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شناسايي ۵۸۰ تخلف كسب و كار اينترنتي

نتايج پايش ۳۵۰۰ كسب و كار داراي نماد اعتماد الكترونيكي، حاكي 
از آنس�ت كه فعاليت ۵۸۰ كس�ب و كار با تخلف همراه بوده است. 
به گزارش خبرگزاري صدا و س��يما، علي رهبري رئيس مركز توسعه 
تجارت الكترونيكي در حاشيه پنجاه و چهارمين جلسه كميته نظارت 
بر كسب و كار هاي اينترنتي در جمع خبرنگاران گفت: در ۳۳۰ كسب 
و كار اينترنتي، درگاه پرداخت در حالي فعال بوده كه تاريخ اعتبار نماد 
اين كسب و كار، ابطال، تعليق يا منقضي ش��ده بود، در ۱۸۰ كسب و 
كار با وجود تعليق، از لوگوي اعتماد الكترونيك اس��تفاده شده  است و 
۷۰ كسب و كار اينترنتي نيز به عرضه كاال هاي ممنوعه از جمله سكه، 

رمزارز، دارو، اسلحه و مشروبات الكلي اقدام كرده بودند. 
وي با اش��اره به مرحله نخس��ت طرح پايش هوش��مند كسب و كار ها 
در فضاي مجازي افزود: تا پيش از اين، نظارت ها بر فعاليت كس��ب و 
كار هاي اينترنتي به صورت سنتي و انس��ان محور انجام مي شد، اما با 
اقدامات انجام گرفته در ماه هاي گذش��ته، طرح پايش��گر هوشمند به 
اجرا درآمد كه اين پايشگر هوشمند با سه نوع سناريوي پايش، كسب 
و كار هاي اينترنتي را در ح��وزه پايش فروش كاال هاي ممنوعه، پايش 
اصالت نماد الكترونيك و پايش اس��تفاده از درگاه هاي پرداخت مورد 

نظارت و بازرسي قرار داد. 
رئيس مركز توس��عه تجارت الكترونيك وزارت صمت با بيان اينكه در 
مراحل بعدي اين طرح، پايشگر هوشمند همه كسب و كار هاي اينترنتي 
و حتي كسب و كار هاي فعال در پيام رسان ها و شبكه هاي اجتماعي را 
مورد رصد و پايش مستمر قرار خواهد داد، افزود: هم اكنون حدود ۵۴ 
هزار كسب و كار اينترنتي داراي نماد اعتماد هستند و حدود ۳۸۰ هزار 
كسب و كار هم بدون اخذ اين نماد درحال فعاليت هستند،بنابراين با 
توجه به گس��تردگي پايش ها و همچنين پيچيدگي هاي فني، در نظر 
داريم به منظور استفاده از توان علمي نخبگان و دانشگاهيان و پردازش 
هرچه بهتر اطالعات و پايش دقيق تر كسب و كار هاي اينترنتي مسابقه 

بزرگي برگزار كنيم. 
وي در ادامه با تأكيد بر تغيير الگوي ذهني در موضوع كسب و كار هاي 
اينترنتي گفت: ما در اين تغيير الگويي به دنبال آن هستيم تا به سمتي 
حركت كنيم كه با تس��هيل فرايند صدور نماد اعتماد، ش��كل گيري 
كسب و كار هاي نوپا را تسهيل كنيم، اما در ادامه قصد داريم تا با تقويت 

نظارت ها و پايش ها، از حقوق مصرف كنندگان نيز حمايت كنيم. 
آقاي رهبري با تأكيد بر رتبه بندي كسب و كار هاي اينترنتي افزود: ما 
به دنبال رتبه بندي كس��ب و كار هاي اينترنتي هستيم كه در اين باره 
اطالعات مورد نظر جمع آوري شده و تا پايان شهريور ماه يا اوايل مهر، 

نتايج رتبه بندي كسب و كار هاي اينترنتي را اعالم مي كنيم. 
وي اضاف��ه ك��رد: رتبه بندي كس��ب و كار ه��اي اينترنتي بر اس��اس 
شكايت هاي مشتريان، سوابق كسب و كارها، توان مديريتي و مواردي 
از اين دست انجام مي شود تا كاربران و مصرف كنندگان بدانند هر سايت 

تا چه اندازه قابل اعتماد است. 
....................................................................................................

 شناسايي دهك هاي پردرآمد
 براي حذف يارانه تا پايان سال

وزير تع�اون، كار و رف�اه اجتماعي ب�ا تأكيد بر ح�ذف دهك هاي 
پر درآم�د تا پاي�ان امس�ال گفت: امكان شناس�ايي س�ه دهك 
س�خت اس�ت و ما با دقت و وس�واس شناس�ايي افراد پردرآمد 
را انج�ام مي دهي�م ت�ا آخ�ر ش�هريور اي�ن شناس�ايي آغ�از 
مي ش�ود و اميدواريم تا پايان س�ال شناس�ايي به اتمام برس�د. 
به گزارش »فارس«، محمد ش��ريعتمداري در حاش��يه نشست زنان 
تعاونگر در پاس��خ به س��ؤالي مربوط به تكليف دولت براي شناسايي 
دهك هاي پردرآمد و ح��ذف يارانه آنها گفت: م��اه قبل مهلت اجراي 
آيين نامه و دستورالعمل شناسايي دهك هاي پردرآمد به پايان رسيد 
و ابالغ ش��د، در آيين نامه عالوه بر اينكه وزارت تعاون مسئول است، با 
همكاري وزارت ارتباطات و س��ازمان برنامه بودجه، وزارت كش��ور در 

جهت اجراي دستورالعمل اقدام مي كنند. 
وي گفت: همچنين اس��تانداران براي شناسايي اقش��ار با درآمد باال 
همكاري مي كنن��د و بانك هاي اطالعات��ي موجود اس��تان ها را بايد 
شناسايي و معرفي كنند كه البته هنوز اين دستورالعمل به استانداران 
ابالغ نشده است، به محض اينكه دستورالعمل اجرايي آماده و ابالغ شود، 
كار شناسايي دهك ها انجام مي شود. وزير تعاون گفت: همه دستگاه ها 
هنوز اطالعات مربوطه را به استانداران نداده اند و اطمينان داشته باشيد 
هر ميزان كه امكان شناسايي اقشار پردرآمد وجودداشته باشد،  طرح 
شناسايي دهك ها و حذف آنها از يارانه با كمترين خطا انجام مي شود. 

شريعتمداري در پاسخ به سؤالي در مورد امكان حذف سه دهك از يارانه 
گفت: امكان شناسايي سه دهك سخت اس��ت و ما با دقت و وسواس 
شناسايي افراد پردرآمد را انجام مي دهيم تا آخر شهريور اين شناسايي 

آغاز مي شود و اميدواريم تا پايان سال شناسايي به اتمام برسد. 
وزير تعاون همچنين با بي��ان اينكه با همكاري بانك توس��عه تعاون، 
كارت هاي مرابحه ۵۰ ميليون توماني با نرخ ۱۰ درصد براي شركت هاي 
تعاوني درنظر گرفته مي شود، گفت: قدم بعدي براي اختصاص منابع 
قرض الحسنه به تعاون و وام هاي ۱۰ ميليون توماني اشتغال روستايي 

برداشته خواهد شد.  
....................................................................................................

 افزايش ۲۱ درصدي قيمت بليت قطار
در مسيرهاي پرتردد

وزير راه و شهرس�ازي از افزايش ۲۱ درصدي قيمت بليت قطار در 
مس�يرهاي پرتردد خبر داد و گفت: اميدواريم شركت هاي ريلي 
كيفيت خدمات خود را افزايش دهند و رضايت مردم را جلب كنند. 
به گزارش پارسينه، محمد اسالمي در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
2 هزار ميليارد تومان وزارت راه و شهرسازي با سازمان برنامه و بودجه 
قرارداد امضا كرده كه ۹ شركت توليدكننده ناوگان ريلي و ۱۶ شركت 

بهره بردار در اين قرارداد حضور دارند. 
وي با بيان اينكه امضاي اين قرارداد سبب شد تا شركت هاي توليدكننده 
ناوگان ريلي كه سال گذشته فعاليت آنها متوقف شده بود، امسال همگي 
فعال شوند، در پاسخ به پرسشي درباره افزايش قيمت بليت قطار گفت: 
شركت هاي حمل و نقل ريلي همگي به بخش خصوصي تعلق دارند و 
وقتي هر ساله رقم جديد حقوق و مزايا تصويب مي شود، كاركنان اين 
شركت ها مشمول اين افزايش مي شوند. همچنين برخي كاال هايي كه 
در داخل قطار توزيع مي شود با افزايش رو به رو شده و اين هزينه ها بر 

شركت هاي ريلي تحميل شده است. 
وزير راه و شهرس��ازي ادامه داد: ما در ش��وراي عالي ترابري با حضور 
سازمان تعزيرات و س��ازمان حمايت مبلغي را كه براي افزايش قيمت 
مسير هاي ريلي تعيين كرده ايم با رعايت حال مردم تعديل كرديم، اما 
اين شركت ها به صورت درآمد- هزينه اداره مي شوند و دولت نمي تواند 

منابع يارانه اي خود را به پول بليت قطار اختصاص دهد. 
اسالمي يادآور شد: با اين حال سعي كرده ايم برخي مسير هاي پرتردد 
مانند مسير تهران – مش��هد را با حداقل افزايش قيمت، نرخ جديد را 
تعيين كنيم. اين متوسط 2۱ درصد افزايش قيمت بليت قطار مصوبه 
قانوني اس��ت و اميدواريم ش��ركت هاي ريلي كيفيت خدمات خود را 
افزايش داده و رضايت مردم را جلب كنند. وزير راه در پاسخ به پرسشي 
مبني بر قيمت بليت هواپيما گفت: ما با تخلف و گرانفروش��ي برخورد 
مي كنيم، پايه قيمت بليت هواپيما، نرخ مصوب آذر ۹۷ است و اگر كسي 
غير از اين نرخ ها بليت خريداري كند مي تواند به س��ازمان هواپيمايي 
كشوري شكايت كند. شركت هواپيمايي گرانفروش نيز جريمه شده و 

مالك ما نرخ مصوب آذر ۹۷ خواهد بود. 

در حال�ي وزي�ر صم�ت ب�ر واگ�ذاري س�هام 
خودروسازان اصرار دارد كه ۱۲ تير ماه ،اعضاي 
ش�وراي نگهبان در نامه اي ب�ه رئيس مجلس، 
واگ�ذاري باقيمانده س�هام خودروس�ازان به 
بخش خصوصي را مغاير با بند ج سياس�ت هاي 
كل�ي اص�ل 44 قانون اساس�ي دانس�ته و اين 
واگ�ذاري را غي�ر قانون�ي اعالم كرده اس�ت. 
هرچند كه رضا رحماني معتقد اس�ت كه موانع 
موج�ود در مس�ير اي�ن واگ�ذاري در نهاي�ت 
برط�رف خواهد ش�د. زي�را بن�ا به اظه�ارات 
مدي�ران س�ازمان خصوصي س�ازي واگذاري 
خودرو س�ازها مصوبه س�ران س�ه قوه را دارد. 
موضوع واگذاري سهام خودروسازان خرداد امسال 
در طرح س��اماندهي صنعت خودرو م��ورد توجه 

نمايندگان مجلس قرار گرفت. 
در ماده 2 اين طرح كه براي تأييد به شوراي نگهبان 
ارسال شد، آمده است: دولت موظف است طي سه 
سال از الزم االجرا شدن اين قانون با اجراي صحيح 
سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و قانون 
اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و 
اصالحات بعدي آن و سياست هاي كلي توليد ملي، 
كار و سرمايه ايراني، زمينه رقابت پذيري در صنعت 
خودرو را به نح��وي فراهم كند ك��ه تصدي گري 
دولت خاتمه يافته و دولت صرفاً اقدامات نظارتي و 

سياستگذاري و تنظيم گري را انجام دهد. 
در روند بررسي اين طرح در شوراي نگهبان، اعضاي 
اين شورا ۱2 تيرماه طي نامه اي به الريجاني رئيس 
مجلس، واگذاري باقي مانده سهام خودروسازان به 
بخش خصوصي را مغاير با بند ج سياست هاي كلي 
اصل ۴۴ قانون اساسي دانست و اين واگذاري را غير 

قانوني اعالم كرد. 
اعضاي ش��وراي نگهب��ان معتقدند م��اده 2 طرح 
مجلس مبني ب��ر واگ��ذاري ۱۰۰ درصد س��هام 

بنگاه هاي مش��مول ص��در اصل ۴۴ ب��ا بند »ج« 
سياست هاي كلي اصل ۴۴ و در نتيجه بند۱ اصل 
۱۱۰ مغاير اس��ت. در بند ج آمده است: در معادن 
و صنايع بزرگ و صنايع مادر، دولت مي تواند فقط 
۸۰ درصد از سهامش را واگذار كند. به عبارت ديگر 
اگرچه ه��م اكنون نگاهي به تركيب س��هام داران 
نشان مي دهد كه س��هم دولت بسيار بيشتر از 2۰ 
درصد است ولي در ظاهرچون سهم ۱۴ درصدي 
ايران خودرو و ۱۷/۳۱ درصدي سايپا دولت كمتر از 
2۰ درصد است، اين سهام ها قابل واگذاري نيست. 
با ارسال نامه شوراي نگهبان به مجلس، نمايندگان 
مجلس نس��بت به اصالح طرح ساماندهي صنعت 
خودرو اقدام كردند و در ماده 2 طرح مذكور، عبارت 

»تصدي گري دولت خاتمه يافته« حذف شد. 
به اين ترتي��ب بحث واگ��ذاري س��هام دولت در 
شركت هاي خودروساز منتفي ش��ده و با توجه به 
اينكه اين سهم در شركت هاي خودروساز كمتر از 
2۰ درصد است نبايد انتظار داشت كه اين واگذاري 
اتفاق بيفتد. البته در ش��رايط فعلي كارشناس��ان 
معتقدند با توجه به انحصاري ب��ودن بازار خودرو، 
واگذاري سهام خودروس��ازان فقط باعث تشديد 
انحصار و بدتر ش��دن وضعيت بازار خواهد شد. از 
همين رو مي توان تفسير شوراي نگهبان از بند ج 
سياست هاي كلي اصل ۴۴ را مهر پاياني بر موضوع 
واگذاري باقي مانده سهام دولت در ايران خودرو و 

سايپا دانست. 
   تأكيد وزي�ر صنعت بر واگ�ذاري تا پايان 

سال آينده
به رغم مغايرت قانوني واگذاري خودروس��ازان به 
بخش خصوصي، وزير صمت همچنان بر واگذاري 
س��هام دولتي تأكيد دارد و معتقد است كه موانع 
موجود در مس��ير اين واگذاري در نهايت برطرف 

خواهد شد. 

رضا رحماني كه زماني در خانه ملت مس��ئوليت 
قانون گذاري داش��ت، اكن��ون به دنب��ال راه هاي 
جديد براي واگذاري س��هام و رف��ع مغايرت هاي 
قانوني است. وي مي گويد: در حال حاضر در بخش 
واگذاري س��هام دولت در حوزه خودروسازي سه 
بس��ته واگذاري تعيين كرده ايم، بسته اول مربوط 
به واگذاري اموال و امالك غيرتوليدي است، بسته 
دوم واگذاري نيز مربوط به شركت هاي تابعه و بسته 
سوم هم در ارتباط با شركت هاي اصلي است كه اين 

واگذاري ها بر اساس برنامه در حال انجام است. 
زهره عالي پور، معاون سازمان خصوصي سازي نيز 
با اش��اره به موافقت ش��وراي هماهنگي اقتصادي 
س��ران قوا با واگذاري باقي مانده س��هام دولت در 
ايران خودرو و سايپا  مي گويد: وزارت اقتصاد مجوز 
واگذاري باقي مانده س��هام دولت در دو ش��ركت 
خودروسازي را از شوراي هماهنگي اقتصادي سران 

قوا دريافت كرده است. 
   واگذاري خودروس�ازان، رفتن به بيراهه 

است
همچنين به��زاد اعتم��ادي، قائم مقام س��ازمان 
گس��ترش در اين خصوص به »فارس« مي گويد: 
سازمان گس��ترش به عنوان س��هامدار باقيمانده 
دولتي در دو ش��ركت ايران خودرو و س��ايپا بارها 
مخالفت خود را ب��ا واگذاري اين بخش از س��هام 
خودروسازان اعالم كرده است. واگذاري سهام ۱۴ 
و ۱۷ درصدي دو ش��ركت ايران خودرو و سايپا به 

بخش خصوصي به بيراهه رفتن است. 
اعتمادي با بيان اينكه واگذاري باقي مانده س��هام 
دو شركت ايران خودرو و سايپا به بخش خصوصي 
عملي نخواهد شد، مي گويد: موضوع مخالفت ايدرو 
در بحث واگذاري ها مطرح نيست، بلكه معتقديم 
صنعت خودرو بايد يك رگوالتوري داشته باشد تا 
ارتباط بين تصميم گيران با توليدكنندگان توسط 

سازمان پوشش داده شود. به نظر مي رسد سازمان 
گسترش تخصصي ترين سازمان براي اين ارتباط 
است، فارغ از اينكه سهامدار باشد يا نباشد. در عين 
حال، برخي كارشناسان معتقدند در صورت انجام 
واگذاري سهام خودروسازان بايد عالوه بر ارزيابي 
مجدد داراي��ي اين ش��ركت ها، اهليت طرف هاي 

متقاضي خريد سهام نيز بررسي شود. 
عالي پور، معاون سازمان خصوصي سازي با تأكيد 
بر اهميت موضوع اهليت متقاضيان خريد س��هام 
شركت هاي خودروساز مي گويد: با توجه به اينكه در 
قانون بر لزوم داشتن »اهليت« براي واگذاري سهام 
تأكيد شده، الزم است نمايندگان شوراي اسالمي 
تعريف دقيقي از اين واژه ارائه دهند، زيرا هر كسي 
از نگاه خود تعبيري از اهليت دارد و بنابراين ممكن 

است برخي واگذاري ها را مردود بداند. 
عالي پ��ور مي گويد: ضمن ايج��اد هماهنگي الزم 
ميان نهادهاي مختلف در بحث واگذاري س��هام 
خودروسازان، بايد دستورالعملي قانوني و مستند 
حقوقي براي اين بند قانوني )اهليت( در نظر گرفته 

شود. 
   واگذاري براي تأمين كسري بودجه دولت

مي��الد بيگ��ي، مدير بخش خ��ودرو انديش��كده 
اميركبير نيز  مي گويد: يكي از كارهاي مرگبار در 
خصوصي سازي اين است كه نيت و هدف دولت ها 
از واگذاري براي تأمين كسري بودجه باشد و اين 

بدترين حالت است. 
وي با طرح اين س��ؤال كه چه ش��د امسال مجدداً 
بحث خصوصي سازي ش��ركت هاي بزرگ دولتي 
پيش كشيده شد، ادامه مي دهد: به نظر من در جلسه 
سران سه قوه دولت براي تأمين كسري بودجه خود 
اين مسئله را مطرح كرد و در آنجا مصوب شد كه 
به ان��دازه ۱۰ هزار ميليارد توم��ان از اموال دولتي 
براي جبران كسري بودجه واگذار شود و بعد از آن 
گفته شد دو شركت ايران خودرو و سايپا را واگذار 
مي كنيم، اما نيت اصلي براي تأمين كسري بودجه 
بود و ساير اولويت هاي توسعه  كش��ور در ذيل آن 

قرار مي  گيرد. 
بيگي ادامه مي دهد: گفته مي شود در ايران خودرو 
بلوك 2۰ درصدي دس��ت يك بخش خصوصي 
است، سياستگذار ناله مي كند كه سهام را به بخش 
خصوصي واگذار كرديم در حالي كه انحصار ايجاد 
كرده است. بايد فكري به حال انحصار داخل كشور 
شود و تا اين انحصار وجود دارد خصوصي سازي 
ص��ورت نمي گي��رد. همچنين تابع س��ود بنگاه 
چگونه است، سياست تعرفه واردات خودرو چه 
مي شود و اينها سؤاالتي است كه در مورد واگذاري 
خودروس��ازان به بخش خصوصي وج��ود دارد. 
چگونه خودروسازان خودروهاي قديمي را از خط 
توليد خارج نمي كنند،  زيرا آنها نگران مش��تري 
هم نيستند بازار، بازار تقسيم و تضمين شده براي 

آنها وجود دارد. 
به نظر مي رس��د  موضوع واگذاري باقيمانده سهام 
دولت در شركت هاي خودروساز در حالي در فراز 
و نشيب قرار دارد، ابتدا بايد وضعيت بازار، انحصار 
موجود و عقب ماندگي صنعت خودرو برطرف شود 
تا پس از آن ش��اهد واگذاري ب��ه بخش خصوصي 
كارآمد و بهره ور باش��يم، بخ��ش خصوصي اي كه 
به فكر تقويت توليد داخ��ل و جلب رضايت مردم 

باشد، نه واردات.

گزارش »جوان« از موافقان و مخالفان قدرتمند واگذاري ايران خودرو و سايپا 

شوراي نگهبان با واگذاري خودروسازان مخالفت كرد
شوراي نگهبان واگذاري سهام خودروسازان را مغاير با سياست هاي اصل 44 قانون اساسي عنوان كرد، اما مسئوالن سازمان خصوصي 
مدعي اند كه وزارت اقتصاد مجوز واگذاري باقيمانده سهام دولت در ۲ شركت خودروسازي را از شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا 

دريافت كرده است

بر اساس ابالغيه وزارت راه و شهرسازي به صورت 
ميانگي�ن ۲۱ درصد ن�رخ ع�وارض آزادراهي در 
كش�ور افزايش پيدا كرده، اين در حالي است كه 
خدمات مناسبي در بسياري از اين آزادراه ها ارائه 
نمي شود و مس�افران همچنان از نبود روشنايي 
كاف�ي و كيفي�ت آس�فالت ها ناراضي هس�تند.  
به گزارش »ج��وان آنالين« يكي از مس��ائلي كه در 
بخش حمل و نقل جاده اي موجب اعتراض و گاليه 
مسافران ش��ده، موضوع عوارض آزادراه ها بوده كه 
بي منطق گران اس��ت و البته هر چن��د وقت يكبار 
گران تر هم مي ش��ود. در واقع نح��وه قيمت گذاري 
عوارض آزادراه ها هميشه براي مردم مبهم بوده و اين 
سؤال را برايشان ايجاد كرده كه افزايش نرخ عوارضي 
آزادراه بر چه پايه و اساسي است و اين مبلغ در ازاي 
چه خدماتي دريافت مي شود؟ به گفته صاحبنظران،از 
آنجايي كه مدت زمان اجراي پروژه هاي عمراني مانند 
ساخت آزاد راه ها در كشور ما بس��يار طوالني است 
و چندين سال طول مي كش��د،بنابراين پيمانكاران 
پروژه، هزينه كم كاري و سوء مديريت خودرا به گردن 
مسافران و مردم مي اندازند و با افزايش غير منطقي 
عوارض عبور و مرور از آزاد راه ها ، زيان خود را جبران 
مي كنند. در اين ميان مسئوالن وزارت راه كه به عنوان 
كارفرما مكلفند به عملكرد پيمانكاران نظارت كنند به 
داليل نامعلومي همواره با اين خواست پيمانكار پروژه 
همراهي كرده و با افزايش عوارض بر اساس نرخ تورم 

ساالنه موافقت مي كنند. 
اخيراً خبري مبني بر افزايش نرخ عوارض آزادراه ها 
با دستور وزير راه و شهرسازي منتشر شده است كه 
بر اس��اس ابالغيه وزير راه و شهرس��ازي به صورت 
ميانگين 2۱ درصد نرخ عوارض آزادراهي در كشور 

افزايش پيدا كرده، مس��ئله اي كه بار ديگر موجي از 
اعتراضات از سوي مسافران را به راه انداخته است. 

  گراني نرخ عوارض آزادراه ها
 به چه علتي؟

گراني نرخ عوارض آزادراه ها در حالي اتفاق مي افتد 
كه مسافران نسبت به عدم رس��يدگي به آسفالت، 
روش��نايي ناكافي، عدم نصب بل��وك و نبود عالئم 
هشدار دهنده راهنمايي و رانندگي در مسير آزادراه ها 
گاليه هايي را مطرح كرده ان��د. در واقع ايمن نبودن 
برخي از آزادراه ها موضوعي اس��ت كه بار ها از سوي 
كارشناس��ان مورد تأكيد قرارگرفته و س��اكنان در 
حاشيه اين آزادراه ها نيز نسبت به آن واقف هستند، اما 
كمتر مواردي اتف��اق افتاده كه اقداماتي از س��وي 

پيمانكاران براي ايمن سازي مس��ير آزادراه صورت 
بگيرد يا اين اقدام��ات در حد و ان��دازه اي نبوده كه 

رانندگان و مردم منطقه را راضي كند. 
  وعده هاي بي عم�ل براي س�اكنان اطراف 

آزادراه ها
هنوز از ياد ها نرفته اس��ت كه اواخر تابس��تان سال 
گذش��ته عوارضي ته��ران- پرديس ب��ا افزايش 2۸ 
درصدي به رقم ۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسيد. موضوعي 
كه باعث ش��د تا كمتر كس��ي تمايل به تردد از اين 
آزادراه را داشته باشد و تصميم بگيرد كه از جاده قديم 
تهران رودهن رفت و آمد كند. در چنين ش��رايطي 
امسال نيز براي بار ديگر، مبلغ اين عوارضي افزايش 
يافته و به رقم ۵ هزار تومان رسيده اس��ت. يعني هر 

كدام از ساكنان پرديس كه براي رفت و آمد به محل 
كار خود هر روز از اين عوارضي عبور كند، بايد روزانه 

۱۰ هزار تومان بپردازد!
البته در دستورالعمل ارسالي وزارت راه و شهرسازي 
آمده است: »خودرو هاي عمومي كه بيش از ۴۰ بار از 
يك عوارضي در طول يك ماه عبور كنند ۵۰ درصد 
تخفيف مي گيرن��د. 2۰ درصد تخفي��ف مربوط به 
خودرو ه��اي پالك عمومي و ۳۰ درص��د مربوط به 
تردد بيش از ۴۰ بار خودرو ها در ماه است. « موضوعي 
كه تا به مرحله اجرا نرسد باعث رفع دغدغه و نگراني 
ساكنان پرديس نمي شود. زيرا كه آنها در سال هاي 
گذشته از اين وعده ها بسيار شنيده اند، اما هيچ وقت 

اجرايي شدن اين وعده ها را نديده اند. 
  ۱۰ دقيقه رانندگي در آزادراه، ۵ هزار تومان!

بهزاد كه ساكن پرديس است و بايد هر روز براي رفتن 
به محل كار و برگش��تن به خانه از اي��ن آزادراه عبور 
كند نسبت به گراني مجدد عوارضي آزادراه پرديس 
گاليه مي كند و به خبرنگار »جوان آنالين« مي گويد: 
»قرار بود كه با راه ان��دازي آزادراه پرديس امتيازاتي 
شامل حال ما ساكنان پرديس شود تا هر روز از جاده 
پرپيچ و خم و قديمي پرديس تردد نكنيم،اما نه تنها 
هيچ امتيازي براي ما در نظر گرفته نشده است، بلكه 
مجدد ۵۰۰ توم��ان اين عوارضي را گ��ران كردند.« 
او ادامه مي دهد: »يادم اس��ت كه سال ۹۰ عوارضي 
پرديس هزار و ۵۰۰ تومان بود و در همان روز ها بود كه 
مسئوالن اعالم مي كردند كه تا سه الي چهار سال ديگر 
عوارضي براي شهروندان پرديس رايگان مي شود! اما 
حاال نه تنها اين عوارضي برايمان رايگان نشده بلكه 
براي براي ميانگين حدود ۱۰ دقيقه رانندگي در اين 

مسير بايد ۵ هزار تومان بپردازيم. «

افزايش ۲۱ درصدي نرخ عوارض آزادراه ها 

گرانیعوارضآزادراههادرازايخدماتيكهارائهنميشود

فرار از بازنشستگي يا فرار از ورشكستگي 
صندوق هاي بازنشستگي

 تولد بازنشس��تگي در ايران به ابتداي قرن حاضر بر مي گردد. در س��ال 
۱۳۰۱ قانوني تصويب ش��د كه در آن كارمند با داش��تن ۵۵ سال سن و 
2۵ سال س��ابقه خدمت مي توانس��ت بازنشسته ش��ود. هشت سال بعد 
شرط سني از اين قانون حذف شد و نهايتاً در سال ۱۳۴۵ قانون استخدام 
كشوري جايگزين قوانين گذشته شد. در حال حاضر بازنشستگي در ايران 
به سه دس��ته اختياري، اجباري و پيش از موعد تقسيم مي شود. مطابق 
قوانين جاري كشور، افراد با دارا بودن ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه كاري 
مي توانند بازنشسته شوند و براي بازنشستگي مشاغل تخصصي ۶۵ سال 
سن و ۳۵ سال س��ابقه، مؤلفه هاي مورد نياز براي بازنشستگي اجباري 
است. بازنشستگي پيش از موعد نيز تابع قوانين موقتي است كه معموالً با 
سنوات ارفاقي يا بدون آن در مقاطع زماني خاص اجرا مي شود. مهم ترين 
چالش در زمينه بازنشس��تگي كاركنان، پرداخت حقوق اين دس��ته از 
عزيزان است و اينكه وجوه پرداخت حقوق بازنشستگان از چه منابعي بايد 
تأمين شود. اين موضوع با افزايش تعداد بازنشستگان در سال هاي اخير 
با مشكالت بيشتري مواجه شده اس��ت. در اين تحليل سعي داريم نشان 
دهيم هر كارمندي براي بازنشس��تگي نياز به منابع جديد مالي ندارد و 
مبالغي كه هر ماهه تحت عنوان كسور بازنشستگي از حقوق و مزايا كسر 
مي گردد، معادل حقوقي است كه پس از بازنشستگي دريافت خواهد كرد 
به عبارت ديگر در صورتي كه مبالغي كه ماهانه از هر ش��اغلي به عنوان 
كسور بازنشستگي، كس��ر مي گردد اگر به صورت صحيح مديريت شود 

همين مبالغ كفاف حقوق پس از بازنشستگي را مي دهد. 
 نكته قابل تأمل در تعيين سقف سن و س��ابقه در بازنشستگي اين است 
كه هر چه ميزان اين اعداد بيشتر باشد و كاركنان ديرتر بازنشسته شوند 
اين صندوق هاي بازنشستگي هس��تند كه بيش��ترين منفعت را از اين 
سياست خواهند برد،بنابراين اين صندوق ها با تحليل هاي گوناگون سعي 
دارند واقعيت منابع مالي خود را وارونه جلوه دهند و با داليل بي اس��اس 
سعي در افزايش سن و سابقه بازنشستگي دارند. به عنوان مثال افزايش 
پنج ساله س��ن بازنشس��تگي، در واقع يعني كاهش پرداخت پنج سال 
حقوق بازنشستگي توس��ط اين صندوق ها. ضريبي تحت عنوان نسبت 
پشتيباني )نسبت بيمه شده به مستمري بگير( وجود دارد كه در بسياري 
از تحليل هاي صندوق هاي بازنشس��تگي از آن به عنوان شاهد تجزيه و 
تحليل استفاده مي كند با اين مضمون كه اين نسبت طي ۴۰ سال گذشته 
كاهش زيادي داشته و به عنوان مثال از عدد 2۴ به ۵ رسيده است. يعني در 
واقع، در حال حاضر به ازاي هر پنج شاغلي كه حق بيمه پرداخت مي  كند 
يك نفر مستمري بگير وجود دارد و ادعاي اين صندوق ها اين است كه به 
دليل اينكه اين نسبت    طي سال هاي اخير كاهش داشته منابع صندوق 
بازنشستگي نيز كاهش داشته است، اما اين موضوع اساساً مرتبط با عدم 
توانايي پرداخت حقوق بازنشس��تگان نيست زيرا با توجه به »ارزش آتي 
مركب پول« اگر حتي نيمي از پرداختي كسور بازنشستگي و بازنشستگي 
فرد براي بازنشستگي ذخيره ش��ود و نصف ديگر در ساير هزينه ها مانند 
درمان هزينه ش��ود، ارزش مركب اين پرداختي ها بيشتر از مبالغي است 
كه در زمان بازنشستگي به وي پرداخت مي ش��ود. بنابراين ارائه نسبت 
پش��تيباني براي نش��ان دادن وضعيت مالي صندوق هاي بازنشستگي 
شاخص مناسبي نيس��ت. صندوق هاي بازنشس��تگي مواردي به غير از 
پرداخت حقوق بازنشستگي مانند درمان، كمك هزينه ازدواج، مرخصي 
ايام بارداري كمك هزينه كفن و دف��ن را دارند، اما مطابق آمار ۱۸درصد 
پرداختي حق بيمه هر شاغل به تعهدات كوتاه مدت و بلند مدت تخصيص 
مي يابد و ۹درصد سهم درمان است،بنابراين در محاسبات حاضر نيمي از 

پرداختي حق بيمه براي بازنشستگي در نظر گرفته شده است. 
 صندوق هاي بازنشس��تگي به دليل فرار از ورشكس��تگي س��عي بر اين 
دارند سن بازنشستگي را در كشور باال ببرند كه به صورت موقتي از خطر 
ورشكستگي رهايي يابند و مدت عمر بازنشسته در صندوق بازنشستگي 
كوتاه تر ش��ود و مبالغ كمتري به مس��تمري بگيران پرداخ��ت كند. اين 
در حالي اس��ت كه هزينه تمام شده براي شاغل با س��ابقه ۳۰ سال بسيار 
بيشتر از كارمند جديد الورود خواهد بود در شرايط فعلي دولت مي توانند 
با بازنشس��تگي به موقع ش��رايط را براي جذب نيروي جايگزين جوان يا 
صرفه جويي اقتصادي فراهم آورد به نوعي كه دولت با ذخيره هزينه براي 
پرداخت حقوق و مزاياي شاغل ۳۰ ساله مي تواند دو فرد جوان را با همان 
هزينه به كار بگيرد يا اين رقم در صرفه جويي هاي اقتصادي خود را نشان 
دهد. علي  ايحال صندوق هاي بازنشس��تگي ناگزير از تغيير رويه خود در 
هزينه كرد هس��تند و الزم است هزينه هاي انجام ش��ده مطابق با فلسفه 
وجودي آن صورت گيرد و در صورت انجام هزينه با روش فعلي ورشكستگي 
اين صندوق ها محتمل خواهد بود. افزايش س��ن و س��ابقه بازنشستگي 
موجب افزايش ميانگين سني ش��اغلين و عدم جايگزيني نيروي جوان 
به جاي نيروي مس��ن و اقدامي در جهت به تعويق انداختن ورشكستگي 
صندوق هاي بازنشستگي است. الزم اس��ت صندوق هاي بازنشستگي با 
بازتعريف ساختار و وظايف خود نسبت به تعريف ساختارهاي اقتصادي 
كارآمد جهت تأمين آتيه بيمه شدگان خود با استفاده از ظرفيت مالي تأمين 
شده پس انداز خود كارمند باشد و نه به فكر دريافت تعداد بيشتر مستمري 

بگير و جلوگيري از خروج بيمه شدگان فعلي. 
 صندوق هاي بازنشس��تگي بايد س��اختار اقتصادي خود را به گونه اي 
تنظيم كنند كه وجوه دريافتي بابت حق بازنشستگي هر شاغلي پس از 
طي مسير زنجيره ارزش ساز اقتصادي، در پايان بازنشستگي به خود فرد 
مسترد گردد. در واقع آنها بايد براي هر شاغل طي سي سال بنگاهي را 
برپا كنند كه پس از بازنشستگي از همان بنگاه در جهت پرداخت حقوق 
بازنشستگي استفاده كنند، اما متأسفانه چنين استراتژي در صندوق هاي 
بازنشس��تگي كش��ور وجود ندارد و وجوه دريافتي امروز شاغلين را به 
بازنشس��ته هاي گذش��ته تخصيص مي دهند، زيرا در گذشته از وجوه 
دريافتي شاغلين در جهت سرمايه گذاري استفاده نكرده است. پيشنهاد 
مي گردد كاركنان در زمينه سرمايه گذاري در صندوق هاي بازنشستگي 
يا سرمايه گذاري بيمه عمر و پس انداز به عنوان فيش دوم حقوقي مخير 
باشند. در اين صورت ش��ركت هاي بيمه گر مطمئناً پرداختي بيشتري 
نسبت به صندوق هاي بازنشستگي به شاغلين خواهند داشت همچنين 
نوع س��رمايه گذاري صندوق هاي بازنشستگي جهت اطالع افراد عضو، 

شفاف باشد و برنامه بلند مدت در اين زمينه ارائه شود. 

استفاده از افراد پرقدرت در هيئت مديره 
خودروسازان براي فرار از پاسخگويي

متأسفانه در ايران رسم شده شركت ها براي آنكه پاسخگو نباشند 
و تخلفات خود را ادامه دهن�د، معموالً از افرادي ك�ه داراي رانت 
پرقدرت هس�تند در هيئت مديره ها و مش�اوره ها استفاده كنند. 
حشمت اهلل فالحت پيشه، عضو كميسيون امنيت ملي مجلس با بيان 
اين مطلب گفت: بايد اسامي اعضاي هيئت مديره شركت هاي خودروساز 
به همراه عنوان شخصيت حقوقي شان اعالم و آحاد مردم از آن مطلع 
شوند. وي در گفت وگو با خط بازار با اشاره به اينكه شخصيت حقوقي 
اين افراد براي مردم مهم است، خاطر نش��ان كرد: افرادي با استفاده از 
جايگاه حقوقي به عنوان هيئت مديره شركت هاي خودروسازي يا تابعه 
آنان منصوب شده اند و اين موضوع باعث شده صنعت خودروسازي در 
قبال حتي مجلس هم پاسخگو نباشد. وي تصريح كرد: عمال وجود رانت 
برخي از افراد قدرتمند كه جايگاه حقوقي دارند سبب شده، پاسخگويي 
صورت نگيرد. وي با بيان اينكه فس��ادآميزترين دو ش��غله ها در حوزه 
هيئت مديره ش��ركت هاي وجود دارد، گفت: برخي ش��ركت هايي كه 
قراربود منافع آنان در خدمت مستضعفان، عمران و توسعه كشور باشند 

عماًل به رانت هاي قدرت تبديل شده اند.
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