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 استاندارفارس:
مرحله دوم کمک 

مؤمنانه به شکل مطلوب 
صورت گیرد
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سخنگوی صنعت برق کشور:

برای دریافت  
خسارت های مالی، 

جانی و نقص عضو ناشی 
از حوادث شبکه برق   

اقدام کنید

سخنگوی صنعت برق کشور:

که  شد  اعالم  بارها  گذشته  ماه های  طی 
بیمه  سامانه  طریق  از  می توانند  مشترکان 
مشترکان برق، نسبت به ثبت درخواست ها 
عضو  نقص  و  جانی  مالی،  خسارت های  و 
ناشی از حوادث شبکه برق  کنند که پس از 
بررسی، ارزیابی و انتخاب بیمه گر در فرایند 
توسط  خسارت  پرداخت  به  نسبت  مناقصه، 

شرکت بیمه گر، اقدام می شود.
 ۹۱ سال  از  برق  صنعت  ایسنا،  گزارش  به 
از  بخشی  جبران  برای  تالش  در  تاکنون 
اثر  در  که  مردم  به  وارده  خسارت های 
است.  بوده  می دهد،  رخ  شبکه  اتفاقات 
در  تومان   ۱۰۰ معادل  رقمی  قانون  براساس 
ماه از مشترکان شهری و ۵۰ تومان در ماه از 
مشترکان روستایی اخذ می شود، براین اساس  
اگر حادثه ای برای وسایل برقی رخ دهد یا 
تا  بیمه  شود،  وارد  افراد  به  جانی  خسارتی 
نسبت  دستورالعمل ها،  در  شده  تعیین  سقف 

به جبران آن اقدام می کند.
برای  ابالغی  دستورالعمل های  براساس 
میلیون   ۱۲۱ حداکثر  تجهیزات  خسارت 
انفجار  و  آتش سوزی  ریال،  هزار   ۲۸۰ و 
ریال،  میلیون   ۱۶۹ و  میلیارد  چهار  حداکثر 
 ۵۴۸ و  میلیارد  چهار  حداکثر  فوت  غرامت 
میلیون ریال، غرامت نقص عضو حداکثر  سه 
میلیارد و ۳۲ میلیون ریال و هزینه پزشکی 
و ۵۰۰  میلیون  و ۲۲۱  میلیارد  سه  حداکثر  
هزار ریال به آسیب دیدگان تعلق می گیرد.

سخنگوی   - مشهدی  رجبی  راستا  این  در 
این  به  اشاره  با   - کشور  برق  صنعت 
همه  از  نمایندگی  به  توانیر  شرکت  که 
شرکت های توزیع نیروی برق کشور نسبت 
می کند،  اقدام  بیمه گر  شرکت  انتخاب  به 
انتخاب  جهت  مناقصه  برگزاری  گفت: 
قانون بودجه  ابالغ  از  بیمه گر، پس  شرکت 
انجام می شود و ترتیبات مناقصه نیز با توجه 
را  مردم  حقوق  که  موضوع  حساسیت  به 
شامل می شود، پس از تهیه اسناد و جزئیات 

مناقصه، انجام می شود.
نیاز  روند در صورتی که  این  به گفته وی 
به تمدید نباشد ۴۵ روز به طول می انجامد، با 
توجه به شرایط مورد اشاره و زمانی که انتخاب 
شرکت بیمه گر نیاز دارد که گاه تا نیمه سال 
نیز به طول می انجامد، صنعت برق به منظور 
جلوگیری از تضییع حقوق مشترکان، نسبت 

 به راه اندازی سامانه بیمه مشترکان به آدرس
اقدام   http://bime.tavanir.org.ir

کرده است.
عهده  به  منازل  داخلی  شبکه های  نگهداری 

مشترکان است
این  طریق  از  افزود:  برق  سخنگوی صنعت 
ثبت  به  نسبت  می توانند  هموطنان  سامانه 
جانی  مالی،  خسارت های  و  درخواست ها 
برق  شبکه  از حوادث  ناشی  نقص عضو   و 
و  ارزیابی  بررسی،  از  پس  که  کنند  اقدام 
انتخاب بیمه گر در فرایند مناقصه، نسبت به 
بیمه گر،  شرکت  توسط  خسارت  پرداخت 

اقدام می شود.
 ۹۸ این که   بیان  با  توانیر، وی  اعالم  طبق 
مربوط  برق  حوزه  در  خسارات  از  درصد 
تجهیزات  از  ناشی  خسارات  و  نوسانات  به 
به نقص عضو و  مربوط  موارد  بقیه  و  برقی 
از  ایمنی  نکات  کرد:  تأکید  است،  انفجار 
و  شود  گرفته  جدی  باید   مشترکان  سوی 
در صورت فرسودگی شبکه برق، با کمک 
فرسودگی  رفع  به  نسبت  متخصص   افراد 
و  جانی  تلفات  و  خسارت  بروز  از  و  اقدام 

مالی جلوگیری کنند.
برق دزدی را گزارش دهید

براین  تأکید  با  همچنین  مشهدی  رجبی 
و  منازل  داخلی  شبکه های  نگهداری  که 
و  است  مشترکان  عهده  به  ساختمان ها 
داخلی  شبکه های  و  کنتور  مالک  آنها 
برق  مشترکین  همه  به  هستند،  ساختمان 
بررسی  و  رسیدگی  به  نسبت  کرد:  توصیه 
شبکه های داخلی ساختمان توسط متخصصان 
از  همچنین  و  اقدام  خبره  کارشناسان  و 
 دستگاه های محافظ برای وسایل برقی استفاده 

کنند.
شبکه  اتفاقات  برخی  حال  عین  در  وی 
برق  غیرمجاز  استفاده های  از  ناشی  نیز  را 
غیرمجاز  استفاده های  گفت:  و  کرد  عنوان 
در  نوسان  ایجاد  باعث  دزدی(  )برق  برق 
ممکن  امر  همین  و  می شود  برق  شبکه های 
کند  وارد  آسیب  مشترکان  وسایل  به  است 
درخواست  مردم  ازهمه  زمینه  این  در  که 
داریم در صورت مشاهده چنین مواردی، از 
طریق شماره تلفن ۱۲۱ اداره برق منطقه خود 

را در جریان قرار دهند.

بانکداری  برای  جدید  طرحی  اینکه  به  توجه  با 
گفته  اما  شد  مواجه  انتقاداتی  با  دهم  مجلس  در 
قرار  فعلی  مجلس  کار  دستور  در  که  می شود 
و  بانک ها  حقوقی  کمیسیون  دبیر  اکنون  دارد، 
مؤسسات اعتباری ضمن بیان اینکه طرح جدید 
تغییر  اساس  از  را  کشور  بانکی  نظام  بانکداری 
بررسی  مورد  را  طرح  این  ضعف های  می دهد، 

قرار داد.
علی نظافتیان در گفت وگو با ایسنا، درباره طرح 
نتیجه  که  ایران  اسالمی  جمهوری  بانکداری 
در  نیز  فعلی  مجلس  اینک  و  بوده  دهم  مجلس 
نظر دارد تا آن را بررسی کند، اظهار کرد: هر 
باید  نهایی  تصویب  صورت  در  الیحه  یا  طرح 
مشکالت  یا  نیازها  رفع  در  تسهیل  موجبات 
و  مشکالت  بر  آنکه  نه  آورد،  فراهم  را  مردم 
چالش ها بیفزاید. ضمن آنکه در طرحی چنین با 
اهمیت باید مشخص شود که این طرح، ساختار 
قرار  الگو  را  کشور  کدام  مرکزی  بانک  فعلی 
داده و در مورد دو موضوع مهم یعنی انطباق یا 
عدم مغایرت عملیات بانکی با موازین شرعی و 
اندیشه  تدابیری  چه  مرکزی  بانک  استقالل  نیز 

است. همچنین، اساسًا چه مدل کسب وکار برای 
بانک ها و مؤسسات اعتباری در این طرح در نظر 

گرفته شده است.
طرح  این  مورد  در  که  نکته ای  داد:  ادامه  وی 
نمی رسید  نظر  به  خوشایند  و  منطقی  چندان 
مرکزی  بانک  و  دولت  مجلس،  اتفاق نظر  عدم 
در مورد این طرح است. ازنظر اجرایی دولت و 
بانک مرکزی باید در طرحی که نظام بانکی را 
از اساس تغییر می دهد، مشارکت داشته باشند تا 

امکانات اجرای مطلوب آن فراهم شود.
حذف مجمع عمومی از ارکان بانک مرکزی 

در ادامه نظافتیان این طرح از جهات مختلف مورد 
بررسی قرار داد و گفت: یکی از اشکاالت این 
طرح اهداف و وظایف بانک مرکزی است. در 
این طرح مجمع عمومی از ارکان بانک مرکزی 
به  توجه  با  حقوقی  ازنظر  که  است  شده  حذف 
تعاریف قانون محاسبات عمومی و قانون خدمات 
شرکت  یک  مجمع  حذف  کشوری،  مدیریت 
دولتی  موسسه  به  آن  تبدیل  معنای  به  دولتی 
عمومی  مجمع  که  زمانی  ترتیب  بدین  است. 
شود  مرکزی حذف  بانک  ارکان  از  سهامداران 

خواه  عمومی  محاسبات  قانون  مقررات  برابر 
دولتی  موسسه  جدید  تشکیالت  این   ناخواه 
ریاست  نهاد  نظر  زیر  باید  تلقی خواهد شد که 
جمهوری یا یکی از وزارتخانه ها اداره شود مگر 
باشند  داشته  نظر  در  جدید  طرح  طراحان  آنکه 
عالوه بر وزارتخانه و شرکت و موسسه دولتی، 
یک نهاد دولتی دیگر فراتر از این عناوین ابداع 

کنند.
که  جدید  قانونگذار  دیگر  سوی  از  افزود:  وی 
تصمیم دارد که بانک مرکزی را به طور تلویحی 
باید  دهد  تشکیل  دولتی  موسسه  یک  به عنوان 
تکلیف حقوق و تعهدات »شرکت سهامی دولتی 
تعیین کند که آیا  نیز  فعلی را  بانک مرکزی« 
سهامی  شرکت  حقوقی  ماهیت  و  شخصیت 
بانک مرکزی همچنان باقی خواهد بود یا منحل 
می شود و یا آنکه فقط مجمع از ارکان آن حذف 
موسسه  فعلی  قوانین  براساس  آنکه  ولو  می شود 
که  شود  ادعا  آنکه  مگر  شود.  محسوب  دولتی 
بانک مرکزی جدید همان بانک مرکزی قدیم 
شرکت  از  آن  حقوقی  ماهیت  فقط  که  است 

دولتی به موسسه دولتی تغییر یافته است.


