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مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، مدعی برچیدن بساط سیاسی کاری از مجموعه پرحاشیه اش شد

شستا دیگر حیاط خلوت عده ای نیست
  شستا 140 بنگاه خود را در راستای خروج از بنگاهداری واگذار می کند               لطفی در گفت و گو با »شهروند«:  تعداد شرکت های زیان ده ما محدود است
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شهروند| »عذر آنهایی که شستا را تبدیل به حیاط 
خلوت خود کرده بودند، خواســته ایم.« این موضوعی 
اســت که روز گذشــته مدیرعامل تازه منصوب شــده 
شستا در اولین نشســت خبری خود با اصحاب رسانه 
مطرح کرد و مدعی شــد دوران سیاســی کاری در این 
صندوق به سر آمده اســت. در این نشست که با حضور 
سید تقی  نوربخش، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
تأمین اجتماعی برگزار شــد، وعده داده شد که شستا 
باید  9 هلدینگ ســرمایه گذاری زیرمجموعه خود را به 
تعداد 5 هلدینگ سرمایه گذاری کاهش تا بتواند اوضاع 
خود را ســامان دهد. لطفی در ادامه این نشست گفت: 
تاکنون 140 شــرکت را شناســایی کردیم و بر اساس 
شــیوه هایی که هیأت امنا و اعضای هیأت مدیره شستا 
تدوین کردند، برنامه داریم تا  ســال 98 از این شرکت ها 
خارج بشــویم؛ چرا که تجربه نشــان داده که در ادوار 
گذشته خروج موفقیت آمیز نبوده است. به گفته او، نفت 
و گاز، دارو، بانک و بیمــه و فناوری های نوین تبدیل به 
زمینه های اختصاصی فعالیت شستا خواهد شد و شستا 
از حوزه هــای دیگر خارج خواهد شــد. مرتضی لطفی 
همچنین درباره سرمایه اولیه شــرکت سرمایه گذاری 
تأمین اجتماعی گفت: سرمایه اولیه این شرکت 3 هزار و 
900 میلیارد تومان است که البته تا سقف 8 هزار  میلیارد 
 هم امکان افزایش دارد؛ قصد ما حفظ ســرمایه های این

 سازمان است.
شستا حیاط خلوت سیاسیون شده بود

لطفی در نشست خود گفت: در دوره قبل، شستا حیاط 
خلوت سیاسیون شده بود. این افراد امروز شناسایی شده 
و عذر آنها خواسته خواهد شــد. به گفته او، شستا برای 
خروج ۲0 نفر از این مجموعه اقــدام کرده و بحث های 
مختلفی تشکیل داده ایم. چرا که این جا بیت المال نیست، 
حق الناس اســت. لطفی افزود که قرار اســت جای این 
نیروها را نیروهای متخصص، صالح نظر و دلسوز بگیرد. 
او ادامه داد: حوزه مدیریت واحدهای ما پوست انداخته 
است. از خانم های باتجربه در پست های مختلف دعوت 
به همکاری کردیم. این در حالی است که در حوزه های 

مختلف 60 هزار نیرو داریم. 
آیا گردش مالی شستا شفاف می شود؟ 

لطفی درباره آغاز شــفافیت در شستا گفت: به جهت 
تاکید علی ربیعی، وزیر کار و بر اســاس بند 6 اصل 44 
تا به امروز همه واحد هایمــان را در بورس عرضه کرده و 
آنها را در کدال قرار داده ایم. نظــام هوش تجاری را آغاز 
کرده ایم و حتی به صورت پیام های موبایلی وضع مالی 
شــرکت ها را به لحاظ نقدینگی و مبادالت تجاری برای 
واحدهای کنترل کننده ارسال می کنیم. در واقع ما برای 
نخستین بار، نظام های کنترلی را در حوزه های حسابرسی 

تشکیل داده ایم. 
با رد دیون گرفتارمان کردند 

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی با 
تأکید بر این که در سال های گذشته به منظور رد دیون 
از دولت برخی از شــرکت های کم بازده به ما واگذار شد، 
گفت: با تراکم نیروی انسانی، قدیمی بودن تکنولوژی و 
سودآوری کم این شرکت ها در جهت اصالح آنها و خروج 
از بنگاه های کم بازده در حال اقدام هستیم که امیدواریم 
هر چه سریع تر این اقدام میسر شود. لطفی تأکید کرد: 

برخی از این شرکت هایی که قرار اســت واگذار شوند، 
کم بازده، کوچک و مضر با منافع محیط زیست هستند 
که تولیدشــان توسط این ســازمان متوقف شده است 
و مابقی شــرکت ها نیز متأثر از سیاست های راهبردی 

تأمین اجتماعی است. 
 برجام باعث دیده  شدن شستا 

در جهان شده است
لطفی به تأثیرات برجام روی جذب سرمایه گذارهای 
خارجی اشــاره کرد و گفت: در ایــن خصوص اقدامات 
خوبی انجام شــده؛ به  طوری که بعد از برجام تا به امروز 
50 تفاهمنامه با کشــورهای خارجی امضا شده است و 
امیدواریم با وجود بداخالقی های آمریکا این تفاهمنامه ها 
را به مرحله عمل برسانیم. البته دو تفاهمنامه در باکو در 
حوزه دارو و یک تفاهمنامه نیز در عراق در حوزه سیمان 
در آستانه بهره برداری اســت.او ادامه داد: بعد از برجام، 
شستا کانون توجه ســرمایه گذاران شده است؛ تا جایی 
که اولین کشتی مسافربری که مجموعه صنایع عمومی 
ما تولید کرده بود به یکی از شرکت های ترکیه با ارزش 
۲9 میلیون دالر فروخته شده است و حتی برای ساخت 
این نوع کشــتی ها باز هم در آینده درخواست خواهیم 

داشت. 
تشکیل کمیته صیانت از دارایی ها 

امــا تکلیــف کارگــران و کارمندهــا و دارایی های 
شرکت هایی که قرار است شستا از آنها خارج شود، چه 
می شود؟ لطفی در این باره گفت: منشــور 9گانه برای 
صیانت از دارایی ها و حفظ حقــوق و ذخایر کارگران در 
نظر گرفته شده اســت. کمیته ای برای این کار در نظر 
گرفته شــده که به  طور جدی وظیفه پرداختن به امور 
بنگاه ها را دارد. ماموریت اصلی شستا در قالب جلوگیری 
از دست اندازی هر ذینفع غیر در راه سرمایه های کارگران 

است. 
کم و کاستی های دولت 

نوربخش هــم که در این نشســت حضور داشــت، 
تأکید کرد: خروج از بنگاهداری یکی از سیاســت های 
تأمین اجتماعی است. او گفت: در ماده 14 قانون 5 ساله 
برنامه ششم به صراحت گفته شده که دولت مکلف است 
بدهی های سازمان را در عرض 5  سال پرداخت کند که 

با وجود تالش هایی که وزیر کار و تأمین اجتماعی انجام 
دادند، نتوانستند این ردیف را در بودجه ایجاد کنند.

مدیرعامــل ســازمان تأمین اجتماعــی همچنین 
گفت: در حال حاضر 96 درصد منابع سازمان به وسیله 
فعالیت های بیمــه ای تأمین می شــود و مابقی آن نیز 
بانک، سرمایه گذاری و غیره است.نوربخش از 16 خدمت 
بیمه ای خبر داد و گفت: سرمایه گذاری در سازمان باید 
به  عنوان سرمایه گذاری ســودآور و با حفظ ارزش و حق 
بیمه برای نسل های آینده انجام شود.مدیرعامل سازمان 
تأمین اجتماعی تأکید کرد که تأمین اجتماعی از  سال 6۷ 
تاکنون یک ســری دریافتی هایی از دولت داشته که در 
قالب شرکت و بنگاه ها به سازمان واگذار شده و متاسفانه 
در این انتقال ها، سازمان حق انتخاب نداشته است.او با 
اشاره به این که از  سال 95 که در بودجه سازمان خروج از 
بنگاهداری پیش بینی شد، برنامه الزم نیز در این خصوص 
تدوین شد، گفت: سازمان، بزرگترین شریک کسب و کار 
کشور اســت و نقش مهمی در ایجاد امنیت اقتصادی و 
اجتماعی دارد؛ به  طوری که ماهیانه 6 هزار  میلیارد تومان 
منابع برای ایفای تعهدات خودمان هزینه می کنیم که 
درمجموع با در نظر گرفتن میــزان مصارف ما گردش 
مالی ماهیانه 1۲ هزار میلیاردی داریم. بنابراین می توانیم 
در تنظیم بازار نقش مهمی داشــته باشیم. مدیرعامل 
سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به این که یک میلیون و 
400 هزار نفر بدون پرداخت حق بیمه کارفرمایی، بیمه 
هستند، گفت: 3۷ صنف که شامل کارگاه های زیر 5 نفر 
می شوند، از سال های بسیار قبل تحت پوشش بیمه قرار 
گرفتند و ماهیانه ۲۲0 میلیارد تومان، برای بیمه این تعداد 
پرداخت می شود و همچنین به مدت سه  سال است که با 
وجود مذاکرات انجام شده هیچ مبلغی از سوی سازمان 
هدفمنــدی یارانه ها به ما پرداخت نشــده و ســازمان 
کمک هایی را نیز در حوادثی مانند سیل، زلزله و غیره و 

تسهیالتی برای بیمه شدگان داشته است.
ورشکستگی در تأمین اجتماعی معنا ندارد! 

مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعــی در خصوص 
ورشکســتگی ســازمان تأمین اجتماعی گفت: ما یک 
صندوق ســه جانبه گرا هســتیم و ورشکستگی در این 
سازمان از لحاظ علمی معنا ندارد؛ به دلیل این که دولت 

مشارکت تضامنی در تأمین مالی سازمان تأمین اجتماعی 
دارد و سازمان هنوز به نقطه سربه سری نرسیده است که 
البته با نگاه نقدی از نقطه سربه ســری عبور کردیم اما با 
نگاه تعهدی خیر.او خاطرنشان کرد: صندوق بازنشستگی 
کشور سال ها از نگاه علمی و هم از نگاه تعهدی از نقطه 
سربه سری عبور کرده و دولت از محل بودجه های عمومی 
به آنها کمک می کند. یا باید اصالحات ســاختاری را در 
تأمین اجتماعی انجام دهیم و یا باید قبول کنیم سازمان 
باید بودجه بگیر دولت شود که البته تالش ما این است که 
بودجه بگیر دولت نشویم و اصالحات ساختاری را نیز از 
دو  سال قبل با شــرکت بین المللی کار انجام داده ایم که 
گزارشی نیز ارایه شده اما گزارش قطعی آن 6 ماه آینده 
اعالم می شــود.او همچنین گفت: 5۷ بنگاه بر اســاس 
مصوبه هیأت امنای تأمین اجتماعی باید خارج شوند که 
49 بنگاه مربوط به شستا و 8 بنگاه مربوط به خود سازمان 
است که از شــرکت های شستا 19 شرکت بورسی و 13 

شرکت نیز غیربورسی است.
 وظیفه شستا

 حفظ امنیت شغلی کارگران است 
اما چه راهبردی برای نجات شرکت هایی که قرار است 
از شستا خارج شوند، در نظر گرفته شده است؟ لطفی در 
پاسخ به این سوال »شهروند« گفت: وظیفه ذاتی شستا 
حفظ امنیت شغلی کارگران است. به همین منظور همه 
اقداماتی که ما برای خروج از شرکت های که راجع به آن 
صحبت کرده ایم در همین راستاست. حتی تدابیری را در 
هیأت امنا اندیشیده ایم که مشوق هایی را برای خریداران 
این واحدها در نظر بگیریم.  او درباره جزییات این مشوق ها 
می گوید: با بانک رفاه وارد تعامل شده ایم که این بانک در 
جهت حفظ و پایداری این واحدها، تسهیالت ارزانقیمت 
به سرمایه گذارانی بدهد که ســراغ احیای این واحدها 

می آیند. 
حدود 8 واحد زیانده داریم

لطفی در پاسخ به این پرسش که دقیقا چند واحد از 
این واحدها زیانده هستند، به »شهروند« می گوید: تعداد 
این واحدها متأثر از برخی اقدامات دولت است. 8-۷ تا از 
این واحدها که زیانده بودند در حوزه ورق های آزبستی 
فعالیت می کردند. او که آمار دقیقی از شرکت های زیانده 
را به قطعیت اعالم نمی کند، اصرار دارد که تعداد آنها در 
همین حدود 8-۷ تا بوده و بســیار محدود و کم است. 
او می گوید: شما حتما سرنوشــت ایرانیت را فراموش 
نکرده اید. برای ایرانیت جایگزینی هم وجود نداشت که 
بتواند ورق های مناســب ایجاد کند. مدیرعامل شستا 
تصریح می کند: عمده شرکت های زیانده را در قالب رد 
دیون به ما دادند و ما امکان و ســهمی برای انتخاب آنها 
نداشــتیم و شــرکت های ما مجبور بودند برای تسویه 
مطالبات خود با دولت این شرکت ها را قبول کنند. لطفی 
به »شهروند« توضیح می دهد که برنامه راهبردی  مان 
را متناسب با سیاست های اجتماعی تغییر دادیم و تبعا 
تعدادی از واحدها که در برنامه های راهبردی ما نیستند، 
از زیرمجموعه ما خارج می شوند و این به این معنا نیست 
که آنها لزوما زیان می دهند. مانند واحدهایی مثل لطیف، 
حریر و... که تولید دستمال کاغذی می کنند و سودده 
 هســتند اما ما به علت تغییر سیاســت بنا داریم با آنها 

خداحافظی کنیم. 

رئیس پژوهشکده عمران، آب و محیط زیست

 قیمت آب در ترکیه 13، کانادا 19 
و در فرانسه 31 برابر ایران است

 ایلنا| »نعمت حسنی« رئیس پژوهشکده عمران، 
آب و محیط زیست گفت: ســرانه مصرف آب ایران 
۲برابر استاندارد جهانی اســت؛ لذا بایستی حتی 
نسبت به بحث آب مجازی نیز حساس باشیم. او با 
بیان این که قیمت آب در ایران باید 3 تا 4برابر قیمت 
کنونی باشد، ادامه داد: قیمت آب در ترکیه 13برابر، 
کانادا 19برابر، دانمارک، فرانســه و اروپا تا 31برابر 

قیمت آب در ایران است. 
او با اشاره به این که کمبود منابع اعتباری می تواند 
صدمات جدی به بدنه آب کشــور وارد کند، گفت: 
میزان متوسط آب بدون درآمد در کشور ما 30 درصد 
است که با قیمت تمام شــده 1500 تومان برای هر 
مترمکعب آب، 3600 میلیارد تومان خسارات آب 
هدررفته به کشور تحمیل می شــود. او همچنین 
میــزان حجم بارش هــای جــوی را 400 میلیارد 
مترمکعب ذکر کرد و افزود: از این میزان ۷0 درصد 
برابر ۲80 میلیــارد مترمکعب تبخیر می شــود و 
پیش بینی می شود تا پایان قرن ۲1 میزان نزوالت 
جوی با توجه به افزایش اثرات گازهای گلخانه ای و 

تغییر اقلیم به کمتر از 180میلیمتر برسد.
او با اشــاره به این که میزان پرت آب در شهرهای 
بزرگ و مهم کشــور ژاپن مانند توکیو 3 درصد و در 
ســایر نقاط آن نیز کمتر از 6 درصد است، تصریح 
کرد: میزان آب بدون درآمد و هدررفته در شهرهای 

جنوبی ما بسیار باالست.

پیشنهاد ویژه

ویترین ایران

تابان، رکورددار پروازهای تأخیردار
سازمان هواپیمایی کشوری، گزارش تأخیرهای 
پروازی ایرالین هــا در آبان ماه را منتشــر کرد که 
بر این اســاس، هواپیمایی تابان با انجام 55 درصد 
پروازهای خود به صورت تأخیردار، رتبه نخست را 
کسب کرده است. بر اساس این گزارش، هواپیمایی 
نفت ایر نیز از مجموع 13۲ پرواز، 53 درصد )شامل 
۷0 سورتی پرواز( را با تأخیر انجام داده که توانسته 
در رتبه دوم ایرالین های دارای تأخیرات پروازی قرار 
بگیرد. همچنین دو شرکت کاسپین و آسمان نیز 
درحالی توانسته اند با انجام 51 درصد پروازهای خود 
به صورت تأخیردار، رتبه ســوم ایرالین های بیشتر 
تأخیرات پروازی را کسب کنند که کاسپین، از 384 
پروازی که در مهرآباد داشته، 194 سورت پروازی را 

با تأخیر عملیاتی کرده است. 

به کالنتری توجه نکنید!
معاون وزیر جهاد کشاورزی در واکنش به محدود 
خوانــدن منابع طبیعی مانند خاک برای توســعه 
کشاورزی از سوی عیسی کالنتری رئیس سازمان 
محیط زیســت گفت: اصال به ایــن حرف ها توجه 
نکنید؛ بیش از 30 میلیــون هکتار خاک با ظرفیت 
کشــاورزی داریم که با توجه بــه محدودیت آب، 

متاسفانه از 18.5 میلیون خاک استفاده می کنیم.

دالر رکورد  سال را شکست
ایسنا| دالر و سکه که اندکی کاهش یافته بودند، 
در بازار دیروز- چهارشــنبه- سکه به روند کاهشی 
خود ادامــه داد  اما دالر به ســمت افزایش قیمت 
حرکت کرد و رکورد باالترین قیمت امســال را که 
4۲1۷ تومان بود، شکست و به 4۲19 تومان رسید. 
پوند انگلستان بیشترین کاهش را در میان ارزهای 
مورد بررسی داشته است و 5۷93 تومان قیمت دارد. 
همچنین یورو 504۷ تومان، لیر ترکیه 11۲5 تومان 

و یوان چین 655 تومان فروخته می شوند.

کاهش 16 درصدی حجم روان آب ها
حجم روان آب های دوماه اخیر کشور در مقایسه 
با مدت مشابه  سال گذشــته به میزان 3میلیارد و 
819 میلیون مترمکعب بوده که 16 درصد کاهش را 
نشان می دهد. بر اساس این گزارش، بیشترین حجم 
روان آب در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان با 

حجم یک میلیارد و 68۲ میلیون مکعب بوده است.

رشد 9/5 درصدی منابع درآمدی
پژوهشکده پولی و بانکی| جمع درآمد 8 بانک 
دولتی به  عالوه بانک مرکزی در الیحه بودجه  سال 
9۷ بالغ بر 845 هزار و ۲00 میلیارد ریال اســت که 
در این میان بانک ملی ایران بــا بیش از 316 هزار و 
850 میلیارد ریال بیشترین منابع درآمدی را به خود 
اختصاص داده است. مقایسه بودجه  سال 9۷، با  سال 
96 حاکی از رشد بیش از 9.5 درصدی درآمد بانک ها 
در  سال آینده است. براین اساس، درآمد بانک سپه 
14۲ هــزار و 610 میلیارد ریال، بانک کشــاورزی 
1۲9 هزار و 400 میلیارد ریال، بانک مسکن 1۲3 هزار 
و 900 میلیارد ریال، بانک صنعت و معدن ۲0 هزار 
و 800 میلیارد ریال، بانک توســعه تعاون 18 هزار و 
400 میلیارد ریال، پست بانک 13 هزار و ۷00 میلیارد 
ریال، و بانک توسعه صادرات 11 هزار و 800 میلیارد 

ریال در بودجه  سال 9۷ پیش بینی شده است.

ویترین جهان

اقتصاد مجازی

وضعیت اضطراری در ایتالیا 
فارس| درحالی که ایتالیا بیــش از 80 درصد به 
واردات گاز روســیه وابسته است، با انفجار خط لوله 
انتقال گاز به اروپا، وزیر اقتصاد ایتالیا در این کشــور 
شرایط اضطراری اعالم کرد. به گزارش تاس، پیش از 
این کارلو کلندا وزیر اقتصاد این کشور اعالم کرده بود 
که ضروری است تا سیستم عرضه متنوع گاز ایجاد 
کنیم. ایتالیا بیش از 80 درصد واردات انرژی از روسیه 
و یک سوم انتقال گاز روسیه به اروپا را از طریق این 
خط لوله انجام می دهد. پلیس اعالم کرد انفجار در 
منطقه ایستگاه توزیع گاز در منطقه بامگارتن اتریش 
به دلیل مشکالت تکنیکی اتفاق افتاد که براساس 
آخرین اطالعات ۲1 نفر زخمی شدند که حال یک 

نفر از آنها وخیم است و یک نفر نیز کشته شده است.

پایان حمایت بانک جهانی از نفت و گاز 
مهر|  بانک جهانی اعالم کرد به منظور حمایت از 
انرژی های نو و تجدیدپذیر از سال ۲019، از استخراج 

و کشف سوخت های فسیلی حمایت نخواهد کرد.
به گزارش راشاتودی، بانک جهانی این اقدام را با 
هدف کمک به کشورهایی که به تعهدات کاهش 
گازهای گلخانه ای عمــل می کنند انجام می دهد. 
این توافق برای حمایت از توافق پاریس اســت که 
در پایان سال ۲015 منعقد شد. این توافق قرار است 
به محدود کردن گرمایش جهانی کمک کند.بانک 
جهانی همچنین اضافه کرد که در شرایط استثنایی 
برای حمایت از صنایع باالدســتی نفــت و گاز در 
فقیرترین کشورها اقدام خواهد کرد چرا که بسیار 
بدیهی است که اســتخراج نفت و گاز و دسترسی 
 به انــرژی در این کشــورها به افــراد فقیر کمک

 خواهد کرد.

 آدرس های اینترنت 
در انحصار آمریکایی ها

شهروند| نصراهلل جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات 
با بیان این که بخش زیــادی از آدرس های اینترنتی 
در دنیا توســط کمپانی های بزرگ آمریکایی فریز 
شــده و به انحصار درآمده اســت، گفت: در ایران با 
کمبود IP آدرس مواجه هســتیم. او تأکید کرد: در 
گذشته نقش IP عمدتا آدرس دهی بود اما امروز با 
طرح مسأله اینترنت اشیا )IOT( و سایر موجودیت ها 
روی شــبکه، پدیــده آدرس و هویت بــا همدیگر 
آمیخته شده اند و در سطح جهانی یک چالش بزرگ 
سیاست گذاری به وجود آورده است.او با اظهار تأسف 
از تأخیر ایجادشده در حوزه مهاجرت به ورژن جدید 
آدرس هــای اینترنتی گفت: مجمــوع آدرس ها و 
ارتباطات موجود روی شبکه اینترنت حدود 8 میلیارد 
IP برآورد می شود اما فقط حدود 4.3 میلیارد آدرس 
اینترنتی ورژن چهار )IPV4( در دنیا موجود است و 
این در حالی است که بخش زیادی از این آدرس ها 
نیز توسط کمپانی های بزرگ آمریکایی فریز شده و 

به صورت انحصاری درآمده اند.

دنبال کردن هشتگ ها در اینستاگرام 
ایســنا|  کاربران اینســتاگرام از این به بعد 
می توانند هشــتگ های موجود در این شــبکه 
اجتماعــی را تعقیب کنند. به گزارش پی ســی 
مگ، بدین منظور در زمان مراجعه به یک صفحه 
هشتگ تنها کافی است روی دکمه جدید تعقیب 
یا follow که به این صفحات اضافه شــده ضربه 
بزنید تا تماشای پست های تازه حاوی این برچسب 
را در صفحــه  خود آغاز کنیــد. همچنین برخی 
داستان ها یا اســتوری های جدید حاوی هشتگ 
مذکور هم در بخش اســتوری شما قابل مشاهده 

خواهد بود.

یک چهارم کاربران تلگرام ایرانی اند

فارس| پــاول دوروف، مدیرعامل تلگرام که 
به دوبی ســفر کرده می گوید قصد نــدارد این 
کسب و کار را که ارزش آن به 5 میلیارد دالر افزایش 
یافته به کســی واگذار کند، او افزوده که حتی در 
برابر پیشنهاد ۲0 میلیارد دالری تسلیم نمی شود. 
به گزارش بلومبرگ، دوروف که در  ســال ۲014 
مجبور شد باقیمانده ســهام خود در بزرگترین 
شبکه اجتماعی روسیه موسوم به VK را به یکی از 
میلیاردرهای دولتی این کشور بفروشد از آن زمان 
تاکنون بر روی تلگرام متمرکز شده است. به گفته 
دوروف این شبکه اجتماعی 180 میلیون نفر کاربر 
دارد که تنها 40 میلیون نفر از آنها در ایران زندگی 
می کنند. او افزوده که هر روز 500 هزار نفر به جمع 

کاربران تلگرام اضافه می شوند.
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عدد روز

سردار عباداهلل عبداللهی فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا از طلب 30هزار  
میلیارد تومانی )10میلیارد دالر( این قرارگاه از دولت خبر داد. او افزود: در دستاورد 
تولید بنزین باید گفت که با افتتاح فاز اول ستاره خلیج فارس، امسال ۲1 میلیون لیتر 
فرآورده داشــته ایم که 1۲ میلیون لیتر آن بنزین بوده است؛ تاکنون این پاالیشگاه 
3.5 میلیارد لیتر فرآورده داشــته که 1.5 میلیارد لیتر آن بنزین بوده است. به گفته 
او، قرارگاه خاتم در مورد پرداخت مالیات ما، تابــع مقررات بوده و معاف از پرداخت 

مالیات نیست.

شــورای پول و اعتبار در مصوبه دیروز خود مقرر کرد؛ ورود و صدور پول رایج کشــور 
توسط هر مســافر- اعم از اتباع ایرانی یا اتباع خارجی- حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال 
بالمانع اســت. همچنین براســاس مصوبات این جلســه، حادثه دیدگان آتش سوزی 
ساختمان پالسکو دارای چک برگشتی به مدت دو سال از محدودیت های دستورالعمل 
حساب جاری برای دریافت دسته چک جدید مستثنی شدند. این افراد توسط اتاق اصناف 
ایران به شورای هماهنگی بانک ها و درنهایت به بانک های عامل مربوطه معرفی خواهند 
شد. چک های برگشتی مربوط به دسته چک های جدید صادره مشمول این حکم نیست.

10 
میلیارد دالر

5 
میلیون 

تومان

سقف پول همراه مسافر تعیین شد خاتم االنبیا از دولت طلب دارد

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:19/00- 18/30

نگاهی به فروش فرآورده های نفتی در مرزها
این واقعیت را نباید کتمان کرد که بخشی از مناطق 
همجوار مرزهای کشور در زمره مناطق توسعه نیافته 
محسوب می شــوند. به همین خاطر یکی از دغدغه  
دولت ها اقداماتی اســت که باید در راســتای بهبود 
معیشت شــهروندان و هموطنان مقیم این مناطق 
انجام دهند. در ســال های متوالی به دالیل مختلف 
بخش صنعت حاضر به ورود این بخش از کشور نشده 
و بنابراین عمده فعالیت های اقتصادی در این مناطق، 

معطوف به بخش تجاری و بازرگانی بوده است. 
در سال های گذشته پدیده قاچاق فرآورده های نفتی 
در مرزهای کشور به یکی از تجارت های معمول تبدیل 
شده که مشکالت زیادی را به  لحاظ امنیتی، انسانی، 

اقتصادی و اجتماعی پدید آورده بود. 
به همین خاطر دولت تصمیم گرفت که در یک اقدام 
منطقی، بساط تمام فعالیت های غیرقانونی مرتبط با 
فرآورده های نفتی را جمع کرده و به جای آن از طریق 
یک سری طرح مشخص، این فعالیت ها را در قالب های 

قانونی و تحت کنترل خود سامان بخشد. 
بدین  ترتیب طبق قانون، ســه نوع طرح »فروش 
مرزی« برای فرآورده های نفتی تمهید شده است. این 
سه نوع طرح شامل »خرده فروشــی در بازار مرزی«، 
»فروش در بــاک خودروهای خروجــی از مرزهای 
کشور« و »فروش به مرزنشینان شعاع ۲0کیلومتری« 
است. تمامی این اقدامات از سوی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی به عنوان تنها متولی مدیریت تأمین 

و توزیع سوخت مایع در کشور انجام شده است. 

هــدف از طــرح »خرده فروشــی در بازارچه های 
مرزی«، تأمین نیاز خودروهای خارجی مراجعه کننده 
به بازارچه های مرزی کشــور اســت. به این صورت 
که جایگاه هایی در برخی نقاط مرزی احداث شــده 
و خودروهایی که کاالهــای خارجی را برای عرضه در 
بازارچه های محلی حمل می کنند، بعد از تحویل بار 
خود، اقدام به سوختگیری در این جایگاه  می کنند و 

از کشور خارج می شوند. 
نرخ فرآورده در این جایگاه ها از طریق شیوه اجرایی 
مخصوصی تعیین و دریافت می شــود. به این منظور 
کمیته ای به نام »کمیته نرخ گذاری« تشکیل و نرخ 
فروش مســتقیم فرآورده را در چارچوب فرمولی از 
نرخ های صادراتــی و FOB در پایانــه مرزی تعیین 
می کند. معموال این نرخ حــدود بین 80 تا 95درصد 
نرخ عرضه همان سوخت در نخستین جایگاه کشور 

مقابل است.
همچنین در طرح »فروش در بــاک« با عنایت به 
اختالف نرخ های داخلی با نرخ فرآورده در کشورهای 
همجوار و به  منظور جلوگیــری از خروج غیرقانونی 
فرآورده، میزان مابه التفاوت نرخ داخلی و نرخ فروش 
مستقیم از وسایل نقلیه ای که قصد خروج از کشور را 

دارد، دریافت می شــود. در ابتدا وسیله نقلیه مربوطه 
به محوطه مشخصی هدایت شــده و میزان سوخت 
داخل باک آن، اندازه گیری می شود. آنگاه مابه التفاوت 
نرخ ســوخت بر مبنای نرخ تعادلی محاسبه و مبلغ 
مربوطه گرفته می شود. در اینجا نیز، کمیته نرخ گذاری 
براساس روش ها و دستورالعمل  های مربوطه اقدام به 

تعیین نرخ فرآورده می کند.
از سوی دیگر، با هدف ایجاد درآمد برای مرزنشینان 
و جلوگیری از مهاجرت های شــهروندان ساکن در 
نزدیکی مرزها و همچنین مبارزه با قاچاق ســوخت، 
هیأت وزیران مصوبه ویژه ای را تدویــن و ابالغ کرده 
اســت که طی آن، طرح »خرده فروشــی سوخت در 

بازارچه های مرزی« انجام می شود.
مضمون مصوبه آن است که این ساکنان می توانند 
میزان مشــخصی از فرآورده را خریــداری کرده و به 
قیمت های موجود در کشورهای همسایه به فروش 
برسانند. در این مصوبه وزارت نفت موظف شده با ایجاد 
جایگاه های عرضه ســوخت در مرزها و بازارچه های 
رسمی، نسبت به فروش فرآورده های نفتی به ساکنان 
روستاهای مرزی تا شعاع ۲0کیلومتری مرز و با قیمت  

تعادلی اقدام کند.

به این ترتیب بازارچه هــای محدودی در این نقاط 
ایجاد شــده اســت. همچنین جهت رعایت حقوق 
ساکنان این مناطق، تشکل هایی در قالب شرکت های 
تعاونی محلی تأسیس شده و همه ساکنان متقاضی در 
آن به عضویت درآمده اند. شرکت تعاونی مزبور به نیابت 
از تمامی اعضا، عملیات مربوطه را صورت داده و درآمد 
حاصل از آن فیمابین اعضا و ســهامداران موردنظر 
توزیع می شــود. در ایــن بخش نیــز، مکانیزم های 

مشخصی برای نرخ گذاری حاکم است. 
قابــل ذکر این کــه در بخــش فروش مــرزی به 
مرزنشینان فقط گازوییل عرضه می شود. این میزان 
در  ســال 1394 حود 116.8 میلیون لیتر و در  سال 
1395 حدود 389 میلیون لیتر و برای  سال جاری تا 

پایان مرداد حدود 146 میلیون لیتر ثبت شده است. 
در بخش خرده فروشی نیز در  سال 1394 و 1395 
به ترتیب 55 میلیون و 85 میلیون لیتر فرآورده تحویل 
شــده که این شــاخص در 5 ماهه اول  سال جاری به 

39 میلیون لیتر رسیده است. 
فــروش مــرزی مرزنشــینان در مناطق پخش 
فرآورده های نفتی شــامل منطقه  ارومیه )بازرگان(، 
منطقه میاندوآب )تمرچین(، منطقه خراسان جنوبی 
)ماهیرود(، منطقه کردســتان )باشــماق(، منطقه 
خراســان رضوی )بازارچه دوغارون(، منطقه چابهار 
)ریمدان( بوده و در منطقه زاهدان نیز سه نقطه )شامل 
میرجاوه، زابل و سراوان( به همین منظور اختصاص 

یافته است.
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