
كــش  خط 

رئیــس ســتاد مرکزی 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
بــا تاکید بــر اینکه از ۶ 
میلیون                                                                                                            شــماره حساب 
فعال در بحث پولشویی و 
هزار  حدود ۱۰۰  قاچاق 
شماره حساب باقی مانده 
است که به زودی مسدود 
شاید  گفت:  می شــوند، 
بعضــی از این شــماره  
به  مربــوط  حســاب ها 
همین افرادی اســت که 
در حال محاکمه هستند.

علی مویدی خرم آبادی با 
اشاره به وجود ۶ میلیون                                                                                                            
اشخاص  حساب  شماره 
حقیقــی و حقوقــی و 
اتباع بیگانه که در بحث 
فعال  قاچاق  و  پولشویی 
بوده اند، گفت: در ســال 
۹۲ شــاهد بیــش از ۶ 
میلیون                                                                                                            شــماره حساب 
مخــدوش بودیم که در 
بحث پولشویی و قاچاق 
فعالیت داشــتند، اما در 
راســتای شفاف سازی و 
با  قاچاق  منافذ  بســتن 
همــکاری بانک مرکزی 
آنها  در مســدود کردن 
تــاش کرده ایــم، بــه 
طوری که امــروز بیش 
میلیــون                                                                                                            شــماره  از ۲ 
مربوط  که  حساب هایی 
به اشخاص حقیقی بوده 
مسدود شــده و بیش از 

۳ میلیون                                                                                                            از شماره حســاب های افراد حقوقی که 
در امر قاچاق و پولشویی فعالیت داشته اند مسدود 
شــده و بقیه شماره حســاب های دیگــر در حال 

پاالیش است.
رئیس ســتاد مرکزی مبارزه با قاچــاق کاال و ارز 
بیان داشــت: حســاب های فراگیر اتباع بیگانه که 
در موضوع قاچاق و پولشــویی فعــال بوده، ۵۸۲ 
هزار شــماره حساب بوده اســت که این اکثر این 
شماره حســاب ها هم مسدود شــده، به طوری که 
کمتر از ۱۰ هزار شــماره حساب مانده که در حال 

پاالیش است.
مویــدی خرم آبادی اظهار                                                                                                                                                                                   داشــت                                                                 : این شــماره 
حساب ها با انگیزه های ســوء و در خیلی از موارد 

با تخلف باز شده است.
وی در پاســخ به این ســوال که آیا بانک ها هم در 
این تخلفات برای باز کردن این حســاب ها مقصر 
بوده انــد، افزود: بــه هر حال بانک هــا هم در این 
موضوع نقش داشــته اند و اگر بانک ها بر اســاس 
ضوابط به تشکیل حساب ها اقدام می کردند و دقت 
الزم را انجام می دادند، این اتفاقات نمی افتاد. قطعا 
بازگشایی ۶ میلیون                                                                                                            حساب که در زمینه پولشویی 
و قاچاق فعالیت داشــته اند، موضوعی اســت که 
تخلف چند وجهی به حساب می آید که شاید یک 

سر آن بانک ها و بانک مرکزی باشد.
رئیس ســتاد مرکزی مبارزه با قاچــاق کاال و ارز 
با بیان اینکه در این خصوص متخلفانی دســتگیر 
شده اند، گفت: بانک مرکزی همکاری بسیار خوبی 

برای شناسایی این شماره  حساب ها داشته است.
مویــدی خرم آبادی در ادامه با بیان اینکه در مورد 
این شماره حســاب ها حتی در مواردی هویت افراد 
هم قابل شناســایی نبوده اســت، گفت: برخی از 
شماره حســاب ها مربوط به کودکان دو ساله بوده 

که در بحث پولشویی و قاچاق فعالیت داشته اند.
وی بیان داشــت:                         بعضی از این شــماره حساب ها 
مربوط به ۳۰ یا ۴۰ سال پیش بوده          اما به هر حال 
وجود چنین حساب هایی مسیر را برای مافیای کاال 

و قاچاق فراهم می کرده است.

رئیس ســتاد مرکزی مبارزه با قاچــاق کاال و ارز 
اظهار                                                                                                                                                                                   داشــت                                                                 :                   در همه کشــورها با این موضوعات 
مقابله می شــود و شاید در کشــور ما این اقدام با 

تاخیر انجام شده است.
مویدی خرم آبادی تصریح                                                                                                                           کرد:                                                                                                                            برای مسدود شدن 
بعضی از این شماره حساب ها به مجوز قوه قضائیه 

نیاز بوده است.
وی در پاســخ به این ســوال که آیا بــه تخلفات 
صورت گرفته برای تشکیل این شماره حساب ها در 
بانک ها رســیدگی می شود، گفت: حتما افرادی در 
این زمینه دستگیر شــده اند و حتما برخی تعمدا 
این حســاب ها را افتتاح کرده اند و قطعا سهم هر 
بانک در این موضوع پاالیش و بررســی می شود و 
از بانک هــا در رابطه با ایــن موضوع گزارش گیری 

می شود و با متخلفان برخورد خواهد شد.
رئیس ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز با 
بیان اینکه با تشکیل ســامانه ها این موضوعات به 
مراتب کمتر خواهد شــد، گفــت: الیحه دولت در 

بحث شفاف سازی در راستای همین کار است.
مسدودی ۱۰۰هزار شماره حساب   

مویدی خرم آبادی اظهار                                                                                                                                                                                   داشت                                                                 : از تعداد ۶ میلیون                                                                                                            
شــماره حســاب حدودا ۱۰۰ هزار شماره حساب 
دیگر باقی مانده است که به زودی آنها هم مسدود 
می شــوند. وی در پاسخ به این سوال که آیا افراد و 
دارندگان حقیقی و حقوقی این شــماره حساب ها 
در جهت شفاف ســازی به مردم معرفی می شوند، 
افزود: شاید بعضی از این شماره  حساب ها مربوط به 
همین افرادی است که یکی یکی در حال محاکمه 
هستند. مویدی خرم آبادی در ادامه با بیان اینکه در 
ســال ۹7 ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
به لحاظ شــرایط خاص اقتصادی و توطئه استکبار 
جهانی که بر علیه اقتصاد ایران طراحی شــده بود 
حرکت جدیدی را آغاز کرد، گفت: بنابراین ستاد باز 
تعریفی در حرکت هــا و مأموریت هایش ایجاد کرد.  
وی اظهار داشت: بواسطه خروج آمریکا از برجام و 
تبعات آن دولت سال گذشته واردات بیش از هزار 
قلــم کاال را ممنوع کرد بنابرایــن احتمال واردات 

قاچاق این کاالها وجود داشــت براین اساس ستاد 
تمهیدات الزم به منظور پیشگیری از ورود قاچاق 

این کاالها را به عمل آورد. 
رئیس ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز با 
بیــان اینکه از طرفی بیــم آن می رفت تا با توجه 
به واردات کاالهای اساســی با نرخ ارز دولتی این 
کاالها بصورت قاچاق از کشور خارج شود، گفت: با 
تمهیدات همکارانمان در ستاد قاچاق توانستیم از 

خروج این کاالها هم جلوگیری کنیم. 
وی بیان داشت: در مجموعه در حوزه پیشگیری و 
مبارزه اقدامات ماندگاری انجام شده و ۱۰ آئین نامه 

در این مورد تدوین شده است. 
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز بیان 
داشــت: یکی از موضوعات مورد توجه ما در سال 
گذشته حمایت از کاالهای تولیدی داخلی بود که 
در این زمینه هم توفیقات خوبی بدســت آوردیم.  
وی در ادامه با اشــاره به موضوع رجیستری تلفن 
همراه بیان داشت: رجیستری در سال ۹۶ انجام و 
بــا حمایت های ویژه رئیس جمهور و معاون رئیس 
جمهور  شاهد اتفاق جدیدی بودم  و در مور بحث 
رجیســتری که مافیا تاش می کرد که کارشناسی 
کند که عرصه ای را برای خود فراهم کنند علیرغم 
این موضوع در بحث رجیســتر کردن تلفن همراه 
و برگرداندن حقوق دولت امروز شــاهد برگرداندن 
ارتبــاط بین ناجا و گمــرک در جهت احقاق حق 
دولت هستیم و این مسیر را هم بر روی قاچاقچیان 
بســتیم و امیدواریم در مراحل بعد این قضیه هم 

موفق باشیم. 
۱۳ میلیون دالر ارز قاچاق کشف شد

مویدی خرم آبادی بیان داشــت: در ســال گذشته 
مجموع دالر و یورو قاچاق مکشوفه توسط  حدود 
۱۳ میلیون دالر بوده که توسط واجا و ناجا و سایر 
دستگاه های کاشف به دست آمده است و در اختیار 
بانک مرکزی قرار گرفته اســت.  وی  گفت:  البته 
بعضا برخی متهمان در اعترافات خود به رقم هایی 
بیش از این نیز اعتراف کرده اند ولی این رقم میزان 

اسکناس  کشف شده است.  فارس

7 پنج شنبه  13 تیر 1398  شماره 5061  معیـشت

 بانک پاسارگاد، 
حامی تیم های ملی کشتی ایران

بانک پاســارگاد، حامی تیم های ملی کشــتی ایران، با 
قدردانی از حمایت های پرشــور مردم در رقابت های 
انتخابــی تیم ملی کشــتی آزاد کــه در روز 7تیرماه 
۱۳۹۸ در سالن۱۲ هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی 
تهران برگزار شد، در پیامی از افتخار آفرینی های ملی 
و پیروزمندی های اخاقی کشــتی گیران کشور تقدیر 
کرد.»پیشــینه ی زرین ایران، نگاریــن از دالوری ها 
و جوانمردی  پهلوانانی اســت کــه غیورانه و عزتمند، 
اندیشــه های نیک و ارزش های اصالت ســاز را متبلور 
ساخته اند و کشــتی، ورزش اول این سرزمین، تجلی 
با شــکوهی از فرهنگ غنی و بینــش عمیق مردمان 
شــریف این مرز و بوم پر گهر است؛ قرارگاه پهلوانانی 
که در مکتب عشــق و معرفت موالی متقیان حضرت 
علی)ع( پرورش یافته اند و شــاگردان ممتاز اخاق و 
فروتنی و فرزندان خلف پوریای ولی و غامرضا تختی 
هستند که نه تنها جسم، بلکه روح خود را در پیروی 
از این بزرگمردان تعالی بخشــیده اند.بانک پاسارگاد، 
همــواره تاش هــای جانانــه و افتخــار آفرینی های 
فروتنانه ی  کشــتی گیران سلحشور ایران را ارج نهاده 
است و اینک، همدل و هم آوا با دوستداران این ورزش 
اصیل، قدردان یک عمر تــاش بی منت آقای کمیل 
قاســمی، پر افتخارترین ســنگین وزن کشتی ایران، 
دارنــده ی مدال های نقره و برنز المپیک ۲۰۱۶ برزیل 
و ۲۰۱۲ لندن و مدال های ســنگین وزن کشتی آزاد 
آســیا و جهان اســت. همچنین از حرکت پهلوانانه ی 
آقای پرویز هادی کشتی گیر با اخاق و فروتنی که در 
احترام به آقای کمیل قاســمی، در هنگام خداحافظی 
این کشــتی گیر محجوب جویباری، این رقیب دیرینه 
خود را بر دوش گرفت و صحنه هایی زیبا از جوانمردی 
و قدرشناسی به یادگار گذاشت، تجلیل می نماید و از 
آقای حســن یزدانی قهرمان المپیک و جهان، که به 
رسم ادب و فروتنی، دســت حریف خود را به عنوان 
برنده میدان باال برد و تندیســی از اخاق و منشــی 
ارزشــمند را در ذهن جوانــان ایران زمین خلق کرد، 

تقدیر می کند.

 تاکید بر تقویت همکاری های بانک ملت 
و گروه میهن

مدیــران عامل بانک ملت و گــروه تولیدی میهن، در 
نشســتی مشترک بر تقویت تعامات و همکاری های 

فی ما بین تاکید کردند.
به گــزارش روابط عمومی بانک ملــت، دکتر محمد 
بیگدلــی مدیرعامل همراه با ســعید نصــری معاون 
مدیرعامــل، مجید ابراهیمی مدیر امــور ناحیه یک، 
علی اکبر صابریان مدیر امور اداره کل دفتر مدیریت و 
روابط عمومی، حسین مومنی نژاد مدیر شعب منطقه 
ســه تهران و رضا مجیدی رییس اداره کل اعتبارات 
ایــن بانک با حضور در محل مجتمــع صنایع غذایی 
میهــن، از مراحل مختلف تولیــد در این مجموعه و 
شرکت های زیرمجموعه بازدید کردند.در این بازدید 
که ایوب پایــداری مدیرعامل گروه تولیدی میهن نیز 
حضور داشــت، مراحل مختلف تولید بســتنی، انواع 
فــرآورده های لبنی و آب میــوه را برای مدیرعامل و 
مدیران ارشــد بانک ملت تشریح شــد.مدیران عامل 
بانک ملــت و مجموعه صنایع غذایی میهن همچنین 
در نشستی مشــترک، راه های تقویت همکاری های 
طرفین را به بحث و بررسی گذاشتند.مدیرعامل بانک 
ملت در این نشســت با اشاره به این نکته که شرکت 
هایــی مانند گروه میهــن که تمامــی مراحل تولید 
محصول را خود انجام می دهند در کشــور خیلی کم 
هســتند، اظهار داشــت: باید به مدیران این مجموعه 
بــزرگ تولیدی خداقوت گفت که توانســته اند برای 
خانواده های زیادی، به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
شــغل ایجاد کنند.وی با بیان این نکته که خدمت به 
چنین مجموعه هایی برای بانک ملت افتخار محسوب 
می شــود، آمادگی کامل این بانک را برای حمایت از 
طرح های جدید و همچنین تســهیات دهی به گروه 

شرکت های تولیدی میهن اعام کرد.

پرداخت وام قرض الحسنه شهریه، به 
دانشجویان پیام نور

تفاهمنامه همکاری به منظور اعطای تسهیات قرض 
الحســنه کمک هزینه ي شهریه به دانشجویان، میان 
دکتر مرتضي اکبري مدیرعامل بانک قرض الحســنه 
مهر ایران و دکتر محمد رضا زماني رئیس دانشــگاه 
پیام نور منعقد شــد.به گــزارش روابط عمومی بانک 
قرض الحســنه مهرایران، بر اســاس این تفاهمنامه، 
تســهیات قرض الحســنه کمک هزینه ي شهریه به 
دانشجویان معرفي شــده از سوي دانشگاه پیام نور با 
عاملیت بانک قرض الحســنه مهر ایران، طبق شرایط 
تفاهم نامه، ضوابط جاري بانک و به میزان کلیه ي ترم 
هاي مجاز اعامي توســط دانشگاه پرداخت مي شود.

با امضای این ســند همکاری، هر یک از دانشجویان 
متقاضي مي توانند در صورت معرفي کتبي از ســوي 
دانشــگاه پیام نور به شــعب بانک قرض الحسنه مهر 
ایران مراجعــه کرده و طبق ضوابــط بانک و باتوجه 
به مبلغ تایید شــده از ســوي دانشگاه، تا سقف ۲۰۰ 
میلیون ریال تسهیات قرض الحسنه دریافت نمایند.

اخبار

بدهی ۷۰۰میلیارد تومانی ایرالین ها به شرکت فرودگاه ها
مدیرعامل شرکت فرودگاه ها با اشاره به عبور روزانه ۸۳۰ پرواز از آسمان ایران، 
گفت: شــرکت های هواپیمایی داخلی 7۰۰میلیارد تومان به شرکت فرودگاه ها 
بدهکار هســتند. سیاوش امیرمکری اظهار کرد:  در حال حاضر روزانه ۸۰۰ تا 
۸۳۰ پرواز عبوری از آســمان ایران داریم و این پروازها به روال عادی برگشته 

است. وی با یادآوری این که پس از برطرف شدن التهاب به وجود آمده از سوی 
آمریــکای ایرالین های خارجی متوجه امنیت هوایی ایران شــده و دوباره پروازها 

برقرار شــد، تصریح کرد: در این مدت هیچ مذاکره و اقدامی برای ترغیب ایرالین های 
خارجــی جهت افزایش پروازها انجام ندادیم، البته به دفتر منطقه ای ایکائو نســبت به  
اقدام ســازمان هواپیمایی فــدرال آمریکا اعتراض کردیم و پیگیــر بحث های حقوقی 
هســتیم. وی افزود:  تاش مــی کنیم به رقم طلب از شــرکت های هواپیمایی داخلی 
افزوده نشــود و بدهی ایرالین ها را با دریافت چک و تعهد تســویه ســنواتی دریافت 

خواهیم کرد. تسنیم   

احداث نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی در مرز ایران و ارمنستان 
وزیر نیرو: یک نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی در مرز مشــترک ایران و ارمنستان احداث 
می شود.  وزیر نیرو گفت: بخش خصوصی ارمنستان یک نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی 
بــرق آبی در نزدیکــی مرز ایران احداث کــرده و برق آن را بــه ایران عرضه 

می کند.
 رضا اردکانیان افزود: احداث این نیروگاه یکی از توافق های این اجاس است.

وی ســرعت دادن به احداث خط سوم انتقال برق بین دو کشور را از دیگر مفاد 
توافق دانســت و ادامه داد: مقرر شد تا سال ۲۰۲۰ این خط عملیاتی شود.

وی افــزود: با احداث خط ســوم انتقــال برق ظرفیت انتقال برق به ارمنســتان به یک 
هــزار مگاوات خواهد رســید. اردکانیــان وزیر نیرو بــه انجام مذاکره دربــاره افزایش 
میــزان صــدور گاز ایران به ارمنســتان در این اجاس اشــاره کرد و گفــت: افزایش 
 میــزان صــادرات گاز به صورت تهاتر با ســایر کاالهــای مورد نیاز ایــران خواهد بود.

 پاون

 تالش شبانه روزی برای دور زدن تحریم ها
 وزیر نفت ایران گفت: »ما شــب   و روز می کوشــیم تا راه هایی را پیدا کنیم که 

بتوانیم با دور زدن تحریم ها نفت خود را صادر کنیم.«
بیژن زنگنه با اشــاره به اینکــه تاثیرات منفی تحریم ها بــر اقتصاد جمهوری 
اســامی ایران به این مفهوم نیســت که ما در برابر این تحریم های ناعادالنه و 

غیرقانونی مقاومت نمی کنیم ،در پاسخ به این سوال که  اینستکس بدون فروش 
نفت به اروپا، کارایی های الزم را ندارد، اما بر اساس تحریم های اعمال شده آمریکا، 

واردات نفت ایران برای کشــورهای اروپایی با دشــواری های زیادی همراه شده است. 
آیا فکر می کنید این مســئله، اینستکس را از مســیر خود خارج می کند؟« خاطرنشان 
کرد: »کاما روشــن است که بدون انتقال پول نفت، اینستکس عملکرد خوبی نخواهد 
داشــت.« به گفته وی پس از یک گفتگوی طوالنی، همــه ما توافق کردیم عبارتی در 
این اساســنامه بگنجانیم که بیانگر این مساله باشــد که این چارچوب هیچ تأثیری بر 

اوپک   ندارد.     ایرنا 

وزیــر جهاد کشــاورزی بــا انتقاد از  سبز وابستگی شــدید صنعت دامپروری به مســیر 
خارج از کشور،گفت: در صنعت طیور دنباله رو آمریکا شده 
ایم،این الگوگیری به خاطر تفاوت اقلیم غلط اســت و باید 

اصاح شود.
محمــود حجتی در نشســت بــا معاونین خود و روســای 
موسســات تحقیقات کشــاورزی با بیان اینکه وابســتگی 
صنعت دامپروری کشــور به خارج روز به روز بیشــتر می 
شود، خاطرنشان کرد: در ۵۰ سال پیش صنعت دامپروری 
کشــور کامًا بومی بود و همه تولیدات آن نظیر پشــم در 
صنعت فرش و منسوجات استفاده و موجب افزایش درآمد 
و اشتغال در کشور می شد. وی با اشاره به اینکه در صنعت 
دامپروری از دیگر کشــورها مانند آمریکا الگوگیری شــده 
اســت، اظهار داشــت: این الگوگیری به خاطر تفاوت اقلیم 

غلط است و باید اصاح شود.

در صنعت طیور دنباله رو آمریکا شده ایم!
حجتی با بیان اینکه در صنعت طیور دنباله رو آمریکا شده ایم، 
یادآور شد: اروپائیان مانند ما به خاطر محدودیت های اقلیمی 
امکان تولید کنجاله سویا را نداشتند و برای کاهش وابستگی، 
کنجاله کلزا را جایگزین کنجاله سویا در تغذیه طیور کردند اما 

با این موضوع در کشور ما مخالفت شد.
وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت انجام مطالعات و تحقیقات 
کاربردی برای کاهش وابستگی صنعت دامپروری کشور به 
خارج با بهره گیــری از ظرفیت های بومی و اقلیمی تاکید 
کرد و افزود: برای پایداری تولید انواع گوشــت دام و طیور 
و لبنیات در کشــور، توســعه پرورش دام هــای پربازده و 
بکارگیری روش ها و یافته هــای جدید در تامین خوراک 

دام در داخل ضروری است.

وی با اشــاره به جایگزینی کاه حاصل از گندم دیم به جای 
یونجــه و جایگزینی خصیب جو به جــای ذرت علوفه ای 
در تغذیه دام ها در یک واحد دامداری پیشــرو در اســتان 
تهــران گفت: با این اقدام ضمن بهره گیری از گیاهی که با 
اســتفاده از آب باران تولید می شود، شیر تولیدی و ارزش 
غذایی آن در این واحد دامداری افزایش یافته و الزم است 
محققــان ما با مطالعه و بهره گیری از تجارب داخلی و بین 
المللــی در زمینه جایگزینی نهاده هــای مورد نیاز صنعت 
دامپروری با توجه به ظرفیت های بومی و در ســازگاری با 

اقلیم تاش کنند.

ارزش اقتصادی دام منحصر به گوشت 
حجتی بــا بیان اینکه در طبیعت هیــچ چیز دور ریختنی 
نیســت، یادآور شد: ارزش اقتصادی دام در کشور ما بیشتر 
به گوشت آن منحصر شده است در حالی که در کشورهای 
پیشــرفته از همه اجزای دام در صنایع مختلف استفاده می 
شود و تولیدکنندگان از ارزش افزوده این فعالیت اقتصادی 

بهره مند می شوند.
وزیر جهاد کشــاورزی بر لزوم ترســیم نقشــه راه صنعت 
دامپروری کشور تاکید کرد و خواستار تسریع در انتقال یافته 
های تحقیقاتی مانند استفاده از سرشاخه های نیشکر و خرما 
برای تامین خوراک دام و صنعتی سازی و ترویج این تحقیقات 
شد. حجتی در ادامه این نشست، توسعه جنگل های دست 
کاشت در مناطق مستعد را برای حفظ پوشش گیاهی کشور 
ضروری عنوان کــرد و افزود: در مناطقی که میانگین بارش 
باالی ۳۰۰ میلی متر دارند، امکان ایجاد جنگل های دســت 
کاشــت، زراعت چوب و گیاهان دارویی وجود دارد و با بهره 
گیری از ظرفیت های یادشــده می توان به اقتصاد و اشتغال 

این مناطق کمک کرد. وزارت جهاد كشاورزی

وزیر جهاد كشاورزی هشدار داد؛
وابستگی این بار در صنعت دامپروری 

دبیركل انجمن لوازم خانگی اعالم كرد؛
هزینه های باالی تولید، علت گرانی 

لوازم خانگی 
لوازم  انجمن صنایــع  دبیــرکل  ایران، دلیل اصلی گرانی بــــازار روز خانگی 
قیمت لــوازم خانگی را باال بــودن هزینه های تولید 
برشــمرد و گفــت که این مشــکل با همبســتگی و 

انسجام دستگاه ها در کوتاه مدت قابل رفع است.
آرزوی  و  خواســته  افــزود:  انصــاری  اهلل  حبیــب 
تولیدکنندگان لوازم خانگی، پایین آمدن قیمتهاست، 
زیرا این روزها قدرت خرید مردم به شدت افت کرده 

است.
وی، دلیــل باال بــودن هزینه های تولید را ناشــی از 
افزایــش قیمت مواد اولیه باالدســتی از جمله مس، 
فــوالد، آلومینیوم، محصوالت پتروشــیمی و غیره و 

همچنین شیوه های فروش آنها عنوان کرد.
این مقام صنفی ادامه داد: از آنجایی که مواد اولیه مورد 
نیاز این صنعت در بورس عرضه می شــوند، عده ای به 
خرید آنها اقدام کرده و پس از آن به دالالن می فروشند، 
سپس واسطه ها نیز با قیمت های دلخواه خود این مواد 

را در اختیار تولیدکنندگان قرار می دهند.
وی یــادآور شــد: در حالی که امکان عرضه بیشــتر 
لــوازم خانگی به بازار از ســوی تولیدکنندگان وجود 
دارد، اما بــه دلیل پایین آمدن قــدرت خرید مردم، 
تقاضای بازار همپوشــانی الزم را بــا عرضه ندارد. در 
نتیجــه نبود تعادل در بازار و زیان صنعت را به دنبال 
داشته است. انصاری تاکید کرد: باید هزینه های تولید 
کاهــش یابد و در این راه کنترل ها و نظارت های الزم 
انجام شــود تــا تامین کنندگان مــواد اولیه از جمله 
فوالدی ها و پتروشیمی ها نتوانند مواد را با هر قیمتی 

به تولیدکنندگان بفروشند. ایرنا 

معاون بهره برداری شركت آب و فاضالب خبرداد؛
وزانه آب شرب تهران به اندازه  مصرف ر

دریاچه چیتگر 
معاون بهره برداری شرکت آب و  فاضاب منطقه ۳ تهران با اشاره زندگــــانی
به اینکــه قیمت یک بطری آب یــک لیتری ۱۵۰۰ 
تومان اســت و شرکت های آبفا ۲ هزار بطری آب یک 
لیتــری را ۹۰۰ تومان به فروش می رســانند، گفت: 
مصرف روزانه آب شرب تهران معادل دریاچه چیتگر 

است.
ســید علی موســوی معــاون بهره برداری شــرکت 
آب و فاضــاب منطقه ۳ تهران در حاشــیه بازدید 
خبرنــگاران از طرح های آبرســانی مناطق ۲۱ و ۲۲ 
با تأکید بر اینکه آب گران متأســفانه توســط برخی 
مشــترکان ارج نهاده نمی شــود و در سایر بخش ها 
مثل شســتن خودرو و معابر مصرف می شود، گفت: 
با صرف هزینه های بســیار باال، آب با کیفیت که در 
دنیا هم بی نظیر اســت، دراختیار مشــترکان تهران 
قرار می گیرد، اما همین آب در سایر بخش ها مصرف 
می شــود و چون قیمت آن ارزان اســت، به راحتی 

هدر می رود.
وی افزود: قیمت یک بطــری آب یک لیتری ۱۵۰۰ 
تومان اســت، در حالی که شــرکت های آبفا در حال 
حاضــر ۲ هزار بطــری را به قیمــت ۹۰۰ تومان به 

مشترکان می فروشند. 
موســوی با اشاره به اینکه آبی که از سدهای پنج گانه 
به ســمت تهران می آید، در شش تصفیه خانه تصفیه 
می شــود، اظهار داشت: مصرف آب روزانه شهر تهران 
ساالنه یک میلیارد مترمکعب است و باید اذعان کرد 
کــه تصفیه و توزیع این حجم از آب بســیار هزینه بر 

است.  پاون 

مدیرکل حمایت از مشاغل و  بیمه بیــکاری وزارت تعاون، كســب و كار
کار و رفــاه اجتماعی گفت: حداقل مدت پرداخت 

بیمه بیکاری ۶ ماه و حداکثر ۵۰ ماه است.
کریم یاوری مدیر کل حمایت از مشــاغل و بیمه 
بیکاری وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی، در مورد 
مقرری بیکاری افزود: مقرری بیمه بیکاری به بیمه 
شــدگانی که بدون  میل و اراده از کار بیکار شده 
و آماده کار هســتند، پرداخت می شود و این یک 
حمایت اجتماعی است.تمام مشموالن قانون کار و 
کار کشــاورزی که مشمول قانون تامین اجتماعی 
هستند، مشمول قانون بیمه بیکاری هستند. حق 
بیمــه بیکاری به میزان ۳ درصد مزد بیمه شــده 

است که توسط کارفرما پرداخت می شود.
یاوری ادامه داد: شرایط استحقاق دریافت مقرری 
بیمه بیکاری این است که بیمه شده قبل از بیکار 
شــدن حداقل ۶ ماه ســابقه پرداخــت حق بیمه 
داشته باشــد، بیمه شــده مکلف است ظرف ۳۰ 

روز از تاریــخ  بیکاری موضوع را به ادارات  تعاون 
کار و رفاه اجتماعی محــل اعام کند. وی گفت: 
بیمه شــده آمادگی خود را برای اشــتغال به کار 
مجدد از شــغل تخصصی یا مشــابه  اعام نماید. 
بیمه شده در دوره های کار آموزی و سواد آموزی 
توسط واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعام  
می شــود، شرکت نماید. بیمه شدگانی که به علت 
بروز حوادث قهریه  و غیر مترقبه  از قبیل ســیل، 
زلزله، آتش سوزی... بیکار می شوند بدون در نظر 
گرفتن ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه  می توانند 

از مقرری بیمه بیکاری استفاده  نمایند.
مدیرکل حمایت از مشــاغل و بیمه بیکاری وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: جمع پرداخت 
مقرری از زمان  برخورداری از مزایای بیمه بیکاری 

بــرای مجردان حداقل ۶ مــاه و حد اکثر ۳۶ ماه و 
برای متاهان یا متکلفین سرپرست خانوار حداقل 
۱۲ ماه و حداکثر ۵۰ ماه بر اســاس ســابقه کلی 

پرداخت حق بیمه مطابق جدول  زیر است.
به گفته یاوری، میزان  مقرری روزانه بیمه  شــده 
بیکاری معادل ۵۵% متوســط مزد یا حقوق یا کار 
مزد روزانه بیمه شده است. به مقرری افراد متاهل  
یا متکفل ، تا حداکثر ۴ نفر از افراد تحت  تکفل  به 
ازاء هریک  از آنها به میزان  ۱۰% حداقل دستمزد 
افزوده  خواهد شــد، در هر حال مجموع  دریافتی 
مقرری بگیر نباید از حد اقل دســتمزد، کمتر و از 

۸۰% متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد .
کریــم یاوری در پاســخ به این کــه مقرری بیمه 
بیکاری چه زمانی قطع می شــود، گفت: زمانی که  

بیمه شده مجدداً اشــتغال به کار یابد. بیمه شده  
بــدون عذر موجه از شــرکت در دوره های مهارت 
آموزی ، کار آموزی و ســواد آمــوزی خود داری 
کند و بیمه شده از قبول شغل تخصصی خود و یا 
شغل مشابه پیشنهادی خودداری کند، بیمه شده 
بیکار ضمن دریافت مقرری بیمه بیکاری مشمول  
بازنشستگی یا از کار افتادگی کلی شود، بیمه شده 
به نحوی از انحاء با دریافت مزد ایام با تکلیفی به 
کار مربوطه برگردد و در صورتی که پس از پرداخت 
مقرری بیمه بیکاری محرز شــود که بیکاری بیمه 

شده ناشی از میل و اراده  او بوده است.
مدیــر کل حمایت از مشــاغل  و بیمــه بیکاری 
گفت: یکی از امتیازات این قانون که  هم مشمول  
کارگران و هم کارفرمایان اســت، اصاح ساختار 
اقتصادی است. بیمه شدگانی که به علت تغییرات 
ســاختار اقتصــادی واحد مربوطه به تشــخیص 
وزارتخانه ذیربط و تایید شــورای عالی کار بیکار 
موقت شناخته شوند، نیز مشمول دریافت مقرری 

بیمه بیکاری خواهند بود.
به گفته وی، هرگونه تغییر یا بازسازی خط تولید 
، جابجایی کارگاه و ماشین آالت به منظور کاهش 
وابســتگی و بهینــه کردن تولید که در راســتای 
سیاســت های اقتصادی و اجتماعی صورت گیرد، 

تغییر ساختار اقتصادی تلقی می شود.
یاوری گفت: مقرری بگیران  بیمه بیکاری مطابق 
تبصــره ۲ ماده  7 آیین نامــه اجرایی قانون بیمه 
بیکاری مکلف هستند، در فاصله  زمانهای معینی 
که توســط واحد های تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 
تعیین  می شود، در محل  ادارات  کار حضور یافته 
و دفاتر مربوطه را امضاء نمایند. به گفته این مقام 
مســئول، دریافت کننده  مقــرری بیمه بیکاری 
مکلف اســت، در صورت  اشــتغال مجدد حداکثر 
طی ۱۵ روز از تاریخ  اشــتغال، مراتب را به  واحد 
هــای تعاون، کار و رفاه اجتماعــی اعام  نمایند.

هم اکنون  حدود ۲۶۰ هــزار نفر از مقرری بیمه 
بیکاری استفاده  می نمایند.  تسنیم 

مدیركل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت كار؛
260 هزار نفر بیمه بیکاری می گیرند

رئیس ستاد مركزی مبارزه با قاچاق 
كاال و ارزاعالم كرد؛

۶ میلیون                                                                                                            شماره 
حساب فعال در 

بحث پولشویی و 
قاچاق


