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صندوق بین المللی پول در مقاله ای 
به بررسی عوامل تعیین کننده تورم 
اتخاذ شده  و سیاست های  ایران  در 
برای مهار آن پرداخته و نوشته است 
تورم باال و جهنده یکی از مشکالت 
در  بی پایان  اجتماعی  و  اقتصادی 
گسترش  به  که  است  بوده  ایران 
اجتماعی  تنش های  تشدید  و  فقر 
است.  کرده  کمک  کشور  این  در 
این  موثر  مهار  برای  سیاست گذاران 
موجد  عوامل  باید  ابتدا  در  مشکل 
سعی  مقاله  این  بشناسند.   را  آن 
بلندمدتی  و  کوتاه مدت  عوامل  دارد 
که طی دو دهه گذشته نرخ تورم در 
ایران را تعیین کرده اند شناسایی کند.
رشد  می دهد  نشان  ما  تحقیقات 
باعث  بلندمدت  در  فقط  نقدینگی 
رشد تورم می شود اما کاهش ارزش 
و  دولت  مالی  کسری  ملی،  پول 
هم  و  کوتاه مدت  در  هم  تحریم ها 
تورم  رشد  باعث  بلندمدت  در 
می شوند. رفع تحریم های تجاری و 
مالی می تواند به افزایش ارزش ریال 
کمک شایانی کند. در صورت عدم 
رفع تحریم ها، کسری بودجه دولت 
تنظیم و تعدیل شود  به نحوی  باید 
تا تورم مهار گردد. البته این کار باید 
احیای  تا روند  انجام شود  به تدریج 
اقتصاد ضربه نخورد. در میان مدت، 
چارچوب های  تقویت  با  می توان 
پایدار  مهار  سمت  به  تورمی  ضد 

تورم حرکت کرد.
از  یکی  جهنده  و  باال  تورم 
اجتماعی  و  اقتصادی  مشکالت 
بی پایان در ایران بوده که به گسترش 
فقر و تشدید تنش های اجتماعی در 

این کشور کمک کرده است.
نرخ ساالنه تورم ایران طی دو دهه 
محدوده  در  متوسط  به طور  گذشته 
و  است  بوده  نوسان  در  درصد   20
تورم  نرخ  از  باالتر  بسیار  رقم  این 
دیگر  ظهور  حال  در  کشورهای  در 
و همتایان منطقه ای ایران بوده است. 
با شیوع کرونا و تاثیر گذاری آن بر 
تحریم های  همراه  به  ایران  اقتصاد 
محدود  و  آمریکا  تجاری  و  مالی 
در  تورم  نرخ  کاالها،  عرضه  شدن 
تقریبًا به  پایان سال 1399  ایران در 
سال  در  رقم  این  رسید.  درصد   50

1400 بالغ بر 40 درصد بود.
برای مهار تورم در ایران ابتدا باید 
این  شود.  شناخته  آن  موجد  عوامل 
کننده  تعیین  بررسی عوامل  به  مقاله 
نرخ تورم در ایران پرداخته تا بتوان 
را  آن  مهار  برای  موثر  سیاست های 
طراحی کرد. ما با استفاده از داده های 
تا   2004 دوم  سه ماهه  بین  سه ماهه 
سه ماهه اول 2021 دریافتیم در حالی 
که رشد نقدینگی صرفاً در بلندمدت 
باعث تورم می شود که کاهش ارزش 

پول ملی در برابر دالر، کسری بودجه 
جاری و کاهش حجم صادرات نفت 
در  تورم  رشد  اصلی  مولفه  سه 

کوتاه مدت هستند.
تشدید  و  بروز  عوامل  مورد  در 
تورم در ایران بحث های زیادی شده 
 2000 دهه  در  که  مطالعاتی  است. 
در  تورم   -1 می گویند  گرفته  انجام 
در  چه  است  پولی  پدیده ای  ایران 
 -2 بلندمدت.  در  چه  و  کوتاه مدت 
کاهش تورم در طی سال های 2000 
نرخ  نسبی  ثبات  از  ناشی   2001 تا 
ارز در بازار موازی بود. 3- کاهش 
تا   2002 سال های  در  تورم  نرخ 
سرعت  کاهش  از  ناشی   2006
بر  عالوه  بود.4-  نقدینگی  رشد 
باال  با  تحریم ها  پولی،  سیاست های 
کسری  افزایش  و  دالر  نرخ  بردن 
بودجه به رشد تورم کمک می کنند. 
بر  نیز  انرژی  حامل های  قیمت   -5

تورم تاثیر دارد.
تورم در ایران: روندهای تاریخی

حال  در  کشورهای  سایر  همچون 
مصرفی  سبد  نیز  ایران  در  توسعه 
مسکن  و  غذایی  مواد  شامل  عمدتاً 
مالی  سال  در  مثال  برای  است. 
حامل های  غذایی،  مواد   2021/22
انرژی و حمل و نقل 40 درصد سبد 
مصرفی در ایران را تشکیل داده بود 
در حالی که مصارف مهم دیگر 60 
درصد بقیه را شامل می شد و نصف 

این رقم مربوط به مسکن بود.
اگرچه بخش مهمی از مواد غذایی 
و سوخت مصرفی در ایران از یارانه 
دولتی برخوردارند اما غذا و مسکن 
عامل اصلی رشد تورم بوده اند. تورم 
مواد غذایی در ایران مشخصًا از بقیه 
از  ویژه  به  است  بوده  بیشتر  جهان 
این کشور  علیه  تحریم ها  که  زمانی 

در اواخر دهه 2010 تشدید شد.
سیاست های  مثل  داخلی  عوامل 
تشدید  به  پولی  و  مالی  ضعیف 
است.  کرده  کمک  تورم  مشکل 
کسری بودجه شدید دولت و رشد 
دهه  اواسط  طی  نقدینگی  باالی 

سیاست های  اتخاذ  دلیل  به   2000
پولی انبساطی، در اواخر دهه 2010 
اخیراً  و  تحریم ها  تشدید  دلیل  به 
تشدید  باعث  کرونا  شیوع  دلیل  به 

مشکل تورم در ایران شده اند.
با  که  منفی  واقعی  بهره  نرخ 
بوده  همراه  مالی  سرکوب  سیاست 
فشارهای  تشدید  به  احتماالً  نیز 
تحریم های  دوره  در  تورمی 
حداکثری و شیوع کرونا منجر شده 
است، در حالی که نمی توان به طور 
غیرنفتی  بخش  تولید  بین  مشخص 
و تورم ارتباطی را تشخیص داد اما 
باید گفت چنین به نظر می رسد که 
رشد بخش غیرنفتی ارتباط مستقیم 

با رشد تورم دارد.
موجد  بیرونی  عوامل  مورد  در 
تورم می توان گفت افزایش نرخ ارز 
ارتباط بسیار زیادی با تورم در ایران 
شیوع  و  تحریم ها  بازگشت  دارد. 

افزایش شدید  باعث  ویژه  به  کرونا 
نرخ ارز در بازار شد که این مسئله 
قیمت کاالهای وارداتی را باال برد و 
بر تورم داخلی دمید. بر این اساس 
وارداتی  کاالهای  می رسد  نظر  به 
ارتباطی مستقیم با تورم داشته است 
به ویژه در جریان تشدید تحریم ها 
که   2010 دهه  اواخر  و  اوایل  در 
واردات  حجم  کاهش  به  احتماالً 

منجر شد.
تورم در ایران: الگوی تخمینی

نشان  ما  لگاریتمی  محاسبات 
تورم  بین  معناداری  رابطه  می دهد 
در  برشمردیم  که  مولفه هایی  و 
بلندمدت وجود دارد. در بلندمدت، 
عرضه پول، نرخ اسمی ارز و کسری 
تورم  بر  مهمی  مثبت  اثر  بودجه 
نفت  صادرات  که  حالی  در  دارند 
نشان  ما  معادالت  دارد.  منفی  اثری 
پایه  افزایش در  می دهد یک درصد 
پولی نرخ تورم را در بلندمدت 0.5 
همین  به  می دهد.  افزایش  درصد 
ریالی  تریلیون   100 افزایش  ترتیب 
کسری بودجه نرخ تورم را به میزان 
0.2 درصد افزایش می دهد. از سوی 

دیگر، صادرات نفت اثر منفی مهمی 
افزایش  دارد.  بلندمدت  در  تورم  بر 
نفت  صادرات  حجم  درصدی  یک 
 0.35 کاهش  باعث  بلندمدت  در 
حالی  در  می شود.  تورم  درصدی 
که اثر بلندمدت قیمت نفت بر تورم 
چندان زیاد نیست اثر تولید ناخالص 
در  تورم  بر  غیرنفتی  بخش  داخلی 

بلندمدت مثبت است.
اسمی  نرخ  فقط  کوتاه مدت،  در 
و  جاری  بودجه  کسری  ارز، 
تحریم ها هستند که اثر مثبت مهمی 
بر تورم دارند. بررسی های ما نشان 
می دهد تنها این سه مولفه هستند که 
قابل  افزایش  باعث  کوتاه مدت  در 

مالحظه تورم شده اند.
پیش بینی تورم در دو سال آینده

بررسی  از  که  الگوهایی  اساس  بر 
روندهای تاریخی تورم در ایران طی 
8 سه ماهه گذشته به دست آورده ایم 
این  در  تورم  نرخ  می کنیم  پیش بینی 
کشور طی دو سال آینده به رشد خود 
ادامه خواهد داد. ما برای 8 سه ماهه 
تورم  نرخ  می کنیم  پیش بینی  آینده 
باالی 50 درصد باقی بماند و این در 
حالی است که کسری بودجه باال و 
بود.  شاهد خواهیم  را  ریال ضعیف 
این پیش بینی غیرمشروط و بر اساس 

روندهای تاریخی ارائه شده است.
اما اگر بخواهیم پیش بینی مشروط 
از نرخ تورم در ایران داشته باشیم و 
نظر  در  را  مالی  شاخص های  بهبود 
داشت  انتظار  می توان  آنگاه  بگیریم 
سال  دو  طی  ایران  در  تورم  نرخ 
آینده به زیر 20 درصد برسد، البته به 
هزینه تولید ناخالص داخلی غیرنفتی 
در  افزایشی  هیچ  اگر  کشور.  این 
نباشیم  را شاهد  اسمی  مالی  کسری 
و پایه پولی تنها 10 درصد افزایش 
یابد می توان به تحقق این پیش بینی 
است  ممکن  حتی  و  بود  امیدوار 
باشیم  تورم  شدن  رقمی  تک  شاهد 
اقتصاد  به  سنگین تری  ضربه  البته 

غیرنفتی وارد می آید.
مشروط،  پیش بینی های  اساس  بر 
یا  یابد  افزایش  ریال  ارزش  اگر 
نرخ  باشیم  تحریم ها  کاهش  شاهد 
تورم تا حد زیادی کاهش می یابد و 
افزایش  اقتصاد  رشد بخش غیرنفتی 
در  کاهشی  هیچ  چنانچه  می یابد. 
صادرات  و  ندهد  رخ  ریال  ارزش 
نفت به میزان 20 درصد در هر یک 
یک  از  و  یابد  افزایش  سه ماهه  از 
میلیون   2 به  روز  در  بشکه  میلیون 
برسد  سال  یک  طی  روز  در  بشکه 
می توان انتظار داشت که نرخ تورم به 
حدود 10 درصد کاهش یابد. در این 
شرایط، رشد بخش غیرنفتی اقتصاد 
حتی  و  یافت  نخواهد  کاهش  نیز 

ممکن است افزایش هم پیدا کند.

بانک و بیمه
تحلیل صندوق بین المللی پول از عوامل تعیین کننده نرخ تورم در ایران:

پیش بینی می شود تورم باالی ۵۰ درصد باقی بماند
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آغاز فروش اوراق سهام یار 
برای بیمه کردن سبد سهام

از  در راستای اجرای بسته 10 بندی حمایت 
سرمایه،  بازار 
شنبه  امروز  از 
شنبه  تا  آبان   21
آبان   28 آینده 
اوراق  عرضه 
فروش  اختیار 
نماد  در  تبعی 
به  سهام یار 
ریال  یک  قیمت 
دارندگان  برای 
شده  آغاز  تومان  میلیون   100 از  کمتر  پرتفوی 
است. این اوراق به تعداد 10 میلیون ورقه عرضه 
شده است که خرید آن توسط سهامداران خرد 

با سبد کمتر از 100 میلیونی امکان پذیر است.
به گفته هادی سلیم زاده،  مدیر روابط عمومی 
سهام یار  اوراق  خرید  با  افراد  بورس،  سازمان 
نسبت به بازدهی حداقل 20 درصدی تضمین 
خواهد شد و نوعی بیمه برای سبد سهام خرد 
در بازار سرمایه به شمار می رود، اما شرط آن 
سهامداران  سال  یک  مدت  در  که  است  این 
خرد اقدام به فروش سهام خود در این مدت 

باشند. نداشته 

عملیاتی شدن اوراق گام 
در ۱۷ بانک

شدن  عملیاتی  از  مرکزی  بانک  سخنگوی 
کرد:  اعالم  و  داد  بانک خبر   1۷ در  گام  اوراق 
میلیارد  هزار   36.3 به  گام  اوراق  انتشار  حجم 

تومان رسید.
مصطفی قمری وفا در توییتی نوشت: با امضا 
و  معدن  صنعت،  وزارت  مشترک  تفاهم نامه 
تجارت با 5 بانک عامل در بانک مرکزی، تعداد 
حمایت  جهت  در  را  گام  اوراق  که  بانک های 
غیرتورمی از بخش تولید عملیاتی کردند به 1۷ 
 36.3 به  گام  اوراق  انتشار  حجم  رسید.  بانک 

هزار میلیارد تومان رسیده است.

بسته جدید بانک مرکزی 
برای بازار ارز

مراسم رونمایی  آبادی در حاشیه  علی صالح 
بازار  کنترل  درباره  الکترونیک،  سامانه چک  از 
بازار  کنترل  برای  که  همانطور  کرد:  اظهار  ارز 
ارز  بازار  کنترل  برای  انجام شد  اقداماتی  سکه 
جدیدی  ابزار  و  بسته  آینده  روزهای  طی  نیز 

اعالم می شود. 
گفت:  نیز  شده  بلوکه  ارزهای  درباره  وی 
در حال  کره  در  بلوکه شده  ارزهای  آزادسازی 
جزئیات  منابع  وصول  محض  به  است  انجام 

اعالم می شود. 
امروز  داد:  ادامه  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
و  پارسیان  تجارت،  بانک   3 در  دیجیتال  چک 
دریافت چک  شرایط  شد.  راه اندازی  صادرات 
دیجیتال هیچ تفاوتی با چک های کاغذی ندارد. 
تمامی  تا  می شود  فراهم  شرایطی  زودی  به 
بانک ها بتوانند این خدمت نوین و ارزشمند را 

به جامعه ارائه دهند.

 200 وام  پرداخت  روند  درباره  نیکزاد  اکبر 
میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی و شرایط 
متقاضیان  بر  عالوه  داشت:  اظهار  آن  دریافت 
به  تسهیالت  این  روستایی  مسکن  ساخت  برای 
متقاضیان شهرهای کوچک کمتر از 25 هزار نفر 
هم ارایه می شود و روند پرداخت این تسهیالت 

آغاز شده است.
بانک ها  همکاری  عدم  از  گالیه ها  درباره  وی 
برای پرداخت وام 200 میلیون تومانی روستایی 
ادامه داد: تمام بانک های عامل دولتی باید نسبت 
غیر  در  و  کنند  اقدام  تسهیالت  این  پرداخت  به 
شهرستان  مسکن  بنیاد  به  متقاضیان  این صورت 
خود مراجعه و مشکل را با مدیران بنیاد مسکن 
آن منطقه مطرح و موضوع را پیگیری کنند اما از 
طرح  زمینه  این  در  تاکنون  پرداخت  آغاز  زمان 

مشکلی نشده است.
درباره  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  رییس 
تومانی  میلیون   200 تسهیالت  دریافت  شرایط 
تا  کرد:  تاکید  ضامن  بحث  و  روستایی  مسکن 
پیش از تصویب ضمانت سفته زنجیره ای بانک ها 
مطالبه  سختگیرانه  شرایط  با  ضامن  متقاضیان  از 
می کردند اما با تصویب ضمانت سفته زنجیره ای 
بدون  روستایی  نفر  سه  و  کرده  تغییر  شرایط 
برای  می توانند  رسمی  استخدام  شرط  داشتن 
دریافت وام به صورت زنجیره ای با سفته ضامن 
بسیار  برای ضمانت  را  یکدیگر شوند و شرایط 

تسهیل کرده ایم.
میزان  معادل  سفته ها  این  ارزش  گفت:  نیکزاد 
نیازی  تسهیالت  این  دریافت  برای  و  است  وام 
این  اقساط  سود  نیست.  هم  سپرده گذاری  به 

تسهیالت برای وام گیرنده همان 5 درصد است 
و  می پردازد  دولت  را  باقیمانده  درصد   13 و 
گرفته   نظر  در  وام  این  برای  که  است  یارانه ای 
را  مهم  موضوع  دو  حاضر  درحال  است.  شده  
روند  همین  یکی  که  داده ایم  قرار  کارها  محور 
و  تومانی  میلیون   200 تسهیالت  پرداخت 
کردن  مقاوم  و  روستایی  مسکن  ساخت  تسریع 
دیگری  و  است  روستایی  مسکونی  واحد های 
پروژه  قالب  در  شهری  مسکن  ساخت  بحث 
نهضت ملی مسکن. در حال حاضر ساخت 190 
در  را  شهری  مسکن   103 و  روستایی  مسکن 
دست اجرا داریم. با طوالنی شدن روند پرداخت 
ساخت  سرعت  تومانی،  میلیون   200 تسهیالت 
روند  آغاز  با  که  بود  ُکند شده   مسکن روستایی 
پرداخت تسهیالت، سرعت پیشرفت فیزیکی این 

واحدها افزایش پیدا می کند.
بزودی  اینکه  بیان  با  مسکن  بنیاد  رییس 
خواهیم  شهری  مسکن  بحث  در  افتتاح هایی 
مسکن  تعداد  دولت  هفته  در  داد:  ادامه  داشت، 
نهضت ملی را به افتتاح رساندیم و تالش ما بر 
این است که در دهه فجر هم افتتاح های نهضت 

ملی مسکن ادامه داشته باشد.
نیکزاد درباره تقاضای انباشت در بانک ها برای 
دریافت وام 200 میلیون تومانی روستایی اظهار 
درخواست  هزار   190 حاضر  حال  در  داشت: 
برای دریافت وام 200 میلیون تومانی وجود دارد 
حال  در  که  روستایی  مسکن  هزار   190 چراکه 
ساخت هستند تسهیالت 100 میلیون تومانی اول 
را دریافت کرده اند و تقاضای 100 میلیون تومانی 

باقیمانده را دارند.

۱٩۰ هزار متقاضی برای دریافت وام ٢۰۰ میلیون تومان روستایی

چک الکترونیک نوع جدیدی از چک است که 
سرعت، دقت و امنیت بیشتری در عملکرد و نقد 
شوندگی نسبت به چک های کاغذی دارد و تمام 
با  قابل اجراست و  قوانین چک کاغذی برای آن 

یک امضای الکترونیکی اعتبار پیدا می  کند.
ایجاد  هدف  با  چکاد  سامانه  منظور،  همین  به 
بستری برای ارائه چک امن دیجیتال و رفع مخاطرات 
احتمالی چک های کاغذی راه اندازی شده است که 
امکان مدیریت و نظارت آنالین مبادله چک را برای 

شبکه بانکی و بانک مرکزی فراهم می کند.
چک  مزایای  از  مرکزی،  بانک  اعالم  طبق 
و  ثبت  در  زیاد  سرعت  به  می توان  الکترونیک 
پردازش چک های الکترونیکی، عدم نیاز به ارسال 
در  افراد  نگرانی  حذف  چک،  فیزیکی  نسخه 
خصوص ثبت چک در سامانه و امنیت باال و عدم 

امکان سرقت یا تحریف چک اشاره کرد.
چک الکترونیکی چیست؟

کاغذی  چک  مشابه  موجودیتی  دیجیتال  چک 
مورد  در  کاغذی  چک  مقررات  تمامی  و  دارد 
از  کاغذی  دیجیتال  چک  در  کند.  می  صدق  آن 
امضای  از  استفاده  با  و  حذف  چک  موجودیت 

دیجیتال چک معتبر می شود.
ایجاد  هدف  با  چکاد  سامانه  خصوص  این  در 
بستر امن بین بانکی جهت ارایه چک دیجیتال و 
برطرف نمودن مشکالت چک فیزیکی ایجاد شده 
و بانکها با بهره گیری از سرویس های ارایه شده 
توانند سرویس های چک  این سامانه می  توسط 

دیجیتال را برای مشتریان خود عرضه کنند.
پیش نیازهای استفاده از خدمات سامانه چکاد 

)سامانه چک امن دیجیتال(
عضویت در همراه بانک، نصب و فعالسازی برنامه 
هامون جهت ثبت امضای الکترونیکی و همچنین 
امکان صدور دسته  با  داشتن  یک حساب جاری 
چک پیش نیازهای استفاده از خدمات سامانه چکاد 

به منظور دریافت و صدور چک دیجیتال است.
در  دیجیتال  چک  خدمت  سازی  فعال  از  پس 

به  بانک خدمات مربوط  منوی مربوطه در همراه 
دسته  صدور  درخواست  از  اعم  دیجیتال  چک 
چک، صدور چک، امکان وصول درون بانکی و 
بین بانکی چک، بانکی مشاهده دسته چک صادر 
چک  مشاهده  دیجیتال،  چک  های  برگه  و  شده 
های دریافتی، انتقال چک دیجیتال، ضمانت چک، 
مسدود سازی چک، ابطال چک و نقد کردن چک 

بدون مراجعه به شعبه قابل انجام خواهد بود.
نقد کردن چک الکترونیکی

را  چک  که  کسی  کاغذی،  چک های  مانند 
می نویسد )یعنی همان صادرکننده( باید اطالعات 
خواسته شده را وارد سامانه کند و درخواست خود 
تعیین شده در  به صورت دیجیتال در قسمت  را 
سامانه چک الکترونیکی ثبت کند تا ترمینـال های 

دستگاه، آن را به بانک انتقال دهند.
دریافت کننده  هم باید اطالعات چک الکترونیکی را 
به دقت مطالعه کرده و ثبت آن را تایید کند تا چک در 
قالب سپرده در اختیار بانک پرداخت کننده قرار بگیرد. 
زمانی که گیرنده درخواست نقد شدن چک را کند، 
بانک عامل بعد از تایید چک دیجیتال ثبت شده در 
سیستم، حسابی که مربوط به آن است را شارژ می کند 

تا پرداخت در زمان مقرر صورت بگیرد.
امنیت چک دیجیتال

بدون شک چک الکترونیکی خیلی امن تر از چک 
کاغذی است، چراکه نمی توان آن را تغییر داد یا به 
طور کلی منکر صدورش شد. از آن گذشته بانک 
صادرکنندگان  تا  کرده  ایجاد  زیرساختی  مرکزی 
انتقال دهندگان چک از طریق امضای دیجیتال،  یا 
احراز هویت و اعتبارسنجی شوند و همین امر بر 

امنیت چک  های دیجیتال اضافه می کند.
سنتی  کاغذی  چک های  در  که  نکنید  فراموش 
همیشه  نوشتن  اشتباه  یا  خط  خوردگی  احتمال 
ندارید  بیافتد، راهی  اتفاق  این  اگر  دارد و  وجود 
جز اینکه برگه چک را پشت نویسی یا ابطال کنید 
البته پشت نویسی هم در قانون جدید چک با  که 
خصوص  در  اما  است.  روبه رو  محدودیت هایی 

صدور این نوع چک، دیگر با چنین دردسرهایی 
مواجه نخواهید شد.

امنیت  نهاب  کد  و  چکاد  سامانه  همچنین 
تضمین  پیش  از  بیش  را  الکترونیکی  چک های 
چک  مرکزی  سامانه  مخفف  چکاد  می کنند. 
حاوی  سامانه ای   هم  نهاب  و  است  الکترونیک 
با  که  است  بانکی  مشتریان  هویتی  اطالعات 
هر  برای  ویژه  شناسایی  شماره  دادن  اختصاص 
سریع  و  آسان  هویت  احراز  امکان  بانکی،  کاربر 

افراد در شبکه بانکی را فراهم می کند.
مزایای چک الکترونیکی

چک  مزایای  مهم ترین  از  یکی  تردید  بی هیچ 
با  چراکه  است.  آن  باالی  امنیت  الکترونیکی 
که  فردی  بانکی  اعتبار  وضعیت  اعتبارسنجی 
سرقت  امکان  می شود،  مشخص  می کشد  چک 
در  می توانید  شما  و  ندارد  وجود  آن  تحریف  یا 
به راحتی  را  تخلف، چک  اولین  مشاهده  صورت 
مسدود کنید. از دیگر مزایا مهم این چک ها به این 

موارد می توان اشاره کرد؛
• عدم محدودیت تعداد برگ چک

• عدم امکان تغییر در برگ چک الکترونیکی
• صرفه جویی در مصرف کاغذ

• اطالع رسانی از وضعیت نقل وانتقاالت چک
جابه جایی،  مثل  زمان گیر  مراحل  حذف   •

دسته بندی و حسابداری چک ها
• کارمزد و هزینه عملیاتی پایین تر

• مدیریت ریسک بهتر
• سرعت باال فرآیندهای صدور و پرداخت چک
مدیریت  و  حساب  گردش  از  آگاهی  مکان   •
برگشت  از  جلوگیری  برای  حساب  موجودی 
همچون  مدرن  ابزار های  کمک  به  چک  خوردن 

تلفن همراه، ای تی ام ها و اینترنت
• امکان جایگزینی در تمامی معامالت

• مطلع شدن صاحب چک بعد از پرداخت وجه
از این موضوع نیز نمی توان غافل شد که قانون 
زیادی  حد  تا  دیجیتال  و چک های  جدید چک 

که  آنجا  از  است.  داده  کاهش  را  بانکی  جرایم 
الکترونیکی،  سامانه های  در  اطالعات  ثبت  با 
وجود  بی محل  و  وعده  به  چک  صدور  امکان 
کالهبرداری  و  خوردن  برگشت  احتمال  ندارد، 

کمتر می شود. نیز 
خدمات سامانه چک دیجیتال

بانک مرکزی  نظر  الکترونیکی زیر  سامانه چک 
فراهم  پرداخت چک  و  برای صدور  امن  بستری 
سامانه چک  خدمات  مهم ترین  از  یکی  می کند.  
با  می دهد  اجازه  کاربر  به  که  است  این  دیجیتال 
معرفی  با  و  چک الکترونیکی  خدمت  فعالسازی 
الکترونیکی درخواست دسته چک  گواهی امضاء 

دیجیتال بدهد.
درگاه های الکترونیکی امن بانک ها مانند اینترنت 
مخصوص  نرم افزارهای  یا  بانک  موبایل  و  بانک 
از  استفاده  و  دسترسی  راه های  جمله  از  شعب 
این سامانه هستند. به واسطه این درگاه ها ارتباط 
سامانه  و  بانک ها  متمرکز  سیستم  میان  مطمئنی 
تا به واسطه  الکترونیکی شکل می گیرد  چک های 
الکترونیک  بانکداری  از خدمات  این خدمت  آن، 

به مردم ارائه  شود.

چک الکترونیک چیست و چگونه صادر و نقد می شود؟ 

کارگر  خانه  اجرایی  )دبیر  کریمی  عیدعلی 
سازمان  سیاستهای  به  اعتراض  در  قزوین( 
تأمین  سازمان  مدیرعامل  گفت:  اجتماعی  تامین 
اجتماعی دستور بستن داروخانه های شبانه روزی 
بستِن  داده  اند.  را  اجتماعی  تأمین  درمانگاه های 
داروخانه های شبانه روزی باعث می شود کارگران 
و بازنشستگانی که شب به دارو نیاز پیدا می کنند، 
مجبور شوند هزینه ی دارو را آزاد پرداخت کنند.  
باال  قدری  به  داروها  این  هزینه ی  است  ممکن 
این  کند.  تهیه  را  دارو  آن  نتواند  فرد  که  باشد 
رئیس  از  ما  است.  مردم  جان  با  بازی  اقدامات 
می خواهیم  کار  وزیر  و  اجتماعی  تامین  سازمان 

این دستور را لغو کنند. 
در  نیرو  کمبود  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
داروخانه ها گفت: کمبود نیرو باعث شده برخی 
داروخانه های تامین اجتماعی قزوین مسئول فنی 
نداشته باشند و علوم پزشکی هم اخطار داده که 
فنی  مسئول  اجتماعی  تأمین  داروخانه های  چون 
این  نگیرد.  تعلق  آن ها  به  دارو  ندارند، سهمیه ی 
سر  بر  مشکالت  همیشه  چرا  است؟  کاری  چه 
بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی آوار می شود؟ 
خیلی  فنی  نیروی  جذب  آیا  گفت:  کریمی 

سهمیه ی  کردِن  قطع  دستورِ  که  است  سخت 
اجتماعی  تامین  مدیرعامل  به  ما  می دهند؟!  دارو 
برای  فنی  مسئول  سریع تر  چه  هر  می گوییم 
داروخانه های تأمین اجتماعی قزوین جذب کند 

تا بیمه شدگان دچار مشکل نشوند. 
تأمین  به سازمان  به بدهی دولت  اشاره  با  وی 
اجتماعی گفت: سال گذشته 90هزار میلیارد تومان 
اجتماعی در نظر گرفته شد  تأمین  برای سازمان 
وقتی  است.  نشده  پرداخت  هنوز  بدهی  این  اما 
اجتماعی  تأمین  نمی شود،  پرداخت  بدهی ها  این 
به همه جا بدهکار می شود؛ از داروخانه گرفته تا 
بیمارستان خصوصی همه از تامین اجتماعی طلب 
دارند و برای همین به کارگر و بازنشسته خدمات 

ارائه نمی دهند. 
دولت  به  کار  وزیر  گفت:  کارگری  فعال  این 
فشار بیاورد تا این طلب پرداخت شود. از طرفی 
تامین اجتماعی به جای تعطیل کردن  مدیرعامل 
را  مشکالت  خدمات،  از  سری  یک  برداشتِن  و 
نمی دهیم  اجازه  ما  بگیرد.  را  بدهی  و  کند  حل 
تامین  شوند.  تعطیل  شبانه روزی  داروخانه های 
اجتماعی نیز هر چه زودتر به فکر تامین نیروی 

فنی باشد تا سهمیه ی دارو قطع نشود.

آوار مشکالت بر سر بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی

آگهی اخطار ماده ۸۷ 
خانم پروین پورباقر مهابادی به نشانی: عظیمیه باالتر از 
میدان اسبی خیابان الهام شرقی شهید مختاری نبش بعثت 
و شهید مختاری کدپستی 31558۷55 پالک 161/1۷428 
متعلق به شما در قبال طلب فاطمه ممتحن قالتی بازداشت 
گردیده  لذا طبق ماده 8۷ آیین نامه اجرای مراتب بشما 
اخطار میشود ضمنأ هر گونه نقل و انتقالی از طرف شما 
نسبت بمورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی 
شود. بدینو سیله بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این 
آگهی که تاریخ ابالغ ماده 101 محسوب است فقط یک 
نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده 
این  اقدام و در غیر  پرداخت بدهی خود  به  روز نسبت 
صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق 

مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف  502
 کفیل اداره اجرای اسناد ذمه کرج 

محمد صمدیان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به پالک 4/865 اصلی بخش 15 به مساحت 18۷14.31 متر مربع واقع در 
گنبدکاووس اراضی زراعی قریه آبادان تپه بخش 15 حوزه ثبتی گنبد ملکی آقای عمر قوجقی ساعت 9 صبح روز دوشنبه 

مورخه 1401/09/13 در محل وقوع ملک گنبدکاووس اراضی قریه آبادان تپه بعمل خواهد آمد. 
از این رو چنانچه مجاوری نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است میتواند فقط تا سی روز از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبًا با ذکر شماره پالک به اداره ثبت شهرستان گنبدکاووس تسلیم نموده 
و عالوه بر آن ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید در غیر 
اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و 
به اداره ثبت تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت وفق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت 

خواهد نمود./ م.الف 9852   - تاریخ انتشار 1401/08/22 
رضا سارانی رئیس ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس


