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گوناگون

توقف اعزام نمایندگان مجلس
به جام جهانی
مهر  -حجت االسالم آزادی خواه سخنگوی کمیسیون
فرهنگی مجلس در مورد وضعیت نمایندگانی که قرار
استبهجامجهانیاعزامشوند،گفت:فع ً
الاینموضوع
متوقف مانده و در مرحله بررسی است اما اگر قرار باشد
نمایندگانی اعزام شوند ،همان چهار نفری هستند
که اسامی آن ها در قرعه کشی درآمده بود؛ البته آقای
سعیدی نماینده تبریز انصراف داده است.

رکورد جدید واردات نفت هند از ایران
ایسنا  -واردات نفت هند از ایران با وجود تهدید
تحریمهای جدید آمریکا ،در ماه مه حدود  ۷۰۵هزار
بشکه در روز افزایش داشت که باالترین حد از اکتبر
سال  ۲۰۱۶به این طرف بوداما واردات نفت هند از
ژوئن به دلیل تصمیم دو پاالیشگاه برای محدود کردن
خریدشان از ایران در آستانه بازگشت تحریم های
آمریکا ،ممکن است کاهش پیدا کند.

 120گروه برای استهالل ماه شوال
فارس  -رئيس ستاد استهالل دفتر مقام معظم
رهبري گفت 120 :گروه روز پنجشنبه مصادف با
 29ماه مبارک رمضان براي ديدن هالل ماه شوال
اقدام ميکنند .حجتاالسالم احمد مروي افزود:
پيشبينيها اين است که اگر شرايط مساعد باشد و
نتيجهاي به دست آيد ،به طور طبيعی جمعه  25خرداد
ماه جاري اول ماه شوال خواهد بود و اگر نتيجهاي بر
خالف اين به دست آيد ،توسط ستاد استهالل دفتر
مقام معظم رهبري اعالم خواهد شد.

تذکر نمایندگان به رئیس جمهور
مشرق ۲۷۶ -نماینده در تذکرات جداگانه به
رئیسجمهور ،از کاهش ارزش پول ملی ،افزایش ثبت
سفارش واردات کاال ،نظارت نکردن بر قیمت خودرو و
خدمات اینترنت انتقاد کردند .مجید کیانپور نماینده
درود و ازنا در مجلس شورای اسالمی به عالوه ۷۱
نماینده در تذکری به رئیسجمهور ،نسبت به کاهش
ارزش پول ملی اعتراض کردند.

درآمد  9500میلیارد تومانی دولت
از افزایش نرخ ارز
تسنیم-محمدحسینیعضوکمیسیونبرنامهوبودجه
با اشاره به درآمد حدود  9هزار و  500میلیارد تومانی
دولت از ما به التفاوت نرخ ارز مبادله ای گفت :سال
 96از نوسانات ارز  9هزار و  500میلیارد تومان درآمد
مازاد ایجاد شد که با توجه به این که ارز در ید و اختیار
دولت بود و با قیمت باالتر فروخته شد باید در سرجمع
درآمدهای نفتی طبقه بندی می شد؛ اما دولت آن را در
ردیف درآمد متفرقه طبقه بندی و استفاده کرده است.

شرایط جدید افتتاح حساب جاری
تسنیم  -امکان افتتاح حساب جاری بدون دسته چک
برای اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی که بدون
شرایط دریافت دسته چک هستند ،فراهم شد .طبق
اعالم بانک مرکزی ،تحقق شرایط تعیین شده در
دستورالعمل ،بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی
که خارج از اراده و کنترل خود و به دلیل شرایط بیرونی،
دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده هستند برای
اعطای دسته چک مساعدت می شود.

یزاده
سردبیر  :علی ول 
تلفن051-37634000 :
چاپ:شهرچاپخراسان

سیاسی و بین الملل
• •دستورهای هسته ای مقام معظم رهبری را پیگیری می کنیم
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سخن«روحانی»به«مکرون»برایحفظبرجام
پایگاهاطالعرسانیریاستجمهوری-

حجت االسالم روحانی در گفت و گوی
تلفنیرئیسجمهورفرانسه،ازمواضع
اروپا و از جمله فرانسه برای حفظ
برجام تاکنون ،ابراز خرسندی کرد
اما در عین حال گفت که این اظهارات
و بیانیه ها ،باید با اقدامات و راه حل
های عملی و ملموس برای جبران بهره
مندی ایران از منافع ماندن در برجام
همراه باشد.
رئیس جمهور با اشاره به محدودیت
زمانی برای ارائه راه حل های عملی
و با تاکید بر این که «نباید اجازه دهیم
این دستاورد بسیار بزرگ دیپلماسی
با اقدامات یک جانبه و پیمان شکنی
دیگران نابود شود» گفت :اگر ایران

نتواند از امتیاز این توافق استفاده
کند ،در عمل ماندن در آن امکان پذیر
نخواهد بود .وی ابراز امیدواری کرد
که تالش های پنج کشور و اتحادیه
اروپا به همراه ایران ،موفقیت آمیز و
نتیجه بخش باشد.

دکتر روحانی با اشاره به پیشرفت
های خوبی که در مسیر تدوین قانون
اساسی جدید سوریه میان دولت و
معارضان آن کشور حاصل شده ،از
تداوم مشورت و رایزنی ایران و فرانسه
در ارتباط با برقراری ثبات و آرامش در

دستور رئیس جمهور به مسئوالن
برای رصد گرانیها
ایسنا  -رئیس دفتر رئیس
جمهور در حاشیه جلسه هیئت
دولت با اشاره به پیگیر یهای
رئیسجمهور برای کنترل
گرانی در جامعه اظهار کرد:
موضوع گرانی به جد در دولت
مطرح شده است؛ شاهد بودیم
حتی بخشهایی که ارز  4هزار و 200تومانی
میگیرند محاسبات آن ها برای فروش اجناس
با ارز باالتر است .محمود واعظی ادامه داد:
رئیسجمهور خواست که همه دستگا ههای
ذیربط به موضوع گرانی ورود کنند ،از سوی
دیگر اجناسی که در انبار مانده به سرعت در
اختیار مردم قرار گیرد .واعظی با اشاره به
این که در زمینه خودرو یک فضای احساسی
و روانی به وجود آمده است ،تصریح کرد:
خودروسازها خودروها را با قیمت مصوب در
اختیار مردم قرار دهند .وی ادامه داد :گرانی
از موضوعات جدی است که دکتر روحانی،

وزیران و مسئوالن ذیربط
را مسئول کرده و هفته آینده
جلسهای برای تصمیمگیری در
مورد این موضوع برگزار خواهد
شد.رئیس دفتر رئیسجمهور
به گرانی سکه نیز اشاره کرد
و گفت :قرار شده بحثهای
الزم در مورد این موضوع صورت گیرد و
تصمیمهایی در این رابطه گرفته شود.
وی همچنین در مورد تخصیص ارز خاطرنشان
کرد :ما ارز 4هزار و 200تومانی را به کسانی
که ثبت سفارش میکنند ،واگذار میکنیم و
در این زمینه مشکلی نداریم.
واعظی در پاسخ به این پرسش که چه اولویتها
و برنامههایی برای مقابله با گرانی دارید ،اظهار
کرد :اولویتها تعیین شده اما تصمیم ها باید
بعد از مشورت با اصناف ،تولیدکنندگان ،اتاق
بازرگانی و بخش خصوصی گرفته شود تا همه
نسبت به این تصمیم ها اقناع باشند.

مدیر کل گمرکات :

نخستین انبار گمرکی استان در کویرتایر راه اندازی می شود
نخستین انبار اختصاصی گمرکی استان در کویرتایر بیرجند راه اندازی می شود .مدیر کل گمرکات
خراسان جنوبی در بازدید از انبار گمرکی این کارخانه گفت :بزرگ ترین مزیت انبار اختصاصی این
است که تمام تشریفات گمرکی کاالی واحد تولیدی در همین محل انجام می شود یعنی کاالی واحد
تولیدی به طور مستقیم از مبدا ورود به انبار اختصاصی واحد تولیدی می آید.
همچنین امتیازات دیگری هم دارد که بحث ترخیص نسیه است یعنی زمانی که کاال در این جا قرار
دارد به محض این که نیاز داشته باشد می تواند درخواست بدهد و در این صورت بخشی از کاال می
ماند و بخش دیگر وارد خط تولید می شود.
خاشی خاطرنشان کرد :در این زمینه و در سال های 95و 96مکاتبه ای با اتاق بازرگانی استان و
بعد از آن با سازمان منطقه ویژه اقتصادی برای معرفی واحدهای صنعتی به منظور استفاده از این
طرح انجام شد.
وی با بیان این که محدودیتی برای تعداد انبارهای واحدهای تولیدی وجود ندارد افزود :امید است
این کار منافعی هم برای شرکت کویرتایر و هم در سطح کالن کشور داشته باشد.

سوریه استقبال کرد .رئیس جمهور
فرانسه نیز در این تماس تلفنی با تاکید
مجدد بر این که پاریس به برجام پایبند
است و تمام تالش خود را برای حفظ
آن به کار گرفته است ،از یک سلسله
اقدامات و راه حل های عملی برای
جبران بهره مندی ایران از منافع
ماندن در برجام خبر داد.
«مکرون» با بیان این که موضع ما و
شما درباره برجام موضعی است که
در چارچوب قوانین بین المللی کامال
معتبر است ،گفت :همه باید تالش
کنیم تا برجام حفظ شود و نباید به
هیچ وجه با کوچک ترین خطا ،برای
کسانی که به دنبال نابودی این توافق
هستند ،فرصت طالیی ایجاد کرد.

تولید  22درصد تایر کشور
در کویر تایر
 ۲۲درصد تایر تولیدی ایران در کویر تایر تولید میشود.
مدیر کارخانه کویر تایر در کالس آموزشی مدیریت
اسالمی -ایرانی این شرکت با اشاره به این که شرکت
از سال  ۷۷به بهره برداری رسیده است گفت :با وجود
همه مشکالتی که در فضای کسب و کار کشور در سال
های گذشته شاهد بودیم در این مجموعه در بحث تولید،
فروش و اشتغال همیشه افزایش را شاهد بودیم.
مهندس کمیلی از اشتغال هزار و  ۵۰۰نفر به صورت
مستقیم در این کارخانه خبر داد و افزود :اعتقاد ما بر این
است که ارزش محصول تولیدی شرکت کویرتایر در سال
با ارزش سه محصول استراتژیک خراسانجنوبی شامل
زرشک ،عناب و زعفران تقریب ًا برابری میکند.
رئیس بنیاد فقهی مدیریت اسالمی و امام جمعه پردیسان
قم نیز با بیان این که جهاد شاخه های متنوعی دارد افزود:
در یک دیدگاه جهاد اصغر ،اکبر و کبیر و در یک دیدگاه
عرصه های مختلف جهاد اعم از اقتصادی ،دانشگاهی،
سیاسی ،نظامی و دیپلماتیک وجود دارد.
حجت االسالم قوامی با اشاره به این که جهاد از عبادات
است خاطرنشان کرد :فروع دین نیز از عبادات است که
یکی از آن ها جهاد است .

صداوسیما-رئیسکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلسبااشارهبهنشستبرجامیاخیر
این کمیسیون با رئیس سازمان انرژی اتمی گفت :دستورهای مقام معظم رهبری در مورد آمادگی
برای رسیدن به  ۱۹۰هزار سو را در کمیسیون پیگیری می کنیم.
بروجردی افزود :اگر اروپایی ها بتوانند توانمندی های خود را در زمینه منافع ملی خودشان به ظهور
و بروز برسانند و از آمریکا فشارپذیر نباشند؛ کار با آن ها می تواند جلو رود.

• •بررسی گرانی های اخیر در جلسه هفته آینده مجلس
صدا و سیما  -نماینده مردم خوی و چایپاره روز گذشته در مجلس شورای اسالمی از گرانی های

اخیر برخی کاالها انتقاد کرد که الریجانی در پاسخ از برگزاری جلسه در هفته آینده برای بررسی این
موضوع خبر داد.کبیری گفت :با توجه به وضع اخیر گرانی برخی از کاالها از جمله خودرو ضرورت
دارد مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی یا غیرعلنی این موضوع را بررسی کند.

• •طرح دوفوریتی نمایندگان برای عفو عمومی مجرمان سیاسی

ایسنا-عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تقدیم یک طرح دو فوریتی به هیئت رئیسه مجلس
با بیش از ۷۰امضا خبر داد که بر اساس آن عفو عمومی ،تخفیف و تبدیل برخی مجازاتها و همچنین
مصونیت ایرانیان مقیم خارج از کشور از تعقیب قضایی پیشبینی شده است.
فتحی اظهار کرد :ما در این طرح سراغ یکسری قوانین ارفاقی رفتیم و در ماده واحدهای که تقدیم
هیئت رئیسه کردیم ،یکی بحث تبدیل مجازات اعدام و حبس ابد تعزیری به تعزیر درجه یک را که ۲۰
تا  ۳۰سال حبس است پیشبینی کردیم.

• •اتحادیه اروپا متعهد به حفظ توافق هستهای است
ایسنا  -مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر این که دیپلماسی و گفتوگو تنها راه حل
مسائلبینالمللیاست،گفت:مابرایاعتباراتحادیهاروپاوحفظمنافعمانهمچنانمتعهدبهحفظ
توافق هستهای هستیم .موگرینی به دیدار سران آمریکا و کره شمالی اشاره کرد و افزود :این همان
مسیری است که جامعه بینالملل و اتحادیه اروپا بیش از یک دهه با ایران دنبال کردند که به حصول
توافق هستهای با این کشور منجر شد.

• •گروگان گیری به هر دلیل ضد بشری است
ایسنا  -سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به گروگانگیری اخیر در فرانسه گفت :گروگانگیری

توسط هر کسی و در هر کجا و به هر دلیلی انجام شود یک اقدام غیرانسانی ،خصومتآمیز و ضدبشری
ی که در پاریس رخ داد امری مذموم و غیرانسانی
است .قاسمی تصریح کرد :به طور قطع گروگانگیر 
است و ایران آن را محکوم میکند.

• •ادعای جدید ترامپ درباره ایران
میزان -رئیس جمهور آمریکا در مصاحبهای تلویزیونی مدعی شد که رفتار ایران پس از خروج آمریکا

از برجام تغییر کرده است .ترامپ در مصاحب ه با فاکس نیوز مدعی شد که ایران پس از خروج آمریکا از
برجام اقدام به خارج کردن نیروهایش از سوریه و یمن کرده است و ایران آن ایران سه یا چهار ماه پیش
نیست.وی همچنین توافق هستهای با ایران را هدف حمالت لفظی خود قرار داد.

• •حمالت داعش برای اشغال شاهراه ارتباطی شمال عراق

میزان-یک منبع میدانی گفت :تروریستهای داعش حمالت خود را از دو محور علیه نیروهای بسیج
مردمی و ارتش عراق در حومه شرقی شهرک «الفتحه» و منطقه «الحراریات» انجام دادند .وی افزود:
نیروهای بسیج مردمی و ارتش عراق با هوشیاری توانستند تحرکات تروریستها را در این محور رصد
کنند و برای متوقف کردن پیشروی آنان به سرعت وارد میدان عمل شدند.

• •چالشهای جدید ترامپ برای اروپا

ایلنا  -وزیر خارجه آلمان گفت :اروپا باید موضعی متحدتر در برابر آمریکا اتخاذ کند زیرا چالشهای
جدیدی را برای اروپا ایجاد کرده است«.هایکو ماس» افزود :اتحادیه اروپا باید در اعضای خود و
همچنین شکل ادارهاش تغییر ایجاد کند تا موضعی متحدتر در بحبوحه اختالفنظرها بر سر تجارت
با ایاالت متحده داشته باشد .اتحادیه اروپا باید هنگامی که واشنگتن ارزشها و منافعش را تهدید
میکند «با نیروی بسیار» واکنش نشان دهد.

