
اع�الم تحريم ه�اي جدي�د امري�كا و تالش 
اي�ن كش�ور ب�راي از كار انداخت�ن كام�ل 
مس�ير انتق�ال پول اي�ران در حاليس�ت كه 
اي�ران گزينه ه�اي مختلفي ب�راي دور زدن 
تحريم ها و بي اثر ك�ردن آنها در اختيار دارد. 
اين روزها تمركز مسئوالن كش��ور براي يافتن 
راهكارهای بي تأثير كردن تحريم هاي امريكاست 
كه در اين باره راه حل ه��ای متفاوتی هم وجود 
دارد. اما توس��عه تكنولوژي طي سال هاي اخير 
شرايط بسيار خوبي را براي نقل و انتقاالت مالي   
فراهم كرده است. يكي از اين شيوه ها بهره گيري 

از ارزهاي رمز پايه است. 
 اين روزه��ا ارز هاي ديجيتال بي��ش از هر زمان 
ديگري خ��ود را در اقتصاد دنيا نش��ان داده اند. 
اروپايي ها و برخي كش��ور هايي كه مدت هاست 
سايه س��نگين دالر را در معامالت خود تجربه 
مي كنند، بدشان نمي آيد كه به واسطه اين ارز ها 
هم به سيطره دالر پايان دهند و هم اندكي خود 

را از اين فضاي سنگين تجارت با اياالت متحده 
امريكا بيرون بكش��ند. بنابراين ب��ا توجه به اين 
موضوع هر روز شاهد تقويت ارزهاي ديجيتال و 
رمز پايه در ميان كشورها هستيم. يكي از نكات 
مثبت ارزهاي ديجيتال قابلي��ت عدم پيگيري 
مبدأ، محل توليد و محل خرج اين ارزهاست كه 
همين مي تواند اتفاقي مهم براي تبادالت مالي 

كشورها باشد. 
  يك تجربه موفق

بنابر اع��الم مقامات امريكاييري��ال برآوردهاي 
انجام شده نشان مي دهد كه كره شمالي در سال 
گذشته بيش از ۲۰۰ ميليون دالر از تراكنش هاي 
خود را در قالب ارز ديجيتال انجام داده است. اين 
به معني كمرنگ شدن تأثير تحريم هاي سفت و 
سخت بين المللي عليه اين كشور، به دليل انجام 

آزمايشات موشكي و هسته اي است. 
در همين ح��ال »پريس��يال موريچي«، افس��ر 
س��ابق آژانس امنيت ملي امريكا در مصاحبه با 

»راديو آزاد آسيا« گفت: برآوردهاي انجام گرفته 
ش��ده حاكي از به كارگيري ۱۱هزار بيت كوين 
توس��ط »پيونگ يانگ« براي انجام بخش��ي از 
تراكنش ه��اي خ��ود در س��ال ۲۰۱۷ ميالدي 

هستند. 
جالب اينجاست كه كشورهايي كه تحت تحريم 
نيستند هم براي توس��عه اقتصادي خود تمايل 
زيادي به بهره گيري از ارزهاي ديجيتال دارند. 
بر اين اس��اس، اوكراي��ن يكي از كش��ورهايي 
است كه تصميم گرفته است به منظور تسهيل 
مب��ادالت ارزي و تج��اري و همچني��ن ارتقاي 
س��طح اقتصادي خود از ارز بيت كوين و ارزهاي 

ديجيتالي بيت كوين استفاده كند. 
هم اكنون شركت هاي كش��تيراني و حمل و نقل 
دريايي در كش��ور اوكراين به منظ��ور دور زدن 
تحريم ها و انتقال محموله به كش��ورهاي تحت 
تحريم ه��اي بين المللي و منطق��ه اي همچون 
س��ودان، يمن، قطر، روسيه و پاكس��تان براي 

مبادالت ارزي و تجاري خ��ود از ارز ديجيتالي 
رمزنگاري شده بيت كوين استفاده مي كنند. 

  پيش به سوي ارز ديجيتال ملي
در همين ح��ال بايد گفت كه پاش��نه آش��يل 
بهره گي��ري از اين ارزهاي ديجيت��ال در داخل 
كشور آن است كه با توجه به تسلط نداشتن ايران 
بر زير ساخت هاي توليد اينگونه ارزها، احتمال 
مسدود ش��دن يا دس��تكاري ارزهاي در اختيار 
ايران از س��وي دش��منان وج��ود دارد و همين 
موضوع مي تواند تا حدي ريسك استفاده از اين 
ارزها همچون بيت كوين را براي كش��ورمان باال 
ببرد. اما نكته اين است كه هم اكنون امكان ايجاد 
يك ارز ديجيتال ملي در داخل كشور وجود دارد 
و ايران مي تواند همچ��ون ونزوئال نفت يا صنايع 

معدني خود را پشتوانه ارز ديجيتال خود كند. 
ونزوئال كشوري است كه توانسته با طراحي يك 
ارز ديجيتال با پش��توانه نفت، اندكي از سيطره 
امريكا كم و باالخره راهي براي دور زدن تحريم ها 
و فروش نفت خود به دنيا پيدا كند. همين چند 
وقت پيش بود كه سفير ونزوئال در ايران، با اشاره 
به استفاده كشورش از ارز هاي ديجيتال براي دور 
زدن تحريم هاي امريكا خبر داده بود؛ اين كشور 
به زودي طال را نيز به پش��توانه انتش��ار ارز هاي 

ديجيتال خود اضافه خواهد كرد. 
بر اين اس��اس يك مقام ونزوئاليي گفته بود كه 
پترو يك ارز ديجيتالي با پشتوانه نفت است كه 
قيمت آن با قيمت روز يك بشكه نفت برابر است. 
در پيش فروش پترو ۵ميلي��ون دالر درآمدزايي 
ايجاد شد كه بدون شك اين رقم افزايش مي يابد. 
در عين حال م��ا هم از بخش ديگر س��رمايه اي 
ونزوئال يعني طال در جست وجوي حمايت بيشتر 
هستيم؛ در واقع در تالش هستيم طال هم بتواند 

پشتوانه پترو شود. 
حال اگرچه مدت هاست كه وزير جوان ارتباطات 
سخن از طراحي يك پول ملي ديجيتال به ميان 
آورده، اما اين اتفاق تاكنون ب��روز پيدا نكرده و 
عماًل همزمان با شروع تحريم ها دست ايران براي 
استفاده از اين ابزار خالي مانده است. اگرچه به 
نظر مي رسد كه همچنان در اختيار گرفتن اين 
ارز ديجيتال ملي و شريك شدن آن با كشورهاي 
همپيمان مانند روس��يه، چي��ن، تركيه و عراق 
عماًل می توانيم ب��ه س��مت دور زدن تحريم ها 
بدون نگراني از اعمال نظر اياالت متحده و حتي 

فشارهاي FATF حركت كنيم. 

| روزنامه جوان |  شماره  5513 12

88498433سرويس  اقتصادي 88498433سرويس  اقتصادي

دو ش��نبه 21 آب��ان 1397 | 4 ربي��ع االول 1440 |

 ارز ديجيتال ملي
  ابزار کشورها براي دور زدن تحريم ها

جعفر تكبيري
  گزارش  یک

 سهميه بندي و بنزين ۲ نرخي
 تا اطالع ثانوي به تعويق افتاد

 سايپا: به جاي ساندرو
پرايد می دهيم!

با وجود ادامه بررس�ي و تالش براي رسيدن 
به اجم�اع نظ�ري كارب�ردي ب�راي مباحث 
مرب�وط ب�ه نح�وه مديري�ت بهين�ه  توزيع 
بنزي�ن در كش�ور، بح�ث س�هميه بندي 
و چندنرخ�ي ش�دن اي�ن ف�رآورده نفت�ي 
ت�ا اط�الع ثانوي ب�ه تعوي�ق افتاده اس�ت. 
رش��د بي رويه مصرف بنزين و همچنين رش��د 
بي رويه قاچاق اين فرآورده اس��تراتژيك نفتي 
پس از نوس��انات ارزي و افزايش فاصله قيمت 
عرضه آن در داخل كش��ور و نرخ فروش بنزين 
در كشورهاي همس��ايه، گزينه بازگشت كارت 
سوخت به سبد توزيع سوخت كشور و همچنين 
سهميه بندي و چندنرخي شدن بنزين را روي 

ميز دولت بازگرداند. 
اين موضوع طبق اذعان وزير نفت، چند هفته اي 
است كه به صورت جدي در مجموعه دولت در 

حال بررسي است. 
خبرهاي رسيده به تسنيم حاكي از اين است كه 

با وجود ادامه بررسي و رس��يدن به تالش براي 
رسيدن به اجماع نظري كاربردي براي مباحث 
مربوط به نحوه مديريت بهينه تر توزيع بنزين در 
كشور، بحث سهميه بندي و چندنرخي شدن اين 
فرآورده نفتي تا اطالع ثانوي به تعويق افتاده و به 
صورت همزمان در مجموعه دولت هفت سناريو 
براي بنزين و مديريت بهينه اين سوخت در حال 
بررسي است.  يك مقام آگاه در مجموعه دولت 
گفت: هر تصميمي كه براي بنزين اتخاذ شود، 
پيش از اجرا با مردم در ميان گذاش��ته خواهد 
ش��د و اينگونه نخواهد بود كه يكب��اره مردم با 
وضعي پيش بيني نشده مواجه شوند.  وي افزود: 
تعويق ها و طوالني ش��دن بررس��ي ها در مورد 
تصميمي گيري براي نح��وه مديريت بهينه تر 
توزيع بنزي��ن نيز به دليل بررس��ي همه جانبه 
اوضاع اقتصادي است تا تصميمي اتخاذ شود كه 
هم مديريت بهينه تر توزيع بنزين را شاهد باشيم 

و هم به عموم مردم هيچ فشاري وارد نشود. 

شركت س�ايپا در بخش�نامه اي قابل تأمل 
به نمايندگي ه�ا اعالم كرد مش�ترياني كه 
ساندرو و تندر۹۰ ثبت نام كرده اند، مي توانند 
محصوالت خانواده پرايد ي�ا تيبا را به جاي 
خودروي ثبت نام�ي خود تحوي�ل بگيرند. 
در بخشنامه س��ايپا به نمايندگي هاي فروش 
آمده اس��ت: احتراماً ضمن پوزش از مشتريان 
به جهت تأخير پيش آم��ده در ايفاي تعهدات 
ان��واع محصوالت رن��و ش��ركت پارس خودرو 
به اطالع مي رساند: مشتريان محترم مي توانند 
در صورت تمايل نس��بت به انتخاب يكي از دو 

روش پيشنهادي زير اقدام كنند. 
۱. انتظار مشتريان محترم تا رفع مشكل توليد 

محصوالت رنو با شرايط ذيل:
الف - قيمت محصوالت به  قيمت زمان تحويل 

مشتري طبق قرارداد محاسبه خواهد شد. 
ب - س��ود مش��اركت و تأخير طبق ق��رارداد 
به ميزان ۲۷درصد )۱۵ درصد سود مشاركت( 

ادامه خواهد يافت. 
پيشنهاد اول براي مش��ترياني كه قصد تبديل 

خودرو دارند:
 X۱۰۰ جايگزيني تعهدات رنو ب��ا محصوالت
)سايپا ۱3۱، سايپا ۱۵۱( و X۲۰۰ )تيبا، تيبا۲، 
ساينا( با سود مش��اركت و تأخير به ميزان ۲۷ 

درصد طبق قرارداد به يكي از روش هاي ذيل:
الف( تعهدات انواع س��اندرو و استپ وي به دو 
دس��تگاه خودرو يك دس��تگاه X۱۰۰ و يك 
دستگاه X۲۰۰ كه يك دستگاه با موعد تحول 
بهمن 9۷ به بعد با قيمت زمان تحويل محصول 
رنوي مشتري و يك دستگاه با زمان تحويل آذر 

98 به قيمت روز شركت. 
ب( تعه��دات تن��درو به يك دس��تگاه خودرو 
 X۲۰۰ س��ايپا ۱3۱، س��ايپا ۱۵۱( و( X۱۰۰
)تيبا، تيبا۲، ساينا( با موعد تحويل بهمن 9۷ 
به بعد با قيمت زمان تحوي��ل محصول رنوي 

مشتري. 

   خبر

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

353724565سپنتا
7319659ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس

5796450پارس الكتريك 
2562122كارخانجات توليدي شهيدقندي

316401506معدني دماوند
16899804 داروسازي زهراوي 

2488118كاشي سعدي 
165578چرخشگر

4256200مهندسي نصيرماشين 
117754بيمه البرز

199789نيرومحركه 
2738118مارگارين 

2360100ايران ياساتايرورابر
11176472كربن ايران 
221186بيمه آسيا

182768حمل ونقل توكا
162160سرمايه گذاري توكافوالد)هلدينگ 

236587كارخانجات توليدي شيشه رازي 
3919143داده پردازي ايران 

5287188گروه صنعتي سپاهان 
8582291دوده صنعتي پارس 

8168263فيبرايران 
4780148المپ پارس شهاب 

12304346صنايع خاك چيني ايران 
327786سايپاآذين 

137933صنايع ريخته گري ايران 
211448لبنيات كالبر

6625140داده گسترعصرنوين- هايوب
7026140كاشي پارس 

5172103موتورسازان تراكتورسازي ايران 
210741الكتريك خودروشرق 

213139حفاريشمال
32467576معادن بافق 

349758حفاري شمال
364957آبسال 

263439لعابيران 
537073گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

10400133فوالدخوزستان
386949صنايع كاشي وسراميك سينا

16544208پارس خزر
790793داروسازي زاگرس فارمدپارس

645174فرآورده هاي تزريقي ايران 
610966سيمانفارسنو

543656 سالمين 
191318مهركام پارس 

1144691كشت وصنعت چين چين
15479تامين سرمايهاميد

495624لنت ترمزايران 
787538الميران

305514صنايع شيميايي فارس 
302413سايپاشيشه 

14926سيمان شمال 
374515قندنيشابور

922735پتروشيمي مبين
19687عمران وتوسعه فارس 

17425لبنيات پاك 
1883854گروه صنعتي پاكشو

453611شهدايران 
17634داروسازي كوثر

34887تكنوتار
29505صنعتي بهشهر
654111ايران مرينوس 

12542سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان
32355سرماآفرين 
2015531سازه پويش 

14352سرمايه گذاري صنعت ومعدن 
58618موتوژن 

44666آهنگري تراكتورسازي ايران 
981312حمل ونقل بين المللي خليج فارس

9531بين المللي توسعه ساختمان
1188211دارويي رازك 

129658به پرداخت ملت
19441سرمايه گذاري توسعه ملي 

24970بيمه دانا
16690رينگ سازي مشهد

88240شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 
32880سيمان صوفيان 

1-17422سيمان سفيدني ريز
1-12016سيمان قائن 

1-6246سيمان فارس 
2-9755داروسازي ابوريحان 

4-7557سيمان آرتااردبيل
2-3021شكرشاهرود

3-3566توليدي چدنسازان
2-1952بانك اقتصادنوين 

4-3769سبحاندارو
-27653پارس مينو

5-3536سرمايه گذاريصنعت نفت  
9-5943پارس سويچ 
16-10281سيمان خاش 

20-11528خدمات انفورماتيك 
3-1538سيمان شاهرود

3-1471سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
2-925سرمايه گذاري مسكن شمال شرق

44-19629معدني امالح ايران 
31-13449شهد

36-15347داروسازي سينا
35-13967نفت پارس 

71-27740سيمان بهبهان 
15-5665گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

10-3764فنرسازي خاور
12-3780گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

38-11705داروپخش )هلدينگ 
5-1527ليزينگ صنعت ومعدن 

159-44299توليدي مهرام 
5-1393 گروه صنايع بهشهرايران 

7-1920توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ 
31-8035صنايع جوشكاب يزد

38-9675فوالدخراسان
35-8297معدني وصنعتي گلگهر

49-11553فوالداميركبيركاشان
52-10965باما

6-1261سايپا
17-3469سيمان ايالم 

22-4374بيسكويت گرجي 
49-9463مس شهيدباهنر

9-1639سرمايه گذاري بوعلي 
42-7209داروسازي اسوه 

9-1528كمك فنرايندامين 
18-2920البرزدارو

27-4253شيمي داروئي داروپخش 
34-5334همكاران سيستم

122-19029پتروشيمي جم
20-3091سرمايه گذاري پارس توشه 

100-15433نفت بهران 
24-3695تراكتورسازي ايران 

15-2292كابل البرز
493-75172قندشيرين خراسان 

28-4198سيمان كرمان 
16-2380سرمايه گذاري ملي ايران 

10-1452بيمه پارسيان
20-2878توليدمحورخودرو

80-10834جام دارو
16-2011سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 

41-5146سيمان خوزستان
14-1726گروه پتروشيمي س.ايرانيان

13-1477سيمان فارس وخوزستان
14-1520بانك كارآفرين 

27-2791بيمه ملت
75-7652ايران ترانسفو

70-7028صنايع پتروشيمي كرمانشاه
92-9100پتروشيمي مبين

60-5778مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر
601-57291پتروشيمي فناوران

44-4183س.صنايع شيميايي ايران
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يك مقام ارشد دولت با اشاره به سبد كاالهاي 
خانواره�اي نيازمن�د گفت: روز ش�نبه 2۰۰ 
هزار تومان براي افراد تحت پوش�ش كميته 
امداد واريز ش�ده و به تدري�ج ديگر گروه ها 
ني�ز بس�ته حمايت�ي را درياف�ت مي كنند. 
با افزايش چشمگير س��طح عمومي قيمت ها به 
دليل نوس��انات ارزي در ماه ه��اي اخير، دولت 
تصميم گرفت بسته حمايتي به اقشار آسيب پذير 
جامعه يعني كارمندان دول��ت، كارگران، افراد 
تحت پوشش كميته امداد امام خميني، سازمان 
بهزيستي، بازنشستگان و تمام كساني كه زير 3 
ميليون تومان حقوق مي گيرند، اختصاص دهد. 
قرار است، اولين بسته حمايتي به صورت كارت 
اعتباري باشد و بسته هاي بعدي به صورت بسته 

غذايي توزيع شود. 
يك مقام ارش��د دولت در گفت وگ��و با فارس با 
اشاره به س��بد كاالي خانوارهاي نيازمند اظهار 
داشت: براي افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي 
از جمله كميته امداد، بهزيستي، خانواده شهدا و 
ايثارگران سبد كاال پيش بيني شده كه به تدريج 

در حال پرداخت است. 
وي افزود: در ه��ر مرحله ۲۰۰ ه��زار تومان به 
حساب افراد واريز مي ش��ود كه قابل نقد شدن 
نيس��ت و فقط مي توانند با اي��ن اعتبار كاالي 
اساسي مورد نياز خانوار را براساس پيش بيني هاي 

صورت گرفته تأمين كنند. 
اين مقام ارش��د دولت افزود: در مرحله اول روز 
گذشته براي افراد تحت پوش��ش كميته امداد 
۲۰۰ هزار تومان به حسابشان واريز شده است و 
هر دو روز يكبار گروه هاي مختلف رقم حمايتي 

را دريافت مي كنند. 
اين مقام مس��ئول با بي��ان اينكه هنوز بس��ته 
حمايت��ي كارمن��دان قطع��ي نش��ده اس��ت، 
تصريح كرد: در روزهاي آينده نيز اين مس��ئله 
نهايي خواهد ش��د و به تدريج ب��راي كارمندان 
و بازنشس��تگان س��بد حمايتي در نظ��ر گرفته 
مي شود. همچنين شناس��ايي كارگراني كه زير 
3 ميليون توم��ان حقوق درياف��ت مي كنند از 
اهميت بااليي برخوردار اس��ت كه با حساسيت 

دنبال مي شود. 

يك مقام ارشد دولت 

 ۲۰۰ هزار تومان اعتبار بسته حمايتي
 افراد تحت پوشش كميته امداد واريز شد

بهناز قاسمی

رئيس انجمن مديريت كيفيت:
اوضاع »کيفيت« خوب نيست

 رئي�س انجم�ن مديري�ت كيفي�ت با بي�ان اينك�ه اساس�نامه 
س�ازمان حماي�ت در ح�ال اص�الح اس�ت، گف�ت: ب�ه اج�راي 
قان�ون حماي�ت از مصرف كنن�ده توج�ه نمي ش�ود و متأس�فانه 
نيس�ت.  مناس�ب  چن�دان  كش�ور  در  كيفي�ت  وضعي�ت 
سال هاس��ت كه اوضاع كيفيت در كشور ما مناسب نيس��ت. مردم از 
كيفيت خودروهاي ساخت ايران چندان راضي نيستند، كيفيت صنعت 
ساختمان، اعم از مقاومت در مقابل زلزله، استفاده از مصالح ساختماني 
مرغوب و... س��ؤاالت بسياري ايجاد كرده اس��ت. عالوه بر اين كيفيت 
مواد غذايي و مصرفي نيز مورد انتقاد مردم است. حال سؤال اين است 

كه مشكل كجاست؟
مسلماً توسعه كيفيت خود به خود اتفاق نمي افتد. براي توسعه كيفيت 
دو نوع اقدام ضروري اس��ت، يك��ي اقداماتي كه در س��طح بنگاه ها و 
واحد هاي توليدي صورت مي گيرد و ديگري زير ساخت هايي كه بايد 
در كشور فراهم شود. مهم ترين آنها نظام استاندارد سازي است. در اين 
خصوص فرزين انتصاريان در نشست خبري خود با خبرنگاران، با اشاره 
به برگزاري مراس��م روز ملي كيفيت گفت: كيفيت در ايران به عنوان 
مهم ترين عامل توسعه اقتصادي كشور است كه البته گاليه مندي هايي 
را نيز در اين راستا در پي داشته اس��ت، اما در طول سال هاي گذشته 
تالش هايي را براي ارتقاي كيفيت انجام داده ايم؛ در س��طح بنگاه ها و 
توليدكنندگان نيز بايد زيرس��اخت هاي الزم براي اين موضوع فراهم 

شود. 
رئيس انجمن مديريت كيفي��ت افزود: البته در س��طح كالن نيز بايد 
زيرساخت هاي كيفيت فراهم ش��ود، به اين معنا كه استانداردسازي 
بايد مدنظر قرار گيرد؛ چراكه زيرساخت هاي كيفيت در كشور جاري 
نيست، ضمن اينكه شناخت نياز به يك استاندارد بايد مدنظر قرار گرفته 

و اصالحاتي نيز روي نظارت بر شيوه استانداردسازي انجام گيرد. 
وي تصريح كرد: قانون تقويت و توسعه استاندارد مصوب و ابالغ شده 

است كه مي تواند يكي از ابزارهاي توسعه كيفيت باشد. 
انتصاريان در بخش ديگري از س��خنان خود با بيان اينكه اساس��نامه 
سازمان حمايت مصرف كنندگان در حال بازنگري است كه اميدواريم 
به موضوع كيفيت نيز توجه كند. اين در حاليست كه اگر مصرف كننده 
زيان ببيند و طرف مقابل جريمه ش��ود، جريمه به حساب خزانه واريز 

مي شود، ولي در اصالح اساسنامه وجه به مصرف كننده برمي گردد. 
همچنين فرش��يد ش��كرخدايي، عضو هيئت مديره انجمن مديريت 
كيفيت ايران نيز گفت: اكنون در كيفي��ت يك مبحث نو تحت عنوان 
قانون تقويت و توسعه استاندارد وجود دارد. اين در حاليست كه ارزيابي 
اعطاي جايزه ملي كيفيت، بر اساس مصوبه مجلس است، ضمن اينكه 
عناوين نهادهاي زيرساختي در قانون اعالم شده ولي راه طوالني داريم 

تا از رويكرد قديمي استانداردسازي به رويكرد نوين رجوع كنيم. 
محمدحس��ين فروزان فرد، عضو ديگر هيئت مديره انجمن مديريت 
كيفيت نيز در اين نشست گفت: بايد ميزان اثربخشي نظامات موجود 
استاندارد را سنجيد و از آن غافل نشد. اين در حاليست كه امروز ما براي 
بهسازي و اصالح امور به سازمان استاندارد مشاوره مي دهيم. ما مسير 
بهبود را براي شركت ها ترسيم كرده و به آنها نكاتي كه مي توانند بهبود 

شرايط را داشته باشند، بسيار هوشمندانه ارائه مي دهيم. 
  لزوم يكپارچه سازي مقررات فني خودرو در كشور

رئيس انجم��ن مديريت كيفيت اي��ران گفت: اكنون نياز اس��ت براي 
خودروسازي در كشور به صورت يكپارچه مقررات فني وجود داشته و 

اين مقررات همه استانداردها در آن در نظر گرفته شده باشد. 
انتصاريان در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه راهكار انجمن براي نظارت 
به كاالهاي صادراتي و وارداتي چيست، گفت: انجمن در سازمان توسعه 
تجارت با همكاري سازمان استاندارد، اتاق بازرگاني و اتاق تعاون مكتوبي 
را تحت عنوان نظام مديريت كيفيت صادرات تدوين كرديم و آيين نامه 
مذكور به تصويب شوراي عالي صادرات رسيد و تكاليف مشخصي براي 
اجراي اين آيين نامه تعيين شد، اما اين آيين نامه كه چهار وزير موظف 

به اجراي آن شدند، اجرايي نشد. 
وي بيان داش��ت: يك��ي از بندهاي اي��ن آيين نامه بحث ص��ادرات به 
كشورهاي همجوار بود و در آن سازوكارهاي مختلفي در نظر گرفته شده 

بود كه اگر رعايت مي شد مشكالت ما در زمينه صادرات كمتر بود. 
رئي��س انجمن مديري��ت كيفيت ايران ب��ا بيان اينكه البته س��ازمان 
استاندارد در زمينه صادرات به كشورهاي مختلف از جمله عراق يكسري 
اقدامات را انجام داده است، بيان داشت: در حال حاضر با تركيه روابط 
تجاري خاصي داريم كه حتي در جريان تحريم هم تا حدود زيادي به 

آن اميدوار هستيم. 
  استاندارد الزم براي صادرات به تركيه را نداريم

انتصاريان اف��زود: واردات از تركي��ه، تركيه را ملزم ب��ه رعايت اجراي 
استانداردهاي داخلي ما مي كند، ولي صادرات ما به تركيه به دليل اينكه 
نظام استانداردسازي اين كشور هماهنگ با استانداردهاي اروپا است، 
نيازمند داشتن گواهينامه CE اس��ت كه مورد نظر اتحاديه اروپاست 
و گرفتن گواهينامه CE بسيار كار پيچيده و سختي است و در نتيجه 
ما با يك ترمز بسيار بزرگي براي صادرات به تركيه برخورد مي كنيم و 
صادرات به اين كش��ور در حد صادرات به كشوري اروپايي مثل آلمان 
از لحاظ رعايت مقررات استاندارد است.  وي در پاسخ به اينكه آيا مانع 
قانوني در مورد اجراي آيين نامه مذكور وجود داشته است، گفت: خير، 
مانعي نبوده، اما در كشور ما اجراي آيين نامه ها براساس درك نياز فرد 
است و مصوبات گاهي براساس تصميم يك فرد ممكن است به اجرا در 
بيايد و در صورت نبود آن فرد در يك پس��ت ممكن است مصوبه كنار 

گذاشته شود. 


