
تقویت ظرفیت های اقتصادی استانی، 
اولویت بانک توسعه تعاون

مدیرعام��ل بانک توس��عه تعاون در ادامه س��فر به 
اس��تان کرمان ضمن بازدید از طرح های تولیدی و 
تعاونی در شهرستان بافت در جریان روند پیشرفت 
آن ها ق��رار گرفت.به گزارش رواب��ط عمومی بانک 
توس��عه تعاون، طرح گردشگری توس��عه عمران و 
پرورش شترمرغ شرکت تعاونی آبانگاه کویر ازجمله 
طرح هایی بود که حجت اهلل مهدیان در دومین روز 
از س��فر به اس��تان کرم��ان از نزدی��ک در جریان 
فعالیت های آن قرار گرفت.مدیرعامل بانک توسعه 
تعاون همچنین با ش��رکت در جلس��ه رفع موانع و 
مشکالت تعاونی های مشکل دار در شهرستان بافت 
گفت: بانک توس��عه تعاون با تمام امکانات و منابع 
موجود در خدمت رونق بخش تعاون کش��ور اس��ت 
و تقوی��ت ظرفیت های اقتصادی اس��تان همواره از 
اولویت های مهم در برنامه های بانک توس��عه تعاون 

است.
مهدیان همچنین در بازدید از مرکز نوآوری تعاون 
اس��تان کرمان در نشس��تی با مدیران شرکت های 
مستقر در این مرکز گفت: حمایت از مراکز نوآوری 
یکی از اولویت های مهم در برنامه های بانک توسعه 

تعاون است.

بانک ایران زمین عضو بازار بین بانکی 
ارزی شد

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، با درخواست  
بان��ک ایران زمین در خصوص تقاضای دسترس��ی 
به پورتال ارزی و س��امانه تامین ارز و س��امانه نیما 
و همچنین عضویت در ب��ازار بین بانکی ارز تهران 

موافقت کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، با ابالغ 
بان��ک مرکزی جمهوری اس��المی ایران به ش��بکه 
بانک��ی، بانک ای��ران زمین با دریاف��ت مجوز انجام 
عملیات ارزی در س��طح مرحله س��وم به عضویت 

رسمی بازار بین بانکی ارز تهران در آمد.
بر اس��اس این مجوز از این پ��س بانک ایران زمین 
ضم��ن عضویت در بازار بین بانک��ی ارزی تهران و 
دسترسی به س��امانه نظام یکپارچه معامالت ارزی 
)نیما( و همچنین عضویت در بازار متشکل معامالت 
ارزی، قادر به انجام معامالت ارزی با بانک مرکزی و 
سایر بانک ها خواهد بود.براساس این گزارش بانک 
ایران زمین با ایجاد اتاق معامالت ارز و پیاده سازی 
اس��تانداردها، مقررات و ضوابط اجرایی تعیین شده 
از س��وی بانک مرکزی، حایز شرایط دریافت مجوز 
انجام عملیات ارزی در س��طح مرحله سوم از سوی 

بانک مرکزی شده است.

بهره برداری طرح پرتودهی گاما 
شهید شهریاری با تسهیالت بانک 

صنعت و معدن 
طرح پرتودهي گاما شهیدشهریاري از طریق ویدئو 
کنفران��س و ارتب��اط با رییس جمه��ور و با حضور 
اس��تاندار و مدی��ران ارش��د اس��تانی چهارمحال و 
بختیاری و مدیر اس��تانی این بانک روز پنجش��نبه 

هجدهم دیماه سال 99 به بهره برداري رسید.
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��اني بان��ک صنعت و 
مع��دن، این ط��رح با تالش، هم��ت و حمایت این 
بان��ک با ه��دف پرتودهي موادغذایي و پزش��کي با 
ظرفیت 70 هزارمتر مکعب پرتودهي در س��ال در 
منطقه ویژه اقتصادي استان چهارمحال و بختیاري 
با تس��هیالت ارزي این بانک ب��ه مبلغ 2 میلیون و 
680 ه��زار دالر و تس��هیالت ریالي ب��ه میزان 50 
میلیارد ریال و اش��تغالزایي 61 نفر وارد مدار تولید 
شد.شرکت ش��ارپرتو ایرانیان موسوم به طرح ملي 
پرتودهي گاما ش��هید ش��هریاري یک زیرس��اخت 
ب��ه ش��مار مي رود ک��ه در حوزه صنای��ع غذایي و 
تجهیزات پزش��کي با س��رمایه اولیه 100 میلیون 
ریال و تولید 70 هزار مترمکعب پرتودهي در سال 
شروع به کار نموده است . این زیرساخت در رعایت 
اس��تاندارها و پروتکل هاي بهداشتي و حذف مواد 
ش��یمیایي در حوزه نگهداري و افزایش ماندگاري 
موادغذای��ي ، میوه و صیفي جات کاربرد دارد و در 
حوزه تجهیزات پزش��کي نیز در بخش اس��تریل به 

کار گرفته مي شود.

جزییات حساب سپرده سرمایه گذاری 
آتیه طالیی سه

س��پرده سرمایه گذاری آتیه طالیی 3 بانک مسکن 
ام��کان جدید به منظور پس انداز طیف مش��تریان 

فراهم می کند.
به گ��زارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مس��کن-

هیبن��ا، به تازگی و با راه اندازی حس��اب س��پرده 
سرمایه گذاری آتیه طالیی 3 برای جذب سپرده ها 
و پس اندازها با محوریت طیف گسترده مشتریان، 
امکان تازه ای به منظور بسترسازی برای گسترش 
فرهنگ پس انداز به واس��طه این امر فراهم ش��ده 

است.
س��پرده سرمایه گذاری آتیه طالیی 3 بانک مسکن 
ب��ا ترویج هدف پس انداز با هدف احیا و گس��ترش 
این فرهنگ در بین مش��تریان بانک، تامین آتیه و 
دس��تیابی به س��رمایه باالتر از محل تجمیع منابع 
خ��رد در دوره بلندمدت بدون محدودیت س��نی را 
برای س��پرده گذاران فراهم م��ی کند. از مهمترین 
مزایای این حساب می توان به امکان انتخاب مبالغ 
و زمان واریزی بعد از افتتاح حساب توسط مشتری 
و همچنین عدم اعمال جریمه در صورت تغییر در 

زمان و مبالغ واریزی اشاره کرد.

اخبار گزارش

ط��ی ای��ن روزها اخب��ار زی��ادی از بازار خ��ودرو به گوش 
می رس��د. وزیر صمت می گوید به دنب��ال واردات خودرو از 
چین هس��تیم و از کمیسیون تلفیق خبرهایی در خصوص 

واردات خودروهای دسته دوم می رسد. 
کارشناس��ان صنعت خودرو نیز معتقدند باز ش��دن درهای 
ورود خودروه��ای خارج��ی ب��ه کش��ور س��بب می ش��ود 

خودروهای داخلی با کیفیت باالتری تولید شود. 
بررسی های میدانی نشان می دهد، وضعیت بازار خودرو در 
حالت بسیار آشفته ای اس��ت. چرا که تولید خودرو داخلی 
نسبت به حد نصاب سال 1396 تقریبا نصف شده است. در 
آن مقطع خودروسازان داخلی حدود 1.5 میلیون دستگاه 
در طی س��ال تولید داشتند اما امروز پیش بینی می شود در 
پایان س��ال چیزی حدود 700 هزار دستگاه خودرو تولید 

شود.

 به دنبال شکست انحصار در صنعت خودروسازی  
علیرضا رزم حس��ینی وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره 
احتمال همکاری خودروسازان ایرانی با شرکت های چینی 
برای تولید خودرو که در برخی رسانه ها مطرح شده است، 
می گوید: در صنعت خودروسازی به دنبال شکست انحصار، 

افزایش تولید و تقویت رقبای جدید در بازار هستیم.
وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت با بیان اینکه هر ش��رکتی 
آمادگی داشته باشد که عمق ساخت داخل را افزایش دهد، 
م��ورد حمایت وزارت صمت اس��ت، می گوید: در تالش��یم 
امکانی فراهم شود تا شرکت هایی که می توانند، خودروهای 
با کیفیت و با قیمت مناس��ب در داخل تولید کنند؛ ما گام 

به گام در جهت تحقق این سیاست پیش می رویم.

 مجلس واردات خودرو دست دوم را آزاد کرد
واکاوی مصوبه کمیسیون تلفیق نشان می دهد، تنها مجوز 
واردات خودروه��ای کار کرده در مناطق آزاد صادر ش��ده 
اس��ت. در همین رابطه از کمیس��یون تلفیق بودجه 1400 
خبر رس��یده اس��ت که تغییراتی در فرایند واردات خودرو 
اعمال ش��ده اس��ت. مصوبه کمیس��یون تلفی��ق بودجه در 
خص��وص واردات خودرو دو رکن اساس��ی دارد. اول اینکه 
واردات خودرو به مناطق آزاد در س��ال آتی ممنوع اس��ت. 
این دقیقا نکته ای اس��ت که در بسیاری از رسانه ها به نقل 
از کمیس��یون تلفیق مطرح شده اس��ت. اما رکن دوم این 
مصوبه این اس��ت که در س��ال آتی خودروهای موجود در 
مناط��ق آزاد می تواند برای ورود به س��رزمین اصلی ثبت 

سفارش شود.
بر این اس��اس هرچند ارزی بابت واردات خودرو از کش��ور 
خارج نمی ش��ود اما عمال به صورت گسترده مجوز واردات 
خودروهای کارکرده و دس��ت دوم و یا به عبارتی مستعمل 

صادر ش��ده است. نکته جالب توجه اینکه بر اساس قوانین 
باالدس��تی واردات خودرو مس��تعمل ممنوع اس��ت اما به 
ه��ر ترتیب کمیس��یون تلفیق این مجوز را ص��ادر کرده و 
در ص��ورت تایید در صحن علنی مجل��س احتمال واردات 
خودروهای موجود در مناطق آزاد به سرزمین اصلی بسیار 

زیاد است. 
در مصوبه کمیس��یون تلفیق آمده، دولت به منظور تنظیم 
ب��ازار خودروه��ای وارداتی مکلف ش��د، ضمن شناس��ایی 
خودروهای خارجی غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد با 
اخذ حقوق گمرکی و س��ود بازرگانی متناسب با معیارهای 
مش��خص ش��ده، ظرف مدت یک م��اه از تاری��خ ابالغ این 
قانون نسبت به ثبت س��فارش و اجازه واردات خودروهای 
غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام 

کند.
همچنین نرخ س��ود بازرگانی در تناس��ب ب��ا نوع خودرو و 
سال س��اخت باید بگونه ای تنظیم ش��ود که در مقایسه با 
قیمت های کف ب��ازار، منجر به س��ود غیرمتعارف بیش از 
20 درصد برای وارد کنندگان نش��ده و در صورت مشاهده 
روند فزاینده تفاوت می��ان قیمت های کف بازار و وارداتی، 
دولت می تواند نس��بت به تجدیدنظر در نرخ سود بازرگانی 

اقدام کند.
 واردات خودروهای موضوع این تبصره برای س��ازمان های 
مناط��ق آزاد تجاری و صنعتی و ش��رکت های تابعه آن ها 
و دس��تگاه های موضوع م��اده 5 قان��ون مدیریت خدمات 
کش��وری و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های تابعه 
آن ها ممنوع اس��ت، همچنی��ن واردات هرگونه خودرو در 

سال 1400 به مناطق آزاد تجاری و صنعتی ممنوع است.

 ۳ گام اصلی برای بهبود صنعت خودرو
س��ه گام مهم برای بهبود وضعیت صنعت خودروی کشور 
این اس��ت که ابت��دا باید ترکیب س��هامداران ش��رکتهای 
خودرویی تصحیح ش��ود؛ گام دوم خصوصی سازی درست 
خودروس��ازان است و گام سوم، مساله قیمت گذاری است. 
نباید با قیمت گذاری دس��توری، تولید را تحت فش��ار قرار 

داد
س��عید مدنی، مقام مسئول اسبق در صنعت خودرو به این 
س��ه نکته اش��اره کرده و می گوید: ابتدا باید ترکیب سهام 
خودروس��ازان تصحیح ش��ود؛ در اوایل دهه 90 به صورت 
شرکت های تو در تو بودند و سهام یکدیگر را خریده بودند 
و دولت را نگران کرده بودند با وجود این که مدیران دولتی 
در ش��رکت های خودروسازی حضور داش��تند اما مشخص 
نیس��ت که چرا جلوی این قضی��ه را نگرفتند. دولت نگران 
ب��ود که اگر رها کند مدیران خود را از طریق ش��رکت های 
زیرمجموعه ای که سهام خودروسازی را خریدند به صورت 
مادام العمر انتخاب کنن��د. در حال حاضر باید تکلیف این 
سهام مشخص شود زیرا دولت سهام زیادی ندارد اما نگرانی 
از ای��ن بابت وجود دارد که مدی��ران مکانیزمی بگذارند که 
خودشان، خودش��ان را انتخاب کنند. این موضوع در طرح 

تحقیق و تفحص مجلس هم آمده است.
مدنی با بیان اینکه مس��اله دوم، خصوصی س��ازی اس��ت، 
ادامه می دهد: بعد از اینکه ترکیب سهام مشخص شد باید 
به موضوع خصوصی س��ازی ورود کرد. در مساله خصوصی 

سازی باید تنگ نظری را کنار گذاشت تا کسانی که اهلیت 
داشته و س��رمایه کافی دارند بتوانند سهام خودروسازی ها 
را بخرند. االن برخی از شرکت های بزرگ سهام خریده اند 
اما قدرت زیادی ندارند. باید فضا برای خصوصی س��ازی به 

تدریج فراهم شود.
وی تصریح می کند: البته منظور از خصوصی سازی، شیوه ای 
نیست که برای هفت تپه، آذرآب، هپکو و … انجام شد بلکه 
باید ش��یوه های دیگر را اجرا کرد؛ به عنوان مثال در کشور 
چین برای خصوصی س��ازی، به ش��رکتی که اهلیت داشت 
س��ال اول 75 درصد س��هام را می داد و برنامه می گرفت و 
اگر طبق این برنامه عمل می ش��د سال بعد 5 درصد اضافه 
می ش��د؛ یعنی دولت قدرت خود را حفظ می کرد و خریدار 
را مجبور می کرد که توانمندی خود را ثابت کند و بعد تمام 
س��هام را می داد. اما در کشور ما س��هام را به صورت قسط 
بندی می فروشیم آن هم بدون اینکه اهلیت فرد برای دولت 
به صورت دقیق احراز شود. در واقع خصوصی سازی باید با 

نظارت دولت اما بدون دخالت دولت انجام شود.
این کارش��ناس صنعت خودرو می گوید: مساله سوم مساله 
قیمت گذاری است. اگر قرار است خدمتی به مصرف کننده 
ش��ود بهترین کار آزادس��ازی قیمت است زیرا با این شیوه 
کنونی، قیمت گذاری دس��توری منجر ب��ه افزایش قیمت 
در ب��ازار آزاد ش��ده اس��ت. وقتی با قیمت های دس��توری 
می خواهن��د خ��ودرو را به صورت قرعه کش��ی بفروش��ند 
میانگین 5 میلیون نفر ثبت نام می کنند آیا تمام این افراد 
خریدار واقعی هس��تند؟ قطعاً اینطور نیس��ت و بسیاری از 

افراد برای سرمایه گذاری ثبت نام می کنند.
مدنی تصریح می کند: اگر قیمت گذاری آزاد شود در کوتاه 
مدت قیم��ت خودرو در بازار آزاد پایین می آید و حاش��یه 
س��ود خوبی به جیب خودروس��از می رود که خودروس��از 
می توان��د با خیال راح��ت خودرو تولید کن��د و دولت هم 
بدون دخالت و با توجه به حاشیه سود، از خودروساز برنامه 
تولید می گیرد و بر اس��اس آن برنامه بر عملکرد و توس��عه 
محصول نظارت می کند. االن هر چقدر به خودروساز فشار 

وارد شود وضعیت بازار خودرو بهبود نمی یابد.
وی اضافه می کند: اگر قیمت در حاش��یه بازار تعیین شود، 
عرض��ه و تقاضا خود را تنظیم می کن��د و در نهایت قیمت 
خودرو متناس��ب ش��ده و دالل نیز از بازار خارج می شود و 

حتی صادرات هم رونق می گیرد.
در پای��ان بای��د گفت با توجه به ش��رایطی ک��ه در صنعت 
خودروس��ازی کش��ور داری��م واردات الزم اس��ت. در واقع 
واردات خ��ودرو به صنعت خودروی کش��ور کمک می کند 
و رقابت س��ازنده ای در بازار ایجاد می کند تا خودروسازان 
بیش��تر به فکر بهبود کیفیت باش��ند چراکه در یک فضای 

رقابتی صنعت رشد می کند.

 همتی مطرح کرد؛
توقف رشد»پول« عالمتی از کاهش 

انتظارات تورمی  
رییس کل بانک مرکزی گفت: نهادهای قانونگذار اجازه 
هرگونه دخالت و س��لطه بر سیاس��ت گذاری پولی را از 
نهادهای مختلف گرفته اس��ت و به طور مشخص، بانک 
مرکزی را متولی سیاس��ت پولی کرده و لذا، اس��تقالل 
بان��ک مرکزی صورت قانونی و ال��زام آور به خود گرفته 

است.
عبدالناصر همتی افزود: چند نکته درخصوص متغیرهای 
پولی؛ ام��روز، گ��زارش تحلیلی آذر م��اه بانک مرکزی 
منتش��ر ش��د. دو واقعیت آماری قاب��ل توجه درگزارش 
اس��ت: 1-رشد 5/15 درصدی پایه پولی در 9ماهه سال 
جاری. 2-توقف رشد »پول« در آذر ماه و کاهش 3/10 
درصدی رش��د دوازده ماهه این متغیر در آذرماه نسبت 
ب��ه آبان ماه ب��ود. چند نکته کلیدی در م��ورد این آمار 

قابل اشاره است:
به گفته وی توقف رش��د»پول« و کاهش  رش��د دوازده 
ماه��ه آن در آذرماه نس��بت به آب��ان، عالمت مهمی از 
کاه��ش انتظارات تورمی اس��ت.همچنین کنترل رش��د 
»پای��ه پولی«، علی رغم ش��رایط بی س��ابقه اقتصادی و 
انتقال بیش��تر فش��ارهای آن به بانک مرک��زی، اگرچه 
مطلوب بانک مرکزی نیس��ت، اما اوالً رش��د پایه پولی و 
نقدینگی باید بر اس��اس شرایط مورد توجه قرار گیرد و 
ثانیاً، بانک مرکزی برای بهبود کنترل رش��د متغیرهای 
پولی،محدودیت بر رش��د ترازنامه بانک ه��ا را از دی ماه 
جاری ابالغ نموده اس��ت تا آنچه که مقدور است جهت 

کنترل تورم بکار گیرد.
 وی افزود: امروزه، مهمترین دس��ت آورد علم اقتصاد در 
عرصه سیاست گذاری، شناخت ریشه های تورم و درمان 
آن است. این مهم، نتیجه سه تغییر مهم و کلیدی بوده 
است وآن اذعان به اینکه 1-سیاست مالی بر اساس یک 
قاعده مش��خص انجام گیرد 2-سیاست پولی مستقل و 
متمرکزبراه��داف مص��رح قانون��ی خود باش��د 3-بانک 

مرکزی متعهد به هدف کاهش پایدار تورم باشد.
به اعتقا همتی؛ برای تحقق این س��ه امر، در کشورهایی 
ک��ه توفیقات مهمی در مهار و کنترل تورم داش��ته اند، 
نهاده��ای قانونگ��ذار اجازه هرگونه دخالت و س��لطه بر 
سیاس��ت گذاری پولی را از نهادهای مختلف گرفته است 
و به طور مشخص، بانک مرکزی را متولی سیاست پولی 
کرده و لذا، استقالل بانک مرکزی صورت قانونی و الزام 

آور به خود گرفته است. بانک مرکزی 

کارشناسان بررسی کردند؛
چرایی رشد قیمتی تخم مرغ 

کارشناس��ان افزای��ش قیمت نهاده ه��ای تولید، افزایش 
قیمت مصوب، افزایش هزینه های جانبی و کاهش تولید 
در نتیج��ه حذف گله های م��ادر را از دالیل عمده ادامه 

گرانی تخم مرغ در بازار عنوان می کنند.
چند ماهی اس��ت ک��ه قیمت تخم م��رغ روند صعودی 
گرفته است و در حال حاضر قیمت هر شانه آن با مبلغ 
یارانه ماهانه دریافتی مردم برابری می کند. کارشناس��ان 
چند دلیل عمده را برای افزایش قیمت تخم مرغ عنوان 
می کنند که عمده آن ها افزایش قیمت نهاده های تولید، 
افزایش قیمت مص��وب، افزایش هزینه جانبی و کاهش 

تولید در نتیجه حذف گله های مادر است.
 ناصر نبی پور  در تشریح دالیل ادامه افزایش قیمت تخم 
مرغ با اشاره به باال رفتن نرخ مصوب نهاده های دامی در 
پایان آبان ماه س��الجاری، گفت: در روزهای پایانی آبان 

ماه دولت قیمت مصوب هر کیلوگرم کنجاله س��ویا را با 
افزای��ش 20 درصدی 3 هزار 220 تومان و هر کیلوگرم 
ذرت را ب��ا افزایش 15 درصدی یک هزار و 700 تومان 

تعیین کرده است.
وی اف��زود: پیش از این قیمت مصوب هر کیلوگرم ذرت 
و جو دامی 1500 تومان و کنجاله س��ویا 2750 تومان 

بود.
س��خنگوی اتحادیه مرغ داران تخم گذار تصریح کرد: به 
تبع افزایش قیمت مص��وب، در بازار آزاد قیمت این دو 
نهاده مهم رش��د قابل توجه ای داش��ت، به نحوی که در 
حال حاضر قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا به 16 هزار 

تومان و هر کیلوگرم ذرت به 4500 تومان رسید.
وی یادآور شد: 75 تا 80 درصد از هزینه تمام شده تولید 

تخم مرغ را نهاده های دامی تشکیل می دهد.
نبی پ��ور تاکی��د کرد: افزی��ش قیمت نهاده ه��ای دامی 
درحالی اس��ت که کیفیت آنها کاهش داش��ته است که 

بر کاهش بازده تولید تاثیرگذار است.
وی از دیگر نهاده ه��ای مهم و تاثیرگذار در قیمت تمام 
ش��ده تولی��د را افزای��ش قیمت پول��ت ) جوجه نیمچه 
تخمگ��ذار( عنوان کرد و اف��زود: طی کمتر از یک هفته 
در پولت ش��اهد افزایش 11 ه��زار تومانی در هر قطعه 
بوده ای��م. قیمت هر قطعه پولت از 34 هزار تومان به 45 

هزار تومان رسیده است.
نب��ی پور اظهار کرد: از پرورش جوجه یکروزه تخم گذار 
تا س��ن 90 الی 110 روزه گی پولت ) نیمچه تخمگذار( 

حاصل می شود. ایلنا

خ��ب��رخ��ب��ر
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کارگران ت��ا آخر وقت روز پنج ش��نبه 25 دی ماه فرصت 
دارند برای ثبت نام در طرح مس��کن ملی و خانه دار شدن 

اقدام کنند.
امکان ثبت نام کارگران در سامانه جامع اقدام ملی مسکن 
ب��ه دنبال امض��ای تفاهم نامه س��اخت 200 ه��زار واحد 
مس��کونی برای کارگران و بازنشس��تگان فراهم شده است 

ک��ه دی ماه س��ال گذش��ته می��ان وزارت کار و وزارت راه 
وشهرسازی منعقد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص اعالم کرد 
که از ظرفیت ش��هرکهای صنعتی در این پروژه اس��تفاده 
خواهد شد تا کارفرمایان با استناد به ماده  142 قانون کار 
در این طرح مشارکت داده شوند وظرفیت  جامعه کارگری 
نیز به منظور تامین زمین و مس��کن کارگران به کار گرفته 

خواهد شد.
در راستای تفاهم نامه مذکور، تفاهم نامه سه جانبه ای هم 
میان وزارت کار، ش��رکت عمران شهرهای جدید و اتحادیه 
اسکان به امضا رسید که به موجب آن، اتحادیه تعاونی های 
مسکن کارگران )اس��کان( مدیریت ساخت 30 هزار واحد 
مس��کونی را برعه��ده گرفته و 10 ه��زار واحد آن حداکثر 
ظرف مدت 36 ماه در 12 ش��هر جدید و در اس��تان های 
آذربایجان ش��رقی، البرز، اصفهان، تهران، سمنان، بوشهر، 

خراس��ان رضوی، فارس، مرکزی و سیس��تان و بلوچستان 
احداث خواهد شد.

محمد جعفر کبیری، مع��اون امور تعاون وزارت کار درباره 
نح��وه ثبت ن��ام کارگران در طرح مس��کن ملی می گوید: 
کارگران می توانند هم در طرح مسکن ملی ثبت نام کنند 
و هم به عضویت تعاونی های مسکن درآیند. به موجب این 
طرح زمین در اختیار تعاونی مسکن کارگری قرار می گیرد 
و از زمینهای جوار شهرکهای صنعتی که امکان ساخت در 

آنها وجود دارد، استفاده می شود.
وی می افزاید: در حال حاضر بیشتر کارگران یا عضو تعاونی 
ها هستند یا تشکل کارگری دارند و می توانند از طریق آنها 
ب��رای ثبت نام در طرح مس��کن ملی یا عضویت در تعاونی 
مس��کن اقدام کنند ولی چنانچه عضو هیچ تعاونی مسکن 
یا تش��کل کارگری نباشند می توانند درخواست خود را به 
کارفرمایان ارائه دهند و یک تعاونی مس��کن تشکیل دهند 

و در نهایت از طریق س��امانه جامع هوش��مند بخش تعاون 
بدون مراجعه حضوری تعاونی خود را به ثبت برسانند.

بر اس��اس اعالم معاونت امور فرهنگ��ی و اجتماعی وزارت 
کار، مهلت واریز آورده در س��امانه جامع اقدام ملی مسکن 
برای کارگران و بازنشس��تگان تا 30 دی ماه تمدید شده و 
وزارت تع��اون پس از تجزی��ه و تحلیل اطالعات متقاضیان 
موج��ود در س��امانه جامع اق��دام ملی مس��کن و بانکهای 
اطالعاتی این وزارتخانه، مشخصات کارگران و بازنشستگان 
ب��ه عنوان گروههای هدف، کدملی، دهک بندی متقاضیان 
و بررس��ی وضعیت فرم ج آنها را که در سامانه جامع اقدام 
ملی مس��کن ثبت نام کرده اند به تفکیک هر استان و شهر 

تابعه احصا کرده است.
کارگران می توانند هم در طرح مسکن ملی ثبت نام کنند 
و هم ب��ه عضویت تعاونی های مس��کن درآیند و از طریق 

تشکل کارگری خود برای ثبت نام اقدام کنند.  ایسنا

  25 دی ماه؛

آخرینفرصتکارگران
برایثبتنامدرطرح

مسکنملی

انحصارزداییازبازارخودرو،آرزوییکهخاکمیخورد


