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پوتین پیشنهاد صلح بدون پیش شرط را به ژاپن داد
رسانه های روسی در خبری فوری اعالم کردند که «والدیمیر پوتین» رئیس جمهور این کشور
به «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن پیشنهاد داده که تا پیش از پایان سال جاری میالدی یک
توافق صلح بدون پیش شرط را امضا کنند .به گزارش مهر ،روسیه و ژاپن با گذشت بیش از
 ۷۰سال از جنگ جهانی دوم ،هنوز موافقت نامه صلح را امضا نکرده اند زیرا توکیو امضای
موافقت نامه را مشروط به واگذاری جزایر کوریل جنوبی کرده است که در پایان جنگ به
تصرف نیروهای شوروی درآمد و روسیه نیز وضعیت کنونی را به عنوان پیامدهای جنگ جهانی دوم تمام شده و
غیرقابل بازگشت می داند.

گرسنگی بیش از  ۸۲۰میلیون نفر
در سال  ۲۰۱۷در جهان از هر  ۹نفر یک نفر یا مبتال به سوء تغذیه هستند یا با کمبود شدید
مواد غذایی روزگار میگذرانند .به گزارش صدا و سیما ،پنج آژانس سازمان ملل متحد با
انتشار گزارشی اعالم کردند که در سال  2017در جهان از هر  9نفر یک نفر یا مبتال به سوء
تغذیه است یا با کمبود شدید مواد غذایی رو به روست.

صادرات  ۲۲قلم کاال ممنوع شد
گمرک در بخشنامهای ممنوعیت صادرات  ۲۲قلم کاال را به گمرک های کشور ابالغ کرد.به
گزارش صداو سیما  ،براساس بخشنامه گمرک به تمامی گمرک های کشور صادرات  ۲۲قلم
کاال شامل انواع مقطوعات چوبی خام ،انواع نئوپان و ام دی اف خام ،انواع کاغذ باطله ،کاغذ
روزنــامــه به شکل رول ،انــواع کاغذ انــدود نشده ،کاغذ سبک انــدود شــده ،دفاتر ثبت و
حسابداری و دفترچه مشق ممنوع است ولی صادرات اقالم مذکور از محل مواد اولیه ورود
موقت مشمول ممنوعیت نیست و با رعایت تمامی بخشنامههای مربوطه امکانپذیر است.

اتحادیه اروپا از دیوان بین المللی کیفری حمایت کرد
اتحادیه اروپا در واکنش به تهدید آمریکا به تحریم دیوان بین المللی کیفری از اقدامات این دادگاه
حمایت کرد .به گزارش ایرنا ،یک سخنگوی اتحادیه اروپا که نامش ذکر نشده به خبرگزاری
اسپوتنیکگفت:قربانیانجنایتهایبینالمللیهرکجاکهباشندمستحقعدالتهستندوباید
جنایتکاران جنگی در هر نقطه ای که یافت شدند به دادگاه تحویل داده ،محاکمه و مجازات شوند.

اگر مجبور شویم درباره استعفای شهرداران به مجلس استفساریه میدهیم
وزیر کشور در پاسخ به این پرسش که از نظر وزارت کشور شهرداران مشمول قانون منع به
کارگیری بازنشستگان میشوند ،اظهارکرد :شبهات و برداشتهای متفاوتی از متن این
قانون انجام شده است .رئیس مجلس در زمان تصویب این قانون اشاره کرد که این قانون
شامل شهرداران هم میشود اما حقوقدانان یا اعضای شورا در تفسیر این قانون نوعی
برداشت دارند که شامل شهرداران نمیشود.به گزارش ایسنا ،رحمانی فضلی افزود :ما اگر
مجبور شویم به مجلس استفساریه میدهیم تا آنها جواب ما را بدهند.
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رشد تاریخی بورس
بورس روز چهارشنبه شاهد رشدی بی سابقه
و تاریخی بود به طوری که شاخص آن  6هزار و
 483پله رشد کرد و با ثبت رکوردی جدید در
جایگاه  155هزار و  61واحدی قرار گرفت.
به گــزارش ایرنا ،به دلیل آزادســـازی سقف
معامالت فوالد و همچنین احتمال آزاد سازی
سقف محصوالت پتروشیمی در بورس کاال،
شاخص بورس شاهد رکوردشکنی تاریخی
بود.
انتشار اخبار مربوط به برداشته شدن سقف
معامالت فوالدی در بورس کاال روز سه شنبه
باعث استقبال خــریــداران از سهام شرکت
های فوالدی و فلزی شد.
جعفر سرقینی ،معاون امور معادن و صنایع
مــعــدنــی وزارت صــنــعــت ،مــعــدن و تــجــارت
با ارســال نامه ای به حامد سلطانی نــژاد،
مدیرعامل ب ــورس ک ــاالی ایـــران خواستار
بــرداشــتــه ش ــدن ســقــف رقــابــت محصوالت
فوالدی در بورس کاالی ایران شده است.
همچنین حسین عبده تبریزی از اعضای
شورای عالی بورس نیز سه شنبه اعالم کرد:
قرار است امروز ،پنج شنبه ،درباره آزاد سازی
نرخ محصوالت پتروشیمی ها تصمیم گیری
شــود.در معامالت دیــروز  3میلیارد و 369
میلیون سهم ،حق تقدم و اوراق بهادار به
ارزش  11هزار و  390میلیارد ریال در 219
هزار و  726نوبت داد و ستد شد.
بررسی شاخص های اصلی بازار سرمایه نشان
می دهد که شاخص قیمت (وزنی  -ارزشی)

که در آن ارزش سهام شرکت های بزرگ اثر
بیشتری بر شاخص می گذارد ،هزار و 895
واحد رشد کرد و شاخص کل (هم وزن) که
در آن ارزش و وزن همه شرکت های بزرگ و
کوچک در محاسبه شاخص کل ،یکسان در
نظر گرفته می شود 743 ،واحد رشد داشت.
شاخص قیمت (هم وزن) نیز  526واحد باال
رفت؛ این شاخص بیانگر سطح عمومی قیمت
سهام شرکت هــای پذیرفته شــده در بورس
است.شاخص آزاد شناور نیز  6هزار و 831
واحــد افزایش یافت که این شاخص بخشی
از سهام قابل معامله شرکت ها در بورس را
نشان می دهد.شاخص بازار اول (مربوط به
شرکت های بهتر از نظر سرمایه ،سودآوری و

درصد سهام آزاد شناور)  5هزار و  130واحد
رشد کرد و شاخص بازار دوم بورس نیز 11
هزار و  210واحد افزایش یافت.
بر این اســاس ،در معامالت امــروز نمادهای
فوالد (فوالد مبارکه) ،فارس (هلدینگ خلیج
فــارس) ،کگل (صنعتی و معدنی گل گهر)،
پارس و کچاد (صنعتی و معدنی چادرملو)،
بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند.
گروه فلزات اساسی در معامالت دیروز بورس
صدرنشین شد؛ در این گروه  460میلیون
سهم به ارزش  2هزار و  482میلیارد ریال
دادوستد شد.گروه فلزات اساسی به ارزش 2
هزار و  165میلیارد ریال و فراورده های نفتی
به ارزش هزار و  133میلیارد ریال جایگاه
های بعدی را به خود اختصاص دادند.
همچنین در رده چهارم معامالت امروز گروه
کانی های فلزی با دادوستدی به ارزش 784
میلیارد ریال قرار گرفت و گروه خودرو نیز با
معامالتی به ارزش  726میلیارد ریال ،رده
پنجم را از آن خــود کرد.شاخص فرابورس
(آیفکس) در معامالت امروز  75پله رشد کرد
و در جایگاه هزار و  771واحدی قرار گرفت.
همچنین در ب ــازار فــرابــورس ،بیش از یک
میلیارد و  112میلیون سهم و اوراق بهادار
به ارزش بیش از  8هزار و  768میلیارد ریال
دادوستد شد.برپایه معامالت دیروز نمادهای
مارون (پتروشیمی مارون) ،ذوب (ذوب آهن)
و زاگرس (پتروشیمی زاگرس) باالترین تاثیر
مثبت را بر شاخص فرابورس داشتند.
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اخبار

روی خط سیاست
حکم حمید بقایی صادر شد
باشگاه خبرنگاران جوان :یک منبع آگاه در دادگاه کارکنان دولت
گفت :حکم حمید بقایی به اتهام توهین به مسئوالن از سوی شعبه
 ۱۰۵۹دادگاه ویژه کارکنان دولت به ریاست قاضی قنبرنیا صادر
شد .وی افزود :او در این رابطه به  ۶ماه حبس تعزیری محکوم
شده و این حکم قابل تجدید نظرخواهی است.این منبع آگاه در
دادگاه کارکنان دولت گفت :همچنین بقایی از اتهام نشر اکاذیب
در فضای مجازی تبرئه شده است.

امضای  ۵۰نماینده پای طرح استیضاح آخوندی
تسنیم :حسین مقصودی ،نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت:
تاکنون  ۵۰نفر از نمایندگان مجلس طــرح استیضاح عباس
آخوندی ،وزیر راه و شهرسازی را امضا کرده اند.

کری :ترامپ "بدترین" رئیس جمهور آمریکاست
ایسنا :کری ،وزیر خارجه پیشین آمریکا با انتقاد شدید از رئیس
جمهور کنونی این کشور ،وی را بدترین رئیس جمهور در طول
تاریخ ایاالت متحده خطاب کرد.

از گوشه و کنار
حسین عرفانی درگذشت

ایسنا :دوبلور پیش کسوت عرصه تلویزیون و سینما دیروز در سن
 ۷۶سالگی ،در بیمارستان دار فانی را وداع گفت .حسین عرفانی
به علت سرطان ریه در بخش مراقبتهای ویژه بستری بود که
چهارشنبه ( ۲۱شهریور ماه) در بیمارستان درگذشت.

مجازات احتکار ارزاق عمومی به قصد ضربه زدن به
نظام ،اعدام است
ایرنا :حجتی ،عضو هیئت مدیره کانون وکالی دادگستری مرکز
گفت :اگر احتکار ارزاق و مایحتاج عمومی به قصد ضربه زدن
به نظام یا با علم موثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد ،در حد
افساد فی االرض است و مرتکب به اعدام محکوم می شود.

 ۳۷کشته و زخمی بر اثر انفجار خودروی بمب گذاری
شده در شمال تکریت

جنگهای بعد از  ۱۱سپتامبر  ۱٫۵تریلیون دالر برای آمریکا هزینه داشته است

تصویب آییننامههای اجرایی قانون هوای پاک

کره جنوبی بزرگترین صادرکننده خودرو به ایران

وزارت دفاع آمریکا در گزارشی اعالم کرد که جنگهای افغانستان ،عراق و سوریه از ۱۱
سپتامبر  ۲۰۰۱تاکنون بیش از یک و نیم تریلیون دالر برای مالیات دهندگان آمریکایی
هزینه داشته است.به گزارش ایسنا ،طبق این گزارش از این مبلغ ،عملیاتهای فعلی آمریکا
شامل عملیات "نگهبان آزادی" در افغانستان ،عملیات "عزم راسخ" در سوریه و عراق و
عملیات "عقاب باشکوه" برای ماموریتهای امنیتی داخلی آمریکا و کانادا  ۱۸۵٫۵میلیارد
دالر را به خود اختصاص دادهاند.

صدا و سیما :آییننامههای اجرایی قانون هوای پاک در جلسه دیروز
هیئت دولت به ریاست رئیس جمهور تصویب شد.

ایسنا :بزرگترین صادرکننده خــودرو به ایــران در پنج ماه نخست
امسال ،کره جنوبی بوده که بر اساس آمار گمرک  ۴۷۸۷دستگاه از
کل خودروهای وارد شده به ایران از طریق کره جنوبی به ایران بوده
است.

مهر :یک منبع امنیتی در استان صالح الدین از انفجار خودروی
بمب گذاری شده در نزدیکی رستورانی در شمال تکریت خبر داد.
منابع عراقی در اعالم آمار کشته و زخمی شدگان انفجار خودروی
بمب گذاری شده در شمال تکریت به  ۳۷کشته و زخمی اشاره
کردند.

صدا و سیما :پیکر  ۱۳۵شهید گمنام دوران دفاع مقدس ،امروز از
درب دانشگاه تهران تا معراج شهدا تشییع میشود.

انقراض  ۸گونه پرنده طی دهه اخیر به تایید رسید

مشایی به  6.5سال حبس محکوم شد
حکم پرونده اسفندیار رحیم مشایی از سوی دادگــاه انقالب صادر شد.به گــزارش مهر،
براساس رأی دادگاه انقالب اسفندیار رحیم مشایی به  ۶٫۵سال حبس محکوم شد.این در
حالی است که مشایی برای اتهام خود مبنی بر اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور (۵
سال اقدام علیه امنیت ملی؛ یک سال تبلیغ علیه نظام ۶ ،ماه توهین به مقامات قضایی) به
حبس محکوم شده است.جوانفکر هم در همان پرونده به  ۴سال حبس محکوم شده است.

ادامه رسیدگی به اتهامات باقری درمنی از شنبه آینده
مهر :نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی ،متهم
فساد اقتصادی ،شنبه هفته آینده در دادگاه انقالب به ریاست قاضی
صلواتی و به صورت علنی برگزار میشود.

مشهد یک میلیون حاشیه نشین دارد
ایرنا :رئیس شــورای اسالمی شهر مشهد گفت :بر اساس آمارها یک
میلیون نفر در حاشیه شهر مشهد زندگی می کنند .محمدرضا حیدری
افزود :در طرح جدید جامع شهر مشهد که ابالغ شده است ،حاشیه شهر
مشهد به مجموعه شهری پیوسته و جزو بافت مصوب شهری شده است.

تشییع پیکر  ۱۳۵شهید گمنام؛ امروز

دولت گرجستان کشت ماری جوانا را برای صادرات
بررسی می کند
ایرنا :دولت گرجستان کشت و تولید «ماری جوانا» با هدف صادرات
آن برای استفاده در امور پزشکی و آرایشی را بررسی می کند.

ایسنا :مبارکی ،کارشناس تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط
زیست با اشــاره به آخرین گــزارش موسسه بینالمللی حیات
پرندگان از تایید انقراض  ۸گونه پرنده خبر داد و گفت :بر اساس
ارزیابیهای صورت گرفته ،مهم ترین دالیل انقراض این پرندگان،
جنگلزدایی ،تخریب زیستگاهها و تجارت حیات وحش بوده
است.

