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خریدار  وزیــر نفت با تاکیــد بر اینکه 
تولیــد بنزین بــا زحمات زیــاد در نیمه 
نخست امســال به تعادل رســیده است، 
گفت: بنزین در شــرایط کنونی مثل نان 
شب اســت و کشــور نمی تواند ۲ ساعت 

نداشتن بنزین را تحمل کند.
بیــژن زنگنه دیــروز بــرای پاســخ به 
پرســش های احمــد ســالک، نماینده 
اصفهان درباره »دلیل عمل خالف قانون 
معاون وزیــر نفت و مدیرعامل شــرکت 
ملی پاالیش و پخــش فرآورده های نفتی 
در عزل و نصــب هیئت مدیره شــرکت 
نفت ستاره خلیج فارس« و رضا انصاری، 
نماینــده داراب درباره »راهبــرد، برنامه 
و اقدام هــای اجرایــی وزارت نفت برای 
ارتقای ارتبــاط صنعت و دانشــگاه« به 

مجلس شورای اسالمی رفت.
وزیر نفت با اشــاره به اینکه شرکت نفت 
ستاره  خلیج فارس مشمول قانون تجارت 
است و اعضای هیئت مدیره شرکت های 
تجاری می تواند هم حقیقی و هم حقوقی 
باشند، یادآور شــد: اعضای هیئت مدیره 
شرکت نفت ســتاره خلیج فارس دارای 
پنج عضو حقوقی اســت کــه دو عضو آن 
از سوی شــرکت ســرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شســتا( و دو عضو از ســوی 
صندوق بازنشســتگی نفــت و یک عضو 
از ســوی شــرکت ملی پاالیش و پخش 

فرآورده های نفتی انتخاب شدند.
وی با بیان اینکه هیــچ تغییری در هیئت 
مدیره شرکت نفت ســتاره خلیج فارس 
رخ نداده اســت و اعضــای حقوقی این 
شرکت همچنان پابرجا هستند، تصریح 
کرد: طبق قانون تجــارت، هیئت مدیره 

می تواند مدیرعامل را نصب و عزل کند.
زنگنه با یــادآوری اینکــه هیئت مدیره 
شــرکت نفت ســتاره خلیج فــارس در 
نشســتی که مهرماه ۱۳۹۶ برگزار شد با 
رأی ســه عضو خود تصمیم به برکناری 
مدیرعامــل می گیرد که صورت جلســه 
آن نیز موجود اســت، تصریح کرد: آقای 
ســالک تاکید داشــتند که مدیرعامل را 
باید مجمــع عمومی عــزل و نصب کند، 
در حالــی که ایــن گونه نیســت و طبق 
قانون تجــارت، هیئت مدیــره می تواند 

مدیرعامل را عزل و نصب کند.

وی تاکید کرد: مدیرعامل شــرکت نفت 
ســتاره خلیج فــارس با تصویــب هیئت 
مدیره تغییر کرده و تخلفی رخ نداده است.

با کسی عقد اخوت نبسته ام
وزیر نفت از افزایش تولید بنزین به عنوان 
مهم ترین هدف یاد کرد و افزود: زمانی که 
زمزمه تحریم آمریکا شــنیده شد، تالش 
کردیم از مسئله ناتوانایی در تولید بنزین 

استفاده نکنند و به کشور فشار نیاورند.
وی ادامه داد: مــن در کارم با هیچ  فردی 
عقد اخوت نبسته ام. ممکن است فردی را 
منصوب کنم و پس از دو ماه به دلیل اینکه 
در کارش اشــکال دارد او را کنار بگذارم. 
برایم اهمیت ندارد که این فرد دوســتم 
باشــد و از این اقدام دلخور شود یا نشود. 
با کمــال احترام فرد را کنــار می گذارم و 
فردی را که بتواند قوی تــر در آن جایگاه 

عمل کند، منصوب می کنم.
زنگنه به راه اندازی ســریع و فنی فازهای 
ســتاره خلیــج فــارس از اردیبهشــت 
۹۶ و آغاز تولید مســتمر بنزیــن در این 
پاالیشگاه اشــاره و تصریح کرد: اما تولید 
بنزیــن از فــاز نخســت در آن مقطع به 
ظرفیت ۱۲ میلیون لیتر در روز نرســید. 
مدیرعامل وقت زمانی کــه رفت، در نامه 
رســمی از خطر انفجار پاالیشــگاه گفته 
بود و خواســتار دریافت پول کالن برای 

تعمیرات پاالیشگاه بود.
 وی به انتصاب آقای صادق آبادی به عنوان 
معاون خود در امور پاالیش و پخش اشاره 
کرد و با استناد به حرف های آقای سالک 
که عنــوان کرده بود آقــای صادق آبادی 
شاگرد آقای زنگنه بوده است، افزود: مگر 
شاگرد من بودن جرم است؟!! بسیاری از 
مسئوالن انقالب ما شــاگرد امام خمینی 
)ره( بودند، ایــن جرم اســت؟ این جرم 
نیســت، مزیت اســت.زنگنه ادامه داد: 
باالخره بهتر اســت من تکلیفم را بدانم؛ 
انتصاب مدیر جوان خوب است یا نیست؟ 
اینکه می گویند جــوان باتجربه انتخاب 
کنید این امر شدنی نیست،  زیرا اگر جوان 

باشد که باتجربه نیست.
وزیر نفت با بیان اینکــه معاونش در امور 
پاالیش و پخش ۱۲ سال سابقه فعالیت در 
این بخش دارد و در مقطع فوق لیســانس 

یک درس با او داشــته اســت، افزود: من 
ریســک کردم و فرد ۳۵ ســاله ای را در 
ســمت معاونت خود قرار دادم و در واقع 
نیروسازی برای انقالب و کشور کردم. این 
جوان در یک ســال اخیر واقعا موفق بوده 
است. می توانید از نمایندگان بندرعباس 
)آقــای  او  داد:  ادامــه  بپرســید.وی 
صادق آبادی( در یک ســال گذشته بیش 

از ۴۰ بار به بندرعباس سفر کرده است.

انصاف نیست به جای تشویق 
مدیران جوان، انتقاد کنیم

زنگنه با اشــاره به اینکه ردیف نخست و 
دوم پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس هم 
اکنون به ظرفیت کامل رســیده اســت، 
تصریح کرد: ردیف ســوم این پاالیشگاه 
نیز در حال راه اندازی نهایی اســت و هم 
اکنون اگر به تولید ۳۰ میلیون لیتر بنزین 
در این پاالیشگاه افتخار می کنیم و سرپا 
ایســتاده ایم به دلیل خــوب کار کردن 
ستاره خلیج فارس است. انصاف نیست به 
جای تشویق این نیروی جوان و پرانرژی، 

اینگونه پشت او صحبت کنیم.
وی با تاکیــد بر اینکه رفتــار یک فرد ۶۶ 
ســاله با جوان ۳۵ ساله یکســان نیست، 
اظهار کرد: ماهیت جوان، تحول، جسارت 
و نوآوری اســت، اما ما احتیاط می کنیم. 
باید آنهــا را زیر بال و پر بگیریــم. نباید با 
آنها برخورد کنیم، یا آنها را جابه جا کنیم، 

حتی اگر یک اشتباه کرده باشند.
وزیــر نفت بــا بیــان اینکه مســئولیت 
راه اندازی فنی ردیف یک و دو ستاره خلیج 
فارس، خواســته من از مدیرعامل جدید 
)آقای صادق آبادی( پیــش از انتصاب بود 
که او نیز قبول مســئولیت کرد و توانست 
این خواســته را عملیاتی کند، یادآور شد: 
او )آقای صادق آبادی( پــس از پذیرفتن 
مســئولیت و پس از مدتی اعالم کرد که 
مدیرعامل پیشــین پاالیشــگاه میعانات 
گازی ستاره خلیج فارس مناسب نیست.
وی با تاکید بر اینکــه تعیین مدیرعامل از 
وظایف هیئت مدیره شــرکت نفت ستاره 
خلیج فارس است و اعضای هیئت مدیره 
این شــرکت تغییری نکردند، توضیح داد: 
شســتا دو عضو در هیئت مدیره ســتاره 
خلیج فــارس دارد. در آن مقطــع آنها با 

روش تغییر مدیرعامل مخالف بودند و این 
مخالفت خود را به بنده نیز انعکاس دادند، 
اما هیچگاه تصمیم را زیر ســوال نبردند، 
بلکه خواســتار آن روش دیگری برای این 

تغییر بودند.
به گفتــه زنگنه، آنهــا )شســتا( پس از 
نتایجی که از مدیرعامل جدید گرفتند از 

این تغییر اعالم رضایت کردند.
وزیر نفت بــه گزارش نظارتی ســازمان 
بازرسی کل کشــور که مورد استناد آقای 
ســالک بود، اشــاره کرد و افزود: در این 
زمینه بایــد بگویم در گزارش ســازمان 
بازرســی آمده اســت که بعد از تغییرات 
مدیریتی در نیمه دوم ســال ۹۶، ردیف 
نخست پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس با 
۱۲ میلیون لیتر بنزیــن با کیفیت به طور 
کامل راه اندازی شد و به تثبیت رسید که 
این کار قابل تقدیر اســت، بنابراین حتی 
ســازمان نظارتی نیز از تغییــر و نتیجه 

تقدیر کرده است.

افزایش چشمگیر تولید بنزین کشور
وزیر نفت با بیــان اینکــه در اجرای یک 
پروژه »نتیجه نهایی« مهم اســت، اظهار 
کرد: هدف مــان این بود کــه در صورت 
بازگشــت تحریــم بــه دلیــل کمبود و 
ناتوانایی در تولید این فرآورده با مشــکل 
روبه رو نشویم. هم اکنون بنزین مثل نان 
شب اســت و کشــور نمی تواند ۲ ساعت 
نداشتن بنزین را تحمل کند. ما با زحمات 
زیاد توانســتیم در ۶ ماهه نخست امسال 

در زمینه تولید بنزین به تعادل برسیم.
وی با اشــاره به این که در ســال گذشته 
روزانه ۱۲ میلیون لیتر بنزین وارد کشور 
شده اســت، اما امســال از مهرماه هیچ 
بنزینی وارد کشــور نشده است، گفت: در 
واقع در تولید بنزین خودکفا شــده ایم و 
وضع ذخایرمــان بهبود یافته اســت. در 
بودجه سال آینده هم برای واردات بنزین 

پیش بینی نداشته ایم.
زنگنه، تولید بنزین کشــور را در سال ۹۱، 
حدود ۵۲ میلیون لیتر عنوان کرد و با بیان 
اینکه به این رقم ۴۳ میلیــون لیتر افزوده 
شده اســت، تصریح کرد: هم اکنون تولید 
روزانه بنزین کشــور به ۹۵ میلیون لیتر در 
روز رسیده است که نشــان دهنده افزایش 

۸۳ درصدی اســت. افزایش ایــن میزان 
بنزین در تاریخ کشــور بی ســابقه اســت.

وی وضع تولید بنزین با کیفیت کشــور در 
شرایط کنونی را مطلوب عنوان کرد و ضمن 
تشــکر از قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا 
)ص( به عنوان پیمانــکار این پروژه تصریح 
کرد: اجرای این پروژه البته طوالنی شــده 
اســت، اما وقت زیادی برای اجــرای این 
پروژه گذاشتم. مدیرعامل پاالیش و پخش 
فرآورده هــای نفتــی در یک ســال زمان 

زیادی برای این پروژه صرف کرد.
وزیر نفت درباره بســته شدن دفتر تهران 
شــرکت نفت ســتاره خلیج فــارس هم 
با بیان اینکــه کار خوبی کردنــد که این 
دفتر را در تهران تعطیــل کردند، افزود: 
دلیلی وجود نداشت که این دفتر با ۱۵۰ 
کارمند در تهران فعالیــت کند. باید تمام 
شــرکت ها دفاتر خود را در اســتان های 
دیگر تعطیل کنند و همه تمرکزشــان در 
استان خودشان باشد.وی ضمن قدردانی 
از دست اندرکاران اجرای پاالیشگاه ستاره 
خلیــج فــارس از آنها خواســت اینگونه 
انتقادها را بــه دل نگیرند و با قدرت به کار 
خود ادامه دهند.وزیر نفت در پایان با بیان 
اینکه اجــرای ردیف چهارم پاالیشــگاه 
ســتاره خلیج فارس به تصویب رســیده 
است، افزود: زمان اجرایی این فاز طوالنی 

نخواهد بود.

مجلس از پاسخ های زنگنه قانع شد
نماینــدگان مجلس از پاســخ های وزیر 
نفت درباره علت تغییر مدیرعامل شرکت 
ســتاره خلیج فارس قانع شــدند.احمد 
ســالک نماینده اصفهان در جلسه علنی 
دیروز ســوالی از وزیر نفــت مطرح کرد 
مبنی بر این که دلیــل عمل خالف قانون 
معاون وزیــر نفت و مدیر عامل شــرکت 
ملی پاالیــش و پخش در عــزل و نصب 
هیئت مدیره شــرکت نفت ستاره خلیج 
فارس چیســت؟ و چرا با وجود تولید ۲۴ 
میلیون لیتر بنزین شــرکت نفت ستاره 
خلیج فارس همچنان شاهد ورود بنزین 
به کشور هســتیم.نمانیدگان با ۱۱۰ رای 
موافق، ۱۰۰ رای مخالف و ۴ رای ممتنع 
از مجموع ۱۹۷ نمانیده حاضر در مجلس 
رای به قانع شدن از پاسخ های وزیر دادند.
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چرابادالرگرانبایدتعرفهوارداتراکمکرد؟

افزایش نرخ ارز، قیمت تمام شده واردات کاال را بیشتر می کند. آیا در این 
شرایط باید نرخ تعرفه واردات کاال کم تر شــود تا بخشی از کاهش قدرت 

خرید مصرف کنندگان جبران شود؟
از جمله آثاری که تغییرات نرخ ارز برای کشور در پی داشته، تأثیرپذیری 
حقوق ورودی )شــامل حقوق پایه و ســود بازرگانی( از نوســانات ارزی 
اســت. ارزش ریالی تعرفه کاالهای وارداتی، بر مبنای ارزهای مختلف از 
سوی گمرک ارزش گذاری می شــود. برای تعیین میزان حقوق و عوارض 
گمرکی، نرخ اعالم شــده از ســوی بانک مرکزی بــرای ارزهای مختلف 
مبنای محاسبه گمرک قرار می گیرد. در ســال جاری با توجه به تغییرات 
نرخ تسعیر ارز ، این نرخ برای دالر از حدود ۳۶۵۰۰ ریال به ۴۲۰۰۰ ریال 
افزایش یافته که نشــانگر ۱۵ درصد افزایش در هزینــه حقوق ورودی از 
مبادی رسمی است)صرف نظر از سایر هزینه های واردات همچون هزینه 

حمل و بیمه(.
بررسی ترکیب واردات از مبادی رسمی نشــان می دهد که نزدیک به ۷۸ 
درصد از واردات کشور را کاالهای اولیه ، واســطه ای و سرمایه ای تشکیل 
می دهد و حقوق ورودی این گــروه از کاالها تحت تأثیر تســعیر ارز قرار 

می گیرد.
سؤال اساســی که در اینجا مطرح می شود آن اســت که این افزایش چه 
آثاری بر ذی نفعان شــامل دولت، تولیدکننــدگان و مصرف کنندگان 
خواهد داشت. در پاسخ باید اذعان داشت در صورت عدم کاهش واردات 
از مبادی رســمی، درآمدهای مالیاتی دولت افزایــش خواهد یافت، اما 
تجربیات گذشته اقتصاد ایران نشان دهنده آن است که وقتی دیوارهای 
تعرفه ای باال مــی رود، واردات از مبادی رســمی بــه دو طریق کاهش 

می یابد. 
نخســت کاهــش واردات بــا کم نمایــی ارزش واردات بــه شــکل 
صورت حساب سازی در واردات از مبادی رســمی که بر اساس آن برخی 
از واردکنندگان برای فرار از پرداخت حقوق ورودی، ارزش واردات خود را 
کمتر از ارزش واقعی اعالم می کنند. دوم اینکه واردات بخشی از کاالهای 
قاچاق پذیر از مبادی رسمی به سوی مبادی غیررســمی سرازیر خواهد 

شد.
با این حال، بخش عمده ای از واردات که همچنان از مبادی رسمی کشور 
انجام می شــود، ســبب افزایش هزینه تولید خواهد شــد و علت آن نیز 
افزایش هزینه ریالی ناشی از بیشتر شدن نرخ های تعرفه واردات  کاالهای 

اولیه و واسطه ای است. 
مناســب ترین شــاخص برای رصد هزینه های تولید، شــاخص قیمت 
تولیدکننده )Producer Price Index( اســت. نکته مهمی که رابطه با 
این شاخص باید مورد توجه قرار گیرد، اثرات باوقفه آن بر شاخص قیمت 
مصرف کننــده )Consumer Price Index( و به عبــارت دیگر بر تورم 
است. برخی مطالعات نشــان می دهد هرگونه افزایش در شاخص قیمت 
تولیدکننده با وقفه ای یک تا چهارماهه بر شــاخص بهای مصرف کننده 

منتقل  می شود.
بنابراین قدرت خرید مصرف کنندگان عالوه بر کاهشی که در پی تضعیف 
ارزش پول ملی در خرید کاالهای داخلی و وارداتی با آن داشته، با نرخ های 
تعرفه ای ثابت مانده پس از تضعیــف نرخ برابری ریــال در برابر ارزهای 

خارجی، بیش از پیش کاهش می یابد. 
در چنین شرایطی الزم است دولت با کاهش نرخ های تعرفه  تمام کاالهای 
وارداتی به ویژه کاالهای واســطه ای، اولیه و سرمایه ای متناسب با تسعیر 

نرخ ارز، کاهش رفاه مصرف کننده را به حداقل برساند.

سرمقاله

سازمانشهرستانهایروزنامهخریدار
نمایندهفعالمیپذیرد

روزنامـه

-021تلفن: 9 و 66567767
www.kharidaar.ir

علیرضا باستاني
رئیس اداره حسابرسی داخلی صندوق ضمانت صادرات ایران

هشدار حیدر مستخدمین حسینی و بهاء الدین حسینی هاشمی درباره الزامات حذف صفرها از پول ملی



سخنگوی سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد

جزئيات۹۰۰هزارميلياردتومانیارانهپنهان

هشدار حیدر مستخدمین حسینی و بهاء الدین حسینی هاشمی درباره الزامات حذف صفرها از پول ملی

صفرهاییکهنرفتهبازمیگردند

اقتصاد
روزنامه اقتصادی صبح ایران

صفحه2
W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rدوشنبه      اول بهمن  1397    شماره 256

شمارشمعکوساتماممهلتقانونیبرای
FATFپيوستنبه

شــمارش معکوس برای اتمام مهلت قانونی پیوســتن به FATF آغاز 
شده و کمتر از یک ماه دیگر باید نسبت به پیوســتن و نپیوستن به این 

نهاد تصمیم گیری شود.
متاســفانه هنوز هم میان موافقان و مخاالن داخلــی و حتی خارجی 
این کار توافق چشــمگیری حاصل نشــده و باید دید در روزهای آینده 
آیا CFT و پالرمو چه سرنوشــتی خواهند یافت و آیا مجمع تشخیص 

مصلحت نظام این لوایح را تایید می کند یا خیر. 
در ماه ها و هفته های گذشــته در برخی رســانه ها و حتی سخنرانی ها 
شدت انتقاد و مخالفت با FATF بیش از پیش پررنگ شده و منتقدان 
موارد مختلفی را مطرح می کنند که در این نوشــتار بــه برخی از این 

موارد پاسخ داده شده است. 
نگاهی به اخبار و اظهار نظرات منتشــر شده نشــان می دهد، بعضی از 
منتقدان بر این باور بوده و مدعی هســتند که برخی از کشورهای دیگر 
هم آیتم های FATF را به صورت ناقص اجــرا می کنند. به دلیل اینکه 
آنها این اســتانداردها را ناقص اجرا می کنند بنابراین الزم نیســت ما 

)ایران(  همه موارد را کامل اجرا کنیم. 
در پاســخ به این گونه اظهار نظــرات باید گفت؛ نخســتین کاری که 
FATF انجام می دهد، این اســت که آیا بستر حقوقی کافی وجود دارد 
یا خیر؛ قانون جامع برای مقابله با پولشــویی و تامین مالی تروریســم 
 الزم االجرا هست یا خیر؟  ســازوکارهای اجرایی مانند بخشنامه ها،

 آیین نامه ها برای هر بخش ذیربط وجود دارند یا نه؟  از دپارتمان های 
ویژه نظارتی برخوردار هستند یا خیر؟  

در مرحله نخســت همه این موارد ارزیابی می شود و در واقع رتبه بندی 
کشورها در مرحله اول بر اســاس بســترهای حقوقی و سازوکارهای 
نظارتی انجام می شــود و در مرحله های بعدی اگرکشــوری برخی از 
اســتانداردها را ) توصیه های FATF( را به درســتی اجــرا نکرد آنجا 
ارزیابی می شود که برای نمونه فالن توصیه در حد ناقص اجرا شده و یا 
دیگری به طور کامل اجرا شده است. این موارد برای مراحل بعدی است 

نه مرحله نخست. 
کشــوری که در واقع اســتانداردهای FATF  را رعایت می کند ولی 
برخی از اســتانداردها کامل رعایت نمی شود با کشوری که اصوال بستر 

حقوقی الزم را ندارد و اصال وارد این گردونه نشده، برابر نیست. 

اجرای استانداردهای FATF و دادن امتیاز به طرف خارجی 
یکی دیگر از موارد مهمی که در رســانه ها مطرح می شــود، این است 
که آیا اجرای اســتانداردهای FATF به معنــای دادن امتیاز به طرف 

خارجی است؟ 
در جواب  این انتقــاد باید گفت؛ مگر زمانی که اســتانداردهای مربوط 
به هوانوردی بین المللی اجرا می شــود به معنای دادن امتیاز به کسی 

است؟ 
یا اینکه مگر رعایت اســتانداردهای مربوط به کشــتیرانی در آب های 
بین المللی به معنای دادن امتیاز به کسی محسوب می شود؟  یا رعایت 
اســتانداردها در زمینه راه ها )راه آهن، جاده، ترانزیت( و غیره به معنی 

دادن امتیاز به کسی است؟ 
همه این موارد، مجموعه ای از اســتانداردها هســتند که اگر کشورها 
بخواهند با یکدیگر تعامل داشته باشند باید آنها را رعایت کنند و این به 

معنای دادن امتیاز به هیچ طرفی نیست. 

FATF  و اقدامات مقابله ای 
 کشــورمان در دوره های مختلف با مشکالت و مسایل مختلفی دست و 

پنجه نرم کرده و تجارب گوناگونی را پشت سر گذاشته است. 
اکنون که کمتــر از یک ماه تا پایان مهلت قانون یپوســتن به FATF و 
رعایت استانداردهای آن باقی مانده برخی منتقدان بر این باورند که با 

بازگشت اقدامات مقابله ای FATF ، اتفاقی رخ نخواهد داد.  
در حال حاضر اقدامات مقابله ای یــا )Counter Measures( تعلیق 
شده اند. منتقدان می گویند اگر آنها برگردند، اتفاقی نمی افتد و همین 
وضعیت حاکم خواهد بود. وضعیت اشــخاص حقیقی و حقوقی ایرانی 
در ارتباط با بانکهــای دنیا رعایت احتیاط ســطح بــاال در رابطه با 
تراکنش های مالی اســت. ولی اقدامات مقابله ای فقط رعایت احتیاط 
سطح باال نیستند. در این شرایط دولت ها و اعضای FATF موظف می شوند 
که سلســله اقداماتی را علیه بانکها و موسســات مالی ما اجرا کنند. از 
جمله اینکه شعب بانکی ایران در همه کشورها تعطیل می شود و روابط 
کارگزاری بشــدت تحت تاثیر قرار می گیرد. بنابرایــن می توان گفت 
اگر اقدامات مقابله ای هیچ نتیجه ای نداشــت که کشورها از ترس این 

اقدامات بسیاری از فعالیت ها را انجام نمی دادند. 
متاسفانه همان کسانی که در سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ می گفتند که 
تحریم های شورای امنیت ملل متحد اثری ندارد و بی توجهی نسبت به 
تحریم های شورای امنیت را ترویج می کردند، اکنون هم می گویند که 
اقدامات مقابله ای اثری نخواهد داشت و کشور را دچار محدودیت هایی 
می کنند و بعدا هم پاسخگو نیســتند. در نهایت مردم و دولت از تبعات 
منفی این مســایل و اقدامات مقابله ای رنج خواهند بــرد و این تبعات 

گریبانگیر دولت و مردم می شود. 
در مبحث احتیاط سطح باال، منشاء پول باید مشخص شود. یعنی بانک 
باید دقت کند پول شــما به عنوان یک ایرانی از کجا آمده است، صاحب 
پول کیســت؟ نوع معامله چیســت؟  )برای خرید چه کاال یا خدماتی( 
بانک باید نهایت دقت را انجام دهد و ابعاد معامله را بررســی کرده و زیر 

نظر بگیرد و کشف کند.
 این پروســه برای بانک بسیار هزینه بر بوده و ســخت است و باید زمان 
زیادی صرف آن شــود در نتیجه بانک زیر بار این رونــد نمی رود. این 
اقدام احتیاطی اســت اما درCounter Measures دولت یا بانک باید 

اقداماتی را انجام دهد که جلوی هرگونه معامله با آن کشور را بگیرد. 

  FATF روابط بانکی و حضور ایران در لیست سیاه
با توجه به این شــرایط  بعضی از منتقدان می گویند؛ قبال در فهرســت 
ســیاه  FATF قرار داشــتیم و روابط بانکی ما هم برقرار بود بنابراین 

اتفاقی نمی افتد. 
در پاسخ به این انتقاد باید گفت؛ توجه داشــته باشیم که روز به روز هم 
حوزه دولت هــا )jurisdiction ( و صالحیت هایی که اســتانداردها و 
توصیه های FATF را رعایت می کنند در حال گســترده شدن است و 
هم شکل رعایت این اســتانداردها و توصیه ها در حال جدی تر شدن و 

پیشرفته تر شدن است. 
به چه دلیــل گروه های منطقــه ای FATF و نهــاد اصلی FATF که 
مقر آن در پاریس است هر ۴ماه یکبار جلســه دارند )هم گروه ها و هم  
FATF( دایم چالش ها و مشکالت اجرای اســتانداردهای FATF را 
بین خود ارزیابی می کنند، راه های فرار را بررســی کرده و برای مقابله 
با آنها راهکار ارایه می دهند. پــس می توان نتیجه گرفت FATF مانند 
یک نهاد زنده در حال رشد است بنابراین شما نمی توانید FATF فعلی 
 FATF االن را با FATF را با این نهاد در ۱۰ سال پیش یکی بدانید و یا
۱۰ سال آینده در یک ســطح بدانید. این نهاد به صورت مرتب در حال 
تقویت خود است. مرتب نحوه ارتقای اجرای اســتانداردها را بین خود 
به بحث می گذارند و بررســی می کنند و راهکاری جدید می دهند. در 
همین راســتا ذیل هر توصیح ۴۰گانه، تفاسیر جدید ارایه می دهند که  

به دولت ها برای رعایت کامل استانداردها  کمک می کند. 
بنابراین این حرف که ما امروز اگر رعایــت نکنیم و هیچ اتفاقی نخواهد 
افتاد، سخن درستی نیست و از بی توجهی به منافع و امنیت ملی کشور 

است. 

تحليل

زهرا علی اکبری موج تورمی که ســال 
۱۳۹۷ از راه رســید، بار دیگر حرف حذف 
صفرها از پول ملی را بر سر زبان ها انداخت. 
همتی، رییس کل بانک مرکزی خبر از ارائه 
الیحه حذف چهار صفر از پول ملی به دولت 
داد تا بحث بر ســر ضرورت ایــن اقدام در 
فضای رســانه ای و محافل کارشناسی آغاز 

شود.
طرح حــذف چهار صفر هر چنــد مخالفان 
فراوانــی دارد اما با توجه بــه اعالم مقامات 
رسمی، در حال پیگیری و بررسی در دولت 
اســت. بنا بر اعالم رییس کل بانک مرکزی 
مقرر اســت با حــذف چهار صفر هــر هزار 
تومان فعلی یا به عبــارت دیگر هر ۱۰ هزار 
ریال تبدیل به یک تومان شــده و هر تومان 
جدید نیــز معادل ۱۰۰ ریال باشــد. حیدر 
مستخدمین حسینی، کارشناس اقتصادی 
و معاون اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی 
و بهاء الدین حسینی هاشــمی، کارشناس 
اقتصادی مدیرکل اســبق بانــک صادرات 
با حضــور در خبرآنالیــن، توضیحاتی در 
خصوص الزامات حذف چهار صفر دادند و از 

منظری متفاوت به بحث ورود کردند.
 هر چنــد بهاءالدیــن حسینی هاشــمی 
تغییر واحد پولــی از ریال به تومــان را در 
شــرایط کنونی ضــروری می دانســت اما 
مستخدمین حســینی تاکید داشت اتفاقا 
در این وضعیت اصالحات اقتصادی باید در 
دســتور کار قرار گیرد و چه حذف یک صفر 
و چه حذف چهار صفر هیــچ کدام گره ای از 
مشکالت اقتصادی باز نمی کند. مشروح این 

نشست در پی می آید.

  بحث حــذف صفر از پــول ملی به 
شکلی جدی مطرح شده است، آیا این 
اقدام را در مقطع کنونی، اقدامی موثر 

در اقتصاد ایران ارزیابی می کنید؟
مستخدمین حســینی : کارهای زیادی 
باید برای اقتصاد ایران انجام شــود. من فکر 
می کنم پاسخ صریح و کوتاه به سئوال شما 

خیر باشد.
حسینی هاشــمی: این ســئوال باید از 
جوانب مختلف بررسی شود. رفرم پولی در 
ایران یک ضرورت اســت. من فکر می کنم 
ورود به این حوزه نه با حذف چهار صفر بلکه 
با تغییر واحد پولی ایــران از ریال به تومان 
باید صورت گیرد.  این طــرح البته در ذات 
خود حذف یک صفــر را به دنبــال خواهد 

داشت.

 آقای مستخدمین حسینی آیا شما با 
این موضوع موافقید؟

 مستخدمین حســینی: خیــر من در 
شــرایط کنونــی ورود به هــر دو بحث چه 
حذف صفر و چه تغییر واحــد پولی را مجاز 

نمی دانم.

حسینی هاشمی: البته پیش تر الیحه ای 
در قالب تغییر واحد پول ایــران به تصویب 
دولت رســیده و مــن معتقدم بــا توجه به 
وضعیت اقتصادی ایران، این تغییر ضرورت 
دارد. ایــن اقدام بــه هر حال ســهولتی در 
محاســبات ایجاد می کند. اکنون آنچه در 
الیحه مطرح شــده در واقع یک رفرم پولی 
است در حالی که منظور ما تنها تبدیل ریال 

به تومان به عنوان واحد پولی ایران است.
مستخدمین حسینی: باید دید چه اتفاقی 
پیش آمده که در دوره ریاست آقای سیف بر 
بانک مرکزی این الیحه یعنــی تغییر واحد 
پول که به حذف یک صفر می توان آن را تعبیر 
کرد، مصوب شده اســت. البته این مصوبه هر 
چند در دولت تصویب شد اما به مجلس ارائه 
نشد. سئوال من اتفاقا از مقامات بانک مرکزی 
که کانون کارشناســی بــازار پــول و اتخاذ 
سیاست های پولی اســت، این است که چه 
اتفاقاتی رخ داد که شــما از برنامه حذف یک 

صفر به حذف چهار صفر رسیدید؟

 البته حذف ســه صفر نیز در دوره 
اســتقرار دولت دهم مطرح شــد اما 
پس از پایــان دوره فعالیت این دولت 

پیگیری نشد.
 مستخدمین حسینی : بلــه من اتفاقا در 
آن دوره در بانک مرکزی بودم. بحث حذف 
سه یا چهار صفر را داشــتیم اما پیشنهادی 

برای اجرا ارائه نشد.

  دقیقا چه سالی بود؟
مستخدمین حسینی:  ســال ۱۳۸۹ و 

. ۱۳۹۰

 دلیل عدم ارائه پیشنهاد برای اجرا 
چه بود؟

مستخدمین حســینی:علم به این نکته 
که شــرایط برای اجرای این مصوبه مناسب 

نیست.
حسینی هاشــمی: من هم این حرف را 
قبــول دارم. حذف چهار صفر یا حتی ســه 
صفر باید در شرایط ثبات اقتصادی اجرایی 
شود. وقتی که ۳تا ۴سال تورم کنترل شود 
و کشــور در وضعیت باثباتی باشد، می توان 
انتظار داشــت که حذف صفــر از پول ملی 

سیاستی موفقیت آمیز باشد.  

 تعریف دقیق تری از شرایط باثبات 
بفرمایید. بســیاری از کارشناسان با 
استناد به دالیلی عکس این دالیل از 

حذف چهار صفر دفاع می کنند.  
حسینی هاشمی: ســئوال مهمی است. 
شرایط با ثبات شرایطی است که در آن نرخ 
تورم یک تا ۲درصد با نرخ رشــد اقتصادی 
فاصله داشته باشد و کشور با اشتغال مولد، 
ثروت آفرینی کند. در ایــن حالت می توان 
نســبت به حذف صفر اقدام کرد. در غیر این 
صورت وقتی تورم از رشــد اقتصادی جلوتر 
باشــد چه کســی جرأت می کند این طرح 
را اجرا کند مگــر اینکه مانند کشــورهای 
آفریقایی ۵ تا ۱۰ صفــر را حذف کنیم برای 
اینکه مردم در گونی پول حمل نکنند. البته 
اگر مبادالت روزمره در ایران با اســتفاده از 
کارت ها صورت نمی گرفت و مجبور بودیم 
اســکناس خرج کنیم، بی تردید مشکالت 
فراوانی داشتیم اما از این منظر نیز به دلیل 
فراگیر شــدن کارت ها، مشــکلی متوجه 

اقتصاد نیست.
مستخدمین حســینی : همچنین چک 
پول را فراموش نکنید. چک پول هم در این 

میان معادله را بر هم می ریزد.
حسینی هاشــمی:  فکر می کنم کم کم 
دالیل مخالفت با این موضوع باز می شــود. 

من هم حرف آقای دکتر را قبول دارم چرا که 
چک پول یک ابزار بحران زاست و متاسفانه 
منشا بسیاری از فســادها و زیرمیزی ها و... 
بود و هســت. معنی ندارد یک اســکناس 
۵ برابر ارزش درشــت ترین اسکناس رایج و 
رسمی در ایران، روزمره مورد استفاده قرار 
گیرد. همین حــاال تجربه اروپــا را ببینید. 
اســکناس ۵۰۰یورویی حذف شــده زیرا 
معتقد بودنــد یکی از مصادیق پولشــویی 
همین اسکناس های درشت هستند چرا که 
این اســکناس ها به راحتی بین افراد تبادل 
می شد و هیچ ردیابی ای هم نمی شد.  تراول 

چک نیز همین ویژگی را دارد.  

 موافقان، این طــرح را رفرم پولی 
می دانند. نظر شــما در این خصوص 

چیست؟
حسینی هاشــمی: رفرم پولی در اقتصاد 
تعاریفــی دارد. برای اصالحــات پولی الزم 
است ابتدا  به یک شــرایط نرمال اقتصادی 
برسیم و رشــدی با تداوم ۳تا۴ ساله داشته 
باشیم اما در این وضعیت ما رشد اقتصادی 
منفی داریم، از ســوی دیگر الزم است تراز 
پرداخت های خارجی مثبت باشد و با دنیا در 
تعامل باشیم اما ما در شرایط نه تنها وضعیت 
عادی نداریم بلکه هیچ مبادله پولی و کاری 
با سایر ارزها نداریم. به عبارت دیگر ورودی 
ارز نداریم و تنها  خروج ارز از کشــور اتفاق 
می افتد. مولفه های دیگر اقتصادی نیز باید 
به ثبات برسد؛ یکی از مولفه های بسیار مهم 
تورم است. در غیر این صورت صفرهای رفته 
به ســرعت باز می گردند. برخی کشورهای 
آســیای میانه و بالروس،  برزیل،  آرژانتین 
و کشــورهای آفریقایی نیز این کار را انجام 
داده به طوری که آنهــا گاهی اوقات آنچنان 
پولشان تضعیف شــده بود که مجبور شدند 
صفرها را بگذارند تا ذهن بتواند محاســبات 

را انجام دهد. پرداخت هــای الکترونیک و 
دیجیتالی تا حدی کمــک می کند که افراد 
صفرها را احســاس نکنند و رقم ها بپردازند 
اما در مقابل کســانی که چک می کشــند و 
کار مالی می کنند و کارمندان و بانک ها این 

وضعیت را می فهمند.
مستخدمین حسینی:  مــن فکر می کنم 
باید کمــی فراتر نــگاه کرد. اصال ســئوال 
اساسی این است که ریشــه حذف صفرها 
چیســت؟ این اقدام به بعد از جنگ جهانی 
دوم بازمی گردد و تاکنون حدود ۵۰ کشور از 
این روش استفاده کردند اما مگر چند کشور 
در این حــوزه موفق بودند؟ فکــر می کنم 
همان طور که آقای هاشــمی گفتند یکی از 
مهمترین موارد اتفاقا اصالح زیربناهاســت 
چون مــن هــم معتقدم کــه صفرهــا باز 
می گردند. این یعنی تشدید بحران. شما تا 
وقتی عوامل ایجاد صفرهــا را از بین نبرید 

نمی توانید صفرها را بردارید. 
 همیــن ترکیه در همســایگی مــا ۶ صفر 
از مقابــل پولــش برداشــت امــا گزارش 
کارشناســی درویش، وزیــر اقتصاد ترکیه 
را باید خوانــد تا دلیل توفیق این کشــور را 
دریافــت. حذف صفر راهکار نیســت و باید 

عوامل ایجاد صفر از میان برود.
مستخدمین حســینی: نکته اینجاست 
که من با وجــود ارتباطاتی کــه دارم هنوز 
نتوانســته ام گــزارش کارشناســی بانک 
مرکزی را مطالعه کنم تــا ببینم چرا چنین 

تصمیم اتخاذ شده است.

 در این راســتا بازگشــت به الیحه 
پیش بینی یعنی تغییــر واحد پولی را 

صالح می دانید؟
حسینی هاشمی: من فکر این کار ضرورت 
دارد چرا کــه تغییــری در ذهنیت جامعه 
ایجاد نمی کند. مردم همین حاال هم تومان 
را اســتفاده می کنند تا جایی که یک تومان 
مفهوم یک میلیون تومان را نیز دارد. خوب 
این تطابق گفتار بر سند می تواند محاسبات 

را تسهیل کند.

 تغییر واحد پولــی طبیعتا به تغییر 
اسکناس هم منجر می شــود، آیا در 
این مرحله تغییر اسکناس و در مرحله 
بعدی، بعد از ثبــات اقتصادی تغییر 
اسکناس در اثر حذف صفر هزینه ها را 

باال نمی برد؟
حسینی هاشــمی: فکر می کنم می شود  با 
مستهلک شدن اســکناس ها به تدریج انجام 
دهد  البته ســایر کشــورها معمــوال هر چند 
وقت یکبار اســکناس ها و پول هــای خود را 
عوض می کنند به دلیل اینکه اســکناس ها و 
مسکوکات تقلبی را بتوانند کشف کنند. حتی 
دالر را چند بار عوض کردند یــا مارک و پوند. 

شاید الزم باشد ما نیز این کار را انجام دهیم.

خریدار آن طور که ســخنگوی سازمان 
برنامــه و بودجــه می گوید ســاالنه حدود 
۶۰۰ هزار میلیارد تومــان یارانه پنهان در 
حوزه نفت و انرژی پرداخت می شــود و در 
این شرایط دولت و مجلس به دنبال تدوین 
بســته اصالحــات ســاختاری حامل های 
انرژی هســتند که اصالح قیمت نیز جزوی 

از آن است.
بحث یارانه های پنهان و ارقام سنگین آن را 
چندی پیش بود که سازمان برنامه و بودجه 
به طور جدی تری رسانه ای کرد و اعالم شد 
که به دنبال انجــام اصالحاتی دراین رابطه 

است.
یکــی از بخش هایــی کــه ســاالنه یارانه 
قابــل توجهــی را در خود هضــم می کند، 
حامل های انرژی اســت کــه قراربود طبق 
قانون هدفمندی یارانه ها که از سال ۱۳۸۹ 
اجرایی شــد، دولــت به صــورت تدریجی 
قیمت حامل هــا را تغییر دهد تــا به قیمت 
منطقه نزدیک شــود که در نتیجه آن تا حد 
زیادی مانع از پرداخت یارانه و البته قاچاق 

سوخت  شود ولی در عمل این اتفاق نیفتاد؛ 
به طــوری که طی دو مرحلــه تغییر قیمت 
انجام شــد که آخرین بار به ســال ۱۳۹۳  
وافزایش قیمــت بنزین بــه ۱۰۰۰ تومان 

برمی گردد.
دولت در ســال گذشــته در تبصــره)۱۸( 
الیحه بودجه منابع حدود ۱۷ هزار میلیارد 
تومانی افزایش قیمــت حامل های انرژی را 
خارج از تبصره هدفمندی پیش بینی کرد، 
اما به دالیلی از جمله آثار تورمی، در نهایت 
با مخالفت مجلس مواجه شــد و برای سال 

جاری هم تغییر در این رابطه اعمال نکرد.
با وجود بحث هــا و انتقاداتی کــه در مورد 
یارانه های پنهان و قیمت حامل های انرژی 
وجــود دارد، بازهم در الیحه بودجه ســال 
آینده بندی در این رابطه وجود نداشــت و 
دولت تاکید دارد که برای هر تغییر قیمتی 
مالحظات خاص آن از جمله تورم ناشــی از 

اصالح قیمت باید در نظر گرفته شود.
 اما این به معنای عدم ورود دولت و مجلس 
به اصالحات ســاختاری در حوزه حامل ها 

نیســت و  ظاهرا در حال تدوین بسته ای در 
این رابطه هستند.

در همین رابطه مژگان خانلو، ســخنگوی 
ســتاد بودجه ســازمان برنامــه و بودجه 
در گفت وگــو با ایســنا در مــورد وضعیت 
یارانه هــای پنهــان و راهــکار دولت برای 
اصالح آن توضیح داد: بررسی های سازمان 
برنامه و بودجه نشــان داد که در سال حدود 
۹۰۰ هزار میلیارد تومــان یارانه در بخش 
بودجه ای، فرابودجه ای و یارانه پنهان وجود 

دارد؛ از این رقم  حــدود ۶۰۰ هزار میلیارد 
تومان به حوزه انرژی و نفت و مشــتقات آن 
اختصاص دارد که ۲۱۵ هزارمیلیارد تومان 

آن متعلق به بنزین است.
به گفتــه وی، از ۹۰۰ هــزار میلیارد تومان 
یارانه پنهانی که در ســال پرداخت می شود 
حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان  نیز به یارانه 

بودجه ای و فرابودجه ای تعلق دارد.
خانلو با بیان اینکه دولــت در الیحه بودجه 
۱۳۹۸ هیچ افزایش قیمتی برای حامل های 
انرژی در نظر نگرفته و اعمال نکرده اســت، 
گفت: قرار شد دولت بســته اصالح قیمت 
حامل های انرژی را در قالب بسته اصالحات 
ساختاری  سازمان برنامه  و بودجه تهیه کند 
و از سوی دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس 
بسته ای جداگانه  را بررسی و تدوین کند که 

در هر دو مورد در حال انجام است.
ســخنگوی ســازمان برنامه بودجه گفت: 
اگر در فاصله ای که الیحه بودجه بررســی 
و تصویب می شــود، بســته های اصالحات 
ساختاری حامل های انرژی به جمع بندی 

رسیده باشد در قالب قانون اعمال می شود و 
اگر این گونه نشود به عنوان قانون جداگانه 
به مجلس رفته مورد بررســی قرار خواهد 

گرفت.
وی این را هم گفت که بســته مــورد نظر، 
ابعاد مختلف ســاختاری حامل های انرژی 
از سوخت کارت سوخت ســهمیه بندی یا 
آزادســازی و البته بازتوزیع منابع را در نظر 
خواهد گرفت، اما جمع بنــدی که باید بین 
سازمان وکمیسیون اقتصادی مجلس باشد 

هنوز اتفاق نیفتاده است.
خانلو در مــورد اینکه آیا با تصویب بســته  
اصالح ســاختاری می توان گفت که بنزین 
در اصالح قیمت ها چند نرخی خواهد شد؟ 
گفت: همینطور اســت؛ اما در این شــراط 
کنترل هــا و نظارت هــای خاص خــود را 
می طلبد به هر حال هر چند نرخی شــدنی 
نیازمند آن اســت کــه قبــل از آن الزامات 
نظارتی پیش بینی شــود در غیر این صورت 
مسیری خارج از هدف از پیش تعیین شده 

را خواهد رفت.

وزیــر اقتصــاد بــا بیــان اینکــه رئیس ســازمان 
خصوصی سازی ممنوع الخروج نیست، گفت: دوشنبه 
جلســه هیات واگذاری تشــکیل می شــود و در آن، 

استراتژی های جدید واگذاری را تعیین می کنیم.
فرهاد دژپسند در حاشیه مراسم تجلیل از وزارت امور 
اقتصادی و دارایی به عنوان دســتگاه برتر در خدمات 
رســانی به ایثارگران، در جمع خبرنگاران در خصوص 
ممنوع الخروجی رئیس ســازمان خصوصی ســازی 
ضمن اظهاربی اطالعی گفت: بنده از این موضوع اطالع 

نداشتم؛ اما طبق گفته همکاران، این مساله 
تکذیب شــده اســت.وزیر امور اقتصادی و 
دارایی افــزود: اول بهمن هیــات واگذاری 
تشکیل می شود و در آن جلسه، استراتژی های 
جدید واگــذاری را تعیین خواهیــم کرد تا 
رویکردها ترقی یابنــد.وی در خصوص لغو 
واگذاری ها گفت: واگــذاری که از طریق کار 

کارشناسی صورت گرفته باشــد، انجام می شود؛ اما به 
هر حال دوشنبه سیاست های جدید واگذاری را اعالم 

می کنیم.دژپســند در رابطه بــا جدا کردن 
دبیرخانه اجرایی سیاســت های اصل ۴۴ از 
سازمان خصوصی ســازی اظهار داشت: این 
مسئله بحث جدیدی نیســت؛ طبیعتا یک 
نهاد ناظر نمی تواند وصل به دستگاه مجری 
باشد و چون در گذشــته این اشتباه رخ داده 
بود، با بررســی که انجام دادیــم، مجدد این 
دبیرخانه را از سازمان خصوصی ســازی جدا کردیم.

وزیر اقتصاد در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات 

به سامانه نیما گفت: طبق دســتورالعملی که مصوب 
و ابالغ شــده به صادرکنندگانی که زیــر یک میلیون 
یورو و صادرکنندگانی که بین یک تا ســه میلیون یورو 
صادرات دارند، اجازه داده می شــود که بدون عرضه به 

سامانه نیما، ارز را به چرخه اقتصاد برگردانند.
دژپسند افزود: تلقی این اســت که صادرکنندگان ارز 
را برمی گردانند، اما آنچه که تاکنون در ســامانه نیما 
شاهد بودیم، بازگشــت ۷.۵ میلیارد یورو ارز حاصل از 

صادرات است.

خصوصیسازی

پوریحسينیممنوعالخروجنيست
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ایرانخودرو:قيمتدرفروشقطعیخودروها
تغييرنمیکند

معاون مدیرعامل دربازاریابی و فروش ایران خودرو، در پی ابراز نگرانی 
برخی مشتریان درباره افزایش قیمت تعهدات مربوط به فروش قطعی 
محصوالت اعالم کرد: این گروه از مشــتریان، خودروهای خود را بدون 

اعمال هرگونه افزایش قیمت تحویل می گیرند.
 به گزارش گــروه صنعتی ایران خودرو، مصطفی خــان کرمی از تاخیر 
در تحویل برخی تولیدات این گروه صنعتی پوزش خواست و علت این 
وقفه را »نبود توازن در قیمت تمام شده خودرو و قیمت مجاز شرکت« 

در ماه های گذشته و همچنین »شرایط اقتصادی کشور« دانست.
به گفته وی، با سیاست های اتخاذ شده از سوی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، شاهد افزایش شمارگان تولید محصوالت تولیدی در ماه های 

آینده خواهیم بود. 
خان کرمی ابراز امیــدواری کرد ایران خودرو با ســرعت به شــرایط 
مناسب برگشــته و تعهدات خود را ایفا کند و افزود: این گروه صنعتی، 
با تمهیدات پیش بینی شــده در مســیر افزایش تولید، در تالش است 
تعهدات معوق را در روزهای باقیمانده از سال به حداقل رسانده و مطابق 

نوبت و اولویت ثبت نام، خودروهای مشتریان را تحویل دهد.
به گــزارش ایرنا، تارنمای گــروه صنعتی ایران خــودرو پنجم دی ماه 
پیرو خبر منتشر شده در شــبکه های اجتماعی مبنی بر صدور فاکتور 
تعهدات قطعی این شرکت بدون ســود مشارکت، این مطلب را تکذیب 
و اعالم کرد همه تعهدات خود را با قیمت قطعی و مطابق شرایط تنظیم 

شده قرارداد به مشتریان تحویل می دهد.
برخی در فضای مجازی مدعی شــده بودند ایران خودرو به مشــتریان 
ثبت نام های قطعــی محصوالت اچ.ســی.کراس، هایمــا اس۷، پژو 
پارس دوگانه ســوز و پژو پارس بنزینی با موعد تحویل مهرماه ۱۳۹۷ 
و خودروهای رانا و پژو پارس دوگانه سوز با موعد تحویل آبان ماه اعالم 
کرده است در صورت تمایل برای تســریع در فاکتور شدن خودروهای 
ثبت نامی خود به نمایندگی ها مراجعه کرده و نسبت به دریافت نشدن 

سود مشارکت و جریمه تاخیر قراردادهای خود اعالم رضایت کنند.

سليمانیمدیرعاملگروهخودروسازیسایپاشد
 با حکم هیات مدیره گروه خودروســازی سایپا، ســید جواد سلیمانی 

مدیرعامل این شرکت شد.
به گزارش وزارت صنعت، معــدن و تجارت، با تصمیــم اعضای هیات 
مدیره گروه خودروسازی سایپا، سید جواد ســلیمانی مدیرعامل این 

شرکت و جانشین محمدرضا سروش شد.
او دانش آموخته مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف در مقطع 
کارشناســی و مدیریت اجرایی از ســازمان مدیریت صنعتی در مقطع 

کارشناسی ارشد است.
قائم مقام ارشــد مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، ریاست هیات 
مدیره شــرکت ایران خودرو در بالروس و سنگال، قائم مقام مدیرعامل 
شرکت مگاموتور و ریاســت هیات مدیره ســایپا یدک از جمله سوابق 
سلیمانی در صنعت خودروســازی اســت وی هم چنین مدیر عاملی 

پتروشیمی تبریز و امیر کبیر را در کارنامه مدیریتی خود دارد.

خودروسازانباانجامتعهداتمانعنارضایتی
مردمشوند

معاون صنایع وزیــر صنعت، معدن و تجارت گفت: خودروســازان باید 
با انجام تعهدات و تســریع در ارایه خودرو به مشــتریان مانع از تضییع 

حقوق مصرف کننده و ایجاد نارضایتی شوند.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرشــاد مقیمی تاکید کرد: 
خودرو ســازها باید با توجه به مطالبات مردم، تولید روزانه خودرو را به 
نحوی برنامه ریزی کنند که ۸۰ درصــد تعهدات مربوط به متقاضیان را 

پوشش دهد.
وی با اشاره به تولید ۸۱۶ هزار و ۵۵۳ دســتگاه خودرو از ابتدای امسال 
تاکنون افزود: خودروســازان موظفند با افزایش تیراژ تولید برای انجام 
تعهدات قبلی نســبت به خریداران، اقدام و حداکثــر ۲۰ درصد تولید 
روزانه را می توانند بــه فروش فوری محصوالت با قیمت حاشــیه بازار 

اختصاص دهند.
مقیمی با تاکید بر اجرای اولتیماتوم وزیــر صنعت، معدن و تجارت در 
خصوص احقاق حقوق مردم در فروش خودرو تصریح کرد: سیاســت 
وزارتخانه حمایت حداکثری از مشــتریان است بنابراین تمام تعهدات 
قطعی شرکت های عرضه کننده خودرو باید با قیمت مندرج در قرارداد 

به مصرف کنندگان تحویل داده شود.
معاون صنایع وزیر صنعت، معدن و تجــارت اضافه کرد: صنعت خودرو 
سازی کشور در شرایط ویژه ای قرار گرفته و تولیدکنندگان باید با درک 
شرایط موجود نسبت به توانمند ســازی این صنعت و کاهش وابستگی 
به خارج از کشــور اقدام کنند.وی درباره ضرورت اجرای اهداف کیفی 
صنعت خودرو براســاس انتظارات و نیازهای مشــتریان تصریح  کرد: 
میزان تحقق اهداف کیفی در شــورای سیاستگذاری خودرو به صورت 

دوره ای مورد پایش قرار می گیرد.
به گزارش ایرنا، دهم دی وزارت صنعت، معــدن و تجارت اعالم کرد از 
آغاز امســال تا پایان آذرماه ۷۶۳ هزار و ۵۱۹ دستگاه خودرو در کشور 

تولید شد که در همسنجی با پارسال ۳۱ درصد کاهش یافت.
در این مدت ۷۱۳ هزار و ۲۳۳ دســتگاه خودرو ســواری تولید شد که 
در مقایسه با مدت مشابه پارسال و تولید یک میلیون و ۳۷ هزار و ۳۷۴ 

دستگاه خودرو، ۳۱.۲ درصد افت داشت.

مسئوالنبرایرفعموانعتوليدتالشکنند
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی ایران گفت: 
مسئوالن برای رفع موانع تولید و ورود آســان مواد اولیه تالش کنند تا 

شاهد شکوفایی در اقتصاد باشیم.
 محســن صالحی نیا در مراسم پایانی نخســتین همایش فرصت های 
سرمایه گذاری سیستان و بلوچستان در چابهار اظهارداشت: سیستان 
و بلوچســتان ظرفیت های بسیار مناســبی در زمینه صنعت، معدن و 
تجارت دارد و ســواحل مکران قابلیت ســرمایه گذاری های ویژه را در 

بخشهای مختلف اقتصادی داراست.
وی گفت: همه مسئوالن باید کاغذبازی اداری را کنار گذاشته و به طور 

واقعی از سرمایه گذاری حمایت کنند.
صالحی نیا بیان کرد: چابهار در زمینه های پتروشیمی، شیالت، فوالد، 
صنایع پائین دستی، کشاورزی)صنایع وابسته و فرآوری( و گردشگری 

ظرفیت های خوبی برای سرمایه گذاری دارد.
وی ادامه داد: تشــویق به سرمایه گذاری در بخشــهای صنعت، معدن 
و تجارت از سیاستهای کالن وزارت صمت اســت که در همین ارتباط 
منابع داخلی صندوق توســعه ملی و بانک ها پیش بینی و تامین شده 

است.
معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت خواســتار حل مشــکالت بدهی 

تولیدکنندگان به بانک های عامل و مالیاتی شد.
معاون وزیر جهاد کشــاورزی نیز اظهار داشت: طرح های چندین هزار 
میلیارد تومانی در بخش های کشاورزی و شیالتی چابهار در حال اجرا 

است.
محمدعلی طهماســبی افزود: ایجاد صندوق ضمانت توسعه صادرات، 
ایجاد یک پایانــه صادراتی در چابهار و ایجــاد زنجیره تولید در همه 
زمینه های تولیدی از جمله خواســته های ســرمایه گــذاران بخش 

کشاورزی است.

ميزخبر

رئیس کل بیمه مرکــزی با ابراز گالیه نســبت به نرخ 
شــکنی برخی شــرکت های بیمه گفت: شرکت های 

بیمه ای باید به تقلبات همتایان خود بپردازند.
غالمرضــا ســلیمانی در پنجمین همایــش مدیریت 
ریســک و بیمه گفت: ارتبــاط شــرکت های بیمه با 
مدیریت ریســک از جمله کارهای مهــم صنعت بیمه 
است؛ چراکه شــرکت های بیمه ای به وجود آمده اند 
تا ریســک را مدیریت کنند؛ پس کار بســیار سنگینی 
بر عهده ما گذاشته شده اســت؛ این در حالی است که 
گاهی شرکتهای بیمه ریسک سایر شرکتها را پوشش 

داده و خود در ریسک قرار می گیرند.

رئیس کل بیمه مرکزی افزود: شــرکتهای 
بیمه ای اول باید خــود مقاوم بوده و مقاومت 
پایدار داشته باشند و بعد کار ریسک پذیری 

را انجام دهند.
وی افزود: شــرکت هایی موفق هســتند که 
خود مدیریت ریســک کرده انــد، بنابراین 
توفیق شــرکت های بیمه بــه مدیریت انواع 

ریسک گره خورده اســت؛ البته مدیریت ریسک یک 
فرایند سیستماتیک اســت که باید بر مبنای شناخت 

و ارزیابی دقیق باشد.
به گفته ســلیمانی، در بحث حاکمیت شرکتی رسما 

اعالم کرده ایم که همه شرکت ها باید کمیته 
مدیریت ریســک داشته باشــند و در بخش 
نظارت به ایــن کمیته و فعالیــت آن توجه 
داریم؛ چراکه نمی شــود ریسک یک شرکت 
را بپذیریــم، ولی خودمــان توانایی پذیرش 
ریسک نداشته باشــیم؛ پس توانگری مالی، 
اعالم رســمی به بیمه گــذاران و بیمه گران 
اســت که آیا شــرکت قدرت باال برای پذیرش ریسک 

دارد.
وی با بیان اینکه برخی شرکت های بیمه ریسک باالیی 
را می پذیرند ولی توانگری نیــم درصدی دارند؛ گفت: 

سرمایه شــرکت های بیمه باید افزایش یابد که اکنون 
بســیاری از شــرکت ها منطبق با اساســنامه افزایش 
سرمایه داده اند؛ ضمن اینکه شــرکت های اتکایی نیز 

سرمایه خود را باال برده اند.
رئیس کل بیمه مرکزی اظهارداشــت: بــا توجه به 
تحریم هــا انتظار داریم که از شــرکت های بیمه های 
اتکایی خارجی برای ریســک پذیری استفاده کنیم؛ 
البته شــرکت های بیمه ای خارجی که با آمریکا کار 
نمی کنند، اعالم آمادگی کرده انــد؛ اما به هر حال به 
دلیل تورم و تحریم ریســک ما باال اســت و شرکتهای 

بیمه ای نیز در معرض آثار منفی آن هستند.

بيمه

سمیه رســولی  علیرغــم تاکید دولت 
مبنی بر شفاف ســازی الیحــه بودجه ۹۸، 
مرکز پژوهش هــای مجلس در گزارشــی 

ابهامات بزرگ الیحه را اعالم کرد.
مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشــی 
شفافیت بودجه سال ۹۸ کل کشور را مورد 

ارزیابی قرار داده است.
دفتر مطالعات اقتصاد بخــش عمومی این 
مرکز طی گزارشــی در خصوص شفافیت 
بودجه ســال ۹۸ کل کشــور آورده است؛ 
بررسی موضوع شــفافیت در الیحه بودجه 
ســال ۱۳۹۸ حکایت از آن دارد که به رغم 
برخــی تالش ها بــرای ارتقای شــفافیت 
بودجــه، ازجملــه ارائــه جــدول منابع و 
مصــارف هدفمنــدی در تبصــره »۱۴«، 
همچنان شــاهد ابهام ها و مــواردی از عدم 
شفافیت هستیم که اصالح آنها می تواند به 
پاسخگویی بهتر دولت در قبال نمایندگان 
ملت و آحــاد مردم کمک شــایان توجهی 

کند.
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گزارش مرکز پژوهش هــای مجلس در این 
باره درخصوص میزان کسری بودجه عنوان 
می کند که چنین بیان می شــود که الیحه 
بودجه سال ۱۳۹۸ همچون سنوات گذشته 
بدون کسری بودجه بسته و تقدیم مجلس 
شده و دولت نیز هر ســال اعالم می کند، در 
الیحه بودجه کســری وجود ندارد. اگرچه 
براســاس ترازهای ســه گانه بودجه )تراز 
عملیاتی، مالــی و ســرمایه ای( این حرف 
صحیح به نظر می رســد ولی واقعیت چیز 
دیگری اســت.توضیح آنکه کسری بودجه 
اداره کشــور در البه الی ترازهای ســه گانه 
گم می شود و عماًل صحبتی از میزان کسری 
بودجه اداره کشور که الجرم دولت را مجبور 
به فروش نفت یا انتشــار اوراق تعهدزا برای 
پوشش کسری بودجه می کند و راهکارهای 
کاهش این کسری، به میان نمی آید. اضافه 
شــدن تراز دیگری به بودجه های سنواتی 
با عنوان کســری بودجه جاری بدون نفت 
می تواند به برطرف شدن این نقیصه کمک 
کند. میــزان این کســری در الیحه بودجه 
ســال ۱۳۹۸ حداقل ۱۹۳ هــزار میلیارد 

تومان برآورد می شود.

منابع هدفمندی شفاف نیست
این گــزارش در بــاره منابع نفــت و گاز و 
هدفمندی یارانه ها نیز اذعــان می کند که 

با وجود تالش های انجام شــده در راستای 
شفافیت نسبی منابع و مصارف هدفمندی 
یارانه ها، همچنان روابــط مالی در صنعت 
نفت میان منابع عمومی، منابع هدفمندی 
یارانه ها و بودجه شرکت های زیرمجموعه، 
شفاف و آشکار نیست و بعضاً براساس توافق 
بین  دستگاه ها، منابع موجود صرف مصارف 

مختلف می شود.

ابهام در درآمدهای مالیاتی
گــزارش مرکــز پژوهش هــای مجلــس 
درخصوص درآمدهای مالیاتی اعالم شــده 
در الیحه بودجه ســال ۹۸ کل کشور آورده 
اســت؛ برخــی از مصادیق عدم شــفافیت 
درآمدهــای مالیاتــی در الیحــه بودجه 
۱۳۹۸ عبارتند از: عدم تعیین سهم کوشش 
مالیاتی در افزایش منابع مالیاتی سال آتی 
نسبت به ســال جاری، عدم شــفافیت در 
درآمدهای مالیاتی ردیف های ۱۱۰۱۰۴ و 
۱۱۰۱۱۱ جدول ۵ الیحه بودجه سال که به 
ترتیب به مالیات نهادها و بنیادهای انقالب 
اســالمی و مالیات شــرکت ها و مؤسسات 
وابسته به آســتان قدس رضوی اختصاص 
دارند.توضیح آنکه، به رغــم تعیین تکلیف 
حقوقی نســبت بــه رویه قانونــی مواجهه 
هریک از این نهادها و آستان با نظام مالیاتی 
)ازجملــه در بنــد »۴« مــاده )۲( قانون 
مالیات های مســتقیم مصــوب ۱۳۹۴(، 
عملکردها به گونه ای است که به ابهام هایی 

در این خصوص دامن می زند.

ابهامات بی پایان شرکت های دولتی
ایــن گــزارش در ادامــه دربــاره بودجه 
شــرکت های دولتی تصریح کرده اســت؛ 
اگرچه در پیوســت ۳ لوایح بودجه سنواتی، 
بودجه شــرکت های دولتی به تفکیک هر 
شرکت در ۲۶ ســتون ارائه می شود که دو 
ســتون آن مربوط به درآمد و هزینه شرکت 
است ولی به دلیل کلی بودن دو رقم مذکور 
و عدم ارائه جزئیات آن به خصوص در بخش 
هزینه ها حداقــل به تفکیــک هزینه های 
عملیاتی و غیرعملیاتــی، اطالعات دقیقی 
درخصوص اقــالم مذکور وجود نداشــته و 
برای مثال مشــخص نیســت چند درصد 
از هزینه های یک شــرکت صــرف حقوق و 
دستمزد می شود و سهم ســایر هزینه ها از 

کل هزینه شرکت چه میزان است.
به عــالوه درخصــوص شــرکت هایی که 
ســهام دولت در آنها زیر ۵۰ درصد اســت، 
هیچ اطالعاتــی در بودجه ارائه نمی شــود 
و تنها سود سهام این شــرکت ها در ردیف 
۱۳۰۱۰۸ جدول ۵ الیحــه بودجه گزارش 
می شــود.اطالعاتی همچــون نــام ایــن 
شــرکت ها، میزان ســهام دولــت در این 
شــرکت ها، ســایر ســهامداران عمده در 
شرکت های مذکور، میزان سود سهام دولت 
به تفکیک هر شــرکت و گروه بندی شرکت 
براساس گروه بندی فعالیت های اقتصادی 
در قانــون اجرای سیاســت های کلی اصل 
چهل وچهارم )۴۴( قانون اساسی در اختیار 

نمایندگان مجلس و مردم قرار ندارد.

هیچ اطالعاتی از تعداد طرح های 
استانی در بودجه نیست

گــزارش مرکــز پژوهش هــای مجلــس 
درخصوص پروژه هــای عمرانی نیز تصریح 
کرده اســت که عــدم شــفافیت اطالعات 
طرح ها و پروژه های استانی یکی از مواردی 

است که باید مورد توجه قرار گیرد.
تنها اطالعاتــی که درخصــوص طرح های 
اســتانی در بودجه منعکس می شــود رقم 
ســرجمع اعتبــارات تملــک دارایی های 
سرمایه ای استانی )جدول ۱۰( است و هیچ 
اطالعاتی از تعداد، عنوان و اعتبارات مورد نیاز 
برای اتمام و سایر ویژگی های آنها در دسترس 
نیســت.به عالوه افزایش اعتبــارات در نظر 
گرفته شده برای طرح های عمرانی در بودجه 
ســال ۱۳۹۸ نســبت به قانون بودجه سال 
۱۳۹۷، یکسان نیســت. اگرچه این موضوع 
طبیعی و منطقی به نظر می رسد ولی تبیین 
دقیق دالیل این افزایش هــا و تفاوت میزان 
افزایش در میان طرح ها می تواند به شفافیت 
اجرای طرح های عمرانی در کشــور کمک 

کرده و ابهام های احتمالی را مرتفع کند.

شاخص های تعیین اعتبارات استان ها 
مبهم است

گــزارش مرکــز پژوهش هــای مجلــس 
درخصوص بودجه های اســتانی و ابهامات 
وارده به آن آورده اســت که یکی از موارد پر 
ابهام بودجه ســالیانه نحوه تعیین سهم هر 
اســتان از اعتبارات بودجه اســتانی است.

جــدول ۱۰ بودجه کــه اعتبــارات بودجه 
استانی را به صورت ســرجمع و به تفکیک 
هر استان مشــخص می کند راســاً توسط 
سازمان برنامه تهیه می شــود و شاخص ها 
و معیارهــای تعیین اعتبــارات هزینه ای و 
عمرانی هر استان مشخص نیست. در جهت 
افزایش شفافیت بودجه، الزم است سازمان 
برنامه شاخص ها و معیارهایی ارائه کند که 
براســاس آن این اعتبارات را میان استان ها 

توزیع می کند.

ابهامات انتشار اوراق مالی
این گزارش درباره ابهامات موضوع انتشــار 
اوراق مالی تصریح کرده اســت که در الیحه 
بودجه سال ۱۳۹۸ در مقابل ردیف »انتشار 
اوراق مالــی برای بازپرداخت اصل و ســود 
اوراق سررســید شده در ســال ۱۳۹۸« در 
جدول ۵ ) ردیــف ۳۱۰۱۰۷(، عدد ۱ درج 
شده است.بر این اساس میزان انتشار اوراق 
اســالمی که دولت به این منظور در ســال 
۱۳۹۸ منتشر خواهد کرد، مشخص نیست. 
البته این امر خود می تواند نشــات گرفته از 
عدم بــرآورد دقیق دولت نســبت به میزان 

سررسید اوراق در سال ۱۳۹۸ باشد.
درحال حاضر میزان بار مالی اوراق سررسید 
شده دولت مشخص نیســت و لذا نمی توان 
رقم پیش بینی شــده برای این بازپرداخت 
را در الیحه بودجه به طور صحیحی ارزیابی 
کرد. نتیجه ایــن عدم شــفافیت می تواند 
به کمبــود منابــع پیش بینی شــده برای 
بازپرداخت اصل و ســود اوراق سررســید 
شده منجر شود و در نتیجه دولت مجبور به 

برداشت از سرجمع بودجه شود.

درآمدهایی که در حساب خزانه داری 
متمرکز نیست

گــزارش مرکــز پژوهش هــای مجلــس 
درخصــوص واریز منابع عمومــی به خزانه 
دولت عنــوان می کند که در حــال حاضر 
برخی از دریافتی ها در حســاب خزانه داری 
کل متمرکــز نمی شــوند. ازجمله عوارض  
دریایی که توســط ســازمان بنادر دریافت 
می شــود. همچنیــن صــادرات غیرنفتی 
شــرکت های دولتی و درآمــد اختصاصی 
برخی دســتگاه ها نظیر بیمارســتان های 
دولتی در حســاب خزانه داری کل متمرکز 
نیست. این درحالی اســت که براساس بند 
»ب« ماده )۱۷( قانون برنامه ششم توسعه، 
دستگاه ها مکلفند حســاب های خود را نزد 

بانک مرکزی افتتاح کنند.

نرخشکنیبرخیشرکتهایبيمه

حق بیمه با چه معیارهایی تعیین می شود؟

نگرانیمردمازرانندهمحورشدنبيمهشخصثالث
محبوبه فکوری  نگرانــی خانوارهای 
ایرانی از پرداخت حق بیمه شــخص ثالث 
راننده محور، این روزها بــا اعالم رئیس کل 
بیمه مرکزی به اوج رســیده، به خصوص در 
خانواده هایــی که از یک خــودرو، چندین 

راننده استفاده می کنند.
موضــوع صــدور بیمه هــای راننده محور 
سابقه ای حداقل ۴ تا ۵ ساله در صنعت بیمه 
ایران دارد. ســال ۹۳ هم که موضوع اصالح 
یا دائمی شــدن قانون بیمه شخص ثالث بر 
ســر زبان ها افتاد، موضــوع راننده محور یا 
اتومبیل محور بودن بیمه های شخص ثالث 
هم مطرح شــد. آن روزها هــم این موضوع 
موافقــان و مخالفان خاص خود را داشــت. 
چند روز قبل  غالمرضا سلیمانی، رئیس کل 
بیمه مرکزی راننده محور شــدن بیمه های 
شــخص ثالث را دوبــاره مطــرح و آن را به 
عنوان یکی از دستورکارهای بیمه مرکزی 
دوباره به یک موضــوع داغ در صنعت بیمه 

تبدیل کرد.

ماجرای صدور بیمه نامه های شخص 
ثالث راننده محور چیست؟

رئیس کل بیمه مرکزی تاکید اصلی موضوع 
راننده محور بودن بیمه شــخص ثالث را به 
قانون برنامه ششــم توسعه نســبت داده و 

گفته است که با توجه به پرخطر و کم خطر 
بودن راننده،   از ســال آینده بیمه شــخص 
ثالث به جای خودرو به راننده تعلق خواهد 
گرفت. آنگونه که رئیــس کل بیمه مرکزی 
می گوید، زن یا مرد بــودن راننده، جوان یا 
پیر بودن و پرخطر و کم خطر بودن راننده در 
این مصوبه لحاظ خواهد شــد و راننده هایی 
که رانندگی بهتری دارنــد، هزینه کمتری 
برای بیمه شــخص ثالث پرداخت خواهند 

کرد.
ســلیمانی به این نکته هم اشــاره کرده که 
راننده محــور بودن بیمه شــخص ثالث، به 
این معنا اســت که خودرو بیمــه دریافت 
نمی کند؛ بلکه خود راننده است که بیمه نامه 
را دریافــت می کند و بســیاری از راننده ها 
هســتند که با خودروهــای ارزان قیمت، 
خوب رانندگی می کنند و کمترین تخلف را 
دارند، اما برخی از افراد حتی با خودروهای 
گران قیمت، بد رانندگــی می کنند و افراد 

پرخطر محسوب می شوند.

 نگرانی مردم از بیمه نامه های 
راننده محور

اجرای آزمایشــی بیمه نامه راننده محور از 
ابتدای ســال آینده)طبق اعالم رئیس کل 
بیمه مرکــزی(، موجب نگرانــی دارندگان 

خودرو شــده اســت. مردم نگران هستند 
چنانچه بیمه های شــخص ثالــث از روی 
اتومبیل برداشته شده و فردمحور شود، چه 
هزینه هایی در مورد حق بیمه بر آنها مترتب 
خواهد بود. این ســوالی اســت که به نظر 
می رســد بیمه مرکزی باید هر چه سریعتر 

در مورد آن اطالعات شفافی ارائه دهد. 
یکی از دارندگان اتومبیــل در گفتگو با مهر 
گفت: نگرانی از بابــت هزینه های مترتب بر 
خرید بیمه نامه شــخص ثالث بــا این طرح 
بیمه مرکزی به اوج می رســد. به خصوص 
اینکه در برخی خانواده هــا از یک اتومبیل، 
چندین نفر استفاده می کنند و اگر قرار باشد 
که هر راننده برای خود به صورت جداگانه، 
بیمه نامه تهیــه کند، هزینــه هنگفتی به 

خانوارها تحمیل خواهد شد.
وی افزود: به نظر می رسد که تصمیم گیران 
در رابطه بــا راننده محور کــردن بیمه های 
شــخص ثالث باید دقت کافــی را در مورد 
هزینه های خانوار داشته باشند و در تعیین 
نرخ بیمه نامه همه مالحظــات باید در نظر 

گرفته شود.
جزئیــات این طرح هنــوز از ســوی بیمه 
مرکزی اعالم نشــده است اما شــنیده ها 
حاکی است یکی از سناریوهای مطرح شده 
در این زمینه  آن است که برای یک اتومبیل، 
تا سقف حداکثر ســه راننده، نرخ مشخصی 
در نظــر گرفته شــود که مجمــوع خرید 
بیمه نامه از سوی هر یک از رانندگان، معادل 
با قیمت بیمه نامه شخص ثالث باشد که طی 
سال های گذشته با فرمول مشخصی تعیین 

می شده است.
به نظر می رســد بیمه مرکزی با اجرای این 
طرح به دنبال تعدیل زیان شرکتهای بیمه 
است؛ در این میان نباید این طرح و مکانیزم 
اجرای آن، هزینه مضاعفــی را به خانوارها 

بخصوص در شرایط فعلی تحمیل کند. 

حق بیمه راننده محور با چه معیارهایی 
تعیین خواهد شد؟

کاظــم طالیی پاشــیری، رئیــس انجمن 

ارزیابان خســارت حرفه ای صنعت بیمه در 
گفتگو با مهر با اشاره به مطرح شدن موضوع 
بیمه های شخص ثالث راننده محور از سوی 
رئیــس کل بیمه مرکزی گفــت: پرداخت 
حق بیمه راننده محور بــرای بیمه نامه های 
شخص ثالث در همه جای دنیا جاری است 
و قاعدتا راننــدگان به دلیــل تخصص ها و 
توانمندی های مختلــف خود، تبحر بهتری 
در رانندگــی دارند که ایــن موضوع به طور 
قطع، می تواند در پذیرش ریسک مربوط به 

آنها از سوی شرکت های بیمه موثر باشد.
وی افزود: بــه همین دلیل اســت که بیمه 
مرکــزی تصمیــم گرفته تا به این ســمت 
حرکت کنــد تــا بیمه نامه های شــخص 
ثالث بــه صورت راننده محــور صادر گردد؛ 
البته ایــن کار دالیل علمی و فنــی الزم را 
هم دارد؛ به این معنا که یــک راننده جوان 
ممکن اســت تبحر کافی یا قدمت کافی در 
رانندگی را نداشــته و بنابراین تجربه کم او 
در رانندگی، سبب افزایش ریسک تصادفات 
شود؛ همانطور که افراد فرسوده و بازنشسته 
نیز هر لحظه ممکن اســت حین رانندگی 
مرتکب خطا شده و تصادف بزرگی را شکل 
دهند؛ پس بیمه هــای راننده محور کامال بر 
پایه و اساس توانمندی افراد شکل می گیرد 

و ریسک در آن موثر است.
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جنجالیترینخطلولهگازیدنيا
 به نظر می رسد خط لوله پیشــنهادی روســیه برای انتقال گاز بیشتر 
از میادین این کشــور به آلمان قادر نیســت از مانورهای ژئوپلیتیکی و 

اظهارات جنجالی دو طرف رها شود.
ولفگانگ ایشینگر، رییس هیات مدیره کنفرانس امنیتی مونیخ  اخیرا 
اظهار کرد که آلمان باید خط لوله گازی »نورد اســتریم ۲« را با وجود 
مخالفت آمریکا و نگرانی های داخلی فزآینده تکمیل کند اما پروژه های 

انرژی آینده باید با هماهنگی با اتحادیه اروپا انجام بگیرد.
وی افزود:  نقص ابتدایی این پــروژه ۱۱ میلیــارد دالری این حقیقت 
بود که پیمان های اروپایی اجازه دادند دولــت آلمان این پروژه را صرفا 
تجاری به حســاب آورد. در حالی که مقامات آمریکایی مدتی اســت 
که این پروژه را به خصــوص با توجه به الحاق منطقــه کریمه اوکراین 
به روسیه در سال ۲۰۱۴ و ســایر اقدامات مسکو در ســال های اخیر، 
دارای ماهیت سیاسی می دانند اما مقامات اروپایی منکر چنین چیزی 

هستند.
طبق گزارش رویترز، ایشــینگر درباره رها کردن این پروژه که به تاریخ 
تکمیل خود در اواخر ســال ۲۰۱۹ نزدیک شــده اســت، هشدار داد و 
با اشــاره به سیاســت خارجی آلمان گفت: گفتن این که این پروژه را 

فراموش کنید، برای سیاست خارجی آلمان خوب نیست.
این پروژه خط لوله گازی ۱۱ میلیارد دالری به مسافت ۱۲۲۲ کیلومتر 
از بســتر دریای بالتیک از میادین گازی روســیه تا آلمان امتداد پیدا 
می کند و مســیرهای زمینی در اوکراین، لهســتان و بــالروس را دور 
می زند. این پروژه ظرفیت ساالنه ۵۵ میلیارد متر مکعب خط لوله نورد 
اســتریم فعلی را دو برابر خواهد کرد و انتظار می رود تا پایان سال آینده 

عملیاتی شود.
خط لوله نورد اســتریم ۲ شاید حتی در سطح شــخصی میان ترامپ و 
آلمان همواره منبع بحث و مرافعه بوده اســت. ترامــپ در یک دیدار با 
خبرنگاران و ینس اســتولتنبرگ، دبیرکل ناتو پیش از نشســت سال 
گذشته ناتو در بروکسل که از رسانه ها منتشر شد، گفت: درست نیست 
که آمریکا برای دفاع اروپایی ها در برابر روســیه هزینه پرداخت کند در 
حالی که آلمان - بزرگترین اقتصاد اروپا - از قراردادهای گازی با مسکو 
حمایت می کند. روسیه به نوبه خود و بدون هیچ تعجبی این خط لوله را 

صرفا یک سرمایه گذاری تجاری می داند.
ریچارد گرنل، سفیر آمریکا در آلمان اوایل هفته گذشته پس از این که 
اظهار کرد: شرکت های آلمانی مشارکت کننده در پروژه »نورد استریم 
۲« در صورت ادامه آن ممکن اســت هدف تحریم قرار بگیرند، طوفان 
رســانه ای به پا کرد. گروه رســانه ای دویچه وله آلمان گفت: اظهارات 
اخیر گرنل به شــدت غیرمعمول بوده و احتماال باعث تنش جدید میان 

واشنگتن و برلین می شود.
اگرچه ترامپ بابت سیاســی کردن این خط لوله آماج انتقاد قرار گرفته 
است، اما رؤسای جمهور سابق آمریکا شامل باراک اوباما و جورج دبلیو 
بوش نیز به دلیل نگرانی های امنیتی با این خــط لوله مخالف بودند. با 
توجه به اقداماتی که والدیمیر پوتین، رییس جمهور روســیه در طول 
دو دوره ریاســت جمهوری خود در مدت ۱۵ سال انجام داده است، این 

نگرانی های امنیتی را موجه می کند.
به عالوه شــمار رو به رشــدی از روس ها وجــود دارند که بــا اقدامات 
ژئوپلیتیکی پوتین کــه تحریم های متعدد و دشــواری اقتصادی قابل 

مالحظه را برای روسیه به ارمغان آورده است، موافق نیستند.

برنامهجدیدغولنفتیانگليسدردریایخزر
 غول نفت و گاز انگلیسی BP قصد دارد یک برنامه اکتشاف و حفاری دو 

ساله در سواحل جمهوری آذربایجان دریای خزر آغاز کند.
برنامه های این شرکت برای ســال میالدی جاری شامل حفاری چهار 
چاه حفاری جدید در سه بلوک جداگانه است که تصور می رود همه آنها 
ذخایر گاز قابل توجهی دارند و همچنین قرار است مطالعات لرزه  نگاری 

در یک بلوک دیگر که حاوی نفت یا گاز است، انجام دهد.
تامام بایاتلی، سخنگوی شــرکت BP در باکو به پایگاه خبری یورواسیا 
نت گفت: سه چاه اکتشافی برای سال ۲۰۲۰ برنامه ریزی شده اند. با این 
حال وی خاطر نشــان کرد که تمامی این چاه ها تنها ماهیت اکتشافی 
دارند و تضمینی وجود ندارد کــه نفت و گاز برای بهره بــرداری از آنها 

کشف شود.
امــا مقامــات شــرکت BP و جمهــوری آذربایجــان از مدت ها قبل 
پیش بینی کرده اند که برخی از میدان هایی که قرار است مورد اکتشاف 
قرار بگیرند حاوی میزان قابل توجهی ذخایر گازی هستند و مطالعات 
لرزه نگاری بلوک شفق-آســمان نشــان داده که حاوی حداکثر ۵۰۰ 
میلیارد متر مکعب ذخایر گاز است. اگر این پروژه ها تایید شوند، بلوک 
مذکور دومین میدان گازی بزرگ کشــف شــده در دریای خزر پس از 

میدان شاه دنیز خواهد بود.
گری جونز، رییس بخش جمهوری آذربایجان، گرجســتان و ترکیه در 
شرکت BP اخیرا به بلومبرگ گفته اســت: به همراه برزیل، جمهوری 
آذربایجان در چند ســال آینده از نظر این مناطق اکتشافی مورد توجه 
خواهد بود. این برنامه اکتشــاف بســیار مهمی برای ما است که نشان 
  BP دهنده اعتماد و نقشی است که ما در دریای خزر می بینیم. شرکت

می تواند از این منابع گار تا اواسط قرن جاری بهره برداری کند.

ميزخبر

درحالی که نخســتین گزارش از میــزان تولید اوپک 
بعد از تعهد کاهش تولید از کاهــش تولید اعضای این 
سازمان حکایت دارد، میزان عرضه و تقاضا در بازار برابر 
شده و برخی تحلیل گران بر این باورند اگر بازار همین 
روال را طی کند، ممکن است آمریکا معافیت های خود 
را تمدید نکند. ازســوی دیگر برخی کارشناسان رشد 
اقتصادی و تعیین تکلیف کانــال مالی بین ایران و اروپا 

را دو عامل تاثیرگذار آینده نفت ایران می دانند.
آذرماه بــود که اعضــای اوپک در اجــالس ۱۷۵ این 
سازمان مجددا بر تعهد کاهش تولید مهر تمدید زدند و 
قرار شد از ابتدای سال نوی میالدی با همکاری اعضای 
غیراوپــک روزانه ۱.۲ میلیــون بشــکه از تولید خود 
بکاهند. تصمیمی که دو هفتــه از اجرای آن می گذرد 

و آخرین گزارش این سازمان حاکی از تعهد 
اعضا به تصمیم مذکور است.

اما قیمــت نفت در بــازار جهانی همســو با 
کاهش تولید اوپک افزایــش یافت و جمعه 
پس از این که اوپک جزئیــات کاهش تولید 
خود را منتشــر کــرد و هم چنین با انتشــار 
سیگنال هایی از پیشــرفت مذاکرات تجاری 

آمریکا و چین، صعود کرد و ســومین افزایش هفتگی 
متوالی خود را رقم زد. بهــای معامالت آتی نفت برنت 
با ۱.۵۲ دالر یا معادل ۲.۵ درصــد افزایش، در ۶۲.۷۰ 
دالر در هر بشکه بسته شد و برای کل هفته ۳.۷ درصد 

افزایش ثبت کرد.
این اتفاقات درحالی رخ داده که برخی تحلیل گران بر 

این باورند که آمریکا معافیتی که مشــتریان 
نفت ایران اعطا کــرده اســت را اگر قیمت 
جهانی نفت افزایش پیدا نکند و میزان عرضه 
و تقاضا در بازار برابر باشــد، تمدید نخواهد 
کرد و در این شــرایط صادرات نفت ایران باز 

هم کاهش خواهد یافت.
این  راستا، نرسی قربان، تحلیلگر ارشد حوزه 
انرژی با تاکید بر این که پیش بینــی عرضه و تقاضا در 
بازار جهانی نفت در آینده بســیار کار سختی است، به 
ایسنا، گفت : بازار نفت شرایطی دارد که نمی توان گفت  
فردا در این بازار چه اتفاقــی خواهد افتاد و هر صحبتی 

که می شود، حدس و گمان است.
وی، با اشــاره به تصمیم اوپک مبنی بــر تعهد کاهش 

تولیــد، اظهار کرد: ایــن تصمیم اوپــک باعث کاهش 
عرضه در بــازار جهانی شــد، امــا بحث اصلی رشــد 
اقتصــادی در جهــان اســت. ممکن اســت به دلیل 
چالش هایی که بین رییس جمهور آمریکا و چین وجود 
دارد، رشــد اقتصادی در جهان رخ ندهد و این موضوع 
باعث کاهش تقاضا و هم چنیــن کاهش قیمت جهانی 
نفت می شود. البته ممکن اســت برعکس این موضوع 
هم اتفاق بیافتد و رشد اقتصادی صورت گرفته و عرضه 
کنونی تولیدکنندگان نفت در بــازار برای تقاضا کافی 
نباشد.قربان در ادامه و با اشاره به معافیتی که آمریکا به 
مشتریان نفت ایران اعطا کرده است، تاکیدکرد: آمریکا 
با این شــرط معافیت ها را اعطا کرده است که کشورها 

میزان خرید نفت از ایران را کاهش دهند.

نفت

هانیــه موحــد  مدیرعامل شــرکت 
بهینه ســازی مصرف ســوخت در نشست 
با اهالی رســانه، گزارشــی از آخرین وضع 
مصــرف انــرژی در کشــور و طرح های در 
حال اجــرای این شــرکت ارائــه داد. این 
نشســت خبری که با محوریت جشــنواره 
دانش آمــوزی »بهســو« برگــزار شــد، 

حرف های خواندنی زیادی داشت.
محســن دالویز به آمار و ارقام جالبی اشاره 
کرد؛ برای نمونه اینکه ایــران ۸۰ میلیونی 
در پرداخت یارانه انــرژی، چین با جمعیت 
یک  ونیم میلیاردی اش را پشت سر گذاشته 
است؛ یا اینکه از مجموع یارانه ای که در دنیا 
به حوزه انــرژی اختصاص می  یابد، ســهم 
ایران ۱۵ درصد اســت و یارانــه  پرداختی 
در کشــور، معادل ۱۰ درصد تولید ناخالص 
داخلــی اســت. جالب تر آنکــه ۵۰ درصد 
یارانه انرژی به ســه دهک پردرآمد جامعه 
تعلق می گیرد که سهم هزینه های سوخت 
این سه دهک کمتر از ســه درصد مجموع 
هزینه های روزمره شــان اســت. وی آمار و 
ارقامش را با پرسشــی خاتمــه داد: »خوب 
اســت از خودمــان بپرســیم با ایــن روند 
تخصیــص یارانه، ما توانســته ایم به تحقق 
اهداف عدالت اجتماعی نزدیک تر شــویم 
یا کشــورهایی که حامل های انــرژی را با 

قیمت های واقعی عرضه کردند؟«
پاسخ به این پرسش در آستانه چهل سالگی 
انقالب اسالمی خالی از لطف نیست؛ به ویژه 
در شــرایطی که به نظر می رســد اعتبارات 
بودجه هم کششی برای پرداخت این میزان 

یارانه ندارد.
 مدیرعامل شــرکت بهینه ســازی مصرف 
ســوخت در پاســخ به پرسشــی مبنی بر 
اینکــه این شــرکت بــا توجه بــه ماهیت 
مســئولیت هایش، در بــاب بهینه ســازی 
مصرف بنزیــن چه پیشــنهادی دارد و چه 
سیاستی را راهگشــاتر می داند، با یادآوری 
اینکه هیچ برنامه ای بــرای افزایش قیمت 
بنزین در دســتور کار دولت نیست، به طور 
تلویحی از اعمال سیاســت های قیمتی در 
مهار مصرف ســوخت حمایت کرد و گفت: 
»وزارت نفت در ســال های اخیر با افزایش 
قابل توجه ظرفیت تولید بنزین در کشــور 
کار بزرگی کرد؛ اما پایدارِی موفقیت تولید 
بنزین در شرایطی که مصرف پابه پای تولید 
حرکت می کند، چه میزان اســت؟ نخبگان 
کشــور باید به این بحث، کارشناسانه ورود 
و ابعاد آن را شــفاف کنند. در چهل سالگی 
انقالب، بی شک به آن میزان پختگی و بلوغ 
رسیده ایم که مسائل را شــفاف با مردم در 

میان بگذاریم. مردم هم نمی خواهند شاهد 
هدررفت انرژی در کشور باشند.«

فــارغ از آنکه اعمال سیاســت های قیمتی 
در مهار مصرف ســوخت بــا در نظر گرفتن 
مجموعه ای از شرایط و متغیرهای اقتصادی 
حاکم بر کشور، تا چد حد می تواند راهگشا 
باشد، اما مصرف افسارگســیخته بنزین از 
یک سو و قاچاق فزاینده ســوخت از سوی 
دیگر، به خوبی بیانگر این واقعیت است که 
نظام کنونی پرداخت یارانه در کشــور قابل 

دفاع نیست.
 دالویــز به آمار مصــرف انرژی بر اســاس 
ترازنامه انرژی ســال ۹۵ اشــاره کرد که بر 
مبنــای آن، انرژی مصرفــی در بخش های 
خانگی، صنعــت و حمل ونقل بــه ترتیب 
معــادل ۳۹۶، ۳۳۱ و ۳۱۹ میلیون بشــکه 

نفت خام بوده است. 
وی در ایــن میــان، کنایــه ای هــم بــه 
خودروسازان زد و گفت: »این میزان مصرف 
انرژی در بخــش حمل ونقل در شــرایطی 
اســت که ســرانه مالکیت خودرو در کشور 
نسبت به آمریکا یا کشورهای اروپایی بسیار 
پایین تر است، اما مصرف غیربهینه سوخت 
در خودروهــای داخلی بــه حجم مصرف 
ســوخت در کشــور دامن زده. خوب است 
خودروسازان داخلی با حمایت هایی جدی  
که از آنان می شود، بیشــتر به بهبود فرآیند 
مصرف ســوخت در تولیدات شــان توجه 

کنند.«
دالویز به درستی اشاره کرد؛ اما آیا می توان 
به بهبــود عملکرد خودروســازانی که این 

روزها تمرکزشان بیشتر بر افزایش قیمت ها  
معطوف شده است، امیدی داشت.

مدیرعامل شــرکت بهینه ســازی مصرف 
سوخت در این نشست گفت »بیش از آنکه 
شدت مصرف انرژی در کشور نگران کننده 
باشد، بی تفاوتی نسبت به این روند فزاینده 
مصرف جــای نگرانــی دارد. حــال آنکه 
هزینه مورد نیــاز برای اجــرای طرح های 
بهینه سازی مصرف ســوخت، قابل مقایسه 
با هزینه هــای طرح هــای توســعه ای در 
صنعت نفت نیســت.« دالویز در این زمینه 
به طــرح جایگزینــی بخاری های ســنتی 
اشاره کرد و با اشــاره به مصرف معادل سه 
فاز پــارس جنوبی به واســطه اســتفاده از 
حدود ۲۰ میلیون بخاری سنتی در کشور، 
ادامه داد »با ۳ میلیارد دالر سرمایه گذاری، 
جایگزینــی ۱۴ میلیــون بخاری ســنتی 
امکان پذیر می شــود.« این مقام مســئول 
به نکته خوبی اشــاره کــرد »تاثیرپذیری 
روند توسعه از فشــار تحریم ها را نمی توان 
نادیده گرفت؛ اما می توان حال که توســعه 
بــا محدودیت هایی روبه روســت، با تمرکز 
بر مقولــه مصــرف )بهینه( برای کشــور 

فرصت آفرینی کرد.«
صحبــت از بخاری ها به اینجا ختم نشــد. 
دالویز از آمادگی کامل شرکت بهینه سازی 
مصــرف ســوخت بــرای ورود بــه طرح 
جایگزینــی ۱۵۰ هزار بخــاری در مدارس 
طی دو ســال آینده خبر داد و گفت: »همه 
مقدمات برای کلید خوردن این طرح فراهم 
است و اگر سازمان نوسازی و تجهیز مدارس 

نیز برای همکاری اعالم آمادگی کند، اجرای 
طرح آغاز می شود.«

طرح های ماده ۱۲ قانون رفــع موانع تولید 
رقابت پذیــر، ظرفیت خوبی بــرای جذب 
سرمایه اســت، اما در غالب مواقع به دلیل 
نبود ســرمایه گذار، امکان اســتفاده از این 
ظرفیت فراهم نمی  شــود. حــال اینکه چرا 
چنین طرحــی با وجــود اعــالم آمادگی 
ســرمایه گذار، دریافــت مصوبه شــورای 
اقتصاد و ضرورت اجرا از حیث مسائل ایمنی 
مســکوت مانده اســت، جای پرسش دارد. 
دالویز یادآور می شــود: »حادثه زمانی که 
یک بار روی می دهد، یک حادثه اســت؛ اما 

وقتی تکرار می  شود، یک انتخاب.«
مدیرعامل شــرکت بهینه ســازی مصرف 
ســوخت در ادامه، از تفاهم بــا وزارت نیرو 
برای واگذاری طــرح برقدار کردن چاه های 
کشاورزی به توانیر خبر داد و گفت »در این 
زمینــه، پیش نویس قــراردادی به منظور 
واگذاری برقدار کردن ۱۱۰ هزار حلقه چاه 

کشاورزی به توانیر آماده شده است.«
بر اســاس آمار اعالم شــده از سوی شرکت 
مدیریت منابع آب ایــران، هم اکنون ۲۱۹ 
هزار حلقه چاه کشــاورزی در کشور وجود 
دارد که بــا احتســاب آمــار وزارت جهاد 
کشــاورزی مبنی بر مصرف ۱۶ هزار و ۵۰۰ 
لیتر گازوئیل در هر حلقه چاه، سوخت مایع 
قابل توجهی بــه مصرف چاه هــای دیزلی 
می رســد و می توان این روند مصــرف را با 
برق دار کردن چاه ها متوقف کرد؛ اقدامی که 
امید اســت با اجرای توانیر و نظارت شرکت 

بهینه ســازی مصرف ســوخت، از این پس 
سرعت بیشتری گیرد. به گفته دالویز، نقش 
فالحتیان، معاون برنامه ریزی وزیر نفت که 
پیش تر از اهالی وزارت نیــرو بود، در ایجاد 
این تفاهم به منظور تســهیل و تسریع طرح 

قابل توجه بوده است.
 مدیرعامل شــرکت بهینه ســازی مصرف 
ســوخت به طرح هایی که در دســتور کار 
بخــش حمل ونقل این شــرکت هــم قرار 
دارد اشــاره کرد؛ از نوســازی کامیون ها و 
کشنده های فرســوده تا نوســازی ناوگان 
تاکسیرانی. به گفته دالویز همکاری خوبی 
میان این شرکت با شرکت های بهره برداری 
مترو، راه آهــن جمهوری اســالمی ایران 
و شــرکت مســافربری رجا برقرار است و 
طرح های تعریف شده در سایه این همکاری 
اجرا می شــوند. البته وی به واگذاری برخی 
طرح های این شــرکت بــه وزارت صنعت، 
معدن، تجارت )صمت( هم اشاره و در عین 
حال تاکید کرد »طرح های بهینه سازی که 
در دستور کار شــرکت بهینه سازی مصرف 

سوخت است، با جدیت دنبال می شود.«
بر اســاس مصوبــه ای که ۲۰ خــرداد ماه 
امسال از ســوی ســازمان برنامه و بودجه 
ابالغ شــد، اجــرای طــرح جایگزینی ۶۵ 
هزار دســتگاه کامیون و کشــنده فرسوده 
بــاالی ۱۰ تن با ســن باالتر از ۳۵ ســال و 
طرح جایگزینی ۱۷ هزار اتوبوس فرســوده 
دیزلی بــا اتوبوس های پایه گازســوز که از 
سوی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت 
به نمایندگی از وزارت نفت دنبال می شــد، 
به وزارت صنعت، معــدن و تجارت واگذار 
شده است که البته بر اساس بند ۲۱ همین 
مصوبه، همه قراردادهای امضا شده  از قبل 
در شرکت بهینه ســازی مصرف سوخت به 

قوت خود باقی می ماند.
 دالویز در نشســت خبری امــروز، بار دیگر 
از ایده تشــکیل ســازمان مصرف انرژی به 
منظور جلوگیری از فعالیت های جزیره ای 
در حوزه بهینه ســازی الگوی مصرف انرژی 
حمایت و تصریح کرد »شرکت بهینه سازی 
مصرف سوخت که ساختار آن زیرمجموعه 
شــرکت ملی نفت ایران قــرار دارد، به طور 
طبیعــی نمی توانــد جوابگــوی ماموریت 
تعریف شــده در حوزه بهینه سازی مصرف 

انرژی در کشور باشد.«
 در این نشست خبری به درستی تاکید شد 
»برخورداری ایران از حجــم فراوان ذخایر 
نفــت و گاز، باید پشــتوانه و تضمین کننده 
توسعه و رفاه جامعه باشد، نه اینکه منجر به 

مصرف غیربهینه و هدررفت انرژی شود.«

خریدار  مدیرعامل شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی به مناسبت ۲۹ دی ماه، 
روز هوای پاک از توزیع نفــت گاز یورو ۴ در 
بیش از ۴۱۲ جایگاه کالنشهر و شهر کشور 

خبر داد.
ســیدمحمدرضا موســوی خواه در آیینی 
نمادین که به مناســبت روز هــوای پاک، 
در محــل ســاختمان اصلی شــرکت ملی 
پخش فرآورده هــای نفتی بــا قدردانی از 
کارکنان دوچرخه ســوار این شرکت برگزار 
شــد، گفت: بــا تالش های انجام شــده در 
وزارت نفت و شــرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتــی برای تولید ســوخت 
پاک در پاالیشگاه های کشــور، هم اکنون 
بنزین یورو ۴ در همه کالنشــهرهای کشور 
و گازوئیل یورو ۴ افزون بر کالنشــهرها در 

بیش از ۱۱۲ شهر هم توزیع می شود.
وی با اشاره به این که تولید بنزین و گازوئیل 
یورو ۴ و ۵ در بســیاری از پاالیشــگاه های 
کشور در حال انجام اســت و امیدواریم در 
آینــده ای نزدیک شــاهد توزیــع بنزین و 
گازوئیل بــا کیفیت در همه کالنشــهرها و 
بسیاری از شهرهای کشــور باشیم،  افزود: 

تالش می کنیم تا بنزیــن و گازوئیل یورو ۴ 
در همه ۳ هــزار و ۶۰۰ جایگاه عرضه بنزین 
و ۲ هــزار و ۴۰۰ جایــگاه عرضــه نفت گاز 
توزیع شود.موســوی خواه با اشــاره به این 
که هم اکنــون در همــه جایگاه های عرضه 
ســوخت سطح کالنشــهرها و شــهرهای 
اســتان  تهران، مرکــزی و البــرز بنزین و 
نفــت گاز یــورو ۴ توزیع می شــود، گفت: 
در شهر مشــهد و اســتان خراسان رضوی 
به بیــش از ۹۰ درصد مصــرف در نفت گاز 
یورو رسیده ایم و در شــهرهایی نظیر تربت 
حیدریه و مســیرهای مواصالتی آن به طور 

کامل عرضه نفت گاز یورو انجام می شود.
وی همچنیــن از توزیــع بنزین یــورو ۴ 
تولیدی در پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس 
در اســتان های بندرعبــاس، سیســتان و 
بلوچستان، بوشــهر، کرمان، یزد، اصفهان، 

تهران و قم خبر داد.
 مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران با اشــاره به سخت و طاقت فرسا 
بودن خدمات جایگاه داری و عرضه  بی وقفه 
ســوخت در کشــور گفت: نظارت جدی بر 
عملکرد جایگاه ها، برخورد بدون اغماض با 

تخلفات احتمالی در جایگاه ها، فعال بودن 
شــبانه روزی گروه های نظارتــی و نظارت 
گسترده در تمام جایگاه ها از جمله اقدامات 
نظارتی شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی بر روند توزیع سوخت در کشور است، 
به نحوی که کنترل کیفــی هفتگی تمامی 
جایگاه ها )بیش از ۳ هــزار و ۶۰۰ جایگاه و 
بیش از ۵۰ نازل(، آزمون های کمی ماهانه، 
آزمون های دوره ای ســه یا ۶ ماهه توســط 
اداره اســتاندارد برای کنترل کیفی و کمی 

سوخت توزیعی انجام می شود.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های 

نفتی ایران همچنین از توزیع گازوئیل یورو 
۴ در مصارف عمده صنعتی خبر داد و گفت: 
اولویت ما در این بخــش مصرف کنندگانی 
هســتند که آلودگی های بیشــتری تولید 
می کنند و ســوخت توزیعــی در بین همه 
در  صنعتــی  عمــده  مصرف کننــدگان 
استان های تهران، البرز و مرکزی هم اکنون 

یورو ۴ است.
موســوی خواه همچنین با اشــاره به تغییر 
نام اپلیکیشــن پمپ بنزین یاب به نام باک 
و به روزرســانی آن در یک محیط جذاب تر 
گفت: اطالعات و جزئیــات جایگاه هایی که 
بنزیــن و گازوئیل یورو ۴ در کشــور توزیع 
می کننــد، به صــورت کامل در ســایت و 

اپلیکیشن پمپ بنزین یاب موجود است.
وی از مردم خواســت: با توجــه به مصرف 
باالی ســوخت در کشــور و باالبودن تعداد 
خودروهــای تک سرنشــین، بــه منظور 
مدیریــت بهینــه ســوخت در کشــور و 
پیشــگیری از آلودگــی هوا و هــدرروی 
ســرمایه های ملــی، ســوخت مصرفی را 
مدیریت کرده و نســبت به اطالع رســانی 
تخلفــات احتمالی در جایگاه هــا از طریق 

شماره تلفن ۰۹۶۲۷ اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی در این مراســم همچنیــن از یکی از 
تانکرهای سوخت رسان سیار شرکت پیدو 

بازدید کرد.
شــرکت پیدو که روز ۲۹ دی ماه امســال 
نخســتین ســالگرد فعالیت آن به شــمار 
می رود، نخســتین عرضه کننده ســوخت 
اینترنتی در کشــور و خاورمیانه به شــمار 
می رود که از طریق اپلیکیشــنی به همین 
نام، نسبت به ارائه سوخت در محل با تعرفه 

مشخص به متقاضیان اقدام می کند.
عرضه سوخت در مناطقی که تعداد جایگاه  
کم اســت، کاهش ترددهای بین شهری و 
آلودگی هوا،  به کارگیری شــیوه های مدرن 
و آسان ســوخت گیری و از همه مهمتر ارائه 
ســوخت به مســافرانی که به دلیل کمبود 
سوخت در راه  مانده اند از جمله مزیت های 

این سوخت رسان های سیار اینترنتی است.
کامیــون  دســتگاه   ۵۰ هم اکنــون 
سوخت رسان سیار که ظرفیت انتقال هزار 
لیتر بنزین را دارند، در سطح شهر تهران در 

حال فعالیت است.

دوعاملتاثيرگذاربرآیندهنفتایران



پنج هزار و 800 معدن فعال در کشور وجود دارد
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حفظوضعموجودتوليداولویتنخست
دولتاست

 وزیر صنعت معدن و تجارت معتقد اســت در شــرایط فعلی که اقتصاد 
ایران با آن روبه رو اســت این وزارتخانه و مجموعه دولت حفظ وضعیت 
موجــود تولید را به عنــوان اســتراتژی اصلی و اولویت نخســت خود 

پیگیری می کند.
رضا رحمانی در نشســت هئیت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار 
کرد: قبل از هر چیز ما باید در نظر داشــته باشیم که امروز اقتصاد ایران 
با یک جنگ تمام عیار روبه رو  اســت. البته اگر در ســالهای دهه ۶۰ ما 
در جبهه ها می جنگیدیم همه چیز شــفاف بود اما امــروز این جنگ با 
استفاده از جنگهای روانی و رســانه ای دنبال می شود و همین موضوع 

کار را برای ما دشوارتر از گذشته می کند.
وی با بیان اینکه در چنین شرایطی ارتباط نزدیک میان تصمیم گیران 
با بخش خصوصی مهمترین مسئله است که باید دنبال شود، بیان کرد: 
در طول چند ماه گذشــته که ما در وزارت صمت مشغول به کار شدیم 
تالش اصلی ما برقراری یک رابطه کامل با بخش خصوصی بوده و در این 
حوزه در کنار برگزاری جلسات هم اندیشــی با بخش خصوصی تالش 
شــده صدور بخشــنامه ها نیز کاهش یافته و از صدور دستورالعملهای 
متناقض با هم جلوگیری شــود.وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به 
ارزیابی صورت گرفته از ســوی این وزارتخانه در ماه های ابتدای امسال 
توضیح داد: پیش از صدور دســتورالعمل اخیــر ارزی بانک مرکزی، ما 
در ارزیابی هــای هفت ماه ابتدای امســال دیدیم که از حــدود ۸ هزار 
صادرکننده ۶ هزار نفر کمتر از یک میلیون یورو صادرات داشــتند و از 
این رو در بخشنامه آمد که این افراد از پیمان سپاری ارزی معاف شوند. 
پس از آن نیز مذاکرات مــا با صادرکنندگان ادامه پیــدا کرد تا اگر آنها 
مشکلی در اجرای سیاســتها دارند آن را به ما عرضه کرده و در صورت 

امکان تغییرات الزم را اجرایی کنیم.
رحمانی با بیان اینکه صادرات باید ســال آینده موتور پیشران اقتصاد 
ایران باشــد تاکید کرد: آخرین ارزیابی های ما نشــان می دهد که تنها 
۲.۱ درصد از کل واردات کشورهای همسایه به وسلیه شرکتهای ایرانی 
تامین می شود این در حالی اســت که ظرفیت و امکان قابل توجهی در 
کشورهای همسایه برای توســعه صادرات وجود دارد و امیدواریم که با 
پیگیری سیاســتهای حمایتی و فعالیت بخش خصوصی صادرکننده، 

سهم ایران در این بازار افزایش پیدا کند.

بزرگترینفرصتجهشصادراتیرا
ازدستمیدهيم

 رئیس کمیســیون توســعه صادرات اتاق بازرگانی ایران معتقد است 
با توجه به بخشــنامه های متناقض و محدودکننده که دولت در طول 
ماه های گذشــته ارائه کرده، اقتصاد ایران که پس از ســالهای طوالنی 
امکان یک جهش صادراتی قابل توجه را پیدا کرده بود امروز با این خطر 

مواجه است که این فرصت را از دست بدهد.
عدنان موسی پور در نشســت هئیت نمایندگان اتاق ایران اظهار کرد: با 
وجود تمام اقداماتی که صورت گرفته وبعضا آمارهایی که ارائه می شود 
صادرات ما در طول ماه های گذشــته کاهش یافته اســت این در حالی 
اســت که با توجه به تعییرات به وجود آمده در نرخ ارز امکان آن وجود 

داشت که صادرات ایران پیشرفت جدی داشته باشد.
وی با بیــان اینکه فعاالن بخــش خصوصی از دولت به دلیل نداشــتن 
سیاســتهای واضح و درســت ناراحت هســتند، اظهار کرد: اینکه ما 
در طول یک مــدت کوتاه چند ماه تعداد زیادی بخشــنامه صادر کنیم 
که بســیاری از آنها نســبت به یکدیگر با تناقض برخورد می کند قطعا 
نمی تواند به توســعه صادرات منجر شــود از این رو به نظر می رسد که 
دولت صادرکنندگان را تنها گذاشته و نتوانســته در این موقعیت مهم 

به آنها کمک کند.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران ادامه داد: صادرکننده باید 
وقت اصلی خود را صرف بازاریابی، حضور در نمایشــگاه های خارجی و 
توســعه فعالیتهای خود کند. این در حالی است که ما در طول ماه های 
گذشــته بخش زیادی از وقت خود را صرف سیاســتهای داخلی کشور 
کردیم.موسی پور خاطرنشان کرد: اگر بنا است از فرصت به وجود آمده 
صادراتی استفاده شود باید با لغو پیمان ســپاری ارزی و استفاده از ارز 
حاصل از صادرات در بخشــهای مختلف اقتصاد، اهداف کالن کشــور 
پیگیری شود اما در غیر این صورت باید آماده باشیم که این فرصت مهم 

اقتصادی از دسترس ما خارج شود.

نياز۱/7ميليارددالریبرایفازدومطرحخوزستان
مدیرعامل موسسه جهاد نصر اعالم کرد که فاز نخست طرح ۵۵۰ هزار 
هکتاری دشت های ایالم و خوزستان به پایان رسیده و برای اجرای فاز 
دوم آن به ۱.۷ میلیارد دالر بودجه نیاز داریم که امیدواریم حدود ۲۰۰ 

میلیون دالر در بودجه سال آینده برای این طرح تخصیص یابد.
محمدجواد صالحی نژاد در نشســت خبری اظهار کرد: طرح ۵۵۰ هزار 
هکتاری دشــت های ایالم و خوزســتان یکــی از بزرگترین طرح های 
کشاورزی ایران اســت که در سال ۱۳۷۵ با ســفر مقام معظم رهبری 
به این اســتان کلید خورد و در ســال ۱۳۸۸ با ۹ طرح در قانون بودجه 
سالیانه قرار گرفت و در اواخر همان سال دســتگاه اجرایی این طرح از 

وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به جهاد نصر منتقل شد.
وی افزود: از آن سال تا ســال ۱۳۹۲ معادل ۷۰۰ میلیارد تومان بودجه 
از محل ردیف بودجه و فاینانس داخلی هزینه شــد که ۶۶ هزار هکتار 
از اراضی این دو استان تحت پوشــش برای اجرای طرح های مدنظر از 
جمله تسطیح اراضی، زهکشی، احداث کانال های فرعی آبیاری و غیره 

قرار گرفت.
مدیرعامل موسســه جهاد نصر ادامه داد: از اواخر ســال ۱۳۹۲ با سفر 
دولت یازدهم به خوزستان و پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی با اذن مقام 
معظم رهبری ۱.۵ میلیارد دالر از صندوق توســعه ملی برای این طرح 
اختصاص داده شــد که این اعتبار باعث شد تا از سال ۱۳۹۳ این طرح با 

شتاب بسیار بهتری پیگیری و اجرایی شود.
صالحی نژاد گفت:  در سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ مجموعا ۶۶ هزار هکتار 
از این اراضی تحت پوشــش این طرح قرار گرفت اما از ســال ۱۳۹۳ با 
تخصیص بودجه مناسب از صندوق توسعه ملی ساالنه ۵۳ هزار هکتار 
از اراضی تحت پوشــش این طرح قرار گرفتنــد و اوج عملیات اجرایی 
در ســال ۱۳۹۴ بود که در یک ماه بالغ بر ۹۷۰۰ هکتار از اراضی تحت 
پوشــش قرار گرفت و این طرح تاکنون در بیــش از ۲۲۰ هزار هکتار از 
دشت های ایالم و خوزستان اجرا شــده که تنها مختص سال ۱۳۹۳ تا 

پایان ۱۳۹۶ است.
وی با بیان اینکه فاز نخست طرح دشت های ۵۵۰ هزار هکتاری ایالم و 
خوزستان به وسعت ۲۹۵ هزار هکتار در آبان ماه امسال به بهره برداری 
رسید، گفت: یکی از دستاوردهای مهم اجرای این طرح، افزایش تولید 
۲.۸ میلیون تنی محصوالت کشــاورزی اســت و در فاز دوم این میزان 
افزایش تولید تا ۹.۵ میلیــون تن هم پیش بینی شــده که اگر خألیی 
ایجاد نشــود و از ســال ۱۳۹۸ بتوانیم با اختصاص بودجه مناسب این 

طرح را ادامه دهیم در بازه زمانی پنج ساله به اتمام خواهد رسید.
مدیرعامل موسســه جهاد نصر با اشــاره به اینکــه ۱.۷ میلیارد دالر 
برای اجرای فاز دوم طرح احیاء دشــت های ۵۵۰ هــزار هکتاری ایالم 
و خوزســتان پیش بینی شده اســت، گفت: در فاز نخست یک ویژگی 
طرح این بود که قبل از اجرای طرح وزارت نیرو کانال های اصلی آبیاری 
را اجرا کرده بود اما در فاز دوم دو وزارتخانه نیرو و جهاد کشــاورزی باید 

کانال های اصلی و فرعی را با هم انجام دهند.

ميزخبر

خریدار  ایران بــا حدود ۶۸ نــوع ماده 
معدنی، ۳۷ بیلیون تن ذخایر کشــف شده 
و ۵۷ بیلیــون تــن ذخایر بالقــوه در میان 
۱۵ قدرت معدنی جهان جــای گرفته، اما 
فرآورده هــای معدنی تنهــا 0٫6 درصد از 
تولید ناخالص داخلی را تشــکیل می دهد، 
این آمار مبین آن اســت که این ظرفیت کم 
نظیر اقتصادی برای توســعه کشور به کار 

گرفته نشده است.
پنج هــزار و ۸۰۰ معدن فعال با اشــتغال 
حدود ۱۳۸ هزار نفر در کشــور وجود دارد و 
میزان ذخایر معدنی شناسایی شده نزدیک 
به ۶۰ میلیارد تن است که از این رقم افزون 
بر ۴۰ میلیــارد تن قطعــی و بقیه احتمالی 
اســت.ارزش ذخایر معدنی شناسایی شده 
کشورمان که سه درصد ذخایر مواد معدنی 
جهان را شــامل می شــود، افزون بر ۷۷۰ 

میلیارد دالر برآورد شده است.
به گفته مســئوالن، جمهوری اســالمی از 
نظر میــزان ذخیره اکتشــافی معدن رتبه 
چهاردهــم را در جهــان دارد و از نظر تنوع 
ذخایــر، جایگاه دهــم جهانــی را به خود 

اختصاص داده است.
بر اســاس آمار موجود، ایران از نظر ذخایر 
معدنی جزو ۱۰ کشــور برتر دنیاست، این 
مهم مبین تاثیر معادن در اقتصاد و صادرات 
کشور اســت.بنابه اظهار کارشناسان، ۶۸ 
نوع ماده معدنی در کشــور وجود دارد که از 
این تعداد فقط ۲۰ ماده معدنی اکتشــاف، 
مشــخص و در مرحله فرآوری قــرار گرفته 
اســت.همچنین ایــران با دارا بــودن ۱.۵ 
میلیارد تن ذخایر قطعی و ۴.۵ میلیارد تن 
ذخایر احتمالی سنگ های ساختمانی جزو 
سه کشــور نخســت جهان از لحاظ ذخایر 

معدنی است.
مسئوالن معتقد هســتند که محدوده های 
معدنی بــا ۱۳۰ میلیون هکتار مســاحت، 
هشــت درصد از مســاحت کل کشــور را 
شامل می شــود و آمارها نشان می دهد که 
در سال گذشته ۸۰۰ پروانه اکتشاف معدن 
در مناطق مختلف کشــور صــادر و بیش از 
۴۰۰ میلیون تن انواع مــواد معدنی تولید و 

استخراج شده است.
به گفته کارشناســان، میانگین اکتشافات 
کشــور در بخش معــدن کمتــر از ۵۰ متر 
است در حالی که اندازه مطلوب اکتشافات 
۱۵۰ متر اســت تا بتوان به یک ماده معدنی 
دســت پیدا کرد.به گفته متخصصان بخش 
معدن، ایــران در منطقه ای واقع شــده که 
کشورهای اطراف آن مانند ترکیه، عربستان 
و کشــورهای حوزه خلیج فــارس باتوجه 
به آهنگ رشد و توســعه اقتصادی به منابع 
معدنی نیاز دارند و این در حالی اســت که 
این کشــورها از نظر ذخایر معدنی بســیار 
فقیر هستند، حتی این کشورها در صنایعی 
مانند فوالد ســرمایه  گذاری هــم کرده اند 
اما مواد اولیــه آن ها وارداتی اســت و ایران 
می  تواند منبع خوبی بــرای تأمین نیازهای 
این کشورها که به ســرعت در حال افزایش 

است، محسوب شود. 
این متخصصان معتقدند ایران با ۱۸ درصد 
منابــع گاز و ۹ درصد منابع نفــت در بین 
کشــورهای معدنی دنیا موقعیت منحصر 
به  فــردی برای تأمین انــرژی فعالیت  های 
معدنی به خصوص در فرآوری و فلزات دارد 
و قیمت انــرژی در ایران باتوجــه به منابع 
عمده تــا۵۰ درصد قیمت جهانی اســت و 
این موقعیت شــرایطی را فراهم می کند که 
شــرکت  های بزرگ کل عملیات مرتبط با 
معدن را از استخراج، صنایع تولید فلزات به  
خصوص فوالد در ایران با قیمت تمام شــده 
مناســب انجام دهند و به بازارهای نزدیک 

منطقه صادر کنند.
به اعتقاد کارشناســان ایران، از نظر حجم 
ذخایر قطعــی و بالقوه، وجــود زیربناهای 
مناســب، وجود بازار مناســب مصرف در 
ایران و کشــورهای منطقه، قیمت مناسب 
انرژی، دسترســی به آب  های آزاد و نیروی 
انســانی متخصص و تحصیلکــرده بخش 
معدن به عنوان یکی از کشــورهای بســیار 
شاخص برای ســرمایه گذاری شرکت  های 
بزرگ معدنی شــناخته می  شــود و در یک 
جمله ایران در آینده بهشت سرمایه گذاری 
معدنی و دروازه معادن غرب آســیا شناخته 

خواهد شد.
بنابه گفته محققان، ایران از نظر ذخائر مس، 
سرب، روی، گنبد نمک )شامل ذخائر نمک، 
گچ، گوگرد، آهن، مــس، اورانیوم(، دریاچه 
نمک ) شــامل ذخائر ســولفات، ســدیم، 
پتاس، منیزیم، لیتیوم(، ذخایر گچ، فوالد، 
آلومینیوم و ســنگ  هــای تزیینی در صدر 

برترین ها کشورهای جهان است.
به گفته مســئوالن، کشــور ایران با توجه 
به ظرفیــت معدنی از ۷۰ ســال قبل اولین 
کشــوری بود که تدریس رشــته معدن و 
زمین  شناســی را در بین کشورهای منطقه 
آغاز کــرد و در زمــان حاضــر مهندس و 
تکنسین های بسیاری در رشته  های معدن، 
متالورژی و کارشناس زمین  شناسی تربیت 

کرده  است.این در حالی اســت که در سایر 
کشــورهای منطقه چنین ظرفیتی وجود 

ندارد. 

ایران، نیازمند نقشه راه معدن
وزیر صنعت و معدن، آبان امسال در جلسه 
شورای عالی معادن، تدوین نقشه راه معدن 
در راســتای بهره مندی از منابع سرشار این 
بخش را ضروری دانســت و افزود: نقشه راه 
معدن نقطــه عطفی در مدیریــت معدنی 
کشور اســت که برنامه ریزی و اجرای آن را 

دنبال خواهیم کرد.
به گفته وی، ایــران از منابــع غنی معدنی 
برخوردار اســت و اگر پیش از این به معدن 
توجه الزم می  شــد، تحریم  ها امروز بسیار 

ضعیف  تر و بی  اثر تر از شرایط کنونی بود.
›رضا رحمانی‹ ادامه داد: شورای عالی معدن 
از ظرفیت الزم برای توسعه و بهبود وضعیت 
معــادن برخوردار اســت و در همین زمینه 
باید هرچه زودتر با برنامه  هــای مربوط به 
اکتشــاف که مبنای کار معدن است، آغاز 

شود.
این عضو کابینه دولت تاکید کرد، توســعه 
معادن کشــور متناســب با منابع موجود 
نیســت؛ در این زمینه باید همکاری  هایی 
با ســازمان  های دیگر همچون وزارت راه و 
شهرسازی با هدف تسهیل فرآیندها انجام 
دهیم.رحمانی تفویض اختیار به استان ها را در 
بهبود و توسعه معادن کشور موثر برشمرد و 
افزود: نظارت بر عملکرد استان  ها نیز الزمه 

فعالیت در این زمینه است.
وزیر صنعت، معدن و تجــارت همچنین بر 
لزوم تســریع در ورود فنــاوری های جدید 
به بخش معدن تاکید کــرد و گفت: در این 
زمینه باید بــرای ورود فنــاوری و هچنین 
نوسازی ماشــین آالت معدنی تسهیالت در 
نظر گرفته شود و در صورت نیاز به واردات، 

زمینه های آن تسهیل شود.

 98 درصد معادن کشور در اختیار 
بخش خصوصی است

رئیس خانه معدن ایران در گفت وگو با ایرنا 
اظهارداشــت: نزدیک به پنج هــزار معدن 
فعال در کشور وجود دارد که ۹۸ درصد آنها 

در اختیار بخش خصوصی است.
محمدرضا بهرامن افــزود: حدود ۲۰ درصد 
محصــوالت عمــده از معادنــی همچون 
چادرملو، گل گهر و سنگان در دست دولت 
و حاکمیت اســت. به گفته وی، در حالی که 
کشــورهایی با رتبه های پاییــن تر ذخایر 
معدنی جزو صادرکننــدگان برتر دنیا قرار 
گرفته اند، نتوانســته ایم از ظرفیت جهانی 

معادن کشور به خوبی استفاده کنیم.
وی ادامه داد: با وجود معادن غنی و گسترده 
ای که در کشور وجود دارد، از شناسایی بازار 
هدف غفلت کرده و نتوانسته ایم محصوالت 
را با اســتفاده از تکنولوژی مــدرن و ارزش 

افزوده بیشتر به بازار عرضه کنیم. 
رئیس خانه معــدن ایران اضافــه کرد: در 
زمینه ســنگ ســاختمان جزو سه کشور 
برتــر دنیا هســتیم و می توانیــم صادرات 
این محصــول را از ۵۰۰ میلیــون دالر به ۲ 
میلیارد دالر و بیشــتر از این افزایش دهیم، 
به شرطی که زیرساخت ها را آماده کرده و از 

تکنولوژی روز نیز استفاده کنیم. 
بهرامن اظهارداشت: توجه به مسائل محیط 
زیستی و آب در ســاخت و توسعه معادن و 
مجتمع های صنعتی بســیار مهم است، اگر 
از این امور غفلت شود و سلیقه ای و سیاسی 
عمل کنیم، نتیجه آن مواجه با بحران آب و 
ایجاد مشکالت زیست محیطی خواهد بود، 
چنانکه دست کم چهار مجتمع فوالدی در 
مناطقی ایجاد شده اند که مشکل آب دارند.

اصفهان، قطب سنگ ساختمان کشور
رئیس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
اســتان اصفهان گفت: اصفهــان به عنوان 
یکی از اســتان های با ظرفیــت های باالی 
معدنی در کشور، حدود ۸۴۰ معدن در حال 

بهره برداری با ســرمایه گذاری بیش از ۱۰ 
هزار میلیارد ریــال دارد که نزدیک به ۴۰۰ 

واحد از آن سنگ های تزئینی هستند. 
اســرافیل احمدیه با بیان اینکه در کشــور 
حدود یک هزار و ۹۵۵ معدن سنگ تزئینی 
وجــود دارد، افــزود : حــدود ۳۰ درصد 
ســنگ های تزئینی این اســتان به صورت 
خام و فرآوری نشده به سایر کشورها صادر 
می شود.وی، استان اصفهان را قطب سنگ 
ساختمان کشــور دانســت و گفت: حدود 
۲ هزار واحد ســنگبری در استان اصفهان 
وجود دارد که از این تعــداد حدود یکهزار و 
۳۰ واحد صنعتی، ۷۰۰ واحد صنفی و بقیه 

واحدهای بدون مجوز است.
به گفته وی، بازســازی و نوســازی نکردن 
بســیاری از این واحدهای فرآوری به ویژه 
در بخش ســنگ های تزئینی، از مهمترین 
مشکالت صنعت معدن در این استان است. 

احمدیه با اشــاره به اینکه حدود ۳۰ تا ۴۰ 
درصد سنگ آهن استان اصفهان به صورت 
خام و فرآوری نشده صادر می شود، تصریح 
کرد: فرآوری ســنگ فــوالد و تبدیل آنها 
به ورق هــای فوالدی و محصــوالت پایین 
دســتی ارزش افزوده و اشــتغال بیشتری 
برای کشــور در پی دارد که باید برای تحقق 

آن برنامه ریزی دقیقی انجام شود. 
وی بیان کرد: ظرفیت تولید ســاالنه معادن 
اســتان اصفهان ۴۸ میلیون تن اســت که 
سال گذشــته بیش از ۳۵ میلیون تن انواع 
مــواد معدنی در اســتان اصفهــان تولید و 

استخراج شد. 
رئیس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
اســتان اصفهان با اشــاره بــه اینکه ارزش 
ریالی معادن اســتخراج  شده ســه هزار و 
۵۰۰ میلیارد ریال است، افزود: سنگ های 
تزئینی، طال، شــن و ماسه، ســنگ آهک، 
سنگ آهن، مس، سرب و روی از مهمترین 
محصــوالت و تولیدات معادن این اســتان 

محسوب می  شوند. 
وی افزود: اصفهان از نظر تعداد معادن فعال 
در صدر استان ها اما از نظر حقوق دولتی در 

رده چهارم کشور جای گرفته است. 
وی با اشــاره به اینکه فرآوری معدن نه تنها 
در استان بلکه در کشور هم از وضعیت خوبی 
برخوردار نیســت، گفت: با توجــه به اینکه 
معدن ها مواد اولیــه کارخانه های مختلف 
اســتان را تامین می کنند، ایجاد واحدهای 

فرآوری برای معدن داران بسیار مهم است.
احمدیــه ادامه داد: کنسرسیوم)شــرکت( 
معدن و فرآوری ســنگ در استان به منظور 
توســعه این بخش و برنامه ریــزی و ایجاد 
جایگاه مناسب در بازارهای جهانی جدید، 
در حال راه اندازی اســت که با تشکیل آن 
می توان به چشــم  انــداز صــادرات در این 
بخش و ایجــاد زمینه های اشــتغال برای 

دانش آموختگان این رشته امیدوار بود.
۹ هزار و ۷۰۰ نفــر در ۸۴۰ معدن فعال این 
استان اشتغال دارند. به گفته وی، سنگ هایی 
چون مرمریت، چینــی، تراورتن، گرانیت و 
مرمر عمده تولید معادن سنگ و طال، سرب 
و روی عمــده تولیــد معادن فلزی اســتان 
اصفهان است. اســتان اصفهان دارای ۲۳۰ 
معدن سنگ و بیش از یکهزار و ۸۰۰ کارخانه 
فرآوری اســت و بزرگتریــن تولیدکننده 
ســنگ های تزئینی در کشــور محسوب 
می شود، ســنگبری های این استان حدود 
۵۰ درصد از ســنگ فرآوری شده موجود در 

بازار کشور را تامین می کنند. 

 نبود آب، تهدیدی
 برای سنگ بری های اصفهان

استاد دانشــکده معدن دانشــگاه صنعتی 
اصفهــان در ایــن خصوص افزود: اســتان 
اصفهــان عالوه بــر جاذبه هــای تاریخی، 
گردشــگری و فرهنگی ظرفیت و جاذبه ای 
در بخش معدن به ویژه در بخش سنگ های 

ساختمانی دارد.
به گفته راحب باقرپور، نیمی از سنگ های 
کشــور در اصفهان بُریده می شود و حدود 

یک ســوم از ســنگ بُری های کشور نیز در 
این استان مستقر هستند.

وی بیان کــرد: ایــران پس از نفــت و گاز 
بزرگتریــن ذخیــره زمیــن شناســی 
سنگ های ســاختمانی را داراست که بالغ 
بر ۱.۲ میلیارد تن ذخایر قطعی و نیز ذخایر 

احتمالی بالغ بر ۴.۵ میلیارد تن است.
استاد دانشــکده معادن دانشــگاه صنعتی 
اصفهان، سنگ های ســاختمانی را از منابع 
معدنی ایران پس از نفت و گاز دانست و ادامه 
داد: سنگ های ساختمانی در ایران از حیث 

ذخیره جز سه کشور نخست جهان است.
به گفته وی، مطابق با آمار سال ۹۰، نزدیک 
به هزار و ۱۰۰ معدن فعال در بخش ســنگ 
ســاختمانی در کشــور وجود دارد که آنها 
نزدیک به ۱۵ میلیون تن ســنگ خام تولید 

می کنند.
باقرپــور اضافه کرد: در ســال ۹۰ ایران ۱۳ 
درصد ســهم جهانی تولید ســنگ خام را 
داشت و در شرایط کنونی با وجود تحریم ها، 

این میزان کاهش پیدا کرده است.
وی اضافه کرد: بیش از ۶ هزار واحد ســنگ 
بری در کل کشور مشغول به فعالیت هستند 
و بیش از یک ســوم این ســنگ بری ها در 
اصفهان وجود دارد که می توان گفت، نیمی 

از سنگ ایران در اصفهان بُریده می شود.
بــه گفتــه وی، ارزش افزوده ســنگ های 

ساختمانی در جهان ۲۰۰ دالر در تن است.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه از صنعت 
روز دنیــا به لحــاظ ســاختاری، فرهنگی 
و صنعتــی عقب هســتیم، افــزود: معضل 
صنعت سنگ ساختمانی در استان اصفهان 
نداشتن آب است زیرا صنعت سنگ سنتی 
و آب بر است و به زودی کم آبی دامن سنگ 

بری های استان را می گیرد.
باقرپور با اشاره به ســازماندهی معادن شن 
و ماسه استان افزود: از ســال های گذشته 
دانشــگاهیان به دنبال ســازماندهی این 
معادن بودند تا معضل ریزگردها در شــرق 

اصفهان برطرف شود.
به گفته وی، ایران از استانداردهای الزم در 
زمینه مواد معدنی بی بهره اســت، بنابر این 
صادرات مواد معدنی به کشــورهای دیگر 

نمی توانیم داشته باشیم.
باقرپــور یکی از معضــالت در بخش معدن 
را نبود ارتباط بین صنعت و دانشــگاه و نیز 
کاغذبازی اداری دانســت و با بیان اینکه در 
ایتالیا ۶۲.۵ درصد ســنگ فرآوری شــده 
به بازار عرضه می شــود، گفت: در اردن ۴۵ 
درصد، هند ۴۰ درصــد، مصر ۳۷.۵ درصد، 
استرالیا ۴۰ درصد و ایران ۲۵ درصد سنگ 
فرآوری می شــود و بقیه آن دور ریخته می 
شود.وی ادامه داد: در ایران ۷۵ درصد منابع 
ســنگ را تبدیل به ضایعات مــی کنیم که 
اثر مخربی برای محیط زیســت، کشاورزی 
داشــته و ریزگرد تولید می کند و در حالی 
که می تــوان از ضایعات حدود ۵۲ محصول 

معدنی دیگر به دست آورد.
وی از آمادگی دانشــگاه بــرای همکاری با 
صنایع سنگ ســاختمانی نســبت به دور 
نریختن ضایعات این بخش خبر داد و بیان 
کرد: از ضایعــات محصوالت جدیدی تولید 
می شــود که نباید ۷۵ درصد منابع سنگ 
ساختمانی را تبدیل به ضایعات و محیط را 

آلوده کنیم.

تولید ناخالص داخلی معدن کمتر از 
نیم درصد بودجه کشور است

مشــاور کمیســیون معادن اتاق بازرگانی 
اصفهان بــا بیان اینکــه تولیــد ناخالص 
داخلی معــدن کمتر از نیــم درصد بودجه 
کشور است، گفت: این مساله نشان دهنده 
جفای بزرگ به معدن اســت به طوری که 
تصمیماتی که در راس بــرای بخش معدن 
اخذ می شــود، کمتر از ضربــات خارجی 
نیست.حســام الدین فرهادی ضمن گالیه 
از مشــخص نبودن آمار معادن ایران گفت: 
اینکه آمار درستی از معادن در دست نداریم 
یکی از معضالت این بخش به شمار می رود 

که سبب نبود انســجام و برنامه ریزی شده 
است.

مشــاور کمیســیون معادن اتاق بازرگانی 
اصفهان اضافــه کرد: نگاه دســت دومی به 
معادن ســبب به وجود آمدن وضع کنونی 
شــده اســت و باید گفت که نقاط مثبت در 
بخش معدن کم اســت و اتفاقاتی که در این 

بخش رخ می دهد، خوشایند نیست.
وی ادامه داد: تنها با حرف راهبرد جایگزینی 
معدن به جــای نفت امکان پذیر نیســت و 
مســئوالن باید تمهیداتی بیاندیشــند تا 
این صحبت به واقعیت تبدیل شــود اما باید 
گفت کــه هیــچ اراده قوی در ایــن زمینه 
وجــود ندارد.فرهادی عقــب ماندگی این 
بخش را کالسیک دانست و گفت: ترکیه از 
ســال ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۸ در راستای سنگ و 
معدن جهش قابل توجهی داشــته است، 
به گونــه ای که با چین در رقابت اســت اما 
معادن ایران با وجود ظرفیت های فراوان رو 

به کاهش است.
مشــاور کمیســیون معادن اتاق بازرگانی 
اصفهان با بیــان اینکه اکتشــافات عمیق 
معدنی مختــص بخش حاکمیتی اســت، 
تصریح کــرد: همچنین بخــش خصوصی 

وظیفه سرمایه گذاری در این بخش را دارد.

تعطیلی روزانه 2 معدن 
دبیر کمیســیون معــادن اتــاق بازرگانی 
اصفهان با اشاره به اینکه الفبای معدن کاری 
را به خوبی فــرا نگرفته ایــم، گفت: راهبرد 
مناسب را نیاموختیم تا کلید همه مشکالت 

را به دست بگیریم و آن ها را حل کنیم.
شهریار شــعبانی آموختن الفبای کار را راه 
موفقیت در تمامــی بخش ها به ویژه معادن 
دانســت و افزود: وزارتخانــه معضل اصلی 
ماســت زیرا از ظرفیت های معدن استفاده 
می کنند اما برای معدن هیچ مولفه و نقطه 

مثبتی در نظر نمی گیرند.
وی ادامه داد: براســاس قانــون ۷۰ درصد 
هزینه ها باید خرج زیر ساخت های معادن، 
سه درصد به نظام مهندســی و بخشی هم 
به محیط زیست و منابع طبیعی اختصاص 
داده شــود اما متاســفانه این اقدام صورت 
نمی گیرد.دبیر کمیســیون معــادن اتاق 
بازرگانی اصفهان با اشــاره بــه اینکه طی 
۱۰ سال گذشته هیچ ظرفیتی برای بخش 
معدن در نظر نگرفتند، اظهارداشــت: طبق 
ماده ۱۴ معادن، ۶۵ درصد از حقوق دولتی 
اخذ شــده باید صرف ظرفیت های قانونی 
معدن و زیر ســاخت ها شود که تاکنون این 
اقدام صــورت نگرفته اســت.وی ادامه داد: 
زمانی که قرار است از خشن ترین وسیله به 
عنوان ســنگ آهن تا نرم ترین آن به عنوان 
ِکرم دســت و صورت یک وزیــر نظر دهد، 

معدن وضعیت بهتری نخواهد داشت.
شعبانی تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و 
تجارت از یکدیگر را خواســتار شد و افزود: 
مشکالت در این زمینه ریشــه ای است و تا 
زمانی که این مشــکالت به صورت عمقی و 
ریشه ای حل نشــود، روزانه شاهد تعطیلی 

۲ معدن هستیم.
وی با اشاره به اینکه از نظر تعداد ۹۸ درصد 
معادن کشــور در اختیــار بخش خصوصی 
اســت، اضافه کرد : از نظر حجــم اگر ۲۰۰ 
درصد دیگر هــم در اختیار بخش خصوصی 

باشد باز هم این ۲ درصد جبران نمی شود.
دبیر کمیســیون معــادن اتــاق بازرگانی 
اصفهان بیان کرد: وقتی قــرار به واگذاری 
برنامه اکتشافی جدید باشــد، دولتی ها به 
راحتی خصوصی هــا را بلعیدند و پهنه های 
اکتشــافی واگذاری و مزایده در عمل به نام 

آن ها و به کام دیگران تمام شد.
وی در خصــوص تهیه نقشــه راه در بخش 
معدن گفت: این نقشه تهیه شده اما واقعیت 
بودن آن مشخص نیست، هیچ تمهیدات و 

تسهیالت دولتی برای بخش معدن نداریم.
شــعبانی ادامه داد: زمــان محلوجی )وزیر 
اســبق معدن و فلــزات( اقــدام خوبی در 
راســتای نوســازی ناوگان ماشــین آالت 
معدنی صورت گرفت که هنــوز ۸۰ درصد 
معادن با همان ماشــین آالت کار می کنند 

و در زمان حال فرسوده است.

 وجود معادن امنیت کشور را 
به دنبال دارد

دبیر کمیســیون معــادن اتــاق بازرگانی 
اصفهان در ادامه مشــکالت معــدن را زیر 
ساختی دانســت و گفت: دولت بیش از این 
باید به بخش معدن توجــه کند زیرا معدن 

باعث امنیت در کشور شده است.
شــعبانی اکتشــافات معدنــی را وظیفه 
حکومــت دانســت و افــزود: دولــت باید 
اکتشــافات را در اختیار ســازمان های زیر 
مجموعه )نقشه برداری و زمین شناسی( با 
بودجه های کالن ) ۹ هــزار میلیارد ریال در 
سال جاری( قرار دهد و ســپس به سرمایه 
گذار واگذار کند در ایــن صورت می توان 
به ظرفیت هــای آهن و مــس در منطقه 

توجه کرد.
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پایگاهاطالعاتهویتیتماممشتریانبانکی
ایجادشد

 برای نخســتین بار در نظام بانکی کشور، ســامانه نظام هویت سنجی 
اطالعات مشــتریان بانکی)نهاب( که حاوی اطالعــات هویتی تمامی 

مشتریان بانکی اعم از حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی است، ایجاد شد.
برای نخســتین بار در نظام بانکی کشور، ســامانه نظام هویت سنجی 
اطالعات مشــتریان بانکی)نهاب( حــاوی اطالعــات هویتی تمامی 

مشتریان بانکی اعم از حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی ایجاد شد.
سیدمحمد ســعید طباطبایی با تشــریح وضعیت این ســامانه گفت: 
تحلیل، تولید و توســعه ســامانه حاکمیتی نهاب )نظام هویت سنجی 
اطالعات مشتریان بانکی( به سفارش و تحت نظارت و رگوالتوری بانک 
مرکزی جمهوری اســالمی ایران از اواخر ســال ۱۳۹۵ در دستور کار 

شرکت خدمات انفورماتیک قرار گرفته است.
این مقام مسئول در نظام بانکی افزود: به همین منظور، اطالعات کلیه 
مشتریان حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی بعد از تشکیل پروفایل های 
مربوطه و صحت سنجی آن ها ) استعالم از مراجع ذی صالح ( در پایگاه 
داده این سامانه درج شــده و به هر مشــتری مورد تایید، شناسه ای به 
عنوان کد شــهاب اختصاص داده شــده؛ این در حالی است که سامانه 
نهاب از بیــن ۶۰۰ طرح و پــروژه در بین کلیه صنایع کشــور، در تمام 
مراحل ارزیابی ســومین جشــنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی 

موفق به دریافت لوح زرین و گواهینامه محصول برتر شده است.

دستورمدیرعاملبانكملیبرایکاهشدریافت
کپیمدارکدرشعب

مدیرعامل بانــک ملی ایران از کارکنان بانک خواســت تــا حد امکان 
دریافت کپی مدارک از مشتریان را کاهش دهند.

رضا حســین زاده در گفت و گو با روابط عمومی بانک ملی ایران با بیان 
این که امروزه استفاده بی رویه از کاغذ به یک مشکل اساسی در جهان 
و کشور ما تبدیل شده اســت، گفت: برای تولید کاغذ، درخت قطع می 

شود و این به زیان همه ماست.
وی افزود: در شــرایطی که دنیا با سرعت زیاد به ســمت فعالیت های 
دیجیتال حرکت می کند، دریافت کپی مدارک در سازمان ها که حجم 

زیادی از کاغذ را استفاده می کند، معنایی ندارد.
حسین زاده با اشاره به این که بانک ملی ایران همپای بانک های بزرگ 
جهان، هر روز در حــال معرفی خدمات جدید دیجیتالــی و اینترنتی 
مبتنی بر سامانه های غیرحضوری اســت، اظهار کرد: امروز پیام رسان 
بله، سامانه بام و اپلیکیشن ۶۰ بســیاری از نیازهای مشتریان را بدون 

استفاده از کاغذ و بدون حضور فیزیکی در شعبه برطرف می کند.
به گفته وی، کاغذبــازی و دریافت کپی مدارک در ســازمان ها عالوه 
بر هدررفت ســرمایه، معضالت بزرگی مانند بایگانی کردن و ســختی 
دسترسی به آنها را ایجاد کرده است، در حالی که می توان همه مدارک 
مورد نیاز را بــه صورت دیجیتالــی و حتی بر روی یک لوح فشــرده از 

مشتری دریافت کرد.
مدیرعامل بانک ملــی ایران با تاکید بــر این کــه روش کنونی باید به 
بهترین شکل اصالح شــود، گفت: کارکنان بانک ملی ایران باید تا حد 
امکان از دریافت اســناد کاغذی و کپی مدارک مشــتریان خودداری 

کرده و روش های غیرکاغذی را جایگزین آنها کنند.

برگزاریهمایشهنر،صلحوتوسعهپایدار
باحمایتبانکشهر

 دومین همایش هنر و صلح بــا عنوان »هنر، صلح و توســعه پایدار« با 
حمایت بانک شــهر و با هدف برخوردهای نو برای مطالعه در حوزه هنر 
و صلح، با محوریت مســئولیت اجتماعی و نگاه به مسئله توسعه پایدار 

برگزار می شود.
به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، مراسم افتتاحیه 
این همایش در ســالن فرخی یزدی باغ موزه قصر تهران با ســخنرانی 
آقای ورنر ســفیر هلند، خانم دکتر دوتســنکو رئیــس مرکز اطالعات 
سازمان ملل متحد، آقای دکتر مظاهری رئیس موسسه فرهنگی اکو و 
حضور مسئولین سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، بانک شهر، 
دانشگاه سوره، هنرمندان، دانشجویان و عالقه مندان حوزه هنر و صلح 

برگزار خواهد شد.
برگزاری نمایشگاه آثار هنرهای تجسمی با موضوع صلح در گالری ملک 
الشــعرای بهار باغ موزه قصر تهران شامل عکاســی، گرافیک، نقاشی، 
حجم و پرفورمنس آرت و برگزاری دو نشست تخصصی و یک کارگاه در 

زمینه هنر، صلح و توسعه پایدار از جمله برنامه های این همایش است.
برگزاری نشست های مختلف در این همایش از جمله نشست »بررسی 
تاثیرات عکاسی در بازنمایی پس از جنگ« و نشست »مناسبات صلح و 

توسعه پایدار« از دیگر برنامه های این همایش است.

همایشسراسریمدیرانبانکپاسارگاد
برگزارشد

 همایش سراســری بانک پاســارگاد با حضــور مســئولین، اعضای 
هیأت مدیره، مدیران و جمعی از بانکداران بانک پاسارگاد در تاریخ ۲۷ 
دی ۱۳۹۷ و در محل ســالن ابوریحان دانشگاه شــهید بهشتی برگزار 

شد.
به گزارش روابط عمومی بانک پاســارگاد، در ایــن همایش که پس از 
برگزاری موفقیت آمیز مجمع عمومی ســالیانه و گشایش نماد بانک در 
بورس برگزار شد، عملکرد بانک  پاســارگاد در دوره های پیشین مورد 
بررسی و ارزیابی قرار گرفت. همچنین برنامه ها و استراتژی بانک برای 

نیل به اهداف و آینده ای درخشان تر تشریح شد.
دکتر مجید قاسمی مدیرعامل بانک ضمن قدردانی از تالش و صبوری 
همکاران خود در مســیر دســتیابی به اهداف گفت: بانک پاســارگاد 
روزهای سختی را گذراند اما خدا را شــاکریم که این مسیر را با قدرت، 
قاطعیت و سربلندی پشت سر گذاشــت. به طوریکه هم اکنون تبدیل 
به یک بانک مســتحکم و باثبات شده اســت که قدرتمندتر از گذشته 
به امر خدمات رســانی به هم میهنان ادامه می دهد. وی ضمن تأکید بر 
اینکه کلیه دســتوالعمل ها و مقررات وضع شــده از سوی دستگاه های 
نظارتی در این بانک رعایت شده است ادامه داد: بانک پاسارگاد از جایگاه 
بسیار ارزشمندی در دنیا نیز برخوردار است و به دلیل سابقه و عملکرد 
درخشــان، مورد اعتماد و اقبال بانک های خارج از کشور برای برقراری 
مراودات بانکی اســت. تأسیس شــعبه در خارج از کشــور نمونه ای از 

استقبال کشورهای خارجی برای همکاری با بانک پاسارگاد است.

آغازثبتنامدرآزموناستخدامیبانکملی
بانک ملی ایران مجوز اســتخدام نیروی کار مورد نیــاز خود را در قالب 
ششمین امتحان مشترک فراگیر دســتگاه های اجرایی کشور دریافت 
کرده اســت.ثبت نام در این آزمون از یکشــنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ آغاز 
شده و تا پایان روز سه شنبه ۹ بهمن ماه ۱۳۹۷ ادامه خواهد داشت. این 

آزمون روز جمعه ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۷ برگزار می شود.
نحوه ثبت نــام در آزمون اســتخدامی و جزئیات بیشــتر درباره آن در 

سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی قابل مشاهده است.
بانک ملی ایران نزدیک به یک دهه، اســتخدامی نداشــته و با توجه به 
بازنشسته شدن بســیاری از کارکنان، کســر کادر در شعب این بانک 

مشهود است.

ميزخبر

 روح اله خدارحمی رئیس هیئــت مدیره و مدیرعامل 
بانک کشــاورزی حرکت در مســیر رضایــت مردم، 
امیدواری و رضایتمندی جامعه ذینفعان را اولویت در 
امور اعتباری بانک کشاورزی برشــمرد و از مدیران و 
معاونان اعتباری خواست دریافت اطالعات مکانیزه و 
الکترونیکی شود.رابطه با مشــتری در مسیر تنظیم و 
کارآمدی بهبود یابد.روش های بهینه سازی و مقررات 
زائد و دست و پاگیر حذف شوند و هزینه های تحمیلی 

غیر ضرور به مشتریان به حداقل برسد.
به گزارش روابط عمومی و همکاری هــای بین الملل 
بانک کشــاورزی، خدارحمی که در نشست تخصصی 
و هم اندیشــی معاونان اعتباری این بانک در استان ها 
با مدیران ارشد بانک ســخن می گفت، ضمن قدردانی 

از تالش همکاران در بــه روز وکارآمد کردن 
عملیات اعتباری به نقش و تاثیر این عملیات 
در جامعه و بین مســئوالن کشــور، مردم، 
رســانه ها، نمایندگان مجلس اشــاره کرد و 
افزود: تــدارک وجوه یا تامیــن اعتبار برای 
کســانی که به نقدینگی نیاز دارند همچون 
حســن عملکرد اعتباری، جریان درســت 

پرداخت اعتبارات و تسهیالت و البته وصول مطالبات 
جزو کارکردهای اساسی بانک است.

مدیرعامل بانک کشــاورزی با اعالم اینکه شــناخت 
این کارکردها وظیفــه ما را ســنگین تر می کند ادامه 
داد: افتخار می کنیم که با عملکرد درســت مسئوالن 
اعتباری از این بابت نمره قبولــی گرفته ایم و رضایت 

ذینفعان، مشــتریان، دولت،دســتگاه های 
اجرایی و نماینــدگان مجلــس را جلب 

کرده ایم.
 خدارحمی در بیــان مصادیق این کارکردها 
به طرح های موفقی که با تسهیالت بانک به 
بهره برداری رسیده اند اشــاره کرد و افزود: 
با تمهیدات و تســهیالت بانک کشــاورزی 
چند واحد احیای خاویار در کشــور شکل گرفته و یا در 
زمینه تولید پروتئین دریایی در جنوب و شمال کشور 
حمایت هایی انجام داده ایم که بــه تولید انبوه و حتی 
صادرات رسیده اســت.در زمینه تولید اقالم گیاهی و 
باغی با توســعه گلخانه ها و حمایت از این نوع کسب و 
کار نه فقط به امنیت غذایی در کشــور کمک کرده ایم 

که با صادرات این محصوالت، اشــتغال پایدار به وجود 
آورده ایم و به این جایگاه مباهات و افتخار می کنیم .

خدارحمی موقعیت و جایگاه بانک را در بهترین شرایط 
ارزیابی کرد و گفت: بانک برنامه های توسعه ای خود را 
با قدرت پیش می برد. خوشبختانه اکثر قریب به اتفاق 
مدیران اجرایی، اســتانداران کشــور عملکرد بانک را 

تحسین کرده اند. 
حوزه هــای مختلف بانک در بهترین شــرایط به ســر 
می برند.طرح ماهی در دریا کــه از آرزوهای بانک بود 
در همین دوران به شکوفایی رسیده است. از عهده همه 
تکالیف بر آمده ایــم و مجدانه در پی توســعه و بهبود 
حمایت از طرح های گلخانه ای، ماهی در دریا، اشتغال 

روستایی و ..... هستیم.

بر اســاس تصمیم شــورای پول و اعتبــار، بانک ها از 
امروز اول بهمن ۹۷ اجازه پرداخت ســود روزشمار به 
ســپرده های کوتاه مدت را نخواهند داشــت و معیار 
پرداخت سود ســپرده های ســرمایه گذاری عادی از 

روزشمار به ماه شمار تغییر می یابد.
بر اســاس بخشــنامه بانک مرکزی کــه اول دیماه به 
شبکه بانکی کشور ابالغ شده اســت، از اول بهمن ماه 
۹۷ بانک ها حق ندارند به سپرده های کوتاه مدت سود 
روزشــمار پرداخت کنند و باید ضوابط جدید را برای 

پرداخت سود به این سپرده ها رعایت کنند.
براســاس مصوبه شــورای پول و اعتبــار از این پس، 
معیار پرداخت سود سپرده های سرمایه گذاری عادی 

از روزشــمار به ماه شــمار تغییــر می یابد. 
همچنین در ایــن مصوبه تأکید شــده که 
حداکثر نــرخ ســود علی الحســاب برای 
ســپرده های کوتاه مدت عــادی ۱۰ درصد 

ساالنه است.
هدف اعضای شورای پول و اعتبار از تصویب 
این طرح کاهش فعالیت های ســفته بازی 

بوده اســت؛ بانک مرکزی معتقد است این طرح منافع 
خیلی از سوداگران را به خطر می اندازد.

موضوع مهم دیگر در بخشنامه ســودی بانک مرکزی 
این اســت که ســود ســپرده های کوتاه مدت تنها در 
صورتی باید به حســاب ســپرده گذار واریز شــود که 

برداشــتی از این حســاب در طول ماه انجام 
نشده باشد.

قباًل بانک ها حتی در صورت واریز و برداشت 
به حســاب های کوتاه مدت، ســود روزشمار 
را در پایان هر ماه به حســاب سپرده گذاران 

پرداخت می کردند.
اما در این بخشــنامه که برگرفتــه از تصمیم 
اخیر شورای پول و اعتبار است، تأکید شده که حداقل 
مبلغ مانده حســاب در یک ماه برای  محاسبه سود آن 

ماه در نظر گرفته شود.
بانک مرکزی البته در این بخشنامه خط و نشان جدی 
برای بانکدارها کشــیده و هشــدار داده که درصورت 

تخلف در پرداخت سود به ســپرده های کوتاه مدت با 
آنها برخورد جدی خواهد شد.

در بخشــنامه بانک مرکزی به بانک ها آمده اســت که 
این بانک عالوه بر رصد عملکرد شــبکه بانکی در این 
خصوص، نحوه عمل شــرکت های پشتیبانی فناوری 
اطالعات بانک ها و موسســات اعتبــاری را نیز تحت 
پایش خواهد داشــت و در صورت مشــاهده و کشف 
هرگونه مغایرت یا هرگونــه اقدامی که منجر به کتمان 
یا غیرواقعــی جلــوه دادن رویدادهای مالی شــود، 
شرکت های مذکور در فهرســت اشخاص فاقد شرایط 
و صالحیت الزم برای همکاری با شــبکه بانکی کشور 

قرار خواهند گرفت.

شعبه

گيشه

خریدار  حــدود ۵۸۴ هــزار فقره چک 
به ارزشــی بالغ بر ۶۸ هزار میلیارد ریال در 
آذرماه ۹۷ در کل کشــور برگشت خورد که 
نســبت به ماه قبل از نظر تعــداد و مبلغ به 
ترتیب ۳۲.۸ درصــد و ۲۶.۸ درصد کاهش 

نشان می دهد.
آمارهــای بانک مرکزی حاکی از ان اســت 
که بالغ بر ۵.۷ میلیون فقره چک به ارزشــی 
حــدود ۶۳۷ هزار میلیارد ریــال در آذرماه 
۱۳۹۷ در کل کشور مبادله شد که نسبت به 
ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۹.۸ 
درصد و ۱۰.۷ درصد کاهش نشان می دهد. 
همچنین حــدود ۲ میلیون فقــره چک به 
ارزشــی بالغ بر ۳۵۱ هزار میلیارد ریال در 

آذرماه ۹۷ در استان تهران مبادله شد.
در این ماه ۵۲.۳ درصــد از تعداد چک های 
مبادله ای کل کشور در ســه استان تهران، 
اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است 
که به ترتیب با ۳۴.۵ درصــد، ۹.۴ درصد و 
۸.۴ درصد بیشترین ســهم را در مقایسه با 
سایر استان ها دارا بوده اند. همچنین ۶۶.۴ 
درصد از ارزش چک های فوق در سه استان 
تهران )۵۵.۲ درصد(، خراسان رضوی )۵.۷ 
درصد( و اصفهان )۵.۵ درصد( مبادله شده 
است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر 

استان ها دارا بوده اند.

چک های وصولی
 در آذر ماه ۱۳۹۷، در کل کشور حدود ۵.۲ 
میلیــون فقره چک به ارزشــی بالغ بر ۵۶۸ 
هزار میلیارد ریال وصول شــد که نسبت به 
ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیـــب ۱۸ 
درصد و ۸.۲ درصد کاهش نشــان می دهد. 
در ماه مــورد گزارش، در کل کشــور ۸۹.۸ 
درصــد از کل تعداد چک هــای مبادله ای 

و ۸۹.۳ درصــد از کل مبلــغ چک هــای 
مبادله ای وصول شــد. در آذرماه ۱۳۹۷، در 
استان تهران حدود ۱.۸ میلیون فقره چک 
به ارزشــی حدود ۳۱۶ هــزار میلیارد ریال 
وصول شــد. در ماه مورد گزارش در استان 
تهران از نظــر تعداد ۹۰.۳ درصــد و از نظر 
ارزش ۹۰ درصــد از کل مبلــغ چک های 

مبادله ای وصول شده است.
در ماه مذکور در بین سایر استان های کشور 
بیشترین نســبت تعداد چک های وصولی 
بــه کل چک هــای مبادله ای در اســتان، 
بــه ترتیب به اســتان های گیــالن )۹۲.۱ 
درصد(، البرز )۹۱.۵ درصــد( ویزد )۹۱.۲ 
درصد( اختصاص یافته اســت و استان های 
کهگیلویــه و بویراحمــد )۸۳.۳ درصد(، 

کردســتان )۸۵.۱ درصــد( و چهارمحال و 
بختیاری )۸۵.۵ درصد( پایین ترین نسبت 
تعداد چک های وصولی بــه کل چک های 
مبادله شده در اســتان را به خود اختصاص 

داده اند.
در ماه مورد گزارش، در بین سایر استان های 
کشور بیش ترین نســبت ارزش چک های 
وصولی به کل ارزش چک های مبادله ای در 
استان به ترتیب به استان های ایالم )۹۵.۵ 
درصد(، بوشــهر )۹۴.۸ درصد( و کهگیلویه 
و بویراحمد )۹۴.۵ درصـد( اختصاص یافته 
است و اســتان های چهارمحال و بختیاری 
)۷۷.۵ درصــد(، ســمنان )۸۳.۴ درصد( و 
هرمزگان )۸۴.۴ درصد( کم ترین نســبت 
ارزش چک هــای وصولــی بــه کل ارزش 

چک های مبادله شده در اســتان را به خود 
اختصاص داده اند.

چک های برگشتی
حدود ۵۸۴ هزار فقره چک به ارزشــی بالغ 
بر ۶۸ هزار میلیارد ریال در آذرماه ۱۳۹۷ در 
کل کشور برگشت داده شده است که نسبت 
به ماه قبــل از نظر تعداد و مبلــغ به ترتیب 
۳۲.۸ درصد و ۲۶.۸ درصد کاهش نشــان 
می دهد. در مــاه مورد گزارش، در اســتان 
تهران حدود ۱۹۲ هزار فقره چک به ارزشی 
بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد ریال برگشــت داده 
شد. در ماه مورد گزارش، در کل کشور ۱۰.۲ 
درصــد از کل تعداد چک هــای مبادله ای 
و ۱۰.۷ درصــد از کل مبلــغ چک هــای 

مبادله ای برگشت داده شده است.
در ماه مورد گزارش، در اســتان تهران ۹.۷ 
درصد از کل تعداد چک هــای مبادله ای و 
۱۰ درصد از کل مبلــغ چک های مبادله ای 
برگشت داده شــده اســت. در ماه مذکور 
در بین سایر استان های کشــور بیشترین 
نســبت ارزش چک های برگشتی بـــه کل 
ارزش چک های مبادله شــده در استان به 
ترتیب به استان های چهارمحال و بختیاری 
)۲۲.۵درصــد(، ســمنان )۱۶.۶ درصد( و 
هرمزگان )۱۵.۶ درصـــد( اختصاص یافته 
اســت و اســتان های ایــالم )۴.۵ درصد(، 
بوشهر )۵.۲ درصد( و کهگیلویه و بویراحمد 
)۵.۵ درصــد( کم تریــن نســبت ارزش 
چـ ک های برگشتی به کل ارزش چک های 
مبادله شده در اســتان را به خود اختصاص 

داده اند.

علل برگشت چک ها
بالغ بــر ۵۵۹ هــزار فقره چک به ارزشــی 
حدود ۶۵ هــزار میلیارد ریــال در آذرماه 
۱۳۹۷ در کل کشــور به دالیل کســری یا 
فقدان موجودی برگشــت داده شده است. 
در واقع درکل کشـور از نظـر تعـداد ۹۵.۸ 
درصد و از نظر ارزش ۹۴.۴ درصد از کـــل 
چـک هـــای برگشتی به دالیل کسری یا 
فقدان موجــودی بوده اســت. در ماه مورد 
گــزارش، در اســتان تهران حــدود ۱۸۱ 
هزار فقره چک به ارزشــی حدود ۳۳ هزار 
میلیارد ریال بــه دالیل کســری یا فقدان 
موجودی برگشــت داده شده است. در واقع 
در استان تهران از نظر تعداد ۹۴.۳ درصد و 
از نظر ارزش ۹۳.۵ درصــد از کل چک های 
برگشــتی بــه دالیل کســری یــا فقدان 

موجودی بوده است.

رضایتمردم،اميدواریورضایتمندیجامعهاولویتبانککشاورزیاست

سودسپردههایبانکیازامروزماهشمارمیشود

روابط عمومی بانک مرکزی اعالم کرد

راهاندازیسامانهصدورحوالهالکترونيک
خریدار سامانه  صدور حواله  الکترونیک 
از آبان ماه ســال جاری برای دستگاه های 
اجرایی راه اندازی شد، این سامانه جایگزین 
صدور چک شــده و از این پس انتقال وجه 
دســتگاه اجرایی به صورت مکانیزه جابه جا 
شــده و پس از تأیید نهایی، بــدون نیاز به 
مراجعه ی حضوری به شعبه ی بانک، انتقال 
وجه به حســاب مقصد در اسرع وقت انجام 

می شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این 
بانک طبق ماده  )۱۲( قانون پولی و بانکی، به 
عنوان بانکدار دولت شناخته شده و موظف 
به نگاهداری حســاب های دولتــی و انجام  
تمام عملیات بانکی داخــل و خارج از ایران 
بوده اســت؛ اما ســاختار متمرکز این  بانک 
و فقدان شــعبه  و واحد عملیاتی در سراسر 
ایران از دهه های قبل منجر به آن شــد که 
وظایف عمده  شــعبه ای مربــوط به ایفای 
تکالیف بانکداری دولــت و بویژه نگهداری 
حســاب های دولتی به طور موقت به برخی 

بانک های دولتی واگذار شود.
ضمن آنکــه ادامــه این رونــد نگهداری 

حســاب های دولتی در بانک های تجاری 
تبعات و معضــالت دیگری هم بــه همراه 
داشــت که از جمله آنها می توان به»تعدد 
و پراکندگی حســاب ها نزد شبکه  بانکی«، 
»عدم امــکان کســب اطــالع از وضعیت 
حســاب ها«، »عــدم امکان ایفــای کامل 
تکالیف بانک مرکزی در تودیع صد در صدی 
وجوه دولتی از بانک های عامل«، »زمان بر 
بودن فرایند وصــول درآمدهای دولتی« و 
»عدم امکان نظــارت و کنترل برخط و مؤثر 

بر امور خزانه داری کل« اشاره کرد.
از این رو با توجه به معضالتی که اشاره شد، 
قانونگذار در مــاده ی )۹۴( قانــون برنامه 
پنج ســاله  پنجم توســعه  عمال بــه دنبال 
برگردانــدن آب رفتــه به جــوی و انتظام 
بخشی در حســاب های دولتی بود. در این 
راســتا در مردادماه ۱۳۹۵، »دستورالعمل 
نگهداری انواع حســاب برای وزارتخانه ها، 
موسسات و شــرکت های دولتی و نهادها و 
مسســات عمومی غیر دولتی« به تصویب 
شورای پول و اعتبار رســید و بر اساس آن، 
نگهداری حساب های دولتی دوباره به بانک 

مرکزی که مــورد تاکید در برنامه توســعه 
پنج ســاله ششــم و قانون احکام دایمی 

برنامه های توسعه ای بود، محول شد.
به گفته مســعود رحیمی مدیــرکل ریالی 
و نشــر بانک مرکــزی در ســامانه صدور 
حوالــه ی الکترونیک که از مردادماه ســال 
۹۵ برای خزانه داری کل کشــور و در ادامه، 
برای خزانه معین اســتان ها به بهره برداری 
رســیده، جایگزین صدور چک شــده و به 
گونه ای طراحی شــده که حواله صادره به 
صورت کاماًل مکانیزه بین عوامل ذینفع در 

فرایند انتقال وجه دستگاه اجرایی جابه جا 
شــده و پس از تأیید نهایی، بــدون نیاز به 
مراجعه ی حضوری به شعبه ی بانک، انتقال 
وجه به حساب مقصد در اسرع وقت صورت 
می گیرد. همچنین بــه جهت بهره مندی از 
بســتر شــبکه ی ملی اطالعات و استفاده 
از توکن یا همان نماد جهــت احراز هویت 
دارندگان امضا، از امنیــت باالیی برخوردار 
است.به این ترتیب دســتگاه های اجرایی 
دولت جمهوری اســالمی ایران از این پس 
در پرداخت های خود با گــذر از فرایندهای 
سنتی و مبتنی بر کاغذ، مجهز به ابزار نوین، 
امن و مطابــق با اقتضائات روز می شــوند و 
قطعاً این امر منجر به چابکــی و توانمندی 
مجموعه مالی دولــت در تخصیص به موقع 

وجوه خواهد شد.
انتظار مــی رود بــا همــکاری وزارت امور 
اقتصــادی و دارایی، دســتگاه های اجرایی 
و دیگر عوامــل ذی مدخل در ایــن پروژه؛ 
تامین مصالح ملی کشــور در احصاء صحیح 
درآمدهای دولت، کنترل مناســب گردش 
حســاب های هزینه ای، ممانعت از استفاده 

نادرست از منابع دولتی و سایر اهداف عالی 
این طرح؛ بــه زودی حاصل و از نتیجه ی آن 

آحاد جامعه بهره مند گردند.
ســامانه ی صدور حواله  الکترونیک از آبان 
ماه سال جاری برای دســتگاه های اجرایی 
آزمایشــی )بــه ترتیــب: وزارت آموزش 
و پــرورش، شــرکت خدمــات حمایتــی 
کشاورزی، شــرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایران، شــرکت گاز استان خوزستان و 
وزارتخانه های بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی، ارتباطات و فنــاوری اطالعات 
و جهاد کشــاورزی( راه انــدازی و از امروز 
همزمان با برگزاری کارگاه  آموزشــی برای 
۱۳۰ دســتگاه اجرایی که دارای بیشترین 
تعداد پرداخت  در مقایســه با سایر ارگان ها 
می باشــند؛ بــرای کلیه ی دســتگاه های 

اجرایی متقاضی  عملیاتی شد.
 در پایــان الزم بــه ذکر اســت ارگان های 
متقاضی بهره برداری از ســامانه  یادشــده 
می توانند با مراجعه به پرتال بهداد به آدرس
  www.behdadportal.cbinasim.ir

در جریان مراحل اقدام قرار گیرند.
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سامانهتوزیعنهادههایکشاورزیبهمنماه
آغازبهکارمیکند

مدیر نظــارت و توزیع کاالهای اساســی وزارت جهاد کشــاورزی، از 
طراحی ســامانه جامع نظارت و توزیع نهاده های کشاورزی خبر داد و 

گفت: این سامانه از بهمن ماه سال جاری آغاز به کار می کند.
 به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشــاورزی قم، محمد قدیری 
ابیانه در جلسه ســتاد تنظیم بازار در سالن جلســات جهاد کشاورزی 
اســتان افزود: ســامانه جامع نظارت و توزیع نهاده های کشــاورزی 
مانند سامانه آرد با همکاری بانک کشــاورزی برای جلوگیری از توزیع 
نامناســب نهاده های کشــاورزی و تثبیت قیمت گــذاری و همچنین 

جلوگیری از واسطه گری طراحی شده است.
وی گفت: با راه اندازی این ســامانه دانه های روغنی، جو، گندم، سویا، 
ذرت، کنجاله ســویا و غیره فقط از این سامانه انتقال داده شده و مشکل 
انتقال از بهمن ماه رفع می شود و اطالعات نهاده از لحظه ورود به کشور 

تا رسیدن به دست مصرف کننده به صورت دقیق ثبت خواهد شد.
قدیری ابیانه رفع مشــکالت مالــی دامداران و مرغداری هــا را در این 
سامانه پیش بینی شده خواند و خاطرنشان کرد: بانک کشاورزی متعهد 
شده مشکل دامداران و مرغداران را با تخصیص وام حل کرده و چنانچه 
هریک از مراحل رسیدن نهاده به دســت مصرف کننده با تاخیر انجام 

شود بانک سرمایه آن واحد را بلوکه می کند.
وی همچنین با اشــاره به تصمیم دولت در واگذاری تامین نهاده های 
کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: بعد از تصمیم دولت 
در واگذاری تامین نهاده به وزارت جهاد کشاورزی از اواخر سال گذشته 

تجار برای تامین نهاده های کشاورزی فعاالنه وارد بازار شده اند.
قدیری ابیانه از تامین نهاده های کشاورزی بیش از نیاز کشور خبر داد و 
افزود: در زمان کنونی ۱۱۰ واردکننده به صورت فعاالنه در حال تامین 
نهاده های کشاورزی هستند و با توجه به شــرایط کشور دررسیدن به 
خودکفایی در تولید گندم و شــکر امســال نیاز به واردات گندم و شکر 

نخواهیم داشت.
مدیر نظارت و توزیع کاالهای اساســی وزارت جهاد کشــاورزی، نبود 
واحد نظارتی در بخش کشــاورزی را یکی از مشکالت کشور دانست و 
تصریح کرد: در زمان حاضر با استقرار واحد نظارتی در بخش کشاورزی 
بیش از ۷۵ هزار پایش انجام شده و با متخلفان به صورت جدی برخورد 

می شود.
وی بــه نقش اتحادیه هــای عشــایری در رفع مشــکل دامداری های 
کوچک اشاره کرد و افزود: اتحادیه های عشــایری برای مرغداری ها و 
دامداری های کوچک به صورت واســطه عمل کــرده و توزیع و پخش 

نهاده های کشاورزی این واحدها را برعهده می گیرد.
قدیری ابیانه از ورود اتحادیه ها به حوزه واردات اســتقبال و عنوان کرد: 
اتحادیه ها می توانند به صورت مســتقل با گرفتن کارت بازرگانی وارد 
حوزه واردات شــده و بذر، کود، سم، ذرت، کنجاله ســویا، جو و ادوات 

کشاورزی موردنیاز خود را وارد کنند.

هيچمجوزرسمیبرایصادراتگوشتودام
وجودندارد

رییس فراکســیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی از حضور 
وزیر جهاد کشاورزی در جلسه روز- یکشنبه- این فراکسیون خبر داد 
و به نقل از حجتی گفت: هیچ مجوز رســمی برای صادرات گوشــت و 
دام وجود ندارد و گوشــت و مرغ باید هدفمند توزیع شــوند تا به دست 

گروه های هدف برسند.
 حمیدرضا حاجی  بابایی در تشــریح جلســه یکشــنبه فراکســیون 
نمایندگان والیــی مجلس بــا حضور محمــود حجتی وزیــر جهاد 
کشــاورزی افزود: در ابتدای این جلســه نمایندگان عضو کمیسیون 
ســواالت و موضوعات مورد نظر خود را با حجتی در میان گذاشتند که 
برخی از این مطالب عبارتند از: چرا خوراک مورد نیاز واحدهای صنعتی 
تامین نمی شود، قیمت باالی گوشت و مرغ برای مردم به ویژه اقشار کم 
درآمد جامعه مشکالتی سختی ایجاد کرده است، دلیل افزایش قاچاق 
گوســفند ماده به عنوان یکی از عوامل افزایش قیمت گوشــت توضیح 

داده شود.
وی به دیگر سواالت و موضوعات مطروحه ازســوی نمایندگان در این 
جلسه خطاب به وزیر کشاورزی اشاره کرد و تصریح کرد: الیحه بودجه 
متناسب با برنامه ششم توســعه در حوزه کشاورزی تدوین نشده است 
لذا وزارتخانه کشاورزی چه تدبیری دارد؟، دلیل عدم اعمال استهمال 
وام های کشاورزی، همچنین مشــکالت مربوطه به قنات ها به ویژه در 

روستاها از دیگر مضوعات مطرح شده از سوی نمایندگان بود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاســبات مجلس، ممنوع شدن وام 
دامداری ســنتی، قیمت گوشــت ۹۰هزار تومانی در سایه عدم تنظیم 
بازار، برنامه های وزارت جهاد کشــاورزی جهت تنظیم بازار برای سال 
۹۸، جلوگیــری از ورود بیش از پیش دالالن و نظارت بیشــتر به حوزه 
گوشت و مرغ را به عنوان دیگر سواالت و موضوعات مطروحه در جلسه 

با حجتی عنوان کرد.
حاجــی بابایی ادامــه داد: نمایندگان فراکســیون والیــی همچنین 
دلیل عدم واردات گوشت از کشورهای همســایه همچون افغانستان، 
قرقیزستان، تاجیکستان و... را جویا شده و درخصوص انحصار در حوزه 
نهادهای دامپروری به ویژه مرغداری، ضرورت اعالم قیمت ها توســط 
خود وزارتخانه کشــاورزی، نبود وحدت رویه میان بانک ها در ارائه وام 
که ســبب بروز مشکالتی شــده اســت، همچنین درخصوص تشدید 
اعتراض ها نســبت به عدم همــکاری بانک ها در اســتهمال وام های 
کشاورزی براساس مصوبه مجلس و... نیز در این جلسه صحبت کردند. 

نماینده مردم همــدان در مجلس شــورای اســالمی در ادامه به اهم 
صحبت ها و پاســخ های وزیر جهاد کشاورزی در جلســه با نمایندگان 
کمیسیون والیی اشاره کرد و گفت: آقای حجتی با بیان اینکه معیشت 
مردم دغدغه اصلی وی و همکارانش در وزارتخانه جهاد کشاورزی است 
از انعقاد تفاهم نامه های مشــترک با برخی از کشورها در حوزه واردات 

گوشت، سویا، ذرت و ... خبر داد.
حجتی ادامه داد: به گفته وزیر کشاورزی گوشت از آسیای میانه و قفقاز 
وارد کشور می شود، همچنین به تازگی ۱۰۳ هزار تن گوشت گاوی وارد 
کشور شده و هیچ محدودیت و کمبودی در این زمینه وجود ندارد. این 
در حالی است که سال ۹۷ چندین برابر سال قبل از کشورهای همسایه 

گوشت وارد کشور شده است.

افزایشحقمسکنکارگرانتاپایانامسال
تعيينتکليفمیشود

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بحث افزایش حق مسکن 
کارگران تا پیش از پایان امسال و مطرح شدن مباحث مربوط به افزایش 

حقوق و دستمزد به صورت جداگانه بررسی و تعیین تکلیف می شود.
 حاتم شاکرمی در پاسخ به ســوال ایرنا درباره اینکه کارفرمایان تاکید 
دارند افزایش حق مســکن کارگــران در قالب بحــث افزایش حقوق 
این قشر برای سال ۹۸ بررسی شود، اظهار داشــت: فرآیند بررسی و 
تصویب حق مســکن به مراتب طوالنی تر از بحث افزایش حقوق است 
به همین دلیل ما جلســات مربوط به افزایش حق مســکن را پیش از 
بحث افزایش حقوق و دستمزد شــروع کرده و تالش می کنیم آن را به 

نتیجه برسانیم. 
وی افزود: افزایش حق مســکن پس از تصویب در شورای عالی کار باید 
به تصویب هیات وزیران برســد به همین دلیــل روند تصویب آن کمی 
طوالنی تر از افزایش حقوق اســت و همین امر موجب شــده تا آن را به 

شکل مجزا بررسی کنیم.

ميزخبر

در حالی که جمعیت کشور نســبت به ابتدای انقالب 
حــدود ۲.۲ برابر شــده اســت، ظرفیت نصب شــده 
نیروگاهی ۱۱.۴ برابر افزایش یافته و به بیش از ۸۰ هزار 

مگاوات رسیده است.
بخش برق ایــران، به عنوان صنعتــی زیربنایی در طی 
چهار دهه اخیر توانســته اســت با توســعه طرح های 
انجام شــده خود در زمینه هــای مختلف نقش مهمی 
را در افزایش ســطح آســایش و رضایت مندی مردم و 

هم چنین توسعه و آبادانی کشور ایفا کند.
نگاهی بــه فعالیت های این صنعت در زمینه ســاخت 
نیروگاه هــای مختلف نشــان می دهــد در حالی که 

جمعیــت ایران نســبت به ابتــدای انقالب 
اســالمی حدود ۲.۲ برابر شــده است ولی با 
این وجود ظرفیت نصب شــده نیروگاهی ما 
۱۱.۴ برابر افزایش یافته و به بیش از ۸۰ هزار 

مگاوات رسیده است.
ظرفیــت منصوبــه نیروگاه های کشــور در 
ابتــدای پیــروزی انقالب اســالمی، حدود 

۷۰۰۰ مگاوات بوده است که این رقم در ابتدای دولت 
یازدهم به ۶۸ هزار و ۹۴۱ مگاوات و تا انتهای دی ماه به 

۸۰ هزار و ۲۲۹ مگاوات رسیده است.
براین اســاس، طی مدت فعالیت دولــت تدبیر و امید، 

بیــش از ۱۱ هزار مگاوات بــه ظرفیت نصب 
شده نیروگاه های ایران اضافه شده و حداقل 
۶۵ درصد تجهیزات مورد اســتفاده در این 

بخش نیز ساخت داخل بوده است.
هم اکنون در ۲۷ اســتان، ۳۱ پــروژه بزرگ 
احداث نیروگاه بــه ظرفیت ۱۹ هزار مگاوات 
در حال اجراســت که ۱۲ هزار مگاوات از این 
رقم طی دولت دوازدهم به مــدار بهره برداری خواهد 

آمد.
براســاس برآورد صــورت گرفتــه، درحــال حاضر 
واحدهای گازی با ۲۵ هزار و ۳۵۵ مگاوات، بیش ترین 

ظرفیت )۳۱.۶۰ درصد( نصب شده نیروگاهی کشور را 
به خود اختصاص داده اند.

هم اکنون ۲۹.۴۷ درصد نیروگاه هــای ایران، مربوط 
به واحدهای سیکل ترکیبی اســت که حدود ۲۳ هزار 
و ۶۴۶ مگاوات از ظرفیت منصوبــه نیروگاه های ایران 

مربوط به این بخش است.
واحدهای بخار نیروگاهی نیــز ۱۹.۷۳ درصد ظرفیت 
منصوبه این حــوزه را به خــود اختصــاص داده اند و 
با ظرفیت ۱۵ هزار و ۸۲۹ مگاواتی خود در میان ســه 
بخشــی قرار گرفته که بیش ترین ظرفیت نصب شده 

نیروگاهی کشور را دارند.

برق

میثم طاهری  کیفیت هــوای تهران و 
کالنشــهرها با وجود عرضه سوخت یورو۴ 
همچنان پایین است که کارشناسان دلیل 
اصلی آن را تردد خودروهــای می دانند که 
نتوانســته اند پایین ترین اســتانداردهای 
مصرف سوخت را کسب کنند؛ اکنون نیمی 
از ایــن خودروها در معرض از دســت دادن 

برچسب انرژی هستند.
روز هوای پــاک )۲۹ دی( بهانــه ای بود تا 
توجهات به موضــوع آلودگی هوا و ســهم 
عوامــل مختلــف در ایجــاد آالیندگی 
و طرح های در دســت اجــرا برای کاهش 
آالیندگی ها جلب شــود.در ایجاد آلودگی 
هوا عوامل مختلفی نقش دارند که انگشــت 
اتهام معموال به ســوی خودروها و کیفیت 

سوخت توزیعی نشانه می رود.
کارشناسان براســاس تجربه های جهانی 
تصریح می کنند برای کاهش آلودگی هوا، 
باید کیفیت ســوخت و کیفیت خودروهای 
تولیدی بــه طور همزمــان ارتقــا یابد، در 
صورتی که کیفیت خودروها نتواند همپای 
افزایــش کیفیت ســوخت افزایــش یابد، 

آالیندگی همچنان تداوم خواهد یافت.

خودروهای بی کیفیت، متهمان اصلی 
آلودگی هوا

براســاس نظر کارشناســان ایــن بخش، 
خودروهای بی کیفیــت داخلی از متهمان 
اصلی مصرف باالی ســوخت در کشــور و 
آلودگی هوا هســتند که به دلیــل فناوری 
پایین عالوه بــر آالیندگی زیاد، ســوخت 

زیادی مصرف می کنند.
بسیاری از کالنشــهرهای دنیا که نسبت به 
تهران و سایر کالنشــهرهای ایران جمعیت 
و خــودروی بیشــتری دارند، توانســته اند 
با »اســتاندارد ســازی خودروها، ســوخت 
و گســترش حمل و نقل عمومی« مشــکل 
آلودگی هوای خود را حل کنند اما مشــکل 
آلودگی هــوای کالنشــهرهای کشــور در 
بسیاری از ماه های سال همچنان پابرجاست.

از مهمترین عوامل تاثیرگزار در آلودگی هوا، 
کیفیت ســوخت و وضعیت نــاوگان حمل و 
نقــل عمومی اســت که خوشــبختانه در 

سال های اخیر ارتقا یافته اند.
امــروزه، بنزیــن و گازوییــل مصرفی در 
کالنشــهر تهران و شــهرهای اطــراف با 
اســتانداردهای یورو۴ توزیع می شــود که 

نقش مهمی در کاهش آالینده ها داشــته 
اســت؛ همچنین مترو و ناوگان حمل و نقل 
عمومی نیز توســعه یافته و بخش عمده ای 
از تردد مســافران را به خود اختصاص داده 
اســت.در این میان، آنچه که نتوانسته ارتقا 
یابد و متهــم اصلی آلودگی هوا به شــمار 
می رود، »خودروهای بی کیفیت داخلی« 
است که حتی اســتانداردهای الزم را برای 

مصرف بهینه سوخت ندارند.

ناتوانی خودروهای داخلی در اخذ 
استانداردهای مصرف سوخت

وضعیــت ناگــوار رعایت اســتانداردهای 
مصرف سوخت توسط صنعت خودروسازی 
کشور به حدی اســت که در مرحله جدید 
واگذاری برچســب های مصــرف انرژی به 
خودروهای تولید داخل که امسال اجرا شد 
هیچ خودرویی نتوانســت در زمینه مصرف 
انرژی برچســب آ)A( را دریافــت کند؛ در 
واقع باالترین امتیاز کســب شــده توسط 

خودروهای داخلی نشان بی)B( بود.
»مریم مهدی نژاد« رئیس امور استاندارد و 
تدوین معیار در بخش حمل و نقل شــرکت 
بهینه ســازی مصرف سوخت چندی پیش 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: 
هشــت محصول از ۶ کارخانه تولیدکننده 
خودرو در کشور نتوانســته اند هیچکدام از 

 A(اســتانداردهای مصرف سوخت آ تا جی
تا G( را کســب کنند و به طــور کلی فاقد 
استاندارد مصرف ســوخت تشخیص داده 
شــده اند.جالب اینکه در طــرح های پیش 
فروشی که خودروســازان انجام دادند، این 
محصوالت بی کیفیت نیز در فهرست فروش 
قرار داشــتند که با قیمت های باالیی نیز به 

فروش رسیدند.

نیمی از خودروهای کشور در آستانه از 
دست دادن برچسب انرژی

مرحله جدید اعطای برچســب های انرژی 
به خودروها ۲ ســال دیگر انجام می شــود 
بنابراین خودروســازان ۲ سال وقت دارند تا 
کیفیت خودروهای خود در مصرف سوخت 

را افزایش دهند.
رئیس امور اســتاندارد و تدویــن معیار در 
بخش حمل و نقل با بیان اینکه مرحله آتی 
اعطای برچسب انرژی سخت گیرانه تر می شود، 
هشدار داد: با توجه به شــرایط کنونی، اگر 
خودروســازان اقدامی برای بهبود کیفیت 
خودروهای خود در مصرف ســوخت انجام 
ندهنــد در ۲ ســال آینده حــدود نیمی از 
خودروهای تولیدی کشــور قادر به دریافت 

هیچ نوع از برچسب انرژی نخواهند بود.
»در کشــورهای مختلف تالش می کنند از 
طریق سیاســت های تنبیهی مانع استفاده 

از خودروهای پرمصرف و آالینده شوند«.
به گفته رئیس امــور اســتاندارد و تدوین 
معیار در بخش حمل و نقل، بر اســاس این 
سیاســت، اگر در اتحادیه اروپــا خودرویی 
مورد پســند بازار واقع شــود جلوی تولید 
آن را نمی گیرد اما چنان جرایم ســنگینی 
برای تردد آن وضع می شــود که استفاده از 
این وسیله نقلیه برای مصرف کننده و تولید 

کننده صرفه اقتصادی نداشته باشد.

مصرف باالی سوخت خودروهای داخلی 
اکنون مصرف ســوخت خودروها در کشور 
بسیار باالســت در حالی که سرانه مالکیت 
خودرو در ایران نســبت به سایر کشورها در 

حد پایین قرار دارد.
در ایــران به ازای هــر یک هــزار نفر ۲۰۰ 
دستگاه خودرو وجود دارد در حالی که این 

سرانه در امریکا ۷۹۷ و در ایتالیا ۶۷۹ است.
بیشــتر خودروهای داخلی به دلیل کیفیت 
پایین، دارای آلودگی زیــاد و مصرف باالی 
سوخت هستند به طوری که در سال ۱۳۹۶ 
میانگین مصرف سوخت خودروهای کشور 

۷.۷ لیتر به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر بود.
در اتحادیه اروپا در ســال ۲۰۱۵ میانگین 
مصرف ســوخت ۵.۵ لیتر به ازای هر ۱۰۰ 
کیلومتر بوده که قرار اســت در سال ۲۰۲۰ 
به ۴.۱ دهم لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر کاهش 

یابد.مشکل دیگر خودروهای تولیدی کشور 
»پایداری پایین« آنهاست، یعنی اینکه پس 
از ورود بــه ناوگان جاده ای به ســرعت و به 
راحتی مصرف ســوخت آنها از حالت عادی 

خارج شده و باال می رود.
عالوه بر ســرانه پایین، نــاوگان خودرویی 
ایران نیز فرسوده اســت؛ به طوری که ۹۰۰ 
هزار دســتگاه خودرو فرســوده سبک در 

کشور تردد می کنند.

زور آزمایی سازمان ملی استاندارد و 
خودروسازان

براساس اعالم ســازمان ملی اســتاندارد، 
پارســال ۲۵ خودرو غیراســتاندارد و 
بی کیفیت از خط تولید خارج شد و تیرماه 
امســال نیز هشــت خودرو به دلیل رعایت 
نکردن الــزام های معیار مصرف ســوخت 
اجازه شماره گذاری از سوی نیروی انتظامی 
نیافت؛ البته با وجود اخطارها، خودروسازان 
همچنان در حال تولید این خودروهای فاقد 

استاندارد هستند.
معاون محیط زیســت انســانی ســازمان 
حفاظت محیط زیست در همایش مدیریت 
ســبز با عنوان هوای پاک گفت: ســوخت 
استاندارد در جایگاه ها توزیع شده و میزان 
گوگــرد در گازوئیل نیز کاهــش یافته که 

نشانه بهبود شرایط سوخت است.
مسعود تجریشــی با تاکید بر اجرایی شدن 
نقش خودروســازان در کاهــش آلودگی 
هوا، گفــت: در یک زمینه، خودروســازان 
کاتالیســت هایی را روی ماشــین ها نصب 

کرده بودند که کارکرد واقعی نداشت.
به گفته وی، مینی بوس ۷۱ درصد، اتوبوس 
۴۴ درصد و کامیــون ۹۴ درصد از گازهای 
تولیــدی از جمله اکســیدهای نیتروژن را 
به همراه دارند و اگر بتوان نوســازی ناوگان 
حمل ونقل عمومــی را افزایش داد، آلودگی 
هوا نیز به شــدت کاهش خواهــد یافت.با 
وجود اینکه نیره پیروزبخت، رئیس سازمان 
ملی اســتاندارد پیش از ایــن بارها تصریح 
کرده »این ســازمان از مواضع پیشین خود 
کوتاه نمی آید، زیرا آنچه برای این ســازمان 
ارزش و اهمیت دارد، حفظ جان و ســالمت 
مردم است و به همین دلیل استانداردهای 
۸۵ گانه خودرو تعدیل نمی شــود.« اما باید 
منتظر ماند و دید که آیا زور ســازمان ملی 

استاندارد به خودروسازان می رسد یا خیر؟

ورود۱۲هزارمگاواتنيروگاهجدیدبهمدارتاپایاندولت

پس از گذشت 2 سال

بيمههابهپالسکوچقدرخسارتدادند؟
فرشــاد میخــک بیرانوند    بــا فرا 
رســیدن دومین ســالروز حادثه پالسکو، 
با اینکــه مجموع ایــن ســاختمان بیمه 
نبود اما بســیاری از واحدهای تجاری این 
ســاختمان به دلیل مالکیت سرقفلی، فقط 
می توانستند بیمه نامه های اموال خریداری 
کنند؛ از این جهت شرکت های بیمه موظف 
به ایفــای تعهدات بیمه ای خــود بودند که 
در این بین شــرکت های بیمه آسیا، البرز 
و نویــن از ایفای تعهدات کامــل خود خبر 

داده اند.
بســیاری از شــرکت های بیمه ای درگیر 
حادثه آتش ســوزی ســاختمان پالسکو 
هستند، چراکه این ســاختمان واحدهای 
زیــادی داشــت و هر یــک به نحــوی با 
شــرکت های بیمه در ارتبــاط بودند. اما 
این شــرکت های بیمــه اکثــرا در ارتباط 
با مــواردی ماننــد بیمه امــوال بیمه نامه 

داشتند. 
علت هم این بود کــه صاحبان واحدهای 
ســاختمان پالســکو در واقع تنها مالک 
ســرقفلی مغازه هایشــان بودند و طبق 
قانون نمی توانســتند واحدشــان را بیمه 

کنند.
به گفته رییــس کل وقت بیمــه مرکزی، 
از مجمــوع ۶۰۰ واحد صنفی مســتقر در 
ساختمان پالســکو فقط ۱۶۰ واحد یعنی 
حدود ۲۵ درصد بیمه )بیمــه اموال( بودند 

و براســاس برآوردهای تقریبــی می توان 
گفت که کل تعهدات صنعــت بیمه درباره 
آتش ســوزی این ســاختمان حــدود ۴۰ 
میلیارد تومان اســت. بدیهی است که این 
مبلغ گوشه بســیار کوچکی از کل خسارت 
وارده به افراد را پوشــش می دهــد و با این 
اوصاف می توان گفت که بســیاری از کسبه 
آن ساختمان پس از این حادثه کل سرمایه 

خود را از دست داده اند.
موضوع اصلی بیمه  ســاختمان پالســکو 
این بود که کسبه این ســاختمان هرکدام 
فقط مالک ســرقفلی واحدهایی بودند که 
در اختیار داشــتند. از این جهت آنها فقط 
حق بهره برداری و فعالیــت اقتصادی را در 
این مجموعه داشتند؛ بنابراین بیمه کردن 
ساختمان در حیطه وظایف آنها نبوده و این 
کاسبان شاید نهایتا اموال خود را بیمه کرده 
باشند. از آنجاکه مالکیت ساختمان پالسکو 
در اختیار بنیاد مستضعفان بود تنها نهادی 
که می توانست آن ساختمان را بیمه کند هم 
خود بنیاد مستضعفان بود که البته این کار 

را انجام نداده بود.
این نهــاد البته طبــق قانون مختار اســت 
اموالــش را بیمه کند یا نکنــد؛ اما حتی اگر 
بنیاد مســتضعفان هم بیمه ســاختمان را 
تقبل می کرد، بــاز چیزی نصیب کســبه 
پالســکو نمی شــد، چراکه آنها فقط مالک 

سرقفلی واحدهایشان بودند.

کدام بیمه ها باید به پالسکو خسارت 
می دادند و چقدر پرداخت کردند؟

بسیاری از شــرکت های بیمه از جمله بیمه 
ایران، آســیا، البرز، ســامان و نوین در این 
حادثه بیمه نامه هایی را صادر خســاراتی را 
پرداخت کردند که ایســنا بعد از فرارسیدن 
دومین ســالروز این حادثه بزرگ به سراغ 
شــرکت های بیمه مربوطه رفته اســت تا 
میزان تعهدات و خســاراتی کــه پرداخت 

کرده اند را جویا شود.
یکی از بزرگتریــن بیمه هایی کــه در این 
حادثه بــرای واحدهای پالســکو بیمه نامه 
صادر کرده، بیمه آسیا اســت. این شرکت 
تاکنون ۵۱ مورد خسارت پرداخت کرده که 
اکبر مشــتاقی، مدیر بیمه های آتش سوزی 
بیمه آسیا در گفت وگو با ایسنا در این زمینه 
اظهار کرد که این شــرکت بابت این تعداد 

بیمه نامه مبلغ شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
تومان پرداختی داشته است.

مدیر بیمه های آتش ســوزی بیمه آســیا 
با بیان اینکــه عمــده بیمه نامه های صادر 
شده از نوع بیمه مســئولیت و آتش سوزی 
بوده اند، اضافه کرد: تعدادی از بیمه گذاران 
داوطلبانــه گفتنــد کــه موجــودی در 
مغازه هایشــان نداشــته اند. عالوه بر اینها 
تعدادی واحد هم پشت پالسکو قرار داشتند 
که چون اجناس شــان دود گرفته بود، بیمه 

آسیا کل خسارت را پرداخت کرد.
همچنین مســئوالن بیمه البرز به ایســنا 
اعــالم کردند کــه ۱۱ واحد از ســاختمان 
پالســکو تحت پوشــش بیمه آتش سوزی 
این شرکت بیمه قرار داشته که دو واحد که 
در برج اصلی تخریب شده بود به طور کامل 
از بین رفته و این شــرکت به همه تعهدات 
خود عمل کرده است و دیگر هیچ پرونده ای 
در ارتباط با پالســکو در این شرکت وجود 

ندارد.
عالوه بــر اینها حســین کریم خــان زند، 
مدیرعامل بیمه نوین در گفت وگو با ایسنا، 
با بیان اینکــه فقط یک مغازه در پالســکو 
تحت پوشش این شــرکت بیمه بوده است، 
از ایفای تعهدات کامــل بیمه نوین در قبال 
این بیمه نامه خبر داد و گفت که بنا بر اصل  
اعتماد، سقف این مبلغ را پرداخت کردیم؛ 
هرچند در این باره هنــوز تحقیقات کامل 

نشده است.
اما علیرغــم پیگیری های متعدد ایســنا از 
شــرکت بیمه ایران به عنــوان بزرگترین 
شرکت بیمه ای که در این حادثه بیشترین 
بیمه نامــه را هم صادر کرده بود، پاســخی 
حاصل نشد. همچنین شرکت بیمه سامان 

نیز در این زمینه حاضر به پاسخگویی نشد.
تعداد واحدهای بیمه شــده در ساختمان 
پالســکو بیــش از ۱۶۰ واحد اعالم شــده 
بود که  پــس از اطالعات کامل تــری که از 
واحدهای پالسکو بدست آمد مشخص شد، 
حدود ۲۱۰ واحــد دارای بیمه نامه بوده اند 
کــه در کل ۴۹ میلیــارد تومان خســارت 

برآورد شده است.
با اینکه ایران در بین ۱۰ کشــور حادثه خیز 
دنیا قرار دارد هنــوز صندوقی برای حوادث 
طبیعی نداریم. البته هرچند بعد از ۱۳ سال 
باالخره در دوران ریاســت همتی در بیمه 
مرکزی، الیحه ای برای تاســیس صندوق 

حوادث طبیعی به مجلس فرستاده شد.
این حادثه خیزی همواره مشــکالت زیادی 
برای کشور به وجود آورده است که تاسیس 
صندوقــی برای بیمــه حــوادث می تواند 
نقش برجســته ای در رفع مشکالت جبران 
خســارت در مواقع بحرانی به وجود آورد؛ 
امری که هنــوز در پیچ و خــم طی کردن 
مراحــل قانونــی گرفتار شــده و وضعیت 

روشنی ندارد.
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فروشگاه اینترنتی به جز وبسایت به چه مواردی نیاز دارد؟

مراحلراهاندازیفروشگاهاینترنتی

 فرید صحرایی  راه اندازی فروشگاه اینترنتی 
نیازمند طی مراحل مختلــف و ایجاد بخش های 
متفاوت اســت. فروشــگاه های اینترنتی مزایای 
بسیاری برای فروشــندگان کاال و خدمات دارند. 
در عین حال این فروشگاه ها می توانند به هزاران 
یا حتی میلیون نفر، کاال یا خدمات خود را عرضه 
کنند.از طــرف دیگــر، خرید از فروشــگاه های 
اینترنتی برای مصرف کنندگان نیز مزایایی دارد. 
در شــهرهای بزرگ زحمت رفت وآمد پردردسر 
نخواهند داشــت و همچنین نیازی به ماندن در 
ترافیک نیســت. همچنین در شهرهای کوچک 
می توانند تمــام اقالم مورد نیاز خــود را در تهیه 
کنید، بدون آنکه محدودیتی از نظر جنس، رنگ 

یا کیفیت داشته باشند.

مراحل راه اندازی فروشگاه
۱. کاال یا خدماتی را کــه می خواهید عرضه کنید 
مشــخص ســازید: برای راه اندازی یک فروشگاه 
اینترنتی ابتدا باید تصمیم بگیــرد که چه کاال یا 
خدماتی را می خواهید بــه مصرف کننده عرضه 
کنید. ممکن اســت تصمیم داشته باشید که تنها 
کاالهای الکترونیکی بفروشــد یا طیف وسیعی از 
اقالم مــورد نیاز مصرف کننــدگان را ارائه دهید، 
از کاالهای الکترونیک گرفته تــا لوزارم خانگی و 
پوشاک. شــاید هم تصمیم دارید صنایع دستی 
ساخت خودتان را بفروشید. این موضوع بستگی 
به ایده، تخصص، تجربه، میزان ســرمایه و اهداف 
شــما دارد. به یاد داشته باشــید که حتما تحلیل 
مناســبی از رقبا کنید و نقاط ضعف و قوت خود را 

نسبت به آن ها مشخص کنید.
۲. سعی کنید فروشگاهتان را از رقبا متمایز کنید: 
بــرای اینکه در فــروش محصول یــا محصوالت 
خود موفق عمل کنید، بایــد از رقبایتان متمایز 
باشد و نسبت به آن ها شــرایط خرید بهتری برای 
مصرف کننده فراهــم کنید. این تمایــز باید در 
رابطه با قیمت، کیفیت کاال و خدمات ارائه شــده 
باشــد. بنابراین هرگز کاالیی با کیفیت پایین ولو 
پرسود نفروشید، چراکه در طوالنی  مدت، اعتبار 
فروشگاه شما را از بین می برد و خسارت به مراتب 
بیشتری به کســب وکار شــما وارد خواهد کرد. 
همچنین قیمت کاالهای شما باید رقابتی باشد؛ 
برای مثال اگر تصمیم دارید کاالهای الکترونیک 
از قبیل تلفن های هوشــمند یا لپ تاپ بفرشید، 
چنانچه قیمت محصوالت شــما تفاوت چندانی 
با قیمت سایر رقبا نداشــته باشد، شانس چندانی 
برای موفقیت نخواهید داشت. به همین دلیل باید 
رقبای خود را در شکل گســترده و کاملی تحلیل 
کنید. فراموش نکنید که تــا می توانید ایده های 

جدید ارائه کنید.
۳. فروش کاال و خدمات خود را در سطح کوچک 
امتحان کنید: اگر محصول یا خدماتی که دارید، 
قابلیت عرضه به صورت مستقیم به مصرف کننده 
را دارد، در ســطح محــدود ایــن کار را امتحان 
کنید. بــرای مثال اگــر صنایع دســتی از قبیل 
فرش، ظروف و دیگر وســایل هنری برای فروش 
دارید، ازطریق بازارهای فیزیکی )غیراینترنتی( 
یا مثــال نمایشــگاه های فصلی میــزان فروش و 
ســلیقه ی مصرف کننده را امتحان کنید. این کار 
تجربه ی واقعی فروش محصوالت و کسب تجربه 
ارزشمندی را به شما می دهد. همچنین اطالعات 
ارزشــمندی در رابطه با تقاضــای مصرف کننده 
نســبت به محصوالت خود کســب خواهید کرد. 
نکته مهمي که باید در نظر بگیرید، این اســت که 
شــما می توانید این کار را به صورت اینترنتی نیز 
انجام دهید. بسیاری از فروشــگاه های اینترنتی 
معروف این قابلیت را برای فروشندگان دارند که 
بتوانند ازطریق فروشگاه آن ها محصوالت خود را 
به فروش برسانند. برای مثال فروشنده آمریکایی 
می تواند محصــوالت خود را ازطریق فروشــگاه 
اینترنتی ebay به فروش برســاند تا اطالعاتی از 
قبیل میزان تقاضا، سلیقه مشــتری و... را کسب 
کند. در کشــور ما هــم این قابلیــت در چندین 
فروشــگاه معــروف از جمله دیجیــکاال و بامیلو 
ممکن اســت. با این کار عالوه بر کسب تجربه در 
زمینه های مختلــف، می توانیــد وارد مرحله ی 

کسب سود شوید.
۴. طرح کســب وکار بنویســید: پیش از شــروع 
مراحل راه اندازی فروشــگاه اینترنتی خود، وقت 
بگذارید و جزئیات طرح کسب وکارتان را مشخص 
کنید. این طرح به موفقیت کسب وکار شما کمک 
شــایانی خواهد کرد. برای مثال اهداف خود را در 
کوتاه مدت و بلندمدت تعیین کنید یا هزینه های 

احتمالی فعالیت های خود را مشخص کنید.
۵. از بازارهــای مختلف اســتفاده کنید: اینترنت 
فضای نامحدودی اســت و قابلیت های بسیاری 
دارد. شــما بایــد بتوانیــد از تمامي قابلیت ها و 
فرصت های اینترنت اســتفاده کنید. برای مثال 
نرم افزار فروشــگاه خــود را طراحــی کنید یا در 
اینستاگرام و دیگر شــبکه های اجتماعی حساب 
کاربــری بســازید و ازطریق آن هــا محصول یا 

خدمات خود را ارائه کنید.
۶. امور حقوقی را فراموش نکنید: برای راه اندازی 
یک کســب وکار موفق احتماال نیاز به تأســیس 
شــرکت، انعقاد قراردادهای متفــاوت و دریافت 
نماد اعتماد الکترونیکی خواهــد بود، همچنین 
فروش اینترنتی نیازمنــد رعایت مقررات ویژه ای 

اســت؛ برای مثال در قانون تجــارت الکترونیک 
مواد مختلفی هســتند که می بایســت از سوی 
فروشــندگان اینترنتی رعایت شــوند، به عنوان 
نمونه در مــاده ۳۷ این قانــون می خوانیم که: در 
هر معاملــه از راه دور مصرف کننــده باید حداقل 
هفت روز کاری، وقت بــرای انصراف از قبول خود 
بدون تحمل جریمه یا ارائه ی دلیل داشــته باشد. 
تنها هزینه ی تحمیلی بر مصرف کننده هزینه ی 
باز پس فرســتان کاال خواهد بود. اگر این قواعد را 
رعایت نکنید، بدون شــک در آینده دچار مشکل 
خواهید شــد. بنابراین مســائل حقوقی را مهم و 

جدی تلقی کنید.

بخش های مختلف یک فروشگاه اینترنتی
راه اندازی یک فروشــگاه اینترنتی نیازمند ایجاد 
بخش های فعال و توانمند است، این بخش ها باید 
ازطریق نرم افزارهای مختلف با یکدیگر در ارتباط 
باشند تا امور مختلف فروشــگاه به صورت منظم 
و یکپارچه انجام شــود. نرم افزارهــای مذکور را 
می توانید شخصا طراحی کنید )سفارش دهید( 
 Kayako یا از طرق نرم افزارهای موجــود مانند

نیازهای خود را برطرف کنید.
ممکن اســت برخــی از فروشــگاه ها باتوجه به 
نیازهای خود، بخش های ویــژه ای ایجاد کنند؛ 
اما به طــور معمول یــک فروشــگاه اینترنتی از 

بخش های زیر تشکیل می شود.

 بخش کارشناسان وبسایت
یکــی از مهم تریــن و تاثیرگذارتریــن مراحل 
راه اندازی فروشــگاه اینترنتی، ثبت نــام دامنه 
و طراحی ســایت است. طراحی ســایت اهمیت 
بســیاری در نظر مشــتریان دارد، بنابراین باید 
تالشــی زیادی در این قســمت انجام داد. پس از 
راه اندازی سایت شما همچنان نیازمند کارشناس 
یا کارشناسان وبســایت هستید تا به روزرسانی ها 
و تغییــرات الزم را به صورت مــداوم انجام دهند. 
همچنین با چند کارشــناس امنیت شبکه رایانه 
نیز مشورت کنید تا مشکلی از نظر هک یا دستبرد 

اطالعات به وجود نیاید.

بخش خدمات مشتریان
خدمات مشتریان اهمیت بســیار زیادی در نظر 
مشــتریان فروشــگاه دارد. تمامي امور ارتباطی 
مشتریان با این بخش خواهد بود. اگر کاال با تأخیر 
ارسال شود یا معیوب باشد یا مطابق میل مشتری 
نباشد یا مشــتری نیازمند راهنمایی برای خرید 
محصول موردنظر خود باشــد، تمامي این امور به 

کمک بخش خدمات مشتریان حل خواهد شد.

جریمهایسنگيندرانتظارفيسبوک
 به دلیل نقــض توافق نامه قانونی بــا دولت برای محافظــت از حریم 

خصوصی اطالعات شخصی فیس بوک جریمه ای سنگین خواهد شد.
کمیســیون تجارت فدرال از ســال گذشــته پیگیر ماجرا بوده و هنوز 

یافته های خود را نهایی نکرده تا مبلغ نهایی جریمه مشخص شود. 
یکی از افــراد درگیر در ایــن پرونده به واشنگتن پســت گفت مدیران 
فیس بوک در این رابطه با کمیســیون تجارت فدرال تماس داشته اند تا 

در جریان جزییات جریمه قرار گیرند.
گفته می شــود مبلغ جریمه باید بیشــتر از ۲۲.۵ میلیون دالری باشد 
که در ســال ۲۰۱۲ برای آلفابــت در نظر گرفتند.کمیســیون تجارت 
فدرال به دلیل تعطیلی دولت در دســترس نبوده است تا در این زمینه 
تصمیم نهایی را اعالم کند.سال گذشــته از دیتای شخصی ۸۷ میلیون 
کاربر توسط کمبریج آنالیتیکا )شــریک فیس بوک(سوءاستفاده شد و 

پس ازآن چند رخنه امنیتی دیگر در فیس بوک کشف و رسانه ای شد.

فروش77۳ميليونآدرسایميلو۲۱ميليون
پسورددراینترنت

 هکری در اینترنت ۷۷۳ میلیون آدرس ایمیل و ۲۱ میلیون پســورد را 
می فروشد. دیتای مذکور از چندین فوروم هکری اخذشده و به صورت 
Collec�یکجا بسته بندی  شده اســت.دیتای لورفته در فولدری به نام 

tion۱ روی یک فوروم هکری معــروف قرارگرفته که حاوی ۸۷ گیگ 
دیتا شامل ۷۷۲۹۰۴۹۹۱ آدرس ایمیل و ۲۱۲۲۲۹۷۵ پسورد است و 
»تروی ها نت« محقق امنیت اطالعات پس از ظاهرشدن روی سرویس 

کلود MEGA آن را رسانه ای کرده است. 
به گفته ها نــت مجموعه آدرس هــای ایمیل و »پســورد لورفته« قباًل 
به صورت جداگانه، روی فوروم های هکری دیده شــده اما ۱۴۰ میلیون 

آدرس ظاهراً جدید است که به مجموعه قبلی افزوده شده است.
»برایان کربس« دیگــر محقق امنیت اطالعــات می گوید عمر دیتای 
سرقتی دو تا ســه سال اســت و برخالف گفته های دیگران بزرگ ترین 

رخنه اطالعات نیست که در جهان به وقوع پیوسته است.
فروشــنده به گفته کربس کاربری بــا نام Sanixer اســت که دیتای 
مذکور را ۴۵ دالر می فروشد. وی بسته دیگری حاوی ۴ ترابایت پسورد 

را نیز به صورت جداگانه می فروشد که کمتر از یک سال سن دارد.
دلیل لورفتگی در این حجم به گفته این دو کارشــناس این اســت که 
کاربران اغلب از یک ایمیل و پســورد بــرای تمامي فعالیت های آنالین 
خود اســتفاده می کنند و این امر خطرناک محســوب شــده و میزان 

لورفتن دیتای شخصی را بیشتر می کند.

شکایتازاپلوآمازوندراتریشبهدليلنقض
حریمخصوصی

 از ۸ کمپانی آی تی ازجمله اپل و آمازون در اتریش به دلیل نقض حریم 
خصوصی شکایت شده است.»مکس شریمس« فعال حقوقی و مدافع 
حقوق خصوصی تحت عنوان شــرکت Noyb، پــس از انجام آزمایش 
»درخواست دیتای شخصی کاربران« از شــرکت ها و مطمئن شدن از 
این موضوع که دیتای خصوصی کاربران به راحتی توسط این شرکت ها 

نقض شده؛ دست به شکایت رسمي زد. 
اســامي کمپانی هایی مانند نتفلیکــس، اســپاتیفای و یوتیوب نیز در 
این فهرست دیده می شــود که به گفته مکس هیچ کدام کامل نبوده و 

هرکدام به نوعی دست به نقض حریم خصوصی کاربران می زنند.
»مقــررات عمومي حفاظــت از داده اتحادیه اروپــا«/ GDPR از ماه 
مي ۲۰۱۸ به اجرا گذاشــته شــد و به کاربران این حــق را می دهد تا 
درباره منابعی که دیتای آن ها را مورداســتفاده قــرار می دهند، اطالع 
رسمي کسب کنند. درواقع شــبکه های اجتماعی باید هر بار که دیتای 
کاربــران را به شــرکت های تبلیغاتی می دهنــد، کاربــر اروپایی را از 

جزییات مطلع کنند.
اگر کمپانی هــای مذکور نتوانند به قانــون GDPR عمل کنند، باید ۴ 

درصد از درآمد جهانی خود را به عنوان جریمه به اتحادیه اروپا بدهند.
موسسه حقوقی مکس می گوید ۱۰ نفر از این موسسه خواسته است تا 
از ۸ کمپانی آی تی به دلیل نقض قانون GDPR شــکایت کنند و آن ها 
به وظیفه خود عمل کرده اند.مکس این کمپانی ها را به نقض ساختاری 

حقوق کاربران متهم کرد.

فيسبوک۵۰۰اکانتجعلیروسرابست
 ۵۰۰ اکانت جعلــی روس با حدود ۱ میلیون فالوور توســط فیس بوک 
بسته شده و پاک شد.پنجشنبه ۱۷ ژانویه بیش از ۴۷۱ حساب کاربری 
فیس بوک و ۴۱ حســاب کاربری اینســتاگرام به دلیل داشــتن رفتار 
مشکوک بدون تأییدیه اکانت از ســوی کاربر واقعی، جعلی تشخیص 

داده شده و بسته شد. 
این اکانت ها با خبرگزاری اســپوتنیک و نیز آژانس تحقیقات اینترنت 
روسیه )مظنون طراحی دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 

۲۰۱۶ آمریکا( مرتبط بود که توسط مدیران فیس بوک بسته شدند.
گفته می شــود از طریق ایــن اکانت ها اخبــار جعلــی و پروپاگاندای 

تولیدشده، به ُخورد مردم داده می شده است.
صفحات در ظاهر صفحات خبری مستقل تعریف شده بودند اما اکانت ها 
با ردیابی دقیق به اسپوتنیک در مسکو وصل می شدند و اخباری مانند 
اخبار ضد ناتو، جنبش هــای اعتراضی و ضد فســاد را دامن می زدند تا 

افکار عمومي را به جهتی که می خواستند، هدایت کنند.
همچنین با پســت های ارگانیک این گروه ۱۳۵ هزار دالر تبلیغات بین 
اکتبر ۲۰۱۳ تا ژانویه ۲۰۱۹ هزینه کرده بودند و ۱۹۰ رخداد آنالین را 

پوشش داده بودند که اولین آن اوت ۲۰۱۵ بود.
شــرکای فیس بوک اغلب این اکانت ها را به عنوان اکانت جعلی گزارش 
کرده بودند. در مرحله اول فیس بوک۳۶۴ صفحه و اکانت را بســت و در 
فاز دوم ۱۰۷ صفحه و گروه را همراه با ۴۱ اکانت اینســتاگرام محو کرد. 
گروه دوم روس زبان هــای مقیم اکراین بودند که از این کشــور اهداف 
تعیین شده خبری را به شــبکه ها تزریق می کردند. گروه دوم ۲۵ هزار 

دالر که با روبل پرداخت کرده بودند، صرف آگهی کردند.

دانشگاهآکسفوردهمهواویراتحریمکرد!
 دانشگاه آکسفورد در انگلستان نیز به دنبال تشدید نگرانی های امنیتی 
علیه هواوی، اعالم کرد که تصمیم به قطع همــکاری و دریافت کمک 

هزینه های مالی این شرکت چینی گرفته است.
هواوی که بزرگترین تولیدکننده و توســعه دهنده تجهیزات مخابراتی 
و دومین سازنده و عرضه کننده موبایل در جهان محسوب می شود، در 
طول یک ســال اخیر از ســوی دولت ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و 
بسیاری از کشورهای هم پیمانش به شــدت تحت فشارهای سیاسی 
و تجاری قرار گرفته اســت و بســیاری از این کشــورها اعم از آمریکا، 
کانادا، استرالیا، نیوزلند، ژاپن و برخی از کشــورهای اروپایی استفاده 
از محصوالت هواوی و نصب تجهیزات مخابراتی و فعالیت این شــرکت 
چینی را تحت تاثیر اتهامات جاسوســی برای دولت چین و نقض حریم 

خصوصی کاربران، ممنوع اعالم کرده اند .
ماجرا از اوایل ســال ۲۰۱۸ میالدی آغاز شــد که دونالد ترامپ، رئیس 
جمهور آمریکا اعالم کرد که گوشی های هوشمند ساخت شرکت های 
چینــی نظیر هــواوی و زدتی ای از شــهروندان و مقامــات آمریکایی 
جاسوسی می کنند و اطالعات شــخصی و محرمانه بسیاری را تحویل 

دولت چین می دهد تا علیه ایاالت متحده از آن ها استفاده کند.

آنالین
ارائهسرویسADSLباتخفيفویژهبهرایتلیها

شرکت انتقال داده های رهام داتک از شــرکت های زیر مجموعه های 
هلدینگ رایتل، ســرویس ADSL با تخفیف ویژه به مشترکین رایتل 

ارائه می دهد.
به گزارش روابط عمومي رایتل، این همراه هوشــمند مشترکین تلفن 
همراه کشــور در راســتای ارائه خدمات مطلوب و به صرفه، سرویس 
اینترنت پرســرعت ADSL را با تخفیف ویژه برای مشترکین خود در 
نظر گرفته است.به همین منظور، شــرکت انتقال داده های رهام داتک 
به عنــوان اپراتور ارتباطات ثابت و از شــرکت های زیــر مجموعه های 
هلدینــگ رایتل، طرح ارائه ســرویس اینترنت پرســرعت ADSL با 
تخفیف ویژه به مشترکین دارای ســیم کارت فعال رایتل در نظر گرفته 

است.
با توجه به محدودیت های ظرفیت ارائه ســرویس، این طرح در مرحله 
اول صرفاً به مشترکین شهر تهران )در مراکز مخابراتی دارای ظرفیت( 
ارائه می شــود.همچنین در مرحله دوم، به مشــترکین شهرهای کرج 
و شیراز و در مرحله ســوم برای سایر شهرهای اســتان فارس و استان 

مازندران سرویس ADSL ارائه می شود.
الزم به ذکر است، مشترکین قبلی ســرویس های اینترنت داتک نیز در 
صورت استفاده از ســیم کارت رایتل، از تخفیف ۲۰ درصدی برخوردار 
خواهند شد.برای ثبت نام و کســب اطالعات تکمیلی با مرکز ارتباط با 

مشتریان داتک با شماره ۸۱۶۸۱ تماس حاصل فرمایید.
همچنین برای کســب اطالعات بیشــتر عالوه بر مراجعه به ســایت 
رایتل به نشــانی www.rightel.ir ، با مرکز خدمات مشتریان رایتل 
به شــماره ۲۰۰ از خطوط رایتلی و ۰۹۲۰۲۰۰۰۰۰۰ از سایر خطوط 

تماس حاصل فرمایید.

ارائهسرویسهایمخابراتیبربسترپيامرسان
داخلیسروش

مهندس سید مجید صدری با اشاره به اهمیت استفاده و حمایت از پیام 
رسان ها ی ایرانی گفت: شــرکت مخابرات ایران با توجه به رسالت ملی 
خود از گسترده تر شدن بازار ارتباطات کشــور توسط پیام رسان ها ی 

داخلی به منظور تحقق ارتباطی فراگیر حمایت مي کند.
به گــزارش روابط عمومي و امور بین الملل شــرکت مخابــرات ایران، 
مهندس ســید مجید صدری ضمن اعالم مطلب فوق افــزود: با توجه 
به کاهش تعرفــه پیام رســان ها ی داخلی به کمترین میــزان در بین 
تمامي اپراتورها در شرکت مخابرات ایران، استفاده از ظرفیت ها ی فنی 
مخابرات در بســتر پیام رســان ها ی داخلی مي تواند به گسترش بازار 

ارتباطات کشور کمک شایانی نماید.
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در ادامه اظهار داشت: پیرو مذاکرات 
فی مابین پیام رسان سروش و شــرکت مخابرات ایران، به زودی امکان 
ارائه خدمات متنوع مخابراتی شــامل ثبت نــام و خدمات الکترونیک 
تلفن ثابت، پرداخت قبوض و همچنین خدمات ارزش افزوده بر بســتر 

پیام رسان سروش فراهم خواهد شد.
مهندس ســید مجید صدری با تاکید مجدد بر نقش اســتفاده از پیام 
رســان ها ی داخلی در تقویت اقتصاد ملی و حمایــت از تولید داخلی 
افزود: شــرکت مخابرات ایــران با توجه به رســالت ملــی خود از 
گسترده تر شدن بازار ارتباطات کشور توسط پیام رسان ها ی داخلی و 

ارائه سرویس ها ی مختلف در این پیام رسان ها  حمایت مي کند.
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در پایان یادآور شد: در راستای تحقق 
ارتباطی فراگیر، شــرکت مخابرات ایران تاکنون با سه پیام رسان گپ، 
آی گپ و ســروش تفاهم نامه ها ی جداگانه همکاری به امضاء رسانده 

است.

درخششهمراهاولدرنخستينجایزهملی
تعالیارتباطاتبازاریابیوبرندینگ

همراه اول در نخستین جایزه ملی تعالی ارتباطات بازاریابی و برندینگ 
موفق به دریافت تندیس طالیی شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شــرکت ارتباطات ســیار ایران، سومین 
کنفرانس ملی ارتباطات و بازاریابی و برندینگ و نخســتین جایزه ملی 
تعالی ارتباطــات و بازاریابی و برندینگ بعدازظهر روز چهارشــنبه ۲۶ 

دی ماه به کار خود پایان داد.
در مراســم افتتاحیه این کنفرانــس دو روزه که با هــدف ایجاد زمینه 
مناســب برای تعامل، تبادل و انتقال تجربیات و ارائه دســتاوردهای 
محققان و پژوهشگران در حوزه بازاریابی، تبلیغات و ارتباطات بازاریابی 
و برندینگ توسط دانشکده مدیریت دانشــگاه تهران برگزار شد، بابک 
سهرابی رئیس دانشکده مدیریت دانشــگاه تهران، علی اکبر فرهنگی 
رئیس کنفرانس، مســعود کیماســی دبیــر علمي کنفرانس و محمد 
ســلطانی فر معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به ایراد 

سخنرانی پرداختند.
عالوه بر سخنرانی تعدادی از اساتید و پژوهشــگران حوزه ارتباطات و 
بازاریابی، برگزاری کارگاه ها ی آموزشــی و معرفی برندگان جایزه ملی 
تعالی ارتباطات بازاریابی و برندینگ و تجلیــل از برگزیدگان تبلیغات 

برتر از دیگر برنامه ها ی این کنفرانس بود.
در ایــن کنفرانس در بخــش جایزه ملی تعالــی ارتباطــات بازاریابی 
و برندینگ، همراه اول موفق به کســب باالترین امتیاز در بین شــرکت 
کننده ها  و دریافت تندیس طالیی این دوره شد و مورد تقدیر قرار گرفت.
شــاخص ها ی ارزیابی جایزه ملی تعالی ارتباطات بازاریابی و برندینگ 
شامل مواردی همچون »پیش نیاز ها ی اساسی«، »تبلیغات«، »روابط 
عمومی«، »حامي گــری و رویدادها«، »بازاریابی تعاملی، مســتقیم و 

دیجیتال«، »پیشبرد و فروش« و »نیروی انسانی« است.

بزرگترینبروزرسانیشبکهتلفنروستاییکشور
شروعشد

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات آذربایجــان غربی از بزرگترین 
بروزرسانی شــبکه تلفن روستایی کشــور به شــبکه تلفن همراه در 
مخابــرات منطقه آذربایجان غربــی خبرداد و گفت: بــه منظور ارتقاء 
کیفیت شبکه، بهبود دسترسی مشــترکین روستایی و تقویت پوشش 

جاده ای استان این طرح اجرایی شد.
به گزارش مرکز روابط عمومي و اطالع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات، قاسم جلیلی نژاد این طرح را در راستای اجرای مصوبات سفر 
آذری جهرمي وزیر ارتباطات به اســتان به منظور توســعه ارتباطات 
روســتایی دانســت و اظهار کرد: ارتقاء تکنولوژی ها ی سیار نسل ها ی 

۳و۴ همراه در شبکه موجود در فازهای بعدی صورت مي گیرد.
وی افــزود: اســتان آذربایجان غربی بــا بیش از ۱۲۰۰ ســایت تلفن 
روســتایی )GSM – WLL( رتبــه اول بین اســتان ها ی دارای این 
سیســتم ارتباطی اســت که به عنوان پایلوت اجرای این طرح انتخاب 
و با اجرایی شدن آن تمام سایت ها ی مذکور با ۱۰مرکز BCS به شبکه 
همراه اول برگردان شــد و تمامي مشترکین ســایر اپراتور ها  از طریق 

سوئیچ همراه اول از این سرویس بهرمند مي شوند. 
 جلیلی نژاد تصریح کرد: در فاز اول این طرح باالی ده هزار شماره برای 
مشترکین شهرهای ماکو، چالدران، پلدشت، بازرگان وشوط فعال شد. 
مدیر کل ICT آذربایجان غربی از تعویض ســیم کارت ها ی روستایی 
)GSM�WLL( خبر داد و گفت: ســیم کارت ها ی همراه اول با همان 
تعرفه ودر همان روســتا برای مشــترکین روســتائی تعریف وتحویل 

مي شود. 

ارتباطات


