
اجرای آزمایشی کاالبرگ
 کلید خورد

گــروه اقتصــادی -   وزارت اقتصاد اعالم کرد:  بر اســاس آخرین 
اعالم وزارت رفاه، اجرای آزمایشــی طرح کاالبرگ الکترونیک در یکی از 
اســتان های جنوبی کشــور کلید زده و پس از اجرا در این استان برای کل 

کشور اجرا خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعالم کرد: تأمین مالی کاالبرگ مبتنی 
بــر همان نظام پرداخت یارانه ای یعنی تقریباً ماهانه ۲۸ هزار میلیارد تومان 

است.
ادعای اینکه دولت برای تأمین مالی اجرای کاالبرگ الکترونیکی دچار 
مشکل است در حالی مطرح می شود که اساساً تأمین مالی آن مبتنی بر همان 

نظام پرداخت یارانه ای یعنی تقریباً ماهانه ۲۸ هزار میلیارد تومان است.
بارها اعالم شــد که موضوع طرح کاالبرگ الکترونیکی مشــکلی از 
نظر تأمین مالی ندارد، اما با توجه به اینکه نظام پرداخت یارانه ها جمعیت 
زیادی از مردم را متأثر می کند، الزم بود دولت با اطمینان درباره زیرساخت 
فنی اجرای طرح را دنبال کند تا مشــکلی در تأمین کاال و خریدهای مردم 

پیش نیاید.
اقدامات دولت برای فراهم کردن زیرســاخت های اجرای کاالبرگ 
با جدیت دنبال شــده، اما از آنجا که متولی اصلی کاالبرگ وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اســت با تغییر مدیریت این وزارتخانه در اجرا و بهره 
برداری این طرح اندکی تأخیر به وجود آمد و بر اساس آخرین اعالم، این 
وزارتخانه اجرای آزمایشــی طرح در یکی از اســتان های جنوبی کشور را 

کلید زده و پس از اجرا در این استان برای کل کشور اجرا خواهد شد.
پیش بینی ها حکایت از آن دارد که اجرای آزمایشــی بیش از یک ماه 

طول نکشد و پس از آن آماده اجرا در کشور خواهد بود.
تصمیــم دولت هیچگاه برای ارائه کاالبرگ الکترونیک تغییر نکرده، 
اما همچنان که اشــاره شــد تأخیری که پیش آمده به دلیل حصول اطمینان 
از فراهم بودن زیرســاخت های الزم برای اجرای آن در تمام شــهرها و 
روستاهای کشور بوده و به این دلیل بود که یک مرحله آزمایشی دیگر نیز 
برای اجرای این طرح در نظر گرفته شــد؛ با اتمام این مرحله و ایجاد این 
اطمینان که مردم در شروع طرح بتوانند کامل از این ظرفیت استفاده کنند و 

شاهد پدیده صف نباشیم، کاالبرگ الکترونیکی اجرا می شود.
ادعای اینکه دولت برای تأمین مالی اجرای کاالبرگ الکترونیکی دچار 
مشکل است در حالی مطرح می شود که اساساً تأمین مالی آن مبتنی بر همان 
 نظام پرداخت هــای یارانه ای یعنی تقریباً ماهانــه ۲۸ هزار میلیارد تومان 

است.

اقتصادی6

گروه اقتصــادی - غالمرضا 
مرحبــا درباره اینکــه بانک هایی که 
تعهــدات تعریف شــده در اجرای 
تســهیالت در بخش مســکن را به 
اجرا نرساندند و قرار است بانک  های 
متخلــف به مراجــع قضایی معرفی 
شــوند، اظهار داشــت: متاسفانه در 
کشورمان درک شایسته ای و مناسبی 
از مدیریــت دخل و خرج با یکدیگر 
نداریم. بانک ها مجموعه ای هستند که 
با سپرده گذاری های مردم و دارایی ها 
امور بانکــداری را اداره می کنند و در 
واقع با سیلی صورت خود را سرخ نگه  
داشته اند و توانسته اند در این شرایط 

سرپا باقی بمانند.
وی گفت: بســیاری از بانک ها 
دارای تراز منفی یا زیان انباشته هستند 
اما چرا چنین اتفاقاتی در سیستم بانکی 
کشــورمان رخ داده است؟ معتقدم از 
دالیل این شرایط نابه سامان در شبکه 
بانکی تحمیــل تکالیف ماالیطاق به 

نظام بانکی است.
ســخنگوی کمیسیون اقتصادی 
مجلــس تاکیــد کــرد: کســانی که 
می خواهند مســکن بســازند گمان 
می کنند پــول بی حســاب و کتابی 
در بانک هــا وجــود دارد و می توانند 
دستشان را در جیب بانک ها کنند و هر 
چه می خواهند از منابع بانکی بردارند. 
امــا واقعیــت این اســت که 
بانک های کشــورمان امکان برآورده 
کــردن این حجــم از تکالیف دولتی 

یک طرفه را ندارند و گوش کسی هم 
بدهکار نیست.

مرحبــا ادامــه داد: همین االن 
بانک های کشــور بــرای پرداخت 
وام هــای خــرد مجبور هســتند از 
بانک مرکزی اضافه برداشــت داشته 
باشــند که این تامین منابع 34 درصد 
گران تر برای بانک ها تمام می شــود 

و باید تــا این میــزان جریمه اضافه 
برداشــت را پرداخت کنند یا اینکه از 
بازار بین بانکی با ســود ۲5 درصدی 
پول خریداری کننــد و آنرا در قالب 
تســهیالت 1۸ درصــدی پرداخت 
کنند. این در حالی اســت که بانک ها 
باید هزینه های خود را پوشش دهند 
و درصدی را هــم نزد بانک مرکزی 
به عنوان سپرده  قانونی سپرده گذاری 
کنــد.    وی با بیــان اینکه اجرای این 
حجــم تکالیفی کــه بانک ها تحمیل 
می شــود امکان پذیر نیســت، گفت: 
آقایان می خواهند بــرای مردم خانه 
بســازند و َدم دست ترین محلی برای 
تامین منابع برای آنها بانک اســت اما 

توجهی ندارند که این منابع براساس 
چه حســاب و کتابی ذخیره شــده و 
اساسا آن بانک توان انجام این تکالیف 
را دارد یــا خیر. به این موضوع توجه 
ندارند هر بانکی ترازنامه ای دارند که 
نســبت به وضعیت آن باید پاسخگو 
باشند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی 
مجلس در پاسخ به این سوال که چرا 

مجلس با این تکالیف بانکی موافقت 
می کند، اظهار داشت:  اتفاقا از آنجایی 
که همکاران ما در مجلس از ســوی 
مردم تحت فشار هستند همین فشار 

را به شبکه بانکی وارد می کنند. 
بارهــا اعــالم کــرده ام کــه 
ترازنامه ها و صورت حســاب سود 
و زیــان را از بانک هــا جمــع آوری 
کننــد و مجموعه های بانکــی را به 
مجموعه هایی شــبیه بــه خیریه ها 
تبدیل کنند و دولــت پولی را به این 
مجموعه وارد کند و هر دســتگاهی 
از آن برداشــتی داشــته باشد. اما اگر 
از صنعت بانکــداری حرف می زنیم 
این صنعــت الزاماتی دارد که باید آن 

را رعایــت کنیم.وی افــزود: در این 
دوره پرداخت تسهیالت فرزندآوری 
را هم به شبکه بانکی تحمیل می کنند 
این در حالی اســت که بانک ها امکان 
اجرای این تکالیف را ندارند و اساسا 
بانک ها نمی توانند تســهیالت 360 
هزار میلیارد تومانی ســاخت مسکن 

را ارایه دهند.

مرحبا دربــاره تبعات پرداخت 
تســهیالت تکلیفی از سوی بانک ها 
در اقتصاد کشــور گفــت: بانکداری 
صنعتی است که باید یک تناسبی بین 
منابع و مصارف ان ایجاد شود، یعنی 
برابر منابعــی که از مردم جمع آوری 
می کند، درصدی را به عنوان مصارف 
در معامــالت قانونی کــه در قانون 
تعریف شده خرج کند و از این بخش 
برای تامین منابع صنایع استفاه کند و 
تســهیالت خرد مانند مرابحه و ... را 
پرداخت کند. اما وقتی این موضوعات 
تکلیف شــوند، همیــن خروجی را 
می بینیــم در حالی که دولت ها بدهی 
چند میلیــاردی به بانک هــا دارند، 

به همان میــزان ترازنامه های بانکی 
منفی اســت و زیان را نشان می دهد 
و در نهایــت هم در کــدال نمایش 
داده می شــود که در بانکی این میزان 
بدهــی دارد. این در حالی اســت که 
این ترازنامه به دلیــل عدم پرداخت 

بدهی های دولت منفی شده است.
وی تاکیــد کــرد: یکی از دالیل 
خلق پول در بانک ها همین موضوع و 
تکالیف ماالیطاقی است که دولت ها 
بــه بانک ها تحمیل می شــود. برای 
مثال تنها در یک بانک قرض الحسنه 
گزارش ها نشان می داد که نسبت منابع 
و مصارف 109 درصد منفی است به 
این معنا که صد درصد ســپرده های 
قرض الحســنه را داده و 9 درصد هم 
پول بدون پشــتوانه خلق کرده  است 
و اگر هم ایــن پول را پرداخت نکند 

دولت یقه آن بانک را می گیرد.
مرحبــا ادامه داد: هر چند در این 
شرایط تورمی و با توجه به اینکه پول 
به ســرعت ارزش خود را از دســت 
می دهد پرداخــت وام برای بانک ها 
صرفه اقتصادی ندارد اما نباید فراموش 
کنیم که بانک ها هم مسئولیت هایی در 
حــوزه پرداخت تســهیالت دارند و 
نباید آن را انکار کرد و بانک ها نسبت 
به اجرای آن مســئول هستند اما اینکه 
دولت تکالیــف ماالیطاق به بانک ها 
تحمیل کند و اگر بانک ها توان اجرای 
آن را نداشــته باشند به مراجع قضایی 

معرفی شوند، درست نیست. 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی  :

امکان پرداخت تسهیالت ۳۶۰ هزار 
میلیارد تومانی مسکن وجود ندارد

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: یکی از دالیل خلق پول در بانک ها همین موضوع و تکالیف ماالیطاقی 
است که از سوی دولت ها به بانک ها تحمیل می شود. برای مثال تنها در یک بانک قرض الحسنه گزارش ها نشان می داد که نسبت منابع 
و مصارف 109 درصد منفی است به این معنا که صد درصد سپرده های قرض الحسنه را داده و 9 درصد هم پول بدون پشتوانه خلق 

کرده  است و اگر هم این پول را پرداخت نکند دولت یقه آن بانک را می گیرد.

گــروه اقتصادی -  داســتان  
مخالفت با اینمــاد اجباری همچنان 
ادامــه دارد و برخی افــراد که فقط به 
منفعت شخصی خود فکر می کنند این 
الزام قانونــی را پیراهن عثمان کرده و 
هر از گاهی آن را بر ســرچوب انتقاد 

می چرخانند.
الزام داشتن اینماد برای هر کسب 
و کار اینترنتی نه تنها مانعی محسوب 
نمی شــود بلکه می تواند پلی باشــد 
بین خریدار و فروشــنده که اعتماد را 
برقرار کند تا مشتری با اطمینان کامل 
اقدام به خرید داشــته باشــد. به گفته 
امین کالهدوزان رئیس مرکز توســعه 
تجارت الکترونیکی نیز زمان دریافت 
اینماد برای کسب و کارها بسیار کاهش 
یافته بنابراین کسی هم نمی تواند در این 
باره بهانه جویی کند و از طوالنی بودن 

فرآیند صدور این نماد بگوید.
به گفتــه رئیس مرکز توســعه 
تجارت الکترونیکی، ذات شکل گیری 
اینماد برای این بود که کســب وکارها 
دارای شناســنامه و نسبت به مشتریان 
خود مســئولیت پذیر شوند. در خرید 
حضوری شما فروشنده را می بینید و 
حس اعتماد و پیگیــری وجود دارد، 
امــا در تجــارت الکترونیک هیچگاه 
فروشــنده را بــه صورت مســتقیم 
نمی بینید به همین دلیل الزم اســت از 
طریق قوانینــی، حقوق مصرف کننده 
حفظ شود که یکی از حقوق مصرف 
کننده این است که بتواند درباره کاالیی 

که دریافت کرده اعالم شکایت کند یا 
در ازای پولی کــه پرداخت کرده اگر 
کاال را دریافــت نکرده بتواند پیگیری 
کند. این موضــوع از طریق قانون در 
قالب نمــاد اعتماد الکترونیکی لحاظ 

شده است.
وی ادامــه داد: برخی تخلفات 
ماننــد  دارد؛  وجــود  کشــور  در 
کالهبرداری های اینترنتی، سایت های 
قمار، فروش مــواد مخدر و محتوای 
غیرمجاز در فضــای مجازی که طی 
بخشــنامه ها و قوانین مختلف اعم از 
قانون مبارزه با پولشویی یا قانون مبارزه 
با قاچاق قاعده گذاری شده و ممنوعیت 
دارد. در این راستا اینماد کمک می کند 
این اعمال مقــررات هم درخصوص 
این کسب وکارهای غیرقانونی انجام 
شود تا و این ها دسترسی به درگاه های 
پرداخت نداشــته باشند و مردم درگیر 

مشکالت بعدی نشوند.
کالهدوزان تاکیــد کرد: مدت 
زمان صدور اینمــاد حدوداً 10 دقیقه 
اســت که در برخی رشته های خاص 
که اصطالحاً باید ریسک بیشتری در 
آن را مدیریــت کرد، حداکثر یک روز 
اســت که تعداد آن ها زیاد هم نیست. 
در واقع با تسهیل گری که در این حوزه 
اتفــاق افتاد، نگرانی و دغدغه هایی که 
صاحبــان کســب وکارهای مجازی 

نســبت به ســخت و طوالنی بودن 
فرآیندها داشــتند را برطرف کردیم. 
برهمین اساس بیشتر مراحل فرآیندها 
را از حالت نظارت پیشینی به نظارت 

پسینی تبدیل کردیم.
اعتمــاد مردم به کســب و 

کارها
ســیدرضا فاطمی امیــن؛ وزیر 
صمت نیز در واکنش به هجمه ها علیه 
اینمــاد، در دفاع از ایــن قانون معتقد 
است: مراحل دریافت اینماد با سرعت 
باالیی انجام می شود و هیچ مشکلی در 
دریافت آن نیســت. در واقع سازوکار 
اینماد نه تنها ایجاد اطمینان می کند بلکه 
برای خدمات پس از فروش و شکایت 
هم با ســازوکارهایی که در نظر گرفته 
شده، خدمات را تسهیل کرده و اطمینان 

را افزایش می دهد.
وی ادامه داد: از ســالیان گذشته 
طبــق مصوبــه مجلس و آئیــن نامه 
متناســب با آن در دولــت که به تأیید 
رئیس قوه قضائیه نیز رســیده است، 
برای جلوگیری از پولشویی و تخلفات 
فضای مجازی باید وبگاه های فروش 
اینترنتی نماد اعتماد دریافت کنند. این 
اقدام طبق تصمیمی که بانک مرکزی 
در ســال گذشته گرفت مبنی بر اینکه 
تمام وبگاه های فروش اینترنتی فعال 
باید نماد اعتماد دریافت کرده باشــند، 

صورت گرفت و الزام به داشــتن نماد 
اعتماد درگاه های فعال فروش اینترنتی 
در فضــای مجــازی در واقع تصمیم 

درستی بود که بانک مرکزی گرفت.
فاطمی امین تصریح کرد: این آئین 
نامه از معدود آئین نامه هایی است که 
هم دولت و هم مجلس آن را تصویب 
کرده اند و از این نظر پشتوانه قدرتمندی 
دارد. خوشبختانه با سازوکاری که برای 
شکایت خریدارانی که از سایت های 
فضای مجازی خرید می کنند و از آن ها 
شکایت دارند، در نظر گرفته شده، این 
افراد می توانند با کلیک بر روی اینماد 
وارد سامانه آن شده و شکایت خود را 

در آن جا ثبت کنند.
بــه گفته او، این شــکایت ها به 
صورت جمع سپاری توسط یک گروه 
داوری بررســی می شود و به واحدی 
که تخلف آن محرز شــده است یک 
فرصت هفت روزه داده می شــود که 
اگــر در این مدت رضایت مشــتری 
جلب نشود اینماد از آن سایت برداشته 

می شود.
و  شفاف ســازی  لــزوم 

سهولت فعالیت های مجازی
ســخنگوی اقتصادی دولت هم 
دربــاره برخی مخالفت هــا در برابر 
الزام قانونی کســب و کارها به دیافت 
اینماد توضیح داد: اختالفی در دولت 

برای الزام کســب و کارها به دریافت 
اینماد وجود ندارد. برخی پیشنهادها بر 
نظارت پذیر کردن و شفافیت کسب و 
کارها تاکید دارند و برخی هم بر تسهیل 
کســب و کارها اصرار می کنند. ما باید 
بین شفاف سازی و سهولت کسب و 
کارها به تعادل برســیم و این کار کمی 
زمان بــرد تا وزارت اقتصــاد، بانک 
مرکــزی و وزارت صمت به یک متن 
واحد برسند، ولی در مجموع کار بدون 

وقفه ادامه خواهد یافت.
بنی اســرائیلی  ایرادهای 

مخالفان!
مخالفــان الزام دریافت اینماد که 
انجمن فینتک یکی از پر سر و صداهای 
این گروه است، همچنان در حال دست 
و پا زدن در مقابل این قانون هســتند تا 
مبادا منافع شخصی و سود هنگفتی که 
نصیبشان می شــود کم شود اما دولت 
اینبار دیگر اجازه توقف نمی دهد و با 
عزم جدی و ســرعت ان روند را طی 

می کند.
بــه نحوی کــه اخیــراً نیز طبق 
اعالم شــاپرک و بر اســاس ماده 103 
آئین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با 
پولشویی، اخذ نماد اعتماد الکترونیکی 
برای پرداخت یارها الزامی شده است 
که البته شرکت های خدمات پرداخت 
)PSP( نیز براساس همین ماده قانونی 

در سال 9۸ ملزم به دریافت اینماد شده 
بودنــد؛ اما به دلیل برخی مالحظات و 
زمان بر بودن ایجاد زیرســاخت های 
الزم، اجرای قانون برای شــرکت های 
پرداخت یار به تعویــق افتاد. اما اینبار 
پرداخت یارهــا به طور جدی ملزم به 
دریافت اینماد شــده اند و حتی اجازه 
ندارند به کسب و کارهایی که این نماد 
اعتماد را ندارند، درگاه پرداخت بدهند. 
مخالفان اینماد معتقدند اجباری شدن 
اینماد منجر به نابودی اقتصاد دیجیتال 
خواهد شد و دولت نباید برای اجرای 
این قانون پافشاری داشته باشد؛ اما آیا 
واقعاً داشتن این نماد اعتماد که باعث 
می شــود فعالیت کســب و کارها در 
فضای مجازی رصد و کنترل شــود؛ 

خللی ایجاد خواهد کرد؟
کسی که قرار باشد شفاف و سالم 
کار کند چرا باید از اینماد هراس داشته 
باشد و این نماد اعتماد الکترونیکی را 
سدی بر سر راه کسب و کار خود بداند؟ 
این شبهه زمانی ایجاد می شود که فردی 
بخواهد کار غیرقانونی و کالهبرداری 
انجام دهد و نخواهد فعالیتش پیگیری 

و رصد شود!
منتقدان به ظاهر دلسوز، این اقدام 
قانونــی را باعث اختــالل در فعالیت 
پرداخت  حــوزه  کســب وکارهای 
می داننــد که البته دغدغــه این گروه 

بیشتر مرتبط با کسب وکارهای حوزه 
رمز ارز اســت. این افــراد می گویند: 
مجموعه شرایط جدید نشان می دهد 
بیــش از اینکه جلوی مقابله با قاچاق 
کاال و ارز گرفته شود، پلتفرم های تبادل 
رمزارز با محدودیت مواجه می شوند؛ 
در صورت اجرایی شدن این بخشنامه، 
عمــاًل تمامی درگاه های آنها در داخل 

کشور بسته خواهد شد.
مخالفــان حتی موضــوع را به 
مهاجــرت نخبه ها و نیروی انســانی 
هم کشــانده اند و معتقدند ایجاد یک 
کسب وکار جدید در کشورهای دیگر 

با قوانین بسیار سختی روبه رو نیست!
ایــن در حالی اســت کــه در 
کشــورهای دیگر از جملــه آمریکا 
نیــز نظارت های جدی و ســختی بر 
فعالیت های مجازی کســب و کارها 
برقرار است. در واقع نهادهای نظارتی 
مانند FBI بر کسب و کارهای مجازی 
به ویژه بر بســتر و پلتفــرم پرداخت 
نظــارت کامل دارند بــه عنوان نمونه 
صرافی بایننس به عنــوان بزرگترین 
صرافی دنیا نیز تحت نظارت این نهاد 
امنیتی است و نمی تواند بدون رصد و 

پایش فعالیت داشته باشد.
در آخر اینکه...

مگر می شود بدون هیچ نظارتی، 
کسب و کارها را در تاریکخانه خود رها 

کرد؟ در این صورت چه کســی و چه 
نهادی باید پاسخگوی کالهبرداری ها 
و تخلفاتی که برخی از ســودجویان 
مرتکب می شــوند، خواهد بود؟ الزام 
دریافت اینماد چرا باید برای کســب 
و کارهایــی که به صورت شــفاف و 
ســالم کار می کنند سخت و مانعی بر 
سر فعالیتشــان باشد؟ اگر قرار نیست 
تخلفی صورت بگیرد این مخالفت ها 
چه معنایی دارد؟ نمی شود به اسم فرار 
ســرمایه و مهاجرت نخبه ها فرافکنی 
کــرد و هیزم بــه آتش قماربــازان و 
پولشویان و قاچاقچیان ریخت و گفت 
دریافت اینماد برای هر کسب و کاری 
که در فضای مجازی فعالیت دارد، الزم 

نیست!
در این میان خالی از لطف نیست 
که به یکی از اتفاقات اخیر اشاره کرد؛ 
چندی پیــش در یک ماجــرای آدم 
ربایی در اســتان البرز فرد خالفکار از 
خانواده قربانی درخواســت رمزارز 
داشــتند که برهمین اساس پیگیری را 
برای مســئوالن اداره آگاهی ســخت 
کــرد چراکه امکان هیچ ردیابی وجود 

نداشت!
ایــن در حالی اســت که بخش 
زیــادی از تراکنش هــا و کارمزدهای 
دریافتی 150 شرکت پرداخت یار در 
کشــور در حوزه رمز ارز است. با این 
حال چه کســی پاسخگوی آسیب ها 
و ضررهایی اســت که بــه مردم وارد 

می شود؟
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دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی مطرح کرد:

لزوم توجه به حمل ونقل هوایی به عنوان محور توسعه کشور

رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی مطرح کرد:

افزایش سرمایه گذاری در بنادر

گروه اقتصــادی -  دبیر انجمن 
شرکت های هواپیمایی با بیان اینکه الزم 
است با تغییرات رویکرد در وزارت راه،  
توجه به حمل ونقل هوایی به عنوان یک 
محور توسعه کشــور صورت بگیرد، 
گفت که حمایت از بخش خصوصی 
در صنعت هوایی می تواند افق جدیدی 

را برای حمل ونقل هوایی باز کند.
مقصود اسعدی ســامانی درباره 
اقدامات الزم از ســوی وزارت راه در 
حــوزه صنعت حمل ونقل هوایی بیان 
کرد: در یک ســال گذشــته از طرف 
دولت، توجهــی به حمل ونقل هوایی 
نشده، البته سازمان هواپیمایی کشوری 
تالش های زیادی داشــته امــا در رده 

باالتر از ســازمان، به این صنعت توجه 
نشده اســت. امیدواریم با تغییری که 
در وزارتخانــه اتفــاق می افتد، توجه 
بــه حمل ونقل هوایــی به عنوان یک 
محور توســعه کشور صورت بگیرد تا 
بتوانــد تقاضاهایی را که از این صنعت 
وجود دارد، بــرآورده کند. حمایت از 
بخش خصوصی و فعال کردن بخش 
خصوصی در صنعت هوایی می تواند 
افق جدیدی را برای حمل ونقل هوایی 
باز کند، که متاسفانه در دو سال گذشته 
این حمایت را کمتر شــاهد بودیم؛ اما 
امیدواریم که با حضور ویر جدید این 
اتفــاق رخ دهد و صنعت هوایی بتواند 
جایگاه و رسالت خود را برای خدمت 

بیشتر به مردم ایفا کند.
شــرکت های  انجمــن  دبیــر 
هواپیمایی با اشاره به کمبودهای حوزه  
حمل ونقل بیان کرد: مهم ترین مشکلی 
که در حال حاضر وجود دارد، دخالت 
بخش هایــی از دولت در ســازوکار 
اقتصادی یا نرخ گذاری صنعت است. 
در حالــی که الزم اســت در این زمینه 
تمکین بــه قانون صورت گیرد. قانون 
برنامه پنجم و ششم توسعه که صراحتا 
نــرخ بلیت پروازهــای داخلی را آزاد 
کرده، باید توســط دولت به رسمیت 
شــناخته و اجرایی شــود، در غیر این 
صورت شاهد تداوم مشکالت صنعت 
حمل ونقل هوایی خواهیم بود و عمال 

صنعت نمی توانــد روی پای خودش 
بایستد. اسعدی ســامانی با بیان اینکه 
در حــال حاضر حدود ۲00 هواپیمای 
کشور غیر فعال است، افزود: کال 333 
فروند هواپیمــا داریم که بیش از ۲00 
فروند آن غیرفعال است و اگر بخواهیم 
با همین روند ادامه دهیم، در کمتر از یک 
ســال آینده، نصف هواپیماهای فعلی 
هم به مشــکل بر خواهند خورد و این 
موضوع چالشی خواهد بود و فرصتی 
که حمل ونقل هوایــی می تواند برای 
کشــور و برنامه های دولت ایجاد کند، 
سلب می شود. وی در پایان خاطرنشان 
کرد: نیاز است که دولت به متعادل سازی 
نرخ بلیت تمکین کرده و قانون را اجرا 

کند، ما هم چیزی جز اجرای قانون در 
صنعت نمی خواهیم؛ امــا وزارتخانه 

در این مــدت به این موضوع توجهی 
نداشته است.

گــروه اقتصادی -  ســید علی 
حسینی با اشاره به اینکه زمان مناسب 
برای رفع نقاط ضعف و سرمایه گذاری 
در بنادر شمالی کشور فرارسیده است، 
گفت: ایران باید سهم خود را از حمل 

و نقل دریای خزر افزایش دهد.
سید علی حسینی با اشاره به نقش 
کلیدی سازمان بنادر و دریانوردی در 
توســعه حمل و نقل دریایی کشــور، 
اظهار داشــت: این ســازمان به طور 
مشخص نقش کلیدی در توسعه حمل 
و نقل دریای خــزر دارد و همان طور 
که در جنوب شــاهد توسعه حمل و 
نقل دریایی هســتیم در شمال کشور 

نیــز با توجه بــه ظرفیت های موجود 
باید تغییرات بسیاری شاهد باشیم و در 

مسیر توسعه گام برداریم.
وی ادامه داد: یکی از نکات بسیار 
مهم در توســعه حمــل و نقل دریای 
خزر توجه به توسعه ترانزیت از مسیر 
کریدور شــمال جنوب در مسیر ایران 
است و این اتفاق ترافیک کاال در بنادر 
شمالی کشور را افزایش خواهد داد و 
به این ترتیب می توانیم از فضای ایجاد 
شده به نحو مطلوب بهره مند شویم و 
سهم خود را از حمل و نقل دریای خزر 

ارتقا بخشیم.
رئیــس کمیســیون حمل و نقل 

و لجســتیک اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشــاورزی ایران با بیان اینکه 
اتصال بنادر شــمالی به ریل، خط آهن 
رشت-آســتارا و تأمین شــناورهای 
رو-رو از جمله مســائلی است که در 
راستای توسعه حمل و نقل دریای خزر 
از ســوی ایران باید در دستورکار قرار 
گیرد، عنوان کرد: متأسفانه در حمل و 
نقل دریای خزر ســهم پایینی داریم و 
اگر واقعاً هدف کشــور توسعه بنادر و 
حمل و نقل دریای خزر است باید هر 
چه سریع تر به موارد مختلفی که زمینه 
 ساز این توســعه و رشد است، توجه 

کنیم.

وی با اشاره به اینکه زمان رفع نقاط 
ضعف و سرمایه گذاری در حوزه حمل 
و نقل دریای خزر فرا رســیده است، 
اظهار داشــت: در مقطع زمانی فعلی 
که به طور مثال روســیه قصد دارد 10 
میلیون تن کاال را از مسیر ایران جابجا 
کند، باید نقاط ضعف بنادر شــمالی و 
حمل و نقل دریــای خزر را برطرف 
کنیم و با سرمایه گذاری مناسب و بهره 
مندی از ظرفیت های بخش خصوصی 

در این راستا گام برداریم.
به گفته حســینی؛ در شمال ایران 
بــا کمبود شــناورهای رو-رو مواجه 
هستیم و بخش خصوصی در این حوزه 

می توانــد به طور جدی ورود کند و با 
حمایت های مادی و معنوی ســازمان 
بنادر و دریانوردی در این حوزه شاهد 

تأمین تجهیزات باشیم.
رئیــس کمیســیون حمل و نقل 
و لجســتیک اتاق بازرگانی، صنایع، 

معادن و کشــاورزی ایران خاطر نشان 
کرد: عالوه بر این در بخش ریلی باید 
شــرکت راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران نســبت به قبل نگاه خود را تغییر 
دهد و تمامی بنادر شــمالی از مزیت 

ریلی بهره مند شوند.

یکی از دالیل خلق پول در بانک ها همین موضوع و تکالیف ماالیطاقی اســت که دولت ها 
بــه بانک ها تحمیل می شــود. بــرای مثال تنهــا در یک بانک قرض الحســنه گزارش ها 
نشــان می داد که نســبت منابــع و مصارف 109 درصد منفی اســت به ایــن معنا که 
صــد درصــد ســپرده های قرض الحســنه را داده و 9 درصد هم پول بدون پشــتوانه 
خلــق کرده  اســت و اگر هــم این پول را پرداخــت نکند دولت یقه آن بانــک را می گیرد.
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