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گوناگون
• •احتمالبازگشتطرحخریدسربازی

ایسنا -نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس شورای اسالمی گفت :احتمال بازگشت طرح خرید
سربازی در بودجه  ۹۸با درخواست نمایندگان وجود دارد.
«دهقانی» افزود :دولت در بودجه  ۹۸طرح جریمه ریالی
سربازی را حذف کرده است که با توجه به کاهش درآمدهای
نیروهایمسلحبعیدنیستکهمجلسشورایاسالمیدرزمان
بررسیبودجهدوبارهاینموضوعرابگنجاند.

• •افزایش ۱۲درصدیقیمتدارو

تسنیم«-جهانپور» سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت:
قیمتگذاریداروبرمبنایارزترجیحیانجاممیشودومیزان
افزایشقیمتدرسال ۹۷بااحتسابهزینهبستهبندیبهطور
میانگین ۱۲درصدبود هاست.

• •امدادرسانیبه 2هزارنفردرمناطقسیلزده

شبکه خبر -رئیس سازمان امداد و نجات هالل احمر ،از
امدادرسانی به دو هزار نفر در هشت استان متاثر از سیل و
آبگرفتگیخبرداد«.سلیمی»گفت:باتوجهبهپیشبینیهای
سازمانهواشناسیمبنیبرفعالیتسامانهبارشیدرچندروز
آینده،آمادهباشپایگاههایامدادرسانیدراستانهایمعین
ادامهخواهدداشت.

• • 3مدالبرایکاراتهکشور

شبکه خبر -آخرینمرحلهلیگجهانیکاراتهوانروزگذشته
درشانگهایچینپیگیریشدوباکسبدونشانطالویکبرنز
برایکشورمانادامهیافت.

• •موجدومافزایشقیمتکاغذ

ایسنا«-عابدین»رئیساتحادیهصادرکنندگانصنعتچاپ،با
اشارهبهافزایشقیمتهربندکاغذتحریربه ۲۶۵هزارتومان،
اعالم کرد :در زمان افزایش قیمت ارز ،هر بند کاغذ تحریر به
 ۱۴۰هزار تومان رسیده بود ،اما بهدلیل دستکاری در بازار
عرضه و تقاضا ،با وجود کاهش قیمت ارز در بازار آزاد ،شاهد
افزایشقیمتکاغذتحریربه ۲۶۵هزارتومانهستیم.

• •آخرینجزئیاتتغییرقبوضبرق

ایسنا«-اردکانیان» وزیر نیرو با تاکید بر این که با وضع
تعرفههای جدید هیچ تغییری در قبوض برق  ۷۵درصد
مشترکانایجادنخواهدشد،گفت:برایمشترکانپرمصرف
نیز مسیر را باز گذاشتهایم تا مصرف خود را مدیریت کنند و
شاملتعرفههایجدیدنشوند.

• •کاهشقیمتسکهوطال

ایسنا-باوجودافزایشقیمتسکهوطالدرروزهایگذشته،به
گفته«محمدولی»رئیساتحادیهفروشندگانوسازندگانطال
وجواهرتهران،قیمتطالوسکهدوبارهروندکاهشیخودرااز
سرگرفتوهرقسکهطرحجدیدتمامبهارآزادیسهمیلیونو
 ۷۸۵هزارتومانخریدوفروششد.

• •قیمتدوچرخه ۲برابرشد

ایسنا« -محمودان» نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای
قطعهسازان موتورسیکلت و دوچرخه با توجه به افزایش
 ۱۰۰درصدی قیمت دوچرخه در بازار گفت :ب ه دلیل پایین
بودن قدرت خرید مردم و جمعشدن نقدینگی در بازار،
تقاضا به سمتو سوی دوچرخههایی با قیمت پایینتر سوق
پیدا کرده است.

• •ثبتسفارشوارداتپوشاکممنوعاست

میزان -گمرکایراناعالمکرد:ثبتسفارشوارداتپوشاک
به کشور ممنوع است و با توجه به این ممنوعیت ،ادعای جعل
اسناد و اظهار خالف در سامانه جامع گمرکی برای واردات
پوشاکموضوعیتندارد.

• •افزایش ۱۰درصدیقیمتمرغ

صدا و سیما« -یوسفخانی» رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده
وماهیازافزایشمیانگین ۱۰درصدیقیمتمرغدرماهاخیر
خبر داد و گفت :روز گذشته قیمت مرغ آماده طبخ  12هزار و
 450تومانبهمصرفکنندهعرضهشدکهنسبتبهروزقبلتر
 300تومانونسبتبههفتهگذشتهروزپنج شنبه 500تومان
افزایشداشتهاست.

• •ضرورتتشکیلشبکهملیخیرانموثردرازدواج

صدا و سیما -وزیر کشور در یکصد و دهمین جلسه شورای
عالیاجتماعیکشورباتأکیدبراهمیتازدواجوخانوادهگفت:
گامهایخوبیدرزمینهکنترلآسیبهایاجتماعیبرداشته
شدهاست،امابانقطهمطلوبفاصلهداریم«.رحمانیفضلی»
به ضرورت تشکیل شبکه ملی ازدواج اشاره کرد و افزود :اگر
بتوانیمشبکهملیخیراندرموضوعازدواجو(تحکیم)خانواده
تشکیلبدهیم،موثرخواهدبود.
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دوشنبه  ۱۹آذر ۲ . ۱۳۹۷ربیع الثانی  .۱۴۴۰شماره ۲۸۷۶

محدودیتتراکنشبانکیآغازشد
بر اساس محدودیت تراکنش بانکی ،هر شماره ملی
می تواند در طول روز یعنی  24ساعت ،حداکثر تا
 100میلیون تومان تراکنش بانکی داشته باشد.
به گزارش شبکه خبر ،بر اساس این سیاست جدید که
ب ه منظور مبارزه با پولشویی اجرا شده و تاثیر بسزایی
هم در کنترل نوسانات ارزی داشته است ،هر شماره
ملی میتواند در طول یک روز ( 24ساعت) نهایت
تا  100میلیون تومان و هر کارت بانکی نیز تا 50
میلیون تومان تراکنش بانکی داشته باشد.
گفتنی است ،یکی از اهداف بانک مرکزی از اعمال
بخشنامه محدودیت تراکنشهای کارتی ،محدود
کردن فعالیت پوزهای خارج کشور است که به طور

غیر مجاز و به دلیل تخلف شرکتهای  PSPو نظارت
ضعیف بانکها ،در خارج مرزها فعالیت میکنند.
یکیازاقداماتمهموتأثیرگذاربانکمرکزیکهسبب
کاهش قیمت ارز و تالطمهای ارزی شد ،بخشنامه

اصالح مبلغ تراکنشهای بانکی بود که در هفتههای
گذشته ابالغ و اجرا شد .در این بخشنامه «همتی»
رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد :به تازگی
تخطی از مفاد بخشنامههای بانک مرکزی بهبهانه
درخواست مشتریان در برخی بانکها مشاهده شده
که ضمن ایجاد مزیت رقابتی ناسالم ناشی از رعایت
نکردن مقررات ،سبب آشفتگی و اختالل در بازارها
شده و بستری برای تسهیل عملیات سوداگرانه و
سفتهبازی ایجاد کرده است ،بر ایناساس ضمن
تأکید بر اجرای دقیق مفاد بخشنامههای بانک
مرکزی ،الزم است تغییرات الزم با اولویت آنی
اجرایی و بر رعایت دقیق آن نظارت شود.

رئیسی :خدا رحم کرد رئیس جمهور نشدم
همه مشکالت محصول تحریم های خارجی نیست
و اگر برخی بی تدبیری ها نبود ،مشکالت کمتر
میشد .وی با اشاره به این که جامعه را دو قطبی
کردن ،حاشیه را به متن بردن و مسائل فرعی و
اصلی را اشتباه آدرس دادن؛ این ها فایدهای برای
کشور ندارد ،ادامه داد :اشکال این جاست که برخی
مشکالت را اقتصادی نمی دانند و به دنبال راهکار
سیاسی هستند اما ما معتقدیم راهکار سیاسی برای
مشکالت اقتصادی مناسب نیست.

تولیت آستان قدس رضوی روز گذشته و به مناسبت
روز دانشجو در جمع دانشجویان دانشگاه شهید
بهشتی گفت :خدا رحم کرد رئیس جمهور نشدم
که دالر پنج هزار تومان شود ،اما سوال این است،
شرایطی که االن هست باید همین طور باقی میماند
یا میشد که امور را بهتر کرد؟
به گزارش مهر ،حجت االسالم «رئیسی» افزود :حق
مردم است که از مسئوالن بخواهند عملکرد بهتری
داشته باشند .ما در بخش هایی بی تدبیری داریم و

خواب حفظ برجام با هزینه ایرانیها تعبیر نمیشود
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در آیین
نکوداشت روز دانشجو ،با انتقاد از افرادی که مدعی
هستند اروپا در حمایت از برجام بیش از حد انتظار
ظاهر شده است ،گفت :این همان اروپایی است که
در مذاکرات برجام بوده و آن را امضا کرده است اما
با گذشت هفت ماه از خروج آمریکا از برجام ،حتی
حاضر نیست آن را نقض برجام بداند و محکوم کند.
به گزارش صدا و سیما« ،جلیلی» افزود :اروپاییها

باید بدانند همان طور که تضمین بودن امضای
دولتمردان آمریکا برای برجام خنده دار است ،حفظ
برجام نیز از جیب ملت ایران خوابی است که تعبیر
نمیشود .وی با اشاره به انتشار  13تا  14گزارش
آژانس بین المللی انرژی اتمی در تایید پایبندی ایران
به برجام ادامه داد :دولت انگلیس باید پاسخ دهد که
چرا از ورود  ۹۰۰تن کیک زرد به ایران جلوگیری
کرد؟ این که ربطی به برجام و خروج آمریکا از آن

ندارد .وی خطاب به اروپایی ها با طرح این پرسش
که اگر برجام برای شما مهم است چرا هزینه هایش
را ملت ایران باید بپردازد؟ تصریح کرد :می گویند
شرکت های ما خصوصی است و نمی توانیم آن
ها را به همکاری با ایران مجبور کنیم در حالی که
حداقل  100شرکت و بانک بزرگ اروپایی100 ،
درصد دولتی است .چرا آن ها را به همکاری با ما وا
نمی دارید؟

کاالهای شب عید به موقع در دسترس قرار گیرد
معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد تنظیم بازار با محوریت تنظیم قیمت
اقالم و کاالهای مورد نیاز مردم برای شب عید ،بر تنظیم بازار شب عید و
رضایتمندی مردم تاکید کرد و گفت :اقالم و کاالهای مورد نیاز شب عید به
موقع در دسترس مردم قرار گیرد .به گزارش ایرنا« ،جهانگیری» با تاکید بر این

بر اساس قانون جدید چک ،شرایط تازهای برای
رفعسوءاثرازچکبرگشتیاعالمشد .بهگزارش
صدا و سیما ،در مواردی بانک مکلف است مراتب
را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعالم کند تا
سریع و به صورت برخط از چک رفع سوء اثر شود.
ارائه الشه چک به بانک محالعلیه ،ارائه نامه
رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذیصالح مبنی
بر اتمام عملیات اجرایی درباره چک ،ارائه حکم
قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درباره
چک ،سپری شدن مدت سهسال از تاریخ صدور
گواهی نامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح
دعوای حقوقی یا کیفری درباره چک از جانب
دارنده و  ...از این موارد است .چنان چه صدور
گواهی نامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم
پرداخت طبق ماده ( )۱۴این قانون و تبصرههای
آن باشد ،سوءاثر محسوب نخواهد شد.

اذان ظهر  ۱۱:۲۶غروب آفتاب  ۱۶:۲۷اذان مغرب  ۱۶:۴۶اذان صبح فردا  ۴:۵۹طلوع آفتاب فردا ۶:۲۵

سیاسی و بین الملل

تایید حکم اعدام حمید باقری درمنی
سخنگوی دستگاه قضا از تایید حکم اعدام «حمید باقری درمنی» به اتهام
افساد فی االرض در دیوان عالی کشور خبر داد.
به گزارش شبکه خبر ،حجت االسالم والمسلمین «محسنی اژه ای» افزود:
«حمید باقری درمنی» مدتی قبل به اتهام افساد فی االرض در دادگاه
بدوی به اعدام محکوم شده بود.

واکنش ایران به یک ادعا
ایسنا«-قاسمی» سخنگوی وزارت امور خارجه درباره ادعای برخی
رسانههای خارجی را که جمهوری اسالمی ایران پیشنهاد حضور
هیئتی برای شرکت در مذاکرات یمنیها در استکهلم داده است ،گفت:
مشورتهای استکهلم ماهیت یمنی -یمنی دارد و جمهوری اسالمی
ایران از آغاز بحران یمن (از جمله در بند سوم طرح وزیر امور خارجه) بر
ضرورت انجام گفتو گوهای یمنی – یمنی به دور از دخالت بیگانگان
تاکید داشته است .

دستگیری  ۱۰نفر در رابطه با حادثه چابهار
فرمانده ناجا از دستگیری  ۱۰نفر در رابطه با حادثه تروریستی چابهار خبر
داد و ابراز امیدواری کرد مرزبانان ایرانی گروگان ،در صحت و سالمت به
کشور باز گردند.
به گزارش مهر ،سردار «اشتری» درباره آخرین وضعیت مرزبانان ایرانی
گروگان در محدوده مرزهای پاکستان و افغانستان ،گفت :تالشهای
الزم توسط وزارت امور خارجه و ستاد کل نیروهای مسلح انجام شده است.

آغاز تعامالت بانکی ایران و چین از امروز
نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین ،از آغاز رسمی تبادالت
بانکی ایران و چین بعد از یک توقف  ۶۰روزه خبر داد.
به گزارش مهر« ،حریری» افزود :از جمعه گذشته توافق میان ایران و چین
برای از سرگیری مبادالت به وسیله کونلونبانک انجام شده بود که به
دلیل تعطیلی شنبه و یکشنبه ،این کار از امروز آغاز خواهد شد ،بنابراین
تجار ایران و چین از این پس بدون مشکل میتوانند مبادالت بانکی خود
را انجام دهند.

حکم دیوان محاسبات درباره بورسیهها ابهام دارد
ایرنا« -صدیقی» رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به حکم
صادره توسط دیوان محاسبات درباره بورسیه های دولت دهم،
سیاست این وزارتخانه را در این زمینه اعالم و تاکید کرد که حکم دیوان
محاسبات درباره دریافت هزینه از افرادی که بورس آن ها لغو شده
است ،ابهام دارد.

متهم کردن ایران به دخالت در کشورهای منطقه

معاون اول رئیس جمهور:

شرایط رفع سوء اثر از
چک برگشتی

رتبه  7نشریات استانی در کشور

که مردم نباید برای تامین اقالم و کاالهای مورد نیاز شب عید دغدغه ای داشته
باشند ،از وزارتخانه های صنعت ،معدن و تجارت و جهاد کشاورزی خواست
تمهیدات الزم را برای ایام پایانی سال انجام دهند تا وضعیت بازار شب عید
اطمینانبخش و رضایتمندی مردم را به دنبال داشته باشد.

افزایش وام مسکن

تکلیف عوارض برق مشخص شد

وام برای ساخت مسکن در بافت فرسوده 110
میلیون تومان شد .به گزارش شبکه خبر ،مدیر
عامل شرکت بازآفرینی شهری گفت :تسهیالت
ساخت مسکن در بافت فرسوده ویژه انبوه سازان
به  110میلیون تومان شامل  40میلیون وام 9
درصد و 70میلیون وام 18درصد افزایش یافت.
«عشایری» با بیان این که از هفته آینده فرایند
اعطای وام به سازندگان آغاز می شود ،افزود :به
تدریج صدور پروانه ها نیز آغاز می شود و بالفاصله
افراد به بانک معرفی می شوند.

رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری
انرژی برق گفت :مقرر شد  ١٠٠درصد عوارض
برق به طور مستقیم و تفکیک شده به دو بخش
بر قرسانی روستایی و توسعه تجدیدپذیرها
تعلق گیرد.
به گزارش ایسنا« ،صادق زاده» با بیان این
که در قانون بودجه سال  97معادل هزار و
 ٢٨٠میلیارد تومان اعتبار از محل عوارض
برق پیشبینی شد تا به دو بخش تجدیدپذیرها
و بر قرسانی روستایی اختصاص یابد ،افزود:
 ٥٨٠میلیارد تومان از این محل از مشترکان
دریافت شده است .به گفته وی ،از این میزان
فقط  ٤٢٠میلیارد تومان توسط سازمان برنامه
و بودجه به این دو بخش اختصاص یافته است
که امیدواریم تا پایان امسال کل مبلغ پیشبینی
شده یعنی هزار و ٢٨٠میلیارد تومان به این دو
بخش اختصاص یابد.

شاه سعودی روز گذشته در افتتاح سیو نهمین نشست شورای همکاری
خلیج فارس که در ریاض برگزار شد ،به بحران سوریه و موضوع تروریسم
در این کشور اشاره کرد و گفت :بحران سوریه باید از راه سیاسی حل شود.
به گزارش فارس« ،ملک سلمان» در بخشی از اظهاراتش ،ایران را به تهدید
کشورهای منطقه متهم کرد و گفت :ایران همچنان یک نوع خطر و تهدید
برای تعدادی از کشورها محسوب میشود.

تحقیقات ،عامل اساسی در قدرت بازدارنگی
ایرنا -امیر سرتیپ «حاتمی» وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با
حضوردرنشستتخصصیومقدماتیپنجمینجشنواره«سلمانفارسی»
نیروهای مسلح با اشاره به جایگاه ویژه تحقیقات در وزارت دفاع گفت:
موضوع تحقیقات در وزارت دفاع به عنوان یک مولفه و عامل اساسی در
ارتقای قدرت دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسالمی همواره از اهمیت
ویژه ای برخوردار بوده است.

سرایت تظاهرات جلیقه زردها به دیگر کشورها
دور جدید تظاهرات جلیقه زردها در فرانسه که از روز شنبه در سراسر این
کشور آغاز شده بود به دیگر کشورهای اروپایی و از جمله هلند و بلژیک نیز
کشیده شده است.
به گزارش میزان ،وزارت کشور فرانسه گزارش داد که در جریان تظاهرات
روز گذشته در این کشور هزار و  ۳۸۵نفر از معترضان به سیاستهای
دولت این کشور بازداشت و  ۱۳۵نفر دیگر نیز مصدوم شدند.

مهناز افشار به دادسرا احضار شد
فارس -در پی مداخله «مهناز افشار» در موضوع پزشکی و معرفی و تبلیغ
یک آمپول خطرناک برای معتادان در فضای مجازی ،دادستانی تهران به
منظور ادای پارهای توضیحات ،وی را احضار کرد.

