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رییس جمهور در جلسه هیات دولت:

باید میراث سردار سلیمانى را حفظ کنیم
خریدار    رئیس جمهور با بیان اینکه شهادت سردار 
سپهبد شهید قاسم ســلیمانی ، از دست رفتن جان 
شــماری از هم وطنان در کرمــان و در جریان حادثه 
هواپیما بسیار مظلومانه بود و این مظلومیت دل همه 
را آتش زده و مردم را بیقرار کرده است، اظهارداشت: 
این حوادث برای همه ما بســیار تلخ بود، اما در عین 
حال باید از آنها درســت عبرت گرفتــه و از این غم و 
اندوه و مشــکالتی که با آن مواجه شدیم، فرصتی به 

نفع کشور و منافع ملی بیافرینیم.
حجت االســالم و المســلمین حســن روحانی روز 
چهارشنبه در جلسه هیات دولت گفت: سردار عزیز ما 
از دست ما رفت و ما از امروز و بعد از سوگواری به حقی 
که برای او داشــتیم، باید به فکر حفظ میراث سردار 

سلیمانی باشیم.
رئیس جمهــور با تاکید بر اینکه ســردار ســلیمانی 
مرزبــان ایران بود امــا هیچ وقت نمی خواســت بین 
ایرانیان مرزی را به وجود بیاورد، اظهار داشــت: همه 
صاحبان یک سرزمین و یک نظام هستیم و منافع ما، 

منافع مشترک است.
روحانی با بیان اینکــه ایران دارای یــک رنگ و یک 
نام و یک سلیقه نیســت، گفت: می دانیم در کشوری 
زندگی می کنیــم کــه در آن ســبک های مختلف 
زندگی وجود دارد و ســلیقه های مختلف حاکم است 
و باید به سلیقه ها ، اندیشــه ها و راه های مردم احترام 
بگذاریم. همه ایرانی هســتند و ایران از آن همه است 
و این سرزمین به سلیقه، جناح و افکار خاصی مرتبط 

نیست بلکه به همه ارتباط دارد.
رئیس جمهور افزود: جان هر فــرد ایرانی، جان همه 
ماست. همانطور که قرآن به ما آموخته، از دست رفتن 
یک نفر بی گناه به منزله از دست رفتن انسانیت است 
و علت اینکه این حوادث دل مردم ما را به درد آورد به 

خاطر این بود که این عروج ها، بسیار مظلومانه بود.
روحانی گفت:  هم شهادت شهید سلیمانی، مظلومانه 
بود و هم از دســت رفتن جــان عزیــزان در کرمان 
مظلومانه بود و هم از دســت رفتن عزیــزان ما در این 
پرواز بســیار مظلومانه بود. این مظلومیت دل همه را 

آتش زده است و مردم را بیقرار کرده است.
حجت االســالم و المســلمین حســن روحانی روز 
چهارشنبه در جلسه هیات دولت گفت: سردار عزیز ما 
از دست ما رفت و ما از امروز و بعد از سوگواری به حقی 
که برای او داشــتیم، باید به فکر حفظ میراث سردار 

سلیمانی باشیم.
رئیس جمهــور با تاکید بر اینکه  ســردار ســلیمانی 
مرزبــان ایران بود امــا هیچ وقت نمی خواســت بین 

ایرانیان مرزی را به وجود بیاورد، اظهار داشــت: همه 
صاحبان یک سرزمین و یک نظام هستیم و منافع ما، 

منافع مشترک است.
روحانی با بیان اینکــه ایران دارای یــک رنگ و یک 
نام و یک سلیقه نیســت، گفت: می دانیم در کشوری 
زندگی می کنیــم کــه در آن ســبک های مختلف 
زندگی وجود دارد و ســلیقه های مختلف حاکم است 
و باید به سلیقه ها ، اندیشــه ها و راه های مردم احترام 
بگذاریم. همه ایرانی هســتند و ایران از آن همه است 
و این سرزمین به سلیقه، جناح و افکار خاصی مرتبط 

نیست بلکه به همه ارتباط دارد.
رئیس جمهور افزود: جان هر فــرد ایرانی، جان همه 
ماست. همانطور که قرآن به ما آموخته، از دست رفتن 
یک نفر بی گناه به منزله از دست رفتن انسانیت است 
و علت اینکه این حوادث دل مردم ما را به درد آورد به 

خاطر این بود که این عروج ها، بسیار مظلومانه بود.
روحانی گفت:  هم شهادت شهید سلیمانی، مظلومانه 
بود و هم از دســت رفتن جــان عزیــزان در کرمان 
مظلومانه بود و هم از دســت رفتن عزیــزان ما در این 
پرواز بســیار مظلومانه بود. این مظلومیت دل همه را 

آتش زده است و مردم را بیقرار کرده است.
رئیس جمهور با بیان اینکه تقریبــاً هر 3 حادثه برای 
جامعه و کشور ما غیرمنتظره بود، افزود: می دانستیم 
آمریکا بســیار جنایتکار اســت اما فکــر نمی کردیم 
آمریکا در کشور دیگری میهمان آن کشور را که یکی 
از ســرداران بزرگ مبارزه با تروریسم بوده با موشک 

هدف قرار بدهد.
روحانی ادامه داد:  این ســبک و ســیاق شاید برای ما 
غیرمنتظره بود و شــهید ســلیمانی را مظلومانه به 
شهادت رساندند. البته شهید سلیمانی همیشه نماد 
شهامت ، شجاعت و شــهادت بود و معلوم بود مسیر 
و راه شــهادت را انتخاب کرده اســت اما شهادت او از 

مسیر شهامت و شجاعت و ایستادگی اش عبور کرد.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: از دست رفتن عزیزان 
ما در کرمان هم غیرمنتظره بود کســی فکر نمی کرد 
در تشــییع جنازه یک یار و عزیــز، عزیزانی که در غم 
آن عزیز آمدند به این زودی به آن عزیز ملحق شــوند 
و به جای اینکه دفن او را شــاهد باشــند، خود او را در 

آسمان ها ببینند و زیارت کنند.
روحانی با اشاره به حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی 
نیز، گفــت: اینکه یک هواپیمایی حامــل مردم عزیز 
از ملیت هــای مختلف مخصوصاً ایرانیــان عزیز ما به 
اشــتباه هدف یک موشــک قرار بگیرد، این  هم برای 
ما غیرمنتظــره بود و فکــر نمی کردیــم یک چنین 

اشتباهی رخ دهد.
 رئیس جمهوری اظهارداشت:البته آنهایی که اشتباه 
کردند، همان  کسانی هســتند که برای امنیت کشور 

تالش می کنند و در فضای امنیت کشور بودند.
روحانی تاکید کــرد: در برابر این حــوادث که حادثه 
سیل و گرفتاری مردم سیســتان و بلوچستان هم در 
این روزهای اخیر به آن اضافه شده است، ملت ما آماده 

است با قامتی استوار بایستد و جبران کند.
رئیــس جمهور بــا تاکیــد براینکــه همــه این ها 
جبران هایــی دارد که باید حســاب شــده باشــد، 
خاطرنشــان کرد: شهادت سردار ســلیمانی جبران 
دارد کــه در بخش نظامــی این جبران انجام شــد و 
نیروهای مسلح و سپاه پاســداران با موشک هایی که 
به عین االسد زد، نشان داد که ما در برابر آمریکا، کوتاه 
نمی آییم و اگر آنهــا جنایتی کردند حتماً پاســخ را 

دریافت می کنند.
روحانی با بیان اینکه یک جبران بزرگ هم مد نظر ما 
اســت که ملت های منطقه تالش کنند آمریکا از این 
منطقه برود، تصریح کرد: همانطور که پارلمان عراق 
این تالش را کرد و  ملت هــای منطقه این نظر را دارند 
که این هدف ممکن اســت کوتاه مدت نباشد اما باید 

آن را دنبال کنیم.
رئیس جمهور با بیــان اینکه باید حتمــاً موضوع از 
دست رفتن جان عزیزانمان در کرمان را دنبال کنیم، 
ادامه داد: حتماً باید روشــن شــود؛ درست است که  
جمعیت بی تاب بوده و جمعیــت فوق العاده بوده اما 
در همه این احوال می بایســت در آن شرایط مراقبت 
می کردیم؛ آنهایی که مســئول آن جامعه و اجتماع 
مردم بودند باید پاسخگو باشــند و مردم این انتظار 

را دارند.
روحانی با اشــاره به اینکه موضوع سقوط هواپیما یک 
داغ بزرگ برای همه بود و کل دولت، ملت و نیروهای 
مســلح عزادار شــدند، گفت: به یک معنا ما هم ولی 
دم آنها هســتیم گر چه خانواده آنها هــم ولی دم آنها 
هســتند و نباید این مســأله را رها کنیــم؛ باید آن را 

جبران کنیم.
رئیس جمهور افزود: جبران اول و قدم اول این اســت 
که صادقانه مســائل به مردم گفته شــود؛ درد و رنج 
مردم با پذیرش مســئولیت و صداقت حل می شود؛ 
اینکه تســلیت زبانی می گوییم که در غم شما شریک 
هســتیم، اینها خوب اســت، اما غم مردم وقتی رفع 
می شــود که بدانند احســاس مســئولیت می کنیم 
و درباره آنچــه اتفاق افتاده با صداقــت با مردم حرف 

می زنیم و این داغ مردم را کم و آنها را آرام می کند.
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رهبر انقالب در دیدار اعضای ستاد کنگره دو هزار 
شهید استان بوشهر:

وحیه جهاد و  کارى کنید ر
مقاومت راه قطعى نسل ها شود

بیانات رهبــر معظم انقالب اســالمی در دیدار 
اعضای ستاد کنگره دو هزار شهید استان بوشهر 
که در تاریخ ۲3 دی ۹۸ برگزار شــده بود،  دیروز 

در محل این همایش منتشر شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار، اســتان 
بوشهر را منطقه ای حساس و سرشار از افتخارات 
نظامی خواندند و افزودند: بوشــهر تا ســالهای 
طوالنی از حضور اســتعمارگران در این منطقه، 
در معرض تهدید دشمنان ایران بود اما با هدایت 
عالمان دینی و فداکاری شــهیدان عالی مقامی 
همچون رئیسعلی دلواری با قدرت در مقابل این 

تهاجم ها ایستاد.
رهبر انقالب اســالمی برخاســتن شــهیدان 
نام آوری همچون دلواری، مهدوی، عاشــوری و 
گنجی از بوشهر را نشان دهنده عمق فهم انقالبی 
و جهادی از اســالم در این منطقــه و تکرار این 
حقیقت در نســلهای مختلف دانستند و گفتند: 
کاری کنید که یاد این شــهیدان و شخصیتهای 

برجسته در ذهن نسلهای جدید ماندگار شود.
ایشان با اشاره به دالوری های شخصیت مجاهد 
و مدافع حریم کشــور یعنی رئیســعلی دلواری 
در مبارزه با انگلیســی های متجاوز و همچنین 
ظرفیت باالی الگوســازی از شــخصیتی مانند 
نادر مهدوی در تراز یک چهره مبارز بین المللی، 
تأکید کردند: متأســفانه بعضاً حتی اســم این 
شخصیت های برجسته برای نسل جدید ناآشنا 
اســت در حالی که دســتگاههای تبلیغاتی باید 
فکر جهاد را با شــاخص کردن چهره های بزرگ 

جهادی گسترش دهند و عمق ببخشند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر لزوم فراگیر 
کردن این احســاس واقعی که تنهــا راه نجات، 
ادامه دادن راه شهیدان است، افزودند: کشوری 
برخوردار از انرژی، معــادن، امکانات گوناگون 
و با جایگاه حســاس جغرافیایی، تنوع اقلیمی و 
جمعیت ۸۰ میلیونی مانند ایران که مورد طمع 
قدرتها اســت، باید بتواند بــا کار و جهاد خود را 
اداره کند تا عزت آن لگدکوب نشود، البته امروز 
به برکت انقالب اســالمی، ملت ایران ایســتاده 
اســت اما باید روحیه جهاد و مقاومت به گونه ای 
نهادینه شود که راه قطعی نســلهای پی در پی 

قرار گیرد.

تمام کارگران مناطق سیل زده 
 مقررى بیمه بیکارى

 دریافت مى کنند
نماینده وزیــر کار در مناطق ســیل زده گفت: 
تمامی کارگران بیمه شده مشــمول قانون کار 
و تأمین اجتماعی در مناطق ســیل زده مقرری 

بیمه بیکاری دریافت خواهند کرد.
به نقــل از وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی، 
کریم یاوری مشــاور وزیر و نماینــده ویژه وزیر 
اعالم کــرد: تمامی کارگــران کــه بنگاه های 
آن ها در اثر حادثه ناشــی از ســیل دچار آسیب 
و موجبات تعطیلی کارگاه شــده و بیمه شــده 
مشــمول قانون کار و تأمین اجتماعی باشــند 
بدون در نظر گرفتن مدت شش ماه برای سابقه 
بیمه پردازی مشــمول دریافت مقــرری بیمه 
بیــکاری می گردند و از ایــن حمایت اجتماعی 
بهره مند خواهند شد. وی ادامه داد: ادارات کل 
استان های مناطق سیل زده و واحدهای تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی مســتقر در محل کارگاه ها و 
بنگاه های اقتصادی آسیب دیده مکلف شدند به 
سرعت و با فوریت و دقت نسبت به اخذ تقاضای 
متقاضیان مشــمول اقــدام و پرونــده آن ها در 
ســریع ترین زمان ممکن برای پرداخت مقرری 

بیمه بیکاری تکمیل کنند.



وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى:

بسیارى از جمعیت کشور مالک هیچ خانه و زمینى نیستند
خریدار    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت : در 
پرداخت بسته حمایت معیشتی برای هر خانوار ایرانی 
به دفعات زیاد آزمون وســع انجام می شــود تا از بین 
جمعیت کل، ۶۰ میلیون نفری که شرایط ضعیفتری 

نسبت به دیگران دارند مشخص شوند.
محمد شــریعتمداری در چهل و یکمین گردهمایی 
کانونهای بازنشســتگی آموزش و پرورش استانهای 
کشور که در تهران برگزار شد، اظهار کرد: آزمون وسع 
در میان چندیــن روش مطــرح، عادالنه ترین روش 
بوده و براساس آن خانوارهای ضعیفتر و در دهکهای 
پایین تــر درآمدی برای بســته حمایت معیشــتی 

مشخص شدند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: با احتساب  
درصد خطا در آزمون انجام شــده، قطعا ۶۰ میلیون 
نفری که در این طرح قرار گرفته و مشــمول شده اند 
نسبت به ســایر افراد جامعه کم برخوردارتر بوده اند. 
این به معنی این نیســت کــه ســایرین ثروتمند و 
برخودارند، بلکه نشــان دهنده این اســت که بخش 
زیادی از جمعیت کشــور در سطوح متوسط به پایین 

درآمدی قراردارند.
وی  با تاکید بر اینکه روش کنونی نســبت به ســایر 
روشها به عدالت نزدیکتر اســت، گفت: این آزمون به 
صورت مــداوم و هر دو ماه یکبار انجام می شــود و در 
فرآیند اجرا بــه طور قطع درصد خطــای آن کاهش 
می یابد، برهمین اســاس هــم اگــر در ماه های آتی 
افرادی شــامل طرح شــوند، مجددا برای آنها بسته 

حمایتی فعال خواهد شد.
شــریعتمداری تصریح کــرد: در حــال حاضر، ۱۱ 
میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار ایرانی فاقد خودرو هستند 
و بخش اعظمی از جمعیت کشورمان مالک هیچ خانه 
و زمینی نیســتند؛ بنابراین اگر خانواری به هر شکل 
دارای خانه و ماشین شخصی است و درآمد او از موارد 
اعالم شــده باالتر است، پس نســبت به بخش اعظم 
جامعه، برخوردار است، هرچند وضعیت بسیار خوبی 

هم نداشته باشند.

ارائه پیشنهاد 6 هزار میلیارد تومانی برای 
همسان سازی حقوق بازنشستگان به مجلس

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی  با بیــان اینکه 
بازنشستگی یکی از مسائل مهم و اساسی کشور است، 
گفت: تبیین مســائل و مشکالت پیشکسوتان جامعه 
یکی از اصول اساسی دولت اســت و قطعا اگر در این 
زمینه بی توجهی صورت گیرد قابل قبول نیست و به 

ناامیدی در میان این قشر دامن می زند.

وی در ادامه تاکید کرد: شــاغلین امروز، آینده خود را 
در بازنشســتگان جامعه می بینند و خود این مساله 
جدی کشور اســت. برونداد مطالعات و بررسی های 
علمی و پژوهشــی نیز نشــان می دهد که مشکالت 
اســتخراج شــده بــا فاصله خیلــی کــم، مطابق با 

دغدغه های امروزی بازنشستگان است.
شــریعتمداری، اجــرای همســان ســازی حقوق 
بازنشســتگان را یکــی از دغدغه های مهــم جامعه 
عنوان کــرد و گفــت: در اولین بودجه پیشــنهادی 
دولت به مجلس، عدد بودجه کل چیزی حدود ۴۷۰ 
هزار میلیارد تومان بود که تصور می شــد با توجه به 
شرایط اقتصادی کشــور، بودجه خوبی تدوین شده 
است اما وقتی شرایط تحریم و مشکالت فروش نفت 
پیش آمد، این عدد در گام اول بــه ۴۰۱ هزار، در گام 
دوم به 3۸۰ هــزار و در نهایت به 3۰۱ هــزار میلیارد 
تومان کاهش یافت و منابع و مصارف کشــور را دچار 
تغییر کرد.شــریعتمداری با بیان اینکه در ابتدا دولت 
پیشنهاد ۶ هزار میلیارد تومانی را برای همسان سازی 
حقوق بازنشستگان تقدیم مجلس کرده است، افزود: 
قطعا کانونهای بازنشســتگی در تعامــل با مجلس و 
نمایندگان می توانند روندی را طی کنند که به بهبود 

بودجه و اعتبارات این بخش کمک کند.
وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی تصریح کرد: قطعا 
بازنشستگان زیر فشار زیادی هستند و این موضوعی 
اســت که غیرقابل انکار اســت. برای همه ما شرایط 
بازنشســته عزیزی که فرزند دانشگاهی دارد یا حتی 
عائله منــد معلــول دارد، قابل تصور نیســت و همه 
تالش ما برطرف شدن مشــکالت است که امیدواریم 
با همدلی و همکاری در جهت کاهش مشــکالت گام 

برداریم.
شــریعتمداری ادامه داد: پایین بودن افزایش حقوق 
و دستمزد نسبت به تورم طی سالهای مختلف وجود 
داشــته که دولت تالش کــرد در ســالهای اخیر این 
رویه را تغییر دهد. اما این دوســال با توجه به شرایط 
اقتصــادی و تحریمها، افزایش حقــوق بیش از تورم 
اتفاق نیفتاده و امسال هم این افزایش حقوق شاغلین 

و بازنشستگان ۱۵ درصد درنظر گرفته شده است.
وی بیمه تکمیلی درمان را دغدغه دوم بازنشستگان 
و پیشکســوتان جامعه عنــوان کرد و با بیــان اینکه 
بازنشســتگان آموزش و پرورش ستون فقرات کشور 
هســتند، گفت: در بحــث بیمه تکمیلی بــا توجه به 
اینکه سهم بازنشســتگان ثابت مانده و سهم صندوق 
بازنشستگی کشوری افزایش یافته، تا حدودی سقف 
تعهــدات بهبود یافته امــا این میزان کفــاف درمان 

بازنشستگان را با توجه به هزینه های درمان نمی دهد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سرپرست صندوق 
بازنشستگی کشوری خواســت تا با برگزاری نشست 
مشــترک با نمایندگان کانونهای بازنشستگی نسبت 
به ارائه راه حل جامع برای بهبــود کیفیت خدمات و 

افزایش سقف تعهدات بیمه تکمیلی بررسی کنند.
شــریعتمداری تاکید کــرد: اعضای هیــات مدیره 
صندوق بازنشســتگی از برجســتهترین چهره های 
علمی و اقتصادی هســتند و چند ســال است که این 
هیات مدیره در حال فعالیت اســت و اگر مدیرعاملی 
هم انتخاب شــود باید زیر نظر این هیــات مدیره کار 

کند.
وی تصریح کرد: شخص ایزدی ســالها رئیس هیات 
مدیره صندوق بوده و همیــن دوره، برنامه راهبردی 
صندوق بازنشســتگی کــه مهم ترین مســائل این 
صندوق از اصالح امور جاری و ســاختاری تا بحثهای 
اکچوئری بــوده باالخره بعداز شــش مــاه به نتیجه 
رســیده و من برای اولین بــار در جلســات متعدد 
چندساعته برای به سرانجام رسیدن این برنامه مهم 
شرکت داشــتم و برنامه خوبی با کمک هیات مدیره و 

مدیران صندوق تدوین شده است.
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی گفت: ما با صندوقی 
مواجه هســتیم کــه ۱۷ درصــد آورده آن از محل 
کسورات بازنشســتگی و ۵ درصد از محل سودآوری 
شــرکتها اســت و مابقی وابســته به بودجه عمومی 
و دولت اســت. بنابراین اینکه بیان شــود وضعیت بد 
شرکتها ســبب این مشکالت شــده، مطلب درستی 

نیست.
شــریعتمداری با تاکید بر اینکه مســیر شــفافیت 
خواســته من از مدیرعامل صندوق بازنشستگی بوده 
و این مســیر در دوره سرپرســت فعلی صندوق نیز با 
جدیت دنبال شده اســت، گفت: وقتی حق بیمه یک 
صنــدوق از ابتدای تشــکیل تاکنون عــدد ثابت۲۲ 
درصد به جای 3۰ درصدی کــه در تامین اجتماعی 
و به صورت ســه جانبه گرایی دریافت باشــد، همین 
مشــکالتی را ایجاد می کند که امروز بــا آن مواجه 

هستیم.
شــریعتمداری با بیان اینکه عــزل و نصب و مدیریت 
یک بنگاه کار مدیرعامل صندوق نیســت و صندوقها 
باید ســهامداری کنند، گفت: در برنامــه راهبردی 
صندوق بازنشستگی این مساله به خوبی تبیین شده 
و این صندوق نیز به زودی هماننــد تامین اجتماعی 
سیاست مدیریت سهام را به جای بنگاه داری کنونی 

اجرایی خواهد کرد.
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و کاهش مخاطرات عمومى
بانک ســرمایه ضمن توجه به اهمیت بانکداری 
الکترونیــک در فضــای امن و ایجــاد تجارتی 
مطمئن برای مشتریان اپلیکیشن ویژه رمز پویا 

یا یکبار مصرف طراحی کرده است.
سارقان و افراد ســودجو همواره به دنبال راهی 
هســتند تا اطالعات و حساب مردم را هک کرده 
تا به ســرعت بتوانند پول های مردم را به سرقت 
ببرند. اما یکی از مهمتریــن راهکارهای مقابله 
با این سرقت های مجازی اســتفاده از رمزهای 
یکبار مصرفی اســت که از ســوی بانک مرکزی 
برای بانک های و مشــتریان الزامی شده است. 
این رمز پویــا با ماهیت خود موجب می شــود، 

سرقت از حساب مشتریان غیر ممکن شود.
در این راســتا متاســفانه طی چند ســال اخیر 
پرونده های متعددی در خصوص ســرقت های 
حســاب های بانکی به پلیس فتا گزارش شــده 
است بر اساس آمارها طی ســال ۹۷ فقط ۲۰ تا 
۲۵ هزار پرونده از برداشــت غیرمجاز حسابهای 
مشتریان بانکی تشکیل شــده است.همچنین 
طبق اعــالم پلیس فتا مهمترین عامل ســرقت 
های حســاب هــای بانکی مشــتریان موضوع 
فیشــینگ اســت که می تــوان با اســتفاده از 
رمزهای یکبار مصرف جلوی این ســودجویی را 
انجام داد. در واقع در بحث فیشــینگ، سارقان 
به شکلی کاربران را فریب داده و آنها را به صفحه 
های جعلی مجازی هدایت می کننــد تا از این 
طریق رمز های کارت شــان را به دست آورده و 

در چشم به هم زدنی کل حساب را خالی کنند.
گزارش بســیج حاکی از آن اســت که بــا الزام 
بانک ها به رفع این مشــکل برای حســاب های 
مشــتریان از ســوی بانک مرکزی، بانک های 
مختلف کشــور نیز به تکاپو در افتادنــد تا اوال 
برای حفظ حساب های مشــتریان و ثانیا برای 
رفع مشــکالت احتمالی آنان در نقــل و انتقال 
های بانکی، مشتریان را نســبت به اخذ و فعال 
ســازی رمز دوم پویا ترغیب سازند. در این راستا 
بانک ســرمایه نیز با توجه به اهمیت بانکداری 
الکترونیــک در فضــای امن و ایجــاد تجارتی 
مطمئن بــرای مشــتریان از اپلیکیشــن های 
ویژه رمز پویای خود بهره برده و توانســته است 
با اســتفاده از نرم افزارهــای الکترونیکی ضمن 
تولید الگوریتم پیچیــده تولید رمز، امکان هک 
کردن حساب های مشتریان را برای افراد سارق 
غیر ممکن سازد.این بانک با در اختیار گذاشتن 
ابزار هایی، امکان اســتفاده آســان از رمز پویا 
را فراهم کــرده و اعالم کرده که  مشــتریان می 
توانند به راحتــی از طریق موبایــل های خود و 
همچنین اپلیکیشن های موجود رمز دوم برای 

خود تولید کرده و از آن استفاده کنند. .
بدین ترتیب با الزام بانک مرکزی به اســتفاده از 
رمز دوم پویــای کارت های بانکــی، که با هدف 
افزایش سطح امنیت در پرداخت ها و خریدهای 
اینترنتــی در نظر گرفته شــده اســت، آخرین 
روزهای استفاده از رمز دوم ایستای کارت های 
ســرمایه نیز در حال سپری شــدن بوده و از آن 
پس، تنها با فعال ســازی رمز دوم پویای کارت 
و اســتفاده از این نوع رمز دوم امکان پرداخت و 

خریدهای اینترنتی میسر می باشد.
برای این منظور بانک ســرمایه در اطالعیه های 
متعددی اعالم کــرده که مشــتریان این بانک 
می توانند برای فعال ســازی برنامک رمزســاز 
ســرمایه از طریق دانلود آن از ســایت رســمی 
 www.sbank.ir/otp این بانک بــه آدرس
اقدام کرده و ســپس با مراجعه به اینترنت بانک 
یا شــعب بانک ســرمایه رمز دوم پویای کارت 
خود را فعــال نمایند.در همیــن رابطه گفتنی 
است کارشناسان بانک سرمایه در مرکز صدای 
سرمایه به شماره ۴3۷3-۰۲۱ در تمامی ساعات 
شبانه روز و کلیه روزهای هفته آماده پاسخگوی 

به مشتریان در این زمینه هستند.



ونزوئال با وجود تحریم ۴ برابر ایران نفت صادر مى کند

ون رفت ایران از تحریم نفتى بورس نفت، شاه راه بر
خریدار    ونزوئال در شرایط تحریم ۸۰۰ هزار بشکه 
نفت صادر می کند و بــه اذعان کارشناســان، ایران 
نیز می تواند با اصالح قیمت گــذاری نفت در بورس، 

صادرات نفت را به مقدار قابل قبولی برساند.
ونزوئال از چند ماه گذشــته به دلیل کشــمکش های 
سیاســی علیه نیکوالس مــادورو، رئیس جمهوری 
این کشور، از ســوی آمریکا با تحریم های نفتی شبیه 
ایران روبرو شده اســت. اما طبق گزارش رویترز در دو 
ماه )ســپتامبر و اکتبر( این کشور باوجود تحریم های 
ســنگین آمریکا و اوضاع نابســامان داخلی توانست 

بیش از ۸۰۰ هزار بشکه نفت به فروش برساند.
حال جای سوال اســت که ونزوئال چگونه توانسته در 
شــرایط تحریم این میزان نفت بفروشد؟ ونزوئال قبل 
از تحریم وام هــای میلیاردی از روســیه برای اصالح 
شــرایط اقتصادی خود دریافت کرده بــود و پس از 
تحریم، به جای تســویه نقــدی، به روســیه و دیگر 
کشــورها نفت صادر می کند. در واقــع ونزوئال کاماًل 
هوشــمندانه نفت خود را پیش فروش کرده است تا 
در شرایط تحریم مشــکلی برای فروش نفت نداشته 
باشــد. ونزوئال روزانه ۵۰3 هزار بشــکه از نفت خود 
را به روســیه، ۲۹۲ هزار بشــکه به چین و ۱۱۴ هزار 
بشــکه به کوبا صادر می کند. این موضــوع در حالی 

اســت که کشــور ایران از لحاظ موقعیت جغرافیایی 
برای صادرات نفت به روســیه و چین وضعیت بهتری 
را نســبت به ونزوئال دارد.به گفته کارشناسان به نظر 
می رســد ونزوئال با پیش فروش کردن نفت خود، در 
شرایط فعلی جای ایران را در بازار این کشورها گرفته 
است. ایران در شــرایط تحریمی سال های ۹۰ و ۹۱ با 
توجه معافیت های نفتی آمریــکا، به صورت میانگین 
یک میلیون بشــکه نفت می فروخت. با تغییر دولت 
و پس از توافق برجام، به جای اصالح زیرســاخت ها، 
کشــور در باد توافق فرو رفت. هر چند ایران توانســت 
در ماه هایی حتــی دو میلیون تا ۲ میلیــون ۵۰۰ هزار 
بشکه در روز نفت بفروشــد. اما این روند ادامه دار نبود 
و تحریم های نفتی دوباره میزان فــروش نفت را به هم 
ریخت؛ تا جایی که طبق آمارهای رســمی اوپک فروش 
نفت ایران تقریباً به ۲۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

 بورس نفت، شاه راه برون رفت ایران 
از تحریم نفتی

به گــزارش خبرنگار مهــر، اگرچه مســئوالن ایران 
دیرهنــگام و همزمان بــا تحریم های نفتــی در آبان 
ماه ۹۷ برای مقابله بــا این تحریم ها، بــورس نفت را 
راه اندازی کردند و در ســال ۹۸ طــرح عرضه نفت در 

بورس با تصویب مجلس شــورای اســالمی شــکل 
منظمی را به خود گرفت. اما طرح عرضه نفت در بورس 
یک حرکت رو به جلو بــرای مقابله با تحریم هــا بود. زیرا 
فروش نفت ایران را از بخش دولتی شرکت ملی نفت خارج، 
و پای بخش خصوصی را به این تجارت باز کرده است. باید 
به این نکته توجه کرد که رونق یافتــن تجارت نفت در 
بورس نیازمند اجرای اصالحاتی در مسیر بورس نفت 
است؛ به هر حال در شــرایط تحریم خرید نفت برای 
خریداران هزینه بســیار زیادی دارد.بخش خصوصی 
به راحتی حاضر بــه ورود به تجارت پرریســکی مثل 
نفت ایران نخواهد بود. این ریســک ها تجارت با نفت 
ایران را به قدری خطرناک کرده اســت که بخش های 
خصوصی خرده پا شاید کل ســرمایه خود را در خطر 
ببیند. ریســک هایی که از آن به عنــوان هزینه های 
تحریم یاد می شود.اســداهلل قره خانی، عضو کمیسیون 
انرژی مجلس شــورای اســالمی نبــود تخفیف های 
مناســب را معضل بورس نفت دانســته و گفته است: 
دولت باید با اعطای تخفیفات مناســب شرایط را برای 
ســرمایه گذاران در بورس مهیا کند. اگر قیمت نفت از 
شــرایط فعلی ارزان تر شــود بخش خصوصی رغبت 
بیشــتری برای خرید نفت از بورس نشــان می دهد و 

می توان به موفقیت بورس نفت امیدوار بود.
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وش هاى گذشته،  نمى توان با ر

آینده آب را مدیریت کرد
یک کارشناس حوزه آب گفت: دیگر نمی توان با 
تکیه بر روش های گذشته آینده مدیریت آب را 
رقم زد و راهی جز ایجاد تغییر و اصالح در الگوی 

حکمرانی آب وجود ندارد.
 ســروش طالبی در نشســت تخصصی »نظام 
تخصیص آب، تحوالت مورد نظــر و اصالحات 
مورد نیاز« در ســومین کنفرانــس حکمرانی و 
سیاســتگذاری با اشــاره به اینکه باید در ابتدا 
توضیحی در ارتباط با بازتخصیص آب داشــته 
باشــیم، گفت: در صورت بسته شــدن حوضه 
آبی به دلیل عــدم تأمین همــه تقاضاهای آب 
موجود ناشی از افزایش مصارف نسبت به منابع 
در دســترس، می توانیــم شــاهد بازتخصیص 
آب باشــیم. به عبارتی دیگر بازتخصیص آب به 
معنای جابجایی حقوق آب از مصارف گذشــته 
برای تأمین نیازهای جدید در شــرایط بســته 
شدن حوضه آبی اســت. به طور مثال جابجایی 
آ ب از مصرف کشــاورزی برای تأمین آب مورد 

نیاز صنعت.
وی با اشــاره به اینکه بازتخصیص آب به صورت 
داوطلبانــه در قالــب بــازار آب یــا روش های 
مذاکــره ای انجام می شــود، ادامــه داد: روش 
غیرداوطلبانــه بازتخصیص آب نیــز به صورت 

رسمی، اداری و تصاحب آب انجام می شود.

تخصیص آب برعهده دولت است
به گفته این کارشــناس حــوزه آب، طبق ماده 
۲۱ قانــون توزیــع عادالنــه آب، تخصیص آب 
و اجازه بهره برداری از منابــع عمومی آب برای 
مصارف شرب، کشــاورزی، صنعت و سایر موارد 
منحصراً در اختیار وزارت نیرو اســت. از سویی 
دیگر بر اســاس ماده ۱ همین قانون منابع آب از 
مشــتراکات است و مســؤولیت حفظ، اجاززه و 
نظارت به بهره بــرداری از آب ببه دولت محول 

می شود.
طالبی اظهار داشــت: بازتخصیص خاموش به 
بازتخصیص آبی گفته می شــود کــه جابجایی 
حقوق آب به صوت تدریجی و بدون آگاهی کامل 
حقابه داران و در فضایی مبهم گفته می شــود. 
در نتیجــه بازتخصیــص خاموش آب شــاهد 
کاهــش ظرفیــت پایدارســازی، مدیریت آب 
تضعیف حقوق آب، هــرج و مرج در بهره برداری 
و … هســتیم.وی بی میلی بهره برداران آب و 
دیگر ذی نفعان به بازتخصیــص آب را از جمله 
چالش های حرکت در مسیر بازتخصیص پایدار 
آب دانســت و افزود: یکی دیگر از این چالش ها 
بی رغبتی دولــت به بازتخصیص آب اســت. از 
سویی دیگر شاهد عدم پشــتیبانی نظام قضائی 
برای پشتیبانی حقوق عامه و بهره بردار در حوزه 

بازتخصیص پایدار آب هستیم.

بازتخصیص آب همراه با جابجایی حقآبه
در ادامه این نشســت تخصصی، صدیقه ترابی، 
مدیرکل دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفا وزارت 
نیرو درباره بازتخصیــص آب گفت: بازتخصیص 
فرآیندی اســت که می تواند مستلزم جابجایی 
حقابه های مصرفی از یــک منطقه یا بخش آب 
بر به بخش دیگر باشــد. یا می توان آن را فرآیند 
کاهش مجموع اســتفاده مصرفی دانســت به 
گونه ای که ســهم آب بیشتری به محیط زیست 

تخصیص می یابد.
وی افزود: بحث بازتخصیص آب در حوضه هایی 
که قباًل تخصیص یافته انــد )در قالب بازنگری 
تخصیص( و بــه ویــژه در حوضه هــای بیش 
تخصیص یافته )در قالــب جابجایی تخصیص( 

تعریف می شود.
ایــن کارشــناس حــوزه آب ادامــه داد: دیگر 
نمی توان بــا تکیه بر روش های گذشــته آینده 
مدیریت آب را رقم زد و راهــی جز ایجاد تغییر و 

اصالح در الگوی حکمرانی آب وجود ندارد.

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
طی اطالعیه ای دربــاره نحوه صحیح 
ســوخت گیری بــا کارت هوشــمند 
سوخت شــخصی، به انتشــار برخی 
شایعات درباره کاهش سهمیه سوخت 
هنــگام ســوخت گیری پاســخ داد و 
برداشــت زودهنگام کارت سوخت از 
دســتگاه کارتخــوان را دلیل کاهش 

سهمیه  سوخت عنوان کرد.
افزایش انتقادهــای مردمی از کاهش 
چندلیتری ســهمیه های ســوخت، 
بــدون ســوخت گیری و با ایــراد نرم 
افزاری، موجب شــد تا امروز شــرکت 
ملــی پخــش فرآورده هــای نفتی، 

اطالعیه جدیدی صادر کند.
متن این اطالعیه بدین شــرح اســت: 
»طراحی ســامانه هوشــمند سوخت 

برای جلوگیــری از تخلف 
حاصل از بیرون کشــیدن 
کارت حین سوخت گیری، 
بدین  شکل است که با وارد 
کــردن کارت هوشــمند 
ســوخت در کارت خــوان 
و مشــخص شــدن مقدار 

سهمیه، با آغاز ســوخت گیری، ابتدا 
3.۹۹ لیتر از ســهمیه کســر می شود 
و ســوخت گیری آغاز می شــود؛ پس 
از پایــان پیمانه نخســت، 3.۹۹ لیتر 
دیگر از سهمیه کم می شــود و دوباره 
ســوخت گیری ادامه می یابــد و این 
فرآیند به صورت پیمانه پیمانه تا پایان 

سوخت گیری ادامه خواهد داشت.
اگر در حیــن ســوخت گیری کارت 
از کارت خوان بیرون کشــیده شــود، 

باقیمانده  کــه  مقــداری 
3.۹۹ لیتر است از سهمیه 
آن کارت کســر می شــود 
)برای نمونه اگر فرد ۲ لیتر 
سوخت گیری کرده است و 
کارت را بیرون بکشد، ۱.۹۹ 
لیتر بیشتر از ســهمیه آن 
کارت کم می شود( و اگر همان کارت، 
دوباره وارد همان کارت خوان شــود، 
سهمیه ای که بیشتر از لیتراژ برداشت  
شده از نازل کم شده اســت، به کارت 

برگردانده می شود.
تاکید مــی شــود در صــورت خارج 
کردن زودهنــگام کارت ســوخت از 
کارتخوان جایگاه، سوخت گیری قطع 
می شود و لیتراژ یاشده از سهمیه کسر 
می شــود، بنابراین تنها به اندازه لیتراژ 

سوخت گیری شــده، هزینه محاسبه 
خواهد شد.

شایان یادآوری اســت که هموطنان 
ابتدا کارت سوخت شــخصی را داخل 
کارتخوان قرار دهند، ســپس رمـــز 
چهار رقمی آن را وارد کننــد، نازل را 
بردارند و ســوخت گیری را آغاز کنند، 
 پــس از پایان ســوخت گیری، نازل را 
به درســتی ســر جای خود قرار دهند 
و پــس از مشــاهده پیــام »کارت را 
بردارید« کارت سوخت شخصی خود 

را از کارتخوان خارج کنند.
هموطنــان عزیــز توجه کننــد که از 
برداشتن کارت سوخت شخصی خود 
از کارتخــوان جایگاه عرضه ســوخت 
پیش از قرار دادن نــازل در جای خود، 

خودداری کنند.«

سهمیه

دلیل کاهش سهمیه هاى سوخت چیست؟



در شورای عالى قوه قضاییه

بررسى مصوبات سفر رییس قوه قضاییه به البرز
خریــدار   مصوبات ســفر اســتانی رئیس قوه 
قضاییه به اســتان البرز با حضور آیت اهلل رئیسی در 
شورای عالی قوه قضائیه مورد بحث و بررسی قرار 

گرفت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبســتان از البرز به 
نقل از دادگســتری البرز، » آیت اهلل رئیســی« طی 
نشست شــورای عالی قضائی با بیان اینکه شهادت 
سردار رشید و سرافراز اســالم، حاج قاسم سلیمانی 
قلب همــه مردم مســلمان و آزادیخــواه را جریحه 
دار کــرد، این اقــدام تروریســتی آمریــکا را نقض 
بی ســابقه موازین و کنوانســیون های بین المللی 
دانســت و تصریح کرد: از آنجا که ســردار شــهید 
سپهبد ســلیمانی نماد مبارزه با تروریسم و حمایت 
از مظلومان بــود، قطعا اقدام آمریکا در به شــهادت 
رساندن ایشان قابل تعقیب اســت و مجامع حقوقی 
جهان باید این نقض آشــکار قوانین بیــن المللی را 
فریاد بزنند زیــرا در غیر این صورت، جلوی ســایر 

اقدامــات ناقض موازین بیــن المللــی را نمی توان 
گرفت.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود، 
ســقوط پرواز ۷۵۲ تهران – کی یف را اتفاقی ناگوار 
و غم انگیز دانســت و با بیان اینکه حقیقتا غم بزرگی 
بر دل همه مردم و مســئوالن نشســت، خاطرنشان 
کرد: یکی از ابعــاد مهم این حادثه، مســاله حقوقی 
آن اســت که باید دنبال شــود؛ لذا همه مردم عزیز 
مطمئن باشــند که تمامی حقوق مــادی و معنوی 
جان باختگان و خانواده های این عزیزان، به صورت 
کامل اســتیفا خواهد شــد و اراده نظام نیــز بر این 

استوار است.
آیت اهلل رییســی گفت: عوامل آمریکا و کشــورهای 
بیگانه اگــر بخواهند با بهانه قــرار دادن موضوعی که 
بیش و پیش از هر کس مورد توجــه نظام جمهوری 
اسالمی اســت، افکار عمومی را مشوش کنند و سوار 
بر موج شوند، مطمئن باشــند ملت به آنها اجازه این 

کار را نخواهد داد و نیروهای امنیتی و انتظامی نیز این 
موضوع را دنبال می کنند.

وی افزود: امروز ســپاه بیش از هــر مجموعه ای به 
دنبال کشف حقیقت در این حادثه است و همانگونه 
که همه مشــاهده کردند، فرماندهان عالی سپاه که 
شــجاعانه مقابل دشمن می ایســتند، متواضعانه و 
خاضعانه به پیشگاه ملت گزارش دادند و بر این مبنا 
می توان آنان را مصداق »اشــداء علی الکفار رحماء 

بینهم« دانست.
براســاس ایــن گــزارش، در این جلســه حجت 
االسالم بهرامی رئیس ســازمان قضایی نیروهای 
مســلح گزارشــی از بررســی های اولیه درباره 
حادثه ســقوط هواپیمــای اوکراینــی ارائه کرد 
و در ادامه پــس از اظهــارات برخی مســئوالن 
قضایــی، مصوبــات ســفر اســتانی رئیــس قوه 
قضاییه به اســتان البرز مورد بحث و بررســی قرار 

گرفت.

البرز
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البرز معدوم شد
معاون سالمت دامپزشکی اســتان البرز گفت: 
از ابتدای ســال تاکنون بیــش از ۴۱ هزار کیلو 
گوشــت در اســتان معــدوم و ۷۴ واحد عرضه 

گوشت نیز به دالیل بهداشتی پلمب شده اند.
دکتر علیرضــا جمالی در گفت وگــو با خبرنگار 
مهر در خصوص اقدامات انجام شــده در حوزه 
نظارت و بازرسی از کشــتارگاه های دام و طیور 
و همچنین تمامی فرآیندهــای تولید، حمل و 
نقل و توزیع فرآورده های خام دامی استان البرز 
طی ۹ ماهه نخست سال جاری، اظهار کرد: ۹۱ 
هزار و ۱۸۸ رأس دام در کشــتارگاه های استان 
مورد نظارت بهداشــتی قرار گرفت و در جریان 
این بازرســی ها ۴۱ هزار و ۵۰۲ کیلوگرم الشه 
به دلیل عدم رعایت موارد بهداشــتی ضبط و از 

چرخه مصرف حذف شد.
وی در ادامه گفت: همچنین در عملیات نظارت 
بهداشــتی در حوزه تولید، توزیــع، نگهداری و 
عرضه فرآورده های خام دامی در اســتان البرز 
طی ۹ ماهه نخست امسال 3۶ هزار و ۵۵۶ مورد 
بازدید انجام شــد و ۶۷۹ مورد غیر بهداشتی در 

سطوح مختلف مورد تذکر قرار گرفت.
معاون سالمت دامپزشــکی استان البرز با تاکید 
بر اینکه در جریان بازرســی های انجام شده در 
بازه زمانی یاد شــده ۲۰۹ هزار و ۵۹۲ کیلوگرم 
فرآورده خام دامی ضبط شــد، گفت: در جریان 
این بازرســی ها از ۹۹۱ مورد نمونــه برداری به 
عمل آمده و برای ۲۰۱ مورد پرونده تشــکیل و 
برای رسیدگی بیشتر به این تخلفات پرونده های 

مربوطه به مراجع قضائی ارجاع داده شد.
جمالی بیان کــرد: در حــوزه تولیــد، توزیع، 
نگهــداری و عرضه فرآورده های خــام دامی در 
استان البرز از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه 
3۷ هــزار و ۱۵۵ کیلوگــرم از ایــن فرآورده ها 

معدوم شد.
وی در خصــوص عملیــات بازرســی و نظارت 
بهداشتی از کشــتارگاه های طیور استان البرز 
در ۹ ماهه نخست ســال جاری نیز توضیح داد: 
کشــتار ۱۴ میلیون و 3۴۶ هــزار و ۶۶۲ قطعه 
طیور مورد بازرســی قــرار گرفــت و 3۸ هزار و 
3۶۷ قطعه الشه غیر بهداشتی ضبط و از چرخه 

مصرف خارج شد.
معاون سالمت دامپزشکی استان البرز در پایان 
عنوان کــرد که در بــازه زمانی یاد شــده و طی 
بازدیــد از واحدهای عرضــه فرآورده های خام 
دامی استان البرز ۷۴ واحد به دلیل عدم رعایت 

موارد بهداشتی الزم پلمب شد.

وز جامعه را  واقفان نیازهاى ر
فراموش نکنند

مدیرکل اوقــاف و امور خیریه البــرز گفت: باید 
تالش خود را مضاعف کنیم تا مردم را نســبت به 
امورات وقف بهتر و بیشتر آشنا  کنیم، چون وقف 
سنت حســنه ای اســت که نتایج آن هم در این 

دنیا و هم در آخرت نصیب فرد واقف می شود.
حجت االســالم علی دشــتکی در گفت وگو با 
ایســنا با اشــاره به تعداد موقوفات استان اظهار 
کرد: تعــداد موقوفات اســتان در حــال حاضر 
۱۶۸۲ مورد اســت که از این تعداد ۱۵۱3 مورد 
متصرفی، پنج مورد اشتراک التولیه و ۱۶۴ مورد 

هم موقوفات غیر متصرفی است.
مدیرکل اوقــاف و امور خیریه البرز با اشــاره به 
تالش برای ســنددار کردن موقوفات اســتان 
اضافه کرد: از ابتدای ســال تا کنــون ۲۸۴ رقبه 
سند دار شــده اند و طی ســال های گذشته نیز 

3۴۲۱ رقبه در کل استان سنددار شده اند.
وی ادامــه داد: ۲۲۵۰ رقبه در اســتان البرز هم 
باقی مانــده که هنوز ســنددار نشــده و پیگیر 
امور اداری و حقوقی برای ســنددار کردن آنها 

هستیم.

شــهردار فردیس گفت: انجام مطالعه 
بــرای احــداث کمربندی جهــاد در 
محدوده خیابان شــهید زارع به بلوار 
امام خمینی)ره( برای اتصال فردیس 
به مشــکین دشــت و غرب کــرج در 
دســتور کار مدیریــت شــهری قرار 

گرفت.
محمد خسرو زاده در حاشیه بازدید از 
محدوده خیابان شــهید زارع مشکین 
دشت و بلوار امام خمینی )ره( فردیس 

که با حضــور دکتر درویش 
پور معــاون هماهنگی امور 
عمرانی اســتانداری البرز 
انجام شــد، از آغاز مطالعه 
بــرای احــداث کمربندی 
در این محــدوده خبر داد و 
اظهار کرد: ترافیک یکی از 

مهمترین دغدغه های اهالی فردیس 
است  که احداث کمربندی در محدوده 
خیابان شهید زارع و بلوار امام خمینی 

)ره( مــی توانــد موجــب 
کاهش چشــمگیر ترافیک 

بود.
وی در ادامه افزود: اقدام در 
راستای تسهیل در کاهش 
ترافیک معابــر فردیس به 
طور ویــژه در دســتور کار 

مدیریت شهری قرار دارد.
شهردار فردیس با بیان اینکه با احداث 
کمربندی اتصال فردیس به مشــکین 

دشــت در محــدوده خیابان شــهید 
زارع فردیس و بلــوار امام خمینی)ره( 
مشکین دشــت راهی برای دسترسی 
اهالی فردیــس به میدان اســتاندارد 
و غرب کــرج خواهــد بــود، تصریح 
کرد: نقطه نظرات معــاون هماهنگی 
امور عمرانی اســتانداری البرز نیز در 
این رابطه اخذ شــد و پس از مطالعه، 
عملیات اجرایــی احداث پروژه مذکور 

آغاز خواهد شد.

اســتاندار البرز با بیان اینکه پزشــکی 
قانونی اســتان البــرز در ملی خدمات 
ارائه می دهد، گفت: تجهیز و نوسازی 

پزشکی قانونی در دستور کار است.
به گــزارش خبرنگار مهــر، عزیزاهلل 
شهبازی صبح سه شــنبه در بازدید 

از ســاختمان جدید پزشکی قانونی 
اســتان، اظهار کرد: پزشکی قانونی 
اســتان البــرز بــه نوعــی پدافند 
غیرعامــل پایتخت نیز محســوب 

می شود.
وی افزود: البرز اســتانی بــا مباحث و 

حساسیت های مختلف اســت از این 
رو فعالیت پزشــکی قانونی از اهمیت 

باالیی برخوردار است.
استاندار البرز گفت: نیروهای پزشکی 
قانونــی در واقع مجاهــدان خاموش 
هســتند زیرا در جای خود مهمترین 

اقدامات را رقم می زنند.
شــهبازی گفــت: تجهیز و نوســازی 
پزشــکی قانونی اســتان البــرز را در 
اولویت امور قرار داده و طی امســال و 
سال آینده در قالب برنامه ریزی دقیق، 

اقدامات الزم را انجام می دهیم

شهردار

استاندار

ح کرد: ترافیک یکى از معضالت اصلى فردیس شهردار فردیس مطر

استاندار البرز:تجهیز و نوسازى پزشکى قانونى استان البرز انجام مى شود



 با تصویب نهایى الیحه »تأسیس صندوق بیمه همگانى حوادث طبیعى«

تمام ساختمان ها بیمه حوادث مى شوند
خریدار    با تصویب نهایی الیحه »تأسیس صندوق 
بیمه همگانی حوادث طبیعی« تمام ســاختمان های 
کشور اعم از مســکونی، تجاری و اداری تحت پوشش 
بیمه حوادث طبیعی قرار می گیرنــد و بدین ترتیب 
یکی از گســترده ترین بیمه های پایه کشــور شکل 

می گیرد.
تعدد حوادث طبیعــی و تکرار آنها که در ســال های 
اخیر بر دامنه آن افزوده شــده اســت، ضرورت یک 
بیمه همگانی در برابر این خطــرات را ضروری کرده 
اســت. 33 نوع از مجموع ۴3 حوادث طبیعی که در 
جهان شناســایی شده اســت، در ایران رخ می دهد و 
بدین ترتیــب ایران یکی از ۱۰ کشــور بالخیز جهان 
شناخته می شود. براساس اطالعات ارائه شده تنها در 
فاصله سال های ۸۶ تا ۹۱ خسارت وارد شده به کشور 
از ناحیه حوادث طبیعی بیــش از ۲۶.۷ هزار میلیارد 
تومان بوده اســت. یعنی به طور متوسط در هر سال 
بیش از ۴.۴ هــزار میلیارد تومان یعنــی نزدیک به ۴ 
درصد از بودجه عمومی کشــور را باید صرف پرداخت 
خسارات حوادث کرد.درهمین راستا پیشنهاد بیمه 
همگانی در برابر حوادث طبیعی با یک پیشــینه ۱۵ 
ســاله مراحل پایانی خود را در نهادهای قانونگذاری 
ســپری می کنــد. براســاس گفته هــای غالمرضا 
ســلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی که روزگذشته در 
جمع فعاالن بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران 
حاضر شده بود، بر اســاس طرحی که در هیأت دولت 
تصویب شــده، مشــروط به تأیید مجلس و شورای 
نگهبان، در ســال آینده همه واحدهای مســکونی 
و تجاری در برابر حوادث طبیعی بیمه خواهند شــد 
که حق بیمه آن به صورت نصف نصف از سوی مردم و 

دولت پرداخت می شود.   حق بیمه چقدر است؟
نخستین پرسشی که دراین طرح مطرح می شود این 
است که حق بیمه آن برای بیمه شدگان چقدر است. 
طبق توضیحات معــاون وزیر اقتصــاد، در این طرح 
ســاالنه ۱۲۰ هزار تومان حق پوشــش بیمه در نظر 
گرفته شــده که ۶۰ هزار تومان آن را دولت و ۶۰ هزار 
تومان را مردم پرداخت می کنند و در مقابل تا ســقف 
3۰ میلیون تومان تحت پوشــش بیمه قرار خواهند 

گرفت.

فاز نخست منازل مسکونی
معاون طرح و توســعه بیمــه مرکزی ایــران درباره 
جزئیات این طرح بــزرگ گفت: این طــرح در چند 
فاز اجرا خواهد شــد که در فاز نخســت تمام منازل 
مسکونی تحت پوشش قرار می گیرند. رحیم مصدق 

افزود: در فازهــای بعدی ســاختمان های تجاری و 
اداری نیز تحت پوشش قرار می گیرند.

همه مشترکان برق بیمه می شوند
معاون بیمه مرکزی توضیــح داد: در قالب این طرح 
تمام واحدهایی که دارای کنتور برق هســتند تحت 
پوشش بیمه همگانی حوادث طبیعی قرار می گیرند. 
دراین طرح در صورت نهایی شدن حق بیمه از طریق 
قبوض برق دریافت می شود و نیمی از آن را مشترک 
و نیمی دیگــر را دولت می پــردازد. طبق توضیحات 
این مقام مسئول شــرکت های برق منطقه ای پس از 
دریافت حق بیمه ها مبلغ را به خزانــه واریز می کند 
و پس از پرداخت سهم دولت در اختیار صندوق بیمه 

همگانی قرار می گیرد.

حق بیمه متفاوت است
وی درباره رقم دقیق حــق بیمه افزود: رقم نهایی حق 
بیمه قرار است در آیین نامه ای که به صورت مشترک 
توســط شــورای عالی بیمه و یازمان مدیریت بحران 
تدوین می شود، اعالم شــود. براساس گفته های وی، 
با توجه به اینکه اســتان ها یا مناطق مختلف کشــور 
از نظر ریســک بالیای طبیعی تفاوت دارند، بنابراین 
حق بیمه متفاوتی تعیین خواهد شــد. به طوری که 
ممکن است این حق بیمه براساس مناطق یا استان ها 
محاسبه شــود چرا که برخی از مناطق کشور از نظر 

زلزله، سیل و... ریسک بیشتری دارد.
وی اضافه کرد: در قانون پیش بینی شــده اســت که 
براســاس خطرپذیری هر منطقه کشــور حق بیمه 
تعیین شود که این موضوع طبق میزان، تواتر و شدت 
حوادث طبیعی کــه تاکنون در کشــور و در مناطق 

مختلف رخ داده محاسبه خواهد شد.

کم درآمدها استثناهستند
معاون بیمــه مرکزی در پاســخ به این پرســش که 
درصورتی که برخی از مشــترکان قــادر به پرداخت 

حق بیمه نباشند یا تمایل نداشته باشند چگونه اقدام 
می شــود گفت: یکی از مسائلی که شــورای نگهبان 
هم مطرح کرده این اســت که با توجه بــه اختیاری 
بودن بیمه حوادث، اجباری کردن آن مشــکل دارد. 
اما راهکارهایی برای آن دیده شــده است. وی ادامه 
داد: برای کســانی که توان پرداخت حق بیمه ندارند، 
همانند تحت پوششــان کمیته امداد و بهزیســتی، 

پیشنهاد داده ایم که حق بیمه را دولت بپردازد.

چه حوادثی بیمه می شود؟
مصدق در پاســخ به این ســؤال که به طور دقیق چه 
حوادثی دراین طرح تحت پوشش بیمه قرار می گیرد، 
گفت: دراین طرح تمام حوادث طبیعی از جمله زلزله، 
سیل، رانش زمین، ســنگینی برف و... تحت پوشش 

قرار می گیرد.

ساختمان هایی که بیمه اند چکار کنند؟
مصدق همچنین دربــاره اینکه هم اکنــون برخی از 
مــردم واحدهای مســکونی یا تجاری خــود را بیمه 
حوادث کرده اند، قانون برای ایــن افراد چه راهکاری 
پیش بینی کرده اســت اظهار کرد: کســانی که واحد 
خود را بیمه کرده اند، تنها مابــه التفاوت حق بیمه را 
به شرکت بیمه خود می پردازند. درواقع در این طرح 
تمام واحدها بیمه پایه می شــوند و مــردم می توانند 
مازاد بــر آن را از طریــق بیمه هــای بازرگانی بیمه 

تکمیلی کنند.
به گفته وی، مردم می توانند سقف باالتری از خسارت 
یا موارد بیشتری مانند سرقت را از طریق شرکت های 

بیمه، تحت پوشش قرار دهند.

تأمین منابع در شرایط حاد
معــاون بیمه مرکزی دربــاره تجــارب جهانی بیمه 
همگانی حوادث گفت: بررســی تجربه جهانی نشان 
می دهد در برخی از کشــورها ماننــد ترکیه چنین 
طرحی اجرا شده اســت. بر همین اساس بزرگترین 
نگرانی در این طرح وســعت زیاد آن اســت که تمام 
ســاختمان های کشــور را در بر می گیــرد و طبیعتاً 

اعتباری زیادی نیاز دارد. 
مصدق افــزود: برهمین اســاس پیش بینی کرده ایم 
بخشــی از اعتبارات مورد نیاز این طرح از طریق بیمه 
اتکایی تأمین شــود. به گفته وی در مــواردی مانند 
امســال که تعداد و وســعت حوادث طبیعی باالست 
دولت در قالب بودجه ســال آینده خود کمبود منابع 

را جبران می کند.
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 مالیات از خانه ها 
وهاى گران و خـودر

پولدارهایی که خانه ۱۰ میلیــارد تومان و باالتر 
و خودروهــای لوکــس باالتــر از یک میلیارد 
تومان دارند، باید از  ســال آینده مالیات بدهند. 
ایــن موضــوع را غالمرضا تاجگــردون، رئیس 
کمیســیون تلفیق بودجه مجلــس اعالم کرده 
و گفته است: »دولت این پیشــنهاد را در الیحه 
بودجه ۹۹ آورده بود و مجلس با آن موافقت و آن 

را تصویب کرد.«
 دولت پیش بینی کرده اســت که  ســال آینده 
حدود یک میلیون بشــکه نفت بفروشــد. با این 
حال، غالمرضــا تاجگــردون گفته اســت که 
درحال حاضر فقط ۶۰۰ هزار بشکه نفت در روز 
به فروش می رســد و احتمال دارد کــه کابینه 
دوازدهم با کســری بودجــه ۱۱۰ هزار میلیارد 
تومانی مواجه شــود. حاال کاهش فروش نفت و 
کسری بودجه موجب شده اســت که دولت تور 
گســترده ای برای فراریان مالیات ایجاد کند و 
حاال خبر می رسد که مالکان خانه و خودروهای 

لوکس از  سال ۹۹ باید مالیات بدهند.
 غالمرضا تاجگردون، رئیس کمیســیون تلفیق 
بودجه مجلــس که دیروز دربــاره مصوبات این 
کمیســیون با بخش ویژه خبری صحبت کرده، 
گفته اســت: »بــرای اولین بار اخــذ مالیات از 
خانه های لوکــس ۱۰ میلیارد تومــان و باالتر و 
خودروهای لوکس بــاالی یک میلیارد تومان در 

بودجه  سال آینده  مصوب شد.«
او همچنین گفته اســت که عالوه بر خانه های 
لوکس بنا شــده اســت که مالیات بر خانه های 
خالی هم از  ســال آینده و با همکاری شهرداری 
اجرایی می شــود. درحــال حاضر و براســاس 
گزارش مرکز آمــار ایران، متوســط قیمت هر 
مترمربع مســکن درتهران به ۱3 میلیون تومان 
رســیده و قیمت هر مترمربع ملــک در مناطق 
شــمالی تهران تا 3۰ میلیون تومان می رسد. با 
این حســاب تهرانی هایی که خانه شان حداقل 
حدود 3۰۰متر اســت و در شــمال شهر ساکن 

هستند، مشمول  مالیات می شوند.

شناسایی مالکان خانه ها برعهده وزارت راه
این موضوع درحالــی رخ می دهد کــه مالیات 
بر خانه و زمیــن تا امروز به صــورت جدی اجرا 
نشــده و عمده بهانه متولیان این بوده است که 
بانک اطالعاتی دقیقی از مالــکان خانه و زمین 
وجود ندارد. البته این بهانــه چندان مورد قبول 
کارشناســان مســکن نبوده و آنها معتقدند که 
تهیه این بانک های اطالعاتی برای دستگاه های 
اجرایی بســیار ســاده اســت. در همین زمینه 
ســازمان امور مالیاتی اعالم کــرده که وزارت 
راه وشهرسازی قول داده است که تا پایان امسال 
سامانه امالک و مســتغالت را راه اندازی کرده و 
اطالعات به روز مالکان زمین و مســکن را در این 
ســامانه بارگذاری کند. ســازمان امور مالیاتی 
گفته اســت که مــالک عملش بــرای دریافت 
مالیــات از خانه های خالی و مالــکان خانه های 
لوکس این سامانه اســت. فرهاد دژپسند، وزیر 
اقتصــاد هم پیش از ایــن گفته بود که از  ســال 
۹۹ مالیات بر ارزش افــزوده زمین هم دریافت 
می شود تا دســت مالکان زمین برای سوداگری 
در این بازار بسته شــود. بر اساس گزارش وزارت 
راه وشهرسازی زمین بین ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت 
تمام شده مسکن را تشــکیل می دهد و مالیات 
بر ارزش زمین قرار شــده با رقم های ســنگین 
گرفته شود تا داللی زمین از سود و انتفاع بیفتد. 
تاجگــردون، رئیس کمیســیون تلفیق بودجه 
مجلس گفته اســت که امســال ســامانه های 
متعددی بــرای شناســایی فراریــان مالیات 
راه اندازی شده است. به گفته او، امسال در مرکز 
پژوهش ها سیســتم اطالعات بانکی و اطالعات 
حساب ها به هم متصل شــده اند که فرار مالیاتی 

را به حداقل ممکن برساند.



 پیش بینى یک فعال بازار از وضعیت بازار خودرو در شب عید

و چیست؟ عوامل گرانى بازار خودر
خریدار   قیمت خودرو در حالی این روزها با افزایش 
شدیدی مواجه شده اســت که فعاالن بازار معتقدند 
امســال وضعیت بازار شــب عید بــا تغییری جدی 
روبرو شــده و قیمت ها در ماه های پیش رو با کاهشی 

محسوس روبرو است.
 اوایل دی ماه وزیر صنعت که بــرای دفاع از عملکرد 
خود به مجلس رفته بود از افزایش ســه برابری تولید 
خودرو در سال جاری خبر داد. رضا رحمانی ادعا کرده 
بود تولید خودرو در کشــور از هزار و 3۰۰ خودرو در 
روز به چهار هزار خودرو افزایش یافته که این ماحصل 
برنامه ریزی های وزارتخانه متبوع او بوده است. با این 
وجود یک بررسی اجمالی بازار خودروی کشور بیانگر 
رو به وخامت رفتن شرایط در دو هفته گذشته است. 
درواقع پس از اقدام ایاالت متحده برای ترور شــهید 
ســلیمانی و یارانش بازار خودرو در کنار بــازار ارز با 

تورمی ناگهانی مواجه شدند.
همانطور که در جدول این گزارش مشــاهده می شود 
قیمت همــه خودروهای تولید شــده در ایران ظرف 
یک ماه گذشته رشد کردند ولی بیشترین رشد را پژو 
۲۰۰۸ و ساندرو به ترتیب با ۸۱ میلیون و ۵۰ میلیون 

تومان تنها در عرض سی روز تجربه کردند.
 فعاالن بازار می گویند حتی افزایش قیمت ها و ترس 
از رشد بیشتر قیمت هم نتوانســته است بازار خودرو 
را گرم کند و اتفاقا این وضعیــت زمینه را برای تعمق 

بیشتر رکود فراهم کرده است. 
ســعید موتمنی، رییــس اتحادیه نمایشــگاه داران 
خــودرو در رابطه با دالیل افزایــش قیمت خودرو در 

هفته گذشــته تاکید کرد: هفته گذشــته شرایطی 
خاص برای اقتصاد کشــور به وجود آمد؛ این شرایط 
سبب بروز نوسانات ارزی در کشــور شد و هر گاه بازار 
دچار تالطم می شــود بازارهای دیگر و از جمله بازار 
خودرو نسبت به آن واکنش نشــان می دهند. به بیان 
ســاده تر هر گاه نوســان در بازار خودرو آغاز می شود 
صاحبان خودروها دیگر حاضر نیستند به قیمت پیش 

از نوسان خودروهای خود را بفروشند.
او ادامه داد: در حال حاضر به همین دلیل بازار خودرو 
در رکود به سر می برد. یعنی فروشــندگان حاضر به 
فروش نیستند و خریداران نیز در این شرایط ترجیح 
می دهند ریسک سنگینی نکنند و صبر کنند تا شاید 
در روزهای آینده بتوانند با قیمــت بهتری نیاز خود 
را تامین کنند. درنتیجه وضعیت بازار فعال نامســاعد 
اســت و افزایش قیمت موجب کاهش مبادالت شده 

است.
این فعال بازار خودرو در پاســخ به ســوالی مبنی بر 
چرایی شتاب قیمت از میانه امسال به این سو تصریح 
کرد: واقعیت دیگر بازار خودروی کشــور که از قضا بر 
افزایش قیمت هــم بی تاثیر نبوده عرضه نامناســب 
است. از میانه امســال عرضه به اندازه نیاز بازار نبوده و 
همین سبب شده از مهرماه به این سو قیمتها روندی 

افزایشی را تجربه کنند.
موتمنی با اشــاره به فاصلــه میان قیمــت مصوب 
کارخانه و قیمت بازار گفت: اگر به بررســی این فاصله 
در میان خودروهای ارزان تــر از ۱۰۰ میلیون تومان 
بپردازیم می بینیم در شــهریور مــاه حداکثر فاصله 

میان نرخ مصوب کارخانــه و بازار به ۱3 تا ۱۴ میلیون 
تومان می رســد ولی اکنون این فاصله تا ۴۴ میلیون 
تومان هم رسیده است. یعنی قیمتی که در بازار ۲۰۷ 
دنده ای دست به دست می شود ۴۴ میلیون گران تر از 

قیمتی است که کارخانه مصوب کرده است.
او افزود: امروز در بازار پرایــد ۱۱۱ در حالی به قیمتی 
نزدیک بــه ۵۵ میلیون تومان مبادله شــد که قیمت 
مصوب کارخانــه آن ۱۶ میلیون تومان کمتر اســت. 
این اختالفات دقیقا همان جایی اســت که موید کم 
بودن عرضه نســبت به تقاضا است. این کاهش عرضه 
درنهایت با یک دوره نوســان بازار ارز در هفته گذشته 
همزمان شد. این همزمانی قیمت ها را در بازار ناگهان 

سه تا چهار میلیون تومان افزایش داد.
رییس اتحادیه نمایشــگاه داران خــودرو در رابطه با 
پیش بینی شرایط آینده بازار خودروی کشور گفت: با 
توجه به ارقامی که جناب وزیر محترم صنعت، معدن 
و تجارت اعــالم کرده اند، تولید خودرو در یکســال 
گذشته رشد ســه برابری داشته است. به همین دلیل 
باور من این اســت اگر در بازار ارز نوسان خاصی ایجاد 
نشود بازار خودرو در دو ماه آخر سال با افزایش عرضه 
خودرو روزهای آرامی را سپری خواهد کرد و بازار نیز 

به تدریج آرام تر و احتماال ارزان تر خواهد شد.
او افزود: در حفظ ثبات ارز نقش بانک مرکزی بســیار 
پررنگ اســت و آقای همتی به عنوان رییس این نهاد 
وعده آرامش در بــازار را داده اند. من هم امیدوارم این 
وعده محقق شود و بازار خودرو در آرامش سال جاری 

را به پایان رساند.

پدال

فروش فوری تنظیم بازاری پژو پارس 
TU۵ بــه روش اعتبــاری در رهــن 
شــرکت ایران خودرو از ســاعت ۱۱ 
دیروز ۲۵ام دی ماه در ســایت فروش 

ایران خودرو آغاز گردید.
 شرایط ویژه فروش فوری پژو پارس به 

شرح زیر است:
*ظرفیــت ثبت نام برای هــر کد ملی 

یک دستگاه خودرو است.
*مشتریانی که در ۱۸ ماه گذشته اقدام 
به پیش فروش خودرو در یکی از شرکت 

های سایپا یا ایران خودرو ننموده اند.

*ثبت نام فقــط برای 
افراد باالی ۱۸ ســال 

امکان پذیر است.
*دریافت کد کاربری 

و رمز ورود قبل از ثبت نــام در فروش 
اینترنتی الزامیست.

*ثبت نام فقط از طریق ســایت ایران 
خودرو امکان پذیر است.

*ارایــه گواهینامه به هنــگام تحویل 
مدارک به نمایندگی.

*داشتن چک طرح صیاد و عدم سابقه 
چک برگشتی.

پژو پارس با 
TU5 پیشرانه

قیمــت مصــوب پژو 
در   TU۵ پــارس 
این طــرح ۸۵۴.۶3۴.۰۰۰ ریال اســت 
که می توانید بــا پیــش پرداخت مبلغ  
۷۷۰.۹۰۰.۰۰۰ ریــال و ارایــه دو فقره 
چک بــه مبلــغ ۵۱.۹۱۰.۰۰۰ ریال در 
تاریخ هــای 3۰ام تیــر و دی ماه ســال 
۹۹، این خــودرو را خریــداری نمایید. 
رنگهای پیشنهادی در این طرح سفید، 

خاکستری و مشکی است.

مشخصات فنی
پژو پارس TU۵ با کد کالس ۲۸۵۲۴ 
مجهز پیشرانه ای ۱.۶ لیتری با قابلیت 
تولید ۱۰۸ اســب بخار نیرو و گشتاور 
۱۴۲ نیوتن متر اســت که این نیرو به 
وسیله گیربکس ۵ ســرعته دستی به 

چرخ ها منتقل می گردد.
از امکانات و تجهیزات خودرو می توان 
به ترمز ABS و EBD )چهارکاناله(، 
ترمز جلو دیســکی با سیســتم خنک 
کاری، ترمز عقب کاســه ای، کیســه 

هوای راننده و سرنشین اشاره کرد.

و پژ
و پارس اعالم شد وش فورى پژ جزییات فر
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 تولیدکنندگان موتورسیکلت 
و در نمایشگاه خودر

با توجه به حضور موتورســیکلت ســازان در 
دوره های قبلی نمایشــگاه خودرو تهران، قرار 
است در چهارمین نمایشــگاه خودرو، قطعات، 
لوازم یدکی و خدمات پــس از فروش تهران یک 
پاویون اختصاصی به سازندگان موتورسیکلت و 

فعاالن این حوزه تعلق گیرد.
 از ابتدای برگزاری نمایشــگاه خودروی تهران، 
موتورســیکلت و تولیدکننــدگان داخلــی از 
شــرکت کنندگان اصلی در نمایشــگاه خودرو 

بودند.
عالقمندی جوانان به موتورســیکلت مسئوالن 
برگزاری نمایشگاه خودرو تهران را بر آن داشت  
تا در چهارمین نمایشگاه خودرو، قطعات، لوازم 
یدکی و خدمات پس از فروش تهــران، پاویون 
ویــژه ای بــه فعــاالن صنعت موتورســیکلت 

اختصاص داده شود.
در شرایط فعلی کشور که با تحریم های سنگین 
در حوزه خــودرو مواجه شــده اســت، حضور 
موتورســیکلت ســازان در این نمایشــگاه می 
تواند شرایط آشنایی بیشــتر بازدیدکنندگان با 

فعالیت های این حوزه را فراهم سازد.
با توجه به وضعیت آلودگی هوای کالنشهرهای 
کشــور و نقش پررنــگ موتورســیکلت های 
کاربراتوری در تشــدید این آلودگــی و الزامات 
استانداردی در ساخت و تولید موتورسیکلتهای 
انژکتوری، چهارمین نمایشگاه خودرو، قطعات، 
لــوازم یدکی و خدمــات پس از فــروش تهران 
می توانــد نقش آفرینــی مناســبی در اصالح 

ساختارهای این حوزه ایفا کند.
جذابیت هــای موتورســواری بــرای جوانان 
و نقــش موتورســیکلت به عنوان یک وســیله 
نقلیه کاربردی در شــهرهای بــزرگ از جمله 
شاخص هایی اســت که حضور فعاالن صنعت 
موتورسیکلت در چهارمین نمایشگاه خودروی 

تهران را از اهمیت زیادی برخوردار کرده است.
یادآور می شــود چهارمین نمایشــگاه خودرو، 
قطعات، لــوازم یدکی و خدمات پــس از فروش 
تهران، ۲۴ تا ۲۷ بهمن ماه امســال در مجموعه 
نمایشگاهی شــهر آفتاب از ســاعت ۱۰ تا ۱۷ 
میزبان عالقمندان و شــرکت کنندگان خواهد 

بود.

وها   گازسوز کردن رایگان خودر
۲ هفته دیگر آغاز مى شود

معــاون مدیرعامــل شــرکت ملــی پخــش 
فرآورده هــای نفتی گفت: حداکثــر تا دو هفته 
آینده، آماده پاســخگویی به همه تقاضاها برای 

گازسوز کردن خودروها هستیم.
 حمید قاسمی ده چشمه، با اشــاره به فهرست 
کارخانه هــای مورد تأیید بــرای تبدیل خودرو 
بنزینی به گازسوز، گفت: با هفت شرکت در حال 
مذاکره هستیم و قراردادهایش نیز آماده است، 
مقرر شد ۲۵۰ مرکز با هماهنگی تجهیزات الزم 

را از این هفت شرکت تأمین کنند.
وی افــزود: ایــن ۲۵۰ مرکز، همــان مراکزی 
هستند که نام و آدرس آنها در شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران آورده شــده، اما ممکن 
است تعدادشــان افزایش یابد، اکنون نمی توان 

درباره تعداد دقیق این جایگاه ها اظهارنظر کرد.
معــاون مدیرعامــل شــرکت ملــی پخــش 
فرآورده هــای نفتی بــا تاکید بر اینکــه اکنون 
اســتقبال از مصرف ســی ان جی افزایش یافته 
اســت و روزانه ۲۴.3 میلیــون مترمکعب از این 
ســوخت مصرف می شــود، تصریح کرد: تعداد 
ثبت نام ها ۵۰ درصد نســبت به هفته گذشــته 
افزایش یافته، اما آن چیزی که مدنظر ماســت، 
هنوز اتفاق نیفتاده، در کل رشد استقبال خوب 

بوده است.
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در کنفرانس تخصصى بیت کوین مطرح شد
بیت کوین یکى از راه هاى دور زدن تحریم هاست

خریدار   به گفته مســئوالن حوزه بیت کوین چه 
در بخش خصوصــی و تولید و چــه در بخش دولتی، 
بیت کوین می توانــد در زمینــه ارزآوری و دورزدن 
تحریم ها نقش موثری ایفا کند ضمن اینکه تولید آن 

نیم درصد از برق کشور را استفاده می کند.
ســومین کنفرانــس حکمرانی و سیاســت گذاری 
عمومی در مرکز همایش های صداوسیما برگزارشد 
که در یکی از پنــل های آن به بررســی بیت کوین از 
منظر زیان یا نقش آن در توســعه اقتصادی پرداخته 
شد؛ در این پنل حســن مرادی دانش آموخته اقتصاد 
از وزارت نیرو معتقد است که بیت کوین کارکردهای 
متفاتی هم از لحاظ حفظ ارزش و هم تسهیل تجارت 

می تواند داشته باشد.
او با بیان اینکه بالکچین بخشی از اقتصاد دیجیتال و 
بیت کوین جزیی از بالک چین است، گفت: دولتی ها 
هنوز به بیت کوین مثل یــک صنعت نگاه نمی کنند و 
اگرچه به آن مانند صنایع یارانه ای داده نمی شود اما 
دولت هزینه بیشــتری هم بابت مصرف باالی انرژی 

آن دریافت نمی کند.
مرادی با بیان اینکه نوســان قیمت بیت کوین یکی از 
مهم ترین ریسک های آن اســت، تاکید کرد: هزینه 
برق ماینینگ ها ســه برابر صنایع دیگر بوده و اینکه 

می گویند ۹برابر است را تکذیب می کنیم.
همچنیــن محمدعلــی اخایی، عضو هیــات علمی 
دانشــگاه تهران در این رابطه اظهار کرد: شنیده شده 
که تراز وزارت نیرو برای استخراج بیت کوین ساعتی 
یک میلیارد تومان منفی می شــود و به همین دلیل 

این مصرف باال نیاز به کنترل جدی دارد.
وی افزود: در این شــرایط دولت باید تعیین کند که 
ماینرهای بزرگ، در ســاعات مشــخصی و شرایط 
خاصی فعال باشــند و نباید صرفا مانع تولید آن شد 

چراکه رمزارزها می توانــد کمک خرجی برای 
اقتصاد کل کشــور باشــد و با توجه به 

تحریم هــای موجود بایــد از این 
ظرفیت به عنــوان راهکار دور 

زدن تحریم ها استفاده کند.
اخایــی تصریح کــرد: ما در 
آینــده نزدیــک ماشــین و 
موتور برقی خواهیم داشــت، 
بنابراین باید قوانین مناسبی 

برای اســتفاده بهینه از انرژی 
تعریف کنیم؛ اگرچه بیت کوین در 

مقابل صنایع و معادن موجود یک صنعت ناشــناخته 
است اما در آینده به همین شــکل ناشناخته نخواهد 
ماند چراکــه جهان درحال حاضــر روی این موضوع 

متمرکز شده است.
او تاکید کرد: نباید به بیت کوین به چشــم خطر نگاه 
کنیم، اگرچه مصرف باالی انــرژی در تولید رمزارزها 
یک امتیاز منفی است، اما باید به جنبه های مثبت آن 

از جمله ارزآوری باال نیز توجه کرد.
سعید ســراج، یکی دیگر از کارشناســان حوزه بیت 
کوین در این نشست تخصصی توضیح داد: در کانادا و 
آمریکا اگرچه دولت، بانک ها و شرکتهای بیمه ای در 
این حوزه وارد نشــده اند، ولی در حال تمرین هستند 
که بتوانند در آینده که به هر حال پول هم مثل ســایر 
بخش ها مجازی می شــود، آمادگی داشــته باشند و 

منابع خود را در این راستا مدیریت کنند.
او اضافه کرد: ما در شــرایط تحریمــی برای ذخیره 
کردن اطالعات در بســتر بالک چین نیــاز جدی به 
ماینرها داریم و تنهــا مزیت این موضــوع ارزآوری 
نیست؛ ما در حال حاضر از بسیاری کشورها عقب تر 
هستیم چراکه همین حاال کشورهای دیگر بسیاری 
از فعالیت های خود را در بســتر بالکچین انجام می 
دهند و ما صرفــا نگران هزینه انــرژی و اینترنت آن 

هستیم.
در ادامه این نشست سهیل نیکزاد، عضو هیات مدیره 
انجمن بالکچین ایران ضمــن تاکید بر پذیرش بیت 
کوین به عنوان موضوعی در گردش در همه کشورها 
بیان کرد: تولید رمزارزها قابل کنترل نیســت؛ بیت 
کوین در حال تولید اســت و خریــدار و تولیدکننده 
خودش را نیز دارد، بنابراین ادامــه روند این موضوع 
به پذیرش و عدم پذیرش ما کاری ندارد.نیکزاد تاکید 
کرد: بیت کوین از دیگر صنایع، در خصوص ارزآوری 
و اشتغال بهتر عمل می کند و آمارها نشاندهنده 
این موضوع اســت.وی گفت: نیم درصد 
برق ایــران در تولید بیــت کوین 
استفاده می شود، در حال حاضر 
ایران با اتفاقــات اخیر پولی و 
بانکی با افت ارزش پول ملی 
مواجــه اســت و تولید بیت 
کوین می تواند برای ما صرفه 
اقتصادی داشــته باشد ضمن 
اینکه نفــت و گاز را نیز می توان 

از طریق بیت کوین فروخت.

وزیر صمت:
توسعه صادرات سخت ترین 

تحریم ها را مى شکند
وزیر صنعت، معــدن و تجارت گفــت: صادرات 
پیشــران اقتصاد کشور اســت و از عوامل مؤثر در 
رونق تولید به شمار می آید.رضا رحمانی در دیدار 
با مدیران ارشد سازمان توسعه تجارت ایران اظهار 
داشت: برای توسعه صادرات باید همه ظرفیت ها 

و توان تشکل های خصوصی را فعال کنیم.
وی اضافه کــرد: هر گاه تشــکل های چون اتاق 
بازرگانــی، صنایع، معــادن و کشــاورزی، اتاق 
تعاون و اتاق اصناف با جدیــت و تمام توان وارد 
میدان شدند و حمایت الزم به درستی انجام شد، 
می توان به جرأت گفت که صادرات ایران وارد فاز 
توسعه ای شده است.رحمانی با یادآوری بخشی 
از محدودیت های تحمیلی به اقتصاد کشورمان 
گفت: توســعه صادرات ســخت ترین تحریم ها 
را نیز می شــکند و مطمئن باشــید که ما از این 

شرایط سخت نیز به سالمت عبور خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
فرمانده صادرات غیر نفتی اســت، تصریح کرد: 
امروز بهترین شرایط مهیاست تا با تقسیم بندی 
منطقه ای، ایجاد بســترهای قانونــی و رقابت 
پذیری، حذف قوانین دست و پاگیر و همچنین 
فعالســازی ظرفیت های بخش خصوصی شاهد 

جهشی خوب در این حوزه باشیم.
وزیر صمت خاطرنشــان کرد: با تقویت روحیه 
مشــترک همــکاری و کاهش برخی بخشــی 
نگری ها به ســادگی می توان بر مشکالت فائق 
آمد و شرایط را برای توســعه صادرات به عنوان 
عامل رونق تولید، اشــتغال و البته زمینه ســاز 

اصلی توسعه اقتصادی کشور، فرآهم آورد.
رحمانی تاکید کرد: ســازمان توســعه تجارت 
متولی اصلی صادرات و واردات کشــور است و با 
توجه به نیروی انســانی توانمندش می تواند در 
ســایه برنامه ریزی منســجم و اقدام به موقع به 
توســعه بیش از پیش امور در این بخش حیاتی 
کشــور کمک شــایان توجهی نمایــد؛ لذا این 
ســازمان مورد توجه ویژه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت اســت و از عملکرد مناســب آن حتماً 

حمایت و پشتیبانی می کند.

غ 11 درصد   مصرف مر
افزایش یافت

معــاون امــور دام وزارت جهاد کشــاورزی از 
افزایش ۱۱ درصــدی مصرف مرغ در کشــور 
خبر داد و گفت:با توجه به نزدیکی ایام نوروز در 
تأمین و عرضه مواد پروتئینی و نهاده های دامی 

مشکلی نداریم.
به نقل از شــرکت پشــتیبانی امور دام کشور، 
مرتضــی رضایی، معاون امــور دام وزارت جهاد 
کشــاورزی و رئیــس هیــأت مدیره شــرکت 
پشــتیبانی امــور دام در دومیــن گردهمایی 
مدیران ستادی و اســتانی این شرکت در سال 
۹۸ افزود: با وجود تحریم های بی ســابقه غرب 
و با وجود رشــد ۱۱ درصدی مصرف گوشــت و 
تخم مرغ در کشور شاهد کاهش قیمت و افزایش 
تولید این محصوالت بوده ایم.با توجه به نزدیکی 
ماه های پایانی ســال و ایام نــوروز و همچنین 
فرارسیدن ماه مبارک رمضان در تأمین و عرضه 
مواد پروتئینی )گوشــت و مــرغ( و نهاده های 

دامی کمبودی در کشور نخواهیم داشت.

در بازار آزاد تهران
ح جدید به  قیمت سکه طر

 4 میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید
قیمت ســکه طرح جدید،  دیروز چهارشنبه ۲۵ 

دی ۹۸ به ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید.
قیمت هر قطعه ســکه تمام بهــار آزادی طرح 
قدیم ۴ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان، نیم ســکه ۲ 
میلیون و ۴۷۰ هزار تومان، ربع ســکه ۱ میلیون 
و ۴۶۰ هزار تومان و ســکه یک گرمی ۹3۰ هزار 

تومان است.

هر اونس طال در بازارهــای جهانی ۱۵۲۲ دالر و 
۸۸ ســنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۴۹۶ هزار و 

۹۶ تومان است.

کاهش قیمت برنج در تهران
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران 
با بیان اینکه قیمت برنج ایرانی و خارجی نسبت 
به یکماه گذشــته ۱۱تا ۱۲درصد کاهش یافته 
اســت، گفت: با این حال نرخ برخی از میوه هایی 
که از اســتان های دیگر به تهران وارد می شود، 

افزایش داشته است.
محمد امامی امین افزود: برنج هندی از ۹ هزار و 
۸۰۰ تومان با ۱۱ درصد کاهش به هشت هزار و 
۵۰۰، برنج تایلندی از هشت هزار و ۵۰۰ تومان 
به هشت هزار و 3۰۰، برنج های ایرانی، هاشمی 
با ۱۲ درصد کاهش از ۲۵ هزار تومان به ۲۲ هزار 
تومان، برنج طارم اعالء از ۲۵ هــزار به ۲۱ هزار 
تومان و برنج پاکســتانی با ۱۲ درصد نسبت به 

یکماه گذشته کاهش یافته است.
وی با بیــان اینکــه میانگین قیمــت برخی از 
میوه هایی که از اســتان های مجــاور به تهران 
وارد می شود نسبت به ماه گذشته افزایش یافته 
اســت، ادامه داد: میانگین قیمــت پرتقال ۱3 
درصد، نارنگی ۵۶ درصــد، موز ۱۸ درصد، خیار 
رســمی ۴۰ درصد، گوجه فرنگی شش درصد و 
پیاز ۴3 درصد نســبت به یکماه گذشته افزایش 

داشته است.
امامی امین تصریح کرد: دلیــل افزایش قیمت 
برخــی از میوه هایی کــه از اســتان های دیگر 
نظیر شــمال کشــور با وانت بار وارد اســتان 
تهران می شــود به دلیل افزایش نرخ ســوخت 
اســت، رانندگان این خودروهادر ماه های قبل 
3۰۰ هزار تومان دســتمزد دریافت می کردند 
اما اکنون بــا توجه به افزایش نــرخ بنزین ۴۵۰ 
هزار تومان دســتمزد طلب می کنند و افزایش 
دســتمزدها باعث افزایش بر نرخ نهایی فروش 

میوه می شود.
وی در پاســخ به این ســوال که رانندگان وانت 
بارها بنزین یارانه ای با نرخ یکهزار و ۵۰۰ تومان 
دریافت می کنند و نباید نرخ میوه به خاطر حمل 
و نقل افزایش یابد، گفــت: نامه ای به اتحادیه های 
میوه و تره بــار و  باربری ها ابالغ شــده که آنها 
هزینه بــار را  ۱۰ تا ۱۵ درصــد افزایش دهند، 
اما آنها زیر بــار نمی روند و مــی گویند عالوه بر 
افزایش قیمــت بنزین، اســتهالک خودرو و 

هزینه های جانبی نیز افزایش یافته است.


