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آمریکا در بدترین شرایط نظامی قرار دارد
سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت :در زمان کنونی آمریکا در بدترین شرایط نظامی
قرار دارد و این یک واقعیت غیر قابل انکار است.به گزارش ایرنا ،سردار پاسدار شریف در سومین
گردهمایی رزمندگان تبلیغات دفاع مقدس تیپ  44قمربنی هاشم(ع) و تیپ  91بقیة ا( ...عج)
در مجتمع فرهنگی الله شهرکرد افزود :قدرت نظامی آمریکا مانند گذشته نیست که ناو آبراهام
لینکلن هر کجا دلش خواست برود ،بلکه ورزیده ترین تفنگداران دریایی آمریکا وقتی اسیر می
شوند ،جلوی رزمندگان ایران زانو می زنند و از تعرض به حریم دریایی ایران عذرخواهی می کنند.

شکایت از صداوسیما برای مستند بیراهه و بررسی قصور ناجا
یک عضو ناظر مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما از بررسی اقدام صدا و سیما در پخش
مستند بیراهه و نشان دادن اعترافات ،در جلسه دوشنبه هفته آینده این شورا خبر داد.
غالمرضا کاتب در گفتوگو با ایسنا ،اظهارکرد :اقدام صدا و سیما در پخش مستند بیراهه و
نمایش اعترافات ،غیرقانونی و غیراخالقی بود و موجب و وجود آمدن فضای بسیار منفی در
جامعه شد و شکایتهای متعددی توسط انجمن حمایت از کودکان و گروههای اجتماعی
گوناگون از صدا و سیما به شورا رسیده که در جلسه هفته آینده به این شکایات و آثار بسیار منفی به وجود آمده
در داخل و خارج از کشور رسیدگی میکنیم.

احتمال دارد کابینه دچار تحوالتی شود
مشاور رئیسجمهور و رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران
جوان با اشاره به نظر سنجی توئیتری اخیر خود در خصوص تغییر کابینه اظهار کرد :همان
طور که قب ً
ال هم رئیس دفتر رئیس جمهور مطرح کرد در دولت این آمادگی وجود دارد که
تحوالتی در زمینه تطبیق سیاستها با شرایط فعلی و پاسخگویی به نیازهای جاری کشور
اتفاق بیفتد .حسام الدین آشنا با بیان این که احتمال دارد کابینه دچار تحوالتی شود ،افزود:
تغییر کابینه حق رئیس جمهور است و در هر حوزهای و هر زمانی که صالح بداند اقدام میکند.

سقوط قیمت سکه در بازار
قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دیروز در بازار آزاد کاهش یافت و با افت  420هزار
ریالی به  26میلیون و  980هزار ریال رسید .به گزارش ایرنا ،در بازار آزاد نرخ سکه تمام بهار
آزادی(طرح قدیم) با  800هزار ریال کاهش 25 ،میلیون و  700هزار ریال و نیم سکه با
کاهش  300هزار ریالی 13 ،میلیون و  200هزار ریال به فروش رفت؛ همچنین بهای هر
ربع سکه با  100هزار ریال افت 6 ،میلیون و  850هزار ریال معامله شد.سکه گرمی از
تغییرات قیمتی مصون ماند و بدون تغییر  3میلیون و  950هزار ریال قیمت گذاری شد.

روزانه  50هزار تن زباله در کشور تولید می شود
رئیس گروه هماهنگی عمران روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری ها گفت :روزانه 50
هزار تن زباله در کشور تولید می شود که  10هزار تن مربوط به روستاهاست.مهیار صفا در
گفت و گو با ایرنا افزود :حجم زیاد زباله ها در کشور چالش های زیادی را به وجود آورده است
که تنها راه رهایی از آن آموزش و مشارکت مردم است.

تصویب آییننامه تسویه مطالبات و بدهیهای دولت
هیئت وزیران یکی از آییننامههای اجرایی بودجه سال  ۹۷کل کشور در خصوص تسویه
مطالبات و بدهیهای دولت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه پرداخت را تصویب کرد.به
گزارش صدا و سیما ،هیئت وزیران در جلسه دیروز به ریاست رئیس جمهور ،به وزارت امور
اقتصادی و دارایی اجازه داد برای تسویه بدهیهای دولت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه
نوع اول تا مبلغ  20هزار میلیارد ریال و نوع دوم تا مبلغ یک میلیون میلیارد ریال اقدام کند.

انگلیس فیس بوک را  ۵۰۰هزار پوند جریمه کرد
فیس بوک به دلیل نقش خود در جمع آوری اطالعات  ۸۷میلیون کاربر (در رسوایی کمبریج
آنالیتیکا) در انگلیس  ۵۰۰هزار پوند جریمه شده است .به گزارش مهر به نقل از تلگراف ،بنابر
تشخیص سازمان نظارت بر حفاظت از اطالعات انگلیس ،این شبکه اجتماعی نتوانسته از اطالعات
کاربران خود محافظت کند و اجازه داده اطالعات شخصی آنان توسط دیگران جمع آوری شود.

www.khorasannews.com

اذان ظهر  ۱۲:46غروب آفتاب  ۲۰:۰۳اذان مغرب  20:۲۴اذان صبح فردا  ۳:۴۲طلوع آفتاب فردا ۵:۳۰

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

رابطه ایران و روسیه استراتژیک است

عــاوه بر ایــن ها روابــط دو جانبه در حوزه
های دفاعی ،سیاسی ،اقتصادی ،هسته ای و
امنیتی ،حکایت از یک برنامه دراز مدت بین
دو کشور دارد.وی ادامه داد :شرایط کنونی
بسیار حساس است و دنیا تحت تاثیر هژمونی
یک فرد عاصی به عنوان رئیس جمهور آمریکا
نسبت به قوانین بین المللی است ،بنابراین

اخبار

روی خط سیاست

والیتی در بدو ورود به مسکو:

مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری در
بدو ورود به مسکو با بیان استراتژیک بودن
روابــط تهران و مسکو ،افــزود :در سال های
اخیر این رابطه و مجموعه روابــط دو جانبه
و منطقه ای رو به افزایش و ارتقا بوده است.
به گــزارش ایرنا  ،علی اکبر والیتی در جمع
خبرنگاران اظهارکرد :همکاری هایی که در
منطقه بین مجموعه جبهه مقاومت به رهبری
ایران و روسیه در تقابل با تروریسم و بانیانش
در سوریه و سایر کشورهای منطقه صورت
گرفت ،یک الگوی مثال زدنــی از همکاری
ایران و روسیه است که فقط رابطه استراتژیک
و بلند مدت می تواند چنین همکاری هایی را
توجیه کند.
وی افزود :در حوزه های بین المللی نیز کمک
هایی که روسیه در سازمان ملل به ایران کرد و
همکاری هایی که دو طرف در برجام داشتند،
از مصادیق دیگر همکاری هــای راهبردی
بین دو کشور است.والیتی خاطرنشان کرد:

تحریریه32222211-32247222:
نمابر32247223 :
مسئول تحرىرىه32230028:
تلفن و نمابرسرپرست32230014 :

ضرورت این همکاری ها بیشتر و بیشتر می
شود و دلیل این که بنده افتخار دارم حامل
پیام مقام معظم رهبری و جناب آقای رئیس
جمهور باشم ،همین وضعیت ویژه و حساس
کنونی است.والیتی ابراز امیدواری کرد که
گفت وگوهای وی با پوتین ،رئیس جمهور
روسیه و سایر مقامات این کشور همان گونه
که انتظار دارنــد پیش برود و این سفر نقطه
عطفی در روابــط راهبردی دو کشور باشد.
وی در واکنش به خبر سفر همزمان بنیامین
نتانیاهو ،نخست وزیر رژیم صهیونیستی به
روسیه گفت :او یک فرد دوره گرد است که
هر روز به یک نقطه از جهان سفر و اظهارات
بی مبنا و بی منطقی را ارائــه می کند و کم
کم به جایی رسیده که کسی به حرف های او
اهمیتی نمی دهد.
از ایــن رو وجــود یا عــدم حضور او در روسیه
هیچ تاثیری در ماموریت استراتژیک ما در این
کشور ندارد.

از میان خبرها
هویت  ۱۱قربانی حادثه ترمینال سنندج مشخص شد
سخنگوی اورژانس کشور درباره آخرین آمار کشتهشدگان حادثه صبح دیروز ترمینال سنندج ،گفت 11 :قربانی این حادثه هویتشان مشخص
شد و تاکنون  11کیسه حاوی بقایای اجساد جمع آوری شده از محل حادثه برای تشخیص هویت به پزشکی قانونی تحویل داده شده است.مجتبی
خالدی در گفتوگو با ایسنا ،افزود :پزشکی قانونی باید نظر نهایی را در این زمینه اعالم کند.

جهش  ۱۰پل ه ای ایران در رتبهبندی جهانی نوآوری
براساس تازه ترین گزارش سازمان جهانی مالکیت فکری ( )WIPOبرای رتبه بندی کشورها در شاخص جهانی نوآوری ،ایران در سال جدید
میالدی ،جهش  ۱۰پلهای داشته است.به گزارش مهر ،بر همین اساس ،جمهوری اسالمی ایران با جهشی قابل توجه از رتبه  ۷۵در سال ۲۰۱۷
به جایگاه  ۶۵در سال  ۲۰۱۸رسیده است .این در حالی است که رتبه ایران در این شاخص در سال  ۱۰۶ ،۲۰۱۵بود.

جنگ تجاری واشنگتن-پکن باال گرفت
دولت ترامپ با اعالم این که  ۱۰درصد تعرفه روی  ۲۰۰میلیارد دالر از کاالهای وارداتی از چین اعمال میکند ،ابعاد جدیدی از جنگ تجاری با پکن را
کلید زد که بار دیگر بازارهای جهانی را ملتهب کرده است.به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،این اخبار موجب ناآرامی بازارها شده و شاخص
بازارهای چین نزولی و موجب شد یک مقام ارشد وزارت بازرگانی چین به آمریکا نسبت به آسیب رساندن به نظم تجاری جهان هشدار دهد.

مدل ویزیت در ایران عوض میشود

اجرای سامانه جامع روابط کار متوقف شد

تسنیم :دکتر علی اکبر حقدوست ،معاون برنامهریزی ،راهبردی
و هماهنگی وزارت بهداشت گفت :مدل ویزیت در ایــران اصالح
خواهد شد به طوری که ویزیتها از پزشک عمومی به متخصص از
طریق نظام ارجاع و پزشک خانواده صورت میپذیرد.

ایرنا :مشیریان ،معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :سامانه
جامع روابط کار برای ثبت قرارداد که قرار بود از دیروز به صورت آزمایشی
در تهران اجرایی شود به دلیل تعیین نشدن نرخ دستمزد دفاتر پیشخوان
دولت از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی متوقف شد.

افزایش آمار کشته شدگان در باران سیل آسای ژاپن
صداوسیما :تعداد کشته شدگان در بــاران سیل آســای ژاپــن به
 179نفر رسید.

دستور روحانی برای بررسی دقیق حادثه سنندج
ایرنا :حجت االسالم روحانی ،رئیس جمهور کشورمان در پیامی
با ابراز همدردی و تسلیت به خانوادههای جانباختگان حادثه
تلخ و تأسفبار در ترمینال مسافربری سنندج از مسئوالن استان
کردستان خواست برای بررسی دقیق علت وقوع این حادثه و
رسیدگی به خانوادههای داغدیده و تسکین آالم آن ها اقدام کنند.

درخواست اعاده دادرسی بقایی و مرتضوی رد شد
تسنیم :دیــوان عالی کشور درخواست اعــاده دادرســی «حمید
بقایی» و «سعید مرتضوی» را که هر دو هم در زندان به سر میبرند
نپذیرفت و رد کرد.

دبیرکل ناتو :نباید روسیه را منزوی کنیم
ایسنا :استولتنبرگ  ،دبیرکل ناتو همزمان با آغاز نشست دو روزه این
ائتالف گفت :نباید مشکالت موجود میان مسکو و کشورهای عضو
ائتالف ناتو انگیزهای برای منزوی شدن روسیه شود.استولتنبرگ با
وجود آن که ناتو الحاق کریمه به روسیه را به رسمیت نشناخته است
گفت :نباید این موضوع باعث منزوی کردن روسیه شود.

از گوشه و کنار
مدیرعامل جدید شرکت هواپیمایی آسمان منصوب شد

میزان :طی حکمی از ســوی مدیرعامل صندوق بازنشستگی
کشوری «محمد گرجی» به عنوان مدیرعامل جدید شرکت
هواپیمایی آسمان منصوب شد.

مقدمات ورود  ۱۰هزار تن کاغذ مورد نیاز مطبوعات
فراهم شد
مهر :به گفته سیدمحمدرضا دربندی ،سخنگوی کمیته سامان
دهــی کاغذ مطبوعات ،بر اســاس مصوبات سومین جلسه این
کمیته ،مقدمات ورود  ۱۰هزار تن کاغذ فراهم شد.

«کاله قرمزی» هر جمع ه پخش میشود
ایسنا« :کاله قرمزی  »۹۷که در اعیاد امسال و نوروز پخش شده،
از جمعه ۲۲ ،تیر ماه ،به صورت هفتگی روانه آنتن میشود.

ورود پیکر مطهر  60شهید دفاع مقدس به کشور
تسنیم :پیکر مطهر  60شهید تازهتفحصشده متعلق به  8سال
دفــاع مقدس ،دیــروز پس از سالها دوری از مــرز خسروی در
شهرستان قصرشیرین استان کرمانشاه وارد کشور شد.

امکان خرید و فروش ارز به نرخ توافقی در صرافی ها
صدا و سیما :سازمان توسعه تجارت در اطالعیه ای از مهیا شدن
امکان خرید و فروش ارز به نرخ توافقی از طریق صرافی های
دارای مجوز از بانک مرکزی در سامانه جامع تجارت خبر داد.

