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 ۱۵ماه وقفه در اجرای طرح کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی
وعده وزارت صنعت مبنی بر اجرای طرح دایمی کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی با گذشت
سه ماه از سال  ١٣٩٧نه تنها اجرایی نشده ،بلکه وقفه اجرای طرح مذکور به  ١٥ماه رسیده
است .به گزارش ایسنا ،قرار بود طرح جدید کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی امسال با رفع
نقایص طرح قبلی که در سال گذشته به مرحله اجرا درآمد ،توسط وزارت صنعت ،معدن و
تجارت و بانک مرکزی اجرایی شود .دستوری که توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به
این دو دستگاه ابالغ شد اما در نهایت عملیاتی نشد.

 ۵۰درصد مکمل های ورزشی تقلبی و قاچاق است
رئیس فراکسیون غذا و داروی مجلس با بیان این که  ۵۰درصد مکمل های ورزشی تقلبی و
قاچاق است از تداوم فروش این محصوالت در عطاری ها و باشگاه های ورزشی انتقاد کرد.
همایون هاشمی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت با انتقاد از فروش زیرپله ای مکمل های
ورزشی و طبیعی در مراکز غیرمجاز ،افزود :به دلیل ورود غیرقانونی ،سالمت این محصوالت
به هیچ وجه مورد تایید نیست.

رسیدگی به پرونده ورود  424خودروی قاچاق به کشور در دادسرای هرمزگان
دادستان کل کشور در گفت و گوی ویــژه خبری به آخرین وضعیت پرونده ورود 424
خودروی قاچاق به کشور اشاره و اظهار کرد :در یکی از سایتهای خبری مالحظه کردم که
این موضوع را توجیه کرده و اعالم کرده اند که این خودروها با رعایت ضوابط به کشور وارد
شده است در حالی که پرونده در دادسرای عمومی و انقالب مرکز استان هرمزگان مطرح
است .دادستان کل کشور افزود :گزارشات واصل شده به بنده نشان میدهد که این کاال به
صورت قاچاق وارد کشور شده و اسناد و مدارک الزم در پرونده موجود است و اخیرا با برخی از مسئوالن مربوطه
صحبت کردم و آنچه وظیفه ماست دنبال میکنیم .حجت االسالم و المسلمین منتظری یادآور شد :پرونده
اکنون در مرحله تحقیقات و بازجویی است و تا زمانی که منتهی به صدور حکم قطعی نشود نمیتوان افراد را
معرفی و جزئیات پرونده را بیان کرد.

پنجره نقل و انتقاالت تابستانی پرسپولیس بسته خواهد ماند
تالش مسئوالن باشگاه پرسپولیس برای بخشیدن محرومیت این تیم از حضور در نقل و
انتقاالت تابستانی به جایی نرسید و فیفا حاضر نشد رای قبل دادگاه بین المللی ورزش را رد
کند .به گزارش مهر ،درحالی که پرسپولیسی ها امیدوار بودند پس از تغییر وکیل بتوانند
رای نهایی را برگردانند و پنجره نقل و انتقاالت را باز کنند اما روز پنج شنبه گرشاسبی به طور
رسمی اعالم کرد که پنجره نقل و انتقاالت پرسپولیس بسته خواهد ماند.

رواج روزافزون «شغل دوم» در سومین اقتصاد برتر دنیا

صاحب امتیاز :موسسه فرهنگی هنری خراسان
مدیر مسئول :محمد سعید احدیان
سردبیر  :علی ولیزاده
دفترمرکزی :مشهد،بلوارشهیدصادقی(سازمانآب)

صندوق پستی91735-511 :
تلفن051-37634000 :
نمابردبیرخانه051-37624395 :

پیامك 2000999 :چاپ:شهرچاپخراسان

www.khorasannews.com

آدرس :بجنورد،خیابان طالقانی غربی،ابتدای چهارراه بسیج(میرزا رضای کرمانی)
تلفن اشتراک32230071 :
صندوق پستی94155.1477:
دفترمرکزی پذیرش آگهی32245005:

عراقچی :احتمال خروج ایران از برجام در هفته های آینده وجود دارد

برجام در آی سی یو است
عراقچی معاون سیاسی وزیــر امــور خارجه
ایــران گفت :اگر اروپاودیگر امضا کنندگان
برجام می خواهند ایــن توافق هسته ای را
حفظ کنند باید فداکاری بیشتری کنند .به
گــزارش ایرنا ،عراقچی در گفت و گو با یورو
نیوز افـــزود :در کنفرانس مربوط به ایــران
گفتم ،برجام در آی سی یو است چرا که مهم
ترین نقطه تعادل خود را از دست داده و نقطه
تعادل آن خروج آمریکا از برجام است .حال
اگــر اروپــا و دیگر امضاکنندگان برجام می
خواهند این توافق هسته ای را حفظ کنند
باید فــداکــاری بیشتر کنند و خصوصا عدم
حضور آمریکا و تحریم های دوباره این کشور
علیه ایــران را جبران کنند .وی ادامــه داد:
برجام و تحریم ها هیچ گــاه نمی توانند در
کنار هم بنشینند« .اغلب مردم ایران امروز
به اروپــا هم اطمینانی ندارند و اروپــا برای
کسب اطمینان این مــردم باید تالش کند.
ایرانی ها می گویند خروج آمریک ا از برجام
تنها بازی پلیس بد و پلیس خوب است .نقش
پلیس خوب را اروپا بازی می کند ».وی درباره

خواسته های ایران از اروپا گفت« :آن چه که
برای ما اهمیت دارد اجرای کامل و تمام عیار
برجام است .برای ما اهمیتی نــدارد چگونه
اروپا قصد دارد برجام را حفظ و تحریم های
آمریکا را دور بزند .آن چه برای ما اهمیت دارد
حضور و ماندگاری شرکت های اروپایی در

رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران:
درخواست بررسی مجدد افزایش دستمزد را داریم

جنگ امروز جنگ آتشها نیست
جانشین فرمانده کل سپاه گفت :جنگ امروز جنگ آتشها نیست،
جنگ اقتصادی و روانی است ،این را که میتوانیم اداره کنیم ،خطر
زیادی ندارد ،همت ،اراده ،عزم ،روحیه انقالبی ،تدبیر و تفکر ابزار
این جنگ است .به گزارش ایسنا ،سردار سرتیپ پاسدار حسین
سالمی در مراسمی به مناسبت شهادت دکتر مصطفی چمران و روز
بسیج اساتید در دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به این که از دست
دادن قدرت نفوذ منطقهای غیرممکن است زیرا نفوذمان معنوی
است ،اظهار کرد :عقبنشینی از خاکریز اول یعنی از دست دادن
همه چیز و این قاعده نبرد با دشمن است ،بعد میگویند موشکها
را متوقف کنید و بردشان را کاهش دهید یعنی قدرت بازدارنده مان
را کنار بگذاریم و عجیب است از کسانی که هنوز فکر میکنند این
نحوه تعامل با دشمن پاسخگو است.

آمارها نشان میدهد :داشتن شغل دوم که زمانی در ژاپن به شدت نادر بود ،امروز به دلیل
افزایش هزینههای زندگی به یک پدیده کامال شایع تبدیل شده است .به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان ،افزایش هزینههای زندگی در ژاپن به عنوان سومین اقتصاد برتر جهان،
افراد را وادار کرده برای تامین هزینههای شان بیش از یک شغل داشته باشند.

رئیس کانون کارگران ساختمانی کشور و عضو کارگری هیئت امنای سازمان تامین
اجتماعی در گفت و گو با ایلنا افزود :با دستور «سیدتقی نوربخش» مدیرعامل سازمان تامین
اجتماعی بیمه  ۲۰۰هزار نفر که کارگر ساختمانی نبودند قطع شده است و به جای آن ها
قرار است اسامی کارگران ساختمانی واقعی وارد لیست شود .اکبر شوکت افزود:در مرحله
اول تنها  ۸۳هزار کارگر ساختمانی در سراسر کشور جایگزین میشوند.

اتحادیه اروپا تعرفههای سنگینی را بر واردات برخی کاالهای آمریکایی اعمال کرد

عضو هیئت مدیره انجمن شرکتهای حمل ونقل ریلی از افزایش  ۱۰درصدی قیمت بلیت
قطارهای مسافری از روز جمعه خبر داد و گفت :به دلیل افزایش هزینهها و عدم افزایش قیمت
بلیت ،تراز فعالیت شرکتهای حمل ونقل منفی شده است .به گزارش تسنیم ،شیخ طاهری
اظهار کرد :زمستان سال  94آخرین افزایش قیمت بلیت قطار اعمال شد.

قطع بیمه  ۲۰۰هزار نفر که کارگر ساختمانی نبودند

ایران و فروش نفت خام است .ما می خواهیم
پول ها به راحتی به حساب مان واریز شود .به
گفته وی ،باید یک ارتباط بین بانکی بین ما
و اروپا باشد .این موضوع با اروپایی هاست تا
راه اصلی را پیدا کنند .عراقچی گفت :ایران
حاضر است برای یافتن راه حل و بسته های
اروپــا بــرای حفظ برجام به اروپــا کمک کند.
عضو تیم مذاکره کننده توافق هسته ای ایران
گفت :چشم انداز روشن و مثبتی برای ادامه
مــذاکــرات با اروپــا بــرای حفظ برجام وجود
ندارد و همان گونه که ایران فداکاری های
زیادی برای حفظ برجام کرده است اروپا نیز
دســت به فــداکــاری بزند .وی گفت :انتظار
ایران به سر آمده است و احتمال خروج ایران
از برجام در هفته های آینده وجود دارد« .نمی
توانم بگویم چشم انداز ادامه مذاکرات با اروپا
روشــن و مشخص اســت و می تواند ما را به
دستیابی یک بسته مشترک برای حفظ برجام
رهنمون کند .ما همچنان منتظر و امیدواریم
بسته پیشنهادی اروپــایــی ها مــورد رضایت
ایران باشد تا ایران از برجام خارج نشود».

از میان خبرها

رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در گفت وگو با تسنیم،
درباره تأثیر گرانی ها بر سبدمعیشت خانوار کارگری افزود:افزایش
قیمت مسکن (خرید و اجاره بها) بخش عظیمی از درآمد کارگران را
شامل می شود .در چند ماه گذشته با افزایش 30تا 40درصدی قیمت
مسکن شرایط کارگران برای زندگی بسیار دشوار شد .ابوالفضل فتح
الهی با تأکید بر این که هیچ قانونی مبنی بر این که دستمزد کارگران
تنها یک بار در سال افزایش یابد وجود ندارد اظهارکرد :در جلسه های
آینده شورای عالی کار به طور صد درصد بحث افزایش مجدد دستمزد
را بررسی خواهیم کرد .با توجه به این که تمام کاالها گران شده اند،
درخواست بررسی مجدد افزایش دستمزد را داریم و در جلسات شورای
عالی کار افزایش دستمزد را بازنگری می کنیم.

بلیت قطار  ۱۰درصد گران شد

اذان ظهر  ۱۲:۴۳غروب آفتاب  ۲۰:۰۵اذان مغرب  20:۲۷اذان صبح فردا  ۳:۲۹طلوع آفتاب فردا ۵:۲۱

اتحادیه اروپا از بامداد جمعه بر واردات برخی کاالهای آمریکایی تعرفههای سنگینی اعمال کرد .به گزارش مهر ،این اقدام در واکنش به تصمیم
آمریکا در اوایل ماه جاری میالدی است که برای فوالد و آلومینیوم اروپا تعرفه گمرکی وضع کرد .این تعرفه ها شامل کاالهای آمریکایی از جمله
ویسکی ،لباسهای جین و موتورسیکلت به ارزش  3.2میلیارد دالر خواهد بود.
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اخبار

پیام مقام معظم رهبری به کاروان و بازیکنان
تیم ملی فوتبال
پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت ا ...العظمی

خامنه ای :طی تماس دفتر مقام معظم رهبری با اردوی تیم ملی در
روسیه و مدیر کاروان اعزامی ،فدراسیون فوتبال ،پیام حضرت آیتا...
خامنهای به کاروان و بازیکنان تیم ملی فوتبال جمهوری اسالمی
ایران را به این شرح اعالم میکند« :بازی دیشب{چهارشنبه شب}
شما عالی بود؛ خدا قوت ».پایگاه اطالعرسانی  KHAMENEI.IRبه
همین مناسبت گوشههایی از بازی تیم ملی ایران در برابر تیم ملی
فوتبال اسپانیا در مرحله گروهی جامجهانی  ۲۰۱۸روسیه را در
نماهنگ «عالی بود ،خدا قوت» به قاب تصویرکشید.

روی خط سیاست
«شینزو آبه» به تهران میآید
مهر :منابع دولتی در ژاپــن اعــام کردند« :شینزو آبــه» نخست
وزیر این کشور ،ماه ژوئیه (تیر) برای دیدار و گفت و گو با «حسن
روحانی» رئیس جمهور ایران به تهران سفر می کند.

ارجاع گزارش نهایی درباره تفکیک  ۳وزارتخانه به
هیئت رئیسه مجلس
تسنیم :سخنگوی کمیسیون مشترک اصالح ساختار دولت ،از ارجاع
گزارش نهایی این کمیسیون درباره تفکیک  ۳وزارتخانه به هیئت
رئیسه مجلس خبر داد .قاسم میرزایی نکو با اشاره به موضوع اصالح
ساختار دولت ،اظهار کرد :الیحهای از سوی دولت مبنی بر تفکیک 3
وزارتخانه را ه و شهرسازی ،صنعت ،معدن و تجارت و همچنین وزارت
ورزش و جوانان به این کمیسیون واصل شده است.

ترامپ از تصمیم خود عقب نشینی کرد
مهر :ترامپ رئیس جمهور آمریکا که به دلیل اجــرای سیاست
جداسازی فرزندان از والدین ،با انتقادات زیادی مواجه شده بود
از تصمیم خود عقب نشینی و دستور پیوستن خانواده های مهاجر
به یکدیگر را صادر کرد.

از گوشه و کنار
گاز طبیعی  ۱۵درصد گران شد

تسنیم :با مصوبه جدید هیئت دولت ،قیمت هر متر مکعب گاز طبیعی
به صورت مشروط با افزایش  ۱۵درصدی همراه خواهد شد.

برگزاری مراسم تشییع حجتاالسالم حسینی،
استاد اخالق
تسنیم :مراسم تشییع حجتاالسالم و المسلمین سید علیاکبر
موسوی حسینی استاد اخــاق و امــام جماعت مسجد فائق در
خیابان  17شهریور که مردم او را با برنامه تلویزیونی «اخالق در
خانواده» میشناختند ،صبح روز جمعه برگزار شد.

هافبک کلمبیا تهدید به مرگ شد
ایسنا :کارلوس سانچس هافبک تیم ملی فوتبال کلمبیا پس از
دریافت کارت قرمز و دادن پنالتی به ژاپن ،تهدید به مرگ شد.

