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ظریف :باید پول نفت ایران وارد اینستکس شود

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به محافظه کاری اروپا در موضوع اینستکس ،گفت:
اینستکس مشکل دارد؛ باید پول نفت ایــران وارد این ساز و کار مالی شــود .به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما ،محمدجواد ظریف در جمع ایرانیان مقیم سوئد تصریح کرد :تحریم
های آمریکا ،آثار درازمدت قابل توجهی نه تنها بر ایران بلکه بر روابط بین المللی خواهد
داشت.

عراقچی :آمریکا طرف قابل اعتمادی برای گفت و گو نیست

معاون امور سیاسی وزیر امور خارجه تاکید کرد :آمریکا هم در خروج از برجام و هم در مذاکره
با کره شمالی نشان داد که طرف قابل اعتمادی برای گفت و گو نیست .به گزارش ایرنا،
«سید عباس عراقچی» در دیدار هیئت مجمع عالی خلق جمهوری دموکراتیک خلق کره
شمالی اظهار کرد :مهم ترین ابزار آمریکا علیه کشورهای مستقلی همچون ایران و کره
شمالی ،استفاده از تحریمهای اقتصادی است.

صاحب امتیاز :موسسه فرهنگی هنری خراسان
مدیر مسئول :محمد سعید احدیان
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به مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیرخم انجام شد؛

موافقت رهبر انقالب با عفو و تخفیف مجازات
تعدادی از محکومان
مناسبت فــرا رسیدن اعیاد سعید قربان و
غدیر خم در نامهای به رهبر انقالب اسالمی،
پیشنهاد عفو یــا تخفیف و تبدیل مجازات
 1070نفر از محکومان را که پروندههای عفو
آنان در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی
شــده و واجـــد شــرایــط الزم تشخیص داده
شدهاند ،ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای
بند  ۱۱از اصل  ۱۱۰قانون اساسی مورد
موافقت حضرت آیتا ...خامنهای قرار گرفت.

شاخص های کالن اقتصادی کشور رو به بهبود است

رئیس کل بانک مرکزی در گفت و گوی ویژه خبری شبکه  2سیما گفت :بعد از گذر از آثار
تحریم های ظالمانه غربی ها در دو سال اخیر ،به شرایطی رسیده ایم که با ایجاد ثبات در
بازار ارز ،در مسیری قرار داریم که شاخص های کالن اقتصادی کشور رو به بهبود است .در
بازار ارز توانستیم با کاهش  18درصد نرخ ارز دالر را از  14هزار و  500تومان به  11هزار و
 600تومان برسانیم و ثابت نگه داریم .به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،عبدالناصر همتی
تصریح کرد :اسفند  97با نرخ رشد  5درصد تورم ماهانه مواجه بودیم که هم اکنون نرخ تورم به زیر  2درصد
ماهانه رسیده است.

  با حکم رهبر معظم انقالب اسالمی انجام شد؛

انتصاب رئیس مؤسسه
دائرةالمعارف فقه اسالمی بر
اساس مذهب اهلبیت(ع)

دالر به باالترین سطح خود در سال  ۲۰۱۹رسید

با وجود درخواستهای مکرر رئیس جمهور آمریکا برای کاهش ارزش دالر ،اسکناس سبز در
معامالت روز سهشنبه به باالترین سطح خود در سال جاری میالدی( )2019رسید تا کار
برای آمریکا در ادامه جنگ تجاری با چین سختتر شود .به گزارش ایسنا ،شاخص دالر که
نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه میگیرد با  0.3درصد افزایش به
کار خود خاتمه داد .هر دالر با0.3درصد افزایش به 106.566ین و 7.052یوان رسید.

بهمناسبت اعیاد سعید قربان و غدیر خم،
حضرت آیــتا ...خامنهای با عفو یا تخفیف
و تبدیل مجازات  1070نفر از محکومان
محاکم عمومی و انقالب ،سازمان قضایی

نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت
کــردنــد .بــه گـــزارش پــایــگــاه اطـــاع رسانی
دفــتــر مــقــام معظم رهــبــری ،حجتاالسالم
والمسلمین رئیسی ،رئیس قــوه قضاییه به

شمخانی :آمریکا عاقالنه عمل کند

دبیر شورای عالی امنیت ملی آمریکا را متجاوز و عامل اصلی تنش در منطقه خواند و هشدار
داد که آمریکا باید عاقالنه عمل کند .به گزارش تسنیم« ،علی شمخانی» در مصاحبهای با
شبکه «ان .بی .سی نیوز» تاکید کرد که سیاستهای آمریکا ،ایران را به زانو در نخواهد آورد.
به نوشته تارنمای ان .بی .سی نیوز ،شمخانی گفت :کسانی بودند که فکر میکردند امضای
توافق هستهای در سال  2015اقدام اشتباهی است .او در پاسخ به «لستر هولت» خبرنگار
ان .بی .سی نیوز درباره این که آیا خود وی نیز یکی از این افراد بود ،گفت :بله ...من فقط از دیدگاههای ملت
ام یعنی مردم ایران تبعیت میکنم.

استفاده از کارتخوان توسط پزشکان یک قانون است
عضو کمیسیون آم��وزش و تحقیقات مجلس ش��ورای اسالمی با بیان این که استفاده از
کارتخوان توسط پزشکان یک قانون است ،افزود :چرا پزشکان از شفافیت نگران هستند؛ این
افراد نخبگان جامعهاند و باید به این موضوع کمک کنند .حجتاالسالم والمسلمین سلیمی
در گفتوگو با فارس بیان کرد :باید موضوع درآمدی شفاف باشد؛ اگر درآمد پزشکان اندک
است که هیچ اما اگر درآمدشان آن میزانی است که گفته میشود ،آن ها باید مالیات بدهند.

سهام دولت در  ۱۵شرکت دولتی تا پایان امسال عرضه میشود
وزیر امور اقتصادی و دارایی از واگذاری سهام دولت در  ۱۵شرکت دولتی بورسی تا انتهای
امسال خبر داد .فرهاد دژپسند در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت ،درباره برنامههای
وزارت اقتصاد و امور دارایی برای خصوصیسازی ،گفت :هم اکنون خصوصیسازی که از آن
به نام خصوصیسازی بزرگ یاد میشود ،آغاز و تعدادی از پاالیشگاهها ،سهم دولت در بیمه
البرز و ...در بورس عرضه شده است .
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حــضــرت آیــت ا ...خــامــنــهای ،رهــبــر معظم
انقالب اسالمی ،در حکمی حجتاالسالم
والمسلمین حــاج شیخ حسن نظری را به
ریاست مؤسسه دائرة المعارف فقه اسالمی بر
اساس مذهب اهل بیت(ع) منصوب کردند.

از میان خربها

رئیس قوه قضاییه :مصمم هستیم با همه افراد حتی یقه سفیدها برخورد کنیم
رئیس قوه قضاییه گفت :مصمم هستیم با همه افراد حتی یقه سفیدها
که فکر میکنند خط قرمز هستند و میتوانند قانون را با استفاده از
روابــط و نفوذ خود دور بزنند ،برخورد کنیم .به گــزارش خبرگزاری
میزان ،آیت ا ...سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قضایی
گفت :همکاران بنده در دستگاه قضایی و همه مجریان قانون بدانند
که اجرای عدالت ،رضای خدا و مردم را در پی خواهد داشت و ناراضی

بودن عــدهای قلیل ،به هیچ عنوان تعیین کننده و اثربخش نیست.
براساس این گزارش ،در جلسه شورای عالی قضایی ،دستورالعملی
به تصویب رسید که بر اساس آن کلیه دادگاهها و دادسراها مکلف
شدند برخی پروندهها را پیش از طرح در محاکم ،الزاما به شورای حل
اختالف جهت برقراری صلح و سازش ارجاع دهند.

گام سوم متناسب با اقدامات طرف مقابل در حال
طراحی است

سرلشکر باقری :ایران فریب دعوت به مذاکره را
نمیخورد

به گــزارش ایرنا« ،سیدعباس موسوی» سخنگوی وزارت امــور خارجه
کشورمان در نشست خبری درباره اجرای گام سوم کاهش تعهدات هسته
ای گفت :تا این لحظه رایزنیها درخصوص اجرای تعهدات اروپاییها
به نتیجه نرسیده است .البته تالشها در حال انجام است .مکرون در
حال انجام تالشهایی است .ما منتظر آن هستیم در مدت باقی مانده
تالشهای دیپلماتیک به چه نتیجهای میرسد و پس از آن ،شورای عالی
نظارت بر برجام تصمیمگیری خواهد کرد چه اقدامی انجام دهیم .گام
سوم نیز متناسب با اقدامات طرف مقابل در حال طراحی است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت :جمهوری اسالمی ایران فریب
دعوت به مذاکره دشمن را نمیخورد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،سردار سرلشکر پاسدار باقری در
مراسم تجلیل از خانوادههای معظم شهدا و اعطای نشان فرمانده
معظم کل قوا به جمعی از مدافعان حرم و مجاهدان جبهه مقاومت
که در محل ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد ،افزود :با وجود تمام
توطئه ها ،دسیسه ها ،جنگ تحمیلی و ایجاد ناامنیها بحمدا ...امروز
انقالب اسالمی در اوج قدرت و صالبت است.
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اخبار

روی خط سیاست
رئیس جمهور «قانون تشکیل وزارت میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی» را برای
اجرا ابالغ کرد

پایگاه اطــاع رسانی ریاست جمهوری :حجت االسـلام و
المسلمین دکتر حسن روحانی ،رئیس جمهور ،در اجرای اصل
 123قانون اساسی جمهوری اسالمی ایــران «قانون تشکیل
وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی» را برای اجرا
به نهاد ریاست جمهوری و سازمان اداری و استخدامی کشور
ابالغ کرد.
  

مهلت دولت برای معرفی وزیر آموزش و پرورش
هفته آینده تمام میشود
تسنیم :جبار کوچکینژاد ،عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس ضمن انتقاد از عملکرد دولت در حوزه وزارت آموزش
و پرورش گفت :مهلت دولت برای معرفی وزیر جدید آموزش و
پرورش به مجلس هفته آینده به پایان میرسد.

از گوشه و کنار
دشمنان طمع و شادی نکنند
مهر :آیت ا ...جنتی ،دبیر شورای نگهبان در پاسخ به درخواست
جمعی از طالب و دانشجویان برای حل مسئله میان دو تن از
علمای حــوزه تأکید کــرد :دشمنان طمع و شــادی نکنند و دل
به اختالفات ظاهری نبندند؛ مسئوالن در عین اختالف نظر و
سلیقه ،در راه آرمانهای انقالب و دشمنی با دشمنان ،یکدل و
یک صدا هستند.

بزرگ ترین باند خانوادگی مواد مخدر جنوب
کشور منهدم شد
ایرنا :وزارت اطالعات اعالم کرد :با اقدامات اطالعاتی و عملیاتی
سربازان گمنام امام زمان(عج) در استان هرمزگان ،بزرگ ترین
باند خانوادگی قاچاق مواد مخدر جنوب کشور منهدم شد.

بازداشت مدیرعامل سابق ایران خودرو

باشگاه خبرنگاران جوان :اسماعیلی ،سخنگوی قوه قضاییه
در گفتوگویی تلویزیونی درباره بازداشت مدیرعامل سابق ایران
خودرو اظهار کرد :براساس گزارش های مختلفی که به دست ما
رسیده بود ،وی تحت تعقیب قرار گرفت و دیشب(دوشنبه شب)
به همراه دو نفر از دست اندرکاران این مجموعه بازداشت شدند.

تجهیز همه آزادراهها به سیستم دریافت
عوارض الکترونیکی تا پایان امسال
ایسنا :بهنام داوودی ،مدیرکل بهرهبرداری از آزادراههای کشور
از تجهیز همه آزادراهها به سیستم دریافت عوارض الکترونیکی تا
پایان امسال خبر داد .

