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اعتراض به مطرح شدن الیحه عضویت در FATF
تعداد زیادی از نمایندگان مجلس به مطرح شدن بررسی الیحه عضویت ایران در کنوانسیون
بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم( )FATFاعتراض کردند.به گزارش صداوسیما،
زمانی که این الیحه برای بررسی در صحن علنی مطرح شد تعداد زیادی از نمایندگان ضمن
اعتراض به هیئت رئیسه ،مانع طرح آن در صحن علنی شدند.

هیچ جایگزینی برای برجام وجود ندارد
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به اظهارات ضدایرانی وزیر خارجه آمریکا در
بیانیهای از وجود نداشتن هیچ جایگزینی برای برجام خبر داد .به گزارش میزان ،فدریکا موگرینی،
افزود :توافق هستهای ایران و تداوم حمایت از آن ،دستاوردهای عمدهای در دیپلماسی بینالمللی
محسوب میشوند .برجام حاصل بیش از یک دهه مذاکرات پیچیده و حساس است که رویکردی
دو بخشی داشته بنابراین ،بهترین نتیجه ممکن است که توازن صحیح را ایجاد میکند.

قارچ کوهستانی و ارگانیک نخورید
در پی انتشار اخباری مبنی بر مسمومیت و مرگ برخی شهروندان به دلیل مصرف قارچ،
افشار ،رئیس تعاونی تولیدکنندگان قارچهای خوراکی اعالم کرد :این مسمومیت ربطی به
مصرف قارچهای خوراکی ندارد زیرا روی آن ها نظارت کافی انجام می شود و هیچ مشکلی
در این زمینه نیست اما باید به مردم گفت که قارچ را در مراتع یا خیابانها به اسم "قارچ
کوهستانی و ارگانیک" خریداری و مصرف نکنند.

صادرات غیرنفتی در  2ماه امسال  25درصد رشد کرد
رئیس کل گمرک ایران از افزایش  25درصدی صادرات غیرنفتی و کاهش  1.5درصدی
واردات کشور تا  29اردیبهشت ماه امسال خبر داد.به گزارش ایرنا «فرود عسکری» گفت :در
 2ماه نخست امسال با توجه به تصمیمات جدید دولت و راهاندازی سامانه نیما ،هفت میلیارد
دالر صادرات غیرنفتی و  6میلیارد دالر واردات ثبت شده است.وی با بیان این که اختصاص
ارز به کاالهای وارداتی طبق مصوبه سامان دهی ارز در حال انجام است ،افزود :کاالهای
اساسی و دیگر اقالم عمده وارداتی همچون نهاده های دامی ،کنجاله سویا ،ذرت و قطعات منفصله خودرو در
گمرکات در حال انجام تشریفات گمرکی و ترخیص است.

مذاکره با اروپاییها اتمام حجت است
به گزارش ایسنا ،بروجردی ،رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید
بر این که مذاکرات ما با اروپاییها اتمام حجت با آن ها در برجام است و آن ها باید در طول
هفتههای آینده درباره ادامه برجام تصمیمگیری کنند ،به صحبتهای وزیر خارجه آمریکا
واکنش نشان داد و گفت :وقتی رئیس سازمان سیآیای را وزیر خارجه آمریکا میکنند،
نباید انتظار خروجی بهتری داشت.
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شکایت فلسطین از جنایات رژیم صهیونیستی در دادگاه الهه
وزیر خارجه فلسطین از دیوان کیفری بینالمللی «تحقیقات فوری» درباره جنایات نامشروع
رژیم صهیونیستی را درخواست کرده است.به گزارش میزان« ،ریاض المالکی» وزیر امور
خارجه فلسطین در دیدار با «فاتو بنسودا» دادستان دادگاه الهه پرونده جنایتهای رژیم
صهیونیستی را به وی تحویل داده است.المالکی در این دیدار گفته است که در این شکایت
خواستار تحقیق درباره تمامی جنایات رژیم صهیونیستی در کرانه باختری ،نوار غزه و قدس
شرقی است و پرونده شامل تمامی جنایات رژیم صهیونیستی از سال  2014تاکنون است.
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واکنش سخنگوی دولت به اظهارات
وزیر امور خارجه آمریکا
سخنگوی دولت در نشست خبری با خبرنگاران
به اظهارات تهدیدآمیز و خصمانه روز دوشنبه
وزیــر امــور خارجه آمریکا واکنش نشان داد.
به گــزارش ایسنا ،محمدباقر نوبخت گفت:
روز دوشنبه وزیر امور خارجه آمریکا اظهارات
خصمانهای علیه جمهوری اسالمی بیان و
تهدید کــرد اگــر ایــران مطابق با اراده ایــاالت
متحده عمل نکند ،تحریمهای شدیدی از سوی
آمریکا اعمال خواهد شــد.وی افــزود :موضع
رسمی جمهوری اسالمی ایران به این اظهارات
توسط رئیسجمهور اعالم شد ،اما چند سوال
از مسئوالن کاخ سفید مطرح شد که شنیدن
پاسخهایش میتواند برای افکار عمومی مهم
باشد؛ سوال نخست این است که آیا آمریکاییها
موافق پیروزی انقالب و شعار نه شرقی ،نه غربی
بودند؟ آیا این اراده آمریکا بود که باعث نابودی
هواپیماها و هلیکوپترهای آن ها در طبس شد؟
سوال بعد این که وقتی در دهه  60مقامات و
مردم عادی در عملیات تروریستی منافقان به
شهادت میرسیدند جمهوری اسالمی تضعیف
شد یا این موضوع باعث قدرتمندتر شدن نظام
ما شده است؟وی تاکید کرد :پاسخ این سواالت
نشان دهنده این است که آیا آمریکا توانسته بعد
از این که اعالم کند تحریمهای فلجکننده ای
علیه ایران وضع خواهد کرد و پرونده جمهوری
اسالمی را به شــورای امنیت مـیبــرد ،موفق
باشد؟ در  40سال گذشه آمریکا و اقمار آن

به هدف خود که تضعیف جمهوری اسالمی
ایران است  ،نرسیدهاند و شرایط نشان میدهد
که بنی ه دفاعی یا اقتصاد کشور ما که به دنبال
تضعیف آن بودند ،ناکارآمدتر نشده است.
وی با بیان این که آزموده را آزمودن خطاست،
افــزود :واقعا آقای بولتون فکر میکند قبل از
 ۴۰سالگی انقالب در کنار منافقان به تهران
میآید؟ اجارهنشینهای کاخ سفید نمیدانند
با انتخابات بعدی جایی ندارند؟ تاریخ همه چیز
را نشان خواهد داد.سخنگوی دولت با اشاره به
بازار ارز گفت :آمریکاییها نوسانات بازار ارز را

پیروزی خود میدانند .تاکید میکنم نباید ارز
بیشتر از  ۴هزار و  200تومان عرضه شود و اگر
غیر از این باشد خالف است .نوبخت با اشاره
به موضوع مدیران دوتابیعتی ،گفت :میان آمار
 ۳۷نفری که وزارت اطالعات اعالم کرده با آمار
 ۲۱۰نفری هیئت تحقیق و تفحص اختالف
وجود دارد اما نظر ما روشن است .همواره بحث
این بــوده است که مدیران دولتی دوتابعیتی
هستند .آمــار  ۲۱۰نفره مدیران دوتابعیتی
که اعــام شده درســت نیست هر آنچه وزارت
اطالعات اعالم کند درست است.
نوبخت در مورد مصوبه افزایش  ۲۰درصدی
حقوق کارکنان از سوی مجلس اظهارکرد :این
حق قانونی مجلس است که تفسیر قانون داشته
باشد و اگر تصویب کند ما آن را اجرا میکنیم
البته اثر طرح این مسئله این بود که نتوانستیم
در دو ماه گذشته افزایش حقوق داشته باشیم
و منتظر استفساریه هستیم تا افزایش حقوق
داشته باشیم و از خــرداد افزایشها را انجام
خواهیم داد.رئیس سازمان برنامه و بودجه در
مــورد اختصاص  ۷هــزار میلیارد تومان برای
از بین بــردن فقر مطلق یـــادآور شــد ۴ :هزار
میلیارد تومان برای افزایش دریافتی افراد تحت
پوشش اختصاص یافته و ۳هزار میلیارد تومان
برای افراد کم درآمــدی که عضو کمیته امداد
و بهزیستی نیستند اختصاص یافته تا خط فقر
مطلق از میان برود.

از میان خبرها

ورود تیمهای رسانهای خارجی به کرهشمالی برای پوشش بستن سایت هستهای
گروه کوچکی از روزنامهنگاران خارجی دیروز وارد کرهشمالی شدند تا برنامه انهدام سایت
هستهای این کشور را پوشش دهند.به گزارش ایسنا ،پیونگیانگ اجازه دسترسی تعداد
محدودی خبرنگار را به سایت هستهای خود داده است تا وعدهاش برای توقف آزمایشهای
ب موشکهای بالستیک قارهپیما را نشان دهد .کرهشمالی در آستانه
زیر زمینی و پرتا 
نشست  ۱۲ژوئن میان کیم جونگ اون ،رهبر کرهشمالی و دونالد ترامپ ،رئیسجمهور
آمریکا در سنگاپور این توقف یک جانبه را اعالم کرد.
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اخبار

روی خط سیاست
بسته پیشنهادی «توافق واقعی» برای مذاکرات برجام
رونمایی می شود
مهر :برای اولین بار در ایران ،اندیشکده مبنا به عنوان زیر مجموعه
صندوق پژوهش و فناوری ایده آل ،یک بسته مذاکرات پیشنهادی
را با نام «توافق واقعی» مبتنی بر حقایق فنی و مالی تحریم آماده
کرده است و روز شنبه هفته آینده از این بسته پیشنهادی رونمایی
خواهد کرد.

اعتصاب و تظاهرات ضددولتی در  140شهر فرانسه
صدا و سیما :اعتصاب و تظاهرات سراسری ضد دولتی در بیش
از  140شهر فرانسه سه شنبه انجام شد.در تظاهرات دیروز که
گفته می شود یکی از بزرگترین تظاهرات های ضددولتی از زمان
روی کارآمدن «امانوئل مکرون» رئیس جمهور فرانسه است،
همه سندیکاها ،کارمندان و حقوق بگیران بخش های دولتی و
خصوصی حضور داشتند.

 43درصد از خانوارهای آمریکایی قادر به تأمین
نیازهای اساسی شان نیستند
میزان :نتایج تحقیقات «پروژه یونایتد وی آلیس» نشان میدهد که
حدود  43درصد از خانوارهای آمریکایی قادر به تأمین نیازهای
اساسی شان نیستند.

از گوشه و کنار

 ۱۵تیر؛ آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی

ایسنا :توکلی ،مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از ثبت
نام بیش از  ۴۲۶هزار داوطلب برای شرکت در پنجمین آزمون
استخدامی دستگاههای اجرایی کشور خبر داد و گفت :این آزمون
 ۱۵تیر ماه برگزار میشود.

آمار ابتال به اوتیسم در ایران باالی  ۲۰هزار نفر است
مهر :سعیده صالح غفاری ،مدیرعامل انجمن اوتیسم ایــران ،با
اشاره به شناسایی  ۸هزار مبتال به اوتیسم در کشور ،گفت :قطعا
بیش از  ۲۰هزار مبتال به اوتیسم در کشور وجود دارد.

لبنیات گران شد

مسئول دفتر صدر :روابط ما با ایران پایدار است
مسئول دفتر سیاسی رهبر جریان صدر عراق با تاکید بر این که هدف ائتالف "سائرون" و سایر ائتالفها با آن ساخت کشور است نه رسیدن به قدرت،
گفت :هیچ گونه ارتباط محرمانهای میان عربستان و مقتدا صدر به جز دیدارهای علنی وجود ندارد.به گزارش ایسنا ،ضیاء االسدی ،اظهارکرد:
ائتالف ما برخی ها را غافلگیر کرد اما ما اصول فکری مشترک بسیاری داریم.

شناسایی ۱۰مورد ابتال به تب کریمه کنگو در کشور
ایسنا :رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت ضمن تشریح آخرین وضعیت شیوع بیماری تبکریمهکنگو در کشور ،گفت :امسال
 ۱۰مورد ابتال به این بیماری را شناسایی کردهایم که یک مورد منجر به فوت شده است.دکتر گویا افزود :تبکریمه کنگو بیماری است که معموال از
فصل بهار آغاز میشود و با آغاز زمان زایمان دامها ،موارد شیوع آن شدت پیدا میکند.

کاربران آیفون از گوگل شکایت کردند
مهر :تعداد زیادی از کاربران گوشی آیفون در انگلیس به علت جمع آوری اطالعات خصوصی شان از طریق مرورگر سافاری توسط گوگل از این
شرکت شکایت کرده اند.در صورتی که این شکایت به نتیجه برسد گوگل به پرداخت غرامت بی سابقه  4.29میلیارد دالری محکوم خواهد شد.

ایسنا :علی رجبی ،رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات از افزایش
 ۱۰تا  ۱۵درصــدی قیمت لبنیات خبر داد و گفت :قیمت کره
 ۱۰۰گرمی هزار تومان افزایش یافته است.

رتبه یکی مانده به آخر ایران در مدیریت منابع آب
مهر :کیخا ،عضو شورای عالی آب گفت :طبق مطالعات انجام
شده در سال  ۲۰۱۳ما در مدیریت اکوسیستمهای آبی شامل
تاالبها و رودخانهها بین  ۲۳۲کشور رتبه  ۲۳۱را کسب کردیم.

مشاهده "پلنگ ایرانی" در خراسان رضوی
تسنیم :حمید صالح ،مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان
رضوی از ثبت حضور گونه ارزشمند "پلنگ ایرانی" در دو منطقه تحت
مدیریت حفاظت محیط زیست استان برای نخستین بار خبر داد.

آبمیوه سجاد

با چندین شعبه داخلی و خارجی

شعبه ۱۱بجنورد

بیــش از ۳۶۰نوع آبمیوه
طبیعی و ترکیبی
عالوه بر ارائه آبمیوه به مشتریان این مجموعه
امکان ارائه خدمات به مراسم ها را نیز دارا می باشد

تمام مراحل شست و شو و تهیه آبمیوه

با نظارت و مشاوره کامل مهندس بهداشت صورت می گیرد
بجنورد ،بین میدان خرمشهر و آزادگان ،جنب بستنی نعمت
تلفن ۳۲۲۶۲۶۹۵:همراه ۰۹۱۵۴۵۵۸۴۵۴

