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یارانه زوجین ضمانت
وام ازدواج

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از امکان استفاده از حساب یارانه به عنوان ضمانت دریافت تسهیالت ازدواج خبر
داد .به گزارش ایسنا ،تندگویان گفت :بر اســاس مصوبه مجلس ،بازپرداخت وام ازدواج در سال آینده  ۶۰ماهه است و حتی
اعالم شده که حساب یارانه میتواند به عنوان ضامن برای وام گیرنده در نظر گرفته شود.

...

علمیوفناوری
تقدیر از 16طرح برتر سی ودومین
جشنواره بینالمللی خوارزمی

سی و دومین جشنواره بینالمللی خوارزمی
با معرفی  ۱۶طرح برتر داخلی و خارجی به
کار خود پایان داد.در این دوره از رقابتهای
بینالمللی خوارزمی ۲۷۱ ،طرح داخلی
و  ۱۱۱طرح خارجی از  ۴۰کشور دنیا در
بخشهایی همچون طــر حهــای داخلی،
طــرحهــای خــارجــی ،طــرحهــای ایرانیان
مقیم خارج از کشور ،طرح برگزیده موفق
در تولید ملی و برگزیده ویــژه بــه رقابت
پرداختند که پس از ارزیــابـیهــای نهایی
بر اســاس رأی داوران  ۱۰طرح داخلی و
 ۶طرح خارجی از دانشمندان کشورهای
انگلستان ،سوئیس ،یونان ،چین و آمریکا و
در حوزههای زیست فناوری ،محیط زیست
و علوم پایه ،مواد و متالوژی و انرژیهای نو،
هنر ،برق و کامپیوتر ،مکانیک ،مکاترونیک،
فناور یهای شیمیایی و فناور یهای نانو
به عنوان طــرح هــای برتر انتخاب شدند.
دکتر منصور غالمی در اختتامیه سی و
دومین جشنواره بینالمللی خوارزمی،
ایــن جــشــنــواره را یکی از بــا سابقهترین
جشنوارههای جمهوری اسالمی دانست و
افزود :از دانشگاهها انتظار میرود نیروهایی
تربیت کنند که بتوانند با استفاده از فناوری
بــرای سایر دانــش آموختگان شغل ایجاد
کنند«.فرانسیس گری» مدیرکل سازمان
جهانی مالکیت فکری نیزدر پیامی به این
جشنواره گفت :جمهوری اسالمی ایران
امروز در خط مقدم نوآوری جهانی قرار دارد
و عضو ارزشمند خانواده سازمان جهانی
مالکیت فکری است.

جایزه  100میلیونی برای
انتخاب بهترین بازی ایرانی سال
حاجیان  -بهترین بــاز یهــای ویدئویی
سال از بین  125اثر ارائه شده به هشتمین
جشنواره بازیهای ویدئویی ایران معرفی
شدند.برگزیدگان بهترین بازی ویدئویی
ســال در روز  20اسفند مــاه در مراسم
اختتامیه این جشنواره تقدیر می شوند.
امسال به بهترین بازی ایرانی جایزه 100
میلیون تومانی اهــدا خواهد شد  .محمد
حاجی میرزایی دبیر هشتمین جشنواره
باز یهای ویدئویی ایــران روز گذشته در
نشستی خــبــری از انتخاب نــامــزد های
هشتمین جشنواره بازی های ویدئویی خبر
داد و گفت :در این دوره از جشنواره ۱۲۵
شرکتکننده بازیهای خود را در  ۹ژانر
ارسال کردند که این بازی ها توسط گروه13
نفره داوری  ،ارزیابی شد.وی خاطرنشان
کرد :در مراسم اختتامیه این جشنواره که در
روز  20اسفند ماه برگزار می شود از برترین
بازی های سال تقدیر به عمل خواهد آمد .

آخرین آمار از نفوذ اینترنت در کشور؛

رشد  ۲میلیونی مشترکان
اینترنت موبایل در یک سال

جدیدترین آمار ارائه شده از سازمان تنظیم
مقررات و ارتباطات رادیویی نشان میدهد
که ضریب نفوذ اینترنت باندپهن از ۸۰
درصد عبور کرده و  ۶۶میلیون و  ۱۷۹هزار
نفر در ایران کاربر اینترنت پرسرعت هستند.
به گــزارش سازمان تنظیم مقررات  ،طبق
آخرین آمار ارائه شده از سوی رگوالتوری،
تا پایان آذرمــاه سال  ،۹۷تعداد مشترکان
اینترنت باند پهن در کشور به  ۶۶میلیون
و  ۱۷۹هــزار و  ۷۱۰نفر رسید که از این
تعداد ۱۰ ،میلیون و  ۳۸۵هزار و  ۶۶۷نفر
مشترک اینترنت ثابت ( ، TDLTEوای فای و
 )ADSLو  ۵۵میلیون و  ۷۹۴هزار و  ۴۳نفر
کاربر اینترنت پرسرعت تلفن همراه هستند.
ضریب نفوذ اینترنت در ایران به مدد توسعه
موبایل باندپهن به  80/62درصد رسیده
است.طبق این آمار ضریب نفوذ اینترنت
موبایل  67/97درصد اعالم شده است و
تعداد مشترکان اینترنت موبایل بیش از دو
میلیون نفر رشد کرده و  ۶۰۰هزار مشترک
نیز به کاربران اینترنت ثابت افزوده شدهاند.

بازار داغ ترقهبازی  ۳۶۳میلیارد تومانی!
ه ــر چــنــد بـــــازار تــرقــه ب ــازی
چهارشنبه سوری از چند روز
مــانــده بــه آخــریــن چهارشنبه
پــایــان ســال حسابی داغ می
شــود امــا کمتر کسی متوجه
گردش مالی عجیبی است که
همین مراسم سوزاننده ایجاد
مـیکــنــد .صحبت از گــردش
مــالــی رقــمــی حــــدود 363
میلیارد تومان است  ،عددی که معادل حقوق
 ۳۲۶هزار کارگر ،ساخت  ۱۹۲۶کالس درس
و  ۴۵۴تخت بیمارستانی است!
▪یک حساب و کتاب سرانگشتی

بهگفتهیکیازفروشندگانقانونیموادمحترق ه
مجاز و ایرانی امسال قیمت فرفره دو هزار
تومان ،قیمت پروانه دو هــزار تومان ،قیمت
موشک سه هزار و  100تومان ،قیمت مشعل
پنج هزار تومان و قیمت فالشر دو هزار و ۷۰۰
تومان است .با احتساب این اعداد و ارقام اگر به
صورت میانگین هر خانوار از هر کدام از این مواد
تنها یک عدد بخرد ،حدود  ۱۵هزار تومان باید
هزینهکند .از سوی دیگر بنابر اعالم مرکز آمار
ایران  ۲۴میلیون و  ۱۹۶هزار خانوار در ایران
زندگی می کنند .اگر به صورت میانگین این
تعداد خانواده هر کدام برای خرید مواد محترقه

 ۱۵هــزار تومان هزینه کنند ،نتیجه ۳۶۳
میلیارد تومان خواهد شد؛ عددی که معادل
حقوق  ۳۲۶هزار کارگر در ایران و معادل یارانه
هشت میلیون و ۶۶هزار نفر است .اگر معادالت
دیگری را در نظر بگیریم ،این رقم جالبتر هم
میشود .به گفت ه معاون عمرانی وزارت آموزش
و پرورش برای ساخت هر کالس درس ،حدود
 ۱۸۵میلیون تومان بودجه مورد نیاز است .حاال
با  ۳۶۳میلیارد تومان میتوان حدود ۱۹۶۲
کالس درس در ایــران ساخت .از طرف دیگر
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم
پزشکی ایران گفته است برای ساخت هر تخت
بیمارستانی ۸۰۰میلیون تومان نیاز است .این
در حالی است که با مبلغ حاصل از تجارت مواد
محترقه در چهارشنبهسوری میتوان حدود
 ۴۵۴تخت بیمارستانی ساخت و دل تعداد
زیادی از بیماران را شاد کرد.

افزایش  20درصدی قیمت موبایل باتاخیر
در بازگشایی سایت ثبت گوشی مسافری
زهــرا حاجیان  -باوجود تصمیم
جدید کمیته رجیستری مبنی بر
فعالیت مجدد سایت ثبت گوشی
های مسافری و ابــاغ این دستور
به گمرک  ،گویا سایت مذکور هنوز
فعال نشده و این موضوع ،طی دو
روزگذشته باعث اختالل در بازار و
افزایش  20درصدی قیمت گوشی
موبایل شده است.مهدی محبی رئیس اتحادیه
دستگاه های مخابراتی ولوازم جانبی درگفتوگو
با خراسان در خصوص دالیل افزایش  20درصدی
قیمت موبایل طی دو روز گذشته با وجود تصمیم
کمیته رجیستری برای باز شدن سایت ثبت گوشی
می گوید  :با اعــام حکم کمیته رجیستری در
روز شنبه ،مبنی بر باز شدن سایت ثبت گوشی
مسافری ،تاثیر روانی این خبر باعث شد تا قیمت
گوشی موبایل روند کاهشی را طی کند  .اما با توجه
بهاینکهاینسایتهنوزازسویگمرکفعالنشده
همین مسئله باعث شده است تا عرضه گوشی به
بازار با مشکل مواجه شود .وی ادامه داد  :در واقع
مواجهه بازار با کمبود گوشی  ،به تدریج در حال
تاثیر گــذاری روی قیمت این کاال بوده و افزایش
قیمت ها را در پی داشته است  .وی با بیان این که
گمرک اعــام کــرده است بازشدن سایت از نظر
فنی کمی زمان بر خواهد بود ،تاکید کرد :به نظر

رئــیــس قــوه قضاییه ،دیــه یــک مــرد مسلمان
بــرای ماههای غیرحرام در سال آینده270 ،
میلیون تومان تعیین شد که در ماههای حرام
 90میلیون تومان به این مبلغ اضافه میشود.
وی یــادآور شد :همان طور که مردم استحضار
دارند طبق قانون رئیس دستگاه قضا ابتدای هر
سالبایدمبلغدیهراتعیینواعالمکند.ویافزود:

امسال خیلی از مسئوالن ذی ربط و رئیس کل
بیمه مرکزی تقاضا داشتند که این تعیین میزان
دیه در جهت تسهیل امور مردم و قراردادهایی که
میخواهند منعقد کنند هر چه زودتر اعالم شود،
بنابراین در جلسه امروز (دیروز) بحث دیه مورد
رسیدگی قرار گرفت .البته روز گذشته بنده یک
جلسه مقدماتی با حضور  15نفر از کارشناسان

می رسد ظرف یکی دو روز آینده این سایت دوباره
فعالیت خود را از سر بگیرد    .طی یک هفته اخیر،
بازار موبایل تحت تاثیرتصمیمات مختلف درباره
فعالیت سایت رجیستری گوشی های مسافری
دچار التهاب شده است .اواخر هفته گذشته بود
که کمیته رجیستری اعالم کرد سایت ثبت گوشی
مسافری روی غیر مسافران بسته خواهد شد تا از
این پس افراد غیر مسافر نتوانند اقدام به واردات
گوشی کنند  .این تصمیم که در راستای تکمیل
مراحل اجرایی طرح رجیستری و بــرای سامان
دهی بازار قاچاق گوشی تلفن همراه انجام شده
بود بالفاصله و در نتیجه فشارها و نارضایتی هایی
که از سوی وارد کنندگان غیر رسمی موبایل مطرح
شد؛ لغو شد و بنا برآن شد تا دوباره فعالیت سایت از
سرگرفتهشود.اماظاهراتصمیمکمیتهرجیستری
هنوز اجرایی نشده و اختالالتی را از حیث کمبود
گوشی موبایل در بازار در پی داشته است.

ذی ربط داشتم که در جلسه امروز (دیروز) نتیجه
آن مطرح و مقرر شد که دیه یک مرد مسلمان در
سال جدید  270میلیون تومان برای ماههای
غیرحرام باشد که البته به طور طبیعی یک سوم
همین مبلغ بــرای ماههای حــرام به آن اضافه
میشود؛ یعنی در ماههای حــرام  90میلیون
تومانبراین 270میلیونتومانافزودهمیشود.

▪استفاده از هاتگرام و تلگرام طالیی برای
همیشه مقدور نیست

وی درباره وعده دبیر شورای عالی فضای مجازی
در خصوص تعیین تکلیف هاتگرام و تلگرام
طالیی تا پایان امسال گفت:هیچ تغییری در نظر
کارشناسی ما و دیدگاه مرکز ملی فضای مجازی
به وجود نیامده است .ما حرفمان این است که
استفاده از هاتگرام و تلگرام طالیی برای همیشه
به هیچ وجه مقدور نیست اال این که آنها به یک
پیام رسان مستقل داخلی تبدیل شوند.یک هدف
اصلی ما این بود که جلوی رشد تلگرام گرفته شود
که این اتفاق افتاد .هدف دوم این بود که مردم
بدانند فضای تلگرام فضای غیرقانونی و ناامنی
است ،بحث پول مجازی و خطر جذب سرمایههای
عمومی و پول در گردش وجود داشت که خطرات
بزرگی برای اموال و داراییهای مردم محسوب
میشد .نکته ســوم ایــن که بیش از  ۵۰درصد
ترافیک تلگرام کاهش پیدا کرده است.
▪قوه قضاییه باید تعیین تکلیف کند

وی با بیان این که قوه قضاییه باید تکلیف نسخه

اما آن فرمایش ها هیچ وقت آغــازش در توئیتر
انجام نمیَشود بلکه در رسانههای ملی و در
داخل صورت میگیرد ،اما حاال ،چون یک سری
عالقهمندانی در خارج وجود دارنــد و باید این
پیام از مسیر پیامرسانهای بینالمللی به گوش
عالقهمندان جهانی رسانده شود ،در آن جا هم
منتشر میشود و این خیلی خوب و عالی است و
حتی الزم هم هست و باید حتم ًا انجام شود.
▪دولــت مسئول برطرف کــردن خأل شبکه
جایگزین اینستاگرام است

های فارسی تلگرام را روشن کندگفت:ما در
این زمینه نقشی نداریم.خوراکیان اضافه کرد:
ما وعده ندادیم که تا پایان سال این نرم افزارها
بومی یا مسدود می شوند بلکه گفتیم کسانی
که ایــن امکان را فراهم کردند ایــن فرصت را
خواستهاند .اگر این فرصت تمام شود این دو
پیامرسان یا باید تبدیل شوند به یک پیامرسان
داخلی یا از ادامه فعالیتشان جلوگیری شود.
وی در پاسخ به این ســوال که آیا بعد از پایان
امسال و در ســال آینده امکان تمدید فرصت
هاتگرام و تلگرام طالیی وجود دارد یا نه؟گفت:
ایــن ســؤال را از مــن نپرسید بلکه از کسانی
بپرسید که تا االن به آنها فرصت داده و وظیفه
قانونیشان بوده که این کار را انجام دهند.
▪هاتگرام و تلگرام طالیی فرصت خوبی برای
بروز استعدادهای کشور

وی با بیان این که هاتگرام و تلگرام طالیی یک
ظرفیت ارزشمندی بــرای بــروز استعدادهای
کشور اســت گفت:ما افتخار میکنیم به این
که جوا نهای ما توانستند نر مافزار واسطی را
که تعداد زیادی کاربر در آن فعال بودند به یک
پیا مرسان مستقل داخلی تبدیل کنند.وی
در پاسخ به این که فرصت دادن به هاتگرام و
تلگرام طالیی در شرایطی که تا شش ماه دیگر
پروژه2.2میلیارد دالری اینترنت نامرئی یا
همان بالکچین ارائــه خواهدشد چه توجیهی
دارد؟ گفت :اگر االن هاتگرام و تلگرام طالیی را
ببندند مشکل پیامرسان در کشور حل میشود؟
من ایرادم این است که شماها متوجه نمیشوید
مشکل کجا باید حل شود .درست مطالبه کنید.
کارشناسی بحث را پیگیری کنید.کارشناسی
این است که ما بدانیم مسئله پیامرسان در کشور

این است که باید پیا مرسان بومی و ملی ایجاد
شود .چه کسی مسئول این کار است؟ دولت.
تا این کار صورت نگیرد ،شما اگر هاتگرام را هم
االن ببندید آیا فردا نیاز کشور به پیامرسان ملی با
بستن هاتگرام و تلگرام طالیی حل خواهد شد؟
▪تصمیمات شورا ضمانت اجرایی ندارد

خوراکیان در پاسخ به این که به نظر می رسد
شـــورای عــالــی فــضــای مــجــازی تقریب ًا بــه یک
شــورای مشورتی تبدیل شــده تا یک شــورای
تصمیمگیرگفت:این طــور نیست،شورای ما
اسناد مهمی را در این دو سال اخیر تصویب کرده
است.اما ضمانت اجرایی وجــود نــدارد .مرکز
ملی فضای مجازی نه ابزار نظارتی دارد و نه ابزار
اعتباری و بودجهای که بخواهد بر اساس آن بر
روند اجرای مصوبات نظارت کند .
▪چرا مسئوالن استعفای خود را در شبکههای
اجتماعی خارجی اعالم میکنند؟

خوراکیان در بخش دیگری از سخنان خود
ادامه داد :می خواهم از موضع یک کاربر ایرانی
این سوال را مطرح کنم که چرا مسئوالن ما اگر
میخواهند پیامی به گوش جامعه برسانند ،این
را میبرند در چاپخانه خارجی ،اگر من میخواهم
استعفا کنم ،چــرا در توئیتر انجام میدهم یا
اگر میخواهم جواب آن استعفا را بدهم ،چرا
مـیروم در اینستاگرام جواب میدهم ،چرا ما
بــرای پیا مرسا نهای داخلی خودمان ارزش
قائل نیستیم ،چرا کاری نمیکنیم که اگر توئیتر
هم مطلب ما از لحاظ خبری آن قدر برایش مهم
بود و خواست آن را منتشر کند ،از مرجع یک
پیا مرسان بومی ما منتشر کند.فرض کنید آقا
فرمایشی میفرمایند و مخاطب آن جهانی است،

بردبار -رئیس بنیاد مسکن با اشــاره به
امضای تفاهم نامه مشترک احــداث ۲۰
هــزار واحــد مسکونی روستایی بین بنیاد
مسکن و سازمان بهزیستی کشور گفت :به
هریک از این واحدها  40میلیون تومان وام
اختصاص می یابد که  10میلیون تومان آن
به صورت بالعوض از طرف بهزیستی و پنج
میلیون تومان بالعوض از طرف بنیاد مسکن
و 25میلیون تومان وام  4درصد از طریق
سیستم بانکی دراختیار واجدان شرایط قرار
می گیرد.وی افزود :در گذشته و در سال۹۴
تفاهم نامه مشترکی با بهزیستی انجام شد
که این تفاهم نامه بین بنیاد مسکن ،بنیاد
مستضعفان ،سازمان بهزیستی ،خیرین
مسکنساز و سازمان ملی زمین و مسکن
انجام شده بود که بر اساس این تفاهمنامه
تاکنون حدود  ۶۶۰۰خانوار دو معلول و
باالتر در روستاها صاحب مسکن شدهاند و
مراحل مختلف ساخت در حال انجام است
که البته ا ز این تعداد  ۳۱۰۰واحد مسکونی
تکمیل و تحویل شده است.

نرگس کلباسی از اتمام
 ۱۱۳خانه در کرمانشاه خبر داد

خوراکیان :دولت عزمی برای ایجاد پیامرسان ملی ندارد
معاون مرکز ملی فضای مجازی با بیان این که ما
در کشور باخأل پیام رسان های بومی مواجه ایم از
نبود عزم جدی در دولت و وزارت ارتباطات برای
رفع این خأل و ایجاد پیام رسان بومی انتقاد کرد.
امیر خوراکیان ،در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران
درباره سرانجام جدا شدن تلگرام طالیی و هاتگرام
ازسرورهایتلگراموموضوع پیامرسانهایایرانی
گفت:مادرکشورخألداریموآنهمخألپیامرسان
ملی و بومی است .اما این خأل را چه کسی باید
جبران کند؟ چه کسی و چه جایگاهی در کشور
متولی و مسئول حل کردن پیامرسان ملی و بومی
است؟بر اساس سند سامان دهی پیامرسانها
این وظیفه بر عهده دولت گذاشته شده است  .در
واقع در سند شورای عالی فضای مجازی صراحتا
اعــام شــده اســت که مسئول حل ایــن موضوع
دولت است بنابراین این عزم باید به وجود بیاید و
این اتفاق باید رخ دهد اما عزمی وجود ندارد چرا
که اگر بود تاکنون این مشکالت حل شده بود.
وزارت ارتباطات باید اراده کند و خودش را مسئول
ایجاد پیام رسان ملی بداند که این فرق میکند با
این که بگوید من به پنج پیامرسان داخلی کمک
کردهام؛ دستشان درد نکند ،کمک هم کردهاند،
اما مسئوالن وزارت ارتباطات باید بیایند وسط و
داستان را تعیین تکلیف کنند ،در آن صورت دیگر
تصمیماتی مانند تلگرام طالیی ،اینستاگرام و
فالن ،همه در حاشیه میروند ،چون شما اصل را
یَشود.
حل کردید و این تصمیمات آسان م 

...
جامعه

 20هزار واحد مسکونی برای
مددجویان روستایی احداث
می شود

 270میلیون تومان ؛نرخ دیه 98
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به ابالغ قیمت
دیه در سال  ،98گفت :دیه یک مرد مسلمان
بــرای مــاههــای غیرحرام در ســال آینده 270
میلیون تومان تعیین شد.به گــزارش ایرنا از
قــوه قضاییه ،حجت االســام اژهای دیــروز در
حاشیه نشست مــســئــوالن عــالــی قضایی در
جــمــع خــبــرنــگــاران افــــزود :بــر اســـاس ابــاغ
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وی درباره سیاست شورا در قبال اینستاگرام نیز
خاطرنشانکرد:اینستاگرامبرایفرهنگ،نیازها
و مسائل کشور ما نیست و آسیبهای آن بسیار
زیاد است،ما در این موضوع هم خأل داریم و آن
خأل حتم ًا باید برطرف شود و صاف و پوستکنده
بگویم که مسئول برطرف کردن آن دولت است.
▪از چند ماه پیش درباره اقدام اخیر اپل هشدار
داده بودیم

وی در بخش دیگری از این گفت وگو در پاسخ
بــه ایــن ســوال کــه گوشی شما چیست؟ پاسخ
داد:خوشبختانه اپل نیست.خوراکیان همچنین
دربــاره اتفاقات مبنی بر تحریم اپلیکیشن های
ایرانی از سوی اپل خاطر نشان کرد :از چند ماه
قبل این موضوع پیشبینی و به برخی از مسئوالن
مراکزی که الزم بود از جمله وزارت صمت هم به
صورت مکتوب اعالم شده بود.وی با بیان این که
در سال گذشته دو میلیارد دالر صرف واردات این
گوشیها در کشور شد گفت :اپــل میگوید به
خاطر تحریم این کار را انجام داده است ،باید یک
هماهنگی جدی به وجود بیاید و این که یک نفر
مصاحبه کند و بگوید این مخصوص ایران نبوده
و در جاهای دیگر هم اعمال شده است ،این قدر
سطحینگری درســت نــیــســت.وزارت صمت و
وزارت ارتباطات باید در این موضوع ورود کنند و
ب و کارها هم بدانند که این فضا فضای ناامنی
کس 
است و به هیچ وجه مناسب سرمایهگذاری نیست.
▪باید واردات گوشیهای آیفون ممنوع شود

خوراکیان با بیان این که باید حداقل از شش
م ــاه قــبــل دربــــاره امــکــانــات اپ ــل یــک تصمیم
مــحــدودیـتزای جــدی میگرفتیم گفت :باید
واردات گوشیهای اپل را ممنوع میکردیم .به
نظر من هیچ نقص و مشکلی در کشور به وجود
نمیآمد .وی افزود :اپل در سراشیبی بازار است
اگر این تصمیمگیری میشد یا حتی االن بشود
ممکن است اپل به واسطه شرایطی که دارد مسیر
خود را تغییر دهد.

نرگس کلباسی در اینستاگرام خــود با
انتشار فیلمی نوشت:تماااااام شد! او در
پست خود نوشت« :سالم دوستان عزیزم،
بیش از یک سال است که منتظر این روز
هستم که به شما اعالم کنم که تمام شد!
آخرین خانه ها را دیروز تحویل دادیم و کار
ما در ساخت این  ۱۱۳واحد به اتمام رسید.
چقدر خوشحالم که با تمام فــراز و نشیب
هــای ایــن یک ســال و چند مــاه ،توانستیم
همه کارها را به خوبی به پایان برسانیم
مــمــنــونــم از هــمــه مــهــنــدســان ،بــنــایــان
واستادکاران ،کارگران ،پیمانکاران و....
که خیلی زحمت کشیدند و ممنون از همه
شما یاران عشق که تا لحظه آخر و آجر آخر
حمایت کردید.این لحظه های شاد و شیرین
را به هم ه شما تقدیم می کنم .عاشقتونم».

دارندگان بیمهنامه شخص ثالث
نیازی به دریافت الحاقیه ندارند
براساس قانون جدید بیمه شخص ثالث
دارنــدگــان بیمه شخص ثــالــث نــیــازی به
دریافت الحاقیه ندارند و مابهالتفاوت نرخ
دیه جدید و نرخ تعهد شده توسط شرکت
بیمه را صندوق تامین خسارتهای بدنی
پرداخت خواهد کرد.به گــزارش فارس،
معاون اول قوه قضاییه نرخ دیه برای سال
 98را  270میلیون تومان اعــام کرد که
در مقایسه با امسال  39میلیون تومان
افزایش داشته اســت .همچنین نــرخ دیه
برای ماههای حرام 90میلیون تومان بیشتر
در نظر گرفته شده است.تا پیش از تصویب
قانون جدید بیمه شخص ثالث ،دارندگان
بیمه شخص ثالث موظف به دریافت الحاقیه
برای بیمهنامههای خود بودند اما براساس
قانون جدید نیازی به دریافت الحاقیه نیست
و مابهالتفاوت نرخ دیه جدید و نرخ تعهد
شده توسط شرکت بیمه را صندوق تامین
خسارتهای بدنی پرداخت خواهد کرد.

