
دوشنبه  6 تیر  1401- 27 ذی القعده 1443 - 27 ژوئن 2022 - سال بیست  و یکم - شماره  5747  10   اقتصادی

هشداربهیارانهبگیران
کســانی که برای دریافت یارانه، ثبت نام یا اعتــراض خود را ثبت و یا هنوز 
اقدامی انجام نداده اند، باید توجه داشــته باشند که تاکنون سازمان هدفمندی 
یارانه ها پیامکی در این رابطه ارسال نکرده است، از این رو برای هر درخواستی 
باید به ســامانه اعالمی مراجعــه کرده و توجهی به پیامک های با شــماره های 

ناشناس نداشته باشند.
به گزارش ایسنا، ارسال پیامک با شماره های ناآشنا و البته مربوط به اشخاص، 
در مدت گذشته از شروع ثبت نام و اعتراض برای یارانه، ادامه دارد و همان طور که 
پلیس اعالم کرده، اقدام به کالهبرداری است. به هر حال پیش از این جریان هم 
شاهد بودیم که برخی با سوءاستفاده از حساسیت موضوع یارانه ها و بی اطالعی 
مخاطبان، دست به ارسال پیامک برای مردم زده و آنها را به سمت ورود به لینک 
سایتی، سوق داده و سوءاستفاده مالی می کردند.از اواخر اردیبهشت که ثبت نام 
از جاماندگان یارانه شــروع شده تا کنون، به دفعات مخاطبان به ایسنا گزارش 
داده اند که برای آنها با شــماره های اشخاص، پیامکی حاوی لینک برای ثبت نام 
ارسال شده است که نمونه آن به این شرح است: »با توجه به اینکه خانوار شما 
مشمول دریافت یـــارانه معیشتی نشده است، جهت ثبت نام به این ســـامانه 

.»https://refahliiee.click مراجعه کنید؛
این در حالی است که حتی صاحبان این شماره ها از ارسال چنین پیامک هایی 
از ســمت آنها مطلع نیستند، از ســویی دیگر، اصال سازمان هدفمندی یارانه ها 
تاکنون پیامکی برای مخاطبان، جهت ورود به ثبت نام ارسال نکرده و آنچه اتفاق 

افتاده در قالب اطالع رسانی عمومی بوده است.
موضوع دیگر این است که چنین آدرس هایی برای ثبت نام و یا ثبت اعتراض از 
سوی سازمان های مربوطه اعالم نشده است؛ کسانی که تا فروردین امسال یارانه 
دریافت کرده و در اردیبهشــت در جریان واریز یارانه جدید ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار 
تومانی، از لیست یارانه بگیران حذف شده بودند این امکان را دارند که به سامانه 
اعالمی وزارت رفاه به آدرس hemayat.mcls.gov.ir مراجعه و اعتراض خود 
را ثبت کنند. در همین جریان برای کسانی که اعتراض ثبت کرده اند یک مرحله 
یارانه واریز شــده ولی تا زمان انجام بررسی ها و تائید مشمولیت دریافت، قابل 
برداشت نیست. همچنین از اواخر اردیبهشت ماه، امکان ثبت نام برای جاماندگان 
از یارانه در ســال های قبل، از سوی ســازمان هدفمندی یارانه ها فراهم شد و 
می توانند با مراجعه به سامانه my.gov.ir  اقدام کنند. بعد از پایش اولیه توسط 
ســازمان هدفمندی، لیست مربوطه برای بررسی نهایی و دهک بندی در اختیار 
وزارت رفاه قرار خواهد گرفت. آخرین پیگیری ها نشان می دهد که هنوز بررسی 
درخواســت ها شروع نشــده و از این جهت پیامکی هم برای متقاضیان درباره 
تعیین تکلیف یارانه آنها ارسال نشــده است، هرگونه اقدامی در این رابطه حتما 
در پایگاه اطالع رسانی سازمان های مربوطه و البته در رسانه ها درج خواهد شد.

ازسرگیریسفرهایدریاییبهعمان
در شرایطی که قبل از شیوع ویروس کرونا و ایجاد محدودیت های ناشی از 
آن، ســفر دریایی به قطر و عمان برنامه ریزی و اجرایی شده بود، حاال پس از 
دو سال وقف کرونایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از راه اندازی مجدد 

سفر دریایی به عمان خبر داد.
به گزارش ایســنا، ســفرهای زمینی، دریایی، هوایی و ریلی در سال های 
گذشــته و پس از شیوع ویروس کرونا با محدودیت های بسیاری رو به رو شده 
بود و در این ماه ها بارها و بارها مسئوالن حمل ونقل ایران با کشورهای مختلف 
به ویژه همســایه های ایران مذاکره کردند تا پس از پایان کرونا این سفرها از 
سر گرفته شود. البته محدودیت های بسیاری در حوزه زمینی و هوایی کاسته 
و حتی برداشــته شــد. حاال و پس از گذشت حدود ۳۰ از آغاز شیوع ویروس 
کرونا در کشــور، علی اکبر صفایی- مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در 
نشســتی مجازی با معاون وزیر حمل و نقل عمان اعالم کرد: کمیته مشترک 
همکاری های دریایی بین ایران و عمان تشــکیل شــده و سازمان بنادر آماده 

برگزاری جلسات کمیته همکاری های دریایی بین دو کشور است.
وی افــزود: از مقامات بندری و دریایی و همچنین شــرکت های خصوصی 
فعــال عمــان دعوت می کنیم تــا با حضور در بنــادر ایــران از ظرفیت ها و 

قابلیت های موجود مطلع شوند.
مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی از راه اندازی مجدد خط مســافری 
چابهار - عمان خبر داد و گفت: اقدامات الزم برای راه اندازی خط مســافری 

بین دوکشور، انجام شده است.
البته پیش از این نیز مســئوالن سازمان بنادر از آمادگی برای از سرگیری 
ســفرهای دریایی خارجی به شــرط پایان یافتن شــیوع ویروس کرونا خبر 
داده بودند، آبان ماه ســال گذشته حسین عباس نژاد - مدیرکل امور دریایی 
ســازمان بنادر و دریانوردی - در این باره به ایســنا گفته بود: پیش از شیوع 
ویروس کرونا، کشورهای مانند قطر و عمان به عنوان مقاصد جدید دریایی در 
دســتورکار قرار داشتند و مذاکرات برای راه اندازی خطوط کشتیرانی از بنادر 
بوشهر و چابهار به این کشــورها آغاز شده بود. اما شیوع این بیماری در دنیا 

سبب شد تا وقفه ای این زمینه ایجاد شود.
وی افزود: مســلماً به محض آنکه شــرایط از نظر شــیوع ویروس کرونا به 
صورت دوجانبه بین کشــورهای مورد نظر و ایران فراهم شــود، مذاکرات را 
از ســر می گیریم و هم اکنون برنامه ریزی برای از سرگیری مذاکرات توسط 

سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت امور خارجه آغاز شده است.
حــاال باید دید چه اتفاقی برای ســفرهای دریایی خارجــی می افتد و در 
ماه های آتی و با نزدیک شــدن به ایام جام جهانی، سفرهای دریایی به عمان، 

قطر، کویت و... تا چه اندازه افزایش و گسترش خواهد یافت.

رشدبیشاز۱۳درصدیتولیدنفتگاز
باکیفیتیورو۴

مجموع تولید فرآورده های نفتی اصلی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته 
حدود ۴ درصد رشد داشته به طوری که افزایش متوسط تولید فرآورده های اصلی 
نفتی از ۲۷۰ میلیون لیتر در روز به ۲۸۱ میلیون لیتر در روز رســید؛ همچنین 
تولید نفت گاز با کیفیت یورو ۴ به باال در ســال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته با 

رشد بیش از ۱۳ درصدی روبرو بوده است.
به گزارش ایســنا، اجرای طرح توســعه و تثبیت ظرفیت پاالیشگاه آبادان و 
رسیدن به پیشرفت فیزیکی حدود ۸۹ درصد در انتهای سال ۱۴۰۰ که در نتیجه 
اجرای کامل این طرح عالوه بر ارتقای کیفیت بنزین تولیدی پاالیشگاه به یورو۴ 
و نفت گاز تولیدی پاالیشگاه به یورو۵، پیگیری شد و بر اساس آن تولید فرآورده 
کم ارزش نفت کوره در این پاالیشــگاه حدود ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت. این 

طرح در سال جاری افتتاح و بهره برداری خواهد شد.
اجرای طرح های بهینه ســازی و کاهش تولید نفت کوره در پاالیشــگاه های 
تهــران، بندرعباس، تبریز و آبادان پیگیری و کنسرســیوم بانکی جهت حمایت 
و تامین مالی کالن طرح های پتروپاالیشــگاهی تشکیل شد، در این بین حدود 
۲ درصد تولید بنزین موتور در ســال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد داشت، 
همچنین میزان تولید گازوئیل از ۳۵.۵ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۹۹ به ۴۰.۲  
میلیون لیتر در روز در سال گذشته رسید. در این میان، ایجاد پتروپاالیشگاه ها نیز 
در اولویت قرار دارد تا توسعه پاالیشگاهی به عنوان زنجیره ای برای تامین خوراک 
مورد نیاز پتروشیمی ها مورد استفاده قرار گیرد. بدین منظور  برای هشت طرح 
احداث پاالیشگاه  ها/ پتروپاالیشگاه  های جدید نیز  به ظرفیت ۱.۴۹ میلیون بشکه 
در روز و ۱۱ طرح و پروژه پاالیشــگاه های موجود کشــور برای ارتقای کیفیت و 
کمیت محصوالت آنها در چارچوب قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی 
نفت خام و میعانات گازی با اســتفاده از سرمایه گذاری مردمی مجوز صادر شده 
اســت. همچنین در این دولت اقدامات اولیه در راستای احداث پتروپاالیشگاه با 
ظرفیت ۳۰۰ هزار بشــکه  در روز با خوراک نفت خام سنگین مزین به نام سردار 
شهید قاسم سلیمانی انجام شده است، عالوه بر این تفاهم نامه فی ما بین سازمان 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( و شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی ایران در خصوص تولید محصوالت کک اســفنجی و 
ســوزنی در پاالیشگاه های بندرعباس و امام خمینی)ره( شازند امضا شده است. 
در این راســتا از پروژه ۷۰۰۰ بشــکه در روز شیرین سازی نفتا و مجتمع بنزین 
سازی پاالیشگاه الوان با اســتفاده از دانش فنی ایرانی با هدف افزایش ظرفیت 
تولید روزانه ۱.۱ میلیون لیتر بنزین یورو ۴ بهره برداری شد و در راستای تامین 
نفت کوره کم گوگرد مورد نیاز صنعت کشتیرانی مطابق با استانداردهای سازمان 
بین المللی دریانوردی، پاالیشگاه شازند امام خمینی )ره( اراک مبادرت به تولید 
یــک محصول جدید کردهکه عالوه بر ارزش افزوده باال، بخشــی از نیاز صنعت 

کشتیرانی کشور را مرتفع کرده است.

ویژه

ترابری

انرژی

به تازگی رئیس جمهــور از معاون اول و وزیر اطالعات 
خواسته که به ســرعت اخبار مبنی بر تخلف احتمالی در 
واردات نهاده های دامی را بررسی و نتیجه را به وی گزارش 

کنند. اما ماجرای تخلف احتمالی چیست؟
به گزارش ایسنا، ســوم تیرماه، رئیس سازمان بازرسی 
کل کشــور با اشــاره به گالیه مندی تعدادی از کشاورزان 
و اتحادیه هــا در رابطه با خرید نهاده های دامی از ســامانه 
بازارگاه و عدم دریافت این نهاده ها اعالم کرد که براســاس 
پیگیری های به عمل آمده مشــخص شــده که ســازمان 
تعاونی روســتایی در تاریخ ۱۰ فروردین امســال اقدام به 
انعقاد قراردادی تحت عنــوان تفاهم نامه کارگزاری با یک 
شــرکت خصوصی کرده و به موجب این قرارداد، شــرکت 
مذکــور متعهد به تامین ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن نهاده 
دامی از جمله گندم، جو، روغن و … شده است و در حالی 
که تاکنون حــدود ۴۰ روز از موعــد وارد کردن محموله 
نهاده های دامی به کشور از ســوی این شرکت گذشته اما 

هنوز این نهاده ها تامین نشده  است.
 طبق اعالم ســازمان بازرسی، ساخت کوتاژ صوری در 
حالی کــه هنوز محموله نهاده های دامی وارد بندر نشــده 
بود و ســپس ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه، سبب شد که 
۸۰۰ هزار تن نهاده دامی در ســامانه به مردم، کشاورزان و 
اتحادیه ها ارائه شــود و مردم نیز بــدون آنکه نهاده ها وارد 
شده باشد، با مشاهده ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه، ۵۰۰ 
هــزار تن از این نهاده ها را با مبلــغ ۱۱۰۰ میلیارد تومان 
خریداری و این مبلغ را به حســاب شرکت خصوصی مورد 

اشاره واریز کنند.
کوتاژ صوری اتفاق افتاده است

خداییان همچنین اضافه کرد که طبق رســیدگی های 
بدوی ســازمان بازرســی، مشخص شــده که ایجاد کوتاژ 
صــوری و قرار دادن کوتاژ در ســامانه بــازارگاه و عرضه 
شدن نهاده ها در میان مشــتریان، کشاورزان و اتحادیه ها 
درحالی که نهاده ای وارد کشور نشده، از جمله تخلفات رخ 
داده در خصوص واردات این نهاده های دامی بوده اســت. از 
سوی دیگر، برخی از مسئوالن جهاد کشاورزی طی نامه ای 
به بانک مرکزی خواســتار آن شده بودند که ۷۳۵ میلیون 
دالر در اختیار شــرکت مورد اشــاره قــرار گیرد و در این 
نامه قید کرده بودند که نهاده های دامی وارد کشــور شده 
اســت؛ درحالی که اصال نهاده ای به کشــور وارد نشده بود. 
براساس اعالم سازمان بازرسی کشور، بعد از آنکه مشخص 
شد شرکت خصوصی مورد اشــاره توانایی وارد کردن این 
محموله نهاده های دامی به کشــور را ندارد ۴۹ درصد این 
شرکت به سازمان تعاونی روستایی منتقل شد؛ در حالی که 
بر اســاس قانون، بخش های دولتی نمی توانند هبه  )هدیه( 

را بپذیرند و عواقب این انتقال آن اســت که اگر شــرکت 
نتواند به تعهــدات خودش در زمینه وارد کردن نهاده های 
دامی عمل کنــد، باید حداقل ۵۰ درصد از این خســارت 

توسط دولت جبران شود.
دریافت شماره کوتاژ

 قبل از وارد شدن کاال به بندر
 بعد از گزارش های ارائه شــده توسط سازمان بازرسی، 
محسنی اژه ای_ رئیس قوه قضاییه  نیز اعالم کرد که یکی 
از تخلفات آشــکار در جریان واردات ایــن محموله بدین 
شــکل بوده که قبل از وارد شدن کاالی مورد نظر به بندر 
نسبت به اخذ شماره کوتاژ اقدام شده است و متعاقب این 
موضوع، کوتاژ در سامانه بازارگاه به ثبت رسید و در معرض 
دید مشــتریان قرار گرفت و مردم نیز با مشاهده کوتاژ در 

سامانه، اقدام به خرید کاال کردند.
هیچ کاالیی به کشور وارد نشده بود

وی با اشــاره به نامه نــگاری برخی مســئوالن وزارت 
جهاد کشــاورزی با بانک مرکزی در جریــان امور مربوط 
به واردات این محموله نیز گفــت که طی نامه ای از بانک 
مرکزی خواســته شــده بود که دالر بابت کاالیی که وارد 
شده در اختیار شرکت خصوصی مورد اشاره قرار اده شود؛ 

درحالی که اساساً هیچگونه کاالیی وارد کشور نشده بود.
رئیس قوه قضاییه واگذاری ۴۹ درصد از ســهام شرکت 
خصوصی مذکور به ســازمان تعاونی روســتایی را از دیگر 
تخلفات صــورت گرفته در جریــان واردات اخیر محموله 

نهاده های دامی عنوان کرد. رئیس عدلیه از سازمان بازرسی 
خواست که موضوع تخلفات صورت گرفته در زمینه واردات 
نهاده هــای دامی را با فوریت و جدیــت مورد پیگیری قرار 
دهــد و در همین زمینه تصریح کرد: اینکه یک دســتگاه 
کــه از متولیــان واردات کاال به کشــور اســت به صورت 
رسمی مرتکب چندین تخلف شــده باشد موضوعی بسیار 
مهم و قابل پیگیری اســت. این اظهارات در حالیست که 
چندی  پیش یعنی  ۳۱ خرداد ماه، ایسنا درباره فعالیت این 
شرکت از محمد قربانی _ معاون وزارت جهاد کشاورزی - 
سوال کرد و این مقام مســئول در وزارت جهادکشاورزی 
پاســخ داد که در چارچوب تامین امنیت غذایی مردم، از 
همه ابزارها و ظرفیت های قانونی در این زمینه اســتفاده 
می کنیم و یکی از همین ابزارها شــرکت مذکور است. بر 
اساس ماده ۳ اساسنامه ســازمان مرکزی تعاون روستایی 
بند ۱۳ و ۱۵، سازمان تعاون روستایی می تواند در صورت 
نیــاز وارد معامالت بازرگانی شــود و ما نیز از این ظرفیت 

قانونی استفاده کردیم. 
شبکه حمل و نقلی شرکت واردکننده کند بود

وی همچنیــن اضافه کرد: این شــرکت اقدام به تامین 
نهاده مورد نیاز دام و طیور کرد. تعدادی از تولیدکنندگان 
دام و طیور از محموله های وارد شــده اســتفاده کردند و 
خریدهای بسیاری انجام شد. شرکت مذکور نهاده های دام 
و طیور را از شمال کشور به وسیله کشتی وارد می کرد اما 
شــبکه حمل و نقلی آن سرعت الزم را نداشت و به همین 

منظور از مدیرعامل اتحادیه دامداران درخواست کردیم که 
بر فرآیند بارگیری و ارسال آن نظارت داشته باشد.

بنا بر گفته معاون وزیر جهادکشــاورزی، کاال به کشور 
وارد شــده، دپو شــده و در حال انتقال به تولیدکنندگان 
است. بر اساس ارزیابی هایی که انجام دادیم هفته گذشته 
نیز برای این شرکت جایگزین تعیین کردیم و همه تعهدات 
و وظایف آن به شــرکت پشــتیبانی امور دام واگذار شد تا 
فرآیند تامین نهاده دچار مشــکل نشود. شرکت پشتیبانی 
امور دام نیز به این کار ســرعت داده و به زودی نهاده های 

معوقه تولیدکنندگان تامین می شود.
قربانــی با رد فروش بار مجازی  مدعی شــد که کوتاژ 
صوری اتفاق نیفتاده اســت زیرا حتما باید بار در ســامانه 

بارگذاری شده باشد تا برای تولید قابل خریداری باشد.
پول دریافتی در بانک کشاورزی بلوکه شده

در همین رابطه روز گذشــته عباس عسکرزاده_ معاون 
توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی - با اشاره به تأخیر 
در تحویل نهاده ها توســط شــرکت »الف ت س« گفت: 
مجموعه پول دریافتی در بانک کشــاورزی بلوکه شــده و 
موجود اســت، حتی یک دالر از حســاب بانک مرکزی به 
شرکت پرداخت نشــده است. وی با اشاره به تامین حدود 
۱۰۴ هزار و ۵۰۰ تن نهاده از ۴۹۰ هزار تن اعالمی توســط 
این شرکت افزود: مابقی نهاده ها نیز تا آخر تیر ماه تامین و 

تحویل دامداران و مرغداران خواهد شد.
عسکرزاده با اشــاره به این که تاکنون در مجموع یک 
میلیون و ۳۰۰ هزار تن نهاده توســط این شرکت ها تامین 
شده اســت، گفت: تقریباً ۳۰۰ هزار تن از این میزان باقی 
مانده است که برای تخصیص کیفیت ارزی با بانک مرکزی 
هماهنگ شده که هماهنگی، همدلی و همراهی می طلبد 
که تا آخر تیــر ماه این نهاده ها به دامــداران و مرغداران 
تحویل داده شود. وی با تاکید بر این که یکی از مشکالت 
در تحویل نهاده ها، حمل و نقل اســت، یادآور شد: یکی از 
محدودیت های گمرکهای شــمال بحث حمل و نقل است 
و تمــام تالشــمان را خواهیم کرد که بخشــی از نهاده ها 
را از جنــوب تامین کنیم و تا آخر تیرمــاه تمامی نهاده ها 
به دســت مرغداران و دامداران برســد. با این حال سوال 
اینجاســت اگر بنابر گفته معاونان وزارت جهاد کشاورزی، 
اقدامات این شــرکت قانونی بوده و مرتکب تخلفی نشده 
و تنها کندی حمل و نقل باعث شــده که نهاده به دســت 
دامداران و مرغداران نرســد، پس چرا دستگاههای قضایی 
کشور به کوتاژ صوری اشاره و اعالم کرده اند که با توجه به 
وارد نشدن نهاده، شرکت فوق تخلف کرده است؟ یا اینکه 
چرا باید تعهدات و وظایف شرکتی که مرتکب تخلف نشده 

سریعا به شرکت پشتیبانی امور دام واگذار شود؟

یکشرکتوصدهاابهامکهجنجالیشدهاست

ماجرای تخلف احتمالی در واردات نهاده های دامی

اصل مبلغ سرمایه ســرمایه گذاران، برای نخستین بار 
در تاریخ بازار ســرمایه ایران با اعالم سازمان بورس و اوراق 
بهادار، با استفاده از ســازوکار صندوق های سرمایه گذاری 
تضمین خواهد شــد. به گزارش ایســنا،   موافقت اصولی 
ســازمان بورس با فعالیــت این نوع صندوق صادر شــده 
اســت تا زمینه قانونی برای عرضه محصولی جدید به بازار 
سرمایه ایران فراهم شود. صندوق تضمین اصل سرمایه که 
در آینده ای نزدیک از سوی سبدگردان مفید پذیره نویسی 
خواهد شــد، مهم ترین ریسک ســرمایه گذاری در بورس 

یعنی حفظ اصل سرمایه را در شرایط مختلف بازار تضمین 
می کند. طراحــی این نوع جدید از صندوق در پاســخ به 
دغدغه سرمایه گذاران کم ریسک و همچنین سرمایه گذاران 
تازه وارد به بازار ســرمایه مدنظر قرار گرفته تا بتوانند بدون 
نگرانی از اینکه اصل ســرمایه شان در معرض ریسک قرار 
بگیرد، سرمایه گذاری کنند. مهم ترین وجه تمایز صندوق 
تضمین اصل سرمایه در مقایسه با سهامی و درآمد ثابت به 

نحوه سرمایه گذاری این صندوق ها باز می گردد. نوع فعالیت 
این صندوق، مختلط خواهد بود بنابراین هم در سهام و هم 
در اوراق درآمد ثابت ســرمایه گذاری خواهد کرد. این نوع 
فعالیت، این امکان را برای ســرمایه گذاران فراهم می کند 
تا از نظر پذیرش ریسک مزایایی نظیر صندوق های درآمد 
ثابت داشته باشند و از نظر بهره مندی از بازدهی با شرایط 
نزدیک به صندوق های ســهامی همراه شوند. بر اساس این 

گزارش، چندی پیش آیت اهلل مصباحی مقدم، رئیس کمیته 
فقهی ســازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به ضرر مردم 
در بورس در دو سال گذشته، اعالم کرده بود که این اتفاق 
باعث شد سازمان بورس به کمیته فقهی پیشنهاد تاسیس 
صندوق ســرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه را بدهد. 
روشــی که در راه اندازی این صندوق مطرح شــد این بود 
که حداقل منابعی که مردم از طریق این صندوق وارد بازار 
می کنند تضمین شود و اگر رشد سهم نیز از میزانی باالتر 

رفت مازاد آن در اختیار صندوق قرار بگیرد.

با وجود اینکه آمار جهانی از رشــد ســرعت اینترنت در کشور خبر می دهد، 
امــا تجربه کاربران ایرانی از ســرعت اینترنت رضایت بخش نیســت.به گزارش 
ایرنا، مدتی اســت طی تماس هایی که با تحریریه ایرنا گرفته می شود، مردم از 

نارضایتی در حوزه دسترسی به اینترنت صحبت می کنند. 
 با توجه بــه عقب ماندگی که در حوزه اینترنت ثابــت وجود دارد، تمام بار 
ترافیکی کاربران به سمت شبکه سیار رفته است. این موضوع سبب شده تا برای 
توسعه فّناوری اینترنت ســیار، به سرمایه گذاری چند برابری نیاز داشته باشیم 
چرا که در چند سال گذشته، به دالیل شرایط اقتصادی، تحریم ها، افزایش نرخ 
ارز و مصوبــه دولــت برای عدم افزایش تعرفه اینترنت در ســال ۱۴۰۰ و ثابت 
نگه داشــتن قیمت اینترنت برای مدت زمان طوالنی، سرمایه گذاری متناسب در 
این بخش اتفاق نیفتاده است. پاسخ وزیر ارتباطات به گالیه کاربران در خصوص 
کندی اینترنت این است که برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت 
برای توسعه اینترنت در حال انجام است تا بتوان به واسطه آن سرعت اینترنت را 
افزایش داد، اما واقعیت این است که تجربه کاربران این روزها تجربه خوشایندی 
نیست. اختالل، کندی، قطع و وصل شدن ارتباط از محتمل ترین اتفاقاتی است 

که برای کاربر در زمان اتصال به اینترنت رخ می دهد. 
بیش از پنج هزار شکایت از سرعت اینترنت 

در یک ماه
آخرین آماری که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور از تعداد 
شــکایت های حوزه اینترنت در یک ماه گذشته منتشر کرده نیز نشان می دهد، 
میزان نارضایتی کاربر از ســرعت اینترنت، اندک نیست. در بازه زمانی یک ماهه 

بیش از پنج هزار و ۴۰۰ شــکایت در حوزه اینترنت به ثبت رســیده که از این 
تعداد شکایت ۷۲ درصد آن مختومه شده است.

اینترنت کند است
در اوایل دهه ۹۰ تنها چهار میلیون نفر از جمعیت ایران به اینترنت دسترسی 
داشــتند که ۸۰ هزار نفر از آن ها کاربر فعال اینترنت تلفن همراه بودند. ســال 
۹۳، تعداد مشترکین ADSL )خط مشترک دیجیتال نامتقارن( در کل کشور 
چیــزی حدود چهار میلیون نفر و ظرفیت سرویســی که برای اینترنت موبایل 
ایجاد شد، کاًل ۳۰۰ هزار نفر را پوشش می داد که از این ظرفیت فقط ۸۰ هزار 

نفر کاربر فعال به حساب می آمدند؛ آن هم فقط نسل سوم اینترنت همراه.
در آن زمان شاید دسترسی محدود به اینترنت در حد وبگردی و عضویت در 
پیام رسان های نسل اول، می توانست نیاز مخاطب را تامین کند اما از چند سال 
قبل که توســعه اینترنت در کشور شدت گرفت، کاربران دیگر آن نسل ابتدایی 
مصرف کننده اینترنت نبودند و نیاز به زیرســاختی داشتند که بتوانند از دیگر 

قابلیت های فضای مجازی نیز استفاده کنند.
این زیرســاخت در اینترنت سیار مهیا شد و ورود نسل سوم، چهارم و پنجم 
اینترنت، کاربران را به ســمت اســتفاده از این فّناوری ســوق داد. چند سالی 
اســت که بار ترافیکی اینترنت سیار به همین واسطه افزایش پیدا کرده و حتی 
اختصاص باند فرکانســی ۲۳۰۰ به اپراتورهای سیار نیز هنوز نتوانسته مشکل 
کنــدی اینترنت را رفع کند. اپراتورها اکنون در مرحله تهیه و تأمین تجهیزات 
قرار دارند و بخشــی از تجهیزات هم در نقاطی با ترافیک باالتر نصب شده اند و 

در جاهایی هم کیفیت اینترنت بهتر شده است اما کفایت نمی کند.

مشکالت مالی یا تجهیزات؟
با توجه به این که مالحظاتی از ســوی مســئولین درباره تعرفه های اینترنت 
همراه و ســیار وجود دارد، آن ها هیچگاه با جزئیات به شــرح افزایش تعرفه ها 
نمی پردازند، اما ماجرا این است که سال ها است تعرفه اینترنت افزایش نداشته 
و تجهیزاتی که فّناوری آن قدیمی شــده، دیگر قابلیت این را ندارند که رضایت 
کاربــر را جلب کنند. اصالح تعرفه ها و ارائه تســهیالت بــه اپراتورها از جمله 

کارهایی است که می تواند فرصت سرمایه گذاری در این حوزه را فراهم کند.
مســئله دیگر حرکت به ســمت فّناوری هایی است که دسترسی به اینترنت 
با ســرعت باال را فراهم می کند. تکنولوژی های قدیمی مانند ADSL می تواند 
ســرعت حداکثر ۱۶مگابیت بر ثانیه را برای کاربر مهیا کند، برای دستیابی به 
ســرعت های باال باید به ســمت جایگزینی ADSL با VDSL پیش برویم و 

تمام دستگاه ها برای اجرایی کردن پروژه ملی فیبرنوری پای کار بیایند.

تضمیناصلسرمایهدربازاربورس

اعتراضبهکاهشسرعتواختاللدراینترنت

افزایش قیمت مســکن در خرداد امسال در مقایسه 
با خرداد سال گذشــته برای خانوارهای ایرانی نزدیک 
به ۳۲ درصد و در یک ماه گذشــته ۲.۳ درصد بود که 
البته آمار از افت ۸ درصدی شــتاب تورم ماهیانه این 
بخش حکایت دارد. به گزارش ایســنا، بازار مسکن در 
کل کشــور، سومین ماه از ســال جاری را با رشد ۲.۳ 
درصدی قیمت نسبت به ماه گذشته پشت سر گذاشت. 
طبق اعــالم مرکز آمار از شــاخص قیمــت کاالها و 
خدمات مصرفی خانوارهای کشور، تورم سالیانه مسکن 
)دوازده ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۱( کل کشــور به 
۲۷.۵  درصد رســید. رشــد ماهیانه قیمت مسکن نیز 
۲.۳ درصد بود. ماه گذشــته این شــاخص ۲.۵ درصد 
اعالم شــد که از افت ۸ درصدی شــتاب تورم ماهیانه 
بخش مســکن حکایت دارد. از طرف دیگر تورم نقطه 
به نقطه که شاخص تغییر قیمت خرداد امسال نسبت 
به خرداد سال گذشته را نشان می دهد ۳۱.۹ درصد به 
ثبت رسید. این شاخص برای سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ 

به ترتیب ۲۴.۲ درصد و ۲۸.۱ درصد بود.
رشد ۲۷ درصدی سالیانه قیمت مسکن طی خرداد 
۱۴۰۱ در شــرایطی رخ داد کــه در همین زمان تورم 
عمومی سالیانه ۳۹.۴ درصد و تورم نقطه به نقطه ۵۲.۵  
درصد شــد. تورم عمومی  ماهیانه نیز ۱۲.۲ درصد به 
ثبت رســید. تورم سالیانه مسکن کل کشور در خرداد 
ســال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیــب ۲۲.۶ درصد و 
۲۸.۸ درصــد بود. در خردادماه ســال ۱۴۰۱ این عدد 
به ۲۷.۵ درصد رســید. اگرچه قیمت برخی کاالها در 
خرداد امسال با رشد مواجه شد اعداد و ارقام از افت ۴.۵ 
درصدی تورم سالیانه مسکن حکایت دارد. با این حال 
آمار توضیح می دهد که طی ســه سال گذشته قیمت 
مســکن حدود ۷۹ درصد افزایش یافته است. از طرف 

دیگر نرخ رشــد اجاره بها در ماه های خرداد سال های 
۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ بــه ترتیب ۲۴.۱ درصد، ۲۷.۸ درصد 
و ۳۱.۷ درصد بوده اســت. در واقــع تورم اجاره بها در 
خرداد امسال در مقایسه با سال گذشته ۱۴ درصد رشد 
داشــت. تورم ماهیانه اجاره بها نیز در خرداد ۱۴۰۱ به 
میزان ۲.۳ درصد بود. ماه گذشــته این رقم ۲.۵ درصد 
اعالم شد که آمار از افت ۸ درصدی تورم اجاره در یک 

ماه اخیر حکایت دارد.
اگرچه آمار از حرکت بازار مســکن در محدوده ۱۲ 
درصد کمتر از نرخ تورم حکایت دارد، اختصاص بخش 
قابل توجهی از هزینه خانوارها به تامین مســکن، آنها 
را با چالش های جدی مواجه کرده اســت. تخمین زده 
می شــود که حدود ۶۵ درصد نقدینگی خانواده ها در 
شهر تهران به مسکن اختصاص می یابد. بر این اساس 
هــر نوع تغییر قیمت در این بخش، خانوارها بخصوص 

اقشار اجاره نشین را دچار چالش های اساسی می کند.
ارایه آمار از میانگین رشــد قیمت مســکن در کل 
کشور اوضاع به نسبت بهتری را در مقایسه با کالنشهرها 
به تصویر می کشد؛ چرا که تورم مسکن در تمامی نقاط 
کشور یکسان نیست. به طور مثال رشد قیمت خانه در 
شهرهای کوچک و روستاها معموال کمتر از کالنشهرها 

و بخصوص تهران است.
بین ســال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ قیمت مســکن در 
تهران با رشــد بیش از ۶۰۰ درصد مواجه شــده و در 
حــال حاضر به ۳۶ میلیــون و ۳۵۰ هزار تومان در هر 
متر مربع رسیده است. هرچند تحت تاثیر کاهش شدید 
توان متقاضیان، نرخ رشــد قیمت مسکن در یک سال 
اخیر تا حدودی کند شده و به ۲۶ درصد رسیده است؛ 
در حالی که سال ۱۳۹۹ در مقاطعی بازار مسکن شهر 

تهران تورم ۹۹ درصدی سالیانه را نیز به ثبت رساند.

صاحبان درآمد امــالک اجاری باید تا پایان تیرماه 
اظهارنامه درآمد امالک اجاری عملکرد سال ۱۴۰۰ را 
ارائه کنند که ۷۵ درصد درآمد اجاره امالک مشــمول 

مالیات بوده و ۲۵ درصد آن معاف از مالیات است.
به گزارش ایســنا، مالیات بر درآمد امالک از انواع 
مالیات مستقیم اســت که انواع درآمدهای حاصل از 
ملک را شــامل می شود و مالیات بر اجاره امالک یکی 
از ســه نوع مالیات بر درآمد امالک است که به درآمد 
حاصل شــده اشــخاص حقیقی و حقوقی بابت اجاره 

امالک و مستغالت در ایران تعلق می گیرد.
درآمد مشمول مالیات امالکی که به اجاره گذاشته 
می شــوند، عبارت است از کل مال االجاره اعم از نقدی 
و غیرنقدی پس از کســر ۲۵ درصــد بابت هزینه ها و 
اســتهالکات و تعهدات مالک نســبت به مورد اجاره؛ 
بنابراین ۷۵ درصد درآمد اجاره امالک مشمول مالیات 
بوده و ۲۵درصد آن معاف از مالیات اســت. همچنین، 
ملکی که کســب درآمد از اجاره آن مشــمول مالیات 
اجاره می شــود، می تواند ملک مســکونی، اداری و یا 
تجاری باشد. البته، کاربری ملک در شمول آن نسبت 
بــه قوانین مربوط بــه مالیات بر درآمــد اجاره ملک، 
بی تاثیر اســت و این مالیات فقط به مبلغ اجاره تعلق 
می گیرد. الزم به ذکر اســت که مالیات بر درآمد اجاره 
مربوط به صاحبان امالک است و ارتباطی به مستاجر 
ندارد. مطابق تبصــره ماده ۱۳۱ قانــون مالیات های 
مســتقیم، به ازای هر ۱۰ درصد افزایش درآمد ابرازی 
مشمول مالیات اشــخاص موضوع این ماده نسبت به 
درآمد ابرازی مشــمول مالیات سال گذشته آنها، یک 
واحــد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های 
مذکور کاســته می شود که شــرط برخورداری از این 
تخفیف، تســویه بدهی مالیاتی ســال قبل و تسلیم 

اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعالم شده از سوی 
سازمان امور مالیاتی است.

مــوارد معافیت از مالیات بــر درآمد اجاره ملک در 
سال ۱۴۰۰

طبق این گــزارش، برخی از امــالک از مالیات بر 
درآمد اجاره معاف هستند که موارد آن ها به شرح زیر 

ذکر شده است:
۱.امالکی که مورد سکونت پدر یا مادر یا همسر یا 

فرزند یا اجداد یا افراد تحت تکفل مالک است.
۲.امالک مــورد اجاره، درتهران تا ۱۵۰ متر مربع و 

در سایر نقاط تا ۲۰۰ مترمربع.
۳.مالکان مجتمع های مســکونی دارای بیش از سه 
واحد اســتیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن 
بنا به اعالم وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا 
می شوند در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بر 

درآمد امالک اجاری معاف است.
۴.اگر شــخص مالک هیچ درآمدی به غیر از اجاره 
ملک خود ندارد تا میزان معافیت مالیاتی که هر ساله 
اعالم می شود از پرداخت مالیات معاف است که سقف 
و کف معافیت مالیاتی توســط ســازمان امور مالیاتی 
اعالم می شود. در این بین، براساس اعالم سازمان امور 
مالیاتی، کلیه اشــخاصی که ملک یا امالک خود را به 
اجاره واگذار کرده اند و درآمدی از آن دارند، مشــمول 
مالیات بوده و موظف اند تا پایان تیرماه سال جاری به 
ســامانه my.tax.gov.ir مراجعه و نسبت به تسلیم 
اظهارنامه مالیات بردرآمد اجاره امالک عملکرد ســال 

۱۴۰۰ خود اقدام کنند.
 هر مؤدی مشمول، در اظهارنامه الکترونیکی مالیات 
بردرآمد اجاره امالک باید بــه ازای تمام امالک مورد 

اجاره در کل کشور یک اظهارنامه ارائه کند.
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