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گوشت مورد نیاز شب عید تامین می شود

عبارتی تحت عنوان »قیمت ارز«

قیمت ارز هم مانند هر کاالی دیگری که قابلیــت خرید و فروش دارد، از 
قانون معروف عرضه و تقاضا پیروی می کند، البتــه خود عرضه و تقاضا از 
قانون نیاز و ارزش تبعیت می کننــد،  یعنی عرضه کننده اگر ارزش کاالی 
خود را بیش از قیمت آن در بازار بداند، طبعا عرضه را محدودتر می کند و از 
طرف دیگر متقاضیان نیز اگر قیمتی را بیش از آن چه باید و شاید ببینند، 
ســعی می کنند با کم کردن مصرف تقاضا در بــازار را کاهش داده و باعث 

تعدیل قیمت شوند.
در مورد ارز هم همین طور اســت، با این تفاوت که عرضه کننده عمده 
ارز در ایران بانک مرکزی اســت که یعنی دولت و تقاضا هم گاهی غیر 
واقعی است یعنی در اثر سو مدیریت یا فشــارهای خارجی یا تبلیغات 
یجاد  نی،  تقاضــای کاذب ا لتهاب روا یجاد جو تــرس و ا غلط یــا ا

می شود.
بنابراین در شــرایط ایجاد تقاضا ی کاذب وظیفه عرضه کننده عمده ارز 
این اســت که با تزریق صحیح و به موقع و بدون اینکه باعث تالطمات در 

بازار شود به کنترل نرخ اقدام کند. 
 البته همیشه با محاسبه نرخ تورم و بهره در کشــور ما و کشورهای حوزه 
دالر مراقبت نماید که قیمت بازار تفــاوت زیادی با بهای واقعی پیدا نکند. 
و از طرفــی اصطالحا فنر جمع نشــود و از طرفی هــم قیمت ها بی قاعده 

افزایش نیابد.
بار دیگر تاکید می کنم،  بازار دارای هر اسمی که باشد تنها در یک صورت 
بازار واقعــی خواهد بود و آنهــم اینکه قیمت در آن واقعی و واحد باشــد، 
بنابراین اگر منظور از  بازار متشــکل، برانداختن انواع قیمت های قبلی و 
تعریف یک قیمت واقعی و یا نزدیک به واقعیت باشد، و البته ،درباره قیمت 
های غیر واقعی کاالها و خدمات دیگر هم بررسی و اصالح الزم  به نظر می 

رسد.
نکته دیگر اینکه، اگر اصالح نظام اقتصادی کشــور مد نظر مســئولین 
باشــد، به نظر حقیر،قدم اول حمایت از کاهش نرخ تورم و بهره، اســت،  
که آنهــم البته برمی گردد بــه جلوگیــری  از افرایش بــی رویه  حجم 

نقدینگی.
یعنی اگر دولت مالیات ها را افزایش دهد، یارانه ها برای حامل های انرژی 
و دیگر موارد غیر ضروری را حذف کند،  حتی سطح  خدمات و ارز ساختن 
زیر ساخت ها را هم کاهش دهد، بهتر اســت از اینکه دائم از بانک مرکزی 
استقراض کند  و حجم نقدینگی را بدون اینکه برای جذب آن برنامه ریزی 

کرده باشد، افزایش دهد.

۸ فساد ناشی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی 
به کاالهای اساسی

 یک اقتصاددان با بیان اینکه دخالت نابجا در اقتصاد، تورم را مزمن می کند، گفت: 
تداوم اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کاالهای اساســی منجر به بروز ۸ نوع 

فساد و رانت می شود.
سید محمد صادق الحسینی در گفت و گو با مهر، درباره تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ 
تومانی به واردات کاالهای اساسی، اظهار داشــت: هر گونه یارانه و سوبسیدی که 
روی ارز یا بصورت غیرریالی مستقیم پرداخت می شود، یک رانت برای یک بخش 

و گروه ایجاد می کند.
وی با تاکید بر اینکه سوبســید ارزی بدترین نوع رانت اســت، افزود: هر مقدار که 
سوبســید ارزی داده شــود و به اختالف و تبعیض ارزی دامن زده شود، به همان 

میزان شاهد ایجاد فساد در فرایند واردات و توزیع کاال خواهیم بود.
وی ادامه داد: درواقع در این شــرایط کاالی وارد شده، نه به دست مصرف کننده و 
نه به دست تولید کننده می رســد؛ بلکه واردکننده و توزیع کننده )دالل( منتفع 

می شوند.
صادق الحسینی تصریح کرد: دلیل این مساله این است که قیمت کاالها در بازار با 
لنگر اسمی ارز هماهنگ می شود، لنگر اسمی هم که باالترین نرخ ارز در بازار سیاه 

است؛ در نتیجه هر میزان که رانت ارزی داده شود به این موضوع دامن زده ایم.
وی اظهار داشت: در حال حاضر تورم کاالهای اساسی نشان می دهد، همبستگی 
تورم کاالهای اساســی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می گیرند، با نــرخ ارز آزاد ۵۳ درصد 
بوده است؛ اما همبستگی با نرخ  ارز ۴۲۰۰ تومانی، صرفا ۴ الی ۶ درصد است؛ یعنی 
عمال همه کاالهای وارد شــده خود را با نرخ ارز آزاد هماهنــگ کرده اند. تورم این 

بخش موید این مساله است.
این اقتصاددان در ادامه با اشــاره به فســادهای ایجاد شــده در پی اختصاص ارز 
۴۲۰۰ تومان به واردات کاالهای اساسی، گفت: این مساله به شدت فساد ایجاد می 
کند و کل سیستم اقتصادی را بهم می ریزد، فســاد این موضوع از چند بخش قابل 
مشاهده اســت.وی افزود: برخی از افراد ارز ۴۲۰۰ تومانی را می گیرند اما در ادامه 
به جای واردات کاال، ارز را برای خود بر می دارند که در این راستا طبق آمار تاکنون 
۱۴ تا ۱۶ میلیارد دالر ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته شــده امــا در ازای آن کاالیی وارد 

کشور نشده است.
صادق الحســینی ادامه داد: همچنین برخی از افراد هستند که ارز ۴۲۰۰ تومانی 
می گیرند و کاال هم وارد می کنند اما کاالی وارد شده را با قیمت واقعی، نه با قیمت 

مبتنی بر  ارز ۴۲۰۰تومانی، در بازار به فروش می رسانند.
وی اظهار داشت: همچنین برخی دیگر که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و کاال هم وارد 
کرده اند به جای عرضه کاال به بازار داخــل، اقدام به صادرات و یا قاچاق کاالی وارد 
شــده می کنند؛ یعنی این افراد از دولت سوبســید ارزی می گیرند و از آن طرف با 

نرخ ۱۲ هزار تومان کاال را صادر یا قاچاق کرده و سود کالنی می برند.
این اقتصاددان به فرایند توزیع اشــاره کرد و گفت: در مواقعــی نیز واردکننده، به 
همان قیمت مصوب اقدام به فروش کاال می کند اما در فرایند توزیع آنچه که دست 

مصرف کننده می رسد حداقل قیمت است.
صادق الحسینی افزود: همچنین اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به از بین رفتن 
صنایع بزرگ کشــور می شــود. دولت به صنایع بزرگ می گوید کــه باید قیمت را 
کاهش دهید در حالیکه آن کاال در بازار ۲ یا ۳ برابر قیمــت مدنظر دولت به فروش 
می رسد، این موضوع منجر به ایجاد رانت شــده و صنایع کاال را با یک سوم قیمت به 
اطرافیان خود می دهند و این افراد نیز کاال را با قیمت واقعی در بازار آزاد می فروشند 
در نتیجه ما به التفاوت قیمت به جیب دالالن می رود.وی ادامه داد: از ســویی دیگر 
واردات کاال با ارز ۴۲۰۰ تومان، باعث می شــود که دیگر تولید این کاالها در داخل 
صرفه نداشته باشد و در نهایت کشور در کاالهای استراتژیک به کشورهای خارجی 
وابسته تر می شــود.این اقتصاددان گفت: همچنین این مساله منجر به ایجاد اضافه 
تفاضا برای واردات می شود. زمانی که دولت سوبسید ارزی برای واردات اختصاص 
می دهد درواقع واردات را ارزان کــرده و زمینه را برای افزایش حجم تقاضای کاالی 
خارجی فراهم می کند؛ این موضوع در شــرایط تحریم، منطقی نیســت چراکه ما 

کاری می کنیم که نیاز به ارز در کشور افزایش یابد.

سرمقاله

اصغر سمیعی
کارشناس بازار ارز
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 رایزنی با مجلس برای تسریع در روند
 بررسی بودجه

معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: درخواســت ما از مجلس هموراه 
این بوده و هســت که بودجه را به نحوی بررسی کنند که قبل از انقضای 
سال فرصت تدوین آیین نامه ها و بخش نامه ها برای دولت مهیا شود. با 

مجلس در این زمینه در حال رایزنی هستیم.
حســینعلی امیری در گفت و گو با ایلنا، در خصوص اعالم تمدید زمان 
کمیسیون تلفیق برای بررسی بودجه سال آینده در پاسخ به این سوال 
که آیا رایزنی هایی را برای کمتر شــدن این زمان داشتید، گفت: الیحه 
بودجه مهمترین ســند برنامه یک ســال کشور اســت و انجام امورات 
اجرایی کشور در سال نود و هشت براساس قانون بودجه این سال انجام 

می پذیرد.
وی ادامه داد: بنابراین ما بودجه را در موعــد قانونی یعنی پانزدهم آذر 
تهیه کردیم امــا مقام معظم رهبــری با توجه به شــرایط تحریم های 
ظالمانه آمریــکا توصیه هایی داشــتند و بــه دلیل اعمــال نظرات و 
رهنمودهای ایشــان، مجددا ظرف کمتر از ســه هفته دولت الیحه را 

بازنگری کرد. 
وی افــزود: االن هم الیحــه بودجــه در کمیســیون های تخصصی و 
کمیسیون تلفیق در حال بررسی است و نماینده دولت هم در این زمینه 
آقای نوبخت هستند که ایشان و معاونان شــان مستمرا در کمیسیون 
تلفیق حضور دارند. درخواســت ما از مجلس همواره این بوده و هست 
که بودجه را به نحوی بررســی کنند که قبل از انقضای ســال، فرصت 
تدوین آیین نامه ها و بخش نامه ها برای دولت مهیا شــود. با مجلس در 

این زمینه در حال رایزنی هستیم.  

ارتقای جایگاه ایران در شاخص استعدادهای 
رقابتی جهان

 ایران با هفــت پله بهبــود، در رده ۷۵ کشــورهای دارای رقابتی ترین 
استعدادها قرار گرفت.

استعداد رقابتی به عنوان مجموعه مهارت های کشف، انتخاب، پردازش 
و اســتفاده از اطالعات الزم برای تصمیم گیری در شرایط نامطمئن و 
استفاده از فرصت های موجود در بازار تعریف می شود. با وجود حرکت 
به سمت جهان دیجیتالی، داشــتن منابع انسانی با اســتعداد یکی از 
شــاخصه های اصلی در رشد اســت. موسسه اینســد با مطالعه آماری 
۹۳ درصد جمعیت جهان، کشــورها را از نظــر رقابت پذیر بودن آن ها 
در زمینه اســتعداد کاری و کارآفرینی رده بندی کرده است که بر این 
اساس سوئیس در صدر کشورهای جهان قرار دارد و سنگاپور، آمریکا، 
نروژ، دانمارک، فنالند، ســوئد، هلند، انگلیس و لوکزامبورگ به ترتیب 
در رده های دوم تا دهم کشــورهای دارای اســتعدادهای رقابتی جای 
گرفته اند.  در بین شهرهای جهان نیز، واشــنگتن آمریکا در صدر قرار 
دارد و پس از این شــهر، کپنهاگن دانمارک، اســلو نروژ، وین اتریش، 
زوریخ سوئیس، بوستون آمریکا، هلســینکی فنالند، نیویورک آمریکا، 

پاریس فرانسه و سئول کره جنوبی در رده های بعدی جای گرفته اند.  
ایران در این رده بنــدی، باالتر از کشــورهایی چون مصــر و مغرب و 
پایین تر از کشــورهایی چون هند و برزیل در رده ۷۵ جهان ایســتاده 
است. این رتبه در مقایسه با سال قبل ۷ واحد بهبود داشته است. در بین 
دیگر کشــورهای جهان، رتبه کانادا ۱۵، آلمان ۱۶، اتریش ۱۸، امارات 
۱۹، ژاپن ۲۰، قطر ۲۴، ایتالیا ۳۵، عربستان ۳۸، روسیه ۴۶ و ترکیه ۵۸ 

عنوان شده است.

توافق های ایران و روسیه به منظور توسعه 
همکاری  مشترک

نشست میان پاور ماشین روسیه و شرکت های بزرگ صنعت آب و برق 
ایران عصردیروز با حضور وزیر نیرو برگزار شــد و طرفین در این جلسه 

تفاهم  نامه های مشترکی را به امضا رساندند.
وزیر نیرو در این جلســه با تاکید بر اینکه سطح بســیار باالیی از اراده 
سیاسی میان رهبران دو کشــور برای شکل گرفته است، گفت: با وجود 
اراده سیاســی که برای همــکاری میان دو طرف وجــود دارد ولی این 

ارتباط میان مدیران اجرایی و اقتصادی کمرنگ تر است.
رئیس کمیســیون مشــترک همکاری های اقتصادی و تجاری ایران 
و فدراسیون روســیه تاکید کرد: وظیفه این کمیسیون و مسئوالن دو 
طرف در تهران و مسکو بایستی در جهت پرکردن فاصله همکاری های 
اقتصادی باشد که توافقات فعلی میان شرکت های ایران و روسیه فصل 
مشترکی به منظور کم کردن فاصله میان روابط سیاسی و اقتصادی دو 

کشور خواهد بود.
اردکانیان با اشــاره به اهتمام جدی شــرکت پاور ماشــین به منظور 
همکاری با شــرکت های ایرانی، گفت: تا ســاعاتی دیگر تماسی تلفنی 
با وزیر انرژی روســیه به عنوان مســئول روسی کمیســیون مشترک 
همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و فدراســیون روســیه خواهم 
داشت که در جریان مذاکرات تلفنی خود نتایج پیشرفت توافقات میان 

شرکت پاور ماشین و شرکت های داخلی ایران را نیز اعالم خواهم کرد.
وزیر نیرو با اشــاره به اهــداف کوتاه مــدت و بلندمدت شــرکت پاور 
ماشین روســیه برای همکاری با شــرکت های مهم صنعت آب و برق 
ایران، گفت: امیدواریم تا ماه می ســال جاری میالدی که  کمیســیون 
مشــترک همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و فدراسیون روسیه 
در تهران برگزار خواهد شد شــاهد عملیاتی شدن توافقات امروز میان 

شرکت های مهم صنعت آب و برق ایران و  پاور ماشین روسیه باشیم.
همچنین در این نشســت با حضور وزیــر نیرو و مدیرعامل شــرکت 
پاورماشین روســیه تفاهم  نامه های مشــترکی بین شرکت های مهم 
صنعت آب و برق ایران همچون شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق 

حرارتی و طرف روسی به امضا رسید.
محســن طرزطلب، مدیرعامل شــرکت تولید نیروی برق حرارتی در 
خصوص جزئیات تفاهم نامه امروز این مجموعه با شــرکت پاور ماشین 
روســیه، گفت: مذاکرات متعددی میان دو شرکت از مدت ها به منظور 
بهسازی و نوسازی نیروگاه رامین آغاز شده و مقرر شده تا تامین مالی از 

وام دولت روسیه برای این پروژه انجام شود.

مرکز تبادل فناوری و جذب سرمایه گذاری انرژی 
در کیش احیا می شود

در جلسه ویژه نمایندگان بخش خصوصی، نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی با رئیس ســازمان منطقه آزاد کیش توافق شد که مرکز تبادل 

فنآوری و جذب سرمایه گذاری بخش انرژی در کیش احیا شود.
ایده راه اندازی این مرکز که در نمایشــگاه یازدهم توســط رئیس وقت 
انجمن ســازندگان تجهیزات صنعــت نفت ایران )اســتصنا(، مطرح 
شــده بود که آن زمان مورد موافقت وزارت نفت و سازمان منطقه آزاد 
کیش قرار گرفت؛ اما به دلیل شــرای ویژه اقتصادی و مشکالتی که در 
سال های گذشــته وجود داشــت، عمال این مرکز به بلوغ الزم نرسید و 
فعالیت های آن متوقــف ماند. این در حالی اســت کــه در پانزدهین 
نمایشگاه بین المللی انرژی کیش که در ســال جاری برگزار می شود، 
ایده راه اندازی این مرکز بار دیگر از ســوی نمایندگان بخش خصوصی 
مطرح شــد که این بار مورد موافقت رئیس جدید سازمان منطقه آزاد 
کیش قرار گرفت.رضا پدیدار رئیس کمیســیون انــرژی اتاق بازرگانی 
تهران گفت: چهار ســال پیش در مراســم افتتاح یازدهمین نمایشگاه 
بین المللی انرژی کیش، با وزیر وقت نفت و رئیس وقت سازمان منطقه 
آزاد کیش مذاکراتی انجام شــد تا از ظرفیت هــای بخش خصوصی در 

حوزه انرژی استفاده شود.

میز خبر

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهتمام دولت برای 
تامین کاال های اساسی مورد نیاز مردم، بر جلوگیری از 
قاچاق دام و هماهنگی دستگاه های دولتی برای تامین 

گوشت قرمز مورد نیاز مردم تأکید کرد.
اســحاق جهانگیری در جلسه بررســی وضعیت بازار 
گوشت کشور با اشاره به اهمیت تأمین مایحتاج مردم 
به ویژه گوشت و منابع پروتئینی گفت: در صورت نیاز 
حجم واردات دام و گوشــت قرمز به کشــور افزایش 

می یابد.
جهانگیری ادامه داد: موضوع قاچاق دام و خروج آن از 
کشــور باید به طور جدی در برنامه های وزارت کشور، 

نیروی انتظامی و ســتاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز قرار بگیرد و اقدامــات جدی در این باره 

انجام شود.
وی با بیان این که دستورالعمل جابجایی دام 
و ممانعت از انتقال آن به شهر های مرزی باید 
هر چه ســریع تر ابالغ و اجرا شود، گفت: در 
عین حال در دو ماه پایانی ســال ۱۳۹۷باید 

تدابیر الزم برای واردات گوشــت و دام از سوی وزارت 
جهاد کشــاورزی به منظور تامین ذخایر گوشت مورد 

نیاز کشور در شب عید اتخاذ شود.
جهانگیری افــزود: نظارت بر توزیع گوشــت در مراکز 

فــروش موضوعی جــدی اســت و وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت بایــد راهکارهای 
الزم را بررسی و اجرا کند تا در نقاط بیشتری 
گوشــت به قیمت تنظیم بازار عرضه شود و 
در اختیار مصرف کنندگان واقعی قرار گیرد.

معاون اول رییس جمهور با ابــراز نگرانی از 
ایجاد صف های طوالنی و بروز مشــکل برای 

مردم در مراکز فروش خاطرنشان کرد:
مصرف کننــدگان عمده گوشــت ماننــد نیروهای 
مسلح، دانشگاه ها و بیمارســتان ها باید نیازهای خود 
را از طریق واردات و راهکار هــای دیگر مرتفع کنند تا 

گوشت توزیع شده در مراکز فروش به آسانی در اختیار 
شهروندان قرار گیرد.

در این جلســه که وزیر جهاد کشــاورزی و رییس کل 
بانک مرکــزی و فرمانده مرزبانی کشــور، نمایندگان 
وزارت اطالعــات، ســازمان برنامه و بودجــه، وزارت 
کشــور، وزارت صنعت، معــدن و تجارت، ســازمان 
تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف نیز حضور داشــتند؛ 
دکتر جهانگیری از وزارت جهاد کشــاورزی خواست تا 
با همکاری بانک مرکزی و وزارت کشــور اقدامات الزم 
برای واردات گوشــت و گوســفند زنده از کشور های 

همسایه را در دستور کار قرار دهند.

کاال

سمیه رسولی  درآمد نفتی بسیار راحت 
به دست می آید و راحت نیز هزینه می شود،؛ 
همین، دولت ها را تنبل بار آورده اســت به 
گونه ای که دیگر سراغ مالیات ستانی حقه 

نمی روند.
طبق فرمایشــات مقام معظــم رهبری در 
سال ۹۳، اقتصاد ایران از دو بیماری »دولتی 
بودن« و »نفتی بودن« رنج می برد که برای 
حل عارضه دولتــی بودن اقتصــاد ایران، 
سیاســت های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی 
و قانون اجــرای این سیاســت ها تصویب و 
ابالغ و برای درمان نفتی بودن اقتصاد ایران 
نیز، سیاســت های اقتصاد مقاومتی توسط 

رهبری ابالغ شد.
نفتی بودن اقتصاد عمدتا از دو طریق »سهم 
باالی درآمدهای نفتی دولت و سهم بسیار 
انــدک مالیات هــا« و »وابســتگی بودجه 
دولت به درآمدهای نفتی« موجب آســیب 
پذیری اقتصاد و موجبات افزایش نوسانات 

اقتصادی را فراهم می کند.
با این حال بــا توجه به اینکــه درآمد نفتی 
بســیار راحت به دســت می آیــد و راحت 
نیز هزینه می شــود، دولت هــا را تنبل بار 
آورده اســت به گونه ای که دیگر سراغ این 
نمی روند که مالیات حقه همچون مالیات بر 
ثروت، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر 
واردات کاالهای لوکــس، مالیات تصاعدی 
بر مصــرف، مالیــات تصاعدی بــر مصرف 
سوخت، مالیات بر سود سپرده های باال و ... 

را به صورت کامل و منطقی بگیرند.
از سویی دیگر ۱۰ سال اســت که مالیات بر 
ارزش افزوده به صورت آزمایشــی در کشور 
اجرا می شود و آنطور که از مجلس خبر می 
رســد باالخره قرار اســت دریافت این نوع 
مالیات به قانــون تبدیل شــود البته زمان 

دقیق آن مشخص نیست!

سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی
بر این اســاس، طی ســال های ۸۴ تا ۹۱ به 
طور متوسط سهم مالیات از تولید ناخالص 
داخلی حــدود ۶ تا ۸ درصد بوده اســت در 
حالیکه در کشــورهای پیشرفته جهان این 
روند بین ۳۰ تا ۵۰ درصد و در کشــورهایی 
که وضعیت مشــابه بــا ایــران را دارند ۲۰ 

درصد بوده است.
در این میان منطبق با برنامه پنجم توســعه 
ســهم مالیات از تولید ناخالص داخلی باید 
به ۱۰ درصد می رســید کــه البته محقق 
نشد و پس از آن، در برنامه ششم توسعه که 
دومین ســال خود را طی می کند صراحتا 
مشخص شــد که ســهم مالیات از جی دی 
پی )درآمد ناخالص داخلی( در پایان ســال 

۱۴۰۰ شمسی باید به ۱۱ درصد برسد.
با این حال و با توجه به اینکه تنها دو ســال 

تا پایان برنامه ششم باقی مانده است، طبق 
گفته تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی، 
ســهم مالیات از جی دی پی بــه حدود ۹ 
درصد رسیده است که البته می توان گفت 
نسبت به گذشــته وضعیت بهتری دارد؛ اما 
در قیاس با دنیا قطعــا این اعداد و ارقام قابل 

دفاع نیستند.
از ســویی دیگر طبق گفته کارشناســان، 
سال آینده سال سخت کشور خواهد بود به 
گونه ای که به احتمال زیاد وضعیت فروش 
و ســود بنگاه ها چندان تعریفی نخواهد بود 
بنابراین به نظر نمی رسد که بتوان به بهبود 
ســهم مالیات در جی دی پی طی سال ۹۸ 

چندان امیدوار بود.

معافیت ها و فرارها؛ سدکننده مسیر 
صحیح اخذ مالیات

طی بیش از دو دهه، متوسط تالش مالیاتی 
)به معنــای نســبت مالیات جمــع آوری 
شــده به میزان قابل جمع آوری( حدود ۵۴ 
درصد بوده است. یعنی اقتصاد ایران تقریباً 
نیمی از پتانســیل مالیاتی خود را استفاده 

نمی کند.
بر این اساس، حجم فرار مالیاتی در ایران به 
میزان ۴۰ درصد برآورد می شــود. حجمی 
که در صورت بازگشت به اقتصاد ایران، می 
توانــد تحولی در بخش درآمدهــا و گریز از 

اقتصاد نفتی ایجاد کند. 
باید گفــت، گروهی کــه منظم تــر از هر 
شــخص حقیقی و حقوقی دیگری مالیات 
می پردازنــد کارکنان )مالیــات بر حقوق( 
و تولیدکننــدگان هســتند و دهک های 
پردرآمد، تجار، کسبه، پزشکان، ارگان های 
ثروتمند و قص علی هــذا عالقه چندانی به 

پرداخــت مالیات ندارند. این ســرپیچی از 
قانون و بــی توجهی به منافــع ملی موجب 
شــده حجم فرار مالیاتی در ایران حدود ۴۰ 

درصد برآورد شود.
کارشناسان تاکید می کنند که در کشور ما 
مالیات در خدمت ثروتمندان اســت و این 
اصل که »هرکس مصرف بیشتری دارد باید 
مالیات بیشتری بدهد« به هیچ وجه رعایت 

نمی شود.
بــه اعتقــاد مهــدی پازوکی کارشــناس 
اقتصــادی این مســاله ایــران را تبدیل به 

بهشت دالالن و کالهبرداران کرده است.
وی به مهر مــی گوید: صاحبان مشــاغل 
همچــون بازرگانان، اصناف، پزشــکان و 
امثالهم از پرداخــت مالیات طفره می روند 
به گونه ای کــه کارمندانی که حقوق کمی 
نیز دارند بیشــتر از این افــراد مالیات 

می پردازند.
پازوکی با بیان اینکــه بخش قابل توجهی از 
تجار و بازرگانان ما بلد هســتند که چگونه 
از دادن مالیات فرار کننــد، ادامه می دهد: 
سیســتم مالیاتی مــا عمدتــا روی حقوق 
بگیران و کســانی که شفاف هســتند و هر 
دولتــی می توانــد از اینها مالیــات بگیرد، 

متمرکز شده است.
وی به قشر پزشکان اشــاره کره و می گوید: 
با اینکه پزشــکان درآمد بسیار باالیی دارند 
اما به صورت غیرقانونــی مالیات پرداخت 
نمی کنند. حتــی دســتگاه کارتخوان در 
بیشتر مطب ها وجود ندارد، درواقع به نظر 
می رســد بیش از نیمی از پزشکان مالیات 

پرداخت نمی کنند.
به اعتقاد این کارشــناس اقتصادی، مالیات 
مهم ترین منبــع تامین منابــع مالی برای 

دولت هاست در حالی که این موضوع برای 
قشر پردرآمد ما هنوز محرز نشده است.

از ســویی دیگر معضل بزرگ بخش مالیاتی 
کشــور بی حد و حصر بــودن معافیت های 
مالیاتی است به گونه ای که تخمین زده می 
شــود حجم معافیت ها در ایران حدود ۵۰ 

هزار میلیارد تومان باشد.
عدم کنترل و غیرمنطقی بــودن معافیت های 
مالیاتــی در ایــران درواقــع راه را بــرای 
گســترش درآمدهای مالیاتی بسته است. 
مشــموالن این هبــه، نه تنهــا خدمتی به 
جامعه نمی کنند چه بسا که بعضا هیچ سود 

خاصی هم ندارند.
البته اعمــال معافیت هــای مالیاتی برای 
تولیدکننــده و صــادر کننــده »واقعی« 
در شــرایط رکود اقتصــادی و تحریم های 
ظالمانه، سیاســتی منطقی به حســاب 
می آید اما شواهد و قرائن نشان می دهد که 
فعاالن اقتصادی واقعــی و تولیدکنندگان 
چنیــن  مشــمول  کمتــر  کشــور 
یــی هســتند و دامنه این  فیــت ها معا
معافیت ها به قدری گســترده شــده که 
حتی دولتمردان جزئیات آن را به صورت 
شفاف اعالم نمی کنند مشخص است که 

یک جای کار می لنگد.
به عنــوان مثال بخشــی از شــرکت های 
خصوصی با سوءاستفاده از شرایط معافیت 
مالیاتی، اقدام به تاسیس ظاهری شرکت در 
مناطق آزاد می کنند و همزمان با بهره مندی 
از مزایای معافیت ها، عمــال در خارج از این 

مناطق به فعالیت می پردازند.

وضعیت مالیات در دخل و خرج ساالنه
دولت ســاالنه با ارائه الیحــه بودجه اعداد 

مربوط به هزینه و درآمد کشور را برای ۳۶۵ 
روز پیش بینی می کنــد. در این بین در بازه 
زمانــی ۹۲ تا ۹۶ دولــت افزایش عددی در 

اخذ مالیات داشته است.
برای الیحه بودجه ۹۸ نیــز دولت اگرچه 
عددی بالغ بر ۱۵۳ هــزار میلیارد تومان را 
پیش بینی کرده اســت که نسبت به ۱۴۲ 
هزار میلیارد تومان بودجه ۹۷ افزایش ۱۱ 
هزار میلیارد تومانی دارد اما باز هم چندان 
به گســترش پایه های مالیاتــی توجهی 
نداشــته تا جایی که روز ســه شنبه ۴ دی 
ماه، شخص رئیس جمهور در زمان تقدیم 
الیحه به مجلــس از این موضــوع انتقاد 
می کند و می گوید: »بایــد نظام مالیاتی 
را تصحیح کنیم نــه اینکه از مالیات دهنده 
در شرایط مشکل اقتصادی و رکود، مالیات 
بیشــتر بگیریم بلکه باید پایــه مالیاتی را 
گسترش دهیم و این پایه مالیاتی باید همه 
را شــامل شــود هر که درآمد بیشتر دارد، 
باید مالیات بیشــتر بدهد؛ بامش بیشــتر، 

برفش بیشتر.«
این انتقاد صحیح آقــای روحانی در حالی 
است که او در سمت ریاست جمهوری است 
و باید پیش از این به تصحیح امور مربوط به 

مالیات می اندیشید.
وحید شقاقی شــهری کارشناس اقتصادی 
به مهر می گوید: دولت باید به جای این نوع 
پیش بینی، به گســترش پایه های مالیاتی 
می پرداخت. اگرچه رئیــس جمهور به این 
مســاله تاکید کرد اما آنچه که مسلم است 
همچنان قرار نیســت دهک های پردرآمد 

کشور مالیات پرداخت کنند.
وی با بیــان اینکــه درآمــد مالیاتی را 
از دهک هــای کم درآمــد و تولیدکننده 
می گیریم و توجهی به دریافــت مالیات از 
پردرآمدها نداریم، تاکید می کند: افزایش 
درآمدهــای مالیاتــی بدون گســترش 
پایه های مالیاتی، به ویژه در شــرایط رکود 

سال آینده امکانپذیر نیست.
به هر حــال همانگونه کــه رئیس جمهور 
نــد، تمام اجــزای دولت و  هم می دا
دســتگاه های اجرایی باید اعتقاد راسخ 
داشــته باشــند که افزایــش درآمدهای 
مالیاتی صرفا با بــاال بردن رقم خاص آن در 
بودجه منطقی نیست بلکه باید با گسترش 
پایه های مالیاتی و معقول کردن معافیت ها 
و مشــوق های مالیاتی، به این مهم دست 

یافت.
درواقع باید اذعــان کرد که اگــر با تقویت 
درامدهای مالیاتــی نقش دالرهای نفت در 
ایران تا این حد پررنــگ نبود، تحریم نفت و 
از دست دادن دالرهای نفتی نمی توانست 
برای اقتصادی ایران محلی از اعراب داشته 

باشد.

خریدار با در نظر گرفتن دو ســناریوی 
متفاوت از صــادرات نفت خــام و میعانات 
گازی به عنوان شــاخصی از میــزان عمق 
تحریم های اقتصادی )بــه ترتیب صادرات 
میانگین ۹/۱ میلیون بشکه در روز نفت خام 
و میعانات گازی و صــادرات میانگین روزانه 
۵/۱ میلیون بشــکه نفت خــام و میعانات 
گازی( پیش بینی می شــود در سال ۱۳۹۷ 
رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول ۶/۲- 

درصد و در سناریوی دوم ۵/۵- درصد باشد
بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی،  دفتر 
مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با 
بیان اینکه ارزیابی اقتصــاد ایران در ۶  ماهه 
اول سال جاری نشــان می  دهد که عملکرد 
بخش حقیقی نازل تر از انتظارات قبلی بوده، 
 آورده اســت؛ میزان کاهــش تولید برخی 
صنایع نظیر خودروسازی مورد توجه بوده 

است.
گــزارش مرکــز پژوهش هــای مجلــس 
می افزاید؛ در حالی که ســطح اسمی برخی 

مخارج نظیر مخارج جاری و عمرانی دولت 
و نیــز ســرمایه  گذاری بخــش خصوصی، 
افزایش قابل مالحظه  ای نداشــته اســت، 
افزایش ســطح قیمت  هــا )مصرف کننده و 
تولیدکننده(، رشد حقیقی برخی بخش  ها 
نظیر ســاختمان و خدمات عمومــی را با 

کاهش بسیار مواجه کرده است.
این گــزارش با تاکیــد براینکــه عملکرد 
اقتصادی ســال ۱۳۹۷ متأثر از تحریم ها و 
همچنین سیاســت ها و عملکرد نامناسب 
ارزی نیمه اول سال اســت، تصریح می کند 
که در این گزارش ضمــن تحلیل عملکرد 
اقتصاد در ۶  ماهه اول سال جاری،  با ارزیابی 
اثرگــذاری بر عملکــرد بخــش حقیقی و 
تولید در ادامه سال، متناسب با زمان بندی 
اعالم شــده برای تحریم ها، در دو ســناریو 
متفاوت آثــار تحریم بر رشــد اقتصادی و 
رشــد بخش  های اصلی برآورد شده است. 
تحریم  های اقتصادی از طــرق مختلفی بر 
اقتصاد ایران مؤثر است. کانال  های مستقیم 
تأثیــر تحریم  ها بــر اقتصاد ایران، شــامل 

کاهش صادرات به خصوص صادرات نفتی، 
کاهش واردات به خصوص واردات کاالهای 
واسطه  ای و ســرمایه ای و محدودیت  های 
بانکی است. با این حال تبعات غیرمستقیم 
تحریم  هــا به خصوص تأثیــر آن بر افزایش 
سطح نااطمینانی در اقتصاد ایران نیز دارای 
اهمیت اســت که الزم اســت در تحلیل  ها 

مورد توجه قرار گیرد.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اســالمی می افزاید بــا در نظــر گرفتن دو 

ســناریوی متفاوت از صادرات نفت خام و 
میعانات گازی به عنوان شــاخصی از میزان 
عمق تحریم هــای اقتصادی )بــه ترتیب 
صــادرات میانگین ۹/۱ میلیون بشــکه در 
روز نفت خــام و میعانــات گازی و صادرات 
میانگیــن روزانه ۵/۱ میلیون بشــکه نفت 
خام و میعانات گازی( پیش بینی می شــود 
در ســال ۱۳۹۷ رشــد اقتصادی ایران در 
ســناریوی اول ۶/۲- درصد و در سناریوی 
دوم ۵/۵- درصد باشــد. این میــزان برای 
رشد اقتصادی بدون نفت ۵/۰ )نیم( و ۵/۰- 
درصد برآورد می شــود. جزئیــات برآورد 
رشد و تحلیل هریک از زیربخش ها در متن 

گزارش ارائه شده است.
این گزارش عنــوان می کند کــه صندوق 
بین المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین 
گزارش های خود رشــد اقتصادی ایران در 
سال ۲۰۱۸ را به ترتیب ۵/۱- و ۶/۱- درصد 
و در ســال ۲۰۱۹ به ترتیــب ۶/۳- و ۷/۳- 
درصد پیش بینی کرده اند.براساس گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 

ذکر این نکته ضروری اســت که برآوردهای 
انجام شــده در ســناریوهای یــک و دو، با 
فرض تداوم شــرایط موجود صورت گرفته 
است. این در حالی اســت که به طور بالقوه 
سیاســتگذار می  تواند با اتخاذ سیاست  های 
فعاالنه مناســب وضعیت جدیــد و کاهش 
تهدیدها و بهره  گیری از فرصت  های ناشــی 
از آن، تبعات منفــی را کاهش دهد.پیش از 
این مرکز پژوهش  های مجلــس، با در نظر 
گرفتن همه تهدیدها، امکانات و فرصت  های 
موجود، برنامه  ای عملیاتی با عنون »برنامه 
فعاالنه ضد تحریم« تهیــه کرده و در اختیار 
سیاســتگذاران ذی ربط قرار داده اســت. 
برآوردهای انجام شــده نشــان می  دهد که 
با فرض اجــرای برنامه مذکــور، این برنامه 
می  توانــد تا ۱ درصــد در ســال ۱۳۹۷ و ۳ 
درصد در ســال ۱۳۹۸ رشد اقتصادی بدون 
نفت را افزایش دهد. بــه عبارت دیگر به طور 
بالقوه و با فرض اتخاذ تدابیر فعال سیاستی، 
رشــد اقتصادی بدون نفت در سال جاری و 

سال ۱۳۹۸ میتواند مثبت باشد.

گوشت مورد نیاز شب عید تامین می شود
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وسی بر اقتصاد ایران نتایج خصوصی سازی ر
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 تشکیل ستاد پاسخگویی به اعتراض 
خریداران خودرو

 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در راســتای دستور وزارت 
صمت به شرکت های خودروســاز برای تعیین تکلیف مشتریان، گروه 
خودروسازی ایران خودرو و سایپا، ســتادی برای پاسخگویی تشکیل 

دادند.
فرشــاد مقیمی، معاون وزیــر صنعت، معــدن و تجارت از تشــکیل 
ستادهایی مجزا در دو شرکت خودروسازی خبر داد که مسئولیت آنها، 

پاسخگویی و رسیدگی به اعتراض مشتریان و خریداران خودرو است.
وی گفــت: در راســتای دســتور وزارت صنعــت، معــدن و تجارت 
به شــرکت های خودروســاز برای تعییــن تکلیف مشــتریان، گروه 
خودروسازی ایران خودرو و سایپا، ســتادی را در معاونت فروش خود 
تشکیل داده و به اعتراض مشتریان نســبت به تاخیر و شرایط تحویل 

خودرو رسیدگی می کنند.
مقیمی در ادامــه افزود: امروز به صورت ســرزده از این ســتاد بازدید 
کردم که با توجه به فراخوان شرکت های خودروساز، افرادی که امکان 
تحویل خودروهایشان نبود، به ســتاد مراجعه کرده بودند و توافقاتی با 

خودروسازان داشتند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعالم اینکه ســایر گروه ها نیز 
می توانند در روزهای آینده به این ستادها مراجعه کنند، گفت: با توجه 
به گروه بندی محصوالت خودروسازان، متقاضیان با مراجعه به ستاد و 
انتخاب محصول مورد نظر، می توانند از زمان تحویل خودرو که توسط 

شرکت خودروساز اعالم خواهد شد، مطلع شوند.
ستاد مشــتریان ایران خودرو در کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص تهران-
کرج )شهید لشکری( جنب بیمه و بانک پارسیان درب ۴ ایران خودرو و 
ستاد مشتریان سایپا در کیلومتر ۱۸ جاده قدیم، مجموعه سازه گستر 

)کفش ملی سابق ( واقع است.

 مدیران سایپا امروز پای صحبت خریداران
 می نشینند

گروه خودروسازی سایپا در اطالعیه ای از مشتریان خود دعوت کرد تا 
با حضور در نشست مدیران ارشد این گروه ، مشکالت و درخواست های خود 
را مطرح کنند.بر اســاس اطالعیه صادره از ســوی گروه خودروسازی 
سایپا این نشست روز شنبه ششــم بهمن ماه از ساعت ۹ الی ۱۷ برگزار 
خواهد شد و مدیران ارشــد این گروه به مشــکالت و درخواست های 
مشتریان رسیدگی خواهند کرد.این نشست در راستای تاکیدات وزیر 
محترم صنعت،معدن و تجارت برای پاسخگویی به مشکالت مشتریان 
برگزار می شود .محل برگزاری این نشســت، کیلومتر ۱۸ جاده قدیم 

کرج – مجموعه سازه گستر )کفش ملی سابق( است.

خط فقر در تهران ماهانه ۲/7 میلیون تومان است
 مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه ســقف معافیت مالیاتی حقوق 
برای سال ۹۸ با هزینه های خانوار هم خوانی ندارد، اعالم کرد: خط فقر 
برای یک خانوار ۴ نفــره در تهران، ۲میلیون ۷۰۰ هــزار تومان در ماه 
است.مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در گزارشی به تفاوت 
ســقف معافیت مالیاتی در قانون بودجه ۹۷ نســبت به الیحه بودجه 
۹۸ پرداخته و اعالم کرد: ســقف معافیت مالیاتی در الیحه بودجه سال 
آینده، تفاوتی نسبت به سال جاری نداشته اســت که البته در این باره، 

دالیل زیر حائز اهمیت است.
بر اســاس پیش بینی ها، انتظار افزایش تورم برای ســال آینده وجود 
دارد؛ ضمن اینکه متوســط انواع هزینه های خوراکــی و غیرخوراکی 
برای یک خانوار با جمعیت ۴ نفر، رقمی بیش از ســیصد و شــصت و دو 

میلیون)۳۶۲( ریال، یعنی ماهیانه حدود ۳۰ میلیون ریال است.
با توجه به جهش ارز در سال ۹۷ انتظار می رود افزایش هزینه ها در سال 
۹۸ تداوم داشته باشــد؛ ضمن اینکه خط فقر در یک خانواده چهار نفره 
در شهر تهران، در تابستان ســال ۹۷ ماهیانه ۲۷ میلیون ریال و ساالنه 

حدود ۳۲۰ میلیون ریال برآورد شده است.
با توجه به دالیــل فوق می توان نتیجه گرفت، رقــم ۲۷۶ میلیون ریال 
ساالنه با ماهیانه ۲۳ میلیون ریال به عنوان ســقف معافیت مالیاتی در 

الیحه بودجه سال ۹۸، تناسبی با متوسط هزینه های خانوار ندارد.
مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی در قانون بودجه سال 

۹۷، برخالف سال های قبل از آن با پلکان های بیشتری تصویب شد.
در سال های گذشــته تعداد پلکان مالیات حقوق محدود به دوپله بود، 

اما در سال ۹۷ تعداد پلکان مالیات حقوق به چهار پله افزایش پیدا کرد.
با وجود این در الیحه بودجه ســال آینده، بار دیگــر رویکرد دو پله ای 
اتخاذ شده است که این مساله، به کاهش اثر بازتوزیعی و عدالت مالیاتی 
می انجامد و توصیه می شود، مشــابه با قانون بودجه ســال ۹۷ تعداد 

پلکان نرخ مالیات بر حقوق افزایش پیدا کند.

تولید ۲/۲میلیون تن برنج در کشور
 دبیر انجمن برنج کشــور میزان تولید برنج در ســال جاری را حدود ۲ 
میلیون و ۲۵۰ هزارتن اعالم کرد و گفت: برای تنظیم بازار شب عید نیاز 

به واردات نداریم و مشکل بازار عدم نظارت است.
جمیل علیزاده شــایق در گفتگو با مهر میزان تولید برنج در سال جاری 
را حدود ۲ میلیــون و ۲۵۰ هزارتن اعالم کرد و گفــت: با توجه به تولید 
خوبی که داشــتیم، واردات چندان پر رونق نبود به طوری که در شش 

ماه امسال حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزارتن برنج وارد شد.
وی با بیان اینکه قــرار بود دولت بــه وارد کنندگان برنــج ارز ۴۲۰۰ 
تومانی برای واردات برنج بدهد، افزود: اما ایــن اتفاق رخ نداد در نتیجه 
واردکنندگان نیز اقدام به واردات نکردند چــون واردات با ارز آزاد برای 
آنان به صرفه نیست.دبیرانجمن برنج کشــور اضافه کرد: بنابراین این 

مساله نیز به کاهش واردات کمک کرد.
شایق با بیان اینکه وزارت جهاد کشــاورزی اعالم کرده کمک می کند 
تا برای شــب عید مقداری برنج وارد شــود، گفت: به اعتقــاد ما میزان 
تولیدی که انجام شــده با میزان واردات شــش ماهه و وارداتی که قبال 

انجام گرفته، برای شب عید کافی است.
وی تصریح کرد:بنابراین نیازی به واردات برنج برای شــب عید نیست و 

انبارها پر است، هم از برنج داخلی و هم از برنج خارجی.
شــایق تاکید کرد: تنها مشــکلی که ما داریم فقط نظارت اســت که 
هیچکس نتوانسته آن را حل کند. متاســفانه بازار بی ناظر است و این 

مساله نه تنها درباره برنج بلکه درباره همه چیز اتفاق می افتد.

بخشش دیرکرد بدهی بدهکاران معدنی
 طبق اعــالم مدیرعامل صندوق بیمــه ســرمایه گذاری فعالیت های 
معدنی، معدنکاران بدهکار بــه این صندوق که بدهــی خود را هر چه 
ســریع تر تعیین تکلیف کنند، بابت دیرکرد بدهی تنها سود یک سال 

را پرداخت خواهند کرد.
فرید دهقانی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: هدف اصلی تشکیل این 
صندوق، پوشش ریسک اکتشــاف معادن بوده و طی این سال ها تالش 
شده که بیمه نامه ســرمایه گذاری در اکتشافات، اســتخراج و فرآوری 
صادر شــود؛ البته در کنار این امر، ایجاد تمهیدات الزم جهت تسهیل 
دسترسی معدن کاران به منابع مالی نیز دنبال می شود. وی اعالم کرد: 
معدنکارانی که بدهی های خود به صندوق را به صورت یک جا پرداخت 
کنند، بابت دیرکرد بدهی تنها هزینه سود یک سال را پرداخت خواهند 
کرد؛ اما چنانچه به صورت اقساطی بدهی معوق خود را پرداخت کنند، 

به تناسب پرداخت اقساط، سود فقط برای یک سال محاسبه می شود.

میز خبر

 رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسالمی 
کار با اشاره شکاف ۸۷ درصدی دســتمزد تا معیشت 
گفت: جهــش هزینه های زندگی در ســال ۹۷ قدرت 

خرید کارگران را از بین برده است.
فرامرز توفیقــی در گفتگو با مهر، با اشــاره به اینکه از 
هفته آینــده کارگروه مزد شــورای عالــی کار برای 
بررسی حداقل دستمزد سال ۹۸ با حضور نمایندگان 
کارگاری، کارفرمایی و دولتی تشکیل جلسه می دهد، 
اظهار داشــت: این کارگروه به بررســی اثرات افزایش 
سبد معیشــت طی ماه های گذشــته و تصمیم سازی 

برای افزایش دستمزد سال آینده ورود خواهد کرد.
مشاور نمایندگان کارگری در شــورای عالی کار ادامه 
داد: دقیقا تا قبل از ســال ۹۲ فاصله حداقل دســتمزد 
کارگران تا هزینه معیشــت ۵۷ درصد بود که طی این 
سال ها با اقداماتی که در جهت تقویت دستمزد صورت 

گرفت، این شــکاف حدود ۱۰تــا ۱۲ درصد 
کاهش یافت اما متاســفانه با شرایطی که در 
سال ۹۷ پیش آمد، شــکاف دستمزد تا سبد 

معیشت حداقلی، به ۸۷ درصد رسید.
توفیقــی با تاکید بــر اینکه در حــال حاضر 
دستمزد تا معیشت شــکاف معناداری دارد 
و قطعا باید ســریعا درباره آن چاره اندیشی 

شــود، افزود: هزینه حداقلی ســبد معیشت در حال 
حاضر ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اســت که البته در 
کارگروه دستمزد، هزینه ســبد معیشت به روزرسانی 
می شــود؛ همچنین مولفه های موثر در کاهش قدرت 

خرید کارگران مورد بررسی قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه طبق وعده وزیر کار شــکاف دستمزد 
تا معیشت باید با سیاستگذاری طی چند سال، کاهش 
یابد، ادامه داد: آقای شریعتمداری بارها اعالم کرده که 

در یک فاصله ۵ تا ۷ ســاله دستمزد کارگران 
را به هزینه معیشت می رسانیم.

رئیــس کمیتــه دســتمزد کانــون عالی 
شــوراهای اســالمی کار اظهار داشت: برای 
کاهش جبران فاصله دســتمزد تا معیشت 
طبیعتــا افزایــش ۸۷ درصدی دســتمزد 
به یکباره به دلیــل اثرات نامطلــوب آن در 
اقتصاد به هیچ وجه امکان پذیر نیست بلکه باید با یک 
سیاستگذاری درست به ســمت کاهش این فاصله در 

یک بازه زمانی حرکت کنیم.
وی تاکید کرد: هر چند طی ســال های گذشته تالش 
کردیم با چانه زنی در جلســات دستمزد شورای عالی 
کار فاصله دستمزد تا معیشت را تا حدی کاهش دهیم 
اما جهش هزینه های ســال ۹۷ کامال قــدرت خرید 
کارگران را بلعید کــه امیدواریم مجــدد بتوانیم این 

قدرت خرید را افزایــش دهیم.توفیقی درباره جزئیات 
ســبد معیشــت کارگران نیز گفت: ســبد معیشت، 
مجموعه ای از اقالم خوراکی و غیرخوراکی مورد تایید 
انســتیتو تغذیه و صرفا برای تامین معیشت حداقلی 
کارگران اســت به نحوی کــه بتوانند فقــط مایحتاج 

ضروری روزانه خود را تامین کنند.
این فعال کارگری با بیان اینکه هزینه سبد معیشت به 
استناد آمار دولتی محاسبه و استخراج می شود، گفت: 
آمار دولتی با آمار واقعی در ســطح جامعه تفاوت های 
معناداری دارد و این تفاوت های معنادار معموال باعث 
اعتراضاتی می شود، این اعتراض کامال درست است اما 
بر اساس برنامه های پنجم و ششم توسعه، در محاسبه 
شــاخص ها نمی توانیم از مراجع غیررســمی آماری 
استفاده کنیم و ناگزیریم از آمار مراکز رسمی استفاده 

کنیم و متاسفانه این خأل وجود دارد.

درآمد

پیام عابدی  »میلیاردهــا تومان منابع 
کشور با بازده اندک اداره می شوند. اگر این 
بنگاه ها ســالی ۱۰ درصد از سود این منابع 
را به دولت بازمی گرداندند برای اداره کشور 
نیازمند منابع پولی نبودیــم.« معاون اول 
رئیس جمهــور با این جمالت، مانیفســت 
دولت را برای خصوصی ســازِی بنگاه های 
دولتی با جدیت شــرح می دهد؛ جدیتی که 
نشــان می دهد مقاومت افکار عمومی برای 
توقف رونــد خصوصی ســازیِ  بنگاه های 
کم بازده، به در بسته خورده است؛ یا حداقل 
اینگونه نشــان می دهد که دولت راه خود را 

می رود.
به هر شــکل دولت پایــش را در یک کفش 
کرده است که خصوصی ســازی بنگاه های 
زیان ده بــا ده ها مدیر کم بازده شــان،  اقدام 
درستی است و باید انجام شــود؛ از این رو از 
ســازمان برنامه و بودجه و کارشناسان آن 
خواســته و می خواهد کــه بودجه  عمومی 
کشور را به گونه ای سامان دهند که سهمی 

برای واگذارِی بنگاه ها قائل شوند.
اما جدای از اینکــه وزارت اقتصاد و دارایی 
می خواهــد بــا دریافــت بودجه ای شــِر 
بنگاه های زیان ده را با ده ها، صدها و هزاران 
کارگر از ســر خود کم کند و جــدا از اینکه 
قانون اجرای سیاســت های کلی اصل ۴۴ 
قانون اساسی چه گفته است، باید گفت که 
خصوصی سازی در ایران آنگونه که »عباس 
آخوندی« وزیر مســکن، راه و شهرســازی 
اذعان داشته اســت، به ســبِک »روسی« 

پیاده سازی می شود.
در این شــکل از خصوصی سازی بنگاه ها 
به ثمن بخس خودمانی می شود. در واقع 
آنها را در جهت توزیع رانت بین نزدیکان 
دولت و گروه های صاحب نفوذ، دست به 
دست می کنند. خودمانی سازی صنایع و 
بهره گرفتن از آنها با هدف توزیع قدرت، 
پس از سقوط اتحاد جمهوی های شوروی 
اتفاق افتاد. در واقــع  آن زمان گروه های 
مافیایی کــه مانند قفنوس از خاکســتر 
هرج و مرِج فروپاشــی برخواسته بودند 
به صنایع تولیــدی، معادن و...  دســت 
انداختند تا بازیگــری قدرتمند در نظام 

جدید شوند.
به هر صورت خصوصی ســازی ابزاری شد 
بــرای توزیِع قــدرت در میــان گروه های 
صاحب نفوذ. در ایــران هم جــدا از اینکه 
دولت ها بــا چــه کیفیتی و با چــه قیمتی 
بنگاه ها را واگــذار کرده انــد، همانطور که 
شرح آن رفت، امکاناتی را در بودجه عمومی 
کشور در اختیار می گیرند تا سیاستی را که 
با نیِت خوب از ســوی مقام های عالی کشور 
تدوین و به دســتگاه های اجرایی و در راس 

آنها سازمان خصوصی ســازی ابالغ شد، را 
اجرایی کنند.  

از ایــن رو می تــوان جــدول شــماره ۱۳ 
الیحه بودجه را که محل هــای هزینه کرِد 
درآمدهاِی حاصل از موضوع ماده ۲۹ قانون 
اجرای سیاســت های کلی اصل ۴۴ قانون 
اساسی را نشان می دهد، نقشــه راه دولت 
دانســت. البته در اینکه منابــع پیش بینی 
شده از محل فروش سهام بنگاه های دولتی 

محقق شوند، تضمینی نیست.
باتوجه به کــم  جاذبه بــودن بنگاه های کم 
بازده و ضــررده دولتی، تحقــق منابع این 
بخــش در بودجه ســال ۹۸، از همین حاال 
زیرسوال است؛ خصوصا اینکه دولت با توجه 
به لنگ زدن چرخ اقتصاد، در تمام بخش ها 
در تحقق درآمدها دچار مشــکل اســت؛ تا 
جایی که اقتصاددانان به شــدت نسبت به 
تبعاِت کوچک شــدن ارقام مصارف بودجه 

هشدار داده اند.

دولت عزم خود را برای تعدیل نیروی 
انسانی جزم کرده است

 باتوجه به اینکه دولت ممکن است در نیمه 
دوم ســال ۹۸ مانند نیمه دوم ســال ۹۷، با 
کسری بودجه مواجه شود، روی درآمدهای 
حاصل از خصوصی سازی حساب ویژه ای باز 

کرده است؛ حسابی پر از پول!
در ردیــف ۸ جــدول شــماره ۱۳، اعتبار 
اختصاص داده شــده از محل فروش سهام 
بنگاه های دولتی برای بازسازی ساختاری، 
تعدیل نیروی انسانی، و آماده سازی بنگاه ها 
برای واگــذاری )موضوع بنــد ۸ ماده ۲۹(، 
۶۵ میلیارد تومان اســت. تملک دارایی ها 

سرمایه ای در این ردیف صفر است.
این عدد در بودجه ســال ۹۷، ۳۶ میلیارد، 
در بودجه سال ۹۶، ۳۶ میلیارد و در بودجه 
ســال ۹۵ هم باز همین رقم بود؛ امری که 
نشــان می دهد دولــت عزم خــود را برای 
تعدیل هرچه بیشــتر نیروی انســانی در 
بنگاه های زیان ده و آماده ســازی بنگاه ها 
برای واگــذاری در ســال ۹۸ دو برابر کرده 
است. اما چه تضمینی وجود دارد که منابع 
حاصل از این محــل در ردیف هایی که در 
قانــون اجــرای سیاســت های کلی اصل 
۴۴ پیش بینی شــده و در الیحه بودجه هم 
آمده، هزینه شــود؟ چه آنکه کارشناسان 
می گویند، دولت وجــوِه حاصل از واگذاری 
ســهام بنگاه های دولتی را تنهــا در ردیف 
اول که با عنوان »ایجــاد خوداتکایی برای 
خانــواده مســتضعف و محــروم و تقویت 
تامیــن اجتماعــی« در ذیــل مصــارف 
درآمدهای حاصل از واگذاری آمده هزینه 

می کند.  
بر این اســاس دولت به ردیف هــای دیگر 
هزینه کــرد، بی توجــه بوده اســت. برای  
نمونه در اختصاص ۳۰ درصد از درآمدهای 
حاصل از واگذاری به تعاونی ها فراگیر ملی 
به منظور فقرزدایی بی دقتی کرده است. یا 
اینکه در ردیف ایجــاد زیربناهای اقتصادی 
در مناطق کمتر توســعه یافته )موضوع بند 
۳ ماده ۲۹ قانون اجرای سیاســت های کلی 
اصــل ۴۴ قانون اساســی(، کج ســلیقگی 

داشته است.
پرســش اینجاســت اگر قرار نبــود که 
درآمدهــای حاصــل از فروش ســهام 
ردیف هــای  در  دولتــی  بنگاه هــای 

پیش بینی شده به درســتی هزینه شود، 
چه نیازی بــه خصوصی ســازی و قانون 
اجرای سیاســت های اصل ۴۴ داشتیم؟ 
ســهم گروه های کم برخــوردار جامعه 
بــا قیمت گذاری هــاِی ناصواِب ســهام 
بنگاه های فروخته شده پیوسته آب رفت 
و کوچک شــد. کاهش سهم خانواده های 
مســتضعف شــاهدی اســت بــر این 
مدعاست. در بودجه سال ۹۸ تنها ۲ هزار 
میلیــارد تومان برای ایجــاد خوداتکایی 
برای خانواده های مســتضعف و محروم 
و تقویت تامین اجتماعــی در نظر گرفته 
شده است این در شــرایطی است که در 
بودجه ســال ۹۷، ۳ هزار و ۶۹۴ میلیارد 
تومان به این منظور اختصاص داده شده 

بود.
نظــام  کارگــزاران  شــکل  هــر  بــه 
خصوصی ســازی در ایراِن پــس از انقالب، 
هیچیک از اهــداف مدنظر قانــوِن اجراِی 
سیاست های کلی اصل ۴۴ را محقق نکردند 
و کاری کردند کــه امــروز از ناحیه فروش 
واحدها خســراِن عظیم به بار بیاید. دولت 
مطابق سیاست های اصل ۴۴ موظف است، 
پیش از فروش بنگاه ها، زمینه به روز نمودن 
آنها را از طریق اصالح ســاختار تولید فراهم 

کند.

دولت برای اصالح ساختار بنگاه ها 
قدمی برنداشت

 وحید شقاقی شهری اقتصاددان با اشاره به 
اقداماتی که باید پیــش از فروش بنگاه های 
دولتی به بخش خصوصی توسط انجام شود، 
تاکید می کند که دولت ها بــا وجود درآمد 

۱۵۰ هزار میلیارد تومانی که از ناحیه فروش 
بنگاه ها داشتند، نه قبل از فروش و نه پس از 
فروش برای توانمندسازی بنگاه ها و اصالح 

ساختار آنها قدمی برنداشتند.
وی در تشریح نظر خود می گوید: قرار بود که 
دولت از محل درآمدهای حاصل از واگذاری 
بنگاه ها آنهــا را توانمنــد و روزآمد کند. در 
واقع باید اصالح ساختار صورت می گرفت. 
البته اصالح ســاختار تنها به پیش از فروش 
محدود نمی شد و مطابق تعهدی که دولت 
داشــت، باید پس از فروش بنگاه هم که به 
صورت ترکیب فروش نقدی و قسطی انجام 
می شــود، این کار را انجام می داد. این فکر 
خوبی بود که ذیل مــاده ۲۹ به آن پرداخته 
شد. بازسازی ســاختاری بنگاه ها علی رغم 
عایدی ۱۵۰ هــزار میلیــارد تومانی که از 
ناحیه فروش شــان برای دولت ها داشتند، 

انجام نشد.
این اقتصــاددان با بیــان اینکــه در قانون 
اجرای اصل ۴۴ هشت سرفصل هزینه های 
برای درآمدهای حاصل از خصوصی سازی 
وجــود داشــت، گفــت: یکــی از ایــن 
ســرفصل ها بازســازی ســاختاری بود اما 
هیچ یک از دولت ها بــه آن متعهد نبودند. 
متاســفانه بخش عمــده ای از درآمدهای 
خصوصی سازی در سرفصل یک آن هزینه 
شد و خرج پرداخت یارانه ها و سهام عدالت 
شد. به هر صورت دولت ها هم بنگاه ها را در 
دورانی که اداره آنها را در اختیار داشــتند، 
زمین زدند و هم اینکه برای اصالح ساختار 

آنها کاری نکردند.
شــقاقی شــهری با بیان اینکــه در مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام هم بر ســر اینکه 
دولت  ها از هزینه  کــردن درآمدهای فروش 
بنگاه هــا در ســرفصل های تعیین شــده 
خودداری ورزیده اند بحث درگرفت، گفت: 
متاسفانه ۹۰ درصد از درآمدهای این بخش 
برای حمایــت از مســتضفان و دهک های 
پایین درآمــدی در قالب پرداخــت یارانه 
و ســهام عدات هزینه شــد و از بنگاه های 
واگذار شــده یا در حال واگذاری حمایتی 
صورت نگرفت. یکی از دالیلی که می بینیم 
بنگاه های خصوصی شــده چرخشان لنگ 
می زند به این خاطر است که دولت ها اصالح 
ساختار آنها را انجام ندادند. این در شرایطی 
اســت که قانون به صراحت گفته است که 
درآمدهای حاصل از واگذاری باید در جهت 
توانمندسازی و اصالح ســاختار بنگاه ها و 
حمایــت از بنگاه های واگذار شــده، هزینه 

شود.
وی افــزود: در واقــع همین عــدم اصالح 
ساختار بنگاه ها موجب شــد تا آنها پس از 

فروش ظرف مدت کوتاهی تعطیل شوند. 

شکاف ۸7 درصدی دستمزد تا هزینه معیشت جامعه کارگری

همه آنچه درباره سهام عدالت باید بدانید

برنامه جدیدی برای ثبت نام سهام عدالت وجود ندارد
خریدار  از میان کل مشــموالن ســهام 
عدالــت حــدود ۲ میلیــون و ۲۰۰ هزار 
مشمول سهام عدالت فوت شده اند، اما تنها 
حدود چهار درصد از وراث این مشــموالن 
برای تعیین و تکلیف ســهام عدالت متوفی 
خود بــه دفاتر پیشــخوان دولــت مراجعه 
کرده انــد. همچنین طبق اعالم ســازمان 
خصوصی سازی هیچ گونه ثبت نام جدیدی 
در حال حاضر برای ســهام عدالت متصور 
نیست.تعداد کل مشــموالن سهام عدالت 
حدود ۴۹ میلیون نفر است که از این تعداد 
در ۱۰ سال گذشــته ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار 
نفر فوت شــده اند. طبق آخرین آماری که 
سازمان خصوصی ســازی ارائه کرده از کل 
افرادی که مشمول ســهام عدالت و در قید 
حیات هستند ۴۱ میلیون نفر شماره شبای 
بانکی خود را در ســامانه سهام عدالت ثبت 

کرده اند.

گذشــته  ماه هــای  در 
ســازمان خصوصی سازی 
به تفکیک گروه ها، ســود 
مربوط  عدالــت  ســهام 
به ســال مالــی ۱۳۹۵ را 
پرداخــت، امــا همچنان 
معدود افرادی هستند که 
به دالیلی سود سهام خود 

را دریافت نکرده اند.
همچنین مدتی است که 
سازی  سازمان خصوصی 
شــروع به پرداخت سود 

سهام عدالت مربوط به ســال مالی ۱۳۹۶ 
کرده است و آن طور که اعالم کرده اعضای 
کمیته امداد و بهزیستی سود سهام عدالت 
خود را دریافت کرده انــد. همچنین مدتی 
است که توزیع سود سهام عدالت مربوط به 
روستائیان و عشایر نیز شــروع به پرداخت 

شــده اســت.اما هنوز افرادی که ثبت نام 
نکرده اند این ســوال را دارند که آیا ثبت نام 
جدیدی برای سهام عدالت صورت می گیرد 
یا خیــر؟ داود خانی معــاون برنامه ریزی، 
توســعه منابع و امور پشــتیبانی سازمان 
خصوصی ســازی در پاســخ به این پرسش 
گفته که آخرین زمان بــرای انجام ثبت نام 

مشموالن بر اساس قانون 
تا پایان ســال ۱۳۹۴ بوده 
است و از آن تاریخ تاکنون 
ثبــت نام جدیــدی برای 
دریافــت ســهام عدالت 
انجام نشده اســت. بر این 
اساس هیچ گونه ثبت نام 
جدیدی در حــال حاضر 
برای سهام عدالت متصور 
نیست، مگر این که مرجع 
قانونگذار با تصویب قانون 
جدیــدی، این اجــازه را 
به سازمان خصوصی ســازی برای ثبت نام 

جدید سهام عدالت در آینده بدهد.
همچنین وراث مشموالنی که فوت شده اند 
از اواسط تیر ماه سال جاری می توانستند با 
در اختیار داشتن اصل گواهی حصر وراثت و 
کارت ملی خود به دفاتر منتخب پیشخوان 

دولت، مراجعه و تقاضای تقســیم ســهام 
عدالت شــخص متوفی را بین تمامی وراث 
یا یکی از ورثه تکمیل و امضا کنند تا ســهام 
عدالت فرد متوفی به آنــان اختصاص داده 
شــود.اما طی پیگیری های ایسنا سازمان 
خصوصی سازی اعالم کرده که تقریبا فقط 
۴ درصد وراث فوت شدگان برای رسیدگی 
ســهام عدالت متوفی به دفاتر پیشــخوان 
مراجعــه کرده اند. هنوز هــم فرصت برای 
این دسته وجود دارد که اقدام به مراجعه به 

دفتر پیشخوان دولت کنند.
همچنیــن برای مشــموالنی که شــماره 
شبای بانکی خود را به سامانه سهام عدالت 
نداده اند فرصتــی وجود دارد کــه اقدام به 
ثبت شــماره شــبای بانکی خود در سامانه 
www.samanese.ir کننــد، امــا امکان 
دارد به زودی وقت برای ثبت شماره شبای 

بانکی در سامانه سهام عدالت پایان برسد.
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چهارمین مرحله عرضه نفت خام در بورس انرژی 
تا ۲ هفته دیگر

شرکت ملی نفت ایران عرضه نفت خام در بورس انرژی را به طور مستمر 
و منظم پیگیری می کند و بر همین اســاس دو هفتــه دیگر چهارمین 

مرحله عرضه نفت انجام می شود.
امیرحســین تبیانیان، نماینده این شــرکت برای عرضــه نفت خام و 
محصوالت قابل عرضه در بورس انرژی با تاکید بر عرضه مستمر و منظم 
نفت در بورس اظهــار امیدواری کرد که خریــداران بتوانند بر پایه این 

عرضه منظم، برنامه ریزی های الزم را انجام دهند.
وی با اشــاره به اینکه دوشــنبه یکم، بهمن ماه، یک میلیون بشکه نفت 
خام سبک ایران در رینگ صادراتی بورس انرژی عرضه شد، افزود: پایه 
معامالتی ما ۳۵ هزار بشکه بود که بر مبنای آن خریداران می توانستند 

حداقل همین مقدار یا مضربی از آن را معامله کنند و تحویل بگیرند.
نماینده عرضه نفت در بورس انرژی در شرکت ملی نفت درباره شرایط 
ســومین عرضه نفت خام در رینگ صادراتی بورس گفــت: این دوره از 
عرضه نســبت به دو دوره قبل تغییر مهمی داشت، نخست اینکه میزان 
پیش پرداخت از ۱۰ درصــد به ۶ درصد کاهش یافت، بــه این معنا که 
خریداران می توانســتند برای حضور در بازار، رقابت و کشــف قیمت 
راحت تر اقدام کنند.تبیانیان افزود: از دیگر تغییرات دوره ســوم عرضه 
نفت خام در بورس می توان به امکان تســویه ۱۰۰ درصد ریالی اشاره 
کرد. به این معنی که افزون بر ســازوکار موجود در تســویه )۲۰ درصد 
ریالی و ۸۰ درصد ارزی(، به دلیل محدودیت های ارزی امکان تســویه 

کامل ریالی هم ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه در سازوکار پیش بینی شده برای تسویه حساب، امکان 
تسویه نقدی و اعتباری وجود دارد، گفت: برای خریدارانی که تمایل به 
پرداخت اعتباری داشته باشند مدت تسویه حساب از زمان بارگیری از 

۶۰ روز در عرضه های قبلی به ۹۰ روز افزایش یافته است.
تبیانیان اظهار امیدواری کرد: با تغییرات ایجاد شــده در عرضه ســوم 

نفت خام در بورس انرژی، شرایط برای خریداران بهتر شده باشد.

جزئیات عواید بهره برداری از فاز ۱۳ و ۲۲ تا ۲۴ 
پارس جنوبی

 فازهای ۱۳ و ۲۲ تا ۲۴ از معدود فازهای باقی مانده میدان گازی پارس 
جنوبی هســتند که هنوز به بهره برداری نرسیده اند و پازل توسعه آن ها 
درحال تکمیل اســت. آمار و ارقام حاکی از آن است که طرح توسعه فاز 
۱۳ برای تولید ۵۶ میلیون متر مکعب گاز غنی و طرح توســعه فازهای 
۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی برای برداشت روزانه ۵۶ میلیون متر مکعب گاز 

ترش طراحی شده اند.
بیژن زنگنه، وزیر نفت در ســفر به منطقه ویــژه اقتصادی انرژی پارس 
در جریان آخرین وضعیت توســعه فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی قرار 
گرفت. عملیاتی شــدن سکوی فاز ۲۲ طرح توســعه فازهای ۲۲ تا ۲۴ 
پارس جنوبی، روزانــه ۱۴، ۲ میلیون متر مکعب گاز بــه مقدار کنونی 
برداشت گاز از میدان مشترک پارس جنوبی افزوده است و متعاقب آن 

درآمدهای کشور را از فرآورده های گازی افزایش می دهد.
گاز ترش غنی ســکوی فاز ۲۲ پارس جنوبی پس از برداشت از چاه های 
تولیدی به منظور فرآوری و جداسازی ترکیبات گازی با یک رشته خط 
لوله ۳۲ اینچ به  طول ۱۱۰ کیلومتر به پاالیشگاه خشکی واقع در سایت 
تنبک انتقال داده می شــود. با بهره برداری کامل از چهار سکوی بخش 
فراســاحل فازهای ۲۲ تا ۲۴ پــارس جنوبی، از هر یک از این ســکوها 

روزانه ۱۴.۲ میلیون متر مکعب گاز ترش غنی برداشت خواهد شد.
طرح توســعه فازهای ۲۲ تا ۲۴ پــارس جنوبی برای برداشــت روزانه 
۵۶ میلیون متر مکعب گاز ترش از میدان مشــترک و تولید روزانه ۵۰ 
میلیون متر مکعب گاز متان، ۲۹۰۰ تــن گاز مایع )ال پی جی(،  ۲۷۵۰ 
تن اتان، ۷۵ هزار بشــکه میعانات گازی و ۴۰۰ تن گوگرد طراحی شده 

است.
فاز ۱۳، میزبان بعدی زنگنه بود. فازی که تکمیل آن مراحل نهایی خود 
را طی می کند و طبق برنامه ریزی انجام شده قرار است تا پایان بهمن ماه 
به ظرفیت کامل برســد. به گفته پیام معتمد، مجری طرح توســعه فاز 
۱۳ پارس جنوبی، چهار ردیف شیرین ســازی پاالیشگاه به طور کامل 
عملیاتی شــده و آماده دریافت گاز از بخش دریا و خشــکی است. این 
طرح تا پایان بهمن ماه با ظرفیت کامل شیرین سازی روزانه ۵۶ میلیون 
متر مکعب، معادل ظرفیت اسمی ۵۶ میلیون مترمکعب به تولید ادامه 

خواهد داد.
با توجه به آمادگی بخش فراســاحل برای ارســال گاز به پاالیشــگاه، 
واحدهای جدیدی از جمله تثبیت میعانات گازی )۱۰۳(، پشــتیبان 
تثبیت میعانــات گازی )۱۱۰( و مخازن ذخیره ســازی این محصول 
)۱۴۳( در مســیر بهره برداری قرار می گیرد. همزمان با ورود گاز ترش 
به پاالیشگاه، این واحدها آماده سرویس دهی هستند و میعانات گازی 
به عنوان یکی از محصوالت جدید تولیدی پاالیشگاه فاز ۱۳ در مخازن 

ویژه خود دخیره سازی خواهد شد.

بزرگترین فروشگاه صنعتی کاالهای پتروشیمی 
ایران راه اندازی می شود

 مدیرعامل شــرکت کاالی پتروشــیمی ایران از راه اندازی بزرگترین 
فروشگاه صنعتی کاالهای پتروشــیمی ایران با تکیه بر توان داخلی در 

ماهشهر خبر داد.
مظاهری در حاشــیه پانزدهمین نمایشــگاه انرژی کیش با اشــاره به 
امضــای توافقنامه میان این شــرکت و انجمن ســازندگان تجهیزات 
صنعت نفت ایران)استصنا(، گفت: شرکت کاالی پتروشیمی با انجمن 
سازندگان تجهیزات صنعت نفت)استصنا( توافقنامه ای را امضا کردند 
که بر اساس آن، شرکت کاالی پتروشــیمی مسئولیت ساخت داخلی 
اقالم و تجهیــزات وارداتی مجتمع های پتروشــیمی و تامین آنها را در 

کوتاه ترین زمان ممکن بر عهده دارد.
وی افزود: بــه عبارت دیگر بحــث تامین کاالهای صنعتــی مورد نیاز 
)استاک( از طریق فروشگاه های صنعتی)استاکیس( در این تفاهم نامه 
مطرح شــده اســت. فروشــگاه های صنعتی به انبارهای کاالیی گفته 
می شود که تمامی نیازهای شرکت های تولیدی پتروشیمی را تامین و 

در کمترین زمان ممکن، محصول را در اختیار مشتریان قرار می دهند.
 مظاهری با بیان اینکه فروشــگاه صنعتی در منطقه ماهشهر راه اندازی 
می شــود، افزود: منطقه ماهشــهر دارای موقعیت اســتراتژیک است 
و به عنوان قلب پتروشــیمی  ایران شناخته می شــود؛ به همین دلیل، 

فروشگاه صنعتی نیز در این منطقه راه اندازی می شود.
وی با تاکید بر اینکه پیش از این، بیشتر محصوالتی که در فروشگاه های 
صنعتی فروخته می شدند، وارداتی بودند، اظهار کرد: این در حالی است 
که پس از انعقاد تفاهم نامه با استصنا، قرار بر این شد که از ظرفیت های 
داخلی در تامین کاالهای صنعتی استفاده شود و کاالهای تولید داخل 

به عنوان کاالهای انبار شده در  ماهشهر به فروش برسد.
مظاهری در مورد زمان اجرایی شدن پروژه مذکور توضیح داد: تاکنون 
قدم های مناســبی در خصوص اجرایی شــدن پروژه برداشته شده که 
می توان به امکانات انبارداری و حمل ونقل اشــاره کرد؛ با این حال، باید 
به عنوان بزرگترین محل فروش کاالهای انبار شــده، با تولیدکننده ها 
تعامالت موثری برقرار شود.مدیرعامل شــرکت کاالی پتروشیمی در 
مورد نوع محصوالت موجود در این فروشــگاه  صنعتــی، توضیح داد: 
شــرکت کاالی پتروشــیمی همواره منابع مورد نیــاز تولیدکنندگان 
پتروشــیمی را تامین کرده اســت و ازاین رو، این شــرکت توانســته 
پرمصرف ترین اقالم مورد نیاز پتروشــیمی ها را شناســایی کند و در 

لیست کاالهای انبار شده در منطقه قرار دهد. 

میز خبر

خریدار وزیر نفت در ســفر یــک روزه 
خود به منطقه ویــژه اقتصادی انرژی پارس 
و بازدید از روند پیشــرفت فازهای در حال 
توســعه پارس جنوبــی، از منطقــه ویژه 
اقتصادی صنایــع انرژی بر پارســیان هم 

بازدید کرد.
به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 
بیژن زنگنه، در آســتانه چهلمین ســالروز 
پیروزی انقالب اسالمی به منظور بازدید از 
روند پیشرفت فازهای در حال توسعه پارس 
جنوبی وارد عسلویه شد و در ادامه از منطقه 
ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان نیز 

بازدید کرد.
منطقه پارسیان را شــاید بتوان با توجه به 
زیرساخت های فنی- تخصصی ایجاد شده و 
در دست ساخت، از جمله نزدیکی به منطقه 
عسلویه و منابع خوراک، دریافت مجوزهای 
قانونی، نزدیکی به فــرودگاه و در مجاورت 
دریا بــودن به عنــوان یک هــاب صنعت 

پتروشیمی خواند.
 GTX تاکنون برای ســه طرح پتروشیمی
در منطقه ویژه اقتصــادی صنایع انرژی بر 
پارســیان مجوز صادر شــده و بــا توجه به 
امتیازات برجســته این منطقه، پیش بینی 
می شــود به عنوان قطب جدیدپتروشیمی، 
زمینه توســعه این صنعت در شرق عسلویه 

شود.
منطقه ویژه اقتصــادی صنایــع انرژی  بر 
پارســیان در ۱۵ کیلومتــری غرب شــهر 
پارسیان در اســتان هرمزگان و به مساحت 
۹۸۰۰ هکتار قــرار دارد. این منطقه یکی از 
قطب های توسعه در کشور است که با توجه 
به مؤلفه  های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، 
امنیتی، زیســت محیطــی و جغرافیایی، 
امکان استقرار صنایع مختلف انرژی  بر در آن 

فراهم است.
براســاس برنامه های ترسیم شــده در این 
منطقه به جز توســعه صنعت پتروشیمی، 
ایجــاد صنایعــی همچون فــوالد، صنایع 
آلومینیم، آلومینا و توســعه زیر ساخت ها، 
از جمله اســکله های صادراتی و تولید برق 
و آب ازسوی ســازمان توســعه و نوسازی 

معادن و صنایع معدنــی ایران )ایمیدرو( در 
حال اجراست.

بازدید وزیر نفت از روند پیشرفت 
طرح توسعه فاز 13 پارس جنوبی 

وزیر نفت به همــراه هیئت همــراه از روند 
پیشرفت طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی 
که قرار اســت تا پایان بهمن ماه امســال به 

ظرفیت کامل برسد، بازدید کرد.
بیژن زنگنــه، وزیر نفــت به همــراه علی 
آقا محمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، مسعود کرباسیان، مدیرعامل شرکت 
ملی نفت ایران، بهزاد محمدی، مدیرعامل 
شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی، محمد 
مشــکین فام، مدیرعامــل شــرکت نفت و 
گاز پارس و جمعــی از مدیران صنعت نفت 
برای بازدید از فازهای در حال تکمیل پارس 
جنوبی و طرح های پتروشیمی منطقه ویژه 
اقتصادی انرژی پارس به عسلویه سفر کرده 

است.
پیش تر پیام معتمد، مجری طرح توسعه فاز 
۱۳ پارس جنوبی، درباره روند توســعه این 

طرح گفته بود: چهار ردیف شیرین ســازی 
پاالیشــگاه خشــکی فاز ۱۳ پارس جنوبی 
به طــور کامــل عملیاتــی شــده و آماده 
دریافت گاز از بخش دریا و خشــکی اســت 
و این طرح تا پایــان بهمن ماه بــا ظرفیت 
کامل شیرین ســازی روزانــه ۵۶ میلیون 
مترمکعــب، معــادل ظرفیت اســمی ۵۶ 
میلیون مترمکعب به تولیــد ادامه خواهد 

داد.
وی همچنین درباره وضع واحدهای مسیر 
دریافت گاز از دریا تصریح کرده بود: با توجه 
به آمادگی بخش فراساحل برای ارسال گاز 
به پاالیشــگاه، واحدهای جدیدی از جمله 
تثبیــت میعانات گازی )۱۰۳(، پشــتیبان 
تثبیــت میعانــات گازی )۱۱۰( و مخازن 
ذخیره سازی این محصول )۱۴۳( در مسیر 

بهره برداری قرار می گیرد. 
طرح توســعه فاز ۱۳ پــارس جنوبی برای 
تولیــد ۵۶ میلیون مترمکعــب گاز غنی از 
میدان مشــترک و تولید روزانه ۵۰ میلیون 
متر مکعب گاز متــان، ۲۹۰۰ تن گاز مایع 
)ال پی جی(، ۲۷۵۰ تن اتان، ۷۵ هزار بشکه 

میعانات گازی و ۴۰۰ تــن گوگرد طراحی 
شده است.

وزیر نفت در جریان وضع توسعه فازهای 
22-2۴ پارس جنوبی قرار گرفت

وزیر نفت در ســفر به منطقه ویژه اقتصادی 
انرژی پارس در جریان آخرین وضع توسعه 

فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی قرار گرفت.
عملیاتی شدن ســکوی فاز ۲۲ طرح توسعه 
فازهای ۲۲ تــا ۲۴ پارس جنوبــی، روزانه 
۱۴،۲ میلیــون متــر مکعب گاز بــه مقدار 
کنونــی برداشــت گاز از میدان مشــترک 
پارس جنوبــی افزوده اســت و متعاقب آن 
درآمدهای کشــور را از فرآورده های گازی 

افزایش می دهد.
گاز تــرش غنــی ســکوی فــاز ۲۲ پارس 
جنوبی پس از برداشت از چاه های تولیدی 
به منظور فــرآوری و جداســازی ترکیبات 
گازی با یک رشته خط لوله ۳۲ اینچ به  طول 
۱۱۰ کیلومتر به پاالیشگاه خشکی واقع در 

سایت تنبک انتقال داده می شود.
با بهره برداری کامل از چهار ســکوی بخش 

فراســاحل فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی، 
از هر یک از این سکوها روزانه ۱۴.۲ میلیون 
متر مکعب گاز ترش غنی برداشــت خواهد 

شد.
 با توجه بــه برنامه ریزی هــای دقیق برای 
شــتاب در روند تامین بخشــی از سوخت 
زمستانی کشــور، همه مراحل هوک آپ و 
راه اندازی ســکوی فاز ۲۲ پارس جنوبی در 
دریا ازســوی متخصصان ایرانی، با رعایت 
الزام های کیفی و ایمنــی در مدت ۱۹ روز 
انجام و رکورد زمانی تــازه ای در راه اندازی 

سکوهای پارس جنوبی ثبت شد.
طرح توسعه فازهای ۲۴-۲۲ پارس جنوبی 
برای برداشت روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب 
گاز ترش از میدان مشــترک و تولید روزانه 
۵۰ میلیون مترمکعب گاز متان، ۲۹۰۰ تن 
گاز مایع )ال پی جــی(، ۲۷۵۰ تن اتان، ۷۵ 
هزار بشکه میعانات گازی و ۴۰۰ تن گوگرد 

طراحی شده است.

زمینه توسعه پتروشیمی در منطقه ویژه 
صنایع انرژی بر پارسیان فراهم است

بیژن زنگنه در جریان ســفر به عســلویه و 
بازدید از منطقه انرژی بر پارســیان درباره 
ظرفیت های این منطقه اظهار کرد: منطقه 
انرژی بر پارسیان زمینه خوبی برای توسعه 
دارد و نزدیک به ۲ هزار هکتار زمین در این 
منطقه وجود دارد که می توانــد در اختیار 

صنایع پتروشیمی قرار گیرد .
وی افزود: انجام مطالعــات و طراحی های 
الزم بــرای جایگزینــی واحدهــا به ویژه 
روابط بین واحدها، تامین خوراک و انتقال 
محصول به بندر ازسوی مشــاور با نظارت 
شرکت ملی صنایع پتروشــیمی تا حصول 

نتیجه، ضرورت دارد.
وزیر نفت درباره اولویت های آینده صنعت 
پتروشــیمی گفت: تامین خــوراک برای 
واحدهــای پتروشــیمی هم اکنــون وضع 
خوبی دارد و طرح هایی که ۴۰ تا ۸۰ درصد 
پیشــرفت فیزیکی دارند باید بــا پیگیری 
مستمر ظرف دو سال آینده به بهره برداری 

برسند.

رئیس کمیســیون انرژی اتاق 
بازرگانی تهــران گفت: تاکنون 
۱۱۴ شــرکت SME خارجی 
در کمیســیون انرژی اتاق ایران 
ثبت نام کرده اند و در نظر داریم 
که از ظرفیت آنها در حوزه های 
انتقــال تکنولوژی و مشــارکت 
در طرح هــای ســرمایه گذاری 
اســتفاده کنیم.رضا پدیدار در 
حاشــیه پانزدهمین نمایشگاه 
انــرژی کیش بــا بیــان اینکه 
نمایشــگاه نفت و انرژی تجلی 
حضــور فعــاالن ایــن حــوزه 
است و اهمیت بســیاری دارد، 
افزود: شــرایط خاص اقتصادی 
کنونی و فضــای تحریمی که بر 
کشور حاکم شــده، به خصوص 
پولی  نظــام  محدودیت هــای 
و مالی کشــور، سبب شــده تا 
منابع کمتری در اختیار فعاالن 
اقتصادی قــرار بگیــرد. از این 
رو، نمایشگاه امســال نسبت به 
ســال های گذشــته محدودتر 

شده است.
وی بــا اشــاره بــه حاکمیــت 
دولتی در اقتصاد ایــران یادآور 
شــد: از آنجایی کــه ۸۴ درصد 
از ترکیــب ســبد مدیریــت 
اقتصــادی کشــور در اختیــار 
دولت، شــرکت های خصولتی و 
صندوق های بازنشستگی است 
و از نظــر محدودیت هایی که در 
دســتورالعمل ها و منابــع مالی 
این سازمان ها وجود دارد، اجازه 
حضور فعال در نمایشگاه به آنها 

داده نمی شود.
رئیس کمیســیون انرژی اتاق 
تهران با تاکید بــر اینکه فعاالن 
بخش خصوصی با عالقه در این 
نمایشــگاه حضور پیدا کرده اند، 
اظهــار کرد: اگر وزنــه مدیریت 
اقتصادی کشور از سمت دولت 
بــه ســمت بخــش خصوصی  
حرکت کند، بدون شــک چنین 
نمایشــگاه هایی با رونق زیادی 
روبرو می شــوند. با ایــن حال، 
شرایط محدودکننده بین المللی 
از یــک ســو و خودتحریمی در 
اقتصاد امــروز از ســوی دیگر، 

شــرایطی بــه وجــود آورد که 
نمایشگاه امســال رونق سنوات 

گذشته را نداشته باشد.
پدیــدار اضافه کــرد: در ۹ ماهه 
گذشــته، ۵۷ درصــد از درآمد 
ملی کشــور را نفت و محصوالت 
داده  تشــکیل  هیدروکربنــی  
اســت و بنابراین اقتصاد ایران، 
اقتصادی نفت محور است. بر این 
اســاس، نفت و متعلقات آن که 
حوزه انرژی را تشکیل می دهند، 
باید بیــش از این مــورد توجه و 
حمایت دولت قــرار بگیرند.وی 
ابراز امیدواری کرد که برگزاری 
تلنگری  نمایشگاه هایی،  چنین 
برای تصمیم گیران کشور باشد تا 
ضمن هدایت جریان اقتصادی، 
حوزه هــای انــرژی را حمایت 
کــرده و بــه آن اعتبــار دهند.
رئیس کمیســیون انــرژی اتاق 
ایران در ادامه بــا تاکید بر اینکه 
در گام نخســت، نفت یک کاالی 
اســتراتژیک و در گام بعدی یک 
کاالی مولد اســت، توضیح داد: 
زمینه تولید محصوالت بسیاری 
را فراهم و به شــکوفایی اقتصاد 

کمک شایانی خواهد کرد.
پدیدار از تامیــن مالی به عنوان 
یکی از چالش های حوزه انرژی 
نام بــرد و اضافه کــرد: چالش 
تامین مالی در ســنوات گذشته 
نیز وجود داشــته، اما با این حال 
در سال جاری شرایط اقتصادی 
و تحریم هــای بین المللــی به 
این مســئله دامن زده است. از 
این رو در کمســیون انرژی اتاق 
بازرگانی ایران نیز این چالش با 
انجمن هــای تخصصی در حوزه 
انرژی مطرح و مورد بررسی قرار 
گرفت.  وی درمورد مشــارکت 
با شــرکت های خارجی گفت: 
در تعاملــی که با شــرکت های 
اروپایــی از جمله شــرکت های 
کوچک و متوســط اروپایی که 
از ایران بازدید کردند، داشتیم؛ 
ضمن دریافــت اطالعات از آنها، 
شــرکت هایی کــه عالقمند به 
مشارکت و ســرمایه گذاری در 
ایران بودند را شناسایی کردیم. 

آمادگی ۱۱۴ شرکت خارجی برای 
وژه های نفتی ایران همکاری در پر

نمایشگاه
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سرمایه تجدیدپذیرها کجا می رود؟
به گفتــه عضو هیــات مدیــره انجمــن انرژی هــای تجدیدپذیر، با 
پیگیری های انجام شده از سال گذشــته، میزان عوارض برق از هشت 
به ۱۰ درصد افزایش یافت، اما این مبلغ که تاکنون به ســازمان برنامه 
و بودجه منتقل می شد، در حال حاضر به ســازمان هدفمندی یارانه ها 
می رود که این مساله می تواند مشکالتی را برای توسعه تجدیدپذیرها 

به وجود آورد.
سید محمدجواد موســوی در گفت وگو با ایســنا، با تاکید بر این که 
ســرمایه تجدیدپذیرها از محل عوارض برق به دست می آید، ادامه 
داد: متاســفانه ۵۰ درصد این ســرمایه صرف توســعه روســتایی 
می شــود و با توجه به این که نیروگاه های تجدیدپذیــر نیز اکثرا در 
روســتاها ایجاد می شوند، الزم اســت میزان درصد تخصیص تغییر 

یابد.
به گفته وی، علی رغم پیگیری ها در ســال های اخیر، متاســفانه هیچ 
توجهی به این موضوع نشــده و اکنون ســهم تجدیدپذیرها از عوارض 
برق، تنها ۵۰ درصد است. این در حالی است که تقاضای ما این است که 

این درصد ۷۰ به ۳۰ تغییر یابد.
وی، با اشاره به جداسازی درآمد اختصاصی در حوزه تجدیدپذیرها 
اظهار کرد: تقاضای ما این است که عوارض برق به صورت مستقیم به 
حساب ســاتبا واریز شود، اما تاکنون این ســرمایه به سازمان برنامه 
و بودجه منتقل می شد و اکنون نیز به ســازمان هدفمندی یارانه ها 
واریز می شــود که قطعا ما در وصــول آن نیز با مشــکالتی مواجه 

خواهیم شد.
عضو هیات مدیــره انجمن انرژی هــای تجدیدپذیر، بــا بیان این که 
برخی سیاست گذاری ها موجب کاهش ســرمایه گذاری ها می شود، 
گفت: در بخش هــای مختلــف تجدیدپذیر، انجمــن پیگیر دریافت 
مطالبات اســت، چراکه اگر خودمــان نتوانیم حقوق مــان را وصول 
کنیم، کســی پیش قــدم نخواهد شــد و در این بیــن الزم می دانیم 
مصوبات قبل از ورود به مجلس شورای اســالمی، در میزگردی مورد 
مشــورت بخش خصوصی قرار بگیرند که بتوان منطقی ترین تصمیم 

را اجرایی کرد.
باوجود این که براســاس ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق، مبلغی 
تحت عنوان عوارض برق از مشترکان در راستای توسعه تجدیدپذیرها 
و برق رســانی روســتایی اخذ می شــود و به موجب قانون، باید ۱۰۰ 
درصد آن صرفا در این دو حوزه هزینه شود، اما سازمان برنامه و بودجه 
تا چند ماه پیش اجرای کامل آن را محقق نکرده بود و بخشــی از این 
مبلغ را بابت هزینه هــای جاری دولت هزینه می کرد که این مســاله 
موجب کند شــدن توســعه تجدیدپذیرها و انتقادهایی در این حوزه 

شده بود.
خردادماه امســال بود که رضا اردکانیان - وزیر نیرو - در پاسخ به این 
سوال که سرنوشــت گالیه متولیان انرژی های تجدیدپذیر نسبت به 
این که عوارض درج شده در قبوض برق، به توســعه این انرژی تعلق 
نمی گیرد و از ســوی ســازمان برنامه و بودجه، صــرف اموری مانند 
پرداخت یارانه می شــود به کجا رسید؟ به ایســنا گفته بود: درحال 
حاضر مطابق چیزی که قانون وضع کرده است، اجرا می شود؛ درحال 
حاضر ســازمان برنامه و بودجــه، همکاری الزم را داشــته و درحال 
همکاری در این زمینه هستند و مشکالتی که مطرح می شد، برطرف 

شده است.
اظهارات اردکانیان درحالی مطرح می شــود کــه پیش تر این نگرانی 
مطرح شده بود که مبلغ مقرر شــده برای انرژی های تجدیدپذیر که 
از سمت عوارض برق برای توسعه برق روســتایی و تجدیدپذیرها در 
نظر گرفته شده، به این دو بخش تعلق نگیرد و در مباحث دیگر هزینه 

شود.
هم چنین، صــادق زاده رییــس ســازمان انرژی هــای تجدیدپذیر 
و بهــره وری انرژی برق )ســاتبا( گفته بــود که مجلس مقــرر کرده 
مبلغی برای عوارض برق به منظور توســعه برق روســتایی و توســعه 
تجدیدپذیرها دریافت شــود که میزان مبلغ پیش بینی شــده ۱۱۰۰ 
میلیارد تومان است که بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان آن از مردم دریافت 
شده اســت، اما آنچه موجب نگرانی ما شده، این اســت که این منابع 
به جای اســتفاده در این دو موضوع، از مســیر خود منحرف و در جای 

دیگری هزینه شود.
وی ضمن امیدواری از این که ســازمان برنامه و بودجه، نســبت به 
تاخیر پیش آمده در این موضوع اقدام کند، گفتــه بود تاکنون تنها 
۳۴ میلیــارد تومان از طرف خزانه پرداخت شــده کــه در قیاس با 
۵۰۰ میلیارد تومانی که از مردم اخذ شده اســت، مبلغ بسیار کمی 

است.

لزوم بازسازی لوله های فرسوده آب
یک کارشــناس حوزه آب معتقد اســت که با وجود بحران آب در 
ایران، الزم اســت فرســودگی لوله ها در ســریع ترین زمان ممکن 
برطرف و برای ایــن موضوع، ســازوکارهای الزم در نظــر گرفته 

شود.
اصغر تهرانی در گفت وگو با ایســنا، با بیان این که در حال حاضر، 
هدررفت آب در شــبکه اصلی شــهرها، ۳۰ تــا ۳۵ درصد و در 
شــبکه فرعی ۲۰ تا ۲۵ درصد اســت، اظهار کرد: به دلیل طول 
عمر باالی شــبکه های اصلی، میزان هدررفت آب از این شبکه ها 

باالتر است.
به گفته این کارشناس، قدمت شــبکه اصلی در تهران، ۵۰ تا ۶۰ سال 
اســت و با توجه به قطور بودن لوله هــا، نمی تــوان به راحتی عملیات 
بازسازی را انجام داد و در نتیجه الزم اســت از تکنولوژی خاصی در این 

بخش استفاده شود.
وی با بیان این که می توان مشــکل نشــتی لوله ها را بــا به کارگیری 
روش هایــی هم چون اســتفاده از یک لولــه باریک در لولــه قطور و 
آب بندی شــبکه حل کرد، تصریح کرد: این کار نیازمند سرمایه زیاد 
است اما با توجه به اهمیت این موضوع، الزم است که مورد توجه قرار 

بگیرد.
تهرانی با بیان این که در بخش کشــاورزی نیز به دلیل تبخیر زیاد آب، با 
مشکل هدررفت مواجهیم، اظهار کرد: باید برای این مساله نیز تدابیری 
اندیشیده شــود که میزان هدررفت آب در شــرایط فعلی ایران، تا حد 

زیادی کاهش یابد.
در همین باره، حمیدرضا جانباز مدیرعامل شرکت آب و فاضالب درباره 
به سازی شبکه های توزیع فرســوده آب، گفته اســت که در همه دنیا 
بعد از احداث زیرســاخت ها از محل درآمدهای آن ســازمان، به تعمیر 
و نگهداری زیرســاخت ها اقدام می کنند اما به دلیــل آن که تعرفه های 
شــرکت آب و فاضالب، تعرفه های مخفف اســت، این اتفاق نمی تواند 

بیفتد.
وی بــا بیان این که شــرکت آب و فاضالب کشــور، برای بازســازی 
تاسیســات متکی به اعتبارات دولتی اســت و این مســاله به دلیل 
تعرفه هایی است که برای شرکت وضع شده است، تصریح کرد: ستاد 
شرکت مهندســی آب و فاضالب کشــور، یک طرح را آماده کرده که 
از امکانات بخش خصوصی جهت کاهش آب بدون درآمد اســتفاده 

شود. 
در این زمینه بخش خصوصی، خود نســبت به کاهــش پرتی آب، 
اقدام می کند و شرکت آب و فاضالب، آبی را که جمع آوری و ذخیره 
شده، به قیمت تمام شــده از بخش خصوصی خریداری می کند؛ این 
طرح در جهت کاهش هدررفــت آب و کاهش آب بدون درآمد انجام 

می شود.

میز خبر

مازیار شریف کیان  تفکیک زباله از مبدا 
از جمله طرح هایی مهم بــا وجود اقدامات 
و فرهنگ ســازی های الزم و داشتن صرف 
اقتصادی، متاســفانه هنوز در کشور محقق 
نشــده اســت، مشــارکت پایین مردم در 
همراهی این مهــم به تاکید کارشناســان 

نیازمند بررسی علمی است.
متوســط تولید روزانــه زباله بــه ازای هر 
شخص در جهان ۳۰۰ گرم و در ایران ۷۰۰ 
گرم اســت که این امر به تولیــد روزانه ۵۸ 
هزار تــن زباله با نســبت ۷۰ درصد تر و ۳۰ 
درصد خشک منجر می شود. طبق گزارش ها، ۷۰ 
درصد زباله های جهان بازیافت می شــود، 
این در حالی که در ایران این مهم تنها در ۲۰ 

درصد از زباله ها اتفاق می افتد.
در ایران تنهــا ۱۰ درصد زباله هــا در مبدا 
تفکیک می شــود که نماد سطح مشارکت 
پایین ایرانیان در تفکیــک ۲۰ میلیون تن 
زباله ساالنه این کشور اســت، از این مقدار 
زبالــه تولیدی ۸۰ درصد ســهم ســاکنان 
شــهرها و ۲۰ درصد باقیمانــده آن تولید 

ساکنان روستاهای ایران است. 
بنابر اعالم مرکــز آمار ایــران، خانوار های 
شــهری کشــور در ســال ۱۳۹۵ به طور 
متوســط در هر هفته ۱۷۵ هزار و ۵۴۸ تن 
پســماند تولید کردند، سرانه پسماند تولید 
شده توسط هر خانوار شهری ۹.۷ کیلوگرم 
در هفته بود کــه بخش عمــده ای از آن را 
پالستیک ها و ظروف یکبار مصرف تشکیل 

دادند.
بــه گفتــه مســووالن در کل شــهرها و 
روســتاهای کشــور روزانه حدود ۵۸ هزار 
تن زباله با نســبت ۷۰ درصد تر و ۳۰ درصد 

خشک تولید می شود.
براســاس آمار رســمی از ســوی مدیران 
شــهرداری تهران، ســهم تفکیک زباله از 
مبدا در شــهر تهــران معادل پنــج درصد 
است، اگر حتی بپذیریم که آمار اعالم شده 
دقیق است اما حاکی از آن است که مدیریت 
پسماند در پایتخت به ســنتی  ترین شکل 
ممکن انجام می  شود، در حالی که براساس 
طرح جامــع مربوط به این حــوزه بنا بود تا 
پایان سال ۹۰ همه پســماندهای عادی به 

 صورت تفکیک شده جمع  آوری شوند.
هر فرد تهرانی به  طور متوسط ساالنه شش 
برابر وزن خــود زباله تولیــد می کند، این 
اطالعات نشــان می  دهد که متوسط سرانه 
زباله تولید شــده در تهران ۳۲۰ کیلوگرم و 
ارزش روزانه زباله تولید شده در تهران هزار 

و ۸۰۰ میلیون ریال است. 
ســرانه تولید روزانه زباله در جهان ۲۵۰ تا 
۳۰۰ گرم اســت که در ایران این عدد برابر 
با ۶۰۰ گرم است، زباله تولید شده در شمال 
 شــهر تهران طبــق مطالعات انجام شــده 
حداقل دو برابر میانگین آن در سطح کشور 

و چهاربرابر استاندارد جهانی است. 
تعداد دفعــات جمع آوری زبالــه در تهران 
دو تا ســه  بار در روز اســت که این مقدار در 
کشورهای جهان ۲ تا سه بار در هفته است، 
ایرانی  ها ســاالنه ۲۰ میلیون تن زباله تولید 
می  کنند که ۱۷۷ هزار تــن آن را زباله  های 
پالستیکی تشکیل می دهد، زباله  هایی که 
سهم ۱۵ درصدی از زباله  های جهان دارند 
و توسط یک درصد از جمعیت دنیا یعنی ما 

ایرانیان تولید می  شوند.
صاحبنظــران مدیریــت پســماند و دفن 
غیراصولــی زبالــه را بــرای جلوگیری از 
تهدیدهــای زیســت محیطــی ضروری 
می داننــد و الزمــه تحقق و اجــرای تمام 
راهکارهای حل معضل پســماند، منوط به 

تفکیک زباله از مبداست. 
به نظر می رسد، اختصاص سطل های زباله 
ویژه زباله های کاغذی، پالستیک، شیشه، 
قوطی های فلزی، پس مانــده مواد غذایی 
و مواد غیرقابــل بازیافت بــرای واحدهای 
مســکونی، در ترغیب مردم به تفکیک زباله 

در مبدا موثر است.
زباله و مدیریت درســت آن در تولید ارزش 
 افزوده نقش بســیاری دارد، به حدی که در 
شــرایط حاضر، صنعت بازیافت ۱۵ درصد 
تولید ناخالــص داخلی برخی کشــورها را 
تشــکیل می  دهد و فرصت شغلی بسیاری 

هم ایجاد می  کند.
مدیران شــهری می گوینــد تهرانی  ها هر 
دقیقه ۶ تــن زباله تولید می  کننــد، بر این 
اساس به طور میانگین روزانه هفت تا ۹ هزار 
تن پسماند در شهر تهران تولید می  شود که 
از این مقدار هفت هزار تن از پسماند روزانه 

 تر و ۲ هزار تن خشک است. 
کارشناســان محیط زیست معتقدند تولید 
پســماند مردم پایتخت از میانگین جهانی 
باالتر اســت و به  رغــم این حجــم از زباله، 
تفکیک پســماند خشــک از  تر خیلی کم 
صورت می گیرد، بررســی هــا حاکی از آن 
اســت به  طور میانگین فقط ســه درصد از 

زباله شهر تهران تفکیک می  شود.
این در حالی اســت کــه امــروزه تفکیک 
پسماندهای خشک از  تر به یکی از اولویت  های 

جوامع توســعه یافته تبدیل شــده است به 
طوری که کارشناسان براین باورند چنانچه 
تفکیک زباله از مبدأ و بازگشت آن به چرخه 
مجدد تولید و انرژی به خوبی انجام شــود 
عالوه بر حــذف حجم قابــل توجهی از 
زباله های تولیــدی از چرخه طبیعت، این 
طالی کثیف، بــه یک ظرفیــت اقتصادی 

تبدیل می شود.
در این میان اگرچه در چند سال اخیر برنامه 
ریزان مدیریت شــهری و محیط زیست در 
صدد کنتــرل زباله تولیدی و اثــرات آن بر 
محیط زیست بودند اما یکی از مشکالت این 
بخش که کمتر به آن پرداخته شده مربوط 
به فرهنگ  سازی در میان مردم برای اجرای 
فراگیر تفکیک زباله از مبدأ است، این مساله 
موجب شد روند چرخه تولید زباله در کشور 
تا امحاء و بازگرداندن آن به چرخه تولید، به 

صورت ناقص اجرا  شود.
بنا به نظر کارشناســان امر، در زمان حاضر 
تفکیک زباله در کشــورهای توســعه  یافته 
به یک اقدام رایج از ســوی شهروندان بدل 
شده  و فرهنگ  سازی صورت گرفته در این 
حوزه سبب می  شود تا شهروندان به  صورت 
اختیاری به این فرآینــد اقدام کنند اما نبود 
تفکیک زباله ، نبود کنتــرل در تولید زباله، 
محــدود بــودن قوانین و مقررات مشــوق 
بازدارنــده در زمینــه مدیریت پســماند و 
اطالع  رســانی، آموزش و فرهنگ  ســازی 
ناکافی همچنــان مهم  تریــن چالش  های 

مدیریت پسماند در ایران است.

تاثیر طبقات اجتماعی بر اجرای 
تفکیک زباله

پژوهش مطالعات باستان شناسی پسماند 
در تهران نشــان مــی دهد طبقــات باالی 
اجتماعی نسبت به تفکیک زباله و بهداشت 
دفع پسماند بســیار بی  تفاوت  تر از مناطق 
فرودســت  اجتماعی هســتند.به گزارش 
مرکــز مطالعات و برنامه  ریزی شــهرداری 
تهران، نتایج این پژوهش که از اســفند ماه 
سال ۹۶ تا تیرماه امســال به سفارش مرکز 
مطالعات شــهرداری در ۲ منطقه )۷ و ۱۷( 
انجام  شــده بیش از ۸۰۰ نمونه زباله احصا 
و بیــش از ۱۰۰ مصاحبــه انجام شــده که 
براســاس آن، الگوها و مدل هایی به مرحله 
طراحی رســیده که می تواند مورد استفاده 

در برنامه ریزی حوزه پسماند قرار گیرد.
نتایج این پژوهش علمی در میان شهروندان 
تهرانی نشــان می  دهد کــه طبقات باالی 
اجتماعی نسبت به تفکیک زباله و بهداشت 
دفع پســماند بــی  تفــاوت  تــر از مناطق 
فرودســت  اجتماعی هســتند و این تفاوت 
در حدی است که مدیران شــهری را بر آن 
داشــته تا به فکر برنامه  ریــزی ویژه برای 
آموزش این قشر باشند.عالوه بر این هرچه 
به ســمت طبقات مرفه  تر شهری می  رویم 
مصرف شــامل اشیایی می  شــود که اولیه 
نیســتند و الیه  های دیگری از حوزه زیست 
را شامل می  شوند؛ برای مثال کیسه حاوی 
شش عطر فرانســوی در خیابان میرداماد 
یا عروســک ۲۵۰  هزار تومانــی در خیابان 
خرمشهر، نشــانه مصرِف بی  رویه اشیایی 

است که لزوماً ارزش زیستی ندارند.
طبق این بررســی  ها در منطقه ۱۷ هرچه 
درآمد بیشــتر می  شــود میزان پســماند 
شامل پســماند خشــک و تر هم بیشتر می 
 شود، خانواده  های فقیرتر کمتر از یک کیلو 
و خانواده  های متوســط  تر باالی یک کیلو 

پسماند تر در روز تولید می  کنند. 
هرچه خانواده فقیرتر باشد تمایل بیشتری 
به فروش پســماند خشــک دارد، از این  رو 
در میان پســماند خانواده  هــای فقیر زباله 
خشک شناسایی نشده اســت، آنها ترجیح 
می  دهند این پســماند را به دوره  گردهایی 
که پالســتیک می  خرند بفروشند، بنابراین 
حجم دورریز زباله  تر و خشــک بر اســاس 
طبقات متفــاوت اســت، در منطقه هفت 
هم هرچه درآمد بیشــتر می شــود، میزان 

پسماند هم به همان میزان باال می  رود.
مطابق نتایــج این پژوهــش، تفکیک زباله 
در میان خانواده  هــای مرفه به طور تقریبی 
معنایی نــدارد و تماِم پســماند درهم و در 
یک کیســه بیرون گذاشــته می  شود، به 
نظر می رسد فروش زبالۀ خشک در منطقه 
هفت بی  معناتــر از منطقه ۱۷ اســت و در 

عمل صورت نمی  گیرد.
تفکیک زباله خشک و تر در مناطق ضعیف  
تر به  صورت خودجوش صــورت می  گیرد، 
مقداری از ایــن زباله تحویــل دکه  های 
بازیافــت شــهرداری می  شــود اما حجم 
بیشــتری فروخته می  شــود، هــر روز از 
حدود ســاعت ۱۰ گاریچی  هایی در منطقه 
حضور دارند که اقدام به خریــد زباله  های 

پالستیکی و خشک می  کنند.
از سوی دیگر افراد فرودست بیشتر به دلیل 
فقر و درآمد اندکی که فروش زباله برایشان 
ایجــاد می کند، اقدام به فــروش زباله  های 
خشــک می  کنند، این زباله  های خشک در 
مناطــق عبدل آباد دوبــاره به فروش 
می  رســد و در عمل چرخــۀ معیوبی را به 
وجود می  آورد، با باالتــر بردن مبلغی که در 
ازای هر کیلو از زبالۀ خشــک ارائه می  شود 
یا آموزش بیشتر شهروندان به فروش زباله 
به دکه  های بازیافت می  تــوان این چرخه 
را متوقف یا ضعیــف کرد.این بررســی ها 
همچنین نشــان داده است که هرچه طبقه 
اقتصادی ســاکنان منطقه باالتــر می  رود 
میزان بهم  ریختگی ســاعت بیرون  گذاری 
زباله بیشــتر اســت، همچنین تفکیک در 
طبقات باالتر منطقه هفت هم کمتر رعایت 
می  شود و کیسه  ها شامل انبوهی از مواد آلی 
و غیرآلی، زباله  های تر و خشک درهم است، 
بی  توجهی به بهداشت سطل  های مکانیزه و 
محل بیرون گذاری زباله هم در ســاکنان با 

طبقه اقتصادی باالتر بیشتر است.
مطابق نتایج ایــن پژوهــش، باالتر رفتن 
طبقۀ اقتصادی رابطه مســتقیم با باال رفتن 
بی  توجهی به تفکیک پسماند و سطل  های 
مکانیزه دارد؛ بنابراین برخالف پیش  فرض 
در کوچه  ها و محالتی که مردِم فرادست تر 
زندگی می کنند، مشــکل تفکیک نکردن 
جدی  تر و بی  توجهی به پاکیزگی مشهودتر 
است، با این  حال به دلیل وضعیت اقتصادی 
نیروی خدمت رسان بیشتری در این محله  ها 

کار می  کنند.

 پیشینه فرهنگی مردم ایران
 در تفکیک زباله 

نبود آمــوزش های الزم و فرهنگ ســازی 
اصولی و هدفمند در حالــی به خالء بزرگ 

تفکیک زباله از مبدا تبدیل شده است. 
بنا بر اظهــارات مدیرکل دفتــر آب و خاک 
سازمان حفاظت محیط زیســت به تازگی 
۲۵ هزار تن زباله برای کارخانه های بازیافت 
از کشورهای عراق، افغانستان و کشورهای 
کوچک شــمال ایران به کشــور وارد شده 

است. 
علی مریدی گفته است: جای تاسف دارد که 
در کشــور ما به جای اینکه پالستیک  کهنه 
و آشــغال  های خشــک را از مردم خودمان 
بخریم و در بازیافت اســتفاده کنیم، اقدام 
به خرید و واردات پالســتیک  کهنه از عراق 
می  کنیم، دلیل این وضعیت آن است که در 
ایران زباله  های خشک از جمله پالستیک  ها 
به درستی به دســت صنایع بازیافت داخل 
کشور نمی  رسد و مجبور می  شویم از کشور 

همسایه آشغال وارد کنیم.
مریــدی با یــادآوری نــان خشــکی ها و 
برگرداندن شیشه ها در دهه ۶۰ اعتقاد دارد 
که باید قانون ›گرویی‹ را دوباره در ســبک 

زندگی مردم ایران زنده کرد. 
وی اضافه کرد : در دهه ۶۰ مردم خودشــان 
را موظف می دانســتند که شیشه نوشابه ها 
را برگردانند. همین هم باعث می شد تا این 
زباله وارد چرخه محیط زیســت نشود؛ این 
رفتار واکنش آن روز جامعه به تولیدات کم 

کارخانه های داخلی بود و نان خشکی هایی 
که در کوچه زباله هــای بازیافت را جمع 
می کردنــد و در مقابل نمک می دادند یکی 
از کارکردهای مهم یعنــی حفاظت محیط 

زیست را انجام می دادند.

حل توامان مشکل اشتغال و محیط 
زیست کشور با تفکیک زباله

به گفته مدیرکل دفتر آب و خاک ســازمان 
حفاظــت محیط زیســت در ایــران عمده 
تمرکز مدیریت پسماند بر زباله  سوزی ها و 
از تفکیک پســماند از مبدا غفلت شده است 
از این رو سازمان محیط زیســت به عنوان 
ناظر پیگیر آن اســت که زیرساخت قانونی 
الزم را برای جمع آوری پسماندهای خشک 

ایجاد شود.
مریدی معتقد است شهرداری  ها هم باید از 
شرکت  های جمع آوری زباله حمایت کنند 
چون شــهرداری  ها همین کار را به شــکل 
غیراصولی و غیربهداشتی و توسط کودکان 

کار انجام می  دهند. 
وی بیان کرد : تفکیک زبالــه از مبدا باعث 
کاهش هزینه ۴۰ درصدی مدیریت پسماند 
می شــود، افزون بر اینها، تفکیک پسماند از 
مبدا باعث می  شود که حجم مورد نیاز زباله 
 سوزها در کشور حداقل تا ۵۰ درصد کاهش 
یابد.وی با بیــان اینکه چنین طرح  هایی 
بیش از اینکه بــه کمک مالی نیاز داشــته 
باشد به حمایت  های قانونی نیازمند است، 
اضافه کرد: برنامه ســازمان حفاظت محیط 
زیست برای مدیریت پســماند، در اولویت 
قرار گرفتن تفکیــک از مبدا و کاهش تولید 
زباله هاست و شهرداری  ها باید از طرح  های 
جمع آوری پسماندهای خشــک از طریق 

استارت  آپ ها حمایت کنند. 
مریدی مدیریت صحیح پســماند و تفکیک 
از مبدا را در حل مشکل اشــتغال و محیط 
زیســت کشــور موثر دانســت و افزود: در 
تفکیک از مبــدا، روش  های مــدرن مثل 
خدمات اینترنتی مدنظر است تا جمع آوری 
زباله  های خشک که ارزش اقتصادی باالیی 
هم دارند به شــکل ساماندهی شده توسط 
برخی شــرکت  های خصوصی و اســتارت 

 آپ ها صورت گیرد. 
وی خاطر نشــان کرد: متاســفانه بودجه  
درخواستی سازمان حفاظت محیط زیست 
برای مدیریت پســماند از صندوق توسعه 
ملی در مجلس شورای اسالمی رای نیاورد 
و با مخالفت نمایندگان روبه روشد بنابراین 
امسال سعی داریم روی تفکیک از مبدا زباله  ها، 
تمرکز کنیــم که به حجم ســرمایه گذاری 
ناچیزی نیــاز دارد و به طــور طبیعی ابعاد 
زباله  سوزها کاهش می  یابد بنابراین حجم 

بودجه درخواستی کمتر می  شود.
به گفته وی این برنامــه باید در قالب بودجه 
۹۸ در دولت تصویب شود که ۲ منبع تامین 
برای آن وجود دارد، یکی صندوق توســعه 
ملی اســت و دیگری محل دریافت عوارض 
از کاالهایی مثل محصوالت پالســتیکی، 
یخچال و تلویزیون اســت که پسماند ویژه 

تولید می  کنند.

نفع اقتصادی فرایند تفکیک زباله 
از مبدا

دبیــر اتحادیــه صنایــع بازیافــت درباره 
تفکیک از مبدا در گفت و گــو با ایرنا در این 
خصوص، اظهارداشــت: دالل های پسماند 
در دو ســطح خریــد می کنند، در ســطح 
خرد که از شــهروندان می خرند و در سطح 
عمده که وابســته به خرید صنایع اســت 
ولی مــا معتقدیم اگر شــهروندان وارد این 
چرخه خرید و فروش شــوند هم تفکیک از 
مبدا صورت می گیرد و هــم مبلغی را برای 
فروش پسماند دریافت می کند و این به نفع 

شهروندان خواهد بود.
سید امین صدرنژاد درباره ارزش اقتصادی 
بازیافت بیــان کرد: اگر زبالــه ها به صورت 
تفکیک شده از خانه های مردم بیرون بیاید 

نه تنها ۲۵ تا ۳۰ درصــد حجم زباله های ما 
کاهش می یابد، بازیافت پالستیک، کاغذ، 
شیشــه و فلزات ارزش اقتصــادی خوبی از 
نظر ارزش افزوده و اشــتغال برای ما خواهد 
داشــت.دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران 
در باره خبر واردات زباله ادامه داد ریشه این 
ماجرا در قیمتی است که دالل های پسماند 
بعــد از عید بــا افزایش قیمــت ارز، قیمت 
پسماندها و زباله ها را باال بردند، پسماندی 
که قیمت آن کیلویی بین ۲هزار تا ۳ هزار و 
پانصد تومان بود، به کیلویــی هفت هزار و 

پانصد تا ۹ هزار تومان رسیده است. 
وی افزود: مواد خــام کارخانه های بازیافت، 
پسماند اســت و کارخانه ها برای تهیه این 
مواد از روی استیصال به واردات روی آورده 
اند، از طرف دیگر دالل ها، پســماندها را با 
این قیمت بــاال صادر می کننــد، این روند 
افزایش قیمــت غیر منطقی اســت چون 
هزینه جمع آوری پســماند بــرای دالل ها 
همچنان کیلویــی ۷۰۰ تومان اســت و ما 
به تفاوت قیمت را ســود می برند، در حالی 
که پســماند و زباله را با قیمــت ناچیزی از 
مهاجران افغان، کــودکان کار و کارگران 

می خرند.
دبیر اتحادیه صنایع بازیافــت ایران درباره 
اقدامات کنترلی صادرات پســماند گفت: 
در راهکاری کوتاه مــدت برای جلوگیری از 
صادرات پســماند و الزام فروش پسماند به 
کارخانه های دارای پروانه فعالیت، اتحادیه 
به همراه وزارت صنایــع کدهای صادراتی 

پسماند را بسته است.

 ارزش افزوده بازیافت پسماند
 10 میلیارد دالر است 

صدرنژاد گفــت: در ســطح کالن تخمین 
زدیم کــه ارزش افزوده بازیافت پســماند 
۱۰ میلیارد دالر اســت ولی ما تنها امکان 
بهره بــرداری از نیم میلیــارد آن را داریم، 
همچنین ایران بــا وجود هفت همســایه 
این ظرفیت را دارد کــه نقش منطقه ای در 
بازیافت پسماند داشــته باشد و از این طرق 

اشتغال زایی صورت خواهد گرفت.
به گفته وی واردات زباله به ایران در صورتی 
رخ مــی دهد که ایــن مواد خام به دســت 
کارخانه های بازیافت نمی رسد و حلقه های 
واسطه ای همچون دالل ها در اختالل این 

بازار طالی کثیف نقش دارند.

تفکیک زباله از مبدا فقط هفت درصد!
سرپرســت دفتر هماهنگی خدمات شهری 
ســازمان شــهرداری ها و دهیــاری های 
وزارت کشور مهر امسال در نشست کمیته 
تخصصی پسماند کالنشــهر های کشور در 
مشهد، با بیان اینکه اکنون تنها پنج درصد 
از حجم کل زبالــه ها در کشــور به صورت 
بهداشــتی دفن می شــود، افزود: خسارت 
پســماندها از ســه منظر تولیــد گازهای 
گلخانه ای، فرســایش و آلودگــی خاک و 
هزینه کرد منابع مالی بر اســاس آمار سال 
پایه مطالعاتی )۱۳۹۵( ساالنه ۴۵ میلیارد 

تومان برآورد شده است.
به گفته وی از مجموع پســماند جمع آوری 
شــده در کشــور ۲۵ درصد بازیافت و ۷۵ 
درصد دفن می شــود، بــرای۲۷ درصد آن 
جمع آوری مکانیــزه و هفت درصد تفکیک 

زباله تر از خشک در مبداء انجام می شود. 
حبیب راضی اضافه کرد: بر اســاس برنامه 
ریــزی، در افق پنج ســال آینــده باید در 
بازیافت زبالــه از ۲۵ به ۸۰ درصد، در بخش 
دفن از ۷۵ درصد به ۲۰ تا ۳۰ درصد، جمع آوری 
مکانیزه از ۲۷ به ۶۰ درصد و تفکیک زباله از 

هفت به ۳۰ درصد دست یافت.
به گفتــه وی بر پایه این چشــم انــداز در 
کشــور ۲۸۳ منطقــه مدیریت پســماند 
شهری و روســتایی با ۱۲۳ پروژه پردازش 
و کمپوســت، ۲۶۴ محل دفن و ۱۸ نیروگاه 

زباله سوز پیش بینی شده است .

ایجاد حساسیت در مردم، گام نخست
شــهردار تهران ماه دی امسال درنشست با 
اعضای کمیته اجتماعی مجمع نمایندگان 
استان تهران در مجلس شورای اسالمی در 
این خصوص گفت: سرمایه های اجتماعی 
یکی از راه حل های کاهش پســماند است و 
اگر بتوانیم از آن اســتفاده کنیم، می توانیم 

آن را به یک فرصت و ثروت تبدیل کنیم.
بــه گفتــه وی بــا ایجــاد حساســیت در 
شهروندان و کمک ســمن ها )سازمان های 
مردم نهاد( می توانیم این سرمایه اجتماعی 
را به دســت آوریم. پیروز حناچــی با بیان 
اینکه در بسیاری از کشورها اگر زباله بخوبی 
تفکیک نشود شهروندان متحمل جریمه های 
سنگین می شــوند، اظهارداشت: استفاده از 
سازمان های مردم نهاد، افزایش حساسیت 
شــهروندان نســبت به کاهش پســماند و 
افزایش هزینــه تولید زباله ســه راهکاری 
هســتند که می توانیم بــرای کاهش تولید 

پسماند از آنها استفاده کنیم.



در نشست مشترک با مدیران ارشد بانک سپه مطرح شد

توصیه های مهم معاون وزیر اقتصاد به بانک ها
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آیت الله مکارم شیرازی خواستار تنبیه 
بانک های خاطی شد

مرجع تقلید شــیعیان گفت: بانک ها وام قرض الحسنه ای که می دهند 
قطعاً خالف شرع اســت، چهار درصد حق الزحمه را تعیین کردیم که 
بانک ها با یک زرنگی بیــش از این میزان را از مــردم دریافت می کنند 
که میزان آن به ۲۰ درصد رســیده و نوعی رباخواری آشــکار محسوب 

می شود.
یت اهلل مکارم شــیرازی در دیدار اعضای هیئت رئیســه کمیســیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی که در بیت معظم له برگزار شد، اظهار 
داشــت: خلق پول از اقدامات خطرناک بانک ها و برخی از مؤسســات 

اعتباری است که دولتهزینه زیادی برای این موضوع می دهد.
وی با اشــاره به لزوم توجه به نظارت بانک مرکزی بــه عملکرد بانک ها 
افــزود: بانک مرکزی بــه مصوبات خــود عمل کند چــون بانک ها به 
دستورات بانک مرکزی در زمینه حداکثر ســود بانکی توجهی ندارند 

و باید در این زمینه بانک های خاطی مجازات شوند.
مرجع تقلید شــیعیان با اشاره به مشــکالت کشــور بیان کرد: مردم 
امروز مشــکالت زیادی دارند واقتصاد کشــورمان به مسئله پیچیده و 

معماگونه ای تبدیل شده است.
استاد ســطوح عالی حوزه علمیه عنوان کرد: بانک ها وام قرض الحسنه 
ای که می دهند قطعاً خالف شــرع اســت، چهار درصد حق الزحمه را 
تعیین کردیم که بانک ها بــا یک زرنگی بیش از این میــزان را از مردم 
دریافت می کنند که میزان آن به ۲۰ درصد رســیده و نوعی رباخواری 

آشکار محسوب می شود.
آیت اهلل مکارم شیرازی ادامه داد: مسئله خلق پول توسط بانک ها یکی 
از برنامه های بسیار خطرناک اســت چرا که بانک ها پول به دست مردم 
نمی دهند، بلکه با چک و اســناد مبالغ را از این حســاب به آن حساب 

جابجا می کنند.
مرجع تقلید شیعیان گفت: برخی از مؤسسات اعتباری به دلیل همین 
موضوع به ورشکستگی کشــیده شــدند و دولت به دلیل جلوگیری از 

شورش مردمی مجبور به چاپ اسکناس شد.
وی تصریح کرد: باید مشخص شــود بانک مرکزی چه ضمانت اجرایی 
دارد که هیچ بانکی به دستورات آن عمل نمی کند، باید سیستم جامعی 

وجود داشته باشد که بانک ها را ملزم کند که مصوبات را عملی کنند.
آیت اهلل مکارم شــیرازی خاطرنشــان کرد: مجازات بانک هــا نباید به 
تعطیلی آن ها منجر شود، چرا که این امر به اعتراضات مردم می انجامد 

و باید یک راه درستی برای این امر پیش بینی شود.

افزایش 6۰ درصدی تعداد تراکنش های 
درگاه های پرداخت اینترنتی بانک صادرات 

 استفاده از درگاه های پرداخت اینترنتی بانک صادرات ایران در ۹ ماهه 
ابتدای سال جاری با ۶۰ درصد افزایش روبرو شد.

 به گــزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، گســتردگی و بســتر 
امن خدمــات بانکــداری الکترونیک این بانک، زمینه ســاز توســعه 
استفاده از درگاه های اینترنتی شــده به نحوی که تعداد تراکنش های 
صورت گرفته در آذرماه ســال جاری بیــش از ۲۶ درصــد و مبلغ این 
تراکنش ها ۲۰ درصد نسبت به ماه قبل از آن، افزایش ثبت کرده است. 
تعداد این تراکنش ها نســبت به اســفندماه ســال ۹۶ نیز با ۶۰ درصد 

افزایش روبرو بوده است.
بنابراین گزارش، میزان اســتفاده از همراه بانک صــادرات ایران نیز در 
۹ ماهه ســال ۹۷ با بیش از ۳۵ درصد افزایش روبرو شــده که در آینده 
نزدیک با ایجاد تغییرات اساســی و ارائه محصــوالت و خدمات نوین، 
شاهد تحول اساســی در ارائه انواع خدمات بانکداری الکترونیکی بانک 

صادرات ایران خواهیم بود.
ارائه خدمات متنوع بانکی توســط بیش از ۵ هزار و ۱۰۰ خودپرداز این 
بانک در سراسر کشــور به عنوان دومین دارنده بیشترین خودپرداز در 
شبکه بانکی نیز منشأ خدمات گســترده ای در اقصی نقاط کشور است. 
خودپرداز ســیار و ثابت بانک صادرات ایران در ارائه ســریع و به موقع 
به منظور تجمیع کمک های مردمی در زلزله  آبان ماه ۹۶ غرب کشــور 

نقش محوری ایفا کردند.
خدمات مبتنی بر کارت در بانک صادرات ایران نیز با صدور بیش از ۵۴۱ 
هزار سپهر کارت در آذرماه ســال جاری همچنان رکورد صدور ماهانه 
بیش از نیم میلیون کارت را حفظ کرده اســت. در همین راستا در پایان 
آذرماه ۹۷ تعداد ســپهرکارت های فعال این بانک از ۲۵ میلیون و ۳۷۰ 
هزار کارت گذشــت که در شصت و هفتمین ســال تأسیس این بانک، 

سهم عمده ای در ارائه خدمات متنوع بانکی به مردم کشور دارد.

تأکید اعضای شورای پول و اعتبار بر بازگشت ارز 
حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد

یکهزار و دویست و شصت و پنجمین جلسه شواری پول و اعتبار برگزار 
شد.

در یکهزار و دویســت و شصت و پنجمین جلسه شــواری پول و اعتبار، 
روســای »اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران« و »اتاق 
تعاون ایران« ضمن ارائه گزارشی از وضعیت فعاالن اقتصادی در حوزه های 
مرتبط و به ویژه حوزه ارزی، از اقدامات بانــک مرکزی برای تأمین ارز 
واردکنندگان و افزایش تعامل بــا صادرکنندگان بخش خصوصی برای 

برگشت ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد کشور قدردانی کردند.
همچنین در این جلســه، اعضای شــورای پول و اعتبار بر ادامه تعامل 
میان بخــش خصوصــی و بانک مرکــزی تأکیــد و از صادرکنندگان 
درخواست کردند با برگرداندن ارز ناشــی از صادرات خود به کشور در 

مبارزه با جنگ اقتصادی دشمن،  مسئولین اقتصادی را یاری کنند.

١٠٠9کارتخوان غیرمجاز مسدود شد
شرکت شاپرک از مسدود ســازی ۶۹۲۳ پایانه متخلف خبر داد و اعالم 
کرد که ۱۲۷۳ کد ملی متعلــق پذیرندگان حقیقــی و حقوقی دارای 

تراکنش غیر مجاز مسدود و در لیست سیاه قرار گرفت.
پس از موفقیت های چشــم گیری که شــبکه پرداخــت الکترونیک 
کشور در شناسایی و انســداد درگاه های پرداخت الکترونیک غیرمجاز 
و متخلف به دســت آورد، همان گونه که اعالم شــده بود اعمال نظارت 
دقیق تر و شــدیدتر بر رفتار پذیرندگان دستگاه های کارت خوان نیز در 

دستور کار شاپرک و شرکت های پرداخت الکترونیک قرار گرفته است.
نخســتین ســری از گزارش هــای دوره ای از اعمال ایــن نظارت ها 
نشــانی دهی مجموع پایانه هــای دارای تراکنــش غیرقانونی بر روی 
دستگاه های کارت خوان که تا پایان دی ماه ســال جاری توسط واحد 
نظارت بر شبکه در شاپرک مسدود شــده به ۱۰۰۹ پایانه رسیده است؛ 
عالوه بر این ۱۴۶ پایانه فعال با ابزار موبایلی و ۵۷۶۸ پایانه تعریف شده 
برای درگاه های پرداخت اینترنتی نیز مسدود شــده که به  این  ترتیب 
تعداد کل پایانه های مســدود شده از ابتدای ســال ۹۶ تا پایان دی ماه 

سال جاری به ۶۹۲۳ پایانه رسیده است.
از میان پایانه های مسدود شــده در ابزار پذیرش موبایلی، حدود ۱۰۰ 
پایانه یعنی تقریباً ۷۰ درصد متعلق به یک شرکت ارائه دهنده خدمات 
پرداخت و در پایانه های متصل بــه درگاه های اینترنتی نیز حدود ۳۰۰ 

پایانه یعنی تقریباً ۳۰ درصد مرتبط با یک شرکت پرداختی بوده است.
از این تعداد پایانه مســدود شــده در ابزار پذیرش اینترنتی دو شرکت 
پرداختی هر یک پایانه های مسدود شــده ای نزدیک به هزار پایانه و دو 

شرکت دیگر نیز هر یک حدود ۹۰۰ پایانه داشته اند.

میز خبر

 با تغییر نحوه محاسبه سود ســپرده های کوتاه مدت 
از روزشمار به ماه شــمار، این نگرانی ایجاد می شود که 
شــاید برخی منابع از بانک ها خارج و حتــی وارد بازار 
ارز شــود، اما دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری 
خصوصی معتقد است که این گونه پول ها قابلیت ورود 
به بازار ارز را ندارد، اما در عین حال پیشــنهاد بازگشت 
سپرده های سه ماهه، شش ماهه و ۹ ماهه را داده ایم که 
بانک های دولتی هم آن را پذیرفته اند و قرار اســت در 

بانک مرکزی مطرح شود.
شــورای پول و اعتبار از حدود یک مــاه پیش تصویب 
کرد که ســود ســپرده های کوتاه مدت از روزشمار به 

ماه شــمار تغییر یابد و در همین راستا بانک 
مرکزی نیز اعالم کرد که از ابتدای بهمن ماه 
ســال جاری تمامی بانک ها موظف به تغییر 
نحوه پرداخت سود ســپرده های کوتاه مدت 

از روزشمار به ماه شمار هستند.
بر اساس تغییرات جدیدی که در این زمینه 
روی داده، پیش از این حداقــل مانده در هر 

روز به عنوان مبنای محاسبه ســود قرار می گرفت، اما 
با شیوه جدید، حداقل مانده حســاب در ماه به عنوان 
مبنای محاســبه ســود خواهد بود؛ بــه طوریکه اگر 
موجودی فردی در طول مــاه ۱۰ میلیون تومان و تنها 

در یــک روز از ماه، دو میلیون تومان باشــد، 
در پایان ماه، رقم دو میلیــون تومان مبنای 

محاسبه سود خواهد بود.
تا زمانی که نحوه محاســبه سود به صورت 
روزشــمار بود، افراد ســودجو و دالل، در 
ابتدای روز پــول خود را از بانک برداشــت 
کرده و در انتهای روز یا روز بعد آن را به بانک 
برمی گرداندند و در نهایت ســود یک روز را دریافت 
نمی کردند، اما با محاســبه ماه شمار سود، این امکان 
وجود ندارد و در صورتی کــه یک روز مانده موجودی 
کمتر باشد، ســود ماه بر اســاس آن محاسبه خواهد 

شد.
در عین حال بیــم آن  می رود کــه با تغییــر در نحوه 
محاسبه سود علی الحساب، برخی از این منابع از بانک 
خارج شده و شاید در شرایط حساس به بازار ارز بیاید و 

باعث ایجاد اختالل در بازار شود.
در این باره محمدرضا جمشــیدی، دبیر کانون بانک ها 
و موسســات اعتبــاری خصوصی درخصــوص تغییر 
محاسبه سود علی الحساب ســپرده های کوتاه مدت از 
روزشــمار به ماه شــمار، اظهار کرد: با این تغییر از این 
پس، کم ترین مانده حســاب در ماه بــه عنوان مالک 

محاسبه سود سپرده قرار خواهد گرفت.

 تغییر شرایط سود پرداخت سود ســپرده های بانکی 
در حالی از ابتدای بهمن اجرایی شــد که زمزمه های 

بازنگری دوباره شرایط به گوش می رسد.
بانک مرکزی با هدف ســاماندهی بازار پولی کشــور و 
استانداردسازی ساختار بانکی نسبت به حذف سود روز 
شمار اقدام کرد و پرداخت سود ماه شمار به سپرده های 

بانکی را به بانک ها تکلیف کرد.
 این در حالی اســت که با وجود موافقان فــراوان این 
طرح، برخی موعد اجرا را موعد مناســبی نداســته و 
تاکید کردند در شرایطی که کمترین اتفاق می تواند به 
تزلزل در بازارهای بیانجامد بهتر اســت دقتی مضاعف 

در اجرای چنین مصوبه ای به کار گرفته شود.
 بررسی ها نشان می دهد بانک ها در حوزه کسب سود 

از سوی مشــتریان عقب مانده اند.  اگر فردی 
سال گذشته با هدف ســرمایه گذاری سکه 
خریده باشــد، امروز ســودی باالتر از ۱۱۷ 
درصد را نصیــب خود کرده اســت.در عین 
حال انها که ارز و طال خریدند نیز ســودهای 
باالتر از ۱۰۰ درصد بردنــد. وضعیت در بازار 
مسکن نیز به همین صورت است اما کسانی 

که سرمایه هایشــان را به بانک ها ســپردند در بهترین 
شرایط ســودی معادل با ۲۰ درصد،آن هم در صورت 

تمدید قراردادهای قبلی خود گرفتند.
آلبرت بعزیان، کارشــناس اقتصادی و استاد دانشگاه 
تهران گفت: امروز کســانی که میزان ســود را به نرخ 
تورم ربط دادند باید پاسخگو باشند و بگویند چرا دیگر 

درباره افزایش سود صحبت نمی کنند.
 وی با تاکید بر اینکه سنگ بنا از ابتدا اشتباه 
گذاشته شــد ، گفت: ســود بانکی باید ابزار 
سیاستگذاری باشد نه اینکه رابطه ساده ای 
بین آن و تــورم تعریف کنیــم و بعد در دوره 
های باال رفتن تورم ســکوت اختیار کنیم و 
در دوره های کاهش تورم فریاد بزنیم که چرا 

سود بانکی را کم نمی کنید .
 سال گذشته بود که بحث بر ســر باالتر بودن نرخ سود 
بانکی نســبت به تورم در تمامی محافلکارشناســی و 
اقتصادی مطــرح بود.برخی به اســتناد اینکه بانک ها 
ســود مضاعف می دهند ســاماندهی این وضعیت را 
خواســتار بودند.هنوز طوفان از راه نرسیده بود، میانه 

مرداد داغایران بــود که مقامات بانــک مرکزی اعالم 
کردند از یازدهم شــهریور نرخ ســود بانکی همان ۱۵ 
درصدی اســت که در بخشنامه شــورای پول و اعتبار 
مصوب شــده اســت. صف های طویل مقابل بانک ها 
تشــکیل شــد تا قراردادها با نرخ های ۲۰ درصد . ۲۳ 
درصد و ... عقد دوباره شــود اما در این میان برخی نیز 
کوچ به فردوســی و ســبزه میدان را ترجیح دادند . آن 
گونه که پیش بینی می شــد اثرات این اتفاق کم کم در 
میانه آذر اشکار شــد تا خیز اولیه دالر دی ماه برداشته 
شود . دالر حاال یک سال اســت که در صدد فرار از مهار 
بانک مرکزی است. چند باری پیشروی هایی عجیب را 
در کارنامه خود ثبت کرده و بار به کانال ۱۰ تا ۱۲ هزار 

تومان برگشت کرده است . 

سپرده

سود

خریدار مدیرعامل بانک سپه از پیوستن 
بانــک ســپه بــه بانک هــای دارای منابع 
ســپرده ای بیش از ۱۰۰۰ هــزار میلیارد 
ریالی خبر داد.محمدکاظم چقازردی که در 
نشست مشــترک معاون امور بانکی، بیمه و 
شرکت های دولتی وزارت اقتصاد با مدیران 
ارشد بانک ســپه ســخن می گفت ضمن 
اعالم این خبر افزود: پیوســتن نخســتین 
بانک ایرانی به جمع بانک های دارای منابع 
باالی ۱۰۰۰ هــزار میلیارد ریــال حاصل 
برنامه ریزی و همت و تالش جهادی تمامی 

مدیران و کارکنان است.
وی افــزود: تحقق ایــن امر مهــم نقش به 
سزایی در تعادل منابع و مصارف، استحکام 
موقعیت مالی و افزایش تــوان اعتبار دهی 
بانک ســپه برای اجرای سیاست های کالن 

اقتصادی کشور خواهد داشت.
 

جذب حداکثری منابع برای تزریق 
به تولید

چقــازردی جــذب حداکثــری منابــع با 
رعایت مقررات بانک مرکــزی و تخصیص 
آن به واحدهــای تولیــدی را از برنامه های 
اولویت دار بانک ســپه خوانــد و گفت: این 
بانک بــا تکیه بر منابع خود طی چند ســال 
اخیر نقــش انکارناپذیری برای تســهیل 
اجرای سیاســت های بانک مرکزی در بازار 
پولی کشور و همچنین کمک به رونق تولید 

و اشتغال داشته است.
وی افزود: در ده ماهه ســال جــاری اهداف 
تعیین شده در جذب منابع به ویژه در حوزه 
سپرده های قرض الحســنه به ۱۰۰ درصد 

محقق شده است.
 

رشد 136 درصدی درآمدهای 
غیرمشاع بانک سپه

رئیس هیئت مدیره بانک ســپه از افزایش 
۱۳۶ درصدی درآمدهای غیرمشــاع بانک 
ســپه درده ماهه ســال جاری خبــر داد و 

خاطرنشــان کرد: در همین مــدت صدور 
ضمانت نامه های ریالی در نخســتین بانک 
ایرانی بیش از ۹۲ درصد رشد نشان می دهد.
وی ضمــن تأکید بر مدیریــت هزینه ها در 
بانک تصریح کــرد: این بانک بــرای ایجاد 
توازن در درآمدهــا و هزینه ها بیش از ۱۰۰ 
شــعبه ناکارآمد خود را طی دو ســال اخیر 
ادغام کرد و اهداف تدوین شــده بانک سپه 
در این حوزه به طور کامل محقق شده است. 

 
تقویت نسبت کفایت سرمایه

در ادامه این نشست مشــترک معاون امور 
بانکــی، بیمه و شــرکت های دولتی وزارت 
امور اقتصــادی و دارایــی در جمع مدیران 
ارشــد بانک ســپه ضمن تبریک کســب 
موفقیت ایــن بانک در جذب ســپرده ها و 
افزایش منابع ســپرده ای به بیش از ۱۰۰۰ 
هزار میلیــارد ریال بــه تشــریح و تبیین 
شرایط نظام بانکی و وضعیت شاخص های 

عملکردی بانک سپه پرداخت.
دکتر عباس معمــار نژاد ضمــن تأکید بر 
ضرورت تقویت نســبت کفایت ســرمایه 
بانک ها، تصریح کرد: تمــام ارکان بانک ها 
باید به کاهش این نســبت حساسیت پیدا 
کنند و بــا برنامه ریزی و تــالش مضاعف از 
بروز زیان هــای انباشــته و کاهش حقوق 

صاحبان سهام جلوگیری کنند.
 

کاهش مطالبات غیرجاری
وی به ضــرورت کاهش نســبت مطالبات 
غیرجاری بانک ها اشــاره کرد و افزود: باید 
اقدامات اساسی برای کاهش این نسبت در 

بانک ها صورت گیرد.
 معاون امــور بانکی، بیمه و شــرکت های 
دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: 
در تمام سیســتم بانکی درآمدهای مشاع 
پاسخگویی پرداخت سود ســپرده گذاران 
نیست؛ برای کمک به ایجاد تعادل درآمد-

هزینه باید تأمیــن هزینه های غیرعملیاتی 
ازمحــل درآمدهای غیر مشــاع در بانک ها 
به صــورت جدی دنبــال شــود.وی افزود: 
افزایش نسبت درآمدهای کارمزدی از کل 

درآمدهای بانک باید افزایش یابد.
 

دارایی ها مولد باشند
معمار نژاد به ضرورت افزایش نسبت دارایی 
مولد به کل دارایی هــا در بانک ها تأکید کرد 
و گفت: بانک ها بــا کاهش دارایی های مازاد 
و بالاســتفاده به باال رفتن بازدهی اموال و 

سودآوری بانک ها کمک کنند.
وی در ادامه به تالش مضاعف بانک ها برای 
فروش اموال مازاد و سهام شرکت های تابعه 

تأکید کرد.
 

توجه ویژه به حوزه منابع انسانی
معــاون امور بانکــی، بیمه و شــرکت های 
دولتــی توجــه ویژه بــه آمــوزش نیروی 

انســانی، مدیریت دانش و جانشین پروری 
در بانک های کشــور را مورد تأکید قرارداد 
و گفت: ضمن توجه به تناســب بین مدرک 
تحصیلی و شــغل واگذاری بایــد از طریق 
آموزش صحیح نیروی انســانی، جانشین 
پروری و انتقال تجارب به افزایش بهره وری 

و سود در بانکداری کمک شود.
 وی در بخــش دیگــری از ســخنان خود 
ضمن اشــاره به ضــرورت اختصاص بخش 
قابل توجهی از منابع نظام بانکی برای تأمین 
ســرمایه در گردش واحدهــای تولیدی، 
تصریح کرد: بانک ها بــرای کمک به رونق 
تولید و اشتغال تسهیالت خود را در اختیار 

این واحدها قرار دهند.
 

مواظب ریسک تسهیالت ارزی باشید
معمارنژاد به نوســانات نرخ ارز طی ماه های 
اخیر اشــاره کرد و یــادآور شــد: بانک ها 
تســهیالت ارزی به ویــژه از محــل منابع 
صندوق توسعه ملی را در اختیار واحدهای 
تولیــدی دارای درآمد ارزی و مشــتریان 
خوش نــام و خوش حســاب قــرار دهند تا 
از افزایــش مطالبات معــوق در این بخش 

جلوگیری شود.
 

بانک ها برنامه محور باشند
وی ضمن اشاره به لزوم کار تیمی، انسجام و 
همدلی سازمانی بر حاکمیت برنامه محوری 
در بانک ها تأکید کرد و افزود: بانک ها عالوه 
بر برنامه های بلندمــدت و کوتاه مدت برای 
موفقیت در برخی حوزه ها و شــاخص های 
خاص نظیر خروج از زیان دهی برنامه تدوین 
کرده و بر اســاس آن عمل کنند.معمارنژاد 
اجرای اصــول حاکمیت شــرکتی در نظام 
بنگاه داری نوین را یکی از مهم ترین مباحث 
خواند و تصریح کرد: تمامــی ارکان بانک ها 
به ویژه بانک های دولتی باید با فراهم کردن 
شــرایط و الزامات الزم زمینه تحقق سریع 

حاکمیت شرکتی را مهیا کنند.

احتمال بازگشت سپرده های ۳، 6و ۹ماهه

آغاز رایزنی ها برای تغییر شرایط پرداخت سود بانکی 

مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس مطرح کرد:

پتانسیل بزرگ استان فارس برای جذب تسهیالت صادراتی از بانک توسعه صادرات
خریدار  مدیرکل سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان فارس مطرح کرد: رشد قابل 
توجه ارائه تسهیالت بانک توسعه صادرات 
به فعــاالن اقتصادی اســتان، نشــان از 
ظرفیت های بالقوه اســتان فارس در حوزه 

تولید صادرات محور دارد.
علی همتی در ششــمین کارگروه توســعه 
صادرات غیر نفتی در شــهر شــیراز گفت: 
چشم انداز صادراتی اســتان فارس در افق 
۱۴۰۴ در کشــور، ۹.۸ میلیارد دالر در نظر 
گرفته شده و پیش بینی می شود در صورت 
فراهم آمــدن بســترهای الزم، این هدف 
محقق شــود.همتی گفت: در شــش ماهه 
اول سال جاری، ۶۵۹ میلیون دالر صادرات 
از استان انجام شــده که ۳۲۸ میلیون دالر 
از آن در حوزه صنعــت، ۵۵ میلیون دالر در 
بخش معــدن،۲۰۲ میلیــون دالر، فرش 

دســتباف ۲۷ میلیــون دالر و ۴۷ 
میلیون دالر در بخش گردشــگری 

بوده است.
وی با اشاره به رشــد ۱۹ درصدی 
صادرات در شش ماهه سال جاری 
نسبت به مدت مشــابه سال قبل، 
گفت: با وجود شــرایط نا مســاعد 
حاکم بر صادرات کشور، صنعتگران 
استان توانسته اند با یافتن روزنه های 

امیــد و حمایت نهادهای توســعه ای نقش 
خود را به شکل مطلوب ایفا کنند.

مدیر کل ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
خاطر نشــان کرد: اســتان فارس از دیرباز 
بارانداز کشــورهای حاشــیه خلیج فارس 
بوده و همــواره نقش ویــژه ای برای فارس 
در نظر گرفتــه اند و این فرصــت ایجاب 
می کند که برای یافتن جایگاه این اســتان 

در فضای کســب و کار و تجــارت در حوزه 
خلیج فــارس تــالش کند.همتــی اذعان 
داشت: برگزاری نمایشگاههای بین المللی 
بعنوان مهمترین راهکارهای معرفی کاالی 
صادراتی در کشــور در دســتور کار ما قرار 
دارد و بنا داریم ۶۴ عنوان نمایشگاهی را در 

سال ۹۸ برگزار کنیم.
در ادامه جلسه ششــمین کارگروه توسعه 
صادرات غیر نفتی در شــیراز، سید محمود 

موســوی، مدیر عامل نمایشگاه های 
بیــن المللی فــارس به تشــریح 
برنامه های شــرکت نمایشگاه ها 
پرداخت و گفت: نمایشــگاه ها زیر 
ســاخت هایی هســتند که رونق 
اقتصادی و تقویــت رقابت را در پی 
خواهند داشت؛ خوشبختانه امروز 
فرهنــگ نمایشــگاهی، جایــگاه 
اصلی خود را بین فعاالن اقتصادی 
پیدا کرده و محیطی امــن و تخصصی برای 
ارائــه تولیدات ایجــاد کرده اســت.وی از 
جهت گیری و حرکت شــرکت نمایشــگاه 
به سمت و ســوی استاندارد ســازی و ارتقا 
کیفی محصــوالت در ســالهای اخیر خبر 
داد و گفت: از ســال ۹۶ در مســیر نهادینه 
کردن استاندارد سازی و نظارت بر کیفیت 
کاالهای تولید کننــده گام بر داشــتیم و 

وزارت خانه هــای متعدد و ســازمان های 
مربوطه از جمله سازمان استاندارد، وزارت 
جهاد کشاورزی، ســازمان صنعت و معدن، 
ســتاد مبارزه با قاچــاق و ســایر نهادهای 
نظارتی، برگزاری نمایشگاه های با کیفیت 
باال را تضمین می کنند.موسوی تصریح کرد: 
تالش داریم برگزاری نمایشگاه های بین المللی 
در اولویت برنامه های شرکت نمایشگاه ها قرار 
بگیرد؛ بنا داریم این نمایشــگاهها به سمت و 
سوی تخصصی شدن سوق پیدا کند.ششمین 
کارگروه تخصصی توسعه صادرات غیر نفتی 
دوم بهمن ماه در اســتانداری شیراز با حضور 
معاون اقتصادی استانداری، مدیر عامل بانک 
توســعه صادرات، رییس ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان فارس، رئیس اتاق 
بازرگانی و جمعی از صادرکنندگان استان 

فارس برگزار شد.



قیمت مسکن روز به روز در حال افزایش است 

امید مستاجران ناامید می شود؟

شهر
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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 خروج کامل چینی ها از آزادراه 
تهران-شمال

در پروژه آزاد راه تهران - شــمال چینی ها سه سال است که از آن خارج 
شده اند، ولی باقیمانده کار را چند ماه پیش تمام کردند و از سال ۱۳۹۴ 

تا االن کار به دست مهندسان ایرانی انجام می شود.
محمد سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان در حاشیه بازدید از منطقه 
یک پروژه آزادراه تهران-شمال که با حضور وزیر راه و شهرسازی انجام 
شد در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به خرج کامل چینی ها از این پروژه 
گفت: تاکنــون در منطقه یک این پروژه ۳۴۰۰ میلیــارد تومان هزینه 
شده و برای تکمیل مناطق دو و سه هم به چیزی در حدود هشت تا ۱۰ 

هزار میلیارد تومان نیاز است.
سعیدی کیا افزود: اراده مشــترک خوبی بین وزارت راه و شهرسازی و 

بنیاد برای پیشبرد این پروژه وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: این پروژه با اســتانداردهای روز و هوشمندسازی 
مسیر برای ایمنی کامل و همه به دست مهندسین ایرانی انجام می شود.

رئیس بنیاد مستضعفان خاطرنشان کرد: برای فاینانس مناطق دو و سه 
شرکت های ایرانی و خارجی آمده اند، در این خصوص نحوه مناقصه در 
حال تنظیم است و  امیدواریم قبل از پایان سال برای منطقه سه تعیین 

تکلیف شود.
محمد اســالمی وزیر راه و شهرســازی در جمع خبرنگاران گفت: این 
پروژه یکی از پروژه های فاخر مهندســی عمران در کشور است که تمام 
دستاوردهای روز مهندســی در طراحی لحاظ شده و شرکت هایی که 
در آن مشغول هستند از جمله بهترین شــرکت های کشور هستند که 

مشترکاً با هدایت بنیاد مستضعفان کار می کنند.
وی افزود: کارهای اجرایــی و همه اقالم مورد نیاز بــرای نصب تامین 
شده اســت، اراده این بوده که این پروژه را اول تابستان به بهره برداری 

برسانند.
اســالمی ادامه داد: قطعه یک آزادراه تهران-شمال ۶۰ کیلومتر مسیر 
تهران به شمال را کوتاه تر می کند و بهترین و با ارزش ترین بخش اتوبان 
تهران-شمال همین منطقه اســت، به لحاظ زمانی هم زمان طی مسیر 
تهران تا شهرستانک که از جاده چالوس دو ساعت طول می کشد از این 

قطعه به ۲۰ دقیقه کاهش پیدا می کند.
وی عنوان کرد: این پروژه در برخی ســال ها هــم در اولویت نبوده ولی 
عماًل از اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ فعالیت چشــمگیری در آن انجام 

شد و قطعه چهار به بهره برداری رسید.
اســالمی تصریح کرد:  از ســال  ۱۳۹۳ که اراده جدید در دولت تدبیر و 

امید اتفاق افتاده هم کار بدون وقفه پیش رفته است.
این مســئول تصریح کرد: بــرای مناطق دو و ســه کــه دو قطعه ۲۰ 
کیلومتری اســت هم به چیزی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار و 
چهار ســال زمان نیاز داریم ولــی االن منطقه یک در اولویت اســت تا 
اتصال ایمن به جاده چالوس برقرار شــود.عزیزاله شــهبازی، استاندار 
البرز هم با اشاره به اینکه ۲۸ کیلومتر از این مسیر در البرز است، گفت: 
با توجه به قول مقام عالی وزارت، قطعه اول این پــروژه تا تیر ماه ۹۸ به 
بهره برداری می رسد.وی ادامه داد: بر این اساس بخشی از این پروژه که 

در حوزه استان البرز است نیز زیر بار ترافیک می رود.
شهبازی گفت: عملیات اجرایی بیش از ۷۰ درصد مسیر در سال ۱۳۹۴ 
صورت گرفته که حــدود ۳۴۰۰  میلیارد تومــان اعتبار برای آن صرف 

شده است.
وی افزود: مشــکالتی که در خصوص معارضان در حــوزه البرز وجود 

داشت، با توجه به اقدامات صورت گرفته برطرف شده است.
استاندار البرز اضافه کرد: اکنون هیچ مانعی سر راه تکمیل این پروژه در 

حوزه البرز نیست و تمامی دستگاه ها تعامل الزم را دارند.
وی گفت: با بهره برداری از این پروژه حدود ۶۰ کیلومتر از مسیر تهران 

به شهرهای شمالی کشور کاسته می شود.

راه آهن تهران - مشهد کی برقی می شود؟
طبق الیحه بودجه ســال ۱۳۹۸ برقی کردن راه آهن تهران – مشهد تا 

پایان سال ۱۴۰۰ و با رقمی ۶۰۰۰ میلیارد تومان پایان می یابد.
براساس الیحه بودجه سال ۱۳۹۸ که از سوی دولت به مجلس شورای 
اسالمی ارائه شده است قرار بر این اســت که طرح راه آهن برقی تهران 
- مشهد که از سال ۱۳۸۷ آغاز شده است تا سال ۱۴۰۰ به پایان برسد، 
طرحی که ۹۷۵ کیلومتر مســیر را پوشــش می دهد و براساس قانون 

بودجه سال جاری باید تا پایان سال ۱۳۹۹ به اتمام می رسید.
عملکــرد دوران برنامه پنجم توســعه و قبــل از آن بــه منظور طرح 
برقی کردن راه آهن تهران – مشهد معادل هفت میلیارد و ۴۵۷ میلیون 
تومان بوده است و براساس ابالغیه سال ۱۳۹۷ در طول سال جاری باید 
رقمی معادل ۶۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومــان برای این پروژه هزینه 

شود.
عالوه بر این براســاس برآورد صورت گرفته، باید در ســال ۱۳۹۸ یک 
میلیارد تومان دیگر به این پروژه اختصاص یابد و پیش بینی شده است 
که طی ســال های بعدی رقمی معادل ۴۹۲۷ میلیارد و ۷۹۲ میلیون 
تومان به این پروژه اختصاص یابد تا در مجموع با اعتباری معادل ۶۰۰۰ 

میلیارد تومان به سرانجام برسد.
نکته قابل تامل درباره این پروژه رقم بســیار ناچیزی است که در سال 
۱۳۹۸ به این پروژه اختصاص می یابد و برآورد و پیش بینی تامین مالی 
طرح راه آهن برقی تهران - مشــهد بعد از ســال ۱۳۹۸ و تا پایان سال 

۱۴۰۰ رقم بسیار باال و قابل توجهی است.

ساخت راه آهن رشت – آستارا اسفند آغاز شود
 رئیس مجمع نمایندگان گیالن، با اشــاره به راه اندازی قطار قزوین – 
رشــت، گفت: انتظار داریم همزمان با افتتاح رسمی راه آهن گیالن در 

اسفندماه، کلنگ راه آهن رشت – آستارا نیز به زمین زده شود.
ولی داداشی در چهارمین شورای اداری اســتان گیالن در سال ۹۷ که 
در سالن الغدیر استانداری برزگار شد، با اشاره به راه اندازی قطار قزوین 
– رشــت، اظهار کرد: انتظار داریم همزمان با افتتاح رســمی راه آهن 
گیالن در اســفندماه، کلنگ راه آهن رشت – آســتارا نیز به زمین زده 

شود.
وی ضمــن قدردانی از اســتاندار جهــت پیگیری طرح ســاماندهی 
آب بندان ها و رودخانه ها، تصریح کرد: اگر مسئله الیروبی رودخانه ها و 
مسیل ها جدی گرفته شود، دیگر شاهد اتفاقات ناگوار امسال نخواهیم 

بود.
رئیس مجمع نمایندگان گیالن بــا بیان اینکه مســائل مربوط به آب 
و فاضالب اســتان در بودجه سنواتی ســال ۹۸ در قالب ماده ۵۶ دیده 
شده است، افزود: آغاز عملیات انتقال ایستگاه عوارضی آزادراه رشت – 

قزوین از امامزاده هاشم به لوشان اقدام مثبتی است.
مهرداد الهوتــی، نماینده لنگرود در مجلس شــورای اســالمی نیز، 
خواســتار تعیین ســهم گیالن از ۶۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان جهت 
ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار شغل شــد و تاکید کرد: ۱.۵ میلیارد دالر 
برای اشتغال روســتایی در نظر گرفته شده که باید ضریب ۳.۶۷ درصد 
گیالن را جذب کنیــم. البته ۳ هزار و ۳۰۰ میلیــارد تومان به نهادهای 
حمایتی واگذار شــده اســت.نماینده لنگرود در مجلس همچنین از 
احداث بندر چمخاله با ۷۵ میلیــارد تومان اعتبار خبــر داد و تصریح 
کرد: ۶ بهمن ماه کلنگ این پروژه بــه زمین خواهد خورد.محمدصادق 
حسنی، نماینده رشــت در مجلس شورای اســالمی نیز، عدم الیروبی 
انهار و رودخانه هــا را موجب ایجاد مشــکل آب در فصل کشــاورزی 
گذشته دانست و عنوان کرد: ساخت هفت ســد الستیکی را به صورت 

همزمان در استان آغاز کردیم، اما تنها یک سد به بهره برداری رسید.

میز خبر

سخنگوی ســازمان هواپیمایی کشــوری از بازرسی 
و برخورد با شــرکت های هواپیمایی خبر داد و در ایام 
تعطیالت ۲۲ بهمن ماه بلیت خود را با نرخ های باالتر از 

محدوده تعیین شده به فروش می رساند.
رضا جعفــرزاده در گفت وگو بــا ایســنا، در ارتباط با 
افزایش قیمت بلیت هواپیما در تعطیالت ۲۲ بهمن ماه 
سال جاری توســط برخی شــرکت های هواپیمایی، 
اظهار کرد: مالک قیمت بلیت هواپیما نرخی است که 
شــرکت های هواپیمایی روی پرتال خود ابالغ و اعالم 

می کنند و ارقام بیشــتر از نرخ تعیین شــده 
تخلف به شمار می آید.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ادامه 
داد: تعیین نرخ بلیت شرکت های هواپیمایی 
براســاس هزینه های تمام شده یک ساعت 
صندلی پرواز اســت و آنچه بــرای ما تخلف 
محســوب می شــود تفاوت نرخی است که 

شرکت های هواپیمایی روی پرتال خود اعالم کردند و 
نرخی است که توسط واسطه ها تغییر می یابد.

وی در مــورد برخورد با گرانفروشــی بلیت 
هواپیمــا تاکید کــرد: نرخ بلیــت هواپیما 
براســاس عرضــه و تقاضــا و نیــز مالک و 
معیارهای موجود تعیین می شود و بازرسی 
دفتر ســازمان هواپیمایی قیمت ها را رصد 

می کند. 
عالوه بر این بازرســان به شکل حضوری در 
ایام ویژه ای نظیــر تعطیالت ۲۲ بهمن مــاه در دفاتر 
خدمات هواپیمایــی حضور پیدا می کننــد و در عین 

حال گزارش هــای مردمی بــه ســازمان هواپیمایی 
کشــوری و نیــز شــرکت های هواپیمایــی می تواند 

بازرسان را نسبت به این مساله آگاه کند.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در ادامه از ابالغ 
بخشنامه الزام شرکت های هواپیمایی به فروش بلیت 
هواپیما به صورت سیســتمی از اول بهمن ماه خبر داد 
و  اعالم کرد: شــرکت های هواپیمایی، مجاز به فروش 
بلیت چارتری بدون لحاظ بسته ســفر نیستند و ارائه 

بلیت هواپیما باید مشمول ابطال و تغییر باشد.

سفر

برهان محمودی  مخالفت دولت با طرح 
مجلس درباره مالیات بر عایدی مســکن در 
حالی است که قیمت مســکن روز به روز در 
حال افزایش است و دولت با این اقدام، امید 
مستاجران برای خرید خانه را از بین می برد.

مجلس شورای اسالمی طرحی را در دست 
بررسی داشت که تصویب آن موجب می شد 
خریدوفروش های سوداگرایانه و داللی در 
بازار مسکن به شــکل موثری محدود شود.

با این وجود، دولت با این طــرح مخالفت و 
از مجلس درخواســت کرد بررسی طرح را 

متوقف و از دستور کار خارج کند. 
حامــد مظاهریان معاون ســابق مســکن 
و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی در 
نشست خبری نخستین نمایشگاه مسکن، 
شهرسازی درباره مالیات بر عایدی مسکن 
)CGT( با بیان اینکه دولت رسما با بررسی 
این طــرح در مجلس شــورای اســالمی 
مخالفت کــرده، گفت: دولت طــی نامه ای 
به مجلس درخواســت کرده تــا این طرح 
مسکوت بماند و قرار اســت وزارت اقتصاد 
الیحه ای در این خصوص در چند ماه آینده 
پس از بررســی و تصویب در هیئت وزیران، 

به مجلس تقدیم کند.
مظاهریان علت مخالفت دولت با این طرح را 
دو دلیل »عدم اخذ مالیات بر عایدی از سایر 
بازارهای موازی با بازار مســکن« و »وجود 
دوره رکود در بازار مســکن« دانست و اخذ 
مالیات از عایدی مسکن را مختص دوره های 

رونق بازار مسکن عنوان کرد.
اگرچه معاون ســابق مســکن و ساختمان 
وزارت راه وشهرســازی به طور کامل حذف 
شــدن این نوع مالیات از برنامه های دولت 
برای سیاستگذاری در بخش مسکن و حفظ 
تعادل در این بــازار را رد نکرد، اما با توجه به 
طوالنی بودن پروسه طراحی و تدوین الیحه ای در 
این حد تخصصی و میان بخشی که چندین 
دستگاه در آن دخالت دارند، می توان برای 
تدوین چنین الیحه ای نیــز زمان طوالنی 

متصور بود.

 »قانون مالیات بر خانه های خالی« 
در انتظار CGT؟

با توجه به اینکه قانــون مالیات بر خانه های 

خالی در ابتدای سال ۹۴ در ذیل ماده ۱۶۹ 
مکرر اصالح قانون مالیات های مســتقیم 
تصویب و ابالغ شــد، اما همچنان با گذشت 
حدود ۴ سال از ابالغ آن، این قانون نتوانسته 
شکل اجرایی به خود بگیرد؛ احتمال می رود 
که این وضعیت برای تهیه الیحه و تصویب و 
تبدیل شــدن آن به قانون مالیات بر عایدی 

مسکن هم پیش بیاید. 

مالیات بر عایدی مسکن چه دردی از 
مستاجران دوا می کند؟

به گفته کارشناســان نگاه ســرمایه ای به 
کاالی مسکن از جمله دالیل افزایش قیمت 
مســکن و کاهش قدرت خرید اقشار جامعه 

است.
ریسک پایین و ســود باالی بخش مسکن، 
ســبب شــده اســت انگیزه برای داللی و 
تقاضاهای سوداگرایانه در بازار مسکن زیاد 

باشد.
افــرادی با خرید مســکن درصدد کســب 
ســودهای باد آورده و یک شــبه برای خود 
هســتند، این افراد تولیــدی در این حوزه 
انجــام نمی دهند؛ اما هرســاله با معامالت 
مکرر و یــا احتکار، موجــب افزایش قیمت 

مسکن و التهابات بازار می شوند. این شرایط 
باعث به هم خــوردن تــوازن از حوزه های 
مولد اقتصادی به ســمت بخش  غیرمولد و 

سوداگرایانه مسکن شده است.
اخذ مالیــات از عایدی امالک مــی تواند 
تقاضــای ســوداگرایانه در بازار مســکن 
را کنتــرل کــرده و انگیزه ســوداگران از 
معامالت مکرر یا احتکار مســکن به امید 
افزایش ســود در هر بار خریــد و فروش را 

از بین ببرد.
بنابراین با خروج خریدهای سوداگرایانه از 
بازار مسکن، ضمن کاهش التهابات قیمتی، 
خریداران واقعی گزینه های بیشتری برای 

انتخاب در اختیار خواهند داشت. 

درآمد 6 هزار میلیارد تومانی دولت از 
مالیات بر عایدی مسکن

بســیاری از کارشناســان اقتصاد مسکن 
معتقدند تأخیر در قانونی شــدن و ســپس 
اجرای قانون مالیات بر عایدی مسکن می تواند 
موجب از دســت رفتن حجم گســترده ای 
از درآمدهــای مالیاتی برای دولت شــود. 
بر اســاس تحقیقی که معاونــت پژوهش 
ســازمان امور مالیاتی در ابتــدای دی ماه 

منتشــر کرد، عدم اجرای مالیات بر عایدی 
مســکن می تواند ۶ هزار میلیــارد تومان از 
درآمدهــای دولت بکاهد. بــا این رقم 
می توان بســیاری از پــروژه های عمرانی 
متوقف را احیا کرد. به عنوان نمونه، راه آهن 
چابهارـ  زاهدانـ  بیرجند با ۴ هزار میلیارد 

تومان عملیاتی می شود.

اظهارات مظاهریان عمال به معنی 
مخالفت دولت با CGT است

وحید عزیزی کارشــناس اقتصاد مســکن 
در گفت وگو بــا مهر درباره توقف بررســی 
طرح مالیات بر عایدی مســکن در مجلس 
به درخواســت دولت علی رغم تصویب آن 
در کمیســیون اقتصــادی و احتمال باالی 
تصویب آن در کمیســیون عمران مجلس، 
اظهار داشــت: معاون پارلمانــی دولت به 
مجلس نامه زده اســت که ما با طرح مذکور 
مخالفیم و قرار است دولت تا چند ماه آینده 
برای این موضوع الیحه بدهــد ولی این به 
معنای از دســتور کار خارج شدن طرح در 
کمیسیون اقتصادی نیســت و صرفا نشان 
دهنده موضع دولت اســت چون در گذشته 
هم طرح هایی بوده که دولت با بررسی آنها 

مخالفت کرده ولی در مجلس تصویب شده 
اســت ولی بعید اســت از دولت چنین 

الیحه ای به مجلس ارسال شود.

آخوندی با مالیات بر عایدی مخالف 
بود ولی اسالمی موافق است

وی ادامه داد: به نظر می رسد  یکی از دالیل 
تغییر معاون مســکن و ساختمان در وزارت 
راه و شهرســازی، تفاوت دیدگاه وزیر با وی 

در خصوص مالیات بر عایدی مسکن باشد.
عزیزی افــزود: معاون ســابق مســکن و 
ساختمان وزارت راه و شهرسازی دو نظریه 
در این خصوص داشــت یکــی اینکه باید 
مالیات بر عایدی از همه بازارها اخذ شود نه 
صرفا بازار مسکن؛ دیگر اینکه در دوره رکود 
مســکن نباید از عایدی بر مســکن مالیات 

گرفت.

پاسخ به دو ایراد وارده از سوی دولت 
CGT به

وی یــادآور شــد: در خصوص اینکــه باید 
همه بازارهای موازی مســکن نیز در تعادل 
باشــند، شــکی نیســت اما راهکار تعادل 
بخشــی به بازارهای موازی مانند بازار ارز، 
مالیات بر عایدی نیســت؛اقدامات دیگری 
الزم است و اخد مالیات بر عایدی در مرتبه های 
چندم اقدام قرار می گیــرد. بازارهای دیگر 
با CGT اصالح نمی شــود. نمونــه آن این 
اســت که دیدیم که بانک مرکــزی با یک 
راهکار ســاده مثل کنتــرل تراکنش های 
خرید و فروش های ارز و دســتگاه های پوز 
سوداگران ارز، توانست ۳ تا ۴ هزار تومان از 

قیمت ارز بکاهد.
این کارشــناس اقتصادی با بیــان اینکه در 
تمام دنیــا مالیات بر عایــدی مختص بازار 
مسکن است، در پاسخ به این ایراد که گفته 
می شــود نباید در دوره رکود بازار مسکن، 
مالیات بر عایدی گرفــت، تصریح کرد: این 
هم حرف عجیبی اســت چون رکود فعلی 
بازار مســکن ناشی از سیاســت های غلط 
وزارت راه و شهرسازی است و وضع مالیات 
بر عایدی راهکار خروج از رکود اســت و ما 
می توانیم دوره های رونق طوالنی داشــته 

باشیم.

وشی بلیت هواپیما در تعطیالت ۲۲ بهمن برخورد با گران فر

وزیر راه و شهرسازی، تحریم صنعت هواپیمایی ایران را 
خالف حقوق بین الملل خواند و گفت: به نامه سازمان 
هواپیمایی آلمــان درباره تحریم شــرکت هواپیمایی 

ماهان، از سوی سازمان هواپیمایی پاسخ داده شد.
محمد اســالمی، وزیر را و شهرسازی در حاشیه بازدید 
از پروژه احداث آزادراه همت-کرج در پاســخ به سوالی 
مبنی بر تحریم شــرکت هواپیمایی ماهان از ســوی 
آلمان اظهار داشــت: تمامی شــرکت های هواپیمایی 
جمهوری اســالمی ایــران از جمله ایران ایــر نیز، در 

فهرســت تحریم ها قرار دارد کــه این قبیل 
اقدامات، خالف حقوق بین المللی است.

وی افــزود: آمریکا همواره در طــول تاریخ، 
چنین اقداماتــی علیه جمهوری اســالمی 
ایران انجام داده اســت و ملت شــریف ایران 
نیز، شاهد اقدامات تروریســتی و حمایت از 

تروریسم از جانب آمریکا بوده اند.
اسالمی با اشاره به تحریم شــرکت هواپیمایی ماهان 
از ســوی آلمان گفت: در نامه ای که از ســوی دستگاه 

متولی حــوزه حمــل و نقل هوایــی آلمان 
به ســازمان هواپیمایی کشــور ارسال شد، 
مطالبی درج شــد که زیبنده نبــود، البته از 
سوی ســازمان هواپیمایی کشــوری پاسخ 
نامه آنها تهیه و ارســال شــد.وی همچنین 
در خصوص بازدید از پــروژه احداث آزادراه 
همت-کرج اظهار داشــت:امروز ابعاد مالی و 
فنی پروژه بررسی شد و طبق وعده پیمانکار این پروژه 

آزادراهی در تیر ماه ۹۸ به بهره برداری می رسد.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص تعیین تکلیف کمربند 
شــمالی کرج نیز گفت: وزارت راه و شهرســازی در نظر 
دارد این پروژه که نقــش مهمی در کاهش ترافیک محور 
تهران-کرج دارد، مورد حمایت دولت قرار گیرد. اسالمی، 
مجموع اعتبارات مورد نیــاز برای اجرای ایــن پروژه را 
۱۰۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد.  وزیر راه و شهرســازی 
در پایان از بازدید کمربند جنوبی تهران در آینده نزدیک 
خبر داد و گفت: بــا تکمیل این پروژه ها شــاهد کاهش 

ترافیک عبوری کالن شهر تهران خواهیم بود.

راه

ایران ایر هم در لیست تحریم قرار گرفته است

وزیر نیرو در نشست مدیران ارشد آب کشور:

و تا پایان امسال اصالح می شود ساختار بخش آب وزارت نیر
خریدار وزیر نیرو یکی از مشکالت فعلی 
وزارت نیرو را ساختار این وزارتخانه دانست 
و افزود: بر این اساس ساختار بخش آب این 
وزارتخانه تا پایان سال اصالح خواهد شد که 
جزییات این مهم به زودی اعالم می شــود.

رضا اردکانیان در گردهمایی مدیران ارشد 
آب کشور به شــیوه جدید وزارت نیرو برای 
انتخاب مدیران خود اشــاره کــرد و گفت: 
تمامی جوانــان تحصیل کرده و شایســته 
کشور ما نباید به هیچ عنوان از فراهم شدن 
فرصت شــغلی برابر برای خود ناامید شوند. 
تاکید وزارت نیرو برای انتخاب مدیران خود 
بر اساس اعالم فراخوان تالش برای انتخاب 
پســت های مدیریتی براساس یک فرصت 

برابر است.
وزیر نیــرو تاکید کرد: ایــن وزارتخانه یک 
دســتگاه خدمات رســان اســت و باید در 
مســیر کارشناسی مســتقیم خود حرکت 
کند؛ همانگونه کــه در تالش بــرای ارایه 

خدمات آب و برق پایدار به مردم کشــور و 
تامین آرامــش آنها هســتیم؛ بنابراین این 
اطمینان نیز بایســتی برای همگان فراهم 
شود که مدیران این مجموعه از روی کفایت 
و شایستگی انتخاب شــده اند و هیچگونه 
مالحظه ای بــرای حضور افــراد خاص در 
پســت های مدیریتی وزارت  نیــرو وجود 

ندارد.
اردکانیــان یکی از مشــکالت فعلی وزارت 
نیرو را ســاختار این وزارتخانه دانســت و 
افزود: برای حل این مســئله درصدد اصالح 
ســاختار وزارت نیرو با اولویــت بخش آب 
هستیم که بر این اساس ساختار بخش آب 
این وزارتخانه تا پایان ســال اصالح خواهد 
شــد که جزییات این مهم بــه زودی اعالم 

خواهد شد.
وی در بخــش دیگری از ســخنان خود به 
تشــریح عملکرد ۴۰ ســاله بخــش آب و 
فاضالب کشــور پرداخت و افزود: در بخش 

تامین آب ۱۹ ســد ملی بهره برداری شده 
کشور در ابتدای انقالب هم اکنون با رشد ۹ 
برابری به ۱۷۲ سد رسیده است و حجم ۱۳ 
میلیارد و ۳۰۴ مترمکعب مخازن ســدهای 
ملی بهره برداری شــده در ســال ۵۷ نیز با 
رشد ۳.۹ برابری هم اکنون به ۵۱ میلیارد و 

۷۶۵ میلیون مترمکعب رسیده است.
این عضــو کابینه دولت دوازدهم با اشــاره 

به اینکه ظرفیت نصب شــده نیروگاه های 
برق آبی کشــور نســبت به ابتدای انقالب 
رشدی ۶.۷ برابری داشــته است، ادامه داد: 
هــزار و ۸۰۴ مگاوات ظرفیت نصب شــده 
نیروگاه های برق آبــی در ابتدای انقالب هم 
اکنون به بیش از ۱۲ هزار مگاوات رســیده 
است و ۵۵۲ هکتار شــبکه اصلی آبیاری و 
زهکشی کشــور )احداث شده( در سال ۵۷ 
هم اکنون با رشد ۴.۳ برابری دو هزار و ۳۵۲ 

هزار هکتار رسیده است.
وزیر نیرو به تشــریح دســتاوردهای کشور 
در بخش آب و فاضالب پرداخــت و افزود: 
در حال حاضر تعــداد تصفیه خانه های آب 
شهری کشور با رشــد ۵.۱ برابری به ۱۳۹ 
واحد افزایش پیدا کــرده و جمعیت تحت 
پوشــش آب شهری کشــور از ۷۴.۶ درصد 
ابتدای انقالب هم اکنــون به ۹۹.۴۸ درصد 
رســیده اســت.اردکانیان ادامه داد: تعداد 
تصفیه خانه های فاضالب شــهری با رشــد 

۵۴ برابری به ۲۱۶ واحد رســیده و جمعیت 
تحت پوشش سامانه فاضالب شهری نیز در 
حال حاضر با افزایــش ۵.۸ برابری به ۴۹.۳ 

میلیون نفر رسیده است.
وی اضافه کــرد: دو میلیــون نفر جمعیت 
روســتایی تحت پوشــش آب بهداشتی در 
ابتدای انقــالب نیز هم اکنون با رشــد ۸.۴ 

برابری به ۱۶.۸ میلیون نفر رسیده است.
وزیر نیرو همچنین به تشــریح عملکرد ۴۰ 
ساله توسعه مهندسین مشاور و سازندگان 
آبفا)بخــش  و  آب  تجهیــزات صنعــت 
غیردولتــی( پرداخــت و گفت: براســاس 
برآورد صورت گرفتــه ۲۰۰ کارخانه تولید 
کننــده تجهیــزات آب و فاضالب با رشــد 
۶ برابری بــه هزار و ۲۰۰ کارخانه رســیده 
و شــرکت های مهندســین مشــاور آب و 
فاضــالب نیز با رشــد ۳۰ برابری نســبت 
به ابتــدای انقالب به حدود ۳۰۰ شــرکت 

رسیده است.
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داستان رزمایش قطع اینترنت چیست؟

ورها لغو شد انتقال دستوری سر

خریدار طبــق اظهارات مســووالن ارتباطی، 
رزمایشــی که روز هفتم بهمن ماه انجام می شود، 
ارتباطــی با قطــع شــبکه اینترنت نــدارد و به 
شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداختی توصیه 
شده ســرورهای خارجی شــان را انتقال دهند و 

اجباری در کار نیست.
در نامه ای منتســب بــه دفتر حقوقــی وزارت 
ارتباطــات و فنــاوری اطالعات کــه در برخی از 
رســانه ها و شــبکه های اجتماعی منتشر شد، از 
شرکت شاپرک )شرکت وابسته به بانک مرکزی( 
خواســته شــده بود با توجه به برگزاری رزمایش 
سراسری در تاریخ هفتم بهمن ماه و متعاقبا قطعی 
خدمات پرداخت شتابی، کلیه مستندات قانونی 
راجع به ضرورت انتقال ســرورها به داخل کشور 
و عدم ارائه ســرویس به پذیرنده هایی که دارای 
سرویس خارجی هســتند را به وزارت ارتباطات 

ارائه کنند.
اما محمدجعفر نعناکار مدیرکل حقوقی سازمان 
فناوری اطالعات ایران  که نامه منتشــره به نقل 
از وی انتشــار یافته بود، در توییتر خود نوشــت: 
درخصوص نامه به یکی از شرکت های ارایه دهنده 
خدمات پرداخت مبتنی بر عــدم ارایه خدمت به 
سرورهای مستقر در خارج از کشور، با دستور امیر 
ناظمی رییس سازمان فناوری اطالعات موضوع 
را پیگیری کــردم. با عنایت بر این که مســتندی 
دال بر انتقال اجباری سرورها یافت نشد، موضوع 

انتقال اجباری سرورها مختومه شد.
نعنــاکار هم چنین در بازنشــر توییت پیوســت 
عنوان کرد: پدافند غیرعامل از شــاپرک خواسته 
تا شرکت های پرداختی که ســرورهای خارج از 
کشور دارند، ســرورهای خود را به داخل منتقل 

کنند. این تنها یک توصیه بوده و نه اجبار.
این در حالی اســت که پیش از این هم در نامه ای 
منتسب به معاونت توسعه کسب و کار یک شرکت 
پرداخت اینترنتی به پذیرنده هایش عنوان شــده 
بود: بنا بر اعالم پدافند غیرعامل کشور، به منظور 
رزمایش قطع اینترنت، کلیه سرورهای مبتنی بر 
کارت در تاریــخ ۷ بهمن ۱۳۹۷ از ســاعت ۱۰ تا 

۱۲ به مدت ۲ ساعت قطع می شود. در این فرآیند 
کلیه پذیرندگان دارای ســرور خارج از کشور، از 
دسترس خارج خواهند شــد. بدیهی است پس از 
پایان رزمایش کلیه سرویس ها به حالت عادی باز 
خواهند گشــت. در آینده نزدیک این رزمایش به 
تناوب تکرار شده و درنهایت کلیه پذیرندگانی که 
دارای سرویس خارج از کشور هستند، از سرویس 
پرداخت خارج خواهند شد. لذا پیشنهاد می شود 
نسبت به انتقال ســرور خود به داخل کشور اقدام 

کنند.
در این راســتا، محمدجــواد آذری جهرمی وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعــات در صفحه توییتر 
خود به این موضوع واکنش نشــان داده و نوشت: 
تصور کنیــد یک روز صبــح متوجه شــوید که 
تمام ســامانه های بانکی بانک شــما تــا اطالع 
بعدی از دسترس خارج شده اســت، چه حس و 
عکس العملی خواهید داشــت؟ چه کســانی را 

مسئول می دانید؟
وی، در توییت دیگری نوشــت که زیرســاخت 
بانکداری الکترونیکی از زیرســاخت های حیاتی 
کشور محسوب می شــود، باید در برابر تهدیدات 
از جمله تحریم، مقاوم باشــد. تست امروز پدافند 
غیرعامل برروی شــرکت ســداد، برای سنجش 
تاب آوری آن بــوده و ارتباطی با اینترنت کشــور 

ندارد.
جهرمی در آخرین توییت از رشــته توییت خود 
درباره این موضوع عنوان کــرد: عبارت رزمایش 
قطع اینترنت یکــی از فجیع ترین عباراتی بود که 
برای ضایــع کردن یک موضوع بســیار مهم مثل 
بررسی تاب آوری زیرســاخت های حیاتی کشور، 
به  کار برده شد. اینگونه ناشی گری می کنیم و بعد 
فضای مجازی را مقصر می دانیم. باید بپذیریم در 

شناخت رسانه ضعف داریم.
پیگیری هــای ایســنا دربــاره جزییــات دقیق 
این موضوع، از ســازمان های مربوطــه از جمله 
شرکت ارتباطات زیرســاخت که به نوعی متولی 
ارائه اینترنت به شــمار می رود، تاکنون به نتیجه 
نرسیده اســت، اما بنا بر اظهارات مطرح شده، به 

نظر می رسد این رزمایش، ارتباطی با قطع شبکه 
اینترنت ندارد و ظاهرا اختالل مورد اشــاره صرفا 
مربوط به بهره بــرداری از ســرویس پرداخت از 
طرف سایت هایی که ســرورهای آن ها در خارج 
از کشــور قرار دارند بوده و ارتباطی بــا اتصال به 

اینترنت به صورت عمومی ندارد.

رزمایش لغو شد
امــا آذری جهرمــی در توییت دیگــری اظهار 
کرد: امروز در حاشــیه دولت، همــه از رزمایش! 
پرسیدند، دیشــب، گزارش کردم که برای چک 
تــاب آوری زیرســاخت بانکی در برابــر تحریم 
روش های دیگری جز قطع اینترنت شرکت سداد 
هم وجود داشت. گزارشی دریافت کردم که این 
برنامه لغو شده است. ضمنا سداد صالحیت الزام 
شــرکت ها به انتقال ســرورها به داخل کشور را 

ندارد.
البته محمدمهــدی صادق مدیرعامل شــرکت 
پرداخت الکترونیک ســداد در پاسخ به شایعات 
مربوط به قطــع اینترنت به نقل از این شــرکت 
و الزام انتقــال ســرورها به داخل کشــور گفته 
اســت: این شایعات بخاطر تســت هایی است که 
به منظور برطرف کردن اختالالت جزیی شــبکه 
این شــرکت صورت می پذیرد و از نظر فنی برای 
استانداردســازی سیســتم ها و انجام تست های 
تاب آوری سیســتم و تطبیق با معیارهای ملی ما 

ضروری است.
وی افزود: تغییــر آی پی هــا و تنظیمات جدید 
تجهیزات این شــرکت موضوعی عــادی و رویه 
جاری این شــرکت اســت که به پذیرندگان نیز 
در مواقعی کــه اینگونه تســت های فنی صورت 

می گیرد اطالع رسانی می شود.
صادق هم چنین خاطرنشــان کرده است: اساسا 
طرح شــایعه قطع اینترنت و هر نــوع گمانه زنی 
بی اســاس در این زمینه و اعالم هرگونــه الزام و 
اجبار در خصوص انتقال ســرورها به داخل کشور 
از طرف این شرکت و شرکت شاپرک قویا تکذیب 

می شود.

مخابرات

با وجود دســتور دیــوان عدالت 
اداری برای حــذف آبونمان تلفن 
ثابت، ظاهرا مخابــرات تصمیم 
دارد تعرفه های خــود را افزایش 
دهــد و این موضوع در ســازمان 
ارتباطــات  تنظیــم مقــررات 

رادیویی در حال بررسی است.
بحث تغییــر و افزایــش تعرفه 
تلفن ثابــت موضــوع جدیدی 
نیســت؛ در موارد متعددی طی 
سال های گذشــته گفته می شد 
کــه تعرفه تلفــن ثابــت پایین 
اســت و البته هر بار هم باالخره 
پــس از مقاومت هــای بســیار، 
تعرفه هــا افزایــش می یافت که 
حتی با وجود این هــم، به ادعای 
مســووالن مخابراتی، همچنان 
مخابرات  هزینه های  پاسخگوی 

نبود.
اگرچه مســووالن ممکن اســت 
بیان کنند که سیاســت افزایش 
قیمت را ندارنــد و نمی خواهند 
به مردم فشــاری وارد کنند، اما 
بارها عنوان شــده کــه در حوزه 
تعرفه گــذاری تلفــن ثابت، یک 
ظلــم تاریخــی و بی عدالتی رخ 
داده اســت. زیرا مردم برای تلفن 
همراه، دقیقــه ای ۶۰ تومان پول 
می دهند و این هزینه برای تلفن 
ثابت چهار تومان اســت اما با آن 

مشکل دارند، در حالی 
که ایجــاد و نگه داری 
دشــوارتر  ثابت  تلفن 

است.
از  یکــی  طرفــی،  از 
اقداماتــی کــه اخیرا 
اتفاق افتــاده و موجب 

شــد مخابــرات بیــش از پیش 
متضرر شود، دستور لغو آبونمان 
تلفن ثابت بــود. دریافت آبونمان 
تلفن هــای ثابــت در مصوبــه 
کمیســیون تنظیــم مقــررات 
ارتباطــات در حالی ابطال شــد 
که بــا عــدم دریافــت آبونمان، 
شــرکت مخابرات ایران متحمل 
هزینه های زیادی خواهد شــد 
و ایــن ســوال را ایجــاد کرد که 
ممکن است در آینده تعرفه های 
تلفن ثابت تغییــر کند.به همین 
دلیل بود که شــرکت مخابرات 
درخواست تغییر تعرفه های خود 
را داد که حسین فالح جوشقانی 
- رییس سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی- هم با بیان 
این کــه رگوالتوری تنهــا نهاد 
و صریح تریــن نهــاد قانونی در 
حوزه تعرفه گــذاری ارتباطات 
است و دســتور برای لغو آبونمان 
تلفن ثابت در توســعه مخابرات 
تاثیر منفی خواهد داشت. اعالم 

پیشنهاد شرکت  کرد: 
مخابرات ایــران برای 
تغییر تعرفه های تلفن 
ثابــت، به دلیل جبران 
ضرر و زیان ناشی از لغو 
آبونمان، در کمیسیون 
مقــررات  تنظیــم 

ارتباطات بررسی می شود.
اما اخیــرا، ســیدمجید صدری 
مدیر عامــل شــرکت مخابرات 
ایران دربــاره ایجــاد تغییراتی 
در تعرفه هــای مخابــرات اظهار 
کــرد: تعرفه هــای مخابرات چه 
در دیتا و چــه تلفن ثابــت، باید 
تغییراتــی در جهــت افزایــش 
داشته باشــد؛ البته ما تابع قانون 
هستیم اما کاهش تعرفه بیش از 
این در حوزه به صالح ما نیســت. 
ما برای افزایش تعرفه در ســال 
آینــده نیــز پیشــنهاداتی بــه 
رگوالتوری دادیــم و امیدواریم 
که بــا آن موافقت شــود، زیرا با 
تعرفه هــای کنونــی نمی توانیم 
توسعه داشته باشیم.وی با اشاره 
به رای دیــوان عدالــت اداری، 
مبنــی بر لغــو دریافــت هزینه 
آبونمان از مشــترکان تلفن ثابت 
بیان کرد: این رای بــرای ابطال 
مصوبه ســازمان تنظیم مقررات 
ارتباطــات بــوده امــا در حــق 

مخابرات اجحاف شده است. لغو 
دریافــت آبونمان از مشــترکان 
به ضرر مخابرات اســت و درآمد 
۷۰۰ میلیارد تومانی ساالنه ما را 
کاهش می دهد. بــه همین دلیل 
در تالش بــرای بازگرداندن این 

حکم هستیم.
صــدری هم چنین خاطرنشــان 
کــرد: البته ما موظف بــه اجرای 
قانون هســتیم و اکنــون هم در 
حال طراحی کردن سیســتم ها 
هســتیم که حکم دیوان عدالت 
را اجرایــی کنیــم، امــا در عین 
حال تالش می کنیم که با کمک 
وزیــر ارتباطــات و رگوالتوری و 
مذاکره با دیوان عدالــت، رای را 
بازگردانیم، زیــرا دریافت هزینه 
آبونمان برای نگه داری و توســعه 
شــبکه مخابراتی کشــور صرف 
می شــود و توســعه مخابراتی با 
کاهش درآمدها ممکن نیســت.
آنچه واضح است، با ابطال مصوبه 
رگوالتوری و لغو دریافت آبونمان، 
مخابــرات متحمــل هزینه های 
زیادی خواهد شــد و حتی بدون 
در نظــر گرفتن ایــن درآمد هم 
مخابرات بارها عنــوان کرده که 
هزینه نصب و نگه داری تلفن ثابت 
بسیار بیش تر از چیزی است که از 

کاربران دریافت می شود.

افزایش تعرفه های مخابراتی در راه است؟

مراقب امنیت VPNهای رایگان باشید!
 به تازگی متخصصان فعــال در حوزه امنیت ســایبری دریافته اند که 
در اپلیکیشــن های فیلترشــکن و VPN های رایگان، آسیب پذیری و 
ضعف های امنیتی متعددی وجــود دارد که حریم خصوصی کاربران را 

به شدت تهدید می کند.
این روزها که توجه زیادی به حفاظت از حریم خصوصی کاربران موبایل 
و رایانه در جهان می شــود، متخصصان و کارشناســان فعال در حوزه 
امنیت ســایبری نیز بیش از هر زمان دیگری درگیر بررســی آســیب 
پذیری و حفره های امنیتی موجود در نرم افزارهای مختلف شــده اند 
تا به هکرها و مجرمان ســایبری اجازه نفوذ و ورود به اطالعات شخصی 
کاربران را نداده و بدیــن ترتیب به محافظت از حریــم خصوصی آنها 

بپردازند.
تازه ترین گزارش های منتشر شده از ســوی متخصصان و کارشناسان 
فعال در حوزه امنیت ســایبری حاکی از آن است که در اپلیکیشن های 
فیلترشــکن رایگان موســوم به VPN، حفره های امنیتی و آســیب 
پذیری های زیادی وجود دارد که اطالعات و داده های شخصی کاربران 
را شــدیدا به مخاطره خواهد انداخت و حریم خصوصــی آنها را نقض 

خواهد کرد.
 metrics Lab این کارشناســان که در شرکت و موسســه تحقیقاتی
فعالیــت می کنند، توصیــه و هشــدار داده اند که اطالعــات و حریم 
خصوصی کاربران گوشی های اندرویدی که اپلیکیشن های مذکور را به 
صورت رایگان از پلت فرم فروشگاه آنالین و اینترنتی گوگل پلی استور 
به شدت در خطر است، چراکه هکرها و مجرمان سایبری قادر خواهند 
بود با نفوذ به این حفره های امنیتی وارد حساب های کاربری آنها شده و 

اطالعات موردنظر آنها را به سرقت ببرند.
در برخــی از کشــورهای جهــان کــه قوانیــن ســخت گیرانــه و 
محدودکننده ای برای اســتفاده کاربــران و شــهروندان از اینترنت  و 
اپلیکیشــن های اینترنتی وجود دارد و بسیاری از نرم افزار و برنامه های 
محبوب آنها فیلتر و مسدود اســت، کاربران مجبورند برای دسترسی و 
استفاده از آن به نصب، دریافت و استفاده از اپلیکیشن های فیلترشکن 
موسوم به VPN رو آورند که بســیاری از آنها در پلتفرم فروشگاه های 
آنالین و اینترنتی همچون گوگل پلی استور و آپ استور اپل وجود دارد 
که برخی از آنهــا رایگان و برخی دیگر نیز به صورت پولی در دســترس 

کاربران قرار می گیرد.

فیس بوک به آزادی بیان روی آورد
 به نظر می رســد فیس بوک به تازگی در نظر دارد به کاربرانش امکانی 
بدهد که بتوانند فعالیت هــای آزادانه تری را در این شــبکه اجتماعی 

داشته باشند.
فیس بوک که یکی از بزرگ ترین شــبکه های اجتماعــی در جهان به 
شمار می رود، به نظر می رســد تصمیم گرفته اســت که به کاربرانش 
آزادی عمل و اندیشــه بیش تری اعطا کند که آنهــا بتوانند آزادانه تر به 
بیان گفته ها و عقاید خود در این پلت فرم بپردازند و بدین ترتیب بخشی 

از نام و آوازه از دست رفته خود را به دست آورده و احیا کند.
فیس بوک در چند ماه اخیر به شــدت با مشکالت و چالش های امنیتی 
متعددی مواجه بوده اســت که نام و آوازه آن را به شدت تخریب کرده و 

زیر سوال برده است.
بر اســاس گزارش وب ســایت تک کرانچ، قابلیت و گزینه جدیدی به 
پلت فرم فیس بوک اضافه خواهد شــد کــه بوســیله آن کاربران قادر 
خواهند بود با انواع عقاید فرهنگی و اجتماعی که به آن احســاس تعلق 
بیش تری می کنند، گروه های جدیدی ســاخته و ایجاد کنند و در آن 
به طرح آزادانه ســخنان، عقاید و برگزاری رویدادهای مختلف مربوطه 

بپردازند.
این طور که به نظر می رسد فیس بوک قصد دارد پلت فرم خود را بیش تر 
از پیش به سمت و سوی تعامل و ارتباطات میان کاربرانش سوق دهد و 

به آزادی عمل و اندیشه بیشتری دهد.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این غول تکنولوژی قصد دارد با 
این کار بخشی از رســوایی های امنیتی و اطالعاتی خود را در طول یک 
سال گذشته جبران کرده و رضایت و نظر خیل عظیمی از کاربران را به 

سمت و سوی خود جلب کند.
البته هنوز این شــرکت بزرگ در این باره بیانیه ای صــادر نکرده و این 
گزارش ها را به تایید رســمی و نهایی نرســانده اســت ولی بسیاری از 
کارشناســان به نقل از منابع آگاه بر این باورند که فیس بوک باید برای 
جبران رسوایی های اطالعاتی و امنیتی خود در طول یک سال گذشته، 

اقدامات متعددی را انجام خواهد داد.

 اینستاگرام مخفی کردن پست های کاربران
 را رد کرد

اینستاگرام در چند توئیت نسبت به بازنشر پیامی درباره محدود کردن 
دسترسی به پســت های کاربران توضیحاتی ارائه کرد و مخفی کردن 

پست ها را تکذیب کرد.
اینستاگرام باالخره مجبور بود شایعات درباره محدودیت دسترسی به 

پست های کاربران را رد کند.
در این اواخر پســت هایی در اینســتاگرام ظاهر شــدند که به کاربران 
هشدار می دادند الگوریتم های این اپلیکیشن سبب شده فقط بخشی 

از کاربران بتوانند پست های آنان را مشاهده کنند.
این پست های هشدار با جمله »این یک آزمایش است« آغاز می شدند 
و مدتی اســت که در اپلیکیشن به طور گسترده بازنشــر می شوند. اما 
جالب آنکه نخستین بار زمانی این پست ها ظاهر شدند که اینستاگرام 

در ۲۰۱۶ میالدی نمایش پست ها را طبق زمان انتشار حذف کرد.
این شــبکه اجتماعی در آن زمــان توضیح داد که پســت های مذکور 

واقعیت ندارند اما برخی از کاربران همچنان دراین باره تردید داشتند.
به هرحال در حال حاضر نیز بالگرها، اینفلوئنســرها، کسب و کارهای 
کوچک و هنرمندان این پست را به اشتراک گذشــته اند. معموال متن 
این پیام به این شکل اســت: این یک آزمایش است. »اینستاگرام  پست ها 
ما را محدودکرده  اســت،  بنابراین حدود ۷ درصــد فالوئرها آنها را می 
بینند. هرچند تلخ اما این خبر واقعیت دارد به خصوص برای ما کســب 
وکارهای کوچک. اگر این پســت را می بینید، لطفــا در کامنت »بله«  

بنویسید.«
این پیام که در نتیجه یک زنجیره »کپی و پیســت« بازنشــر می شود، 
کاربران را تشــویق می کنــد تا آن را بپســندند یا با دوســتان خود به 

اشتراک بگذارند.
 اما الگوریتم اینستاگرام بدان معناست که کاربران نمی توانند پست های 
جدید را به ســرعت قبل مشــاهده کنند. همچنین اینستاگرام مخفی 

کردن پست های کاربران را تکذیب  کرده است.
 اینستاگرام در چند پیام توئیتری شیوه عملکرد این الگوریتم را توضیح 
داد. این شرکت در توئیتر نوشت: »متوجه شدیم که پست هایی مربوط 
به محدود کردن نمایش تصاویر کاربران به حــدود ۷ درصد فالورها در 
این اواخر بیشتر از گذشته بازنشر می شود  و می خواهیم در این باره شفاف سازی 
کنیم: پســت هایی که نخســت در فید)feed( نمایش داده می شوند 
براساس پست ها و حساب های کاربری هســتند که فرد بیش از بقیه از 
آنها بازدید می کند. عالوه بر آن نمایش پست ها به مواردی مانند زمان 
انتشار پست، میزان استفاده از اینستاگرام و تعداد فالوورهای او بستگی 
دارد. ما در این اواخر تغییراتــی در رده بندی فید انجام دادیم و هیچ گاه 
پســت های افراد را مخفی نمی کنیم. فید هر کاربر اینستاگرام با گذر 
زمان و براســاس نحوه اســتفاده او از این اپلیکیشن شخصی سازی 

می شود.«

آنالین
حمایت از ۲پیام رسان بومی منتخب آغاز شد

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه هنوز نحوه حمایت از ۲ پیام رســان 
بومی منتخب ازسوی مرکز ملی فضای مجازی اعالم نشده است،گفت: 
با این حــال بحث تعیین مــدل حمایتــی از آنها را در جلســاتی آغاز 

کرده ایم.
طرح حمایت از پیام رسان های داخلی اواخر ســال گذشته و با مصوبه  
شــورای عالی فضای مجازی آغاز شــد و در آن تکالیفی برای هرکدام 
از دســتگاه های حاکمیتی تعیین شــد؛ در این طرح وزارت ارتباطات 
و فنــاوری اطالعات نیــز مکلف به حمایــت های زیرســاختی و ارائه 

تسهیالت ۵ میلیاردی به این پیام رسانها شد.
آبان ماه امســال مرکز ملی فضــای مجازی پس از اجرای فاز نخســت 
حمایت از ۷ پیام رســان بومی، از انتخاب دو پیام رســان بومی »گپ« 
و »ســروش« برای ادامه حمایت ها خبر داد و اعالم کرد که این دو پیام 
رسان از نظر فنی و سایر شــاخص های ارزیابی، رتبه های برتر را کسب 
کرده و ادامه حمایت ها برای این دو پیام رسان انجام می شود. از این رو 

سایر پیام رسانها از گردونه حمایت حذف می شوند.
حمید فتاحی، معاون وزیــر ارتباطات و رئیس هیئت مدیره  شــرکت 
ارتباطات زیرســاخت در گفتگو با مهــر، با بیان اینکــه هنوز جزئیات 
حمایتی از دو پیام رســان بومی منتخب از ســوی مرکــز ملی فضای 
مجازی به ما اعالم نشــده اســت گفت: با این وجود بحث حمایت از دو 
پیام رســان بومی منتخب را با تعیین مدل حمایتی و نیازهای مدنظر 

آنها آغاز کرده ایم.
وی گفت: طی جلساتی که با دو پیام رسان »گپ« و »سروش« داشتیم 
موضوع نیازمندیهای این دو پیام رســان را مورد بررســی قرارداده تا 
یکســری نواقص موجود را از نظر تامین نیازهای زیرساختی و فنی رفع 

کنیم.
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه بررســی ها نشان می دهد که این دو 
پیام رســان کمتر متکی به حمایت های حاکمیتی بوده اند، خاطرنشان 
کرد: اما با این وجود بــرای آن که این دو پیام رســان بومی به درجه ای 
برسند که بتوانند ظرفیت ارائه خدمات انبوه به کاربران ایرانی را داشته 
باشند، موضوع حمایت از آنها که شامل حمایت های فنی و زیرساختی 

می شود در دستور کار قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: اما هنوز از ســوی مرکز ملی فضای مجازی، ابالغیه ای 
برای جزئیات حمایت از پیام رســان ها و مدل حمایتــی آنها به وزارت 

ارتباطات ابالغ نشده است.
در  فاز نخســت حمایت از پیام رســانها، مصوبه شــورای عالی فضای 
مجازی، مبنی بر کمک هایی مانند وام ۵ میلیــارد تومانی، پهنای باند 
مناسب و فضای هم مکانی به صورت رایگان به پیام رسانهای بومی ارائه 
شــد. همچنین تعرفه مصرف دیتا در پیام رســانهای بومی به یک سوم 

تعرفه اینترنت کاهش یافت.

مجوز ۳۰ دفتر خدمات ارتباطی متخلف لغو شد
 وزیــر ارتباطات گفت: با بی توجهــی به اخطارهای مربــوط به فروش 
غیرقانونی ســیم کارت، امروز مجوز ۳۰ دفتر خدمات ارتباطی از سوی 

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی لغو شد.
محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشــت: با بی توجهی به اخطارها، 
امروز مجوز ۳۰ دفتر خدمات ارتباطی از سوی سازمان تنظیم مقررات 

و ارتباطات رادیویی لغو شد.
وی ادامه داد: همچنین سیستم شناســایی مزاحم های پیامکی، امروز 

۸۴۰ سیم کارت متخلف را شناسایی و قطع کرد.
وزیر ارتباطات گفت: ۹۰ درصد کاهش مزاحمت در ۳ روز، چشــمگیر 
اســت. جهرمی تأکید کرد: این قاطعیت در برخورد با مزاحمان را ادامه 

می دهیم.
اول بهمن ماه به دنبال دســتور صریح رئیس جمهور به وزیر ارتباطات 
برای قطع پیامک های تبلیغاتی، آذری جهرمی از اخطار جدی به دفاتر 
خدمات ارتباطی که با شیوه های غیرقانونی سیم کارت تلفن همراه در 

اختیار ارسال کنندگان پیامکهای مزاحم قرار می دهند خبر داد.
وی گفت: موضوع جریمه »لغو مجــوز« بدون اغماض و پذیرش توجیه 
در قبال این تخلف، به ســازمان تنظیم مقررات ابالغ و اجرایی خواهد 

شد.

 ترانزیت اینترنت کشور
 به یک ترابیت برثانیه می رسد

رئیس هیات مدیره شــرکت ارتباطات زیرســاخت با بیان اینکه حجم 
فعلی ترانزیت پهنای باند ۶۰۰ گیگابیت برثانیه اســت، گفت: تا پایان 

سال ترانزیت ترافیک اینترنت کشور به یک ترابیت برثانیه می رسد.
حمید فتاحی با اشــاره به اینکه وظیفه ما در حوزه زیرساخت ارتباطات 
کشــور، حفظ کیفیت و پایداری ارتباطات بین الملل اســت، گفت: بر 
همین اساس ورودی های دیتای خارج از کشــور باید به صورت توزیع 
شــده باشــد تا اگر مشــکلی در یکی از ورودی ها به وجود آمد امکان 

مدیریت شبکه باشد.
وی افزود: هم اکنون از جنوب و شــمال کشــور ورودی های اینترنت  
مناسبی ایجاد شــده و در ۵ نقطه شــامل دو نقطه در تهران و ۳ نقطه 
هم در شهر های مشــهد، تبریز و شــیراز، ترافیک را تحویل می گیریم 
و ارتباطات جنوب و شمال کشــور از طریق این نقاط توزیع می شود. با 
پروژه جدیدی هم که در این حوزه اجرا شــده ایجاد نظم و پایداری در 

شبکه بهبود یافته است.
فتاحی با اشــاره به اینکه تمرکز ما روی حوزه ترانزیت ارتباطات است، 
گفت: در این حوزه با کشــورهای آذربایجان، عراق، ترکمنستان و قطر 
توافقات خوبی در حال اجرا اســت و به دلیل موقعیت ژئوپلتیک ایران 
کشورهای دیگر حاضر به از دســت دادن این فرصت نیستند و تحریم 
تاثیری در این حوزه نداشته اســت. اگر از این فرصت استفاده کنیم 

می توانیم به هاب منطقه در این حوزه تبدیل شویم.
معاون وزیر ارتباطات افــزود: هم اکنون پهنای بانــد ورودی اینترنت 
کشور ۲ ترابیت برثانیه است و ۶۰۰ گیگابیت برثانیه نیز ترانزیت داریم. 
عدد ترانزیت اینترنت طبق برنامه در حال افزایش اســت و تا پایان سال 

به یک ترابیت برثانیه می رسد.
رئیس هیات مدیره شــرکت ارتباطات زیرساخت با اشــاره به تقسیم 
ترافیک دیتا در شــبکه، گفت: ترافیک در شــمال غرب، شمال شرق، 
جنوب غرب و شرق تقسیم شده و شــبکه به صورت متوازن عمل 
می کند و تقریبا در هر خــط انتقال بین ۳۰۰ تــا ۵۰۰ گیگابیت دیتا 

منتقل می شود.
وی درباره دریافت دیتای اپلیکیشن ها و شبکه های اجتماعی در کشور 
افزود: شــبکه های اجتماعی پرکاربرد و اپلیکیشــن ها، دیتای خود را 
در بســتر اینترنت دریافت می کنند و با هیچ کدام از این شــبکه های 
اجتماعی ارتباط مستقیمی برای دریافت دیتا وجود ندارد. به نحوی که 
بستگی به حضور کاربر در جنوب یا شمال کشور این اطالعات از طریق 

همان خط انتقال اینترنت به دست کاربر می رسد.
معاون وزیر ارتباطــات تاکید کرد: ما در شــبکه اینترنــت خود هیچ 
ارجحیت ترافیکی برای اپلیکیشن یا شبکه اجتماعی نداریم و سرویس 

خاصی به این شبکه ها ارائه نمی شود.
رئیس هیات مدیره شــرکت ارتباطات زیرساخت با اشــاره به مصوبه 
شورای عالی فضای مجازی برای حمایت از پیام رسان های داخلی نیز، 
افزود: بر اســاس این مصوبه کمک هایی ماننــد وام ۵ میلیارد تومانی، 
پهنای باند مناســب و فضای هم مکانــی به صورت رایگان ارائه شــد. 
همچنین تعرفه مصرف دیتا در پیام رســانهای بومی به یک سوم تعرفه 

اینترنت کاهش یافت.

ارتباطات


