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آیت ا ...مکارم شیرازی :داد مردم از بی انصافی برخی تجار و کسبه بلند است
آیت ا ...مکارم شیرازی از مراجع تقلید با اشاره به این که برخی از تجار و کسبه به فکر مال
اندوزی هستند و داد مردم از بی انصافی آن ها بلند است ،گفت :چرا در کشور اسالمی
باید تعزیرات وجود داشته باشد؟ به گزارش فارس ،آیت ا ...مکارم شیرازی صبح دیروز در
درس خارج فقه خاطرنشان کرد :باید یک کاسب و تاجر مسلمان بدون وجود تعزیرات به
کار خود بپردازد در حالی که مشاهده شده است به مامور تعزیرات گفته اند جریمه را
پرداخت می کنیم ولی حاضر به کاهش قیمت خود نیستیم.

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

ظریف SPV :توسط اروپایی ها به زودی ثبت می شود
وزیر امور خارجه از ثبت  SPVدر آینده ای نزدیک توسط اروپایی ها خبر داد و گفت :با
توجه به این که آمریکاییها به محض اطالع پیدا کردن از طرح و تحولی تالش میکنند
مانع این اقدام شوند ،اروپایی ها می خواهند این مرحله را تا به نتیجه رسیدن آن در حالت
محرمانه دنبال کنند.
محمدجواد ظریف در جمع خبرنگاران دربــاره اظــهــارات برخی مقامات آمریکایی
درخصوص فعالیت موشکی جمهوری اسالمی ایران اظهارکرد :آن چه واضح است و خود آمریکایی ها هم در
این دولت و هم در دولت گذشته اعتراف کردند؛ نه برجام و نه قطعنامه  2231فعالیت موشکی ایران را ممنوع
نمی کند.

هیئت وزیران ،الیحه مشارکت عمومی -خصوصی را تصویب کرد
هیئت وزیران در جلسه روز چهارشنبه که به ریاست دکتر جهانگیری معاون اول رئیس
جمهور تشکیل شد ،الیحه مشارکت عمومی -خصوصی را تصویب کرد و به مجلس
فرستاد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،این الیحه با هدف استفاده از
ساز و کار مشارکت عمومی -خصوصی به عنوان روشی کم هزینه و کارآمدتر در مقایسه با
شیوه سنتی تملک دارایی های سرمایه ای و نیاز به بستر قانونی مستحکم برای اجرای
طرح ها با این نوع مشارکت به تصویب رسید.

قیمت بنزین در بودجه  98تغییر نکرده است
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت 15 :آذر (امــروز) در سازمان برنامه و بودجه از
جلدهای برنامه و بودجه سال  98رونمایی میشود .به گزارش ایسنا ،محمد باقر نوبخت
در جمع خبرنگاران اظهار کرد :نظر دوستان در مجلس این است که به صورت پلکانی
حقوق کارمندان دولت افزایش یابد.
آنهایی که حقوق های بیشتری می گیرند درصد رشدشان کمتر باشد و آنهایی که
کمتر میگیرند تا  20درصد افزایش یابد ،البته حقوق برخی از گروه های شغلی بیش از  20در صد سال آینده
افزایش پیدا می کند .وی درباره قیمت بنزین و نفت در بودجه سال آینده گفت :قیمت بنزین تغییر نکرده و
قیمت نفت هم به طور متوسط  54دالر در نظر گرفته شده است.

افزایش  71درصدی جرایم در فضای مجازی
فرمانده نیروی انتظامی گفت :جرایم در فضای مجازی امسال نسبت به سال گذشته 71
درصد افزایش داشته اما پلیس فتا توانسته است بیش از  80درصد جرایم را کشف کند.
به گزارش فارس ،سردار حسین اشتری در حاشیه نشست ساالنه روسای پلیس فتای
سراسر کشور در جمع خبرنگاران گفت :جرایم در فضای مجازی رو به رشد و فزاینده
است اما ظرفیت پلیس فتا نیز خوب است زیرا توانسته  80درصد جرایم را کشف کند.

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

رهبر معظم انقالب اسالمی در پیام به بیست و هفتمین اجالس سراسری نماز:

مدارس را به نمازخوانی نوجوانان مزین کنید

استفاده از زبان سرخهای در مذاکرات هستهای
رئیس جمهور با بیان این که استان سمنان و سرخه ،مهد انقالب بوده و امروز هم انقالبی
است ،تصریح کرد :وعده دولت و وزارت نیرو به مردم سرخه ،آب شرب سالم و پایدار در
تابستان  ۹۹است .به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،حجتاالسالم
والمسلمین دکتر حسن روحانی روز چهارشنبه در جمع پرشور مردم در حسینیه شهدای
سرخه ،به زبان سرخهای اشاره کرد و گفت :زبان زیبای محلی سرخه از افتخارات ماست.
در دوران جنگ همواره بیسیمچیها از این زبان استفاده میکردند و در این اواخر در مذاکرات هستهای نیز ما
از این زبان استفاده کردیم.
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حضرت آیــت ا ...خامنهای در پیامی به بیست و هفتمین اجالس
سراسری نماز با تأکید بر لزوم ترویج نماز با همه شیوههای اثرگذار،
بخش مهمی از گرفتاریها و آلودگیها را ناشی از نپرداختن به نماز
دانستند و افزودند :نماز آن گاه که با خشوع و حضور گزارده شود جامعه
را به صالح و سداد در زبان و عمل می کشاند و اعتال میبخشد .به
گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ،متن پیام رهبر
انقالب اسالمی به این اجالس که صبح دیروز (چهارشنبه) در استان
سمنان برگزار شد و حجتاالسالم والمسلمین شاهچراغی نماینده
ولیفقیه در سمنان ،آن را قرائت کرد به این شرح است:

بسم ا ...الرحمن الرحیم
و صلی ا ...علی محمد و آله الطاهرین
اجــاس ساالنه نماز از سویی نشان ه حقگزاری در برابر فریض ه ای
است که می تواند بر همه اعمال و فرایض دیگر ،روح بدمد و آن ها را
کارآمد کند« ،إن ُق ِب َلت ُقب َِل ِ
ماسواها» و از سوی دیگر خدمت بزرگی
حق این هدی ه الهی را ندانسته و در آن سهلانگاری
است به آنهایی که ِّ
می کنند.نماز آن گاه که با خشوع و حضور گزارده شود جامعه را به
صالح و ســداد در زبــان و عمل می کشاند و اعتال می بخشد .بخش
مهمی از گرفتاری ها و آلودگی های ما بر اثر نپرداختن به این حقیقت
هشدار دهنده است .از این رو ترویج نماز با هم ه شیوههای اثرگذار،
در شمار وظایف بزرگی است که همه باید بدان اهتمام ورزیم و شما
دستاندرکاران این اجالس به ویژه عالم مجاهد جناب حجت االسالم
آقای قرائتی بحمدا ...در این راه از توفیق الهی بهرهمند شدهاید.
آموزش و پرورش می تواند در این عرصه از اثرگذارترینها باشد.
مدارس را مزین کنید به نمازخوانی نوجوانان؛ این برترین تضمین برای
سالمتی آیند ه جامعه است.
والسالم علیکم و رحمت ا ...و برکاته
سید علی خامنهای
 ۱۳آذر ۱۳۹۷

از میان خبرها
جزئیاتی از پذیرش در دانشگاه با سوابق تحصیلی
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت :داوطلبانی که قصد پذیرش در دانشگاه با سوابق تحصیلی را دارند ،نیازی به ثبت نام در کنکور و
سنجش ندارند .ابراهیم خدایی در گفت و گو با ایرنا ،اظهار کرد :قبل از آغاز ثبت نام کنکور سراسری در بهمن ماه ،جزئیات پذیرش با سوابق
تحصیلی در دانشگاه ها و اسامی رشته های دارای این شرایط به اطالع داوطلبان می رسد .وی افزود :با ساز و کاری که برای این نوع پذیرش در
شورای سنجش و پذیرش دانشجو در حال طراحی است ،داوطلبان برای ورود به دانشگاه نیازی به ثبت نام در سازمان سنجش و شرکت در کنکور
ندارند .رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت :این شیوه پذیرش داوطلبان که شامل  90درصد ظرفیت پذیرش دانشجو با سابقه تحصیلی
میشود ،در سال 98اجرایی خواهد شد.

پیوستن ایران به  CFTخودتحریمی نیست

انتقاد از نحوه توزیع سبد کاال در کشور

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس
در جمع خبرنگاران درباره رأی مجدد
مجلس به  CFTگفت :هم موافقان و
هم مخالفان  CFTدلسوز هستند و
بنده بــه عــنــوان کسی کــه مسئولیت
پیگیری کار را تاکنون برعهده داشتم،
شهادت می دهم که هر دو طرف دلسوزانه صحبت می کنند.
به گــزارش خبرگزاری خانه ملت ،حشمت ا ...فالحت پیشه
افـــزود :وظیفه مــا در کمیسیون امنیت مجلس ایــن بــود که
دغدغه هر دو طرف را مدنظر قرار دهیم؛ پیوستن ایران به CFT
خودتحریمی نیست زیرا در شرط اول مصوبه مجلس تاکید شده
هر رفتار ،گفتار و دادن اطالعات که خالف قانون اساسی باشد،
ممنوع است.

نماینده مردم شاهین شهر ،میمه و برخوار در
مجلس از نحوه توزیع سبد کــاال در کشور
انتقاد کرد.به گزارش خبرگزاری خانه ملت،
حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی
دیـــروز مجلس شـــورای اســامــی در تذکر
شفاهی خود به موضوع توزیع سبد کاال اشاره
کــرد و اف ــزود :چنین طرحی و اختصاص سبد کــاال به مــردم از پول
بیتالمال از نظر کلیات درست است اما برخی مسئوالن توزیع آن را به
گونه ای انجام میدهند که به جای خوشبینی و کمتر کردن مشکالت
کشور ،این سبد به کسانی که حق شان است ،نمیرسد .وی ادامه داد:
کسی که شغل ،بیمه و درآمدی ندارد مشمول دریافت سبد کاال نمی
شود و به او میگویند زیر پوشش کمیته امداد برود در حالی که این کار
باعث میشود مددجویان کمیته امداد بیشتر شوند.

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

اخبار

روی خط سیاست
مجلس الیحه  CFTرا برای تامین نظر شورای نگهبان
اصالح کرد
ایرنا :نمایندگان مجلس الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی
ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم
( )CFTرا بــرای تامین نظر شـــورای نگهبان اصــاح کردند.
نمایندگان همچنین در بخشی از ایــن الیحه بر مصوبه قبلی
خود اصرار کردند و آن را برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص
مصلحت نظام ارجاع دادند.

ارائه طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش به هیئت
رئیسه مجلس
تسنیم :یوسفنژاد ،عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمیاز
ارائه طرح استیضاح سید محمد بطحایی ،وزیر آموزش و پرورش،
به هیئت رئیسه خبر داد ،گفت 20 :تن از نمایندگان طرح
استیضاح وزیر آموزش و پرورش را امضا کردند.

استعفای دست ه جمعی نمایندگان استان اصفهان
تسنیم :اکبر ترکی نماینده مردم فریدون شهر در مجلس شورای
اسالمی از استعفای دست جمعی نمایندگان استان اصفهان
خبر داد .وی اظهارکرد :نمایندگان به دلیل حذف پروژههای آب
رسانی استان اصفهان از ردیفهای بودجه سال آینده ،نامهای را
تدوین و در آن استعفای شان را اعالم کردند.

از گوشه و کنار
زمان بندی ثبت نام بر اساس شماره تلفن همراه
لغو شد

تسنیم :طبق پنجمین اطالعیه شرکت ملی پخش فراوردههای
نفتی ایران در خصوص کارت سوخت ،زمان بندی ثبت نام کارت
سوخت المثنی بر اساس شماره تلفن همراه لغو شد.

تشکیل تیمی ویژه برای شناسایی عامل آتش زدن
شهروندان
ایسنا :پلیس پایتخت از تشکیل تیمی ویژه برای شناسایی فردی
که به آتش زدن شهروندان اقدام می کرد ،خبر داد.

تبلیغ و فروش«نالوکسان» در فضای مجازی تخلف است
ایرنا :کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو در واکنش به
تبلیغ آمپول «نالوکسان» در فضای مجازی توسط یکی از بازیگران
سینما گفت :تبلیغ و فروش این دارو در فضای مجازی تخلف است
و به هیچ عنوان بدون نسخه قابل عرضه نیست.

برگزاری جلسه دادگاه تجدیدنظر «رحیم مشایی»
میزان :جلسه دادگاه تجدیدنظر «رحیم مشایی» رئیس دفتر رئیس
جمهور سابق روز چهارشنبه در شعبه  ۳۶تجدیدنظر دادگــاه
انقالب به ریاست قاضی زرگر و مستشاران شعبه برگزار شد .با
وجود اعالم قبلی و ابالغ وقت دادگاه ،متهم پرونده از حضور در
جلسه محکمه خودداری کرد اما وکالی وی در این جلسه حضور
یافتند و به دفاع از اتهاماتش پرداختند.

