
اقتصادی 6

گــروه اقتصادی - شــهردار 
بندرعباس از قول مساعد مدیرکل راه 
و شهرسازی به منظور اختصاص یک 
زمین ۱۰۰ هکتار برای احداث بوستان 
در این شهرســتان خبــر داد.مهدی 
نوبانی در جلســه علنی شورای شهر 
اظهار کرد: فضای سبز به عنوان تولید 
کننده اکسیژن شهر نیازمند توجه ویژه 
اســت. وی با تاکید بر دیگر مزایای 
فضای ســبز شــهری افزود: به هیچ 

وجه موافق تغییر کاربری بخش های 
فضای سبز شــهر به سایر کاربری ها 
مانند کاربری های مسکونی و تجاری 
نیســتیم و از این مســئله جلوگیری 
خواهد شد.  شهردار بندرعباس با بیان 
اینکه کاربری های فضای سبز صرفا به 
پارک های محله ای و بوســتان تبدیل 
می شوند، ادامه داد: متاسفانه در حوزه 
نگهداری از پارک ها و فضاهای سبز 
به دالیل مختلف اقلیمی، اجتماعی و 

مدیریتی دچار مشکل هستیم که سعی 
داریم با برنامه های مشــخص برای 
این حوزه، اوضاع را بهبود ببخشــیم. 
نوبانــی همچنیــن از قول مســاعد 
مدیرکل راه و شهرســازی به منظور 
اختصاص یک زمین ۱۰۰ هکتار برای 
احداث بوستان خبر داد و عنوان کرد: 
با اختصاص این زمین و ساخت یک 
بوستان بزرگ، بخشی از نیازهای شهر 
در حوزه فضای سبز مرتفع می شود. 

این مقام مســئول در ادامه نیز با بیان 
اینکه موضوع فضای ســبز برای بنده 
حساس اســت، گفت: امیدواریم با 
پیگیری های الزم و اجرای برنامه های 
کارشناسی شده، دغدغه ها شهروندان 

رفع شود.وی با تاکید بر اینکه کاشت 
گونه کنوکارپــوس باید به طور کلی 
متوقف شود، عنوان کرد: بدون شک 
کاشت گونه های مختلف از درختان 

بومی جایگزین این گونه می شود.

شهردار بندرعباس خبرداد؛

قول راه و شهرسازی برای احداث 
پارک 100 هکتاری بندرعباس

رییس سازمان شیالت اعالم کرد؛

ایران؛ دارای رتبه نخست ناوگان 
صیادی غرب اقیانوس هند

مجید عشقی رئیس جدید سازمان 
بورس کیست؟

گروه اقتصادی -رییس سازمان شیالت ایران از رتبه بیست و ششم کشور 
در صنعــت صیــادی در جهان خبر داد و گفت: از نظر ناوگان صید و صیادی در 

غرب اقیانوس هند، رتبه نخست را داریم.
»نبی اهلل خون میرزایی« در مراسم گرامیداشت روز جهانی دریانوردی، افزود: 
در صید و صیادی جهان، ایران رتبه بیست و ششم را دارد و در اقیانوس هند رتبه 

دوم و در غرب اقیانوس هند از نظر ناوگان و صید در رتبه نخست هستیم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ۱۴۰ هزار صیاد ایرانی در عرصه 
تولید فعال هســتند، تصریح کرد: بر اســاس برنامه تدوین شده، میزان تولیدات 
ســازمان شیالت در سال گذشته باید یک میلیون و ۳۷۳ هزار تن بود که به دلیل 

مشکالت مختلف یک میلیون و ۲۶۰ هزار تن آن را محقق سازیم.
خــون میرزایــی با بیان اینکــه در موضوع پرورش ماهــی در قفس باید 
فعالیت های خود را توســعه دهیم، گفت: با بومی سازی دانش پرورش ماهی در 

قفس، به خودکفایی ۹۵ درصدی در تأمین تجهیزات قفس دست پیدا کرده ایم.
رییس سازمان شیالت ایران درباره تحقق فعالیت صیادی افزود: طبق برنامه 
تولید ۶۶۰ هزار تن مدنظر قرار گرفته بود که با تالش مضاعف عدد ۷۱۵ هزار تن 
ثبت شــد و همچنین در بخش آبزی پروری ۹۱ درصد برنامه ششم محقق شده 
است. خون میرزایی ابراز امیدواری کرد تولید محصوالت دریایی و آبزی کشور در 
سال ۱۴۰۴ به دو میلیون و ۶۰۰ هزار تن افزایش یابد. وی تصریح کرد: عمده تالش 
ما توسعه آبزی پروری است تا از ذخایر ملی صیانت بیشتری شود و با توجه به 
این رویکردها نقش بیشتری در تامین امنیت غذایی داشته باشیم. مجموع تولیدات 
شیالتی کشور در سال ۱۳۹۹ به بیش از یک میلیون و ۲۲۲ هزار تن رسیده است.

گروه اقتصادی -در جلسه فوق العاده شورای عالی بورس، مجید عشقی به 
عنوان رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین شد. در جلسه فوق العاده 
امشب شورای عالی بورس ،مجید عشقی به اتفاق آرا و با تایید وزیر امور اقتصاد 
و دارایی به عنوان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شد. مجید عشقی 
فارغ تحصیل کارشناسی ارشد پیوسته در دانشگاه امام صادق بوده و مدرک دکترای 
خود را در دانشــگاه پیام نور اخذ کرده است. سوابق اجرایی عشقی به ترتیب به 
شرح زیر است: رئیس منتخب سازمان بورس طی چند سال قائم مقام مدیر عامل 
شــرکت بورس کاال  بوده اســت. عشقی همچنین مدیر عامل سرمایه گذاری و 
خدمات مدیریت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی، عضو هیئت مدیره شرکت 
امین سرمایه لوتوس پارسیان، سرمایه گذاری توسعه نور دنارا بوده است. عشقی 
در کارگزاری تدبیرگران فردا ســرمایه گذاری پویا، گروه توسعه سیستم سانای 
شرق، سرمایه گذاری تدبیر ارزش، توسعه اقتصاد بین الملل آینده، سرمایه گذاری 
مهرگان سرمایه پارس، صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان، سامان تجارت 
تدبیر ایرانیان، گروه توسعه اقتصاد، کارآفرینان دامون، کارگزاری بانک پاسارگاد 

عضو هیات مدیره بوده است.

گروه اقتصــادی - گذر عمر و 
خدمتــی که در پایان بــه فصلی به نام 
بازنشســتگی ختم می شود. بیست و 
پنج یا ســی سال خدمتی که حاال باید 
با تامین به موقع بودجه برای این افراد 
بهترین دوران تداعی شــود. در کشور 
تعداد قابل توجهی بازنشسته از دو قشر 
تامین اجتماعی و کشوری و لشکری 
وجــود دارد که حقوق بگیر هســتند. 
این حقوق در سال های متوالی همراه 
با افزایش درصــدی در بودجه ها، تا 

حدودی با تورم پیش رفته است.
آمار بازنشستگان کشوری 
زیر نظر صندوق بازنشستگی 

کشوری
 سال گذشته بود که بازنشستگان 
کشــور با طرحی به نام همسان سازی 
حقوق ها از جانب ســازمان برنامه و 

بودجه کشــور بــا افزایش بیش از ۵۰ 
درصدی حقوق ها رو به رو شدند که تا 
حدودی این موضوع موحب رضایت 
آن هــا قرار گرفت امــا در امتداد این 
طرح، برخی از بازنشســتگان از جمله 
قشر تامین اجتماعی با تبعیض رو به رو 
شدند. به همین ترتیب سازمان برنامه و 

بودجه کشور.
نوبخت رئیس ســازمان برنامه 
و بودجه ســوم مردادماه در نامه ای به 
خزانه داری کل کشور، دستور افزایش 
و تخصیــص اعتبارات هزینه عمومی 
دســتگاه های اجرایــی صرفــاً بابت 
پرداخــت مانده مطالبات پاداش پایان 

خدمت بازنشســتگان تا پایان ســال 
۱۳۹۹ را صادر کرد.

۱۲ مــرداد ۱۴۰۰ ســازمان های 
مدیریــت و برنامه ریزی اســتان های 
سراسر کشــور ۲۹ استان به مبلغ ۷۳۴ 
میلیــارد و ۴۱۱ میلیــون تومان برای 
پاداش بازنشستگان سال ۹۹ پرداخت 
کردنــد.  بر خــالف اینکه نوبخت به 
عنــوان رئیس وقــت برنامه و بودجه 
از پرداخت ســنوات پایــان خدمت 
بازنشستگان ســال ۹۹ تا اتمام دولت 
دوازدهــم خبر داده بود اما این امر تنها 
به مبلــغ ۷۳۴ میلیارد تومان آن هم در 
چندین اســتان محقق شده است. این 
در حالی اســت که تعداد قابل توجهی 
از بازنشستگان نهادها و وزارتخانه ها 
در تماس با باشگاه خبرنگاران جوان، 
از عدم پرداخت سنوات پایان خدمت 

خود خبر می دهند.
ســنوات پایــان خدمــت 
پرداخت  هنوز  بازنشســتگان 

نشده است
موحد، بازنشســته وزارت جهاد 
کشاورزی که در سال گذشته بازنشسته 
شده است، گفت: پیگیری های بسیاری 
از وزارت جهاد کشاورزی و همچنین 
نهادهای مربوط انجام داده ایم و حتی 
برای اعتراض بــا تعداد قابل توجهی 
از بازنشستگان ســال ۹۹ که سنوات، 
مزایا و ســایر حقوق بازنشســتگی را 
دریافت نکــرده انــد، مقابل وزارت 
جهاد کشاورزی تجمع کردیم اما هنوز 

پاسخی برای عدم دریافت این حقوق 
نگرفته ایم.

ســازمان برنامه و بودجه 
بازنشستگان  ســنوات  متولی 

سال ۹۹ 
این موضوع را بنا به مســئولیت 
برنامــه و بودجــه از این نهــاد پیگیر 
شدیم که پاسخی در این زمینه دریافت 
نکردیم و به نظر می رسد سر مسئوالن 
سازمان برنامه و بودجه به تنظیم بودجه 
۱۴۰۱ شلوغ است و فعال پاسخی برای 

این موضوع ندارند!
هرچند بعــد از انتصاب رئیس 
جدید ســازمان برنامه و بودجه کشور 
بازنشستگان کشــوری و لشکری در 
نامــه ای به رئیس جدیــد این نهاد و 
همچنیــن رئیس جمهور خواســتار 
پرداخت ســنوات پایان خدمت خود 

که رقمی برای هر بازنشســته بالغ بر 
۳۷۸ میلیون تومان بوده است، شدند.با 
گشــت و گذار در گروه های این قشر 
که در شــبکه های اجتماعی مختلفی 
تشــکیل شده است، مطالبه جدی و به 
جای این افراد یعنی دریافت ســنوات 
پایان خدمت مشهود است. تالش این 
قشر برای دریافت حقوق به حق خود 
از هرنهاد نیز از جمله مواردی است به 

چشم می خورد.
ســازمان مدیریت و برنامه 
ریــزی اســتان هــا ســنوات 

بازنشستگی را نپرداختند؟
هرچند هنوز سه ماه از روی کار 

آمدن دولت جدید می گذرد و رئیس 
سازمان برنامه و بودجه از شیوه جدید 
مدیریت منابــع و مصارف در بودجه 
۱۴۰۱ خبــر می دهد امــا باید یادآور 
شــد که طبق ادعــای نوبخت بودجه 
این حوزه ) سنوات بازنشستگان ۹۹( 

تامین شده و میبایست توسط سازمان 
های مدیریت و برنامه ریزی استان ها 

پرداخت می شد.
 مشکل بازنشستگان ارگان های 

دولتی بعد از همســان ســازی های 
نصف و نیمه، ســنوات پایان خدمتی 
کــه تا حــدودی پرداخت نشــده به 
موارد دیگــری از جمله نارضایتی در 
امتیازدهی و رتبه بندی در بازنشستگی 

هاست.

رتبه بندی بازنشســتگان 
بانکی نیازمند اصالح

از  یکــی  جعفــری،  خانــم 
بازنشســتگان یک بانک دولتی اظهار 

کرد: من و بسیاری از همکارانم در زمان 
دولتی بودن این بانک استخدام و سپس 
بازنشسته شــده ایم، اما پرداختی ها نه 
طبق قانون دولت پرداخت می شــود 
و نه طبق قانون خصوصی ســازی که 
برای شکایت از وضع کنونی به دیوان 

عدالت اداری مراجعه کردیم، که اعالم 
کردند به دلیل خصوصی سازی باید به 
وزارت کار مراجعــه کنید، اما وزارت 
کار به دلیل زمان بازنشســتگی مجددا 

مــن و همکارانم را بــه دیوان عدالت 
اداری ارجــاع داد. نبود یک ســازمان 
که به سواالت  مراجعه کنندگان پاسخ 

دهد، بسیار آزار دهنده است.
امتیازدهــی به کارمندان با 

بازنشستگان متفاوت است
وی بیان کرد: قبل از بازنشستگی 
حق کارشناسی و مدیریت به کارمندان 
طبق جدول امتیازبندی پرداخت می شد 
و این مقدار در زمان بازنشســتگی هم 
باید پرداخت شــود، امــا طبق فیش 
حقوقــی، هیچ یــک از ایــن مقادیر 
پرداخت نمی شــود. این در صورتی 
است که بسیاری از کارشناسان در حال 
کار که دارای مدرک دیپلم هستند، این 

پرداختی ها را دریافت می کنند.
برای پیگیری بیشتر این موضوع، 
به ســراغ کانون بازنشستگان بانک ها 
رفتیــم و راهکار این مشــکالت را از 
زبان آن ها جویا شــدیم. مشــهوری، 
یکــی از کارشناســان اداره حقوقی 
کانون بازنشستگان بانک ها بیان کرد: 
قوانیــن و تمام جــداول رتبه بنده به 
کانون بازنشســتگان ابالغ می شود و 
براساس آن تمام پرداختی ها صورت 
می گیرد. بــرای کارکنانی که در حال 
حاضر بانکشان خصوصی است، برای 
اقامه دعوا باید به وزارت کار مراجعه و 
پیگیری کنند. وی ضمن اشاره به روند 
ثبت شــکایات در این زمینه تصریح 
کــرد: افراد بایــد از طریق وزارت کار 
طرح دعوا کنند، سپس پرونده آن ها از 
طریق کانون بازنشستگان بررسی می 
شــود و پس از بررسی اداره حقوقی و 
اثبــات ادعای متقاضی در دادگاه های 
مربوط، ماب التفاوت پرداختی به آنها 

بازگردانده خواهد شد.
با پیگیری ها از مســئوالن حاضر 
در ایــن زمینــه متوجه شــدیم که در 

رابطه با رتبه بندی بازنشستگان بانک 
ها موضوعاتی وجــود دارد که نیاز به 
اصالحیه و ایجاد تغییراتی در آن دارد. 
همچنیــن با توجه به وجود و پیدایش 
منصوب های جدید در حوزه بانک ها، 
جداول مربوط به رتبه بندی نیازمند به 

روزرسانی است.
تاخیــر در پرداخت حقوق 

بازنشستگان سال ۱۴۰۰
یکی دیگر از مشــکالتی که این 
روزها دامنگیر بازنشستگان کشوری 
اســت.عدم پرداخت حقوق افراد تازه 
ترک خدمت کرده، تا حدود ۵ ماه میز 
می شود. مشفق، یکی از بازنشستگان 
ســال ۱۴۰۰ می گوید: اردیبهشــت 
ماه نامه پایان خدمت و بازنشســتگی 
خــود را از اموزش و پرورش گرفته و 
بازنشست شدم اما تا کنون که هفتمین 
ماه ســال اســت حقوقم را دریافت 
نکــرده ام. اتفاق مشــابه بــرای چند 
بازنشســته بانکی، وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســالمی، آموزش و پرورش و 
چند نهاد دیگر هم درحال وقوع است.

چیزی حدود ۶ میلیون بازنشسته 
در کشور وجو دارد که باید مورد توجه 
نهاد قرار بگیرد. این افراد ســابقه همه 
دستگاه ها و تجربیات غنی یک جامعه 
بوده و تامیــن رفاه الزم و همچنین به 
موقع آن ها از اولویت های دســتگاه 

ها باید باشد.
امید بر آن است که طی روزهای 
آتی اظهارنظــرات جدید و خبرهای 
خوشی از ســوی ســازمان برنامه و 
بودجه کشور و صندوق بازنشستگی 
کشوری و لشکری و تامین اجتماعی 
در خصوص پرداخت ســنوات پایان 
خدمت بازنشستگان، همسان سازی و 
همچنیــن پرداخت به موقع حقوق آن 

ها به گوش برسد.

گروه اقتصادی - با توجه به اینکه 
رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد 
بر سهولت دسترسی به تسهیالت بانکی 
تاکید می کنند و معتقدند در این زمینه 
بانک ها باید به جــای تاکید بر وثیقه، 
اعتبار ســنجی و رتبه مناسب مشتری 
را مورد توجه قرار دهند، در این زمینه 
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری 
خصوصی و دبیر شــورای هماهنگی 
بانک های دولتی و نیمه دولتی در پاسخ 
به اینکه آیا بانک هــا می توانند بدون 
دریافت وثیقه از مشــتریان تسهیالت 
بپردازند و تحقق این امر به چه الزاماتی 

نیاز دارد، توضیحاتی ارائه کردند.
دریافت تســهیالت بانکی یکی 
از پرتقاضاترین خدمات شبکه بانکی 
است اما مشتریان بانک ها برای دریافت 
یک وام خرد باید از هفت خوان رستم 

عبور کنند کــه ارائه وثیقه و ضامن به 
بانک بزرگترین ســنگ اندازی برای 
آن ها در مســیر دریافت تســهیالت 
است،، زیرا شرایط ارائه و تعداد ضامن 
در هر بانکی متفاوت است و اگر فردی 
بخواهد یک وام ۳۰ میلیونی بگیرد و به 
دو بانک متفاوت مراجعه کند، با شرایط 
متفاوت و برخورد سلیقه ای در زمینه 

اخذ ضامن مواجه می شود.
در حال حاضر، مثالی که می توان 
در زمینه مشکالت مردم برای دریافت 
وام بانکی زد، وام ودیعه مسکن است 
که دولت برای حمایت از مســتاجران 
تصویب کرد اما معرفی ضامن رسمی 
با ۱۰ سال سابقه که حداقل پنج سال تا 
زمان بازنشستگی اش باقی مانده باشد، 
ایــراد به زمان انعقاد اجاره نامه و امتناع 
برخی بانک ها از پرداخت تسهیالت 

باعث شــده بسیاری از مستاجران قید 
دریافت وام را بزنند. با تمام سختی های 
دریافــت وام از بانک هــا، اکنون علی 
صالــح آبادی_ بیســتمین رئیس کل 
بانک مرکــزی در اولین صحبت های 
تلویزیونی خود بر تســهیل دسترسی 
مردم به تســهیالت بانکی تاکید کرده 
و در این زمینه اعالم کرده اســت: در 
راستای پرداخت تســهیالت باید به 
جای تاکید بر وثیقــه، بانک ها اعتبار 
سنجی و رتبه مناسب مشتری را مورد 
توجه قــرار دهند.  در این زمینه، طبق 
گفتــه وی، باید نظام رتبــه بندی در 
کشور توسعه یابد تا مردم بتوانند با رتبه 
مناسب، خوش حسابی و با وضعیت 

مطلوب خود شــخص، تسهیالت را 
دریافت کنند. عالوه براین، احســان 
خانــدوزی_ وزیر امــور اقتصادی و 
دارایی - بر تســهیل دسترسی مردم به 
تسهیالت بانکی تاکید کرده و گفته که 
اگر بانکی از وضعیت اعتباری مشتری 
خود اطمینان خاطر دارد باید شرایطی 
فراهم شــود تا آن مشتری بدون سفته 
و ضامــن وام خــود را دریافت کند.  
بدین منظور، برای بررســی اینکه آیا 
بانک ها می توانند بدون دریافت وثیقه 
از مشتریان تسهیالت بپردازند و تحقق 
این امر به چه الزاماتی نیاز دارد، به سراغ 
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری 
خصوصی و دبیر شــورای هماهنگی 

بانک های دولتی و نیمه دولتی رفتیم.
ملزومات پرداخت وام بدون 

وثیقه فراهم شود
علیرضا قیطاســی در این رابطه 
گفت: اگر ســازوکاری در این زمینه 
تعریف و دســتورالعملی صادر شود 
و در ســامانه های اعتبار سنجی نیز به 
درستی اعتبار سنجی صورت بگیرد، 
این امر برای تســهیالت خرد که آحاد 
مــردم برای رفع نیازهای اولیه خود به 

آن ها نیاز دارند، امکان پذیر است.
وی با بیان اینکه وام های ۳۰، ۵۰ 
و ۱۰۰ میلیونی خرد هســتند که برای 
دریافت آن ها، میزان درآمد افراد برای 
پاســخگویی به اقساط و اینکه سابقه 

بدحسابی نداشــته باشند، مهم است، 
افــزود: اگر قرار باشــد بانک ها صرفا 
بر مبنای اعتبارسنجی تسهیالت ارائه 
کنند، باید قراردادهای بانکی نیز تغییر 
کند و  متناسب با این تغییر تعیین شود، 
زیــرا در قراردادهــا محل هایی برای 

ضامن درنظر گرفته شده است.
از ســوی دیگــر، محمدرضــا 
جمشــیدی - دبیر کانــون بانک ها و 
موسســات اعتباری خصوصی - نیز 
به ایســنا اعالم کرد: بانک ها براساس 
قانون عملیات بانکی بدون ربا موظف 
هســتند که اعتبارســنجی کنند و این 
موضوع روال چند ساله است که قبل 
از انقالب نیز برای پرداخت تسهیالت 

اعتبارسنجی صورت می گرفت. اینکه 
به متقاضی دریافت تسهیالت از سوی 
بانک گفته می شود که سفته یا سند ملک 
بیاور، نتیجه اعتبارسنجی است و از این 
طریق، ریســک اعتباری و تسهیالت 
درنظر گرفته شــده را بررسی می کنند 
تا برای پوشش این ریسک نوعی وثیقه 
تعیین کنند که از بازپرداخت اقســاط 

تسهیالت اطمینان حاصل شود. 
اعتبارســنجی اخذ وثیقه را 

تعیین می کنند
وی افــزود: ممکن اســت که بر 
اساس اعتبارسنجی به این نتیجه برسند 
که از کسی وثیقه دریافت نکنند و وثیقه 
همان قرارداد الزم اجرایی باشد که بین 
بانک و مشــتری ثبت شــده است که 
اعتبارســنجی از قدیم تاکنون در حال 
اجراســت. خود من که در سال های 

پیــش مســئولیت اعتباری داشــتم، 
تسهیالت زیادی را به امضا رساندم که 
به همان قرارداد الزم االجرا اکتفا شد و 

وثیقه ای دریافت نشد.
جمشــیدی بــا بیــان اینکــه 
اعتبارســنجی تعیین می کند که برای 
پرداخت تسهیالت وثیقه ای دریافت 
شــود یــا خیــر، ادامــه داد: بانک ها 
برای مواردی چون گســترش مترو، 
کارخانجات پتروشیمی نیز تسهیالت 
کالن و درشــتی را می دهند که در این 
موارد براســاس اعتبار و اطمینان هایی 
که مشــتری به خاطر عملکرد خود در 
سیستم اعتباری کشور دارد، تنها به قرار 
داد الزم االجرا اکتفا می شود و وثیقه ای 
دریافت نمی شــود، زیرا سفته و سند 
ملک کفاف ضمانت این تســهیالت 

نمی دهد.

گروه اقتصادی - دبیر شــورای 
توســعه و امنیت پایدار شرق و غرب 
کشورگفت: کمک به توسعه و آبادانی 
جزایر خلیج فــارس از اولویت های 

اصلی وزارت کشور است.
بابک دین پرســت ،دبیر شورای 
توســعه و امنیت پایدار شرق و غرب 
کشــوردر حاشــیه برگزاری نشست 
بررسی روند اجرای سند توسعه پایدار 
جزایر اســتان هرمــزگان و کارگروه 
تســهیل رفع موانع تولیــد هرمزگان 
افزود: هدف از تدوین ۷۱ بند این سند 
بررسی مشکالت مردم در جزایر است.
دین پرســت گفــت: پیگیری 
ویژه ای برای ایجــاد ردیف اعتباری 

مشخص برای ۱۴ جزیره هرمزگان در 
وزارت کشور صورت می گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی 
و توســعه منطقه ای وزارت کشــور 
با اشــاره به لزوم در دســتور کار قرار 
گرفتن بازنگری و بروز رســانی سند 
توســعه پایدار جزایر هرمزگان افزود: 
با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری 
درخصوص رســیدگی و پیشــرفت 
جزایر، با دســتور رئیــس جمهور و 
ابالغ آن از ســوی وزیر کشــور، همه 
وزارتخانه ها و متعاقب آن دستگاه های 
اجرایی استان، ملزم به اجرای آن شوند.

دین پرســت بر لزوم استفاده از 
ظرفیت شورای توسعه و امنیت پایدار 

شرق و غرب کشور که ۹ استان کشور 
از جمله اســتان هرمزگان مشمول آن 
هســتند، تاکید کرد و گفت: اختیارات 
خوبی همچون مصوبه هیأت وزیران 
برای توسعه و تسهیل سرمایه گذاری 
در استان های مشمول این شورا وجود 
دارد و تسهیالت بســیار خوبی برای 
ســرمایه گذاری در این مناطق در نظر 

گرفته شده است.
دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار 
شرق و غرب کشور افزود: اجرای ۸۵ 
طرح مصوبه توسعه سواحل مکران به 
طور ویژه پیگیر هستیم و باید از ظرفیت 
شورای توسعه سواحل مکران و سند 
آمایش سرزمینی ویژه سواحل مکران، 

در این راستا استفاده شود.
دین پرست گفت: به منظو بررسی 
آخرین وضعیت اجــرای طرح های 
مصوب شــورای توســعه سواحل 
مکران، از سه شهرستان میناب، سیریک 
و جاســک در استان هرمزگان و چهار 
شهرستان چابهار، دشتیاری، زرآباد و 
کنارک در سیستان و بلوچستان بازدید 

می شود.
او با بیــان اینکه خوشــبختانه 
مشــکالت واحد های تولیــدی در 
هرمــزگان بحرانــی نیســت، افزود: 
خوشبختانه کارگروه رفع موانع تولید 
هرمزگان در ســطح کشــور عملکرد 

خوبی داشته است.

در پایان این نشســت بازگشت 
واحد هــای تولیدی تحــت تملک 
شــبکه بانکی به چرخه تولید، اشتغال 
واحد های تولیدی، بررسی واحد های 
غیرفعال بــرای افزایش ظرفیت تولید 

و کمــک به حل و فصل مشــکالت 
واحد های تولیدی در راستای اجرای 
مــاده ۶۱ قانون رفع موانــع تولید در 
نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع 

تولید بررسی شد.

گــروه اقتصــادی -عضــو 
کمیســیون صنایع و معادن مجلس 
شــورای اســالمی اظهار داشــت: 
جلســه ای با حضور کارشناســان 
دولتی و خصوصی، قطعه ســازها، 
مرکز پژوهش های مجلس و اعضای 
کمیســیون صنایع و معادن مجلس و 
همچنیــن یکی از اعضای شــورای 
نگهبــان برگــزار و نقطه نظرات به 

اشتراک گذاشته شد.
حجــت اهلل فیــروزی در مورد 
آخریــن وضعیت مصوبــه واردات 

خودرو و مــاده ۴ اظهار کرد: بعد از 
آن که طرح واردات خودرو در قالب 
ماده چهار در صحن مجلس تصویب 
شد، شــورای نگهبان ابهاماتی را در 

این مورد مطرح کرد. 
در حال حاضر نیز کمیســیون 
صنایع در حال بررســی است که به 
این ابهامات پاســخ دهد تا دوباره در 

صحن مجلس مطرح شود.
وی افزود: جلســه ای با حضور 
کارشناســان دولتــی و خصوصی، 
قطعه ســازها، مرکــز پژوهش های 

مجلس و اعضای کمیســیون صنایع 
و معــادن مجلس و همچنین یکی از 
اعضای شورای نگهبان برگزار شده 
و نقطه نظرات به اشــتراک گذاشته 

شد. 
آقای طحــان نظیف که نماینده 
شورای نگهبان و یکی از حقوقدانان 
این شــورا هســتند در این جلســه 
ابهام هــا را برای کمیســیون مطرح 

کردند تا مرتفع شود.
فیروزی در ادامه خاطرنشــان 
کرد: قرار بود روز سه شنبه جلسه ای 

با حضــور وزیر صنعــت، معدن و 
تجارت در کمیسیون صنایع تشکیل 
شود تا نظر دولت را هم در مورد این 

ابهامات بگیریم. 
ولــی متاســفانه آقــای وزیر 
نتوانســتند در این جلســه حضور 
پیدا کنند و موضوع به جلســه بعدی 
کمیســیون صنایع که روز یکشــنبه 

برگزار می شود موکول شد. 
امیدواریــم در ایــن جلســه 
ابهامات مرتفع شــود تا طرح دوباره 
بــرای رای گیری به صحن رفته و به 

شورای نگهبان ارسال شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شــورای اســالمی در ادامه 
تصریح کرد: اتفاق مثبت در این مورد 

این بود که شــورای نگهبان ایرادی 
بــه مصوبه مجلس نگرفته، تنها چند 
ابهام وجود داشت که برای رفع ابهام 

به مجلس ارجاع دادند.

بازنشستگان ۹۹ همچنان در انتظار پاداش پایان خدمت!

دردسرهای جدید بازنشستگان 
با همسان سازی حقوق ها

بانک ها بی خیال ضامن می شوند؟

اولویت های اصلی وزارت کشور، توسعه و آبادانی جزایر خلیج فارس
بابک دین پرست:

عضو کمیسیون صنایع مجلس تشریح کرد:

آخرین وضعیت طرح واردات خودرو

تعداد زیادی از بازنشستگان سال گذشته، همچنان در انتظار دریافت پاداش پایان خدمت خود هستند.

 قبــل از بازنشســتگی حق کارشناســی و مدیریت بــه کارمندان طبق جــدول امتیازبندی 
پرداخت می شــد و این مقــدار در زمان بازنشســتگی هم باید پرداخت شــود، اما طبق فیش 
حقوقــی، هیــچ یک از این مقادیر پرداخت نمی شــود. این در صورتی اســت که بســیاری از 
کارشناســان در حال کار که دارای مدرک دیپلم هســتند، ایــن پرداختی ها را دریافت می کنند.
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