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اخبار
شاخص کل بورس وارد کانال ۹۳هزار واحدی
شد
در آخرین روز معامله بورس تهران در این هفته فعاالن بازار بار دیگر
شاهد سقفشکنی دماسنج بازار سرمایه بودند .شاخص کل بورس
در رونــدی بیسابقه طی ماههای گذشته توانست وارد کانال
۹۳هزار واحدی شود .به گزارش ایسنا ،روز چهارشنبه شاخص کل
بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران  ۶۵۴واحد رشد کرد و برای بار دیگر
توانست سقفشکنی کند و در تراز  ۹۳هزار و  ۲۸۳واحدی بایستد.

یک محموله کاغذ در حال ترخیص از گمرک
است
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی اعالم کرد :یک
محموله کاغذ در حال ترخیص از گمرک است .به گزارش ایسنا،
حسین انتظامی گفت :با مساعدت بانک مرکزی که ارز مبادلهای
در اختیار واردکنندگان کاغذ قرار داد ،یک محموله  ١٠هزار تنی
کاغذ روزنامه و کاغذ تحریر در حال ترخیص از گمرک است و تا هفته آینده به
انبارهای چاپخانهها میرسد.

مازاد ذخایر جهانی نفت به  ۱۳۰میلیون
بشکه رسیده است
دبیرکل اوپک گفت :این سازمان به هدف خود مبنی بر برقراری
توازن مجدد در بازار نفت نزدیک شده و مازاد ذخیره جهانی نفت
در سایه کاهش تولیدهای اوپک همچنان در حال کاهش است .به
گزارش تسنیم ،بارکیندو افــزود :مازاد ذخایر نفتی جهان شامل
نفت خام و فراوردههای نفتی کاهش یافته و به  130میلیون بشکه باالتر از متوسط
جهانی رسیده است.

ورود  ۵۳۶۲خودروی لوکس قاچاق از سال 95
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی با ادعای فساد گسترده
در اداره کل گمرک گفت :به دلیل بیاعتنایی مسئوالن گمرک از
ابتدای سال  ۹۵تا پایان مهرماه  ۵۳۶۲ ،۹۶خودروی لوکس به
صورت قاچاق وارد کشور شده است .کسی به این وضعیت اعتنایی
نداشته و پاسخگو نیست .به گزارش ایسنا ،امیر خجسته در نشست خبری در حاشیه
جلسه علنی صبح دیروز مجلس ،با انتقاد از نحوه مبارزه با قاچاق کاال و ارز در
سازمانهای نظارتی به خصوص اداره کل گمرک ،گفت :متاسفانه قاچاق کاال در
انحصار برخی افراد است.

دولت به استقالل و پرسپولیس کمک مالی
نمیکند
وزیر ورزش و جوانان گفت :باشگاههای استقالل و پرسپولیس با
هزینه جاری حدود  800میلیارد ریال ،اوقات فراغت حدود 50
میلیون نفر را پر میکنند و دولت ریالی به این دو باشگاه کمک
نمیکند .به گزارش ایرنا ،مسعود سلطانی فر در نشستی صمیمی
با فرزندان جمعی از ســرداران شهید افــزود :عمده وظایف و فعالیتهای ما در
خصوص جوانان اعطای وام قرض الحسنه به زوجهای جوان ،ایجاد خانههای جوان
و گسترش تشکلهای مردم نهاد که به حدود  2هزار تشکل رسیده و توسعه دفاتر
مشاوره ازدواج است و عزم و اراده جدی داریم تا با تعامل با سایر وزارت خانهها
مشکالت این قشر را به حداقل برسانیم.

تلگرام از سال آینده پولی میشود
مدیرعامل شرکت تلگرام اعالم کرد :تلگرام هم اکنون به عنوان یک
شبکه اجتماعی غیرانتفاعی فعالیت میکند و از اوایل سال آینده
شروع به پولی کردن برخی فعالیتهای خود خواهد کرد.به گزارش
تسنیم به نقل از بلومبرگ ،پاول دوورف ،مدیرعامل شرکت تلگرام
اعالم کرد :این شبکه اجتماعی تاکنون پیشنهادات خریدی به ارزش  3تا  5میلیارد
دالر دریافت کرده اما تلگرام حتی به قیمت  20میلیارد دالر هم فروشی نیست.
تلگرام هم اکنون حدود  180میلیون کاربر دارد که  40میلیون نفر در ایران زندگی
میکنند.

ظریف :آماده آتش بس فوری در یمن هستیم
ظریف از آمادگی ایران برای هر گونه تالش به منظور دستیابی به
آتش بس فوری ،ارسال کمکهای بشردوستانه و گفتوگوی یمنی
ـ یمنی خبر داد .به گزارش ایسنا ،محمد جواد ظریف ،وزیر امور
خارجه کشورمان در توئیتی نوشت :پایان دادن به کابوس جنگ در
یمن مسئولیت مشترک همه ماست .ما این فهم فزاینده را که هیچ راهحل نظامی در
این زمینه وجود ندارد ،مورد استقبال قرار داده ایم و آمادگی کمک به هر گونه
تالش به منظور دستیابی به آتش بس فــوری ،ارســال کمکهای بشردوستانه و
گفتوگوی یمنی ـ یمنی را داریم.

آغاز فرایند حذف آبونمان از قبوض گاز
باشگاه خبرنگاران جوان :مجید بوجارزاده سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به
این که این شرکت مجری قانون است ،اظهار کرد :براساس اخطاریه دیوان عدالت
اداری فرایند حذف آبونمان از قبوض گاز آغاز شده است.

در اجالس فوق العاده سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی در استانبول مطرح شد

پیشنهادهای «روحانی» برای مقابله با
تصمیم ترامپ
رئیس جمهور ایــران همه کشورهای اسالمی
را به وحــدت و اتحاد فــرا خواند و با پیشنهاد
هفت اقــدام ضــروری بــرای مقابله با تصمیم
ناصحیح وغیر قانونی رئیس جمهور آمریکا
برای انتقال سفارت این کشور به شهر قدس
شریف تصریح کرد :آمریکا تنها در پی منافع
حداکثری صهیونیست هاست واحترامی برای
خواستههای مشروع فلسطینیان قائل نیست.
حــجــت االســــام و المسلمین دکــتــر حسن
روحانی روز گذشته در اجــاس فــوق العاده
ســـران کــشــورهــای عضو ســازمــان همکاری
اسالمی در استانبول ،گفت :اقدام اخیر دولت
آمریکا بــرای کسانی که هنوز روزنــه امیدی
به ایفای نقش مثبت آمریکا در حل بحران
فلسطین داشتند آشــکــارا روشــن ساخت که
آمریکا تنها در پی منافع حداکثری صهیونیست
هاست و احترامی برای خواستههای مشروع
فلسطینیان قائل نیست.
وی بــرای مقابله بــا ایــن اقــدامــات ظالمانه و
کوته نظرانه  7پیشنهاد داد و در پیشنهاد اول
تاکید کرد :ضروری است تصمیم اخیر آمریکا
در اعالم قدس شریف به عنوان پایتخت رژیم
صهیونیستی و انتقال سفارت خود به آنجا به
شدت توسط این اجالس محکوم شود.
روحانی گفت :در مورد دفاع از قدس و آرمان
فلسطین نباید اختالفی داشته باشیم .همه
معضالت جهان اسالم از طریق گفت و گو قابل
حل است .تنها از طریق وحدت اسالمی است
که بهتر میتوان از حقوق امت اسالم و قدس
حمایت کرد.
وی تصریح کــرد :دولــت آمریکا باید متوجه
این واقعیت بشود که جهان اســام نسبت به
سرنوشت فلسطین و قدس شریف بی تفاوت
نبوده و به سخره گرفتن مصوبات بینالمللی
و نــظــرات اکــثــریــت قــریــب بــه اتــفــاق جامعه
بینالمللی در موضوع فلسطین ،بدون هزینه
سیاسی نخواهد بود.
رئیس جمهور افــزود :کشورهای اسالمی به
طور یکپارچه موضع اصولی خود در مخالفت
با اقدام اخیر آمریکا را در گفت و گو با شرکای
آمریکا به ویژه کشورهای اروپایی مطرح و بر
لــزوم پایداری همه کشورها در برابر تصمیم
اخیر ترامپ تاکید کنند.
روحانی اظهار کرد :باید موضوع فلسطین به
موضوع اول جهان اسالم برگردد .با شکست
داعش در عراق و سوریه و لزوم تــداوم مبارزه

روی خط سیاست
موگرینی :تعامل با ایران به
نفع کل خاورمیانه است
ایرنا :موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا در اظهاراتی در پارلمان اروپا با دفاع از توافق
هستهای با ایران ،تعامل با ایران را به نفع کل منطقه
خاورمیانه دانست و گفت :اطمینان دارم آمریکا نیز
به اجرای کامل برجام متعهد خواهد بود و این پیام را
از وزیر خارجه آمریکا دریافت کردیم.

راهکاری برای ایجاد چارچوب
قانونمندتعییناختیارات
شهرداران

با دیگر گروههای تروریستی ،نباید از خطرات
رژیم صهیونیستی از جمله زرادخانه هستهای
این رژیم که کل جهان را تهدید میکند غافل
باشیم.
وی تصریح کــرد :سازمان ملل متحد به ویژه
شــورای امنیت و مجمع عمومی آن در مقطع
کنونی نقش کلیدی در مخالفت با تصمیم اخیر
آمریکا دارند الزم است هیئتهای نمایندگی
کشورهای اسالمی در ســازمــان ملل به طور
فعال در مباحثات شرکت کنند .روحانی ادامه
داد :باید تحرکات رژیم صهیونیستی به طور
مستمر رصد شود و سازمان همکاری اسالمی
در صورت نیاز برای اندیشیدن تدابیر الزم در
سطح وزی ــران یا ســران تشکیل جلسه دهد.
جمهوری اسالمی ایــران آمادگی دارد با تک
تک کشورهای اسالمی بــرای دفــاع از قدس
بـــدون هــیــچ گــونــه مــاحــظــه و پــیــش شرطی
همکاری کند .وی افزود :امروز از قدس سخن
میگوییم که اولین قبله گاه مسلمانان و سومین
حــرم مقدس اسالمی اســت و هویت و اعتبار
فلسطین به آن شناخته میشود .انتفاضه جدید
مردم مجاهد فلسطین در روزهای گذشته علیه
آمریکا و اشغال گران صهیونیست یک بار دیگر
آشکار ساخت که فلسطینیان به طرحهای پوچ
دل نبسته و بر خواسته به حق خود پافشاری
میکنند.
رئیس جمهور گفت :خوشبختانه کشورهای
اسالمی در قبال رویکرد دولت آمریکا نسبت به
شهر قدس واکنشی سریع از خود نشان دادند
و تشکیل این نشست معطوف به قرائت درست

کشورهای اسالمی از اقــدام نادرست رئیس
جمهور آمریکاست.
روحانی تاکید کرد :باید از همه راههای ممکن،
مانع اجرای این اقدام غیرقانونی دولت آمریکا
شویم .اما جای طرح این سوال وجود دارد که
چه عناصر و عواملی باعث شد رئیس جمهور
آمریکا ایــن چنین گستاخانه حرمت شکنی
کند؟!
وی اظــهــار کـــرد :امــــروز هــمــه م ـیدانــنــد که
بزرگترین دشمن یهودیان ،نه مسلمانان و نه
اعراب بلکه پروژه خطرناک صهیونیسم است.
ما مسلمانان و مسیحیان و یهودیان ،صاحبان
تاریخی این منطقه هستیم .این صهیونیستها
هستند که در ایــن جمع غریبه انــد و خــود را
بر این منطقه تحمیل کــرده انــد؛ آنهایی که
بذر تروریسم و خشونت گرایی را از سالهای
آغازین قرن گذشته به منطقه ما آوردند.
رئــیــس جمهور گــفــت :در چند دهــه گذشته
رژیــم صهیونیستی مسئول کشتار و آوارگــی
فلسطینیان و بی حرمتی به مقدسات اسالمی
در فلسطین اســت و در تمامی ایــن جنایات،
ایاالت متحده آمریکا با آن همراه و در شورای
امنیت با وتــوی خــود از آن حمایت کــرد و در
ارسال انواع سالح مخرب برای جنگ افروزی
از هیچ تالشی فروگذار نکرد و متاسفانه برخی
آمریکا را در طول سالها مذاکره ،داور گرفتند
و یا از آن حمایت خواستند و دل در گرو میانجی
گری آن سپردند.
روحانی اضافه کــرد :ایــاالت متحده هیچ گاه
میانجی صادقی نبوده و نخواهد بود.

عراقچی :بدعهدیهای آمریکا در برجام را پیگیری میکنیم
باشگاه خبرنگاران جوان  -معاون وزیر خارجه گفت:
بدعهدی و حتی نقض برجام توسط آمریکا یکی از موارد
پیگیری ما در نشست کمیسیون مشترک برجام است.
سید عباس عراقچی عنوان کرد :طبیعتا در حوزه رفع
تحریمها از اولین نشست کمیسیون مشترکی که تا
االن داشتیم ،همواره یکی از موضوعات اصلی ما موارد
بدعهدی ،تعلل و تاخیر و حتی نقض برجام توسط دولت
آمریکا بوده که همواره مطرح و پیگیری کرده و موارد
را متذکر شدیم که برخی در طول زمان اصالح شده و
برخی هنوز ادامه دارد.
وی افـزود :بـه طـور مشـخص در مـورد مـدرن سـازی
رآکتـور اراک یـک کارگـروه اسـت کـه هـر دفعـه بـه
کمیسـیون مشـترک پیشـرفت کار را گـزارش میدهـد و
ایـن کـه طراحیهای ایـن رآکتـور جدید به کجا رسـیده،
چـه مقـدار تکمیـل شـده و چـه مقـدار در حـال پیشـرفت

اسـت و چـه موانعـی وجـود دارد و چـه کار بایـد انجـام
دهیـم.
عالوه بر این ،بحثهای مربوط به تولید ایزوتوپهای
پایدار با همکاری روسیه در اینجا مرور میشود.
معاون وزیر خارجه با بیان این که در نشست کمیسیون
مشترک درباره همکاری صلحآمیز هستهای در حوزه
ایمنی و امنیت هستهای و برنامهریزی بــرای آینده
گفتوگو میشود ،افــزود :در بازرسیهای آژانس اگر
جایی مشکلی و بحثی باشد سعی میکنیم حل و فصل
کنیم.
وی گفت :کمیسیون مشترک در دو سال بعد از اجرای
برجام ،محمل بسیار خوبی برای حل و فصل مشکالت
مربوط به اجرای برجام در همه زمینهها بوده است و
امروز هم در جلسهای که در پیش داریم این کار را انجام
خواهیم داد.

خانه ملت :قاسم میرزایی نکو ،عضو کمیسیون
شوراها و امورداخلی کشور در مجلس ،ارائه طرح یک
فوریتی تصحیح وظایف و نحوه انتخاب شهرداران را
راهکاری اساسی در جهت ایجاد چارچوبی قانونمند
برای تعیین اختیارات شهرداران دانست.

رئیس جمهور:
اقدام اخیر
دولت آمریکا
برای کسانی
که هنوز روزنه
امیدی به ایفای
نقش مثبت
آمریکا در حل
بحران فلسطین
داشتند آشکارا
روشن ساخت
که آمریکا تنها
در پی منافع
حداکثری
صهیونیست
هاست و
احترامی برای
خواستههای
مشروع
فلسطینیان قائل
نیست

نوبخت :شاید بنزین بیش از
 ۱۵۰۰تومان شود
تسنیم  -سخنگوی دولت در خصوص افزایش قیمت
هر لیتر بنزین تا یک هزار و  500تومان ،توضیح داد:
درقانون بودجه سال  96و لوایح گذشته همیشه
ظرفیتی برای اصالح قیمت حاملهای انرژی در نظر
گرفته میشد ،در بودجه سال  ،96دولت اجازه دارد
تا سقف  48هزار میلیارد تومان برای اصالح قیمت
حاملهای انرژی اقدام و درآمدی کسب کند ،االن
بر اساس قیمتهای موجود چیزی حدود  32هزار
میلیارد تومان کسب کرده ایم.
نوبخت با اشاره به این که  16هزار میلیارد تومان
فاصله تا سقف تعیین شده وجود دارد ،بیان کرد:
با قیمت کنونی بنزین نمیتوانیم به سقف برسیم،
بنابراین قیمت بنزین حتی میتواند به عددی باالتر
از عدد مطرح شده افزایش پیدا کند.

حاجی بابایی :الیحه
بودجه  ۹۷سنخیتی با
برنامه ششم ندارد

 ۹۰درصد ایرانیان
میوه و سبزیجات کافی
مصرفنمیکنند

ستاد تنظیم بازار درباره
قیمت  ٣فراورده لبنی
تصمیممیگیرد

رئیس فراکسیون والیی مجلس با بیان این
که الیحه بودجه  ۹۷سنخیتی با برنامه ششم
ندارد ،افزود:ای کاش دولت همان اندازه که
برای حذف یارانه  ۴۴هزار تومانی دغدغه
دارد ،یک صدم آن همتی بــرای کاهش یا
کنترل حقوقهای نجومی داشت .حمیدرضا
حاجی بابایی در گفت وگو با خبرگزاری خانه
ملت ،اف ــزود :بــرای حــذف یارانه  ۴۴هزار
تومانی که در حال حاضر به انــدازه  ۸هزار
تومان ارزش دارد الیحه ارائه میدهند تا از
مجلس چک سفید امضا بگیرند ،اما ارادهای
بـــرای حــذف یــا حتی کــاهــش حقوقهای
نجومی وجود ندارد و برای حفظ و افزایش
آن هزار دلیل میآورند.

رئــیــس اداره ســرطــان وزارت بهداشت
گفت :میزان مرگ و میر ناشی از سرطان
در جهان تا ســال  ۲۰۳۰به  ۱۳میلیون
نفر میرسد .دکتر علی قنبری مطلق در
مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما ،با اشاره
به مرگ  ۵۶میلیون نفر به علت بیماریهای
غــیــرواگــیــر در جــهــان افــــزود ۹۰ :درصــد
مردم ایران میوه و سبزیجات کافی مصرف
نمیکنند و تنها  ۴۰درصد مردم فعالیت
فیزیکی دارند و  ۵۰درصد جمعیت کشور از
اضافه وزن رنج میبرند.

دبــیــر انجمن صنایع لبنی ،از تقاضای
دامداران برای افزایش نرخ خرید شیرخام
توسط کارخانجات خبر داد و گفت :ستاد
تنظیم بازار در مورد قیمت سه فراورده لبنی
تصمیم میگیرد .رضا باکری در گفت و گو
با مهر ،دربــاره افزایش قیمت نهادههای
دامی در بازار و این که آیا در پی این مسئله،
قیمت خرید شیرخام توسط کارخانجات
لبنی افزایش خواهد یافت ،گفت :دامداران
چنین تقاضایی داشته اند و سازمان حمایت
نیز از آنان درخواست ارائه مستندات کرده
است.

دهمین نشست مشترک
برجام پایان یافت
مــهــر :دهمین نشست مشترک بــرجــام بــا حضور
عراقچی به عنوان رئیس هیئت ایرانی در وین پایان
یافت.

پرونده شکایت علیه
سلفیبگیرانباموگرینی
مختومهشد

ایرنا :محمد جواد جمالی سخنگوی هیئت نظارت
بر رفتار نمایندگان مجلس گفت :شکایت جمعی
از مردم شیراز علیه سلفی بگیران با خانم فدریکا
موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپــا
در هیئت بررسی و به دلیل مشخص نبودن شاکی
خــاف شئون نمایندگی شناخته نشد و پرونده
مختومه شد.

از گوشه و کنار
دالر رکورد سال را شکست
ایسنا :قیمت دالر و سکه اندکی کاهش یافته بود
که در بــازار روز چهارشنبه سکه به رونــد کاهشی
خودادامه داد اما دالر به سمت افزایش قیمت حرکت
کرد و رکــورد باالترین قیمت امسال را که 4217
تومان بود شکست و به  4219تومان رسید.

بیشترین رقم معوقات بانکی
مربوط به یقه سفیدهاست
مهر :داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل  ۹۰با
اشــاره به گــزارش این کمیسیون از معوقات بانکی
گفت :بیشترین رقم معوقات بانکی مربوط به یقه
سفیدهاست.

زمان واریز یارانه آذرماه
باشگاه خبرنگاران جــوان :هشتاد و دومین مرحله
یارانه نقدی بامداد یکشنبه  ۲۶آذر ماه به حساب
سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

باند بزرگ جعل اسکناس در
کرمانشاه متالشی شد
وزارت اطالعات در اطالعیهای اعالم کرد :یکی از
بزرگترین شبکههای چاپ و توزیع انواع اسکناس
و چک پولهای تقلبی توسط سربازان گمنام امام
زمان(عج) شناسایی و متالشی شد .به گزارش روز
چهارشنبه ایرنا از پایگاه اطالع رسانی وزارت اطالعات
در این اطالعیه آمده است :طی یک سلسله اقدامات
اطالعاتی یکی از بزرگترین شبکهها و کارگاههای
طراحی ،چاپ و توزیع انواع اسکناس و چک پولهای
تقلبی در کشور توسط سربازان گمنام امام زمان(عج)
در اداره کل اطالعات استان کرمانشاه شناسایی و با
هماهنگی قضایی متالشی شد.

