
وزیر راه و شهرسازی گفت: برای کل مسکن مهر شش 
تا  کردیم  پیش بینی  بودجه ۹۸  در الیحه  بودجه  ردیف 

منابع الزم برای تولید مسکن در این الیحه لحاظ شود.
به گزارش ایسنا، محمد اسالمی در حاشیه بازدید از آخرین 
وضعیت پروژه های شهر جدید پردیس اظهار  کرد: شهر جدید 
پردیس یکی از شهرهای اقماری تهران است که قرار بود ۵۰ 
هزار واحد در آن احداث شود اما پس از آغاز اجرای طرح مسکن 
مهر، این برنامه ریزی به ۸۲ هزار واحد ارتقا یافت. در حال حاضر 
اکوسیستم، مشکالت آب، همچنین بافت زمین این منطقه سبب 
شد تا با رکود در احداث واحدهای مسکونی مهر مواجه شویم؛ 
البته در این مدت که به وزارت راه و شهرسازی آمده ام، مشکالت 
را پیگیری کرده ام و سه اقدام را در سه هفته اولیه انجام داده ایم؛ 
اولین اقدام تقویت مدیریتی شرکت عمران شهر جدید پردیس با 

رویکرد جدید در این شهر بود.
وی افزود: در اقدامات بعدی به سراغ حل و فصل مشکالت 
پیمانکاران با شرکت عمران شهر جدید پردیس رفتیم و قرار شد 
تا ۳۳ هزار و ۲۰۰ واحد مسکن مهر کوزو به عنوان بزرگترین 
پیمانکار شهر جدید پردیس که چهار سال اجرای پروژه های آن 
متوقف شده بود، از سر گرفته شود. اقدام دیگر ما در این مدت 
امضای قرارداد برای تکمیل تأسیسات زیربنایی، خیابان کشی، 
محوطه سازی، ساخت مساجد، مدارس و دیگر تأسیسات روبنایی 

مسکن مهر این شهر بود.
اسالمی به روش های جدید تأمین مالی تکمیل مسکن مهر 
اشاره کرد و یادآور شد: برای کل مسکن مهر ۶ ردیف بودجه 
در الیحه بودجه ۹۸ پیش بینی کردیم تا منابع الزم برای تولید 

مسکن در این الیحه لحاظ شود.
اختصاص ۲۵۰۰ واحد برای متقاضیانی که واحد ندارند در 

دست بررسی است
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص وجود ۲۵۰۰ متقاضی 
خرید مسکن مهر در پردیس که علی رغم پرداخت آورده های 
خود، نتوانسته اند واحدی دریافت کنند، گفت: برای این ۲۵۰۰ 
متقاضی بدون واحد، اراضی را در داخل پروژه کوزو پیش بینی 
کرده ایم؛ پردیس دیگر بدون راه حل نیست و تکمیل آن را در 
ندارند،  آنهایی که واحد  اگر  دو سال آینده پیگیری می کنیم. 
بپذیرند که به هشتگرد یا پرند بروند، زودتر خانه دار می شوند اما 
اگر نپذیرند، باید در ظرفیت موجود برای آن ها اقداماتی را انجام 

دهیم که در دست بررسی است.
وزیر راه و شهرسازی افزود: ساخت مسکن صرف نظر از اینکه 
با چه پسوندی باشد، از نظر قانون اساسی وظیفه وزارت راه و 
شهرسازی است بخصوص با اولویت اقشار محروم جامعه تا بتوانند 
خانه دار شوند؛ به همین دلیل برای خانه دار شدن آنها در حال 
اقدامات ساخت ۴۰۰ هزار واحد  این  از جمله  تالش هستیم؛ 
مسکونی جدید به همراه تکمیل ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر 
باقی مانده تا سال ۹۹ است. به عبارت دیگر تا پایان سال ۹۹، ۹۰۰ 

هزار واحد مسکونی را به مردم تحویل خواهیم داد.
اسالمی در خصوص افزایش سقف تسهیالت مسکن نیز گفت: 
بررسی  کار  هیچ  برای  هیچ گاه  شهرسازی  و  راه  وزارت  در  ما 
نشده ای، تصمیم نمی گیریم چون اگر اعالم کنیم که به دنبال 
افزایش سقف تسهیالت مسکن هستیم، خود به خود قیمت 

مسکن افزایش می یابد.
وی گفت: بر اساس مطالعات ما در برخی از شهرها، دهک های 
۸، ۹ و ۱۰ می توانند با پیگیری های خود ظرف ۲ سال خانه دار 
شوند. ما برای خانه دار شدن دهک های ۳ تا ۷ باید تسهیالت 
پرداخت کنیم. باید کاری کنیم که قدرت خرید مسکن مردم 
افزایش یابد؛ وام مسکن، تورم زا است اما به دنبال توزیع کارت 

اعتباری مصالح ساختمانی برای انبوه سازان هستیم.
آغاز عملیات اجرایی مترو پردیس در سال ۹۸

هم چنین در این بازدید مدیرعامل شرکت عمران شهرهای 
جدید اظهار کرد: متروی تهران - پردیس در الیحه بودجه سال 
آتی دیده شده و عملیات اجرایی آن قطعا در سال ۹۸ آغاز خواهد 
شد که در صورت بهره برداری تحول عمده ای در رفت و آمد مردم 
این منطقه ایجاد خواهد کردچراکه آزادراه فعلی پاسخگوی نیاز 

تردد مردم در بین تهران و پردیس نخواهد بود.
حبیب اهلل طاهرخانی، پروژه مترو شهرهای جدید به کالنشهرها 
را از اولویت های این شرکت اعالم کرد و گفت: خوشبختانه مترو 
شهر جدید هشتگرد پیشروترین پروژه قطار برقی ما در شهرهای 

جدید است که امید داریم هرچه سریعتر به نتیجه برسد.
وی با تاکید براینکه به دلیل حجم بارگذاری پروژه مسکن مهر 
پردیس از مقیاس یک طرح مسکن سازی عبور کرده و به یک 
پروژه شهرسازی تبدیل شده است گفت: وقتی ساخت بیش از 
۸۰ هزار  واحد در یک منطقه برنامه ریزی می شود ما با جمعیت 
باالی ۲۷۰ تا ۲۸۰ هزار نفر روبرو خواهیم بود که این امر نیز با 

مشکالت بسیاری مواجه خواهد بود.
توپوگرافی و  نوع  مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید 
مکان یابی پردیس را یکی دیگر از مشکالت این طرح جدید 
اعالم کرد و گفت: این مسئله شرایط شهرسازی پردیس را با سایر 
شهرهای جدید متفاوت کرده و کار را برای ما سخت کرده است. 
به طور مثال ما در پردیس مجبور به ساخت ۵۷ کیلومتر دیوار 
حائل تنها در یکی از سایت ها بودیم که عالوه بر هزینه باال، زمان 

طوالنی را برای اجرای پروژه ها می طلبد.
طاهرخانی همچنین با اشاره به مشکالت موجود در تامین 
زیرساخت ها و دسترسی های شهر جدید پردیس نیز بیان کرد: 
خوشبختانه امروز موفق به انجام تمامی زیرساخت های الزم برای 
ورود خدمات به سایت ها شده ایم که خود موضوع چشمگیری 

محسوب می شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: موضوع خاص اجتماعی 
که در این حوزه وجود دارد وعده ای است که ما به مردم داده ایم 
و در مقابل انتظاراتی که آن ها از ما خواهند داشت. مردم با توجه 
به شرایط ثبت نام اولیه مسکن مهر از ما انتظاراتی دارند که این 

موارد پروژه پردیس را از شرایط معمولی خارج کرده و آن را به 
یک پروژه خاص تبدیل کرده است.

وی با بیان اینکه مسکن مهر به دلیل برخورداری از یک دامنه 
گسترده از مخاطبان و متقاضیان عالوه بر این یک پروژه عمرانی 
محسوب می شود بعد اجتماعی بسیار باالیی دارد گفت: در این 
مرحله اتمام سایت مسکن مهر برای ما در اولویت قرار داشته 
به  شهرسازی  و  راه  وزیر  ابالغی  برنامه  طبق  بعدی  اولویت  و 
رئیس جمهوری ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی است که بخشی 

از آن در شهرهای جدید آغاز شده است.
اتمام عملیات تأمین خدمات روبنایی و آماده سازی فاز ۸ 

پردیس تا پایان سال ۹۸
تأکید  با  نیز  پردیس  عمران شهر جدید  مدیرعامل شرکت 
براینکه اتمام سایت مسکن مهر پردیس تا پایان سال ۹۸ به 
جز واحدهای معارض دار هدف اصلی ما در این حوزه به شمار 
می رود گفت: در مسکن مهر پردیس در بخش ساخت ۸۳ درصد 
پیشرفت فیزیکی و در بخش آماده سازی ۶۱ درصد ، در بخش 
پیشرفت  درصد  روبنایی ۵۵  بخش  در  و  درصد  زیربنایی ۵۱ 
فیزیکی وجود دارد و با برنامه ریزی های انجام شده این پروژه تا 

پایان سال ۹۸ باید به اتمام برسد.
مهدی هدایت در جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه های 
مسکن مهر پردیس با بیان اینکه در این پروژه های مسکن مهر 
پردیس در ۴ فاز ۱۱، ۸، ۵ و ۹ در حال اجرا است گفت: ساخت 
۳۳ هزار واحد مسکن مهر در فازهای مذکور در دست اجرا است 
که ساخت واحدهای فاز ۱۱ برعهده پیمانکار ترکیه ای است که 
مشکالت این فاز شناسایی و در راستای رفع آنها راهکارهایی را 

در نظر گرفته ایم.
وی با تأکید براینکه اتمام سایت مسکن مهر پردیس تا پایان 
سال ۹۸ به جز واحدهای معارض دار هدف اصلی ما در این حوزه 
به شمار می رود گفت: در مسکن مهر پردیس در بخش ساخت 
۸۳ درصد پیشرفت فیزیکی و در بخش آماده سازی ۶۱ درصد 
، در بخش زیربنایی ۵۱ درصد و در بخش روبنایی ۵۵ درصد 
پیشرفت فیزیکی وجود دارد و با برنامه ریزی های انجام شده این 

پروژه تا پایان سال ۹۸ باید به اتمام برسد.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس گفت: در فاز ۱۱ 
پردیس ۱۲هزار واحد افتتاح شده است و بقیه واحدها به پیشرفت 

فیزیکی ۸۵ درصدی رسیده اند.
با  مختلف  بخش های  در  توانسته ایم  اینکه  بیان  با  هدایت 
پیمانکاران به توافق برسیم و بخشی از مشکالت تعیین تکلیف 
شده اند، گفت: با پیمانکار ترکیه ای به این توافق رسیده ایم که 
از محل مشارکت سایت های تجاری برای ساخت اماکن عمومی 
و  کنیم  هزینه  نظامی  درمانی،  ساختمان های  مدارس،  مانند 
پیمانکار این اماکن عمومی را هم در فاز ۱۱ بسازد. همچنین 
با  آب و فاضالب برای خط انتقال تصفیه خانه جدید به توافق 

رسیده ایم و این تصفیه خانه تا ۵ سال جوابگو است.
هدایت با بیان اینکه ساخت در فازهای ۹ و ۵ بنا به دالیلی 
متوقف بود گفت: با توافقاتی که انجام شده قرار بر این است که 
قراردادها به خود سازنده ها احاله شود و در این فازها ده هزار واحد 
در حال تکمیل است. ساخت مدارس و برخی از فازهای عمومی 

هم برعهده خود پیمانکار قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس درباره فاز ۸ گفت: 
در فاز ۸، ۲۸ هزار واحد تعریف شده است که هشت هزار واحد آن 
هرچند افتتاح شده اند اما هنوز مردم در آنها ساکن نیستند و نیاز 
به آماده سازی برخی از اماکن عمومی دارد و قرار بر این شده است 
که پیمانکار نسبت به ساخت مدارس، مساجد، مخازن آب در این 
منطقه اقدام کند و تا پایان سال ۹۸ این فاز هم به اتمام می رسد.

هدایت افزود: موضوع مهمی که باعث ایجاد ارزش افزوده در 
واحدهای مسکن مهر پردیس شد بحث دسترسی های ایمنی 
این منطقه به زیرساخت های حمل و نقلی بود و حال تقاضای ما 
این است بدون اینکه باری بر روی دولت بگذاریم بتوانیم ۸۰۰ 
میلیارد تومان از منابع خودمان که مربوط به فروش ارز است 
به ساخت واحدها اختصاص دهیم. بیشتر پروژه ها در مرحله 
نوسازی هستند که اگر وزارت راه و شهرسازی در بخش قیر به 
ما کمک کند می توانیم با سرعت بیشتری واحدها را به مردم 

تحویل دهیم.

اقتصادی 5

واگذاری محاسبه کرایه کامیون ها به ادارات کل 
راهداری استان ها

مدیرکل دفتر حمل و نقل کاالی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
کشور از واگذاری محاسبه کرایه کامیون با شیوه جدید ابالغی، به ادارات 

کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان های سراسر کشور خبر داد.
غالمحسین دغاغله در حاشیه بازدید از روند احداث شهرک حمل و نقل ساوه در 
گفت وگو با ایسنا، به برخی مطالبات رانندگان در حوزه های مختلف اشاره کرد و 
افزود: با نهایی شدن روش محاسبه تن کیلومتر و اجرای آن در سراسر کشور یکی 

از خواسته های بحق رانندگان محقق شد.
وی با اشاره به مطرح شدن این موضوع در سالجاری نیز گفت: با دستور وزیر 
راه و شهرسازی کارگروهی مختص رانندگان کامیون تشکیل شد و کارگروه 
دیگری به عنوان زیرمجموعه کارگروه اصلی به منظور تعیین کرایه براساس تن 
کیلومتر با حضور نمایندگان تشکل های صنفی، صاحبنظران و اساتید دانشگاهی 

و کارشناسان خبره سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تشکیل شد.
دغاغله با اشاره به تشکیل افزون بر ۳۰ جلسه اصلی و فرعی برای تعیین کرایه 
براساس تن کیلومتر در این کارگروه، گفت: برای اجرایی شدن این طرح ۱۰۶۰ نفر 
ساعت زمان کار کارشناسی با حضور مسئوالن و کارشناسان سازمان، نمایندگان 
کامیون داران و رانندگان، اساتید دانشگاه، صاحبنظران و شرکتهای مشاور صرف 
شده است و نهایتا به یک فرمول و نظر مشترکی دست یافتیم که طی نامه ای از 
سوی ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور به استان ها ابالغ شد.

وی بیان کرد: براساس این دستورالعمل یک نرخ پایه )نرخ شاخص مبنا هر تن 
کیلومتر ۱۰۳۳ ریال( و نیز ضرایبی از ۰.۷۵ تا ۱.۲۵ درصد تعیین شده است و 
ضرایبی هم برای حمل کاال در مسیرهای کوهستانی، مواد خطرناک و کاالهای 
خاص در نظر گرفته شده است که تعیین میزان ضرایب بر عهده استان هاست که 
با برگزاری جلسات مشترک کارگری و کارفرمایی عالوه بر محاسبه مسیر و مسافت 

ها برای هر مسیری هر استانی ضرایب خاص را اعمال کند.
مدیرکل دفتر حمل و نقل کاالی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور 
در ادامه به برگزاری جلسه نهایی در ۱۹ آذرماه سالجاری گفت: صورتجلسه نهایی 
تنظیم و با امضای ریاست سازمان به استان ها ابالغ شده است که در برخی استان 

ها اجرایی و در مابقی نیز در حال طی مراحل نهایی و توافق هستند.
وی بیان کرد:  محاسبه شاخص های اولیه تن کیلومتر بر اساس عوامل هزینه ای 
قیمت تمام شده و نرخ تن کیلومتر با در نظر گرفتن هزینه ها در واحد تن کیلومتر 
و تجمیع آنها صورت گرفته است، این نرخ بدون احتساب هزینه های سربار مانند 
کمیسیون، بیمه مسئولیت مدنی، تخلیه  و بارگیری محاسبه شد. وی با اشاره به 
اینکه قطعا این طرح مشکالتی هم در پی خواهد داشت، بیان کرد: با هم افزایی و 
همدلی بین سازمان و تشکل ها مشکالت احتمالی که بوجود خواهد آمد برطرف 

می شود و تالش خواهیم کرد تا نقاط ضعف این طرح برطرف شود.
دغاغله تصریح کرد: سازمان راهداری همچنین به منظور برطرف کردن نقاط 
ضعف و نقایص احتمالی برای اجرای طرح تن کیلومتر جلسات تخصصی ماهانه 
برگزار می کند و هرگونه تغییرات در قیمت، اقالم هزینه ای ناوگان و سایر هزینه 
ها نرخ بار براساس تن کیلومتر به روز خواهد شد و تالش خواهیم کرد در این 

جلسات ماهانه مشکالت اجرایی طرح را با نظرات کارشناسی برطرف کنیم.

در معامالت پنج روزه تاالر شیشه ای رخ داد

رشد قیمت ها و صف های میلیونی خرید برخی سهام
طی پنج روز کاری در این هفته شاخص های بازار سرمایه با رشد مواجه و 
برخی از سهم ها با صف های میلیونی خرید روبرو شد. شاخص صنعت در 

این مدت با ۹۴۱ واحد رشد همراه بود.
به گزارش ایسنا، روز چهارشنبه )۲۸ آذرماه سال جاری( شاخص کل بازده نقدی 
و قیمتی بورس اوراق بهادر تهران در تراز ۱۵۶ هزار و ۸۳ واحدی قرار داشت، اما 
با گذشت پنج روز کاری، این شاخص ۲۳۶۰ واحد رشد کرد و به رقم ۱۵۸هزار و 

۴۴۳ واحدی رسید.
در تاریخ مذکور شاخص آزاد شناور تراز ۱۶۷ هزار و ۵۴۸ واحدی را تجربه کرد 
اما با گذشت پنج روز کاری این شاخص نیز ۴۴۸۹ واحد رشد و رقم ۱۷۲ هزار و۳۷ 

واحدی را تجربه کرد.
همچنین شاخص بازار اول و دوم هرکدام  به ترتیب ۲۲۶۰ و ۲۱۸۸ واحد رشد 
و  رقم ۱۴۲هزار  تا  رشد  واحد  با ۹۴۱  این ها شاخص صنعتی  بر  کردند. عالوه 
۱۴۶واحدی باال رفت. طی این هفته نمادهای پاالیشی، پتروشیمی، بانکی بیشترین 
تاثیر در نوسانات شاخص بازار داشتن در مقطعی از معامالت تعدادی از سهم های 
بانکی با صف خرید همراه شدند. سنگینی تقاضا نسبت به عرضه سبب شد که 
قیمت ها در این گروه با رشد مواجه شود. در آخرین روز معامالتی این هفته در عین 
حال که شاخص های بازار سهام رشد را نشان دادند، حجم و ارزش معامالت نیز در 
این روز با افزایش روبرو شد؛ به طوری که در پنجشنبه اخیر ارزش معامالت بورس 

تهران از رقم ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان رد شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی :

مردم نگران کمبود سیب زمینی نباشند
معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به از سرگیری صادرات سیب 
زمینی گفت : کشاورزان و مصرف کنندگان نگران قیمت و کمبود سیب 

زمینی نباشند و این محصول به قیمت مناسب در بازار عرضه خواهد شد.
به گزارش ایرنا، عباس کشاورز شامگاه پنجشنبه در جیرفت با بیان اینکه ممنوعیت 
صادرات سیب زمینی از سوی وزارت جهاد کشاورزی لغو شده است، اظهار داشت: 
کشاورزان می توانند در فصل برداشت، بدون هیچ گونه محدودیتی اقدام به صادرات 
سیب زمینی کنند . وی تصریح کرد: به منظور حمایت از تولید محصوالت کشاورزی 
این بخش در بحث  از متضرر شدن  و مطالبه کشاورزان در راستای جلوگیری 
ممنوعیت صادرات، صادرات سیب زمینی از سر گرفته خواهد شد. معاون زراعت 
وزارت جهاد کشاورزی گفت: جنوب استان کرمان یکی از قطب های مهم تامین 
کننده سیب زمینی در طرح استمرار کشور است. وی افزود: با توجه به اینکه هر ساله 
در فصل زمستان سیب زمینی طرح استمرار در شهرستان جیرفت و جنوب کرمان 
دچار خسارت می شد اما امسال خسارت سرمازدگی و کاهش تولید را در جیرفت 
نداریم و تولید استمرار، جوابگوی نیاز کشور و صادرات به بازارهای خارجی هم است.

کشاورز از ابالغ خرید توافقی گوجه کشاورزان بوشهر و هرمزگان نیز خبر داد و 
گفت: در صورت پایین آمدن قیمت گوجه در این استان ها سازمان تعاون روستایی 

به عنوان مباشر خرید، برای خرید توافقی محصول وارد بازار خواهد شد.
جنوب استان کرمان با سه هزار و ۵۰۰ هکتار کشت سیب زمینی طرح استمرار، 

از قطب های اصلی تولید این محصول در کشور به شمار می رود.
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قیمت جدید چند محصول سایپا اعالم شد/سراتو و چانگان گران تر شدند
گروه خودروسازی سایپا طی بخشنامه ای قیمت جدید محصوالت خود را به نمایندگی های فروش اعالم کرد. به گزارش ایسنا، گروه خودروسازی سایپا طی بخشنامه ای به نمایندگی های فروش قیمت جدید محصوالت خود را ابالغ کرده است. براین 

اساس پراید SE۱۵۱ )وانت پراید( ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است. قیمت اعالم شده توسط گروه خودروسازی سایپا برای چانگان سی اس 3۵، به ۱۲7 میلیون تومان رسیده است؛ در حالی که قیمت این محصول پیش از این 
7۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان بوده و جهش ویژه ای را تجربه کرده است. همچنین کیا سراتو آپشنال ۱6۰۰ دنده ای، ۱76 میلیون تومان و سراتو آپشنال ۲۰۰۰، با قیمت ۱۹6 میلیون تومان عرضه  خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی خبر داد

اختصاص شش ردیف برای مسکن مهر در الیحه بودجه ۹۸
اخبار

سرمایه گذاری بیمه ها در بانک ها کاهش می یابد
برای  بیمه مرکزی  بیمه گران و  از تالش سندیکای  البرز  بیمه  مدیرعامل 
اصالح آیین نامه سرمایه گذاری شرکت های بیمه به منظور کاهش حداقل 

سرمایه گذاری بیمه ها در بانک ها از 3۰ درصد به ۱۵ درصد خبر داد.
به گزارش ایسنا، بروز شرایط تورمی در اقتصاد کشور عالوه بر اثرگذاری بر اقالم 
مصرفی و گران شدن کاالها روی صنایع تولیدی و خدماتی اقتصاد هم تاثیر می گذارد. 
صنعت بیمه یکی از این صنایع است که با شدن گرفتن تورم به ناچار باید خود را برای 

انجام تغییراتی آماده کند.
صنعت بیمه برای ایفای تعهدات مختلف و بعضا سنگین خود باید در حوزه هایی 
که می توانند در بلندمدت سودآور باشند سرمایه گذاری کنند. بانک ها و امالک یکی 
از مطمئن ترین و سودآورترین سرمایه گذاری های بیمه ها در طول سال های گذشته 
بوده است. در سال جاری )۱۳۹۷( اما بروز شرایط تورمی باعث شده تا رفته رفته نرخ 
تورم به حداکثر سود پرداختی بانک ها نزدیک شود. در چنین شرایطی به نظر می رسد 

شرکت های بیمه باید به سمت سرمایه گذاری در فعالیت های مولد تغییر ریل دهند.
ضرورت  درباره  ایسنا،  با  گفت وگو  در  البرز  بیمه  مدیرعامل  تاجدار،  رسول 
سرمایه گذاری مولد بیمه ها با بیان این که سرمایه  گذاری توسط شرکت های بیمه 
تابع یک آیین نامه است، اظهار کرد: در تمام دنیا هم وضعیت به همین منوال است و 
نهاد ناظر سعی دارد تا شرکت های بیمه به گونه ای سرمایه  گذاری نکنند که در آینده 

نتوانند از عهده ایفای تعهداتشان بربیایند.
مدیر عامل بیمه البرز در مورد سپرده های بانکی شرکت های بیمه و سودآوری آن 
در این شرایط تورمی که نرخ تورم به سود بانکی نزدیک می شود هم اظهار کرد: اساسا 
صنعت بیمه صنعتی است که باید یک تعادل را بین میزان نقدینگی و سررسید ایفای 
تعهدات خود ایجاد کند، بنابراین این که گفته شود چون سود بانکی به تورم نزدیک 
شده است شرکت های بیمه نباید در آن سرمایه  گذاری کنند به صورت مطلق گزاره 
صحیحی نیست، چرا که بیمه ها باید همیشه یکسری وجوهی را داشته باشند که برای 

ایفای برخی تعهدات خود به آن دسترسی آنی داشته باشند.
وی با اشاره به آیین نامه بیمه مرکزی درباره  سبد سرمایه گذاری شرکت های بیمه، 
اظهار کرد: طبق آیین نامه فعلی حداقل ۳۰ درصد از سپرده های بیمه باید در بانک ها 
باشد، اما حداکثری برای آن مشخص نشده است. با این حال اخیرا اقداماتی توسط 
سندیکای بیمه گران و بیمه مرکزی انجام گرفته است و این آیین نامه در حال اصالح 

شدن است تا این حداقل ۳۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش پیدا کند.
احتمال کاهش کف سپرده گذاری  به  اشاره  با  پایان  البرز در  بیمه  مدیر عامل 
اساس  براین  که  گفت  درصد  به ۱۵  درصد  از ۳۰  بانک ها  در  بیمه  شرکت های 
گزینه های دیگری در بخش سرمایه  گذاری های بورسی و غیربورسی پیش بینی شده 
است که به نظر می رسد می تواند دست شرکت های بیمه را برای سرمایه  گذاری های 

دیگر باز بگذارد.
به گزارش ایسنا، مطابق با آمارهای مرکز آمار نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آذر ماه 
سال جاری )۱۳۹۷( به ۱۸درصد رسید که نسبت به ماه گذشته )١٥.٦ درصد( ٢.٤ 

واحد درصد افزایش داشته است.

دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران تزریق نقدی 
ندانست  موثر  کارگران  معیشت  وضع  بهبود  در  را  پول 
و تاکید کرد: توزیع کاالهای اساسی و مایحتاج ضروری، 
کارگری  خانوارهای  معیشت  وضع  به  کمک  راه  بهترین 

است.
اختصاص کاالهای  درباره  ایسنا،  با  در گفت وگو  ابوی  هادی 
اساسی و مورد نیاز کارگران از طریق اتحادیه امکان، گفت: اتحادیه 
امکان از این جنبه که ساختار تعاونی دارد و متعلق به مجموعه 
کارگری است برای توزیع اقالم و کاالی مورد نیاز کارگران خوب 
است منتها این اتحادیه نمی تواند جنس ارزان توزیع کند مگر این 

که دولت حمایت کند.
امکان،  محصوالت  از  کارگران  کمرنگ  استقبال  درباره  وی 
گفت: در سالهای گذشته کاالی نامرغوب در اختیار اتحادیه قرار 

می گرفت و برنج یا گوشتی که به دست کارگر می رسید از کیفیت 
پایینی برخوردار بود؛ به همین دلیل کارگران امروز از فروشگاه های 

بزرگ خرید می کنند.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ادامه داد: اگر 

قرار است مذاکراتی با اتحادیه امکان برای تامین اقالم ضروری 
کارگران صورت گیرد دولت باید وارد عمل شود تا کاالی با کیفیت 
و نرخ مناسب عرضه شود ولی چنانچه مذاکرات مربوط به عرضه 
کاالی  کننده سبد  توزیع  دولت  و  است  غذایی  بسته حمایت 
کارگران است باید با مجموعه ها و سازمان های تامین کننده مذاکره 
کند به این نحو که برای تامین گوشت مناسب با شرکت پشتیبانی 
امور دام و برای تامین برنج مرغوب با شرکت بازرگانی دولتی 
هماهنگ شود. به گفته ابوی، فعال کردن تعاونی امکان هم موجب 
ارتقای جایگاه بخش تعاون به عنوان یک تشکل مردمی می شود، 
هم مایحتاج ضروری و اساسی خانوارهای کارگری را تامین کند و 

مهمتر از آن به رونق تولید و بازار کار کشور کمک می کند.
این مقام مسئول کارگری در پایان با انتقاد از فروش شرکتهای 
شستا، گفت: به جای فروش این مجموعه ها باید مدیریت ها را 

تغییر دهیم. حتی اگر این شرکتها زیان ده هم باشند متعلق به 
کارگران هستند و باید از آنها حراست کرد. شرکتی که ماهانه 
چند میلیون پاداش بدهد معلوم است که زیان ده می شود.این 
شرکتها را به دست تشکل های کارگری بدهند تا ببیند چقدر 

سوده می شوند.
به گزارش ایسنا، در حالی که بسته های حمایت غذایی دولت 
به اکثر گروههای مورد هدف دولت اختصاص یافته و بسیاری از 
کارمندان و بازنشستگان دولتی نیز آن را دریافت کردند به گفته 
مقامات کارگری، این طرح هنوز در مورد کارگران اجرایی نشده 
بازنشستگان  عالی  کانون  رئیسه  هیات  عضو  یک  است.پیشتر 
کارگری گفته بود که بسته حمایتی ۲۰۰ هزار تومانی ُمسکن 
بازنشستگان دوا  از معیشت کارگران و  مقطعی است و دردی 

نمی کند.

مقام مسئول کارگری مطرح کرد

»اتحادیه امکان« سبد کاالی کارگران را توزیع کند


