email:bojnord@khorasannews.com
روزنامه خراسان شمالی :گروه چهارم نشریات
روزنامه سیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی خراسان شمالی
پنج شنبه  ۳۰خرداد139۸
 ۱۶شوال  .14۴۰شماره ۳۰۲۰

فیلمهای آمریکاییها از نفتکشها سندیتی ندارد
وزیر دفاع گفت :فیلمهایی که از سوی آمریکاییها درباره حمله به نفتکشها در دریای عمان
تهیه شده و آن را به ایران نسبت دادهاند ،هیچ سندیتی ندارد.به گزارش ایسنا ،امیر حاتمی
اظهار کرد :خیلی معلوم نیست تاریخ این فیلمها برای چه زمانی است؟ بعد از حمله به
نفتکشها شناورهای ما به منطقه رفتند و اقدامات متعددی را انجام دادند و محیط را امن
کردند .میشود از هر کدام از این اقدامات ،فیلم گرفته و به شکل خاصی منتشر شود اما این
نوع فیلمها هیچ گونه سندیتی ندارد.

مرکل خواستار حل مسالمت آمیز تنش ها در خلیج فارس شد
آنگال مرکل ،صدر اعظم آلمان سه شنبه شب در یک کنفرانس خبری با رئیس جمهور
اوکراین خواستار حل و فصل مسالمت آمیز تنش ها در خلیج فارس شد و همچنین ابراز
خوش بینی کرد که ایران به برجام پایبند خواهد ماند.به گزارش ایرنا ،مرکل در کنفرانس
خبری با «والدیمیر زلسنکی» درباره ادعاهای آمریکا مبنی بر دخالت ایران در حمله اخیر به
نفتکشها در دریای عمان ،گفت :ما این اقدامات را بسیار جدی میگیریم؛ شواهدی قوی در
این زمینه وجود دارد.

کاهش شاخص بورس پس از رکوردشکنی
در حالی که در روزهای گذشته شاخصهای بازار سرمایه هر روز رکوردشکنی میکردند
دیروزشاخص اصلی با بیش از  ۲۰۰۰واحد کاهش مواجه شد.به گزارش ایسنا ،در هفته
گذشته فعاالن بازار سرمایه شاهد رشد مداوم قیمت سهمها در بورس و فرابورس ایران بودند
اما  3روز است قیمتها روند اصالحی به خود گرفته و متعاقب آن شاخصهای بازار سهام در
حال کاهش است.

گام به گام در چارچوب برجام تعهداتمان را کاهش خواهیم داد
دبیر شورای عالی امنیت ملی در حاشیه دهمین اجالس بینالمللی مسئوالن عالی امور
امنیتی جهان گفت :ما طبیعت ًا گام به گام در چارچوب ساز و کارهای قانونی که در برجام
پیش بینی شده تعهدات مان را کاهش خواهیم داد .به گزارش مهر ،دریابان علی شمخانی
افزود :گام های اعالم شده در بیانیه شورای عالی امنیت ملی ایران با جدیت دنبال خواهد
شد و به طور قطع جمهوری اسالمی ایران نمی تواند بپذیرد که برجام مسیر یک طرفه است
و دیگران مانند آمریکا نه تنها به تعهدات شان عمل نکنند ،بلکه عالوه بر خروج از برجام در همه ابعاد برخالف
تعهدات امضا شده مسیر تهدید و تحریم را دنبال کنند و به دنبال راهبرد حداکثر فشار بر ملت ایران باشند.
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تمدید ۴ماهه معافیت تحریم عراق برای واردات برق از ایران
به گزارش فارس ،یک مقام وزارت خارجه آمریکا به اسپوتنیک گفت :آمریکا به عراق مجوز
ادامه واردات برق از ایران به مدت  4ماه را داده و معافیت تحریمهای موجود را تمدید کرده
است.وی افزود« :یک معافیت  120روزه به عراق داده شده تا به پرداخت پول برق وارداتی از
ایران ادامه دهد» .این مقام آمریکایی مشخص نکرد که آیا گاز طبیعی نیز تحت این معافیت
قرار میگیرد یا نه.

ش اوغلو» به ایران میآید
«چاوو 
موسوی ،سخنگوی وزارت امور خارجه گفت :آقای مولود چاووش اوغلو ،وزیر امور خارجه
ترکیه در چارچوب رایزنیها و مشورتهای مستمر سیاسی بین جمهوری اسالمی ایران و
ترکیه ،امروز در صدر هیئتی به کشورمان سفر میکند .ورود و اقامت وزیر امور خارجه ترکیه
در شهر اصفهان خواهد بود.
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رئیس جمهور:

توقف برخی اقدامات در چارچوب بندهای
 ۲۶و  ۳۶برجام ،حداقل اقدام تهران است
رئــیــس جمهور تــوقــف بــرخــی اقــدامــات در
چارچوب بندهای  ۲۶و  ۳۶برجام را به رغم
تبلیغات ناصحیح بعضی از کشورها ،حداقل
اقدام تهران در واکنش به نادیده گرفتن روح
اصلی برجام از سوی برخی طرف ها دانست
و تاکید کــرد :آمریکا با اقــدامــات خــود علیه
ملت ایران ،به جنایت علیه بشریت و تروریسم
اقتصادی دست زده است.
به گزارش ایسنا ،روحانی روز چهارشنبه در
جلسه هیئت دولــت ،تحوالت هفته گذشته
در منطقه و جمهوری اسالمی ایران را بسیار
مهم برشمرد و با اشاره به سفر نخست وزیر
ژاپن به تهران و دو اجالس منطقه ای گفت:
در هفته گذشته ،مــذاکــرات بسیار مفید و
ارزشمندی با نخست وزیــر ژاپــن در حوزه
روابــط دوجانبه ،مسائل منطقه ای و بین
المللی داشتیم و همچنین دو اجالس مهم
شانگهای و سیکا در کشورهای قرقیزستان و
تاجیکستان برگزار شد .رئیس جمهور افزود:
در ایــن اجــاس هــا و  7مــاقــات دوجانبه
حاشیه ای آن ،منطق ایران به خوبی تشریح
و تبیین شد.
روحانی با بیان این که آمریکا به دنبال انزوای
ایران و ایران هراسی مجدد است و می کوشد

در برابر زیرپا گذاشتن معاهدات و تخلفاتش،
هزینه ای پرداخت نکند ،افــزود :به رغم این
تالش ها ،آمریکا امروز در حال پرداخت هزینه
بسیار باالیی در برابر تخلفاتش اســت و به
استثنای  3 ،2کشور کوچک که کار آمریکا
را تایید می کنند ،مقام یا کشوری نیست که
صبر ،متانت و اخالق ایران را منکر شود.
رئیس جمهور تصریح کرد :همه معتقدند

 ۲۲الیحه دارای اولویت به مجلس اعالم شد
«حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت ۶۶ :الیحه دولت در دستور کار مجلس
دهم قرار دارد که با توجه به زمان باقی مانده دهمین دوره مجلس شورای اسالمی نمایندگان
امکان بررسی این لوایح را ندارند.وی ادامه داد :از دستگاه های اجرایی خواستیم لوایح دارای
اولویت را اعالم کنند و از مجموع این لوایح با اولویت نخست و دوم ۲۲ ،مورد آن تصویب شد که به
مجلس شورای اسالمی اعالم کردیم.
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ایــران صبر راهــبــردی و منطق و استدالل
داشته و اقداماتش منطبق با مقررات بین
المللی بوده و اقدامات اخیر برای کاستن
از تعهداتش ،طبق برجام و بندهای  26و
 36آن است .روحانی با بیان این که «روح
بــرجــام از طــرف آن هــا و برخی متعهدان
مقابل ما متاسفانه صدمه دیده» ،افزود :روح
برجام روابط تجاری و بازشدن مسیر اقتصاد
است .هدف برجام این بود که ایران بتواند
به لحاظ روابط تجاری و اقتصادی در یک
شرایط مناسب با دنیا تعامل داشته باشد و
از آن طرف ،نکته اصلی برجام نظارت آژانس
بین المللی انرژی اتمی و اثبات این موضوع
است که فعالیت هسته ای ایران ،صلح آمیز
است.
رئیس جمهور افــزود :ایــران تعهدات خود را
کام ً
ال انجام داده است .آژانس بر عملکرد ما
نظارت می کند و ما طبق مقررات پادمان و
البته داوطلبانه ،حتی طبق مقررات پروتکل
الحاقی عمل می کنیم .به عبارتی روح برجام
از طرف ما به طور کامل حراست و حفاظت
شده اما اساس برجام و روح برجام از طرف
دیگر متعهدان ،مورد صدمه جدی قرار گرفته
است.

از میان خبرها
از ابتدای تیرشاهدتحوالت نیکی در حوزه فضای
مجازی خواهیم بود

دستور رئیس جمهور برای تسهیل حضور
گردشگران خارجی در کشور

تسنیم :حجتاالسالم منتظری ،دادستان کل کشور با اشاره به این
که مشکالت فضای مجازی فریاد دستگاه قضا را هم در آورده بود
گفت :از ابتدای تیر امسال شاهد اتفاقات و تحوالت نیکی در حوزه
فضای مجازی خواهیم بود.

به گزارش ایرنا ،علی ربیعی ،سخنگوی دولت از دستور رئیس جمهور
برای تسهیل حضور گردشگران خارجی در کشور خبر داد و گفت:
در همه فرودگاههای کشور ،گردشگران خارجی بدون مهر فیزیکی
و ثبت در گذرنامه می توانند در ایران سفر کنند.

همتی :نرخ ارز نیمایی حذف نمیشود

به گزارش تسنیم ،همتی ،رئیس کل بانک مرکزی گفت :نرخ ارز نیمایی حذف نمیشود و االن قیمت آن به ارز آزاد نزدیک است.وی افزود :در مورد
ارز  4200تومانی همچنان در بانک مرکزی گشایش صادر میشود ،حجم پرداختیها افزایش یافته و منابع کم نشده است.

 ۷۰میلیون نفر در جهان مجبور به ترک خان ه خود شدهاند
فارس :سازمان ملل متحد میگوید جمعیت افرادی که مجبور شدهاند خانههای خود را ترک کنند ،به بیش از  ۷۰میلیون نفر رسیده که این رقم
باالترین میزان در  ۷۰سال گذشته است.
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اخبار

روی خط سیاست
«عبدالمهدی» فعالیت نیروهای خارجی در عراق را
بدون اجازه دولت ممنوع کرد
ایسنا :عادل عبدالمهدی ،نخست وزیر عراق تاکید کرد :هرگونه
فعالیت و اقدام نیروهای خارجی در داخل خاک عراق بدون اجازه
دولت ممنوع است.

گزارش سازمان ملل درباره قتل خاشقجی منتشر شد
میزان« :اگنس کاالمارد» ،گزارشگر سازمان ملل که مسئولیت
تحقیقات دربــاره قتل «جمال خاشقجی» ،روزنامهنگار منتقد
دولت عربستان را برعهده دارد ،گزارش خود را در این عملیات،
مبنی بر ترور خاشقجی منتشر کرد .وی میگوید :قتل خاشقجی
جنایتی خارج از چارچوب قانون بود که مسئولیت آن با عربستان
است .وی ضمن بیان این مطلب که قتل خاشقجی نقض توافق
نامه وین درباره روابط دیپلماتیک است ،افزود :شواهد موثقی
در دست است و باید درباره مسئولیت مسئوالن سعودی از جمله
«محمد بن سلمان» در قتل خاشقجی تحقیق شود.

مرسی بیش از  ۲۰دقیقه روی زمین افتاده بود
ایسنا :یک روزنامه انگلیسی نوشت ،پلیس مصر محمد مرسی را
در حالی که بیش از  ۲۰دقیقه در جلسه دادگاه روی زمین افتاده
و هوشیاری خود را از دست داده بود ،به حال خود رها کرد و به
این دلیل پلیس مصر متهم است که موجب مرگ او شده است .این
روزنامه انگلیسی به نقل از دوستان محمد مرسی ،رئیس جمهور
پیشین مصر نوشت :پلیس مصر زمانی که مرسی در جلسه دادگاه
هوشیاری خود را از دست داد ،نتوانست کمکهای اولیه را با
سرعت و اثربخشی الزم برای او فراهم کند.

از گوشه و کنار
رایزنی پمپئو و موگرینی درباره ایران
تسنیم :مایک پمپئو ،وزیــر خارجه آمریکا و فدریکا موگرینی،
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشستی در واشنگتن
درباره مسائل مختلف از جمله روسیه ،اوکراین ،ایران و ونزوئال
و حداقل  4کشور دیگر بحث و تبادل نظر کردند .این مطلب را
مورگان اورتاگوس ،سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعالم کرده
است.

ثبات قیمت در بازار خودرو
میزان :رئیس اتحادیه فروشندگان خــودرو گفت :وضعیت بازار
آرام است و قیمتها تقریب ًا در حد نرمال قرار گرفته است .مومنی
اظهارکرد :قیمت خودرو در اواخر هفته گذشته کمی افزایش یافته
بودکهباآغازهفتهجدیدمجدد ًاقیمتهاکاهشیافتوبهثباترسید.

قرائت کیفرخواست پرونده کالهبرداری شبکهای
تسنیم :کیفرخواست پــرونــده کــاهــبــرداری شبکهای «کیمیا
خودرو» در حالی دیروز در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخالل
گران اقتصادی قرائت شد که از  ۱۵متهم پرونده 8 ،متهم فراری
هستند و یکی از متهمان اصلی این پرونده متولد سال  ۷۲است.

