با  15میلیارد یوان سرمایه و درمسیر قم  -اصفهان اجرا می شود

بهرهبرداری از اولین قطار سریعالسیر ایران
با فاینانس چینیها

توهشتم شماره  7945پنجشنبه  9تیر 1401
سال بیس 
 30ذیالقعده Thursday 30 June 2022 1443

اولین پروژه قطار سریعالسیر ایران با فاینانس چینیها به رقم  ۱۵میلیارد و  ۳۰۰میلیون یوان در
آینده نزدیک به بهرهبرداری میرسد .به گزارش مهر ،در سفر استانی هفته گذشته هیأت دولت
به ریاست آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی ،رئیس جمهور به اصفهان ،رئیس دولت سیزدهم بر
قطعی بودن اجرای پروژه راهآهن سریعالسیر تهران-قم-اصفهان تأکید کرد.
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«ایران» از تمهیدات تجاری دولت سیزدهم گزارش میدهد

آیندهتورمبعدازحذف
نرخ ارز ترجیحی

صادرات  75میلیارد دالری
با شناسایی  11بازار صادراتی جدید

تیموررحمانی

اقتصاددان

یکی از اتفاقهای مهمی که طی دوماه اخیر رخ داده و البته شــروع آن از نیمه دوم ســال
گذشــته بوده ،گشــایش بازارهــای جدید صادراتی اســت؛ بازارهایی که یــا صادرکنندگان

تاکنون به سمت آن نرفتهاند و یا بازارهایی که تعداد تجار ایرانی در آن به انگشتان یک
دست هم نمیرسد.
صفحه  12را بخوانید

بررسی آمار بانک مرکزی نشان می دهد

رئیس کل بانک مرکزی:

تورم مسکن
پایینتر از تورم عمومی

قیمتمسکندرخردادنشانمیدهدتورمماهانهوساالنهمسکنکمترازتورم
عمومیاست
11

عرضه و تقاضا
در بازار ارز به تعادل رسید

دیروزدربازارمتشکلارزیدالر 27565تومانویورو 28500تومان
قیمتداشت

رئیس کل سازمان امور مالیاتی اعالم کرد

8

مقایسه تعداد اظهارنامه مالیاتی اصناف در سالهای  1400و 1401

شناسایی  1/1میلیون مؤدی مالیاتی جدید از اصناف

با آغاز برداشت از شالیزارها در روزهای آینده
و واردات  507هزار تنی برنج رقم می خورد

کاهش  15درصدی
قیمت برنج در بازار

9

با افزایش اطالعات و آمار و ارقام مربوط به مالیات عملکرد اصناف و مشاغل که طی
هفتههای اخیر برای بخشی از صاحبان مشاغل موجب گالیه شده بود؛ عادالنه بودن
روش جدید مالیاتستانی از این بخش نمایانتر میشود.

«ایران» ا ز سهم بدون مجوز ها
در ناترازی صنعت برق گزارش می دهد

8
«ایران» از ریشههای یک بحران قدیمی دراقتصاد
ایران گزارش میدهد

یک کارشناس بازار سرمایه
در گفتوگو با «ایران»:

کشف مراکز غیرمجاز رمزارز رفتار دولت سیزدهم با بازار استفاده از نظام مالیاتی در
سرمایه نسبت به سایر دولتها حل بحران صندوقهای
با مصرفی معادل یک
بازنشستگی
بسیار عقالییتر است
میلیونکولر
14

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرفکننده رگوالتوری درگفتوگو با «ایران»:

10

13

کلنگ پتروپاالیشگاه شهید سلیمانی در روزهای آتی به زمین میخورد

طرح «ارسال پیامک مالکیت سیمکارتها» آغاز شد

شمارش معکوس برای ساخت
اولین پتروپاالیشگاه ایران

اجـرای طـرح «ارسـال پیامـک اطالعرسـانی
تعـداد سـیمکارتهای ثبـت شـده بـه نـام
مشـترکین» بـا رویکرد شـفافیت در حوزه خدمات
ارتباطـی و بـه منظـور آگاهسـازی مـردم از تعـداد
سـیمکارتهایی کـه بـه نامشـان ثبت شـده اسـت،
از اواخـر خردادمـاه آغـاز شـده و ادامـه دارد.
پیمـان قرهداغـی ،مدیـرکل حفاظـت از
حقـوق مصرفکننـده رگوالتـوری بـا اعلام ایـن
خبـر بـه «ایـران» گفـت :ایـن طـرح قـرار بـود از
 ۲۵اردیبهشـت مـاه سـالجاری آغـاز شـود ولـی
بـا توجـه بـه همپوشـانی زمـان اجـرای ایـن طـرح
بـا بحـث سـاماندهی اتبـاع خارجـی از طریـق
وزارت کشـور و الـزام مراجعـه ایـن اتبـاع بـه دفاتـر
پیشـخوان ،ایـن طـرح بـه تعویـق افتـاد تـا شـاهد
تشـکیل صـف و بـروز نارضایتیهـای احتمالـی
نباشـیم .وی افـزود :در ایـن طرح ،همه مشـترکین
اپراتورهـای تلفـن همراه پیامکی با ماسـکCRA.
 IRدریافـت میکننـد تـا درخصـوص تعـداد
سـیمکارتهایی کـه بـه نامشـان ثبـت شـده،
اطالعرسـانی شـود.
قرهداغـی یـادآور شـد :تاکنـون بالـغ بـر 180
میلیـون سـیمکارت توسـط اپراتورهـای فعال تلفن
همـراه کشـور بـه کاربـران واگـذار شـده کـه البتـه
بیـش از 141میلیـون عـدد از ایـن سـیمکارتها
فعـال هسـتند کـه بدیـن ترتیـب حـدود  40میلیـون
سـیمکارت غیرفعـال اسـت .مـا ایـن آمادگـی را
داریـم کـه ظـرف 24سـاعت بـرای همـه کاربـران
پیامـک ارسـال کنیـم ولی ایـن کار را بتدریـج انجام
میدهیـم تـا از ازدحـام احتمالـی مشـترکین در
دفاتـر پیشـخوان خدمـات دولـت یـا اختلال در
خدمـات اپراتورهـا جلوگیـری شـود .وی افـزود:
ایـن طـرح بـا ارسـال روزانـه 400هـزار پیامـک بـرای
مالـکان سـیمکارتها آغـاز شـده اسـت و ممکـن
اسـت ایـن رونـد شـتاب بیشـتری بگیـرد و تعـداد
پیامکهایـی کـه روزانـه ارسـال میشـود افزایـش
یابـد.
قرهداغـی ادامـه داد :ممکـن اسـت برخـی
کاربـران از تعـداد سـیمکارتهایی کـه بـه نامشـان
اسـت ،خبـر نداشـته باشـند .گاه نیـز خـود کاربـران
بـه هردلیـل سیمکارتشـان را در اختیـار شـخص
دیگـری قـرار داده و در طـول زمـان فرامـوش
کردهانـد کـه ایـن موضـوع میتوانـد بـرای
آنهـا دردسرسـاز شـود زیـرا مسـئولیت هرگونـه
سوءاسـتفاده بـه عهـده مالـک سـیمکارت اسـت و
باید پاسـخگو باشـد .وی یادآور شـد :روند واگذاری
سـیمکارت طـی سـالهای اخیـر ً
کاملا سـختگیرانه
شـده تـا صـدور و فعالسـازی سـیمکارت بـدون

گــروه اقتصادی  /کلنــگ احداث پتروپاالیشــگاه  ۳۰۰هزار
بشکهای شهید ســلیمانی در بندرعباس در روزهای آتی
به زمین زده میشــود و به این ترتیب روند اجرا و ساخت
ایــن پتروپاالیشــگاه به طور رســمی آغاز خواهد شــد .این
نخستین پتروپاالیشگاه تجمیع شده ایران خواهد بود.
فروردیــن ماه امســال وزیر نفــت در گفتوگو بــا «ایران»
از آغاز امکانســنجی ،فعالیتهــای مطالعاتی و فراهم
کردن زیرســاختهای این پــروژه مهم خبــر داده و گفته
بود« :پتروپاالیشــگاه  ۳۰۰هزار بشــکهای شهید سلیمانی
نخســتین پتروپاالیشــگاه تجمیعشده در کشــور است که
بــزودی ســاخت و اجــرای آن در کنــار پاالیشــگاه ســتاره
خلیج فارس آغاز میشود».
جــواد اوجــی عنوان کــرده بود« :روند پاالیشــی کشــور
اکنــون دیگــر تغییــر کــرده و نــگاه صنعــت نفت بــه این
بخش توأمان با تأمین امنیت انرژی کشور و خوراک برای
شرکتها و مجتمعهای پتروشیمی است .در این زمینه،
انشــاءاهلل با ســاخت مجتمعهای پتروپاالیشــی که آغاز
طرح ســاخت نخســتین مورد آن هم امســال در اســتان
هرمــزگان رقم میخــورد ،ایــن برنامه را دنبــال خواهیم
کرد».
بــه گــزارش «ایــران» ،جلیــل ســاالری درخصــوص
تازهترین اقدامات انجام شده ،توضیح میدهد« :دومین
نشست ب ه منظور تأسیس پتروپاالیشگاه شهید سلیمانی
روز سهشنبه برگزار شــد .در این نشست ،موارد و بندهای
قانونی در ساخت این پتروپاالیشگاه مصوب شد و حدود
 ۴۳۸هکتار زمین در جوار پاالیشگاه میعانات گازی ستاره
خلیــجفــارس در بندرعبــاس ،به پتروپاالیشــگاه شــهید
سلیمانی اختصاص داده شد».
بــا اشــاره بــه اینکــه ســهامداران ایــن پتروپاالیشــگاه
مشخص شــدهاند ،عنوان میکند« :شرکت ملی پاالیش
و پخــش فرآوردههای نفتی ،شــرکت صنایع پتروشــیمی
ج فــارس ،گــروه توســعه انــرژی تدبیــر ،شــرکت
خلیــ 
سرمایهگذاری اهداف و صندوق توسعه ملی سهامداران
پتروپاالیشگاه شهید سلیمانی را تشکیل میدهند .سهم
شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههــای نفتی در این
پتروپاالیشگاه  ۲۰درصد خواهد بود ».او ادامه میدهد« :با
توجه به تکالیف قانونی  ۱۴۰۱مبنی بر حمایت از توســعه
صنایع پاییندستی و ایجاد پتروپاالیشگاه ،قرار بر این شد
کــه وزارت نفت با اســتفاده از توان بخش خصوصی یک
پاالیشــگاه با ظرفیت  ۳۰۰هزار بشکه احداث کند .به این
منظور اقدامهای اجرایی مطالعات امکانسنجی آغاز و
با توجه به مقدار نفت خام در نظر گرفتهشده برای پروژه،
ظرفیت پاالیشگاه نیز مشخص شد».
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای
نفتــی بیــان میکنــد« :ترکیــب و تنــوع تولیــدات در ایــن
پاالیشــگاه ،بــا توجــه بــه حداکثــر تولیــدات محصــوالت
پتروشیمی و خروجی محصوالتی از جمله بنزن ،زایلین،

میترا جلیلی
خبرنگار

اطلاع هموطنـان رخ ندهـد؛ بهعنـوان مثـال
بـرای سـیمکارت اولیهـا ،درخواسـت سـلب
امتیـاز مالکیـت و ،...فراینـد ارسـال رمـز یـک بـار
مصـرف( )OTPاجرایـی شـده اسـت .بـه ایـن
ترتیـب اپراتورهـا بعـد از دریافـت درخواسـت
مشـترک بـرای خدمات مهم مرتبط با سـیمکارت
ماننـد صـدور و سـلب امتیـاز مالکیـت سـیمکارت،
بررسـی سیسـتماتیک را آغـاز کـرده و با ارسـال رمز
یکبـار مصـرف ( )OTPبـه معـرف سـیمکارت
اولیهـا یـا یکـی از سـیمکارتهای فعال مشـترک،
احـراز هویـت را انجـام داده و خدمـت مورد تقاضا
را ارائـه میدهنـد.
قرهداغـی یـادآور شـد کـه درسـالهای گذشـته
نیـز بسـتر اسـتعالم تعـداد سـیمکارتهای
مشـترکین بـا ارسـال کـد ملـی مشـترک بـه
سرشـماره پیامکـی  3000150فراهـم بـوده اسـت.
ëëراههایی برای رفع مغایرت
مدیـرکل حفاظـت از حقـوق مصرفکننـده
رگوالتـوری بـا اشـاره بـه اینکـه هـر شـخص
میتوانـد درمجمـوع تـا 10سـیمکارت بـه نـام خود
داشـته باشـد ،گفـت :پـس از دریافـت پیامـک
مربـوط بـه طـرح رگوالتـوری ،چنانچـه کاربـران
مغایرتـی در تعـداد سـیمکارتهای بـه نـام خـود
مشـاهده کردنـد میتواننـد از چنـد راه اقـدام
کنند.
قرهداغـی یـادآور شـد :مـا تلاش کردهایـم تـا
در صـورت وجـود مغایـرت ،کاربـران کمتریـن نیاز
بـه مراجعـه حضـوری بـه نمایندگیهـا ،عوامـل
فـروش و پشـتیبانی اپراتورهـا داشـته باشـند.
رگوالتـوری بتازگـی همـه اپراتورهـا را ملـزم کـرده
اسـت کـه در برنامههـای کاربـردی خـود همچـون
«همـراه مـن» و ،...بخشـی را بـه نـام مدیریـت
سـیمکارت ایجـاد کنند تـا کاربران بتواننـد براحتی
از تعـداد سـیمکارتهایی کـه در آن اپراتـور بـه
نامشـان اسـت مطلـع شـوند .کاربـران میتواننـد
بـا مراجعـه بـه درگاه رسـمی اپراتـور خـود از
ایـن برنامـه کاربـردی بهصـورت تحـت وب یـا
اپلیکیشـن اسـتفاده کننـد.
در ایـن روش کاربـر بایـد در هـر اپراتـور بـه طـور
جداگانـه از وضعیـت مالکیـت سـیمکارتهایش
مطلـع شـود و پـس از مراجعه به بخـش مدیریت
سـیمکارت ،عالوهبـر اطلاع یافتـن از تعـداد
سـیمکارتهای بـه نـام خـود ،حسـب نیـاز نسـبت
بـه قطـع یـا سـلب مالکیـت سـیمکارت مـورد نظـر
اقـدام کنـد.
عالوهبـر روش فـوق مشـترکین میتواننـد طـی
تمـاس بـا مرکـز پشـتیبانی هـر اپراتـور ،نسـبت بـه
قطـع شـماره سـیمکارت مـورد مغایـرت یـا سـلب

امتیـاز آن اقـدام کننـد .شـمارههای مراکـز تمـاس
و پشـتیبانی هـر اپراتـور نیـز در جـدول زیـر آمـده
است.
قرهداغـی ،بهتریـن و راحتتریـن روش را
اسـتفاده از سـرویس موجـود در سـامانه پنجـره
ملـی خدمـات هوشـمند دولـت میدانـد کـه کاربر
میتوانـد مدیریـت همـه سـیمکارتهای خـود را
در همـه اپراتورهـا انجـام دهـد.
وی افـزود :کاربـران بـه منظـور اطلاع از
وضعیـت سـیمکارتهای بـه نـام خـود میتواننـد
بـه آدرس اینترنتـی  My.gov.irمراجعـه کننـد.
البتـه بایـد حتمـاً بـا سـیمکارتی کـه بـه نـام
آنهاسـت وارد شـوند تـا مراحـل احـراز هویـت فرد
انجـام شـود .بعـد از ورود موفـق بـه ایـن پنجـره،
کاربـر بایـد بـه بخـش «خدمـات مسـتقیم» و ذیـل
آن «خدمـات امـور عمومـی» مراجعـه کنـد ،بـه
ایـن ترتیـب میتوانـد بهصـورت یکجـا تعـداد
خطـوط ثابت و سـیار بـه نام خود را مشـاهده کند.
همچنیـن کاربـران میتواننـد بـا نصـب برنامـه
کاربـردی «دولـت همـراه» ،از درگاه اینترنتـی
بـه نشـانی iran.gov.irنسـبت بـه رفـع مغایـرت
احتمالـی مـورد نظـر اقـدام کننـد.
در صـورت عـدم امـکان رفـع مغایرتهـای
مشـاهده شـده احتمالـی ،مشـترکین میتواننـد بـا
در دسـت داشـتن مـدارک هویتـی معتبـر (کارت
ملـی و شناسـنامه عکـسدار) بـه نزدیکتریـن
نمایندگـی و عامـل فـروش معتبـر کـه در درگاه
اینترنتـی اپراتـور اطالعرسـانی شـده ،مراجعـه
کننـد.

گرچــه در اقتصــاد دو منشــأ فشــار تقاضا
و فشــار هزینــه بــرای تــورم ذکــر میکنند
امــا مطابــق آموزههــای علــم اقتصــاد
فشــار هزینــه یــا شــوک منفــی عرضــه
نمیتوانــد علــت تــورم مانــدگار باشــد و
صرفاً بهصورت مقطعی جهش قیمتی
ایجــاد میکند .لذا آنچــه بهعنوان نمونه
در خــرداد بــر اثر حــذف ارز ترجیحی رخ
داد فقط بهصــورت مقطعی تورم ایجاد
میکنــد و بعــد از چند ماه اثــر آن تخلیه
میشــود و تــداوم تــورم نمیتوانــد از آن
ناحیــه رخ دهــد .امــا مشــکلی که شــوک
منفی عرضه یا فشار هزینه ایجاد میکند
آن اســت که در کنــار تورم پیامــد رکودی
هــم دارد .اگر سیاســتگذاران برای خنثی
کــردن ایــن پیامــد رکــودی بــه اقداماتی
متوســل شوند که معموالً ســادهترین آن
انبساط پولی است (معموالً شوک هزینه
بهدلیــل افزایش نیاز ســرمایه در گردش
و لذا نیــاز به منابع بانکی چنین فشــاری
برای انبساط پولی هم ایجاد میکند) آن
گاه تورم میتواند تداوم یابد.
این موضوع در کشــورهای مختلف بسته
به شدت مداخله دولت و سرکوب مالی و
نحوه تأمین مالی بنگاهها متفاوت است.
اگر شــوک هزینــه یا شــوک منفی عرضه
با انبســاط پولی پاســخ داده شــود آن گاه
تورم را تشدید کرده و میتواند دور باطل
فشــار هزینه ،رکود تورمی ،انبســاط پولی
و مجــدداً فشــار هزینــه و ...را ایجــاد کند.
بنابراین هیچ تورمی بدون انبســاط پولی
امکان ماندگار شدن و تداوم ندارد.

ëëتوصیه رگوالتوری به حجاج
مدیـرکل حفاظـت از حقـوق مصرفکننـده
رگوالتـوری همچنیـن بـا اشـاره بـه موسـم حـج
یـادآور شـد :بـه حجـاج و خانوادههـای آنهـا
توصیـه میکنیـم بـا مراجعـه بـه پرتـال اپراتورهـا
حتمـاً هزینـه خدمـات رومینـگ بینالملـل را
مشـاهده و بـر مبنـای آن ،تماس خـود را مدیریت
کننـد تـا در بازگشـت ،هزینههـای باالیـی بـر آنهـا
تحمیـل نشـود .قرهداغـی افـزود :در صـورت
اسـتفاده از سـیمکارت اپراتورهـای ایرانـی ،بهتـر
اسـت حجـاج در سـرزمین وحـی از بسـتههای
ویـژه رومینـگ بینالملـل (رومینـگ حـج)
استفاده کنند.
وی همچنیـن یـادآور شـد :بـا پیگیـری
و هماهنگـی رگوالتـوری ،کدهـای USSD
ویـژهای بـرای غیرفعـال کـردن رومینـگ هـم
اختصـاص داده شـده اسـت .بـرای ایـن منظـور
کاربـران همـراه اول بـا شـمارهگیری کـد «سـتاره
10سـتاره291مربع» ،کاربـران ایرانسـل بـا
شـمارهگیری کـد «سـتاره 1111مربـع» و کاربـران
رایتـل هـم شـمارهگیری کـد «سـتاره 210مربـع»
میتواننـد رومینـگ خـود را غیرفعـال کننـد.
قرهداغـی افـزود :موضـوع رومینـگ گاه در
مناطـق مـرزی مشکلسـاز میشـود چراکـه بـدون
اطلاع کاربـر ممکـن اسـت رومینـگ اعمـال شـود
و مشـکالتی پیـش بیایـد .در همیـن راسـتا بهتـر
اسـت کسـانی که ارتباطی با خارج از کشـور ندارند
بـا ارسـال کدهـای  USSDیـا مراجعـه بـه درگاه
اپراتـور مربوطـه ،رومینـگ را غیرفعـال کننـد.

پروپلیــن ،بوتــان ،پلــی پروپیلــن و ...مدنظــر قــرار گرفته
است».
 ëëنخستین پروژه در حوزه تلفیق پاالیش و پتروشیمی
ایــن پتروپاالیشــگاه نخســتین پــروژه در حــوزه تلفیق
پاالیش و پتروشیمی است .هدف از احداث این پاالیشگاه
ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از خامفروشــی در جهت
همسویی با نگاه دولت و پیشبینی سند تحول است .در
هر دو بخش پاالیشی و پتروشیمی از گذشته چالشهایی
وجــود داشــته که بــا اجــرای پــروژه پتروپاالیشــگاهی این
چالشها به حداقل میرســد .از جمله مصرف خوراک و
انرژی که در کل زنجیره کاهش خواهد داشت.
همچنیــن مدیرعامل شــرکت ملی پاالیــش و پخش
فرآوردههای نفتی با اشــاره به اهمیت این پروژه در حوزه
تولیــد و انتقــال ،دانــش فنــی ،اشــتغالزایی و بهکارگیری
توانایــی شــرکتهای داخلــی و ظرفیــت دانشبنیانهــا
گفت :این پروژه همچنین فرصت استمرار را برای حضور
در بازارهای جهانی فراهم میکند.
طرح پتروپاالیشــگاه شهید ســلیمانی با ظرفیت ۳۰۰
هــزار بشــکه از جمله اقدامهــا و برنامهریزیهــای دولت
ســیزدهم بهمنظــور ممانعت از واردات بنزین در کشــور
و تنوع در سبد تولیدات محصوالت نفتی است که افزون
بر تولید ســوخت ،محصوالت پتروشــیمیایی را نیز تولید
میکند .گفتنی اســت ،بیش از  10طرح پتروپاالیشی دیگر
اکنون در دســت مطالعه قرار دارد .با این تفاوت که طرح
پتروپاالیشــگاه شهید سلیمانی با ســرمایه دولتی ساخته
میشــود و مابقــی طرحهــا را بخــش خصوصــی دنبــال
خواهد کرد.

