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رئیس کل بیمه مرکزی وعده داد

شهروند| شاکیان شرکت بیمه توس��عه که در یکسال گذشته
از مراجعه به دفاتر مختلف این ش��رکت و دریافت خسارتهایی که شاکیان بیمه توسعه بهزودی به پول خود میرسند
این ش��رکت بیمهای موظف به پرداخت آن است ،ناامید شده بودند،
توسعهگفت :اینشرکتبهدلیلسوءمدیریتدرجذبتعدادبیشمار
اکنون روزنه امی��دی پیشروی خود میبینند .بیمه توس��عه که در
نمایندگی ،عدمکنترل و بکارگیری مدیران بدون صالحیت و ...دچار
5س��ال گذش��ته با ارایه تخفیفهای قابل توجه و فروش اقس��اطی
مشکالتی شد و بیمه مرکزی ناچار شد ،کلیه فعالیتهای بیمهگری و
بیمهنامه شخص ثالث 1600میلیارد تومان بیمهنامه فروخته است،
صدوربیمهنامهتوسطاینشرکتراتعلیقکند،امااینبهمعنایتوقف
در یکسال اخیر از پرداخت خس��ارتهای قانونی بیمهگذاران خود
پرداختخسارتنیست.رئیسشورایعالیبیمهبااشارهبهاینکهبیمه
سرباز زده است و به مقامات بیمه مرکزی ایران بهعنوان نهاد ناظر بر
توسعه در 5سال اخیر 1600میلیارد تومان حق بیمه دریافت کرده و
بازار بیمه نیز پاسخگو نبوده اس��ت .برهمین اساس از بهمنماه سال
تا امروز نزدیک به 800میلیارد تومان خس��ارت پرداخت کرده است،
گذشته مجوز فعالیت بیمهای این شرکت لغو شد اما همچنان هزاران
افزود :ارادهای در این ش��رکت برای پاسخگویی به مردم وجود ندارد،
نفر از بیمهگذاران این شرکت به همراه خسارتدیدگان شخص ثالث
بر این اساس قوهقضائیه و س��تاد مبارزه با مفاسد وارد میدان شدند و
در زندانها یا بیمارس��تانها منتظر دریافت خسارات خود هستند
قرار ش��د با تعیینتکلیف اموال و داراییهای این شرکت خسارتها
تا این گره کور از زندگی آنها باز ش��ود .در همین زمینه با ارایه پرونده
پرداخت شود .وی ادامه داد :از نظر ما اموال و داراییهای این شرکت
تخلفات گسترده این شرکت بیمهای به قوهقضائیه قرار است شاکیان
تکافوی خسارتها را میکند اما چنانچه داراییها و اموال آن تکافوی
این پرونده در کوتاهمدت به پول خود برسند .در همین زمینه محمد
خسارتها را نکرد ،صندوق تأمین خس��ارتهای بدنی یا بیمه ایران
امین،رئیسکلبیمهمرکزیدرجمعخبرنگاراندرموردپروندهبیمه

قائممقاموزیرکار:حذفیارانهپردرآمدهااز
مسئوالندولتیآغازمیشود
افزایشتجارتخارجیکشورهایدیهشت
تا ۵۰۰تریلیوندالر
برنامهفرهنگیمالیاتبرای50هزار
دانشآموز در مدارس اجرا می شود
قائممقاموزیرصنعت:قاچاقمعضلاصلی
صنعتاست
باحضورمعاوناول،عملیاتاجراییتوسعه
بندرشهیدرجاییآغازشد
درمصوبهجدیدمجلسقراردادشفاهیکار
ممنوع   شد
باتصویبدولت؛نحوهتأسیسواداره
موسساتمالیواعتباریغیردولتیتعیین
شد

قرارداد   نهاییمتقاضیانمسکنویژه
تهرانسربهزودیتحویلمیشود

گزیدهخوانی
اظهارنظرجالبوزیرکاردرمورددستمزد
کارگران| علی ربیعی وزیر تعاون ،کار و رفاه با اعالم
اینکه برای ارتقای س��هم تعاون ،بررسی مشارکت
اقتص��ادی تعاونیه��ا را در کمیس��یون اقتصادی
دولت دنبال میکنیم ،از تعیین دستمزدسال  ۹۴با
چانهزنی ۳طرفه خبر داد و گفت :کاری میکنیم نه
سیخ بسوزد نه کباب .او افزود :به «بهخوبی میدانم
زندگیکارگریسختاست»
فعالیت نصفهنیمه کارخانههای نساجی|
علیرضاحائریعضوهیأتمدیرهجامعهمتخصصین
نساجی گفت :به فروش نرفتن محصوالت به دلیل
کاهش قدرت خرید مردم ،موجب ش��ده است که
نقدینگی ان��دک تولیدکنندگان نی��ز کاهش یابد
بهطوری که کارخانههای نس��اجی درحال حاضر با
۵۰درصدظرفیتخوددرحالفعالیتهستند.
ایرانمیزبان 120بازرگانپرتغالی|بازرگانان
و فع��االن اقتصادی پرتغال ب��ا حضور در ای��ران ،با
همتایان اقتصادی خود مذاکره و بر گسترش روابط
تجاریتأکیدکردند.
وعده رفع اختالل موبایلها تا  10اسفند |
غالمرضا داداشزاده معاون نظارت سازمان تنظیم
مقررات و ارتباط��ات رادیویی اعالم کرد :ش��رکت
ارتباطات س��یار برای برطرفسازی اختالالت خود
تا دهم اس��فندماه زمان خواسته اس��ت.او افزود :به
هرحال این شرکت ملزم است برای گسترش 3Gدر
کشور فعالیتهای خود را دنبال کند و به هر صورت
فعالیتهای توس��عهای گاه اختالالت��ی را به دنبال
خواهدداشت.
رد پیش�نهاد تعیی�ن قیمت آب توس�ط
شورایشهر|رحیممیدانیمعاونوزیرنیرودرامور
آب از رد مهمترین پیشنهاد وزارتخانه در کمیسیون
تلفیق خبر داد و گفت :پیش��نهاد دادیم قیمت آب
به تصویب شورای ش��هر برس��د ،اما این مسأله در
کمیسیون تلفیق رد شد .او افزود :تا وقتی مصوبات
کمیسیون تلفیق در صحن علنی به تصویب نرسد،
وضع افزایش قیمت مش��خص نیس��ت .وی افزود:
معتقدم همین االن هم عرض��ه آب به کم مصرفان
تقریبا رایگان اس��ت چرا که دریافت  129تومان به
ازایهرمترمکعبتقریبارایگانمحسوبمیشود.
احتمالافزایشمبلغوامخودرو|صالحینیا
معاونوزیرصنعتازاحتمالافزایشمبلغوامخودرو
خبر داد و تأکید کرد :با حفظ شرایط فعلی و با توجه
به حجم مناسب تولید خودرو ،در پایانسال افزایش
قیمتدربازارحاشیهخودرونخواهیمداشت.
ی�ک میلیمتر نشس�ت روزان�ه زمین در
اط�راف ته�ران |جواد میب��دی مدی��رکل دفتر
نظامهای بهرهبرداری و حفاظ��ت آب و آبفا با بیان
اینکه در دش��تهای اط��راف ته��ران روزانه یک
میلیمترنشستزمینداریم،گفت:ایجادفروچالهها
و ش��کافهای بزرگ در دش��تها و تهدید حیات
شهرهاوروستاهاازواقعیتهایکشوراست.

وزیراقتصاد :به زودی تحریمها حذف و رشد اقتصادی به 8درصد میرسد

اعالم قیمت روزانه ارز توسط کانون صرافان؛ از هفته بعد
   سال  94ایرانیها صاحب کارت اعتباری با امکان پرداخت یک ماهه میشوند

ش�هروند| ب��ازار پول ایران در چندس��ال گذش��ته
نوس��ان به خود بس��یار دیده از سوءاس��تفادههای مالی
چندهزارمیلیارد تومانی تا موج دستورالعملهای رنگ به
رنگ که در بیش��تر موارد هم بازار و قیمتها را سردرگم
میکرد و هم مردم را .در یکسال و اندی هم که گذشت
متولیان جدید اقتصاد هم وعده بسیار دادهاند هم در پی
تحولهای جدید هس��تند .بعضی از این تغییرات البته
با واکن��ش بازار و فعاالنش مواجه ش��ده ازجمله تصمیم
بانک مرکزی ب��رای افزای��ش آورده صراف��ان و کارمزد
کارتخوانهایی که مدتهاس��ت جای خ��ود را به جای
پرداخت نقدی گرفتهاند این مقاومتها دست کم در این
دو مورد بانک مرکزی را بهعنوان متولی رسمی بازارپول
به عقب رانده اما از گفتههای جدید آنها میتوان این طور
استنباطکردکهعقبنشینیانجامشدهموقتیبودهواین
تغییرات اجتنابناپذیر است .دیروز در همایش بانکداری
الکترونیک هم میشد به وضوح عزم تیم اقتصادی دولت
برای ایجاد تحوالت تازه را دید .خبرهایی که اعالم ش��د
نشان از همین امر داشت .وزیر اقتصاد پیشبینی کرد که
تحریمها بهزودی لغو خواهند شد و این یعنی فرصتهای
جدیدی که به وج��ود میآید و نظام پول��ی و بانکی باید
مترصداستفادهازآنهاباشد .ولیاهللسیفرئیسکلبانک
مرکزی هم چند خبر مهم را اعالم کرد مهمترین آنها هم
آغاز اعالم نرخ ارز توس��ط صرافها از هفته آینده و توزیع
کارتاعتباریازانتهایسال 94بود.بهاینترتیبآنطور
که متولیان اقتصادی میگویند تحوالت جدید کهسال
آینده بازار را تحتتأثیر قرار خواهد داد در راه است و بعضی
ازآنهاهمقبلازنوشدنسالاجراییخواهندشد.
در همایش بانکداری الکترونیک که دیروز با پنلهای
تخصصی برگزاری ش��د علی طیبنیا ،ولیاهلل سیف و
معاونان و مدیران بانک مرکزی ظاهرا با دس��ت پر آمده
بودند و در متن و حاشیه مراسم تازهترین اخبار را اعالم
کردند هرچند این اظهارات گاهی همدیگر را نقض هم
ی رئیسکل
میکرد ازجمل��ه اینکه با وج��ود گفتهها 
بانک مرکزی درخصوص اعالم نرخ ارز توسط صرافها
آن هم از هفته بعد معاون ارزی این بانک تصریح کرد که
کانون صرافان آمادگی چنین مس��ئولیتی را فعال ندارد
اما بهزودی چنین اتفاقی رخ خواهد داد .با این اوصاف از
اظهارات دو مسئول در خوشبینانهترین حالت میتوان
استنباط کرد که این توانایی که فعال وجود ندارد ظرف
یکهفتهاحتماالبهدستخواهدآمد.
گزیده سخنان وزیر اقتصاد ،رئیسکل بانک مرکزی و
دبیرکلاینبانکرادرادامهمیخوانید.
طیبنیا:حذفتحریمهاکلیدمیخورد
درآیندهنزدیکشاهدحذفتحریمهاخواهیمبود.
برای تحقق بانکداری اسالمی باید آزادسازی نظام
بانکیازقیودتحمیلیراانجامدهیم.
کش��ور در ش��رایط خطیری قرار گرفته که ناشی از
وجودساختارهایاقتصادیغلطوسیاستهایاقتصادی
نادرستدههگذشتهوتحریمهایتحمیلیاست.
در حالی که هنوز با س��رکوب مالی مواجه هستیم
و تسهیالت تکلیفی مختلف بر نظام بانکی حاکم است
و آزادس��ازی بانکی بهطور کامل انجام نشده ،بانکداری
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گلوگاه  فساد

عکس :تسنیم

عسگراوالدی:قراردادترجیحیایرانبا
ترکیهدرحوزهنساجیایراددارد

متکفل پرداخت خسارات میشوند وی تصریح کرد :بهزودی پرونده
بیمهتوسعهبرایپرداختخسارتزیاندیدگانتعیینتکلیفخواهد
شدوهیچزیاندیدهایبدونپرداختنخواهدماند.
امین در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر عدمنظارت بیمه مرکزی
به فعالیتهای این شرکت و افزایش تعداد نمایندگیهای آن به2هزار
نمایندگی گفت :اگر در همان زمان که این شرکت فعالیتهای خود را
گسترش میداد ،نظارت از سوی بیمه مرکزی انجام میشد و جلوی
تأسیس 2هزار نمایندگی آن گرفته میشد کار به اینجا نمیرسید،
این در حالی اس��ت که نتیجه آنچه را که دیگران کاش��تهاند را ما درو
میکنیمومانبایدپاسخگویسوءمدیریتهاباشیم.
وی با ذکر این مطلب که در طی 11س��ال گذش��ته شرکت بیمه
توسعهحتییکریالبهبیمهمرکزیپولپرداختنکردهاست،گفت:
اما از این به بعد اطمینان میدهم که هیچ شرکت بیمهای به سرنوشت
بیمه توسعه دچار نشود ،زیرا از نظر نظارت ،صالحیت مدیران و غیره
بیمهمرکزیدقیقعملمیکندوافرادفاقدصالحیت،تجربهومهارت
کافیدرفعالیتبیمهایدیگرمدیرنخواهندبود.

حاشیههای یک همایش
دیروز در حاش�یه همایش بانکداری الکترونیک قریب به اتفاق مدیران بانک
مرکزیحضورداشتندوبهپرسشهایاصحابرسانهپاسخدادند.
امیدواری به رفع تحریم بانک مرکزی | اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی تأکید
کرد :برای کاهش بیشتر نرخ تورم سیاستهای انضباط پولی و مالی باید به صورت بلندمدت
در دستور کار باشد تا بر تورم اثر گذاشته و از آن عبور کند .او افزود :درخصوص رفع تحریم
بانکمرکزیاطالعیندارمامادرهفتههایاخیررفعتحریمکشتیرانیوبانکتجارتقطعی
شد که این عالمت مثبتی است تا تحلیلهای وضع شده برای سیستم بانکی و بانک مرکزی
برداشتهشود.
عدهای بدون تخصص وارد بانکداری ش�دند|حمید تهرانف��ر معاون نظارتی بانک
مرکزی گفت :عدهای بدون تخصص وارد بانکداری ش��ده و سپرده مردم را جمع کردهاند و
امروزورشکستهشدهومشکالتیایجادکردهاند.ویادامهداد:درواقعاینمراکزکاربانکداری
بلدنبودهاندوتحتنظارتقرارنداشتهاند.
ک سال بعد احیا میشود | ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطالعات بانک
اعتبار چ 
مرکزی گفت :تغییر اصلی در روند چکهای برگشتیسال آینده با راهاندازی سامانه صدور
یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) رخ خواهد داد و اعتماد به دست چک احیا خواهد
شد.اوافزود :دستورالعملجدیدیدرحوزهنظارتبانکمرکزیبرکارتهایاعتباریصادر
شده و اگر کارتهای ارایه شده از سوی بانکها مرابحه باشند درچارچوب قوانین است در
غیراینصورتقانونینیستند.
کانون صراف�ان آمادگی تعیین ن�رخ ارز را ندارد | غالمعلی کامی��اب معاون ارزی
بانک مرکزی با بیان اینکه هنوز آمادگی کافی برای تعیین میانگین نرخ ارز از سوی کانون
صرافان وجود ندارد ،اعالم کرد که بهزودی این اقدام انجام خواهد شد .وی افزود :جمعآوری
داللهایارزازبازاروظیفهبانکمرکزیاستوتنهاموظفبهوضعقوانیناست.
الکترونیکرانیمهکارهشروعکردیم.
در آینده نزدیک شاهد حذف تحریمها خواهیم بود
و تصور میکنم رشدهای اقتصادی باالتر از 6.5درصد و
افزون بر 8درصد را با اتکا به تمام منابع کش��ور خواهیم
داشت.
نسبت اس��کناس و مسکوک دس��ت مردم به کل
نقدینگی روند نزولی قابل مالحظ��های را طی کرده و از
8/3درصد  91به 4/5درصد ش��هریور  93رسیده است.

عدد خبر
میزان تورم در دی ماه

مرکز آمار تورم دوازده ماهه منتهی به آذرماهس��ال  1393را 15.8درصد اعالم
کرد .براساس اعالم این مرکز ،شاخص کل در دیماهسال 1393عدد204.1درصد
را نشان میدهد که نس��بت به ماه قبل 0.8درصد افزایش نشان داده است.افزایش
شاخص کل نسبت به مدت مشابهس��ال قبل تورم نقطه به نقطه 14.4درصد که
نسبتبههمیناطالعدرماهقبل14.9درصدکاهشیافتهاست.

درآمد از فروش سربازی
محمدمهدیمفتحسخنگویکمیسیونتلفیقالیحهبودجهکلکشورسال
 94از پیشبینی درآمد س��ههزارمیلیارد تومانی دول��ت از محل اخذ جریمه
مشمولین غایب سربازی درسال  94خبر داد.او افزود :به موجب مصوبه امروز
کمیسیون تلفیق از مشموالن غایب هشتسال به باالی سربازی جریمه اخذ
میشودکهرقمریالیآن30هزارمیلیاردریالپیشبینیمیشود.

در نفت شناسایی شد
سیدعماد حسینی معاون وزیر نفت در امور مهندسی با اعالم اینکه هزینه
توسعهطرحهایصنعتنفتبیشازچهاربرابرافزایشیافتهاست،ازخروج۷۰
تا ۸۰درصد پیمانکاران از وضع ممنوع المعامله در صنعت نفت خبر داد.وی با
اشاره به اینکه در گذشته حدود 600شرکت از پیمانکاران توسط شرکتهای
تابعه وزارت نفت بهطور سلیقهای ممنوعالمعامله ش��دند گفت :تا کنون 11
گلوگاهفساددرصنعتنفتشناساییشدهاست.

اینروندنشاندهندهاعتمادمردمبهنظامبانکیواستفاده
بیشترازبانکداریالکترونیکاست.
م��ا برنامه خودمان را برای حمایت از بازار س��رمایه
همیشهداشتهایمودرحالحاضرنیزباتوجهبهشناسایی
ریش��ه مش��کالت نظر جدی داریم که حمای��ت از بازار
سرمایهراانجامدهیم.
پیشبینی میکنم با توجه به تصمیمات اتخاذشده
و همراهی خوبی که نمایندگان مجل��س در این زمینه

خواهندداشتمشکالتبازارسرمایهموقتیخواهدبود.
شرکتی که قرار بود به حصول معوقات بانکی کمک
کندتأسیسشدهامامهمایناستکهبتوانداینمطالبات
راوصولکندودامنهفعالیتخودراگسترشدهد.
ب��اور من این اس��ت که س��رکوب مالی به ش��کل
معناداری در نظام بانک ما کاهش یافته اما فرایند کامل
نشدهاست.
ولیاهللسیف:
توزیعکارتاعتباریتاپایان۹۴
توزیع کارت اعتباری تا پایانسال  ۹۴انجام خواهد
گرفت در ای��ن کارت برای هر مش��تری بانک��ی میزان
مشخصی اعتبار در نظر گرفته میش��ود و او میتواند از
اعتبار خود استفاده کند البته مش��تریان باید در فاصله
زمانی یک ماه اعتبار این کارت را تسویه کنند اگر زمان
طوالنیترباشد،طبیعتاًنسبتبهمحاسبهسودبرمبنای
عقوداسالمیاقداممیشود.
مقررات جدی��د ارزی برای صرافیها بازتاب و تأثیر
مثبتی در بازار داشته اما بهطور 100درصد پیاده سازی
نشده است .مقدمات کار انجامشده و نرخها از هفته آینده
توسط این کانون اعالم میشود البته پیادهسازی کامل
دستورالعمل ناظر بر مقررات ارزی صرافیها نیازمند دو
تاسههفتهزماناست.
در حال حاضر مس��أله صدور مجوز برای موسس��ه
میزان مطرح است که در صورت ارایه اسناد و مدارک الزم
به بانک مرکزی و مطابقت آن با ضوابط بانک مرکزی این
مجوز صادر خواهد شد درخصوص ادغام این موسسه با
موسساتیابانکهایدیگرهمطرحیوجودندارد.
درآمدهای ناش��ی از ارائه خدمات بانکی در کشور
نسبت به سایر نقاط جهان بسیار پایین است .این بخش
نیازمند س��رمایهگذاری جدی و سنگینی است تا بانک
ها به روز شده و بتوانند با استفاده از فناوری های نوین و
خدماتجدیدهزینهکمتریراتقبلکنند.
باید بار تامی��ن هزینه بانک ها به تدری��ج از درآمد
ناشی از واسطه گری به سمت درآمدهای حاصل از ارائه
خدمات بانکی فناورانه حرکت کند .گزارش وام مسکن
 80میلیونی هنوز به شورای پول و اعتبار ارائه نشده است
وممکناستدرآیندهنزدیکایناقدامانجامشود.
پیش��نهاد افزایش وام خودرو ب��ه زودی در اولین یا
دومین جلسه شورای پول و اعتبار و بسته به اولویتهای
موجودبررسیمیشود.بعدازموافقتاعضایشورادرباره
میزانافزایشآنتصمیمگیریخواهدشد.
شبانکی
محموداحمدی12  :میلیاردتراکن 
تراکنشه��ای بانکی ت��ا پایانس��الجاری حدود
12میلیاردخواهدبود.
در نقشه راه  10س��اله بانک مرکزی تا سال 1402
نگرش به فناوری نوی��ن مورد اهمیت ق��رار گرفته چرا
که ام��روزه بخش بانک��داری محدود به ش��عبه چندان
مورد توجه نیس��ت و بانکها دیگر به اندازه سابق نقش
واسطهگریندارند،بلکهبراساسشناختمشتریانخود
راردیابیمیکنند.
در حوزه فن��اوری و در پرداخت هم��راه 93درصد
پوششدرنظامبانکیوجوددارد.

ویژه پورزرندیدرنشستباشهردارخرمآبادتصریحکرد

حل مشکالت کالنشهرها در اولویت برنامههای
بانک شهرساوه راهاندازی شد

مدیرعاملبانکشهر،تالشدرجهترفعمشکالتکالنشهرهاراازدالیلاصلیسفرهایمدیران
این بانک دانست و افزود :در مدت زمان اخیر ،نقشآفرینی خوبی در این زمینه صورت گرفته است.
دکت��ر حس��ین محمدپورزرن��دی در س��فر ب��ه ش��هر خرمآب��اد اظه��ار ک��رد :حض��ور
مدی��ران بان��ک ش��هر در ش��هرهای مختل��ف و برگ��زاری نشس��تهای تخصص��ی ب��ا
ش��هرداریها ،ع�لاوه ب��ر اع�لام آمادگ��ی در جه��ت توس��عه همکاریه��ای دو ط��رف
ب��ه نوع��ی نیازس��نجی ش��هرداریها ب��ه عن��وان مش��تریان ه��دف ای��ن بان��ک اس��ت.
پورزرندی خاطرنشان کرد :توانایی بانک ش��هر به عنوان تخصصیترین بانک در حوزه مدیریت
شهری اس��ت و حضور مدیران این بانک در شهرهای مختلف کش��ور ،زمینهساز توسعه و تداوم
فعالیت بیشتر میان این بانک و شهرداریهای کل کشور اس��ت .وی از آمادگی بانک شهر برای
همکاری با همه شهرداریها به ویژه شهرداری خرمآباد ،خبر داد و ابراز امیدواری کرد تا تعامالت
و توسعه همکاریهای بانک شهر و شهرداری خرمآباد ،در مدت زمان کوتاهی بتواند در آبادانی و
ارتقایسطحکیفیزندگیشهروندانتاثیرخودرانشاندهد.

ویژه

عضوهیاتمدیرهبانکمسکن

اعتماد مشتریان به بانک مسکن و تکریم آنان  ،برگ برنده
بانک مسکن است

طیمراسمیباحضوریوسفمرتضاییعضوهیاتمدیرهبانکمسکنمراسممعارفهحمیدرضا
دشتبانیمدیرجدیدمدیریتاینبانکدرمناطقآزادتجاریبرگزارشد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی بان��ک مس��کن ،در ای��ن مراس��م یوس��ف مرتضای��ی
عضو هی��ات مدی��ره بان��ک مس��کن ،اعتم��اد مش��تریان به بان��ک مس��کن و تکری��م آنان
را در فض��ای رقابت��ی ح��ال حاض��ر در سیس��تم بانک��ی ،ب��رگ برن��ده بان��ک دانس��ت و
گفت :تالش کارکنان شعب باید در راستای تحقق اهداف تعیینشده ،فروش اقساطی واحدهای
طرحمسکنمهر،وصولمطالباتغیرجاریودرنهایت ،سودآوریبانکباشد.

گزارش

()2

در نشستی پرحاشیه مطرح شد

انتقادهای مدیرعامل حفاری شمال
از توزیع پروژههای نفتی خلیج فارس
ش�هروند| ایران بهعنوان یکی از کش��ورهای
ب��زرگ دارن��ده ذخای��ر نف��ت و گاز پروژههای
متعددی در سطح کش��ور در دست اجرا و توسعه
دارد که تم��ام این پروژهها ب��ا دکلهای حفاری
پیش میروند .این درحالی اس��ت ک��ه تازهترین
گزارشها نش��ان میدهد که تنها  150دستگاه
حفاری در کشور وجود دارند که بخش عمدهای از
آنها اجارهای هستند .درکنار شرکت ملی حفاری،
شرکت حفاری شمال یکی از شرکتهای فعال در
زمینه حفاری دریایی است که کار خود را از دریای
خزر آغاز ک��رد و اکنون گس��تره کار آن به آبهای
جنوبیایرانیعنیخلیجفارسهمرسیدهاست.
اما روز گذش��ته هدایتاهلل خادمی مدیرعامل
ش��رکت حفاری شمال در نشس��تی پرحاشیه و
هیجانی سخنان تندی مطرح کرد .به ادعای وی
برخیمدیرانبهجایاستفادهازدکلهایحفاری
ایرانی ترجیح میدهند دس��تگاههای خارجی را
که بعضا کیفیت پایین تری نسبت به نوع وطنی
آن دارن��د ،در پروژهها به کارگیرن��د .این درحالی
اس��ت که در همان روز معاون وزی��ر نفت در امور
مهندسی از برنامههای گسترده وزارتخانه متبوع
خود برای حمایت از پیمانکاران و تجهیزات ایرانی
خبر داد .به گفته س��ید عماد حس��ینی فهرست
یکمیلیون و 200هزار قلم کاال تهیه شده است
تا از واردات مش��ابه خارجی آن جلوگیری ش��ود.
عالوه براین به منظور حمایت از پیمانکاران ایرانی
با بازنگری صالحیت آنه��ا 80درصد پیمانکاران
از لیس��ت ممنوعالمعامل��ه خارج ش��دند .با این
وجود مدیرعامل حفاری ش��مال مدعی است که
خارجیهابهایرانیهابرتریدادهمیشوند.
خادمی در سخنانش به نامه شرکت پتروپارس
به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران برای پایان
کار تنها دکل ایرانی در خلیج فارس اش��اره کرد و
گفت :دکل حفاری ایرانی«سحریک» که اکنون
س��ه دهه از ورودش ب��ه آبه��ای خلیجفارس
میگذرد ،از نظر تجهیزات و امکانات از بس��یاری
از دکلهای حفاری چینی ،هندی و حتی ژاپنی
پیشرفتهتر و مجهزتر است ،اما قرار است فعالیت
ایندکلمتوقف شود.
به گفته وی در س��ادهترین حال��ت ،با بیکاری
ای��ن دکل ایرانی 500 ،نی��روی متخصص بیکار
میش��وند .اما این خود آغاز محنتی دیگر اس��ت
زیرا متخصصان ایرانی بهطورحتم به کشورهای
خارج��ی ک��وچ میکنن��د و البت��ه میتوانند از
دستمزدهای بسیار باالتری بهره ببرند .در سوی
دیگر ماج��را هیچ ی��ک از دکله��ای حاضر در
خلیجفارسازنیروهایایرانیاستفادهنمیکنندو
حتی مایحتاج غذایی آنان از دوبی تأمین میشود.
وی ادامه داد :این درحالی اس��ت ک��ه در پروژهای
که شرکت حفاری ش��مال در ترکمنستان اجرا
میکند ،کارفرما شرکت را ملزم کرده در پروژه از
نیروهایترکمناستفادهکند.همچنینبایدبهاین
نیروها ،آموزشهای الزم و گواهینامههای مربوط
بهنیروهایبومیدادهشود.
دکلایرانیارزانترازچینیوهندی
به گفته خادمی درحال حاضر 16دکل حفاری
چینی ،هندی و ژاپنی در میادین نفت وگاز ایران
در خلیج ف��ارس فعالیت میکنند ک��ه اگر ایران
میتوانست  16دکل را جایگزین کند به ازای هر
دکلبرای 400نفرفرصتشغلیایجادمیشد.
مدیرعامل حفاری ش��مال اضافه کرد :باوجود
تمام مزایای گفته ش��ده هزینه کرایه دکل ایرانی
ح��دود 135هزار دالر اس��ت که کمت��ر از اجاره
بهای  160تا 180ه��زار دالری دکلهای هندی
و چین��ی اس��ت .عالوه برای��ن اج��اره دکلهای
خارجی به خروج ارز از کش��ور منجر میش��وند.
وی همچنین مدعی ش��د که شرکت پتروپارس
بهعنوان کارفرمای فاز  13پ��ارس جنوبی ،دکل
متعلق به ش��رکت ایرانی را ترخیص کرده و دکل
هندی را در این پروژه نگه داش��ته است .هرچند
بهاعتقادویهندیدانستنشرکترقیبهمارایه
آدرس اش��تباه است ،چرا که این شرکت ماهیتی
آمریکایی -انگلیسیدارد.

