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گوناگون

تصویب افزایش قیمت محصوالت
سه خودروساز
صدا و سیما –رئیس شورای رقابت گفت :این شورا
مجوز افزایش  ۵.۶تا  ۷.۱درصدی قیمت محصوالت
سه شرکت خودروسازی ایران خودرو ،سایپا و مدیران
خودرو را از اول تیر تصویب کرد.
شیوا با بیان این که به طور متوسط خودروهای ساخت
داخل شرکت ایران خودرو که مشمول قیمت گذاری
هستند مجوز افزایش  ۷.۱۸درصد را دریافت کرده
اند ،افزود :برای خودروهای سایپا هم به طور متوسط
افزایش  ۷.۰۱درصدی تعیین شده است .در بخش
مدیران خودرو هم به طور متوسط افزایش  ۵.۶۲مورد
تأیید است.

تمدید مهلت انتخاب رشته آزمون
ارشد ۹۷

ایسنا  -سخنگوی سازمان سنجش گفت :مهلت
انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد
ناپیوسته سال  ۱۳۹۷تا ساعت  ۲۴پنجشنبه ۲۴
خرداد تمدید شد.
توکلی افزود :تا ساعت ۱۴روز گذشته  ۲۹۵هزار و
 ۶۷۳داوطلب انتخاب رشته کرده اند.

لیست داروهای ممنوعه حج تمتع

باشگاه خبرنگاران  -سازمان حج و زیارت ،لیست
داروهای غیرمجاز و ممنوعهای را که حجاج نباید به
همراه داشته باشند ،اعالم کرد.
بر این اساس داروهای غیرمجاز و ممنوعه حج تمتع97
به شرح زیر است.
آمپول پتیدین  50و  100میلی گرم ،آمپول مرفین 10
میلی گرم ،قرص متادون  5و  20میلی گرم ،شربت
متادون ،قرص هیدرومرفین  2میلی گرم ،قرص متیل
فنیدات هیدروکلراید ،قرص ترامادول  50و 100
میلی گرم ،آمپول ترامادول  50میلی گرم ،شربت
اکسپکتورانت کدئین و قرص استامینوفن کدئین .

یزاده
سردبیر  :علی ول 
تلفن051-37634000 :
چاپ:شهرچاپخراسان

تصویب تحقیق و تفحص از
استقالل و پرسپولیس

فارس  -نمایندگان مجلس اسالمی در جلسه علنی
مجلس گزارش تقاضای تحقیق و تفحص از منابع ،
مصارف و نظام مدیریت شرکتهای فرهنگی ـ ورزشی
وابسته به وزارت ورزش و جوانان در  10سال گذشته را
بررسی کردند .نمایندگان پس از استماع این گزارش
با  178رأی موافق 26 ،رأی مخالف و  5رأی ممتنع
با تقاضای تحقیق و تفحص از استقالل و پرسپولیس
موافقت کردند.

صعود دوباره شاخص بورس
به ارتفاع  ۹۶هزار واحد

تسنیم  -شاخص بورس در جریان معامالت دیروز بازار
سرمایه به ارتفاع  ۹۶هزار واحد صعود کرد.
در جریان داد و ستدهای دیروز بازار سرمایه تعداد هزار
ق تقدم بهارزش 246میلیارد
و 107میلیون سهم و ح 
تومان در  72هزار نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت و
شاخص بورس با رشد  531واحدی در ارتفاع 96هزار
و 378واحد قرار گرفت.

سیف :کمبود سکه وجود ندارد

مهر  -رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر این که
کمبودی در بازار سکه وجود ندارد ،گفت :افزایش
قیمت سکه بیشتر ناشی از عامل روانی است.
سیف در حاشیه نشست بررسی گزارش عملکرد توسعه
اشتغال روستایی و عشایری افزود :آمارهای بانک
مرکزی نشان میدهد که در پیش فروش سکه ،هفت
میلیون سکه به فروش رسیده است که به سرعت وارد
بازار شده؛ در غیر این صورت هیچ کمبودی برای بازار
در عرضه سکه وجود ندارد.

 ۳دلیل اصلی رشد قیمت مسکن

فارس  -کارشناسان مسکن بر این باورند که کاهش
ارزش پول ملی و کمبود عرضه مسکن از یک سو و ورود
سوداگران از سوی دیگر موجب رشد قیمت مسکن در
ماههایاخیرشد.برخینیزبراینباورهستندکهقیمت
ها در نیمه دوم امسال کاهشی خواهد بود .فعاالن بازار
و کارشناسان مسکن بر این باور هستند که رشد قیمت
مسکن برگشت پذیر نیست و این گونه اظهارات موجب
رکود عمیق در بازار مسکن می شود.

• •اقامه نماز عید فطر به امامت رهبر انقالب در مصالی امام خمینی(ره)
مهر  -رئیس ستاد برگزاری عید سعید فطر اعالم کرد :نماز عید سعید
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نوبخت خبر داد:

پرداختحقوقشاغالن وبازنشستگان
قبلازعیدفطر

صدا و سیما  -سخنگوی دولت اعالم کرد :قبل از عید
فطر حقوق شاغالن و بازنشستگان و همچنین یارانه
بگیران پرداخت خواهد شد.
محمدباقر نوبخت در نشست خبری با بیان این که
دولت خود را برای عید فطر آماده کرده است و بهترین
تبریک دولت به ملت ،پرداخت بخشی از معوقات
است ،گفت :قبل از عید فطر همه حقوق شاغالن و
بازنشستگان را در رابطه با یارانهها پرداخت میکنیم.
به گفته وی مقدمات میان سازمان برنامه و بودجه و
خزانه انجام شده است تا دستور رئیسجمهور اجرایی
شود و حقوق بازنشستگان ،یارانهها و حقوق کارکنان
دولت که رقم سنگینی است ،همه این حقوق به اضافه
درصدی که افزایش یافته است تا قبل از عید فطر
پرداخت شود.
نوبخت با تاکید بر این که درصد افزایش یافته در
حقوقها نیاز به استفساریه مجلس شورای اسالمی
داشت ،افزود:این موضوع دو ماه به تعویق افتاد که
امیدوارم این احکام صادر شود و ما بتوانیم تا روز
پنجشنبه حقوقها را واریز کنیم.
سخنگوی دولت با بیان این که در مورد حقوق
بازنشستگان شاهد افزایش 10درصدی آن هستیم،

اظهار کرد :بازنشستگان عالوه بر حقوق ،این
اضافاتی را که اعالم کردیم نیز دریافت خواهند کرد .
وی با اشاره به این که تاکنون سه هزار و  400میلیارد
تومان برای 41هزار نفر از فرهنگیان به عنوان پاداش
بازنشستگی در نظر گرفته شده است ،افزود :برای
سایر بازنشستگان نیز  5هزار و  400میلیارد تومان
پرداخت خواهد شد و ما با لبهایی خندان پولهای
بازنشستگان را میدهیم تا نگویند که دولت برای پول

دادن به مردم عزا گرفته است .نوبخت در پاسخ به این
پرسش که آیا برنامهای برای گرفتن ضمانت از روسیه
و چین در قبال برجام وجود دارد گفت :از شش کشور
مقابل ایران فقط آمریکا از آن خارج شده است اما
دیگران اعتقاد به ماندن در برجام دارند.
ی جمهور چین و روسیه بارها اعالم کردهاند که
رؤسا 
همچنان برجام حفظ شود و اتحادیه اروپا هم در کنار
این سه کشور قرار دارد.
وی تصریح کرد :فعال قرارمان این است که با وجود
وضع فعلی ،برجام بماند و منافع را تأمین کند و بدانیم
چه شرکتهایی میمانند و چه شرکتهای میروند.
وی درباره تعویق افتادن الیحه پیوستن ایران به
الیحه  FATFو لوایح چهارگانه تصریح کرد :این لوایح
برای دولت بسیار مهم است ،آیا ما پولشویی را تایید
میکنیم؟ خیر.
آیا ما میخواهیم منابع تروریسم را تامین کنیم تا
فشنگ بخرند در سر مردم خالی کنند؟ خیر .ما با
تروریسم مبارزه می کنیم .اما به طرفین گفتهایم
تروریسم آن چیزی است که خودمان تعریف میکنیم.
از نظر ما خود رژیم صهیونیستی تروریست است ،ما با
تعریف از قانون خودمان تروریسم را تعریف میکنیم.

خنثیکردن اقدامات تروریستی توسط تکاوران پلیس و مرزبانان در شبهای قدر
ایلنا  -سخنگوی نیروی انتظامی جزئیات خنثی
سازی اقدامات تروریستی توسط تکاوران پلیس
و مرزبانان را در شب های قدر تشریح کرد و گفت:
در سایه برگزاری امن تمام این مراسم ،در مرزها،
مرزبانان غیرتمند نیروی انتظامی از ورود یک گروه
مسلح  20نفره به خاک کشور در منطقه سردشت
جلوگیری کردند و در مصاف با آنان دو نفر از افسران
رشید و غیرتمند مرزبانی به درجه رفیع شهادت
نائل آمدند.
به گفته سردار منتظرالمهدی ،در استان خراسان

واریز یارانه ،پنجشنبه  24خرداد

مهر -دولت پنجشنبه  ۲۴خرداد ماه ،هشتاد و
هشتمین مرحله یارانه نقدی را به حساب سرپرستان
خانوار واریز خواهد کرد.
بر این اساس؛ عالوه بر یارانه نقدی  ۴۵هزار و 500
تومانی ،از سال گذشته و طبق قانون بودجه افزایش
حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت
کمیته امداد امام(ره) و سازمان بهزیستی دولت برای
خانوارهای یک نفره از گروههای هدف ۹۵هزار تومان،
دو نفره  ۱۸۹هزار تومان ،سه نفره  ۲۵۳هزار تومان،
چهار نفره  ۳۳۷هزار تومان و خانوارهای پنج نفره و
بیشتر تا  ۳۶۵هزار تومان مازاد بر مبلغ یارانه محل
درآمد هدفمندی یارانهها واریز می کند.

سیاسی و بین الملل

مصوبه دولت در مورد تعیین مکان هایی برای برگزاری تجمعات
ایسنا  -معاون سیاسی وزیر کشور در نشست خبری با تشریح مصوبه
دولت در مورد تعیین مکان هایی برای برگزاری تجمعات در پاسخ
به سوالی مبنی بر این که «این نگرانی وجود دارد که تصاویر افراد
حاضر در تجمعات به راحتی تهیه شود و افراد تحت تعقیب قضایی
قرار بگیرند آیا حق اعتراض افراد به رسمیت شناخته می شود تا
تحت تعقیب قرار نگیرند؟» گفت :در بیشتر شهرهای بزرگ سیستم
تصویری و فیلم برداری است و خیلی از متخلفان توسط دستگاه های
امنیتی و انتظامی توسط مانیتورینگ شناسایی می شوند بنابراین این که تصویر افراد تهیه شود
برداشت غیرمنصفانه است .جبارزاده تاکید کرد :طبیعی است که هر کسی رفتار قانونی داشته
باشد ،بحث پیگرد در این مورد مطرح نیست.
وی افزود :حتی از مسئوالن و دستگاههای دولتی متناسب با آن تجمع که میتواند مربوط به
بخشی از دستگاهها باشد میتوانند در تجمعها حضور یا میتینگی را داشته باشند.
جبارزاده یادآور شد :دبیران کل احزاب و در واقع متقاضیان باید تقاضای خود را حداقل سه روز
کاری قبل از زمان برگزاری به فرمانداری و استانداریها ارائه دهند و در قالب تکمیل کاربرگ
درخواست خود را اعالم کنند که موضوع تجمع چیست ،زمان ،مکان و حتی اعالم اسامی
سخنرانان را هم مشخص کنند و فرمانداریها و استانداریها هم موظف هستند پس از دریافت
تقاضا بالفاصله موضوع را بررسی کنند.

انتقاد ذوالنوری از سران سه قوه

ایسنا  -عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت:
بازار خودرو ،بازار ارز ،بازار سکه مشکل اشتغال و بیکاری ،موضوع
قاچاق و بحث رکود ،بقای تحریمها و تشدید تحریمها امروز مرد م را در
فشار سنگین قرار داده است .اگر برخورد با این مقولهها وظیفه دولت
و مجلس نیست چه کاری از این موارد مهمتر است؟
حجت اسالم مجتبی ذوالنوری در نطق میان دستور جلسه علنی روز
گذشته با خطاب قرار دادن رئیس جمهور ،رئیس مجلس و رئیس قوه
قضاییهبیانکرد:مردمپایانقالبایستادهانداماعملکردنامناسبدستگاههاباعثرنجشمردم
شده است .فقر و فساد و تبعیض که مقام معظم رهبری بارها فریاد آن را سر داده اند و سران سه
قوه را مامور برخورد با آن کردهاند امروز در جامعه دیده میشود .اگر سران سه قوه بخواهند امروز
گزارشی را به رهبری ارائه بدهند آیا میتوانیم با افتخار سر خود را باال بگیریم که در جهت تحقق
فرمایشات رهبری به وظایف خود عمل کردهایم؟ آیا پرونده رضایت بخشی در برخورد با فقر و فساد
و تبعیض داریم؟ آیا توانستهایم مرهمی بر دل زخم مردم در مقابل با فقر و فساد و تبعیض باشیم؟
وی گفت :از چه میترسید .من به مردم میگویم پنج سوال قاچاق ،رکود ،بقای تحریمها ،بیکاری
و قیمت ارزی که بیش از  ۹۰درصد ارزش پول ملی را دو ماهه پایین آورد و در همه حوزهها منجر به
افزایش قیمتها شده است را پیگیری خواهیم کرد.

سوال از رئیسجمهور پابرجاست

باشگاهخبرنگاران-نمایندهرشتگفت:سوالازرئیسجمهورباقی
است و وی باید در مجلس حضور یابد و پاسخگوی نمایندگان باشد.
جبار کوچکینژاد افزود :با توجه به مشکالتی که در بازار ارز
ایجاد شده است و مسائلی چون تورم ،رکود و حل نشدن مشکل
لباختگان ،حق مردم و نمایندگان است که رئیسجمهور باید در
ما 
مجلس حاضر شود و پاسخگو باشد.
نماینده مردم رشت با بیان این که هیئت رئیسه با دولت مماشات کرد
و سوال از رئیسجمهور را طول داد ،تصریح کرد :دولت فقط یک هفته فرصت دارد تا از نمایندگان
بخواهد سوال خود را پس بگیرند ،اما این سوال بعد از ساعت  ۱۲ظهر روز دوشنبه که یک هفته از
مطرح شدن آن گذشته بود ،پس گرفته شد و خالف قانون اساسی است.
کوچکینژاد تاکید کرد :هیئت رئیسه بر اساس ماده  ۲۱۲تخلف کرده و همچنان سوال از
رئیسجمهور باقی است و وی باید در مجلس حضور یابد و پاسخگو باشد.

جنوبی نیز چهار نفر از کسانی که قصد اقدامات
تروریستی در شب های قدر را داشتند ،شناسایی
و دستگیر شدند؛ همزمان در استان های قزوین،
فارس و اصفهان شش نفر از مرتبطان با آنان نیز
دستگیر شدند.
این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد :در منطقه
سراوان نیز یک تیم انتحاری در کمین و تور پلیس قرار
گرفت و عامل انتحاری قبل از هرگونه اقدامی با ضرب
گلوله از پای درآمد و مقادیر زیادی مهمات ،جلیقه و
بسته های انفجاری از آن کشف شد.

فطر در تهران به امامت حضرت آیت ا ...خامنهای در مصالی امام
خمینی(ره) اقامه خواهد شد.
سید باقر پیش نمازی اظهار کرد :پس از تایید و اعالم روز عید از سوی
دفتر رهبر معظم انقالب ،درهای مصالی امام خمینی(ره) از ساعت
پنج صبح به روی نمازگزاران باز میشود.

• •فضولی بادیه نشینان سعودی در امور نظامی ایران
باشگاه خبرنگاران  -یک مقام سعودی ضمن تکرار ادعاهای واهی

ریاض علیه تهران خواستار تشدید نظارتهای آژانس بینالمللی انرژی
اتمی بر پایگا ههای نظامی ایران شد .خبرگزاری عربستان (واس)
نوشت :عربستان از آژانس بینالمللی انرژی اتمی میخواهد برای
تشدید نظارت و بازرسی از پایگاههای نظامی ایران ساز و کارهایی ایجاد
کند .نبیل العشری بر خواسته عربستان مبنی بر ایجاد ساز و کارهایی
برای تشدید نظارت و بازرسی از پایگاه های نظامی ایران تاکید کرد.

• •هیچ اختالفی در جمنا نیست

اعتماد  -بعد از جدایی برخی چهر ههای اصولگرا از جبهه مردمی
نیروهای انقالب احمد کریمیاصفهانی از شرکت نکردن سه نفر از
اعضای ارشد حزب موتلفه (محمدنبی حبیبی ،الله افتخاری ،فاطمه
رهبر) در جلسات جمنا خبر داد اما محمدنبی حبیبی،دبیرکل حزب
موتلفه جدایی تشکل متبوعش را از جبهه مردمی نیروهای انقالب رد
کرد و گفت :بنای موتلفه بر شرکت نکردن در جلسات جمنا نیست و
وجود اختالف در جمنا را تکذیب میکنم.

• •ظریف به آفریقای جنوبی رفت

باشگاه خبرنگاران  -وزیر امور خارجه در صدر هیئتی سیاسی و
اقتصادی روز گذشته عازم آفریقای جنوبی شد .ظریف قرار است در
این سفر با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی دیدار کند،
همچنین اعضای هیئت سیاسی و اقتصادی کشورمان قرار است با
مقامات سیاسی و اقتصادی آفریقای جنوبی دیدار و گفت و گو کنند.
محور گفت و گوی این سفر در مورد برجام و روابط دوجانبه خواهد بود.

• •حمایت صدراعظم اتریش از برجام بعد از دیدار با نتانیاهو

تسنیم  -صدر اعظم اتریش بعد از دیدار با نخستوزیر رژیم صهیونیستی
تأکید کرد :بر خالف اسرائیل ،اتریش همچنان از برجام حمایت میکند.
سباستینکورتزگفت:اتریشهمچنانبهراهحلدوکشورمستقلپایبند
و امیدوار است که گفتوگوها بین اسرائیل و فلسطین به نتیجه برسد.
در این زمینه انتقال سفارت ما به بیتالمقدس در دستور کار نیست.

• •برجام دیگر معنایی ندارد

تسنیم  -سخنگوی جبهه پایداری گفت :با خروج آمریکا از برجام ،این
توافق نامه دیگر معنایی ندارد .مجید متقیفر با اشاره به جلسه اخیر
این تشکل درباره موضوعات سیاسی روز کشور از جمله برجام اظهار
کرد :جلسه اخیر با حضور مسئوالن مناطق  22گانه و برخی مسئوالن
شهرستانهای جبهه پایداری برگزار شد.
وی افزود :هدف از برگزاری این جلسه که با حضور کارشناسان
مسائل حقوقی برگزار شد ،بررسی حقوقی مذاکرات هستهای با
کشورهای 1+5بود.

• •اظهار نظر سفیر روسیه در مورد حضور ایران در سوریه

ایسنا  -سفیر روسیه در لبنان اظهار کرد :جایز نیست و امکان ندارد حزبا ...لبنان و ایران در این
شرایط از سوریه خارج شوند زیرا که روند نابودی تروریسم هنوز به سرانجام نرسیده است.
زاسپکین تاکید کرد :روابط بین روسیه و محور مقاومت در سوریه بر مبنای همکاری است .وی حضور
نیروهای آمریکایی در سوریه را یکی از دالیل اصلی موانع و پیچیدگیهای موجود در این کشور و
دست نیافتن به راه حل دانست.

