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گوناگون

 ۱۵آذر؛ آخرین مهلت ترک خدمت
بازنشستگان
مهر« -ناصر سراج» رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره
به اختالفات پیش آمده در تفسیر زمان اجرای قانون منع به
کارگیری بازنشستگان ،گفت :آخرین روزی که بازنشستگان
برای ترک خدمت فرصت دارند  ۱۵آذر است.

عذرخواهی وزیر راه از مالکان
مسکن مهر
مهر« -محمد اسالمی» وزیر راه و شهرسازی در دیدار با
نمایندگان پروژه های مسکن مهر پردیس ،با تأکید بر اولویت
دهی این وزارتخانه ،به پایان پروژه های مسکن مهر ،به عنوان
نماینده دولت از آن ها عذرخواهی کرد.

«حناچی» به عنوان شهردار تهران
انتخاب شد
صدا و سیما« -پیروز حناچی» با  11راي به عنوان شهردار
تهران انتخاب شد تا جایگزین محمد علی افشانی شود.

 ۱۱درصد ایرانیان مبتال به دیابت
صدا و سیما -دکتر «الریجانی» معاون آموزشی وزیر بهداشت،
از ابتالی  ۱۱درصد جمعیت کشور به بیماری دیابت خبر داد
و گفت ۱۵ :درصد هزینههای سالمت در جهان برای بیماری
دیابت و عوارض ناشی از آن هزینه میشود.

بازگشت افتخارآفرینان نجوم ایران
شبکه خبر -تیم دانش آموزی کشورمان پس از کسب عنوان
اول دوازدهمین المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک IOAA
 2018در چین بامداد روز گذشته به میهن بازگشت.

قیمت طال و سکه در بازار
تسنیم-روز گذشته قیمت سکه تمامبهار آزادی در بازار تهران
به چهار میلیون و  ۲۸۰هزار تومان رسید و هر قطعه سکه
تمامبهار آزادی طرح قدیم چهار میلیون و  50هزار تومان
معامله شد.

بزرگ ترین گردهمایی نخبگان
جهان اسالم
تسنیم -سوم تا پنجم آذر ماه امسال تهران میزبان بزرگ ترین
گردهمایی نخبگان جهان اسالم با حضور اندیشمندان ،علما
و مفتیان  ۸۰کشور خواهد بود.
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روحانی در جلسه شورای عالی اجتماعی کشور:

یمشکالت وایجادناامیدی
بزرگنمای 
ظلمبهمردماست

رئیس جمهور در جلسه شورای عالی اجتماعی
کشور ،تقویت امید به آینده و تالش بیشتر برای
تحکیم و تقویت اطمینان و امنیت خاطر را برای
مردم در حوزه رفع نگرانیها از آسیبهای
اجتماعی ،مورد تأکید قرار داد.
حجتاالسالموالمسلمین«روحانی»دراینجلسه،
اقدامات انجام شده در حوزه پیشگیری و مقابله
با آسیبهای اجتماعی طی سالهای اخیر را
امیدوارکننده دانست و اظهار کرد :همه دستگاهها
به ویژه وزارت کشور در پی تأکیدهای مقام معظم
رهبری درباره مسائل و آسیبهای اجتماعی ،با
احساس وظیفه بیشتری وارد عرصه شده اند و آمار
اقدامات انجام شده ،نشان میدهد که گامهای
بسیار مهم و خوبی در این عرصه برداشته شده
است.
وی ادامه داد :اگر چه امروز مردم به دلیل تحریم
با مشکالتی در حوزه اقتصادی و معیشتی مواجه
شدهاند و مشکل کسانی که حقوق ثابت دارند،
مضاعف است ،اما مطمئن هستیم که مشکالت
سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی قابل حل و فصل
است و به فضل الهی برطرف خواهد شد و چنین
نیست که این مشکالت حل شدنی نباشد.
وی با بیان این که مردم بعد از  13آبان نسبت

نمی توان از حذف کنکور صحبت کرد
تسنیم -سید «محمد بطحایی» وزیر آموزش و پرورش با
تاکید بر این که اعتماد جامعه به آموزش و پرورش ،معلمان
و مدیران نباید کاهش یابد ،گفت :فع ً
ال نمی توان از حذف
کنکور صحبت کرد.

استفاده همزمان از  2کارت سوخت
ممکن نیست
ایسنا-شرکت ملی پاالیش و پخش فراورد ههای نفتی در
جدیدترین اطالعیه خود اعالم کرده است :پیرو انتشار
اخباری مبنی بر خرید و فروش کارتهای هوشمند سوخت،
شخصی به وسیله فروش کارت و سپس تقاضای صدور کارت
المثنی ،به اطالع میرساند با توجه به ظرفیتهای سامانه
هوشمند سوخت ،امکان استفاده همزمان از دو کارت وجود
ندارد.

دستور حذف دو شغلهها صادر شد
ایسنا « -شریعتمداری» وزیر کار در نامهای به مدیران عامل
سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری،
دستور حذف مدیران چند شغله از هیئت مدیره شرکت های
تابعه آن ها را صادر کرد.

واردات  ۱۰میلیون تن کاالی اساسی
ایسنا  -بر اساس تاز هترین آمار تجارت خارجی کشور طی
ل  ۱۰میلیون و  ۴۵۰هزار تن کاالی اساسی به
هفت ماه امسا 
ارزش پنج میلیارد و  ۳۴۳میلیون دالر وارد کشور شده است.

شکواییه  ۱۰بندی نمایندگان از آخوندی
فارس -جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی شکوایی ه
 ۱۰بندی علیه «آخوندی» وزیر سابق راه و شهرسازی تهیه و
تدوین کردند.

انفجار در ننگرهار افغانستان
مهر« -خوگیانی» سخنگوی والی ننگرهار افغانستان اعالم
کرد :در انفجار روز گذشته والیت ننگرهار یک نفر کشته شده
است و  ۱۱نفر زخمی شده اند.

 5باند قاچاق مواد مخدر متالشی شد
مهر -سربازان گمنام امام زمان(عج) با اقدامات اطالعاتی
موفق شدند پنج باند بین المللی قاچاق مواد مخدر را متالشی
و بیش از شش تن پیش ساز هروئین و  ۳۸۵کیلوگرم هروئین
کشف و ضبط کنند.

یک هیئت مصری به اسرائیل میرود
ایسنا -یک منبع آگاه در جنبش حماس اعالم کرد ،یک هیئت
امنیتی مصری امروز به منظور بررسی تالشها برای برقراری
آتشبس در نوار غزه وارد اراضی اشغالی میشود.
به گفته وی ،طرف مصری مذاکرات فشردهای بین اسرائیل
و این جنبش به منظور دستیابی به آتشبس میان دو طرف به
جریان انداخته است.

سیاسی و بین الملل
• •بررسی استانی شدن انتخابات مجلس

صدا و سيما -دومین جلسه بررسی طرح اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای
اسالمی با حضور نمایندگان مجلس و حقوقدانان شورای نگهبان برگزار شد .در این جلسه «سام
سوادکوهی» به عنوان حقوقدان شورای نگهبان و «بهادری» از پژوهشکده شورای نگهبان نظر
خود را درباره استانی شدن انتخابات مجلس بیان کردند.

• •تحریمهای آمریکا تأثیری ندارد

مهر « -محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در گفت و گو با پایگاه عرب
زبان «العربی الجدید» اعالم کرد که تحریم های ضد ایرانی ایاالت متحده آمریکا نمی تواند
تغییری در سیاست های ایران که مطابق میل واشنگتن باشد ،ایجاد کند.

• •طرح اصالح قانون صدور چک در جلسه شورای نگهبان

• •اولویت بندی مدیریت طرح های عمرانی در بودجه 98

ایرنا« -نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :دغدغه دولت در بودجه سال آینده تحقق
رشد اقتصادی و رفع مشکل اشتغال است ،بنابراین مدیریت طرح های عمرانی اولویت بندی
می شود.

• •واگذاری مسئولیت هایی از معاونت اجرایی رئیس جمهور
س جمهور از واگذاری برخی مسئولیتهای معاونت
تسنیم« -محمود واعظی» رئیس دفتر رئی 

به قبل از آن ،امیدواری بیشتری پیدا کردهاند،
افزود :قبل از  13آبان برخی تصور میکردند که
اتفاقات خاصی رخ خواهد داد و زندگی مردم به هم
خواهد ریخت ،اما پس از آن همه مشاهده کردند
که این تصورات ،واهی و غلط است و هیچ کدام از
ادعاهای دشمن ،به آن صورتی که انتظار داشتند،
تحققنیافت.
وی با اشاره به این که گاهی بعضی رسانهها و

روزنامهها واقعیات تلخ را بیش از آنچه هست،
بزرگ جلوه میدهند ،اظهار کرد :این بزرگنمای 
ی
مشکالت و ناامید کردن مردم ،ظلم بزرگی به
مردم است و همه باید در این زمینه هوشیارانه عمل
کنند .وی ادامه داد :مقابله و رفع برخی آسیبهای
اجتماعی مانند فقرزدایی ،نیازمند اقدامات
عملی و اجرایی است که باید در این حوزه با قوت
تصمیمگیری و عمل کرد.

جزئیات جدید از اقالم بسته حمایتی
مطابق تصویب نامه هیئت وزیران ،اولین مرحله
اجرای «طرح حمایت غذایی از اقشار کم درآمد
جامعه» ،توسط وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از
دوشنبه 21آبان 97عملیاتی و جزئیات مرحله اول
این طرح به شرح زیر اعالم شده است.
به گزارش تسنیم ،مرحله اول این طرح شامل
مددجویان و مشموالن کمیته امداد امام خمینی
(ره) و سازمان بهزیستی کشور است؛ در این طرح
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صدا و سیما  -سخنگوی شورای نگهبان از بررسی طرح اصالح قانون صدور چک در جلسه این
هفته شورا خبر داد« .کدخدایی» در کانال سروش خود درباره دستور جلسه این هفته نوشت:
«در جلسه این هفتهشورای نگهبان طرح اصالح قانون صدور چک اعادهشده توسط شورا
رسیدگی می شود».

به ازای هر خانوار و بر حسب بعد خانوار از 100
تا  300هزار تومان ،کارت یارانه سرپرست خانوار
شارژ خواهد شد .این خانوارها میتوانند با مراجعه
به فروشگاههای طرف قرارداد طرح ،اقدام به خرید
اقالم متنوع مواد غذایی مورد نیاز خود کنند.
کاالهای هدف این طرح شامل مواد غذایی مانند
گوشت ،مرغ ،برنج ،حبوبات ،روغن و دیگر مواد
خوراکی مورد نیاز خانوارهاست که سرپرستان

دولت  ۲برابر سال ۹۶خود را مقروض کرد
مهر«-حاجی بابایی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
گفت :دولت حدود دو برابر سال گذشته اقدام به انتشار اوراق
کرده که این امر سبب بدهکارتر شدن دولت است.

روزنامه خراسان جنوبی /سیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی

رتبه  7نشریات استانی در کشور

شرایط ملتهب اقتصادی تا  2ماه آینده فروکش میکند
معاون اول رئیس جمهور با بیان این کهشرایط ملتهب اقتصادی تا دو ماه آینده
فروکش میکند ،گفت :تأکید داریم که بخش خصوصی میداندار اقتصاد کشور
باشد.
به گزارش تسنیم« ،جهانگیری» با اشاره به این که ایران از هر جهت دارای شرایط
استثنایی و ظرفیتهای منحصر به فرد است تصریح کرد :ما با اتکا به این فرصت
ها و با تأسی از اقتصاد مقاومتی قادریم بر مشکالت کشور غلبه کنیم و سختی ها
را پشت سر بگذاریم.
وی گفت :با اتکا به ظرفیت بخش خصوصی می توان کارهای بسیار بزرگی انجام
دا د و وظیفه دولت و نهادهای مدنی نظیر اتاق بازرگانی نظام بانکی کشور این است
که مشکالت پیش روی بخش خصوصی را برطرف کنند.

ظریف :تحریمهای آمریکا ناقض قطعنامه
شورای امنیت است

وزیر امور خارجه با انتشار پیامی در فضای مجازی تحریمهای آمریکا را نقض قطعنامه
 ۲۲۳۱شورای امنیت اعالم کرد .به گزارش صدا و سیما« ،محمد جواد ظریف» در
این پیام با اشاره به ادعاهای وزیرخارجه آمریکا نوشت :تحریمهای باز اعمال شده
آمریکا نقض قطعنامه ۲۲۳۱شورای امنیت است و قصد و تصمیم به گرسنگی دادن
مردم عادی ،جنایت علیه بشریت است.
وی با اشاره به پیگیری های حقوقی جمهوری اسالمی ایران ،درباره تحریم های
آمریکا نوشت :دیوان بینالمللی دادگستری پیش از این ادعای «پمپئو» درباره
معافیت های انسانی از تحریمها را تکذیب کرده است.
وی در پایان این پیام نوشت :روایتهای واقعیتمحور رسانههای غربی و نامه های
ضمیم ه شده (در این توییت) نشان میدهد چه کسی دارد دروغ میگوید.

حذف دفترچه بیمه سالمت از ۷۰روز دیگر

مدیر پروژه نسخه نویسی الکترونیک بیمه سالمت گفت :به استانها اعالم شده
است از بهمن ماه باید در یکی از شهرهای استانخود طرح حذف دفترچه بیمه را
اجرایی کنند.
به گزارش تسنیم« ،حاجی قاسمعلیم حذف دفترچه کاغذی بیمه سالمت را تغییر
رفتاری از وضعیت سنتی به وضعیت مدرندانست و اظهار کرد :در بسیاری از
کشورها طرح حذف دفترچه آغاز شده است ،زیرا این اقدام عالوه بر ارائه خدمات
مناسب به بیمهشدگان ،ازبسیاری از سوء استفادههایی که به صورت کاغذی انجام
میشود؛ جلوگیری میکند.
قائممقاممعاونخدماتبیمهسالمتسازمانبیمهسالمتبااشارهبهاجرایپایلوت
حذف دفترچه در استان کرمان بیان کرد :بیشترافراد در مراجعه به سیستمهای
اداری و بانکی کارت ملی خود را به همراه دارند ،در نتیجه میتوان با همان کارت و
شماره ملی خدماتبیمه ای را نیز دریافت کرد وامیدواریم طرح حذف دفترچه را
حداقل تا پنج سال آینده به طور کامل در کشور اجرا کنیم .

 AFCفوتبال ایران را به تحریم تهدید کرد

کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه ای به مسئوالن ورزش ایران تاکید کرده
است :دخالت سوم شخص در مسائل فوتبال را نمی پذیرد.
به گزارش مهر ،در این نامه کنفدراسیون فوتبال آسیا تاکید کرده است که بر اتفاقات
فدراسیون ایران نظارت ویژه دارد و به عنوان یک نهاد غیر دولتی اجازه نمی دهد
شخص سوم در امور این رشته دخالت کند .در نامه کنفدراسیون فوتبال آسیا که به
نظر می رسد در جریان ریز اتفاقات داخل ایران قرار دارد آمده است :انجمن های
غیر دولتی از جمله فدراسیون فوتبال ایران باید بدون دخالت سوم شخص از طرف
دولت یا پارلمان وظایف خود را انجام دهند.

اجرایی رئیسجمهور به دفتر رئیسجمهور خبر داد.

• •مرزهای ایران و عراق باز است

ایسنا-مدیر کل مرزی وزارت کشور گفت :تردد کامیونها در مرزهای ایران و عراق در حال انجام
است و هیچ مرزی میان دو کشور بسته نیست.
«حیدری» افزود :دولت عراق مشکالتی در بخش گمرک خود دارد و در حال ایجاد تغییراتی در
گمرک است به همین دلیل توقفهایی در مرزها انجام شده بود ،اما تردد کامیونهای کشورمان
به عراق به صورت روان در حال انجام است.

• •قاسمی :ایران نگران شرایط وخیم انسانی در یمن است

صدا و سیما« -قاسمی» سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان این که جمهوری اسالمی ایران
نگران شرایط وخیم انسانی در یمن است ،تصریح کرد :پایان بخشیدن به فاجعه انسانی در این
کشور ،مسئولیتی تاریخی برای جهان امروز است.

• •دور جدید گفت وگوهای ایران و هلند در تهران
ایرنا-دور جدید گفت و گوهای سیاسی ایران و هلند با حضور معاونان وزیران خارجه دو کشور در

با مراجعه به فروشگا ههای طرف قرارداد طرح،
میتوانند اقدام به خرید این کاالها کنند .بر این
اساس فهرست فروشگاه های طرف قرارداد طرح
شامل فروشگاه رفاه ،اتکا ،افق کوروش ،هفت،
امکان ،اسکاد ،فرهنگیان ،جانبو و تعاونی مصرف
محلی و تعاونی روستایی کشور است .جزئیات
مربوط به مراحل دیگر طرح در اطالعیه های بعدی
اعالم خواهد شد.

تهرانبرگزارشد.سید«عباسعراقچی»درایندیدار،حمایتدولتهلندازحفظواجرایبرجام
و همچنین موضع این کشور نسبت به مقابله با یک جانبه گرایی و قوانین فراسرزمینی آمریکا را
مورد استقبال قرار داد« .آندره هاسپلز» نیز افزود :هلند هم در ظرفیت ملی و هم به عنوان عضو
اتحادیه اروپا و عضو غیر دایم شورای امنیت از برجام حمایت می کند.

• •بولتون :فشار به ایران را تشدید می کنیم
مهر -مشاور امنیت ملی کاخ سفید در ادامه کارزار جنگ اقتصادی علیه ایران ،مدعی تشدید

تحریمها و افزایش فشار علیه این کشور شد .
«جان بولتون» ادعا کرد :قصد ما این است که آن ها را به شدت تحت فشار قرار دهیم تا آن جا که جا
داشته باشد .وی افزود :از ابتدا هدف ما به صفر رساندن صادرات نفت ایران بود.

