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مردم برای خرید خودرو عجله نکنند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی از وضعیت آشفته و ملتهب بازار
خودرو در کشور یاد کرد و گفت :هنوز دالر  ۴۲۰۰تومانی به دست خودروسازان نرسیده
است.حجتاالسالم حسینیکیا در گفت وگو با ایسنا افزود :شاهد افزایش قیمت بسیاری از
خودروها و تفاوت چشمگیر قیمتها در بازار و کارخانه هستیم.این نماینده مجلس با اشاره
به وضعیت ملتهب کنونی بازار خودرو ،از مردم خواست برای خرید خودرو عجله نکنند.

شاخص بورس باز هم رشد کرد
شاخص بورس در جریان معامالت دیروز بازار سرمایه ۲۰۸۱واحد دیگر رشد کرد و به ارتفاع
۱۰۴هزار و  533واحد رسید .به گزارش تسنیم ،در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه
2551میلیون سهم و حقتقدم ب ـهارزش 710میلیارد تومان در 137هــزار نوبت مورد
دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 2081واحدی در ارتفاع تاریخی  104هزار و
533واحد قرار گرفت.

کودکان و والدین مهاجران در آمریکا در قفس نگهداری می شوند
شبکه تلویزیونی سی ان ان درگزارشی از اجرای سیاست «بدون ارفاق» دولت ترامپ درباره
مهاجران فاقد مدارک در آمریکا اعالم کرد که با اجرای این سیاست ابتدا والدین به همراه
کودکان شان در قفس های جداگانه ای نگهداری می شوند.به گزارش ایرنا ،این شبکه
تلویزیونی گــزارش داد :در مرکز مراقبت مک آلن تگزاس پــدران جداگانه و مــادران نیز
جداگانه در محوطه ای که با فنس هایی به ارتفاع  3متر مانند قفس است پیش از جدا شدن
از فرزندانشان نگه داشته می شوند.سی ان ان گزارش داد :این افراد به نوبت در برابر دادگاه فدرال قرار می
گیرند و آن گاه کودکان از آن ها گرفته می شوند و والدین را برای اخراج از کشور آماده می کنند.

حکم قصاص «محمد ثالث» اجرا شد

ماموران شد.

پایگاه اطالعرسانی دادسرای عمومی و انقالب تهران اعالم کرد :حکم قصاص محمدرضا
ثالث باباجانی که ماموران ناجا را به شهادت رساند ،سحرگاه دیروز اجرا شد.به گزارش
ایسنا ،به نقل از دادستانی تهران ،ثالث باباجانی در تاریخ  96.11.30در پی تجمع
غیرقانونی آشوبگران در گلستان هفتم از خیابان پاسداران ،با رانــدن اتوبوس به سمت
ماموران ناجا ،آن ها را هدف تهاجم عمدی خود قرار داده بود که منجر به شهادت سه نفر از
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اعضای اوپک طرح عربستان را وتو میکنند
نماینده ایران در هیئت عامل اوپک اعالم کرد که سه عضو این سازمان ،طرح پیشنهادی
عربستان برای افزایش تولید را وتو میکنند.به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از شانا،
حسین کاظمپور اردبیلی افزود:ایران به همراه ونزوئال و عراق پیشنهاد افزایش تولید نفت را
که مورد حمایت عربستان و روسیه است ،در نشست این هفته اوپک وتو میکنند.

امید به پایان رسمی جنگ  ۲کره پیش از آغاز سال ۲۰۱۹
«کانگ کیونگ وا» وزیر خارجه کره جنوبی از امیدواری سئول برای توافق با پیونگیانگ به
منظور اعالم پایان رسمی جنگ  ۲ک ره در سال میالدی جاری خبر داد .به گزارش مهر،
دولت سئول به منظور حصول توافق نهایی با پیونگیانگ مبنی بر اعالم قطعی ترک مخاصمه
ناشی از جنگ دهه  ۵۰شبهجزیره کره ،جدول زمانی تعیین کرد.بهاینترتیب ،امید میرود
اعالم رسمی پایان جنگ  ۲کره ،تا قبل از اتمام سال جاری میالدی انجام شود.
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رئیس جمهور در جلسه سامان دهی بازار و بررسی نوسانات اخیر قیمت برخی کاالها:

سودجویان اقتصادی آماده برخورد
قاطعمالیاتیباشند

رئیس جمهور در جلسه سامان دهی بازار و
بررسی نوسانات اخیر قیمت برخی کاالهای
مــورد نیاز مــردم تاکید کــرد :مــردم مطمئن
باشند که تولید یا تامین کاالهای مورد نیاز
جامعه و حــل هــرگــونــه مشکل بخشهای
تولیدی در این عرصه اولویت دولت است.
حجت االســام دکتر روحانی در این جلسه
که روز دوشنبه با حضور مسئوالن دستگاه
های ذی ربط تشکیل شد ،افــزود :در حالی
کــه دولـــت تــمــام خــدمــات و ارز مـــورد نیاز
کاالهای مــورد نیاز را تأمین میکند ،نباید
هزینه سودجویی عدهای را مصرفکنندگان
بپردازند.
وی با اشاره به این که "مبنای افزایش قیمت
کــاالهــا و خــدمــات نباید فــراتــر از نــرخ تــورم
بــاشــد" ،تصریح کــرد :پذیرفتنی نیست که
افرادی از دولت ارز  4200تومانی بگیرند و
با سودجویی در بازار با قیمت باال و اجحاف
به مردم بفروشند.
دکتر روحانی "کنترل تولید ،توزیع و قیمت
کاالهایی که روزمــره مورد نیاز مردم است"
را محور اصلی فعالیت دستگاه های مرتبط
دولتی و عمومی اعالم کرد و گفت :عرضه کاال

توسط تولیدکنندگان و واردکنندگان باید
با سرعت مطلوب صورت گیرد و همه عوامل
تأخیر در ترخیص و عرضه برطرف شود.
رئیس جمهور هدف اصلی دولت در حمایت
از بخش تولید را رفاه و آرامش جامعه دانست
و افزود :رشد پایدار بخش تولید در گرو این
است که با سود متعارف بازار خود را گسترش
دهد.دکتر روحانی با تشریح شرایط کنونی و

 3011خودرو وارد ایران شد
 ۳هزار و  11خودرو در دو ماه نخست امسال به ایران وارد شده است که ارزش آن به بیش از
 ۷۸میلیون و  ۹۹۴هزار دالر میرسد.به گزارش ایسنا ،خودروهای واردشده به ایران در این
مدت از  ۱۵کشور به ایران صادر شده که بیش از  ۳۰میلیون دالر آن از جمهوری کره به ایران
وارد شده و در این بین بیشترین سهم صادرات خودرو به ایران را به خود اختصاص داده
است .پس از جمهوری کره ،امارات متحده عربی با صادرات بیش از  ۲۸میلیون دالر خودرو،
بزرگترین صادرکننده خودرو به ایران است.
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برنامه بدخواهان کشور برای ایجاد بی ثباتی
ذهنی و مصنوعی در اقتصاد ملی ،ادامه داد:
مردم تحت هر شرایطی نباید تحت فشار قرار
گیرند ،به ویــژه در مــورد کاالهای اساسی و
کاالهایی که در داخل کشور تولید میشود.
ضمن این که ،در شرایط فعلی منطقی نیست
کاالیی که تمام ًا در داخل کشور تولید میشود
با قیمت جدیدی در اختیار مصرفکننده قرار
گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود:
دولت اجازه سوء استفاده در بازار کاالهای
مورد نیاز مردم را نخواهد داد و اگر کسانی
به فکر سود باد آورده هستند ،آماده برخورد
مالیاتی قــاطــع بــاشــنــد .دکــتــر روحــانــی بر
هماهنگی الزم اقــتــصــادی – فرهنگی و
رسانهای برای دور کردن التهابات از بازار و
ایجاد فشارهای روانی کاذب و همچنین لزوم
بهرهگیری از نظارت عمومی و به میدان آمدن
اتحادیهها و اصناف برای سامان دهی بازار
تاکید کرد.
در این جلسه مسئوالن دستگاه های ذی ربط
گــزارش آخرین وضعیت بــازار و برنامه های
پیشنهادی حوزه خود را ارائه دادند.

از میان خبرها
ثبت سفارش بهمنظور واردات «خاک برای خواب گربه» و «سطل آشغال از آلمان» با دالر  ۴۲۰۰تومانی
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت  :اخیر ًا دو سند به دست ما رسیده که نشان میدهد ثبت سفارشهایی برای واردات خاک برای بستر خواب گربه و
همچنین سطل آشغال از آلمان با دالر  ۴۲۰۰تومانی صورت گرفته است.احمد امیرآبادی در گفتوگو با فارس ،از روند واردات برخی کاالها به کشور به
شدت انتقاد کرد .وی با اشاره به وضعیت اقتصادی جامعه اظهارکرد :با توجه به وضعیت دالر و مشکالت ارزی ورود چنین کاالهایی توهین به ملت است.

 230هزار متقاضی در سامانه کارا ثبت نام کردند
ایرنا :اسدی ،مدیر سرمایه گذاری اشتغال فراگیر و روستایی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :با شروع ثبت طرح های اشتغال زایی در
روستاها و شهرهای کمتر از  10هزار نفر ،تاکنون  230هزار متقاضی برای دریافت تسهیالت بانکی در سامانه کارا ثبت نام کرده اند.

توقف فعالیت  ۳۰۰موسسه علمی  -کاربردی
مهر :مجتبی شریعتی نیاسر ،معاون آموزشی وزارت علوم اعالم کرد :براساس مصوبه اخیر شورای عالی اداری ،جلوی فعالیت  ۳۰۰مرکز علمی -
کاربردی وابسته به دستگاه های اجرایی گرفته شده و ظرفیت  ۳۰۰مرکز دیگر نیز صفر شد.

 ۱٫۴میلیون چک برگشت خورد
صدا و سیما :یک میلیون و  400هزار چک به ارزش  ۱۳۹هزار میلیارد ریال ،در اردیبهشت امسال در کل کشور برگشت خورد که نسبت به ماه قبل
از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب  ۴۹٫۶و  ۵۵٫۱درصد افزایش را نشان میدهد.
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اخبار

چهارشنبه؛ دیدار نمایندگان مجلس شورای اسالمی
با رهبر معظم انقالب
مهر :محمد دهقان ،نایب رئیس فراکسیون نمایندگان والیی
مجلس شورای اسالمی اظهار کرد :نمایندگان مجلس شورای
اسالمی روز چهارشنبه با مقام معظم رهبری دیدار خواهند کرد.

روی خط سیاست
حمله با اتوبوس به شرکت کنندگان در یک کنسرت
در هلند

ایسنا :پلیس هلند اعالم کرد :اوایل دیروز یک اتوبوس در محل
برگزاری کنسرتی در جنوب این کشور شرکت کنندگان در این
کنسرت را زیر گرفت که در پی آن یک تن کشته شد و سه تن دیگر
زخمی شدند.

تجمع آمریکایی ها دراعتراض به سیاست جدید
مهاجرتی ترامپ
ایرنا :صدها نفر از مردم آمریکا به همراه تنی چند از اعضای کنگره
این کشور در اعتراض به سیاست جدید مهاجرتی دولت دونالد
ترامپ که باعث جدایی کودکان از والدین مهاجرشان شده است،
در ایالت نیوجرسی تجمع کردند.

از گوشه و کنار
اورست ،مرتفعترین زبالهدان جهان

ایسنا :بلندترین کوه جهان تنها در چند دهه گذشته به دلیل
حضور گردشگرانی که بیتوجه زبالههای خــود را در آن رها
میکنند به مرتفعترین محل انباشت زباله تبدیل شده است.

اجرای حکم قصاص قاتل بنیتا
ایسنا :حکم قصاص قاتل کــودک هشت ماهه به نام بنیتا قلعه
نویی ،سحرگاه دیروز اجرا شد.

کشف تمدن قدیمی در دیلم
صدا و سیما :آثار تاریخی در محوطه تپه تهماچی حدفاصل ۳
کیلومتری جبهه غربی روستای عامری شهرستان دیلم کشف
شد که نشان از وجود یک تمدن بزرگ و قدیمی در این منطقه
دارد.

جلسه مجلس درباره گرانی خودرو لغو شد
تسنیم :عضو هیئت رئیسه مجلس از لغو جلسه علنی پارلمان
درباره گرانی خودرو و کاالها خبر داد.
اکبر رنجبرزاده ،عضو هیئت رئیسه مجلس شــورای اسالمی
گفت :به دلیل این که گزارش مرکز پژوهشهای قوه مقننه در
این زمینه آماده نشده ،این جلسه لغو و به هفته آینده موکول
شده است.

فغانی ،صدرنشین داوران جام جهانی
صدا و سیما :طبق نظرسنجی سایت رتبهبندی داوران فدراسیون
جهانی فوتبال علیرضا فغانی در صدر داوران جام جهانی قرار
دارد.

