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دولت لهستان نمیتواند این ننگ را پاک کند
به گزارش صدا و سیما ،ظریف وزیر امورخارجه کشورمان در صفحه شخصی خود در فضای
مجازی نوشت :یاد آوری به میزبان و شرکت کنندگان درکنفرانس ضد ایرانی؛ کسانی که در
آخرین نمایش ضد ایرانی توسط آمریکا شرکت کرده بودند ،یا مرده اند ،یا بی آبرو یا به حاشیه
رانده شده اند؛ ایران قویتر از همیشه است .دولت لهستان نمیتواند این ننگ را پاک کند،
در حالی که ایران لهستانیها را در جنگ جهانی دوم نجات داد ،این کشور اکنون میزبان
یک سیرک درمانده ضد ایرانی شده است.

تعطیلی دولت آمریکا رکورد زد
تعطیلی اخیر دولت آمریکا در حالی که چشم اندازی از رفع اختالفات و پایان آن به چشم
نمیخورد ،به رکــوردی بی سابقه در تاریخ ایــن کشور دســت یافت .به گــزارش میزان،
طوالنیترین تعطیلی دولت آمریکا در روزهای پایانی سال  ۱۹۹۵و آغاز سال  ۱۹۹۶به
مدت  ۲۱روز رخ داده بود .تعطیلی اخیر دولت آمریکا که زندگی  ۸۰۰هزار کارمند دولت
فدرال را با قطع حقوق آنها تحت تاثیر قرار داده ،وارد  ۲۲روز شد.

گزارش برجامی وزارت خارجه  26دی به مجلس ارائه می شود
رئیس کمیته هسته ای مجلس گفت :دوازدهمین گزارش سه ماهه وزارت امور خارجه در
مورد اجرای برجام طبق قانون  26دی  1397به مجلس ارائه می شود و پس از آن گزارش
 6ماهه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را تهیه می کنیم .حجت االسالم «مجتبی
ذوالنوری» در گفت وگو با ایرنا اظهارکرد :گزارش  6ماهه کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس را از دو گزارش آخر دستگاه دیپلماسی تهیه می کنیم.وی افزود :پس از
ارائه گزارش وزارت امور خارجه در مورد برجام ،گزارش  6ماهه ما تهیه و نهایی می شود ،در این راستا
بازدیدهایی که قرار است از بخش های مختلف انجام شود بعد از تقدیم گزارش دوازدهم دستگاه دیپلماسی
اعالم می شود.

نیروها و ناوهای آمریکا عازم سوریه شدند
آمریکا نیروهای زمینی و تعدادی از ناوهای خود را برای کمک به خارج کردن نیروهای این
کشور به سمت سوریه گسیل کرد .به گزارش ایسنا ،روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از
منابعی نوشت :نیروهای زمینی که در راه سوریه هستند به خارج کردن نیروهای آمریکایی
کمک خواهند کرد .ناوها امنیت نیروها را در صورت وجود خطر تأمین خواهند کرد.

تا اطالع ثانوی به گرجستان نروید
وزارت امور خارجه ایران در توصیهای مسافرتی به هموطنان ایرانی از آن ها خواست با توجه
به شیوع آنفلوانزای خوکی از سفر غیرضروری به گرجستان خــودداری کنند.به گزارش
فارس ،در این اطالعیه آمده است« :با توجه به اخبار مربوط به شیوع آنفلوانزای خوکی در
کشور گرجستان ،به هموطنان عزیزی که قصد سفر به این کشور را دارند ،توصیه میشود جز
در موارد ضروری تا اطالع ثانوی از سفر به گرجستان خودداری کنند».

 4هزار پرونده شکایت در حوزه واردات خودرو بررسی می شود
معاون سازمان تعزیرات حکومتی گفت :حدود  4هزار پرونده در زمینه واردات خودرو در
تعزیرات در حال رسیدگی است که در صورت عدم تحویل به موقع خودرو ،این میزان پرونده
افزایش می یابد.به گزارش ایرنا ،اسفنانی درباره چگونگی ترخیص  13هزار خودروی دپو
شده از گمرک اظهارکرد :حجم قابل توجهی از شکایات مردم به تعزیرات رسید که برای
خودرو ثبت نام کرده اند ولی قادر به دریافت آن نبوده اند .شرکت ها نیز ادعا می کردند ،ثبت
سفارش شده اما خودروها در گمرک مانده اند.

ایران با غلبه بر ویتنام به مرحله حذفی صعود کرد
تیم ملی فوتبال ایران با برتری  2بر صفر مقابل ویتنام ،جواز حضور در مرحله حذفی جام
ملت های آسیا را کسب کرد.به گزارش ایرنا ،تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود در
جام ملت های آسیا  2019به مصاف ویتنام رفت و با ارائه نمایش مناسب به برتری  2بر صفر
رسید تا با  6امتیاز صعود خود به مرحله یک هشتم نهایی را قطعی کند.

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

اذان ظهر  ۱۱:49غروب آفتاب  16:۴۴اذان مغرب  ۱۷:۰۴اذان صبح فردا  ۵:۲۴طلوع آفتاب فردا ۶:۵۵

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

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

روی خط سیاست

رهبر انقالب اسالمی در پیام به نشست اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان در اروپا:

در جهاد بینیاز کردن کامل کشور
از بیگانگان پیش گام باشید
حضرت آیت ا ...خامنهای در پیامی به پنجاه
و سومین نشست اتحادیه انجمنهای اسالمی
دانشجویان در اروپــا تأکید کردند :پیوستن
دانشجویان ایرانی در هر نقطه از جهان به
حرکت پیشرفت و بینیاز کــردن کشور از
بیگانگان ،جهاد فی سبیل ا ...است.
به گــزارش پایگاه اطــاع رسانی دفتر مقام
معظم رهبری ،متن پیام رهبر انقالب اسالمی
که صبح دیروز حجتاالسالم جواد اژهای آن
را در مرکز اسالمی هامبورگ قرائت کرد ،به
این شرح است:
بسم ا ...الرحمن الرحیم
جوانان عزیز
همه می دانیم که شما دانشجویان در شمار
برترین امیدهای آیند ه کشورید .آن چه همه

باید بدانند این است که به توفیق الهی هم
اکنون خیل عظیمی از دانشجویان دیــروز،
در کشور بــه کــارهــای بــزرگ ســرگــرم انــد و
لذت خدمت به پیشرفت دانش و فناوری در
میهن خود را با هم ه وجــود حس می کنند.
دانشجویان امــروز ما -در هر نقطه جهان-
ایــن فــرصــت را خــواهــنــد داش ــت کــه بــه این
مجموعههای مؤمن و خدوم بپیوندند و کشور
را از بیگانگان کام ً
ال بینیاز کنند .این حرکت
آن گــاه که با نیت صادقانه و خدایی انجام
گیرد ،جهاد فی سبیل ا ...است .شما جوانان
انجمنهای اسالمی می توانید پیش گامان
و راهبران این جهاد باشید .توفیق روزافزون
شما را از خداوند خواهانم.
سیدعلی خامنهای  ۲۰دی ۱۳۹۷
ّ

از میان خبرها
بانک مرکزی با بهر ه گیری از تمام ابزارها ،حقوق سپردهگذاران موسسات اعتباری را تضمین کند
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه روز شنبه تشکیل جلسه داد.به گزارش ایسنا ،در این جلسه بررسی طرح
اصالح نظام بانکی ادامه یافت و چند بند دیگر از پیشنهاد بانک مرکزی در این زمینه بررسی شد.به موجب این طرح ،بانک
مرکزی موظف است با بهرهگیری از تمام ابزارهای نظارتی ،حقوق سپردهگذاران در مؤسسات اعتباری را تضمین کند.
همچنین مبارزه جدی ،جامع و ریشهای با موارد فساد اقتصادی مورد تأکید قرار گرفت و از دبیرخانه شورای عالی خواسته
شد ،با استفاده از تجارب گذشته ،سازوکار مناسبی را در این زمینه برای طرح در جلسات آتی ارائه کند.بر موضوع حفظ و
تقویت فضای تالش و سازندگی و امید به آینده که تخریب آن در دستور کار بدخواهان کشور قرار گرفته است ،تأکید شد و از همه رسانههای کشور
دعوت شد این توطئه بدخواهان را برای مردم تبیین کنند و نسبت به انعکاس واقعیات و دستاوردهای انقالب اسالمی و مقابله با جنگ روانی
دشمنان اهتمام ورزند.

سیستم بانکی کشور  130هزار میلیارد تومان معوقه دارد
رئیس کمیسیون اصل  90مجلس شورای اسالمی گفت :سیستم بانکی کشور  130هزار میلیارد تومان معوقه دارد که تقریبا مشکوک الوصول
یا غیرقابل وصول هستند.به گزارش ایرنا ،داوود محمدی افزود :وضعیت منابع بانکی کشور در کمیسیون اصل  90مجلس شورای اسالمی مورد
بررسی قرار گرفته و این میزان معوقه وضعیت خوبی را برای اقتصاد کشور که بر رکن بانک ها استوار است ،نشان نمی دهد.

برگزاری اجالس لهستان به معنای باختن قافیه است
دبیر شورای عالی امنیت ملی در واکنش به برگزاری اجالسی ضد ایرانی در لهستان که روز جمعه توسط وزیر خارجه آمریکا
مطرح شد ،گفت :تبدیل «تحریم با حداکثر فشار» به «سمینار و کنگره» به معنای باختن قافیه است .به گزارش ایرنا ،امیر
دریابان علی شمخانی در حاشیه مراسم ختم والده فرمانده کل ارتش در جمع خبرنگاران در واکنش به بیانیه آمریکا و
لهستان درباره برگزاری اجالسی ضد ایرانی در ماه آینده میالدی ،اظهار کرد :آدمی که می گوید تحریم با حداکثر فشار،
وقتی به سمینار و کنگره می رسد مفهومش این است که قافیه را باخته است.

اخبار

هند به واردات نفت از ایران ادامه می دهد
ایرنا :راویش کومار سخنگوی وزارت امور خارجه هند اعالم کرد:
باوجود تحریم های آمریکا دهلی نو برای تامین نیاز خود به انرژی
به واردات نفت از ایران ادامه می دهد.

ظریف امروز به عراق می رود
ایرنا :قاسمی ،سخنگوی وزارت امور خارجه گفت« :محمدجواد
ظریف» وزیر امور خارجه یک شنبه در صدر یک هیئت بلندپایه
سیاسی و اقتصادی عازم عراق خواهد شد.

 ۹بهمن؛ الحاق زیردریایی فاتح به ناوگان نیروی دریایی
تسنیم :فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران
درباره زمان الحاق زیردریایی فاتح به ناوگان این نیرو گفت :این
زیردریایی  9بهمن به ناوگان نداجا ملحق میشود.

از گوشه و کنار
خبر خوب نیویورک تایمز برای ایران

ایسنا :روزنامه نیویورک تایمز بدون توجه به مرزبندیهای سیاسی
که اخیرا وزارت خارجه آمریکا درباره سفر شهروندان این کشور
انجام داده ،فهرستی شامل  ۵۲مقصد که آمریکاییها میتوانند
در سال  ۲۰۱۹سفر به آنها را تجربه کنند ،منتشر کرده است که
نام ایران با عنوان «جواهر خاورمیانه» در بین آنها دیده میشود.

بهای وام مسکن ارزان شد
ایسنا :در ماه گذشته هر ورق از اوراق تسهیالت مسکن حدود ۵۳
هزار تومان داد و ستد شد و با این که در هفته گذشته قیمت هر
تسه تا  ۶۱هزار تومان باال رفت ،دیروز قیمت اکثر این اوراق حدود
 ۵۶هزار تومان شد.

دریافت عوارض از تونلها صحت ندارد
فارس :حناچی شهردار تهران گفت  :هیچ گونه مصوبهای مبنی بر
دریافت عوارض از تونلها نداشتهایم و این موضوع صحت ندارد.

کاهش زندانیان غیرعمد به  ۹۶۲۸نفر
میزان :جوالیی ،مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت :با عنایت به
سیاستهای حبسزدای دستگاه قضا و البته همیاری خیران
شاهد کاهش زندانیان جرایم غیرعمد به  ۹۶۲۸نفر هستیم.

قیمت جدید انواع محصوالت سایپا اعالم شد
باشگاه خبرنگاران جــوان :به دنبال صدور مجوز افزایش قیمت
خودروها توسط دولت ،لیست جدید قیمت انواع محصوالت سایپا
اعالم شد .براساس این لیست افزایش قیمتها در محصوالت
سایپا از  ۳۰تا  ۸۷درصد تعیین شده است.

مرغ گران شد
میزان :یوسفخانی رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی با
اشاره به افزایش مجدد قیمت مرغ گفت :کاهش عرضه مرغ در
بازار دلیل اصلی افزایش قیمت این محصول است .

