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صادرات تنها راه توسعه
اقتصادی کشوراست

25هزار خانوار روستایی بوشهر
زیرپوششصندوقبیمههستند

رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر گفت :صادرات
مهم ترین و شاید تنها راه موفق برای توسعه
اقتصادی کشور است که باید مورد توجه بیشتر
قرار گیرد .خورشید گزدرازی در دیدار با رایزنان
بازرگانی ایران در ویتنام و بنگالدش افزود :استان
بوشهر با توجه به موقعیت استراتژیکی ظرفیت
باالیی برای رونقبخشی به امر صادرات دارد .وی
بیان کرد :تنوع محصوالت کشاورزی و کشتهای
خارج از فصل ،پرورش آبزیان بویژه میگو و
نخیالت ازجمله مهمترین مزیتهای اقتصادی
استان بوشهر است .گزدرازی یادآور شد :ساالنه30
هزار تن از محصول خرمای استان بوشهر به مقصد
کشورهای هندوستان ،پاکستان ،روسیه ،اوکراین و
ترکیه صادر می شود .وی بیان کرد :همچنین بیش از
 80درصد میگوی پرورشی استان بوشهر معادل40
تنبهکشورهایچین،ویتنام،تایلند،اسپانیاوقطرو
بخشیازموادمعدنیاستاننیزبهمقصدکشورهای
قطر ،کویت و هندوستان صادر می شوند .گزدرازی
افزود :نبود امکان انتقال ارز از طریق سیستم بانکی
ش های پیش روی صادرات به
از مهمترین چال 
شمار می رود .وی ادامه داد :همچنین مشارکت
نکردن بخش خصوصی در فرآیند تصمیمسازی و
تصمیمگیری از جمله مواردی است که باید مورد
توجهقرارگیرد.

مدیرصندوق بیمه اجتماعی ،کشاورزی روستائیان
و عشایر استان بوشهر گفت :با راه اندازی این
صندوق در زمان حاضر از  50هزار خانوار
روستایی استان  25هزار خانوار زیر پوشش
خدمات این صندوق قرار دارند .کیانوش
کازرونی روز شنبه درگفت وگو با ایرنا افزود:
همچنین  290سرپرست خانوار روستایی از
مزایای بازنشستگی قبل از موعد ،ازکارافتادگی
و مستمری فوت در این استان استفاده می کنند.
وی بیان کرد :صندوق بیمه اجتماعی کشاورزی
یکی از دستاوردهای مهم انقالب اسالمی برای
خدمات رسانی به روستائیان و عشایر است که در
سال  1384با مصوبه هیات وزیران تاسیس شده
است .کازرونی اضافه کرد :هدف از راه اندازی
صندوق بیمه اجتماعی و کشاورزی روستائیان
و عشایر جلوگیری از مهاجرت روستائیان به
شهرها ،تعمیم پوشش بیمه ای و پویایی تولید
است .کازرونی ادامه داد :همه کشاورزان غیر
ساکن در روستا که دارای سن باالی  18سال
باشند می توانند بیمه اجتماعی شوند و درآینده
از مزایای مستمری باز نشستگی ،از کار افتادگی
و مستمری بازماندگان شامل خود بیمه شده
یا خانواده بهره مند شوند .وی اظهار داشت:
کشاورزان با مراجعه به همه کارگزاری هایی
که در روستاها و شهرستان ها مستقر هستند می
توانند به عضویت صندوق در آمده و از مزایای
صندوق استفاده کنند .وی اظهار کرد :همچنین
همه روستائیان و کشاورزان غیر ساکن در روستا
با داشتن  65سال سن و سابقه 15سال پرداخت
حق بیمه بازنشسته می شوند و معادل دو سوم
درآمد آنها ،حقوق و مسستمری دریافت می کنند.
کازرونی یادآور شد :پرداخت حق بیمه معادل
15درصد سطح درآمد انتخابی است که  5درصد
بیمه شده و 10درصد دیگر را دولت پرداخت
می کند .کازرونی با بیان اینکه طرح صندوق
بیمه اجتماعی کشاورزان روستایی و عشایری از
سال  1389در استان بوشهر اجرایی شده است
افزود :از این شمار پنج هزارخانوار زیرپوشش
نهادهای حمایتی قرار دارند .وی اضافه کرد :با
توجه به اینکه برخی از روستائیان و عشایر تاکنون
زیر پوشش صندوق بیمه اجتماعی و کشاورزی
روستائیان و عشایر قرار نگرفته اند برای فراگیری
و بهره مندی جامعه هدف از مزایای این بیمه
همکاری فرمانداری ها ،بخشداری ها و دهیاری
ها در استان بوشهر ضروری است .کازرونی در
باره بسته حمایتی دولت به اقشار کم درآمد گفت:
براساس تصمیم دولت برای حمایت ازاقشار
کم درآمد ،بسته معیشتی  2میلیون ریالی به
حساب 100هزار خانوارمستمری بگیر صندوق
بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستائیان و عشایر
در سراسر کشور واریز شده است که در این
ارتباط  290خانوار مستمری بگیر استان نیز از
این خدمات بهره مند شدند .وی افزود :با توجه
به پیشنهاد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،
روستائیان و عشایر کشور به وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی برای تخصیص بسته معیشتی به
همه بیمه شدگان فعال این صندوق انتظار می رود
این مبلغ بزودی به بیمه شدگان پرداخت شود.

چه کسانی مشمول افزایش
دستمزدهستند؟
میزانافزایشحقوقودستمزدکارگرانومشموالن
قانون کار برای سال آینده متفاوت از میزان افزایش
 ۲۰درصدی حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی
است .با توجه به اینکه مسئوالن این روزها از
افزایش حقوق و دستمزد کارکنان به میزان ۲۰
درصد برای سال  ۹۸سخن میگویند ،این موضوع
باعث شده تا برخی شاغالن خارج از شمول قانون
مدیریتخدماتکشوریتصورکنندمیزانحقوق
آنها هم  ۲۰درصد افزایش مییابد .کارکنان دولت
و دستگاههای اجرایی از قانون «مدیریت خدمات
کشوری» تبعیت میکنند و حقوق و مزایای آنها نیز
تابع این قانون است .بر اساس آنچه که در قانون
مدیریت خدمات کشوری پیش بینی شده ،میزان
افزایش حقوق ساالنه کارکنان دولت و دستگاههای
اجرایی هر ساله در قانون بودجه از سوی دولت
پیش بینی می شود که میزان افزایش این گروه
از کارکنان در الیحه بودجه سال آینده به میزان
 ۲۰درصد پیش بینی شده است .البته این میزان
افزایش در کمیسیون تلفیق نیز به تصویب رسیده
است و نهایی شدن آن منوط به تایید در صحن
علنی مجلس در جریان بررسی کلیات و جزئیات
الیحهبودجهودرنهایت،تائیدشوراینگهبانقانون
اساسی خواهد بود .اما شرایط تعیین میزان افزایش
حقوق کارکنان و کارگرانی که قرارداد کار آنها تابع
قانون کار است ،متفاوت از کارکنان مشمول قانون
مدیریت خدمات کشوری است و درصد افزایش
حقوق و دستمزد آنها در لوایح بودجه ساالنه پیش
بینی نمی شود .حقوق و دستمزد کارکنان مشمول
قانون کار ،به استناد ماده  ۴۱این قانون ،هر ساله با
تصویب «شورای عالی کار» تعیین می شود بنابراین
افزایش ۲۰درصدی حقوق برای سال ۹۸که توسط
رئیس سازمان برنامه و بودجه و برخی نمایندگان
مجلس اعالم می شود ،صرفا برای کارمندان دولت
وکارکناندستگاههایاجراییاستوکارکنانتحت
پوشش قانون کار را شامل نمی شود .میزان افزایش
حقوق و دستمزد کارکنان تابع قانون کار برای سال
 ۹۸هنوز مشخص نشده است و باید منتظر باشند
تا در شورای عالی کار در روزهای پایانی اسفندماه
این میزان نهایی شود .شورای عالی کار که در
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی برگزار می شود،
باحضورنمایندگانکارگری،نمایندگانکارفرمایی
و دولت تشکیل و میزان افزایش دستمزد با توافق
آنها تعیین میشود .در جلسات شورای عالی کار
کهمذاکراتنمایندگانکارگری،کارفرماییودولت
بر سر میزان افزایش دستمزد ،معموال ساعتها به
طول میانجامد ،اعضای کارگری ادله و مستندات
خودازجملههزینهمعیشتخانواروروندافزایشی
نرخ تورم را ارائه می کنند و در مقابل نیز نمایندگان
کارفرمایی نیز به ارائه اظهارات و مستندات خود می
پردازند .در نهایت وزیر کار به عنوان رئیس شورا
به همراه دو وزیر صنعت و اقتصاد به عنوان دو
عضو دولتی دیگر این شورا باید نظرات نمایندگان
کارگری و کارفرمایی را به یکدیگر نزدیک کنند تا
در نهایت طرفین در زمینه میزان افزایش دستمزد به
توافقنهاییبرسند.موضوعدستمزدمعموالدریک
نشست شورای عالی کار به نتیجه نمی رسد بلکه
طبقسنواتگذشته،پسازبرگزاریچندینجلسه
و چانه زنی چندساعته اعضا ،توافق نهایی حاصل
میشود .پیش از تشکیل جلسه شورای عالی کار
برای دستمزد ،نشستهای کارشناسی نمایندگان
کارگری و کارفرمایی در قالب کارگروه دستمزد
برگزار میشود و عوامل موثر در افزایش هزینهها
از جمله نرخ تورم و هزینه حداقلی سبد معیشت
اعم از اقالم خوراکی و غیرخوراکی به استناد مراجع
رسمی آماری نیز مورد بررسی قرار میگیرد.

رئیس کل گمرک ایران:

فرصت ثبت سفارش کاال به  ۶ماه افزایش مییابد
میراشرفی گفت :بخشی از مشکل انباشت کاال در گمرکات
کشور مربوط به محدودیت فرصت ثبت سفارش بود که از
هفته آینده این فرصت از سه ماه به  ۶ماه افزایش خواهد یافت.
مهدی میراشرفی رئیس گمرک جمهوری اسالمی ایران گفت:
در جهت شعار سال  ۲۰۱۹با عنوان "مرزهای هوشمند برای
تجارت ،سفر و حملونقل بدون وقفه" اقداماتی را باید درباره
هوشمندسازی تجارت انجام دهیم که بهرهگیری از ابزارهای
کنترلی غیرمزاحم و غیرفیزیکی بهترین توصیه جهت عملیاتی
کردن شعار سازمان جهانی گمرک است .در کنار مکاهماسیون
رویهها و بکارگیری سامانههای الکترونیکی؛ نصب تراشههای
 RFIDبر روی کانتینرها ،توسعه تجهیزات  ،GPSاسکنرها،
دستگاههای ایکسری ،دوربینهای  OCRو کراس چک کردن
اطالعات میتوانند در هوشمندسازی تجارت با استفاده از
ابزارهای غیرمزاحم کمک کنند .ئیس کل گمرک ایران گفت:
زمینه نصب تراشههای هوشمند رهگیری موسوم به آر اف آی
دی ( )RF IDبر کانتینرهای کاال فراهم شده و تا پایان امسال
اجرایی میشود .این تراشه با رویکرد هوشمندسازی و کنترل
غیرمزاحم اجرایی میشود .وی ادامه داد :این تراشه اطالعاتی
مانند مانیفست ،قبض انبار و پروانه گمرکی را ثبت میکند که
این دادهها برای نیروی انتظامی هم در دسترس خواهد بود
که ضمن کاهش ترافیک در گلوگاهها ،سالمت فرآیند را هم
افزایش میدهد .میراشرفی اضافه کرد :همزمان استفاده از
دستگاههای ایکسری موبایلی هم با مشارکت بخش خصوصی
در دستور کار قرار گرفته که تا  ۲ماه آینده محقق خواهد شد.
وی بیان کرد :درباره ایکسری هم نظر گمرک این است

با توجه به اعتبارات مورد نیاز برای تجهیز گمرکات ،قانون
برنامه ششم اجازه داده تا از توان بخش خصوصی استفاده
کنیم که مقرر شده با مشارکت بخش خصوصی ،ایکس ری
موبایلی را بر در اکثر گمرکاتی که کاالهای کانتینری وجود دارد
نصب کنیم و بهطور عملی قسمتی از این کنترلها انجام دهیم.
میراشرفی گفت :امید است بتوانیم اطالعات اسکن شده را به
سایر سازمانهای کنترلکننده ارسال کنیم این امر نقش بسزایی
در کاهش ترافیک در گلوگاهها دارد و همچنین هزینه کنترل و
زمان الزم را به شدت کاهش میدهد .رئیس گمرک ایران و
معاون وزیر اقتصاد و دارایی اظهار امیدواری کرد با این اقدام،
گام مؤثری در کاهش قاچاق کاال و مبارزه و پیشگیری از قاچاق
برداریم.
● افزایش فرصت ثبت سفارش
رئیس کل گمرک ایران در پاسخ به پرسشی درباره مشکل
انباشت کاال در گمرکات کشور اظهار کرد :بخشی از این مشکل
مربوط به محدودیت فرصت ثبت سفارش بود که از هفته آینده
این فرصت از سه ماه به  ۶ماه افزایش خواهد یافت .به گفته
میراشرفی ،ترخیص خودروهای وارداتی هم پس از مشخص
شدن سازوکار اجرایی مصوبه دولت و همچنین اعالم زمان
مورد توافق ثبت سفارش این خودروها توسط وزارت صنعت،
معدن و تجارت اجرایی خواهد شد.
● منتظر ابالغ صمت برای ترخیص خودرو هستیم
رئیس گمرک ایران درباره ترخیص خودروهای معطل مانده

در گمرک گفت :در این حوزه هیئت وزیران مصوبهای به
تصویب رسانده که اجرایی شدن آن منوط به این است که
صمت سازوکار اجرایی آن را ایجاد و تاریخ ورود خودروها
را مورد بازنگری قرار دهد .میراشرفی افزود :درباره کاالهای
رسوب کرده در گمرکات ،نشست مشترکی با وزارت صنعت،
معدن و تجارت و بانک مرکزی برگزار کردیم که موجب شد
بخش عمدهای از مشکل ترخیص حل شده و یا در شرف حل
است.وی ادامه داد :بخشی از کاالها که متروکه شده بود با توجه
به شرایطی که داشتند ازجمله اینکه ثبت سفارش آنها منقضی
شده بود و یا مباحث بانکی دیگری داشتند را هم صمت
وعده داده است که مشکالتشان را حل کند.رئیس گمرک
ایران اظهارداشت :مقرر شد در بحث این کاالها ثبت سفارش
صورت گیرد و صاحبان کاالها بتوانند بدون آنکه کاال متروکه
شود و در پروسه متروکه قرار گیرند با رجوع به گمرک کاالی
خود را ترخیص کنند .میراشرفی ادامه داد :در نشستهای
مشترک تصمیمهای خوبی ازجمله افزایش مدت زمان ثبت
سفارش از سه ماه به  ۶ماه گرفته شد که از هفته آینده اجرایی
خواهد شد .وی ،تفویض برخی اختیارات وزارت صمت به
استانها را دیگر تصمیم مثبت این نشست مشترک دانست و
اظهار کرد :در نشستهای آینده با بانک مرکزی میخواهیم
میزان رسوب کاال را هم به حداقل برسانیم .وی در پایان گفت:
دنیا به سمت کنترلهای غیرمزاحم در حال حرکت است که با
کمترین هزینهها بهترین کنترل در بحث محمولهها اعمال کند
و گمرک ایران هم در مباحث الکترونیکی و مجازی کردن،
گامهای اساسی برداشته است که البته کامل نیست.

خبر خوش وزیر نفت

ایران از قطر جلو افتاد
در روز آغاز شده که درنتیجه بهرهبرداری از فازهای این میدان،
میزان تولید گاز غنی ایران از این میدان مشترک ،در حال حاضر
طبق آخرین گفتههای بیژن زنگنه ،از کشور قطر پیشی گرفته است.
زنگنه در آیین رسمی بهرهبرداری از خط انتقال گاز کهنوج -
جیرفت اظهار کرد که در دولت یازدهم و دوازدهم ،معادل  ۱۴فاز
استاندارد پارس جنوبی عملیاتی شده است و مقدار برداشت گاز
از این میدان مشترک از رقم روزانه  ۲۸۰میلیون مترمکعب در پایان
سال  ۱۳۹۱به رقم کنونی حدود  ۶۰۰میلیون مترمکعب در روز
رسیده که این به معنای پیشی گرفتن از کشور قطر است.

برداشت گاز از میدان گازی پارس جنوبی که بین ایران و قطر
مشترک است ،از سال  ۱۳۸۰در هر دو کشور آغاز شد و تا شش
سال بعد همتراز بود ،اما پس از آن به مدت هشت سال قطر
در برداشت گاز از بزرگترین میدان گازی جهان از ایران پیشی
گرفت و در حالی که ظرفیت تولید گاز قطر در میدان پارس
جنوبی در آن هشت سال ،به ۶۰۰میلیون مترمکعب رسید ،ظرفیت
تولید ایران  ۲۸۵میلیون مترمکعب در روز بود .طبق آخرین گفته
وزیر نفت ،ایران از قطر در پارس جنوبی پیشی گرفته است .به
گزارش ایسنا ،میدان گازی پارس جنوبی یکی از بزرگترین منابع
گازی جهان است که برروی خط مرزی مشترک ایران و قطر
در خلیج فارس و به فاصله  ۱۰۰کیلومتری ساحل جنوبی ایران
قرار گرفته است .در سال  ۱۳۶۹با حفر نخستین چاه اکتشافی

در این میدان و براساس نتایج حاصل از لرزهنگاری ،وجود گاز
مورد تایید قرار گرفت .وسعت این میدان ۹۷۰۰کیلومتر مربع بوده
که بخش متعلق به ایران به  ۳۷۰۰کیلومتر است .براساس آخرین
برآوردهای انجام شده ،ذخیره درجای این بخش ،حدود ۱۴.۲
تریلیون مترمکعب و همچنین دارای ذخیرهای بالغ بر  ۱۹میلیارد
بشکه میعانات گازی است .با توجه به وسعت این میدان توسعه آن
در فازهای مختلف مطابق با برنامههای پنج ساله توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی ایران و با هدف تامین تقاضای روبه رشد گاز
طبیعی ،اعم از مصارف داخلی در کشور و تزریق آن به میادین
نفتی بهمنظور صیانت از مخازن و همچنین صادرات گاز در دستور
کار وزارت نفت قرار گرفته است .تولید گاز طبیعی از میدان گازی
پارس جنوبی ،از سال  ۱۳۸۰با تولید حدود دو میلیون مترمکعب

■ جزئیات فازهایی که توسط ایرانیها به بهرهبرداری رسیدند
تکمیل و افتتاح فازهای  ۱۵و  ۱۶میدان گازی پارس جنوبی ،با
بیش از  ۷۰درصد سهم ساخت داخل در اجرای این پروژه است
که این رقم تاکنون باالترین میزان سهم ساخت داخل در اجرای
پروژههای میدان گازی پارس جنوبی به شمار میرود .بهرهبرداری
از فاز  ۱۲پارس جنوبی که از لحاظ ظرفیت پاالیش گاز طبیعی
بزرگترین طرح توسعه این میدان است .در اجرای طرح مذکور
 ۶۷درصد ارزشی کار توسط ظرفیتهای ایرانی به انجام رسیده
است .همچنین تولید نفت خام از الیه نفتی میدان پارس جنوبی،
در سالهای اخیر آغاز شده است.
■ برداشت تجمعی  ۱۳۴۸میلیارد مترمکعب از پارس جنوبی
اما برداشت تجمعی گاز ترش از پارس جنوبی ۱۳۴۸ ،میلیارد
مترمکعب است .تولید گاز از ابتدای توسعه میدان گازی پارس
جنوبی تا سال  ۱۳۹۲معادل  ۵۹۶میلیارد مترمکعب بوده که در پنج
سال اخیر به بیش از دو برابر رسیده است .میانگین برداشت روزانه
گاز از پارس جنوبی ۵۸۳ ،میلیون مترمکعب است که  ۷۰درصد
سبد انرژی کشور را در برمیگیرد .براساس تکلیف وزارت نفت
و شرکت ملی نفت ایران ،افزایش روزانه  ۸۵میلیون مترمکعب گاز
در دستور کار است که تا امروز افزایش ظرفیت تولید  ۲۸میلیون
مترمکعب از فاز  ،۱۴محقق شده و افزایش ظرفیت  ۵۶میلیون
مترمکعب تا اواسط بهمنماه محقق میشود.

ارسال اتان پاالیشگاه فاز ۱۳
پارس جنوبی به مجتمعهای
پتروشیمی آغاز شد

مجری طرح توسعه فاز  ۱۳پارس جنوبی از آغاز
ارسال اتان تولیدی پاالیشگاه این فاز به مجتمعهای
پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
خبر داد .به گزارش ایسنا ،پیام معتمد اظهار کرد:
خوشبختانهتولیدوارسالپیوستهاتانپاالیشگاهفاز
 ۱۳پارس جنوبی با توجه به بهرهبرداری از خط لوله
انتقال اتان پاالیشگاههای پارس  ،۲آغاز شده است
و یکی دیگر از محصوالت ارزشمند این طرح با
هدف بهرهمندی در چرخه صنایع پایین دستی ،به
مجتمعهای پتروشیمی منطقه پارس جنوبی منتقل
میشود .وی با اشاره به بهرهبرداری از واحد تولید
اتان فاز  ۱۳پارس جنوبی در اواخر آذرماه امسال
( ۲۵آذرماه) و اتصال پاالیشگاه این فاز به خط لوله
انتقال اتان پارس ۲به مجتمعهای پتروشیمی ،اظهار
کرد :باتوجه به آماده نبودن این خط لوله تا پیش از
این ،اتان تولیدی این طرح با هدف حفظ ارزش
محصول تولیدی و جلوگیری از هدر رفت آن ،به
شبکه سراسری انتقال گاز تزریق میشد.
بر اساس اعالم شرکت نفت و گاز پارس ،با
بهرهبرداری کامل از واحدهای تولید اتان فاز
 ۱۳پارس جنوبی ،روزانه  ۲۷۵۰تن اتان تولیدی
پاالیشگاه این طرح به مجتمعهای پتروشیمی
ارسال خواهد شد.

