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مردم دارایی خود را در معرض ریسک خرید و فروش ارز قرار ندهند
رئیس کل بانک مرکزی گفت :دالالن و نوسانگیران بازار ارز ،توانایی این بانک را دستکم
نگیرند؛ بانک مرکزی توانایی الزم را دارد تا هر زمان که اراده کند با حضور در بــازار و
نقشآفرینی در عرضه و تقاضا ،تعادل را برقرار کند .به گزارش ایرنا« ،عبدالناصر همتی» در
جمع خبرنگاران ،تاکید کرد که بازار ارز تحت کنترل است .رئیس کل بانک مرکزی به مردم
نیز توصیه کرد که دارایی خود را در معرض ریسک خرید و فروش ارز قرار ندهند ،زیرا در یک
روز ،نرخ ارز هزار تومان باال می رود یا هزار تومان کاهش مییابد.

سکه  ۲۰۰هزار تومان ارزان شد
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران در روز چهارشنبه با کاهش بیش از
 ۲۰۰هزار تومانی قیمت نسبت به روز سه شنبه به بهای  4میلیون و  ۵۳۵هزار تومان فروخته
شد .به گزارش ایرنا ،قیمت طال و سکه رابطه مستقیمی با نرخ دالر دارد به طوری که همزمان با
رشد قیمت دالر ،بهای سکه و طال نیز روند افزایشی مییابد و برعکس .با توجه به آغاز ریزش
قیمت دالر در بازار ،قیمت ها در بازار سکه و طال نیز دیروز کاهش قابل توجهی یافت.

 ۴۰درصد از ثبتنام کنندگان مشمول طرح مسکن ملی نمیشوند
وزیر راه و شهرسازی میگوید که به طور متوسط فرم «ج»  ۴۰درصد از ثبتنام کنندگان در
طرح اقدام ملی مسکن «قرمز» است ،یعنی قب ً
ال از تسهیالت یارانهای خرید یا ساخت واحد
مسکونی استفاده کردهاند و مشمول طرح اقدام ملی مسکن نمیشوند« .اسالمی» در جمع
خبرنگاران درباره طرح اقدام ملی مسکن گفت :متاسفانه برخی از مردم شرایط ثبتنام را
رعایت نمیکنند؛ این افراد با حضور و ثبتنام در سایت ،باعث افزایش تراکم سایت می شوند
و دیگران را دچار مشکل میکنند.

روند شیوع آنفلوانزا سیر نزولی پیدا کرده است
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با بیان این که ویروس آنفلوانزا در کشور مهار شده و
روند شیوع آن از سه روز گذشته سیر نزولی پیدا کرده است ،افزود :البته این به معنی غفلت
از خود مراقبتی و پیشگیری از این بیماری نیست .به گــزارش ایرنا ،سعید نمکی عصر
چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگاران در قم اظهارکرد :بیماری آنفلوانزا بهرغم موج سرکش و
ویــروس قاتلی که میتوانست مشکل ایجاد کند ،با همکاری مــردم ،مشارکت گسترده و
همراهی صداوسیما و بقیه رسانههای گروهی مهار شد.
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روند نگرانکننده چاقی در کشور
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با اشاره به روند نگرانکننده چاقی در
کشور ،گفت :طبق آخرین مطالعاتی که در کشور انجام شده ،حدود  ۶۰درصد جمعیت باالی
 ۱۸سال کشور دچار اضافه وزن و چاقی هستند .دکتر زهرا عبداللهی در گفتوگو با ایسنا،
درباره وضعیت چاقی در کشور گفت :در عین حال میزان چاقی در زنان دو برابر مردان است
و در کودکان زیر پنج سال و نوجوانان و دانشآموزان هم شاهد روند رو به افزایش چاقی
هستیم؛ به طوری که بر اساس مطالعات وزارت بهداشت حدود  ۲۲درصد دانشآموزان بین  7تا  ۱۸ساله دچار
اضافه وزن و چاقی و حدود  ۲۰درصدشان هم مبتال به چاقی شکمی هستند .بنابراین روند افزایشی را در
خصوص اضافه وزن و چاقی در کشور اعم از شهر و روستا و در گروههای سنی مختلف شاهدیم .وی با بیان این
که چاقی علل متفاوتی دارد،افزود :مهم ترین علت آن الگوی نامناسب غذایی ،مصرف بیش از اندازه قند ،نمک
و چربی ،غذاهای چرب و سرخ شده ،فستفودها  ،نوشابههای گازدار ،نوشیدنیهای قندی و شیرین است.
عالوه بر این تحرک بدنی ناکافی هم از دیگر علل بروز چاقی تلقی میشود .در کشور ما کمتحرکی هم در
کودکان ،هم در نوجوانان و هم در بزرگ ساالن شایع است .به این دو علت روند افزایش چاقی را در کشور
شاهدیم.

سازمان ملل متحد تحریمهای آمریکا را برخالف اهداف قطعنامه  2231دانست
دبیرکل سازمان ملل متحد ،تحریمهای یک جانبه آمریکا را برخالف اهداف ترسیم شده در
برجام و قطعنامه  ۲۲۳۱دانست و گفت :مطابق این قطعنامه ،همه کشورها باید بتوانند با
ایران تجارت آزاد داشته باشند .به گزارش ایرنا ،آنتونیو گوترش در هشتمین گزارش دوره ای
خود به شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره اجرای قطعنامه  ۲۲۳۱این شورا که روز
چهارشنبه منتشر شد ،آورده است :برنامه جامع اقدام مشترک درباره مسئله هسته ای ایران
یکی از مهم ترین دستاوردهای دیپلماسی چند جانبه است .وی افزود :این برنامه حمایت طیف وسیعی از
اعضای سازمان ملل را با خود دارد و همچنین در قطعنامه  ۲۲۳۱سال  ۲۰۱۵مورد تایید قرار گرفته است.

زمان احتمالی جلسه استیضاح ترامپ
«میچ مک کانل» رهبر اکثریت جمهوری خواه سنا روز چهارشنبه اعالم کرد که مجلس سنا
س جمهور آمریکا را به احتمال زیاد ماه آینده
جلسه محاکمه استیضاح «دونالد ترامپ» رئی 
آغاز میکند .به گزارش ایرنا ،وی گفت که اگر مجلس نمایندگان آمریکا موارد استیضاح را که
روز سهشنبه ( ۱۹آذر  )۹۸ارائه شد ،مورد تصویب قرار دهد ،جلسه محاکمه استیضاح در
سنا ماه ژانویه ( ۲۰۲۰دی  )۹۸برگزار می شود.

تأثیر  5دقیقه لیلی در روز برای زنان
به گزارش ایرنا ،نتایج یک مطالعه نشان میدهد که پنج دقیقه لیلی کردن در روز با افزایش تراکم استخوان ،به
زنان یائسه کمک میکند دچار شکستگی استخوان لگن نشوند.
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اظهارات رئیس جمهور درباره
کمکهای معیشتی و اینترنت خارجی
رئیس جمهور ،ایجاد اشتغال و مبارزه با فقر
مطلق را  2هدف مهم دولت دوازدهم توصیف
کرد و با تأکید بر این که دولت تمام توان خود را
برای تحقق آن به کار گرفته است ،اظهارکرد:
در شرایط خــاص منطقهای و جهانی که در
آن قرار گرفتهایم از همه دستگاهها و رسانه
ملی ،روزنامهها و فضای حقیقی و مجازی،
ت را به درستی به
درخواست میکنم واقعی 
مــردم اطالعرسانی کنند .به گــزارش پایگاه
اطالع رسانی ریاست جمهوری ،حجتاالسالم
و المسلمین دکتر حسن روحانی روز چهارشنبه
در جلسه هیئت دولــت بــا تأکید بــر ایــن که
کمکهای معیشتی دولت به مردم در راستای
اصــاح قیمت بنزین همچنان ادامــه خواهد
داشت ،گفت :مردم به تبلیغات هدفداری که
در این زمینه انجام میشود ،مبنی بر این که
دولت برای یک تا دو ماه کمکهای نقدی را
ادامه می دهد و بعد آن را قطع خواهد کرد،
توجه نداشته باشند و ایــن صحیح نیست و
مطمئن باشند که از طرف دولت این پوشش
حمایتی همچنان انــجــام خــواهــد گرفت.

دکتر روحانی اضافه کــرد :مصرف بنزین در
هفتههای اخیر به طور متوسط  20میلیون لیتر
کاهش یافته است و خبر خوشی برای مردم و
به معنای خودکفایی است و نشان میدهد که
میتوانیم صــادرات بنزین را افزایش دهیم.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد :تمام مبلغی
کــه از جانب اصــاح قیمت بنزین بــه دست
میآید که حدود  30هزار میلیارد تومان است
به خود مردم برگردانده میشود و این موجب

خوشحالی است .رئیس جمهور با تأکید بر این
که مردم به شایعات نباید توجه داشته باشند،
گفت :اگر اعالم کنیم به دنبال تقویت شبکه
ملی اطالعات هستیم ،دشمنان چنین تبلیغ
میکنند که دولت قصد دارد اینترنت خارجی
را قطع کند در حالی که اص ً
ال چنین نیست،
بلکه قصد داریــم در کنار اینترنت خارجی،
شبکه ملی اطالعات قوی و توانمندی داشته
باشیم تا مردم بتوانند از هر دو استفاده کنند.

 ۷۸هزار میلیارد تومان از معوقات مالیاتی کشور متعلق به  ۱۰۰شخص حقیقی و حقوقی است
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت ۷۸ :هزار میلیارد تومان از کل معوقات مالیاتی کشور که در حدود  ۲۱۰هزار
میلیارد تومان است ،متعلق به  ۱۰۰شخص حقیقی و حقوقی است که از این مبلغ  ۹هزار میلیارد تومان مربوط به
اشخاص حقیقی و  ۶۹هزار میلیارد تومان آن مربوط به اشخاص حقوقی است.
به گزارش خبرگزاری میزان ،حجتاالسالموالمسلمین حسن درویشیان در دیدار با اعضای هیئت مدیره سازمان
مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت با رد این ادعا که سازمان بازرسی کل کشور ،جرئت را از مدیران در دور زدن
تحریمها میگیرد ،گفت :نباید موضوع یعنی دور زدن تحریمها مجوز و بهانهای برای فساد باشد .در همین راستا اخیر ًا
پروندهای داشتیم که فردی در دستگاهی به بهانه دور زدن تحریمها مرتکب فساد دهها میلیون دالری شده و با بخشی از این پولها برای خود و
همسرش ،ویال و خودرو خریده است .این فرد بازداشتشده و پرونده آن در مراجع قضایی در حال رسیدگی است.

شاخص بورس افت کرد

ریزش  ۳۵۰تومانی نرخ دالر
ایرنا :نــرخ دالر در صرافیهای بانکی روز
چهارشنبهباافت۳۵۰تومانیقیمتنسبتبه
سه شنبه به رقم  ۱۳هزار و  ۳۵۰تومان رسید.

حل مشکل بودجه قبولشدگان
آزمون استخدامی قوه قضاییه
خانه ملت :یحییکمالیپور ،نایب رئیس
کمیسیون قضایی مجلس از حل مشکل
بودجهای قبولشدگان آزمون استخدامی
قوه قضاییه خبر داد.

روی خط سیاست
دخالت در امور داخلی ایران غیر قابل تحمل است
ایرنا« :سید عباس موسوی» سخنگوی وزارت امور
خارجه عصر چهارشنبه در حساب شخصی خود در
توئیتر نوشت :فرانسویها فراموش نکنند که ایران
یک حاکمیت مستقل است؛ نه دولت و نه قوه قضاییه ما از هیچ
کسی حتی توصیه هم نمیپذیرند .وی ادامه داد :دخالت در امور
داخلی ایران هم برای ما غیر قابل تحمل است.

آمار ثبتنام در انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با تاکید بر این که قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا(ص) خادم ملت است و
همه ظرفیتها را به کار میگیرد تا به سازندگی و رفع محرومیتها بپردازد ،افزود :به دنبال تبدیل مقاومت اقتصادی
به اقتصاد مقاومتی هستیم تا روند تحریمها معکوس شود .به گزارش سپاه نیوز ،سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی
در آیین افتتاحیه سیزدهمین همایش مدیران و مسئوالن قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا(ص) از قرارگاه به عنوان نگین
سازندگی کشور نام برد و اظهار کرد :تجربه مبارزه  40ساله ملت ایران با مستکبران عالم نشان داده است که در این
جهان یا باید قوی و مستقل بود یا ذلیل و وابسته؛ یا باید اضالع هندسه قدرت را در جهان تغییر داد یا این که در شاکله
قدرت ساخته شده مستکبران ادغام و حذف شد.

ایسنا :ب ــورس درحــالــی که
هـــفـــتـــه را بـــــا صـــعـــودی
رکوردشکن آغــاز کــرده بود،
آخرین روز کاری هفته را با افت شاخص به
پایان رساند .روز چهارشنبه ورق بورس
برگشت و بــرخــاف روزهـــای اخــیــر رونــد
نزولی را در پیش گرفت .هرچند از زمان باز
شدن بازار تا بسته شدن آن ،از شدت نزولی
بودن آن کاسته شد اما در نهایت شاخص
بازار با  ۴۷واحد کاهش در رقم  ۳۳۹هزار
و  ۳۸۶واحد ماند و باالتر نرفت.

اخبار

میزان :آیتا ..جنتی ،دبیر شورای نگهبان در جلسه
دیروز این شورا گفت :از اعضای محترم هیئتهای
اجــرایــی در ســراســر کــشــور میخواهیم بررسی
صالحیتهای داوطلبان انتخابات مجلس را با دقت زیادی انجام
دهند و مراقبت کنند حق کسی ضایع نشود.

م را معکوس میکنیم
سرلشکر سالمی :روند تحری 

گوناگون
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آیتا ...جنتی :هیئتهای اجرایی مراقب باشند حق
داوطلبان انتخابات ضایع نشود

از میان خبرها

خزانهداری آمریکا تحریمهای جدیدی علیه ایران اعمال کرد
دفتر کنترل داراییهای خارجی خزانهداری آمریکا روز چهارشنبه از اعمال تحریمهای
جدید علیه ایــران خبر داد .به گــزارش فــارس ،دفتر کنترل دارایـیهــای خارجی وزارت
خزانهداری آمریکا اعالم کرد یک فرد  5نهاد و دو کشتی مرتبط با ایــران را در فهرست
تحریمها قرار داده است .وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیهای مدعی شده یک شبکه دخیل
در انتقال تسلیحات از ایــران به یمن را تحت تحریم قــرار داده اســت .در بیانیه وزارت
خزانهداری آمریکا آقای «عبدالحسین خدری» به بهانه ارتباط با سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران در
فهرست تحریم قرار گرفته است .آمریکا همچنین شرکتهای «خدمات هوایی گیتویک» ،مستقر در امارات،
«خدمات هوایی گومی» ،مستقر در چین و شرکت «گردشگری و مسافرتی جهان دستینیشنز» ،مستقر در دبی
را به بهانه ارتباط با شرکت هواپیمایی «ماهانایر» در فهرست تحریم قرار داده است .شرکت کشتیرانی «خدری
جهان دریا» ،مستقر در تهران و «راه ابریشم دریایی خدری جهاندریا» ،مستقر در عمان دو شرکت دیگر هستند
که به اتهام ارتباط با آقای خدری تحریم شدهاند .به عالوه دو کشتی تحت پرچم ایران به نامهای «ژنو  »۱۱و «ژنو
 »۱۲نیز به اتهام ارتباط با شرکت خدری جهاندریا تحریم شدهاند.
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مهر :سخنگوی ستاد انتخابات با اشاره به آخرین
آمــار ثبتنام کنندگان در انتخابات میاندورهای
مجلس خــبــرگــان گــفــت :تــاکــنــون  ۲۰۸نــفــر در
انتخابات میان دورهای دوره پنجم مجلس خبرگان ثبت نام
کردهاند .وی درباره بیشترین تعداد ثبت نام کنندگان براساس
تفکیک استانی نیز اظهارکرد :در استان قم  ۱۰۵نفر ،در تهران
 ۷۱نفر ،در خراسان رضوی  ۱۳نفر ،در خراسان شمالی  ۱۳نفر و
در فارس  ۶نفر ثبت نام کردهاند.

برایانهوک :میتوانیم با تهران به توافق برسیم
مهر« :برایان هوک» نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور
ایران اعالم کرد :تبادل زندانیان با ایران ثابت میکند که می
توانیم با هم به یک توافق برسیم.

از گوشه و کنار
مهار حمله علیه زیرساختهای دولت الکترونیک

ایرنا :وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت :حمله
امنیتی علیه زیرساختهای دولت الکترونیک اتفاق
افتاد امــا نمیتوانم از جزئیات آن صحبت کنم.
محمد جواد آذری جهرمی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع
خبرنگاران اضافه کــرد :ایــن حمله توسط سپر امنیتی دژفا
شناسایی و دفع شده و ابعاد آن در حال استخراج است.

حکم «نجفی» صادر شد
فـــارس :وکیل محمدعلی نجفی از صــدور حکم
موکلش خبر داد .حمیدرضا گودرزی در مورد اعالم
حکم موکلش از جنبه عمومی قتل میترا استاد
گفت :حکم «نجفی» صادر شده اما هنوز به صورت رسمی به ما
ابالغ نشده است .وی افزود :آن چه در سامانه اعالم شده است
رأی دادگاه به محکومیت قتل عمد است اما این که محکومیت
نجفی چند سال است هنوز ابالغ رسمی نشده است.

