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شماره 3 نشریه ستبران منتشر شد

انـرژی تجـدیدپذیـر
 از اولـویت دولـت خارج شـد

انتقاد  با  ایران  برق  صنعت  سندیکای  عضو 
به  تجدیدپذیرها  برق  صادرات  اجازه  عدم  از 
بخش خصوصی گفت: نیروگاه های تجدیدپذیر 

از اولویت دولت خارج شده است.
بـــه گـــزارش خبرنـــگار اقتصـــادی خبرگـــزاری تســـنیم، علـــی 
امیـــن، عضـــو ســـندیکای صنعـــت بـــرق در جمـــع خبرنـــگاران 
ـــی  ـــل توجه ـــه قاب ـــته، هزین ـــالهای گذش ـــی س ـــت: ط ـــار داش اظه
ـــام  ـــر انج ـــای تجدیدپذی ـــرژی ه ـــنجی ان ـــه و امکان س ـــت مطالع باب
ـــعه  ـــداث و توس ـــه اح ـــا در زمین ـــع م ـــن مان ـــا بزرگتری ـــم ام داده ای
نیروگاه هـــای تجدیدپذیـــر ایـــن اســـت کـــه بانک هـــا حمایـــت 

ــارج  ــا خـ ــا از اولویـــت دولـــت و بانک هـ ــد و نیروگاه هـ نمی کننـ
شـــده اند و ایـــن یـــک مانـــع بـــزرگ اســـت.

وی افـــزود: وقتـــی بـــا طـــرح یـــک نیـــروگاه تجدیدپذیـــر بـــه 
ـــای  ـــرح و اعط ـــت ط ـــه روی ـــر ب ـــم، حاض ـــی کنی ـــه م ـــک مراجع بان
تســـهیالت نیســـتند و وقتـــی دلیـــل آن را جویـــا مـــی شـــویم 
ـــه نیروگاههـــای تجدیدپذیـــر از اولویـــت دولـــت  ـــی گوینـــد ک م

ـــت. ـــده اس ـــارج ش خ
ـــن قیمـــت  ـــرد: همچنی ـــح ک ـــرق تصری ـــت ب عضـــو ســـندیکای صنع
ـــانات دالر  ـــا نوس ـــا ب ـــرای تجدیدپذیره ـــرق ب ـــی ب ـــد تضمین خری
ـــت  ـــن قیم ـــت و ای ـــن اس ـــیار پایی ـــون بس ـــورم، اکن ـــش ت و افزای
ـــت. ـــش اس ـــن بخ ـــعه در ای ـــه توس ـــرای ادام ـــی ب ـــن، چالش پایی

علی امین، عضو سندیکای صنعت برق ایران:

http://www.ieis.ir/fa-default.html
http://www.ieis.ir/fa/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88/%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%90-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C/
http://www.ieis.ir/UserFile/Download/Setabran%2003.pdf
https://www.aparat.com/ieis.ir
https://www.instagram.com/ieis.ir/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=989304533097&text&app_absent=0
http://www.ieis.ir/UserFile/Download/Setabran%2003.pdf
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وی ادامـــه داد: ســـازمان ســـاتبا بـــا درک ایـــن 
ـــا  ـــش 100 ت ـــرای افزای ـــنهادی را ب ـــرایط، پیش ش
120 درصـــدی قیمـــت خریـــد تضمینـــی بـــرق 
ـــوی  ـــنهاد از س ـــن پیش ـــر ای ـــه اک ـــرده ک ـــه ک ارائ
ـــرار  ـــب ق ـــق و تصوی ـــورد تواف ـــس م ـــت و مجل دول
بگیـــرد، مـــی توانـــد ضامـــن توســـعه نیـــروگاه 

هـــای تجدیدپذیـــر در ســـال آینـــده باشـــد.
ـــرای  ـــر ب ـــال حاض ـــرد: در ح ـــان ک ـــن خاطرنش امی
ـــیدی  ـــی خورش ـــروگاه 10 مگاوات ـــک نی ـــداث ی اح
ـــان  ـــارد توم ـــادل 120 میلی ـــون دالر مع 5.5 میلی
بایـــد هزینـــه شـــود کـــه اگـــر بـــا نـــرخ فعلـــی 
ـــه  ـــروژه از توجی ـــود، پ ـــبه ش ـــرق محاس ـــروش ب ف

اقتصـــادی خـــود خـــارج می شـــود.
ــان  ــا بیـ ــرق بـ ــت بـ ــندیکای صنعـ ــو سـ عضـ
اینکـــه مـــا بـــرای صـــادرات بـــرق رقیبـــی بـــه 
ـــد  ـــر چن ـــت: ه ـــار داش ـــم، اظه ـــت داری ـــام دول ن
ـــادر  ـــرق را ص ـــم ب ـــه بتوانی ـــازه داده ک ـــون اج قان
ـــت  ـــن دول ـــه بی ـــی ک ـــل رقابت ـــه دلی ـــا ب ـــم ام کنی
و بخـــش خصوصـــی وجـــود دارد تاکنـــون ایـــن 

امـــکان میســـر نشـــده اســـت.
ــود  ــازه داده شـ ــا اجـ ــه مـ ــر بـ ــزود: اگـ وی افـ
ـــا  ـــرق تجدیدپذیره ـــادرات ب ـــه ص ـــبت ب ـــه نس ک
ــه وزارت  ــفر را بـ ــه ترانسـ ــم، هزینـ ــدام کنیـ اقـ
ــا  ــه بـ ــن اینکـ ــم ضمـ ــت می کنیـ ــرو پرداخـ نیـ
ــت  ــا دسـ ــول و تحریم هـ ــی پـ ــاظ جابه جایـ لحـ
ــر  ــه تهاتـ ــن زمینـ ــت و همچنیـ ــر اسـ ــا بازتـ مـ
بـــا دیگـــر کشـــورهای هـــدف نیـــز بـــه وجـــود 

خواهـــد آمـــد.

عباسی در تشریح جلسه 23 دی ماهر کمیسیون 
انرژی:

شریعتی از پاسخ های وزیر نفت 
قانع نشد

رئیس کمیسیون انرژی مجلس از ارجاع سوال 
شریعتی نماینده تهران از وزیر نفت درخصوص 
قرارداد گازی ایران با ترکمنستان به صحن علنی 

مجلس خبر داد.
فریدون عباسی

فریدون عباسی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری 
 23 شنبه  )سه  امروز  جلسه  تشریح  در  ملت  خانه 
اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  ماه(  دی 
از حضور وزیر نفت به منظور پاسخگویی به سواالت 

نمایندگان خبر داد.
نماینده مردم  کازورن و کوهچنار در مجلس شورای 
نماینده  شریعتی  مالک  سوال  به  اشاره  با  اسالمی 
تهران از وزیر نفت، گفت: "تشریح برنامه های وزارت 
پرونده  در  ایران  ملت  حقوق  احقاق  برای  نفت 
ابعاد  محکومیت ایران در قرارداد ترکمن گاز، بیان 
فنی، اقتصادی و حقوقی قرارداد واردات گاز ایران از 
ترکمنستان و علل محکومیت ایران در داوری بین 
المللی" محور سوال آقای شریعتی از وزیر نفت بود.

ارجاع سوال شریعتی از وزیر نفت درخصوص قرارداد 
گازی ایران با ترکمنستان به صحن

وی ادامه داد: چند ماه گذشته این سوال از وزیر نفت 
توسط آقای دهنوی به عنوان نماینده سوال کنندگان 

مطرح شد که این نماینده با دیدن مستندات قرارداد 
و اجرای آن از پاسخ ها قانع شدند اما به دلیل عدم 
را  مهم  این  دهنوی،  با  نمایندگان  دیگر  توافق 
این  البته  کردند  سوال  کمیسیون طرح  در  مجددا 
بار شریعتی نمایندگی، نمایندگان سوال کننده را بر 
زنگنه  آقای  پاسخ های  از  نهایت  و در  عهده داشت 
قانع نشد بنابراین طبق آیین نامه سوال مذکور به 

صحن علنی ارجاع خواهد شد.
ظریف به کمیسیون انرژی دعوت می شود

عباسی افزود: همچنین اگرچه سوال آقای شریعتی 
منظور  به  اما  شد  ارجاع  به صحن  دراین خصوص 
ترکمنستان  با  ایران  گازی  قرارداد  پرونده  بررسی 
نفت  و  امور خارجه  وزیر  در کمیسیون، مقرر شد؛ 
در جلسه دیگری به کمیسیون انرژی دعوت شوند، 
البته نتیجه این جلسه را درصورت طرح سوال در 
صحن به اطالع نمایندگان در صحن خواهیم رساند.
این نماینده مجلس به سوال حسین میزایی نماینده 
غیراستاندارد  وضعیت  گفت:  و  کرد  اشاره  اصفهان 
طویل  صف های  و  پمپ  تک  بنزین  جایگاه های 
پیرامون آنها محور سوال این نماینده از وزیر نفت 
بر  مبنی  زنگنه  توضیحات  از  نهایت  در  که  بود 

افزایش نظارت وزارت نفت قانع شد.
نماینده  آریان پور  رضا  همچنین  داد:  ادامه  وی 
عدم  درخصوص  مجلس  کالله  و  مینودشت 
به  منجر  -که  کالله  فرودگاه  به  سوخت رسانی 
را  نفت  وزیر  است-  شده  فرودگاه  این  تعطیلی 
مورد سوال قرار داد که وزیر توضیح داد؛ به دلیل 
اینکه پروازها کم است سوخت رسانی برای شرکت 
که  درصورتی  حتی  نمی کند  صرف  سوخت رسانی 
حمل  هزینه  شود  داده  شرکت  به  رایگان  سوخت 
و نقل آن باال است. لذا مقرر شد؛ کمیسیون انرژی 
کمک کند تا با همکاری وزارت راه و سازمان برنامه 

یا  سیار  صورت  به  سوخت رسان  سیستم  بودجه  و 
ثابت برای این فرودگاه ایجاد شود.

سوال  به  اشاره  با  مجلس  انرژی  کمیسیون  رئیس 
سارا فالحی نماینده ایالم از وزیر نفت، اضافه کرد: 
تشکیل شرکت نفت ایالم )با توجه به اینکه عمده 
درخواست  است(  ایالم  در  گاز  و  نفت  چاه های 
نخست این نماینده از وزیر نفت بود چراکه اکنون 
وزیر  که  است  کرمانشاه  در  منطقه  نفت  شرکت 
شرکت  زیرنظر  ایالم  نفت  شرکت  تشکیل  با  نفت 
نفت مرکزی موافق کرد و توضیح داد؛ تشکیل این 
شرکت هزینه ای برای دولت ندارد فقط باید مجوز 
آن را مجلس صادر کند و این توافق صورت گرفت.

به گفته وی ضرورت استفاده از نیروهای بومی در 
بود  وزیرنفت  از  ایالم  نماینده  دیگر  سوال  پروژه ها 
که مورد تاکید قرار گرفت و وزیر نفت با این مهم 

موافق بودند.
سازمان هدفمندی یارانه ها سهم سوخت خانواده های 

مناطق مرزی را به حساب آن ها واریز نکرده است
عباسی افزود: همچنین جلیل مختار به نمایندگی 
درخصوص  مرزی  مناطق  نمایندگان  از  نفر  چند 
عدم قرار دادن سوخت الزم در اختیار خانواده های 
که  داد،  قرار  سوال  مورد  را  نفت  وزیر  مرزنشین، 
هر  به  شد؛  مقرر  زنگنه  آقای  توضیحات  مطابق 
خانواده مقداری سوخت داده شود و 20 درصد آن 
را به حساب خانواده ها واریز کنند، به همین دلیل 
این پول را به سازمان هدفمندی یارانه ها داده اند اما 

آن ها به حساب خانوارها واریز نکردند.
مقررشد؛  افزود:  مجلس  انرژی  کمیسیون  رئیس 
کمیسیون انرژی و وزارت نفت موضوع را با سازمان 
هدفمندی یارانه ها پیگیری کند و اگر ظرف یک ماه 
این پول واریز نشود موضوع را از طریق ماده 234 

در مجلس پیگیری کنیم./
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شریعتی انتقاد کرد:

قطعی برق و کمبود گاز با توجه 
به تعطیلی مراکز آموزشی 

منطقی نیست/بررسی قطعی 
برق در مجلس

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: قطعی 
برق و کمبود گاز در کشور با توجه به تعطیلی 
دانشگاه ها  و  مدارس  همچون  آموزشی  مراکز 
و شیفتی بودن برخی از مراکز اداری و تجاری 

منطقی نیست.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  نیاسر  شریعتی  مالک 
با اشاره به قطعی مکرر برق  خبرگزاری خانه ملت 
در تهران و برخی از استان های دیگر، گفت: قطعی 

برق و کمبود گاز در کشور با توجه به تعطیلی مراکز 
شیفتی  و  دانشگاه ها  و  مدارس  همچون  آموزشی 
بودن برخی از مراکز اداری و تجاری منطقی نیست.
اسالمشهر  شمیرانات،  ری،  تهران،  مردم  نماینده 
داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  در  پردیس  و 
که  نیست  سرد  آنچنان  هوا  روزها  این  همچنین 
داشته  دنبال  به  را  گاز  مصرف  بی سابقه  افزایش 
باشد بنابراین با در نظر گرفتن مجموع شرایط فوق، 
است،  دولت  متوجه  شده  ایجاد  مشکل  مسئولیت 
سلب  خود  از  توانیر  و  گاز  شرکت های  اگر  حتی 
مسئولیت کنند به معنای مسئولیت نداشتن دولت 

در این زمینه نیست.
صادرات،  برای  ظرفیت سازی  عدم  اصلی؛  مشکل 

ذخیره سازی یا پاالیش میعانات گازی مازاد
وی با یادآوری طرح سوال خود از وزیر نفت، توضیح 
صادرات،  برای  ظرفیت سازی  عدم  به  توجه  با  داد: 
به  مازاد،  گازی  میعانات  پاالیش  یا  ذخیره سازی 
اجبار تولید گاز دچار اشکال می شود و این مسئله 
کشور را دچار مشکل می کنند هرچند آقای زنگنه 
با  خانه ها  و  نیروگاه ها  زمستان  در  دادند؛  توضیح 

مشکل تامین گاز رو به رو نخواهند شد.
شریعتی اضافه کرد: اکنون باید بررسی شود که آیا 
تامین گاز دچار مشکل شده است یا مصرف گاز باال 
رفته است اما این توجیه که مصرف برق باال رفته، 
تابستان  در  ما  مصرف  پیک  چراکه  نیست  درست 

است و در زمستان ظرفیت مازاد برق داریم.
مشکل از  مجموعه وزارت نفت است

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
بیان کرد: به نظر می رسد مشکل از سمت مجموعه 
را  نیروگاه ها  گاز  نمی تواند  که  است  نفت  وزارت 
کار  دستور  در  موضوع  این  بررسی  لذا  کند  تامین 

مجلس قرار گرفته است.

در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛

تکذیب حمالت سایبری به شبکه برق کشور
سخنگوی صنعت برق کشور گفت: طی روز های گذشته هیچ گونه حمله سایبری به شبکه برق صورت 

نگرفته و ما آ مادگی الزم برای مقابله با حمالت سایبری را داریم.
در  کشور  برق  صنعت  سخنگوی  رجبی مشهدی  کشورمصطفی  برق  شبکه  به  سایبری  حمالت  تکذیب 
گفت وگو با  خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به انتشار خبری مبنی 
برحمالت سایبری به شبکه برق کشور توسط گروه های معاند گفت: هر گونه حمله سایبری به شبکه برق 

ایران صحت ندارد.
از حمالت  ناشی  برق  توزیع  و  تولید  اخاللی در شبکه  امسال هیچ  به گفته رجبی مشهدی خوشبختانه، 

خرابکارانه نداشته ایم.
سخنگوی صنعت برق کشور در پایان بیان کرد: در واقع هوشمندی الزم و دقت کافی در این زمینه از سوی 
وزارت نیرو وجود دارد و برقراری جلسات متعدد، عرصه را برای فعالیت های خرابکارانه دشوار ساخته است.
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معاون وزیر صنعت:

صادرات به اوراسیا در اقالم 
مشمول موافقت نامه رشد ۸2 

درصدی یافت
تهران- ایرنا- رییس کل سازمان توسعه تجارت 
موقت  موافقت نامه  شدن  اجرایی  گفت:  ایران 
مدت  در  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  و  ایران 
در  یکسال، موجب رشد صادرات ۸2 درصدی 

اقالم مشمول کشورمان شد.
به گزارش روز شنبه ایرنا از سازمان توسعه تجارت 
ایران، »حمید زادبوم« درجلسه هماهنگی راهبردی 
روند  به  اشاره  با  اوراسیا  با  آزاد  تجارت  مذاکرات 
اقتصادی  اتحادیه  با  آزاد  تجارت  مذاکرات  آغاز 
اتحادیه و  این  با  آغاز مذاکرات  برای  اوراسیا،افزود: 
وجود  آمادگی  وزیران  هیات  از  مذاکره  مجوز  اخذ 

دارد.
اقتصادی  اتحادیه  تصریح کرد:  وزیر صنعت  معاون 
مجوز  اخذ  به  منوط  را  مذاکرات  شروع  اوراسیا 
شورای عالی اقتصادی این کشورها عنوان کرده بود 
که این مجوز در 11 دسامبر 2020 ) 21 آذر ۹۹( 

صادر شد.
آمادگی دبیرخانه اوراسیا برای شروع مذاکرات

زادبوم اضافه کرد: کشورهای عضو اتحادیه در حال 
آمادگی  اوراسیا  و دبیرخانه  بوده  هماهنگی داخلی 

خود را برای شروع مذاکرات از فوریه 2020 ) 13 
بهمن 13۹۹ (اعالم کرده بود.

اجرایی  یکساله  مثبت  عملکرد  به  اشاره  با  وی 
منطقه  تشکیل  برای  موقت  موافقت نامه  شدن 
از رشد  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  ایران و  آزاد بین 
این  مشمول  اقالم  در  ایران  صادرات  درصدی   ۸2

موافقت نامه، خبر داد.
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران پیرامون اقدام 
گفت:  مذاکرات  این  شروع  برای  شده  انجام  های 
فرآیند تهیه فهرست های کاالیی با دریافت نظرات 
سایر دستگاه ها و بخش خصوصی و مطالعات تطبیقی 
موافقت نامه های  متن  با  ارتباط  در  و  شده  انجام 
تجارت آزاد اوراسیا با سایر کشورها و فهرست های 
امتیازات آنها و همچنین فهرست های کاالیی منفی 
ارائه شده توسط سایر دستگاه ها، مطالعه و بررسی 

شده است.
 آبان ماه گذشته موافقت نامه ای تجاری میان ایران 
آن  اساس  بر  که  رسید  امضا  به  اوراسیا  اتحادیه  و 
متحد  کشور  پنج  و  ایران  میان  کاالیی  قلم   ۸۶0
های  ماه  در  آمارها  که  شود  می  مبادله  اقتصادی 
گذشته نشان می دهد که افزایش ۶3 درصدی در 
قرار است در  و  این کشورها ثبت شده  با  صادرات 
آغاز  برای  هایی  اقدام  موافقت نامه  این  دوم  سال 
اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  با  آزاد  تجارت  مذاکرات 

انجام شود.
حضور  با  است،  اقتصادی  اتحادیه  یک  که  اوراسیا 
پنج کشور روسیه، قزاقستان، بالروس، قرقیزستان و 
ارمنستان به عنوان اعضای اصلی از سال 2015 کار 
اقتصاد  اقتصادی،  خود را در زمینه سیاست گذاری 
کالن و مهاجرت نیروی کار در جهت تجارت آزاد 
با کشورهای دیگر آغاز  و موافقت نامه های تجاری 

کرد.

تداوم روند نزولی نرخ دالر 
با عقبگرد به کانال 23 هزار 

تومانی
در  )شنبه(  امروز  دالر  هر  ایرنا-  تهران- 
صرافی های بانکی 23 هزار و 100 تومان معامله 
شد که قیمت آن نسبت به روز معامالتی گذشته 
هر  نرخ  داشت،  کاهش  تومان  و 140  هزار  یک 

یورو نیز به 27 هزار و 950 تومان رسید.

به گزارش ایرنا، روند نزولی نرخ دالر از اوایل هفته 
گذشته شتاب گرفت، به طوری که از کانال 2۶ هزار 
بر  پایین تر حرکت کرد.   تومانی به سوی نرخ های 
این اساس،  نرخ فروش دالر در صرافی های بانکی 
در ساعت 14 امروز )شنبه، 2۷دی ماه( 23 هزار و 

100 تومان اعالم شد.
 قیمت فروش یورو نیز با کاهش یک هزار و 500 
تومانی نسبت به قیمت های پایانی روز کاری گذشته 
)پنجشنبه 25 دی( به 2۷ هزار و ۹50 تومان رسید.

امروز قیمت خرید هر دالر 22 هزار و 500 تومان 
و قیمت خرید هر یورو نیز 2۷ هزار و 350 تومان 
بازار  در  دالر  خرید  قیمت  همچنین  شد،   اعالم 
متشکل ارزی 22 هزار و 5۹۹ تومان و قیمت فروش 

آن 22 هزار و ۸25 تومان بود.
عالوه براین نرخ خرید یورو در این بازار 2۷ هزار و 
500 تومان و نرخ فروش آن 2۷ هزار و ۷۷5 تومان 

اعالم شد.
براساس این گزارش در سامانه نیما در روز معامالتی 
گذشته )پنجشنبه(، هر یورو با قیمت میانگین 2۸ 
هزار و ۹۹5 تومان به فروش رسید و هر دالر نیز به 

قیمت 23 هزار و ۷2۹ تومان معامله شد.
کاری  روز  در  یورو  حواله  بازار  این  در  همچنین 
پنجشنبه گذشته 31 هزار و 22۸ تومان معامله شد 
و حواله دالر نیز 25 هزار و 33 تومان مورد تبادل 

قرار گرفت.  
به  ایرنا، قیمت دالر چند هفته گذشته  به گزارش 
ثبات رسیده و در کانال 25 هزار تومانی در نوسان 

است.
و حمله  آمریکا  در  ناآرامی ها  به  توجه  با  همچنین 
معترضان طرفدار ترامپ رییس جمهوری )شکست 
ارزش  کشور،    این  کنگره  به  انتخابات(  در  خورده 

جهانی دالر نیز کاهش پیدا کرد.  
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مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران:

زمان دریافت و تمدید پروانه 
کسب کاهش یافت

تهران- ایرنا- مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران 
گفت: پیاده سازی ماده 1۸6 قانون مالیات های 
مستقیم، فرآیند دریافت و تمدید پروانه کسب 
تسهیل و زمان آن کاهش یافت و آمار 9 ماهه 
امسال در این ارتباط افزایش عملکرد را نشان 

می دهد.
»محمدرضا  ایران،  اصناف  اتاق  از  ایرنا  گزارش  به 
مورد  در  شده  ایجاد  ابهامات  زمینه  در  جعفریان« 
ماده 1۸۶ قانون مالیات های مستقیم، توضیح داد: 
بر اساس این ماده یکی از مراحل دریافت یا تمدید 
از  متقاضی  مالیاتی  بدهی  استعالم  کسب،  پروانه 

سازمان امورمالیاتی است.
متعددی  با مشکالت  واحد های صنفی  افزود:  وی 
با  و  اند  شده  روبرو  کرونا  ویروس  شیوع  بدلیل 
پیگیری های اتاق اصناف ایران، ستاد ملی مدیریت 
بیماری کرونا، مصوبه ای برای تسهیل در اجرای این 

مرحله صادر کرد.
جعفریان خاطر نشان کرد: تمام کارآفرینان صنفی 
استعالم  باید  کسب  پروانه  تمدید  یا  دریافت  برای 
موضوع  بدهی  پرداخت  ترتیب  یا  پرداخت  گواهی 
ماده 1۸۶ قانون مالیات ها را با ثبت نام در سامانه 
ایرانیان اصناف، از سازمان امور مالیاتی دریافت می 

کردند.

وی تصریح کرد: براساس آمار درگاه ملی مجوزهای 
کمتر  در  استعالم ها  این  درصد   ۹4 پاسخ  کشور، 
از چهار روز صادر شده و ۶ درصد متقاضیانی که 
بدهی مالیاتی از سایر فعالیت های اقتصادی داشتند، 
باید به سازمان امور مالیاتی مراجعه تا تکلیف تسویه 
یا ترتیب پرداخت بدهی های قطعی آنها مشخص 
شود و با این حال بر اساس بند هفت مصوبه چهل 
و پنجمین جلسه ستاد ملی کرونا، تا پایان امسال 
این  به  نیازی  کسب  پروانه  تمدید  یا  صدور  برای 

گواهی مالیاتی نیست.
جعفریان اضافه کرد: پس از طی مراحل مندرج در 
خودکار  شکل  به  متقاضی  اطالعات  نام،  ثبت  فرم 
بالفاصله  و  می یابد  انتقال  مالیاتی  امور  سازمان  به 
اصناف  ایرانیان  سامانه  در  استعالم  مثبت  جواب 
ثبت می شود. به عبارت دیگر سامانه ایرانیان اصناف 
اظهار  منتظر  کسب  پروانه  تمدید  و  صدور  برای 
استعالم،  با  و  ماند  نمی  مالیاتی  امور  سازمان  نظر 

اطالعات متقاضی را انتقال می دهد.
وی افزود:استعالم ها 100 درصد به استناد مصوبه 
انجام و همان  بدون هیچ معطلی  ستاد ملی کرونا 

لحظه پاسخ مثبت دریافت کردند. 
بر اساس آمار منتشر شده وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، امسال 440 هزار و 15۶ فقره پروانه صنفی 
صادر شده که در مقایسه با 2۹3 هزار و ۶0۹ فقره 
 4۹.۹ افزایش   ۹۸ سال  ماهه   ۹ در  صنفی  پروانه 

درصدی را نشان می دهد.
کرونا  ویروس  شیوع  با  مدت  این  در  همچنین 
محدودیت  و  تعطیلی  با  کارها  کسب و  از  بسیاری 
صدور  افزایش  شرایط،  این  در  و  اند  شده  روبرو 
روی  و  مشاغل  تغییر  از  نشان  صنفی  پروانه های 
آوردن برخی کسب و کارها به فعالیت های صنفی 

دارد.

کارت بازرگانی 1000 صادرکننده 
رفع تعلیق شد

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به 
تعلیق بیش از 2 هزار کارت بازرگانی واحدهای 
غیرتولیدی گفت: با اقدامات انجام شده بیش از 

هزار کارت بازرگانی از تعلیق خارج شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی 
سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم با اشاره 
و  ارزی  اقدام  کمیته  جلسه  بیست  برگزاری  به 
تجاری ضمن  رفتار  پایش  کارگروه  نشست  سیزده 
رصد مشکالت فراروی صادرکنندگان در زمینه های 
ایفای تعهدات ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات 
معضالت  و  مشکالت  از  بسیاری  داشت:  اظهار 
منعکس شده به کمیته اقدام ارزی، پس از بحث و 

بررسی راهکارهای اجرایی برای آنها ارائه شد.
تشکیل  موجود،  باالدستی  اسناد  به  اشاره  با  وی 

اجرایی  راستای  را در  تجاری  رفتار  پایش  کارگروه 
مقررات  قانون  اجرایی  آیین نامه   10 ماده  شدن 
براساس  افزود:  و  کرد  عنوان  واردات  و  صادرات 
مصوبات این کارگروه، عدم ایفای تعهدات ارزی، سوء 
رفتار تجاری بوده و نسبت به تعلیق بیش از 2000 
کارت بازرگانی واحدهای غیرتولیدی اقدام شد که 
بر اساس اقدامات انجام شده توسط کارگروه اقدام 
ارزی در سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان های 
راهکارهای  و  استان ها  تجارت  و  معدن  صنعت، 
اقدامات صادرکنندگان، کارت  نهایت  در  و  اجرایی 
بازرگانی بیش از 1000 صادرکننده از حالت تعلیق 

خارج شده است.
مسئول کمیته اقدام ارزی، با اشاره به آسیب شناسی 
تمدید  و  صدور  فرایند  باره  در  گرفته  صورت 
کارت های بازرگانی و مشکالت پیش رو، ادامه داد: 
بازرگانی،  اتاق  همکاری  با  انجام شده  اصالحات  با 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مشکالت موجود 
در  تمهیدات  با  می رود  انتظار  و  رسیده  به حداقل 
و تمدید کارت های  فرآیند صدور  نظر گرفته شده 

بازرگانی با دقت بیشتری انجام شود.
جلسه  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
مشترک کارگروه اقدام ارزی و کمیته پایش رفتار 
تجاری، اقدامات مثبت انجام شده در طول ماه های 
اخیر، به ویژه پس از اجرایی شدن مصوبه یکصد و 
را  اقتصادی دولت،  و هفتم ستاد هماهنگی  هفتاد 
حاصل همکاری کلیه بخش های خصوصی و دولتی 
پایش  کارگروه  و  ارزی  اقدام  کمیته های  قالب  در 

رفتار تجاری دانست.
نشست مشترک کارگروه اقدام ارزی و کمیته پایش 
از  نمایندگانی  و  اعضا  کلیه  با حضور  تجاری  رفتار 
قوه قضاییه و به همت دبیرخانه کمیته اقدام ارزی 

برگزار شد.



شماره  2804 27 دی 99

6

اقتصاد ایران و جهان

همایش دیپلماسی اقتصادی 
ایران و اوراسیا ۸ بهمن برگزار 

می شود
اتاق بازرگانی تهران با همکاری موسسه مطالعات 
مشترک،  بازرگانی  اتاق های  و  فارس  خلیج 
همایشی برای بررسی توسعه روابط اقتصادی با 
اوراسیا را پیگیری می کند که شرکت های بخش 
خصوصی دو طرف نیز می توانند در این همایش 
حضور پیدا کرده و مسائل و مشکالت خود را 

مطرح کنند.

ــت  ــا ظرفی ــت ب ــرار اس ــه ق ــش ک ــن همای در ای
بســیار محــدود و رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی 
بــه صــورت حضــوری از ســاعت ۹ صبــح روز 
چهارشــنبه ۸ بهمــن مــاه در ســالن همایش هــای 
رایــزن و بــا ظرفیــت بیشــتر بــه صــورت مجــازی 
ــراه  ــه هم ــران ب ــاق ته ــس ات ــود، رئی ــزار ش برگ
برخــی از مقامــات ارشــد دولتــی از کابینــه و 
ــن  ــون تبیی ــط، پیرام ــازمان های مرتب ــای س روس
ــران و کشــورهای حــوزه  دیپلماســی اقتصــادی ای
ــد پرداخــت.  ــراد ســخنرانی خواهن ــه ای ــیا ب اوراس
همچنیــن در ایــن همایــش، در 10 پانــل تخصصی 
بــه موضوعــات مرتبــط بــا تجــارت ایــران و 

ــد. ــد ش ــه خواه ــیا پرداخت ــورهای اوراس کش
ــه  ــل اول، ســفرای کشــورهای عضــو اتحادی در پان
اقتصــادی اوراســیا حضــور یافتــه و بــه طــرح 
مســائل مرتبــط بــا نقــش دیپلماســی اقتصــادی در 
توســعه مناســبات تجــاری ایــران و کشــورهای این 
حــوزه خواهنــد پرداخــت. همچنیــن در پانل هــای 
ــل  ــی، حمل و نق ــالت مال ــک و تعام ــی بان تخصص
غذایــی،  صنایــع  و  کشــاورزی  لجســتیک،  و 
ــدن و  ــت، مع ــط زیس ــرژی و محی ــاختمان، ان س
ــات و  ــاوری اطالع ــت، فن ــی، صنع ــع معدن صنای
ــدگان  ــارت آزاد نماین ــه تج ــات و توافق نام ارتباط
ــران و کشــورهای  بخــش  خصوصــی و دولــت از ای
ــه  ــو و ارائ ــه گفت و گ ــه اقتصــادی اوراســیا ب منطق
راهکارهــا بــرای بهبــود روابــط اقتصــادی دو طــرف 

ــد نشســت. خواهن
عالقمنــدان بــرای حضــور در ایــن همایــش مراتــب 
را حداکثــر تــا پایان ســاعت کاری روز دوشــنبه 2۹ 
دی مــاه از طریــق تمــاس بــا شــماره ۸۸۷21043، 
۸۸۷252۶۹ و ۸۸22۷۸51 بــه اتــاق بازرگانــی 

تهــران اعــالم کننــد. 

دوره آموزشی عرضه و پذیرش 
شرکت و بنگاه های تولیدی و 
خدماتی در بازارهای بورس و 

فرابورس 
دوره آموزشی عرضه و پذیرش شرکت و بنگاه های 
فرابورس  و  بورس  بازارهای  در  و خدماتی  تولیدی 
به   13 الی   ۹ ساعت  ماه  بهمن   ۹ پنجشنبه  روز 

صورت آنالین برگزار می شود. 
اعضای اتاق بازرگانی تهران برای حضور در این دوره 

از 20 درصد تخفیف برخوردار هستند. 
می توانند  بیشتر  جزئیات  کسب  برای  عالقمندان 
 ۸۸10۷۷32 و   ۸۸10۷۷23 تلفن های  شماره  با 

تماس حاصل فرمایند. 
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در وبینار توسعه همکاری های ایران- داکار در اتاق 
بازرگانی تهران مطرح شد

سنگال  می تواند دروازه ایران 
برای ورود به بازارهای آفریقای 

غربی باشد
ایران- داکار که در  در وبینار توسعه همکاری  های 
ضمن  طرف،  دو  شد،  برگزار  تهران  بازرگانی  اتاق 
برشمردن فرصت  های همکاری میان ایران و سنگال، 
و  تجاری  نیاز  مورد  اقالم  فهرست  ارائه  به  نسبت 
تالش برای توسعه مراودات اقتصادی متعهد شدند.

حضور  با  داکار  ایران-  همکاری  های  توسعه  وبینار 
داکار  اتاق  رئیس  و  تهران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
این  در  ایران  سفیر  نیز  و  سنگال  کشور  پایتخت 
افزایش  به  نسبت  طرف  دو  و  شد  برگزار  کشور 
میان  و فرصت  های همکاری  از ظرفیت  ها  شناخت 

دو کشور تاکید کردند.
معاون  حالج،  حسام الدین  جلسه،  این  ابتدای  در 
اینکه  به  اشاره  با  تهران  بازرگانی  اتاق  بین الملل 
وبینار توسعه همکاری  های تهران و داکار، پایتخت 
مناسبات  سطح  ارتقای  سرآغاز  سنگال،  کشور 
خواهیم  تالش  گفت:  بود،  خواهد  طرفین  تجاری 
برگزار  آینده  در  را  وبینارهایی  و  برنامه  ها  که  کرد 
کنیم تا طرفین از ظرفیت  ها و پتانسیل  های یکدیگر 

آگاهی و شناخت پیدا کنند. هم چنین الزم به ذکر 
از  دعوتنامه ای  طی  تهران  اتاق  رئیس  که  است 
رئیس اتاق داکار برای سفر به ایران دعوت به عمل 
آورده است که امیدواریم پس از فرونشینی اپیدمی 

کرونا، امکان این سفر فراهم شود.
سطح روابط ایران و سنگال رضایتبخش نیست

در ادامه این جلسه، مسعود خوانساری، رئیس اتاق 
تهران، با اشاره به اینکه برگزاری این وبینار از سوی 
است، گفت:  پیشنهاد شده  در سنگال  ایران  سفیر 
سطح روابط تجاری ایران و سنگال، بدون احتساب 
 1.۸ از  سال 13۹۸  در  و  نبوده  رضایتبخش  نفت، 

میلیون دالر فراتر نرفته است.
او با اشاره به اینکه ارزش مبادالت تجاری سنگال 
گفت:  است،  برآوردشده  دالر  میلیارد   12.3 حدود 
کاالهایی  شامل  سنگال،  صادراتی  اقالم  مهمترین 
بادام  پنبه،  دریایی،  فرآورده  های  ماهی،  چون 
زمینی، انبه، فرآورده  های پتروشیمی و فسفات طال 
و سیمان است و واردات این کشور، بیشتر معطوف 
به مواد غذایی و نوشیدنی، کاالهای سرمایه ای، نفت 

خام و خودرو است.
موقعیت  به  توجه  با  داد:  ادامه  تهران  اتاق  رئیس 
پایگاه  عنوان  به  داکار  بندر  و  سنگال  جغرافیایی 
دریایی، این کشور و شهر داکار  می تواند به پایگاه 
صادراتی ایران به کشورهای غربی و مرکزی آفریقا 
تبدیل شود. خوانساری سپس از آمادگی اتاق تهران 
سخن  کشور  دو  روابط  گسترش  به  کمک  برای 
گفت و توضیح داد: تبادل هیات  های تجاری، پس 
به گسترش  کرونا  می تواند  بیماری  شیوع  پایان  از 
برای  را  دعوتنامه ای  البته  کند.  کمک  همکاری  ها 
دعوت از رئیس اتاق بازرگانی داکار ارسال کرده ایم 
ظرفیت  های  با  نزدیک  از  و  کرده  سفر  ایران  به  تا 

کشور ما آشنا شوند.

او پیشنهاد کرد که اتاق داکار، فهرستی از کاالهای 
اتاق تهران ارسال  مورد نیاز کشور سنگال را برای 
اقتصادی قرار  تا در اختیار تشکل ها و فعاالن  کند 
ایرانی،  رقابت کاالهای  از قدرت  ارزیابی  با  و  گیرد 
برای تامین و صادرات آنها  به سنگال اقدام شود. 
از  مختلفی  حوزه  های  در  ایران  گفت:  خوانساری 
جمله، ساخت مسکن و زیربناها در سنگال، تامین 
اقالم مورد  نیز کل  و  کاشی، سرامیک و آهن آالت 
با سنگال همکاری  و ساز  می تواند  نیاز در ساخت 
که  عملیاتی  به  توجه  با  هم چنین  باشد.  داشته 
آمادگی  ایران  است،  انجام  حال  در  داکار  بندر  در 
این  در  پتروشیمی  و  نفت  در حوزه  سرمایه گذاری 
بندر را داراست. رئیس اتاق تهران سپس گفت که 
این وبینار مقدمه ای بر توسعه روابط میان ایران و 

سنگال خواهد بود.
سنگال، دروازه ورود به آفریقای غربی

در ادامه این جلسه، عبداهلل سو، رئیس اتاق بازرگانی 
داکار، نیز طی سخنانی با اشاره به اینکه این وبینار 
و گفت وگوهای مجازی  می تواند امکان شناخت دو 
ادامه  کند،  فراهم  را  یکدیگر  ظرفیت  های  از  طرف 
داد: در چارچوب این همکاری  ها  می توانیم فهرست 
کاالهای موردنیاز خود را تبادل کنیم. ما  می دانیم 
نیز  البته سنگال  ایران کشوری نفت خیز است.  که 
امکاناتی دارد که  می تواند در اختیار ایران قرار دهد.
او افزود: ما فعالیت  هایی را در زمینه اکتشاف نفت 
ما  به  این زمینه  ایران  می تواند در  و  آغاز کرده ایم 
کمک کند. باید ببینیم چگونه در چارچوب توافقات 

 می توانیم مراودات تجاری دو کشور را ارتقا دهیم.
به  داکار،  اتاق  رئیس  معاون  عبدالقادر،  همچنین، 
دو  تجاری  روابط  واقعیت  که  کرد  اشاره  نکته  این 
با  او  است.  نشده  منعکس  ارقام  و  اعداد  در  کشور 
برای  متعددی  زمینه  های  و  امکانات  اینکه  بیان 

زمینه  ها  این  از  یکی  گفت:  دارد،  وجود  همکاری 
نفت و گاز است؛ چرا که سنگال نیز منابع نفت و 
گاز بسیاری داشته و از سال 2023 یا 2024 وارد 
هم چنین  شد.  خواهد  نفت  صادرکنندگان  باشگاه 
در زمینه ساخت و ساز و صنعت خودرو نیز امکان 

همکاری وجود دارد.
با اشاره به اینکه سنگال دروازه ورود به  عبدالقادر 
آفریقای غربی محسوب  می شود، پیشنهاد کرد یک 
تا  شود  تهیه  کشور  دو  میان  همکاری  تفاهم نامه 

مبنای همکاری  های آینده قرار گیرد.
ظرفیت  های ایران و سنگال برای دیگری ناشناخته است

سفیر  دهشیری،  محمدرضا  جلسه،  این  ادامه  در   
گفت  و  پرداخت  سخن  ایراد  به  سنگال  در  ایران 
برای  کشور  دو  در  بسیاری  اقتصادی  امکانات  که 
تجاری  روابط  اکنون سطح  و  دارد  وجود  همکاری 
بسیار نازل تر از سطحی است که انتظار  می رود. به 
دست  این  از  برنامه  هایی  و  وبینار  این  ترتیب  این 
همکاری  های  زمینه  در  تبادل نظر  امکان   می تواند 

اقتصادی و تجاری را فراهم آورد.
 2021 سال  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  دهشیری 
و  ایران  دیپلماتیک  روابط  آغاز  سالگرد  پنجاهمین 
کشور،  دو  ظرفیت  های  گفت:  بود،  خواهد  سنگال 
تعمیق  که  است  ناشناخته  دیگری  برای  اکنون 
از  بیشتر  شناخت  زمینه  ارتباطات  می تواند،  این 
بازارهای دو طرف را ایجاد کند. هدف اصلی طراحی 
مکانیزمی است که تاجران دو کشور را برای افزایش 

شناخت یکدیگر تشویق کند.
گاز،  و  نفت  زمینه  در  همکاری  اینکه  بیان  با  او 
است،  میسر  کشاورزی  و  اجتماعی  مسکن  ساخت 
پروتکلی  طراحی  مهم  می نمایاند  آنچه  داد:  ادامه 

برای پایه گذاری همکاری  های آینده است.
او سپس ابراز امیدواری کرد که با سفر رئیس اتاق 

متن کامل

http://www.tccim.ir/story/?nid=66776
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چک های برگشتی کم شد
بالغ بر 6۸1 هزار فقره چک به ارزشی حدود 221 
کل  در  ماه 1399  آبان  در  ریال  میلیارد  هـزار 
کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه 
قبل از نظر تعداد 7.2 درصد کاهش و از نظر مبلغ 

3.1 درصد افزایش نشان می دهد.
تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
چک های  وضعیت  از  مرکزی  بانک  آمار  تازه ترین 
از ۸  ماه، بیش  آبان  نشان میدهد که در  برگشتی 
هزار   1۹01 حدود  ارزشی  به  چک  فقره  میلیون 
میلیارد ریال در کل کشور مبادله شد که نسبت به 
ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۹.4 درصد 
و 12.4 درصد کاهش نشان می دهد. در ماه مورد 
بالغ بر 2 میلیون و 300  گزارش در استان تهران 
هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۹11 هزار میلیارد 

ریال مبادله شد.

تعداد  از  درصد  جاری  4۷.۸  سال  ماه  آبان  در 
چک های مبادله ای کل کشور در سه استان تهران، 
اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به 
و ۸.2 درصد  با 2۹.1 درصد، 10.5 درصد  ترتیب 
بیش ترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا 
ارزش چک های  از  درصد   ۶0.4 همچنین  بوده اند. 
اصفهان  درصد(،   4۷.۹( تهران  استان  در سه  فوق 
)۶.4 درصد( و مازندران )۶.1 درصد( مبادله شده 
سایر  بـا  مقایسـه  در  را  سهم  بیش ترین  که  است 

استان ها دارا بوده اند.
چک های وصولی

بیش از ۷ میلیون و 300 هزار فقره چک به ارزشی 
بالغ بر 1۶۸0 هزار میلیارد ریال در آبان ماه 13۹۹ 
در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر 
تعداد و مبلـغ به ترتیب ۹.۶ درصد و 14.1 درصد 
کاهش نشان می دهد. از کل تعداد و مبلغ چک های 
مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۹1.5 درصد و 

۸۸.4 درصد وصـول شده است.
درصد تعداد و مبلغ چک های وصول شده در مهرماه 
13۹۹ به ترتیب معادل ۹1.۷ درصد و ۹0.1 درصد 
و  برابر ۹1 درصد  ترتیب  به  ماه 13۹۸  آبان  در  و 
۸۸ درصد بوده است. در آبان ماه 13۹۹، در استان 
تهران حدود 2 میلیون و 200 هزار فقره چک به 
ارزشی حدود ۸12 هزار میلیارد ریال وصول شد که 
از نظر تعداد ۹2.۷ درصد و از نظر ارزش ۸۹ درصد 

از کل چک های مبادله ای وصول شده است.
کشور،  استان های  سایر  بین  در  مذکور  ماه  در 
به  وصولی  چک های  تعداد  نسبت  بیش ترین 
به  ترتیب  به  استان،  در  مبادله ای  چک های  کل 
استان های گیالن )۹4.3 درصد(، مازندران )۹2.۸ 
درصد( و البرز )۹2.۷ درصد( اختصاص یافته است 
و استان های کهگیلویه و بویراحمد )۸2.5 درصد(، 
لرستان  و  شمالی  خراسان  و  درصد(   ۸۶.5( ایالم 
تعداد  نسبت  پایین ترین  درصد(   ۸۷ )هرکدام 
به کل چک های مبادله شده در  چک های وصولی 

استان را به خود اختصاص داده اند.
در ماه مورد بررسی در بین سایر استان های کشـور، 
کل  به  وصولی  چک های  ارزش  نسبت  بیش ترین 
به  به ترتیب  استان  در  مبادله ای  چک های  ارزش 
 ۹1.1( البرز  درصـد(،   ۹1.۹( گیالن  استان های 
درصد( و خوزستان )۹0.۷ درصد( اختصاص یافته 
ایالم  درصد(،   ۷۷.۸( بوشهر  استان های  و  است 
کم ترین  درصد(   ۸0.۷( کرمان  و  درصد(   ۷۹.۹(
ارزش  کل  به  وصولی  چک های  ارزش  نسبت 
چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص 

داده اند.
چک های برگشتی

بالغ بر ۶۸1 هزار فقره چک به ارزشی حدود 221 
هـزار میلیارد ریال در آبان ماه 13۹۹ در کل کشور 

برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر 
تعداد ۷.2 درصد کاهش و از نظر مبلغ 3.1 درصد 
افزایش نشان می دهد. از کل تعداد و مبلغ چک های 
مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۸.5 درصد و 
11.۶ درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و 
مبلغ چک های برگشت داده شده در مهرماه 13۹۹ 
به ترتیب معادل ۸.3 درصد و ۹.۹ درصد و در آبان 
ماه سال 13۹۸ به ترتیب برابر ۹ درصد و 12 درصد 

بوده است.
در ماه مورد گزارش در استان تهران بالغ بر 1۷1 
هزار فقره چک به ارزشی حدود 100 هزار میلیارد 
ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد ۷.3 درصد و 
از نظـر ارزش 11 درصد از کل چک های مبادله ای 
برگشت داده شده است. در ماه مذکور در بین سایر 
استان های کشور، بیش ترین نسبت تعـداد چک های 
به  استان،  در  مبادله ای  کل چک های  به  برگشتی 
ترتیب به استان های کهگیلویه و بویراحمد )1۷.5 
شمالی  خراسان  و  درصد(   13.5( ایالم  درصد(، 
و  است  یافته  اختصاص  درصد(   13( لرستان  و 
 ۷.2( مازندران  درصد(،   5.۷( گیالن  استان های 
درصد( و البرز )۷.3 درصد( پایین ترین نسبت تعداد 
مبادله  چک های  تعداد  کل  به  برگشتی  چک های 

شده در استان را به خود اختصاص داده اند.
در ماه مورد بررسی در بین سایر استان های کشور، 
کل  به  برگشتی  چک های  ارزش  نسبت  بیشترین 
ترتیب  به  استان  در  شده  مبادله  چک های  ارزش 
 20.1( ایالم  درصد(،   22.2( بوشهر  استان های  به 
یافته  اختصاص  درصد(   1۹.3( کرمان  و  درصد( 
است و استان های گیالن )۸.1 درصد(، البرز )۸.۹ 
نسبت  کمترین  درصد(   ۹.3( خوزستان  و  درصد( 
چک های  ارزش  کل  به  برگشتی  چک های  ارزش 

مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.
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یادداشت

دیدگاه های ارزشمند و عملی از واکنش موفق استرالیا به کووید-19 برای تصمیم گیران

ضربه فنی کرونا در استرالیا

متن کامل

از سه  با »شیوع کرونا«  : مقابله  اقتصاد  دنیای 
»آمار مرگ« در  باعث شده  استرالیا  در  جبهه 
کند، کسب وکار ها  مقاومت  برابر 4رقمی شدن 
وارد »فاز نرمال« شود و سبک اداره این کشور 
به عنوان »الگوی مدیریتی« در اختیار کشورها 
قرار بگیرد. در جبهه اول، دولت استرالیا با شیوع 
ابتال، گروه ویژه »کابینه ملی« تشکیل داد و »لنز 
پزشکی،  اطالعات  و  آمار  نمایش  برای  ثابت« 
جبهه  در  کرد.  تعریف  اقتصادی  و  اجتماعی 
جایگزین  فراگیر«  »مشارکت  بخش خصوصی، 
موقت رقابت های بازار شد و »اعتماد شهروندان« 

اصل سوم موفقیت را رقم زد.
چالش های  با  دنیا  کشورهای  بیشتر  که  آنجا  از 
کووید-1۹  پاندمی  اقتصادی  و  اجتماعی  سالمت، 
مواجهند، استرالیا تا اینجا توانسته با موفقیت علیه 
کرونا مبارزه کند و موسسه مک کینزی سه اصل را 

استفاده  اعتماد،  ایجاد  می داند:  موفقیت  این  کلید 
حدود  با جمعیت  استرالیا  عالی.  همکاری  داده،  از 
کشورهای  دیگر  با  مقایسه  در  نفری،  میلیون   25
 ،)OECD( سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه
کمترین میزان ابتال و مرگ را داشته، به طوری که تا 
11 ژانویه 2021، فقط 2۸ هزار و ۶14 مورد ابتال 
و ۹0۹ مورد مرگ ناشی از کووید-1۹ را ثبت کرده 
اقتصادی آن هم در دوران پاندمی در  است. رکود 
تا  و  بوده  ناچیز  بسیار  دیگر،  با کشورهای  مقایسه 
پایان دسامبر وارد فاز »نرمال کووید« شده بود. این 
مقاله موسسه مک کینزی، واکنش استرالیا به پاندمی 
ارزشمند و عملی  به عنوان دیدگاهی  را  کووید-1۹ 
کرده  ارائه  دنیا  نقاط  دیگر  در  تصمیم گیران  برای 
است. موفقیت استرالیا در کنترل پاندمی را می توان 
این کشور مرتبط  با مزیت های ساختاری  تا حدی 
موقعیت  نیستند؛ مثال  تقلیدپذیر  لزوما  دانست که 

جغرافیایی این کشور که یک جزیره است و بستن 
مرزها را ساده تر می کند. اما واکنش استرالیا به جز 
این، یکسری عملکردها و سیاست ها را دربرمی گیرد 
که ناشی از مشارکت قوی بین بخش های خصوصی 
و دولتی است و می توان در جاهای دیگر از آن الگو 
مدیر  ده ها  با  منظور، مک کینزی  به همین  گرفت. 
استرالیا که در شکل  در بخش دولتی و خصوصی 
دادن واکنش مناسب به کووید-1۹ نقش داشتند، 
گفت وگو کرده است که سه موضوع اصلی به عنوان 

عامالن مهم تصمیم گیری و عمل شناسایی شد:
1- اعتمادآفرینی برای شهروندان

2- تصمیم گیری مبتنی بر داده
3- ایجاد مشارکت اثربخش در سراسر کشور

 ایجاد اعتماد بین شهروندان
بودن  استرالیا نقش مهمی در مثمرثمر  شهروندان 
بین  اعتماد  ایجاد  و  داشته اند  بهداشتی  مداخالت 
آنها یکی از مالحظات مهم تصمیم گیری و برقراری 
ارتباط در مورد پاندمی بوده است. تعداد قابل توجهی 
و  سیاست ها  به  زیادی،  حد  تا  استرالیایی ها  از 
مثل  دادند؛  نشان  سبز  چراغ  دولتی  راه حل های 
قرنطینه مسافران در هتل ها، محدودیت ها، ماسک 
رویکردها  این  اینکه  با  سریع.  تست های  و  زدن 
نرخ  آوردن  پایین  در  اما  ندارند،  قطعی  اثربخشی 
همچنین  و  پاندمی  اولیه  مراحل  همان  در  ابتال 
جلوگیری از شیوع در ایالت های ویکتوریا و ساوت 
استرالیا، نسبتا موثر بودند. آنچه باعث اعتمادآفرینی 
در استرالیا شد، واکنش متحد همه واحدها به این 
پاندمی- از بخش های خصوصی و دولتی- در همه 

سطوح بود.
مرکزی:  دولت  و  ایالت ها  بین  غیرحزبی  همکاری 
به  استرالیا  واکنش  کلیدی  ویژگی های  از  یکی 
و  هماهنگ سازی  در  کشور  این  توانایی  پاندمی، 

تشکیل یک اتحادیه یکپارچه ملی بود که همزمان 
استقالل  حفظ  امکان  کشور  این  ایالت های  به 
از  یادگیری  همچنین  و  تصمیم گیری-  قدرت  و 
موضوع،  این  قابل توجه  را می دهد. جنبه  یکدیگر- 
تشکیل یک »کابینه ملی« بود که به عنوان مجمع 
میان دولتی برتر برای هماهنگ سازی واکنش های 
بین  ارتباط  و تسهیل  پاندمی کووید-1۹  به  دولت 
بار  اولین  این  گرفت.  دولت، شکل  مختلف  سطوح 
پس از جنگ جهانی دوم بود که چنین بدنه ای در 
استرالیا شکل می گرفت و توانست محیط اثربخشی 
از درون  ایجاد کند که تصمیم گیری ها و راه حل ها 

آن بیرون  آید.
بازگشایی ها  برای  استرالیا  سه مرحله ای  چارچوب 
نیز مثال خوبی در این زمینه است که مورد تایید 
)شکل(.  گرفت  قرار  فدرال  دولت  و  ملی  کابینه 
و دولت  یاد می گیرند  کار هم  از  ایالت ها همچنان 
گزارش های  داده  ماموریت  آنها  به  هم  فدرال 
منتشر  مردم  عموم  و  مقامات  کلیه  برای  مستقل 
کنند. این گزارش ها، معیاری غیرحزبی و غیردولتی 
بهترین  بتوانند  آنها  تا  می کنند  ارائه  ایالت ها  برای 
توجه  مورد  را  داده اند  انجام  دیگران  که  اقداماتی 
قرار دهند و متناسب ترین آنها را برای خود انتخاب 
اینکه  به  توجه  با  گزارش ها  این  همزمان،  کنند. 
باعث  می شوند،  انتخاب  آنها  در  گزینه ها  بهترین 

اعتمادآفرینی بین مردم می شوند.
شهروندان استرالیا از این تالش جمعی برای حفظ 
رفاه خود و جامعه استقبال کردند. به عنوان مثال، 
را کاهش  به طور داوطلبانه، عبور و مرور خود  آنها 
دادند و با وجود شیوع کم، در سطح گسترده ای تست 
دادند. وقتی دولت دستور به بستن کسب وکارهای 
غیرضروری در مارس 2020 داد، استفاده از وسایل 
حمل ونقل عمومی بیش از 50 درصد در کل کشور 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3731610-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
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نگاه آخر

افزایش چشمگیر قوهای مهاجر در مازندران

https://www.mehrnews.com/photo/5122787/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86

	امکان رفع موانع تجاری ایران و عراق با بهرهگیری از اقتصاد دیجیتال
	هدفگذاری رساندن سطح مبادلات تجاری ایران و عراق تا ۲۰ میلیارد دلار در سال
	هشدار وزیر نیرو به دارندگان ماینر: مجوز نگیرید برخورد میشود
	تامین پایدار انرژی با کاهش ۱۰ درصدی مصرف گاز و برق
	جمعآوری مستندات مربوط به تعطیلی بنگاهها برای ارائه در ستاد رفع موانع تولید
	دلیل قطع گسترده برق در تهران چیست؟ یک واحد نیروگاهی در تهران از مدار خارج شد
	ضرورت اصلاح نظام قیمتگذاری و فروش اعتباری مواد اولیه
	علت وجود نوسان در معاملات بورس چیست؟
	قیمت رسمی فروش نفت عراق به آسیا افزایش یافت
	تراکنشهای بدون کدملی از اوایل بهمن پذیرش نمیشود
	اشتباهات رایج ستارههای مدیریت

	شریعتی از پاسخهای وزیر نفت قانع نشد
	تکذیب حملات سایبری به شبکه برق کشور
	قطعی برق و کمبود گاز با توجه به تعطیلی مراکز آموزشی منطقی نیست/بررسی قطعی برق در مجلس
	صادرات به اوراسیا در اقلام مشمول موافقتنامه رشد ۸۲ درصدی یافت
	تداوم روند نزولی نرخ دلار با عقبگرد به کانال ۲۳ هزار تومانی
	زمان دریافت و تمدید پروانه کسب کاهش یافت
	کارت بازرگانی 1000 صادرکننده رفع تعلیق شد
	همایش دیپلماسی اقتصادی ایران و اوراسیا 8 بهمن برگزار میشود
	دوره آموزشی عرضه و پذیرش شرکت و بنگاههای تولیدی و خدماتی در بازارهای بورس و فرابورس 
	سنگال میتواند دروازه ایران برای ورود به بازارهای آفریقای غربی باشد
	چکهای برگشتی کم شد
	ضربهفنی کرونا در استرالیا


	Button 120: 
	Button 1024: 


