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افزایش قیمت خردهفروشی  ۶گروه کاالیی
بانک مرکزی خالصه نتایج گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد
خوراکی را در هفته منتهی به هجدهم خرداد ماه اعالم کرد که طی آن قیمت  ۶گروه نسبت
به هفته قبل از آن افزایش داشت .به گزارش مهر ،در هفته منتهی به هجدهم خرداد ماه ،نرخ
لبنیات یک درصد ،تخم مرغ  ۲درصد ،میوههای تازه  6.9درصد ،سبزیهای تازه  ۲درصد،
قند و شکر  0.3درصد و روغن نباتی  ۲٫۲درصد نسبت به هفته قبل از آن افزایش و نرخ
گوشت قرمز  0.3درصد و گوشت مرغ  1.3درصد کاهش یافت.

انتقاد از انتقال ذخایر ژنتیکی گلهای ایران به خارج از کشور
عضو کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی از انتقال بخشی از
ذخایر ژنتیکی گلهای ایران به خارج از کشور انتقاد کرد .علی ابراهیمی در گفتوگو با
ایسنا اظهار کرد :ایران به لحاظ برخورداری از اقلیم خشک و نیمه خشک از ظرفیت خوبی
برای رویش بسیاری از گلهای زینتی خاص و گیاهان دارویی برخوردار است .وی رویش
گلهای پرتوقع در حوزه منابع آبی در مناطق شمالی و گلهای مقاوم در برابر کمآبی در
مناطق مرکزی و جنوبی کشور را از مزیتهای ایران در حوزه رویش گل برشمرد.

پرداخت سود سهام عدالت اموات از  ۱۶تیر
رئیس سازمان خصوصیسازی گفت :صاحبان سهام عدالتی که در  ۱۰سال گذشته فوت
شدهاند ،وراث شان از روز  ۱۶تیر  ۹۷با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت ،امکان دریافت سود
و اصل سهام این افراد را دارند .به گزارش تسنیم ،علی اشرف پوری حسینی افزود :با توجه
به این که سازمان خصوصیسازی هیچ گونه ساز و کاری برای شناسایی وراث صاحبان سهام
عدالت فوتشده در اختیار ندارد رایزنیهایی با دفاتر پیشخوان دولت انجام شده که این
دفاتر با دریافت مدارک حصر وراثت از وارثان سهام عدالت این افراد را بین وراث تقسیم کند.

ایران به جمع کشورهای تولید کننده ریل پیوست
نخستین محموله ریل ملی تولید شده در شرکت ذوبآهن ،تحویل راهآهن جمهوری اسالمی
شد تا ایران رسما به جمع کشورهای تولیدکننده ریل بپیوندد .به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،محموله ریل تولید شده در شرکت ذوب آهن اصفهان شامل  500تن ریل  U33است
که مطابق با آخرین تکنولوژیهای روز دنیا و کامال منطبق با استاندارد اروپایی EN13674
است.

 ۴استان درگیر سیل و آبگرفتگی شدند
معاون عملیات سازمان امداد و نجات گفت ۴ :استان درگیر سیل و آبگرفتگی شدند و  ۴نفر
در سیالب رودسر  -کاکرود فوت کردند .به گزارش ایلنا ،شاهین فتحی گفت :طی 48
ساعت بر اثر بارش شدید بــاران و پرآب شدن رودخانهها ،استانهای آذربایجان غربی،
اردبیل ،گیالن و زنجان دچارسیل و آبگرفتگی شدند.

برنامه ارسال دفترچههای تامین اجتماعی به در منازل
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درخصوص صدور غیرحضوری دفترچههای بیمه درمان
گفت :عدم نیاز به مراجعه حضوری برای صدور و تمدید دفترچه هم اکنون در بسیاری از
شعب آغاز شده است و تا هفته تامین اجتماعی شرایطی را ایجاد خواهیم کرد که دفترچهها
به در منازل ارسال شود و نیازی به مراجعه به شعب نباشد .به گزارش ایسنا ،سید تقی
نوربخش در نشست خبری افزود:مهلت بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب شروع
شده و تا  ۱۰تیرماه ادامه دارد.

هفته آینده؛ برگزاری مناظره موافقان و مخالفان الیحه  CFTدر مجلس
عضو کمیسیون فرهنگی از برگزاری نشست مشترک موافقان و مخالفان الیحه  CFTدر
مجلس خبر داد .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،نصرا ...پژمانفر از برگزاری نشستی
مشترک برای بررسی الیحه کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در مجلس خبر داد و
گفت :قرار است هفته آینده جلسه مشترکی با حضور موافقان و مخالفان به صورت مناظرهای
برای بررسی این الیحه برگزار شود.
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شاخص بورس رکورد شکست
شاخص بورس که از اواخر هفته گذشته روند
پرشتابی را طی کرده بود ،روز یک شنبه با
ادامه صف خرید در بیشتر گروهها با جهش
بیش از ســه هــزار واحـــدی ،از کــانــال 102
هــزار گذشت و رکــورد جدیدی را ثبت کرد.
به گزارش ایرنا ،شاخص بورس در این روزها
که حجم نقدینگی در بازار افزایش یافته ،با
استقبال سرمایهگذاران مواجه شد و سبب شد
تا روز یک شنبه در جایگاه  102هزار و 452
واحــدی قــرار گیرد .روح ا ...حسینی مقدم
معاون ناشران شرکت بورس در گفت و گو با
خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در خصوص
دالیل رشد بازار سرمایه افزود :مجموعه ای

از عوامل سبب رشد این بازار شده است .وی
ادامه داد :جریان نقدینگی که به سمت بازار
سرمایه حرکت کــرده و همچنین ارزندگی
سهام شرکت ها سبب شده این بازار طی چند
روز اخیر با رونق همراه باشد .حسینی مقدم
افزود :بعضی از عوامل در حوزه صنعت مثل
حمایت دولت از صنایع مولد سبب رشد سهام
صنایع و همچنین استقبال آن ها از جانب
سهام داران شده است .وی درباره این که آیا
این رشد بورس با حباب همراه است یا خیر؟
گفت :هنوز خیلی زود است که راجع به این
مسئله صحبت کنیم ولی در بیشتر مواقع رشد
بورس واقعی است.

از میان خبرها
واریز حقوق ،نیازمند صدور احکام جدید از سوی دستگاهها
سخنگوی دولت نوشت :واریز حقوق به جز تأمین بودجه نیازمند صدور احکام حقوقی جدید از جانب دستگاههاست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،محمد باقر نوبخت در توئیتی نوشت :همان گونه که در نشست خبری گفتم بر اساس
توافق سازمان برنامه و بودجه و خزانهداری کل ،اعتبارات مورد نیاز برای پرداخت حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان
با احتساب افزایش مصوب سال  ،۹۷تأمین شده و تخصیص یافته است اما واریز حقوق به جز تأمین بودجه نیازمند
صدور احکام حقوقی جدید از جانب دستگاههاست .وی افزود :من در نشست خبری از همه دستگاهها خواستم که هر
چه سریع تر نسبت به صدور احکام جدید اقدام کنند .طبق گزارشهای دریافتی حقوق بازنشستگان با توجه به صدور
احکام جدید آن ها از جانب سازمان بازنشستگی کشوری به موقع پرداخت شده و همین طور برخی دستگاهها ،اما
سازمانها و وزارتخانههایی که هنوز موفق به صدور احکام جدید سال  ۹۷نشده اند ،حقوق کارکنان آن ها طبق ماههای قبل و به صورت علی
الحساب پرداخت شده است.

دبیرکل بانک مرکزی :همه سکه ها را تحویل میدهیم
دبیرکل بانک مرکزی به خریداران سکه های پیش فروش اطمینان داد که تمام سکه های شان را تحویل می گیرند .محمود احمدی در گفت و
گو با تسنیم در پاسخ به نگرانی برخی خریداران سکه در طرح پیش فروش اظهار کرد :بانک مرکزی حتی یک سکه را هم از قلم نمی اندازد و به
تعهدات خود پایبند است .وی درباره شائبه برخی مردم همزمان با اعالم طرح جدید اوراق سکه از سوی بانک مرکزی مبنی بر احتمال عدم تحویل
سکه های پیش فروش شده گفت :سکه های پیش فروش شده جزو تعهد بانک مرکزی است که در سررسید عین ًا به خریداران تحویل داده میشود.
همچنین به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،معاون اقتصادی بانک مرکزی در نشستی خبری گفت :گواهی پیشفروش سکه هزینه ندارد.

ورود هیئت تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با
قاچاق کاال و ارز به تخلف در واردات خودرو

افزایش تعداد داوطلبان کنکور
نسبت به سال گذشته

رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسالمی از ستاد مبارزه
با قاچاق کاال و ارز از ورود این هیئت به تخلفات صورتگرفته در
واردات خودرو خبر داد .به گزارش تسنیم ،احمد انارکی محمدی
با بیان این که اعالم شده بیش از  6هزار خودرو پس از بسته شدن
زمان ثبت سفارش وارد کشور شده است ،ادامه داد :ثبت سفارش
این خودروها نشان میدهد که تخلفی در این زمینه انجام شده و باید
مسئوالن گمرک و وزارت صنعت و معدن و تجارت پاسخگو باشند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از جزئیات آماری کنکور
سراسری سال  97و افزایش تعداد داوطلبان نسبت به سال گذشته خبر
داد .توکلی در گفت و گو با فارس افزود :در آزمون سراسری سال 1397
یک میلیون و  11هزار و  825داوطلب ثبتنام کردند که از این تعداد
 599هزار و  313نفر زن و  412هزار و  512نفر مرد هستند .وی ادامه
داد :آمار ثبتنام کنندگان در آزمون سراسری سال  97نسبت به سال
 27 ،96هزار و  466نفر بیشتر است.

تحریریه32222211-32247222:
نمابر32247223 :
مسئول تحرىرىه32230028:
تلفن و نمابرسرپرست32230014 :

اخبار

روی خط سیاست
فرصت دو ماهه به برخی احزاب برای برگزاری کنگره
تسنیم :پروانه مافی عضو ناظر مجلس در کمیسیون ماده ۱۰
احزاب از فرصت دو ماهه این کمیسیون به برخی احزاب برای
برگزاری کنگره به منظور تطبیق اساسنامه خبر داد.

سرنوشت سه متهم پرونده مهآفرید امیرخسروی
تسنیم :محسنی اژهای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه در
پاسخ به سؤالی در خصوص سرنوشت سه متهم پرونده مهآفرید
امیرخسروی که همراه با وی محکوم به اعــدام شــده بودند و
حکمشان در دیــوان عالی کشور تأیید شده بود گفت :احکام
این افراد نقض شد .هم در پرونده مهآفرید و هم در پرونده بابک
زنجانی ،افراد به حکمشان اعتراض کردند و حکمشان تأیید نشد.

شهروندان ترکیه ای مقیم ایران در پای صندوق های
رای حاضر شدند
ایرنا :شهروندان ترکیهای مقیم ایران روز یک شنبه با حضور در
پای صندوق های رای در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی
شرکت کردند.

از گوشه و کنار
اعالم شماره شبا برای سهام عدالت فقط تا 31
خردادماه
ایرنا :سازمان خصوصی ســازی در اطالعیه ای اعــام کرد که
سامانه سهام عدالت از ابتدای تیرماه به مدت  2هفته از دسترس
خارج می شود و مشموالن فقط تا  31خردادماه فرصت دارند
شماره شبای شان را به این سامانه اعالم کنند.

واکنش استاندار به پیشفروش نوزاد در تهران
ایلنا :مقیمی استاندار تهران درباره اظهارات اخیر عضو کمیسیون
اجتماعی مجلس شــورای اسالمی مبنی بر پیشفروش نــوزاد در
تهران به دلیل وجود مشکالت اقتصادی ،بیان کرد :خبرهایی مبنی
بر فروش نوزاد را شنیدهایم اما این که شورای اجتماعی استانداری
مطالعهای در این خصوص انجام داده باشد نداشتهایم ،ضمن این
که بهزیستی متولی این کار است ،این اتفاق وجود دارد اما شورای
اجتماعی گزارش و تحقیقی را در این خصوص انجام نداده است.

آدمربایی و تجاوز در ایرانشهر  ۳شاکی دارد
ایسنا :حجت االســام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری
سیستان و بلوچستان با بیان این که ادعایی که از سوی آقای
مولوی در نماز جمعه ایرانشهر اعالم شده مورد تایید ما نیست،
افزود :تاکنون{ظهر دیروز}  ۳نفر در خصوص موضوع آدمربایی و
تجاوز به دختران در ایرانشهر شکایت کردهاند که در این باره یک
متهم دستگیر شده است.

شرط حذف کنکور
مهر :محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش مجلس گفت:
شرط حذف کنکور این است که آموزش و پرورش بتواند آزمون
های استاندارد را برای سه سال آخر دوره دبیرستان برگزار کند.

