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گوناگون

آزمون سراسری قضاوت
برگزارمیشود
باشگاه خبرنگاران  -معاونت منابع انسانی قوه قضاییه
اعالم کرد :آزمون سراسری قضاوت سال  1397برای
داوطلباندانشگاهیوحوزویبهصورتهمزمانجمعه
 27مهرماهدرسراسرکشوربرگزارمیشود.
در این اطالعیه آمده است :آزمون داوطلبان دانشگاهی
بهصورتتستیخواهدبودوآزمونداوطلبانحوزویبه
صورت تشریحی است .پذیرفته شدگان دانشگاهی روز
جمعه 30آذرماهدرآزمونتشریحیشرکتخواهندکرد.

دانشجویان کارشناسی ورودی جدید
ارزنمیگیرند
ایسنا  -رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم
با تاکید بر این که ارز دانشجویی به دانشجویان ورودی
جدید دوره کارشناسی متقاضی تحصیل در خارج
از کشور تعلق نمیگیرد ،گفت :دانشجویان ورودی
جدید متقاضی تحصیل در خارج از کشور در مقاطع
کارشناسیارشدودکتریمیتوانندبدونهیچمشکلی
ارز دانشجویی دریافت کنند.دکتر صدیقی افزود :با
توجهبهپیگیریهایانجامشدهازسویوزارتعلوم،ارز
دانشجوییدرسهمقطعکارشناسی،کارشناسیارشدو
دکتریبهدانشجویانایرانیمشغولبهتحصیلدرخارج
ازکشورپرداختمیشود.

نرخ بیکاری جوانان اعالم شد
فارس  -بر اساس گزارش اسپکتاتور ایندکس نرخ
بیکاری در بین جوانان ایران  ۲۸درصد شده و پس از
آفریقایجنوبی،یونان،اسپانیا،نیجریهوایتالیادرجایگاه
ششمقرارگرفتهاست .آفریقایجنوبیبا ۵۲درصدنرخ
بیکاری ،یونان  ۴۳درصد ،اسپانیا  ۳۴درصد ،نیجریه و
ایتالیا ۳۳درصددرجایگاهاولتاپنجمقرارگرفتند .این
گزارشنشانمیدهدکهنرخبیکاریدرترکیه،هند،کره
وژاپنکمترازایراناست.

سکه دوباره گران شد
آخرین خبر  -بازار سکه در حالی که انتظار می رفت با
شروعتحویلسکههایپیشفروششدهسهماههبهروند
نزولی ادامه دهد ،اما دوباره ساز گرانی کوک کرد .سکه
امامی (تا لحظه تنظیم این خبر) با سقف شکنی دوباره و
رشد70هزارتومانی،دومیلیونو815هزارتومانقیمت
گذاریشدوسکهبهارآزادیبارشد 20هزارتومانی،دو
میلیونو 630هزارتومانقیمتخورد.

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

سیاسی و بین الملل
• •نامه  180نماینده برای ترمیم کابینه

نمابر تحریریه 056 - 32448054 :
نمابر آگهی و اشتراک 056 - 32448053 :

چهارشنبه  ۲۷تیر ۴ . ۱۳۹۷ذی القعده  .۱۴۳۹شماره ۲۷۶۲

رتبه  7نشریات استانی

اذان ظهر  12:۳۹غروب آفتاب  ۱۹:۴۱اذان مغرب  ۲۰:۰۱اذان صبح فردا  4:۰۲طلوع آفتاب فردا ۵:۳۸

www.khorasannews.com

• •امیر «سیاری» :تا پایان سال رزمایش داریم

اراده سیاسی جهان برای ادامه حضور فعال در ایران

آغازعملیات ۴+۱درحوزهروابطبانکی
وفروشنفت
صدا و سیما  -وزیر خارجه گفت  :اقدامات عملیاتی
گروه  ۴+۱برای تضمین روابط بانکی و تضمین ادامه
فروش نفت ایران ،آغاز شده است.
محمدجواد ظریف در نشست هماندیشی نمایندگان
خارجی مقیم ایران و فعاالن تجاری با اشاره به این که
جمهوری اسالمی ایران دوران های پر فراز و نشیبی
را گذرانده است ،افزود :جهان اکنون بر سر دو راهی
است که بپذیرد آمریکا منویات اقتصادی خود را بر
بقیه دنیا تحمیل کند یا بر اساس یک نظام قانونمند
جهانی به تبادالتشان ادامه دهند.
ظریف ادامه داد :یقین دارم تصمیم گیری سیاسی در
جهان ،حرکت به سمت قانونمندی است اما میزان
توانمندی کشورهای مختلف در مقابل این حرکت
قلدرمآبانه آمریکا هنوز مورد سوال است.
وزیر امور خارجه با اشاره به این که ضروری است
فراتر از تعهدات اعالمی ،اقدامات قانونی و عملیاتی
را هم ببینیم ،گفت :اقدامات عملیاتی گروه 4+1
آغاز شده است و در سفری که به وین و دیدار با وزرای
خارجه این کشورها داشتیم ،آن ها ریز اقداماتی را

که در حوزه بانکی و نفت قرار است برای تضمین
روابط بانکی و تضمین ادامه فروش نفت ایران
انجام دهند با ما در میان گذاشتند و در همین هفته
همکاران من این موضوع را در پایتخت کشورهای
اروپایی و دو عضو دیگر برجام ادامه خواهند داد و
اطمینان داریم در این زمینه می توانیم راهکارهایی
را پیدا کنیم.

وی با بیان این که نکته مهم برای بخش خصوصی
ما و بخش خصوصی کشورهای دوست ما استفاده
از بنگاه های کوچک و متوسط است ،افزود :این
بنگاه ها قسمت عمده اقتصاد ایران و بسیاری از
کشورهای دوست ما را در اختیار دارند و شناسایی
این ظرفیت متقابل به طور حتم می تواند زمینه را
برای این کار فراهم کند و وزارت امور خارجه در حوزه
دیپلماسی اقتصادی این آمادگی را دارد که در این
زمینه همکاری کند.
ظریف با اشاره به برگزاری سمینار سفرا در هفته
آینده  ،گفت 77 :اتاق مشترک ایران و کشورهای
مختلف با سفرای مربوط جلساتی را برگزار خواهند
کرد و این جلسات زمینه خوبی خواهد بود برای
این که ما و بخش خصوصی ایران بتوانیم زمینه ساز
شناسایی مشترک بخش های خصوصی به ویژه
در زمینه بنگاه های کوچک و متوسط باشیم و این
آغاز خوبی برای بخش خصوصی ایران است که
در یک اقتصاد پویا حرکت کند و از تجربیات بخش
خصوصی به ویژه اروپایی ها استفاده کند.

تصمیم های جدید دولت برای بازآفرینی شهری
پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری – هیئت
دولت روز گذشته در جلسه پیگیری روند اجرای
برنامه ملی بازآفرینی شهری امید در رابطه با
مقررات سهم مالکانه ،هم درباره زمین های
دولتی شناسایی شده و هم درباره زمین هایی
که تملیک می شود ،تصمیم هایی در راستای
رفع موانع در تسهیالتی که بانک مسکن ارائه می
دهد ،گرفت.
در این جلسه مقرر شد عالوه بر بانک مسکن
دیگر بانکها هم بتوانند در اجرای برنامه ملی
بازآفرینی شهری مشارکت کنند .سازمان ثبت و

باشگاه خبرنگاران  -نماینده مردم اصفهان گفت :آن چه بررسی کردهایم دیدیم همین تیم
اقتصادی این بنبست را به وجود آورده است یعنی نوع تفکر و دورزدن مسائل اقتصادی با برجام
و از این قبیل مسئلهها این اتفاقات را به وجود آورده است ،دولت تمام ناکارآمدیها را میداند و
راهکارش نیز دست خودش است .حجتاالسالم سالک خاطر نشان کرد :قدم اول مجلس برای
ترمیم کابینه این است که هم اکنون  180نماینده مجلس برای تغییر نامه ای را امضا کردهاند.
فارس  -معاون هماهنگ کننده ارتش گفت :به طور مستمر از آغاز تا پایان سال رزمایش داریم و
رزمایشهای زیادی در نیروهای زمینی  ،هوایی،پدافند و دریایی در حال اجراست .امیر دریادار
سیاری افزود:بعضی از رزمایشها جنبه عمومی تر و مشترک پیدا میکند و به طور قطع در
فصلهایی که نیاز است و جاهای مختلف که بنا به تشخیص باید در آن جا رزمایش انجام شود،
انجام خواهد شد و به موقع اطالع رسانی میشود.

• •اعتبار  ۸۰میلیارد دالری اروپا برای شرکتهای ایرانی
ایسنا  -نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران از اختصاص  ۸۰میلیارد دالر اعتبار از سوی اتحادیه

اروپا برای تسهیل در روابط تجاری بین شرکتهای کوچک و متوسط ایران و اروپا خبر داد .پدرام
سلطانی در چهلمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان این که اروپا دیگر تاب
ناامنی و تشنج در ایران را ندارد ،افزود :اتحادیه اروپا برای همکاری شرکتهای کوچک ،توسط
ایران و اروپا با پارلمان بخش خصوصی روابطی برقرار کرده و وعده سرمایهگذاری برای تقویت
روابط و همکاریها را داده است.

• •رزمایش دریایی قطر و فرانسه در خلیج فارس

ایرنا  -وزارت دفاع قطر از آغاز رزمایش دریایی مشترک با نیروی دریایی کشور فرانسه در خلیج
فارس خبر داد .در اطالعیه وزارت کشور قطر هدف از این رزمایش مشترک دریایی ،عالوه بر
توسعه روابط دو کشور ،مبادله طرح های کارشناسی و ارزیابی و ارتقای سطح توانمندی نیروی
دریایی قطر اعالم شده است.بر اساس این اطالعیه قرار است در این رزمایش عملیاتی مانند
آفند و پدافند  ،درگیری و تفتیش دریایی و پیاده کردن نیرو با استفاده از بالگرد تمرین شود.

• •ترامپ توهم زده است

مهر  -رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با بیان این که تمام امید آمریکا در خروج از
برجام ،ایجاد زمینه ناامیدی در مردم ایران است ،افزود :ترامپ توهم زده و هنوز ملت ایران را
نمیشناسد  .حجتاالسالم عباس محمدحسنی یادآور شد :ما ملتی هستیم که در چهل سال
گذشته ثابت کرده ایم در برابر فشارهای دشمن جهاد کبیر میکنیم .پیش از این آزمودهایم که
همیشه نتیجه مقاومت نسبت به تسلیم شدن در برابر دشمن با فضیلتتر و آبرومندانهتر است.

• •دستگیری یک گروه داعشی در ایران

فارس  -وزیر اطالعات در زنجان گفت :تیم چهار نفرهای که قصد تشکیل گروه برای پیوستن
به داعش را داشتند توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) شناسایی و دستگیر شدند.
حجتاالسالم علوی گفت :این گروه توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) شناسایی و نقشه
شومشان نقش برآب شد .وی تصریح کرد :این تیم قصد خرابکاری در برخی مناطق را داشتند
که این عملیات با ورود به موقع سربازان گمنام به سرانجام نرسید.

• •پوتین :موضع روسیه درباره برجام تغییر نکرده است

خزانه نیز پیشرفت کار طرح جامع امالک دولتی را
گزارش کرد و قرار شد در آینده نزدیک به طور ویژه
در ارتباط با بررسی مسائل کالن شهرهای هشت
گانه کشور جلسه ای برگزار شود .همچنین مقرر
شد در جلسات بعدی تصمیم گیریها در ارتباط با
تسهیالت بانکی و مشوقهای شهرداری ها بررسی
شود و دستگاه های دولتی مسئول و به طور ویژه
شرکت بازآفرینی شهری وزارت راه و شهرسازی،
بنیاد مسکن انقالب اسالمی و شرکت سرمایه
گذاری شهری وزارت راه و شهرسازی گزارش
اجرایی این طرح را ارائه کنند.

فارس  -رئیس جمهوری روسیه پس از دیدار با ترامپ  ،درباره ایران تأکید کرد :موضع مسکو در
قبال توافق هستهای تغییری نکرده است .پوتین در مصاحبه با یک شبکه روسی گفت  :دیدارش
با ترامپ بهتر و واقعی تر از آن چیزی بود که انتظار داشت .وی افزود :من به عنوان اولین مالقات
انتظار خاصی از این دیدار نداشتم اما به عنوان شروع دیداری گرم برای ادامه صحبت ها در
آینده مفید بود.

• •ادعای جدید ترامپ درباره ایران

مهر  -رئیس جمهوری آمریکا بعد از دیدار خود با والدیمیر پوتین در مصاحبه با فاکس نیوز مدعی
شد از زمان خروج وی از برجام ،ایران با آشفتگی و اعتراضات سراسری مواجه است و واشنگتن
هم از معترضان حمایت میکند! دونالد ترامپ همچنین گفت :تداوم حمایت پوتین از برجام
ناشی از مبادالت تجاری میان روسیه و ایران است و بههمیندلیل ،این توافق به نفع مسکو
است .وی اظهار کرد  :برای ما یا جهان خوشایند نیست اما در همه شهرهای ایران تظاهرات
جریان دارد.

