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گوناگون

افزایش غیر قانونی قیمت روغن
تسنیم  -بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار ،سازمان
حمایت مصرف کنندگان هزینههای واقعی تولید
روغن را محاسبه میکند تا بخشی از هزینهها به منظور
افزایش نیافتن قیمت از سوی دولت تامین شود.
با توجه به افزایش هزینه های تولید دولت اجازه افزایش
قیمت کاالهای اساسی و مصرفی مردم را نمی دهد
که در این میان برخی از صنایع مانند صنایع روغن و
لبنی قیمت محصوالت خود را به صورت غیر قانونی
باال برده اند .

افزایش قیمت نفت در بازار جهانی
فارس  -در آخرین مبادالت دیروز بازار جهانی انرژی
هر بشکه نفت برنت دریای شمال  73.26دالر قیمت
گذاری شد که نسبت به روز قبل آن  68سنت افزایش
داشته است.
در آخرین مبادالت بازار جهانی نفت هر بشکه نفت
برنت دریای شمال  73.26دالر قیمت گذاری شد که
نسبت به روز قبل آن  68سنت معادل حدود یک درصد
افزایش داشته است.

 60شرکت تابعه تامین اجتماعی
امسال واگذار می شود
ایرنا  -وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت60 :
شرکت دیگر شستا تا پایان امسال واگذار میشود.
علی ربیعی اظهارکرد :این که شهرستانها و استانها
انتظارداشتهباشندتاشستایاهرشرکتسرمایهگذاری
اقدام به سرمایهگذاری کند ،امکا نپذیر نیست،
چون دولت بههیچعنوان بر اساس قانون نمیتواند
سرمایهگذاری یا بنگاهداری کند.

اتصال ریلی ایران به افغانستان
تا پایان سال
ایرنا  -معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت
ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور گفت :راه
آهن ایران  -افغانستان با عنوان مسیر ریلی خواف -
هرات تا پایان امسال بهره برداری می شود.
خادمی با بیان این که امسال در بخش ریلی 391
کیلومتر مسیر جدید افتتاح می شود افزود :راه آهن
سه مرکز استان های گیالن ،آذربایجان غربی و مسیر
جدید آذربایجان شرقی به بستان آباد سال 97بهره
برداری خواهد شد.
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تلفن051-37634000 :
چاپ:شهرچاپخراسان

سیاسی و بین الملل
• •عارف :پرونده  2030بسته شده است

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

شنبه  ۳۰تیر ۷ . ۱۳۹۷ذی القعده  .۱۴۳۹شماره ۲۷۶۴

رتبه  7نشریات استانی

اذان ظهر  12:۴۰غروب آفتاب  ۱۹:۴۰اذان مغرب  19:59اذان صبح فردا  ۴:۰۵طلوع آفتاب فردا ۵:۴۰

www.khorasannews.com

ظریف:دادن نفتدربرابرکاالبه روسیه را
دردستورکارنداریم
ایسنا  -وزیر امور خارجه کشورمان در گفتوگو با
یورو نیوز تاکید کرد  :ایران بسته همکاری بزرگی را
با روسیه برای همکاری در بخش انرژی و زیر ساختی
دارد اما من بر این باور نیستم که بخشی از آن بسته،
فروش یا دادن نفت به روسیه و دریافت کاال در قبال
آن است.
محمد جواد ظریف ،در رابطه با میزان رضایت ایران
از بسته پیشنهادی اروپا گفت :ما بستهای دریافت
کردیم که رضایتبخش نبود .اکنون در حال همکاری
با اروپاییها هستیم .در حالی که ما مشغول صحبت
هستیم ،همکاریها در جریان است .برای آزمودن
امکان [حفظ توافق] به اروپا فرصتی دادهایم.
از سوی اروپا ،شاهد تعهد سیاسی بود هایم .ما
[همچنین] شاهد اقدامات فنی بود هایم که ارائه
شده است .اما این ها کافی نیست.
دو چارچوب زمانی مشخص وجود دارد .اولی،
چارچوب زمانی اولین دسته از تحریمهای آمریکاست
که در ماه اوت اجرا میشود و چارچوب زمانی دیگر،

دومین دسته از تحریمهای آمریکاست که در ماه
نوامبر اجرا میشود و ما خواهیم دید که اروپا چطور
با آن دست و پنجه نرم میکند و به طور کامل مطابق
با آن ،پاسخ خواهیم داد و برنامه مشخصی برای آن
داریم.
ظریف در پاسخ به این سوال که ایران به چه نوع
تضمینهایی از سوی اتحادیه اروپا نیاز دارد؟ تصریح
کرد :شاهد هستیم که برخی از شرکتهای اروپایی

بیانیه  ۴پیامرسان ایرانی درباره
نسخههای غیر رسمی تلگرام

واکنش ایران به ادعای سرقت
اسناد محرمانه هستهای

فارس  -چهار پیامرسان ایرانی در بیانیهای اعالم کردند ،با انسداد تلگرام
 ۵۰۰هزار نفر(روزانه) در پیامرسانهای داخلی نام نویسی کردند که با ظهور
دو نسخه غیر رسمی تلگرام جریان مهاجرت آسیب دید.
چهار پیام رسان ایرانی سروش ،گپ ،ایتا و بیسفون در بیانیه مشترکی از مرکز
ملی فضای مجازی خواستند ،تکلیف تداوم حضور یا حضور نیافتن دو نسخه
غیر رسمی تلگرام (هاتگرام و طالگرام) را روشن کند.
دراینبیانیهاعالمشد،باتصمیمکشورمبنیبررفعانحصارازپیامرسانهای
خارجی و جلوگیری از خروج اطالعات کاربران فضای مجازی از کشور،
پیامرسانهای داخلی برای تقویت زیرساختها و ارائه خدمات هرچه بهتر
به کاربران تالش مضاعفی را در دستور کار خود قرار دادند.
اکنونکهپیامرسانهایداخلیتوانمندیوظرفیتبرایپوششنیازکشورو
فراتر از آن را فراهم کردهاند ،از مرکز ملی فضای مجازی و دستگاههای مربوط
میخواهیم تا بسیار شفاف سیاست کشور درباره حضور یا حضور نیافتن
تلگرام و پوستههای غیررسمی (هاتگرام و تلگرام طالیی) را مشخص کنند.

فارس  -نمایندگی ایران در سازمان ملل به
ادعای مطرح شده از سوی رژیم صهیونیستی
مبنی بر سرقت مقادیر زیادی اسناد محرمانه
هستهای از تهران ،واکنش نشان داد.
علیرضا میریوسفی با «بیمعنی و خندهدار»
خواندن ادعای صهیونیستها ،گفت :ایران
همواره درباره این که ساخت سال حهای
کشتار جمعی علیه ارز شهای ملی است ،
شفاف بوده است .میریوسفی در پیامی به روزنامه «نیویورک تایمز» تاکید
کرد« :این ادعا که ایران ،چنین اطالعات حساسی را در انبارهای دورافتاده
در تهران رها کرده است ،به صورت خندهداری بیمعنی است» .وی با رد
ادعای دست یافتن جاسوسان و عوامل موساد به اسناد طبقهبندیشده
برنامه هستهای ایران ،اضافه کرد« :گویی آن ها در تالش هستند تا ادعاهای
عجیب و غریبی را سرهم کنند که مخاطب غربی باور میکند».

گرانی دوباره سکه
آخرین خبر  -هر چندکه در چند روز گذشته قیمت
سکه تکان خاصی نخورده بود و پیش بینی می شد
که با توزیع سکه های پیش فروش قیمت دچار یک
سکتهای بزرگ شود؛ ولی با استقبال نکردن مردم از
تحویل گرفتن سکه هایشان از بانک مرکزی و تبدیل
اوراق سکه به اصل صکوک ،دوباره خواب بازار سکه
به خیز سه درصدی منجر شد و یک روزه سکه  98هزار
تومان گران شد.

مافیای گندم تکذیب شد
تسنیم  -در پی طرح مطالبی درباره وجود شبکه
مافیایی دالالن در فرایند خرید تضمینی گندم و
همچنین اختالط و نگهداری غیراستاندارد این
محصول در برخی رسانه ها ،مرکز روابط عمومی و
اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد :خرید
گندم از کشاورزان با بهره گیری از دو سامانه پهنه بندی
این وزارتخانه و سامانه خرید شرکت بازرگانی دولتی
ایران و با نظارت و تایید مراجع مربوط انجام می شود و
تغییر در ماهیت و مقدار کاال امکان پذیر نیست.

۴۰۰هزاربازنشسته وام ۵میلیونی
میگیرند
تسنیم  -مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از
ارائه بسته درمان بازنشستگان کشور تا  ۲۰روز آینده
خبر داد و گفت۴۰۰ :هزار نفر از بازنشستگان کشور
وام پنج میلیون تومانی دریافت میکنند.
جمشید تقیزاده اظهارکرد :سه درصد جمعیت
بازنشستگانی که بین  10تا  12سال خدمت کردهاند
حداقل حقوقی که میگیرند یکمیلیون و  200هزار
تومان است.
وی افزود :حقوق دریافتی بقیه بازنشستگان کشور
به یکمیلیون و  800هزار تومان افزایش یافته و در
واقع حقوقها بهصورت پلکانی و همسانسازیشده
افزایش مییابد.

دلیل سقوط هواپیمای
تهران-یاسوج اعالم شد
باشگاه خبرنگاران  -مدیرکل دفتر بررسی سوانح
سازمان هواپیمایی کشوری با اعالم دلیل سقوط
هواپیمای  ATRگفت :اشتباهات مکرر و متعدد خلبان
هواپیما عامل اصلى سانحه پرواز تهران-یاسوج بوده
است.
حسن رضاییفر افزود  :تقرب و اقدام به فرود در
یاسوج در هوای بد به دلیل سقف پایین ابر برخالف
دستورالعمل شرکت ،کاهش ارتفاع غیرمجاز از
کمترین ارتفاع ایمنی مسیر پروازی  ،W۱۴۴مدیریت
نامناسب در کابین خلبان  ،CRMرعایت نکردن رویه
جبران واماندگی و  stallهواپیما و اجرا نشدن چک
لیستها در زمان تقرب از جمله دالیل این سانحه
بوده است.
وی اظهار کرد :استفاده نابهجا از اتوپایلوت در زمان
تقرب ،بی توجهی به درخواست کمک خلبان برای
گرفتن فلپ پس از استال نیز از دیگر اشتباهات خلبان
هواپیمای  ATRتهران-یاسوج بوده است.

تحت فشار آمریکا و تحت فشار جو روانی که آمریکا
سعی کرده به وجود بیاورد ،شروع به خروج از [ایران]
کردهاند .اروپاییها باید با این مسئله مقابله کنند،
البته اگر آن هابه طور واقعی عالقه مند به حفظ توافق
هستند .ظریف در رابطه با برخی گزارش ها و اظهار
نظرات مبنی بر احتمال تبادل نفت با کاال میان ایران
و روسیه تاکید کرد :اینها بخشی از بسته بزرگ تری
از همکاری ایران و روسیه است که شامل فعالیتهای
بسیار و سرمایهگذاری توسط روسیه در بخش انرژی
ایران ،مشارکت این کشور در فعالیتهای زیرساختی
ایران و تعامل بین دو طرف در حوزه تجارت و نفت
میشود .این بسته همکاری بزرگی است که ما با
روسیه داریم .اما من بر این باور نیستم که بخشی از
آن بسته ،فروش یا دادن نفت به روسیه و دریافت کاال
در قبال آن است .این بسته بسیار بزرگ تری است و
شامل موارد دیگری میشود؛ از جمله امکان همکاری
در حوزه انرژی بین ایران و روسیه و همچنین امکان
این که ایران پول نقد دریافت کند.

سردار فضلی :امروز منافقان همراه آمریکاییها هستند
خبرگزاری دانشجو  -فرمانده دانشگاه افسری و تربیت پاسداری
امام حسین (ع) در مراسم پایان دوره دانشجویان دوره  ۳۸شهید
عبدا… معیل که در مرکز پاسداری علویون برگزار شد با بیان این که
زمانی که به عملیات مرصاد نگاه میکنیم چیزی جز لطف و عنایت
خداوند نمیبینیم افزود  :سپاه اسالم با تمام قدرت و وجود خود در
مقابلمنافقانایستادگیکردوهمینمسئلهموجبتضعیفروحیه
منافقان و شکست آنها شد .سردار علی فضلی گفت :در عملیات
مرصاد حدود سه هزار نفر از منافقان اسیر شدندو حدود دو هزار نفر نیز به هالکت رسیدند؛
امروزه نیز مشاهده میشود که منافقان همراه آمریکاییها هستند و حمایت میشوند .وی با
تاکید بر این که نباید از مکر و حیله دشمن غافل شویم اظهارکرد :باید به این نکته توجه کنیم که
هرگاه ایمان و باور به دین و خدا داشته باشیم و خالصانه عمل کنیم به پیروزی و موفقیت خواهیم
رسید و شکست منافقان در عملیات مرصاد نیز نتیجه مقاومت و ایستادگی رزمندگان بود.

باید تعریف جدیدی درباره «خط فقر» داشته باشیم
فارس  -رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به این که
شرایط چند ماه اخیر مثل گرانی و تورم مقداری محاسبات را به هم
زده است ،گفت :باید سازمان برنامه و بودجه ،وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی و مجلس تعریف جدیدی از «خط فقر» داشته باشند.
پرویز فتاح ،درباره «تعیین خطر فقر در جامعه» ،اظهارکرد :خط فقر را
نباید کمیته امداد امام خمینی(ره) تعریف کند؛ چراکه همه سازوکار
در مملکت دست کمیته امداد نیست.
وی ادامه داد :تعریف خط فقر برای نظام وکشور هزینه دارد؛ چراکه اگر تعریف کردیم ،هرکس
پایین تر از آن میزان قرار دارد جزو نیازمندان محسوب میشود.

واکنش روسیه به ادعای تنش با ایران
ایلنا  -سفیر روسیه در ایران تأکید کرد که مسکو با تهران درباره
خروج نیروهای ایرانی از سوریه وارد گفتوگو نمیشود.
«لیوان جاگاریان» گفت« :چطور میتوانیم در اینباره وارد گفتوگو
شویم؟ دولت بشار اسد فقط میتواند درباره این موضوع گفتوگو
کند و دولت سوریه باید راهحلی پیدا کند ،نه ما».
وی ادعاهای رسانههای اسرائیلی و غربی مبنی بر «بروز تنش میان
مسکو و تهران» به دلیل تالش روسیه برای متقاعد کردن ایران برای
ی را که ادعا
خارج کردن نیروهای خود و همپیمانش از سوریه ،را رد کرد.جاگاریان گفت« :کسان 
میکنند تنشی در روابط بین روسیه و ایران بهوجود آمده است ،ناامید خواهیم کرد؛ تنشی در
روابط این دو کشور وجود ندارد» .این دیپلمات ارشد روسیه بر تالش کشورش برای جلوگیری
از وقوع درگیریهای مسلحانه میان اسرائیل و ایران در سوریه ،تأکید کرد.

مرکل  :نمیتوانیم به ابرقدرتی آمریکا تکیه کنیم
صدا و سیما  -صدراعظم آلمان اعالم کرد دیگر نمیتوان به آمریکا
برای این که نظم را در جهان برقرار کند ،تکیه کرد .مرکل در یک
کنفرانس خبری ،روابط آلمان با آمریکا را «ضروری» توصیف
کرد.این سخنان پس از آن بیان می شود که دونالد ترامپ رئیس
جمهور آمریکا هفته گذشته آلمان را به اسارت در بند روسیه به علت
وابستگی اش در زمینه انرژی متهم کرد.
مرکل  64ساله ،در حالی که تالش می کند ائتالف خود را سرپا
نگه دارد ،با انتقادهایی در داخل و خارج مواجه است .این ائتالف گرفتار درگیری هایی بر سر
سیاست مهاجرتی آلمان ،همچنین نحوه رفتار با ترامپ و مجموعه ای از چالش های سیاست
خارجی از جمله خروج انگلیس از اتحادیه اروپاست .مرکل در پاسخ به پرسشی درباره روابط
کاری اش با ترامپ ،اعالم کرد« :می توان گفت که ارزش ها ،یا چارچوب معمول ما ،هم اکنون به
شدت تحت فشار است» .وی افزود« :با این حال ،روابط کاری دو سوی اقیانوس اطلس از جمله
با رئیس جمهور آمریکا برای ما ضروری است و من به توسعه آن ادامه خواهم داد».

فارس  -رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی در خصوص برخی ادعاها
که حکایت از اجرا شدن سند  2030در مدارس کشور دارد ،گفت :بارها توسط مقامات مختلف
گفته شده که پرونده سند  2030در کشور بسته شده است.
عارف با بیان این که سند  2030را یونسکو مطرح کرد و همزمان بنده هم موضعگیری کرده و
سند تحول خودمان را بسیار مترقیتر دانستم ،افزود :آن چه برای همه ما الزامی است اجرایی
کردن سند تحول است و  2030به هیچوجه در دستورکار دولت ،مجلس و آموزش کشور نیست.

• •درخواست روحانی برای تشکیل اتاق فکر
ایلنا  -رئیس دفتر رئیس جمهور از درخواست روحانی برای تشکیل اتاق فکر با نخبگان خبر داد.

محمود واعظی درخصوص بکارگیری نخبگان در بدنه دولت و ترمیم کابینه ،گفت :رئیسجمهور
در جلسهای از تمامی وزرا و اعضای کابینه خواست که ارتباط خود را با اعضای هیئت علمی،
دانشگاهیان ،صاحب نظران و نخبگان کشور از گذشته بیشتر و از آنان نظرخواهی کنند.
وی ادامه داد :روحانی به اعضای دولت توصیه کرد جلسات جانبی با نخبگان جامعه داشته
باشند و اتاق فکری را با حضور آنان تشکیل دهند.

• •یاوهگویی نتانیاهو علیه ایران

باشگاه خبرنگاران  -نخستوزیر رژیم صهیونیستی بار دیگر ادعاهای واهی خود را علیه
کشورمان تکرار کرد.
بنیامین نتانیاهو در نشست مطبوعاتی مشترک با «ویکتور ُاربان» نخستوزیر مجارستان ،در
ادعاهایی بیاساس ایران را تهدیدی برای کشورهای اروپایی و جهان معرفی کرد.
وی در ادامه اظهارات بیاساس خود علیه کشورمان مدعی شد :اسرائیل در خط مقدم مبارزه با
اسالم رادیکال است و از بین همه کشورهای اسالمی  ،ایران بزرگ ترین تهدید برای کشورهای
اروپایی است.

• •درخواست کنگره آمریکا از «پامپئو» برای تحریم صداوسیمای ایران
تسنیم  -برخی از نمایندههای کنگره آمریکا و فعاالن یک گروه البی ضدایرانی از «مایک پامپئو»،

خواستهاند موانع موجود برای تحریم صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران را بردارد.
پایگاه «واشنگتنفریبیکن» نوشته «مخالفان ایران» و برخی از نمایندگان کنگره از وزارت
خارجه آمریکا خواستهاند به سیاست چندسالهای که مانع تحریم صدا و سیمای ایران میشود
پایان دهد.

• •طرح سناتور آمریکایی برای تحریم مقامهای ایرانی

تسنیم  -یک نماینده مجلس سنا از معرفی طرحی در این مجلس برای تحریم برخی از مقامهای
ایران خبر داد.
«تام کاتن» ،گفت که طرحی را برای تحریم مقامهای ایرانی در این مجلس معرفی کرده است
که هر کسی که آمریکاییها را گروگان میگیرد حق آمدن به ایاالت متحده و لذت بردن از
آزادیهای آن را ندارد .تا زمانی که حکومت ایران به حقوق اساسی آمریکاییها احترام نگذارد،
از خودشان و خانوادههایشان در این کشور استقبال نخواهد شد.

• •«امیدیها» با روحانی دیدار می کنند
ایلنا-رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید مجلس دهم با اشاره به برگزاری نشست روز دوشنبه

هفته آینده اعضای هیئت رئیسه این فراکسیون با رئیسجمهور تاکید کرد :بحث ترمیم کابینه و
چگونگی مقابله با مشکالت سیاسی و اقتصادی برخی از محورها و دستورکارهای احتمالی این
جلسه خواهد بود.جالل میرزایی گفت :با توجه به رایزنیهایی که از مدتی قبل میان فراکسیون
امید و نهاد ریاستجمهوری انجام شده بود ،قرار است دیداری با حضور تعدادی از اعضای
فراکسیون امید با آقای روحانی برگزار شود.

• •واکنش بروجردی به شایعه بازداشت

فارس  -عالءالدین بروجردی نماینده مجلس در واکنش به شایعه بازداشتش گفت :دشمن به
این نوع دروغپردازیها عادت دارد.
وی اظهارکرد :در طول همه سالهای پس از پیروزی انقالب اسالمی در مسیر خط امام و رهبری
مواضع من خیلی روشن ،صریح و قاطع علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است به همین
دلیل بنده در طول سالهای پس از پیروزی انقالب به آمریکا ممنوعالورود بودهام .وی اظهار
کرد :دشمنان به طور طبیعی از اینگونه ترفندها و خبرسازیهای دروغ مبنی بر خبری که امروز
منتشر کردند استفاده میکنند که ما به این نوع دروغها عادت کردهایم.

