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گوناگون

قیمت کوئید اعالم شد
ایسنا  -مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از مذاکره با
رنو برای تولید کوئید در این شرکت خبر داد و گفت :قیمت
عرضه مدل پایه این خودرو حدود  ۳۰میلیون تومان خواهد
بود که البته روی پلتفرمها شش مدل خودروی مختلف
تولید میشود.جهرودی خاطرنشان کرد :هیچ اتفاقی
نخواهد افتاد ،مگر این که رنو ،کوئید را در همکاری مستقیم
با سایپا تولید کند و شرط همکاری ما با رنو در اختیار گرفتن
پلتفرم کوئید است.

مصرف بنزین رکورد زد
تسنیم  -متوسط مصرف روزانه بنزین از ابتدای سال  96تا
پایان  19اسفند به  80میلیون و  200هزار لیتر رسید که
نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی  8درصدی داشته
است .مصرف این فرآورده استراتژیک نفتی در سال  96با
شدت کمسابقهای در تاریخ کشور افزایش یافته است و این
امر موجب افزایش واردات بنزین و افزایش ترافیک و آلودگی
بیشتر هوا در کالنشهرها شده است.

بیمه سفر ویژه طرح نوروزی به بازار آمد
صدا و سیما  -بیمه ایران اعالم کرد :بر اساس طرح ویژه
نوروزی بیمه گذاران میتوانند با پرداخت فقط  10هزار
تومان حق بیمه ،تا سقف  128میلیون تومان عالوه بر
بیمه حوادث خود و خانواده شان ،ساختمان و اثاثیه محل
سکونت ،خودروی شخصی و وسایل همراه خود را در
مسافرت بیمه کنند .در این طرح ،میزان پوشش و تعهدات
بیمهنامه برای ساختما ن و اثاثیه محل سکونت تا مبلغ
یک میلیارد ریال ،توشه مسافر تامبلغ  35میلیون ریال و
خودروی شخصی تا مبلغ  80میلیون ریال است.

بازار طالفروشان کساد شد!
ایسنا  -عضو هیئت رئیسه اتحادیه طالفروشان گفت :در
فروش نوروزی امسال رکودی بیسابقه در زمینه فروش
طالهای زینتی ایجاد شده است .محمد کشتیآرای ادامه
داد :شاید در روزهای گذشته کمی شرایط نسبت به ماههای
قبل بهتر شده باشد ،اما در حالت کلی ،بازار طال و مصنوعات
طال همچنان در رکود است و این رکود به گونهای است که
طی سالهای اخیر بیسابقه بوده است.
عضو هیئت رئیسه اتحادیه طالفروشان با بیان این که شرایط
اقتصادی مردم به گونهای نیست که توان خرید طالی زینتی
را داشته باشند ،اظهار کرد :البته افزایش قیمت طال هم در
کاهش توان خرید مردم تاثیرگذار بوده و برهمین اساس
مردم به سمت بدلیجات می روند.
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ربیعی و
آخوندی
باقی ماندند
پایگاه اطالع رسانی دولت  -نمایندگان مجلس
شورای اسالمی بار دیگر به علی ربیعی وزیر
تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی رای اعتماد دادند و
وی همچنان سکاندار وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی باقی ماند .در این رای گیری که روز
گذشته انجام شد از مجموع  ۲۵۳رای ماخوذه
 ۱۲۶نماینده رای موافق  ۱۲۴ ،نماینده رای
مخالف و دو نماینده رای ممتنع دادند.
همچنین یک رای باطله بود .همچنین نمایندگان

• •ترامپ وضعیت اضطرار ملی علیه ایران را تمدید کرد

مجلس شورای اسالمی باردیگر به عباس آخوندی
وزیر راه و شهرسازی رای اعتماد دادند و وی با
 ۱۵۲رای مخالف استیضاح ،همچنان سکاندار
وزارت راه و شهرسازی باقی ماند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت نمایندگان
در جلسه علنی نوبت عصر سه شنبه مجلس شورای
اسالمی مخالفت خود را با استیضاح عباس
آخوندی وزیر راه و شهرسازی اعالم و باردیگر به

آخرین اخبار از جلسه کمیته مزد

سبد معیشت هنوز مشخص نشده است

ایلنا  -رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها
گفت :در مورد سبد معیشت با کارفرمایان به توافق
نرسیدیم ،چراکه کارفرمایان قصد دارند از نرخ سبد
معیشت کم کنند.
توفیقی افزود  :جلسه کمیته مزد با هدف رسیدن
به توافق بر سر رقم نهایی سبد معیشت تشکیل
شد ؛ اما بازهم نتیجه مورد نظر حاصل نشد چراکه
کارفرمایان قصد دارند از نرخ سبد معیشت کم
کنند .وی در رابطه با بینتیجه ماندن این جلسه
گفت :بر سر سبد معیشت به توافق نرسیدیم و اعداد
و ارقامی را هم که کارفرمایان در رسانهها اعالم
میکنند ،صحت ندارد و صرف ًا خواستهِ خودِ گروه
کارفرمایی است .وی دلیل ناکامی را اختالف بر

تسنیم  -وزیر خارجه کشورمان که به پاکستان سفر کرده است با نخست وزیر این کشور دیدار کرد
و در مورد تحوالت منطقهای با وی به گفت وگو نشست .ظریف در این دیدار تصریح کرد :همکاری
و همراهی دو کشور دوست و همسایه؛ ایران و پاکستان میتواند سبب رونق اقتصادی هر دو کشور
شود و ما از هر گونه فعالیتی که سبب افزایش همکاری بین دو کشور شود ،استقبال خواهیم کرد.
نخست وزیر پاکستان هم با تایید سخنان ظریف گفت :در حال حاضر افزایش روابط تجاری میان
ایران و پاکستان اهمیت فراوانی دارد و دو کشور باید تالش کنند تا در این راه اقدامی موثر انجام شود.
شاهد خاقان عباسی بیان کرد :برای رساندن سطح تجارت میان دو کشور به رقم پنج میلیارد دالر
باید کاری مضاعف صورت گیرد .وی گفت :ایران و پاکستان میتوانند با همکاری همدیگر امنیت را
به افغانستان هدیه کنند و سبب ایجاد صلح وثبات در منطقه شوند.

سر درصد سهم خوراکیها و آشامیدنیها در سبد
معیشت دانست و گفت  :بین درصدی که کارفرماها
میگویند و درصدی که ما نمایندگان کارگران
قبول داریم ،فاصله زیادی است و متاسفانه با هر
استدالل و منطق علمی هم که جلو رفتیم ،دوستان
کارفرمایی نپذیرفتند.
توفیقی ،مرجع تصمیمگیری درمورد درصد سهم
خوراکیها و آشامیدنیها را گزارش درآمد خانوار
بانک مرکزی دانست و افزود :این گزارش باید
معیار قرار بگیرد؛ غیر از این ،تخلف از اصول بدیهی
اقتصاد صورت گرفتهاست .وی ادامه داد  :در
جدولگزارشبانکمرکزی،بهصورتکام ً
العلمی
و منطقی ،گرو ههای درآمدی براساس هزینه
من کارگر
تفکیک شدهاست .اگر سبد حداقلی ِ

نوبخت:

دولت به دنبال تغییر وزرا نیست

پایگاه اطالع رسانی دولت – سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود
گفت :عنوان می شد دولت خودش به دنبال برکناری برخی وزراست و این
مسئله صحت ندارد .نوبخت در مورد استیضاح سه وزیر گفت  :استیضاح حق
قانونی مجلس است اما آیا به نفع کشور است یا خیر ،دولت می گوید به نفع

وی برای ادامه مسئولیت در این وزارتخانه رای
اعتماد دادند .در این رای گیری از مجموع ۲۴۶
رای ماخوذه ۹۲ ،نماینده رای موافق استیضاح ،
۱۵۲نماینده رای مخالف استیضاح و دو نماینده
رای ممتنع دادند .در جلسه استیضاح عباس
آخوندی وزیر راه و شهرسازی ،اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهوری و جمعی از اعضای
هیئت دولت حضور داشتند.

در سال گذشته ،دو میلیون و  489هزار تومان
تعیین شده است به خوبی میدانیم که کارفرما
من کارگر نمیدهد  ،علیرغم این
این پول را به ِ
که باید بپذیریم در اکثر استانهای صنعتی ،این
مقدار هم کفاف هزینههای زندگی را نمیدهد ،و
ما هم توقع نداریم ظرف یک یا دوسال این دستمزد
را پرداخت کند؛ اما وقتی داریم محاسبات به
روزرسانی سبد را برای سال آینده انجام میدهیم
نباید به این موضوع فکر کنیم؛ باید محاسبات را
دقیق و مستدل انجام دهیم .توفیقی گفت  :سال
گذشته اگر سهم خوراکیها در سبد را  ۲۷درصد
درنظر گرفتیم ،به این دلیل بود که بانک اطالعاتی
متقن در اختیار نداشتیم .به گفته وی تفاوت درصد
سهم خوراکیها ،تاثیر باالیی در نرخ نهایی سبد
دارد؛ هرچه سهم خوراکی بیشتر باشد ،رقم نهایی
سبد کمتر میشود و این همان هدفی است که
کارفرماها تعقیب میکنند.

کشور نیست .وی تاکید کرد :می خواهیم بدانیم که در این شش ماه چه ارزیابی
از عملکرد آنان شده است .امیدواریم وجدان عمومی مجلس تقوا را مدنظر قرار
دهد .سخنگوی دولت اضافه کرد :شرایط کشور در منطقه و بین الملل شرایط
ویژه ای است.با کوچکترین اتفاق عده ای به طمع می افتند که کار ایران تمام
است  ،در این شرایط باید انسجام داشته باشیم.
کما این که با اتفاقاتی که در دی ماه در کشور افتاد همچنان دشمنان امیدوارند
و باید تالش شود تا امید بیهوده آنان ناامید شود.

ایسنا  -دونالد ترامپ در نامهای به رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و سنا وضعیت اضطرار ملی علیه
ایران را تمدید کرد.
در نامه دونالد ترامپ ادعا شده است :اقدامات و سیاستهای دولت ایران از جمله توسعه توان موشک
بالستیک ،حمایت از تروریسم بینالمللی و نقض حقوق بشر همچنان یک تهدید جدی و غیر معمول
علیه امنیت ،سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا محسوب میشود.

• •ضبط اموال متهم  ۵۰۰میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان
تسنیم  -عضو هیئت تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان از ضبط اموال متهم  ۵۰۰میلیاردی

صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد .عباسی اظهار کرد :قرائت این گزارش در دستورکار صحن علنی
پارلمان قرار دارد .وی با اشاره به متهم صندوق ذخیره فرهنگیان که به آلمان فرار کرده بود ،افزود:
اموال این شخص در حال کارشناسی و قیمت گذاری است که بخشی از اموال وی ضبط و عودت داده
شده است و مابقی اموال وی نیز در حال قیمتگذاری است.

• •سوال از رئیس جمهور منتفی شد

ایرنا  -عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی اعالم کرد :سوال از رئیس جمهوری با محوریت
قاچاق کاال ،تعهدات برجام ،بیکاری ،رکود اقتصادی و نرخ ارز به دلیل کاهش تعداد امضاها منتفی
شد .محمدعلی وکیلی تصریح کرد :مطابق ماده  ٢١٢آیین نامه داخلی مجلس  ،سوال تعدادی از
نمایندگان از رئیس جمهوری در پنج محور قاچاق کاال ،تعهدات برجام  ،بیکاری ،رکود اقتصادی و
نرخ ارز که در جلسه  ١٤اسفند کمیسیون اقتصادی رسیدگی شده بود خاتمه یافته تلقی می شود.

• •حجاب از جلوههای دفاع از انقالب اسالمی است
تسنیم  -رئیس سازمان بسیج مستضعفان گفت :امروز جلوههای دفاع از انقالب اسالمی گوناگون

شده است و یک جلوه آن ،حجاب برتر اسالمی است .سردار غالمحسین غیب پرور در اختتامیه
پانزدهمین دوره جشنواره ملی سرزمین نور با اشاره به حماسههای دوران دفاع مقدس افزود  :آن
دوران حماسه ،گنجینهای است که علیرغم تالشهایی که در سالهای گذشته انجامشده ،اما هنوز
بهاندازه قطرهای از این اقیانوس دالوری و غیرت پروری ،برداشتشده است.

• •آیتا ...جنتی باز هم رئیس شد

فارس  -آیتا ...جنتی مجدد ًا به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد .در جریان
ت رئیسه و اعضای کمیسیونهای مجلس
چهارمین اجالسیه مجلس خبرگان رهبری انتخابات هیئ 
خبرگان رهبری برای دو سال آینده برگزار و آیتا ...جنتی با  66رای مجددا به عنوان رئیس مجلس
خبرگان رهبری انتخاب شد.

• • 60تا  ۷۰درصد جرائم فضای مجازی در تلگرام رخ میدهد
مهر  -دادستان کل کشور یکی از مهمترین مشکالت موجود در مواجهه با جرایم فضای مجازی را

در دسترس نبودن سرورها دانست و گفت :بین  ۶۰تا  ۷۰درصد این جرایم در فضایی مانند تلگرام
خارج از دسترس رسیدگی است.
حجت االسالم منتظری در حاشیه بازدید از دادسرای جرایم یارانه ای اظهار کرد  :با توجه به گسترش
روزانه اینترنت و فضای مجازی شاهد افزایش جرایمی در حوزه سایبری هستیم که بعضا در قانون
جرایم رایانه ای احصا نشده است.

• •درخواست امیر «حاتمی» از مقامات هلندی
خبرآنالین  -وزیر دفاع ایران در دیدار با سوزانا ترستال سفیر هلند در ایران  ،از هلند به عنوان یکی

از اعضای غیردائم شورای امنیت و سایر اعضا خواست از کشتار در یمن توسط عربستان جلوگیری
کنند .امیر « حاتمی » در این دیدار به عالقه مندی جمهوری اسالمی ایران بر توسعه روابط دفاعی با
کشور هلند با توجه به سابقه طوالنی روابط دو کشور تاکید کرد.

