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اقتصادی

موافقت بیمه ها با افزایش پوشش
بیمه ای ملزومات دیالیز
مهر« -اولیایی منش» دبیر و رئیس دبیرخانه شورای
عالی بیمه سالمت ،از افزایش پوشش بیمه ای
ملزومات دیالیز خبر داد و گفت :در جلسه شورای
عالی بیمه سالمت ،بیمه ها پذیرفتند رقم پوشش
بیمه ای ملزومات دیالیز افزایش یابد.

بخشنامه مهلت تادیه سکه در
پرداخت مهریه
ایرنا -آیت ا« ...آملی الریجانی» رئیس قوه قضاییه
در بخشنامه ای به روسای کل دادگستر یهای
سراسر کشور ابالغ کرد که درخواستهای تعدیل
مهریه خارج از نوبت رسیدگی شود و مهلت تادیه
سکه در پرداخت مهریه افزایش یابد.

ممنوعیت خرید و فروش ارز
در کوچه و بازار
صدا و سیما -فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت :
با افرادی که در کوچه و بازار اقدام به خريد و فروش
ارزکنند برخورد خواهد شد و هر گونه خرید و فروش
ارز باید در صرافیها انجام شود.
سردار «حسین رحیمی» افزود :در دو هفته گذشته
عده ای از دالالن ،فضای بازار ارز و سکه را ملتهب
کرده بودند و اجازه نمیدادند که قیمتها تا حدی
کاهش یابد.

عرضه نفت خام  6آبان در بورس
مهر -اطالعیه عرضه نفت خام سبک شرکت ملی
نفت ایران در رینگ بین الملل در سایت بورس
انرژی ایران منتشر شد .قرار است ششم آبان ماه یک
میلیون بشکه نفت خام با تسویه  ۲۰درصد ریالی
و ۸۰درصد ارزی عرضه شود.

کاهش قیمت نفت به شرط
برداشتن تحریم ها
ایرنا -وزیر نفت با بیان این که ترامپ فکر می کند که
با گردن کلفتی می تواند قیمت نفت را کاهش دهد،
گفت :اگر آمریکا تحریم ها را بردارد ،قیمت کاهش
می یابد و بازار از حالت بی تعادلی فعلی خارج می
شود« .زنگنه» با بیان این که کمبود عرضه با حرف،
شعار و دعوا حل نخواهد شد ،گفت :بازار اکنون به
شدت نگران است و کشورهای تولید کننده نفت در
حال تحریم شدن هستند.

جزئیات دستگیری  ۴۰اخالل گر
اقتصادی
فارس -دو روز گذشته و در جدیدترین طرح
شناسایی و دستگیری دالالن ارزی که در بازار انجام
شد  ۴۰متهم دستگیر و تحویل مقام قضایی شدند.
با پیگیریهای انجام شده از طرف مرکز رسانه قوه
قضاییه ،جزئیات جدیدی از دستگیریهای  ۲۳مهر
ماه به دست آمده است که حکایت از ضبط صدها
میلیون تومان وجه نقد از اخالل گران دارد.

تراز تجاری کشور مثبت 940
میلیون دالر شد
ایرنا -معاون صادراتی وزیر صنعت ،معدن و تجارت
اعالم کرد :تراز تجاری کشور در حالی در نیمه اول
امسال به مثبت  940میلیون دالر رسید که در مدت
مشابه پارسال منفی  4.5میلیارد دالر سال بود.
«خسروتاج» افزود :در شش ماه ابتدای امسال بیش
از  23میلیارد دالر کاال صادر شد که این رقم نسبت
به دوره زمانی مشابه پارسال که  20.4میلیارد دالر
بود ،حدود  13درصد افزایش داشت.

هشدار به خریداران سکههای
پیشفروش
ایسنا  -دارندگان سکههای پیشفروش اگر در
مهلت ششماهه تعیین شده برای تحویل سکهها
به بانک مراجعه نکنند ،بانک مرکزی تعهدی
برای تحویل سکه ندارد و قرارداد لغو و مبلغ اولیه
پرداخت شده از طرف ثبتنام کننده برای وی واریز
خواهد شد.
طرح پیشفروش سکه از بهمن سال قبل از طرف
بانک مرکزی و از کانال بانک ملی آغاز شد و تا
اواسط اردیبهشت امسال ادامه داشت.

بخشنامه ای برای صادر کنندگان
ایسنا -به تازگی بانک مرکزی لغوبندی از بخشنامه
ارزی درباره صادر کنندگان به عراق و افغانستان
را به وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعالم کرده
است و بر این اساس تاکید شده که صادرکنندگان
موظف هستند درآمد صادراتی خود را مطابق با
دستورالعمل و ضوابط اجرایی «رفع تعهد ارزی
صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات» به
چرخه صادراتی برگردانند .این بخشنامه متوجه
صادر کنندگانی میشود که مقصد نهایی آن ها
کشورهای عراق و افغانستان است و تاکید شده که
بعد از لغو این استثنا باید صادرکنندگان ارز خود را
به چرخه اقتصادی برگردانند.
این بخشنامه از این حکایت دارد که آن ها به عنوان
یکی از بزرگ ترین صادر کنندگان بخش غیر
نفتی که میتوانند ارزآوری زیادی هم داشته
باشند باید به سامانه نیما مراجعه و ارز خود را برای
گردش در چرخه اقتصادی عرضه کنند .البته این
دستورالعمل به طور کلی مورد پذیرش تاجران هم
قرار گرفته است.
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بستهحمایتیبرایحقوقبگیران
زیر ۳میلیونتومان
صدا و سیما  -سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی گفت :حقوق بگیران زیر سه میلیون تومان،
واجد شرایط دریافت بستههای حمایتی هستند که
یکشنبه هفته آینده میزان و نحوه توزیع این بستهها
اعالم خواهد شد.
«انوشیروان محسنی بندپی» در جمع خبرنگاران
گفت :اقدامات موثری در زمینه عدالت اجتماعی
در دولت تدبیر و امید انجام شده است طوری که
در سال گذشته شاهد افزایش چشمگیر مستمری
دستگا ههای مددجویان حمایتی بود هایم ،ضمن
این که افراد پشت نوبت نیز به چرخه حمایتی این
دستگاهها اضافه شدند.
وی گفت :توانمندسازی و اشتغال یکی از اقدامات
توسعه عدالت اجتماعی محسوب میشود طوری
که در سال  96متوسط درآمد در شهرهای کشور
 33میلیون تومان و در روستاها این رقم  21میلیون
تومان بوده است که نسبت به سال  95شاهد رشد
بودهایم .سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

با اشاره به برنامهریزی دولت برای توزیع بستههای
حمایتی به خانوادهها گفت :در این زمینه برنامههایی
در سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی در حال تدوین است که به زودی بستههایی
در اختیار خانوادهها قرار میگیرد.
محسنی بندپی گفت :پیشبینی میشود در روز
یکشنبه هفته آینده این موضوع نهایی و از طریق

سخنگوی دولت اعالم شود .وی افزود :برای
جلوگیری از حواشی توزیع بستههای حمایتی نیز
تدابیر الزم اندیشیده و تالش شده است کسانی که
حقوق دریافتی آنها زیر سه میلیون تومان است از
این بستهها دریافت کنند.
سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :در
واقع مستمریبگیران تامین اجتماعی ،مددجویان
کمیته امداد و بهزیستی و همه افرادی که حقوق آنها
زیر سه میلیون تومان است این بستهها را دریافت
میکنند .محسنی بندپی گفت :بخشی از افرادی
که شغل آنها فصلی است و درآمد آنها نیز کمتر از
سه میلیون تومان است ،هنوز شناسایی نشد هاند
که این افراد میتوانند با مراجعه به کمیته امداد امام
خمینی(ره) و بهزیستی برای دریافت بستههای
حمایتی اقدام کنند .تالش میشود هیچ یک از
افرادی که شرایط الزم را برای دریافت این بستهها
داشته باشند ،حذف نشوند و در این زمینه دولت به
صورت منظم برنامهریزی کرده است.

دکتر روحانی در دیدار با سفرای ایران در  5کشور:

بخش خصوصی باید پیشتاز روابط اقتصادی باشد

رئیس جمهور ،سفرای جمهوری اسالمی ایران در
دیگر کشورها را نمایندگان ملت ،تاریخ و فرهنگ
متعالی ایران دانست و آن ها را به تالش بسیار در
زمینه توسعه ،تقویت و تحکیم مناسبات سیاسی،
اقتصادی ،تجاری و فرهنگی کشورمان در عرصه
بینالمللی توصیه کرد .به گزارش پایگاه اطالع
رسانیریاستجمهوری،حجتاالسالموالمسلمین
دکتر «روحانی» روز گذشته در دیدار سفرای جدید
جمهوری اسالمی ایران در اسپانیا ،سیرالئون،
کویت ،رومانی و بنگالدش با اشاره به این که امروز
بدخواهان ملت ایران از هیچ توطئه و اقدام ضد
انسانی برای ضربه زدن به انقالب و اعمال فشار علیه
مردم دریغ نمی کنند ،گفت :در این شرایط سفرای
ایران در کشورهای خارجی وظیفه دارند ،تالش و
جدیتی مضاعف برای توسعه روابط و همکاریهای
ایران با دیگر کشورها در بخش های مختلف داشته
باشند و بخش خصوصی باید پیشتاز روابط اقتصادی
باشد .وی با تاکید بر ضرورت توجه به اولویت توسعه
و گسترش مناسبات و همکار یهای اقتصادی
و تجاری از طرف سفرا گفت :برنامه ریزی سفرا

ایسنا -فرمانده نیروی زمینی سپاه با اشاره به ربوده شدن تعدادی نیروی بسیجی و نیروی هنگ
مرزی در میرجاوه توسط تروریستهایی که داخل خاک پاکستان مقر و پایگاه دارند ،از آمادگی
سپاه پاسداران برای هر گونه عملیات مشترک با ارتش پاکستان علیه اشرار و آزادی گروگانها
خبر داد.
سردار «پاکپور» افزود :به طور قطع این اتفاق توسط عامل یا عوامل نفوذی بوده است.

• •ليتواني خواستار گسترش روابط با ايران
صدا و سيما« -دالیا گریبا سکاتیه» رئیس جمهور لیتوانی گسترش روابط همه جانبه از جمله

روابط اقتصادی را با ایران خواستار شد.
«ادریسی» سفیر جمهوری اسالمی ایران هم با اشاره به ظرفیت های همکاری میان دو کشور؛
از آمادگی و عزم مسئوالن ارشد کشورمان برای گسترش همکاری های همه جانبه با جمهوری
لیتوانی در قالب اتحادیه اروپا و به طور دو جانبه خبر داد.

• •افزایش تولید بنزین مانع از تحریم

ایرنا -وزیر نفت گفت :افزایش  38میلیون لیتری تولید بنزین کشور سبب شد تا این بار ،آمریکا
نتواند درباره تحریم و منع ورود بنزین به ایران صحبت کند.
«زنگنه» با بیان این که وضع تولید در بخش های مختلف صنعت نفت مطلوب است ،افزود :در سال
های اخیر رکوردهای جدیدی را در تولید بنزین به ثبت رساندیم.

• •اعالم آمادگی کربال برای استقبال از زائران اربعین
صدا و سيما -استانداری کربال با اشاره به این که تاکنون مجوز برپایی  10هزار موکب عزاداری و
خدمات رسانی را صادر کرده است ،گفت :امسال توجه خاصی به زائران اباعبد ا ...الحسین دارد.

• •سفیر پاکستان به وزارت خارجه احضار شد

مهر -سخنگوی وزارت خارجه کشورمان ضمن محکومیت ربایش تعدادی از نیروهای مرزی
جمهوری اسالمی ایران از احضار سفیر پاکستان در کشورمان به وزارت خارجه خبر داد.
«قاسمی» افزود :از سفیر پاکستان خواسته شد مراتب را هر چه سریع تر به دولت خود در اسالم آباد
منعکس و وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران را از نتایج اقدامات به عمل آمده مطلع کند.

• •مخالفت نوری المالکی با تحریم ایران

فارس«-نوری المالکی» رئیس ائتالف دولت قانونی عراق در دیدار با مسئول میز ایران و عراق در
وزارت خارجه آمریکا ،بر مخالفت دوباره خود با تحریم ایران تأکید کرد.

• •آمادگی پذیرش دانشجویان ایرانی خارج از کشور

صدا و سیما -وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری گفت :از ابتدای مهر ماه امسال تقاضای ۴۰۰
دانشجوی ایرانی دانشگاههای خارجی برای بازگشت به کشور بررسی شده است.
«منصور غالمی» افزود :دانشجویان بورسیه وزارت علوم در این زمینه مشکلی ندارند و سهمیه
ارزی دانشجویان دکترا هم که برای فرصت مطالعاتی به خارج از کشور رفته اند تا پایان امسال
اختصاص می یابد.

• •امیدواری به تعیین تکلیف رتبهبندی معلمان قبل از سال ۹۸

تسنیم  -بطحایی وزیر آموزشو پرورش گفت :رتبهبندی معلمان مهم ترین طرح است و هماکنون
در دولت در حال بررسی است ،امیدوارم قبل از سال  ۹۸تکلیف رتبهبندی مشخص شود .

• •هفته آینده؛ تصمیمگیری مجلس درباره  ۲نرخی شدن بنزین

در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی و تقویت
همکاری های مشترک شرکتها و بنگاههای بخش
خصوصی کشورمان با شرکت های کشورهای محل
مأموریتشان ،بسیار حائز اهمیت است.
وی با اشاره به این که امروز آمریکا به دلیل خروج غیر
قانونی از برجام ،در صحنه جهانی و حقوقی منزوی

شده و این اقدام آن ها به جز چند کشور معدود از
طرف هیچ کشوری مورد حمایت قرار نگرفته است،
گفت :باید با توسعه همکاری ها و روابط ایران با
دیگر کشورهای خارجی تهدید و فشار دولت آمریکا
علیه ملت ایران را به فرصتی برای توسعه و پیشرفت
روزافزون تبدیل کنیم.

قاچاق زعفران ایران به افغانستان
فارس -نمایندگان کشاورزان و فعاالن اقتصادی
روز گذشته در اتاق بازرگانی ایران و در دیدار با وزیر
جهاد کشاورزی ،از مشکالت این حوزه گفتند و وزیر
جهاد نیز پاسخ داد.
عضو شورای زعفران در این نشست دو چالش عمده
برای صنعت زعفران کشور مطرح کرد و گفت:
برنامه پیمانسپاری ارزی دولت صادر کنندگان را با
مشکالت زیادی مواجه کرد و سبب کاهش صادرات
و کاهش قدرت رقابت تولیدکنندگان شده است.

احتشام افزود :قاچاق زعفران از ایران به افغانستان
انجام و از آن جا هم به اتحادیه اروپا صادر میشود.
وی تأکید کرد :نرخ خرید زعفران باید بر اساس قیمت
جهانی تعیین شود .معضل داللی در این حوزه باید
حذف شود و وزارت جهاد کشاورزی باید نگاه ویژهای
به افزایش عملکرد این محصول داشته باشد.
به گفته وی ،اکنون عملکرد زعفران  3.5کیلوگرم در
هر هکتار است که میتوان این رقم را تا  12کیلوگرم
در هر هکتار افزایش داد.

تسنیم  -عضو کمیسیون انرژی مجلس از بررسی دو نرخی شدن بنزین در جلسه هفته آینده این
کمیسیون خبر داد .خادمی گفت :براساس برنامهریزیهای انجام شده قرار است در جلسه روز
یکشنبه  29مهر این موضوع بررسی شود.
وی افزود :اجرای مجدد سامانه هوشمند کارت سوخت ،کاهش مصرف سوخت و بهینهسازی
مصرف سوخت از جمله محورهای این جلسه است.
به گفته وی با توجه به عملکرد نامناسب دولت ،وزارت نفت و همچنین افزایش شدید مصرف
سوخت چاره دیگری جز دو نرخی و فعال شدن کارت سوخت نیست.

• •سن جدید فرسودگی انواع خودرو و موتورسیکلت
مهر  -هیئت وزیران جدول سن فرسودگی خودروهای شخصی اعم از سواری ،استیشن ( ون) و

سواری کار را  ۲۰سال و خودروی عمومی سواری دوگانه سوز را  ۱۰سال تعیین کرد.
هیئت وزیران بنابر پیشنهاد سازمان های مسئول و به استناد قانون هوای پاک همچنین سن
فرسودگی خودروهای عمومی شامل سواری تاکسی و استیشن ون و سواری کار را بر حسب
بنزینی و دوگانه سوز بودن  ۱۰سال ،پایه گاز سوز  ۱۲سال و برقی و هیبریدی و نیز تاکسی هایی
که بنابر پیشنهاد وزارت کشور یا وزارت راه و شهرسازی و تایید سازمان حفاظت محیط زیست و
سازمان ملی استاندارد همچنان ارائه خدمات مناسبی دارند را  ۱۵سال تعیین کرد.

• •حذف  2میلیون هم پوشانی بیمه ای تامین اجتماعی

مهر – مدیر عامل سازمان بیمه سالمت گفت :با توجه به وجود ارتباط برخط میان سازمانهای
بیمهگر ،باید به دنبال جلوگیری از ایجادهمپوشانی جدید باشیم.
موهبتی افزود :در اجرای قانون بودجهسال  ۹۷و قانون برنامه ششم توسعه ،تفاهم نامهای بین
سازمانهای بیمهگر مبادله شد که یکی از مهمترین کارها ایجاد جمعیت بیمهشدگان ،استحقاق
سنجی ،رفع همپوشانیهای بیمهای و اجرای راهنماهای بالینی بود.
هر چند در قانون ،مسئولیت استحقاق سنجی و رفعهمپوشانی بر عهده سازمان بیمه سالمت
گذاشته شده ،اما واقعیت این است که اگر در محیط و با سازمانهای بیمهگر به وحدت رویه
نرسیم ،مثل بسیاری از تصمیمهای دیگر با مشکل مواجه میشویم .

