اقتصادی
بانک-بیمه

بیش از  18هزار سهم سهام عدالت در بانک

آینده فروش رفت

پول سهام عدالت برای سهامدارانی که ازطریق بانک آینده اقدام به فروش سهام
خود کردهاند ،تاکنون رأس موعد پرداخت شده است.
به گزارش اعتدال ،روند فروش سهام عدالت سهامدارانی که در بازه زمانی پانزدهم
تیر تا چهارم شــهریور امسال از طریق این بانک اقدام کردهاند ،بیش از  18هزار
ســهم ،به ارزش بیش از 82میلیارد ریال است که فرآیند واریز پول سهام عدالت
برای متقاضیان فروش آن ،صورت گرفت و به حساب آن ها واریز شد.
برای متقاضیانی که تاکنون با وجود ثبت نام ،واریزی نداشته اند ،باید برای آگاهی
از وضعیت کارگزار ناظر خود ،با مرکز اطالع رسانی ذی نفعان بازار سرمایه و سهام
عدالت به شــماره  ،1569تماس حاصل نمایند ،چون ممکن اســت کارگزار ناظر
برخی از این متقاضیان محترم ،کارگزاری دیگری باشد.

آمادگی بانک توسعه تعاون جهت مشارکت

حداکثری در توسعه و ایجاد اشتغال در
سیستان و بلوچستان

عضو هیئتمدیره بانک توسعه تعاون به همراه هیاتی از وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی به منظور بازدید از طرحهای اشتغالزایی سیستان و بلوچستان و شرکت
در نشستهای تخصصی توسعهای ،به این استان سفر کردند.
به گزارش اعتدال ،امیر هوشنگ عصارزاده عضو هیئتمدیره بانک توسعه تعاون،
با همراهی عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی ،حبیباهلل دهمرده نماینده زابل در مجلس شورای اسالمی ضمن
سفر به استان سیستان و بلوچستان از آخرین وضعیت فعالیت واحدهای تولیدی و
طرحهای تعاون و اشتغال روستایی در این منطقه بازدید نمودند.
بازدید و بهرهبرداری از طرحهای مهم تولیدی و صنعتی در استان
در جریان این بازدید عصارزاده با حضور معاونین توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت
تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی معاون اقتصادی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و
نماینده محترم مردم شهرستان زابل در مجلس شورای اسالمی از ایستگاه پمپاژ
طرح آبیاری دشــت سیستان در منطقه سیســتان و بلوچستان شهرستان زهک
بازدید نمود.
این طرح که با ظرفیت پمپــاژ  ۲/۱۴متر مکعب در ثانیه نواحی هیرمند و زهک
به مســاحت  ۱۸۰۰۰هکتار را آبرســانی میکند ،یکی از طرحهای موثر در رونق
اقتصادی این منطقه است که با حمایت بانک توسعه تعاون به بهرهبرداری رسیده
است.

لزوم حمایت از افسران جنگ اقتصادی در

شرایط دشوار

سید حسین حسینیان در ویژه برنامه اقتصادی «چشم انداز» تحت عنوان «جهش
تولید و حمایت مالی از صادرکنندگان» در برنامه ای تلویزیونی ،افزود :بانک توسعه
صادرات از طریق شعب خود در سراسر کشور آماده پذیرش درخواست تسهیالتی
و ارائه خدماتی چون صدور انواع ضمانت نامه ،گشــایش اعتبار اسنادی داخلی و
مشاوره های صادراتی در حوزه های مختلف به صادرکنندگان است.
بــه گزارش اعتدال ،وی با بیان اینکه صادرکنندگان در شــرایط کنونی کشــور
افســران جنگ اقتصادی هستند،گفت :با توجه به اعمال تحریم های ناعادالنه و
همچنین شرایط دشوار تولید و تجارت ناشی از شیوع کرونا ،صادرکنندگان نباید در
میدان جنگ اقتصادی رها شوند.
رئیس اداره کل صادرات کاال بانک توسعه صادرات ایران با بیان اینکه این بانک
به لحاظ شرایط منابع ریالی در شرایط مطلوبی قرار دارد ،اظهار داشت :اولویت اول
اگزیم بانک ایران ،تامین منابع ریالی صادرکنندگان است اما ،شرکتهای صادراتی
که نیاز به واردات تجهیزات و مواد اولیه خارجی داشــته باشــند هم میتوانند از
تسهیالت ارزی با رعایت شرایط خاص کشور استفاده کنند.
حسینیان گفت :بانک در پرداخت تسهیالت دقیقا نرخهای مصوب شورای پول و
اعتبار را رعایت می کند و کمترین نرخ فعلی تســهیالت بانک  5/14درصد است
که مربوط به منابع تلفیقی بانک و صندوق توسعه ملی است.
رئیس اداره اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران با تاکید بر ضرورت افزایش تعامل
اگزیم بانک کشور با صادرکنندگان ،گفت :هرچند به دلیل شرایط ناشی از کرونا،
جلسات معرفی خدمات و تسهیالت بانک توسعه صادرات در استان ها که پیش از
این به صورت ادواری انجام می پذیرفت،برگزار نمیشود ،اما نهایت تالش ما در
این بانک توسعه ای ایجاد ارتباط موثر با جامعه صادراتی و تولیدکنندگان صادرات
محور کشور است.

عملکرد خوب بانک رفاه کارگران در

مبارزه با کرونا و حمایت از کارکنان نظام
سالمت

رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشــت گفت :بانک رفاه
کارگران در بســیج ملی مبارزه با کرونا و ارائه تســهیالت و اقدامات حمایتی از
کادر درمان و کارکنان نظام ســامت کشور بســیار خوب عمل کرده و شایسته
تقدیر است.
به گزارش اعتدال ،درمان و آموزش پزشکی ،دکتر کیانوش جهانپور رئیس مرکز
روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در حاشیه
دیدار با للـــهگانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران با بیان این مطلب اظهار داشت:
متأســفانه شیوع ویروس کرونا ن ه تنها کشــور عزیزمان بلکه سراسر جهان را با
دشواری های عدیدهای مواجه ساخته و هزینه های بسیاری را به کشورها ،جوامع
و از جمله ایران تحمیل کرده است.وی با اشاره به جانفشانی های کارکنان نظام
ســامت و کادر درمانی کشــور در مبارزه با کرونا و ابتال و شــهادت تعدادی از
پزشــکان ،پرستاران و پیراپزشکان ،خاطر نشان کرد :نظام بانکی و به ویژه بانک
رفاه کارگران در این مسیر دشوار همواره حامی و یاور ما بوده اند و دوشادوش نظام
سالمت و مدافعان سالمت گام برداشته اند.

کسب تندیس زرین دومین دوره جایزه

ملی حسابرسی داخلی

تندیس زرین دومین دوره جایزه ملی حسابرسی داخلی به مدیرعامل بانک مسکن
اعطا شد.
به گزارش اعتدال ،شــایان مدیرعامل بانک مســکن در مراسم اعطای جایزه
مذکورو کســب عنوان برترین بانک ( )A+در زمینه بهینه سازی استقرار نظام
حسابرســی داخلی و تثبیت جایگاه ســازمانی واحد حسابرســی داخلی اظهار
داشت:حسابرســی داخلی از آنجا حائز اهمیت اســت کــه ازاین طریق تمامی
فعالیتهای مالی و غیر مالی ســازمان مورد ارزیابی قرار گرفته و اصالح فرایندها
و متعاقب َا ایجاد ارزش افزوده ســازمانی را بدنبال خواهد داشــت.وی همچنین
با اشــاره به نقش کمیته های حسابرسی ،ریســک و تطبیق در نظام حاکمیت
شــرکتی ،تاکید کرد :وجود یک واحد حسابرسی داخلی مستقل و بی طرف می
تواند منجر به ارزش افزایی و بهبود عملیات شــده و سازمان را با به کارگیری
شیوه ای اصولی و نظام مند جهت ارزیابی و بهبود اثربخشی فرایندهای مدیریت
ریسک ،کنترل و حاکمیت ،در دستیابی به اهدافش یاری کند.دکتر شایان ضمن
تشــکر از هیات مدیره و ارزیابان انجمن حسابرسان داخلی ایران به عنوان تنها
مرجع حرفه ای کشــور در این حوزه اظهار داشــت :برای بانک مسکن افتخار
بزرگی اســت که توسط یک موسســه بنام وحرفه ای و طی یک ارزیابی دقیق
حائزرتبه برترین بانک در بین تمامی بانک های شــرکت کننده دردومین دوره
جایزه ملی حسابرســی داخلی شده اســت و قطعا این جایزه موجب ارتقاء برند
بانک مسکن وتثبیت جایگاه این بانک خواهد شد.
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یک نماینده مجلس مطرح کرد:

چابکسازی شبکه بانکی با خروج از بنگاهداری

عضو هیات رییسه کمیسیون امور داخلی
کشــور و شــوراها در مجلس گفت :دور
شــدن بانکها از بنگاهداری چابکسازی
شبکه بانکی را تسریع میکند.
محمدحســن آصفری در گفتگو با ایبِنا،
بــا تاکید بر ضرورت انجــام بانکداری از
ســوی بانک ها و دوری از بنگاه داری،
گفت :نخستین گام برای عمل به رسالت
از سوی بانک ها باید فروش اموال مازاد
آنها باشد.
نماینــده مردم اراک در مجلس شــورای
اســامی با بیان اینکه روی آوردن بانک
ها به بنگاه داری مفسده های بسیاری را
در پی خواهد داشت ،افزود :بانک مرکزی

باید با ابالغ دستورالعمل های تسریع در
فروش امــوال مازاد در شــبکه بانکی را

پیگیری کند.
آصفــری ادامــه داد :انتظار مــا از بانک

مرکــزی رســیدگی عاجل بــه وضعیت
شبکه بانکی با هدف کاهش اموال مازاد
آنها اســت .این نماینده مردم در مجلس
یازدهم بــا بیان اینکه فروش اموال مازاد
در شبکه بانکی می تواند تسهیالت دهی
از ســوی آنها را تقویــت کند ،گفت :دور
شــدن بانک ها از این نوع بنگاه داری ها
چابکسازی شبکه بانکی را تسریع میکند.
عضو هیات رییسه کمیسیون امور داخلی
کشــور و شــوراها در مجلس شــورای
اسالمی یادآور شــد :باید با الگوگیری از
کشورهای موفق حتی حجم شعب بانکی
نیــز کاهش یابد تا به این ترتیب مســیر
رشد اقتصادی هموار شود.

انتقال سهام عدالت متوفیان تا پایان سال جاری

مدیر برنامهریزی شــرکت ســپردهگذاری مرکزی اعالم
کرد :عملیات انتقال ســهام عدالــت متوفیان در ماههای
آینده نهایی میشود.
به گــزارش ایبِنــا ،محمدجواد فرهانیــان درباره آخرین
اقدامــات واگذاری ســهام عدالت اموات اظهار داشــت:
بخشــی از اقدامات فراهم شــدن زیرســاختها برای
واگذاری الکترونیک این ســهام به وراث است و بخشی
دیگر پیوســتن و لینک شــدن دو ارگان و دستگاه قوه
قضاییه و شرکت سپردهگذاری مرکزی است.
وی ادامه داد :البته عمده اقدامات زیرســاختی انجام شده
اما لینک دو دستگاه به یکدیگر زمانبر است .نمیخواهیم
مردم را در وضعیت اضطرار قرار دهیم و پیشــنهاد ما به
همه مردم این اســت که تا فراهم شــدن زیرساختها

اقدامات مربوط به انحصار وراثت را انجام دهند.
مدیــر برنامهریزی شــرکت ســپردهگذاری گفت :طبق
مصوبات ،مالیات ســهام عدالت وراث هم بخشیده شده
است .فرهانیان درباره زمان انتقال سهام عدالت اموات به
وراث اظهار داشت :این موضوع بستگی به آماده بودن دو
دستگاه دارد البته شــرکت سپردهگذاری مرکزی قسمت
عمــده راه را رفته اســت .عملیات انتقال ســهام عدالت
متوفیــان در ماههای آینده قابل انجام خواهد بود و مردم
نگران این موضوع نباشند.
وی در پاســخ به این ســوال که عدهای از وراث نگران
کاهش قیمت ســهام عدالت هســتند و در صورت تاخیر
احتمال ریزش بیشتر این ســهام آنها را متضرر میکند،
گفت :وراث ســهام عدالــت اموات عمال ســهام داران

شرکتهای سرمایه گذاری استانی خواهند بود و مشمول
روش غیر مستقیم هســتند چراکه کسی روش مدیریت
ســهام را برای انها انتخاب نکرده اســت .بنابراین کسی
بازنده نیست.
مدیــر برنامهریزی شــرکت ســپردهگذاری تاکید کرد:
نمیتوانیم قولی بدهیم اما شاید برای این دسته از افراد،
روش جدیدی انتخاب شود تا بتوانند سهام به ارث رسیده
را مدیریت کنند اما در حال حاضر برداشــت اما این است
که تمام کســانی که میراثدار ســهام عدالت متوفیان
هستند روش غیرمســتقیم را انتخاب کردند .فرهانیان با
بیان اینکه در  ۱۰ســال گذشته حدود دو میلیون و ۵۰۰
هزار نفر از سهامداران عدالت فوت شدهاند ،گفت :عمده
متوفیان سهام عدالت از استان تهران هستند.

ایمیدرو ،راهبری سبدگردانی شرکتها و صنایع معدنی را
برعهده گرفت

ایمیدرو با همکاری بورس اوراق بهادار،
راهبری سبدگردانی شرکت های معدن
و صنایع معدنی بازار ســرمایه را برعهده
گرفت.
به گزارش اعتدال ،ســازمان گســترش
و نوســازی معادن ایــران (ایمیدرو) با
همکاری بــورس اوراق بهادار ،راهبری
ســبدگردانی شرکتهای معدن و صنایع
معدنی بازار ســرمایه را برعهده گرفت.
این تصمیمی بود که در نشســت رییس
ســازمان بــورس ،رییس کمیســیون
اقتصــادی مجلس شــورای اســامی،
ایمیــدرو و مدیران عامل شــرکتهای
بزرگ معدنی و صنایــع معدنی با هدف
حمایت از سهامداران به ویژه سهامداران
خرد اتخاذ شد.
خداداد غریب پور ،رئیــس هیات عامل
ایمیدرو در این جلســه اظهار داشــت:
طبق موافقت به عمل آمده ،مقرر شــد
شــرکتهایی که فاقد ســبدگردانی در
بازار بورس هســتند ،تا سقف  ۲۰درصد
از ارزش شــناور شــرکت متبوع خود را
برای تشکیل یک شــرکت سبدگردانی،
تخصیص دهند.
معاون وزیر صنعت معــدن و تجارت با
بیان اینکه ایــن امر با هماهنگی بورس
و تمامــی شــرکتهای معدنی و صنایع
معدنی و شــرکتهای دارای سبدگردان
حاضر در بورس انجام میشــود ،اظهار
داشــت :مدیریت ســبدگردانی توســط
ایمیدرو و از سوی قائم مقام این سازمان
و مدیــر عامل شــرکت بــورس ،انجام
خواهد شد.
غریــب پور با اشــاره به اینکــه کنترل

نوســانات و صیانت از سهام سهامداران
خــرد جــزو وظایــف اولویــت دار این
ســبدگردانی اســت ،تاکید کرد :در گام
نخست ،شــرکتهای معدنی و صنعتی
چادرملو و گل گهر و نیز فوالد خراســان
پیشــنهاد برای ارایه سهم شناور در این
صندوق ســبدگردانی را طــی روزهای
آینده ،به سازمان بورس ارایه میدهند.
راه اندازی «نخســتین شــرکت سهامی
عام پروژه» تحت مدیریت ایمیدرو
رییــس هیات عامل ایمیــدرو همچنین
خبر داد :شــرکت توسعه معادن و فلزات
(تحــت مدیریــت ایمیدرو) ،نخســتین
شرکت بورسی است که «شرکت سهامی
عام پروژه» راه اندازی کرده است.
غریــب پور درباره جایگاه شــرکتهای
این بخش یادآور شد :ارزش شرکتهای
معدن و صنایع معدنی بورسی  ۶۵میلیارد
دالر است که شامل  ۸۵شرکت در بازار
بورس هستند.
وی اظهار داشــت :مقایســه  P/Eنشان
میدهد که شــرکتهای بخش معدن و
صنایع معدنی با وجود جذاب بودن ،سود
کمتری تقســیم کرده و بیشتر سود را به
سمت اجرای طرحهای توسعهای هدایت
کردهاند.
بــه گفتــه غریب پــور ،نســبت P/E
شــرکتهای معدن و صنایع معدنی ۲۶
درصد اســت در حالی که فضای رشد تا
 ۳۰درصد (متوســط نرخ پی  /ایی بازار)
را دارند.
وی همچنیــن گفــت :در حالی که ۱۴
درصد از درآمد شــرکتهای بورسی در
اختیار این شرکتها است اما  ۲۳درصد

دبیر کانون انجمنهای صنفی کامیونداران
از چهار برابر شــدن قیمت الســتیک در
شرایط کنونی و پس از برداشتن ارز دولتی
آن انتقاد کرد و گفت :چرا باید قیمت یک
حلقه الســتیک از واردات تا بازار داخلی
بیــش از دو برابر شــود و نظارت دقیق و
درســتی روی تولیــد و واردات آن وجود
نداشته باشد؟
احمد کریمی در گفتوگو با ایســنا ،اظهار
کرد :از اوایل تابســتان سال  ۱۳۹۷مساله
کمبود الســتیک در بازار مطرح شد ،چرا
که الستیکی برای عرضه وجود نداشت و
همین مساله سبب افزایش قیمت آن شد.
در نهایت از سوی کمیســیون عمران در
همان سال اعالم شد که اگر وارد کنندهای
میتواند به این عرصه وارد شود به او مجوز
میدهیم تا بتواند کمک کند؛ اما در آن زمان
هیچ اطالعات و آمار دقیقی از میزان تولید،
واردات و نیاز کشور به الستیک در وزارت
صنعت ،معدن و تجارت وجود نداشت.
دبیر کانون انجمنهای صنفی کامیونداران
ادامه داد :آمارهای منتشر شده نشان میداد
نیاز خودروهای ســنگین در بخشهای
مختلف حمل و نقل عمومی ساالنه پنج
میلیون حلقه الستیک است که یک میلیون
حلقه در داخل تولید شده و  ۵۰۰هزار حلقه
به صورت رسمی وارد میشود؛ یعنی بیش
از  ۳.۵میلیون حلقه الســتیک به صورت
غیررسمی و قاچاق به کشور وارد میشد.
در نهایت ســامانهای در سازمان راهداری
طراحی شــد که قرار بود براساس کارکرد
به صاحبان وســائل حمل و نقل عمومی

سنگین الســتیک تحویل شود که سبب
شد الســتیک موجود در کشور عادالنه و
براساس کارکرد بین رانندگان توزیع شود.
وی به برخی مشــکالت توزیع الستیک
در سالهای گذشته اشاره کرد و گفت :به
عنوان مثال برخی از ســایزهای الستیک
وســایل حمل و نقل عمومی سنگین که
مورد نیاز کامیونت و کامیونهای قدیمی
اســت کمتر ثبت سفارش و وارد میشد و
بیشترین مشکل هم در این بخش وجود
داشــت؛ در حالی که برخی از الستیکها
آنقدر زیاد بود که مشــتری برای آن وجود
نداشت و در انبارها نگه داشته میشد.
 ۴برابر شدن قیمت الستیک با ارز نیمایی
کریمی دربارهی قیمت الســتیک اظهار
کرد :تصمیم درستی که دولت در سالهای
گذشــته گرفت این بود که ارز دولتی به
تولید و واردات الســتیک اختصاص داد و
این مساله سبب شد که قیمت الستیک تا
حد زیادی کنترل شود ،اما امسال تصمیم
دولت عوض شد و ارز الستیک از دولتی به
نیمایی تغییر کرد و همین مساله سبب شد

از سود را در اختیار دارند.
رییس هیات عامل ایمیــدرو با تاکید بر
اینکه شــرکتهای بزرگ بخشی از سود
خود را صرف توســعه کردهاند ،گفت :در
شرکتهای زیرمجموعه ایمیدرو ،شامل
فــوالد مبارکه ،مــس ،گل گهر ،فوالد
خوزســتان ،چادرملو ،غدیــر ایرانیان و
غیره ۴ ،میلیــارد و  ۸۷۹میلیون یورو و
 ۴۰هزار میلیارد تومان طرح توســعهای
تعریــف کردهایم .وی تاکیــد کرد :این
امر نشــان از آینده درخشان شرکتهای
معدنــی و صنایــع معدنــی در بورس
میدهد.
غریب پــور افزود :ارزش شــرکتهای
معــدن و صنایــع معدنــی در بورس به
نرخ ارز نیما ۷۳ ،میلیارد دالر اســت در
حالی که کل ارزش بــازار  ۲۷۴میلیارد
دالر اســت با احتساب فرابورس به ۳۲۲
میلیارد دالر میرسد.
در ادامه امیر صباغ مدیر سرمایه گذاری
و اقتصادی ایمیدرو به ارایه پیشنهادهای
ایمیــدرو بــرای تقویــت بــازار بورس
پرداخت و اظهار داشت :تشکیل صندوق
بازارگردانی بــه ارزش  ۳۰هزار میلیارد
تومان ،اجــرای مصوبه بــورس درباره
مصوبه  ۱۰درصد ســهام خزانه ،اجرای
مصوبه بورس اوراق اختیار فروش تبعی
و بیمه سهام ،تسریع در افزایش سرمایه
شــرکتها ،تجدید ارزیابــی در صورت
لزوم ،افزایــش اعتبارات ســبدگردانان
مستقل ،هماهنگی بیشتر با شرکتهای
حقوقی فروشــنده ســهام برای کنترل
هیجانات بــازار و هماهنگی بیشــتر با
بازارگردانان شــرکتهای تابعه ایمیدرو

جزو پیشنهادهای این سازمان است.
وی تاکیــد کرد :ســهام شــرکتهایی
همچون فوالد مبارکــه ،ملی مس ،گل
گهر ،چادرملو ،فوالد خوزســتان و فوالد
خراســان ،بنیادی است و میتواند نجات
بخش کل بورس باشد.
وی یــادآور شــد :افزایــش ســرمایه
شرکتهای بزرگ معدن و صنایع معدنی
از  ۳۴هــزار میلیارد تومان ســال  ۹۷به
 ۸۹هزار میلیارد تومان در ســال جاری
میرسد.
سرمایه گذاریهای مس در راه است
در این نشست اردشیر سعدمحمدی مدیر
عامل شرکت ملی صنایع مس ایران نیز
با بیان سرمایه گذاریهای این شرکت،
گفت :ســرمایه گذاریهای شرکت مس
از محدوده  ۲میلیارد یورو به  ۴.۵میلیارد
یورو میرسد که این مقیاس حتی برای
کشورمان نیز رقم قابل توجهی محسوب
میشود.
ســعدمحمدی درباره اکتشــافات جدید
شــرکت مــس گفــت :امســال معدن
ارزشــمند با ذخیره  ۵۳۰میلیون تنی را
معرفی خواهیم کرد .وی ادامه داد :سهام
مس به گونهای اســت که منافع باالیی
برای بازار ســهام به ویژه ســهامداران
حقیقی به همراه خواهد داد.
وی تاکید کرد :حتی در شــرایط تحریم
هیچ دغدغهای بــرای فروش کاتد مس
نداریم .وی از مدیــران بورس خواهان
کاهش زمان بروکراســی برای افزایش
سرمایه شــرکت و همچنین پذیرش ۵
شــرکت جدید مرتبط با مــس در بازار
سرمایه شد.

انتقاد از افزایش قیمت الستیک و نبود نظارت درست

که قیمت الستیک چهار برابر شود.
دبیر کانون انجمنهای صنفی کامیونداران
اضافه کرد :به عنوان مثال قیمت یک حلقه
الســتیک خودروهای ســنگین که با ارز
دولتی حدود چهار میلیون تومان بود ،با ارز
نیمایی به بیش از  ۱۶میلیون تومان در بازار
رسید .همچنین برخی از این خودروهای
سنگین مانند اتوبوس و کامیونهای حمل
فرآوردههای نفتی و کاالهای پرخطر که
باید الستیکهای با کیفیت باال و برندهای
خوب باشد ،بیش از این با افزایش قیمت
مواجه شــدند؛ چــرا که به عنــوان مثال
الستیکی که تا پیش از این کمتر از هفت
میلیون تومان در سامانه عرضه میشد به
بیش از  ۲۶میلیون تومان در بازار رسید.
توقف ناوگان در آشفت ه بازار الستیک
وی تصریح کرد :در حال حاضر آشــفته
بازاری در زمینه الســتیک ایجاد شده که
رانندگان را با مشــکالت بسیاری مواجه
کرده اســت .در نامه اخیری که به معاون
اول رییس جمهور نوشتیم اعالم کردیم که
در این شرایط توقف ناوگان متصور است

و اگــر برای دولت اهمیت دارد باید هرچه
سریعتر به این وضعیت سامان بدهد.
دبیر کانون انجمنهای صنفی کامیونداران
اعــام کرد :وزیر راه و شهرســازی اخیرا
دســتور داده که همه الستیکهایی که
تا اول شــهریورماه امسال وارد شدند و در
گمرکها مانده اند بــا ارز دولتی ترخیص
شوند که شامل  ۵۰۰هزار حلقه الستیک
می شــود و میتواند با عرضه در سامانه
ســازمان راهــداری بازار الســتیک را تا
حدودی متعادل کند ،اما تاکنون این اتفاق
نیفتاده است.
وی تصریح کرد :در این شرایط که حداقل
 ۵۰درصد الســتیک تولیدی به بازار آزاد
وارد میشــود و به گرانیها دامن میزند،
چگونه یک راننده وســیله نقلیه سنگین
مانند کامیون یا اتوبوس میتواند ســاالنه
حداقل نیاز خود به چهار حلقه الستیک را
تامین کند که هزینهای بالغ بر  ۸۰میلیون
تومان برای او به همراه دارد؟
کریمی اظهار کرد :به نظر میرسد دولت
باید ضمن دســتور به همه دستگاههای
اجرایی متولی برای شناسایی دقیق نیازها،
سامانه الســتیک را دوباره فعال کند و با
وارد کردن الستیکهایی که در گمرکها
معطل مانده بتوانند سروســامانی به این
بازار دهد .همچنین نظارت بیشتری روی
الستیکهای وارداتی ایجاد کند؛ چرا که
قیمت آنها به درستی از سوی وارد کنندگان
اعالم نمیشود و با این وجود تا زمانی که
به دست رانندگان میرسد بیش از دو برابر
افزایش قیمت پیدا میکند.
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انرژی

تصمیمات خطرناک در بزرگترین
شرکت تولیدکننده نفت کشور

تصمیمســازیهایی در شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در حال انجام
اســت که در صورت عملیاتی شــدن ،صنعت نفت کشور را زمینگیر میکند.
به گزارش مهر ،تصمیم سازی هایی در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
در حال انجام اســت که در صورت عملیاتی شــدن ،صنعت نفت کشــور را
زمینگیر میکند.
اســفندماه سال /۱۳۹۶ جلســه تصمیم گیری درباره طرحهای نگهداشت
و افزایش تولید
اســفندماه ســال  ۱۳۹۶است؛ از پشــت درهای بسته جلسات طبقات  ۱۴و
 ۱۵وزارت نفت خبرهای خوبی به گوش نمیرسد .طبق شنیده ها بیژن نامدار
زنگنه در جلســات مربوط به طرحهای نگهداشــت و افزایش تولید موسوم به
جلسات  EPCFکه هدف آن افزایش و نگهداشت تولید است اصرار بر امری
دارد کــه دقیقــ ًا خالف اهداف و روح این طرحهاســت .به گفته مطلعین ،وی
اصــرار دارد کلیــه فعالیتهــای مرتبط با نگهداشــت و افزایش تولید متوقف
شود!
مدیر فنی وقت شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب اما در این جلســات با
ارائه دلیل عنوان می کند که توقف فعالیتها ســبب افت تولید اســت .طبق
اظهار حاضرین پاسخ وزیر اما شنیدنی و عجیب است« :مرا از تولید نترسانید،
بگذارید تولید بشود  ۲میلیون بشکه» .به نظر می رسد وی خبر از تحریمهایی
دارد که در اواســط ســال  ۹۷دامنگیر صنعت نفت می شود.
بیم بیکاری در پی ترخیص دکلها  /من مســوول اشــتغال نیستم
حال این ســوال مطرح اســت که چگونه و از کجا؟ ســیگنالهای داخلی یا
خارجی چنین جراتی به وزیر نفت داده است که افت تولید  ۲میلیون بشکهای
را بیاهمیــت تلقی می کند؟
مدیــر فنــی وقت شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب متذکر می شــود که
بیکاری گســترده و شــدیدی در راســتای این توقف فعالیتها ایجاد می شود.
وزیر نیز در پاســخ عنوان می کند که من مســئول اشتغال نیستم!
موضوع تا حدی جدی و حســاس اســت که حمید دریس ،مدیر فنی وقت
شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در پاســخ به اصرار علی کاردر ،مدیرعامل
وقت شــرکت ملی نفت ایران مبنی بر توقف فعالیتها و تهدید به فرســتاده
شــدن وی به هیات بدوی پاســخ می دهد که فعالیتها را متوقف نمیکنیم
و اگر مجبور به توقف فعالیتها شــویم به شــورای تامین اســتان رفته و تبعات
مخــرب این تصمیم را ارائه میدهیم.
ادامه این چالشها سبب ورود نهادهای امنیتی به موضوع شد و با فراخوانی
علی کاردر ،به نهادهای امنیتی موضوع حل و فصل شده و از توقف فعالیتها
جلوگیری میشود.
ثمره تصمیم ژنرال به روایت ســاده
به گزارش خبرنگار مهر ،در صورتی که تصمیم وزیر نفت اجرایی می شــد
شاهد بیکاری حدود  ۲۰هزار نفر ،بیکاری و ترخیص  ۲۹دکل حفاری ،بیکاری
و ترخیص  ۱۶دســتگاه لوله مغزی ســیار ،کاهش  ۶۰درصدی از فعالیتهای
نمودارگیری و اســیدکاری و در نهایت افت شــدید توان تولید در حدود ۸۰۰
هزار بشکه در روز بودیم.
وزیــر نفــت که موفــق به اجرایی کردن تصمیم خود در این زمینه نشــده
است ،با صدور دستوری به بیژن عالیپور ،مدیرعامل وقت شرکت ملی مناطق
نفتخیــز جنــوب اقدام به برکنــاری مدیرفنی وقت مناطق نفتخیز جنوب می
کند .اما ماجرا به اینجا ختم نمیشــود.
وی که همواره جریان مخزن گرایان که در شــرکت ملی مناطق نفتخیز
جنوب به عنوان جمعی از کارشناســان شــناخته میشــوند را در مقابل خود
میبیند تالش میکند تا  ۲تن از تازه واردان به این جریان را به ســمت خود
متمایل کند.
وزیــر نفــت در قــدم اول اقدام به انتصاب احمد محمدی ،که فاقد ســابقه
مدیریت در صنعت نفت اســت به ســمت مدیرفنی و صادق فتحالهی به سمت
مجــری طــرح  ۲۸مخــزن مــی کند .این  ۲نفــر در نخســتین گام اقدام به
ساختارســازی برای طرح  ۲۸مخزن کردند ،اما با مخالفت مشــاور مدیرعامل
مناطق نفتخیزجنوب در امور فنی مواجه میشــوند.
نقش مدیرعامل شــرکت نفتخیز جنوب در تصمیم ســازی  /شــرکت ملی
نفت ،مستاجر بخش خصوصی؟
در نهایت وزیرنفت اقدام به نظرســنجی از مدیران ارشــد مناطق نفتخیز
جنوب برای جانشــینی مدیرعامل شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب می کند.
احمــد محمــدی ،که هیچ ســابقه مدیریتی ندارد و در رایگیری نیز رتبه آخر
را بدست آورده و عم ً
ال کسی وی را بعنوان رقیب در نظر نمیگیرد در نهایت
به عنوان مدیرعامل مناطق نفتخیز جنوب انتخاب میشــود و در اولین گام
صادق فتحالهی که تاکنون صرف ًا کارشناســی در اداره مطالعات مخازن بوده
اســت را بدون ســابقه مدیریتی و بدون تجربه سرپرســتی حتی یک نفر در
ســازمان ،به ســمت مدیرامور فنی و مجری طرح  ۲۸مخزن منتصب می کند.
این  ۲مدیر غیربومی که تجربه مدیریتی نداشــته و باید در ریل وزیر نفت
گام بردارنــد ،مجموعــه اقداماتی را اجرایــی می کنند که در صورت ثمردهی
مــی توانــد آثار مخربی بر صنعت نفت کشــور وارد کند .یکی از این اقدامات
توقف خرید کاالهای مربوط به ماشــینهای دوار از ابتدای ســال  ۱۳۹۸است
که این موضوع در سال  ۱۴۰۰و طبق نامه مدیر تولید مناطق نفتخیز جنوب
ســبب ایجاد گازســوزی شدید و توقف تولید نفت و گاز می شود( .گفتنی است
کــه احمد محمدی ،مدیرعامل شــرکت ملی مناطــق نفتخیز جنوب با اعمال
فشــار به ســعید کوتی ،مدیر تولید مناطق نفتخیز جنوب اقدام به حذف این
نامه از سیستم اتوماسیون اداری نموده و آن نامه را با نامهای دیگر جایگزین
میکند که هر دو نامه نزد این خبرگزاری موجود اســت).
اقدام دیگری که دســترنج مدیریت جدید در شــرکت ملی مناطق نفتخیز
جنوب است را می توان افت شدید شاخص تعمیرات اساسی در طی سالهای
مدیریــت ایــن  ۲نفر در مناطق نفتخیز جنوب که در طول عمر این شــرکت
بیسابقه است ،دانست.
تدویــن و بــه کارگیری قراردادهای  B.O.Oکه در صورت اجرایی شــدن
ســبب از دســت رفتن مالکیت شــرکت ملی نفت ایران بر تاسیسات فرآورشی
شــده و در دراز مدت ســبب برونسپاری واحدهای بهرهبرداری و نمکزدایی
می شود.
احمد محمدی ،مدیرعامل شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب حتی حاضر
به نقد این الگوی قراردادی نشــد و نامهای که شــامل ایرادات این قراردادها
بود از ســامانه اتوماســیون اداری حذف کرد .متاســفانه مســعود کرباسیان،
مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران که تخصص چندانی در حوزه صنعت نفت
نــدارد با شــتاب زیــادی بدنبال عقد این قبیل قراردادهاســت که در صورت
اجرایی شــدن چنیــن قرادادهایی صنعت نفت به مســتاجر بخش خصوصی
تبدیل می شود.
تغییــر  ۱۸۰درجــه ای در دقیقه  /۹۰لــزوم ورود نهادهای نظارتی به روند
تصمیم سازی ها
بــه گــزارش خبرنــگار مهر ،طرح ناموفق توســعه  ۲۸مخزن که ســبب
آســیبهای جدی به توان تولید و ســاختار مناطق نفتخیز جنوب و در ابتدای
سال  ۹۹نیز یکبار دیگر زمینه چین ترخیص دکلها و بیکاری حدود  ۲۰دکل
شــده بــود و بــا دخالت نهادهــای امنیتی و نظارتی متوقف شــد نیز از دیگر
دســتاوردهای مدیریت جدید شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است.
به نظر می رســد الزم اســت نهادهای نظارتی به هر یک از موارد یاد شــده
ورود کرده و با بررســی بیشــتری به تصمیم ســازی ها در این مجموعه دولتی
که مســولیت تولید بیش از  ۸۰درصد نفت کشــور را بر عهده دارد ،بپردازند.
امروز اما خبرهایی بگوش میرســد که این دو مدیر بدنبال ایجاد ارتباط
با جریان انقالبی هســتند و تالش می کنند خود را به نوعی حامی این طیف
جلوه دهند تا بتوانند در دولت بعدی نیز حضور داشــته باشــند.

