
چشم سهام داران به ریسک های بازار سهام
 واعظی: 

این روزها بیش از گذشته معامله گران بازار سهام چشم به ریسک های  کارت هوشمند سوخت احیا می شود
لوایح FATF بر تصمیم  ارز و بررسی  بازار دارند. قیمت  سیستماتیک 

بازیگران بورسی تاثیرگذار است.
به گزارش ایسنا، بازار سهام مدتی است بیش از گذشته تحت تاثیر آثار روانی 
مربوط به اخبار مختلف اقتصادی و غیر اقتصادی قرار گرفته است. یکی از موضوعات 
نیز  بازار  سیستماتیک  ریسک های  طرفی  از  است.  دالر  قیمت  نوسانات  مهم 
دادوستدها را تحت تاثیر قرار داده است. بررسی لوایح مربوط به FATF در مجلس 
شورای اسالمی و شورای نگهبان نیز به نوبه خود تاثیر بسزایی در رفتار معامله گران 

بازار سرمایه داشت.
دیروز شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با نوسان هان های زیادی مواجه شد به 
طوری که در ۱۰ دقیقه ابتدایی معامله با شیب تندی رشد کرد و در ادامه با کاهش 
مواجه شد و بعد از آن نیز  فرازونشیب هایی را تجربه کرد و در نهایت با ۱۶۸ واحد 

رشد نسبت به روز گذشته در تراز ۱۸۱ هزار و ۱۵ واحدی قرار گرفت.
شاخص کل هم وزن نیز با ۵۴۹ واحد افت تا رقم ۲۹ هزار و ۴۳۹ پایین رفت. 
شاخص آزاد شناور نیز با ۲۴۱ واحد کاهش مواجه شد و رقم ۱۹۳ هزار و ۸۴۴ 
واحدی را تجربه کرد. شاخص بازار اول نیز با کاهشی ۱۰۲ واحدی مواجه شد و 
شاخص بازار دوم رشد ۱۴۲۱ واحدی را تجربه کرد. گروه مپنا، مخابرات ایران، بانک 
صادرات و کشتی رانی جمهوری اسالمی ایران هر یک به ترتیب با ۳۸۱، ۹۴، ۸۴ و 
۸۲ واحد تاثیری کاهنده روی شاخص کل سعی کردند شاخص های بازار را به سمت 
پایین هدایت کنند، اما پاالیش نفت اصفهان، معدنی و صنعتی چادرملو، سرمایه  
گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین و پتروشیمی پارس بیشترین تاثیر افزاینده را 
روی شاخص کل داشتند. این نمادها به ترتیب ۲۱۱، ۲۰۶، ۱۸۳ و ۱۵۶ واحد تاثیر 
افزاینده روی شاخص داشتند. بانک ها و موسسات اعتباری امروز به صورت یک دست 

شاهد کاهش قیمت سهام شان بودند. 

رییس دفتر رییس جمهوری گفت: نخستین اقدامی 
مواد  قاچاق  با  مقابله  و  بیشتر  نظارت  برای  که 
سوختی انجام می دهیم، احیا دوباره کارت سوخت 
است تا از این طریق بر خودروهایی که از بنزین 

استفاده می کنند، نظارت بیشتری داشته باشیم.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا »محمود واعظی«روز 
چهارشنبه پس از پایان جلسه هیئت دولت و در جمع 
خبرنگاران درباره برنامه دولت برای احیای کارت سوخت، 
گفت: با توجه به تفاوت نرخ بنزین در ایران - که به ازای 
هر لیتر یک هزار تومان است - با کشورهای همسایه که 
از شش تا ۹ هزار تومان است، بنزینی که در واقع متعلق 

به مردم است، روزانه به میزان زیادی قاچاق می شود.
رییس دفتر رییس جمهوری یادآورشد: از طرف دیگر 
بحث محدودیت های واردات و بحث های زیست محیطی 
و وارونگی هوا هم وجود دارد که همه اینها را در کمیته 

ای بررسی می کنیم.
معرفی گزینه های پیشنهادی برای وزارتخانه ها 

پس از تعطیالت هفته آینده مجلس
رییس دفتر رییس جمهوری در ادامه گفت: گزینه های 
پیشنهادی برای وزارتخانه ها در نخستین جلسه مجلس 
شورای اسالمی بعد از تعطیالت هفته آینده به مجلس 

معرفی خواهند شد.
واعظی درباره تغییرات کابینه و زمان معرفی وزرای 
پیشنهادی به مجلس گفت: بنای ما بر این بود که وقتی 
که الیحه تغییر ساختار - که سال گذشته برای مجلس 
فرستادیم- تصویب شد، تغییرات در کابینه را هم همزمان 

با این الیحه انجام دهیم.
وی افزود: هفته گذشته از مجلس گفته شد که تمایلی 
به تصویب این الیحه ندارند. این دو وزارتخانه که اکنون 
با سرپرست اداره می شوند برای آنها جایگزین هایش را 
تعیین کردیم و ممکن است یکی دو وزارتخانه دیگر هم 

باشد.
رییس دفتر رییس جمهوری افزود: بنا بود روز گذشته 
گزینه ها را به مجلس معرفی کنیم. به دلیل اینکه مجلس 
هفته آینده تعطیل است حتی به هیئت رییسه هم گفتیم 
که آماده هستیم گزینه ها را معرفی کنیم و هیئت رییسه 
گام هایی برداشت تا تعطیلی هفته آینده را لغو کند، با 
توجه به اینکه نمایندگان محترم از قبل در استان های 
خود برنامه ریزی های کرده بودند روز دوشنبه از مجلس 
تماس گرفتند، با توجه به اینکه مجلس هفته آینده جلسه 

علنی ندارد، در فرصت دیگر معرفی کنید.
واعظی افزود: از سوی دیگر زمانی که گزینه ها معرفی 
باید ظرف یک هفته بررسی ها تمام شود.  می شوند 
بنابراین اولین روزی که مجلس بعد از تعطیالت تشکیل 

جلسه داد، اسامی وزرا را اعالم خواهیم کرد.
 جلسه ای بین اقتصاددانان و رییس جمهوری 

برگزار می کنیم
نامه  ایرنا درباره  به خبرنگار  وی همچنین در پاسخ 

۲۵۰ نفر از صاحبنظران درباره مشکالت اقتصادی، اظهار 
داشت: از همه دلسوزانی که به دولت پیشنهاداتی را ارایه 
می دهند تشکر می کنیم. به ویژه اقتصاددانانی که در این 
برهه که مشکالت اقتصادی داریم، با دلسوزی مشورت 
داده و پیشنهادات خود را می دهند، قطعا این پیشنهادات 
را ما برای وزارتخانه های ذیربط می فرستیم و در ستاد 

اقتصادی دولت هم بررسی می شود.
رییس دفتر رییس جمهوری خاطرنشان کرد: هفته 
گذشته هم تعدادی از اقتصاددانان نامه نوشته بودند که 
آن را بررسی کردیم و توصیه کردیم که وزرا با دوستان 
جلسه بگذارند که آقای دکتر نوبخت جلسه گذاشتند و 
دوستان دیگر هم این کار را خواهند کرد. بنا داریم با 
حضور تعدادی از اقتصاددانان با رییس جمهوری در آینده 

جلسه ای داشته باشیم.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا ممکن 
است جابجایی ها در داخل کابینه صورت گیرد، گفت: 
ممکن است وقتی در جایی سمتی ایجاد می شود، این 
جابجایی از داخل کابینه باشد. چون شناخت بیشتری 

ازعملکرد، فکر و توانایی شان داریم.
 اثرات حکم دیوان در عرصه بین المللی کامال به 

نفع ایران بود
دیوان  دادگاه  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  واعظی 
دادگستری الهه و تمهیدات در نظر گرفته شده توسط 
دولت برای موفقیت در این خصوص، اظهار داشت: گام 
اول در این باره محکم برداشته شد و اثرات آن هم در 
داخل ایران و هم در عرصه بین الملل کامال به نفع ایران 

بود.
وی به عکس العمل آمریکایی ها در این خصوص اشاره 
کرد و یادآور شد: آن ها عکس العمل منفعالنه ای از خود 
نشان دادند و اعالم کردند که می خواهند از عهدنامه 
مودت خارج شوند. باید آنچه حق خود می دانیم و قانون 

به ما اجازه می دهد را با قوت بیشتر ادامه دهیم.

واعظی درباره میزان مبالغ بلوکه شده توسط آمریکایی 
ها و پیگیری آن در دادگاه الهه هم گفت: مواردی که 
مربوط به پروسه حقوقی است، قابل پیش بینی نیست، اما 
می توانم بگویم از همه توانایی خود از نظر حقوقی– چه 
حقوقدان های داخل کشور و چه حقوق دان های خارج 

از کشور – استفاده خواهیم کرد تا موفق شویم.
وی درباره حضور رییس جمهوری در دانشگاه تهران 
ایشان هر  این دانشگاه، گفت:  ایشان در  و سخنرانی 
سال در آغاز سال تحصیلی جدید به یکی از دانشگاه 
ها می رود و دیداری با اساتید و دانشجویان خواهند 
داشت؛ این دیدار هم مانند سال های گذشته انجام 

خواهد شد.
واعظی همچنین در پاسخ به سوالی درباره درخواست 
اروپایی ها برای تاسیس دفتر در تهران، گفت:اروپایی ها 
که در ایران سفارت دارند و کارهای دو جانبه خود را انجام 
می دهند. وقتی اتحادیه اروپا در کشوری دفتر باز می کند 
کل موضوعاتی که مرتبط با اتحادیه اروپا است از طریق 

این دفتر انجام می شود.
وی اضافه کرد: همکاری های ما و اتحادیه اروپا در ابعاد 
مختلف در حال گسترش است، بویژه در مورد مسئله 
برجام قول و قرارهایی می گذاریم، به نظر می رسد که 
اگر روال عادی آن طی شود و با موافقت مراجع ذیربط، 
تاسیس این دفتر می تواند برای همکاری اقتصادی ما با 

اروپا مفید باشد.
اصالح  طرح  درباره  جمهوری  رییس  دفتر  رییس 
تعطیالت توسط نمایندگان مجلس هم، گفت: ما جزو 
کشورهایی هستیم که روزهای تعطیلی مان در طول سال 
بسیار زیاد است و می تواند به کسب وکار و برخی برنامه 

ریزی های قبلی لطمه بزند.
واعظی خاطرنشان کرد: من فکر می کنم اگر کمیته 
ای در این زمینه خوب کار کند، حتما دولت هم از آن 

حمایت می کند.

حجت االسالم کریمی تبار
 نماینده ولی فقیه و امام جمعه ایالم شد

شهرداری تهران
در کنار نیروی انتظامی است

با حکم رهبر معظم انقالب اسالمی؛ شهردار تهران:

صفحه 2  صفحه 3

صفحه 2 
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 آیا حسن روحانی و اصالح طلبان هم سرنوشت اند؟
عبداهلل ناصری تحلیل کرد:

 یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: »اگر آقای روحانی این جلسات را با 
هر دو جریان سیاسی به صورت پیوسته برگزار می کردند می توانستیم امیدوار 
باشیم که ایشان به دنبال جبران اشتباهات و اصالح امور هستند. زیرا به هر حال 
افرادی که در این جلسات شرکت می کنند عمدتا از دولتمردان قدیمی هستند 
که ایشان می توانند از تجربیات آن ها استفاده کنند؛ بنابراین زمانی می توانیم 

بگوییم که آقای روحانی عزم خود را جزم کرده است تحوالتی ایجاد کند که این 
قبیل جلسات ادامه پیدا کند. نه اینکه یک جلسه برگزار شود بعد چند سال دیگر 
یک جلسه دیگر تشکیل شود و صرفا برای بهره برداری رسانه ای و سیاسی انجام 
شود.«  همچنان صحبت از جلسه حسن روحانی با اصالح طلبان از موضوعات 
مورد توجه شبکه های اجتماعی و فعاالن سیاسی است. برخی این دیدار را نوعی 

بازی رسانه ای می دانند و برخی دیگر بر این باورند که بسیار با تاخیر برگزار شده 
است. آن ها معتقدند پنج سال میان فعاالن جریان اصالحات و حسن روحانی 
جلسه ای برگزار نشده است و این در حالی است که ان ها بیشترین تاثیر را در 

پیروزی وی در انتخابات داشته اند.

Etehademelat

ثبت طرح استاندارد کتابخانه های 
عمومی ایران در ایفال

 مالیات بر ارزش افزوده از واردات
شمش طال از برداشته شد

 استعفای هیلی، تاوان یک اشتباه بزرگ

تامین تایر مشکل کامیون داران

زندانیان مهریه 2 برابر شدند

 مدیر پروژه »طرح استاندارد کتابخانه های عمومی ایران«
خبر داد

 رئیس اتحادیه طال و جواهر:

 تالطم قدرت در درون کاخ سفید
یا پایان یک اشتباه

 چرخ کامیون ها
با دو حلقه تایر نمی چرخد

  سخنگوی
کمیسیون حقوقی مجلس:

صفحه 2
صفحه 6

صفحه 4

صفحه 7

صفحه 5

صفحه 3
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