طرحمهرداناموجبتقویتاقتصادبیمهمیشود
ابتدای بهمن امسال بود که طرح بیمه مهر
دانا در کشــور کلید خــورد؛ طرحی که به
گفته مدیرعامل بیمه دانا بــرای رفاه حال
شهروندان تهیه شده و در راستای حمایت از
سبد اقتصاد خانواده گام برمی دارد .ابراهیم
کاردگر در نشست خبری ضمن اشاره به این
موضوع که طرح مهر دانا برای نخستین بار
در کشور اجرا می شود ،گفت :فاز یک طرح
مهر دانا برای متقاضیان بیمه شخص ثالث
در سراســر کشــور اجرا می شــود .وی در
توضیح این طرح گفت :بخش قابل توجهی
از سهام داران بیمه دانا ســهام داران سهام
عدالت هستند و این طرح برای بهره مندی
این ســهام داران از بیمه نامه شخص ثالث،
بدنه و آتش ســوزی تا ســقف  2/5میلیون
تومان اجرا می شــود .به همین منظور این
طرح با صــدور بیمه نامه بــرای رانندگان

ناوگان حمل ونقل کشور آغاز شد .وی افزود:
تمامی سهام داران ســهام عدالت می توانند
بدون مراجعه به بانک ،بــه دفاتر نمایندگی
بیمه دانا مراجعــه و بدون نیــاز به ضامن،
تســهیالت بانکی دریافت و نسبت به تهیه
بیمه نامه های خود اقــدام کنند .این طرح
با همکاری بانک قرض الحســنه مهر ایران
انجام و برای رانندگان تاکســی۳ ،میلیون
و برای اتوبوس رانــان ۶ ،میلیون تومان در
قالب قرض الحسنه است .کاردگر افزود :فرد
بیمه گذار می تواند از تسهیالت وام با کارمزد
صفر ،بدون مراجعه بــه بانک و بدون ضامن
اســتفاده کند .فرد وقتی به شعب بیمه دانا
مراجعه می کند ،با ثبت اطالعات شــخصی
و خودرو خود در سیستم ،مراحل اخذ وام را
آغاز و بعد اخذ استعالمات الزم ،پرداخت وام
تأیید و در سیستم بیمه دانا ثبت میشود.

دستمزدکارگرانشناورشود
رئیس فراکســیون کارگری مجلس گفت:
ســهم مزد کارگــر در قیمت تمامشــده
تولیــد ۵.۵۶ ،درصد اســت .بهفرض اگر
 ۵۰درصــد به این عدد اضافه شــود ،فقط
 ۵/۲درصد در تورم نقش خواهدداشــت.

به گــزارش ایلنــا« ،علیرضــا محجوب»
گفت :مزدها همانند قیمتها باید شــناور
شــود؛ چرا که در حال حاضــر فاصله بین
حداقــل دســتمزد و معیشــت بســیار
وحشتناک است.

قیمت انواع میوه و صیفی جات (تومان)
نام محصول

نرخ دست چین در بازارهای
شهرداری و فروشگاه های شهرما

سیبزمینی

2,750

نام محصول

نرخ دست چین در بازارهای
شهرداری و فروشگاه های شهرما

موز

11,600

پیاز

4,200

سیب درختی

8,590

خیار درختی

7,070

انگور جوین

9,570

بادمجان

5,180

هندوانه

4,290

هویج فرنگی

2,980

نارنگی شمال

4,530

کرفس

2,760

لیمو شیرین

5,260

2,520

تامسون شمال

5140

شلغم رنگی

همه باهم ،نه به کیسه های پالستیکی

اگرچه دریافت کیسه پالستیکی حق مشتری است اما به لحاظ بهبود وضعیت محیط زیست از
کیسههای پارچه ای استفاده کنیم.

شـنبه

 4اســفند ۱۳۹۷
17جمادیالثانی 1440
شـــــماره 2771
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اقتصادشهر

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت:
با توزیع مرغ تنظیم بازاری  ۱۱هزار و ۵۰۰
تومانی ،قیمت هرکیلوگرم مرغ در بازار آزاد
حدود  ۲هزار تومان ارزان شــد .به گزارش
ایرنا ،حمید ورناصــری در ارتباط با احتمال

واردات مرغ از کشــورهای دیگر گفت :فعال
برنامهریزی در اینبــاره نداریم و نیاز بازار از
منابع داخلی تأمین میشــود اما در صورت
نیاز و تشخیص ســتاد تنظیم بازار این کار
توسط بخش خصوصی انجام خواهدشد.

روزنــــامــــه
شــــهرامــــید
وزنــــدگــــی

پاراف  پدیده جهت بررسی

گزارشی از جنجال رئیس دفتر رئیسجمهور و نماینده مردم مشهد بر سر تخصیص  1000میلیاردی
گروه اقتصاد| در اولین روز از
هفته گذشته خبری از سوی
نصرا ...پژمانفر ،نماینده مردم
مشــهد مبنــی بر دســتور
رئیسجمهور برای اختصاص
 1000میلیــارد تومــان به
ســهامداران معســر پدیده
منتشر شــد اما  4روز بعد رئیس دفتر
رئیسجمهور این خبر را خیلی محکم
تکذیب کرد.
گزارش خبری

مرغ ۲هزارتومانارزانشد

اختصاص
مابهالتفاوت
قیمت ارز
به مردم

رئیــــــس
1
سازمــــان
برنامهوبودجه گفت:
تاکنون بســتههای
 ۲۰۰هزار تومانــی جبرانی و حمایتی،
میان  ۱۶میلیون خانوار که  ۵۰میلیون
نفر از جمعیت کشور را شامل میشود،
توزیع شدهاست .به گزارش خانه ملت،
محمدباقــر نوبخت با بیــان اینکه هر
مابهالتفاوتی که از بحث تغییر قیمت ارز
از ابتدای سال حاصل شــود ،به مردم

اختصاص مییابد ،گفــت :حدود ۱۴
میلیارد دالر ارز به کاالهای اساســی
اختصــاص یافته که مبلــغ ریالی آن،
حدود  ۶۰هزار میلیارد تومان میشود.
ضمن اینکــه دولت حاضر شــده این
مابهالتفــاوت را از واردکننــدگان و
تولیدکنندگان دریافت نکند؛ به شرط
اینکه قیمت کاالها نیز افزایش نیابد.
مدیرعامــل شــرکت غلــه و
2
خدمــات بازرگانی خراســان
رضوی گفت :با فعالیت «سامانه جامع

فروش آرد صنــف ،صنعت و آزادپزها»
توزیع آرد در نانواییهای غیرمجاز این
استان متوقف شدهاســت .حمیدرضا
نوری در گفتوگو با ایرنا افزود :تمامی
واحدهای نانوایی و صنعتی که تا پیش
از این بدون برخورداری از مجوز رسمی
و پروانههــای بهداشــتی« ،آرد آزاد»
خریده و فعالیت میکردند ،دیگر امکان
خرید آرد را ندارند.
رئیس سازمان نظام مهندسی
3
معدن خراســانرضوی گفت:

عمده معادن فعال و حتی مهم در این
استان ،فاقد مســئول فنی یا مهندس
معدن هســتند و این وضعیت خالف
قانون است.
به گزارش ایســنا ،حبیبا ...ترشیزیان
افزود :بر اساس قانون ،هر معدن فعال با
هر ماده معدنی باید دارای مسئول فنی
یا مهندس معدن باشــد؛ زیرا مسئول
فنی دارای وظایف مهمی از جمله حفظ
منابع معدنی ،حفاظت محیط زیست و
منابع طبیعی است.

تناقض در سخنان محمود واعظی

محمود واعظی در جمــع خبرنگاران
و بعد از جلســه هیئتدولت با اشــاره
به خبر منتشرشــده از ســوی نصرا...
پژمانفر گفت« :کسانی که این سخنان
را مطــرح میکنند ،اغراض سیاســی
دارند .مــن چنین چیزی نشــنیدم و
مشخص نیست که این موضوع از کجا
مطرح میشود!» این سخنان واکنش
اینستاگرامی نصرا ...پژمانفر را به دنبال
داشت.
او در اینســتاگرام نوشت« :اگر واعظی
عذرخواهی نکند ،اســناد را منتشــر
میکنم و از طریق قانــون دروغگویی
واعظی را پیگیری میکنم».
حجتاالسالم پژمانفر در صحن علنی
مجلس نیــز موضوع را مطــرح کرد.
مسعود پزشــکیان و علی مطهری نیز
وجود چنین نامهای را تأیید کردند و این
باعث شد که رئیس دفتر رئیسجمهور
دست به انتشار نامهای محرمانه بزند.
نامهای که نشــان داد محمود واعظی
در نامهای خطــاب به معاون اقتصادی
رئیسجمهور دستور «بررسی و اعالم

نظر» درباره تخصیص  1000میلیارد
تومان بــرای پرداخت به ســهامداران
معسر پدیده را دادهاست.
انتشار بیانیهای از سوی روابط عمومی
دفتر رئیسجمهوری تقریبا مسئله را
حل کرد .بیانیه حــاوی نکته جدیدی
نبود اما  2نامهای که به بیانیه پیوست
شدهبود ،مســئله را برای همه روشن
کرد.بر اساس این  2نامه متوجه شدیم
که اســتاندار وقت خراسانرضوی در
تاریخ  24آذرماه در نامهای به ســران
 3قوه درخواســت اختصــاص 1000
میلیــارد تومــان بــرای پرداخت به
سهامداران معسر پدیده کردهاست.
ایــن نامــه از ســوی رئیــس دفتر
رئیسجمهور برای «بررســی و اعالم
نظر» به معاون اقتصادی رئیسجمهور
ارجاع شدهاست .این نامهای است که
برای اولینبار در اینســتاگرام محمود
واعظی منتشر شد و بر همین اساس او
ادعای نصرا ...پژمانفر مبنی بر دستور
رئیسجمهور بــرای تخصیص 1000
میلیارد تومان به ســهامداران معسر
پدیــده را رد کرد.نامهای کــه نصرا...
پژمانفر چندبار به آن اســتناد کرد،
نامهای دیگر بود.
این نامه بــه امضای احمد شــمس،
معاون هماهنگی و پیگیریهای ویژه
خدمات مدیریــت دفتر رئیسجمهور
رسیدهاست و محتوای آن دوپهلو است.
در بخشی از این نامه نوشته شدهاست:
«پیــرو نامه شــماره /97/131876م
(نامه سرپرســت اســتاندار خراسان
رضوی) مــورخ  1397/10/1متضمن
پینوشت ریاســت محترم جمهور در

خصــوص تخصیــص  1000میلیارد
تومان بــرای پرداخت به ســهامداران
معســر شــرکت پدیــده شــاندیز ...
خواهشمند اســت دســتور فرمایید
موضوع بررســی و اقدام الزم ،معمول
شود».
اگر این نامه را بهصــورت تنها و بدون
توجه به نامه استاندار خراسان رضوی
بررســی کنیم ،گمان خواهیم کرد که
رئیسجمهور دســتور تخصیص این
پول را صادر کردهاست اما به نظر نوعی
اشتباه نگارشــی در ادبیات نامه دوم
موجب این ســوءتفاهم شدهاســت و
دســتور رئیسجمهور در نامه دوم نیز
همچنان برای بررسی است.
موضوع نامه استاندار خراسان رضوی
در نامه اول «طــرح موضوع اختصاص
 1000میلیــارد تومان» اســت اما در
نامه دوم این موضوع اینگونه نوشــته

شدهاست« :پینوشت ریاست محترم
جمهوری در خصوص تخصیص 1000
میلیارد تومان برای »...عبارت «طرح
موضــوع اختصــاص 1000میلیارد
تومــان» در نامــه اول بــه عبــارت
«تخصیص 1000میلیارد تومان» در
نامه دوم تغییر کرده و رونوشــت نامه
دوم به حجتاالسالم پژمانفر ارسال
شدهاســت و او نیز این موضــوع را در
اینستاگرام خود منتشر کردهاست.
نباید جنجال رسانهای ایجاد کنیم

طبق گفتههای یک منبع آگاه به شهرآرا
در حقیقت همین اشــتباه برداشــت
درباره محتــوای نامههــا موجب بروز
اختالف میان نماینده مردم مشــهد و
رئیس دفتر رئیسجمهور شدهاســت.
هرچند به نظــر میرســد کارت زرد
گرفتن محمود واعظی از نماینده مردم

مشــهد در زمانی که تصدی وزارتخانه
ارتباطات را داشــت نیز در بــروز این
اختــاف و دعوا بیتأثیر نبودهاســت.
این مسائل را با قربان میرزایی ،معاون
اقتصادی اســتاندار خراسانرضوی در
میان گذاشتیم .او کسی است که برای
اولینبار این موضــوع را پیگیری کرد
و در زمانی که سرپرســت استانداری
خراســانرضوی بود ،نامه درخواست
تخصیــص  1000میلیــارد تومان را
نوشــت.میرزایی به بیــان این جمله
بســنده کرد« :ایجاد جنجال رسانهای
درباره این موضوع ،مشکل سهامداران
معســر پدیــده را حــل نخواهدکرد.
رسیدگی به مشــکالت شرکت پدیده
شاندیز و  54هزار سهامدار خرد آن که
اغلب در شرایط ســختی هستند ،باید
در فضای آرام و بــدون تنش پیگیری
شود».

