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معافیت حق بیمه تجهیزات در قراردادهای 
شرکت های توزیع

درج آگهی در رسانه های سندیکا

حق  معافیت  اجتماعی،  تأمین  سازمان  بیمه  حق  وصول  مدیرکل 
بیمه تجهیزات در قراردادهای منعقده شرکت های توزیع نیروی برق 

را به ادارات کل بیمه ای استان ها ابالغ کرد.
با پیگیری  های مکرر و مستمر سندیکا و جلسات کارشناسی متعدد 
تأمین  سازمان  متقاعدسازی  برای  قراردادها  و  حقوقی  کمیته 
موضوع  بیمه  حق  محاسبه  نحوه  در  تغییر  درخصوص  اجتماعی 
ماده 41 قانون تأمین اجتماعی، مدیرکل وصول حق بیمه سازمان 
تأمین اجتماعی، معافیت حق بیمه تجهیزات در قراردادهای منعقده 
شرکت های توزیع نیروی برق را به ادارات کل بیمه ای استان ها ابالغ 

کرد. 
طی این ابالغیه که یازدهم تیر سال جاری ابالغ شده است، احتساب 
استان ها،  برق  نیروی  توزیع  منعقده شرکت  قراردادهای  بیمه  حق 
مورخ   105137/5020 شماره   اداری  دستور  وفق  پیمانکاران  با 

15/12/1380 بالمانع خواهد بود.
شایان ذکر است برابر دستور اداری موصوف و با امعان نظر به فهرست 
مبلغ  چنانچه  آن،  پیوست  )تجهیزات(  انحصاری  مصالح  عناوین 
تجهیزات مزبور وفق فهرست اخیر از 50% مبلغ کل ناخالص کارکرد 
تجاوز نکند، این میزان از مطالبه حق بیمه معاف و درصورتیکه مبلغ 
ناخالص  مبلغ  از %50  بیش  پیمانکار  توسط  تأمین شده  تجهیزات 
کارکرد قرارداد باشد، حداکثر تا میزان پنجاه  درصد از کل کارکرد، 
قابل  پذیرش و معاف از مطالبه حق بیمه بوده و احتساب و مطالبه 
حق بیمه مربوطه نسبت به مابقی کارکرد عملیات موضوع قرارداد 
ناخالص کارکرد کمتر نمی باشد طبق  از پنجاه درصد  که درهرحال 
ماده دوم مصوبه مورخ 24/01/1370 شورای عالی تأمین اجتماعی 
صورت  متعلقه،  بیکاری  بیمه  حق  انضمام  به   %7 مآخذ  اعمال  با 

خواهد پذیرفت.
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در جلسه مشترک سندیکا با ارگان های ذیربط صورت 
گرفت؛ 

بررسی تدوین نظامنامه حمایت 
از شرکتهای دانش بنیان

ایران،  برق  صنعت  سندیکای  مشترک  جلسه 
جمهوری،  ریاست  علمی  معاونت  ساتکاب، 
دانشگاه شهید بهشتی و برق منطقه ای تهران 
در خصوص تدوین نظام نامه حمایت از شرکتهای 
بنیان، هجدهم تیر سال جاری به همت  دانش 
کمیته دانش بنیان سندیکا و در محل این تشکل  

به صورت حضوری و برخط برگزار شد.
شده  انجام  اقدامات  از  گزارشی  جلسه  ابتدای  در 
از  طرح  مجری  عنوان  به  عطارپور  مهندس  توسط 
اگر  که  شد  تاکید  و  ارائه  بهشتی  شهید  دانشگاه 
که  دارد  وجود  دستورالعملی  و  مقرراتی  قوانین، 
میشود،  دانش بنیان  محصوالت  خرید  عدم  باعث 

باید ارائه شود.
به  اشاره  با  سندیکا  مدیره  هیات  رئیس  ادامه  در 
برق  صنعت  حوزه  در  زیادی  آیین نامه های  اینکه 
وجود دارد که باید بر اجرای آنها نظارت شود، تاکید 
کرد: اگر شرکتی بتواند انحصار در تولید محصولی 
را بشکند، باید مورد حمایت قرار بگیرد لذا ساتکاب 

می تواند نقش حمایتی خوبی ایفا کند. 
تاکید  با  نیز  سندیکا  بنیان  دانش  کمیته  رئیس 

معاونت  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  اینکه  بر 
ضمانت نامه   بخش  در  جمهوری  ریاست  علمی 
نیز  مناقصات  خصوص  در  گفت:  می کند،  حمایت  
توسط  مربوطه  قوانین  و  دارد  آیین نامه هایی وجود 
ولی  است  ابالغ شده  ریاست جمهوری  اول  معاون 

این موارد کمتر اجرایی می شود.
وی ادامه داد: امروز دولت از محصوالت دانش بنیان 
صندوق  میکند.  حمایت  داخل  ساخت  کاالی  و 
هزینه ها  خصوص  این  در  نیز  شکوفایی  و  نوآوری 
صندوق   40 با  صندوق  این  است.  داده  کاهش  را 
در  دارد.  نامه  تفاهم  بانک   10 از  بیش  و  پژوهش 
شرکت های  ضمانتنامه  صدور  برای  صندوق  این 

دانشبنیان حد اعتبار بررسی و ابالغ میشود. 
مهدی مدنی با اشاره به اینکه یکی از ماموریت های 
ساتکاب حمایت از شرکت های دانش بنیان صنعت 
آب و برق است، افزود: در معاونت علمی و صندوق 
نوآوری و شکوفایی اقدامات قابل مالحظه ای انجام 
شده است که وزارت نیرو باید از این توان استفاده 
با  تهران  منطقه ای  برق  نماینده  ادامه  در  کند. 
تاکید بر ضرورت استفاده از فکر و ایده شرکت های 
شرکت های  نباید  ما  کرد:  تصریح  دانش بنیان، 
باید   بلکه  کنیم  مناقصات  درگیر  را  دانش بنیان 
فعالیت  در  مشارکت  برای  آن ها  فکر  و  ایده  از 
شرکت های بزرگ و رفع نیازهای موجود در صنعت 

کشور استفاده کنیم. 
به  اشاره  با  سندیکا  دبیر  نیز  جلسه  پایان  در 
داخل  ساخت  از  حمایت  میز  موفق  تجربه های 
کرد:  تاکید  صمت،  وزارت  همکاری  با  سندیکا 
می توان  نیز  بنیان  دانش  شرکت های  درخصوص 
میز حمایت از این شرکت ها را تشکیل داده و برای 
بررسی مشکالت و پیشبرد امور آنها برنامه ریزی و 

اقدام کرد. 

بررسی مشکالت بیمه ای 
پیمانکاران صنعت برق در 

نشست کارگروه کمیته ماده 12
اعضای  و  موظف  مدیرعامل  بیمه ای  مشکالت 
موظف هیأت مدیره شرکت ها با سازمان تأمین 
اجتماعی در نحوه دریافت لیست و احتساب حق 
بیمه و همچنین مشکالت پیمانکاران در نحوه 
احتساب حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی حوزه 
صنعت برق در نشست کارگروه تخصصی کمیته 

ماده 12 بررسی شدند.

طی   12 ماده  کمیته  تخصصی  کارگروه  اعضای 
مدیرعامل  بیمه ای  مشکالت  بررسی  به  نشستی 
با  شرکت ها  مدیره  هیأت  موظف  اعضای  و  موظف 
سازمان تأمین اجتماعی در نحوه دریافت لیست و 
احتساب حق بیمه و همچنین مشکالت پیمانکاران 
در نحوه احتساب حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی 

حوزه صنعت برق پرداختند.
تأمین  قانون  اصالح  قانون   4 ماده   5 تبصره  طبق 
غیردولتی  حقوقی  اشخاص  مدیران  اجتماعی، 
و  بیمه شده  بیمه سهم  پرداخت حق  با  می توانند 
کارفرما در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند. 
و  ماده  این  آیین نامه   1 ماده  )ت(  بند  اساس  بر 
بخشنامه 9 درآمد، بیمه شده )کارفرما( در صورتی 
که حقوق d دریافت نکند می تواند بیمه شود، ولی 
سهامداری  اجتماعی،  تأمین  سازمان  ادارات  برخی 
افراد در شرکت ها از جمله شرکت های مشاور را به 
و  سابقه  ماه  چندین  و  می کنند  تعبیر  کارفرمایی 
سنوات بیمه پردازی مدیرعامل و عضو هیأت مدیره 
را  می کنند  دریافت  حقوق  شرکت  از  که  موظف 

حذف کرده اند.
به اعتقاد قدرت اهلل قدسی، مشاور دبیرخانه کمیته 
ماده 12 طبق بند 1 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی 
هر کسی که در قبال دریافت حقوق کار می کند و 
یا در قبال کار حقوق دریافت می کند، مشمول بیمه 
اجباری است، چه عضو هیأت مدیره باشد یا نباشد 

و چه مشمول قانون کار باشد یا نباشد.
تصویب  به  قانونی   1387 سال  در  افزود:  وی 
که  شد  الحاق  اجتماعی  تأمین  قانون  به  و  رسید 
مدیران  قانون،  این   4 ماده   5 تبصره  اساس  بر 
کنند.  بیمه  می توانند  غیردولتی  حقوقی  اشخاص 
بنابراین موضوع بیمه اجباری یک مقوله جداگانه و 
اختیار مذکور در تبصره 5 نیز مقوله دیگری است. 

http://www.ieis.ir/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-12/
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اقتصاد ایران
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2 تصمیم مهم درباره نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات
رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد: برای تشویق صادرکنندگانی که ظرف سه ماه بعد ازصدور پروانه 
صادراتی،ارز خودرا برگردانند، تعهدات ارزی آنها، برمبنای 90 درصد ارزش پایه صادراتی محاسبه 

خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: 
ارز  اقتصادی درخصوص نحوه برگشت  امروز جلسه کمیته موضوع بند-2 مصوبه شورای عالی هماهنگی 

صادر کنندگان دوتصمیم مهم داشت:
1-مهلت برگشت ارز صادراتی 4ماه بعد از صدور پروانه صادراتی است. برای تشویق صادرکنندگانی که ظرف 
سه ماه بعد ازصدور پروانه صادراتی،ارز خودرا برگردانند، تعهدات ارزی آنها، برمبنای 90 درصد ارزش پایه 

صادراتی محاسبه خواهد شد.
2- صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده بعد از تاریخ پروانه صادراتی، نسبت به برگشت ارز، به چرخه 
اقتصاد اقدام نکرده اند، مکلفند باقیمانده تعهدات خود را، دربازار دوم )سامانه نیما( به نرخ روز پایانی مهلت 
خود در بازار دوم، یا قیمت روز بازار در هنگام ایفای تعهد، هر کدام که کمتر بود، به بانک مرکزی بفروشند.

بانک مرکزی از صادرکنندگان محترمی که با برگرداندن به موقع ارز خود به چرخه اقتصاد کشور، به تعادل 
ارز و خنثی شدن هرچه بیشتر فشار حداکثری کمک می کنند، قدردانی کرده و قطعاً مشوق های  بازار 
بیشتری را نیز برای آنها درنظر خواهد گرفت. جزئیات تصمیمات کمیته به اطالع فعاالن اقتصادی، خصوصاً، 

صادرکنندگان خواهد رسید.

نیروگاهــی گلپــور  بــرق پــروژه  تولیــد  آغــاز 
پاکســتان

در  پاکســتان   NESPAKمهندســی شــرکت 
ــرق  ــروگاه ب ــروژه نی ــت، پ ــار داش ــه ای اظه بیانی
ــره  ــی و به ــه عملیات ــه مرحل ــور ب ــی الهور-گلپ آب
ــرق  ــد ب ــال تولی ــون در ح ــیده و اکن ــرداری رس ب
ــر  ــت. مدی ــری اس ــبکه سراس ــه ش ــال آن ب و ارس
عامــل ایــن شــرکت گفــت ایــن نیــروگاه بــرق آبــی 
102 مگاواتــی، حاصــل همــکاری ایــن شــرکت بــا 
شــرکت مشــاوره ای )M/S MWH Inc( مســتقر 
ــی¬KOSEP(( اســت.  ــکا و شــرکت کره ای در آمری

ــم  ــره اگزی ــک ک ــط بان ــروژه توس ــن پ ــه ای هزین
آســیا  توســعه  بانــک   ،)Korea Exim Bank(
 ،  )IFC( بین المللــی  مالــی  مؤسســه   ،  )ADB(
بانــک توســعه اســالمی و بانــک تجــارت و توســعه 

ــت.  ــده اس ــن ش ــو )ECO(، تأمی اک

ــای  ــاء انرژی ه ــتان  در ارتق ــت پاکس ــی دول ناکام
تجدید پذیــر 

کــه  کــرد  اعــالم  پاکســتان   PEPCO پپکــو 
افزایــش  بــرای  مرکــزی  دولــت  تالش هــای 
ــی دو  ــر در ط ــای تجدید پذی ــتفاده از انرژی ه اس
ــی  ــه برنامه ریزهای ــا محــدود ب ــته تنه ــال گذش س
ــی  ــید و الب ــل نپوش ــه عم ــز جام ــه هرگ ــده ک ش
نیروگاه هــای  طرفــدار  مســئولین  از  برخــی 
ــد- ــرق تجدی ــی همــواره توانســته از ورود ب حرارت
پذیــر و ارزان قیمــت، جلوگیــری بعمــل آورد. 
منابــع خبــری ایــن شــرکت گفتنــد کــه در زمــان 
تصــدی ایــن دولــت هیــچ اقــدام خاصــی صــورت 
نگرفتــه و ســهم تولیــد بــرق از گاز طبیعــی 
33/6 درصــد، نفــت 32/1 درصــد ، ذغــال ســنگ 
ــد،  ــی 26/1 درص ــرق آب ــروگاه ب ــد، نی 0/2 درص
هســته ای 5/7 درصــد و انــرژی تجدید-پذیــر تنهــا 
ــع،  ــن مناب ــه ای ــه گفت 2/2 درصــد شــده اســت. ب
برخــی از عناصــر کــه دارای منافــع مشــخصی )در 
ــتی  ــطوح سیاس ــتند، در س ــوص( هس ــن خص ای
ــت  ــه دول ــد ک ــی دهن ــازه نم ــته و اج ــوذ داش نف
ــد.  ــاذ کن ــا اتخ ــع آنه ــالف مناف ــر خ ــی ب تصمیم
ــت،  ــف دول ــرد ضعی ــطح عملک ــد، س ــا افزودن آنه
تداخــل عملکرد هــای مدیریتــی در بخــش انــرژی 
ــع  ــی موان ــی فن ــی و آگاه ــت مال ــود ظرفی و نب
در  تجدیدپذیــر  پروژه هــای  توســعه  در  اصلــی 

ــت. ــتان اس پاکس

اخبار صنعت برق کشورهای 
همجوار

https://www.farsnews.ir/news/13990423000340/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
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متن کامل

پشت پرده بازارسیاه رفع سوء 
اثر چک برگشتی/بانک مرکزی 

»دقیقا« کجاست؟
مدتی است که در فضای مجازی و در تبلیغات 
چک  اثر  سوء  »رفع  نام  به  پدیده ای  خیابانی، 
دیده  زیاد  تضمینی«،  صورت  به  برگشتی 
می  شود، موضوعی که مهمترین دلیلش، اجرای 
مرکزی  بانک  توسط  چک  صدور  قانون  ناقص 

است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در 
قانون جدید صدور چک که در سال 97 به تصویب 
و  تنبیه ها  شد،  تبدیل  قانون  به  و  رسید  مجلس 
صادرکنندگان چک  برای  سنگینی  محدودیت های 
داغی  بازار  نتیجه،  در  شد.  گرفته  درنظر  برگشتی 
برای افرادی که به صورت غیرقانونی نسبت به رفع 
ایجاد  کنند،  می  اقدام  برگشتی  اثر چک های  سوء 
شد و شاهد تبلیغات گسترده این افراد برای »رفع 
در  تضمینی«  صورت  به  برگشتی  چک  اثر  سوء 

فضای مجازی و به صورت خیابانی هستیم.
از  استفاده  با  چک  اثر  سوء  غیرقانونی  *رفع 

رضایت نامه محضری!
طریق  از  که  افراد  این  از  یکی  از  فارس  خبرنگار 

کانال تلگرامی، تبلیغات گسترده ای در این زمینه 
بی اثر  برای  که  پرسید  تلفنی  صورت  به  می کند، 
کردن برگشتی یک فقره چک 20 میلیون تومانی 
عمل  صورت  چه  به  دولتی،  بانک های  از  یکی  در 
می کند و در صورت رفع سوء اثر، آیا می توان اقدام 

به گرفتن دسته چک جدید کرد یا خیر.
این فرد در پاسخ به این سوال گفت: »روش کار ما 
به این صورت است که از طریق رضایتنامه محضری، 
چک را رفع سوء اثر می کنیم، به این صورت که یک 
نفر به جای شخصی که چک را برگشت زده است 
به محضر برده و یک وکالت به یک وکیل برای وی 
تنظیم می کنیم، آنگاه وکیل آن شخص جعلی برای 
در  راحتی  به  و  کرده  تنظیم  رضایتنامه  یک  شما 
کمتر از یک روز، با مراجعه به بانک، سوء اثر چک از 
بین می رود! بعد از رفع سوء اثر، به راحتی می توانید 
دسته چک جدید اخذ کنید و دیگر محدودیت های 
برگشتی چک نیز یکجا برداشته می شود. هزینه این 
تومانی حدود  برگشتی 20 میلیون  برای چک  کار 

500 هزار تومان  می شود«.
*رفع غیرقانونی سوء اثر چک در یک روز!

خبرنگار فارس در تماس با یکی دیگر از این افراد 
رفع سوء  ادعای  خیابان،  در  تبلیغات  از طریق  که 
اثر چک داشت، تقاضا کرد که یک فقره چک 50 
میلیون تومانی او را که برگشت خورده  است، رفع 

سوء اثر کند تا بتواند دسته چک جدید بگیرد.
راحتی  »به  گفت:  تقاضا  این  به  پاسخ  در  فرد  این 
انجام  تومان  میلیون   5 با  و  روزه  یک  را   کار  این 
معتمد  وکیل  یک  با  که  صورت  این  به  می دهیم، 
از طرف شخصی که چک  و وی  صحبت می کنیم 
را برگشت زده است، بدون اطالع آن شخص، یک 
با  سپس  می کند،  تنظیم  خودش  برای  وکالت نامه 
وکالتی که دارد، رضایتنامه ای به شما داده و شما 

می توانید چک برگشتی خود را رفع سواثر کنید«.
وی در پاسخ به این سوال خبرنگار فارس که اگر این 
است،  پاسخگو  قانونا چه کسی  محرز شود،  تخلف 
اظهار داشت: »اگر به فرض محال این اتفاق بیفتد، 
عنوان  به  وکیل  و  نیست  شما  برای  مشکلی  هیچ 
این فرآیند، هیچ  باشد زیرا در  باید پاسخگو  متهم 

سندی دال بر تاثیر شما نیست«.
لیوان  راحتی خوردن یک  به  اثر چک،  *رفع سوء 

آب!
این  از  دیگر  یکی  به  مراجعه  در  فارس  خبرنگار 
افراد، تقاضای رفع سوء اثر چکی 30 میلیون تومانی 
از  بتواند  تا  داشت  را  دولتی  های  بانک  از  یکی  از 
محدودیت هایی که برای وی ایجاد شده بود، بیرون 
این  کند.  اخذ  جدید  دسته چکی  بتواند  و  آمده 
طریق  »از  گفت:  درخواست  این  به  پاسخ  در  فرد 
انجام  با یک وکیل کار شما  رضایتنامه محضری و 
شده و نهایتا بعد دو روز تمام محدودیت های شما 
برداشته می شود. برای انجام این کار باید مبلغ یک 

و نیم میلیون تومان واریز کنید«.
رفع  رضایت نامه  راستی آزمایی  برای  *بانک ها 

سواثرچک، هیچ تکلیفی برای خود قائل نیستند!
و  دانشگاه  استاد  مرادی  یاسر  رابطه،  همین  در 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  بانکی  امور  کارشناس 
اقتصادی خبرگزاری فارس درباره روش آسان بی اثر 
کردن غیرقانونی سوء اثر چک گفت: »متأسفانه در 
این زمینه این اتفاق می افتد که افرادی که این کار 
از  نسخه  ای  داشتن  دست  در  با  می  دهند  انجام  را 
که  فردی  آن  و جعل هویت  پرداخت  گواهی عدم 
یک  با  هماهنگی  یک  است،  زده   برگشت  را  چک 
دفتر اسناد رسمی انجام می دهند و در ادامه رضایت-

دارنده  که  چک  ذینفع  فرد  آن  اسم  به  را  نامه  ای 
آن  آخر،  در  و  می  کنند  جعل  است،  بوده   چک 

رضایت نامه  جعلی را به بانک ارائه می  کنند«.
وی افزود: »چون در قانون، دستوری به بانک مبنی 
است،  نشده   داده  رضایت نامه  صحت  بررسی  بر 
متصور  خودشان  برای  تکلیفی  متاسفانه  بانک ها 
صحت سنجی،  هیچ  بدون  درنتیجه  و  نمی شوند 
در  می  کنند،  اقدام  چک  اثر  سوء   رفع  به  نسبت 
صورتی که ذی نفع واقعی یعنی دارنده چک، اصاًل 
از صدور چنین رضایت نامه  ای آگاه نیست و حتی در 

جریان هم قرار نمی  گیرد«.
رفع  علت  چک،  دارنده  مشخصات  وجود  *عدم 

غیرقانونی سوء اثر چک برگشتی
علت های  به  اثر چک،  سوء  غیرقانونی  رفع  مشکل 
دالیل،  این  از  یکی  می آید.  به وجود  مختلفی 
مشخص نشدن اسم دارنده یا همان تحویل گیرنده 
چک در ثبت سیستمی چک است که در اکثر مواقع 
رخ می دهد. این عدم درج نام، باعث می شود هویت 
دارنده چک مشخص نباشد و با همین حربه، رفع 
طور  به  می گیرد.  صورت  چک  غیرقانونی  اثر  سوء 
مثال، شخصی یک دسته چک از بانکی اخذ می کند 
و ستد  داد  برای  دیگر  فردی  به  فقره چک  یک  و 
چک،  کردن  نقد  موعد  در  چک  دارنده  می دهد، 
متوجه عدم موجودی حساب صادرکننده چک شده 

و آن را برگشت می زند.
از  چک  خوردن  برگشت  محدودیت های  اینجا  در 
برای دریافت دسته چک جدید،  اجازه  جمله عدم 
برای صادرکننده چک اعمال می شود و این تنبیهات 
باعث ایجاد موانع جدی برای تجارت وی می گردد. 
با  تسویه  بدون  چک  اثر  سوء  رفع  که  اینجاست 
اینکه  به دلیل  دارنده چک، بسیار جذاب می شود. 
دارنده چک در زمان تحویل چک، اجباری برای پر 
ندارد، هیچ  را  در سیستم  فردی  کردن مشخصات 
ردی از وی در هیچ جا به جز شعبه بانکی که در 

https://www.farsnews.ir/news/13990421001069/%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%DA%86%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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اقتصاد ایران

متن کامل

اتاق بازرگانی مدعی مبهم بودن 
آمار بازگشت ارز حاصل از 

صادرات شد
بنا به ادعای اعضای کمیته ارزی اتاق بازرگانی 
ایران در مجموع 8.7 میلیارد دالر ارز به چرخه 
 2.5 تنها  که  است  بازنگشته  کشور  اقتصادی 
واقعی  بخش خصوصی  به  متعلق  دالر  میلیارد 
است؛ بانک مرکزی آمار ارز بازنگشته به اقتصاد 

را بیش از 27 میلیارد دالر اعالم کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اتاق بازرگانی 
نشستی  در  ایران  اتاق  ارزی  کمیته  اعضای  ایران 
به  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  حضور   با 
تشریح ابهامات موجود در آمار اعالم شده از سوی 
فهرست صادرکنندگانی  در خصوص  مرکزی  بانک 

که تعهد ارزی خود را ایفا نکرده اند، پرداختند. 
انصاری،  محمدرضا  حضور  با  که  نشست  این  در 
کیوان  امیرزاده،  محمد  ورزی،  سالح  حسین 
علیخانی  مظفر  و  رئیسه  هیات  اعضای  از  کاشفی 
معاون استان ها و تشکل های اتاق ایران و محمدرضا 
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  پورابراهیمی 
برگزار شد، پیشنهادهای 13 گانه کمیته ارزی اتاق 

ایران نیز مطرح شد.
این  در  ایران  اتاق  رئیس  نایب  انصاری  محمدرضا 

دالر  میلیارد   27.5 می گویند  امروز  گفت:  نشست 
ارز صادراتی به کشور برنگشته است؛ این مقوله ای 
است که باید درباره آن دقیق شد. همین حاال هم 
فکر می کنم دیر نشده است. سیاست باید سیاست 
تشویقی-حمایتی باشد تا فعاالن اقتصادی به کمک 
تشویقی  سیاست  درنتیجه  حتما  بیایند.  دولت 
لزوماً  نه  اما  به کمک دولت می آیند   صادرکننده ها 

قیمتی که تعیین شده تا از مسیر نیما عبور کنند.
وی افزود: وقتی سیستم نیما راه اندازی شد به این 
وارد کشور شود،  این طریق  از  ارز  معنی است که 
شاید یک عده هم سوءاستفاده کرد ه باشند؛ برای 
جبران این مسئله دغدغه بخش خصوصی با دولت 
مشترک است. ما هم معتقد هستیم که ارز حاصل 
ولی  بازگردد  اقتصادی  چرخه  به  باید  صادرات  از 
ما  دارد؛  وجود  متفاوتی  اقتصادی  راه  و  نگاه  شیوه 
معتقد هستیم از مسیر تشویق نه سخت گیری ارز 

به کشور استفاده شود.
انصاری بیان داشت:  ما ناچار شده ایم بگوییم حاال 
کرده اند،  انتخاب  تیرماه  آخر  را  اجرایی  زمان  که 
انتخاب  شهریورماه  آخر  تا  را  فرصت  باید  حداقل 
این  با  صادرکننده ها  از  برخی  است  ممکن  کنند. 
دولت  کنند.  برخورد  جدی  مشکالتی  به  شیوه 
که  کسی  کند،  حمایت  واقعی  صادرکننده  از  باید 
تولیدکننده است و محصول خود را صادر می کند، 

عاشق کار خودش است، باید به این اعتماد کرد.
* روش و مدل صادراتی مشخص شود

ما  گفت:  نشست  این  در  پورابراهیمی  محمدرضا 
باید  برای مسیر پیش رو در حوزه صادرات مشخص 
باشیم.  داشته  می خواهیم  مدلی  و  روش  که  کنیم 
قرار دهیم و در  را مبنا  باید سیاست های تشویقی 

حوزه صادرات تکالیف تشکل محور داشته باشیم.
نماینده مجلس شورای اسالمی  پیشنهاد داد  این 

تا  اتاق بازرگانی با تعیین مقادیر مشخص، متولی 
برگشت ارز حاصل از صادرات شود و اعالم کرد که 
کمیسیون اقتصادی مجلس آماده بررسی محورهای 

پیشنهادی اتاق ایران است.
که  است  این  دیگر  موضوع  اما  افزود:  پورابراهیمی 
ماه فرصت  پایان  تا  بانک مرکزی  به جهت فرصت 
اینکه تعهدات سال 1397 عملیاتی شود و  نداریم 
تصمیم گیری  هم   1398 سال  در  ان  سرریز  برای 
شود. وی افزود: گزارش دیروز بانک مرکزی با ذکر 
است  ممکن  است؛  آماده  بندی  تقسیم  و  اسامی 
بخش خصوصی بگوید ما سقف صادراتی را در نظر 
مشخص  گروه ها  به  را  تسویه  مدل های  و  بگیریم 
کنیم. من در مقام شنونده هستم و اگر بخشی اجرا 
شود در شرایط کنونی می شود مشکالت را برطرف 
کرد. مثاًل می توانیم گروه کشاورزی را جدا کنیم، و 
مدل تسویه آن را با توجه به مشکالت خود مشخص 
کنیم و محصوالت پتروشیمی و مدل ان مشخص 
پیشنهادهای  می تواند  ایران  اتاق  گفت:  وی  شود. 
جلو  را  بحث  آن  براساس  و  کند  مطرح  مشخصی 
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  فضای  هم  من  ببریم؛ 
و بخش خصوصی و اقتصاد کالن کشور را در نظر 
واحدی  تصمیم  به  زنی  چانه  یک  در  تا  می گیرم 
برسیم. خروجی هم این است که اتفاق مثبتی برای 

کشور رقم بخورد.
پورابراهیمی همچنین خاطرنشان کرد که باید بین 
با  امکان وصول ندارد  کارت یکبار مصرف که االن 

صادرکننده معتبر تفاوت قائل شویم.
* تشریح مهم ترین دالیل مبهم بودن آمار منتشر 

شده از سوی بانک مرکزی
از  انتقاد  به  کاشفی  کیوان  نشست،  این  ادامه  در 
از  حاصل  ارز  بازگشت  زمینه  در  موجود  رویکرد 
کرد:  خاطرنشان  و  پرداخت   99 سال  در  صادرات 

برای  جدید  سیستم  دولت  که  گذشته  سال  دو  از 
برگشت ارز حاصل از صادرات را اعالم کرد، بخش 
خصوصی بارها اعالم کرده است که موافق پیوند کل 
مجبور  متأسفانه  اما  نیست؛  سامانه  یک  با  تجارت 
انداخته بودند، ما  بازی که مسئولین راه  بودیم در 

هم بازی کنیم.
بازگشت  عدم  با  مرتبط  اطالعات  بررسی  از  وی 
اقتصادی  چرخه  به  صادراتی  ارز  دالر  میلیارد   27
رئیس  حضور  در  و  داد  خبر  ایران  اتاق  در  کشور 
کمیسیون اقتصادی مجلس، ایراداتی را در خصوص 

این فهرست بیان کرد.
اول  نکته  ایران،  اتاق  رئیسه  هیات  عضو  گفته  به 
این است که این لیست فاقد تفکیک اطالعات ارز 
و  بوده   98 و   97 سال های  در  صادرات  از  حاصل 
اطالعات تفکیکی مشخص نیست. از طرفی به رغم 
نامه نگاری های روسای اتاق ایران و تهران، اما بانک 
ما  اختیار  را در  مرکزی اطالعات تکمیلی و جزئی 

نگذاشته است.
میلیارد  این 27  از  از طرفی بخشی  افزود:  کاشفی 
دالر مربوط به تعدیل پایه ارزش های سال 97 است 
مورد  درصد،   20 نرخ  با  سال  همان  پاییز  در  که 
موافقت بانک مرکزی و بخش خصوصی قرار گرفت، 

اما این تعدیل از ابتدای سال 97 لحاظ شد.
به گفته کاشفی، 1 میلیارد و 200 میلیون دالر از 
عدم  به  مربوط  شده  اعالم  که  دالری  میلیارد   27
موقت  ورود  است،  صادرات  از  حاصل  ارز  بازگشت 
را  آن  را  مسئوالن  به اشتباه  که  برمی گیرد  در  را 

به عنوان بدهی صادراتی لحاظ می کنند.
عضو  که  است  نکاتی  دیگر  از  حساب«  »اختالف 
و گفت:  اشاره کرد  آن  به  ایران  اتاق  رئیسه  هیات 
مرکزی  بانک  اعالمی  مبلغ  دیگر  قابل توجه  بخش 
ارائه شده  اسناد  در  حساب  اختالف  به  مربوط 

https://www.farsnews.ir/news/13990423000593/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AF
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متن کامل

بانک ها 1460 کارخانه را به 
تعطیلی کشانده اند +جزئیات

کارخانجات  و  کارگران  بسیج  سازمان  مسئول 
کشور گفت: در شرایطی که ما در جنگ اقتصادی 
هستیم ، قابل قبول نیست در سالی که جهش 
تولید نام گذاری شده، تعداد 1460 کارخانه توسط 

بانک های کشور تعطیل شوند.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس بــه نقــل از ســازمان 
بســیج کارگــران و کارخانجــات کشــور،علی حســین 
ــران  ــیج کارگ ــازمان بس ــئول س ــرد مس ــی ف رعیت
ــش  ــا در بخ ــر م ــت: اگ ــور گف ــات کش و کارخانج
تولیــد بتوانیــم موانــع را برطــرف کنیــم، می توانیــم 
نیــاز هــای کشــور را تأمیــن کنیــم مشــکالت عمــده 
اقتصــادی مــا نیــز حــل خواهــد شــد، کــه البتــه این 
مهــم اتفــاق نخواهــد افتــاد مگــر بــا یــک عــزم ملــی 
و خواســت همگانــی، از مســئوالن گرفتــه تــا مــردم.
رعیتــی فــرد در ادامــه افــزود: متاســفانه تحریم هــای 
ــالمی  ــام اس ــالب و نظ ــورده انق ــم خ ــمنان قس دش
ــگ  ــی کمرن ــادی کم ــق اقتص ــا رون ــده ت ــث ش باع
بشــود کــه البتــه بایــد گفــت کــه ایــن تحریــم هــا 
از همــان ابتــدای انقــالب آغــاز شــده و ادامــه خواهد 
ــا  ــن م ــا اســالم و دی ــا ب داشــت چــون دشــمنان م
مشــکل دارنــد و نمیتواننــد پیشــرفت جوانــان 
انقالبــی را ببیننــد و میخواهنــد همــه کشــورها 
ــیج  ــازمان بس ــئول س ــند. مس ــا باش ــتعمره آنه مس
ــام  ــه ن ــاره ب ــا اش ــران و کارخانجــات کشــور ب کارگ
گــذازی ســال 99 توســط مقــام معظــم رهبــری بــه 
ــام ســال جهــش تولیــد گفــت: در شــرایطی کــه  ن
مــا در جنــگ اقتصــادی هســتیم و چنــد ســالی هــم 
هســت کــه مقــام معظــم رهبــری در ابتــدای ســال 
نــو، عناویــن متعــددی بــرای رونــق تولیــد و حمایت 

ــی بیــان  از کار و دســترنج کارگــر و کارفرمــای ایران
ــه هیــچ عنــوان قابــل قبــول نیســت  مــی کننــد، ب
در ســالی کــه جهــش تولیــد نامگــذاری شــده تعداد 
1460 کارخانــه توســط بانــک هــای کشــور تعطیــل 

شــوند.
رعیتــی فــرد افزود:بانــک هــا 1460 کارخانــه و مراکز 
تولیــدی را بــه دلیــل بدهــی و عقب افتادگی اقســاط 
تســهیالت دریافتــی آن را بــه تملــک خــود درآورده 
و همیــن امــر موجــب تعطیلــی کارخانــه تولیــدی و 

بیــکاری عــده ی زیــادی از کارگــران شــده اســت.
ــات  ــران و کارخانج ــیج کارگ ــازمان بس ــئول س مس
کارخانجــات مشــکل  ایــن  از  بســیاری  گفــت: 
ــد و  ــته ان ــد را داش ــوان تولی ــته و ت ــی نداش خاص
ــم  ــد فراه ــرای تولی ــروز ب ــای ب ــتگاه ه ــا دس بعض
کــرده انــد. مشــکالت مالــی بانــک باعــث تعطیلــی، 
پلمــپ و مصــادره گردیــده و عــالوه بــر اینکــه تولیــد 
متوقــف شــده، تعــداد زیــادی از کارگــر ها مســتقیم 
ــده  ــیب دی ــد آس ــه تولی ــتقیم در چرخ ــر مس و غی
ــه در  ــاره ب ــا اش ــرد ب ــی ف ــده اند.  رعیت ــکار ش و بی
ــران و  ــزود: کارگ ــی اف ــرایط کنون ــن ش ــر گرفت نظ
ــه  ــدی خــود ب ــرایط پایبن ــه ش کارخانجــات در هم
ــد، از دوران  نظــام، انقــالب و کشــور را ثابــت کرده ان
دفــاع مقــدس کــه بیــش از 14 هــزار شــهید تقدیــم 
اســالم و انقــالب کــرده تــا تمام حــوادث و شــرایطی 
کــه در ایــن ســالها پیــش آمــده همیشــه پــای کار 
بوده انــد، بــرای مثــال همیــن موضــوع اخیر و شــیوع 
ویــروس منحــوس کرونــا کــه با ســه شــیفت کار و با 
برگــزاری شــیفت ایثــار بــدون دریافــت حقــوق و یــا 
دســتمزدی مشــغول تولیــد مــواد بهداشــتی و ضــد 
ــن شــرایط  ــد و کشــور را در ای ــی کننــده بودن عفون

ــد. ــی نیــاز کردن ــی از اقــالم بهداشــتی ب بحران

روسیه همچنان بر افزایش ذخایر طال اصرار دارد
بانک مرکزی روسیه علیرغم بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا در ماه ژوئن به روند افزایش ذخایر 

طالی خود ادامه داد.
به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از اسپوتنیک، بانک مرکزی روسیه علیرغم باال گرفتن بحران 

شیوع کرونا در این کشور  در ماه ژوئن دست از باال بردن میزان ذخایر ارز و طالی این کشور برنداشته است.
بر همین اساس روز یک جوالی حجم ذخایر طال و ارز خارجی روسیه به 569 میلیارد دالر افزایش یافته است.

آمار بانک مرکزی این کشور نشان می دهد، در ماه ژوئن 2.7 میلیارد دالر به دارایی های بانک مرکزی روسیه اضافه شده 
که بخش قابل توجهی از آن مربوط به طال بوده است.

بنا به اعالم این بانک در حال حاضر حجم دارایی های بانک مرکزی روسیه از هدف گذاری 500 میلیارد دالر که قبال 
انجام شده بود عبور کرده است.

روسیه طی سال های گذشته به طور کامال فعال در حال تغییر ساختار دارایی های بین المللی خود و با پایین آوردن حجم 
دارایی های دالری آنها را با طال جایگزین می کند.

علیرغم آنکه روسیه طی ماه های گذشته از یک سو درگیر ویروس کرونا بوده و از طرف دیگر در بازار جهانی قیمت نفت 
سقوط کرده است و هر دوی این اتفاقات فشار سنگینی به اقتصاد این کشور وارد کرده، اما دارایی های روسیه باز هم 

افزایش یافته است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی این کشور در ماه آوریل 6.24 میلیارد دالر به ذخایر طالی روسیه اضافه شده و کل ارزش 

آنها به 126 میلیارد دالر رسیده است.
در ماه ژوئن هم ذخایر طالی روسیه 2.5 درصد رشد کرد و به 130 میلیارد دالر رسید.

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3671859-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C
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جزئیات بیکاری بهار 99 در 
استان ها/ لرستان رکورد بیکاری 

را شکست+ جدول
 15 امسال  بهار  در  آمار  مرکز  گزارش  براساس 
استان کشور دارای نرخ بیکاری دو رقمی با کمینه 

4 درصد و بیشینه 21 درصد هستند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس بر اساس 
گزارش رسمی مرکز آمار، وضعیت اشتغال و بیکاری 

استان ها در بهار 99 مشخص شد.
طبق این اطالعات، 15 استان کشور دارای نرخ بیکاری 
دو رقمی با کمینه 4 درصد و بیشینه 21 درصد هستند.
نرخ 4  با  استان های خراسان جنوبی  اساس  این  بر 
درصد، اردبیل 6 درصد، ایالم 6.5 درصد، فارس 6.6 
درصد و خراسان رضوی 7 درصد کمترین نرخ بیکاری 

را در فصل بهار 99 به خود اختصاص داده اند. 
باالترین نرخ بیکاری در فصل بهار که از مرز 20 درصد 
عبور کرده مربوط به استان لرستان با رقم 21 درصد 
است. بهار 98 نرخ بیکاری این استان 16.9 درصد بوده 
است. بهار سال گذشته نرخ بیکاری باالی 20 درصد 

برای هیچ کدام یک از استان ها گزارش نشده بود.
پس از آن چهار محال و بختیاری با نرخ 19.1 درصد، 
کرمانشاه 13.8 درصد، استان سیستان و بلوچستان 
درصد   12.6 بویراحمد  و  کهکیلویه  درصد،   13.1

بیشترین بیکاری را داشته اند.
به گزارش فارس یکی از دالیل کاهش نرخ بیکاری در 
استان ها کاهش نرخ مشارکت اقتصادی است که برای 
محاسبه آن باالی کسر، جمعیت )شاغالن و بیکاران( و 

در مخرج جمعیت فعال قرار می گیرد.
بررسی ها نشان می دهد که استان گیالن با 45.2 
درصد در رتبه نخست بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی 
ترتیب زنجان 44.8  به  از آن  قرار گرفته است. پس 

درصد، چهارمحال و بختیاری 44.7 درصد، کردستان 
44.4 درصد و خراسان شمالی 44.3 درصد هستند.

جزئیات بیکاری بهار 99 در استان ها/ لرستان رکورد 
بیکاری را شکست+ جدول

براساس گزارش مرکز آمار در بهار امسال 15 استان 
کشور دارای نرخ بیکاری دو رقمی با کمینه 4 درصد و 

بیشینه 21 درصد هستند.
جزئیات بیکاری بهار 99 در استان ها/ لرستان رکورد 

بیکاری را شکست+ جدول
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس بر اساس 
گزارش رسمی مرکز آمار، وضعیت اشتغال و بیکاری 

استان ها در بهار 99 مشخص شد.
طبق این اطالعات، 15 استان کشور دارای نرخ بیکاری 
دو رقمی با کمینه 4 درصد و بیشینه 21 درصد هستند.

نرخ 4  با  استان های خراسان جنوبی  اساس  این  بر 
درصد، اردبیل 6 درصد، ایالم 6.5 درصد، فارس 6.6 
درصد و خراسان رضوی 7 درصد کمترین نرخ بیکاری 
را در فصل بهار 99 به خود اختصاص داده اند. باالترین 
نرخ بیکاری در فصل بهار که از مرز 20 درصد عبور 
کرده مربوط به استان لرستان با رقم 21 درصد است. 
بهار 98 نرخ بیکاری این استان 16.9 درصد بوده است. 
بهار سال گذشته نرخ بیکاری باالی 20 درصد برای 

هیچ کدام یک از استان ها گزارش نشده بود.
پس از آن چهار محال و بختیاری با نرخ 19.1 درصد، 
کرمانشاه 13.8 درصد، استان سیستان و بلوچستان 
درصد   12.6 بویراحمد  و  کهکیلویه  درصد،   13.1

بیشترین بیکاری را داشته اند.
به گزارش فارس یکی از دالیل کاهش نرخ بیکاری در 
استان ها کاهش نرخ مشارکت اقتصادی است که برای 
محاسبه آن باالی کسر، جمعیت )شاغالن و بیکاران( و 

در مخرج جمعیت فعال قرار می گیرد.
بررسی ها نشان می دهد که استان گیالن با 45.2 

درصد در رتبه نخست بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی 
ترتیب زنجان 44.8  به  از آن  قرار گرفته است. پس 

درصد، چهارمحال و بختیاری 44.7 درصد، کردستان 
44.4 درصد و خراسان شمالی 44.3 درصد هستند.
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اقتصاد ایران

گزارش مهر از راه های جبران کسری بودجه-1 

شفافیت تراکنش های بانکی؛ 
زیرساخت سالم سازی اقتصاد

شفافیت تراکنش های بانکی می تواند با شناسایی 
فعالیت های سوداگرانه و دریافت مالیات از آن، 

گام بزرگی در افزایش درآمدهای دولت باشد.
نشان  کشور  هر  بودجه  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
دهنده میزان اعتبارات آن دولت برای ادامه حیات 
سازمان های دولتی و نقدینگی الزم برای اثرگذاری 
زمینه های  در  سیاست گذاری  و  دهی  نظم  در 
مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و… است. در 
اقتصادهای سالم، این اعتبار از طریق خود مردم و 
خود  بهتر  عبارت  به  می شود  تأمین  آن  وسیله  به 
پرداخت  را  دولت  گذاری  سیاست  هزینه  مردم 
می کنند. نکته جالب آنجاست که در خود نحوه اخذ 
نهفته شده است.  نوعی سیاست گذاری  نیز  مالیات 
تولید  که  شود  گرفته  نحوی  به  باید  مالیات  این 
ارزش افزوده در کشور را هرچه بیشتر تشویق کند 
فایده و مضر  از طرف دیگر جلو فعالیت های بی  و 
که سود باالیی داشته و ذینفعانی پر قدرت و دارای 

چنگال هایی تیز دارد را بگیرد.
در ایران اما پس از افزایش نیاز دنیا به صنعت نفت 
و به جهت ذخایر خدادادی از حدود 90 سال قبل 
رفته رفته بودجه کشور با فروش نفت بسته شد. این 
نحوه تأمین بودجه به خودی خود تورم زاست و اگر 
بدون هیچ گونه محدودیتی این فروش ادامه داشته 
باشد، ضمن خالی شدن کشور از ذخایر استراتژیک 
و افزایش نقدینگی هم باعث بی توجهی مسئوالن 
دولتی به تولید می شود، هم انگیزه ای برای مبارزه با 
فسادهایی که در قالب فرارهای مالیاتی رخ می دهد 
نمی ماند از آن بدتر محصوالتی که با فرآوری نفت 

برابر  چندین  قیمتی  با  می شود  تولید  کشور  خام 
شده بار دیگر به کشور باز می گردد و منابع ارزش 

کشور را هدر می دهد.
با  بروز وضعیتی شده که  باعث  وقایع  این  مجموع 
کاهش  آن  همراه  به  و  نفت  فروش  شدن  محدود 
قیمت جهانی، کشور با مقوله ای به نام کسری بودجه 
مواجه شده است. این مقوله اگر باعث جهت گیری 
صحیح  تصمیمات  سمت  به  گیران  تصمیم  اذهان 
ایجاد  کشور  برای  درآمد  هم  که  نحوی  به  شود 
خوانی  هم  فعلی  ساخت های  زیر  با  هم  و  کند 
نوپای  اقتصاد  برای  نظیر  بی  فرصتی  باشد  داشته 
جمهوری اسالمی است اما اگر تصمیم گیران را با 
دستپاچگی مواجه کرده و به اتخاذ تصمیماتی برای 
گذراندن روزهای باقی مانده از دولت بدون توجه به 
تبعات آینده آن، وادار کند بالیی است که هیچکس 

نمی تواند دامنه آن را پیش بینی کند.
به  توجه  با  اقتصادی  کارشناسان  زمینه  این  در 
ایران،  اقتصاد  خصوص  به  وضع  و  جهانی  تجارب 
گزینه هایی را برای تأمین بودجه در نظر گرفته اند 
که هر کدام ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد 
را  عمیق  زخم  این  مرهم  قصد  اگر سیاست گذار  و 
داشته باشد باید قبل از مرگ سهراب، نوشداروهای 

متنوعی را به خورد اقتصاد بدهد.
راهکارهای  داریم  قصد  گزارش هایی  سلسله  در 
پیش بینی شده برای جبران کسری بودجه در سال 

جاری و سال آتی را موشکافی کنیم.
جلوگیری  کلید  شاه  بانکی،  تراکنش های  شفافیت 

از فرار مالیاتی
که  است  موضوعی  بانکی،  تراکنش های  شفافیت 
علی رغم اجرا شدن سفت و سخت آن در اقتصادهای 
پیش رفته، در کشور ما به دالیل متخلف اجرا نشده 
است در ایران بین یک نوجوان 15 ساله و یک فعال 

روزانه  معامالت  حجم  محدودیت  در  تفاوتی  بازار 
وجود ندارد. حتی بدتر آنکه باالترین تراکنش ها را 
این  داد  انجام  آن  انتقال  دلیل  ذکر  بدون  می توان 
کار زمینه بسیاری از پولشویی ها در زمینه های فرار 
مالیاتی، مواد مخدر، سایت های شرط بندی و انواع 

و اقسام آن را فراهم کرده است.
بهتر  بیان  با  یا  بانکی  تراکنش های  شفافیت 
به  می توان  همچنین  را  کشور  در  ریال  حکمرانی 
عنوان شاه کلیدی که می تواند بدون تغییر قوانین، 
ضمانت اجرایی و اثربخشی آنها را به شدت افزایش 

دهد، تعبیر کرد.
شفافیت تراکنش های بانکی، می تواند کارایی مهمی 
و  بانک ها  بر  نظارت  از  اعم  مختلف  حوزه های  در 
بر  مالیات  آنها،  پرداختی  و  دریافتی  سود  نرخ 
تنظیمی،  مالیات های  سایر  و  مختلف  اقشار  درآمد 

مبارزه با فساد و پولشویی، حمایت از اقشار ضعیف، 
جلوگیری از سفته بازی در بازار دارایی ها اعم از ارز 
باشد  داشته   … و  کاال  قاچاق  خودرو،  و  مسکن  و 
مابه  اقتصادی  تعامالت  و  فعالیت ها  عمده  چراکه 
ازایی در تراکنش های ریالی خواهد داشت و از رصد 
و کنترل آن می توان آن فعالیت و تعامل اقتصادی 

متناظر را رصد و کنترل کرد.
به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، اجرای کامل 
این راهبرد می تواند با پیشگیری از فرار مالیاتی به 
صورت قابل توجهی منابع مالیاتی را افزایش دهد. 
در حال حاضر ارقام مختلفی از میزان فرار مالیاتی 
حداقل  را  میزان  این  اگر  می شود.  بیان  کشور  در 
50 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، کاهش 20 
درصدی فرار مالیاتی با استفاده از این راهکار، رقمی 

معادل 10 هزار میلیارد تومان ایجاد خواهد کرد.
متن کامل

https://www.mehrnews.com/news/4959894/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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یادداشت

متن کامل

معرفی سه نقش منحصربه فرد دیجیتال برای رهبران 
سازمانی امروزی

نیاز مبرم سازمان ها به مدیران 
دیجیتال

کاربری  با   )Mosaic( موزاییک  مرورگر  وقتی 
دنیا  به   1993 سال  در  مصرف کننده  برای  راحت 
که  نداشتند  ایده ای  هیچ  افراد  بیشتر  شد،  معرفی 
این اولین پیشتازی در عصر اینترنت، چگونه زندگی  
ما را- هم شخصی و هم حرفه ای- به شکل بنیادی 
متحول می کند. ما به عنوان انسان، به طور کلی در 
اولیه  نشانه های  مورد  در  کردن  عمل  و  شناسایی 
رهبران  به عنوان  و  می کنیم.  عمل  ضعیف  تغییر 
بیشتر  نیست.  این  از  بهتر  وضعیت  نیز  کسب وکار 
کامپیوترهای  با  را  خودشان  دیر  خیلی  شرکت ها 
الکترونیک، گوشی های هوشمند،  تجارت  شخصی، 
گیگی،  کار  اشتراکی،  اقتصاد  دیجیتال،  پرداخت 
کار  مجازی  روش های  هم  حاال  و  مصنوعی  هوش 
سازگار کردند و این به معنی ناکافی بودن تالش ها 
در این زمینه نیست. تحقیقات نشان می دهد سال 
تریلیون دالر خرج   1  /2 گذشته، شرکت ها حدود 

درصد   13 فقط  اما  کرده اند؛  دیجیتال  تحوالت 
رهبران کسب وکار معتقدند سازمان  آنها واقعا آماده 

رقابت در عصر دیجیتال است.
این  اینکه  با  شد.  شروع  کووید-19  بحران  سپس 
اما  نبود،  سیستم  برای  دلپذیری  شوک  اتفاق 
دیجیتال  ازتکنولوژی های  سریع  استفاده  محرک 
با  تا  بود  برای شرکت ها  موردنیاز  کار  روش های  و 
به  اوضاع  این  در  بتوانند  و  شوند  سازگار  شرایط 
فعالیت های خود ادامه دهند. بازار سهام کشورهای 
ارزش  نظر  از  را  تاریخی  رکودی  تنها  نه  مختلف 
تجربه کرد، بلکه شرکت ها مجبور شدند روش کار 
شرایط،  این  دهند.   تغییر  اساسی  به طور  را  خود 
جدید  روش های  در  مشتریان  به  خدمات رسانی 
تعداد  هستید،  بانک  یک  اگر  دربرمی گیرد.  هم  را 
کاربران بانکداری دیجیتال شما افزایش یافته است. 
اگر یک مرکز ارائه خدمات درمانی هستید، ویزیت  
از راه دور یک روش جدید است. اگر خرده فروش یا 
رستوران هستید، سفارش و ارسال به صورت آنالین 
برخی  دارد.  نگه  زنده  را  شما  کسب وکار  می تواند 
شرکت ها هم که امکان دورکاری کارکنان خود را به 

هر شکلی فراهم کردند.
به خصوص  کار،  نیروی  بخش های  از  برخی  برای 
تکنولوژی و فروش، این تحول طبیعی و ساده است. 
اما برای دیگران، جهش از یک فضای کار فیزیکی 
سنتی با تماس رودررو، به سوی یک حوزه دیجیتال 
جدید، بسیار سخت و دردناک است و به تالش های 
این  شود.  حفظ  ارتباطات  تا  دارد  نیاز  مستمری 
موضوع همچنین فشار زیادی به بخش های داخلی 
مثل IT و منابع انسانی وارد می کند تا تضمین کنند 
و  کار،  نیروی  سیاست های  تکنولوژی،  قابلیت های 
سازگار  جدید  محیط  این  با  سازمانی  فرآیندهای 
هستند. از آنجا که شرکت ها در تقال هستند تا برای 

ایجاد این تغییر استفاده از ابزارهای دیجیتال را به 
سازمانی  رهبران  بدهند،  آموزش  خود  کار  نیروی 
از نظر اینکه آیا خودشان آمادگی دیجیتال الزم را 

دارند یا نه، زیرذره بین قرار گرفته اند.
مصرف کننده  به عنوان  ما  خوشبختانه، 
زمینه  اسکایپ،  و  فیس تایم  مثل  اپلیکیشن هایی 
تشنگی  داشتیم.  را  مجازی  همکاری  برای  قبلی 
راه هایی  برای  را  مسیر  متنی،  پیام های  برای  ما 
جبر  و   )Teams( تیمز   ،)Slack( اسلک  مثل 
)Jabber( در محیط کار و نیز پلت فرم هایی مثل 
واتس اپ، مسنجر فیس بوک و  وی چت تسهیل کرد 
و حاال پلت فرم های اجتماعی واقعیت مجازی مثل 
 Rec Room و Mozilla Hubs، AltspaceVR
که قبال در جوامع سرگرمی و بازی های کامپیوتری 
مورد استفاده قرار می گرفت، از خانه ها به اتاق های 
تعامالت  امکان  و  یافته اند  راه  مجازی  کنفرانس 

حرفه ای خوبی را فراهم می کنند.
با این حال و حتی با اینکه خیلی ها در شرایط کرونا 
مجبور به تعامالت مجازی شدند، خیلی از رهبران 
کسب وکار هنوز شکاف های عمیقی در قابلیت های 
مهارت های  باید  که  برده اند  پی  و  می بینند  خود 
این  در  تا  ببرند  باال  سرعت  به  را  خود  دیجیتال 
باشند.  اثرگذار  تغییر،  حال  در  سرعت  به  محیط 
چطور  رهبران  زمانی،  کوتاه  دوره  این  در  بنابراین 
می توانند رفتارها، ذهنیت و روش های کار را- هم 

برای خودشان و هم تیم هایشان- تغییر دهند؟
 بادهای مخالف به سوی تحول سریع

را  سریع  تحول  به  منتهی  مسیرهای  اینکه  برای 
شناسایی کنیم، ابتدا باید بدانیم چه موانعی وجود 

دارند.
1- »دیجیتال فکر کردن« وظیفه کس دیگری است. 
فکر  که  است  این  دیجیتال  تفکر  برای  مانع  اولین 

کنیم بخش های دیگر، مثل بخش IT، مسوول این 
است که همه بخش های  این  واقعیت  کار هستند. 
یک بنگاه تحت تاثیر دیجیتال هستند و هر مدیری 
در سازمان می تواند تقویت کننده یا مانع به کارگیری 
که  ندهند  اهمیت  سازمان  مدیران  اگر  باشد.  آن 
تکنولوژی دیجیتال و روش های کار چگونه در نقش  
تالش ها  از  که  نیست  امیدی  می شود،  تعریف  آنها 
در این زمینه، اثر پایداری به دست  آید. جدول باال 
نشان می دهد که هر رهبر سازمانی چه نقشی در 
شکل دهی کاربرد دیجیتال برای سازمان خود دارد.

2- منتظر ماندن برای اینکه همه چیز تکمیل شود 
و بعد اقدام شود. اگر این بحران سالمت فعلی یک 
سکون  که  است  این  باشد،  داشته  ما  برای  درس 
مورد  در  اتفاق  این  دارد.  هزینه  واکنش،  عدم  و 
سازمان هایی که نمی توانند خودشان را تکان دهند 
تا از ابزارهای دیجیتال و مدل های عملیاتی به عنوان 
راه حل های مینی مال احتمالی استفاده کنند، صدق 

می کند.
بردن  باال  برای  فقط  کردن،  فکر  دیجیتال   -3
سازمان ها  است.  نوآوری  جریان  تسهیل  و  کارآیی 
باید فرهنگ و ذهنیت درستی را پرورش دهند تا 
آزمایش کردن، شکست و یادگیری در مورد مدل ها 
فرآیندها،  کنار  در  دیجیتال  عملیاتی  تجربیات  و 
نوآوری  چگونگی  مورد  در  مربی گری  و  ابزارها 
تشویق شود. در غیر این صورت، ایده های بزرگ از 
له  بوروکراسی های شرکتی  بار  زیر  طرف کارکنان، 
می شود؛ به ویژه در شرکت هایی که درحالت بحران 
کوتاه مدت هستند. در نتیجه، شما فقط در صورتی 
بر ابزارهای دیجیتال متمرکز می شوید که بخواهید 
هزینه ها را در طول بحران کاهش دهید و فرصت 
در  می تواند  که  را  نویی  تفکرات  و  فرصت ها  تولید 
از  کند،  ایجاد  مزیت  شما  شرکت  برای  بلند مدت 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3671687-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%85%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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نگاه آخر

»دشت بابونه«

و خم  پیچ  پر  و گردنه  از دریای خزر  از گذر  پس 
استان  به  ورود  بدو  در  گیالن،  استان  در  حیران 
می  نمین  شهرستان  در  فندقلو  جنگل  به  اردبیل 
و  طراوات  است.  بابونه  گل های  از  مملو   ; رسیم 
سپیدی این گل ها گردشگران زیادی را به سمت 
خود می خواند و این منطقه که در باالی تونل بین 
دو استان گیالن و اردبیل قرار دارد، به همین دلیل 

به "دشت گل های بابونه" شهرت یافته است.

https://www.isna.ir/photo/99041712721/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%87#8
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