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اقتصادی

اظهارات وزیر نیرو درباره افزایش
قیمت آب و برق
تسنیم  -وزیر نیرو گفت :افزایش قیمت آب و برق نیازمند
مجوز مجلس شورای اسالمی است و ما در پی آن هستیم تا
هزینه تمام شده کاهش یابد تا تمام بار بر دوش مصرف کننده
نیفتد.رضا اردکانیان اظهار کرد :تاکنون تصمیمی در دولت
برای گران شدن آب و برق در سال آینده گرفته نشده است.
وزیر نیرو با بیان این که وقتی کاالیی قیمت واقعی نداشته
باشد صرفه جویی در آن معنادار نیست افزود :اگر الزم باشد
باید در حوزه کشاورزی یارانه داد تا آب به قیمت واقعی
عرضه شود.

نفت ایران ارزان شد
مهر  -قیمت نفت خام سبک ایران در هفته منتهی به هشتم
دسامبر (جمعه ۱۷،آذرماه) با کاهش ۷۱سنتی ،به ۶۲دالر
و سه سنت برای هر بشکه رسید .میانگین قیمت نفت خام
سبک ایران از ابتدای سال  ۲۰۱۷تاکنون  ۵۱دالر و ۷۳
سنت برای هر بشکه بوده است.
قیمت نفت خام سنگین ایران نیز در دوره بررسی شده ۳۰
سنت برای هر بشکه کاهش یافت و به ۵۹دالر و  ۴۷سنت
برای هر بشکه رسید.

شکاف قیمتی دو دالر  ۶۳۵تومان شد
ایسنا  -دالر در بازار آزاد اکنون در کانال  4هزار و 200
تومان قرار داشته و اختالف دو نرخ آزاد و مبادلهای به حدود
 ۶۳۵تومان میرسد.
اختالف قیمتی که در ماههای اخیر بیش از گذشته شده به
دالیلی به ویژه رانت نشات گرفته از آن همواره محل انتقاد
نسبت به ارز چند نرخی بوده است.
افزایش اختالف قیمت دو نرخ دالر یکی از موانع یکسان
سازی نرخ ارز محسوب میشود.
با این حال رئیس کل بانک مرکزی معتقد است که نرخ 4
هزار و  200تومانی ،قیمت واقعی دالر نیست و وعده واقعی
سازی این قیمت را داده است.

زمان واریز سود سهام عدالت
مبهمتر شد
میزان  -با توجه به تاخیر چند ماهه در واریز سود سهام
عدالت ،سازمان خصوصی سازی خبر از ضعف این سازمان
در واریز سود داده و با توجه به شرایط موجود ،امکان واریز
سود به صورت یک جا وجود ندارد و امروز با رای نیاوردن
فوریت طرح پرداخت بدهی سهام داران سهام عدالت زمان
واریز سود مبهم تر شد.
به عالوه پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی نیز
در روزهای اخیر به این که در مدیریت پرداخت سود سهام
عدالت به مشموالن دچار ضعف و ناتوانی هستیم اشاره
کرده است.

وزیر تعاون  :به دنبال
حذف یارانه کسی نیستیم
فارس  -وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در باره حذف افراد
از دریافت یارانه گفت :تا اندازه ای که می توانستیم حذف
کردیم لذا به دنبال قطع یارانه کسی نیستیم که احساس
نگرانی کند پس باید به صورت هدفمند و دقیق این کار
انجام شود.
ربیعی با اشاره به این که ،تیتر های زیادی از دولت یارانه قطع
کن زده می شود  ،خاطرنشان کرد :برای حل مسائل باید
اجماع ملی به وجود آید.

فقط قیمت بنزین و گازوییل
افزایش مییابد
فارس  -یک مقام ارشد دولت با بیان این که از میان
حاملهای انرژی فقط قیمت بنزین و گازوییل افزایش
مییابد ،افزود :در دولت نرخ این  ۲حامل به ترتیب هزار
و ۵۰۰و  ۴۰۰تومان مصوب شده است.
وی افزود :پیشنهادهای مختلفی مطرح شد و گزینه
پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه رقم هزار و  600تومان
برای بنزین و  600تومان برای گازوییل بود که با مخالفت و
مقاومت تعدادی از وزرا و مسئوالن همراه شد.

قصد جدی دولت برای حذف
یارانه  ۳۱میلیون ایرانی
تسنیم  -سخنگوی فراکسیون مستقلین والیی مجلس
شورای اسالمی گفت :در بحث هدفمندی یارانهها دولت
اعتقاد دارد  31میلیون نفر باید حذف شوند البته دکتر
نوبخت اعالم آمادگی کرد که در این موضوع جلساتی را با
مجلس برگزار کرده و بر سر تعداد نفراتی که قرار است یارانه
آن ها حذف شود به تفاهم برسیم.
مهرداد الهوتی درباره افزایش حاملهای انرژی گفت:
هدف دولت از افزایش حامل های انرژی کسب درآمد
17هزار و  400میلیارد تومانی برای  راهاندازی بنگاههای
تولیدی است.

• •ملوانان ایرانی از زندانهای امارات آزاد می شوند

رتبه  7نشریات استانی در کشور
اذان ظهر  ۱۱:۳۰غروب آفتاب  ۱۶:۲۹اذان مغرب  ۱۶:۴۹اذان صبح فردا  ۵:۰۴طلوع آفتاب فردا 6:۳۱

ظریف:

ایرانعلیه ادعایآمریکابهسازمانملل
شکایتمیکند

ایرنا  -وزیر خارجه در پیامی به خبرگزاری روسی
اسپوتنیک نوشت :طرف ایرانی علیه ادعای مطرح
شده ازسوی آمریکا در باره تحویل تسلیحات به یمن
به سازمان ملل شکایت می کند.
نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل طی
روزهای اخیر با نشان دادن قطعاتی از موشک های
شلیک شده به عربستان سعودی ادعا کرد که ایران
موشک در اختیار یمنی ها قرار داده است.
در گزارش سازمان ملل گفته شده است که پس
از دریافت اطالعات در مورد تحویل موشک های
بالستیک ایران و اجزای آن با فناوری مرتبط به
حوثی ها ،دفتر سازمان ملل قطعات موشک های
بالستیکی پرتاب شده به عربستان در روزهای 22
ماه جوالی و  4نوامبر  2017را بررسی کرد.
وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به ادعای بی اساس
هیلیگفت:آمریکابرایسرپوشگذاشتنبرحضور
خود در منطقه و اقداماتی که می تواند جنایت
جنگی محسوب شود اتهامات بیپایهای را با نشان
دادن یک تکه آهن علیه جمهوری اسالمی ایران
مطرح میکند.
ظریفدرحاشیههمایشتخصصیانعکاسموازین

حقوق بشر در قوانین کیفری ایران در گفت و گو
با خبرنگاران افزود :در این که صحبتهای خانم
هیلی هیچ سندی نداشت شکی نیست و حتی
برای غربیها هم در این خصوص قانع کننده نبوده
است  .رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان تصریح
کرد:اهدافاینصحبتهابیشتربرایبهفراموشی
سپردنحضورآمریکادرجنایاتیاستکهدرمنطقه
ما به خصوص در یمن انجام می شود و همین طور به
فراموشیسپردنحرکتبسیارخطرناکواشنگتن
و ترامپ در رابطه با به رسمیت شناختن قدس به
عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و پشت پا زدن
به آن ادعاهایی که در زمینه حقوق مردم فلسطین

داشتند .ظریف یادآورشد:این حرکت را همه دنیا
چه در داخل آمریکا ،چه در خارج ایاالت متحده و
حتی بعضی از طرفداران صهیونیستها به عنوان
حرکتی خطرناک محکوم کردند.
وی یادآور شد :در دو روز گذشته خبری منتشر شده
که موسسات مطالعاتی آمریکایی تأیید کردند که
سالحهای آمریکا و عربستان در دست داعش بوده
و داعشیها از این سالحها استفاده میکردند.
ظریف ادامه داد :حاال کشوری که خود بمبهای
خوشهای در اختیار دولت عربستان گذاشته و این
بمبها کودکان و پیرمردان یمنی را نابود کرده و
کشوری که از محاصره یمن توسط رژیم سعودی
حمایت کرده چنین ادعاهایی را مطرح می کند.
ظریف تصریح کرد:آمریکا برای سر پوش گذاشتن
بر حضور خود در اقداماتی که بیشتر آن می تواند
جنایت جنگی محسوب شود اتهامات بیپایهای را
با نشان دادن یک تکه آهن علیه جمهوری اسالمی
ایران مطرح میکند با وجود این که گروه رسیدگی
سازمان ملل اعالم کرد در موشکهایی که در یمن
دیده اند قطعات ساخت آمریکا هم وجود داشته
است.

واکنش سخنگوی سپاه پاسداران به ادعای موشکی نیکی هیلی
تسنیم  -سخنگویسپاهپاسدارانانقالباسالمی
در واکنش به اظهارات سخیف(زشت) نماینده
آمریکا در سازمان ملل درباره ایران تأکید کرد:
همه میدانند یمن تجهیزات موشکی مفصلی از
اتحاد جماهیر شوروی و کره شمالی گرفته و این
کشور صاحب موشک در منطقه بود .سردار شریف
در واکنش به اظهارات سخیف نماینده آمریکا در
سازمان ملل درباره ایران اظهار کرد :عربستان سه
سال است که بمبها را بر سر مردم یمن میریزد و
تمام تسلیحات از آمریکا و اروپا میآید اما نماینده
آمریکا یک لوله نشان میدهد و میگوید که اثر
انگشت ایرانیها روی آن است در حالی که همه
میدانند یمن ،تجهیزات موشکی مفصلی از
اتحاد جماهیر شوروی و کره شمالی گرفته و این

تظاهرات دهها هزار
نفری صهیونیستها
علیه نتانیاهو
باشگاه خبرنگاران جوان  -هزاران
نفر در تلآویو با برپایی تظاهرات
کنار هگیری بنیامین نتانیاهو
نخست وزیر رژیم صهیونیستی از
قدرت را خواستار شدند.
تظاهرکنندگان با تجمع در بلوار
روچیلد تلآویو ،با سر دادن شعار
«بی بی (لقب بنیامین نتانیاهو) به
خانهات برگرد» و با در دست داشتن
پالکاردهایی که روی آنها نوشته
شده بود «فساد ،کالهبرداری،
رشوه و دزدی را متوقف کنید»،
کناره گیری نتانیاهو از قدرت را
خواستار شدند.نتانیاهو اکنون با
دو پرونده مالی رو به روست که یکی
از آن ها مربوط به خرید زیردریایی
از آلمان و دیگری درباره پرداخت
رشوه به یک روزنامه است.

کشور صاحب موشک در منطقه بود .وی گفت:
ابزار رسانهای دشمن بهگونهای است که به افکار
عمومی مهلت نمیدهد دنبال پاسخ سؤاالت
خود باشند .برای نمونه  6سال داعش در منطقه
انواع و اقسام جنایتها را انجام داد اما آنها اجازه
ندادندکهشکستداعش 6روزبرخروجیرسانهها
بماند،برایهمینموضوعجدیدیهمچونانتقال
پایتخت اسرائیل به قدس را مطرح کردند و مطمئن
باشیدهرروزسوژههایجدیدیرامطرح میکنند.
سردار شریف خاطرنشان کرد :همه این اتفاقات
براساس طراحی عملیات رسانهای و ابزار رسانهای
پرقدرت و پرشدت دنبال میشود.
آنها همواره شکست خود را با یک جریانسازی
رسانهای میپوشانند .عربستان ،آمریکاییها و

صهیونیستهادر 10سالاخیرهرپروندهایکهدر
منطقه آغاز کردند با شکست همراه شد.
مسئول روابطعمومی کل سپاه پاسداران با بیان
این که دشمن با گفتمان انقالب اسالمی مشکل
دارد ،افزود :جریان رسانهای دنیا که صاحب آن
قدرتهای بزرگ هستند برای مقابله با انقالب
اسالمی که گفتمان جدید و ارزشی دارد ،با همه
قدرت در حال کار است .وی تأکید کرد :گفتمان
غربیها فروخواهد پاشید ،همانطور که گفتمان
کمونیستها در مقابل گفتمان انقالب اسالمی
کم آورد و نابود شد.
ترامپ در سخنرانی خود ملت ایران را تروریست
خواند و فرمایش مقام معظم رهبری درباره دست
چدنی و دستکش مخملی خود را نشان داد.

ایسنا  -مدیرکل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه گفت :به
دنبال پیگیریها و تالشهای سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران
در دبی 14 ،نفر از ایرانیانی که در زندانهای دبی و راسالخیمه در
کشور امارات متحده محبوس بودند به زودی آزاد می شوند .علیاصغر
محمدی افزود :از این تعداد  9نفر ملوان ایرانی به اتهام ورود غیرمجاز
به آبهای امارات در راسالخیمه دستگیر و محاکمه شده بودند و پنج
نفر دیگر نیز به مناسبت روز ملی این کشور مشمول عفو قرار گرفتند.

• •امنیت پایدار؛ الزمه سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی
صدا و سیما  -وزیر اطالعات گفت :با فراهم ساختن امنیت کامل

اقتصادی ،فضا برای اشتیاق سرمایه گذاران داخلی و خارجی در
کشور فراهم می شود .حجت االسالم علوی در نشست شورای اداری
خراسان شمالی با بیان این که رویکرد وزارت اطالعات ،باال بردن امنیت
اقتصادی با هدف حمایت از سرمایه گذاری است افزود :تحقق اقتصاد
مقاومتی و به تبع آن رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار و ایجاد بسترهای
امن برای تشویق سرمایه گذاران ،از اولویت های ماست.

• •درخواست سعودیها برای تشدید اقدامات ضدایرانی

فارس  -سفیر عربستان سعودی در واشنگتن در ادامه سریال تحرکات
ضد ایرانی مقامات سعودی علیه ایران پس از شلیک ماه گذشته موشک
بالستیک از یمن به سمت فرودگاه «ملک خالد» ریاض ،با ارسال نامهای
از نمایندگان آمریکایی خواست تا اقداماتی علیه ایران انجام دهند.
با وجود گذشت حدود یک ماه از شلیک موشک از یمن به سمت ریاض،
مقامات آمریکایی و سعودی همچنان به ادامه جنجال در این رابطه
یدهند.
ادامه م 

• •سرلشکر باقری :نقش ایران در شکست داعش بیان شود

ایسنا-رئیسستادکلنیروهایمسلحخواستارمعرفینقشرزمندگان
ایرانی در تأمین امنیت منطقه غرب آسیا در موزه دفاع مقدس شد.
سرلشکر باقری تأکید کرد :باید از  56پروژ ه ملی ،بزرگ و اساسی که در
موضوع انقالب اسالمی و دفاع مقدس کارهای تحقیقی و پژوهشی آن
انجام شده است برای توسعه و باال بردن کیفی موزه انقالب اسالمی و
دفاع مقدس استفاده شود.

• •پایان ضرب االجل  60روزه ترامپ برای برجام

میزان  -هفته گذشته مهلت  ۶۰روزه کنگره آمریکا برای تصمیمگیری
در قبال «برجام» و نوع مواجهه دولت آمریکا با این توافق بینالمللی،
پایان یافت .با این حال قانون گذاران آمریکایی هیچ گونه اعمال نظری
را در خصوص برجام و به تاخیر نینداختن تحریمهای ایران یا استمرار آن
نکردهاند .بدین ترتیب از منظر قوه تقنینی ایاالت متحده ،برجام و شیوه
عمل آمریکا در آن حداقل روی کاغذ بی تغییر باقی میماند.
البته که با استناد به صدها دلیل و سند و مدرک پی در پی ،آمریکاییها
مدت هاست برجام را روحی و جسمی رد کردهاند.

• •سوال ارزی از روحانی

فارس -نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشست علنی روز گذشته پارلمان طرح سوال از رئیس
جمهور را امضا کردند .در این طرح نسبت به ورود و خروج ارز از بازار انتقاد شده و نمایندگان خواستار
پاسخگویی دکتر روحانی در این زمینه شدند.

• •تظاهرات مسلمانان آمریکا در اعتراض به تصمیم ترامپ

صدا و سیما  -هزاران مسلمان آمریکایی در اعتراض به تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری این
کشور در به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی در واشنگتن دی سی
تظاهرات کردند.

