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موضوع دريافت هزينه از نقل و انتقاالت الکترونیکی 
پول، هنگام خريد از فروشگاه ها، همچنان يك مسأله 
حل نشده باقي مانده است و هرازگاهي دست اندركاران 
قضیه درب��اره آن اظهارنظري مي كنن��د. آخرين مورد 
آنها نکاتي بود كه آقاي دكتر كمیجاني قائم مقام بانك 
مركزي در اين مورد گفت: » موضوع كارمزد و دريافت 
آن يك سیاست حتمي و اجباري است. كارمزد دريافت 
هزينه خدماتي است كه صورت مي گیرد و بانك مركزي 
از اين سیاست كوتاه نمي آيد. اي��ن موضوع در دستور 
جلسه شوراي پول و اعتبار اس��ت و ان شاءاهلل به زودي 
بررسي مي ش��ود.« وي درباره اينکه چ��ه زماني طرح 
دريافت از كارمزد كارتخوان ه��ا به شوراي پول و اعتبار 
مي رود، گفت:  »موضوعات مختلف مطرح است كه به 
نوبت به شوراي پول و اعتبار مي رود و در آن جا بررسي 
مي شود و به زودي ه��م نوبت اين طرح مي رسد«. آقاي 
كمیجاني، از مديران و اقتصاددان��ان باسواد و باتجربه 
بانك است و انتظار مي رف��ت كه در كنار استفاده از اين 
لحن آمرانه ، به پرسش هاي مطرح شده در اين باره نیز 
پاسخ مي دادند و افکارعمومي يا صاحب نظران مخالف 
نظر بانك مركزی را قانع مي كردند، زي��را مسأله زور و 
قدرت نیست. عده اي مخالف برنام��ه بانك مركزي در 
اين مورد هستند، و داليلي هم دارند، اگر بانك مركزي 
نتواند پاسخ آنان را بدهد، پس چه مرجعي بايد پاسخگو 
باشد؟ چندي پیش نیز يکي از مسئوالن مستقیم بانك 
مركزي در اين مورد، گفتگوي مفصلي انجام داده بود كه 
از آن نیز بجز تهديد و قدرت نمايي چیز چندان مهمی 

دريافت نمي شد.
مسأله اي��ن است كه كسي مخال��ف دريافت هزينه 
خدمات ارايه شده نیست، بلکه بايد ديد كه چه مرجعي 
بايد اين هزينه را تأمین و پرداخت كند. حدود دو سال 
پیش براي پرداخت الکترونیکي هزينه هاي آب و برق و 
تلفن و گاز معادل يکصد تومان از مردم كارمزد دريافت 
مي شد، همان موقع تذك��ر داده شد كه اين كار عاقالنه 
نیست. اگر مردم براي پرداخت قبوض مذكور به بانك 
مراجعه كنند هزينه بسیار باالتري را به بانك تحمیل 
خواهند كرد. اگ��ر يك كارمند حداكث��ر در روز بتواند 
200 قب��ض را تسويه كند، هزين��ه دريافت هر قبض 
براي بانك حداقل ب��االي 300 تومان خواهد شد و اگر 

مشکالت آمد و رفت مردم به بانك و نیز شلوغي بانك 
و استرس های ناشی از اين حضور را نیز حساب كنیم، 
بهتر است نه تنها آن صد تومان حذف شود، بلکه به صرفه 
است كه صدتومان هم تخفیف داده شود تا مردم ترغیب 
به پرداخت الکترونیکی شوند. در هر حال عقالنیت غالب 
شد و هزينه صدتومانی مذكور حذف گرديد، و مردم هم 
به پرداخت الکترونیک��ي راغب شدند و منافع بسیاري 

براي همه ايجاد شد.
االن هم مسأله همین است. چه كسي سود پرداخت 
الکترونیکي را مي برد، همان بايد هزينه اش را بدهد. طبعاً 
همه سود خواهند برد. خريدار، فروشنده، بانك، بانك 
مركزي، وزارت اقتصاد )براي مالیات(، دولت و... هركدام 
به طريق��ي منتفع خواهند شد. يك گ��زارش علمي و 
تحقیقي مشخص مي كند كه سهم سود هركدام از آنان 
از اين نوع نقل و انتقال پول چقدر است. برداشت اولیه 
اين است كه بانك ها بیشتر بهره برداران هستند و بايد 
آنها هزينه را تقبل كنند. بانك مركزي اگر هم مي خواهد 
پول را از فروشنده يا خريدار بگیرد، بايد همان زماني كه 
دستگاه هاي مزبور را در اختیار فروشگاه ها گذاشت، اين 
پول را مي گرفت يا اعالم مي كرد كه پس از 2 يا 3 سال كه 
رايگان است، هزينه خواهد گرفت. االن بانك مركزي در 
موقعیت انحصاري قرار دارد و از موضع قدرت انحصاری 
مي خواهد تعیین قیمت كند و از هر كس كه خواست 
پول را بگیرد. فراموش نکنیم ك��ه روزهاي اول كه اين 
دستگاه ها در اختیار فروشگاه ها قرار گرفت، بانك هاي 
تجاري كه آنها را در اختی��ار فروشگاه ها قرار مي دادند، 
امتیازات زياد ازجمله پرداخت وام هاي مناسب تا سقف 
100 میلیون تومان هم به عنوان جايزه به آنان مي دادند، 
حال چگونه شده است كه مي خواهند هزينه اين نقل و 

انتقال را از فروشنده يا خريدار بگیرند؟
اجم��االً پیشنهاد مي ش��ود كه مستن��دات علمي 
بانك مركزي كه براي تأيی��د اين درخواست به شوراي 
پول و اعتبار داده  شده است منتش��ر گردد و در اختیار 
افکارعمومي قرار گیرد تا از ط��رف صاحب نظران نقد 
و تحلیل شود. هیچ كس مخال��ف پرداخت هزينه اين 
خدمت نیست. چون هرگونه كاال و خدمت مجاني، آخر 
و عاقبت خوشي ن��دارد، فقط مسأله اين است كه كدام 

ذي نفع و با چه نسبتي بايد آن را پرداخت كند.
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مجلس به استقبال فرهادی می رود

   »فرهادی« به روايت دانشگاهيان و چهره های ماندگار

 جلسه نمایندگان
 با وزیر پیشنهادی علوم

طرحنو

 صفحه های9-12

  صفحه های 17و2

محمد فرهادی وزير پیشنهادی عل��وم چهارشنبه 5 آذر 
برای اخذ رای اعتم��اد به مجلس شورای اسالمی می رود.  
فرهادی ك��ه دو دوره مسئولیت وزارتخانه ه��ای علوم و 
بهداشت را برعهده داش��ت، به خاطر فعالیت های علمی 
آموزشی خود برای جامعه علمی دانشگاهی، نام آشناست. 

رئیس جمهوری، دكتر محمد فرهادی را به عنوان پنجمین 
گزينه پیشنهادی تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
به مجلس شورای اسالمی معرفی كرده است. جلسه رأی 
اعتماد نمايندگان مجلس ش��ورای اسالمی به فرهادی 
به عنوان وزير پیشنهادی رئیس جمهوری ب��رای وزارت 
علوم، تحقیق��ات و فن��اوری روز چهارشنبه هفته جاری 
برگزار می شود.  سعید سهراب پور چهره ماندگار  سال 83 
در رشته مهندسی و قائم مقام بنیاد ملی نخبگان گفت: در 
آموزش عالی فرهادی را از نظر تجربه و سابقه علمی قبول 

دارند و به او احترام می گذارند.  قائم مقام بنیاد ملی نخبگان 
در گفت وگو با ايسنا با اشاره به سابقه آشنايی ديرينه با وزير 
پیشنهادی علوم بیان كرد: زمانی كه دكتر فرهادی وزير 
علوم بود من رياست دانشگاه شیراز را برعهده داشتم و از 
همان زمان ايشان را می شناس��م.  او با بیان اين كه سابقه 
علمی فرهادی از تمام كسانی كه برای وزارت علوم معرفی 
كردند باالتر اس��ت، درتوضیح اين سواب��ق گفت:  دكتر 
فرهادی دو مقال��ه در گروه مجالت نیچ��ر ارايه كرده كه 
هر كسی نمی تواند در آن مقاله بنويسد. همچنین جايزه 
عالمه طباطبايی بنیاد ملی نخبگان ب��ه ايشان اهدا شده 
كه فق��ط 90 نفر اين جايزه را دريافت می كنن��د.  او ادامه 
داد: دكتر فره��ادی اولین كسی است ك��ه در ايران اقدام 
به كاشت حلزون برای افراد ناشنوا ك��رد و حرف اول را در 

زمینه گوش و حلق و بینی می زند. 
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بررسی »شهروند« از بساز بفروشی

   مهاجرت فصلی طبيبان
 به كارگاه های ساختمانی

رئيس سازمان غذا و دارو خبر داد: 

 گفت وگو با حميدرضا نوربخش
 استاد آواز ايرانی

  چيپس،  كله پاچه، خيار شور
 و پفك خوراكی مضر شناخته شدند

بخیهپزشکان
برچهره
ساختمانها

فهرست
وزارت بهداشت 

از كاالهای 
آسيب رسان 
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دردستبدترین
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ظريف- كری شب گذشته مذاكره ای تعيين كننده داشتند

جهاندرانتظار»پیامسفید«
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خبر

ظریف-كریشبگذشته
مذاكرهایتعیینكنندهداشتند

شب گذشته در حساس ترين مقطع مذاكرات 
هسته ای در وين، محمد جواد ظريف وزير خارجه 
ايران با جان كری، همت��ای آمريکايی خود ديدار 
كرد. نکته مهم اين ديدار ام��ا اين است كه در اين 
ديدار كاترين اشتون، نماينده اتحاديه اروپا حضور 
نداشت.  به نظر می رسد كه مذاكرات هسته ای در 
وين به نقط��ه ای رسیده است كه ط��رف ايرانی و 
آمريکايی بايد تصمیمات سیاسی و نهايی را اتخاذ 
كنند. اين ديدار ساعتی پس از مذاكره وزير خارجه 
عربستان سع��ودی با جان كری ص��ورت گرفت. 
هواپیمای شخصی سعودالفیصل برای دقايقی در 
فرودگاه وين ماند. جان كری در هواپیما با فیصل 
ديدار كرد . گفته می شود امکان دستیابی به توافق 
ايران و كشوره��ای 1+5 موجب سفر غیرمترقبه 

سعود الفیصل به وين بوده است.

دربی سرخ شد
يك بازی متفاوت از استقالل و پرسپوليس


