email:bojnord@khorasannews.com
روزنامه خراسان شمالی :گروه چهارم نشریات
روزنامه سیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی خراسان شمالی
سه شنبه  ۳اردیبهشت139۸
 ۱۷شعبان  .14۴۰شماره ۲۹۷۴

اعزام دایمی دانشجو به خارج از کشور قطع شد
وزیر علوم از قطع اعزام دانشجو به خارج از کشور خبر داد و گفت :این اعزام فقط برای
رشتههای محدود و شرایط خاص صورت خواهد گرفت به گونهای که امسال کمتر از  ۲۰نفر
اعزام دایمی خواهیم داشت.دکتر غالمی در گفت و گو با ایسنا ،ضمن بیان این مطلب به
برنامه وزارت علوم در حوزه ارز دانشجویی و فرصت مطالعاتی طی امسال اشاره و اظهار کرد:
سیاست ما در این زمینه تغییری نکرده و همان برنامه سال گذشته است و تالش داریم از این
برنامه حمایت کنیم.

 ٣٠میلیون واحد مسکونی تا سقف  ٣٠میلیون تومان بیمه میشوند
رئیس کل بیمه مرکزی از ارسال دستورالعملی به دولت خبر داد که براساس آن  ٣٠میلیون
واحد مسکونی تا سقف  ٣٠میلیون تومان بیمه خواهند شد و سهم پرداختی هر خانوار ٦٠
هزار تومان است.به گزارش مهر ،سلیمانی با بیان این که یک نظام کارآمد تأمین مالی
بستگی به فعالیت بخشهای سه گانه بانک ،بورس و بیمه دارد ،افزود :این سه بخش باید در
اقتصاد به صورت متوازن رشد کرده باشند.

 235شهر و  4304روستا تحت تاثیر سیل قرار گرفتند
مدیرکل روابط عمومی سازمان مدیریت بحران کشور گفت :در زمان وقوع سیالب های اخیر
در کشور 25 ،استان از  31استان کشور به طور همزمان یا در فاصله زمانی کوتاهی دچار
سیل شدند و  235شهر و  4304روستا تحت تاثیر خسارات سیل قرار گرفتند.به گزارش
ایرنا ،علی بختیاری افزود :همچنین  78نفر کشته و هزار نفر زخمی شدند.

کاهش ۲۰درصدی هزینه سفر به عتبات
مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت گفت :رایگان شدن صدور روادید زائران عتبات،
کاهش  ۲۰درصدی هزینه سفر زمینی و  ۱۵درصدی هزینه سفر هوایی و همچنین افزایش
تعداد زائران را به دنبال داشته است.آقایی در مورد صدور روادید رایگان برای زائران عتبات
عالیات عراق به خبرنگار مهر گفت ۴۸۶ :هزار تومان مبلغی بود که برای صدور روادید از
زائران دریافت میشد که با رایگان شدن آن ،این مبلغ از هزینه سفر زائران کم شده است.

بدهی بانک ها به بانک مرکزی  ۱۶هزارمیلیارد تومان کاهش یافت
قائم مقام بانک مرکزی گفت :با اقداماتی که انجام شد ،بدهی بانک ها به بانک مرکزی که
در پایان مهر  ۹۷به  ١٨٢هزار میلیارد تومان رسیده بود ،در پایان بهمن به  ١٦٦هزار
میلیارد تومان کاهش یافت .به گزارش خبرنگار مهر ،اکبر کمیجانی افزود :این که بازار مالی
تا چه میزان تعمیق شده و در تأمین مالی نقش داشته باشد ،مهم است و بانک مرکزی نیز به
منظور سازگاری با استانداردهای بین المللی در این حوزه گام برداشته است.

مردم مناطق سیل زده ،نگران اسناد مالکیت خود نباشند
رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئوالن عالی قضایی با اشاره به وظایف دستگاه قضایی برای
کمک به سیل زدگــان ،تصریح کرد :یکی از نگرانیهایی که مردم عزیز مناطق سیل زده
دارند ،مربوط به اسناد مالکیت شان است .در این زمینه ،دستگاه قضایی اطمینان میدهد
که هیچ نگرانی در این خصوص وجود ندارد و مردم مطمئن باشند که در صورت از بین رفتن
اسنادشان ،صدور اسناد المثنی با مانع رو به رو نیست.آیت ا ...رئیسی ،یکی از وظایف قوه
قضاییه را برای کاهش درد و رنج مردم سیل زده ،تالش در جهت تامین امنیت مناطق آسیب دیده دانست و
گفت :دادستانهای محترم این مناطق و روسای کل دادگستری های استان ها ،تمهیدات الزم را برای تامین
امنیت هر چه بیشتر شهرهای درگیر سیل اندیشیده اند.

پیشبینی تولید  ۱۴میلیون تن گندم
صدا و سیما :تولید گندم در سال زراعی جاری با وجود وقوع سیالبهای اخیر در استانهای
کشور حدود  ۱۴میلیون تن برآورد میشود.اسفندیاری پور ،مجری طرح گندم وزارت جهاد
کشاورزی با اعالم این مطلب افزود :برآورد اولیه تولید گندم در اسفند حدود  ۱۴میلیون و
 ۷۰۰هزار تن بود که با توجه به خسارات ناشی از بارندگیهای شدید و سیالبها تا امروز
 ۳۵۰تا  ۷۰۰هزار تن کاهش تولید را تخمین میزنیم.
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برای مبارزه مشترک با تروریسم

نیروی واکنش سریع در مرزهای ایران
و پاکستان تشکیل می شود
رئیس جمهور گفت :ایــران و پاکستان تصمیم گرفتند بــرای مبارزه
مشترک با تروریسم در مرزها نیروی واکنش سریع تشکیل دهند.
به گــزارش صداوسیما ،روحانی در نشست مشترک با نخست وزیر
پاکستان افزود :درباره این مهم توافق و مقرر شد همکاری های امنیتی
دو کشور و نیروهای مرزبانی و اطالعاتی افزایش یابد.
وی با اشــاره به یکی از محورهای گفت و گویش با عمران خان در
خصوص امنیت مرزها گفت :متاسفانه ما در ماه های گذشته شاهد
تنش هایی در مرز مشترک از سوی تروریست ها بودیم اما خوشحالیم
که طرف پاکستانی همه گروهک های فعال در منطقه را تروریست می
داند و با آن ها به عنوان تروریست برخورد خواهد کرد.
روحانی دو مرحله مذاکره خصوصی و عمومی با نخست وزیر پاکستان
را گام جدیدی در روابط دو کشور دانست و گفت :همه مصمم هستیم
این روابط را توسعه دهیم و تاکید کردیم که هیچ کشور ثالثی نمی تواند
این روابط را تحت تاثیر قرار دهد به ویژه این که ظرفیت های دو طرف
برای ارتقای مناسبات تجاری و اقتصادی بسیار باالست.
روحانی افزود :عالقه مند هستیم در دو بندر چابهار ایران و گوادور
پاکستان روابط بهتری داشته باشیم و بتوانیم با ایجاد راه آهن این
روابط را توسعه دهیم.
وی با تاکید بر این که در زمینه مسائل منطقه ای و همکاری های بیشتر
بحث و تبادل نظر شد گفت :همچنین برای ثبات امنیت در افغانستان و
سایر مسائل منطقه با هم گفت و گو کردیم.
روحانی افزود :اقدامات نادرست آمریکا در منطقه به ویژه در قدس،
بلندی های جوالن و توهین به سپاه پاسداران نیز در این مذاکرات
مــورد تبادل نظر قــرار گرفت.وی با تاکید بر این که روابــط ایــران،
پاکستان و ترکیه از گذشته خوب بوده است ،خاطرنشان کرد :این سه
کشور که بنیان گذاران اکو نیز هستند در گذشته روابط بسیار خوبی
داشتند و امروز هم عالقه مند به گسترش و بهتر شدن روابط هستیم

ایرنا :ابتکار ،معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره
به پیشرفت های باورنکردنی زنــان ایــران در  40سال گذشته در
عرصه علم و دانش گفت :حدود یک چهارم زنان ایران تحصیالت
دانشگاهی دارند ،نیمی از دانشجویان ما دختر هستند و  27درصد
اعضای هیئت علمی را زنان تشکیل می دهند.

گزارش کامل تفریغ بودجه سال  ۱۳۹۶منتشر شد
فــارس :گــزارش کامل تفریغ بودجه ســال  ۱۳۹۶از ســوی دیــوان
محاسبات کل کشور منتشر شد.

اخبار

روی خط سیاست
مخالفت چین با اعمال تحریمهای یک جانبه آمریکا
علیه ایران
تسنیم :وزارت خارجه چین روز دوشنبه در واکنش به تصمیم
واشنگتن برای لغو معافیت واردات نفت ایران از سوی مشتریان،
با انتشار بیانیهای تأکید کرد :پکن همواره با اعمال تحریمهای
یک جانبه آمریکا علیه ایران مخالفت کرده است.

بن سلمان به شاهزادههای مظنون اجازه خروج از
کشور را نمیدهد
ایسنا :به نوشته روزنامه فرامنطقهای القدس العربی ،منابع مطلع
فاش کردند که محمد بن سلمان ،ولیعهد عربستان تصمیم گرفته
به شاهزادههایی که در وفــاداری آن ها شک دارد تا زمان بسته
شدن پرونده جمال خاشقجی اجازه خروج از این کشور را ندهد.

یک گروه ناشناخته مسئولیت حمالت سریالنکا را بر
عهده گرفت

و راه آهن استانبول می تواند در این زمینه فعال شود.روحانی افزود:
خوشحالم که نخست وزیر تاکید کرد که پاکستان در هیچ ائتالف
جنگی شرکت ندارد و نخواهد داشت و اراده دو طرف بر صلح در
منطقه است.
نخست وزیر پاکستان هم گفت :ما از انقالب ایران حمایت می کنیم و
در پاکستان جدید به دنبال چنین انقالبی هستیم که فاصله فقرا و اغنیا
را کاهش دهیم.
عمران خان در نشست خبری خود با رئیس جمهور کشورمان تصریح
کرد :ما مثل افغانستان نیستیم که با حضور نیروهای ناتو و سربازان
امنیتی ،نتوانسته اند تروریسم را از بین ببرند و ما دستاوردهای
فراوانی در مبارزه با تروریسم داشته ایم و اکنون تمام طیف های
سیاسی در پاکستان به این نتیجه رسیده اند که ما نباید اجازه دهیم
گروه های شبه نظامی از خاک ما ،علیه کشورهای دیگر و برای انجام
اقدامات تروریستی استفاده کنند.

از میان خبرها
 27درصد اعضای هیئت علمی دانشگاه ها را زنان
تشکیل می دهند
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الیحه اعطای تابعیت از مادر ایرانی به مجلس فرستاده شد
ایرنا :معاون اول رئیس جمهور از ارسال الیحه ای به مجلس شورای
اسالمی برای اعطای تابعیت از مادر ایرانی به فرزندان خبر داد.
جهانگیری افزود :پیش از این تنها اعطای تابعیت ایرانی از پدر امکان
پذیر بود اما به تازگی الیحه ای را به مجلس فرستادیم که فرزندان
بتوانند از مادر ایرانی نیز تابعیت دریافت کنند.

باشگاه خبرنگاران جــوان :یک گــروه ناشناخته به اسم جماعت
«توحید ملی» مسئولیت حمالت سریالنکا را ،که  ۲۹۰کشته
و بیش از  ۵۰۰زخمی به جا گذاشت ،برعهده گرفت .در همین
حال سخنگوی دولت سریالنکا اعالم کرد که انفجارهای اخیر در
این کشور با کمک یک شبکه بینالمللی انجام شده است.

از گوشه و کنار
پیام تبریک مقامات کشوری و لشکری به فرمانده
جدید کل سپاه پاسداران

ایرنا :مقامات کشوری و لشکری با ارسال پیام های جداگانه ای
انتصاب سردار سرلشکر پاسدار «حسین سالمی» به فرماندهی
کل سپاه پاسداران را تبریک گفتند.

تورم نقطه به نقطه  ۶گروه خوراکی باالی صد درصد
است

مهر :بررسی تورم فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته
نشان می دهد قیمت  ۶گروه خوراکی باالی صد درصد افزایش
یافته است که گروه مربوط به سبزیجات با  ۱۵۷درصد رشد در
صدر قرار دارد.

هجوم ملخها دفع شده است
صدا و سیما :درگاهی ،رئیس سازمان حفظ نباتات گفت :با این
که در استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان با ریزشهای
جدیدی در خصوص ملخها مواجه بودیم اقداماتی برای مقابله با
این آفت انجام شده است و پیش از این که ملخ ها به زمینهای
کشاورزی برسند این هجوم در عرصه منابع طبیعی دفع شده
است.

ساختار سازمان ملل به اصالح نیاز دارد

نامزدی نتیجه موسولینی برای انتخابات پارلمان اروپا

صداوسيما :هلن کالرک ،یکی از مقامات سازمان ملل متحد در امر
توسعه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی راشا تودی گفت :ساختار
سازمان ملل به اصالح نیاز دارد.

ایسنا :حزب راست افراطی «برادران ایتالیا» که برنامه خود را برای
انتخابات پارلمان اروپا «انقالبی» خوانده ،نتیجه بنیتو موسولینی
را به عنوان نماینده خود در این انتخابات معرفی کرده است.

