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مدیرعامل شرکت نفت ایرانول
خبر داد:

فروش   1400ميليارد
تومانیايرانول

در شــش ماه اول ســالجاری فروش
شرکت نفت ایرانول با حدود ۷۰درصد
رشد نســبت به مدت مشابه سال قبل،
از مرز هزار و400میلیارد تومان گذشت.
مدیرعامل شرکت نفت ایرانول با اشاره
به وقفــه دو ماهه فعالیت پاالیشــگاه
روغنســازی آبادان بهدلیل تعمیرات
گفتــه ،ایرانول در شــش ماه امســال
بینظیرترین ســال در تاریــخ خود را
پشتسر گذاشته است .به گفته عیسی
اسحاقی ،ایرانول در شش سال گذشته
گامهای بزرگی در راســتای استراتژی
هشتســاله خود برداشــته است .وی
همچنین گفته ،فروش شــرکت نفت
ایرانول از هزار و  300میلیارد تومان در
ســال ٩٦به دو هزار و  100میلیارد در
سال ٩٧رســیده و پیشبینی میشود
میزان فروش شرکت در سالجاری به
بیش از  3هــزار و  500میلیارد تومان
افزایش یابد .آن طور که اسحاقی گفته،
پروژه خط ریلی حملونقل محصوالت
ایرانول که از جمله پروژههای در راستای
اســتراتژی هشت ساله شــرکت بوده،
اخیــرا راهاندازی شــده اســت .عالوه
بر ایــن ،مدیرعامل ایرانــول خبر داده
این شــرکت طی ماههای آینده چند
محصول جدید دیزلی و بنزینی با سطح
کیفی باال به بازار عرضــه میکند .وی
درباره شفافسازی در مجموعه ایرانول
نیز گفته اســت« :ســامانه شناسایی
تامینکنندگان و پیمانکاران شــرکت
نفت ایرانول بهمنظور شفافســازی،
حذفواسطهها و مستندسازیبه آدرس
 www.iranol.irاز سال گذشته راهاندازی
شــده که با اســتفاده از این سامانه،
تامینکنندگان و پیمانــکاران بدون
واسطه و بهصورت مستقیم ،تواناییها
و پتانسیلهای خود را معرفی کرده و
شرکت نفت ایرانول اقالم موردنیاز خود
را از تولیدکنندگان یا تامینکنندگان
بهصورت مستقیم تهیه کرده و این امر
موجب کاهش قیمت تمامشده و ایجاد
ارزشافزوده برای شرکت نفت ایرانول
میشود.
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وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در آیین تودیع و معارفه رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور
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مهارتافزایی باید گفتمان ملی شود
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با بیــان اینکه یکی از عوامل مهم
بهرهوری ،نیروی انســانی است و رشد اقتصادی با بهرهوری نیروی
انســانی بهدســت میآید ،گفت« :در عین حال ریشه بسیاری از
آسیبهای اجتماعی ،نبود اشتغال پایدار و تحقق اشتغال پایدار در
گرو تبدیل مهارتافزایی به گفتمان ملی است».
به گزارش مرکز روابطعمومی و اطالعرســانی وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی ،محمد شــریعتمداری در مراسم تودیع «سلیمان
پاکسرشت»،رئیسپیشینسازمانآموزشفنیوحرفهایومعارفه
«علی اوسط هاشمی» اظهارکرد« :جنبش در حوزه مهارتافزایی
نیازمند نگاه جدیدی اســت و باید تصمیمگیران ،صاحبانفکر و
اندیشــه را با خود همراه کنیم ».وی افزود« :اینکه دانشجویان ما
مهارت ندارند ،زیبنده نظام آموزش نیســت و باید متناسب با نیاز
بازارکار ،آموزشهای الزم به افراد ارائه شود ».شریعتمداری تاکید
کرد« :باید برنامههای آموزش فنیوحرفهای را افزایش دهیم ».وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در ادامه با تاکید بر اینکه مهارتافزایی
یک نیاز اساسی است ،تصریح کرد« :جنبش مهارتافزایی نیاز به یک
یوحرفهای
تحرک جدید دارد که باید آن را بیرون از دیوار سازمان فن 
فریاد بزنیم ».وی ادامه داد« :در این راه ما به همکاری گســترده و
مشــارکتجویی و نهضت مهارتافزایی عظیم نیاز داریم ».وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی همچنین خاطرنشان کرد« :برای پایداری
اشتغالروستایینیازبهمهارتاستکهتوسطسازمانفنیوحرفهای
ایجاد میشود ».شریعتمداری با اشاره به تحریمهای ظالمانه گفت:
«دشمن با اعمال تحریم ،بهدنبال فشار بر مردم بود و تالش کرد رشد
اقتصادی را منفی کند ،اکنون رشد اقتصادی از رشد منفی در ابتدای
این دولت متوقف شد ».وی با اشاره به اینکه مفهوم کار و اشتغال با

پیدایش استارتآپها تغییر کرده ،گفت« :اگر در گذشته یک بنگاه
بزرگ همچون ذوبآهن را نام میبردیم ،اکنون برخی استارتآپها
هستند که یک میلیون و  ۶٠٠هزار نفر را بهصورت پارهوقت بهکار
گرفتهاند؛ اســتارتآپی وجود دارد که بدون یــک ریال دارایی در
ایران توانسته  ۶۰۰نفر را مشــغول کار کند و ۲۰درصد سهام خود
را در بورس عرضه کرده است؛ این استارتآپ توانسته متخصصان
فنــاوری اطالعات را جذب کند و  ۴۸نفر از ایرانیان خارج رفته را به
کشور برگرداند و مشغول کار کند».

مدیران قدرت تطبیق با شرایط داشته باشند

علی اوسط هاشمی ،رئیس جدید سازمان فنیوحرفهای نیز در این
مراسم ،گفت« :مهارت پیوسته باید موجب پیشرفت کشور باشد و
در اقتصاد مقاومتی جزء اولویتها قرار گیرد و در این دوران ،مهارت

نتوانسته آنچنان که شایســته است سهمش را در اقتصاد ،توسعه و
پیشــرفت باز کند ».وی تاکید کرد« :تمرکززدایی اصل کار دولت
است و باید اقتصاد را به بخشهای خصوصی واگذار کنیم ».هاشمی
اظهارکرد« :هرچند تغییر سخت است ،اما باید اصل تغییر در درون
خودمان باشد و در جهانی که تکنولوژی با سرعت در حال رشد و تغییر
است باید موضوع دانش و قبول تغییر را جدی بگیریم و بر این اساس
مدیرانیموفقهستندکهقدرتاصالحوتطبیقبااینشرایطراداشته
باشند ».رئیس جدید سازمان فنیوحرفهای گفت« :پاالیشگاههای
زیادی از طریق شستا و سازمان صندوق بازنشستگی کشور و صندوق
بازنشستگی فوالد در دسترس هستند ،سازمان فنیوحرفهای باید
محل رجوع این صنایع و سازمانها باشد که نیروی مهارتآموخته
را برای استخدام تقاضا کند ».سلیمان پاکسرشت ،رئیس پیشین
سازمان فنیوحرفهای نیز در این مراسم ،اظهارکرد۶۸۹« :روز قبل،
امانت ریاست سازمان فنیوحرفهای به من سپرده شد .در دوره چند
ماهه در آغاز مسئولیت ،به فهرستی از چالشها رسیدیم ».وی ادامه
داد« :پوشش طرح آموزش مهارت به دانشآموزان که شامل۱۲۰هزار
نفر و سربازان که شامل ۱۲۷هزارنفر بود ،بسیار اهمیت داشت و در
این راســتا گروههای آسیبپذیر و دانشــجویان در دستورکار قرار
گرفتند ».پاکسرشــت تصریح کرد« :آخرین اقدام تغییر الیحه،
یوحرفهای بود .این
هیئتامناییکردن ادارات اســتانی سازمان فن 
تحولمهمیبودکهآنراتقدیموزیرتعاون،کارورفاهاجتماعیکردیم
تا در هیئتدولت مطرح شود ».وی تصریح کرد« :اجرای آموزشهای
پروژهمحور نیز بخش مهمی از چالشیابیها بود .ما باور داشتیم که
بخش خصوصی از حمایت کافی برخوردار نیست و باید حمایتهای
آموزشی از این بخش صورت بگیرد».

هدايتيارانهثروتمندانبهسمتمعلوالنکمدرآمد
با موافقت دولت ،منابع حاصل از حذف یارانههای نقدی ثروتمندان به افراد معلول و توانیاب میرسد
در فاز اول قطع
یارانهدهکهای
پردرآمد،
۲۰۰هزار
سرپرست
خانوار از
دریافتیارانه
شهریورماه
محرومشدهاند
و قرار است
منابع آن صرف
توانمندسازی
معلوالنشود

پــازل حــذف یارانــ ه نقدی
گزارش ثروتمنداندرحالتکمیلشدن
است .بعد از سالها گمانهزنی و
بحث و تقابل میان موافقان و مخالفان بر سر
اینکه کــدام اقشــار و گروهها از فهرســت
دریافتکنندگان45هزار تومان ماهانه محروم
میشوند یا منابع آزادشــده در چه حوزهای
هزینه خواهند شد ،حاال و در عرض دو هفته،
هم مشخص شده یارانه چه گروههایی قطع
میشود و هم وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
از برنامه دولــت برای تخصیص اعتبارات این
حوزه به گروههای جدیدتر خبر داده است .دو
هفته قبل ،ســخنگوی دولــت گفت دولت
رویکرد خــود را از حــذف دهکها به حذف
صدکهایپردرآمدتغییرمیدهدکهبراساس
آن ،احتماال 700هزار نفر از شمار 75میلیون
یارانهبگیر کمتر میشــوند و هفته قبل هم
محمد شریعتمداری گفته دولت مصمم است

مبالغ واریزی به یارانهبگیران پردرآمد را صرف
د هکهــا ی
تو ا نمندســا ز ی
کمدرآمد و بهطور مشــخصتر خانوادههای
دارای معلول کند .شــریعتمداری در اولین
نشســت کمیته نظارت و هماهنگی بر قانون
حمایــت از معلوالن ،از موافقــت معاون اول
رئیسجمهــوری بــرای اختصــاص یارانه
پردرآمدها به جامعه معلوالن کشور خبر داد.
به گفته شــریعتمداری ،با این اقدام میتوان
بسیاری از مشکالت و مسائلی را که معلوالن
کشورباآندستبهگریبانهستند،حلوفصل
کرد .وی با اشــاره به اقدامهای در حال انجام
برای تهیه و تصویب آییننامههای مرتبط با
نحوه اجرای قانون حمایت از معلوالن ،اضافه
کرد« :تالش میکنیم در مسائل غیربودجهای
بر تقویت همکاریهای فرابخشــی و ارتقای
بهرهگیریازمشارکتهاوحمایتهایمردمی
و در بخــش بودجهای نیز بــر افزایش دقت

پیشبینیها در بودجههای سنواتی و تاکید بر
تخصیص کامل بودجههای مربوط به حمایت
از معلوالن از سوی ســازمان برنامه و بودجه
تمرکز کنیم ».در همین حال ،رئیس سازمان
بهزیستی نیز از اختصاص درآمد ناشی از حذف
یارانه دهکهای پردرآمد به معلوالن ،استقبال
کرده است .وحید قبادیدانا گفته برای اجرای
قانون حمایت از افراد دارای معلولیت ،به حدود
30هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز اســت اما
مجموع اعتبارات اختصاص یافته حدود هزار و
صد میلیارد تومان اســت .بــه گفته رئیس
سازمانبهزیستی،معلولیتوهزینههایناشی
از آن زیاد اســت و موجب سقوط خانوارها به
دهکهای کمدرآمد میشود.

صرفهجویی  8هزار میلیارد
تومانی در بودجه

ســخنگوی ســتاد تبصــره « »۱۴قانون

بودجه کشور نیز از مراجعه حدود ۱۴هزار
سرپرســت خانوار برای اعتــراض به قطع
یارانههایشــان خبر داد .براساس آییننامه
اجرایی شــش مادهای تبصره « »14قانون
بودجه ســال ،98وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی مســئول تدوین آییننامه حذف
یارانه سه دهک باالی درآمدی است و ستاد
تبصــره « »14نیز در وزارت رفاه تشــکیل
شده اســت ..آن طور که حسین میرزایی،
رئیس این ستاد گفته در فاز اول قطع یارانه
پردرآمدهــا۲۰۰ ،هزار سرپرســت خانوار
از دریافت یارانه شــهریورماه سالجاری،
محروم شــدهاند و در صورتــی که پس از
اعتراض ،محق تشخیص داده شوند ،یارانه
شــهریور ماه را دریافت میکنند .به گفته
میرزایی ،با حذف افراد پردرآمد از فهرست
یارانهبگیران ،هشت هزار میلیارد تومان در
منابع دولت صرفهجویی میشود.

خبــــر

تصويباساسنامه
قبازنشستگینفت
صندو 
اساسنامه صندوقهای بازنشستگی،
پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت
در نشست هفته گذشته هیئتدولت
به تصویب رسید .به گزارش خبرگزاری
«ایلنــا» ،دولت بر اساســنامه جدید
صندوق بازنشســتگی وزارت نفت و
ترکیب هیئتامنــا و چارچوبهای
ی آن تایید کرده اســت .براساس
کار 
مفاد این اساســنامه ،اهداف ،موضوع
فعالیت و مدت فعالیت صندوق ،اموال،
وجوه ،درآمدها و داراییهای صندوق،
اعضــا و ارکان صنــدوق ،اختیارات و
وظایف هیئتامنا و معامالت ممنوعه
موردتوجه قرار گرفته اســت .پیشتر و
در هفته گذشته با رای دیوان عدالت
اداری،اساسنامهاینصندوقکهماهیت
حقوقی خود را از دست داده بود و عمال
بهعنوانیکمجموعهخصوصیمعرفی
شده بود ،باطل شد.
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پرداختمطالباتکارگرانهپکوتاپايانهفته

برخوردامنيتيبامطالباتصنفیجايزنيست

تاپيکو در فهرست ۱۰شرکت برتر بازار سرمايه

مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از
دستور محمد شریعتمداری به زیرمجموعههای مرتبط در این وزارتخانه،
برای رفع مشکل کارگران شرکت هپکو و پرداخت مطالبات معوق آنها
خبر داد .به گفته کریم باوری ،اعتباری  50میلیارد تومانی برای تامین
بخشی از ســرمایه در گردش و تسویه معوقات کارگران در هفته جاری
تامین میشود و حقوق و دستمزد کارگران این شرکت که بالغ بر چهار
ماه است ،پرداخت خواهد شد .به گفته یاوری ،در حال حاضر مطالبات
معوق کارگران این شرکت حدود 18میلیارد تومان است.چندی پیش
گروهی از کارگران هفتتپه در اعتراض به اخراج ۲۱کارگر این شرکت و
چندین ماه حقوق معوق خود ،دست به اعتصاب زدند که چند تن از آنها
بازداشت و بعد از چند روز نیز آزاد شدند .دولت با دستور رئیسجمهور
قرارداد واگذاری این واحد تولیدی را فسخ کرد.

اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در حمایت از مطالبات صنفی
کارگران شرکت هپکو ،بیانیهای صادر کرد .در بخشی از این بیانیه با
تاکید بر اینکه برخورد امنیتی با مطالبات صنفی کارگران پدیدهای
مذموم و برخالف مقاولهنامههای بینالمللی است ،آمده است« :طی
سالهای گذشــته ،بارها و بارها شــاهد بودیم که با خواستههای
صنفی کارگران با زبان خشونت رفتار شده و آنها را بهدلیل مطالبه
قوحقوق قانونیشان به زندان و شالق محکوم کردند ».در بخشی
ح
دیگر از این بیانیه ،هپکوی اراک وارث خصوصیســازی نابخردانه
خوانده شده که کارگران هزینه آن را میپردازند .در این بیانیه ضمن
محکومشدن برخورد با کارگران هپکو از رئیس قوهقضائیه خواسته
شــده با ورود به موضوع ،نسبت به شناســایی و برخورد عادالنه با
مقصران اقدام کند.

ســازمان بورس و اوراق بهادار کشور ،اسامی شرکتهای برتر سه
ماهه دوم امسال را منتشر کرد که در آن ،نام یکی از هلدینگهای
شرکت ســرمایهگذاری تامیناجتماعی دیده میشود .براساس
گزارش ســازمان بورس ،شــرکت ســرمایهگذاری نفت و گاز و
پتروشــیمی تامین (تاپیکو) در دوره یادشــده جایگاه هفتم را در
میان فهرست ۱۰شرکت برتر بازار سرمایه ایران کسب کرده است.
بر اساس گزارش سازمان بورس ،شرکتهای فوالد مبارکه اصفهان،
صنایع پتروشــیمی خلیجفارس ،صنایع ملی مس ایران ،معدنی و
صنعتی گلگهر ،پاالیش نفت اصفهان ،شیمی پارس ،گروه مپنا،
سرمایهگذاری نفت و گاز و پتروشــیمی تامین ،مخابرات ایران و
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو بهعنوان ۱۰شرکت برتر فعال در
بورس تهران در تابستان  98هستند.

دکتر داریوش پناهیزاده

معاون اداره کل درمان مستقیم معاونت
درمان سازمان تامیناجتماعی

شيبتندسالمندیو  
هزينههایدرمانی
افزایش تعداد سالمندان در کشورهای
مختلف ،یــک پدیده جهانی اســت،
پیشرفتهای انســان مدرن در حوزه
بهداشت و علوم پزشکی ،تغذیه و سبک
زندگی منجر به افزایش امید به زندگی
و ایجاد پدیده سالخوردگی جمعیت در
جوامع شده است .تخمین زده میشود
که جمعیت سالمند جهان (باالی 60
سال) در ســال 2030به 1/4میلیارد
نفر برســد .از طرفی جمعیت سالمند
کشورماننیزاز9/3درصدفعلیجمعیت
کل کشور ( 7/500/000نفر) در سال
 1404به 14/7درصــد کل جمعیت
کشــور (حــدود  12/000/000نفر)
خواهد رسید.
آمار فوقالذکر نشاندهنده این مطلب
است که مســئوالن و متولیان امر باید
برای جمعیت سالمند کشور با دقت و
حساسیت بیشتری در جوانب مختلف
برنامهریزی کنند کــه در آینده دچار
غافلگیری در این حوزه نشویم.
بهطور طبیعی در دوران سالمندی بار
بیماریها افزایش مییابد و ریســک
بیماریهایی مثل فشــارخون ،دیابت،
قلبوعــروق ،اســکلتی و عضالنی و
پوکیاستخوان ،خطر سقوط ،سرطانها
و آلزایمر (زوال عقل) افزایش مییابد.
از طرفی سبک زندگی ،تغذیه ،درآمد،
خانواده ،در کنار تغییرات فیزیولوژیک
سالمندی ،بر کیفیت زندگی سالمندان
و رخداد سالمندی سالم و موفق کامال
تاثیرگذار اســت .درواقع ســالمندی
موفق و ســالم ،نتیجه ســبک زندگی
ســالم در دوران جوانی و میانســالی
است که در این راســتا ،ورزش منظم
و روزانــه ،تغذیــه مناســب و مصرف
درســت از تمامی گروههــای غذایی
خصوصا لبنیــات ،پروتئینها ،میوه و
سبزیجات نقش اساسی دارد .در بحث
اجتماعی ،در طراحی مبلمان شهری و
سکونتگاهها بایستی به محدودیتهای
جســمانی ســالمندان توجه ویژهای
شود و امکان مشــارکت سالمندان در
برنامههای اجتماعی را فراهم کنیم تا
مخاطرات محیطی برای ســالمندان
کاهش یابد .بدیهی است ،این تمهیدات
باعث تشویق بیشتر حضور سالمندان
در جامعــه ،افزایش کیفیــت زندگی،
کاهــش بار بیماریهــا و جلوگیری از
بروز بیماریهــای مزمن ،بهخصوص
افســردگی و آلزایمر زودرس میشود.
واقعیت این است در دهه اخیر ،کاهش
نرخ رشــد ازدواج و فرزنــدآوری کم
در خانواده و افزایــش امید به زندگی،
ســبب افزایش تند شــیب سالمندی
در ایران شــده ،بهطوری کــه از لحاظ
سرعت رشد ســالمندی رتبه سوم را
در جهان دارا هســتیم .این شرایط در
سنوات و دهههای آینده باعث میشود
نیروی کار فعال و مولد کشــور کاهش
یابد و بــا افزایش تعداد ســالمندان و
مستمریبگیران،شیبمصارفصندوق
بازنشســتگیهای تندتر خواهد شد و
قابل پیشبینی است در آینده نزدیک
این فشارها سبب ایجاد مشکالت جدی
و بحران در منابــع صندوقها از جمله
صندوق تامیناجتماعی خواهد شــد،
بدیهی است پیامدهای منفی افزایش
جمعیت سالمند کشور در زمینههای
اقتصادی و اجتماعی بهویژه در بخش
درمان ملموستر است...
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