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« ابتکار» تاثیر سیاستهای جدید اقتصادی بر بازار مسکن را بررسی کرد

بازی دو سر برد تهران-کاراکاس در بازار
پرتقاضاینفت

هدیه بیمه تجارتنو به پرسنل آستان
قدس رضوی

سقفهای لرزان مستاجران

زدن تحریم
دور تندِ دور ِ

کارشناس حوزه بینالملل انرژی گفت :شاید به
لحاظ استراتژیک نقطه مهمتر این باشد که نفت
ونزوئال میتواند مشکل خیلی از نقاط بحرانی
انرژی دنیا را با مختصر تزریق سرمایهگذاری و
اعمال مدیریت صحیح و جلوگیری از بیثباتی
حل کند ،به این ترتیب جایگاه ایران در بازار
انرژی محکمتر و اعتبار باالتری خواهد داشت.
به گزارش ایلنا ،صباح زنگنه درباره مناسبات
و همکاریهای نفتی ایران و ونزوئال اظهار
کرد :کشور ونزوئال دارای عظیمترین ذخایر
نفت در جهان است ،اما این ذخایر نیازمند
سرمایهگذاری ،تکنولوژی و زنجیره کاملتر
تولید و بازاریابی است ،نفت سنگین ونزوئال
به لحاظ ارزش قیمتی از نفت سبک کمتر
است و نیازمند فرآوری است .از سوی دیگر
مردم این کشور نیازمند سوخت هستند که
باید از پاالیشگاههایی حاصل شود که مشکل
فرسودگی ،مدیریت و مواد افزودنی دارند،
بنابراین به لحاظ استخراج ،فرآوری ،صادرات
و سرمایهگذاری و مدیریت مشکل دارند ،ایران
در برخی از این زمینهها حرف اول را میزند و
میتواند در رفع برخی کمبودهای این کشور
نقش ایفا کند.
وی افزود :ایران از نظر تکنولوژی و فنون
استخراج و پاالیش تجربههای خوبی دارد ،از نظر
تامین برخی افزودنیها دست ایران باز است
که کمک میکند چرخه حداقلی این صنعت در
ونزوئال به حرکت دربیاید و نیامندی اولیه مردم
این کشور را هم تامین کند ،البته بازاری هم برای
ایران ایجاد میشود.
این کارشناس حوزه بینالملل انرژی گفت:
شاید به لحاظ استراتژیک نقطه مهمتر این
باشد که نفت ونزوئال میتواند مشکل خیلی
از نقاط بحرانی انرژی دنیا را با مختصر تزریق
سرمایهگذاری و اعمال مدیریت صحیح و
جلوگیری از بیثباتی حل کند ،به این ترتیب
جایگاه ایران در بازار انرژی محکمتر و اعتبار
باالتری خواهد داشت .گرچه کشورهایی مثل
چین هم عالقمند هستند که در این بازار حاضر
شود و برخی کمبودهای ونزوئال را در حوزه
توسعه تولید انرژی برطرف کند ،درواقع با این
هدف که محصوالت نفتی ونزوئال را با تخفیف و
قیمت پایین خریداری کند و محصوالت خود را
روانه بازار این کشور کند.
علی اصغر زرگر نیز در این خصوص گفت:
هر دو کشور ایران و ونزوئال در تحریم فروش،
جذب سرمایهگذاری خارجی به سر میبرند،
در حالی که هر دو عضو اوپک بوده و از منابع
غنی نفت برخوردارند ،بنابراین میتوانند به لحاظ
سیاستهای نفتی شباهتهایی به هم داشته
باشند .اکنون کرونا فروکش کرده و کشورها در
جهت بازسازی صنایع تولیدی و سرمایهگذاری
حرکت کردهاند ،بنابراین تقاضا برای نفت
افزایش خواهد یافت ،عالوه بر اینها عاقبت
بحران اوکراین مشخص نیست و تحریمهایی که
علیه روسیه وضع شده موجب شده کشورهایی
مثل ایران و ونزوئال بیشتر بتوانند به هم نزدیک
شده و همفکری کنند.
این کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد :در
این اوضاع که تقاضا برای نفت افزایش پیدا
کرده امریکا هم به نوعی چشم خود را به روی
فعالیتهای نفتی ایران و ونزوئال بخصوص در
حوزه صادرات بسته است ،تا این کشورها علیرغم
تحریم بتونند نفت خود را بفروشند و تاحدی به
تقاضای جهانی پاسخ دهند و در نتیجه از قیمت
باالی نفت نیز جلوگیری شود .در شرایط کنونی
بازار نفت ارتباط ایران و ونزوئال جنبه مثبتی
زیادی برای هماهنگیهای بعدی دارد ،در این
شرایط ایران میتواند از توان خود در برنامههای
کشف و استخراج نفت ونزوئال شرکت کند،
همانگونه که قبال هم زمانی که این کشور در
بحران بود نفت پاالیشی ما به این کشور رسید.
درواقع چنانچه ایران در زمینه پاالیش نفت به
این کشور کمک کند تا نفت بیشتری از ونزوئال
صادر شود به نفع هر دو کشور بوده و یک بازی
برد-برد است ،زیرا احتماال ونزوئال هم بتواند در
اوپک و خارج از آن از کارت خودش استفاده کند
و کمک کند که مشتری پیدا کرده و نفت خود
را بفروش برساند
زرگر ادامه داد :در اوضاعی که تقاضای
نفت روزافزون است همکاری ایران و ونزوئال
میتواند حائز اهمیت باشد و نه تنها در جهت
سرمایهگذاری و کمک فنی ،در جهت بازاریابی
و فروش نفت نیز اهمیت دارد .بعبارت دیگر
باتوجه به شباهت تحریمی و سیاسی دو کشور
و ماهیت ضد استکباری هر دو ارتباط نفتی دو
کشور رات به اهداف مدنظرشان نزدیکتر خواهد
کرد.

بازاروسرمایه

افزایش قیمت کاالهای اساسی و انتظار برای
گرانیهای بیشتر در روزهای اخیر و در حوزههای
مختلف پیشبینی وضعیت بازارهای اقتصادی
را دشوار کرده است و نمیتوان با قطعیت در
خصوص حرکت بازارها در روزها و ماههای آتی
صحبت کرد ،اما واقعیت این است که چه بخواهیم
و چه نخواهیم بخشهای مختلف اقتصاد از
تغییرات و انتظارات تاثیر میپذیرند و نمیتوان مانع
این مسئله شد.
وضعیت بازار خودرو چگون ه خواهد بود؟ ارز چه
سمت و سویی را برای حرکت در پیش میگیرد؟
آیا بورس سال جاری صعودی خواهد بود؟ این
بخشی از پرسشهایی است که این روزها مردم
به دنبال پاسخی برای آن میگردند و با تحلیلهای
متفاوتی از سوی کارشناسان مواجه میشوند .یکی
از بازارهایی که چگونگی وضعیت آن پرسشهای
متفاوتی را به وجود میآورد بازار مسکن است .به
عبارتی دیگر جامعه منتظر است تا ببیند که افزایش
سطح عمومی قیمتها چه سرنوشتی را برای بازار
مسکن رقم میزند.
بازار مسکن به کدام سو خواهد رفت؟

مصطفیقلی خسروی ،رئیس اتحادیه مشاوران
امالک در گفتوگو با ایسنا تاکید کرد که تغییر
قیمتهای اخیر کاالهای اساسی تاثیری بر بازار
مسکن نخواهد داشت .وی گفته است « :بازار
مسکن از پارامترهایی مثل تورم عمومی ،بازارهای
موازی ،میزان تولید مسکن ،هزینه ساخت ،تورم
نهادههای ساختمانی و نرخ دستمزد تاثیر میگیرد
و تغییرات اخیر قیمت کاالهای اساسی و خوراکی
تاثیر چندانی بر این بازار ندارد .اگر تغییر قیمت
کاالهایی مثل روغن ،لبنیات و ماکارونی تاثیر
زیادی بر شاخص تورم ایجاد کند ممکن است
تا حدود اندکی بر بازار مسکن اثرگذار باشد اما
همانطور که گفتم رشد قیمت سنگین ایجاد نخواهد
کرد».

افزایش قیمت کاالهای اساسی بازار مسکن را تحت
تاثیر قرار میدهد
احمدرضا سرحدی ،کارشناس بازار مسکن با اشاره
به تاثیر افزایش قیمتها در حوزههای مختلف به
خصوص کاالهای اساسی بر بازار مسکن به «ابتکار»
گفت :کامال ًطبیعی است که افزایش سطح عمومی
قیمتها بر بازار مسکن اثرگذار باشد .البته ممکن
است که گفته شود فقط قرار است قیمت چند کاال
افزایش پیدا کند اما نتیجه و بازتاب این افزایش به

پایان توقف واردات خودروهای خارجی
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احمدرضا سرحدی با اشاره به تاثیرپذیری بازار مسکن از گرانیهای اخیر میگوید :نتیجه انتظار تورمی ممکن است واقعیت نداشته باشد اما توهم گرانی باعث
میشود که اقتصاد با چالشهای بیشماری روبهرو شود.

سرحدی:
تولیدکنندگان
و صاحبان کاال
قیمت کاالی
خود را افزایش
میدهند تا خود
را با سطح تورم
هماهنگکنند،
این اصال مسئله
عجیب و غریبی
نیست
بخشهای دیگر میرسد.
وی افزود :شاید برخیها بگویند افزایش قیمت
مرغ ربطی به اجارهبها و قیمت خرید مسکن ندارد
اما واقعیت این است که مالک یک واحد مسکونی
که تصمیم دارد خانه خود را به بازار عرضه کند باید
مرغ ،تخممرغ و دیگر کاالها را با قیمت باالتر تهیه
کند پس با افزایش اجارهبها گرانی را جبران خواهد
کرد .بنابراین تاثیرپذیری بازار مسکن از افزایش
سطح عمومی قیمتها کامال ًطبیعی است.
این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد :افزایش
قیمت کاالهای اساسی به شکل مستقیم اجارهبها
و قیمت خرید خانه را تحت تاثیر قرار میدهد البته
ممکن است که خرید و فروش به شکل قابل توجهی
کاهش پیدا کند همانطور که طی سالهای اخیر
به دلیل افزایش سرسامآور قیمتها شاهد رکود
در خرید و فروش ملک بودهایم اما قطعا ً افزایش

اجارهبها به دلیل گرانی کاالهای اساسی چالشهای
جدیدی را برای خانوارها به وجود میآورد .گرانی
چیزی نیست که در یک بخش ثابت بماند و به
سرعت سطح هزینههای زندگی را افزایش میدهد.
در این میان تولیدکنندگان و صاحبان کاال قیمت
کاالی خود را افزایش میدهند تا خود را با سطح
تورم هماهنگ کنند .این اصال مسئله عجیب
و غریبی نیست و نمیتوان آن را انکار کرد .مثال ً
صاحب خانهای که لبنیات را گران میخرند خانه
خود را گران به مستاجر میدهد تا بتوانند کاالهای
اساسی خود را تامین کند.
وی افزود :من گمان میکنم تورم وحشتناکی به
خصوص در بحث استیجار در بازار مسکن داشته
باشیم .به بیان دیگر اگر تا قبل از این مسائل اجاره
حدود  ۳۰تا  ۴۰درصد باال رفته بود اکنون امکان دارد
تا  ۶۰درصد افزایش یابد.

سرحدی در بخش دیگری از صحبتهایش به
چالشهای ناشی از ادامهدار بودن گرانیها اشاره
کرد و در این باره گفت :اگر دولت در وضعیت
فعلی تجدید نظر نکند و یا یک راهکار اصولی را
برای جبران گرانیها ارائه ندهد وضعیت گرانی ها
ادامهدار خواهد بود.
وی افزود :چالش بدتری که وجود دارد این است
که اکنون یک احساس گرانی در جامعه به وجود
آمده است متاسفانه مردم اعتمادی ندارند که
یارانهها به درستی پرداخت شود و یا قیمتها در
همین سطح بمانند .این انتظار تورمی در جامعه
باعث میشود که احتکار و گرانی بیشتری به وجود
ت دیگر نتیجه انتظار تورمی ممکن
بیاید .ب ه عبار 
است واقعیت نداشته باشد اما توهم گرانی باعث
میشود که اقتصاد با چالشهای بیشماری روبهرو
شود.

بازار خودرو در آستانه سقوط قرار گرفت؟

کارشناسان و تحلیلگران بازار خودرو معتقدند در صورت آغاز
واردات خودرو به کشور ،از همان ماه اول شاهد کاهش قیمتها
باشیم ،چراکه واردات خودرو شوک به بازار وارد میکند.
به گزارش خبرآنالین ،باالخره پس از  ۴سال توقف واردات خودرو،
قرار است به زودی خودروهای سواری وارد کشور شوند؛ آن هم
در شرایطی که از زمان مطرح شدن موضوع آزادسازی واردات
خودرو در مجلس تا آزاد شدن آن ،بارها و بارها این طرح به شورای
نگهبان رفت و به دالیلی از جمله مخالفت هیات عالی نظارت بر
سیاستهای کل نظام ،به مجلس بازگشت .با این وجود باالخره
در روزهای گذشته وزیر صمت ،خبر آزادسازی واردات خودرو را
به طور رسمی اعالم کرد .سید رضا فاطمیامین چهارشنبه هفته
گذشته خبر داد که جزییات ،چگونگی و روشهای واردات خودرو
در آییننامهای که هماکنون در مراحل تصویب قرار دارد ،مشخص
شده است .به گفته وی ،در شرایط کنونی با توجه به اینکه تولید
خودرو بسیار کمتر از تقاضای بازار است ،واردات برای تنظیم
و کنترل بازار آزاد خودرو ضروری است .در آییننامه پیشنهادی
واردات خودرو ،به انتقال فناوری برای بهبود کیفیت صنعت خودرو
توجه ویژهای شده است.
بر همین اساس ،گفته میشود امروز پیشنویس طرح واردات
خودرو نهایی و فردا برای تصویب به هیئت دولت ارسال خواهد شد.
در شرایطی قرار است واردات خودرو از سر گرفته شود که از
اردیبهشت سال  ۹۷به دلیل خروج آمریکا از برجام و از سرگیری
تحریمهای یکجانبه آمریکا ،دولت وقت تصمیم به محدود کردن
واردات برخی کاالها کرد که خودرو هم یکی از آنها بود .در واقع به
سبب اعمال تحریمها ،فروش نفت و به تبع آن منابع ارزی کشور
کاهش یافت و دولت برای مدیریت مصارف ارزی ،واردات خودرو را
ممنوع کرد؛ به طوری که با توقف رسمی ثبت سفارش ،در این چهار
سال خودروی جدید خارجی وارد ایران نشد.
افزایش عجیب قیمت خودرو در بازار
در حالی قرار است فضا برای واردات خودروهای خارجی باز شود
که بازار خودرو کشور در هفتههای اخیر روند به شدت افزایشی را
سپری میکند ،به طوری که پراید ،ارزانترین خودرو کشور رنگ
 ۲۰۸میلیون تومان را به خود دیده است .گزارشها نشان میدهد
که در بازار خودروهای خارجی نیز شاهد رشد چند ده میلیونی
برخی خودروها از ابتدای اردیبهشت تاکنون بودهایم؛ تا جایی که
برای نمونه خودرو جک جی ۴با رشد  ۲۳میلیون تومانی روبهرو
شده است .همچنین هایما  ۶ S۵سرعته اتوماتیک رشدی در حدود

 ۷۰میلیون تومان را تجربه کرده است .در عین حال ،امویام
۳۱۵هاچبک پالس با افزایش  ۲۵میلیون تومان مواجه شده است.
خالء  ۵۰۰هزار خودرویی در بازار
بنا به گفته رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ،در حال
حاضر خالء  ۵۰۰هزارخودرویی در بازار احساس میشود که با
واردات ،فضا رقابتی میشود.
بر همین اساس ،عزتالله اکبریتاالرپشتی اعالم کرد :با بررسی
کمیسیونهای مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد دولت
خودروهایی را که کممصرف و ایمن هستند ،بدون سقف وارد کند.
به گفته او ،تا امروز از خودروسازان حمایتهایی شده است که
طبق فرموده مقام معظم رهبری نباید سوءاستفاده کنند و باید
ساختار دو خودروساز اصالح شود .مثال دولت بهجای سهامداری
و دخالت ،باید ناظر باشد.
اکبری همچنین درباره مصوبه قبلی مجلس در خصوص واردات
 ۷۰هزار خودرو نیز عنوان کرد :اول ،با فرمایشات رهبری کال مصوبه
اصالح شد و این اختیار را به دولت دادیم تا برای عامه مردم هرقدر
که بتواند بازار را تنظیم کند ،واردات خودرو را انجام دهد .دوم ،ماده
 ۴آن که مربوط به صادرات قطعه و واردات خودرو بود ،حذف شد.
وی متذکر شد :آییننامه واردات خودرو بهدست دولت تهیه
میشود و دولت شرایط را باید برای واردات آماده کند.
رد رسمی یک شایعه
پس از آنکه وزیر صنعت ،معدن و تجارت از تصویب کلیات
واردات خودرو در هیئت وزیران خبر داد و اعالم کرد که هفته
پیشرو این مصوبه نهایی و جزییات ،چگونگی و روشهای واردات
خودرو اعالم خواهد شد ،اخباری بهویژه در شبکههای مجازی
منتشر شد که حکایت از تعیین سقف قیمتی و حجم موتور برای
خودروهای وارداتی به عنوان محدودیت داشت.
در فضای مجازی اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه واردات خودرو
با دو شرط سقف قیمت خودرو  ۷۰۰۰دالر و حجم موتور ۱۰۰۰
سیسی آزاد شده است.
به دنبال این شایعه ،جالل رشیدی کوچی ،نماینده مجلس در
توئیتی نوشت :باالخره گام اول برداشته شد و واردات خودرو آزاد
شد .در تنظیم آئین نامه واردات خودرو با تکیه بر کلمه خودروی
اقتصادی دو شرط در نظر گرفته شده؛ سقف قیمت  ۷۰۰۰دالر و
حجم موتور  ۱۰۰۰سیسی .اگر وزیر صمت این توهین آشکار به
مردم ایران را اصالح نکند ،قطعا منتظر استیضاح باشد.
اما در واکنش به این شایعه ،معاون حقوقی وزارت صنعت،

معدن و تجارت در صفحه شخصی خود ،این محدودیتها را برای
واردات خودرو شایعه خوانده و تکذیب کرد.
محمد جواد حاجیحسینی اعالم کرد :آییننامه مصوبه هیئت
دولت در خصوص لغو ممنوعیت واردات خودرو توسط وزارت صمت
با استفاده از دیدگاههای تخصصی و کارشناسی در دست اقدام
است و شایعات منتشر شده در رابطه با محدودیت قیمت و حجم
موتور صحت ندارد.
واردات خودرو در چارچوب سیاستهای ارزی بانک مرکزی
مصطفی قمری وفا مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی نیز در
توئیتی در فضای مجازی با عنوان اجرایی شدن مصوبه آزادسازی
واردات خودرو در چارچوب سیاستهای ارزی و سقفهای تعیین
شده از سوی بانک مرکزی اعالم کرد که مصوبه آزاد سازی واردات
خودرو در چارچوب ضوابط ،سیاستهای ارزی و سقفهای تعیین

شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اجرایی خواهد
شد .وی همچنین بیان کرد :هماهنگی کامل سیاستهای ارزی با
سیاستهای ارزی در برنامه اصالحات ساختاری اقتصاد ،یک اصل
مورد وفاق دولت سیزدهم است.
در آستانه سقوط قیمت خودرو؟
در این شرایط ،معاون وزیر صنعت پیشبینی کرده است که
در صورت آزادسازی واردات خودرو ،قیمتها آرام آرام به آن حد
عقالنی که مشتری انتظار دارد ،نزدیکتر شود .منوچهر منطقی،
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت در یک برنامه تلویزیونی
درباره مصوبه آزادسازی واردات خودرو گفت :در مصوبه جدید که
تنظیم شده عالوه بر دو دهک باال ،دهک پایین هم در نظر گرفته
شده است .به طور مثال تعرفه پایینتری برای دهک پایین گذاشتند.
به اعتقاد وی ،اگر عرضه و تقاضا متعادل شود قطعا روی قیمت
اثر خواهد داشت و پیش بینی ما این است که با شروع واردات و
ادامه آن ،قیمتها آرام آرام به آن حد عقالنی که مشتری انتظار
دارد ،نزدیکتر شود.
سعید موتمنی ،رئیس اتحادیه نمایشگاهداران نیز پیشبینی کرد:
همزمان با ورود نخستین سری خودروهای وارداتی به کشور که
احتماال از  ۲ماه آینده اتفاق بیفتد ،قیمتها شکسته خواهد شد.
به گفته وی ،امروز خودروهای خارجی در کشور با سه برابر
قیمتهای جهانی معامله میشوند و این قیمتها برای خودروهای
کارکرده و دستدوم به مراتب بیشتر است .بنابراین ورود خودروهای
خارجی در ادامه به کاهش قیمت خودروهای مونتاژی و داخلی
خواهد انجامید.

نوراللهی مدیرعامل شرکت بیمه تجارتنو به
مناسبت عید سعید فطر و روز کارگر ،به پرسنل
آستان قدس رضوی بیمه نامه آتشسوزی اهدا
کرد.
این بیمه نامه به  ۱۶۵۰۰نفر از پرسنل این بیمه
گذار اهدا شد.
بیمه گذاران آستان قدس رضوی می توانند با
مراجعه به واحد اداری این مجموعه ،با ارائه کد
پستی و نشانی منزل ،تا سقف دو میلیارد ریال،
از مزایای پوشش این بیمه نامه بهره مند شوند.
بیمه تجارتنو در راستای ایفای مسئولیت
اجتماعی و خدمت به پرسنل زحمتکش این
آستان که همواره با زائران محترم ثامن الحجج
حضرت امام رضا(ع) همراه هستند ،و با هدف
تکریم ارباب رجوع و نهادینه کردن خدمات بیمه
ای به مشتریان وفادار خود ،اقدام به اهدای بیمه
نامه آتش سوزی به بیمه گذاران مشهدی خود
می کند.
شرکت بیمه تجارتنو در رویکرد جدید خود
میکوشد با ایفای مسئولیت اجتماعی و ورزشی،
نقش و رسالت خود را در صنعت بیمه با افزایش
ضریب نفود بیمه به انجام رساند.

طرح بیمه مسئولیت نظافت منازل
توسط بیمه دانا

طرح بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان،
ناشی از نظافت منزل در قالب دو عنوان طالیی
و نقرهای از تاریخ  19اردیبهشت ماه سال جاری
اجرایی شده است.
در این طرح که توسط مدیریت بیمههای
مسئولیت به بازار عرضه شده است ،مسؤولیت
بیمهگذار در رابطه با خسارات فوت و نقص عضو
وارد به نظافتچیان منازل ،تحت پوشش قرار
میگیرد.
این بیمه نامه به صورت آنالین و با نام
صادر شده و مدت پوشش آن  15روز است.
پوششهای تکمیلی قابل ارائه در این طرح
عبارتند از :جبران هزینههای پزشکی ،تعدد دیات
و دیات غیر مسری تا سقف مشخص و پوشش
افزایش ریالی دیه.
عالقهمندان و متقاضیان برای دریافت
اطالعات تکمیلی میتوانند با کارشناس بیمههای
مسئولیت شعبه طالقانی تهران (-77602909
 021یا داخلی  )6715تماس حاصل کنند.

آغاز فروش ویژه سیمکارت دائمی
جوانان همراه اول با شمارههای خاص
در پی استقبال جوانان از خرید سیمکارتهای
دائمی با تخفیف و بستههای خوشآمد ویژه،
همراه اول طرح فروش سیمکارت دائمی جوانان
با شمارههای خاص را نیز کلید زد.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات
سیار ایران ،نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن
همراه کشور با توجه به استقبال جوانان از
طرح پیشین و اعالم نیازهای جدید ،بار دیگر با
هدف ارتقای هویت دیجیتال و حرکت در مسیر
حامیانه خود ،طرح «فروش ویژه سیمکارت
دائمی جوانان با شمارههای خاص» را در دستور
کار خود قرار داد.
بر این اساس متقاضیان  ۱۸تا  ۳۰ساله خرید
این سیمکارت ها که تاکنون سیمکارت دائمی
جوانان نداشتهاند ،میتوانند از روز شنبه ۲۴
اردیبهشت  ،۱۴۰۰با مراجعه به آدرس shop.
 mci.irنسبت به خرید خود اقدام کنند.
این سیمکارتهای دائمی با شمارههای خاص
عالوه بر دارا بودن تخفیف  ۵۰درصدی و عرضه
به قیمت  ۸۰هزار تومان ،بستههای خوش آمد
نیز به همراه دارد.

بازدید رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از صندوق قرض الحسنه شاهد

ارتقاء جایگاه صندوق ،راهبرد دراز مدت بنیاد است

معاون رئیس جمهوری و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران روز پنجشنبه
 22اردیبهشت ماه با حضور در صندوق قرض الحسنه شاهد از این مجموعه
بازدید کرد.
یزاده هاشمی پس از بازدید از صندوق قرض الحسنه
سید امیرحسین قاض 
شاهد در نشستی که با حضور اعضای هیئت امناء ،هیئت مدیره ،دکتر اسالم
کریمی مدیرعامل و جمعی از مدیران برگزار شد ،ضمن تقدیر از خدمات ارزشمند
این مجموعه به خانواده های معظم شهداء و ایثارگران عضو ،بر ارتقاء جایگاه
صندوق در راهبرد بلند مدت بنیاد شهید و امور ایثارگران تاکید کرد.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن قدردانی از زحمات و تالشهای
مجموعه صندوق قرض الحسنه شاهد ،گفت :صندوق یکی از ابزارهای خدمت
رسانی بنیاد به جامعه هدف است به همین دلیل باید سطح خدمات و جایگاه
این مجموعه ارتقاء یابد.
یزاده هاشمی افزود :بنیاد شهید و امور ایثارگران در  8ماه
سید امیرحسین قاض 
گذشته با هماهنگی و حمایت ریاست محترم جمهوری و همچنین دفتر مقام
معظم رهبری برای رفع موانع موجود گام های بلندی را برداشته تا بتواند ضمن
خروج از بنگاه داری ،خدمات شایسته ای را به ذینفعان خود ارائه کند.
معاون رئیس جمهوری الزمه اداره هر مجموعه ای را داشتن تفکر سیستمی
عنوان و اظهار کرد :موفقیت هر مجموعه ای در گرو تعامل با ذینفعان است چرا
که حاصل این مهم می تواند نقشه راه رسیدن به موفقیت مد نظر را ترسیم کند.
قاضی زاده هاشمی ادامه داد :اعضای هیئت امناء ،هیئت مدیره و مدیرعامل

باید با برنامهریزی ،ساز و کارهای موجود در صندوق قرض الحسنه شاهد را
جهت ارتقاء آن تغییر دهند.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت :صندوق قرض الحسنه شاهد ،بانک
دی ،صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران به همراه بیمه دی باید به عنوان
سازمان های مهم ارائه خدمات به جامعه ایثارگری در یک برنامه هماهنگ نقش
های خود را جهت ارائه خدمات مطلوب جامعه هدف تعریف کنند.
معاون رئیس جمهوری افزود :متاسفانه یکی از مشکالت بنیاد شهید و امور
ایثارگران شبکه ای فعالیت نکردن سازمان های وابسته به آن است ،اغلب
سازمان ها به تنهایی عملکرد خوبی دارند اما متاسفانه به دلیل شبکه ای کار
نکردن نمی توانند آنگونه که باید مشکالت جامعه ایثارگری را حل و فصل کنند.
یزاده هاشمی با اشاره به ایفای نقش کلیدی صندوق
سید امیرحسین قاض 
قرض الحسنه شاهد در جلب رضایت جامعه هدف ،تاکید داشت :صندوق
جهت ارائه هر چه بهتر و بیشتر خدمات باید به سمت بانک شدن یا حداقل
چند شعبه ای شدن حرکت کند زیرا با توجه به عملکرد خوبی که از خود طی
سال های اخیر به جا گذاشته است ،توان ارائه خدمات بیشتر را دارد.
معاون رئیس جمهوری و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در بخش دیگری از
سخنان خود به نقش معاونت تعاون در شناسایی و احصاء مشکالت و همچنین
تنظیم گری بین سازمانهای خدمات دهنده بنیاد نظیر :صندوق قرض الحسنه
شاهد ،بانک دی ،صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران و بیمه دی اشاره کرد و
گفت :از معاونت تعاون می خواهم هر چه سریع تر نیازهای جامعه ایثارگری

در بخش های مختلف مرتبط را شناسایی و نقش و توان هر یک از سازمان های
مذکور را تعیین کند تا در کوتاه ترین زمان نسبت به رفع مشکالت جامعه هدف
اقدام شود.
قاضی زاده هاشمی در خصوص تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز صندوق
قرض الحسنه شاهد برای ارائه خدمات بیشتر و بهتر در آینده از مدیرعامل
صندوق خواست طی تعامل با دبیرخانه هیئت امناء بنیاد شهید و امور ایثارگران
ردیف بودجهای برای حمایت از صندوق در بودجه پیش بینی کنند.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در پایان این نشست ضمن تقدیر از زحمات
صورت گرفته توسط دکتر اسالم کریمی مدیرعامل ،اعضای هیئت امناء ،هیئت
مدیره و کارکنان صندوق قرض الحسنه شاهد در ارائه خدمات به خانواده های
معظم و معزز شاهد و ایثارگر ،صندوق را به جذب حمایت و مشارکت خیرین و
دستگاه های مربوطه جهت ارتقاء سطح منابع مالی برای خدمت رسانی بیشتر
به جامعه هدف ترغیب کرد.
یزاده هاشمی معاون رئیس جمهوری و
پیش از سخنان سید امیرحسین قاض 
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ،اسالم کریمی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
صندوق قرض الحسنه شاهد با تشکر از حضور معاون محترم رئیس جمهور در
این مجموعه از حمایت های ایشان در مدت حضورشان در راس بنیاد شهید و
امور ایثارگران تشکر و اقدام به ارائه گزارشی از عملکرد و وضعیت صندوق کرد.
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره صندوق قرض الحسنه شاهد با اشاره به سرمایه
ثبت شده ،ساختار ،وضعیت منابع انسانی شاغل ،تعداد اعضاء و گزارش عملکرد

سال  1400به تشریح فعالیتها و برنامههای آتی این مجموعه در راستای ارائه
خدمات هر چه بیشتر و بهتر به خانواده های معظم و معزز شاهد و ایثارگر
پرداخت.

