اقتصادی

چهارشنبه  18فروردین  24 1400شعبان  7 1442آپریل 2021

اخبار
ایرانسل گواهینامۀ بینالمللی ISO
 9001:2015را برای مدیریت تمامی
فرایندهای خود دریافت کرد

ایرانسل ،اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال
ایران ،موفق به دریافت گواهینامۀ استاندارد
بینالمللی  9001:2015 ISOبرای استقرار نظام
مدیریت کیفیت در تمامی فرایندهای خود ،از
شرکت INTERCERT Group of MTIC
شد.
به گزارش امتیاز ،استاندارد بینالمللی
 9001 ISOکه با هدف افزایش توان سیستمهای
مدیریت كیفیت ( )QMSطراحی شده است ،یکی
از استانداردهای مطرح در کسبوکارهای پیشرو به
شمار میرود.
به کارگیری معیارهای این استاندارد ،موجب
پیشرفت سیستم مدیریت كیفیت و نهایتاً رضایت
مشتریان میشود .همچنین ،اجرای الزامات نظام
مدیریت کیفیت در هر سازمانی ،توانایی آن سازمان
را در ارائه محصوالت و خدماتی که دلخواه مشتری
باشد ،بهینه میکند.
هدف نهایی از استقرار این سیستم ،افزایش
رضایت مشتریان است .رسیدن به کیفیت مورد نظر
مشتریان و پایداری آن نیز ،تنها زمانی ممکن است
که در تمامی فرایندهای مستقیم و غیرمستقیم،
کیفیت محصوالت و خدمات و همچنین رضایت
مشتری ،کنترل و برای بهبود مستمر آن تالش
شود .ایرانسل ،اپراتور پیشرو در کسب رضایت
مشتری ،پروژه استقرار نظام مدیریت کیفیت در
تمامی فرایندهای خود بر اساس استاندارد فوق
را در راستای نیل به چشمانداز ترسیم شده و در
مسیر بهبود خدمات ارائه شده به مشترکان خود
اجرا کرده است .ایرانسل ،نخستین ارائهدهندۀ 5G
در ایران ،همواره در تالش است تا با ارائۀ محصوالت
و خدماتی مبتنی بر جدیدترین فناوریهای روز
دنیا ،آخرین دستاوردهای جهانی را نیز برای ارائۀ
خدمات پشتیبانی و پس از فروش به مشترکان
خود به کار بندد .ایرانسل پیش از این نیز در سال
 ،۱۳۹۷موفق به دریافت گواهینام ۀ بینالمللی
سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد
بینالمللی  9001:2015 ISOدر زمینۀ فرایندهای
فروش و خدمات پس از فروش خود با تأییدیۀ
شرکت توف نورد ()TÜV NORD GROUP
و نیز گواهینامههای بینالمللی استانداردهای
 ISO10002:2014در زمینۀ «مدیریت شکایات
مشتریان» و  ISO10004:2012در حوزۀ
«سنجش و پایش میزان رضایتمندی مشتری
از خدمات پس از فروش» (بستۀ استانداردهای
مشتریمداری) از شرکت TÜV InterCert
 GmbHشده بود.
ایرانسل همچنین در سال  ۱۳۹۹نیز ،برای
هفتمین سال متوالی ،با کسب رضایتمندی باالی
 ۹۰درصدی مشترکان ،موفق به دریافت تندیس
طالیی رعایت حقوق مصرفکنندگان (مربوط
به ارزیابی سال  ،)۱۳۹۸بهعنوان تنها اپراتور
تلفنهمراه دریافتکنندۀ این جایزه شده بود.
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وزیر نیرو خبر داد؛

تصمیم جدید وزارت نیرو برای تولیدکنندگان مجاز رمز ارز

وزیر نیرو گفت :تصمیمات جدیدی
برای تولیدکنندگان مجاز رمز ارز
گرفتهایم که عالوه بر تأمین منافع آنها
شاهد توسعه انرژی های تجدیدپذیر
باشیم.
رضا اردکانیان در حاشیه مراسم
آئین بهره برداری هشت هزار و ۱۴۲
پروژه توزیع برق کشور در نخستین
هفته پویش الف -ب ایران در جمع
خبرنگاران در ارتباط با مدیریت پیک
مصرف آب و برق در تابستان سال
جاری توضیح داد :با وجود اینکه در
میانه تابستان شاهد تغییر دولت هستیم
اما با اطمینان باید گفت که خدمت
رسانی به مردم در زمینه آب و برق در
شرایط پیک تابستان تغییری نمیکند
و تنها سکان مدیریت آن تغییر خواهد
کرد چرا که خدمت رسانی به مردم
توسط بدنه اجرایی به طور مداوم با
عالیترین کیفیت در حال انجام است.
اردکانیان ادامه داد :امسال ممکن
است فضاسازیهای منفی از خارج
از کشور برای هدف قراردادن حضور
حداکثری مردم ایجاد شود اما باید
بتوانیم در این شرایط با خدمت رسانی

مطلوب رضایتمندی بیشتری را برای
مردم ایجاد کنیم.
وی با بیان اینکه در حوزه آب
شاهد کاهش  ۳۰تا  ۴۰درصدی بارشها
در مقایسه با سال قبل آبی و متوسط
بلندمدت بودیم ،خاطرنشان کرد :با
وجود چنین شرایطی برنامههای الزم
برای مدیریت تأمین و توزیع آب شرب

و همچنین تأمین نیاز سایر مشترکین
به آب را در برنامه داریم و امیدواریم در
تابستان نیز این روند به خوبی سپری
شود .البته باید مردم و همه مشترکین
در تأمین پایدار خدمت رسانی در زمینه
آب و برق به بخش اجرایی کمک کنند.
وزیر نیرو در توضیح افزایش تعرفه
آب و برق از ابتدای اردیبهشت ماه سال

 ۱۴۰۰نیز اظهار داشت :این مصوبه
جدید و مربوط به امسال نیست .از سال
 ۹۷این موضوع به تصویب هیئت دولت
رسید که هر ساله ابتدای اردیبهشت ماه
هفت درصد تعرفه برای همه مشترکان
و  ۱۶درصد تعرفه برای مشترکینی که
خارج از الگوی تعریف شده مصرف
میکنند ،میپردازد .امسال نیز پیرو

این مصوبه شاهد این افزایش تعرفه از
اردیبهشت ماه هستیم.
اردکانیان ،شرایط تولید برق کشور
را مطلوب عنوان کرد و گفت :تعمیرات
نیروگاهی در بخشهای مختلف کشور
طبق برنامه و به طور منظم انجام شده
است .این در حالی است که شاهد ایجاد
ظرفیتهای جدید نیروگاهی نیز تا پیک
مصرف برق  ۱۴۰۰هستیم .البته پیرو
برنامهای که سال گذشته نیز آن را اجرا
کردیم توافقاتی را با مشترکین پرمصرف
برای ایام پیک انجام دادهایم که به زودی
جزئیات آن تعیین و هماهنگیهای الزم
در راستای آن انجام میشود.
وی با تأکید بر اینکه امسال نیز
همانند سال گذشته با تولید کنندگان
غیر مجاز رمز ارزها برخورد شده و
برق آنها قطع میشود ،اظهار داشت :به
تازگی تصمیمات جدیدی برای تولید
کنندگان مجاز رمز ارز گرفته شده که
رونق فعاالن این حوزه را تأمین میکند
و از سوی دیگر منجر به توسعه بیشتر
انرژیهای تجدیدپذیر خواهد شد که
جزئیات آن به زودی توسط توانیر یا
ساتبا اعالم میشود.

راهی جدید برای واردات کاال به ایران

رئیس سازمان توسعه تجارت از کاهش سخت گیری دولت برای
واردات در ازای صادرات خبر داد و اعالم کرد مصوبهای جدید در این
زمینه اجرایی میشود.
از سال  ۱۳۹۷و همزمان با از سرگیری تحریمهای امریکا علیه
ایران ،دولت برای مدیریت منابع محدود ارزی کشور ،اعالم کرد
که واردات حدود  ۲۰۰۰قلم کاال به کشور ممنوع بوده و در کنار
آن صادرکنندگان نیز باید ارز حاصل از صادرات خود را به کشور
بازگردانند.
در ماههای بعد اختالف نظرهای زیادی بین بانک مرکزی و
صادرکنندگان درباره نحوه بازگشت ارز به وجود آمد اما در نهایت بنا
شد در کنار سامانه نیما ،واردات در ازای صادرات نیز به عنوان یکی
از گزینههای موجود در این مسیر اجرایی شود ،طرحی که هرچند با
استقبال بخش خصوصی مواجه شد اما در سال  ۱۳۹۹در ماههایی
متوقف شد و بانک مرکزی مجوز آن را قطع کرد .در نهایت اما به نظر
میرسد که این راهبرد همچنان امکان اجرا دارد و رییس سازمان
توسعه تجارت از امکانی جدید در این حوزه نیز خبر داده است.
زادبوم گفته با مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت،
صادرکنندگانی که از سال  ۱۳۹۷تعهد ارزی دارند میتوانند در ازای
میزان تعهد خود ،واردات داشته باشند .پیش از این ،وضعیت تعهد
ارزی مربوط به سالهای  ۱۳۹۸و  ۱۳۹۹تعیین تکلیف شده بود.
رئیسکل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه بسته سیاستی

معاون وزیر ارتباطات:

یوتیوب رفع فیلتر میشود

معاون وزیر ارتباطات خبرهایی مبنی بر
رفع فیلتر یوتیوب را برای برخی اقشار مانند
خبرنگاران ،استادان دانشگاه و دانشجویان تایید
کرد .روز گذشته یکی از مدیران اپراتورها در
صفحه شخصی توییتر خود این خبر را اعالم
کرده بود.
معاون وزیرارتباطات گفت :کارگروه
تعیین مصادیق مجرمانه تصمیم به رفع برخی
از سایتها از جمله یوتیوب برای افرادی چون
خبرنگاران ،استادان ،دانشجویان گرفته است.
وی درباره جزئیات اجرای این مصوبه اظهار
بیاطالعی کرد.
گفته می شود دبیرخانه کارگروه تعیین
مصادیق مجرمانه و بخصوص دادستانی کل
کشور باید درباره جزئیات این اقدام اظهار
نظر کنند و اطالعرسانی در این حوزه برعهده
دادستانی کل کشور است.
الزم به ذکر است که کارگروه تعیین
مصادیق مجرمانه هنوز پاسخی در خصوص این
مصوبه اعالم نکرده است.
گفته میشود شورای عالی فضای مجازی
نیز طرحی را با عنوان مدیریت  VPNو اینترنت
کشور دنبال میکند .این پروژه بر مبنای ایجاد
دسترسی متفاوتی برای چهار دسته خبرنگاران،
پزشکان ،دانشجویان و حوزههای علمیه قرار
دارد.
برنامهای برای فیلتر کالب هاوس نداریم

رئیس سازمان توسعه تجارت خبر داد:

بانک مرکزی در تیرماه سال گذشته ،به دلیل آنکه شرایط رفع تعهد
ارزی صرفا شامل ارائه ارز نیمایی بود ،مورد اعتراض صادرکنندگان
قرار گرفت ،افزود :به دنبال پیشنهادهای اتاق بازرگانی ،وزارت صمت
ساز و کارهای مربوط به تنوعسازی در بازگشت ارز صادراتی و ایفای
تعهدات ارزی صادرکنندگان مورد بررسی قرار داد و در نهایت ،مصوبه
 ۱۷۷ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در آبان ماه سال  ۱۳۹۹تصویب
و ابالغ شد.
به گفته وی ،بر اساس این مصوبه ،به صادرکنندگانی که از
ابتدای سال  ۱۳۹۸تعهد ارزی داشتند ،اجازه داده شد تا در قالب
واردات در مقابل صادرات ،ایفای تعهد ارزی کنند ،و واردات با ارز
اشخاص نیز آزاد شد.
زادبوم افزود :در واقع کمیته ماده  ،۲مصوبه  ۱۷۷ستاد هماهنگی
اقتصادی دولت را جایگزین بسته سیاستی  ۲۵تیرماه بانک مرکزی
کرده بود تا بر اساس آن ،مقررات پیچیده بخشنامه تیرماه بانک
مرکزی از بین برود؛ اما اشکاالتی در حوزه صادرات و واردات در این
ابالغیه وجود داشت که قرار شد با نظر بخش خصوصی برطرف شود.
معاون وزیر صمت ،گفت :بر این اساس کمیته اقدام ارزی در
سازمان توسعه تجارت با حضور اتاقهای بازرگانی ،تعاون و اصناف،
سازمان امور مالیاتی ،گمرک و بانک مرکزی تشکیل شد تا مصوبه
 ۱۷۷که آرامشی را به صادرکنندگان و واردکنندگان داده بود ،مورد
بازنگری قرار گرفته و تکمیل شود.

اخبار

به گفته وی ،در نهایت بست ه پیشنهادی که با نظر اتاق بازرگانی
و فعاالن اقتصادی تهیه شد تا به ابالغیه  ۱۷۷اضافه شود .این بسته
پیشنهادی  ۱۳بند داشت و قرار بود در ستاد هماهنگی اقتصادی
دولت تعیین تکلیف شود؛ اما در اواخر اسفند ماه گذشته با حضور
نمایندگانی از پنج عضو کمیته ماده  ۲در بانک مرکزی و با حضور
معاون ارزی این نهاد ،مورد بررسی قرار گرفت .در این جلسه همچنین
نماینده وزارت نفت ،سازمان برنامه ،وزارت اقتصاد و وزارت صمت
موضوعاتی را مطرح کردند و سرانجام پس از بحث و بررسی ،این بسته
پیشنهادی به  ۱۴بند افزایش یافت.

دادستان کل کشور رفع فیلتر یوتیوب
تایید کرد

دادستان کل کشور گفت :در حال حاضر
برنامهای برای فیلتر کالب هاوس نداریم و
اقدامات الزم برای رفع فیلتر یوتیوب برای برخی
دستگاهها هم انجام شده است.
حجت االسالم محمدجعفر منتظری
دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران اظهار
در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رفع فیلتر
یوتیوب برای برخی از افراد مانند دانشجویان و
خبرنگاران را تأیید میکنید یا خیر ،اظهار کرد:
بحث فیلترینگ و رفع فیلترینگ برای دستگاهها
در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تصویب
کردهایم.
وی افزود :البته این موضوع را چندین ماه
است که تصویب کردیم ،دستگاهها حسب مورد
هرکدام باید نیازهای خودشان را اعالم کنند
تا بعد از اینکه نیازشان به کارگروه رسید در
دبیرخانه کارهای الزم انجام شود.
دادستان کل کشور بیان کرد :بنابراین ما
این آمادگی را داشتیم ،پیگیری هم کردیم ،پیرو
آن هم به وزارت خانهها و دستگاههای مربوطه
نامه زدیم تا کار انجام شود ،مقدماتش فراهم
شده است اما دستگاهها مقداری در انجام کار
تأخیر دارند .حجت االسالم منتظری مبنی بر
اینکه آیا فیلتر «کالب هاوس» در دستور کار
قرار دارد یا خیر ،گفت :هنوز راجع به این مساله
تصمیم گیری نشده است .وی درباره آخرین
وضعیت پرونده آذری جهرمی گفت :آخرین
تصمیمات در این پرونده را باید از کسی سوال
کرد که پرونده را در دست دارد.
رئیس شورای رقابت:

اگر قیمت اعالم شده برای یک
خودرو نمی ارزد ،آن را نخرید!

رئیس شورای رقابت گفت :اینکه افراد دو
خودروی متفاوت را از نظر قیمت مقایسه می
کنند مسئله جالبی نیست زیرا اگر خودروی با
قیمت اعالم شده نمی ارزد آن را خریداری نکنند
و خودروی دیگری را بخرند.
رضا شیوا در گفتگویی با اشاره به بیشترین
شکایت مردم از خودروهای داخلی ،اظهار داشت:
کوئیک ،شاهین و پژو  ۲۰۷پاناروما ،حدود
 ۳۰۰شکایت داشتند به همین دلیل جلسهای
با حضور مدیران عامل شرکتهای خودروساز
و رئیس سازمان گسترش برگزار شد تا به این
شکایات رسیدگی شود .در آن جلسه توافقی
به عمل آوردیم تا کمیتهای برای رسیدگی به
شکایت به خصوص برای این  ۳خودرو تشکیل
شود.
رئیس شورای رقابت بیان کرد :جلسات
متعددی هم با خریداران و هم با تولید کنندگان
برپا شده است .اولین جلسه در سال جدید
دوشنبه هفته آینده برگزار میشود که در آن
نتیجه بررسی کمیته شکایت پیگیری میشود.
این مقام مسئول ادامه داد :بیشتر شکایتها
مربوط به قیمت کوئیک است .قیمت دست ما
نیست و بر اساس ضوابط تعیین میشود .بیشتر
شکایت مربوط به مبلغ واریزی در زمان خرید
خودرو است .در زمان خرید خودرو افراد مقداری
پول پرداخت میکنند به امید اینکه این مقدار
پول ،نصف قیمت خودرو باشد ،اما با توجه به
تورمی که ایجاد شده پول پرداختی نصف قیمت
خودرو هم نمیشود و آن پول شاید یک چهارم
قیمت خرید خودرو شود.
رئیس شورای رقابت گفت :خریداران
امیدوار بودند که نصف قیمت خرید خودرو را
پرداخت کرده اند در صورتی که افراد خودرو
را به قیمت روز میخرند .شاید این قرار داد
منصفانه نباشد.
شیوا تشریح کرد :برای قیمت گذاری
خودرو کلینیک تجاری تشکیل شده است و ۱۲
نفر از افراد خبره خودرو شناس در آن فعالیت
میکنند .مشخصات کوئیک در این جلسه
بررسی و تصمیمات الزم برای قیمت آن در نظر
گرفته میشود.
این مقام مسئول ادامه داد :شورا رقابت سه
قیمت ،حداکثر ،حداقل و منصفانه برای خودرو
اعالم میکند و بر اساس نظر خبرگان قیمت
نهایی تعیین میشود .اینکه افراد دو خودروی
متفاوت را از نظر قیمت مقایسه میکنند مسئله
جالبی نیست زیرا اگر خودروی با قیمت اعالم
شده نمیارزد آن را خریداری نکنند و خودروی
دیگری را بخرند.

