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به همت سندیکا و ساتکاب برگزار شد؛

نشست آشنایی با ظرفیت های 
صنـدوق ضمـانت صـادرات ایـران

در پـی امضـای تفاهم نامـه فیمابیـن صنـدوق ضمانـت صـادرات 
ایـران و شـرکت سـاتکاب بـرای حمایـت از صـادرات کاالی آب و 
بـرق، نشسـت آشـنایی بـا ظرفیت هـای صنـدوق ضمانت صـادرات 
ایـران بـه همـت کمیتـه توسـعه صـادرات سـندیکای صنعـت برق 
ایـران و سـاتکاب صبـح امـروز بـا حضـور اعضـای کمیتـه در خانه 

تشـکل های اتـاق تهـران برگـزار شـد. 

درج آگهی
در رسانه های سندیکا 

در این نشسـت مهنـدس عالءالدینی؛ مدیرعامل شـرکت سـاتکاب، 
مهنـدس باقـری؛ نایـب رئیس هیـات مدیره و رئیس کمیته توسـعه 
صـادرات سـندیکا، دکتر جعفری؛ مدیـرکل امور بازرگانی و توسـعه 
مشـتریان  امـور  مدیـرکل  احمـدی  آقـای  بیمـه ای،  پوشـش های 
و روابـط عمومـی صنـدوق ضمانـت صـادرات و آقـای یوسـف نژاد 
مدیـرکل دفتـر صـدور بیمه نامه هـای میـان و بلندمـدت صنـدوق 

ضمانـت صـادرات حضور داشـتند. 
اسـتراتژی های  و  سیاسـت ها  تشـریح  از  بعـد  جلسـه  ابتـدای  در 
سـاتکاب توسـط مدیرعامـل ایـن شـرکت، اقدامـات و برنامه هـای 
سـاتکاب نیـز اعـالم و تاکیـد شـد کـه صنعـت آب و برق کشـور از 
لحـاظ فنـی در جایـگاه خوبـی قـرار دارد و بـه خودکفایـی رسـیده 
اسـت، به طـوری کـه در بسـیاری از صنایـع از محصـوالت تولیـد 

داخـل اسـتفاده می شـود. 
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه در سـال جهـش تولیـد و شـرایط تحریـم 
و سـخت امـروز کـه فشـارهای اقتصـادی سـنگین تر شـده اسـت، 
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رویکـرد صـادرات بایـد بیشـتر مـورد توجه باشـد، ÷
افـزود: یکـی از کارهایـی کـه در حـوزه صـادرات 
بایـد انجام شـود، زمینه سـازی بـرای فعالیت بخش 
خصوصـی اسـت و مـا مسـئولیت داریم بسـترهای 

الزم را فراهـم و موانـع را از میـان برداریـم. 
توسـعه  بـرای  داد:  ادامـه  سـاتکاب  مدیرعامـل 
صـادرات از یـک سـو بایـد برنامه ها و سیاسـت های 
دولت را پیگیری کرد و از سـوی دیگر با شناسـایی 
نهادهـای موثـر جریان صادرات را تسـهیل کرد چرا 
کـه ایـن نهادهـا ظرفیت خوبـی دارند کـه صندوق 
نهادهـای  ایـن  از  یکـی  ایـران  صـادرات  ضمانـت 

اسـت.  اثرگذار 
باقـری، ضمـن اشـاره  ادامـه جلسـه مهنـدس  در 
بـه اینکـه ارتبـاط خوبـی بین سـندیکا، سـاتکاب و 
صنـدوق ضمانت صـادرات ایران برقرار اسـت، بیان 
کـرد: ایـن صنـدوق می توانـد بـه عنـوان نماینـده 
دولـت و حلقـه تاثیرگذار در حوزه توسـعه صادرات 

غیرنفتـی، نقـش پررنگـی ایفـا کند. 
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه سـال 99 توسـط رهبـری 
بـه نـام جهـش تولیـد نامگذاری شـده اسـت و باید 
در ایـن مسـیر حرکـت کـرد، افـزود: امـروز محقق 
کـردن فعل صادرات کار چندان سـاده ای نیسـت و 
عـزم جـدی می طلبـد و صادرکننـدگان بایـد مورد 
حمایـت دسـتگاه های ذیربط قرار بگیرنـد. صندوق 
از حلقه هـای  ایـران نیـز یکـی  ضمانـت صـادرات 
تاثیرگـذار در صـادرات خدمـات فنـی مهندسـی و 
محصـوالت هایتـک اسـت که صنعـت بـرق نیز در 

ایـن زمـره قـرار می گیرد. 
رئیـس کمیته توسـعه صـادرات سـندیکا ادامه داد: 
ارتبـاط تنگاتنـگ و منسـجمی کـه بیـن صنـدوق 
سـندیکا  و  سـاتکاب  و  ایـران  صـادرات  ضمانـت 
بـرای  برکـت  شـکل گرفتـه قطعـا منشـا خیـر و 

صادرکننـدگان بـه خصـوص اعضای کمیته توسـعه 
صـادرات سـندیکا خواهـد بـود.

مهنـدس باقـری در ادامه بـا تاکید بـر اینکه نگرش 
مـا بـه صـارات غیرنفتـی بایـد تغییـر پیـدا کنـد، 
افـزود: تمرکـز در صادرات باید بـر روی محصوالتی 
باشـد کـه خلق ثروت بیشـتر و تولیـد ارزش افزوده 
بیشـتری داشـته باشـد. امروز صنعت بـرق در راس 
هـرم ارزش افـزوده قـرار دارد و محصـوالت هایتک 
صـادر می کنـد. خدمـات فنـی و مهندسـی مـا در 
کشـورهای هـدف در زمینـه احـداث نیروگاه  هـا و 
قـرار  افـزوده  ارزش  باالتریـن  در  بـرق  پسـت های 
دارند. اما متاسـفانه از تمامـی ظرفیت این حوزه در 
زمینـه صادرات بهـره نگرفته نشـده و مغفول مانده 
اسـت.  وی افـزود: مـا در حـوزه در خدمـات فنـی 
و مهندسـی ظرفیتـی بـه میـزان 34 میلیـارد دالر  
در کشـورهای همسـایه و منطقـه داریـم در حالـی 
کـه حجـم صـادرات انجام شـده، فاصله بسـیاری با 
نقطـه مطلوب دارد. البته صنـدوق ضمانت صادرات 
ایـران بـا قدم هایی که برداشـته و مشـکالت برخی 
از شـرکت های مـا را بخصـوص در افغانسـتان حـل 
کـرده اسـت لـذا اقدامات ایـن صنـدوق در حمایت 
از صادرکننـدگان و تسـهیل جریـان صادراتـی در 
کـه  بـود  خواهـد  موثـر  بسـیار  صـادرات  توسـعه 
امیدواریـم ایـن تالش هـا منجـر به رشـد صـادرات 
غیرنفتـی در سـال جهـش تولیـد باشـد. در ادامـه 
جلسـه آقایـان احمـدی و یوسـفی نژاد بـه عنـوان  
نماینـدگان صنـدوق ضمانـت صـادرات به تشـریح 
مسـائل فنی در حـوزه ضمانت صـادرات پرداخته و 
محورهایـی از قبیـل مدیریـت ریسـک در صندوق، 
تحلیـل ریسـک کشـورها، تحلیـل ریسـک بانک ها، 
عوامـل موثـر در تعیین سـقف پوشـش ریسـک ها، 
قبـول،  قابـل  بانک هـای  تعییـن  عوامـل موثـر در 

صادراتـی  اعتبـارات  پوشـش،  تحـت  ریسـک های 
کوتـاه مـدت، اعتبـار سـنجی خارجی، رتبـه بندی 
خریـدار خارجـی، بیمـه نامه بال اثر شـدن قـرارداد 
و  مـدت  میـان  بیمـه ای  پوشـش های  صادراتـی، 
بلنـد مـدت، نحـوه محاسـبه حـق بیمـه پوشـش 

سـرمایه گذاری، شـرایط الزم جهـت پوشـش طـرح 
هـای صـادرات محـور و ... ارائـه کردنـد. در پایـان 
جلسـه اعضـای کمیتـه توسـعه صـادرات سـندیکا 
سـواالت و مشـکالت خـود در مسـیر صـادرات را 

مطـرح کـرده و پاسـخ خـود را دریافـت کردند. 
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27.5 میلیارد یورو ارز صادراتی به چرخه اقتصادی 
بازنگشت

 عمده صادرکنندگان ارز را 
بازنگرداندند

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با بیان اینکه 
کشور  به  را  صادراتی  ارز  صادرکنندگان  عمده 
ارز  یورو  میلیارد   27.5 گفت:  نکرده اند،  وارد 
بازنگشته  کشور  اقتصادی  چرخه  به  صادراتی 

است.
به گزارش سندیکای صنعت برق ایران، صمد کریمی 
در برنامه گفت وگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه  
اقتصاد پایه نفت به اقتصاد پایه غیر نفتی  تبدیل 
شده است؛  با اشاره به عدم بازگشت 27.5 میلیارد 
تحلیل  براساس  گفت:  صادرات  از  حاصل  ارز  یورو 
آمار دو ساله،  از حدود ۱9 هزار و ۱7۶ صادر کننده  
درصد    ۸۶ حدود  که  نفر   435 و  هزار   ۱۶ تقریبا 
تعهدات  با  می دهند  تشکیل  را  صادرکنندگان  از 
صادراتی حدود 27 و نیم میلیارد یورو تنها پنج و 
اقتصادی کشور  به چرخه  یورو  هفت دهم میلیارد 
ارز باز گردانده اند. مدیر اداره صادرات بانک مرکزی 
صادرکنندگان   این  که  است  معنا  بدان  این  افزود: 
22 میلیارد یورو نزدیک به 25 میلیارد دالر ارز را تا 
پایان سال 97 به چرخه اقتصاد کشور بازنگردانده اند 

بازنگشته  به کشور  ارز  این  نمی گویم  ما  البته   که 
است بلکه این ارز با 4 روش مصوب هیئت وزیران 
باید  ارز  این  بازنگشته است در حالی که  به کشور 
به چرخه رسمی اقتصاد بازمی گشته و صرف واردات 

مواد اولیه، کاالهای اساسی و واسطه ای می شد. 
بانک  ریاست  از سوی  اعالمی  آمار  به  اشاره  با  وی 
مرکزی مبنی بر عدم بازگشت 27.5 میلیارد یورو 
نظر  در  با  گفت:  کشور  به  صادرات  از  حاصل  ارز 
گرفتن آمار سه ماهه اول امسال نیز می توان دریافت 
که 2.5 میلیارد دالر به 25 میلیارد دالر اضافه شده 
و عدم برگشت ارز به 27.5 میلیارد یورو رسیده که 
این ها عمدتا گروه های مختلفی هستند که مالکیت 
ارز  که  آنهایی  داشت:  اظهار  وی  دارند.  خصوصی 
را به چرخه اقتصاد بازگردانده اند حدود ۱4 درصد 
پتروشیمی ها،  عمدتا  که  هستند  صادرکنندگان 
پایان سال 97  تا  ایمیدرو هستند که  و  فوالدی ها 
در مجموع 2۸ و نیم میلیارد یورو ارز را به چرخه 
بیان داشت:  بازگردانده اند. کریمی  اقتصادی کشور 
چرخه  به  را  ارز  صادرکنندگان  از  کثیری  تعداد 

اقتصادی بازنگردانده اند. 
ما  داشت:  اظهار  مرکزی  بانک  اداره صادرات  مدیر 
نکرده ایم  ارز سخت گیری  بازگشت  زمان  مدت  در 
ویژه  تسهیالت  تولیدی  واحدهای  بحث  در  و 
علیرغم  صادرکنندگان  از  برخی  اما  شده ایم،  قائل 
همکاری سیاست گذاری ارز را به کشور بازنگرداه اند. 
کریمی گفت: از حدود ۱۶ هزار و 435 صادرکننده 
حدود 250 صادرکننده که شرکت و شخص حقوقی 
یورو )7.۶ میلیارد دالر(   است، حدود ۶.۸ میلیارد 

ارز  به  چرخه کشور بازنگشته است. 
کشور  به  که  ارزی  یورو  میلیارد   27.5 افزود:  وی 
بازار  عمق  بر  بازگشت  صورت  در  است،  بازنگشته 
دوم و تامین نیازهای اساسی کشور تاثیر می گذارد. 

بودجه سه ماه دوم دستگاه ها 
برمبنای عملکرد تخصیص 

می یابد
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، بخشنامه 
کلیه  به  را  عملکرد  مبنای  بر  تخصیص 

دستگاههای اجرایی ابالغ کرد.
فارس،  محمدباقر  خبرگزاری  خبرنگار  گزارش  به 
دستگاه های  تمامی  به  بخشنامه ای  در  نوبخت 
 ۱399 سال  عمومی  بودجه  منابع  از  که  اجرایی 
استفاده می کنند، سازو کار پیاده سازی  تخصیص 
ریزی  بودجه  استقرار  اجرای  مبنای عملکرد در  بر 

مبتنی بر عملکرد را ابالغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: در اجرای بودجه ریزی 
مبتنی بر عملکرد که یکی از الزامات اسناد فرادستی 
نظام و مورد مطالبه مکرر مقام معظم رهبری است، 
به  برنامه  تفکیک  به  دستگاه  هر  اعتبارات  تصویب 
قیمت تمام شده واحد خروجی )خدمت یا محصول( 

تخصیص  می شود.  انجام  اهداف  کمی  مقدار  و 
اعتبارات نیز صرفا مبتنی بر عملکرد دستگاه و به 

میزان تحقق اهداف تعیین شده صورت می گیرد.
با عنایت به اینکه بعد از مساعی بی وقفه طی سال 
های اخیر در قانون بودجه 99 اعتبارات کلیه دستگاه 
دو  گرفتن  نظر  در  با  و  عملیاتی  روش  با  اجرایی 
مولفه بهای تمام شده خروجی )خدمت یا محصول( 
پیوست  در  و  محاسبه  نظر  مورد  اهداف  مقدار  و 
شماره 4 قانون بودجه در دو جلد به تصویب مجلس 
رسیده است. برای اجرای کامل بودجه ریزی مبتنی 
نیز  ای  هزینه  اعتبارات  تخصیص  باید  عملکرد،  بر 
مشابه اعتبار تملک دارایی سرمایه ای که به میزان 
انجام  وضعیت   صورت  تایید  و  عملیاتی  پیشرفت 
می گیرد، انجام شود.لذا پرداختهای سه ماهه اول 
علی  و  پرداخت  پیش  نوعی  مثابه  به  به دستگاه ها 
الحساب تلقی شده و هرگونه تخصیص در سه ماهه 
دوم منوط به ارائه گزارش عملکرد دستگاه و تایید 
میزان تحقق اهداف تعیین شده برای آن دستگاه در 

پیوست شماره 4 خواهد بود.
ماهه  سه  در  تخصیص  اخذ  برای  اجرایی  دستگاه 
دوم گزارش عملکرد خود را حداکثر تا ۱5 تیرماه 
و  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  ذی ربط  امور  به 
برنامه  و  مدیریت  سازمان های  به  مورد  برحسب 

ریزی استان ها ارائه نمایند.
از  پس  ملی  اجرایی  دستگاه  بعدی  تخصیص های 
مصوب  اهداف  به  دستیابی  میزان  گزارش  تایید 
تخصیص  و  سازمان  تلفیق  امور  ازسوی   دستگاه 
سازمان  تایید  از  پس  استانی  اجرایی  دستگاه های 
در  می شود.  انجام  استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت 
بخشنامه  این  اجرای  در  همکاری  عدم  صورت 
مسئولیت عدم پرداخت ها از جمله حقوق کارکنان 

در زمان مقرر با آن دستگاه خواهد بود.
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موافقت دولت با برگشت به 
سه جانبه گرایی در شورای عالی 

تأمین اجتماعی
که  ایران  اتاق  رئیس  عالی  مشاور  پورفالح،  احمد 
کسب وکار  پروتکل های  واکاوی  کمیته  ریاست 
کمیته ضمن  این  نشست  در  دارد  عهده  به  نیز  را 
در  مالیاتی  امور  به حمایت هایی که سازمان  اشاره 
دوران شیوع کرونا از بنگاه های اقتصادی داشته از 
مسئله  این  به  اجتماعی  تأمین  سازمان  بی توجهی 
انتقاد کرد. مشاور عالی رئیس اتاق ایران در نشست 
دوران  در  کسب وکار  پروتکل های  واکاوی  کمیته 
قدم  هیچ گونه  برنداشتن  از  انتقاد  با  کرونا  شیوع 
حمایتی از سوی سازمان تأمین اجتماعی برای مقابله 
با مشکالت ناشی از شیوع ویروس کرونا که گریبان 
گیر بنگاه های اقتصادی شده است، خواستار تغییر 
شد.  کنونی  وضعیت  در  سازمان  این  سیاست های 
احمد پورفالح، در ادامه با اعالم این خبر که توجه 
برگشت  و  اجتماعی  تأمین  سازمان  اساس نامه  به 
تأمین  عالی  شورای  در  گرایی  سه جانبه  اصل  به 
است،  گرفته  قرار  دولت  دستورکار  در  اجتماعی 
سه جانبه  اصل  اساس نامه،  طبق  است  قرار  گفت: 
گرایی در شورای عالی تأمین اجتماعی رعایت شود 
و تعداد نمایندگان کارگران و کارفرمایان با نماینده 

دولت به هماهنگی برسد.
اصل  به  برگشت  با  دولت  موافقت  او،  گفته  به 
سه جانبه گرایی در شورای عالی تامین اجتماعی در 
شده  مطرح  جمهور  رئیس  اول  معاون  با  جلسه ای 
است.مشاور عالی رئیس اتاق ایران در بخش دیگری 
از سخنان خود، افزایش آمار مبتالیان به کوئید ۱9 
دانست  عمومی  سهل انگاری  از  ناشی  را  فوتی ها  و 
رعایت  به  نسبت  همچنان  تا  خواست  دولت  از  و 

پروتکل ها در سطح جامعه حساس باشد.
به عقیده پورفالح، دولت باید این آگاهی را به مردم 
منتقل کند که همچنان اوضاع نگران کننده بوده و 
الزم است از رفت وآمدهای غیرضروری پرهیز کنند.

عضو  و  شیراز  اتاق  رئیس  رازقی،  جمال  ادامه  در 
شورای عالی کار با بیان این مطلب که سهم بیمه 
بیکاری افرادی که در این مدت بیکار شده اند، بین 
بوده است، گفت:  تا ۸00 هزار تومان  ماهانه 500 
طبق قانون، تأمین اجتماعی باید ماهانه 70 درصد 
بیکار شده  ناخواسته  از حداقل دستمزد فردی که 
است را بپردازد، این در حالی است که به این افراد 
بیکاری  بیمه  عنوان  به  تومان  هزار   ۸00 تا   500

پرداخت کرده است.
این  دیگر  سوی  از  افزود:  اقتصادی  فعال  این 
به  عنوان کمک  به  دولت  که  بوده  وجهی  از  مبلغ 
تأمین  اختیار  در  کرونا  شیوع  از  آسیب دیده  افراد 
منابع  از  اجتماعی  تأمین  یعنی  قرار داد،  اجتماعی 

خود پرداختی نداشته است.
وزارت  نماینده  جهانگیری،  محمد  نشست  این  در 
بهداشت در این کمیته گزارشی از وضعیت کنونی 
در  وزارتخانه  رویکرد  و  تجهیزات  بیمارستان ها، 

مقابله با این ویروس ارائه داد.
بر اساس گفته های او حوزه سالمت با توجه به تولید 
ماسک،  مانند  موردنیاز  تجهیزات  انواع  گسترده 

در  است  قادر  ضدعفونی کننده،  انواع  و  دستکش 
رشد صادرات  به  و  کرده  ورود  نیز  اقتصادی  حوزه 
با ارسال این تولیدات به ویژه به کشورهایی مانند 
عراق و افغانستان که خواهان محصوالت بهداشتی 

هستند، کمک کند.
در نهایت حسین نقره کارشیرازی، مشاور رئیس کل 
در  مشکالت  انواع  وجود  به  اشاره  با  مرکزی  بانک 
کشور، اولویت بندی و ارائه راهکارهای مناسب برای 

حل چالش های موجود را پیشنهاد داد.

محمد باقر قالیباف:

لزوم عمق بخشی بیشتر به بازار 
سرمایه/ تعداد عرضه های اولیه 

باید افزایش پیدا کند
رئیس مجلس در نشسـت علنی سـه شـنبه 3 
تیـر مجلس شـورای اسـالمی با قول بـه مردم 
در جهـت حـل مسـائل اقتصادی و معیشـتی، 
اصالح سـاختار بودجـه، افزایـش نقدینگی را 
دسـتور اول اعـالم کـرد و بـر افزایـش عمـق 

بخشـی بـه بـازار سـهام و افـزوده شـدن بـر 
تعـداد عرضه هـای اولیـه تاکیـد کرد.

بـه گـزارش اقتصـاد آنالیـن به نقـل از خانـه ملت، 
محمدباقـر قالیبـاف دربـاره گـزارش پورابراهیمـی 
افزایـش  از  اقتصـادی مجلـس  رئیـس کمیسـیون 
قیمـت ارز گفت: نظـارت مجلس در حوزه اقتصادی 
ملمـوس و شـفاف بـوده و به طـور قطـع تعامل الزم 
و نظـارت جـدی بـا وزرای دولـت و سـازمان های 
مسـئول خواهیم داشـت. وی افزود: مـردم مطمئن 
باشـند اولویـت اول مجلس ، حل مسـائل اقتصادی 
و مشـکالت معیشـتی و نظـارت بر حـوزه اقتصادی 
اسـت. اصالح سـاختار بودجه از موضوعات اساسـی 
و دسـتور اول مجلـس بـوده کـه سـال هـا منجر به 

کسـری بودجـه و افزایش نقدینگی شـده اسـت.
قالیبـاف ادامـه داد: حتمـا در حـوزه بـازار سـرمایه 
همـه دولت مردان توجه داشـته باشـند و همکاران 
هـم در کمیسـیون اقتصـادی تالش خواهنـد کرد، 
بـه بـورس عمق دهند. در بازار سـهام باید هم عمق 
بخشـی باشـد، هـم بیـن تقاضـا و عرضـه اولویت با 
عرضه باشـد و بـازار سـرمایه در حقیقـت بتواند در 
بخـش مربـوط به تولیـد، نقدینگی را جـذب کند و 
بـه سـمت نقدینگـی و تولیـد بیش تر حرکـت کند. 
همچنیـن بـر تعـداد عرضه هـای اولیه در ایـن بازار 

نیـز باید افزوده شـود.
وی  در ادامـه تاکیـد کـرد: بورس بایـد در حقیقت 
کمـک تامیـن مالـی تولیـد باشـد. ان شـاهلل کـه 
اشـتغال و تولیـد و کنتـرل تورم را داشـته باشـیم، 
اهـم از افزایـش تولیـد و صـادرات می توانیـم تـراز 
عرضـه خودمـان را در کشـور مثبت و قوی تـر کنیم.



5

صنعت برق شماره  2662سه شنبه 3 تیر 99

آسیب قیمت  تصنعی ارز به 
تولیدکنندگان

در  ایران  انرژي  صادرات  فدراسیون  رئیس 
بدانند  باید  سیاست گذاران  نوشت:  یادداشتی 
که ارزش پول هر کشوری در هزاره سوم بیش از 
آنکه تابع ذخایر طال، ارز، نفت و منابع دیگر باشد 
به توان و بهره وری تولید و رقابت پذیری وابسته 

است.
سیاست گذاران باید بدانند که ارزش پول هر کشوری 
ارز،  طال،  ذخایر  تابع  آنکه  از  بیش  سوم  هزاره  در 
نفت و منابع دیگر باشد به توان و بهره وری تولید 
کامال  بینش،  این  با  است.  وابسته  رقابت پذیری  و 
طبیعی است که کشورهای »ژاپن«، »آلمان« و در 
آینده »چین« دارای پول ملی قوی و کشورهایی که 
بهره وری ندارند و نمی توانند محصول باکیفیت و با 
باید  اجبارا  کنند،  تولید  قابل رقابت  تمام شده  بهای 
آخرین راه حل جلوگیری از فلج شدنشان را کاهش 
ارزش پول متناسب با ضعف اقتصادی بدانند تا به 

یک تعادل نسبی برسند.
در ایـران نیـز شـرایط به گونـه ای اسـت کـه بودجه 
کشـور و قـدرت ریـال وابسـتگی زیـادی بـه نفـت 
داشـته و اولیـن گام در مسـیر واقعی شـدن قیمت 
ارز حذف وابسـتگی بودجه به صادرات نفت و توجه 
بـه صـادرات غیرنفتـی اسـت.برای ایـن مهـم بایـد 
مسـیر ارزش گـذاری پول ملی مطابق فرمولی باشـد 
کـه در آن تورم داخلی لحاظ شـده و سیاسـت های 
درسـت در جهـت قابـل پیش بینـی بـودن نـرخ ارز 
اتخـاذ شـود و دولـت و دسـتگاه های اجرایـی برای 
تحقـق آنها تـالش حداکثری را بـه کار گیرند، آنگاه 
می تـوان ایـن انتظار را داشـت که رشـد مسـتمر و 
پایـدار اتفـاق افتـد و همچنین بهـره وری در محیط 
ایجـاد  سـرمایه های خارجـی،  کسـب وکار، جـذب 
اقتصـاد رقابتـی و نـه انحصـاری در کشـور جـاری 
شـود. مـا معتقدیم سیاسـت های ارزی بایـد مطابق 
بـا واقعـی شـدن قیمـت ارز باشـد، ولـی متاسـفانه 
دولت هـای مختلـف در 50سـال گذشـته به صورت 
تصنعـی قیمت ارز را پایین نگه داشـتند تا هزینه ها 
بـه نفـع مـردم افزایـش نیابـد، ولـی از سـوی دیگر 
یـک مزیـت رقابتـی بـرای تولیدکننـدگان خارجی 

در بـازار ایـران ایجـاد کردنـد کـه از ایـن طریق به 
تولیدکننـدگان داخلـی ضربـه بزرگـی وارد شـده 
اسـت. از جملـه آنهـا به وجـود آمدن نظـام ارز چند 
نرخـی، گسـترش ابعـاد دولـت در حـوزه گمـرک 
و تعزیـرات، فسـاد اقتصـادی، کاهـش تـوان مالـی 
دولـت و افزایـش بدهی دولت به بانک هـا و افزایش 
به جـای  کاال  واردات  بـرای  سـرمایه داران  انگیـزه 
حمایـت از تولیـد داخلـی و صـادرات آن اسـت. در 
نشسـتی کارشناسـان بانک مرکـزی عنـوان کرده اند 
مـا  اسـت،  تومـان  ۱0هـزار  ارز  واقعـی  نـرخ  کـه 
درخواسـت داریـم کارشناسـان بانک مرکـزی اعالم 
کننـد کـه بـا چـه فرمـول و بـا چـه محاسـباتی به 
ایـن نـرخ رسـیده اند؟ اگـر دولت هـای سـابق و این 
دولـت اصول علـم اقتصاد و حمایـت از تولیدکننده 
را رعایـت می کردنـد صـادرات غیرنفتـی به انـدازه 
دوره  در  همان طور کـه  می کـرد  رشـد  کافـی 
نفتـی  صـادرات  خاتمـی  آقـای  ریاسـت جمهوری 
سـالی حـدود 20 میلیـارد دالر بـود و چـون اصول 
علـم اقتصاد بیشـتر رعایت می شـد رشـد اقتصادی 
در  درحالی کـه  داشـتیم،  درصـدی   ۶ از  بیشـتر 
دوران ریاسـت جمهوری آقـای احمدی نـژاد سـاالنه 
بـاالی ۱00 میلیـارد دالر صـادرات داشـتیم و بـا 
وجـود ایـن، دچـار بیمـاری هلندی شـدیم و رشـد 
اقتصـادی در انتهـای ریاسـت جمهوری ایشـان بـه 
منفـی 7 درصـد رسـید. دولـت فعلـی هـم به  رغـم 
تصـور اولیـه بخش خصوصـی بـا سیاسـت های غلط 
را  سـابق  لطمـات  همـان  بانک مرکـزی  و  دولـت 
می زنـد و موجبـات فسـاد را بـا سـه نرخـی کـردن 
بـا  آیـا گذشـتگان  اسـت.  کـرده  فراهـم  ارز  نـرخ 
رعایـت نکـردن قانـون و علـم اقتصاد موجب رشـد 
کشـور شـدند که شـما هـم همچنـان واقعیت های 

ایـن علـم را در نظـر نمی گیریـد؟

14 طرح اقتصادی اعالم وصول 
شد

از  اسالمی  شورای  مجلس  رییسه  هیات  عضو 
اعالم وصول 14 طرح اقتصادی در مجلس خبر 

داد.
مجلس  ریسه  هیات  عضو  دهنوی  محسن  سید 
امروز-سه شنبه  علنی  جلسه  در  اسالمی  شورای 
طرح  گفت:   و  داد  خبر  طرح   ۱4 وصول  اعالم  از 
تعارض  مدیریت  طرح  بنیان،  دانش  تولید  جهش 
ایران،  اسالمی  جمهوری  بانکداری  طرح  منافع، 
طرح حمایت از اقتصاد ملی و رونق تولید در مقابل 
ارز  نرخ  اصالح  طرح  آمریکا،  خصمانه  اقدامات 
مبنای حقوق ورودی، طرح ساماندهی سیاست های 
حمایت، طرح ارتقاء حکمرانی در حوزه ریال، طرح 
مالیات بر عایدی سرمایه، طرح تخصیص ارز با نرخ 
ترجیحی به کاالهای اساسی، طرح اصالح و الحاق 
اعالم  مجلس  داخلی  آیین نامه  قانون  به  موادی 

وصول شد.
ایران،  گاز  ملی  شرکت  اساسنامه  طرح  افزود:  وی 
نامه  آیین  قانون   3۸ ماده   ۱ تبصره  اصالح  طرح 
و  اقتصادی  جرایم  با  مبارزه  طرح  مجلس،  داخلی 
و  داخلی  های  سرمایه  جذب  ستاد  تشکیل  طرح 
صورت  به  تولیدی  واحدهای  ایجاد  مجوز  صدور 

عادی اعالم وصول شد./ایرنا
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متن کامل

اردکانیان:

 آغاز تهاتر نفت با مطالبات 
صنعت برق

وزیر نیرو درباره وصول مطالبات از مسیر تهاتر 
با نفت گفت: کارهای خوبی در این زمینه آغاز 
کردیم و اشتیاق فراوانی در بین طلبکاران وجود 
دارد که حداقل بخشی از طلب را با استفاده از 

مکانیزم تهاتر نفت تسویه کنند.
اردکانیان  رضا  ایلنا،  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
از  نیرو  وزارت  اینکه  بیان  با  خبرنگاران   جمع  در 
توجهی  قابل  بخش  که  است  دستگاه هایی  جمله 
از  آنچه بعنوان دستاورد و اجرای پروژه ها به مردم 
است،  داخلی  سرمایه های  اتکای  به  می کند  اعالم 
اظهار داشت:  به عنوان مثال در پویش هر هفته- 
الف-ب-ایران ۶0 درصد سرمایه گذاری ها که سال 
گذشته ظرف ۶ ماه 33 هزار و 453 میلیارد تومان 

طرح افتتاح شد.
این  در  قانونی  فرصت های  از  هم  ما  افزود:  وی 
تنوع بخشی  کار  در  هم  و  می کنیم  استفاده  بخش 
به منابع مالی به اندازه ای متبحر شده ایم  بنابراین 
و  تحریم  در شرایط سخت  پرسید که چگونه  باید 
نفت  صادرات  کاهش  و  دولتی  منابع  محدودیت 
هزار   5 امسال  و  تومان  میلیارد  هزار   33 پارسال 

میلیارد تومان طرح افتتاح می کنیم. به این ترتیب 
با اتکا به سرمایه داخلی حتی اگر مضیقه ها هم رفع 
شود عدم اتکا به درآمدهای نفتی نهادینه می شود. 
با  تهاتر  از مسیر  مطالبات  درباره وصول  نیرو  وزیر 
نفت گفت: کارهای خوبی در این زمینه آغاز کردیم 
و اشتیاق فراوانی در بین طلبکاران وجود دارد که 
حداقل بخشی از طلب را با استفاده از مکانیزم تهاتر 
نفت تسویه کنند. البته ضوابط و شرایط وزارت نفت 
می دانند  مصلحت  را  آنچه  قطعا  و  است  مهم  هم 
قرار  مدنظر  دولت  سیاست های  کلی  چارچوب  در 

می دهند. 
این سازوکار  از  امسال  امیدواری کرد که  ابراز  وی 
ممکن  البته  شود،  باز  مسیر  این  و  شده  استفاده 
است این افراد شخصا توان صادرات نداشته باشند، 
از  تواند  می  دارند  که  ظرفیت هایی  لحاظ  به  ولی 
هستند،  کار  این  اهلیت  دارای  که  مجموعه هایی 

استفاده کنند.
اردکانیان درباره تغییر ساعت کار ادارات گفت: یکی 
از عواید شرایط کرونا استقرار ساعت کاری تا حدی 
کشور  وزیر  با  بنده  هستیم،  بهره مند  ما  که  است 
مذاکراتی داشته ام، امروز نیز به این مسائل پرداخته 
می شود اگر نیاز به تصمیم در سطح کشور باشد با 
رعایت چارچوب قانونی اعمال و اگر استانی باشد به 
صورت موردی عمل می شود که در روزهای آینده 

اعالم می شود.
وی درباره تبدیل نیروگاه ها به سیکل ترکیبی بیان 
 7500 تبدیل  برای  سازوکاری  از  امیدواریم  کرد: 
کنیم،  استفاده  ترکیبی  سیکل  نیروگاه  مگاوت 
مذاکرات خوبی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
از  هم  خوبی  همکاری  و  شده  آغاز  زمینه  این  در 
امیدواریم  که  گرفته  بودجه صورت  و  برنامه  سوی 

امسال اتفاقات خوبی رقم بخورد.

4 دلیل اصلی بازنگشتن ارز 
حاصل از صادرات

از  انتقاد  با  ایران  صادرات  کنفدراسیون  رئیس 
عملکرد دیرهنگام بانک مرکزی در مورد عدم 
 250 توسط  صادرات  از  حاصل  ارز  بازگشت 
صادرکننده، گفت: 4 دلیل و مشکل عمده برای 
عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود داشته 

است.
محمد  نیـوز،   جام  اقتصادی  سرویس  گزارش  به 
الهوتی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری گفت: از 
مورخ 97.۱.22 صادرکنندگان مکلف به برگشت ارز 
اقتصاد کشور شده اند  از صادرات به چرخه  حاصل 
و اگرچه در ابتدا مشکالتی وجود داشت اما با حل 
این مشکالت در کمیته ارزی، تقریبا بانک مرکزی 
تا اواسط سال 9۸ از بازگشت ارز حاصل از صادرات 

ابراز رضایت داشت. 
بر  تاکید  با  ایران  صادرات  کنفدراسیون  رئیس 
که  تعهدی  به  توجه  با  صادرکنندگان  تمام  اینکه 
ارز حاصل  بازگشت  به  مکلف  می دهند  در گمرک 
از  به دالیل مختلف  اما  افزود:  از صادرات هستند، 
جمله مشکالت صادرکنندگان در عراق و افغانستان 
امکان بروز برخی برخی سوء استفاده ها وجود دارد. 
وی در ادامه با اشاره به مشکالت صادرکنندگان در 
عراق و افغانستان بیان داشت: به دالیل ناکارآمدی 
سیستم بانکی،  در این دو کشور عمال امکان نقل و 
انتقال ارز در سامانه نیما وجود ندارد و استفاده از 
صرافی ها در نقل و انتقال ارز نیز برای صادرکنندگان 

هزینه بر است. 
ارز  بازگشت  عدم  مورد  در  دالیل  سایر  به  الهوتی 
از  بخشی  افزود:  و   کرد  اشاره  صادرات  از  حاصل 
ارزی که به کشور بازنگشته مربوط به کاالهای ورود 

موقتی است که قبل از مورخ 9۱.۱.22 تحت عنوان 
ورود موقت به کشور وارد شده اما از آنجا که هنوز 
از سوی بانک مرکزی تعیین تکلیف نشده، به عنوان 

بدهی ارزی لحاظ می شود. 
وی افزود: برخی صادرکنندگان و واحدهای تولیدی 
اما  است  شده  مرجوع  آنها  صادراتی   کاالهای  نیز 
مطرح  ارزی  بدهکار  عنوان  به  افراد  این  کماکان 
بیان  ایران  صادرات  کنفدراسیون  رئیس  هستند. 
حاصل  ارز  بازگشت  عدم  دیگر  دالیل   از  داشت: 
فیک  بازرگانی  کارت های  به  می توان  صادرات  از 
کاال  کارت ها  این  توسط  که  کرد  اشاره  اجاره ای  و 
صادر می شود اما استفاده کنندگان از این کارت ها 
وجود خارجی ندارند و عمال ارزی توسط این افراد 

به کشور بازگردانده نمی شود. 
اینکه اشکال اساسی در صدور  بر  تاکید  با  الهوتی 
قدرت  ما  داشت:  بیان  است،  بازرگانی  کارت های 
از صدور  تخلفات پس  اینکه  نداریم ضمن  نظارتی 
کارت بازرگانی اتفاق می افتد و لذا باید از روش هایی 
آن  از  تخلف  وقوع  از  پیش  که  گرفت  پیش  را 

جلوگیری کرد. 
بازرگانی  کارت های  دارندگان  اینکه  بیان  با  وی 
یا صادرکنند گفت:  و  وارد  را می توانند  هر کاالیی 
و عضویت  باشد  باید تخصصی  بازرگانی  کارت های 
و  آزمایی  راستی  عنوان  به  می تواند  تشکل ها  در 
موثر  صادرکننده  یا  و  تولیدکننده  اهلیت  تعیین 
گذشته  نیم  و  سال  یک  در  افزود:  الهوتی  باشد. 
حدود 7 هزار کارت بازرگانی صادر شده که مبالغ 
برای  که  حالی  در  داده اند  اجام  صادرات  هنگفتی 
دارای  کارت ها  این  باید  تخلفات  از  جلوگیری 
اتاق  قبال  و  باشند  صادرات  برای  محدودیت هایی 
بازرگانی پیشنهاد داده بود که برای صادرات کارت 

اولی ها سقف تعیین شود. 

http://tnews.ir/site/4e1f165784568.html
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عدم توانایی بانک مرکزی؛ 
پشت پرده افزایش قیمت سکه!

 استاد دانشگاه الزهراء اظهار داشت: یک بانک 
در ماه های اخیر اقدام به خرید سکه با اختالف 
700 تا 500 هزار تومانی در بازار آتی می کرد که 
امروز باعث شده قیمت سکه به باالی 8 میلیون 

تومان برسد.
شرایط  مورد  در  راغفر  حسین  ایلنا،   گزارش  به 
اقتصادی کشور اظهار داشت: زمانی که آقایان برای 
متوسل  ارز  نرخ  افزایش  به  بودجه  کسری  تامین 
کردند،  ایجاد  را  بی سابقه  این جهش های  و  شدند 
این  متاسفانه  بود.  مشخص  کامال  آن  پیامدهای 
درمانده  و  فرومانده  دولت های  همه  ویژگی  تقریباً 
است که برای تامین کسری بودجه به سمت کاهش 
ارزش  هم  تا  می کنند  حرکت  ملی  پول  ارزش 
بدهی های خود را تقلیل دهند و هم منابع مردم را 
از جیب آنها به جیب دولت منتقل کنند. اما عوارض 
این موضوع کوتاه مدت نیست و آسیب های جدی 

به اقتصاد کشور وارد می کند.
افزایش  به  مبادرت  دولت ها  وقتی  داد:  ادامه  وی 
سال های  در  آن  بودجه  کسری  می کنند،  ارز  نرخ 
بزرگترین  دولت  خود  چون  می شود  بزرگتر  بعد 
وقتی  داده  نشان  تجربه  همچنین  است.  متقاضی 
مبادرت  مرکزی  بانک  دارد  بودجه  کسری  دولت 

به چاپ پول می کند که این اقدام نیز نقدینگی را 
این نقدینگی  افزایش می دهد. سپس برای هدایت 
نیز  آن  که  ارائه می کنند  اشتباهی  راه حل های  هم 
این سیاست  پیامدهای  را پیچیده می کند،  شرایط 
در سه دهه اخیر و حداقل در 4 جهش نرخ ارزی و 
نیز در افزایش حامل های انرژی تقریباً این تاثیر را 
دارد. بنابراین این تصمیم های نادرست باعث ایجاد 
اقتصاد  کالن  و  میانه  خرد،  سطح  در  تعادل  عدم 
کاال  پول،  سرمایه،  مانند  بازارهای  در  که  می شود 

و… شاهد آن هستیم.
شبه  و  دولتی  شرکت های  کرد:مثال  تصریح  راغفر 
دولتی با نشان دادن سودآور بودن بنگاه، سهام خود 
را در بازار سرمایه عرضه می کنند و این تأثیر زیادی 
فردی  زندگی  و  می گذارند  عادی  مردم  زندگی  بر 
اشکال  به  که  می کند  متاثر  را  افراد  خانوادگی  و 
مختلف موجب ناهنجاری های اخالقی، فساد مالی و 
جرم و جنایت می شود. در سطح بنگاه ها نیز به دلیل 
افزایش هزینه های تولید و نهادها مانند نیروی کار 
و افزایش هزینه های ارزی این بنگاه ها با مشکالت 
زیادی روبرو شده اند. بسیاری از این بنگاه ها در ۱5 
سال اخیر ورشکسته شده و یا منابع خود را از بخش 

تولید و بخش سفته بازی منتقل کرده  اند.
داشت:  اظهار  الزهراء  دانشگاه  اقتصاد  استاد  این 
هستیم  دولتی  دستگاه های  در  فساد  شاهد  امروزه 
که همه اینها توانایی دولت در مواجهه با مشکالت را 
تقلیل داده و اعتماد عمومی آسیب خورده که همه 
اینها وضعیت کنونی کشور را پیچیده تر می کند. این 
بی اعتمادی ها باعث می شود افراد به به جای تولید 
به فعالیت های سفته بازی روی بیاورند. این یک دور 
باطلی است که در سه دهه اخیر ایجاد شده و امواج 
این  شعاع  بار  هر  که  کرده  ایجاد  گونه ای  گرداب 
گرداب گسترده تر می شود و مردم بیشتری را با خود 

بلعیده و فساد را گسترش می دهد. در این شرایط 
سازماندهی  و  قدرتمند  سیاسی  عزم  یک  نیازمند 
مجدد نظام اقتصادی کشور هستیم. البته اقدامات 
دولت تنها مختص مدیریت اقتصاد نیست و در همه 
همین  در  که  بطوری  هستیم،  آن  شاهد  پدیده ها 
را  فروردین  و  اسفند  فرصت  دولت  کرونا،  موضوع 
از دست داد و کماکان خطر بازگشت این بیماری 

وجود دارد.
این اقتصاددان با اشاره به وضعیت معیشتی خانوارها 
گفت: امروزه بسیاری از مردم با مشکالت معیشتی 
روبرو هستند و مجلس نیز با شعار نمی تواند کاری 
بعنوان  کنونی  شرایط  که  می طلبد  ببرد.  پیش  از 
شرایط اضطراری به رسمیت شناخته و متناسب با 

آن سیاست های کشور تنظیم شود.
ما سیاست گذاری های هشت سال  کرد:  تاکید  وی 
ما کمک  به  داریم که می تواند  را در تجربه  جنگ 
حرف ها  این  بارها  که  است  سال  دو  حداقل  کند. 
را تکرار می کنیم که نباید ارز کشور برای کاالهای 
یابد. حاال که میلیاردها دالر  غیرضروری تخصیص 
اعالم  مرکزی  بانک  تازه  رفته،  دست  از  کشور  ارز 
ارز  غیراساسی  کاالهای  واردات  برای  که  می کند 
در  چرا  که  است  این  سوال  نمی دهد.  تخصیص 
البته  که  است  نیفتاده  اتفاق  این  گذشته  سال  دو 
پاسخ روشن است؛ چون منافع گروه های زیادی در 
مجلس، دولت و حتی خود قوه قضاییه این اجازه را 
نمی دهد که شرایط اضطراری در کشور ایجاد شود.

محدودیت های  باید  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 
جدی بر فعالیت های ارزی کشور اعمال شود و این 
سیاست ها معطوف به حفظ منافع مردم و نیروی کار 
باشد. سیاست های اقتصادی کشور باید به گونه ای 
امکان پذیر  مردم  نیازهای  تأمین  که  طراحی شوند 
باشد بنابراین در این راستا راهی جز سهمیه بندی 

این سیاست در  یا زود  ندارد که دیر  کاالها وجود 
یک  سهمیه بندی  بنابراین  می شود.  اجراء  کشور 
راه ناگزیری حداقل در افق میان مدت است. تا در 
این بازه زمانی ظرفیت تولید ارتقاء، اشتغال کشور 

افزایش و هزینه های ارزی واردات مدیریت شود.
راغفر در مورد نقش سیستم بانکی کشور در شرایط 
باید  بانکی  تسهیالت  برای  گفت:  اقتصادی  دشوار 
قیود زیادی اعمال شود و منابع تنها به سمت تولید 
اقتصادی اختصاص یابد. اینگونه نباشد که تسهیالت 
اختصاص  لوکس  کاالهای  و  ویال  خرید  سمت  به 
در  بانک ها  سرمایه گذاری های  شاهد  امروزه  یابد. 
بخش های مسکن، ارز و سکه و حتی سهام هستیم 
که این موضوع ریشه در عدم توانایی بانک مرکزی 
بنوعی مجوز  و  دارد  نظارتی خود  انجام وظیفه  در 
سرمایه گذاری در بازارهای مالی و کاالیی را می دهد 

تا منابع به سمت بازارهای سفته بازی سوق یابند.
این استاد اقتصاد اضافه کرد: همین افزایش قیمت 
سکه در بازار را مشاهده کنید که عمال یک بانک در 
با اختالف 700  اقدام به خرید سکه  ماه های اخیر 
تا 500 هزار تومانی در بازار آتی می کرد که امروز 
تومان  میلیون   ۸ باالی  به  قیمت سکه  باعث شده 
و  می برد  باال  را  سکه  قیمت  مربوطه  بانک  برسد. 
بانک مرکزی به خاطر اعتراض صنف طال فروشان 
خرید و فروش سکه در بازار آتی را ممنوع می کند 
اما واکنش دیگر مشاهده نمی شود. آیا مدیریت آن 
دارد؟  را  بانکداری سالم  برای  بانک صالحیت الزم 
آیا مدیر آن نباید عزل شود؟ این حکایت از آن دارد 
آنها  منافع  و  در خدمت سوداگران  همه  گویی  که 

هستند و البته منتفع نیز می شوند جزء مردم.
از  برخی  مخرب  اقدامات  این  البته  افزود:  راغفر 
بانک ها از سال های ۸۱ و ۸2 تا امروز صورت گرفته 
که پیش از آن نیز موسسات مالی این کار را انجام 

http://tnews.ir/site/9dfb165785658.html
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عقب ماندگی 54 هزار میلیاردی 
مالیات از برنامه ششم/ نسبت 

مالیات به GDP آب رفت
درآمدهای مالیاتی نسبت به قانون برنامه ششم 
و  دارد  تومانی  میلیارد  هزار  ماندگی 54  عقب 
حتی به نسبت تولید ناخالص داخلی در سال 94 

نیز آب رفته و به کمتر از 6 درصد رسیده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طبق 
هدف گذاری برنامه ششم توسعه قرار بود درآمدهای 
مالیاتی )مالیات و گمرک( در سال 99 به رقم 25۸ 
هزار میلیارد تومان برسد و رشد متوسط 25.5 درصد 

داشته باشد.
در قانون بودجه این درآمدها 204 هزار میلیارد تومان 
مصوب شده  که با فرض تحقق کامل این هدف تعیین 
شده نسبت به قانون حدود 54 هزار میلیارد تومان 

عقب ماندگی دارد.
در جدول 4 قانون برنامه ششم توسعه، منابع و مصارف 
عمومی براورد شده و در آن آمده است نسبت مالیات 
به تولید ناخالص داخلی )GDP( در سال 99 و ۱400 

به رقم 9.4 درصد و ۱0 درصد ارتقا یابد.
اکنون این نسبت کمتر از ۶ درصد است که از عملکرد 
سال 94 که رقم آن 7 درصد بود کمتر است. عقب 
که  می افتد  اتفاق  حالی  در  مالیاتی  درآمدهای  گرد 
جامع  طرح  اجرای  دنبال  به  سازمان  این  سالهاست 
از سامانه های هوشمند،  به منظور استفاده  مالیاتی 
تغییر در فرایندهای مالیاتی و دست یابی به اطالعات 

مستند از دستگاه ها برای وصول مالیات عادالنه است.
اخیرا امید علی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی گفته 
است:  »بررسی لیست بانکی تراکنش های مالی حدود 
300 هزار نفر که درآمدهای میلیاردی دارند نشان داد 
از آنان مودی مالیاتی نبودند و نیم دیگر هم  نیمی 

کمتر از آنچه الزم است مالیات می پردازند«.
وی افزود: »حدود 45 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی 
داریم در حالی که باید 35 درصد کل بودجه عمومی 
کشورمان از مالیات تأمین می شود در حالی که این 

رقم در کشورهای دیگر حدود ۸5 درصد است«.
به گزارش فارس، یکی از مشکالت اصلی نظام مالیاتی 
قانون  مکرر   ۱۶9 ماده  مبنای  بر  اطالعات  نداشتن 
اطالعات  بانک ها  هنوز  و  است  مستقیم  مالیات های 

تراکنش های بانکی را در اختیار این سازمان با همان 
کیفیتی که مراد قانون است نمی گذارند.

در همین باره، محمود علیزاده معاون فنی و حقوقی 
سازمان امور مالیاتی به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
از  موردی  صورت  به  حاضر  حال  »در  گفت:  فارس 
بانک  درخواست تراکنش   بانکی می کنیم. اتصال میان 
به منظور دریافت  مالیاتی  بانک ها و سازمان  سامانه 
جمع درآمد و هزینه های ساالنه مودیان نیستیم. این 
سازمان تمام تالش خود را برای همکاری با دستگا ه ها 
و بانک ها برای دریافت اطالعات انجام داده و می دهد«.

به گزارش فارس، این مسئله کار را به جایی رسانده 
است که  پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی در 
دارنده  دستگاه های  تلویحا  ماه،  خرداد   25 تاریخ 
اطالعات را تهدید کرد و گفت:  »سازمان امور مالیاتی تا 
پارسال، راهبرد تعامل داشت، اما اکنون بر طبق مصوبه 
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عمل می کنیم و باید 
امور  اختیار سازمان  در  اقتصادی  ریز  اطالعات  همه 

مالیاتی قرار گیرد«.
وی افزود:  »دستگاه های اجرایی که هنوز آن گونه که 
شایسته اداره کشور است، اطالعات را به سازمان امور 
را  اجرایی  آن دستگاه های  بودجه  اند،  نداده  مالیاتی 
معلق یا متوقف می کنیم تا زمانی که این کار را انجام 

دهند«. 
دیگر  هفته  دو  داد  اولتیماتوم  دستگاه ها  به  پارسا 
دستگاه های اجرایی را که همکاری کرده اند و یا نکرده 

اند اعالم خواهد کرد.
در حال حاضر ۱0 روز از زمان اعالم این ضرب االجل 
گذشته و تا هفته آینده باید دید این وعده رئیس کل 
عملی می شود یا در حد شعار باقی خواهد ماند. البته 
صرف اعالم نام دستگاه ها کارایی ندارد و طبق قانون 
مالیات های مستقیم این سازمان می تواند علیه  آنها در 

مراجع قضایی اقامه دعوا کند.

مهر گزارش می دهد

250صادرکننده  قالبی 
که6.8میلیارد یورو ارز را خارج 

از شبکه فروختند
بر  که  کرده  رونمایی  آماری  از  مرکزی  بانک 
6.8میلیارد  معادل  آن،250صادرکننده  مبنای 
یورو ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی 
که  غریب  و  عجیب  داده هایی  بازنگردانده اند. 

برای اولین بار اعالم شد.
به گزارش خبرنگار مهر، صادرکنندگان برای ایفای 
تعهدات ارزی سال 9۸ خود کمتر از 29 روز دیگر 
تیرماه سال  پایان  تا  باید حداکثر  آنها  دارند.  زمان 
جاری، ارز حاصل از صادرات خود را برای سال 9۸ 
را به چرخه اقتصادی برگردانند؛ در غیر این صورت 

با عواقب بعدی آن باید دست و پنجه نرم کنند.
بار  سه  دستکم  مرکزی  بانک  لحظه،  این  تا 
تمامی  که  است  کرده  اعالم  اطالعیه هایی  در 
ارز  مردادماه،  اول  تا  حداکثر  باید  صادرکنندگان 
حاصل از صادرات خود را به شیوه های اعالمی بانک 
است  تاکید شده  البته  و  بیاورند  به کشور  مرکزی 
این  تا  اما  شد.  نخواهد  تمدید  هم  مهلت  این  که 
جای کار، علیرغم اینکه در چهارماهه گذشته یعنی 
اسفند 9۸ و فروردین، اردیبهشت و خرداد 99 به 
در  کرونا  ویروس  و شیوع  مرزها  بودن  بسته  دلیل 
عملیات  ایران،  صادراتی  هدف  کشورهای  تمامی 
مواجه  مشکل  با  ارزی  انتقاالت  و  نقل  و  صادرات 
همه  تا  دارد  اصرار  مرکزی  بانک  اما  است،  بوده 
به روش های  را  ارز  تیرماه،  پایان  تا  صادرکنندگان 

اعالمی به کشور برگردانند.
اکنون اما داستان به شکل دیگری پیش رفته است. 
بازار ارز از تالطماتی رنج می برد که بیشترین دلیل 

https://www.mehrnews.com/news/4955961/%DB%B2%DB%B5%DB%B0%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%87%DB%B6-%DB%B8%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF
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یادداشت

نویسنده: نانسی وانگ
مترجم: سید حسین علوی لنگرودی

شـرکت گـوگل از جمله شـرکت های پیشـرو 
و موفقـی اسـت کـه از همـان آغـاز توانسـته 
محیـط دلپذیـری را بـرای کارکنانـش پدیـد 
آورد کـه در آن تقریبـا همه کارکنان احسـاس 
می کننـد در محیطـی شـبیه بـه  خانه شـان 
در حـال سـپری کـردن سـاعات کاری شـان 
هسـتند. ناگفتـه پیداسـت کـه کمتر کسـی 
حاضـر می شـود چنیـن محیـط خوشـایندی 
را بـه امیـد یافتـن شـرایط کاری بهتـر ترک 
کنـد و از گـوگل بـرود. در واقـع بنیان گذاران 
شـرکت گوگل یعنی لـری پیج و سـرگی برین 
از اولیـن روزی کـه شـرکت گـوگل را پـس از 
رهـا کـردن دوره دکتـرای خـود در دانشـگاه 
و در یـک پارکینـگ تاسـیس کردنـد تصمیم 

گرفتنـد تـا شرکت شـان را به مکانـی متفاوت 
از سـایر شـرکت ها و با باالترین میـزان راحتی 
و دلپذیـری بـرای کارکنـان تبدیـل کننـد و 
بـه عقیـده بسـیاری از صاحب نظـران به طـور 
کامـل در این مسـیر موفـق بوده انـد. در ادامه 
به برخـی نـکات منحصربه فـرد و تاثیرگذار بر 
مقبولیـت محیـط کاری گـوگل بـرای کارکنان 
اشـاره خواهـد شـد که نشـان می دهنـد چرا 
گـوگل به چنیـن جایـگاه ارزنـده ای در دنیای 

کسـب وکار تبدیل شـده اسـت.
۱- در گـوگل سلسـله مراتـب اداری معنـا و مفهوم 

چندانـی ندارد
گـوگل جـزو آن شـرکت هایی اسـت کـه سلسـله 
مراتـب خشـک سـازمانی و نـگاه بـاال بـه پاییـن 
مـورد  ایـن مسـاله حتـی در  بی معناسـت.  آن  در 
بنیان گـذاران و مالـکان مشـهور شـرکت یعنی لری 
پیـج و سـرگی بریـن نیـز مصـداق پیـدا می کنـد 

و آنهـا بـا وجـود شـهرت و ثروت شـان جایگاهـی 
همتـراز بـا سـایر مدیـران شـرکت دارنـد. در ایـن 
بـا  و  مشـارکتی  به صـورت  تصمیمـات  شـرکت، 
نظرخواهـی از کارکنان اتخاذ می شـود و مشـارکت 
موجـب  تصمیم گیری هـا  در  کارکنـان  واقعـی 
شـده تـا بـرای حصـول اطمینـان از اجرایی شـدن 
برنامـه و طرح هـا نیـازی به دسـتور از بـاال و الـزام 
مدیریتی نباشـد. عـالوه بر این در گـوگل، کارکنان 
ایـن امـکان را دارنـد تـا بخـش و تیـم کاری مـورد 

انتخـاب کننـد. عالقه شـان را خودشـان 
2- در گـوگل حقوق بسـیاری از مدیران و کارکنان 

از روسـای شـرکت باالتر است
در گـوگل سیسـتم تعییـن و پرداخـت حقـوق و 
پـاداش بـا سـایر شـرکت ها متفـاوت اسـت. در این 
شـرکت سیسـتم پرداخـت مبتنـی بـر عملکـرد به 
معنـای واقعـی اجـرا می شـود و کسـانی کـه سـهم 
بیشـتری از موفقیت هـای شـرکت داشـته و دارنـد 
دسـتمزد بیشـتری دریافـت می کنند. پیاده شـدن 
چنیـن سیسـتمی در گـوگل موجـب از بیـن رفتن 
و  شـده  کارکنـان  بیـن  پرداختـی  تبعیض هـای 
انگیـزه آنهـا بـرای کار و تـالش مضاعـف را افزایش 
از  لیسـتی  همیشـه  شـرکت،  ایـن  در  می دهـد. 
کارکنـان کوشـا و فوق العـاده توسـط مدیـران هـر 
بـرای  اسـت  مبنایـی  کـه  می شـود  تهیـه  بخـش 
اعطای مشـوق های مـادی و غیرمادی. مشـوق های 
غیـر مادی در نظر گرفته شـده بـرای کارکنان برتر 
گـوگل هـم در نـوع خـود جالـب و خاص هسـتند؛ 
همچـون  خاصـی  مـوارد  شـامل  مشـوق ها  ایـن 
اهـدای سـهام ویـژه گـوگل بـه کارکنـان و صـرف 
شـام بـا مدیرعامل و روسـای شـرکت می شـود که 

بـرای خیلی هـا در جهـان یـک آرزوسـت.
3- سیسـتم ۱0- 20- 70 به خوبـی در گـوگل اجرا 

د می شو
در گـوگل سیسـتمی بـرای سـپری کردن سـاعات 
نـام  کاری روزانـه وجـود دارد کـه ۱0- 20- 70 
دارد و براسـاس آن کارکنـان در هـر روز کاری باید 
70 درصـد وقت شـان را بـرای انجـام فعالیت هـای 
مرتبـط بـا کسـب وکار اصلی گـوگل یعنـی موضوع 
جسـت وجوی اینترنتـی و تبلیغـات صـرف کننـد، 
20 درصـد وقت شـان را صـرف پروژه هـای مـورد 
عالقـه خـود کـه بـه نحوی بـا پـروژه ای در دسـت 
اجـرای گـوگل در ارتباط اسـت کننـد و ۱0 درصد 
ایده هـای  و  عالقه مندی هـا  بـه  را  وقت شـان  از 
خودشـان اختصـاص دهنـد. ناگفتـه پیداسـت کـه 
اجـرای چنیـن سیسـتمی هـم می توانـد رضایـت 
از کار کـردن در گـوگل را در  شـغلی حداکثـری 
میـان کارکنـان پدیـد آورد و هـم بـذر خالقیـت و 
را در ذهـن کارکنـان  نـوآوری و خودتعیین گـری 

رد. بکا
4- در گوگل همه به هم خوب گوش می کنند

کامـال  گـوگل  در  کـردن  گـوش  خـوب  فرهنـگ 
جـا افتـاده اسـت و مدیـران ارشـد شـرکت در این 
زمینـه الگـوی فوق العـاده خوبـی بـرای کارکنـان 
هسـتند. بـه عبـارت بهتـر در ایـن شـرکت مدیران 
می کننـد  گـوش  زیردستانشـان  بـه  گونـه ای  بـه 
کـه بـه آنهـا احسـاس هم تیمـی بـودن و بـودن در 
یـک جبهـه واحـد را می دهـد. در جریـان برگزاری 
جلسـات کاری معروف گوگل موسـوم به »جلسـات 
نیـم سـاعته گوگل« کـه به صـورت ایسـتاده و طی 
زمـان کمتـر از 30 دقیقـه برگزار می شـود کارکنان 
و مدیـران هـر بخـش در شـرایطی برابر و بـا تاکید 
بـر گـوش کـردن فعـال بـه صحبت های هـم گوش 
ایـن میـان  اداری در  می کننـد و سلسـله مراتـب 

می شـود. بی معنـی 

چرا همه دوست دارند در گوگل کار کنند
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نگاه آخر

دختران کوره های آجرپزی

شهر شال از توابع شهرستان بوئین زهرا در قزوین، جزو معدود مناطقی است که از گذشته دارای کارگاه های تولید، پخش و عرضه آجر بوده و 
هم اکنون نیز روند تولید آجرهای مرغوب همچنان با انگیزه توسط کوره  داران ادامه دارد؛ بناهای امروزی که ساخته می شوند از برکت تالش 
و اراده کوره دارانی است که روز و شب در گرماهای طاقت فرسا تالش می کنند. کارگران کوره های آجر پزی مردمانی سخت کوش هستند 
که در میان خاک و آتش، مصالح ساخت و ساز بناها و برج های عظیم در کالن شهرها را تولید می کنند. در این میان کودکانشان نیز همپای 
دیگر اعضای خانواده مشغول می شوند. آنها در فضای سخت و زیان آور کارگاه های آجرپزی، رویاهای خود را در میان خشت های جستجو 
می کنند. شریفه دختر ۱۱ ساله افغان به همراه ۱۰ خواهر و برادر خود در این کوره مشغول به فعالیت اند، پروانه، شکرانه، خدیجه، سحر، سید 
عباس و امیرعباس کودکان ۲ تا ۸ ساله ای هستند که در این کوره مشغول به کار هستند، در حالیکه دختران همسن آنها با عروسک ها و 
لباس های صورتی از دختر بودنشان لذت می برند، آن ها از اینکه دختر به دنیا آمدند ناراحت هستند و فکر می کنند اگر پسر بودند می توانستند 

زندگی بهتری داشته باشند، چرا که مادر و پدرشان معتقد هستند که دختران جز کار کردن و ازدواج حق دیگری در زندگی ندارند.

https://www.isna.ir/photo/99040302417/%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AC%D8%B1%D9%BE%D8%B2%DB%8C#8
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