
محدودی�ت  ب�دون  پاس�ارگاد،  بان�ک 
تسهیالت ارزان قیمت اعطا می کند

بانک پاس��ارگاد، بدون محدودی��ت و با هدف کمک 
به رشد و ش��کوفایی چرخه اقتصاد کشور و افزایش 
دامنه ی خدمات بانکی، تس��هیالت ارزان قیمت اعطا 
می کند.ب��ه گ��زارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، 
اعطای تسهیالت ارزان قیمت به عنوان یکی از خدمات 
ارائه شده در بسته حمایتی ویژه ی بانک پاسارگاد، به 
اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل، فعاالن اقتصادی و 
پذیرن�دگان فع�ال دستگاه های کارت خوان بانک ارائه 
می ش��ود. پرداخت این تسهیالت، بر اساس مراوده ی 
مش��تری با بانک اس��ت و محدودیت ندارد. تنوع در 
نرخ تسهیالت و تعیین نحوه ی بازپرداخت بر اساس 
نیاز مش��تری از دیگر ویژگی های این خدمت است.

در این طرح، مش��تریان با افتتاح حساب جاری و یا 
کوتاه مدت، به ازای هر یک میلیون ریال موجودی در 
روز، یک امتیاز کسب کرده و متناسب با این امتیاز، 
مش��مول برخورداری از این تس��هیالت می شوند.بر 
اساس این خبر، حداقل مبلغ تسهیالت اعطایی برای 
اشخاص حقیقی 200 میلیون ریال و برای اشخاص 
حقوقی 500 میلیون ریال تعیین شده است. نرخ این 
تس��هیالت نی��ز 9 الی 18 درصد برای حس��اب های 
جاری و 18 درصد برای حساب های کوتاه مدت عادی 

محاسبه خواهد شد.

عملکرد باالی ۷۰ درصدی بانک توسعه تعاون 
در پرداخت تسهیالت در بخش صنعت

فتاح��ی عضو هی��ات مدیره بانک توس��عه تعاون در 
بازدی��د از طرح های تعاون��ی از عملکرد ۷0 درصدی 
در پرداخت تس��هیالت بند الف تبصره 18 در بخش 
صنعت خبر داد و گفت: این بانک به واس��طه عاملیت 
صندوق توس��عه ملی آمادگی دارد ش��رایط مطلوبی 
را ب��رای ش��رکت های داروس��ازی در رف��ع نیازهای 
ضروری کش��ور تأمین کند.وی همچنین با اشاره به 
عملکرد مطلوب بانک در پرداخت تسهیالت اشتغال 
پایدار روس��تایی گفت: بانک توانسته با پرداخت این 
تس��هیالت کمک شایانی در ایجاد اشتغال به ویژه در 
مناطق روستایی و محروم کشور نماید.گفتنی است 
شرکت زاگرس دارو از شرکت های زیرمجموعه شستا 
و فعال در زمینه تولید انواع داروها با اش��تغال حدود 
100 نفر در شهرستان زرندیه استان مرکزی می باشد.

فتاح��ی همچنین در ادامه ضم��ن بازدید از کارخانه 
تولید فوالد هیربد بابیان اینکه بانک توس��عه تعاون 
با حساس��یت های بازار صنعت فوالد آشناست افزود: 
ب��ه زودی طرح گ��ردش اعتبار مول��د )گام( در بانک 
توس��عه تعاون اجرایی می گردد.وی اب��راز امیدواری 
کرد با اجرایی شدن این طرح، نیاز واحدهای تولیدی 
جهت تأمین س��رمایه و گسترش واحدهای تولیدی 
برطرف گردد. وی همچنین با اشاره به اینکه در حال 
حاضر امکان س��وئیفت در بانک فراهم اس��ت افزود: 
بانک توسعه تعاون آمادگی دارد نیازهای صنایع را در 
مراودات ارزی برآورده نماید.شایان ذکر است کارخانه 
ف��والد هیربد با ظرفیت تولیدی ۳ میلیون تن با ۳۴ 
خ��ط تولید و در زمینی بالغ بر 15 هکتار با اش��تغال 

۷00 نفر در شهرستان زرندیه فعال می باشد

بازدی�د مدیران بان�ک ای�ران زمین، از 
موسسه خیریه کهریزک استان البرز

معاون عملیات بانکی بانک ایران زمین و هیئت همراه 
در راستای اجرای مس��ئولیت اجتماعی این بانک از 
موسس��ه خیریه کهریزک استان البرز بازدید کردند.

به گ��زارش روابط عمومی: جمع��ی از مدیران بانک 
ایران زمین در راس��تای عمل به مسئولیت اجتماعی 
و انس��انی این بانک و با ه��دف کمک به مددجویان 
موسس��ه خیریه کهریزک، از واحد اس��تان البرز این 
موسس��ه بازدید کردند.هادی قدیمی معاون عملیات 
بانک��ی، بانک ایران زمین در این بازدید با اش��اره به 
اقدامات این بانک در حوزه مسئولیت اجتماعی اظهار 
داش��ت: بانکها جزو نهادهای پیشرو در حوزه فعالیت 
های اجتماعی هستند. که در تمامی اتفاقات در کنار 
جامعه و مردم هستند.معاون عملیات بانکی در بازدید 
از بخش های مختلف این موسس��ه خیریه از تالش 
ه��ای صورت گرفته توس��ط خیرین و پرس��نل این 

موسسه تقدیر و تشکر کرد.

اخبار

  فتاح گفت:آخرین پروژه بنیاد مستضعفان آزاد راه تهران � 
شمال است که بهمن ماه امسال قطعه اول افتتاح می شود 
همچنین پالسکو نیز نیمه دوم سال آینده به اتمام رسیده 

و تحویل کسبه داده می شود.
پرویز فتاح رییس بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی اظهار 
کرد: آرامش امروز بنیاد مس��تضعفان مدیون سعیدی کیا 
رییس سابق بنیاد است و تمامی موارد در بنیاد با مشورت 
ایش��ان انجام می ش��ود تا تغییر مدیری��ت باعث تالطم در 
مدیریت بنیاد نش��ود. وی با بیان اینکه در گزارش 9 ماهه، 
برنامه بنیاد کامال محقق شد و با تغییر مدیریتی محدودیتی 
ایجاد نشده است، افزود: فروش کل بنیاد در این مدت 2۶ 
هزار میلیارد تومان بود که بیشتر از پیش بینی محقق شده 
و این نشان از موفقیت در رونق تولید در کشور دارد. رییس 
بنیاد مس��تضعفان انقالب اسالمی با بیان اینکه امیدواریم 
بتوانیم تا پایان سال خبر از فروش ۳5 هزار میلیارد تومانی 
اموال 1۷۴ ش��رکت ثبت شده در بنیاد ارائه کنیم، تصریح 
کرد:  1۶9 ش��رکت فعال هس��تند و چند مورد باقی مانده 
کاغذی و چندان فعال نیس��تند. وی اف��زود: از این تعداد 
ش��رکت در مجمع برگزار شده ۳۶ شرکت زبانده بودند که 
علت آن نوس��ان نرخ ارز در س��ال 9۷ بود که بس��یاری از 
این ش��رکت ها از زیان خارج شدند و تا پایان سال انشااهلل 
ش��رکت زیانده نداشته باشیم. فتاح گفت: بنیاد در 9 ماهه 

س��ال جاری 5 هزار و ۴00 میلیارد تومان سود کسب کرد 
و۶۷0 میلی��ارد تومان نیز مالیات پرداخت کرد که این رقم 
به یک هزار میلیارد تومان تا پایان سال می رسد که مربوط 
به س��ال 9۷ اس��ت. رئیس بنیاد مستضعفان با بیان اینکه 
برای س��ال 9۶ کال تصفیه حس��اب دریافت کردیم، بیان 
کرد: تمامی شرکت ها موظف به پرداخت مالیات هستند و 
معافیتی ندارند و در تمام سنوات گذشته مالیات پرداخت 
شده است.وی ادامه داد: سهم بنیاد مستضعفان در بودجه 

سال آینده ۶00 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
رییس بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی اظهار کرد: آخرین 
پروژه بنیاد آزاد راه تهران � شمال است که بهمن ماه امسال 
قطعه اول افتتاح می ش��ود همچنین پالسکو نیز نیمه دوم 
س��ال آینده به اتمام رس��یده و تحویل کسبه خواهد شد، 
تمامی پروژه های بنیاد تا پایان سال آینده به اتمام می رسد.

تاح گفت: در آزادراه تهران � ش��مال دولت باید ۶0 درصد 
سرمایه گذاری را اراضی بدهد که بخش زیادی از آن تحویل 
بنیاد ش��ده است و ۴0 درصد نیز از محل عوارض به منابع 
بنیاد مستضعفان باز می گردد.وی افزود: بنیاد مستضعفان 
رقیب بخش خصوصی نیست و قرار نیست جای این بخش 
را در کشور بگیرد.رییس بنیاد مستضعفان اظهار کرد: ۴5 
هزار کارمند از بنیاد مستضعفان حقوق دریافت می کنند و 

5 برابر این تعداد نیز حقوق بگیر غیر مستقیم هستند.

رییس بنیاد مستضعفان؛
قطعه اول آزاد راه تهران - شمال بهمن ماه افتتاح می شود

  عضو هیات مدیره انجمن لوازم خانگی کشور گفت: یکی 
از بزرگترین واحدهای تولیدکننده لوازم خانگی کش��ور، 
پ��س از اعم��ال تحریم ها موفق به کاه��ش 20 درصدی 
ارزب��ری محصوالت خ��ود با اعتماد ب��ه تامین کنندگان 

داخلی مواد اولیه و تجهیزات شد.
 نوید ایزدپناه افزود: هرچند ذات تحریم ها، تهدید است 
اما فرصت هایی نیز برای صنعت لوازم خانگی کش��ور به 
دنبال داش��ته اس��ت. به گفته این مقام صنفی، واحد یاد 
شده با همکاری سازندگان داخلی، موفق به داخلی سازی 
برخی قطعات داخلی موتور محصوالت لوازم خانگی بدون 
افت کیفیت محصوالت شد. وی بیان داشت: در عین حال 
تحریم ها با خروج شرکت های خارجی از کشورمان، بازار 
داخلی را به شدت کوچک کرد و همچنین بر توان خرید 
مصرف کنندگان تاثیر منفی گذاشت. ایزدپناه ادامه داد: 
تحری��م ها با افزای��ش محدودیت انتقال وج��ه و هزینه 
های حمل، افزایش هزینه های تولید و رش��د 15 تا 20 
درصدی قیمت ها را به دنبال داش��ت، اما ش��رکت های 
بزرگ ایرانی با توس��عه مقی��اس اقتصادی تولید و دپوی 
ب��ه موقع مواد اولیه مورد نیاز، همچنین توس��عه داخلی 
س��ازی، از آن یک فرصت ساختند. وی خاطرنشان کرد: 
برخی واحدهای بزرگ تولیدکننده لوازم خانگی کش��ور، 
ب��ا تولید محصوالت کیفی در کالس اقتصادی و با قیمت 
های پایین تر، به یاری اقش��ار متوسط و ضعیف شتافتند 

که بیش��تر در زمینه هود، اجاق گاز و سینک ظرفشویی 
ب��ود. عضو هی��ات مدیره انجم��ن لوازم خانگی کش��ور 
گفت: بهره گیری این ش��رکت ه��ا از واحدهای تحقیق 
و توس��عه )R&D( ق��وی با شناس��ایی نیازها و عمل بر 
مبنای ترجیحات مصرف کنندگان، دستیابی به یک بلوغ 
فناورانه در محصوالتی نظیر س��ینک ظرفشویی و اجاق 
گاز را رق��م زدند، به طوری ک��ه برخی از این محصوالت 
اکن��ون با بهترین محصوالت اروپای��ی برابری کرده و در 
م��واردی حت��ی از آنها با کیفیت ترن��د. ایزدپناه در عین 
حال، از دس��ت رفتن بازارهای صادراتی شرکت های بالغ 
از نظر فناوری را از جمله آفات تحریم برشمرد که شرکت 
ها با توس��عه بازارس��ازی و مطالعه بر بازارهای جدید از 
جمل��ه حوزه CIS ب��ه مقابله با آن ش��تافته اند؛ در این 
راستا، برقراری تعرفه های ترجیحی با این کشورها بسیار 

اثرگذار خواهد بود. 
وی تاکید کرد: حضور قدرتمند در سایر بازارها و رقابت با 
محصوالت خارجی نیازمند سه ابزار اساسی گفت وگوی 
راحت با طرف خارجی، سیس��تم مالی قدرتمند و حمل 
و نقل مناس��ب اس��ت؛ در این راس��تا ضعف دیپلماسی 
صادراتی موجب ضربه دیدن صادرات می شود. این مقام 
صنفی، همچنین طرح شناس��ه کاال را یک گام اساس��ی 
به جلو در راس��تای جلوگیری از کاالهای جعلی و تقلبی 

برشمرد.  ایرنا  

  عضو هیات مدیره انجمن لوازم خانگی مطرح کرد؛
 کاهش ۲۰ درصدی ارزبری در صنعت لوازم خانگی 

گزارش

چند صباحی است که  در هر اتفاق و رویدادی 
که در کش��ور رخ می دهد رد پای یک مساله 

بنزینی به وضوح دیده می شود .
این اتفاق که دامنه گسترده ای دارد از مواردی 
همچون گرانی کاالهای اساسی، افزایش هزینه 
حمل و نقل  و کمبود محصوالتی مانند گوجه 
فرنگی و ..  تا تورم موجود در کش��ور را تحت 
الش��عاع قرار داده و ماحصل آن این ش��ده که 
بوی بنزی��ن و تصمیماتی متاث��ر از بنزین در 
تمام  تصمیمات و مصوب��ات اجرایی متصاعد 
می ش��ود و شاید بتوان گفت »هرجا سخن از 
اتفاق است ،رد پای یک طرح بنزینی به چشم 

می خورد«
مصداق ای��ن جمله را به خوب��ی می توان در 
اقدام��ات وزارت نفت به عنوان متلی اصلی در 
اجرایی ش��دن  طرح س��همیه بندی بنزنین و 
افزای��ش ۳00 درصدی آن دی��د ،طرحی که 
ت��ا چند هفت��ه قبل از آن زنگن��ه همچنان از 
بی برنامگ��ی برای آن خبر م��ی داد و مدعی 
ب��ود  دولت برنام��ه ای ب��رای افزایش قیمت 
بنزین ندارد. نخس��تین دقیقه های بامداد روز 
2۴  آبان ماه س��ال جاری  و همزمان با اعالم 
خبر افزایش قیمت بنزین هنوز هم نش��ان از 
بی برنامگی متولیان در روند اقدامات کش��ور 
دارد اما هر چه که بود و هس��ت و به واس��طه 
مشکالت عدیده ای که در کشور وجود داشته 
و دارد دولت بر اساس قانونی نسبت به اجرای 
آن اقدام کرد. اما تمام داستان به این افزایش 
قیمت و تبعات ناش��ی از آن خالصه نشد چرا 
که اصل داس��تان  و برنامه های ناشی از آن به 
مرات��ب جذاب تر و پر حاش��یه دار تر از خود 

بنزین و افزایش قیمت آن  بود. 
حکایتی از جنس گازسوز کردن

در میان  دهها  داس��تان بنزین��ی جالبی که 
وجود داشته و دارد شاید جذابترین آن همین  
حکایت گاز س��وز کردن خودروها باشد کهبه 
اعتقاد متولی��ان وزارت نفت ؛تجرایی ش��دن 

کامل آن می تواند بخش زیادی از مش��کالت 
مص��رف بنزین و البته آلودگی ه��وا را مرتفع 
کند . آلودگی هوایی که ساالنه جان ۷ میلیون 
انس��ان را در دنیا میگیرد و این روزها ایران به 

شدت درگیر آن است. 
طرح گاز س��وز کردن خودروها طرحی نیست 

که تازه به سرانجام رسیده باشد و 
ش��اید عقبه ای 20 ساله داش��ته باشد عقبه 
ای ک��ه بخش��ی ازآن به زمانی ب��از می گردد 
که اس��حاق جهانگیری در سمت وزیر صنایع 
و مع��ادن نقش آفرینی م��ی کرد و همواره در 
ت��الش بود تا از اج��رای این ط��رح به عنوان 
اقدامی در راستای کاهش مصرف سوخت یاد 

کند. 
ف��ارغ از تاریخچه این ط��رح ،طی هفته های 
اخی��ر و درس��ت زمان��ی که بهبوه��ه کاهش 
مص��رف بنزی��ن مطرح ش��د و در پ��ی آن در 
شورای اقتصاد مصوب شد که تا سقف ۶ هزار 
و 500 میلیارد تومان در طرح گازس��وز کردن 
خودروهای پرمصرف سرمایه گذاری  شود ؛این 
طرح وارد فاز جدید از اجرا شد. به این ترتیب  
با اجرایی ش��دن ای��ن تفاهم نامه یک میلیون 
و ۴۶۴ هزار تاکس��ی، ون )تاکس��ی(، وانت و 
مسافربر شخصی بنزینی به دوگانه سوز تبدیل 
می ش��وند و همچنی��ن حمایت از توس��عه و 

تولید خودروهای تجاری نیمه سنگین گازسوز 
محقق خواهد شد. اگرچه تا پیش ازاین مصوبه 
و  همزمان با افزایش قیمت بنزین بخش قابل 
توجهی از تقاضا به این سمت سرازیر شد ؛آن 
هم در ش��رایطی که متولی ای��ن طرح معلوم 
نبود اما ابتکار عم��ل وزارت نفت دراین میان 

حکایت جالبتری بود .
تالش در مسیر صرفه جویی

طی هفت��ه های اخیر وزارت نف��ت به منظور 
کاه��ش مص��رف بنزین نس��بت ب��ه امضای 
تفاهم نامه توس��عه ناوگان دوگانه س��وز کشور 
با ش��رکت خودروس��ازی ایران خ��ودرو اقدام 
کرد اقدامی که در ظاهر مزایای بی ش��ماری 
داشته و دارداما  حاشیه هایی به مراتب بیش 
از این متن برای آن ثبت ش��د. در این مزاسم 
صادق آبادی مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی از صرفه جویی 10 
میلیون لیتری در بنزین مصرفی روزانه کشور 
با گازسوز کردن نزدیک به یک میلیون و 500 
هزار خودروی ناوگان حمل ونقل عمومی خبر 
داد و پیش بین��ی کرد؛ با گازس��وز کردن یک 
میلیون و ۴۶۴ هزار خ��ودرو عمومی، مصرف 
روزانه بنزین کش��ور ح��دود 10 میلیون لیتر 
کاه��ش یابد. به باور وی و با احتس��اب اینکه 
قیمت هر لیتر بنزین  50 سنت باشد، از محل 

گازسوز کردن خودروهای حمل ونقل عمومی 
در کش��ور، حدود یک میلیارد و 800 میلیون 
دالر صرفه جویی محقق خواهد شد. وی هدف 
از انعقاد تفاهم نامه توسعه ناوگان گازسوز کشور 
را کاهش مصرف بنزین، کاهش آالیندگی هوا 
با جایگزینی سوخت پاک و کاهش هزینه های 
حمل ونقل بار و مسافر عنوان کرد و مدعی شد 
که »گام بزرگ توس��عه صنعت سی ان جی در 
س��ال 8۴ برداشته شد و به جایی رسیدیم که 
امروز پس از سال ها تالش و همکاری تنگاتنگ 
وزارت نف��ت و بخش صنع��ت در بخش عرضه 
گاز طبیعی فشرده به خودروها هیچ مشکل و 

کمبودی نداریم.«
ایمنی ؛اصل گمشده

اگر چه وی براین ادعاس��ت که مشکلی در این 
خصوص وجود ندارد اما بررس��ی های صورت 
گرفته تمام این خوش بینی ها را نقض میکند  
به این ترتیب که براس��اس اعالم کارشناس��ان 
و تحلیلگ��ران ایمن��ی و اس��تاندارد قطعات و 
تجهیزات کارگاهی یک  دغدغه جدی اس��ت 
و کارشناسان س��ازمان ملی استاندارد یا حتی 
خودروس��ازان در مورد ایمن نب��ودن برخی از 
قطعات و تجهیزات کارگاه هایی که هم اکنون 
وظیف��ه اصلی دوگانه س��وز ک��ردن را به عهده 
دارند، هش��دار می دهند. وزارت نفت در حالی 

قرار است ۶500 میلیارد تومان درآمدحاصل از 
افزای��ش قیمت بنزین را به این مهم اختصاص 
دهد که هنوز استانداردی برای این مهم تدوین 
نش��ده و  چال��ش گاز س��ور ک��ردن کارگاهی 
خودروها خو یک مس��اله مهم و درخور توجه 

است. 
انحصار درد همیشگی

درای��ن طرح مقرر بود ت��ا در ابتدا خودروهای 
پ��ر مص��رف مانند وانت  ،تاکس��ی و ون ها در 
اولویت قراربگیرند و به ترتیب سایر متقاضیان  
از ای��ن ط��رح بهر مند ش��وند ام��ا دراین بین  
اقدامات وزارتنف��ت آن هم بدون هماهنگی با 
وزارت صنعت؛مع��دن و تجارت  ک��ه در واقع 
متولی اصلی این طرح اس��ت  حکایت جالبی 
اس��ت . اینکه  وزارت نفت  ب��از هم انحصار را 
به چرخه فعالیت های این چنین وارد کرده  و  
از میان این تعداد خودرو س��از در کشوزر مهر 
تایید بر پیش��انی ایرانخودرو زده به یک طرف 
و اینکه هماهنگی الزم با سایر نهادهای متولی 
را نداردب��ه طرف دیگر براس��اس اعالم رئیس 
اتحادیه سوخت های جایگزین ؛روزانه ۳0 هزار 
تقاض��ا در س��امانه این اتحادیه برای گازس��وز 
کردن محصوالت بنزین س��وز ثبت می ش��ود 
؛اما همچنان راهکاری برای چالش هایی مانند 
تامی��ن تجهیزات و قطعات م��ورد نیاز در این 
زمینه  و صد البته استانداردهای این تجهیزات 
باقی اس��ت و نکته اصلی و مهم آن اس��ت که 
وزارت نفت براین باور اس��ت که روند خوبی را 
طی کرده و به س��رمنزل مقصود رسیده است 
اما اینکه قراردادهای انحصاری و تجهیزات غیر 
استاندارد واز همه مهمتر ناهماهنگی با متولی 
اصلی این طرح که همانا وزارت صمت است چه 
تبعاتی رابرای کشور و البته مردم  دارد سوالی 
است که همچنان پاس��خی ندارد  و درنهایت 
اینکه می توان خوش��حال بود که اگراین طرح 
با همه این موانع به س��رانجام نرسد اما ۶500 
میلیارد تومان دیگر به درآمدهای دولت افزوده 
شده که نمی تواند آن را هزینه کند و بعه ناچار 

باید در پروژه های دیگر سرازیر شود. 
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وزیر صنعت، معدن و تجارت مدعی 
شد؛

از   خ�روج صنع�ت خ�ودرو 
وضعیت بحرانی  

  وزی��ر صنعت، معدن و تجارت گفت: صنایع 
خودروس��ازی و قطعه سازی که بیش از ۶00 
هزار نفر به طور مستقیم در آنها اشتغال دارند، 
از وضعیت بحرانی س��ال گذشته خارج شده 
اس��ت؛ به طوری که امروز تولید خودرو سر و 

سامان یافته و قطعه س��ازان با خودروسازان 
آش��تی کرده اند.  رض��ا رحمانی« درخصوص 
قیم��ت کاذب خودروه��ا و کاه��ش نیافتن 
تالط��م های بازار خ��ودرو در جلس��ه علنی 
مجلس شورای اس��المی افزود: زمان حضور 
اینجان��ب در وزارت صنعت، تولید خودرو در 
کش��ور در ش��رف تعطیلی بود، به طوری که 
مهر، آبان و حتی آذرماه پارس��ال یک س��وم 

این روزها تولید می کردیم.
به گفته وی، عالوه بر این مساله، دو خودروساز 
بزرگ کشور افزون بر 20 هزار میلیارد تومان 
بدهی فقط به قطعه سازان داشتند، همچنین 
بی��ش از یک میلیون دس��تگاه خودرو پیش 
فروش و تعهد ایجاد ش��ده بود. وزیر صنعت، 
مع��دن و تجارت بیان داش��ت:  اکثر ثبت نام 
کنندگان خودرو از م��ردم عادی بودند که با 
فروش ام��وال و دارایی های خ��ود به خرید 
خ��ودرو اقدام کرده بودند، خودروس��ازان نیز 
از ای��ن محل 2۴ هزار میلیارد تومان از مردم 

دریافت کرده بودند.  ایرنا   

در سال جاری رخ داد؛
ایجاد 165۰۰ شغل خانگی 

دبیر ستاد مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار 
و رف��اه اجتماعی گفت: امس��ال در نیمه اول 
حدود 1۷ هزار مجوز مش��اغل خانگی صادر 
شد که 9 هزار و 500 نفر تسهیالت دریافت 
کردن��د و از این تعداد تس��هیالت 1۶ هزار و 

500 نفر اشتغال ایجاد شده است.
مهن��از ام��ام دادی گف��ت: به دلی��ل کاهش 

درآمدهای دولت، منابع تس��هیالت مشاغل 
خانگی، امس��ال با کاهش شدید روبه رو شده 
و نس��بت به سال 9۶ و 9۷ در هر سال 800 
میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شد، بسیار 
کاه��ش یافت��ه و امس��ال این رق��م به 200 

میلیارد تومان کاهش یافته است. 
وی گفت: در صورتی که منابع جدید تأمین 
شود، منابع تسهیالت خانگی شارژ می شود.. 

وی تأکید کرد:
 امس��ال 200 میلیارد تومان تس��هیالت در 
قالب مشاغل خانگی پرداخت شده است و از 
سال 95 تا 9۷، 218 هزار مورد صدور مجوز 
بوده اس��ت که درنهایت به حدود 11۳ هزار 
نفر تس��هیالت مشاغل خانگی پرداخت شده 
که از این مقدار، ۴۷ درصد از زنان سرپرست 
خانوار هس��تند. بیشترین رشته های مشاغل 
خانگ��ی ش��امل فرش دس��تباف، پوش��اک، 
رش��ته های فن��اوری اطالع��ات و کس��ب و 
کاره��ای مجازی، پ��رورش دام و طیور بوده 

است.  فارس  

آمارها نشان داد؛
2 دهم درصد؛س�هم فرودگاه 
مهرآباد و ایستگاه راه آهن در 

آلودگی تهران  

 فرودگاه مهرآباد و ایستگاه راه آهن تهران هر 
یک تنها 2 دهم درصد )0.2( در آلودگی هوای 
تهران نقش دارند.بر اساس آنچه شرکت کنترل 
کیفیت هوای تهران اعالم کرده، بیشترین سهم 

در آلودگی هوای تهران به منابع متحرک شامل 
خودروهای س��واری، تاکس��ی، موتورسیکلت، 
وان��ت، مینی ب��وس، اتوبوس واح��د، اتوبوس 
سرویس و کامیون اختصاص دارد که مجموعاً 
۶0.8 درصد از کل تولی��د ذرات آالینده را بر 
عهده دارند.با این حال در میان منابع متحرک، 
بیشترین میزان آلودگی به کامیون ها با 15.۷ 

درصد اختصاص دارد.
از دو س��ال است طرح نوس��ازی ناوگان حمل 
و نقل باری س��نگین و جاده ای متوقف است؛ 
اخیراً محمد اس��المی در مراسم گرامیداشت 
هفته حم��ل و نقل در جمع رانندگان کامیون 
از احیای طرح نوس��ازی ناوگان خبر داده بود 
ولی از بی��ان جزئیات آن خصوصاً نحوه تأمین 
مناب��ع و نقدینگی مورد نیاز ب��رای اجرای این 
طرح خودداری کرده بود.در میان س��ایر منابع 
تولید آلودگی نیز فرودگاه مهرآباد با سهم 0.2 
درصدی ایستگاه راه آهن تهران هم با تولید 0.2 
درصد از ذرات معلق )1۶ تن( نقش چندانی در 

آلودگی هوای تهران ندارند. مهر   

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

سنگ اندازی از جنس انحصار و ناامنی
سیاست روز اقدامات متولیان در خصوص گاز سوز کردن خودروها را بررسی می کند؛


