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گـــزارش

پیک هفتم کرونا را جدی بگیرید  چشم انتظاری 700هزار
کارگر ساختمانی بدون بیمه

مديرعامـل سـازمان تأمين اجتماعـی گفت: حدود 
يـك ميليـون و 500هـزار كارگـر سـاختمانی در 
كشـور در حـال فعاليـت هسـتند، در ايـن ميـان 
كـه  دارنـد  قـرار  نوبـت  پشـت  نفـر  هـزار   700
بيمه هـای كارگـران  قانـون  مـاده 5  اصـالح  اگـر 
كارگـران  تمـام  مـا  بگيـرد،  صـورت  سـاختمانی 
سـاختمانی را تحت پوشـش بيمه تأمين اجتماعی 

می دهيـم. قـرار 
پويش هـای متعـددی بـرای بيمـه شـدن كارگران 
سـاختمانی و فصلی در سـامانه مردمـی فارس من 
ايجاد شـده اسـت، به اذعان مديـران اين پويش ها، 
خانواده هايشـان  و  خـود  آينـده  از  نگـران  آن هـا 
هسـتند، درآمدهـای ناچيـز و اغلب چنـد روزه در 
يـك مـاه شـايد كفـاف زندگی هـای سـاده آن هـا 
را ندهـد و هميـن موجـب شـده تـا نگرانـی آن هـا 
بازنشسـتگی  و  درمانـی  بيمه هـای  نبـود  دربـاره 

شـود. دوچندان 
برخـوداری كارگران سـاختمانی از خدمات درمانی 
و بازنشسـتگانی امـری مهـم و ضـروری اسـت و 
اجتماعـی كارگـران سـاختمانی  بيمـه  قانـون  در 
مصـوب سـال 1387 بر حمايـت از اين اقشـار كم 
درآمـد تأكيـد شـده اسـت. براسـاس مـاده 5 ايـن 
قانـون؛ سـازمان تأميـن اجتماعـی مکلف اسـت با 
دريافـت هفـت درصـد )7درصـد( حق بيمه سـهم 
بيمـه شـده )از كارگر( و پانزده درصـد )15درصد( 
مجمـوع عـوارض صـدور پروانـه )از مالك( نسـبت 
بـه تداوم پوشـش بيمه تمـام كارگران سـاختمانی 
اقـدام كنـد. در صـورت عـدم تأميـن منابـع الزم 
جهـت گسـترش پوشـش بيمـه ای كارگـران بـا 
تصويـب هيـأت وزيـران، افزايـش سـقف مجمـوع 
بالمانـع  بيسـت درصـد )20درصـد(  تـا  عـوارض 
اسـت. طـرح اين مـاده قانونـی در حالی اسـت كه 
چندسـالی اسـت كارگـران سـاختمانی بـه انحـاء 
و  درمانـی  بيمه هـای  از  انـد  نتوانسـته  گوناگـون 
بازنشسـتگی سـازمان تأميـن اجتماعـی برخوردار 
باشـند، موضوعـی كـه كـم برخـوردار بـودن ايـن 
طيـف از جامعـه اهميـت آن را دوچنـدان می كند، 
سـازمان  مديرعامـل  از  پرسـش  راسـتا  ايـن  در 
بيمـه  عـدم  چرايـی  دربـاره  اجتماعـی  تأميـن 
كارگران سـاختمانی را در دسـتور كار قـرار داديم. 

خبـــــر

وزير بهداشــت با بيان اين كه تعداد مراجعه مردم به مراكز واكسيناســيون برای 
دريافــت دز يادآور افزايــش يافته، افزود: در عين حــال همچنان به مردم عزيز 
توصيه می كنيم پروتکل های بهداشتی همچون فاصله گذاری و استفاده از ماسك 

را رعايت كنند.
بهرام عين   اللهی وزير بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی در حاشــيه همايش 
ملی »الله های ســپيد« كه به مناســبت بزرگداشت شــهدای مدافع سالمت و 
تجليــل از خانــواده های معظم اين شــهدا برگزار شــد،در جمــع خبرنگاران 

ضمــن تبريك عيد امامــت و واليت، غدير خم اظهار داشــت: مردم عزيز حتما 
در نظر داشــته باشــند كــه در محيط های بســته همچون اتوبــوس، هواپيما، 
 قطار و مترو از ماســك اســتفاده كنند و اميدواريم كه ايــن پيك را با موفقيت 

پشت سر بگذاريم. 
وی گفــت: همان گونه كــه قبال اعالم كردم وارد پيك هفتم كرونا شــده ايم و 

خوشبختانه مردم همچون گذشته همراهی و همکاری زيادی دارند.
عين  اللهی تاكيد كرد: مراكز بهداشــتی و درمانی مــا آمادگی الزم را  برای ارائه 

خدمات دارند، اما اميدواريم  نياز نشود كه مردم به مراكز  درمانی مراجعه كنند. 
وی در پاســخ به پرسشــی درباره شــايعات مبنی بر تزريق برخی واكسن های 
تاريخ گذشــته، گفت: هيچ كس حق ندارد واكسن تاريخ گذشته به مردم تزريق 
كند. واكســن ها دارای كد يو آی دی هستند كه تاريخ آن مشخص است و هيچ 
تغييری داده نمی شــود. وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: سازمان 
غذا و دارو نه تنها بر واكســن بلکه بر همه داروها نظارت دارد و  جای هيچ گونه 

نگرانی در اين زمينه نيست.

با وجود آنکه اعضای شــورای شهر ششم از همان روزهای 
ابتدايی حضور خود در شورا نسبت به اجرای زيست شبانه 
واكنش نشــان داده بودند؛ امــا در حال حاضر اين طرح با 

همان شيوه مديريت شهری سابق اجرا می شود.
اجرای زيســت شبانه، موضوعی اســت كه از سال 97 تا به 
امروز حواشــی زيادی را به همراه داشته و اين روزها اجرای 
آن بار ديگر بر سر زبان ها افتاده است. سال 97 بود كه اليحه 
الزام شهرداری به برنامه ريزی و بسترسازی و احيای زيست 
شــبانه با 14 رأی در صحن شورای شهر تهران به تصويب 
رســيد، طرحی كه به گفته موافقانش می توانســت اقتصاد 
شــهری و شبانه را توسعه بخشــد و از طرفی به ساماندهی 
دســت فروشان بپردازد و همچنين در شرايطی كه تهران با 
فقر نشــاط اجتماعی مواجه است می تواند با اجرايی كردن 
برنامه هايی نشــاط اجتماعی را افزايش داده و در نتيجه آن 
منجر به اعتماد عمومی شود. اين طرح عالوه بر مخالفانی كه 
در آينده و در شورای ششم پيدا كرد در همان شورای پنجم 
نيز با مخالفانی رو به رو بود به طوری كه محســن هاشمی 
رئيس شــورای شهر وقت با اشــاره به اين طرح گفت: من 
مخالف حضور فرزندانم در زيســت شبانه هستم و بنابراين 
تمايــل به اجرای اين طرح نــدارم. البته در صورتی كه اين 

مسئله در چارچوب خانواده باشد مشکل زا نخواهد بود.

 زیست شبانه اولین انتخاب 
اعضای شورای شهر ششم برای بررسی

اما پس از تصويب اين طرح در شــورای شــهر پنجم و در 
آستانه تشــکيل شورای شهر ششم يکی از مباحثی كه در 
همان ابتدای كار اعضای شورای شهر جديد با آن مخالفت 
كردند و نســبت به آن واكنش نشان دادند موضوع زيست 
شــبانه بود.احمد علوی عضو شورای شهر ششم در همان 
اولين مصاحبه های خود و پــس از انتخاب به عنوان عضو 
شــورای شهر نسبت به زيست شــبانه واكنش نشان داد و 

گفت: كليات طرح زيســت شــبانه مورد قبول است اما با 
عنوان زيست مومنانه می توانيم شب های تهران را روشن تر 
كنيم. پس از علوی، پرويز ســروری نايب رئيس شــورای 
شهر ششم نيز گفت: طرح زيســت شبانه مسئله ساده ای 
نيست و بايد مورد كارشناسی قرار گيرد شورای شهر ششم 
اقدامی را صورت نمی دهد كه به ضرر شــهر و شــهروندان 
باشــد و هر كجا نياز باشد زيست شبانه را اصالح می كند. 
منتخبان شورای شهر ششــم از يك ماه قبل از آغاز دوره 
جديد شورای شهر نسبت به زيست شبانه واكنش هايی را 
نشــان دادند و قرار بر اين شد تا نقاط ضعف و قوت طرح 

زيست شبانه را مورد بررسی قرار دهند.

 ایجاد ساختارهای زیست شبانه 
در ۱۱۴ بوستان پایتخت

امــا حاال بعد از گذشــت مدت زمان زيــادی از آغاز دوره 
جديد مديريت شــهری بار ديگر بحث زيست شبانه بر سر 
زبان ها افتاده اســت و قرار بر اين شده تا اين موضوع كه با 
واكنش و مخالفت اعضای شــورای شهر ششم مواجه بوده 
است پيش برود. سعيد بيگی مديرعامل شركت ساماندهی 
صنايع و مشاغل شهر تهران ضمن تأكيد بر اهميت موضوع 
زيست شــبانه گفت: شهردار و شورای اسالمی شهر تهران 
به اين موضــوع ورود پيدا كرده اند؛ مهم ترين اثر زيســت 
شــبانه، تزريق شادابی و نشاط در شــهر است؛ با توجه به 
آغاز تابســتان و گرمی هوا در روز، می توان از خنکی هوای 
شــب برای ايجاد سرزندگی در شهر از طريق زيست شبانه 
اســتفاده كرد. وی با بيان اينکه اهداف زيست شبانه نبايد 
مزاحمتی برای موضوعــات ديگر ايجاد كند، افزود: اجرای 
زيست شبانه نياز به پيوست اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 

دارد و ايــن موضوع تنها مربوط به شــركت ســاماندهی 
نمی شــود و بايد بخش های ديگر شهرداری تهران در اين 
باره به ما كمك كنند. بيگی در تشــريح اقدامات الزم برای 
فعال كردن زيست شبانه گفت: نمايشگاه های كوتاه مدتی 
توسط شركت ســاماندهی در نقاط مختلف شهر تهران در 
حال اجراســت؛ برگزاری اين نمايشگاه های موقت از لحاظ 
عدم ايجاد معضالت ترافيکی و عدم آســيب رســاندن به 
اصناف بررسی می شــود؛ رسته ای كه ساليانه به شهرداری 
ماليات و عوارض پرداخت می كنــد نبايد بخاطر بازارهای 
موقت دچار آســيب شــود.وی در ادامه عنوان كرد: پس 
از بررســی تمام شــاخص های تخصصی، امکان ايجاد بازار 
يا نمايشــگاه موقت طی دو تا ســه ماه وجود دارد؛ عمده 
اين بازارهای موقت در ســاعات شب هم فعاليت می كنند 
و اين موضوع به فعال كردن زيســت شبانه كمك می كند 
همچنيــن ون كافه ها يکــی ديگر از عوامــل فعال كردن 
زيســت شبانه اســت. بيگی گفت: حدود 114 بوستان در 
ســطح شهر تهران شناسايی شــدند تا مناطق 22 گانه به 
همراه شركت ســاماندهی از ظرفيت بوستان ها به صورت 
موقتی برای ايجاد ساختارهای زيست شبانه استفاده كنند.

زیست شبانه به الیحه و طرح احتیاج ندارد
اما حاال به وجود آنکه اعضای شورای شهر در ابتدای كار معتقد 
بودند كه برای اصالح زيستض شبانه نايب رئيس كميسيون 
فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر تهران معتقد است 

كه زيست شبانه احتياجی به طرح و اليحه جديد ندارد. 
عليرضا نادعلی نايب رئيس كميسيون فرهنگی و اجتماعی 
شــورای اسالمی شــهر تهران در گفتگو با مهر، با اشاره به 
زيست شبانه گفت: به اعتقاد بنده زيست چه روزانه باشد و 

چه شبانه اگر در چارچوب قوانين جمهوری اسالمی ايران 
باشــد و ضوابط و ارزش ها را مراعات كند هيچ تزاحمی با 
موارد ديگری ندارد. وی ادامه داد: همان گونه كه زيســت 
روزانه بايد در نظم قانون و چهارچوب ها باشد زيست شبانه 
نيز بايد در همين راستا باشد و از همين قاعده تبعيت كند.
زيست شــبانه مانند زيســت روزانه با حفظ چهارچوب ها 
مورد تأييد شورای شهر قرار دارد و بايد متناسب با ظرايف 
فرهنگ ايرانی و اســالمی باشــد. نادعلی بــا بيان اينکه 
هم اكنون در بســياری از بوســتان های تهران جشن هايی 
توسط شهرداری تهران صورت می پذيرد گفت: همگی اين 
جشن ها در شب برگزار می شــوند برای مثال تعداد بسيار 
زيادی از كنسرت ها و جشنواره ها كه در بوستان های شهر 
تهران رخ می دهند در شب به وقوع می پيوندند و در تمامی 
اين جشن ها هزاران نفر از شهروندان تهرانی حضور دارند.

نايب رئيس كميسيون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی 
شــهر تهران تصريح كرد: زيست شبانه مانند زيست روزانه 
با حفظ چهارچوب ها مورد تأييد شــورای شهر قرار دارد و 
بايد متناسب با ظرايف فرهنگ ايرانی و اسالمی باشد. وی 
در واكنش به اينکه آيا بايد اليحه ای برای زيست شبانه به 
شــورای شهر ارسال شود يا خير گفت: اين موضوع مسئله 
خاصی نيست در گذشته نيز وجود داشته و اكنون استمرار 
پيدا می كند و شــورای شهر هيچ مخالفتی با زيست شبانه 
نــدارد و اگر قرار بود مخالفتی وجود داشــته باشــد اين 
زيســت در يك جايی متوقف می شد. نادعلی تصريح كرد: 
البته شــب عوارض خاص خــود را دارد و بايد نظارت های 

مخصوص را در رويدادهای شبانه داشته باشيم.
آنگونه كه مشــخص است زيست شبانه با همان اليحه دوره 
پنجم در حال اجرايی شــدن و پيش رفتن اســت و شورای 
شــهر جديد بنايی برای اصالح اليحه ای كه در دوره گذشته 
به تصويب رسيده است ندارد و سرانجام چرايی مخالفت های 
ابتدايی اعضای شورای شهر با اين طرح نيز مشخص نيست.

زیست شبانه خوب یا بد؟

حامد حسین ولی بیک معاون اقتصادی 
و مالی فوالد مبارکه گفت: به منظور تسهیل 
در امر اجرای طرح های توسعه تعریف شده 
برای گــروه فوالد مبارکه که بدون شــک 
در توســعه صنعتی و اقتصادی کشور مؤثر 
خواهنــد بود، گســترش تعامــات فوالد 
مبارکه با سیســتم بانکی در دســتور کار 

قرارگرفته است.
وی از ســه ماهه نخست ســال 1401 
به عنوان ایام پرافتخار و درخشــان خطوط 
تولید شــرکت فوالد مبارکــه یاد کرد و به 
ســایر ســؤاالت خبرنگار فوالد این چنین 

پاسخ داد؛
لطفا در خصــوص راهبرد فوالد مبارکه 
در زمینه های تولید، توسعه و سرمایه گذاری 

توضیح دهید.
همان گونه که مطلع هســتید همکاران 
ما در جای جای شــرکت باهمت بلند خود 
در ســال 1400 و البته ســه ماهه نخست 
ســال جاری علی رغــم تحریم هــا و همه 
محدودیت های موجود در حوزه مواد اولیه 
و انرژی و همچنین پاندمی کرونا توانستند 
کارنامه درخشــانی از خــود برجا گذارند و 
در بدترین شرایط که بسیاری از شرکت ها 
و ســازمان ها حتی در تراز جهانی با رکود 
مواجه بودند، نه تنها در حوزه تولید متوقف 
راهبردی  برنامه ریزی های  با  بلکه  نشــدند 
و هدفمند موفق شــدند گام های ارزنده ای 
در راستای توســعه اقتصاد ملی بردارند؛ و 
با عبــور از تولید 10 میلیون تن فوالد خام 
در گروه فــوالد مبارکه ســهم حدود 50 
درصدی خود در تولید فوالد کشور را حفظ 
نمایند. عاوه بر این با ایفای نقش محوری 
در ابَــر پروژه هایی نظیــر انتقال نفت گوره 
به جاســک که از آن به عنــوان بزرگ ترین 
و استراتژیک ترین پروژه های ملی یاد شده 

است، نیز افتخارآفرینی نمایند.
برنامه و راهبــرد مدیریت فوالد مبارکه 

در ادامه این راه چیست؟
در حــال حاضــر پروژه هــای از پیش 
تعریف شده توســعه ای در فوالد مبارکه به 
بهره برداری رســیده اســت و زمینه کسب 

ایــن موفقیت ها را فراهم آورده اســت اما 
بــرای بزرگ تریــن هلدینگ فوالدســازی 
کشــور و خاورمیانه این پایان راه نیســت 
و برای گام هــای بعــدی برنامه ریزی های 
حساب شده ای تعریف و در حال اجراشدن 

است.
شــرکت فوالد مبارکه به منظور اجرای 
ابر پروژه های توسعه ای خود همچون نورد 
گرم شماره 2 و سایر پروژه های تعریف شده 
در گــروه، در ســال 1400 حجم باالیی از 
مصارف نقدینگــی را پیش بینی کرده بود؛ 
که خوشــبختانه ســهامداران شــرکت در 
مجمع عمومی با افزایش ســرمایه به مبلغ 
84.000 میلیارد ریال از محل سود انباشته 
برای اجرای طرح های توسعه ای مذکور که 
از همه مهم تر طرح نورد گرم شماره 2 بود 

موافقت نمودند.
مدیریت شــرکت در این مسیر دشوار 
برای مدیریت منابع چه راهکارهایی در نظر 

گرفته است؟
در بخشــی از این اقدامات ازآنجایی که 
پرداخت های مربوط به طرح های توسعه ای 
مذکور از ابتدای ســال 1401 شــروع شد 
لذا شــرکت با مازاد نقدینگی مواجه شــد 
بر این اســاس و به منظور مدیریت مناسب 
منابــع نقدینگی در حســاب های بانکی و 
حفظ منافع ســهامداران وجــوه نقد مازاد 
بانکی سپرده گذاری گردید  در حساب های 
که مانده این حســاب ها در پایان ســال به 
مبلغ 130.000 میلیارد ریال بالغ گردید. با 
روی کار آمــدن دولت جدید و قرار گرفتن 
شــرکت فوالد مبارکه در گروه پیشــتازان 
پیشــرفت ایران بیش از 400.000 میلیارد 
ریال پروژه در ســطح ملی که شامل طرح 
نیروگاه 1000 مگاواتی و خرید 50 دستگاه 
لوکوموتیو بود در دســتور کار قرار گرفت. 
همچنین قرارداد ابَر پروژه نورد گرم شماره 
2 در سال 1401 به مرحله پرداخت رسید 
و پیش پرداخت بخش ارزی آن انجام شــد. 
ازآنجایی که طرح های مذکــور منابع مالی 
و نقدینگی بســیار باالیی را جذب نمودند 
بنابراین مانده حســاب های سپرده بانکی به 

میزان قابل توجهی کاهش یافت به طوری که 
در بعضی از بانک ها مانده این ســپرده ها به 

صفر رسیدند.
جایگاه گروه فوالد مبارکه در توســعه 

صنعتی و اقتصاد ملی چگونه است؟
گروه فوالد مبارکه بــا گردش عملیات 
مالی بیــش از 350 هزار میلیــارد تومان 
در ســال به یکی از شرکت های اثرگذار در 
سطح کشور مبدل گشته و در همین راستا 
این شرکت، توسعه اقتصاد کشور به منظور 
کاهــش نرخ تــورم و از طریق کاهش نرخ 
رشد پایه پولی را یکی از رسالت های اصلی 

خود می داند.
طبیعتا چنین گردش مالی به مدیریتی 
هوشمند و هدفمند نیاز دارد؛ در این زمینه 

چه تمهیداتی اتخاذشده است؟
این شــرکت جهــت مدیریــت بهینه 

منابع و مصارف مالی در نظر دارد تا سیستم 
خزانه داری متمرکز مالی را در کل گروه خود 
مســتقر نماید. ازجمله اقداماتی که در این 
راستا به عمل آمده انعقاد تفاهم نامه همکاری 
با کلیه بانک های داخلی جهت تمرکز وجوه 
نقد در حســاب های قرض الحسنه جاری و 
عدم سپرده گذاری این وجوه در حساب های 

سپرده به منظور کسب سود سپرده است.
در این راســتا اولین تفاهم نامه با بانک 
تجارت در تاریخ 12 تیرماه 1401 به امضا 
رسیده که طبق آن با تجمیع وجوه نقد در 
حساب های قرض الحسنه جاری، تسهیات 
ریالی با نرخ هــای ترجیحی برای کل گروه 
اخذ می گردد. بــا اجرای ایــن تفاهم نامه 
انتظار مــی رود ضمن کاهــش هزینه های 
مالــی در گروه فــوالد مبارکــه از گردش 
منابع مالــی در عملیاتی غیــر از عملیات 

تولید جلوگیری شــده و با 
حرکت به ســمت بانکداری 
اســامی از برکات افزایش 
تولیــد اشــتغال و پایداری 
کسب وکار در صنعت کشور 

بهره مند گردیم.
سخن پایانی؟

به یــاری خداوند، گروه 
فوالد مبارکه مفتخر اســت 
که با تولید انواع محصوالتی 
که بسیاری از آن ها وارداتی 
بوده انــد و همچنیــن بــا 
به  عمل  و  اشــتغال آفرینی 
اجتماعی  مســئولیت های 
در مســیر توسعه اقتصادی 
در حال  و صنعتی کشــور 

حرکت است.

معاون اقتصادی و مالی شرکت فوالد مبارکه خبر داد:

گسترش تعامالت فوالد مبارکه با سیستم بانکی


