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کوتاه اقتصادی

بانک مرکزی طی اطالعیه ای توصیه های امنیتی در اس�تفاده 
از خدم�ات بانک�داری  الکترونی�ک را در 4 بخش ارائ�ه کرد و از 
ش�هروندان خواس�ت تا با رعایت این نکات، از سوء استفاده های 

احتمالی در امان باشند.
این بانک با توجه به اس��تقبال روزافزون مردم در استفاده از خدمات 
بانک��داری الکترونیک  و به منظور تقلیل سوءاس��تفاده از حس��اب افراد، 
درخصوص نگهداری کارت و رمز کارت به شهروندان توصیه های امنیتی 

را ارایه کرد.
بانک مرکزی  به مردم توصیه کرده  از کارت بانکی برای انجام مبادالت 
خرد روزمره اس��تفاده کنند. از اتصال حساب هایی که گردش مالی قابل 
توج��ه دارند،  به کارت بانکی اجتناب ش��ود و برای کاربردهای تجاری و 
انتقاالت کالن وجوه، ارجح است از وب سایت بانکداری اینترنتی و خدماتی 

نظیر ساتنا و پایا استفاده شود.
همچنین آمده است: در انجام مبادالت روزمره مالی، تنها موردی که 
می بایس��ت به طرف مقابل به منظور انجام تبادل وجه اعالم گردد صرفا 
ش��ماره کارت، حساب یا شبای  مربوط به خود است و تنها کالهبرداران 
وانمود می کنند که برای انتقال وجه، می بایست از کارت ارزی خود استفاده 
و مش��تری را ترغیب به استفاده از منوی انگلیسی به منظور انتقال وجه 

می نمایند.
با توجه به مسئولیت شهروندان در حفظ و نگهداری  کارت های بانکی 
خود، الزم اس��ت در این خصوص دقت کافی را به عمل آورده و به هیچ 

عنوان کارت خود را در اختیار افراد غیر قرار ندهند.
به منظور ابطال نمودن کارت خود در زمان مفقودی کارت، نسبت به 
یادداشت کردن شماره سریال 16 یا 19 رقمی روی کارت یا شماره حساب 
متصل به کارت و شماره تماس خدمات مشتریان بانک صادره کننده کارت 
و نگهداری آن اقدام شود. در صورت مفقودی و یا سرقت کارت در اسرع 
وقت مراتب به ش��عب یا میز امداد بان��ک صادرکننده کارت اعالم و یا از 
طریق اینترنت بانک یا تلفن بانک نس��بت به مسدودی و ابطال کارت به 
منظور پیشگیری  از هرگونه سوءاستفاده احتمالی اقدام شود. از پذیرش 
هر گونه درخواس��ت افراد ناشناس به منظور استفاده از خدمات بانکی به 
واس��طه کارت ش��ما اکیدا اجتناب شود. هنگام استفاده از خدمات بانکی 
دقت شود مشخصات و جزئیات کارت برای دیگران قابل مشاهده نباشد.

در انجام مبادالت روزمره مالی تنها موردی که می بایست به طرف مقابل 
به منظور انجام انتقال وجه )کارت به کارت( اعالم شود صرفا شماره کارت، 
حس��اب یا شبای مربوط به خود است و از اعالم نمودن سایر اطالعات از 
قبیل: رمز اول و دوم )اینترنتی( کارت، کد اعتبارسنجی )CVV2(، تاریخ 

انقضای کارت و غیره، حتی به بانک خودداری گردد.
از نوشتن رمز عبور بر رو یا پشت کارت و یا نگهداری  آن در مجاورت 
کارت جدا اجتناب ش��ود و توصیه اکید می گردد رمز کارت خود را صرفا 
در ذهن خود نگه  داشته و از یادداشت آن در محل هایی )از قبیل ذخیره 
در تلفن همراه یا هر حافظه قابل حمل دیگر( که در دس��ترس افراد غیر 

می تواند قرار گیرد، اجتناب به عمل آید.
رمزهای عبور با دقت انتخاب شود و این انتخاب چندان ساده نباشد 
ک��ه افراد غیر بتوانند آن را حدس بزنند. برای مثال تاریخ تولد، ش��ماره 

شناسنامه، 1234، 2222 و غیره نباشد.
حتی االم��کان از  رمزهای عبور متفاوت ب��رای کارت ها و کاربردهای 

مختلف استفاده شود.
تاکید می شود در مقاطع زمانی دلخواه نسبت به تغییر رمزهای کارت 
خود اقدام گردد. این امر به ویژه در مواردی که احتمال می رود اشخاص 
ناش��ناس به هر طریقی از رمز عب��ور آگاهی یافته از ضرورت دو چندانی 

برخودار می گردد.
پس از دریافت کارت جدید از بانک  به سالمت و عدم آسیب ظاهری 
پاکت رمز دقت نمایید و بالفاصله نسبت به تغییر رمز عبور کارت اقدام شود.
در تماس های تلفنی، پیامکی و نیز ارتباط از طریق پست الکترونیک، 
از بازگو نمودن مش��خصات محرمانه خصوص��ی کارت بانکی )رمزها، کد 

اعتبارسنجی و تاریخ انقضاء(  برای دیگران خودداری شود.

معاون سازمان امور مالیاتی از 
درخواست اصناف برای عدم ارائه 
مشخصات س�ود و زیان و تکمیل 
دفاتر برای پرداخت مالیات س�ال 
91 خب�ر داد و گف�ت: در حالی که 
س�هم اصناف در تولی�د ناخالص 
داخلی 30درصد است تنها 6درصد 

مالیات را می پردازند.
حس��ین وکیل��ی در گفت وگو با 
فارس در مورد جلس��ات سازمان امور 
مالیات��ی با اصناف و نحوه اخذ مالیات 
عملکرد سال 91 گفت: در توافق سال 
90 با اصناف مقرر شد اطالعات هویتی 
مودیان کامل باش��د و ترازنامه سود و 
زیان، حس��اب درآم��د، هزینه و دفتر 
حس��اب به صورت کامل ارائه شود و 
حتی مهلت داده شد که تا پایان آبان 
91 و بعد در مهلتی مجدد تا 15 آذرماه 

برای ثبت نام اقدام کنند.
مس��تقیم  مالیات ه��ای  مع��اون 
س��ازمان ام��ور مالیات��ی اف��زود: از 2 
میلی��ون و 800 ه��زار اظهارنام��ه ای 
که س��ال گذش��ته از اصناف دریافت 
کرده ایم، یک میلیون و 700 هزار نفر 
برای دریافت شماره اقتصادی ثبت نام 
کرده ان��د که از ای��ن میزان 890 هزار 

مودی، اطالعات غلط داده اند.
وی افزود: بنابراین، با توجه به این 
مس��ائل و عدم انجام شرایط توافق که 
به امضای طرفین رسیده بود، تعدادی 
از مودیان سال گذشته از طرح توافق 
خارج ش��ده و مورد رسیدگی مالیاتی 
ق��رار گرفته ان��د، بدیهی اس��ت برای 
آنه��ا برگ مالیات قطع��ی فعال صادر 

نخواهد شد.
وی گفت: اما در جلسات امسال، 
اصناف تقاضا دارند که ترازنامه س��ود 
و زی��ان و مش��خصات هویتی را برای 
مالیات ارائ��ه نکنند و مالیات با کمی 
افزایش نسبت به س��ال قبل دریافت 

شود.
وکیل��ی تصری��ح ک��رد: انتظ��ار 
مسئوالن مجامع و شورای اصناف این 
است که بدون دادن مشخصات، دفتر، 
ثبت نام برای شماره اقتصادی و حتی 
جمع درآمد و هزینه ساالنه با درصدی 
افزایش نسبت به سال گذشته، مالیات 

را پرداخت کنند.
به گفته وی نتیجه این نوع توافقات 
از س��ال های گذش��ته موجب شده تا 
سهم بخش مشاغل که 30درصد تولید 
ناخالص داخلی را تشکیل می دهند، از 
کل درآمد مالیاتی تنها 6درصد باشد 
و حقوق بگیران بی��ش از دو برابر کل 

مشاغل، مالیات پرداخت کنند.
معاون سازمان امور مالیاتی گفت: 
اصناف برای عملکرد سال 91 نه تنها 
حاض��ر به ارائه ترازنامه س��ود و زیان 
نیس��تند حتی جم��ع درآمد و هزینه 
س��االنه را نی��ز تمایل ندارن��د، اعالم 
کنند و خواستار عدم ارائه مشخصات 
هویتی کامل، دفتر حساب و اظهارنامه 

الکترونیکی هستند.
وکیلی گفت: با توجه به بروز این 
مسائل و مجموع شرایط، سازمان امور 
مالیاتی دس��تورالعمل خوداظهاری را 
برای دریافت اظهارنامه و مالیات سال 
1391 اصن��اف را اعالم کرد و مودیان 
می توانند براساس شرایط آن، نسبت 
به ارسال اظهارنامه و پرداخت مالیات 

اقدام کنند.
به گفته وی، براساس دستورالعمل 
158 سازمان، مودیان مالیاتی می توانند 
از طریق خوداظهاری، مالیات پرداخت 
کنند و تف��اوت این دس��تورالعمل با 
س��ال های گذش��ته، نگاه ویژه آن به  
بخ��ش تولید اس��ت. وی ادام��ه داد: 
همچنین برای مشاغل غیرتولیدی در 
تهران و مراکز استان 16درصد و سایر 
نقاط کش��ور 14درصد نسبت به سال 

قبل درنظر گرفته شده است.
وی گفت: سهم اصناف در مجموع 
مالیات های مستقیم 8 درصد و از کل 
مالیات ها 6 درصد است؛ این در حالی 
اس��ت ک��ه مالیات حق��وق 15درصد 
و اش��خاص حقوق��ی 69درصد کل را 

تشکیل می دهند.

مسئوالن سه کشور هند، 
کره جنوبی و ژاپن اعالم کردند: 
به دلیل نبود جایگزین مناسب 
برای نفت ایران قصد دارند از 
ماه آینده میالدی واردات نفت 

از ایران را افزایش دهند.
فارس  به گزارش خبرگزاری 
سه کشور کره جنوبی، هند و ژاپن 
که پیش تر به دالیلی مانند بیمه 
نبودن نفتکش ه��ای حامل نفت 
ایران، خرید نفت خود از ایران را 
کاه��ش داده بودند، اعالم کردند 
با پذیرش پیش��نهاد ایران مبنی 
بر بیمه ش��دن نفتکش ها توسط 
بیمه ایرانی، خرید نفت ش��ان را 

افزایش می دهند.
براس��اس این گ��زارش، یک 
مقام شرکت پاالیشگاهی هیوندای 
کره جنوب��ی اخی��را اع��الم کرده 
مذاکرات این ش��رکت ب��ا ایران 

در مراح��ل پایان��ی ق��رار دارد و 
احتماال واردات نفت ایران توسط 
این شرکت ش��هریورماه آینده از 

سرگرفته می شود.
از  دیگ��ر  یک��ی  همچنی��ن 
در  نف��ت  پاالی��ش  ش��رکتهای 
کره جنوبی در یک بیانیه رسمی 
اعالم ک��رده، پس از توقف خرید 
نفت از ایران به دلیل برخی مسائل 
بین المللی قص��د دارد از اول ماه 
جوالی خرید نفت خود را از ایران 
از سرگرفته و حتی مذاکراتی نیز 
با برخی از مسئوالن شرکت ملی 

نفت ایران انجام داده است.
از سوی دیگر، نیز دولت هند 
اخیرا اعالم کرده، مجوز کشتی ها 
ب��رای حمل نفت ایران به صورت 
مورد به مورد براساس درخواست 
پاالیش��گاه های دولتی این کشور 
ص��ادر می ش��ود و بنابراین دیگر 

ش��رکتهای پاالیش��ی این کشور 
نبای��د نگران ع��دم ورود نفت به 

مجتمع های خود باشند.
این مج��وز زمانی از س��وی 
هند به شرکتهای خصوصی داده 
می ش��ود ک��ه چن��د روز پس از 
این ک��ه یکی از پاالیش��گاه های 
دولتی هند از مش��کالت تخلیه 
ی��ک محموله ارس��الی از تهران 
به علت لغو مجوز »س��ی آی اف« 
)هزینه، بیمه و کرایه کشتی( برای 
کشتی های حمل کننده نفت ایران 
س��خن گفت، دولت این کش��ور 

بیانیه ای را منتشر کرد.
در ای��ن بیانیه که از س��وی 
وزارت امور خارجه هند منتش��ر 
ش��ده، آم��ده اس��ت: ب��ه علت 
تحریم ه��ای اتحادی��ه اروپ��ا که 
از ابت��دای جوالی س��ال 2012 
اعمال ش��ده برخی مشکالت به 

علت عدم وجود بیمه حفاظت و 
پرداخت غرامت برای کشتی های 
حمل کننده نفت ای��ران افزایش 
یافت��ه در نتیج��ه ی��ک معافیت 
عمومی توس��ط دولت هند برای 
حمل کننده  خارجی  کشتی های 
نفت ایران بر پایه »س��ی آی اف« 
در بنادر این کشور تحت شرایط 

خاص صادر می شود.
همچنین برخی از شرکت های 
ژاپنی اخیرا اعالم کرده اند که قصد 
دارند واردات نفت از ایران را از سر 
گیرند. در همین زمینه برخی از 
مسئوالن ژاپنی اعالم کرده اند با 
وجود فشارهای غرب به مشتریان 
آس��یایی نفت ایران، ش��رکتهای 
ژاپنی به دنب��ال افزایش واردات 
نفت از ایران هستند زیرا تاکنون 
مناسبی  جایگزین  نتوانس��ته اند 

برای نفت ایران پیدا کنند.

کره جنوبی، هند و ژاپن
 واردات نفت از ایران را افزایش می دهند

متوس�ط مص�رف  بنزین با 
ثبت رشدی 15 درصدی از مرز 
75 میلی�ون لیتر در روز عبور 
ک�رد و در این بین معاون وزیر 
نفت نس�بت به جهش مصرف 
بنزی�ن در آس�تانه ماه مبارک 

رمضان هشدار داد.
علیرض��ا ضیغمی در گفتگو با 
مهر و با ورود نظام س��همیه بندی 
بنزین به شش��مین س��ال اجرای 
خود، گفت: سال 1385  و تا پیش 
از اج��رای س��همیه بندی و عرضه 
کارت��ی بنزین، به طور متوس��ط 
روزان��ه بی��ش از 27 میلیون لیتر 

بنزین وارد کشور می شد.
معاون وزیر نفت با اعالم اینکه 
تا پیش از اجرای طرح سهمیه بندی 
بنزین متوسط مصرف روزانه بنزین 
ایران حدود 73/5 میلیون لیتر در 
روز بود تصری��ح کرد: با راه اندازی 
سامانه هوشمند سوخت و مدیریت 
مصرف بنزین، رش��د مصرف این 
فرآورده  نفتی در طول س��ال های 

86 تا 89 نزولی داشته است.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش 
و پخ��ش فرآورده ه��ای نفت��ی با 
یادآوری اینکه از چند سال گذشته 
تاکنون با اجرای طرح سهمیه بندی 
بنزی��ن، حتی واردات این فرآورده  
نفتی به طور کامل متوقف ش��د، 
اظهار داشت: سال 1389 با اجرای 
فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها و 

اص��الح قیمت ها، مصرف بنزین و 
گازوئیل کشور به نوعی مدیریت و 

رشد مصرف آن مهار شد.
این عضو هیات مدیره شرکت 
ملی نفت با بیان اینکه در حدفاصل 
س��ال های 1389 تا 91 متوس��ط 
مصرف روزانه بنزین کشور بین 60 
تا 65 میلیون لیتر در روز نوس��ان 
داشته تبیین کرد: با این وجود  از 
ابتدای سالجاری  تاکنون مصرف 
بنزین ایران رشد و جهش غیرقابل 

پیش بینی را ثبت کرده است.
این مقام مس��ئول با اشاره به 
اینکه از ابتدای سالجاری  تاکنون 
متوسط مصرف بنزین ایران حدود 

67 میلی��ون لیت��ر در روز ب��وده 
تبیین کرد: حتی متوسط مصرف 
این محصول استراتژیک نفتی در 
هفته نخست تابستان به حدود 75 

میلیون لیتر در روز رسیده است.
ضیغمی ب��ا تاکید بر اینکه در 
5 روز نخس��ت تابس��تان تاکنون 
متوس��ط مصرف بنزی��ن ایران در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
رشدی حدود 15 درصدی را تجربه 
کرده یادآور شد: افزایش سفرهای 
تابس��تانی در آس��تانه ماه مبارک 
رمضان عل��ت این افزایش مصرف 

در کشور است.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه 

به طور میانگین ساالنه بیش از یک 
میلیون دس��تگاه خودروی جدید 
وارد ن��اوگان حمل و نقل کش��ور 
می شود، تاکید کرد: اما با ورود این 
تعداد خودروها نباید مصرف بنزین 
ایران ش��اهد این افزایش غیرقابل 

پیش بینی باشد.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی با اعالم 
اینکه رش��د یک ت��ا 1/5 میلیون 
لیت��ری مصرف بنزی��ن به صورت 
س��االنه قابل قبول اس��ت، گفت: 
پیش بینی می شود در ادامه فصل 
تابستان ش��اهد افزایش بیشتر در 

مصرف بنزین کشور باشیم.

هشدار وزارت نفت درباره افزایش مصرف بنزین

نشست فوق العاده مجمع 
گاز  صادرکننده  کشورهای 
امروز ب�ا حضور وزرای نفت 
و انرژی و همچنین رؤسای 
جمهور 14 عضو در مس�کو 

آغاز به کار می کند.
ده  لع��ا فوق ا نشس��ت 
کشورهای صادر کننده گاز 
با حضور وزیران کش��ورهای 
برگ��زار  مس��کو  در  عض��و 
می ش��ود، همچنی��ن ق��رار 
اس��ت 10 تیر ماه نیز همه 
رؤسای جمهور این کشورها 

در مسکو نشس��تی مشترک داشته باشند که دومین 
نشست رؤسای جمهور کش��ورهای صادر کننده گاز 

است.
براین اساس قرار اس��ت محمود احمدی نژاد طی 
س��فر به مسکو دیدار دو جانبه ای نیز با پوتین رئیس 
جمهور کشور روسیه و همچنین دیدارهایی با برخی 

از رؤسای جمهور دیگر اعضا داشته باشد.
این نشست با حضور نمایندگانی از 13 کشور عضو 
که ش��امل: الجزایر، مصر، گینه استوایی، ایران، لیبی، 
نیجریه، عمان، قطر، روس��یه، ترینیداد و توباگو، امارات 
و ونزوئال و اعضای ناظر که ش��امل: کشورهای عراق، 

قزاقستان و هلند است برگزار می شود.
در نشس��ت وزرای ان��رژی و رؤس��ای جمه��ور 
کشورهای عضو سازمان صادر کننده گاز مقرر شده تا 
ضمن فرصت تقویت همکاری میان کش��ورهای عضو 
درباره بازار و صنعت گاز نیز تبادل نظر شود، از سوی 
دیگر مقرر ش��ده در این نشست پیشرفت های کنونی 
بازارهای جهان��ی گاز، موقعیت صنعت گاز به صورت 
کل��ی و جداگانه، دیدگاه های کش��ورهای عضو درباره 
سیاس��ت های انرژی و گاز خود و مصرف کنندگان و 

وضعیت کنونی و آینده سازمان بررسی شود.
این گزارش اضافه می کند: اعضای مجمع کشورهای 
صادرکنن��ده گاز، 42 درص��د از تولید گاز جهان، 70 
درص��د از ذخایر گازی جهان، 38 درصد از انتقال گاز 
ب��ا خط لوله و 85 درص��د از تجارت گاز طبیعی مایع 

شده )ال ان جی( را در اختیار دارند.
ایران و 14 کشور بزرگ صادرکننده گاز با تشکیل 
یک دفتر اجرایی شبیه دبیرخانه اوپک، نخستین گام ها 
را برای تأس��یس سازمان کشورهای صادر کننده گاز 
برداشته اند. کشورهای ایران، روسیه، عربستان سعودی، 
قطر، امارات متحده عربی، ونزوئال، نیجریه، مصر و الجزایر 

اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز هستند.
همچنین هلند، قزاقس��تان و ن��روژ نیز به عنوان 
عض��و ناظر در مجمع کش��ورهای ص��ادر کننده گاز 
مطرح هس��تند که عراق نیز ب��ه تازگی به این جمع 

پیوسته است.
ایران کاندیدا 
معرفی می کند

نماینده ایران در هیأت 
عامل اوپک با اعالم این که 
کاندی��دای ایران برای دبیر 
کلی س��ازمان کش��ورهای 
 )GECF( صادر کننده گاز
نهم تیرماه اعالم می ش��ود، 
ویژگی های کاندیدای مورد 

نظر را برشمرد.
خطیب��ی  محمدعل��ی 
طباطبای��ی در گفت وگو با 
ایس��نا در پاسخ به این س��ؤال که آیا کاندیدای ایران 
برای معرفی به سازمان کشورهای صادر کننده گاز برای 
تصدی دبیر کلی این سازمان انتخاب شده است یا نه، 
گفت: بررسی برای انتخاب از میان افراد مورد نظر ادامه 
دارد اما تا پایان ژوئن )یکشنبه 9 تیرماه( کاندیداهای 

کشورهای عضو به سازمان معرفی خواهند شد.
وی با اش��اره به این که همه کشورهای عضو این 
سازمان حق دارند برای سمت دبیر کلی کاندیدایی را 
معرف��ی کنند، گفت: مدت زم��ان دبیر کل فعلی بعد 
از یکب��ار تمدید پایان س��ال 2013 میالدی به اتمام 
می رسد بنابراین باید برای سال آینده دبیر کل جدید 

انتخاب شود.
خطیبی ادامه داد: هم اکنون کش��ورهای عضو در 
حال بررسی برای معرفی کاندیداهای خود هستند که 
بعد از معرفی آنها در زمان مشخص شده مرحله ارزیابی 

و مذاکره آغاز می شود.
وی در م��ورد ویژگی ه��ای کاندیداهای دبیر کلی 
س��ازمان کش��ورهای صادرکننده گاز نیز گفت: طبق 
اساسنامه این سازمان این افراد عالوه بر سابقه فعالیت 
در شرکت ملی گاز باید در سطوح باالی مدیریتی دارای 
سابقه باش��ند، هم چنین کاندیدای مورد نظر باید با 

فضای بین المللی آشنا باشد.
خطیبی با تأکید بر این که وزیر نفت باید کاندیدای 
ایران برای س��مت دبیر کلی سازمان کشورهای صادر 
کننده گاز را اعالم کند، گفت: تاکنون تعداد زیادی از 
مدیران شرکت ملی گاز برای این پست مطرح شدند 
که در نهایت مجبوریم تنها یک نفر را انتخاب کنیم.

نخستین اجالس س��ران مجمع کشورهای صادر 
کننده گاز 24 آبان 1390 با حضور دوازده کش��ور به 
عنوان عضو دائم و سه کشور عضو ناظر در دوحه برگزار 
شد. دومین اجالس سران GECF نیز قرار است روز 
اول ژوئیه )10 تیرماه( در مس��کو، پایتخت روس��یه،  
برگزار ش��ود. که طبق اعالم سخنگوی وزارت خارجه 
محمود احمدی ن��ژاد- رئیس جمهوری ایران- نیز در 

این نشست شرکت می کند.

نشست فوق العاده کشورهای صادر کننده گاز 
در مسکو

و  ه  ا ر وزی�ر  مع�اون 
شهرس�ازی گفت: تسهیالت 
نوس�ازی خانه های فرس�وده 
برای ه�ر واح�د 30 میلیون 
تومان اس�ت که به واحدهای 
با حداقل 80مترمربع زیربنای 

ناخالص تعلق می گیرد.
مجید کیان پور در گفت وگو 
با ایس��نا اظهار کرد: تس��هیالت 
جدید برای احیای بافت فرسوده 
شهری از س��وی بانک های ملی، 
ملت، تج��ارت، رفاه، ص��ادرات، 
مس��کن و سپه پرداخت می شود 
که نرخ سود دوران مشارکت این 
تس��هیالت 20درصد و نرخ سود 
دوران اقس��اطی آن 15درص��د 

تعیین شده است.
وی با اش��اره به اینکه امسال 
ب��رای نوس��ازی 200 هزار واحد 
فرس��وده  باف��ت  در  مس��کونی 
تس��هیالت درنظر گرفته ش��ده 
است، گفت: براساس بخشنامه ای 
ک��ه به بانک مرکزی ارائه ش��ده 
این بانک ه��ا باید 200هزار فقره 
تس��هیالت نوسازی به واحدهای 
بافت فرسوده ش��هری از طریق 
بانک های عامل تخصیص دهند.

ب��ه گفته کیان پ��ور  تاکنون 
حدود 230 هزار پالک مسکونی 
واح��د  ه��زار  و 780  تخری��ب 
مسکونی نو جایگزین شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی  با 

اشاره اینکه سال 90 حدود 113 
هزار پروانه نوس��ازی و بهسازی 
در کل کش��ور صادر شده اظهار 
کرد: این رقم س��ال گذش��ته به 
حدود 140 هزار پروانه نوسازی 

و بهسازی رسیده است.
وی با اشاره به اینکه ظرفیت 
صدور پروانه س��اخت در کش��ور 
ه��زار   550 ت��ا   500 س��االنه 
واحد اس��ت، گفت: 22درصد از 
پروانه هایی که برای ساخت خانه 
صادر می شوند متعلق به بافت های 

فرسوده شهری است.
کیان پور، س��همیه اختصاص 
یافته سال گذشته جهت نوسازی 
واحدهای مسکونی را 171 هزار 

و 422 واحد عنوان کرد و گفت: 
از ای��ن میزان تاکنون بالغ بر 80 
هزار واحد تس��هیالت نوس��ازی 

دریافت کرده اند.
مدیرعام��ل ش��رکت م��ادر 
تخصص��ی عم��ران و بهس��ازی 
شهری معتقد است، با مشارکت 
بخش خصوصی، عمومی و توجه 
مس��ئوالن، مدی��ران ش��هری و 
مشارکت حداکثری مردم می توان 
در راستای توسعه درونی شهرها 
و تامین مسکن مورد نیاز جامعه 

گام های بلندی برداشت.
از  ک��رد:  خاطرنش��ان  وی 
کل 640 ه��زار هکتار مس��احت 
ش��هرهای کشور حدود 72 هزار 

هکتار مس��احت بافت فرس��وده 
اس��ت که تاکنون 9000 هکتار 
بازس��ازی شده و 63 هزار هکتار 

آن باقی مانده است.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی 
افزود: به ازای نوسازی هر هکتار 
بافت فرس��وده ح��دود 68 واحد 

مسکونی ایجاد می شود.
به گفته کیان پور  براس��اس 
برنام��ه پنجم توس��عه  س��االنه 
10درصد از بافت های فرس��وده 
ش��هری باید نوس��ازی شوند که 
برای س��اخت ح��دود 420 هزار 
واح��د مس��کونی در بافت ه��ای 
فرسوده شهری باید برنامه ریزی 

شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد
پرداخت تسهیالت 30 میلیون تومانی برای نوسازی خانه های فرسوده

حمای�ت  زمان  س�ا بازرس�ی  مع�اون 
مصرف کنندگان و تولیدکنن�دگان از تخلف 20 
عمده ف�روش مرغ در میادی�ن تهران از مجموع 
40 عمده فروش خبر داد و گفت: طی هفته جاری 

قیمت مرغ 11 درصد کاهش یافت.
مجتب��ی فراهان��ی در گفت وگ��و با ایس��نا درباره 
تخلفات انجام ش��ده طی چند روز اخیر در بازار مرغ 
و افزایش قیمت این کاال در آستانه ماه رمضان اظهار 
کرد: روزهای پنجش��نبه و جمعه گذش��ته تعدادی از 
افراد س��ودجو و فرصت طلب به دنبال افزایش قیمت 
مرغ در بازار بودند که بازرسان سازمان حمایت سریعا 

وارد عمل شدند.
وی ادام��ه داد: از حدود 40 غرفه ای که به صورت 
عم��ده در می��دان بهمن مرغ به فروش می رس��انند، 
برای حدود 20 غرفه دار پرونده تخلف توسط بازرسان 

سازمان حمایت تشکیل شد.
فراهان��ی ب��ا تاکید بر ای��ن که طی ای��ن دو روز 
س��ودجویان قیمت مرغ زنده و همچنین مرغ کشتار 
ش��ده در عمده فروش��ی ها را افزای��ش دادند، گفت: با 
توجه به روند بازرس��ی های انجام شده موفق شدیم از 

آن روز تاکنون 11 درصد قیمت مرغ 
را کاهش دهیم.

مع��اون بازرس��ی و رس��یدگی 
ب��ه تخلف��ات س��ازمان حمایت از 
حضور بازرسان سازمان حمایت در 
کشتارگاه های مرغ خبر داد و گفت: 
با هر کسی که قیمت مرغ را بیش از 
5700 تومان در هر کیلو به فروش 

برساند برخورد قاطع می شود.
به گفته وی، برای افزایش قیمت 
م��رغ بای��د دالیل موجه��ی وجود 
داشته باش��د اما در حال حاضر به 
هیچ عنوان دلیلی برای افزایش قیمت این کاال وجود 
ن��دارد، زیرا نهاده های دولت��ی تولیدکنندگان تامین، 
جوجه ریزی های مناس��ب انجام شده و ذخیره سازی 
این کاال از محل تولید داخل نیز نس��بت به سال قبل 

30 درصد افزایش داشته است.
فراهان��ی با تاکید بر این که حباب قیمت در بازار 
مرغ طی یک هفته به وجود آمده و در حال حاضر از 
بین رفته است، خاطرنشان کرد: بر این اساس قیمت 
مرغ تا 7000 تومان هم رس��ید ولی این کاال در حال 
حاض��ر در حال طی کردن یک س��یر نزولی و کاهش 
قیمت اس��ت. معاون بازرس��ی و رسیدگی به تخلفات 
سازمان حمایت ادامه داد: در میدان بهمن حدود 50 
تا 60 درصد از پروانه های تشکیل شده ناشی از افزایش 

قیمت مرغ بوده است.
وی گف��ت: با هرگونه تخلفی که در بازار کاالهای 
اساس��ی که مستقیما با مایحتاج مردم طرف است به 
ش��دت برخورد می کنیم و به هیچ وجه با متخلفان که 
به دنبال دستکاری بازارکاالهای اساسی در ماه رمضان 

هستند، گذشت نمی شود.

تشکیل پرونده تخلف
 برای20توزیع کننده عمده مرغ

* بانک مرکزی اعالم کرد: به دلیل کندی عملکرد بانک قرض الحسنه مهر 
ایران در پاس��خگویی به مردم و ایفای تعهدات صندوق قرض الحسنه مهر 
وطن »بانک قرض الحسنه رسالت« جایگزین بانک قرض الحسنه مهر ایران 
شد. بانک مرکزی اعالم کرد: با توجه به کندی عملکرد بانک قرض الحسنه 
مهر ایران در پاسخگویی به مردم و با تصمیم بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران، »بانک قرض الحسنه رسالت« جایگزین بانک قرض الحسنه مهر ایران 
شد. سپرده گذاران می توانند از امروز به تدریج به شعب بانک قرض الحسنه 
رسالت مراجعه نموده و نسبت به دریافت کارت شبکه شتاب اقدام نمایند.
* رئی�س اتحادیه لوازم خانگ�ی پیش بینی کرد، قیمت ها تا دو ماه 
آینده هیچ گونه تغییری نداش�ته باشند و از س�وی دیگر بازار نیز 
ب�ه رکود برود. محم�د طحان پور اظهار کرد: بازار در حال حاضر در 
رکود به سر می برد و با نزدیکی به ایام ماه مبارک رمضان این رکود 
تشدید می شود. وی ادامه داد: از مصرف کنندگان خواهشمندیم فقط 

نیازهای خود را بخرند و بیشتر از آن خرید نکنند.
* رئی��س س��ندیکای بیمه گران ایران گفت: حق بیمه ش��خص ثالث باید 
براس��اس خودرو س��الم و میزان پرخطر یا کم خطر بودن رانندگان تعیین 
شود، بر همین اساس ستاد معاینه فنی خودرو با سندیکای بیمه مذاکراتی 
انجام داده تا ش��رکت های بیمه قبل از صدور بیمه نامه از صحت س��المت 
خودرو مطلع ش��وند. غالمرضا تاجگردون با بیان اینکه ریسک خسارت را 
می توان با خودرو سالم و راننده کم خطر پایین آورد، گفت: در قانون بیمه 
شخص ثالث فعلی متاسفانه توجهی به این موضوع نشده و بدون توجه به 

سالمت خودرو و میزان خطر آفرین بودن راننده بیمه نامه صادر می شود.
* بازار سهام هفته گذشته علی رغم  فراز و فرودهای زیاد توانست 
دوب�اره ب�ه مدار صع�ود برگ�ردد و بازدهی 30درص�دی را نصیب 
س�هامداران کند. بازار بورس  تهران که هفته گذش�ته تحت تاثیر 
کاهش قیمت دالر در سردرگمی قرار گرفته و روند نزولی را در پیش 
گرفته بود، با ثبات در بازار ارز بار دیگر رکورد جدیدی را خلق کرد 
و در آخرین روز معامالتی هفته وارد کانال 49 هزار واحدی شد. به 
این ترتیب بازار س�هام در آخرین روز معامالتی به کاهش التهابات 
در بازار ارز واکنش نش�ان داد و میانگین بازدهی خود را از ابتدای 
سال تاکنون به سطح مقبول 30درصد رساند و پیشتازی بورس را 
در مقابل س�ایر بازارها به رخ همگان کش�ید. این روند رو به رشد 
از تداوم خوش بینی ها در بازار س�رمایه همزمان با برگزاری مجامع 
شرکتهای بورسی و گزارش عملکرد 3 ماهه شرکتها حکایت دارد 
و پیش بینی می ش�ود که تا پایان تیرماه بورس تهران به پیشتازی 

خود در برابر سایر بازارها ادامه دهد.
* با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین با پیش شماره های 
2614، 2630 ال��ی 2632، 2250 الی 2253، 2230 الی 2233، 6510، 
6511، 6519، 6559، 6514 الی 6517، 3961، 3965، 3300 الی 3302، 
3367 الی 3369 و 3343 از امروز به مدت 72 ساعت دچار اختالل می شود.
* مدیرعامل اتحادیه پنبه کاران از افزایش 10 تا 15 درصدی سطح 
زیرکشت پنبه در سال جاری خبر داد و گفت: امسال حدود 70 هزار 
تن پنبه تس�ویه شده تولید می ش�ود که نیمی از نیاز کارخانه های 
نساجی را تامین می کند.  علی مظفری اظهار کرد: به دلیل افزایش 
قیمت های جهانی پنبه و نیاز داخلی به این محصول انگیزه کشاورزان 
برای افزایش  س�طح زیرکشت این محصول نیز افزایش یافت. وی 
افزود: سطح زیرکشت پنبه سال گذشته حدود 100 هزار هکتار بود 
که امس�ال به 120 هزارهکتار رس�یده است. به دلیل عدم افزایش 
عملک�رد این محصول در واحد س�طح پیش بینی می ش�ود حدود 
210هزار تن پنبه وش از مزارع کشور برداشت و حدود 70 هزار تن 

محلوج از آن استحصال شود.

اونس جهانی طال در بازارهای 
جهانی وارد کانال 1100 دالری شد 
تا طی 30 روز گذشته افت شدید 
190 دالری را تجرب�ه کن�د، ای�ن 
در حالی اس�ت که بازگشت انس 
جهان�ی طال به کان�ال 1100 دالری 
پس از 3 سال رکورد تازه ای است.

به گزارش ف��ارس، طالی جهانی 
همچن��ان طی 30 روز گذش��ته روند 
نزولی داش��ته و دی��روز نیز از این امر 
مس��تثنی نبود، چنان ک��ه در تجربه 
جدیدی نس��بت به حداکثر 3 س��ال 
دالری  کان��ال 1100  ب��ه  گذش��ته 

بازگشت.
براس��اس این گزارش: هم اکنون 
هر اونس ط��ال در بازاره��ای جهانی 
1194 دالر ارزش گذاری شده و در این 
محدوده تا 1205 دالر در گردش است.
ی��ادآور می ش��ود، قیمت طالی 
جهان��ی در ه��ر اونس ط��ی 30 روز 
گذشته 190 دالر و نسبت به یک سال 

گذشته 342 دالر ریزش کرده است.
پی��ش از این، تحلیلگران بازار ارز 
از شکستن رکورد جدید ارزش طالی 
جهانی با وارد ش��دن به کانال 1100 

دالری خبر داده بودند.

سقوط 190 دالری 
قیمت جهانی طال 

در یک ماه

سرپرست معاونت امور آب و آبفای وزارت نیرو با تاکید بر این که 
به گونه ای برنامه ریزی شده که کارها مدیریت شوند و با سهمیه بندی 
آب مواجه نشویم، گفت: در حال حاضر درجه حرارت بیشتر شده 
و الگوی بارندگی تغییر کرده و 5 درصد از جمعیت کشور با تنش 

آبی مواجه هستند.
علیرضا دائمی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به این که بارندگی ها نسبتا 
نرمال بوده گفت: میزان بارش ها 228 میلی متر از ابتدای سال آبی تاکنون 
بوده که فقط 2 درصد از میزان بارندگی های بلندمدت کمتر است، اما با 

این وجود در بخش توزیع آب مشکالتی وجود دارد.
وی افزود: تمام تالش ما این اس��ت که تامین آب ش��رب با مش��کل 

مواجه نشود.
سرپرس��ت معاونت امور آب و آبف��ای وزارت نیرو تصریح کرد: کارها 
به  گونه ای مدیریت می شوند که با سهمیه بندی آب مواجه نشویم. کمبودها 
را شناسایی و سعی کرده ایم که کمبودهای شناسایی شده حاشیه ایمنی 

آب را به مخاطره نیندازد.

دائمی با اشاره به پراکنش و الگوی بارندگی اظهار کرد: در حال حاضر 
بارندگی ها بسیار کوتاه و با شدت کم صورت می گیرد. اکثر بارندگی های 
زیر 10 میلی متر به منابع آبی تبدیل نمی شوند و تبخیر می شوند. یکی از 
اثرات منفی تغییر اقلیم نیز کاسته شدن میزان بارش، افزایش شدید درجه 

حرارت و تغییر میزان برف و از سوی دیگر تغییر الگوی بارندگی است.
وی با اشاره به این که اکنون 99/9 درصد کل شهرهای کشور تحت 
پوش��ش شبکه  های آبرسانی کامل هس��تند، با ابراز تاسف گفت: پوشش 
روستاها و اقشار ضعیف به شبکه های آبرسانی کامل کم و حدود 76 درصد 
است؛ به ویژه روستاهای دورافتاده تحت پوشش شبکه های آبرسانی نیستند.

سرپرست معاونت امور آب و آبفای وزارت نیرو با تاکید بر این که اکنون 
5 درصد از جمعیت کشور با تنش آبی مواجه هستند، به هفته صرفه جویی 
آب اش��اره کرد و گفت: ماه رمضان را پیش رو داریم، در حالی که کش��ور 
کم آب است و در خشکسالی به سر می بریم، بنابراین با توجه به افزایش 
جمعیت به ویژه جمعیت متمرکز شهرها برای خدمت رسانی خوب به عامه 

مردم نیاز است که تالش کنیم در مصرف آب صرفه جویی انجام دهیم.

معاون وزیر نیرو:

مردم صرفه جویی کنند آب سهمیه بندی نمی شود

یک مقام مسئول خبر داد

خودداری اصناف 
از ارائه اطالعات 
برای تعیین مالیات

معاون امور اقتص�ادی و صنایع وزیر صنعت 
ب�ا بیان اینکه مجوز تولید 20 درصد خودروها با 
یک ایربگ صادر شده است، گفت: طبق مصوبه 
دولت،  جدول زمان بندی نصب دو ایربگ بر روی 
خودروها توس�ط وزارت صنع�ت و با هماهنگی 

سازمان استاندارد تهیه خواهد شد.
محس��ن صالحی نی��ا در گفت وگو ب��ا خبرگزاری 
ف��ارس در مورد وضعیت اجرای مصوب��ه دولتی الزام 
خودروس��ازان به نصب دوایربگ بر روی تولیداتش��ان 
اظهار داش��ت: در برخ��ی خودروها ب��ه دلیل برخی 
محدودیت ها در تأمین ایربگ، با مشکل روبرو هستیم 
و در م��ورد برخی خودروها نیز به دلیل تغییراتی که 
باید در بدنه و جلوی خودرو جهت نصب ایربگ صورت 

گیرد، نیازمند تمدید زمان هستیم.
وی اف��زود: در حال حاض��ر تأمین برخی قطعات 
و سنس��ورها جهت نص��ب ایربگ ب��ر روی خودرو با 
محدودیت روبرو اس��ت که به همی��ن دلیل از دولت 
خواس��ته ایم ت��ا زمان اجبار نص��ب دو ایربگ بر روی 

خودروها مورد بازنگری قرار گیرد.
ب��ه گفت��ه صالحی نی��ا، موض��وع مهلت ده��ی به 
خودروس��ازان برای نصب دو کیس��ه هوا در جلس��ه 
کارگ��روه حمایت از تولید با حضور معاون اول رئیس 

جمهور مصوب و قرار ش��د جدول زمان بندی توس��ط 
وزارت صنعت و سازمان استاندارد تهیه شود.

وی توضیح داد: براین اس��اس قرار شد 20 درصد 
خودروها مجوز داشته باشند تا بدون نصب دو ایربگ 

و فقط با یک ایربگ تولید شوند.
معاونت وزی��ر صنعت با بیان اینکه مهلت دهی به 
خودروسازان برای نصب دو ایربگ بر روی تولیداتشان 
با تشخیص وزارت صنعت و سازمان استاندارد در قالب 
یک جدول زمان بندی ش��ده انجام خواهد شد، افزود: 
طبق مصوبه دولت، مهلت جدید خودروسازان توسط 
وزارت صنعت و با هماهنگی سازمان استاندارد تعیین 

خواهد شد.
وی ادام��ه داد: در ح��ال حاضر برخی خودروها با 
محدودی��ت تأمین ایربگ از خارج روبرو هس��تند که 
تن��در 90 از جمل��ه این خودروها اس��ت و به منظور 
برخی تغییرات در جلوی خودرو قرار شد خودروسازان 
تا اول مهر یا حداکثر اول آبان تولیداتش��ان را با یک 
ایربگ عرض��ه کنند. صالحی نیا با بیان اینکه در حال 
حاضر نصب دو کیسه هوای راننده و سرنشین در مورد 
سمند، سورن، رانا، پژو 206 و تندر 90 به تولید انبوه 
رسیده گفت: مجوز تأییدیه نمونه برای ساماندهی سایر 

خودروها نیز صادر شده است.

معاون وزیر صنعت و تجارت:

اجرای مصوبه نصب 2 کیسه هوا در خودروها 
به تعویق افتاد

توصیه های امنیتی بانک مرکزی به شهروندان
برای استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک


