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دستگیری  10نفر از مسئوالن ،لیدرها و اعضای فعال یک شبکه هرمی نوظهور
وزارت اطالعات 10نفر از مسئوالن ،لیدرها و اعضای فعال یک شبکه هرمی نوظهور را
ن های تهران ،همدان و اصفهان دستگیر کرد و به مراجع قضایی تحویل داد.به
در استا 
گزارش ایسنا ،در اطالعیه وزارت اطالعات آمده است :سربازان گمنام امام زمان(عج)
در راستای تأمین نظم و امنیت اقتصادی و جلوگیری از اخالل در نظام اقتصادی
کشور ،ضمن شناسایی و برخورد با یک شبکه هرمی به نام «ورد واید انرژی» تعداد 10
ن های
نفر از مسئوالن ،لیدرها و اعضای فعال این شبکه هرمی نوظهور را در استا 
تهران ،همدان و اصفهان دستگیر کردند و به مراجع قضایی تحویل دادند.

بورس هزار و  241واحد رشد کرد
شاخص بورس دوشنبه با رشد هزار و  241پله ای به جایگاه  184هزار و  159واحدی
صعود کرد.به گزارش ایرنا ،در معامالت دیروز  2میلیارد و  357میلیون سهم ،حق
تقدم و اوراق بهادار به ارزش  7هزار و  946میلیارد ریال در  132هزار و  712نوبت
دادوستد شد.بررسی شاخص های اصلی بازار سرمایه نشان می دهد شاخص قیمت
(وزنی  -ارزشی) که در آن ارزش سهام شرکت های بزرگ اثر بیشتری بر شاخص می
گــذارد 361 ،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 349 ،واحد افزایش یافت.

فراهمشدن ساز و کارهای احیای مجدد کارت سوخت
عضو کمیسیون انــرژی مجلس شــورای اسالمی از احیای مجدد کــارت سوخت و
فراهمشدن سازوکارهای آن در دولت خبر داد.محمد خالدی در گفتوگو با تسنیم با
تأکید بر این که میزان مصرف سوخت بهخصوص بنزین در کشور ما بسیار باالست،
اظهارکرد :باید سازوکاری برای مهار میزان مصرف بنزین از سوی دولت و مجلس
فراهم شود؛ البته باید تدابیر الزم در این زمینه اندیشیده شود تا برخی متضرر نشوند.

فروش بلیت چارتری برای تعطیالت آخر هفته ممنوع شد
مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری از ممنوعیت فروش بلیت چارتری
بدون شرایط ابطال و تغییر برای تعطیالت پایان هفته خبر داد .به گزارش تسنیم ،رضا
جعفرزاده اظهار کرد :با توجه به افزایش تقاضای سفر در ایام پایانی هفته جاری به
مشهد مقدس و احتمال بروز سوء استفاده در نحوه توزیع و فروش بلیت ،شرکتهای
هواپیمایی موظفند بر توزیع بلیت های خود نظارت داشته باشند .وی افزود :با توجه به
ایــن که آزادســـازی نــرخ بلیت بــرای پــروازهــای برنامه ای و سیستمی شرکت های
هواپیمایی صورت گرفته ،هرگونه فروش به صورت چارتری که بدون شرایط ابطال و تغییر باشد ممنوع و قابل
پیگیری است.

اتحادیه اروپا مخالف تحریم های آمریکا علیه ایران است
«پی یر مسکوویچی» کمیسیونر امور اقتصادی اتحادیه اروپا اعالم کرد :این اتحادیه با
تصمیم آمریکا برای وضع دوباره تحریم های نفتی و مالی علیه ایران مخالف است.به
گزارش ایرنا ،خبرگزاری رویترز با درج این خبر افزود :چند ساعت پس از اجرایی شدن
تحریم های آمریکا علیه ایران «مسکوویچی» به رادیو «فرانس اینفو» گفت که اتحادیه
اروپا این اقدام را تایید نمی کند.

همچنان به دنبال گرفتن ضمانت از اروپا در قضیه برجام هستیم
بهرام قاسمی ،سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری خود در پاسخ به سوال میزان
درباره این که با وجود فرافکنیهای اخیر برخی کشورهای اروپایی علیه ایران ،تا چه
اندازه میتوان به عملکرد مستقل اروپاییها از آمریکا در برجام امیدوار بود ،گفت :این
مسئله در مقطع کنونی یک آزمون بزرگ برای اروپاست .اروپا طی دوران گذشته و در
خصوص پرونده برجام ،در مواجهه با یک جانبه گرایی آمریکا و عدم تمکین به معاهدات
بین المللی از سوی این کشور نشان داد که اراده سیاسی برای ایستادگی دارد و
برای ما هم این مسئله محرز شده است .وی افزود :البته در این باره توقعات ما همچنان مطرح است و
به دنبال دریافت ضمانتهایی برای همکاریها بوده و هستیم.
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رئیس جمهور در دیدار معاونان و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی:

تحریم را با افتخار میشکنیم
رئیس جمهور روز دوشنبه در دیدار معاونان و
مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت:
این ما نیستیم که دلمان میخواهد این دوره
حکومت آمریکا خیلی کوتاه و کوتاهتر شود،
متحدین اروپایی خودشان در جلسات به خود
من می گویند که یکی از آرزوهــای شان این
است .بعد از آن مرتب برای ما پیغام میدهند
که بیایید با هم مذاکره کنیم .مذاکره برای چه
چیزی انجام دهیم .شما اول آن مذاکرهای که
انجام دادیم و به نتیجه رسیدیم ،به آن احترام
بگذارید تا زمینه برای مذاکره بعدی درست
شود .در همین ایامی که در نیویورک بودم،
رهبران  4کشور بــزرگ ،واسطه شده بودند
که با رئیس جمهور فعلی آمریکا مالقات کنم
در حالی که این موضوع نیاز به واسطه و این
قدر پیغام ندارد ،به تعهدات عمل کنید ،با هم
صحبت میکنیم.
بــه گــــزارش پــایــگــاه اطـــاع رســانــی ریــاســت
جمهوری ،دکتر روحانی اظهارکرد :این که
امروز آمریکا ناچار میشود 8 ،کشور را به زبان
خــودش در خرید نفت ایــران استثنا کند ،در

حالی که قب ً
ال به صراحت گفته بود فــروش و
صــادرات نفت ایران را به صفر میرسانم ،این
پیروزی ما و عقبنشینی آمریکا نیست؟ این
که آمریکاییها به صراحت اعالم کردند که ما
نمیگذاریم اقتصاد ایــران ،فعال باشد و رشد
کند اما صادرات ما در همین مدت  7ماه گذشته

نسبت به  7ماه صادرات پارسال ،بیشتر است ،به
معنای موفقیت ایران نیست؟ این که جمهوری
اسالمی ایران ،امروز میتواند نفت خودش را
بفروشد و خواهد فروخت ،موفقیت نیست؟
رئیس جمهور با تاکید بر این که حتی اگر
این  8کشور را استثنا نمیکردند باز هم ما
نفتمان را میفروختیم ،گفت :ایــن را به
همه رهبران کشورهایی که در سازمان ملل و
حاشیه اجالس با من مالقات داشتند گفتم که
ما این بار با افتخار تحریم را میشکنیم چون
ظالمانه اســت و برخالف قانون ،معاهدات
و بر خالف قطعنامه سازمان ملل است پس
ما افتخار میکنیم ،ایــن تحریم ظالمانه را
بشکنیم و همه باید این کار را بکنند.
وی با بیان ایــن که طبق قطعنامه 2231
تمام کشورهای دنیا موظفند امــروز رو به
روی آمریکا بایستند ،افــزود :شما چه زمانی
را در تاریخ ایــران سراغ داریــد که ایــران یک
طرف باشد و آژانس بینالمللی انرژی اتمی،
سازمان ملل ،معاهدات بینالمللی ،اتحادیه
اروپا ،آسیا و آفریقا کنار ایران باشند.

از میان خبرها
رئیس قوه قضاییه :هیچ رأفتی در برخورد با مفسدان اقتصادی وجود نخواهد داشت
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این که هیچ رأفتی در برخورد با مفسدان اقتصادی وجود نخواهد داشت ،به همه کسانی که به فکر ثروت های
بادآورده و سوءاستفاده از التهابات اقتصادی هستند ،هشدار داد.آیت ا ...آملی الریجانی با توصیه به افرادی که در اندیشه سودجویی و بهره
مندی از برخی التهابات هستند ،تاکید کرد :بهتر است تا راه بازگشتی وجود دارد این افراد از تخلفات و جرایم خود دست بردارند زیرا قطع ًا
دستگاه قضایی به عنوان یکی از ارکان نظام با قاطعیت در مقابل مفاسد اقتصادی ایستاده و اجازه نمی دهد برخی با تالش برای کسب ثروت
های بادآورده منافع عموم مردم را به خطر بیندازند.

وزیر کشور اعالم کرد :دستور رئیس جمهور
برای چهاربانده شدن مسیر مهران به نجف
وزیر کشور گفت :جا به جایی  2میلیون زائر در  20روز کار بزرگی
است ،البته این حرکت بزرگ ممکن است مشکالتی هم داشته
باشد از جمله تأمین ارز که آن را حل می کنیم ،رئیس جمهور
نیز دستور تقویت زیرساخت ها از جمله چهاربانده شدن جاده
مهران به نجف را صادر کرده است که اجرا می شود.رحمانی
فضلی روز دوشنبه افــزود :موضوع اربعین و تالش های
انجام شده برای برگزاری این آیین دینی را نمی
توان آن چنان که باید و شاید منعکس کرد.

وزیر اطالعات خبر داد :دستگیری
 ۱۱تیم تروریستی
وزیــر اطالعات گفت :در ایــام برگزاری راهپیمایی اربعین،
دستگاه اطالعاتی توانست  ۱۱تیم تروریستی را شناسایی
و دستگیر کند.به گزارش صدا و سیما ،حجتاالسالم
علوی افزود :دشمنان کار خود را منحصر به تهدید نظامی
نمیکنند .آنها در حوزه تهدید گاهی از ابزار نظامی و
گاهی از ترفندهای نرم افزاری استفاده میکنند و گاهی
با القائات پیاپی که قرآن از آن به عنوان وسوسه یاد
میکند ،برای آسیب زدن بهره میبرند.
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اخبار

روی خط سیاست
فرانسه برای  ۳مقام امنیتی سوریه حکم بازداشت
صادر کرد
مهر :یک روزنامه فرانسوی نوشت :دستگاه قضایی این کشور
برای  ۳مقام امنیتی سوریه ،به اتهام جنایت جنگی حکم بازداشت
بینالمللی صادر کرده است.

 11سوال ملی نمایندگان از سه وزیر اعالم وصول شد
ایرنا :احمد امیرآبادی ،عضو هیئت رئیسه مجلس
شورای اسالمی گفت 7 :سوال ملی از وزیر امور
خارجه 3 ،ســوال ملی از وزیــر فرهنگ و ارشــاد
اسالمی و یک سوال ملی از وزیر نفت در جلسه
علنی روز دوشنبه مجلس اعالم وصول شد.

شمارش معکوس سرنگونی بن سلمان آغاز شده است
ایرنا :روزنامه القدس العربی نوشت :آمریکا باقی
ماندن محمد بن سلمان ،ولیعهد سعودی را با
توجه با سابقه عملکردش در منطقه به نفع خود
نمی داند و چه بسا به دنبال کنار گذاشتن او باشد
و اکنون شمارش معکوس برای سرنگونی او آغاز شده است و باید
در فکر کشور سومی برای پناهندگی باشد.

 90درصد ایرانیان کمتر از حد نیاز کلسیم دریافت
میکنند
ایرنا :حریرچی ،سخنگوی وزارت بهداشت گفت 90 :درصد
مردم کشور کمتر از حد نیاز کلسیم دریافتمیکنند و با توجه به
افزایش شدید قیمت لبنیات ،از همه کسانی که در زنجیره تولید
و عرضه لبنیات نقش دارند ،درخواست داریم به تامین لبنیات و
تعیین قیمت مناسب فراوردههای لبنی توجه کنند.

از گوشه و کنار
کپسول «اکوفان» تقلبی است

مهر :مهناز خانوی ،مدیرکل امور فراورده های طبیعی ،سنتی و
مکمل سازمان غذا و دارو ،از دستور جمع آوری کپسول «اکوفان»
از سطح بازار خبر داد و گفت :این کپسول تقلبی است.

دفع حمالت پراکنده به زیرساخت های ارتباطی
کشور
ایرنا«:حمید فتاحی» رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات
زیرساخت ایران در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت :حمالت
پراکنده از مبدأ یک رژیم غاصب به زیرساخت های کشورمان
همگی با قدرت دفع شد.

شرکتهای کرهای میخواهند با وجود تحریم ها در
ایران بمانند
تسنیم :ریو جئونگ هیون ،سفیر جمهوری کره در ایــران در
همایش مسئولیت اجتماعی گفت :شرکت های کره ای با
وجود تحریم های جدید می خواهند با ایران همکاری داشته
باشند  .

