email:bojnord@khorasannews.com
روزنامه خراسان شمالی :گروه چهارم نشریات
روزنامه سیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی خراسان شمالی
دوشنبه  ۲۹بهمن1397
 ۱۲جمادی الثانی .14۴۰شماره ۲۹۳۴

ایران صادرکننده بنزین و گازوئیل شد
معاون وزیر نفت از آغاز صادرات بنزین و نفت گاز (گازوئیل) خبر داد .علیرضا صادق آبادی
در گفتوگو با ایسنا گفت :هم اکنون بنزین و گازوئیل را صادر و در بورس هم عرضه میکنیم.
وی درباره کشورهای مقصد توضیح داد :مقصد صادرات ،کردستان عراق ،عراق ،افغانستان
و برخی کشورهای حاشیه دریای خزر است .البته به کشورهای حاشیه دریای خزر بیشتر
سوخت هوایی ،نفت سفید و نفت گاز صادر میشود.

ظریف :آمریکا باید بیماری بدخیم خود درباره ایران را مداوا می کرد
محمد جواد ظریف ،وزیر امور خارجه ایران روز یک شنبه در سومین روز برگزاری کنفرانس
امنیتی مونیخ ،سیاست های دولت آمریکا در خروج از برجام و فشار بر اروپا برای نقض
تعهدات ذیل قطعنامه شورای امنیت را به شدت مورد انتقاد قرار داد و تاکید کرد :آمریکا
بسیار پیشتر از این می بایست بیماری بدخیم خود درباره ایران را مداوا می کرد .به گزارش
ایرنا ،ظریف گفت :در دو سال گذشته آمریکا به دشمنی خود با ایران شدت بیشتری بخشیده
که اوج آن زیر پا گذاشتن تعهدات آن کشور در توافق هسته ای بود که مورد تایید اجماعی شورای امنیت بود.

اسد :سوریه در برابر  4جنگ قرار دارد
بشار اسد اظهار کرد :سیاست برخی کشورها در قبال سوریه بر پایه حمایت از تروریسم و
بازارگرمی برای اجرای نظام فدرالیسم برای تضعیف دولت مرکزی است .وی افزود :طرح
تقسیم جدید نیست و به مرزهای سوریه نیز محدود نمیشود بلکه کل منطقه را دربرمیگیرد.
به گزارش ایسنا ،رئیس جمهور سوریه در جریان سخنرانی خود در جمع روسای شوراهای
محلی استانهای این کشور با بیان این که ما در برابر  4جنگ قرار داریم ،آن ها را برشمرد و
افزود :اول جنگ نظامی ،دوم جنگ محاصره ،سوم جنگ اینترنتی و چهارم جنگ با فاسدان است.

اینستکس مقدمه ای برای اقدامات بعدی توسط اروپایی هاست
محمدباقر نوبخت در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت ،در خصوص راه اندازی کانال مالی
اینستکس توسط  3کشور اروپایی ،گفت :اینستکس مبادله نفت با کاال نیست ،البته این
کانال یک سیستم کامل نبوده و گشایش موقتی است ،اما مقدمه ای برای اقدامات بعدی
توسط اروپایی هاست .پنج شنبه  11بهمن بود که هایکو ماس ،جرمی هانت و ژان ایو
لودریان وزیران خارجه آلمان ،انگلیس و فرانسه در کنفرانس خبری مشترک در بخارست
پس از نشست وزیران اتحادیه اروپا ثبت رسمی سازوکار مالی ویژه اروپا برای ایران موسوم به  INSTEXرا اعالم
کردند .پس از اعالم این خبر واکنش های مثبت و منفی به راه اندازی این کانال مالی در داخل و خارج از کشور
صورت گرفت که یکی از مخالفان اعالم کرد که اروپا در اینستکس نفت ایران را گرفته و کاال میدهد.

گرانی خودرو ارتباطی با فرمول وزارت صمت ندارد
وزیر صنعت ،معدن و تجارت پرداخت تسهیالت به قطعهسازان را یکی از راهکارهای افزایش
تولید و ارزانی خودرو دانست و گفت :تاکنون تسهیالتی به قطعهسازان پرداخت نشده است.
رضا رحمانی در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت دربــاره برخی ادعاها مبنی بر این که
فرمولی که وزارت صمت برای ارزانی خودرو به کار برده به گرانی مجدد در بازار منجر شده
است ،گفت :گرانی خودرو ارتباطی با به کارگیری این شیوه ندارد ،برای ارزانی خودرو،
تولید باید افزایش پیدا کند.

زیردریایی «فاتح» به ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش ملحق شد
زیردریایی بومی کالس متوسط فاتح با حضور رئیسجمهور به صورت رسمی به ناوگان
جنوب نیروی دریایی ارتش ملحق شد .به گزارش فارس ،زیردریایی کالس متوسط فاتح که
توسط متخصصان صنعت دفاعی کشورمان ساخته شده است ،بعد از ظهر یک شنبه با حضور
حجت االسالم حسن روحانی ،رئیس جمهور ،به طور رسمی به ناوگان جنوب نیروی دریایی
ارتش در منطقه یکم دریایی امامت نداجا ملحق شد .در ساخت زیردریایی فاتح از بیش از
 ۴۱۲هزار قطعه با دستیابی و بومی سازی  ۷۶عنوان فناوری روز دنیا استفاده شده است و ساخت آن حاصل
بیش از  ۴میلیون و  ۲۰۰هزار نفرساعت کار و تالش متخصصان صنایع دفاعی کشور با همکاری  ۵۰۰شبکه
همکار شامل  ۴۸مرکز طراحی ۱۲۰ ،مرکز صنعتی ۸۰ ،شرکت دانش بنیان ۵۷ ،مرکز دانشگاهی و ۱۹۵
مرکز پژوهشی کشور است.
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رئیس جمهور در اجتماع مردم بندر لنگه:

برخی همسایگان ،راه اشتباه
را انتخاب کرده اند
ملت ما بیتردید انتقام خون شهیدان حادثه تروریستی را خواهد گرفت

رئیس جمهور با بیان ایــن که ایــران عزیز و
قدرتمند همواره برای منطقه امنیت آفرین
بوده است ،تاکید کرد :مسلمانان باید متحد
باشند و با ایجاد روابط دوستانه و برادرانه،
امنیت منطقه را حفظ کنند و انــقــاب ما
انقالب اسالمی و مردمی است و  40سال این
واقعیت را نشان دادیم که به دنبال معنویت،
امنیت و پیشرفت کل منطقه هستیم و امروز
هم عمل ،زبان ،رفتار و گفتار ما همین را می
گوید.
بــه گـــزارش پــایــگــاه اطـــاع رســانــی ریاست
جمهوری ،حجت االسالم و المسلمین دکتر
حسن روحانی روز یک شنبه در اجتماع بزرگ
مــردم بندر لنگه گفت :برخی همسایگان
متاسفانه راه اشتباه را انتخاب کــرده اند
و ایــران روابــط بــرادرانــه و صمیمانه با همه
کــشــورهــای منطقه را مــی خــواهــد .رئیس
جمهور بــا اش ــاره بــه حــادثــه تروریستی روز
چهارشنبه گذشته در زاهــدان ،خاطرنشان

کـــرد :تــروریــسـتهــایــی کــه بــه هیچ عنوان
معیارهای انسانی مد نظر آن ها نیست در یک
اقدام تروریستی جمعی از مرزبانان کشور را
که برای دفاع از امنیت کشور و مرزها تالش

میکردند به شهادت رساندند اما باید بدانند
که ملت ما بیتردید انتقام خون این شهیدان
عزیز را خواهد گرفت .دکتر روحانی تصریح
کرد :ما اجازه نمی دهیم و نخواهیم گذاشت
مزدوران جنایتکاری که سالح و منابع مالی
آن ها را بیگانگان تامین می کنند ،پاسداران
عزیز و مرزداران غیور ما را به شهادت برسانند
و از دست انتقام الهی و مردم مؤمن ایران فرار
کنند.
رئیس جمهور تأکید کرد :آن هایی که سبوعانه
به پاسداران و مرزبانان ما حمله کردند و آن
ها را به شهادت رساندند باید بدانند که این
کــار خصمانه و سبوعانه ،ما را در مبارزه با
تروریسم ،بیشتر تشویق میکند و ما برای
دستیابی به این هدف به تالش خود خواهیم
افزود و نخواهیم گذاشت تروریستهایی که
سالح و پول شان را از جاهای دیگر تأمین
میکنند ،در منطقه ما فعالیت کنند و دست به
اقدامات تروریستی بزنند.

از میان خبرها
اژه ای :کیفرخواست پرونده
«حسین فریدون» صادر شد

توزیع بسته حمایتی جاماندگان
به محض تامین بودجه

سخنگوی قوهقضاییه از صــدور
کــیــفــرخــواســت پ ــرون ــده «حسین
ف ــری ــدون» خــبــر داد .بــه گ ــزارش
خبرگزاری تسنیم ،حجتاالسالم
محسنیاژهای در نشست خبری
خود ،با تشکر از نمایندگان مجلس
بابت پیگیری پروندهها گفت :قبل
از درخـــواســـت نــمــایــنــدگــان در
خصوص پرونده حسین فریدون کیفرخواست در دوم بهمن صادر
شده و به دادگاه رفته و شاید دادگاه در همین اسفند دایر شود .وی
درباره علنیبودن دادگاه گفت :علنی بودن آن هم منوط به نظر
قاضی است و نمایندگان که خودشان قانون گذار هستند این را
میدانند .معاون اول قوهقضاییه اظهار کرد :حکم دادگاه در مورد
آن متهمانی از پرونده بانک سرمایه که جلسات شان برگزار و دفاع
آخر گرفته شده در حال انشاست که احتما ًال هفته آینده تایپ و امضا
میشود و آن را اعالم می کنیم.

مدیرکل دفــتــر مطالعات و رفــاه
اجتماعی وزارت رفاه گفت :توزیع
بسته حمایتی میان جاماندگان به
محض تامین اعتبار آغاز می شود.
به گزارش مهر ،احد رستمی درباره
تــوزیــع بستههای حمایتی دولــت
بــرای جاماندگان از ایــن بستهها
گفت ۱۴ :میلیون و  ۸۰۰هزار نفر
از خانوارها بسته کمک معیشتی خود را گرفتهاند .وی ادامه داد۲ :
میلیون خانوار نیز در سامانههای اعالمشده از سوی وزارت رفاه
ثبتنام کردند که از این تعداد یکمیلیون نفر مشمول دریافت بسته
حمایتی میشوند .مدیرکل دفتر مطالعات و رفاه اجتماعی وزارت
رفاه گفت :از روز یک شنبه آنهایی که مشمول دریافت مجدد این
بستهها و جامانده هستند میتوانند از وضعیت خود مطلع شوند
بهگونهای که پیامکی از سوی وزارت رفاه به آنها ارسال میشود و
به آنها اطالعرسانی خواهد شد.
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اخبار

دستور رهبر انقالب برای واریز ۲۰درصد درآمدهای
نفتی به صندوق توسعه ملی
تسنیم :الریجانی ،رئیس مجلس شورای اسالمی از دستور رهبر
انقالب برای واریز ۲۰درصد درآمدهای نفتی به صندوق توسعه
ملی خبر داد.

روی خط سیاست
سفیر پاکستان به وزارت امور خارجه احضار شد
مهر :در پی حادثه تروریستی  ۲۴بهمن در جاده خاش  -زاهدان
سفیر پاکستان به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض
شدید جمهوری اسالمی ایران به وی ابالغ شد.

اعالم وصول طرح اصالح قانون منع به کارگیری
بازنشستگان
تسنیم :رحیمی ،عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی ،در
جلسه علنی روز یک شنبه مجلس شورای اسالمی ،طرح اصالح
قانون منع به کارگیری بازنشستگان را اعالم وصول کرد.

هیئت پاکستانی برای گفت و گو درباره حادثه
تروریستی به ایران می آید
ایرنا« :شاه محمود قریشی» وزیر خارجه پاکستان در تماس تلفنی
با محمد جواد ظریف از اعزام یک هیئت تخصصی برای گفت و گو
با مقامات کشورمان درباره حادثه تروریستی اخیر خبر داد.

اوضاع پالرمو در مجمع خوب نیست
خانه ملت :فالحت پیشه ،رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس در خصوص نشست روز شنبه مجمع تشخیص
مصلحتنظامبهمنظوربررسیالیحهالحاقایرانبهکنوانسیونپالرمو،
گفت :اوضاع پالرمو در مجمع خوب نیست و در شرایط کنونی الیحه
الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته رأی ندارد.

وزیر خارجه قطر :از ایران سپاسگزاریم
ایرنا« :محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» معاون نخست وزیر و وزیر
امور خارجه قطر گفت :از ایران برای کمک هایی که در دوران
تحریم به قطر کرد سپاسگزاریم.

از گوشه و کنار
سپاه پاسداران :اجازه نمی دهیم رویای دشمنان
آرامش جامعه را خدشه دار کند

ایرنا :سپاه پاسداران در پیامی بر عزم خود در صیانت از سپر
امنیت ،شرف و حیثیت مردم ایران اسالمی تاکید و اعالم کرد:
اجازه نمی دهیم رویای باطل و تعبیرنشدنی دشمنان و بدخواهان
نظام اسالمی و حامیان تروریست های تکفیری آرامش جامعه را
خدشه دار کند و به مخاطره اندازد.

ممنوعیت صادرات مرغ از ابتدای اسفند
ایسنا :بر اســاس اعــام گمرک ایــران ،صــادرات گوشت مرغ از
ابتدای اسفند تا پایان ماه مبارک رمضان ممنوع شد.

