صاحب امتیاز :موسسه فرهنگی هنری خراسان                                     مدیر مسئول :محمد سعید احدیان               سردبیر  :علی ولیزاده  
دفترمرکزی :مشهد،بلوارشهیدصادقی(سازمانآب)                                   صندوق پستی                 91735-511 :تلفن051-37634000 :

نمابر  دبیرخانه                                                051-37624395:پیامك                               2000999 :چاپ:شهرچاپخراسان
سرپرستى استان  خراسان  جنوبى:بیر جند،خىابان  مدرس،خىابان باهنر غربى،شماره                43
تلفن سرپرست                                          056- 32443939:تحریریه                  056- 32448050:نمابر تحریری ه 056 - 32448054 :
ک056- 32448053:
واحد آگهی و اشتراک                                      056- 32448052:صندوق پستی                97175 -514 :نمابر آگهی و اشترا 

سهشنبه  31اردیبهشت 15 .۱۳۹8رمضان  .۱۴۴۰شماره  2998

w w w . k h o r a s a n n e w s . c o m    e m a i l : b i r j a n d @ k h o r a s a n n e w s . c o m

گوناگون
• •سکه ۵۰۰هزار تومان ارزان شد

تسنیم-رئیس کمیسیون تخصصی طال و جواهر
گفت :قیمت سکه نسبت به  ۱۰روز قبل  ۵۰۰هزار
تومان کاهش یافته است .به گفته «کشتی آرای»،
قیمتهاهر ۱۵دقیقهیکباردربازارکممیشود.

• •اعالمفرایندثبتنامبرایفرزندخواندگی

معاوناجتماعیسازمانبهزیستیگفت:اولویتهای
پذیرش فرزندخواندگی به ترتیب با زن و شوهر بدون
فرزند ،دختران و زنان مجرد و بدون فرزند و سپس
زوجیندارایفرزن داست.بهگفته«مسعودیفرید»،
درخواست متقاضیان فرزند در مقطع سنی باالی
هفتسالخارجازنوبترسیدگیمیشود.

• •مهلتثبتنامآزموندستیاری
دندان پزشکی

ایسنا -مهلت دوباره ثبت نام آزمون دستیاری
دندان پزشکی از روز گذشته آغاز شد و تا امروز ادامه
دارد.مرکزسنجشتاکیدکردهاستاینمهلتبههیچ
وجهتمدیدنخواهدشد.

• •شهریهمدارسغیردولتیبایدشفافشود

مهر -وزیر آموزش و پرورش گفت :شهریه مصوب
تکتکمدارسغیردولتیبایدبهطورکاملوشفاف
برای مردم اطالع رسانی شود« .بطحایی» ،افزود :در
مدارسغیردولتیبایدهزینههاوشهریههاثبتشده
باشدتاخانوادههابتوانندآنراببینند.

• •کاهش ۱۰هزارتومانیقیمتگوشتقرمز

مهر -معاون وزیر جهاد کشاورزی از کاهش ۱۰
هزار تومانی قیمت گوشت قرمز نسبت به ایام قبل از
عید خبر داد« .رضایی» ،گفت :در زمینه محصوالت
پروتئینیهیچکمبودینداریم.

• •غایبانوظیفهمنتظربخششنباشند

مهر -سردار «کمالی» ،رئیس اداره سرمایه انسانی
سرباز ستاد کل نیروهای مسلح گفت :بخششهای
مستمرومتوالی،سببشدکهعدهاینسبتبهاجرای
قانون بیتفاوت باشند؛ بنابراین تاکید میکنم که
غایبانمنتظربخششنباشند.

• •تصویببستهنحوهبرگشتارزصادرات

صدا و سیما -بانک مرکزی اعالم کرد :بسته
سیاستینحوهبرگشتارزحاصلازصادراتامسال
ونحوهرفعتعهدارزصادراتیسال 97صادرکنندگان
تصویبشد.
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سیاسی و بین الملل

رئیسجمهوربهدستگاههایاجراییدستورداد

تسهیلدرفرایندسرمایهگذاریداخلیوخارجی
رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی دستور داد تا برای
تسهیل فرایند سرمایه گذاری داخلی و خارجی و رفع موانع
آن به ویژه در زمینه مقررات زاید و دست و پاگیر و غیر ضرور و
جذبسرمایهایرانیانمقیمخارجازکشوروهمچنینواگذاری
بنگاه های اقتصادی به بخش غیر دولتی به طور جدی
تسریع کنند .به گزارش ایسنا  ،حجت االسالم والمسلمین
«روحانی»همچنینبهسازمانمیراثفرهنگی،صنایعدستی
وگردشگریدستوردادباتوجهبهوضعیتبارشهادرامسال
و تامین شرایط مناسب برای جذب گردشگر ،برای توسعه
گردشگریاقدامکند.براساسدستوررئیسجمهور،وزارت

جهادکشاورزینیزمکلفشدهاستبرایحصولخودکفایی
درمحصوالتاساسیکشاورزیبرایتولیدآنهادرداخلیا
در صورت ضرورت تولید از طریق کشورهای همسایه اقدام
کند .افزون بر این ،وزارتخانههای آموزش و پرورش و علوم،
تحقیقات و فناوری باید با کاهش ساعت های آموزشهای
صرفنظری،برایآموزشمهارتهایعملیوتوسعهآنهادر
مراکزآموزشیاقدامکنند.براساسایندستور،دستگاههای
اجراییشاملصداوسیمایجمهوریاسالمیایرانبهمنظور
رونقفعالیتهایاقتصادی،آموزشیوفرهنگیوهمچنین
اشتغالزاییاقداماتالزمراانجامدهند.

نماینده محالت روز گذشته در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد
که باید قانون درباره افزایش حقوقها اعمال شود تا نگرانی در مردم ایجاد نکند.
به گزارش ایسنا ،حجت االسالم «علیرضا سلیمی» افزود :افزایش حقو قها به
نحوی بوده که حقوق بگیران دچار اضطراب شدند .برخی احکام صادر شد اما
بعد حقوقها کاهش پیدا کرد به عنوان مثال مستخدمی در وهله اول  ۶۰۰هزار
تومان افزایش حقوق داشت اما بعد حقوق او را  ۴۰۰هزار تومان اضافه کردند.
به گفته وی ،در پار های موارد حقوق فروردین ماه افزایش و حقوق اردیبهشت
ماه کاهش یافت .الزم است رئیس مجلس دستور دهد که قانون درباره افزایش
حقو قها اعمال شود که سبب نگرانی در مردم نشود« .علی الریجانی» رئیس
مجلس هم در پاسخ به این تذکر گفت :در این باره کمیسیون برنامه و بودجه،
جلسه برگزار و موضوع را رسیدگی میکند و قرار است نتیجه به ما اعالم شود و
آن را پیگیری میکنیم.

مدیر کل دفتر سرمایه گذاری اقتصاد مسکن از تشکیل کمیته ملی تعیین سقف
اجاره بهای مسکن در وزارت راه و شهرسازی با ابزار تشویقی خبر داد و گفت:
پیگیری تشکیل کمیته ملی تعیین افزایش نرخ اجاره بها با جدیت دنبال میشود
و در حال دریافت مجوز هستیم .به گزارش صدا و سیما« ،فرهادیه» افزود :هدف
این است که افزایش نرخ اجاره بها از تورم بیشتر نباشد به همین دلیل وزارت راه
و شهرسازی راهکاری را برای سامان دهی و تعیین شاخص به منظور افزایش نرخ
اجاره بها پیشنهاد داد که کمیتهای  ۹نفری از نمایندگان بخش خصوصی و مجلس
و مشاوران امالک و بانک مرکزی شکل گیرد .به گفته وی ،دولت ابزار تنبیهی
برای معامالت اجاره بهای مسکن ندارد ،اما در مقابل ابزار تشویقی را مد نظر قرار
داده است طوری که اگر شخصی در چارچوب کمیته نرخ اجاره بها را تعیین کند از
معافیت مالیاتی بهره میبرد و با توجه به این که برخی موجران از طریق اجاره بها
امرار معاش میکنند در این کمیته هر دو طرف را مورد نظر قرار دادیم.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور
گفت :کار تهای هوشمند ملی تولید
داخل به زودی توزیع میشود .به گزارش
صدا و سیما« ،ابوترابی» با تاکید بر این که
کارتهای ملی قدیمی باطل شده است،
افزود :با هماهنگی دستگاههای خدمت
رسان ،رسید یا قبضی که در اختیار افراد
ثبت نام کرده قرار دارد در حکم کارت
هوشمند ملی است .وی ،پنج استان
دارای باالترین میزان عمومی ازدواج در
سال گذشته را شامل خراسان شمالی،
اردبیل ،کردستان ،لرستان و خوزستان

اعالم و اضافه کرد :سیستان و بلوچستان،
چهارمحال و بختیاری ،ایالم ،خراسان
جنوبی ،هرمزگان و بوشهر ،استانهای
دارای پایینترین میزان عمومی طالق
است .وی ،با بیان این که در ثبت احوال
کودک همسری را ثبت نمیکنیم ،افزود:
برابر قانون ازدواج دختران  ۱۳سال تمام
و پسران  ۱۵سال تمام ثبت میشود .به
گفته وی ،اگر افرادی پایینتر از این سن
و گواهی رشد و حکم رشد را گرفته باشند
و قاضی حکم داده باشد ،آمار آ نها در
ازدواجها ثبت میشود.

فارس -وزیر خارجه انگلیس در اظهاراتی خصمانه ،به دفاع از مواضع آمریکا در قبال ایران
پرداخت و گفت :در صورتی که منافع آمریکا در منطقه هدف قرار گیرد ،ایاالت متحده به این
اقدامپاسخمیدهد«.جرمیهانت»بهترینراهبرایرفعبحرانخاورمیانهراعقبنشینیایران
از فعالیتهای بیثبات کنندهاش دانست و افزود :در صورت هدف قرار گرفتن منافع آمریکا،
آنهاتالفیخواهندکردواینموردیاستکهایرانیهانیازبهتفکربسیاردقیقدربارهآندارند.

ترامپ :با ایران وارد جنگ نمی شوم

الریجانی:روندافزایشحقوقهاراپیگیریمیکنیم

ظریف :ایرانیهاسرافراز ایستادهومتجاوزان رفتهاند
وزیر امور خارجه ایران در واکنش به توییت
شب گذشته دونالد ترامپ رئیسجمهور
آمریکا به او یادآوری کرد که ایرانیها چند
هزاره است که سرافراز ایستاد ه و متجاوزان
رفتهاند .به گزارش تسنیم« ،محمد جواد
ظریف»درپیامیتوییترینوشت:بهتحریک
تیم،Bدونالدترامپامیدواربهرقمزدنکاری
استکهاسکندر،چنگیزودیگرمتجاوزاندر
انجام آن شکست خوردند .ایرانیها هزاران
سال سرافراز ایستادهاند ،در حالی که
متجاوزان همه رفتهاند .تروریسم اقتصادی
و رجزخوانی نسلکشی «پایان کار ایران» را

موضعگیری خصمانه وزیر خارجه انگلیس علیه ایران

تسنیم-رئیسجمهورآمریکادرگفتوگوباشبکهفاکسنیوزباتکیهبرادعاهایبیاساساین
کشور مبنی بر این که ایران به دنبال دستیابی به تسلیحات هستهای است ،بار دیگر اظهار کرد
که اجازه رخ دادن چنین چیزی را به ایران نخواهد داد« .دونالد ترامپ» با بیان این که از جنگ
رویگردان است ،ادامه داد :کسی نیستم که با ایران وارد جنگ شوم ،اگر بخواهم وارد جنگی
شومآنجنگاقتصادیخواهدبود.

تشکیلکمیتهملیتعیینسقفاجارهبهایمسکن

کارتهای هوشمندملی داخلیبه زودیتوزیعمیشود

رتبه  7نشریات استانی در کشور

رقمنمیزند.هرگزیکایرانیراتهدیدنکن.
احترام را امتحان کنید ،جواب میدهد.
ترامپ بامداد روز گذشته در توییتی ،ایران را
به جنگطلبی متهم کرد و مدعی شد جنگ
«پایان کار ایران» را رقم خواهد زد .او نوشت:
اگرایرانجنگمیخواهدبهطوررسمیپایان
کارشخواهدبود.دیگرهرگزایاالتمتحده
راتهدیدنکن!
ارتش آمریکا در هفتههای گذشته با متهم
کردن ایران به افزایش تحرکات در منطقه
ناوگروه «یواساس آبراهام لینکلن» و چهار
بمبافکن«بی»52راروانهمنطقهکردهاست.

محکوميت اقدام تروریستی در راه آهن خواف هرات

صدا و سیما -سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان حادثه اقدام تروریستی مین گذاری
در مسیر راه آهن خواف هرات را محکوم کرد« .موسوی» ،با ابراز همدردی با خانواده شهدا و
مجروحان ایرانی حادثه گفت :بررسی ابعاد این حادثه و کمک به مداوای مجروحان بالفاصله
آغازشدهاست.

هفته آینده؛ نشست برجامی با کشورهای اروپایی

تسنیم -سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از برگزاری دومین نشست این
کمیسیونباسفرایکشورهایاروپاییدرهفتهآیندهخبرداد«.علینجفی»گفت:قراراستدر
ایننشستسفرایکشورهایاروپاییمانندآلمان،فرانسه،انگلیسوروسیهونیزسفرایدیگر
کشورهاحضورداشتهباشندودربارهموضوعهایمرتبطبابرجام،منطقهوتصمیماخیرایران
دربارهضرباالجل 60روزهبهاروپاییهابرایکاهشتعهداتشدربرجامبحثوتبادلنظرشود.

حفظ توافق هستهای با ایران مهم است

فارس-وزیرخارجهآلمانباتاکیدبراینکهنبایدگذاشتاحزابراستگرایپوپولیستدراروپا
قدرت بگیرند ،بر لزوم حفظ توافق هستهای با تهران تاکید کرد و گفت :درباره ایران با همتایان
آمریکایی و روسی خود صحبت کرده ام« .ماس» افزود :آلمان مذاکره نزدیکی با مسئوالن در
ایران دارد .حفظ توافق هستهای با ایران مهم است و اگر ایران از توافق هستهای با خارج شود
در این صورت غنیسازی اورانیوم را افزایش خواهد داد و آلمان مذاکره نزدیکی با مسئوالن در
ایراندارد.

وزیر خارجه عمان در تهران

فارس-وزیرامورخارجهعمانروزگذشتهواردتهرانشد.دراینسفر«یوسفبنعلوی»با«محمد
جوادظریف»وزیرامورخارجهکشورماندیداروگفتوگوکرد.

استیضاح «رضا رحمانی» کلید خورد

مهر-استیضاح«رضارحمانی»درمجلسکلیدخورد.نمایندهمردمسبزواردرمجلسازتدوین
طرح استیضاح وزیر صنعت ،معدن و تجارت در مجلس خبر داد« .حسین مقصودی» گفت :با
وجوداینکهاینروزهاموضوعاستیضاحوزیرانیمانندبطحایی،سلطانیفر،زنگنهوحجتیدر
مجلسمطرحاست،موضوعاستیضاحرحمانینسبتبهاینوزیرانبسیارداغتراستوموافقان
بسیارزیادیدارد.

