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بانک و بیمه
سهشنبه  5اسفند  1399شماره 948

اخبار

براساس اعالم مهدی پایدار رییس شورای هماهنگی
بیمه گران در استان کهگیلویه و بویراحمد کمتر از 10
درصد اماکن مسکونی و عمومی آسیب دیده در زلزله
سی سخت تحت پوشش شرکت های بیمه هستند.
به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران،
شورایهماهنگیبیمهگراندراستانکهگیلویهوبویر
احمد در گزارشی به تشریح اقدامات شرکت های بیمه
درخصوص زلزله سی سخت و نحوه خدمت رسانی به
بیمهگذارانآسیبدیدهپرداخت.براساساینگزارش
بیشاز 3هزارواحدمس��کونیدرمنطقهس��یسخت
دچار خس��ارت ش��ده اند که کمتر از  10درصد اماکن
آس��یبدیدهبیمهنامهآتشس��وزیباپوش��شزلزله
دارند.شورایهماهنگیبیمهگراناستانکهگیلویهو
بویراحمداعالمکرد؛شرکتهایبیمهکوثر،دانا،ایران
و معلم بیشترین تعداد بیمه نامه و پرونده خسارت زلزله
را دارا می باشند .هم اکنون تیم های ارزیاب خسارت با
راه اندازی ستادهای ویژه در منطقه در حال رسیدگی
به امور بیمه گذاران آسیب دیده می باشند.

بانک مهر ایران به کمک مردم
سیسختشتافت

بانک قرضالحس��نه مهر ایران بیش از  ۵۵میلیارد
ريال ،براي کمک به مردم سيس��خت که از زلزله
اخير آسيب ديدهاند ،در نظر گرفت .به گزارش روابط
عمومی بانک قرضالحسنه مهر ایران ،این بانک در
قالب پرداخت وام ،ساخت و بازسازی مراکز بهداشت
روس��تايي و پرداخت کمك بالعوض ،اقداماتي را
براي مردم سيس��خت در نظر گرفته اس��ت .برای
آس��یبدیدگان زلزل��ه ۵۰ ،میليارد ري��ال اعتبار در
نظر گرفته ش��ده که در چارچوب وام قرضالحسنه
پرداخت ميش��ود .همچنی��ن  ۵میلیارد ریال براي
س��اخت و بازس��ازي مراکز بهداش��ت روس��تايي
از س��وي اين بانک در نظر گرفته ش��ده اس��ت .در
این راس��تا ،بانک مهر ایران  ۵۰۰میلیون ريال نيز
بهصورت کمک بالعوض به آس��يبديدگان زلزله
اخير پرداخت مي کند .گفتنی اس��ت س��اعت  ۲۲و
 ۵دقیقه چهارشنبه شب  ۲۹بهمن زمینلرزهای به
بزرگي  ۵.۶ريشتر شهر سيسخت مرکز شهرستان
دنا را در استان کهگيلويه و بويراحمد لرزاند.

خــبرویـژه

 10درصد اماکن آسیب دیده زلزله
سی سخت بیمه هستند

افزایش سرمایه 1049

هیئتمدیره شرکت بیمه ملت ،پیشنهاد افزایش سرمایه این شرکت را به مجمع عمومی فوقالعاده ارائه داد .به گزارش روابط عمومی بیمه ملت؛ پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت بیم ملت با
نماد «ملت» با توجه به ماده  14قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی مصوب خردادماه سال  98مجلس شورای اسالمی و به منظور رونق تولید
و ایجاد اشتغال از طریق اصالح ساختار مالی در راستای افزایش توانگری مالی و تعمیم انواع پوششهای بیمه در کشور توسط هیاتمدیره بیمه ملت به مجمع عمومی فوقالعاده ارائه شد.
بر اساس این گزارش ،مقرر شده است تا این افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها حدقل به مبلغ  29.891میلیارد ریال و به میزان  1049درصد انجام شود.

درصدی بیمه ملت

کلید خورد

رییس کل بیمه مرکزی مطرح کرد

خبر

توسعه بیمههای زندگی جایگزین مناسب برای صندوقهای بازنشستگی
گروه بانک و بیمه :خروج مقوله بازنشس��تگی
از حال��ت کنون��ی و جایگزین کردن آن با بیمه
زندگی را راهکاری مناسب در جهت افزایش
ضریب نفوذ بیمه ،کاهش فش��ار بودجهای بر
دولت و پیوند صنعت بیمه با بازار سرمایه است.
به گزارش اسکناس به نقل از روابط عمومی
پژوهش��کده بیمه ،ریی��س کل بیمه مرکزی
در اولی��ن جلس��ه کمیته راهب��ری مطالعات
توس��عه بیمههای زندگی کشور که به منظور
برنامهری��زی ،طراح��ی و نظ��ارت بر اجرای
مطالعات در راستای توسعه بیمههای زندگی
تشکیل شده است ،با بیان این مطلب ،گفت:
در اصالحیه بودجه  1400مبالغ س��نگینی به
عن��وان پرداخت به مجموعه بازنشس��تگان
کشور برای همسانسازی در نظر گرفته شده
و ب��ا توج��ه ب��ه این که جمعیت کش��ور رو به
س��الخوردگی میرود پرداخت این مبالغ فشار
مالی زیادی در س��الهای آینده به دولت وارد
خواهد کرد .دکتر غالمرضا س��لیمانی افزود:
راه��کار ای��ن مس��ئله در بعد مل��ی و کالن،

خروج مقوله بازنشس��تگی از حالت اجباری و
جایگزی��ن کردن آن ب��ا بیمه زندگی و الزمه
آن فراه��م ک��ردن زمینه طراحی محصوالت
جدید و بازطراحی محصوالت فعلی بیمههای
زندگ��ی اس��ت .وی بیمههای زندگی را یکی
از راههای پیوند صنعت بیمه و بازار س��رمایه
دانس��ت و اضافه کرد :با توجه به تجربه اخیر
م��ردم در خری��د مس��تقیم از بازار س��رمایه،

صنع��ت بیم��ه میتواند در این زمینه جامع تر
از صندوقهای س��رمایه گذاری فعلی باشد و
با اس��تقبال بیش��تری مواجه گردد .رییس کل
بیمه مرکزی مهمترین چالش مردم در برخورد
ب��ا بیمههای زندگی را چگونگی محاس��به و
تعیی��ن ارزش بیمهنام��ه در هر لحظه از زمان
دانس��ت و خواستار اس��تفاده از الگوهای بازار
سرمایه در حوزه بیمههای زندگی شد که این

موضوع میتواند شکلگیری بازار ثانویه برای
بیمههای زندگی را نیز به همراه داشته باشد.
وی در پایان س��خنان خود به عزم و آمادگی
بیمه مرکزی در س��ه محور اصالح قوانین و
مقرراتبرایتسهیلتوسعهبیمههایزندگی،
جلوگی��ری از هرگونه م��وازیکاری و کمک
ب��ه حذف موانع توس��عه بیمههای زندگی در
کش��ور اش��اره کرده و خواستار ارائه طرحها و
برنامههای پیش��نهادی کمیته در جهت رشد
بیمههای زندگی در کش��ور ش��د .دکتر حمید
کردبچه رئیس پژوهش��کده بیمه نیز در این
نشس��ت ضمن اشاره به اقدامات پژوهشکده
در برنامهری��زی و اجرای پژوهشهای حوزه
بیمهه��ای زندگی به خصوص در س��الهای
اخی��ر گف��ت :توس��عه بیمهه��ای زندگی به
لحاظ بنی��ادی جنبههای مختلف مطالعاتی،
ترویجی ،فرهنگی و توسعهای دارد که فعالیت
جدیت��ری در تمامی ای��ن حوزهها مورد نیاز
اس��ت و عزم��ی جدی در صنع��ت بیمه ،بیم ه
مرکزی و پژوهشکده بیمه را میطلبد.

شهروندانزلزلهزدهسیسختتنهانخواهندماند

گروه بانک و بیمه :در پی وقوع زمین لرزه شهرس��تان س��ی س��خت در
اس��تان کهگیلویه و بویر احمد که بر اثر آن عده ای از هموطنان مان
آس��یب دیدند و واحدهای مس��کونی زیادی خسارت دید ،اسماعیل هلل
گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران در پیامی با هموطنان زلزله زده ابراز
همدردی کرد .به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران ،متن پیام
به این شرح است :هموطنان گرامی ،بار دیگر زمین لرزید و گوشه ای
از کشور عزیزمان ،ایران سرافراز را لرزاند .این بار ،خشم طبیعت زندگی

شهروندان سی سخت در استان کهگیلویه و بویر احمد را با سختی و
مش��کالت همراه کرد .اکنون هم خوش��حالیم و هم ناراحت و نگران.
خوش��حالیم از این که جان هموطنان عزیزمان در این حادثه در امان
ماند و شاهد خسارات جانی نبودیم و ناراحت و نگران از این که در این
شرایط سخت شیوع کرونا و زمستان و سردی هوا ،برخی از عزیزان مان
مصدوم شدند و هزاران واحد مسکونی خسارت دید .اکنون مردم غیور
این شهرستان بدون سرپناه اند و زندگی به سختی در جریان است .اما

مردم صبور ایران زمین در حوادث تلخ و ناگوار،کارنامه درخشانی از خود
به جای گذاشته اند .بارها و بارها در شرایط سختی که برخی هموطنان
مان با مشکل مواجه شده اند ،به یاری شان برخاسته اند و آن ها را در
گرفتاری ها و مشکالت رها نکردند .زلزله رودبار ،بم ،کرمانشاه و ده ها
حادثه دیگر ،همدلی و نوع دوستی مردم کشورمان را به تصویرکشید به
گونه ای که جهانیان را به حیرت وا داشت و امروز نیز اگر چه شهروندان
غیور و نجیب سی سخت نیازمندکمک هستند.

ضرورت تالش مدیران بر
راه اندازی طرح های اقتصادی مولد

عض��و هی��ات مدیره و معاون اعتب��اری و بانکداری
شرکتی بانک ملی ایران در بازدید از اداره امور شعب
اس��تان کردس��تان گفت :تالش مدیران استان باید
بیشتر بر جذب سرمایه های کالن و راه اندازی طرح
های اقتصادی مولد با اشتغال پایدار باشد .به گزارش
رواب��ط عموم��ی بانک ملی ایران ،دکتر س��ید فرید
موس��وی در این بازدید که به همراه عباس پیروزی
رئی��س اداره کل بررس��ی طرح ه��ا صورت گرفت،
از اقدام��ات موث��ر این اداره ام��ور در حوزه اعتباری
تقدی��ر ک��رد و گفت :بخش اعتباری همواره یکی از
ارکان مهم بانک بوده و کارکنان باید همواره حداکثر
تالش خود را به منظور جلب رضایت مش��تریان از
طریق اعطای تس��هیالت صحیح و به موقع به کار
گیرند .وی ضمن قدردانی از تالش همکاران در سال
جاری و اشاره بر اهمیت ماه پایانی سال در پیشبرد
اهداف و تحقق ش��اخص های بانک افزود :با توجه
به فشاری که در روزهای پایانی سال بر بدنه بانک
وارد می شود ،همکاران باید کوشا باشند تا بتوانند به
اهداف تعیین شده دسترسی پیدا کنند .عضو هیات
عامل و معاون اعتباری و بانکداری ش��رکتی بانک
همچنین با بازدید از شعبه میدان آزادی سنندج ،در
جریان امور و فعالیت های این شعبه نیز قرار گرفت.
عباس پیروزی رییس اداره کل بررسی طرح ها نیز
در این بازدید مطالبی را درخصوص نحوه بررس��ی
طرح ها و چگونگی ارسال مدارک طرح های بزرگ
جهت بررسی در اداره مرکزی عنوان کرد .در پایان
علی اش��رف یوس��فی قیاسی رئیس اداره امور شعب
استان کردستان بانک هم به ارائه گزارشی از عملکرد
این اداره امور ،مسائل و مشکالت مربوط به بخش
اعتباری و بررسی طرح ها و برنامههای آتی اداره امور
جهت دستیابی به اهداف پایان سال پرداخت.

اقتصاد اجتماعی
حوادث

شناسایی فروشندگان دارو و واکسن
کرونای قالبی در فضای مجازی

سرهنگپاشاییدربارهاقداماتپلیسفتادربرخوردبا
فروشندگاندارووواکسنکرونایتقلبی،توضیحاتی
داد.سرهنگمرتضیپاشاییرئیسمعاونتاجتماعی
پلیس فتا ناجا در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان،
درباره اقدامات پلیس فتا برای برخورد با فروشندگان
دارو و واکسن تقلبی کرونا در فضای مجازی ،اظهار
ک��رد :همزمان با ش��یوع بیم��اری کرونا در روزهای
اخیرش��اهدفروشقرصوواکس��نکرونادر فضای
مجازی بودیم و در همین رابطه افرادی را در استان
تهران ،یکی از ش��هرهای ش��مالی کش��ور و استان
کردستان شناسایی کردیم که داروی درمان کرونا را
در فضای مجازی به فروش میرساندند .وی افزود:
بعد از بررس��یهای انجام شده متوجه شدیم دارویی
ک��ه ای��ن افراد تحت عن��وان داروی درمان کرونا در
فض��ای مجازی میفروختند ،داروی تقلبی بوده که
با برچس��بهای مربوط به داروی کرونا ،آنها را به
فروش میرساندند.

آزادسازی بیش از  ۲۴هزار هکتار
اراضی تصرف شده در کشور

رئیس پلیس پیش��گیری ناجا حفظ س��رمایههای
ملی و مردمی توسط یگانهای حفاظت را از جمله
اولویتهای ماموریتی پلیس پیش��گیری دانست و
گفت :در  ۱۰ماه گذش��ته با رفع تعرض و تصرف از
 ۲۴هزار و  ۵۱۴هکتار اراضی دولتی ،کش��اورزی و
منابع طبیعی ،بیش از  ۱۸۳هزار میلیارد ریال به بیت
المال بازگشته است .به گزارش پایگاه خبری پلیس،
س��ردار مه��دی معصوم بیگی ب��ا تاکید بر ضرورت
حف��ظ س��رمایههای ملی و مردمی از دس��ت افراد
فرصت طلب و سودجو افزود :پیشگیری و مقابله با
زمین خواری از جمله اولویتهای ماموریتی پلیس
پیشگیری و یگان های حفاظت است و با هم افزایی
س��ازمانی و اش��راف اطالعاتی از این پدیده ش��وم
قاطعانه جلوگیری می کنیم .وی با بیان اینکه امنیت
بسترس��از توس��عه اس��ت افزود :با تالش  ۱۰ماهه
همکارانم در یگان حفاظت سازمانهای ملی زمین
و مس��کن ،امور اراضی و مراتع در سراس��ر کشور۷ ،
ه��زار و  ۳۰۹فق��ره حکم قضائی اجرا و از  ۳۵هزار و
 ۹۹۸فقره اراضی دولتی ،کشاورزی و منابع طبیعی
رفع تصرف و تعرض شده است.

نمکی خبر داد:

سختترین حمله ویروس کرونا در را ه است

گروه اقتصاد اجتماعی :وزیر بهداش��ت با اشاره
به آغاز فاز دوم واکسیناسیون کادر درمان از روز
سهشنبه،افزود:تولیدواکسنملیازاردیبهشت
س��ال  ۱۴۰۰در کش��ور آغاز ش��ود .به گزارش
اسکناس و به نقل از فارس ،سعید نمکی وزیر
بهداشت ،در آئین ره پویش سالمت در دانشگاه
علوم پزشکی تهران ،ابراز امیدواری کرد تولید
واکسن ملی از اردیبهشت سال  ۱۴۰۰در کشور
آغاز ش��ود .وی با اش��اره به اینکه مراحل تولید
واکسن کرونا در کشور به خوبی پیش میرود،
گفت :پیش بینی میکنیم تولید واکسن ملی را
ازاردیبهش��تس��ال ۱۴۰۰درکشورآغازکنیم
و بتوانی��م ع�لاوه بر تأمین نیاز داخل ،به صادر
کننده واکس��ن در منطقه تبدیل ش��ویم .وزیر
بهداشت با اشاره به آغاز فاز دوم واکسیناسیون
کادر درمان از روز س��ه ش��نبه ،افزود :خداوند از
فردا واکسیناسیون برای  ۱۰۰هزار نفر دیگر از
کادر درمان آغاز میشود ۲۵۰ .هزار دوز واکسن
دیگر به زودی وارد میشود و امیدواریم تا پایان
س��ال ،عالوه بر کادر درمان ،گروههای آسیب
پذیر نیز واکسینه شوند .بعد از کادر درمان ،سراغ
خانههایس��المندانوگروههایآس��یبپذیر
میرویم و امیدواریم تا پایان س��ال جاری ،این
گروهها واکسینه شوند.

آمریکاییه�ا ب�ه دنبال ای�ن بودند بگویند

کانون کرونا ایران بود

وی گف��ت :در ح��ال حاض��ر ح��دود  ۱۳ماه از
گرفتاریهمکارانمباکووید۱۹-میگذرد.البته
وقتی میگویم  ۱۳ماه ،این برای افراد کج خیال
وبدفهمرفرنسنشودکهاینهاآخرینروزهای
بهمن ماه اولین مواردش��ان را اعالم کردند ،اما
خودشانمیگویندما ۱۳ماهاستکهگرفتاریم.
اوال به کسانیکه ادعا میکنند وزارت بهداشت
قبلازپایانبهمنمواردیازکووید ۱۹-داشت،
امااعالمنکرد،اگریکموردتوانستندادعایشان
راثابتکنند،بهآنهاجایزهمیدهم.نمکیبابیان
اینکه  ۲۳۰۰تا  ۲۴۰۰نمونه ای که از دی ماه و
آذر ماه سال قبل از آنفلوآنزا نگه داشته بودیم،

را یک بار دیگر تست کردیم افزود :برایم روشن
بودبرخیآمریکاییهاوبهخصوصاسراییلیها
به دنبال این بودند که بگویند کانون کرونا ایران
بود و عده ای هم اینجا پای بیرقش سینه زدند.
بر همین اس��اس این نمونهها را مجددا تس��ت
کردیم و به جز سه نمونه در سراسر کشور ،که
از ۲۳بهم��ن ب��ه بعد بود ،هیچ موردی از کووید
در نمونههایی که برای آنفلوآنزا گرفتیم ،دیده
نشد.وزیربهداشتتصریحکرد:نمیدانمبرخی
چطور با کمال بیانصافی برای س��وار شدن بر
یک موج سیاسی تبلیغاتی به راحتی یافتهها و
گفتههایمملکتشانرازیرسوالمیبرند.اگر
کسی توانست یک مورد از کرونا را قبل از این
تاریخ اثبات کند ،نه تنها به او جایزه میدهیم،
بلکه هزار بار از او عذرخواهی می کنیم.

اجازه یاوهگویی نمیدهم


وی تاکید کرد :در عین حال برای دفاع از حیثت
عزیزانی که طی این این مدت خودشان را به آب
وآتشزدند،هیچیاوهگوییکهبخواهدسالمت
ن مجموعه را زیر سوال ببرد ،رها نخواهم کرد
ای 
و به هیچ وجه اجازه نخواهم داد .نمکی ادامه داد:
 ۱۳ماه را از این نظر گفتم که به محض اینکه
در ووهان گزارش ویروس را شنیدیم همهمان
آماده ش��دیم و بالفاصله مرزها را بس��تیم و در
تمام مبادی نفر برای کنترل گذاشتیم .شروع به
طراحیکیتکردیم.وقتی۵۷نفرازدانشجویان

ووهان را آوردیم ،با چه کیتی تست کردیم؟ با
کیتی که در پاستور طراحی شده بود .کسی به
ما کیت نداد .وقتی قم ش��دید گرفتار ش��د و بعد
گیالن ،تازه یکی از همکارانمان دستی مقداری
کیت برایمان آورد .ما ونتیالتور و ماسک و گان
را خودمان طراحی کردیم و تنها در این اقیانوس
با دستهای بسته شنا کردیم.

وی�روس جدید قدرت م�رگ چندبرابری

دارد

نمک��ی توضی��ح داد :م��ن از مدته��ا قبل در
ویدیوکنفرانسونامهاعالممیکنمکهخودتان
رابراییکیازسختترینیورشهایویروس
جه��شیافتهآم��ادهکنید.امروزدیگرویروس
موتاسیون یافته منحصر به یک نقطه نیست،
بلکه همه جا می ش��ود آن را یافت .دیش��ب دو
کیس جدید از بیرجند گزارش شد  .خیلی جاها
دارن��دمرت��بگزارشمیدهند.همکارانمن
کامال آماده اند .مردم شریف باید بدانند که این
ویروس علی رغم حرف انگلیسیها ،هم قدرت
س��رایت و هم ق��درت مرگزایی چند برابری
دارد و هم جوانترها را بیش��تر گرفتار می کند.
سه روز قبل در خوزستان کودک  ۱و  ۹ساله بر
اثر کووید ۱۹-فوت کرد.

 مج�وزی ب�رای ت�ردد ب�ه س�مت عتبات

ندادیم

وزی��ر بهداش��ت اف��زود :ما کی ب��رای تردد از

مرزها به س��مت عتبات و برگش��تش مجوز و
اجازه دادیم؟ چه کسی از من نامه دارد در این
زمین��ه .ک��دام یک از همکارانم با برخی از این
ترددها موافقت کردند؟ .اتوبوسی می آید و آن
را در مرز تس��ت می کنیم که فرد مثبت از آن
بیرون می آید .این فرد مثبت پیاده می ش��ود
و اتوبوس تا فالن شهرستان می رود .ردیابی
م��ی کنی��م و تازه موارد مثبت در آنجا پیدا می
ش��وند .تا کجا باید همکاران من تاوان ندانم
کاری برخی را بدهند .ما چه گناهی کردیم که
در  ۱۳ماه مدام باید موج ایجاد ش��ود ،موج را
بشکنیم و شهید دهیم! .نمکی گفت :خدا شاهد
است که داغ این شهدای سالمت دارد مرا نابود
می کند .نابترین بچههای نظام سالمت را از
دست دادم .داغی برای هیچ فرماندهی باالتر
از این نیست که افسران ارشد و سربازانش را
از دس��ت بدهد آن هم به دلیل ندانم کاری و
سهل انگاری دیگران .من وزیر خبر ندارم چه
کسی می آید و بیرون می رود.

اپیدمی گرفتارمان میکند


وی با با شاره به آمار مرگ و میر روزانه کرونا
گفت :نام مرا به جای وزیر بهداش��ت بگذارید
مدی��رکل م��ردهش��ورخانه!ای��ندرد بزرگی
اس��ت .ویروس ،ویروس مهاجمی است .فکر
نکنی��د ،انگلیس یکی از س��اختارهای ضعیف
س�لامت جهان را دارد .انگلیس یکی از نظام
ه��ای س�لامت مقتدر جه��ان را دارد .نمکی
هشدار داد :آلمان کشور کمی نیست در مقابل
مسایل بهداشتی درمانی ،اما به زانو درآمد .نه
گس��تردگی اقلیم ما را دارند و نه کم بضاغتی
اقتص��ادی م��ا را دارند .ما داریم فریاد میزنیم
که اپیدمی گرفتارمان میکند ،چرا گوش نمی
کنید؟ .اینطور که نمی شود مملکت اداره کرد.
چقدربایدفریادبزنموبگویم.چقدربایدخجالت
بکشم از پزشک و پرستار و علوم آزمایشگاهی
و بقیه .وزیر بهداشت تاکید کرد :نمی شود که
من ناگهان باخبر شوم که بدون اطالع ما یک
گروه آمد و گروهی رفت.

جامعه

اختصاص  ٣٥٠٠مکان
برای اسکان موقت در تهران

رئیس س��ازمان پیش��گیری و مدیریت بحران شهر
ته��ران با اش��اره به اختص��اص  ٣٥٠٠مکان برای
اس��کان موق��ت در پایتخت گفت ۹ :بوس��تان هم
در تهران آمادگی اس��کان موقت دارند.به گزارش
ف��ارس ،رض��ا کرمی محمدی در مراس��م اختتامیه
جش��نواره س��وانح طبیعی و مس��ابقه ملی طراحی
اس��کان موقت گفت :این اقدام مفیدی اس��ت که ما
در مدیریت بحران موضوع را با پیشبینی مخاطرات
پیش رو شروع میکنیم .وی افزود :با توجه به توسعه
شهرنشینی بدون مالحظات کافی ،در شرایطی قرار
داریم که کنترل و مدیریت بحران بسیار دشوار است
بهخصوص در تهران که اگر بحران بزرگی مثل زلزله
ش��دید اتفاق بیفتد دچار مشکالت جدی میشویم
و نیازمند کمک نیروهای فعال در کش��ور خواهیم
ب��ود .کرم��ی بیان کرد :ب��رای تهران ،خطر زلزله را
پیشبینی میکنیم .یکی از اقدامات خوب معاونت
شهرسازی اجباری کردن وال پست (دیوار بند) در
س��اختمان سازیهاست .وی گفت :ایجاد و توسعه
سامانه هشدار سریع زلزله و سیل از جمله اقداماتی
است که در شهرداری انجام میشود.

کاهش ۶۳درصدیقدرتخرید
کارگرانوبازنشستگانتامیناجتماعی

رئی��س اتحادیه پیشکس��وتان جامع��ه کارگری با
اشاره به کاهش  ۶۳درصدی قدرت خرید کارگران
و بازنشس��تگان در س��ال جاری ،گفت :درخواست
ما افزایش حقوق متناس��ب با کاهش قدرت خرید
بازنشس��تگان اس��ت .حس��ن صادقی در گفتگو با
خبرنگار مهر در خصوص تعیین مزد  ،۱۴۰۰اظهار
داشت :اولین جلسه کمیته دستمزد تشکیل شده و
پیشنهاد و نظر ما این است که معیار تعیین دستمزد
سال آینده ،سبد هزینه مصوب سال  ۹۷باشد .وی
گفت :بر اس��اس س��بد هزینه تعریف ش��ده در سال
 ،۹۷حداق��ل حق��وق  ۴میلی��ون و  ۹۳۰هزار تومان
برآورد ش��ده بود که مالک حقوق س��ال  ۹۸نیز قرار
گرفت .رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
اف��زود :ب��ا تورمی که در حال حاضر در جامعه وجود
دارد ،بر اس��اس همان س��بد هزینه خانوار ،حداقل
حقوق باید در س��ال آینده به  ۸میلیون و  ۷۰۰هزار
تومان برسد.

