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فوتی کرونا در
مرگبارترین هفته

مرگبارتریــن هفتــه کرونــا از پنجشــنبه هفتــه گذشــته تــا امــروز رقــم خــورد .بــر
اســاس گــزارش ســتاد ملــی کرونــا در یــک هفتــه گذشــته  962نفــر جــان خــود
را بــر اثــر ابتــا بــه کرونــا از دســت دادنــد و  17هــزار و  710نفــر نیــز بــه ایــن
ویــروس مبتــا شــدند .بیشــترین تعــداد فوتیهــای کرونــا از ابتــدای شــیوع ایــن
بیمــاری تــا امــروز  9تیرمــاه بــا  162فوتــی بــه ثبــت رســید.
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کشته در انفجار
کلینیک سینا

سهشــنب ه شــب یکــی از تلختریــن ش ـبهای پایتخــت بــود .کلینیــک ســینا اطهــر
در خیابــان شــریعتی بــر اثــر انفجــار فــرو ریخــت و  19نفــر جــان خــود را از دســت
دادنــد و  9نفــر نیــز زخمــی شــدند .بیشــترین کشــتهها مربــوط بــه اتــاق عمــل در
طبقــه آخــر ایــن ســاختمان اســت .گفتــه میشــود علــت ایــن حادثــه اتصــال بــرق و
انفجــار کپســولهای اکســیژن بــوده اســت .بــه دســتور دادســتان تهــران  5نفــر از
مدیــران ایــن کلینیــک بازداشــت شــدهاند و تحقیقــات ادامــه دارد.

9

میلیون تومان
یک سکه

قیمــت ســکه بهــار آزادی امــروز از  9میلیــون تومــان گذشــت؛ تــا ســاعت  15امــروز
قیمــت تــک فروشــی ســکه طــرح امامــی رکــورد  9میلیــون و  80هــزار تومانــی را رد
کــرد .ســکه بهــار آزادی هــم  8میلیــون و  700هــزار تومــان شــد .بــا ایــن اوصــاف
قیمــت نیــم ســکه بــه  4میلیــون و  450هــزار تومــان ،ربــع ســکه  2میلیــون و 500
هــزار تومــان و ســکه گرمــی  1میلیــون و  330هــزار تومــان رســید .بــه ایــن ترتیــب
کــف حقوقــی مهریــه یعنــی  110ســکه بهــار آزادی قریــب  1میلیــارد تومــان میشــود.
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تومان
باالتر ممنوع

بــا گــرم شــدن هــوا رونــد صعــودی قیمــت مــرغ دوبــاره آغــاز شــد و بــه  19هــزار
تومــان هــم رســید .اما اتحادیــه فروشــندگان پرنــده و ماهــی در اطالعیهای اعــام کرد
بــر اســاس تصویــب کارگــروه تنظیــم بــازار قیمــت فــروش هــر کیلــو مــرغ بیشــتر از
 15هــزار تومــان ممنــوع اســت .ایــن درحالــی اســت کــه برخــی از مــرغ فروشـیها بــا
حــذف قیمــت از تابلــو فــروش قیمتهــای خودشــان را بــه مشــتری اعــام میکننــد.

متهم ترور حاج قاسم
در وضعیت قرمز

دادســتانی تهــران ایــن هفتــه بــرای  36نفــر کــه در تــرور حــاج قاســم
ســلیمانی مباشــرت ،مبــادرت و آمریــت داشــتند حکــم جلــب صــادر کــرد.
ایــن افــراد از مســئوالن سیاســی و نظامــی امریــکا هســتند کــه توســط
مقامــات قضایــی در لیســت قرمــز قــرار گرفتنــد و از پلیــس اینترپــل
خواســته شــده آنهــا را بازداشــت کنــد.
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نفر از کادر پزشکی؛
قربانی کرونا

ایــرج حریرچــی معــاون کل وزارت بهداشــت اعــام کــرد تــا االن فقــط در
بیمارســتانهای دولتــی  ۱۵هــزار و  ۸۴نفــر بــا عالئــم بیمــاری کوویــد ۱۹پیــدا
کردیــم و تــا صبــح دوشــنبه  ۹۹۸۶نفــر از کادر درمــان تنهــا در بیمارســتانهای
دولتــی بــا تســت مثبــت کرونــا مواجــه شــدند ،ایــن در حالــی اســت کــه ۶۴
نفــر دکتــر و پرســتار و پیراپزشــک تنهــا در بیمارســتانهای دولتــی جــان خــود
را از دســت دادهانــد.
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تومانی جایگزین
 5هزار تومانی

رئیــس کل بانــک مرکــزی از جایگزینــی ســکههای  5تومانــی بــه جــای اســکناسهای
 5هــزار تومانــی خبــر داد و گفــت 8 :میلیــارد اســکناس در کشــور وجــود دارد کــه
 5میلیــارد آن زیــر  2هــزار تومــان اســت و بایــد برای تعویض ســالی یک میلیــارد قطعه
اســکناس فرســوده  400میلیــارد تومــان هزینــه کنیــم .بــه مــرور زمــان ســکههای دو
تومانــی و  5تومانــی جایگزیــن اســکناسهای  2و  5هــزار تومانــی میشــوند.
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