
کارشناســان صنعــت خودرو و قطعه ســازی 
لغــو تحریــم را بــرای قطعه ســازان مخاطره آمیــز 
می داننــد و می گوینــد هنــوز کــه تحریم هــا لغــو 
نشــده اســت، خودروســازان قطعــات بی کیفیــت 
وارد می کنند. صنعت خودروی ایران در دو ســال 
اخیر با تشــدید تحریم ها دچار ســقوط شــدید در 
تولید و حتی کیفیت شد، این در حالی است که 
خودروســازان پیــش از ایــن مدعــی بودنــد در حد 
باالیــی داخلی ســازی دارند. حال که لغو احتمالی 
تحریم هــا در ســال 1400 محتمــل شــده اســت، 
ایــن نگرانــی وجــود دارد کــه مدیریــت سیاســی 
خودروسازان در کشور مجدداً اشتباهات گذشته 
را تکرار کند و صنعت خودروی کشور را به شرکای 

خارجی تقدیم کند.
مرتضــی شــجاعی، کارشــناس بــازار خــودرو 
و آرش محبی نــژاد، دبیــر انجمــن صنایــع همگــن 
نیرومحرکــه و قطعه ســازان خــودرو در این بــاره بــا  

خبرگزاری تسنیم گفت وگو کردند.

از پروژه ال90 دفاع جانانه 
می کنم

به نظرتــان صنعــت قطعه ســازی داخلــی مــا 
توان همراهی را با بخش خودروسازی دارد؟

آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن 
ترکیــه  در  خــودرو:  قطعه ســازان  و  نیرومحرکــه 
قطعه سازان در تیراژ های میلیونی تولید می کنند. 
صــادرات قطعــات ترکیــه بــه زنجیره تامیــن همان 
خودروهایــی کــه در ترکیــه تولید می شــود صورت 
می گیرد. براســاس مزیت های نســبی کشــور این 
قطعــه ای کــه در ایران تولید می شــود را روی تیراژ 
200هزار تا نمی بندند بلکه بر روی تیراژ 3میلیون 
می بندند، چرا؟ چون توجیه اقتصادی باید داشته 
باشد. اقتصاد و صنعتمان سیاست زده است، اما 
نکته مهم اینجاســت ما در سیاســت یک مرکزیت 
تصمیم گیــری و فرماندهــی داریــم امــا در اقتصــاد 
تصمیم گیــری  مرکزیــت  آن  بــا  هیــچ هماهنگــی 
وجود ندارد؛ در نتیجه خودروهای پسابرجامی که 
می آیند شکست می خوریم و ایزوله بودن کشور از 
جهان است.  ما در ال 90، 55درصد عمق ساخت 
داخــل داشــتیم نه   45درصد. البته عمق ســاخت 
داخل بیشتر نشد چون مقرون به صرفه نبود. اما 
االن چــرا ادامــه دادیم؟ برای اینکه چاره نداریم. از 
روی بیچارگی این کار را کردیم. اکنون که ای سی یو 
تولیــد می کنیــد آن هم با تیراژ 200هزار دســتگاه، 

برای اینکه دیگر واردات نمی توانیم انجام دهیم.

با رفع تحریم نه از تاک نشان 
خواهد ماند، نه از تاک نشان

پــس بیاییــد بــا هــم صــادق باشــیم، از روی 
بیچارگــی مــا نهضــت ســاخت داخلــی را تقویــت 
می کنیم و این همه هم توفیق داشــتیم. از جمله 
مزایای تحریم  هم همین بوده است. بعد از اینکه 
تحریم هــا حذف بشــود، نــه از تاک نشــان خواهد 
مانــد و نــه از تاکنشــان. منطــق اقتصــادی حکــم 
می کنــد وقتــی جنــس خارجــی بــا قیمــت پایین تر 
بــا تیــراژ باالتــر تولید می کند کســی از قطعه ســاز 

داخلی خریدی نمی کند.
یعنــی هیــچ ضمانتی بــرای اســتمرار نهضت 

ساخت داخل به قطعه سازان داده نشده است؟
ما این همه گفتیم بسته مشوق های ساخت 
داخــل را تدویــن کنیــد تــا دوران بازگشــت ســرمایه 
قطعه ساز گارانتی شود؛هیچ کس توجهی نکرد. اآلن 
بــا  قاطعیت می گویم ما در خــودروی تارا 93درصد 
و در ال 90، 55درصــد داخلی ســازی کردیــم. شــما 
می گویید داخلی ســازی نشــده اســت؟ خوب صرف 
نداشــته اســت، چرا در تارا 93درصد شــده اســت؟ 
صــرف داشــته اســت؟ نــه! چــاره نداشــتیم. مــا تــا 
حــدی در داخلی ســازی وضــع نســبی داریــم؛ اصــا 
شــکی نیســت. بــرای قرارگیــری در زنجیــره تامیــن 
خودروسازهای بین المللی ما بسیار مستعد هستیم 
اما الزمه این موضوع تعامل با دنیا اســت. شــرکت 
مــا 18 ســال اســت که صادرکننده اســت. بــه اندازه 
3 برابــر تولیدمــان با فرانســوی ها قــرارداد صادرات 
داشــتیم امــا االن 7 ســال اســت کــه نتوانســتیم 

صادرات خود را به فرانسه داشته باشیم.

 هیچ وقت دنبال خودکفایی ملی 
نبودیم 

 مجموعــه قوانیــن و مقــررات حاکــم بــر یک 
کشور تعیین می کند که سرمایه کجا جذب شود. 
پــس اصاً هیچ وقــت ما دنبال خودکفایی ملی در 
خودرو نبودیم. حاکمیت هم نبوده، قطعه سازمان 
هم نبوده است که اگر بود مثل کره رفتار می کرد. 
در کشــور تــا جایــی کــه مزیت نســبی اجــازه  داده 

داخلی سازی صورت گرفته است.
خودروهــای کرمان خــودرو چرا داخلی ســازی 
نشــد؟ برای 20هزار دســتگاه داخلی سازی کنیم؟ 
باید با یک ســرمایه گذاری مشــترک مثــا روی یک 
پلت فرم بتوان فیست لیفت های مختلفی را تولید 
کــرد کــه هــم مــردم را راضــی کند هم تنــوع تولید 
داشــته باشــد. در این اشل اقتصادی به طور حتم 
یــک قطعه ســاز بــرای همــان خــودرو در 10مــدل،  
قطعه تولید می کند و تیراژش اقتصادی می شود.

نگذاریم ارزهای بلوکه شده با کاال 
وارد کشور شوند

 ما بیماری ای به نام بیماری هلندی زیر سبد 
حــذف تحریم هــا داریــم. اگــر این بیمــاری هلندی 
اقتصاد ما را درگیر کند، تمام صنایع ما به خصوص 
صنعت خودرو و قطعه سازان زمین گیر می شوند . 
شاید بتوان از صندوق توسعه ملی کمک گرفت و 
ارزهای بلوکه شده به جای انتقال از طریق کاال به 
صندوق توسعه ملی واریز شود. می توان این منایع 
ارزی را بــرای پروژه هــای زیربنایــی، ماشــین آالت، 
دانش هــای فنــی، انتقــال تکنولــوژی صــرف و کاال 
وارد کشــور نکنیــم. اگــر درســت مدیریت نکنیم و 
تحریم برداشته شود صنعتمان دچار رکود خواهد 
شــد. ایــن همــه قطعاتی کــه هیچ وقت فکــرش را 
نمی کردیم درهمین کشــور شــروع به تولید شــد. 
ما چاشنی انفجاری ایربگ را  در بخش خصوصی 
هرگز نمی ســاختیم. متأســفانه باید بگویــم امروز 
خودروسازان در قالب طرح تهاتر در صددند تمام 
قطعاتی که داخلی ســازی شــده را وارد کنند حتی 

برخی از قطعات را وارد کرده اند.

چطور با نهضت ساخت داخل 
قطعه وارد کشور می کنند؟

بدبختــی ما همین اســت. اکنــون ما صنعت 
قطعه ســازی را داریم که با یک ســوم ظرفیت کار 
می کنــد. قطعه ســاز بــا امیــد ســرمایه گذاری و در 
نهضت ســاخت داخل حضور پیدا کرده اســت. ما 
یک بســته مشــوق 10 آیتمی آماده کرده بودیم که 
هرگــز مصــوب نشــد. نه دولــت تضمیــن داده،  نه 
خودروساز که با این قیمت در این 5 سال که شما 
تولید می کنید به این تیراژ از شما بخرم. به محض 
اینکه پول ندارد بدهد چندسورسی راه می اندازد. 
ایــن پدیــده چندسورســی هم واقعا مســاله حادی 
است. شما پول ندارید به سورس اول بدهید چه 

برسد به سورس های بعدی. 
در این اوضاع بخش خصوصی به چه دلیلی 
بایــد در قطعه ســازی ســرمایه گذاری کنــد؟ وقتــی 
ســرمایه گذار ببینــد ایــن موضــوع برای آن ســودی 

ندارد به طور حتم حضور پیدا نخواهد کرد.

واردات غیرقانونی قطعات 
بی کیفیت از هند و چین

امســال قاچاق قطعــات فقط و فقط به دلیل 
ضعــف تولیــد داخلی بــود. تولیدکنندگان قطعات 
خــودرو چنــان زمین گیــر شــدند کــه فعالیــت برای 
برخی سخت شده است. برای پراید قطعه از چین 
و هنــد وارد شــده کــه  خدا می دانــد چقدر قطعات 
وارد شده است. چرا قطعه بی کیفیت از هند برای 
پراید وارد شود؟ دلیلش چیست؟ دو تا دلیل دارد. 
دلیل اول: کسی که  قاچاق می کند 9درصد ارزش 
افزوده، عوارض ورود، مشــکات هزینه های ثبتی 
و عوارض و ... را نمی دهد.  قاچاقچی 40درصد از 
تولیدکننده داخلی جلوتر است. دوم اینکه تولید 
داخل با ضعف روبه رو شد. قطعه سازان ما قطعه  
برای خودروساز ندارند وای به حال اینکه بخواهند 

بــازار را تامیــن کننــد. مگــر اآلن واردات قطعــات 
خودرو و مواد از کشورهایی که صنعت خودرو ما 
را تحریم کردند ممنوع نیست؟ آیا واردات خودرو 
کاً به دلیل این موضوع ممنوع شــده اســت؟ نه، 
چراکه ما در همان سال نخست تشدید تحریم ها 
از همان کره که پیشتاز تحریم ما بود خودرو وارد 
کشور کردیم. امروز هم ارزی نداریم وگرنه خودرو 
وارد می کردیــم.  بنــده به عنــوان بخــش خصوصی 
قطعه ســازی صراحتــاً اعــام می کنــم مــا حمایــت 
کــه  بگذارنــد  تعرفــه ای  نمی خواهیــم.  تعرفــه ای 
ضربه پذیری واردات نداشــته باشیم. ما در انجمن 
محاســبه کردیم تعرفه ای که ضربه پذیــری واردات 
برای قطعه ســازی نداشــته باشــد 32درصد است. 
االن تعرفــه واردات قطعات 15درصد اســت یعنی 
مــا حــدودا 15درصد ضربه پذیری واردات داریم. به 
عبارتی شــما ارز داشــته باشید، اصا تولید نکنید 
به نفعت اســت. نرخ فوالد ســه برابر شــده است 
و می گویند خودرو باید قیمتش همین قدر بماند، 

چرا؟ چون مردم صدایشان در می آید. 
بــا  تــا زمانــی کــه   نهضــت ســاخت داخــل 
سیاست گذاری مناسبی همراه نباشد نتیجه بخش 
نخواهــد بــود. تا وقتی یک ســند محکم حاکمیتی 
پشــت نهضــت ســاخت داخــل نباشــد بــا حــذف 
تحریم هــا اوضــاع بــرای قطعه ســاز مانند گذشــته 
تولیدکننــده  ســرمایه گذاری  کل  شــد.  خواهــد 
چراغ ســاز در خودروهای پسابرجامی ازبین رفت. 
چراغ ســاز شــماره یک ایران در حال ورشکســتگی 

است. این ایرادات واقعا ساختاری است.

افزایش قیمت خودرو حداقل 
160درصد 

نــدارد، هزینــه مــازاد  خودروســاز بهــره وری 
دارد و به تعداد مجلس هایی که از اول انقاب تا 
االن تشــکیل شــده نیروی مازاد دارد. ایران خودرو 
به جــای 65هــزار نفر نیرو بایــد 20 یا 25 هزار نفر 
نیرو داشــته باشــد. اینها درســت اســت، اما  باید 
ایــن نکتــه را مدنظــر قرار داد کــه 85درصد قیمت 
یــک خــودرو بــه مــواد اولیــه و قطعه ربــط دارد که 
همین درصد 3برابر شده است. حال اگر 15درصد 
را ثابت بگیریم، سه تا 85، 260 درصد می شود. 
شــما حداقــل 160درصــد افزایــش قیمــت خــودرو 
باید داشته باشید، آیا دارید؟ در 3مرحله شورای 
رقابــت افزایــش 30درصــدی را لحاظ کرده اســت.  
بقیــه اش را چــه کار می خواهیــد کنیــد؟ قیمــت 
تمام شــده یــک دســتگاه خــودروی 206 کــه شــما 
می فرمایید 160 میلیون تومان است، من می گویم 
از این 160میلیون تومان 7درصد بازار است. بازار 
درک می کنــد قیمت پژو 206 نمی تواند 110 تومان 

باشد.

منتظریم دوباره درهای کشور باز 
و قطعه وارد کشور شود

کارشــناس  شــجاعی،  مرتضــی  ادامــه  در 
بــازار خــودرو در ایــن بــاره گفــت: اکنــون دو ســال 
و تقریبــا ســه مــاه اســت که بــا تشــدید تحریم ها 
روبــه رو هســتیم. کار بــه جایــی می رســد که رهبر 
در ســطح گفتمان راهبردی به موضوع می پردازد. 

مــا همچنــان بعد از دو ســال و نیم منتظر ماندیم 
که دوباره درهای کشــور باز شــود و دوباره قطعه 
بــازار  کــف  در  کجاســت؟  کار  ایــراد  کنیــم.  وارد 
تقاضــای خــودرو مایــل بــه صفــر اســت. در یــک 
ســال اخیــر حتــی در دورانی که جهش نــرخ ارز را 
داشــتیم، حجــم معامات به شــدت کاهــش پیدا 
کرد. ما که خودمان انتقاد به شــیوه ورود شــورای 
رقابت داریم، می گوییم این صف های قرعه کشــی 
تقاضــای نهایتــاً 50، 60هزار دســتگاه کف بــازار را 
بــه 6میلیــون نفــر رســانده اســت؛ قطعــا موضــوع 
تحریک تقاضاســت. چرا ما از این سیاســت غلط 
تجربه نمی گیریم؟ وقتی خودرویی را نصف قیمت 
می گذارید و می گویید حاال برو قرعه کشی شرکت 
کــن،  اگــر ایــن رانــت را بردیــد کــه برنده ایــد و اگــر 
نبردیــد هــم که هیــچ اتفاقی نیفتاده اســت و دور 

بعد در قرعه کشی شرکت می کنید.

دیگر خوروسازان فرانسوی ایران 
را همکار حساب نمی کنند

معلوم است که این طرح شکست می خورد. 
چــرا از تجربه شکســت خورده خودمان هم تجربه 
کســب نمی کنیــم؟ در صنعــت هم همین اســت. 
مسیری که ما برای همکاری با فرانسوی ها رفتیم 
عاقبــت خوبــی نداشــت. اکنــون بایــد ایــن نکته را 
تأکید کنم که دیگر خوروســازهای فرانسوی ایران 
را به عنوان همکار حساب نمی کنند. دلیلش هم 
دو دور تحریم و ضربه خوردن است. این قسمت 
از جغرافیــای دنیــا برای آنها یک منطقه پرریســک 

محسوب می شود. این را باید بپذیریم.
آنها قطعاً این دفعه محتاط تر با خودروسازان 
ایرانی کار خواهند کرد. اما ســوال اینجاســت آنها 
چــه می خواهند؟ بازار هــدف را می خواهند.  بازار 
ما هم تشــنه اســت. اگر ما قرار است که در سال 
1400 یــک همــکاری مجدد با هم داشــته باشــیم، 
پیــش شــرطش این اســت کــه خودروســاز ما یک 
اتاق فکر را با قطعه ســازش داشــته باشــد. همان 
نقشــه راه 1400 را در اولویــت کاریشــان بگذارنــد 
تــا ببینــد توانمنــدی داخلــی تــا چــه میزان اســت. 
سیاســت مــا در همــکاری بین المللی بایــد در این 
چارچوب ها باشد. باید عنوان شود که ما دانش و 
قطعه های های تک را می خواهیم.   اکنون قیمت 
در کارخانــه خــودروی پژو 206 تیپ 2، 110میلیون 

تومان است. 
من خود منتقد شورا هستم. شورای رقابت 
قیمــت کوییــک را 140میلیون و رانا را 107 میلیون 
تومان تعیین کرده است. حتی اگر بخواهد رقابتی 
هــم باشــد ایــن قیمت هــا منطقــی نیســت. شــما 
می فرماییــد افزایــش نــرخ ارز بــه تمــام نهادها اثر 
گذاشته است. می خواهم به زمستان 96 برگردم. 
در نمایشــگاه کاالی ایرانی که همه خودروســازان 
در آنجــا حضــور داشــتند، چــرا زمانی که ســراتو را  
105 میلیون می فروختند،  وارداتی آن با تعرفه اش 
120 میلیــون بــود. آنجــا گردن کــج کردند که اینها 
نرخ ارز را پایین نگه داشتند. دولت ی ها مصنوعی 
نــرخ ارز را پاییــن نگــه می دارنــد.  نــرخ را آزاد کنید 
خودروسازی ما شکوفا می شود! االن دالر 25هزار 

تومان است، سراتو که در کار نیست.

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
w w w . a s r e - e g h t e s a d . c o m
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هوالرزاق

رئیس جمهــوری بــا تاکیــد بــر اینکــه تجارت مــرزی با 
هدف ارتقای زندگی و معیشت مرزنشینان و دراین حال 
کمک به حوزه مبادالت تجاری با همسایگان شکل گرفت، 
تأکیــد کــرد که پدیده هایی نظیر کولبری و ســوخت بری، 
آســیب هــای جــدی اقتصــادی و اجتماعــی دارد و بــه هیچ 
وجه در شــان و منزلت مردم و کشــور نیســت و باید همه 

تالش کنند این وضعیت ناهنجار سریعا سامان یابد.
به گزارش پایگاه اطاع رســانی دولت، در جلســه روز 
ســه شنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست 
حجت االســام حســن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، 
وزیــر کشــور و رئیــس ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز، 
گزارشــی از اقدامات انجام شــده برای ساماندهی مبادالت 
مرزی ارائه کردند و طرح ســاماندهی و نظارت بر مبادالت 

تجاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس جمهوری در این جلسه بر ایجاد اشتغال پایدار 
و ارتقای معیشــت مرزنشــینان و جایگزینی قطعی و فوری 
اشــتغال مفید و مولد به جای رویه غیرقابل قبول کولبری 

به عنوان هدف عملیاتی این طرح تاکید کرد.
روحانــی بــا یــادآوری تصمیمــات و مصوبــات گذشــته 
دولــت برای ســاماندهی پدیــده دردآور کولبــری اظهار کرد: 
بر اســاس این تصمیمات باید بخشــی از درآمدهای دولت 
از محــل درآمدهــای کاالهایــی کــه از مرزهــای رســمی وارد 
می شوند، به مرزنشینان اختصاص یابد تا مشکات آنان 
حــل شــود. رئیس جمهوری با تاکید بر لــزوم اجرای دقیق و 
ســریع ایــن مصوبــات تصریح کــرد: تاش دولــت  این بوده 
کــه بــا انضباط در تبادالت مرزی و ایجاد فرصت بهره مندی 
ایــن طــرح، زمینــه رانت خــواری  مرزنشــینان از امتیــازات 
از میــان برداشــته شــود.از جملــه مزایای ایــن طرح، تعیین 

تکلیــف وضعیــت ســاماندهی بنــادر و گمــرکات کوچــک 
استان های ساحلی جنوبی کشور، استفاده از ظرفیت های 
مبــادالت مرزی برای تامین کاالهای اساســی، جلوگیری از 
درهــم تنیدگی معیشــت مرزنشــینان با درآمدهــای قاچاق 
کاال و ایجــاد شــفافیت در واردات و گــردش کاال در ســطح 
اســتان های مــرزی مشــمول اســت. در ادامــه ایــن جلســه 
گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار ارز و راهکارهای ویژه 
و موثــر مدیریــت ایــن بــازار بــا مشــارکت فعــاالن اقتصادی 
خصوصــا صادرکننــدگان و با هدف ایجاد تعادل در نرخ ارز 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس جمهــوری بــا تاکیــد بر دالیل مختلفــی که مانع 
ایجاد ثبات و متعادل شــدن قیمت ارز بوده اســت، گفت: 
کشــور در مرحلــه افتخارآمیــز پیــروزی در جنــگ تحمیلــی 
اقتصادی قرار گرفته و همانطور که دولت با کمک فعاالن 
اقتصــادی توانســت بــا اهداف شــوم دشــمن مقابلــه کند، 
امروز نیز در تاش است با ایجاد آرامش و ثبات در اقتصاد 
کشــور موجبــات اطمینــان و اعتماد فعاالن اقتصــادی را در 

دوره بازآفرینی کشور فراهم کند.
روحانــی اظهــار کــرد: دولــت اعتقــاد دارد کنتــرل و 
مدیریــت بــازار ســرمایه و رســیدن بــه تعــادل در قیمــت 
ارز مســتلزم تــداوم فضــای مســاعد و قابــل اعتمــاد بــرای 
فعالیت هــای اقتصــادی اســت و قطعــا هر گفتــار و رفتاری 
هر چند غیراقتصادی که موجب آشفتگی و القای بی ثباتی 

شود، به اقتصاد و معیشت مردم لطمه می زند.
رئیس جمهــوری تاکیــد کــرد: اوضــاع عمومــی کشــور، 
زمینه را برای حرکت به ســمت رشــد درآمدهای ارزی، رفع 
التهابات و کاهش قیمت ها در بازار ارز و کاال فراهم کرده 

است.

را  پرمصــرف  داروهــای  همــان  یــا   OTC داروهــای 
ســال 9۷ از شــمول بیمــه خــارج کردند، بعدتــر، داروهای 
شیمی درمانی خارجی  که توصیه شده اکثر قریب به اتفاق 
پزشکان متخصصِ کشور برای درمان موثر سرطان است( 
از شــمول دفترچه های بیمه خارج شــد و حاال هم حذف 
دفترچه هــای بیمــه از اول اســفند، مزیــد بــر علــت شــده 
اســت؛ آیا قرار اســت این اتوماســیونِ بدون زیرســاخت، 
اوضاع را پیچیده تر کند و بخشی دیگر از حق کارگران بر 
درمان رایگان را به همین ســادگی زیر پا بگذارد و از این 

طبقه ی کم درآمد سلب کند.
حــذف  موضــوع  بــه  گزارشــی  در  ایلنــا  خبرگــزاری 
شــدگان  بیمــه  از  اجتماعــی  تامیــن  بیمــه  دفترچه هــای 
پرداخت و نوشت: »اتوماسیون« در عرصه خدمات رسانی 
بــه شــهروندان، یکــی از بزرگ تریــن دســتاوردهای عصــر 
تکنولوژی اطاعات اســت؛ از میان برداشــته شــدن نیاز به 
کاغذ و رســید، حذف مراجعات حضوری، سرتاســری شدن 
دسترســی به اطاعات مراجعان از طریق بارگذاری داده ها 
در سامانه های الکترونیکی و از همه مهم تر، کاهش امکان 
سوء استفاده و تقلب در امر خدمت رسانی، از نتایج مثبِت 
اتوماســیون و الکترونیکی ســازیِ بخــش خدمــاتِ عمومــی 
اســت. یکــی از مهم تریــن خدمــات عــام کــه تقریبــاً همــه 
شــهروندان یــک کشــور در طــول دوران زندگــی خــود با آن 
سروکار پیدا می کنند، خدمت گیری از مراکز درمانی شامل 
بخش هــای کلینیکــی، پاراکلینیکــی و داروخانــه ای اســت. 
تســهیل در ارئــه خدمــات درمانــی و بهره گیــری از امکانــات 
اتوماســیون بــرای بهینه ســازی خدمــات، می توانــد یکــی از 
اهــداف اصلــی ناظــران و متولیــان اصلــی خدمات رســانی، 
یعنــی صندوق هــای بیمه ای باشــد و به همین دلیل اســت 
که پروسه ی دشوار و پرفراز و نشیبِ »حذف دفترچه های 
بیمه تامین اجتماعی« مدتی است که کلید خورده است.

روند حذف دفترچه های بیمه و نتایج آن
بعد از اجرای پایلوت حذف دفترچه بیمه در برخی از 
اســتان ها، از ابتدای اسفندماه سال جاری، سازمان تامین 
اجتماعی به کلی تمدید و صدور دفترچه های بیمه کاغذی 
را متوقف کرده است. در بخشنامه ای که هجدهم بهمن  از 
سوی سازمان تامین اجتماعی منتشر شد، آمده است که 
با توجه به فراهم شدن امکان ارائه خدمات اعم از ویزیت، 
تجویز دارو، پاراکلینیک شامل آزمایشگاه تشخیص طبی، 
تصویربــرداری، فیزیوتراپــی و...، در بســتر الکترونیک برای 
و  تشــخیصی  ارائه کننــدگان خدمــات  و  پزشــکان  تمامــی 
درمانی، چاپ دفترچه های درمانی جدید از اول اسفندماه 

1399 متوقف می شود.
بــر اســاس آخریــن آمارها، بالغ بــر 14 میلیون نفر از 
جمعیت کشــور به عنوان بیمه شــده اصلی و بیش از چهار 
میلیــون نفــر هــم به عنــوان مســتمری بگیر بازنشســتگی، 
بلندمــدت  تعهــدات  از  بازمانــدگان،  و  ازکارافتادگــی 
وکوتاه مــدت بیمــه ای و درمــانِ ســازمان تامیــن اجتماعــی 
بهره مند می شوند. با احتساب اشخاص تبعی تحت تکفل 
این گروه ها، در مجموع بیش از 44 میلیون نفر از جمعیت 
کشور عضو خانواده تامین اجتماعی محسوب می شوند و 
طبیعتا حذف مراجعه حضوریِ هر یک از این اشخاص برای 
تمدید و دریافت دفترچه درمان، می تواند اقدامی اثربخش 
باشد در اثبات اینکه چگونه اتوماسیون می تواند به کمک 
مــردم بیایــد تا هم وقــت کمتری صــرف خدمت گیری کنند 
و هــم از خطــر ابتا به بیماری هــا و حوادث جانبی در امان 
بمانند اما مشــروط به اینکه »زیرســاخت ها« فراهم باشد 
و همین اقداِم به ظاهر اثربخش، مصائب موجود در روند 

برخورداری از خدمات را  دشوارتر و پیچیده تر نکند.

زیرساخت های مورد نیاز کدام هاست
وقتــی می گوییــم »زیرســاخت ها«، منظورمــان تمــام 
مقدماتــی اســت کــه بــرای کلیــد خــوردن پــروژه ای بــه ایــن 
ســنگینی مورد نیاز اســت. از یک طرف، خدمات گیرندگان 
نیــاز بــه اطاع رســانی دقیــق و همه جانبــه دارنــد تــا بدانند 
وقتــی دفترچــه بیمــه ندارنــد، چگونــه بایــد از بخش هــای 
مختلــف – مراکــز ملکی، بخش دولتی و بخش خصوصی- 
خدمات بگیرند؛ اما از طرف دیگر، پیش شرط هایی در سوی 
خدمت دهنــده مــورد نیاز اســت تــا مراجعه کننــدگان دچار 
ســردرگمی و معطلــی نشــوند و بتواننــد راحــت از خدمــات 
مورد نیاز بهره مند شوند؛ به عبارت ساده تر، باید ابتدا تمام 
ابهامات برطرف شود، بعد پروژه به صورت سرتاسری کلید 

بخورد و اجرایی شود:
آیــا واقعاً مراجعه بــه همه بخش های خدمات دهنده 
در کشور، بدون در دست داشتن دفترچه بیمه امکان پذیر 
اســت؛ آیا تامین اجتماعی که اقدام به حذف دفترچه های 
بیمــه کــرده، نظارتــی بر همه افــراد، ســازمان ها و نهادهای 
طرف قرارداد خود، ازجمله بیمارستان های خصوصی، مراکز 
پاراکلینکی خصوصی و از آن مهم تر، مطب های خصوصی 
پزشــکان دارد تــا مطمئــن شــود ایــن طرف های قــرارداد، به 
بیمه شــدگان خدمات تحت پوشــش بیمه ارائــه می دهند، 
حتــی اگــر آنهــا دیگــر دفترچــه درمانــی بــه همراه نداشــته 

باشند.
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مرکــز ملــی فضــای مجــازی اعــالم کــرد رمزارزهایی 
مانند بیت کوین از هیچ گونه پشتوانه و تضمینی برخوردار 
نیســتند و همچنین تاکنون تصمیمی برای اعطای مجوز 
به درگاه ها و سایت های فعال خرید و فروش رمزارزها و 

بیت کوین در کشور گرفته نشده است.
بــه گزارش ایســنا، با توجه به عرضه انــواع رمزارزها 
در فضای مجازی و مواجه شدن بسیاری از افراد با تبعات 
منفی و مشکات متعدد به وجودآمده در این زمینه، مرکز 
ملــی فضــای مجازی در اطاعیه ای اعــام کرد که این نوع 
شــبه دارایی ها از هیچ گونه پشــتوانه و تضمینی برخوردار 
نیســتند و عاوه برآن به طور دائم دچار نوســانات قیمتی 
خارج از مناسبات اقتصادی متعارف شده و بیم از دست 

رفتن ثروت و دارایی خریداران همواره وجود دارد.
در ایــن اطاعیــه همچنین آمده اســت، در کنار این 
مــوارد، گزارش هــای فراوانــی از طــرف مــردم و نهادهــای 
نظارتی در زمینه ســرقت و کاه برداری در این بازار وجود 
دارد کــه بررســی آن هــا مویّد ســیر صعــودی فعالیت های 
مجرمانــه در ایــن خصــوص اســت. حضــور بازی گــران و 
عوامل فعال ناشناخته و غیرقابل شناسایی در بازار خرید 
و فروش این نوع شــبه دارایی های فاقد پشــتوانه، موجب 
شده است که این فضای خرید و فروش بسیار غیرقابل 

اعتماد شود و قدرت هرگونه پیگیری برای جبران زیان های 
احتمالــی و ارائــه اســناد و ادلــه، از نهادهــای حمایتــی و 

صیانتی مرتبط با حفظ حقوق مردم سلب شده است.
مرکــز ملــی فضای مجازی بــا اعام اینکه فعالیت در 
بــازار ایــن نــوع ارزهــای دیجیتالی شــفاف نیســت، عنوان 
کــرده اســت؛ عــاوه بــر خــروج ســرمایه از کشــور، هیــچ 
نشــانه ای از وجود ســازوکارهای حفظ دارایی های مردم از 
سوی گردانندگان پشت پرده آنها ارائه نشده است. از این  
رو اکیداً توصیه می  شود همگان در این زمینه احتیاط های 
الزم را انجام دهند و در دام تبلیغات سوداگران این بازار 

غیرشفاف نیفتند.
در این اطاعیه تاکید شــده اســت؛ تجربه از دســت 
رفتــن دارایی هــای مــردم در جریان هــای مشــابه ماننــد 
شــبکه  های هرمــی در کشــور و دنیــا وجــود دارد و انتظــار 
می رود همه نهادها و صاحبان رســانه، مســئوالنه نسبت 
بــه آگاهی بخشــی صحیح به شــهروندان تــاش کنند. در 
ایــن زمینــه تاکیــد می شــود تاکنــون هیچ گونــه تصمیمــی 
بــرای اعطــای مجوز بــه درگاه ها و ســایت  های فعال خرید 
و فــروش رمزارزهــا و بیت کوین در کشــور گرفته نشــده و 
الزم اســت همــگان مراقبت  هــای الزم در ایــن خصوص را 

به عمل آورند.

روحانی: بخشی از درآمد دولت از کاالهایی که 
رسمی وارد می شود، به مرزنشینان اختصاص یابد

 اتوماسیون دفترچه های درمانی 
یا خردکردن اتومات اعصاب بیمه شدگان

سایت های خریدوفروش بیت کوین مجوز ندارند

منطق اقتصادی حکم می کند وقتی جنس خارجی با قیمت پایین تر و تیراژ باالتر تولید می شود، خودروساز از 
قطعه ساز داخلی خرید نکند؛ اما پرسش این است که دراین باره باید با منطق اقتصادی پیش رفت؟
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جناب آقای  دکتر محمد مهدی مستقیمی
را بعنوان  انتصاب شایسته ی حضرتعالی 
مدیر عامل مجتمع فوالد غدیر نی ریز تبریک 
و تهنیت عرض می نماییم و از درگاه منان 

توفیقات روزافزون شما را خواستاریم .
از طرف روزنامه عصر اقتصاد


