عضو کمیسیون انرژی ادامه داد :بنده از مدتها قبل با
مسئوالن این پاالیشگاههای کوچک جلسه داشتم که
تا االن نیز ادامه دارد ،مســئوالن اینها عنوان میکنند
که میتوانند بنزین و گازوئیل استاندارد تولید کنند اما
مسئوالن شرکت پاالیش و پخش عنوان میکند که این
مینی پاالیشگاهها چنین امکانی ندارند.
بیگینژاد ادامه داد :پس از اســتماع نظرات ،از چندین
پاالیشــگاه کوچک بازدید و از نزدیک فرایند کار اینها
بررسی شد و به این نتیجه رســیدیم که تولید بنزین و

عضو کمسیون انرژی مجلس از نامه به رئیسجمهور خبرداد؛

تولید بنزین در مینی پاالیشگاهها

نســل فردا  /گروه پارلمانی :عضو کمسیون انرژی
مجلس از ارسال نامه به رئیسجمهور درباره ساماندهی
پاالیشگاههای کوچک برای افزایش تولید بنزین خبر داد.
هادی بیگینژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای
اسالمی از ارســال نامه به آیتاهلل رئیسی رئیسجمهور

گزارش نشست
 مدیر کل استاندارد استان مرکزی

برای ساماندهی پاالیشگاههای کوچک خبر داد.
وی افزود :در کشور مینی پاالیشگاههایی وجود دارد که
حدود  ۱۰هزار بشکه میعانات را دریافت کرده و فرآورده
تولید میکنند اما محصوالت این پاالیشگاهها استاندارد
نیست لذا شرکت پاالیش و پخش با آنها کار نمیکند.
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خواستار شد:

قیمتوسهمیهبنزینتغییرینمیکند
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای
نفتی گفت :بحث سه نرخی کردن قیمت بنزین وجود
ندارد و قرار نیست که در سهمیه بنزین و قیمت آن
تغییری ایجاد شود .جلیل ساالری در حاشیه مراسم
رونمایی از اجرای پنج طرح ملی زیرساختهای ایجاد
شده در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال ایسنا درباره
اینکه آیا قرار است سهمیه بنزین به  ۳۰لیتر کاهش
پیدا کند ،اظهار کرد :چنین موضوعی قرار نیســت،
اتفاق بیفتد .بر اســاس تبصره  ۱۴اعتبار این مساله
پیشبینی شــده و پایان هر ماه کارتهای سوخت
شارژ میشود.
وی با تاکید بر اینکه روال سوختگیری مانند شرایط
قبل انجام میشــود و موضوعاتی کــه درباره تغییر
قیمت مطرح میشود ،مورد تأیید نیست ،گفت :زمانی
که سامانه هوشمند در ســال  ۱۳۸۶اجرایی شد ،بر
اساس سهمیهبندی و این مسئله در سنوات مختلف
به صورت متفاوتی وجود داشــت و به موازات تولید
کارت جایگاهداران نیز اتفاق افتاد که اکنون در تمام
جایگاهها نیز وجود دارد.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای
نفتی ،با بیان اینکه سهمیه  ۱۵۰۰تومانی قابل ذخیره
است و در کارتها قابلیت ماندگاری دارد ،تاکید کرد:
سهمیه دوم نیز همچنان در کارتها وجود دارد .ضمن
اینکه میتوان از کارت جایگاهها نیز اســتفاده کرد و
به دلیل اینکه ســطح قیمتها تفاوت ندارد ،عمدتاً
تراکنشها از کارت جایگاهداران صورت میگیرد.
وی با بیــان اینکه به دلیل اختــاف قیمت بنزین با
کشورهای همســایه عمدتاً بحث مهاجرت صورت
میگیرد ،خاطر نشــان کرد :هیچ تصمیمی درباره
ســه نرخی شــدن قیمت بنزین و یا تغییر سهمیه
وجود ندارد.

عکس  :شانا

مدیر کل استاندارد استان مرکزی گفت :تقویت و
نظارت بر استاندارد سازی خدمات اعم از عمومی،
دولتی و خصوصی رویکرد محوری این اداره کل
است.
تقویت و نظارت بر استانداردسازی
خدمات در استان
سید ســعید میرنظامی روز در نشست خبری با
اصحاب رسانه افزود :این طرح از ابتدای امسال در
حوزه اجرا و ترویج کلید خورده و اقدامات مناسبی
در این راستا انجام شده است.
وی تاکید کرد :سامانه ارتباطی  ۱۵۱۷در راستای
اجرای طرح استانداردســازی خدمات در سطح
اســتان فعال شــده و نظارت جدی در خصوص
اماکنی همچون هتلها که مشــمول استاندارد
اجباری هم نیستند ،صورت میگیرد.
ورود این اداره به بحث محیط زیست
و قانون هوای پاک
مدیر کل استاندارد استان مرکزی ادامه داد :این
اداره در بحث محیط زیســت و قانون هوای پاک
که با ایمنی و ســامت مردم مرتبط اســت نیز
ورود کرده و در کارگــروه کاهش آلودگی هوا نیز
عضویت دارد.
میرنظامی با بیــان اینکه تجهیــزات تفریحی
مشمول اســتاندارد اجباری است گفت :امسال
نظارت بر اماکن تفریحی با جدیت صورت گرفته و
یک بازه زمانی  ۴۸ساعته برای رفع نقص و تأمین
و نصب کپسول آتشنشانی تعیین شد که با این
اقدام امسال شاهد کمترین حادثه بودیم.
وی عنوان کرد :ا مســال یکهــزار و  ۲۰۰مورد
بازرســی از تجهیزات بــازی و زمینهای بازی
انجام شــد که برنامه عملیاتی در این راستا ۲۰۳
مورد بوده که معادل  ۴۰۰درصــد افزون بر این
آمار بازرسی صورت گرفته که تعامل و هم افزایی
دستگاه قضا همچنین شهرداری در این خصوص
جای تقدیر دارد.
مخازن آل پی چی در بحث شورای
استاندارد مطرح میشود
مدیر کل استاندارد استان مرکزی با اشاره به اینکه
استانداردسازی مصالح ساختمانی اعم از ماسه و
بتن مدنظر ویژه است گفت :مخازن آل پی چی در
بحث شورای اســتاندارد مطرح میشود و تدابیر
ویژهای در راستای رفع موانع آن انجام میشود.
میرنظامــی توضیح داد :در نشســت شــورای
استاندارد ،بیش از  ۱۳هزار و  ۵۰۰واحد مسکونی
که آسانســور دارند و بخش زیادی اســتاندارد
نیســتند مطرح و تدابیر ویژهای در راستای رفع
مشــکالت آن اتخاذ میشــود تا گام مثبتی در
راستای کاهش مخاطرات امنیت مردم برداشته
شود.
وی با بیــان اینکه تولید توزیــع و فروش کاالی
غیراستاندارد ممنوع اســت گفت :بحث ایمنی،
بهداشت و محیط زیست ســه رویکرد اصلی در
سازمان ملی استاندارد است.
پارکینگ مشمول استاندارد اجباری
نیست
مدیر کل استاندارد اســتان مرکزی بیان داشت:
پارکینگ مشمول اســتاندارد اجباری نیست و
بسیاری از اســتانداردها تدوین شده اما مشمول
استاندارد اجباری نیست اما رویکرد اصلی سازمان
ملی استاندارد این است که متولی امر این مهم و
مباحث را پیگیری کند.
میرنظامی گفــت :در بحث کنتــرل و نظارت بر
بازار  ۸۵لوازم یدکی خودرو مشــمول استاندارد
اجباری است.
مدیر کل استاندارد استان مرکزی بحث اعتبارات
را یکی از چالشهای جــدی این اداره کل عنوان
کرد و گفت :میزان اعتبارات پارســال در ابتدای
سال  ۴۲میلیارد ریال بوده که پایان سال به ۶۴
میلیارد ریال افزایش یافت و  ۶۲میلیارد ریال در
ابتدای سال اختصاص یافته که قول مساعد داده
شده این میزان اعتبار افزایش یابد.
میرنظامی گفــت :اداره کل اســتاندارد اهتمام
ویژهای برای اجرای قانون دارد و نظارتهای الزم
صورت میگیرد که در این راستا باید از ظرفیت
ســایر دســتگاههای اجرایی ،بخش خصوص و
رسانهها باید بهره گیری کرد.
گواهی دانش نماد در دستور کار است
وی خاطرنشان کرد :با توجه به شعار سال،
در راســتای بهره گیری از ظرفیت شرکتهای
دانش بنیان بحــث ارائه گواهــی دانش نماد در
دستور کار اســت و در این راستا تفاهمنامهای با
دانشگاههای استان منعقد شده است.
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مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی:

تقویتونظارتبراستانداردسازی
خدمات در استان
نسل فردا  /گروه ایران
news@ naslefarda.net

گازوئیل با کیفیت و استاندارد در این مینی پاالیشگاهها
امکان پذیر اســت و چندین امتیاز هم دارد اول اینکه
سرمایهگذاری مردمی است و نیازی به ورود دولت ندارد،
نکته بعدی اینکه این پاالیشگاهها در اقصینقاط کشور
ساخته میشود ،ثالثاً اشتغال زایی میشود و نکته آخر
اینکه میتوان از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان برای
استاندارد سازی استفاده کرد .وی با بیان اینکه ساماندهی
این پاالیشگاهها ملزوماتی هم دارد که در نامهای که به
آقای رئیسی نوشته شــد اینها توضیح داده شده ،گفت:
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پیشنهاد این است که ساماندهی پاالیشگاههای کوچک
توســط ســتاد اقتصاد مقاومتی که زیر نظر معاون اول
رئیسجمهور است ،انجام شود ،چرا که برای این کار نیاز
به همکاری چند نهاد است.
نماینده مالیــر در مجلس با بیان اینکــه ما حدود ۴۵
پاالیشگاه کوچک فعال داریم ،تاکید کرد :با ساماندهی
این مینی پاالیشگاهها میتوان بعد از یک سال به میزان
نســبتاً خوبی به حجم بنزین و گازوئیل تولیدی کشور
اضافه کرد.

وی با اشــاره بــه تمهیــدات در نظر گرفته شــده
برای سوخترســانی بــه خودروهــای موجود در
مرزهای عراق ،تصریح کرد ۱۸ :جایگاه ســیار برای
سوخترســانی به ناوگانهای دیزلی ،خودروهای
شــخصی ،اتوبوس واحد و اتوبوسهای بین شهری
پیش بینی شده است.
مدیرعامــل شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش
فرآوردههای نفتی ،با بیان اینکه تأمین ســوخت در
انبارها و ناوگانهای حمل و نقــل به گونهای تأمین
شــد که ترافیک مانع دسترسی نشــود یادآور شد:
پیشبینیهــای الزم برای این مســئله بطور کامل
اندیشیده شــده ،به گونهای که میتوانیم بگوییم در
حوزه سوخت هیچ مشکلی نداریم.
وی ادامه داد :تسهیالت و امکانات الزم در این حوزه
صورت گرفته و به تازگی نیز دولت تمهیداتی را لحاظ
کرده تا از ناوگانها برای جابجایی زوار نیز اســتفاده

استان همدان

استان کرمانشاه

معاون گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان همدان خبر داد:

افتتاح شهر زیرزمینی سامن مالیر در آینده نزدیک

مریم بیگدلو  /گروه ایران
news@ naslefarda.net

معــاون گردشــگری ادارهکل میــراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی استان همدان در حاشیه
بازدید خبرنگاران از شهر زیزمینی سامن ،از افتتاح
مرحله نخست مجموعه دستکند سامن همزمان
با هفته دولت خبــر داد و گفت :تاکنــون افزون بر
دو میلیارد تومان بــرای کاوش ،مرمت ،حفاظت،
آزادســازی ملک و اقدامات باســتان شناسی این
مجموعه تاریخی هزینه شده است و برای تکمیل و
ادامه کاوشها ،نیازمند اعتبار است.
علی خاکسار افزود :قرار بود مرحله نخست مجموعه
دستکند سامن همزمان با سفر ریاست جمهوری به
استان همدان افتتاح شود ،که با توجه به اینکه افتتاح
یا کلنگ زنی هرطرحی از برنامههای این سفر حذف
شده بود افتتاح مرحله نخست مجموعه دستکند
سامن هم به هفته دولت موکول شد.
معــاون گردشــگری ادارهکل میــراث فرهنگی،
گردشــگری و صنایع دستی اســتان همدان از راه
اندازی آزمایشی این مجموعه پس از دهه اول محرم
خبر داد و افزود :این مجموعه بصورت آزمایشــی با
هدف رفع نواقص و ایرادات پس از دهه اول ماه محرم
راه اندازی خواهد شد تا برای افتتاح در هفته دولت
آماده شود .وی تشریح کرد :مجموعه دستکند سامن
در سال  ۱۳۸۴کشف و مطالعات باستان شناسی و
کاوشهای این مجموعه از سال  ۸۶آغاز شد و تا سال
 ۶ ،۱۳۹۴فصل از این دستکند کاوش شده است.
معــاون گردشــگری ادارهکل میــراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی استان همدان گفت :اشیا
و اسکلتهای انسانی کشف شده از این مجموعه نیز

شــود .بطورکلی پنج تا هفت هزار لیتــر مازاد برای
خودروهای دیزلی و ناوگانهای حمل و نقل عمومی
دیده شده است که در هر مرحله نیز  ۴۰۰لیتر سوخت
گیری میکنند.
وی با اشاره به برنامهها و اقدامات صورت گرفته برای
توسعه صنعت  CNGگفت :در گام اول آنچه در قانون
آمده تبدیل خودروهای عمومــی و وانت بارها بوده
است .در حوزه ناوگان تاکســیهای فرسوده نیز به
دنبال اخذ مجوز هستیم تا بتوانیم در این حوزه نیز
اقدام کنیم .تاکنون  ۲۱۳هزار خودرو تبدیل شــده
اســت که با راه اندازی این سامانه یک تسهیل گری
اتفاق بیفتد.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای
نفتی ،با اشــاره به افزایش کارمزد جایگاههای CNG
افزود :باید تالش شــود تا بخشــی کــه در اختیار
مجموعههای دیگر قرار دارد نیز فعال شود تا از تمام

ظرفیتهای  CNGاستفاده و بتوانیم  ۲۰درصدی را
که در قانون آمده عملیاتی کنیم.
او با بیان اینکه این صنعت مغفول مانده است ،گفت:
ظرفیت ۲۸تا ۳۰میلیون لیتر معادل بنزین ایجاد شده
است اما باید این ظرفیت در تمام جایگاهها به وجود
آید .بخشــی از جایگاهها که در اختیار دستگاههای
متولی هستند با ابالغیهای که شرکت ملی پخش داده
است باید ساماندهی به گونهای که همه این جایگاهها
سریعاً فعال شوند و به سطح روزانه  ۳۰تا  ۳۴میلیون
لیتر معادل بنزین دست یابیم.
ســاالری ادامه داد :یک بخشــی مربوط به تبدیل
کارخانهای و بخشی دیگر مربوط به تبدیل کارگاهی
است که اگر بخش کارگاهی نیز تجهیز شود ،میتوانیم
طرح جایگزینی را پیش ببریم اما باید توجه داشــت
که یکی از موضوعات مهم در کشور مدیریت مصرف
انرژی است .پس باید از روشهای جایگزین استفاده
کنیم و موضــوع مدیریت مصرف را مد نظر داشــته
باشیم.
وی درباره جایگزینی خودروهای فرسوده گفت :در
دهه  ۸۰و در تبصره  ۱۱به این مســئله اشــاره شده
تا خودروهای فرســوده از رده خارج شوند .در حوزه
واردات نیز به همین شکل بوده ،اکنون نیز این موضوع
مطرح اســت و در بخش ناوگان نیز به دنبال جوان
سازی هستیم.
وی افزود :در بخــش حمل و نقــل عمومی وزارت
صمت قصد دارد تدریجاً طــرح جایگزینی را بطور
کامل اجرایی کند که این مســئله میتواند موجب
حل مسائل زیست محیطی شــود .ضمن اینکه در
حوزه خودروسازی نیز باید به سمت کاهش مصرف
سوخت پیش برویم .به گونهای که خودروها با توجه به
استانداردهای زیست محیطی پایش شوند.

به اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
مالیر منتقل شده اســت تا پس از تکمیل و افتتاح
مجموعه در سایت موزه دستکند سامن در معرض
دید گردشگران قرار گیرد.
وی عنوان کرد :اشــیا کشف شده از مجموعه نشان
میدهد هســته اولیه ســکونتگاه ،متعلق به دوره
اشکانیان است ،اما در دوره ساسانی نیز از این مجموعه
استفاده شده است این مجموعه قبل از دوره اشکانیان
ایجاد و در دوره اشکانیان از بستر آن استفاده شده
است ،اما تاکنون شــواهد و آثاری مبنی بر قدمت
مجموعه به قبل از دوره اشکانیان در دست نیست.
مدیر پایگاه ملی دســتکندهای اســتان همدان از
تکمیل نورپردازی مرحله نخست این مجموعه خبر
داد و تصریح کرد :ورودی مجموعه دستکند سامن
یک ساختمان  ۱۷۰متری است که سه سال پیش
از شرکت مخابرات خریداری و بعنوان محل استقرار
کارکنان و نگهبانان مجموعه ،مرمت و بازسازی شد.
وی اذعان کرد :همچنین خروجی مجموعه نیز که
به مِلک یکی از شهروندان شهر سامن ختم میشد،
در اختیــار میراث فرهنگی قــرار گرفت ،که نصب
دوربینهای مدار بســته ،مرمت ،مطالعات باستان
شناسی و خریداری و آزادسازی امالک بخشهای
دیگر که دســتکند در زیر آنها واقع شده ،در حال
انجام است و در سالهای آینده بصورت مستمر انجام
خواهد شد.
معــاون گردشــگری ادارهکل میــراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی استان همدان خاطرنشان
کرد :تاکنون افزون بر دو میلیارد تومان برای کاوش،
مرمت ،حفاظت ،آزادسازی ملک و اقدامات باستان
شناسی مجموعه هزینه شده است و برای تکمیل
مجموعه و ادامه کاوشها ،نیازمند اعتبار است.

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت وگاز غرب خبرداد:

عمل به تعهدات تولید تکلیفی توسط نفت و گاز غرب
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مدیـر عامـل شـرکت بهـره بـرداری نفـت و گاز
غرب ،از تولیـد بیـش از  ۹۷درصدی نفـت و بیش
از  ۱۰۴درصـد گاز در قالـب برنامـه تولیدتکلیفی
وآمادگـی شـرکت بـرای تولیـد بیشـتر در هـر دو
حـوزه خبـر داد.
علـی رضایـی مدیرعامـل شـرکت بهرهبـرداری
نفـت و گاز غـرب بهمناسـبت گرامیداشـت هفته
دولـت در رابطـه بـا برخـی فعالیتهـای صـورت
گرفته طی سـال گذشـته و پیشینه شـروع به کار
شـرکت اظهار داشـت :شـرکت بهره بـرداری نفت
و گاز غرب نیـز به عنوان یکـی از شـرکتهای زیر
مجموعـه شـرکت نفـت مناطـق مرکـزی ایـران
فعالیت خـود را در سـال  ۱۳۷۸بـا تولیـد نفت در
اسـتانهای کرمانشـاه ،ایالم ،لرسـتان و بخشی از
اسـتان خوزسـتان به مسـاحت  ۳۰هـزار کیلومتر
مربـع و  ۶۵۰کیلومتـر نـوار مـرزی با کشـور عراق
آغـاز نمـود .ایـن شـرکت هماکنـون دارای ۱۳
میدان توسـعه یافته شـامل  ۱۲میدان نفتی و یک
میدان گازی و همچنین  ۱۳میدان توسـعه نیافته
مشـتمل بـر هفـت میـدان نفتـی و شـش میدان
گازی اسـت .وجـود میدانهایـی مشـترک نظیـر
پنج میدان نفتی توسـعه یافتـه پایدارغـرب ،آبان،
دهلران ،نفـت شـهر و آذر و میـدان گازی توسـعه
نیافتـه مهـر ،اهمیـت و جایگاه ایـن شـرکت را در
غـرب کشـور نشـان میدهد.
رضایـی ،دربـاره اقدامـات صـورت گرفتـه در
مدیریتهـای امـور فنـی و عملیـات طـی سـال
گذشـته و شـش مـاه ابتـدای امسـال افـزود :تـا

پایان سـال  ۱۴۰۰تعداد پنج حلقه چاه توسـعهای
و دو حلقـه چـاه تعمیـری راه انـدازی شـد .بـا
برنامهریزیهـای صـورت گرفته عملیـات حفاری
تعداد دو حلقـه چاه در منطقه عملیاتـی دانان آغاز
شـده و در سـال جاری به اتمام میرسد .همچنین
همکاران سـتادی و عملیاتی با انجام  ۱۱۹هزار نفر
سـاعت ،تعمیرات گسـترده واحدهـای عملیاتی را
بـدون بـرون سـپاری به انجـام رسـاندند.
بـر اسـاس ایـن گـزارش ،مدیرعامـل شـرکت
بهرهبـرداری نفـت و گاز غرب بـا تشـریح اقدامات
صـورت گرفتـه در حـوزه نیـروی انسـانی تصریح
کـرد :همزمـان بـا اجـرای طـرح طبقهبنـدی
مشـاغل نیروهـای ارکان ثالث ،تالشهـا بهمنظور
دریافت مجوز بـرای پیمانهـای حجمی آغـاز و با
تشکیل نشستها و پیگیری موضوع ،خوشبختانه
اطالعات این همکاران در سـامانه ساپنا تغذیه شد
و طرح طبقهبندی مشـاغل بـرای آنها اعمال شـد.
درخصـوص طـرح طبقهبنـدی مشـاغل نیـز بـا
رایزنیهـای انجـام شـده و بر اسـاس قانـون تعداد
 ۲۴۶نفـر از نیروهای قـرارداد مدت موقت شـرکت
سـاماندهی شـدند و همچنین این شـرکت یکی از
شـرکتهای پیشـرو در تبدیل وضعیت ایثارگران
بود و در قالب بند ” د ” (نفرات پیمانکاری مشـمول
ایثارگری) و بنـد ” و ” (نفرات قـرار داد مدت موقت
مشـمول ایثارگری) بوده اسـت و در مجموع تعداد
 ۴۸۳نفر از همکاران مشمول اسـتفاده از این قانون
بودند کـه در این میـان در قالـب بنـد ” د ” مراحل
سـاماندهی تعـداد  ۳۷۴نفـر از همـکاران در حال
انجام اسـت و در قالب بنـد ” و ” نیـز مراحل تبدیل
وضعیـت  ۳۹نفر از همـکاران انجام گرفتـه و تعداد
 ۷۰نفـر دیگر نیـز در حال انجام اسـت.

گزارش ویژه
ادامه از صفحه یک
شرکت سـلطنتی؛ امپراطوری ۲۸
میلیارد دالری
ایـن شـرکت کـه بـا نـام پادشـاهی پیالسـی
(  )Monarchy PLCنیـز شـناخته میشـود از
اعضـای ارشـد و چهرههـای عمومـی دودمـان
وینـدزور یعنـی خانـواده سـلطنتی حاکـم
بـه ریاسـت ملکـه متشـکل اسـت .آ نهـا بـا
همـکاری یکدیگرکسـب و کاری جهانـی را
اداره میکنند کـه سـاالنه میلیونها پونـد را از
طریق رویدادهای تلویزیونی و گردشـگری وارد
اقتصـاد بریتانیا میکنـد .ملکه بریتانیـا و هفت
خانـواده سـلطنتی دیگـر اعضـای این شـرکت
هسـتند :شـاهزاده چارلـز و همسـرش کامیال،
دوشـس کورنوال .شـاهزاده ویلیام و همسـرش
کیـت ،دوشـس کمبریـج؛ پرنسـس آن ،دختر
ملکه؛ و پرنـس ادوارد ،کوچکترین پسـر ملکه،
و همسـرش سـوفی ،کنتـس وسـکس.
طبـق گـزارش فوربـس ،ایـن امپراطـوری تـا
سـال  ۲۰۲۱نزدیک به  ۲۸میلیارد دالر دارایی
در قالـب املاک و مسـتغالت غیر قابـل فروش
در اختیـار دارد .اگرچـه خانـواده سـلطنتی،
خـود از این تجـارت سـود نمیبـرد ،امـا هدف
تقویـت اقتصـاد اسـت .ایـن موضـوع بـه نوبـه
خـود میتوانـد از طریـق پوشـش رسـانهای
رایـگان و ضمانتهـای سـلطنتی کـه درآمـد
دارندگان آنهـا را افزایش میدهـد ،ویندزورها
را ثروتمنـد سـازد .ایـن ضمانتها به ویـژه مهر
تأیید ایـن خاندان بـر محصوالت لوکس اسـت.
امالک سلطنتی
ایـن املاک مجموعـهای از زمینهـا و
داراییهـای متعلق به پادشـاهی بریتانیا اسـت
کـه در اختیار ملکـه الیزابـت دوم قـرار دارد .اما
اینهـا املاک خصوصـی ملکـه نیسـتند بلکه
توسـط یک هیئت نیمه مسـتقل عمومـی اداره
میشـوند .امالک سـلطنتی در ماه ژوئن درآمد
خالـص سـال مالـی  ۲۰۲۲ - ۲۰۲۱خـود را
 ۳۱۲.۷میلیـون دالر اعالم کرد کـه  ۴۳میلیون
دالر بیـش از دوره قبـل بود.
دن لبـاد ،مدیـر عامـل املاک سـلطنتی در
بیانیـهای گفـت« :در سـالی پـر از تغییـر و
اختلال ،شـرکت مـا قـدرت و پایداری خـود را
از طریـق میـزان درآمدی کـه بـرای خزانه ملی
داشـت ،نشـان داد».
بودجـه کمـک هزینـه فرمانروایـی درصـدی
از سـود درآمد اسـت .ایـن مقـدار در ابتـدا ۱۵
درصد بـود .امـا در سـال مالـی ۲۰۱۷ - ۲۰۱۸
برای کمک به بازسـازی کاخ باکینگهـام به ۲۵
درصـد افزایـش یافـت و تـا سـال  ۲۰۲۸بایـد
دوبـاره بـه  ۱۵درصـد بازگـردد.
ایـن کمـک هزینـه بـرای پرداخـت هزینههای
اداری از جملـه حقـوق و دسـتمزد کارکنـان،
امنیت ،سـفر ،خانـه داری و نگهـداری از امالک
اسـتفاده میشـود .امـا مخـارج شـخصی ملکه
و خانـواده بـزرگ او از طریـق کمـک هزینـه
جداگانـهای با عنـوان خزانه محرمانـه پرداخت
میشـود.
خزانه محرمانه
خزانـه محرمانـه ملکـه مجموعـهای از
املاک و داراییهاسـت کـه بـه صـورت امانـی
نگهداری میشـوند ..ایـن خزانه کـه قدمت آن
بـه قـرن چهاردهـم میلادی میرسـد ،درامـد
شـخصی ملکه را از طریق دوکنشـین لنکستر
تأمیـن میکنـد.
وبسـایت دوکنشـین لنکسـتر اظهـار میکند:
«دو کنشـین لنکسـتر در پایـان مـاه ژوئـن
دارایـی خالـص تحـت کنتـرل  ۶۵۲.۸میلیون
دالر و مازاد خالـص  ۲۴میلیـون دالر دارد .این
مبالغ به صـورت مسـتغالت و داراییهای مالی
هسـتند»..
دارایـی خالـص مسـتقیماً بـه ملکـه پرداخـت
نمیشـود ،ولـی  ۲۴میلیـون دالر مـازاد
خالـص بـه او پرداخـت میشـود .ایـن بودجـه
مشـمول مالیات اسـت و عمدتـاً برای پوشـش
هزینههایـی اسـتفاده میشـود که قب ً
ال توسـط
کمـک مالی دولتی پوشـش داده نشـده اسـت.
دارایی شخصی ملکه
بـه گـزارش بیزینـس اینسـایدر دارایی
شـخصی ملکه بیش از  ۵۰۰میلیون دالر است.
این دارایـی عمدتاً بـه دلیل سـرمایه گذاریها،
مجموعههـای هنـری ،جواهـرات و املاک و
مسـتغالت اسـت و شـامل خانـه سـاندرینگام
و قلعـه بالمـورال میشـود .همچنیـن پـس از
مرگ ملکـه مـادر در سـال  ،۲۰۰۲سـرمایهای
 ۷۰میلیـون دالری در قالب سـرمایهگذاری در
نقاشـیهایی از مونـه ،نـش و فابـرژه ،مجموعه
تمبـر ،هنر چینـی ،جواهـرات ،اسـبها و حتی
تخـم مر غهـای فابـرژه ارزشـمند بـه او ارث
رسـیده اسـت .بـر طبـق توافقـی کـه خانـواده
سـلطنتی با جـان مـاژور ،نخسـت وزیر سـابق
بریتانیـا در سـال  ۱۹۹۳انجـام داد .ارثـی که از
یک فرمانـروا بـه فرمانـروای بعدی میرسـد از
مالیـات بـر ارث معـاف اسـت .همـان طـور که
ملکـه از مالیـات بـر ارث مـادرش معـاف بـود،
پادشـاه چارلز سـوم هـم از مالیـات بـر ارث ۴۰
درصـدی ملکـه الیزابـت دوم معاف اسـت.
منبع :یورونیوز

