته و هم رئیس

جمهور لبنان تقاضای آزادی این فرد را کرده
و گفته است این تقاضا در چارچوب قانون
باشد .اسماعیلی گفت :ما تقاضای متهم را
از طریق زندان و تقاضای رئیس جمهور را از
طریق دولت و جبهه اسالمی لبنان از لحاظ
قانونی بررسی کردیم و حزب ا ...لبنان هم
خواهان این آزادی بود .وی اظهار کرد :فردی
که  ۱۰سال حبس دارد و یک سوم دوران
حبس خود را گذرانده باشد اگر زندانی حسن
اخالق داشته باشد قاضی میتواند با آزادی
مشروط وی موافقت کند .ایــن موضوع هم
بررسی و با آزادی مشروط نزار زاکا موافقت
شــد .وی بــا اشـــاره بــه سرعت رسیدگی به
پرونده نجفی گفت :سرعت عمل در پروندهها
درخــواســت مــردم اســت به ویــژه اگــر بازتاب

اجتماعی داشــتــه بــاشــد .هــر پــرونــدهای که
بازتاب اجتماعی داشته باشد اعالم میکنیم
که با سرعت و دقت رسیدگی شود .سخنگوی
قوه قضاییه افزود :پرونده قتل میترا استاد از
این گونه پروندههاست و این پرونده از نظر
قضایی یک پرونده قتل خانوادگی اســت و
ابهامی وجود ندارد .اسماعیلی اظهار کرد:
تمام تحقیقات با دقت انجام شد و پرونده آن
قدر روشن و شفاف بود که نیازی به بررسی
بیشتر نداشت و مقامات قضایی با دقت به
این پرونده رسیدگی میکنند .اسماعیلی
در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت
پرونده شکایت روحانی مازندرانی از مهناز
افشار گفت :ایــن پــرونــده در دادســراســت و
دادســتــانــی ورود کــرده و چــون متهم هنوز
به کشور بازنگشته ،رسیدگی نشده است.
اسماعیلی درباره پرونده برادر رئیس جمهور
گفت :برای بخشی از پرونده در دادگاه بدوی
حکم صــادر و به دادگــاه تجدید نظر ارســال
شده و بخشی دیگر از پرونده در دادسراست.
سخنگوی دستگاه قضا دربـــاره جلوگیری
از فعالیت خبرنگار نیویورک تایمز در ایران
گفت :درباره این فرد اطالع دقیقی ندارم،اما
به طور کلی خبرنگاران زیادی در ایران داریم
که با مجوز کار میکنند و این مجوز تا زمانی
که جرمی مرتکب نشوند معتبر است .وی در
خصوص آخرین وضعیت پرونده عراقچی و این
که آیا تعیین وقت شده است یا نه ،اظهار کرد:
این پرونده به دلیل نقص به دادســرا ارسال
شده است.

از میان خبرها
«شینزو آبه» امروز راهی تهران می شود

افتتاح فاز اول آزادراه تهران  -شمال تا  ۲ماه دیگر

«یوشیهیده سوگا» دبیر ارشد هیئت دولت ژاپن روز سه شنبه به
صورت رسمی اعالم کرد که «شینزو آبه» نخست وزیر این کشور ،روز
چهارشنبه (امروز) به منظور دیدار و گفت و گو با مقامات جمهوری
اسالمی ایران راهی تهران می شود .به گزارش ایرنا« ،علی ربیعی»
سخنگوی دولت هم گفت :شینزو آبه ،نخست وزیر ژاپن در سفر دو
روزه خود به ایران ضمن مذاکرات رسمی با دکتر حسن روحانی،
رئیس جمهور ،با رهبر معظم انقالب اسالمی نیز دیدار می کند.

معاون رئیس جمهور در جریان بازدید از پــروژه آزادراه تهران -
شمال ،از تخصیص  ۳۰۰میلیارد تومان برای تکمیل فاز یک این
پروژه خبر داد .به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،محمدباقر نوبخت
گفت :پس از تخصیص اعتبار موردنظر ،انتظار داریم طی  ۲ماه ،فاز
یک این پروژه تکمیل شود و زیر بار ترافیک برود .اکنون این بخش
 ۹۵٫۳درصد پیشرفت دارد و پیشرفت مورد نیاز برای بهره برداری،
 ۹۷درصد است که در صورت تامین اعتبار زیر بار ترافیک می رود.
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اخبار

رهبر انقالب ،درگذشت همشیره دبیرکل حزبا...
لبنان را تسلیت گفتند
پایگاه اطــاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری :حضرت آیت ا...
خامنه ای ،رهبر انقالب اسالمی ،در پیامی درگذشت همشیره
حجت االسالم والمسلمین سید حسن نصرا ،...دبیرکل حزب ا...
لبنان را تسلیت گفتند.

روی خط سیاست
اهداف تشکیل وزارت ورزش و جوانان تعیین شد
خانه ملت :نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،اهداف تشکیل
وزارت ورزش و جوانان را در دو بخش اهداف حوزه ورزش و حوزه
جوانان تعیین و تصویب کردند.

آمریکا در پی تحریم اینستکس
صدا و سیما :یک مقام بلندپایه دولتی آمریکا گفت :آمریکا به زودی
اینستکس را نیز هدف تحریم قرار خواهد داد.

کمیته ای مشغول بررسی اعمال افزایش حقوق
کارمندان است
خانه ملت :الریجانی ،رئیس مجلس شورای اسالمی
در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان اعالم کرد که
هیئتی متشکل از یکی از اعضای هیئت رئیسه،
دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه در حال بررسی احکام
صادر شده برای افزایش حقوق کارمندان دولت است.

از گوشه و کنار
کاهش  24درصدی تولید خودرو طی  2ماه
فارس :با وجود وعده وزیر صنعت برای افزایش تیراژ تولید خودرو
و کاهش قیمتها شاهد کاهش  24درصدی تولید خودرو طی 2
ماه اول امسال هستیم.

امکان پرداخت یارانه ۵۰۰هزار تومانی
خانه ملت :علی ابراهیمی ،سخنگوی کمیسیون
کــشــاورزی ،آب ،منابع طبیعی و محیط زیست
مجلس ،گفت :با تبدیل یارانههای آشکار و پنهانی
که دولت پرداخت میکند ،میتوان ماهانه به هر فردی ۵۰۰هزار
تومان یارانه از طریق کارت اعتباری تخصیص داد.

درآمد هزار میلیارد تومانی دولت از مالیات سکههای
پیشفروش شده
تسنیم :محمدقاسم پناهی ،سرپرست پیشین سازمان امور مالیاتی
پیشبینی کرد که از طرح مالیات بر سکههای پیشفروششده
حدود هزار میلیارد تومان درآمد عاید دولت خواهد شد.

اینترپل مدیرعامل اسبق بانک سرمایه را بازداشت کرد
تسنیم :مدیرعامل اسبق بانک سرمایه هفته گذشته توسط
اینترپل بازداشت شد.

