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اقتصاد ایران

خبرنامه.برق.کشورهای.
هم.جوار.در.نیمه.دوم.بهمن.ماه/.

ترکمنستان
در چارچـوب جلسـه کابینـه وزیـران ترکمنسـتان 
در روز ششـم فوریـه، رئیـس جمهـور ایـن کشـور 
شناسـایی  هـدف  بـا  را  مهـم  اسـناد  از  تعـدادی 
تـوان انـرژی ایـن کشـور امضـاء کـرد. وی توافـق 
نامـه مربـوط بـه "شـرکت ترکمـن گاز" با شـرکت 
را   "Serba Dinamik Sdn.Bhd" مالزیایـی 
بـرای تهیـه تجهیـزات الزم بـرای سـاخت بخـش 
 – "ترکمنسـتان   )TAPI( لولـه  خـط  ترکمـن 

امضـاء کـرد.  پاکسـتان - هنـد"،  افغانسـتان- 
ایـن قرارداد شـامل مجموعه تجهیـزات اندازه گیری 
دولتـی  شـرکت  همچنیـن  می شـود.  نیـز  گاز 
"Türkmenenergo" ترکمنسـتان بـرای تهیـه 
تجهیـزات، مـواد و فناوری هـای الزم برای سـاخت 
 - "آخـال  بـاالی  ولتـاژ  بـا  پسـت های  و  خطـوط 
بالـکان" و "بالـکان- داش آغـوز" بـا شـرکت های 
خارجـی توافـق نامـه ای را تنظیـم خواهـد نمـود. 
 ikalikترکیـهای شـرکت  بـا  کشـور  ایـن  بعـاوه 
EnerjiSanayiveTicaretA.Ş." پروژه هـای 
از  بهره بـرداری  و  مونتـاژ  عرضـه،  بـرای  الزم 
سیسـتم های تلـه مکانیـک، ارتباطـات و برنامه های 

خطـوط انتقـال بـرق را اجـرا می کنـد. 

شرکت.الکترونیک.افزار.آزما.موفق.به.دریافت.لوح.سیمین.همایش.
ملی.کیفیت.و.مشتری.مداری.شد

شرکت.الکترونیک.افزار.آزما.لوح.سیمین.همایش.ملی.کیفیت.و.مشتری.مداری.را.دریافت.کرد.
شرکت الکترونیک افراز آزما به استناد آیین نامه برگزاری همایش ملی کیفیت و مشتری مداری و همچنین 

مصوبه هیئت داوران، براساس ارزیابی های صورت گرفته، لوح سیمین این همایش را دریافت کرد.

تمدید.مهلت.بخشودگی.جرایم.
مالیاتی

به. نامه.ای. در. ایران. برق. صنعت. سندیکای.

شرکت.های.عضو.خود.از.بخشنامه.سازمان.امور.

مالیاتی.کشور.مبنی.بر.تمدید.مهلت.بخشودگی.

جرایم.مالیاتی.تا.پایان.خرداد.ماه.۹۹.خبر.داده.
است.

سندیکای صنعت برق ایران در نامه ای به شرکت های 
مالیاتی کشور   امور  از بخشنامه سازمان  عضو خود 
مبنی بر تمدید مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی تا 

پایان خرداد ماه 99  خبر داده است. 
طبق این بخشنامه که در تاریخ 13 اسفند 98 اباغ 
پرداخت  صورت  در  تولیدی  واحدهای  است،  شده 
سایر  و   %90 از   99 خرداد  پایان  تا  بدهی  اصل 
واحدها از 80% بخشودگی جرایم برخوردار خواهند 

شد.
همچنین مؤدیانی که برگ قطعی آنها از 12 بهمن 
98 اباغ شده است در صورت پرداخت اصل بدهی 
بخشودگی  از  قطعی  برگ  اباغ  از  ماه  یک  ظرف 
100% جرایم برخوردار خواهند شد و به ازای هر 
شرکت های  در  مقرر،  موعد  به  نسبت  دیرکرد  ماه 
سایر شرکت ها  در  و   %2 ماه  هر  ازای  به  تولیدی 

4% از میزان بخشودگی کاسته می شود. 
پایان خرداد  تا  از تسهیات مذکور  استفاده  مهلت 
99 بوده و مودیان در صورت عدم پرداخت تا پایان 

خرداد 99 مشمول بخشودگی نخواهند شد.
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فراخوان.حضور.در.هفدهمین.نمایشگاه.بین.المللی.صنعت.ساختمان.
کشور.سوریه

هفدهمین.نمایشگاه.بین.المللی.صنعت.ساختمان.buildex.سوریه،.طی.روزهای.21.الی.25.خرداد.سال.
۹۹.در.مرکز.دائمی.نمایشگاه.های.شهر.دمشق.برگزار.خواهد.شد.

بـا توجـه بـه هماهنگی هـای به عمل آمـده از طرف کمیته توسـعه صـادرات، شـرکت های عضو سـندیکا عاوه 
بـر تسـهیات ارائـه شـده برای حضـور شـرکت های ایرانـی، از 20 یورو تخفیف مضاعـف به اضافه هـر مترمربع 

برخوردار خواهند شـد. 
از عاقه منـدان بـه حضـور در ایـن رویداد دعوت می شـود ضمن مطالعه اطاعات نمایشـگاه به شـرح پیوسـت، 
جهـت کسـب اطاعـات بیشـتر و تکمیل فراینـد ثبت نام با شـرکت نوژن راد سـرکار خانـم نصراللهی مدیریت 
پـروژه نمایشـگاه بـا شـماره 09392047570 تماس حاصل نمـوده و مراتب حضور خود را بـه دبیرخانه کمیته 

توسـعه صادرات سـندیکا اعام کنند.

طرح.های.پیشنهادی.وزارت.برق.کشور.سوریه.برای.احداث.
نیروگاه.های.تجدیدپذیر

وزارت.برق.کشور.سوریه.برای.احداث.نیروگاه.های.تجدیدپذیر.توسط.شرکت.های.ایرانی.چند.طرح.
پیشنهادی.ارائه.کرده.است.

پیرو توافقات بعمل آمده مابین وزارت برق کشور سوریه و وزارت نیرو ایران درخصوص احداث نیروگاه های 
تجدیدپذیر توسط شرکت های ایرانی در آن کشور،  طرف سوری طرح های ذیل را به صورت کلید در دست 

و با امکان پرداخت تسهیات مالی معرفی کرده است:
1-احداث نیروگاه بادی با ظرفیت 100 مگاوات در قطینه )استان حمص(

2-احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت )25+10+40( مگاوات در جندر )استان حمص(
3-احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 23 مگاوات در ناصریه )استان ریف دمشق( 

4-احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 6 مگاوات در مرانه )استان ریف دمشق( 
از شرکت های عاقمند به حضور در بازار سوریه و مشارکت در احداث نیروگاه های فوق الذکر دعوت می شود 

مراتب آمادگی خود را از طریق تکمیل فرم مربوطه به دبیرخانه کمیته تجدیدپذیر اعام فرمایند. 
اطاعات تکمیلی درخصوص پروژه های مذکور از طرف سوری استعام شده است و متعاقباً به شرکت های 

متقاضی اعام خواهد شد.
پیوست خبرپیوست خبر

http://www.ieis.ir/UserImage/981214.pdf
http://www.ieis.ir/UserImage/98-165401.pdf
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نشست.هم.اندیشی.نمایندگان.
بخش.خصوصی.برای.

کمک.رسانی.به.مراکز.درمانی
نمایندگان. هیات. اعضای. از. تن. چند. و. رئیس.
اتاق.تهران.در.نشستی.با.نمایندگان.تشکل.های.
بخش.خصوصی.مرتبط،.مسائل.مختلف.مربوط.به.
افزایش.تولید.مواد.موردنیاز.مردم.و.کادر.درمان.

را.به.بحث.گذاشتند.
اتاق بازرگانی تهران که در روزهای اخیر و همزمان 
و هم افزایی  بسیج  کرونا، درصدد  ویروس  با شیوع 
تامین  به  کمک  برای  خصوصی  بخش  تشکل های 
کشور  در  بیماری  این  با  مبارزه  در  ضروری  اقام 
متولیان  با  هم اندیشی  نشست  یک  است،  برآمده 
برخی تشکل های تخصصی مرتبط از جمله انجمن 
صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران، اتحادیه 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان نساجی و پوشاک، 

تولیدکنندگان  انجمن  و  ویژه  مراقبت های  انجمن 
پزشکی،  ملزومات  و  تجهیزات  صادرکنندگان  و 

دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی برگزار کرد.
نمایندگان  تهران،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  خرید  مورد  در  نشست  این  در  خصوصی  بخش 
درمان  کادر  نیاز  مورد  ملزومات  از  بخشی  تامین 
پیشنهادات  بیماری،  باالی  شیوع  با  استان های  در 
اقدامات  برای  تصمیماتی  و  ارائه  را  خود  نظرات  و 
در  تهران  اتاق  کردند.  اتخاذ  ضروری  و  فوری 
خویش  اجتماعی  مسئولیت های  ایفای  راستای 
ویروس  شیوع  از  ناشی  مخاطرات  کاهش  برای  و 
قرار  عضو خود،  تشکل های  همکاری  با   19 کووید 
درمان  کادر  نیاز  از  بخشی  فوری  صورت  به  است 
بیمارستان ها از قبیل لباس اورال، ماسک و عینک را 
در استان هایی که بیماری در آن شیوع باالیی یافته 

است، تامین کند.
اینکه  بیان  با  نقیب  علی  نشست،  این  ابتدای  در 

که  کرد  عنوان  تشکل هاست،  تشکل  بازرگانی  اتاق 
حل  به  تشکل ها  همکاری  با  تهران  می تواند  اتاق 
عضو  این  کند.  کمک  کشور  کنونی  مساله  سریع 
هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه با بیان اینکه 
واحد های تولیدی در حوزه شوینده ها و محصوالت 
حال  در  کاری  شیفت  افزایش  با  ضدعفونی کننده 
واحد ها  این  از  برخی  داد:  توضیح  فعالیت هستند، 
توان  تمام  و  داده   تغییر  نیز  را  خود  تولید  خطوط 
تولیدی خود را به کار گرفته اند تا نیاز های ضروری 
مردم و کادر درمان را در داخل کشور تامین کنند.

 غامرضا ملکی، مدیر امور تشکل ها و مسئولیت های 
اجتماعی اتاق تهران، نیز این توضیح را ارائه کرد که 
در  تشکل ها  توان  هم افزایی  منظور  به  نشست  این 
است.  شده  برگزار  کرونا  بیماری  با  مواجهه  جهت 
اتاق تهران  او افزود: ما گردهم آمده ایم که ببینیم 
در زمینه تامین شوینده ها و تجهیزات پزشکی چه 

ماموریتی را  می تواند به انجام برساند.
 نقش مهم بخش خصوصی در حوزه روابط خارجی
با  نیز  تهران  اتاق  دبیرکل  عشقی  بهمن  ادامه،  در 
بیان اینکه در این مرحله، شناسایی نیازمندی های 
و  پیشگیری  حوزه  با  مرتبط  تولیدی  واحد های 
است،  اهمیت  حائز  بسیار  کرونا  بیماری  درمان 
توانمندی های  بیان  حال،  عین  در  داد:  ادامه 
تولید  توانمندی های  همگرایی  و  خصوصی  بخش 
برای  کمبود ها  حل  برای  تامین  کمپین  ایجاد  با 
مهار بیماری  می تواند در دستورکار اتاق تهران قرار 
گیرد. همچنین اطاع رسانی گسترده در این زمینه 
برون داد همکاری بخش خصوصی و حاکمیت را به 

نمایش خواهد گذاشت.
در  چندان  دولت  اینکه  به  توجه  با  افزود:  عشقی   
پروتکل های  اینکه  به  همسایه  کشورهای  اقناع 
درمانی به روز را در کشور اجرا  می کند، موفق نبوده 

را  پروتکل ها  این  خصوصی  می تواند  بخش  است؛ 
این  قرار دهد. در  اختیار دولت  ترجمه کرده و در 
مرحله، نقش فعاالن اقتصادی برای تبیین اقدامات 
نیز  خارجی  طرف های  به  ایران  توانمندی های  و 

بسیار حائز اهمیت است.
 دغدغه ترخیص کاال از گمرک

رییس  نجفی عرب،  محمود  جلسه،  این  ادامه  در 
بیان  با  هم  تهران  اتاق  سامت  اقتصاد  کمیسیون 
اینکه کمبود های ایجاد شده، نتیجه واگذاری توزیع 
اقام مورد نیاز پزشکی به هیات امنای ارزی است، 
از مسایل اصلی حوزه دارو را »حمل و نقل« عنوان 
کرد و گفت: بنگاه های تولیدی هم برای تامین مواد 
اولیه از چین و هم برای تامین تجهیزات از اروپا با 
زمینه  این  در  مواجه هستند.  نقل  و  مشکل حمل 
 می توان از نیروی لجستیک ارتش در جابه جایی ها 

بهره گرفت
او با بیان اینکه تخصیص و تامین ارز برای واردات 
ملزومات باید مورد توجه قرار گیرد افزود: یک سری 
که  است  گمرک  در  اکنون  نیز  تجهیزات  و  دارو 
که  است  شده  آغاز  اسناد  حداقل  با  آنها  ترخیص 
البته نگرانی این شرکت ها آن است که پس از عادی 
با حداقل اسناد  شدن اوضاع، ترخیص کاالهایشان 

برایشان مشکل ساز شود.
اتاق به تامین اقام مورد نیاز کادر درمان کمک کند
رییس  امیرسوادکوهی،  علی  این جلسه،  ادامه  در   
انجمن مراقبت های ویژه ایران، نیز خواستار مذاکره 
دپو  تجهیزات  ترخیص  برای  گمرک  با  تهران  اتاق 
به  اشاره  با  البته  و  نهاد شد  این  انبارهای  شده در 
بیمارستان های  در  درمانی  کادر  ملزومات  کمبود 
اتاق در  معین درخواست کرد که تشکل های عضو 
حوزه نساجی و تجهیزات پزشکی نسبت به تامین 

این ملزومات همکاری کنند.
متن کامل

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%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C/
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موافقت.رهبر.انقالب.با.تفویض.
اختیار.تصویب.بودجه۹۹.به.

کمیسیون.تلفیق
سخنگوی.هیئت.رئیسه.مجلس.شورای.اسالمی.
از.موافقت.رهبر.معظم.انقالب.با.تفویض.اختیار.
تصویب.بودجه.۹۹.به.کمیسیون.تلفیق.خبر.داد.

مجلس  رئیسه  هیئت  سخنگوی  عباسی  اسداهلل 
علی  نامه  از  مهر  با  گفتگو  در  اسامی  شورای 
مقام  به  اسامی  شورای  مجلس  رئیس  الریجانی 
معظم رهبری پیرو »تصویب بودجه سال 1399 با 

استناد به اصل 85 قانون اساسی« خبر داد.
وی با اشاره به مفاد این نامه گفت: رئیس مجلس 
شورای اسامی در این نامه از مقام معظم رهبری 
درخواست کرد که با توجه به اینکه مجلس بر اساس 
با کرونا نمی تواند جلسه ای را  تصمیم ستاد مقابله 
اکثریت  که  آنجایی  از  همچنین  و  دهد  تشکیل 

به  با استناد  با تصویب بودجه سال 99  نمایندگان 
اصل 85 قانون اساسی موافق هستند، تنها راه حل 
موجود این است که رهبر معظم انقاب در این باره 

حکم حکومتی دهند.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسامی بیان 
کرد: پیرو این نامه مقام معظم رهبری دستور دادند 
بودجه  تصویب  درباره  اساسی  قانون   85 اصل  که 

سال 99 عملیاتی شود.
عباسی ادامه داد: بر این اساس مقرر شد که بودجه 
بودجه  الیحه  تلفیق  کمیسیون  در  شده  تصویب 
99 به شورای نگهبان ارسال شود و در صورتی که 
شورای نگهبان این بودجه را تایید کند، این مصوبه 

قانونی خواهد شد.
وی گفت: بر این اساس، مجلس شورای اسامی تا 
پایان سال جلسه ای درباره بودجه سال 99 نخواهد 
به  تلفیق  کمیسیون  در  که  بودجه  این  و  داشت 

تصویب رسیده، به دولت اباغ خواهد شد.

حمایت.مالیاتی.از.کسب.و.کارها.به.مجوز.قانونی.نیاز.دارد
مدیر.کل.دفتر.حسابرسی.مالیاتی.گفت:.برای.کاهش.و.یا.معافیت.مالیاتی.کسب.و.کارهایی.که.دچار.

مشکل.شده.اند،.دولت.اختیاری.ندارد.و.باید.قانون.تغییر.کند.
علی رستم پور در گفت و گو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط کنونی و ریزش 
مشتری و مخاطب برخی مشاغل تحت تأثیر مراقبت های ناشی از شیوع کرونا، آیا تغییری در روند اخذ 
مالیات بر ارزش افزوده از این حوزه برای سال 99 همچون معافیت موقت، ایجاد شده است، اظهار داشت: 
موارد مربوط به اخذ مالیات بر ارزش افزوده در قانون ذکر می شود و اگر قرار باشد، تغییری در این فرایند 
ایجاد شود دولت و سازمان امور مالیاتی اختیاری در آن ندارند و صرفاً می توانند پیشنهاد ارائه کنند و یا 
اینکه سازمان امور مالیاتی، با توجه به شرایط خاص، مالیات را به صورت تقسیطی دریافت کند که این 

مساله با معافیت متفاوت است.
مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی افزود: اگر حوزه ای تاکنون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می کرده، تنها 

در صورت مجوز قانونی از پرداخت به صورت دائم یا موقت مثًا 6 ماه معاف می شود.
وی با اشاره به نقش مجلس، ادامه داد: دولت، الیحه بودجه را در شرایط عادی تدوین کرد اما با توجه به 
شرایط خاصی که پیش آمده و همچنین رد کلیات الیحه در صحن، نمایندگان مجلس می توانند در فرایند 
تصویب، بندی را تحت عنوان حمایت از کسب و کارهایی که به دلیل وضعیت کنونی دچار مشکل شده اند، 

به قانون اضافه کنند.
رستم پور یادآور شد: وضع مالیات و یا معاف از مالیات در اختیار دولت نیست بلکه مجلس به عنوان رکن 

قانون گذار، اجازه دست بردن در قانون را دارد.
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وزیر.نیرو:

مهلت.پرداخت.قبوض.آب.و.برق.
تا.پایان.اردیبهشت.۹۹.تمدید.

شد
وزیر.نیرو.از.مهلت.به.مشترکین.برای.پرداخت.
پایان. تا. برق. و. آب. قبوض. و. انشعاب. حق.

اردیبهشت.ماه.سال.آینده.خبر.داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، 
درختکاری  روز  مراسم  حاشیه  در  اردکانیان  رضا 
کمبودی  داشت:  اظهار  جمهوری  ریاست  نهاد  در 
به  نیست  کشور  در  آب  و  انرژی  تأمین  جهت  از 
ویژه این روزها که نیاز بیشتری به آب برای رعایت 

ماحظات بهداشتی وجود دارد.
وزیر نیرو ابراز امیدواری کرد: رعایت نکات بهداشتی 
از سوی مردم ادامه داشته باشد و ما برای مصارف 
استفاده  کمتر  آب  از  می کنیم  توصیه  ضرور  غیر 

کنند تا با کمبود مواجه نشویم.
رودخانه ها  از  برخی  سیابی  شرایط  افزود:  وی 
آب  خانه های  تصفیه  برخی  که  می شود  موجب 
نتوانند  نیست،  تأمین  در  مشکلی  اینکه  علیرغم 
بهبود  به  نسبت  خودشان  ظرفیت  حد  از  بیش 

کیفیت آب عمل کنند.
اردکانیان ادامه داد: در برخی از اوقات ممکن است 
ایام  با  با کاهش یا افت فشار مواجه شویم، اکنون 

و  هستیم  روبرو  تکانی  خانه  سنت  و  سال  پایان 
هرچقدر که این اتفاق زودتر رخ دهد، میزان مصرف 
وجود  آب  تأمین  در  بیشتر  اطمینان  و  کمتر  آب 

خواهد داشت.
وزیر نیرو با اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشور 
اظهار داشت: شرایط بیماری کرونا، موجب رکود و 

کندی در برخی از کسب وکارها می شود.
پایان  کارهای  و  کسب  در  خصوص  به  افزود:  وی 
هزینه های  که  هرچند  خودمان  سهم  به  ما  سال، 
قابل  درصد  خانوار  هزینه  سبد  در  برق  و  آب 
اما  است،  پایین ترین ها  جز  و  نیست  ماحظه ای 
تمام  در  فاضاب  و  آب  شرکت های  همه  به  امروز 
اباغ شده است  استان ها و شرکت های توزیع برق 
که به دلیل شرایط خاص و مواردی که مشترکین 
باید حق  انشعاب مراجعه می کنند و  برای دریافت 
انشعاب را طبق قانون پرداخت کنند حداکثر مدارا 
با مراجعه کنندگان شود و در صورت تخصیص به 

شکل اقساطی انشعاب پرداخت شود.
آن  به  صحبت هایم  در  که  افرادی  داد:  ادامه  وی 
اشاره داشتم، در پرداخت قبوض خودشان چه برق 
باشند  داشته  قطعی  و  موقت  مشکاتی  آب  چه  و 
پایان  تا  است  قرار  فعًا  و  شود  داده  الزم  مهلت 
اردیبهشت ماه زمانی است که مدارای الزم و مورد 
انجام  آن ها  قبوض  پرداخت  برای  با مشترکان  نیاز 
مردم  همه  کرد:  خاطرنشان  نیرو  وزیر  می گیرد. 
آب  صنعت  نیاز  مورد  منابع  عمده  بخش  می دانند 
و برق از همین محل یعنی پرداخت قبوض تأمین 
می شود لذا ما از بودجه عمومی رقم قابل ماحظه ای 

را دریافت نمی کنیم.
گونه ای  به  باید  نیرو  وزارت  کرد:  تاکید  اردکانیان 
رفتار کند که به دلیل کمبود منابع با اختالی در 

عرضه این دو محصول حیاتی مواجه نباشد.

درخواست.بانک.مرکزی.از.بانکها

مهلت.بیشتری.جهت.ثبت.
درخواست.استفاده.از.تسهیل.

تسویه.مطالبات.بدهید
بانک.ها.طبق.قانون.در.خصوص.تسهیل.تسویه.
بدهی.بدهکاران.به.شبکه.بانکی،.حداکثر.تا.پایان.
اردیبهشت.ماه.13۹۹.فرصت.دارند.مانده.قابل.

تسویه.بدهی.را.به.مشتریان.اعالم.کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، 
از  پس  اینکه  بیان  با  مرکزی  بانک  نظارت  معاون 
تصویب قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه 
بانکی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بانک 
بانکی  شبکه  به  را  مذکور  قانون  بافاصله  مرکزی 
کشور اباغ کرد، گفت: همچنین این بانک در اجرای 
تکالیف مندرج در قانون مبنی بر تهیه دستورالعمل 
اجرایی، تعیین مصادیق تسهیات تولیدی و تعیین 
سامانه  در  درج  جهت  نیاز  مورد  اطاعات  حداقل 
بدون فوت وقت با تشکیل کارگروه های کارشناسی 
به  نسبت  ذیربط  مختلف  مراجع  از  نظرخواهی  و 

اجرای تکالیف مذکور اقدام کرد.
وی افزود: بانک مرکزی به محض تعیین موارد فوق 
الذکر، دستورالعمل اجرایی قانون مذکور را در اوایل 

اسفندماه در اختیار بانک ها قرار داد.

به گفته فرهاد حنیفی بر اساس این قانون تسهیات 
بدهی  دارای   1397 سال  پایان  در  که  گیرندگانی 
از مزایا و تمهیداتی که  غیرجاری باشند می توانند 

پیش بینی شده استفاده کنند.
اینکه  بر  تاکید  با  مرکزی  بانک  نظارت  معاون 
جاری  سال  ماه  اسفند  پایان  تا  قانون  مشمولین 
از  استفاده  را جهت  دارند، درخواست خود  فرصت 
گفت:  کنند،  ارائه  بانک  به  شده  یاد  قانون  مزایای 
دریافت  جهت  را  الزم  تمهیدات  موظفند  بانک ها 

تقاضای تسهیات گیرندگان فراهم آورند.
جهت  سامانه هایی  باید  بانک ها  کرد:  تاکید  وی 
دریافت تقاضا و ثبت تقاضا بدون هیچگونه ضرورت 

حضور متقاضیان در شعب بانکی فراهم آورند.
به گفته حنیفی، طبق این قانون بانک ها حداکثر تا 
پایان اردیبهشت ماه 1399 فرصت دارند مانده قابل 
تسویه بدهی را به مشتریان اعام کرده و تسهیات 
گیرندگان نیز تا پایان شهریور 1399 فرصت دارند 

نسبت به پرداخت نقدی بدهی خود اقدام کنند.
در  اینکه  به  اشاره  با  مرکزی  بانک  نظارت  معاون 
محاسبه مانده بدهی تسهیات گیرندگان، بر اساس 
قرارداد ماک محاسبه و نرخ مندرج در آن قرارداد، 
تاریخ  تا  مذکور،  قرارداد  رسید  سر  از  پس  سود 
بازپرداخت آنها محاسبه  با لحاظ تاریخ های  تسویه 
می شود خاطرنشان کرد: همچنین بر اساس بند )2( 
قانون مذکور، قرارداد ماک محاسبه نزدیک ترین 
قرارداد به تاریخ 01/ 01/ 1393  می باشد ضمن آنکه 
در محاسبات انجام شده به سود پس از سررسید، 
نخواهد  تعلق  دین  تادیه  تأخیر  التزام  وجه  و  سود 
گرفت. وی عنوان کرد: حدود مقرر بر اساس مبلغ 
اصل قرارداد ماک محاسبه برای اشخاص حقیقی 
500 میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی حدود 
2 میلیارد تومان در سطح شبکه بانکی کشور است.
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اقتصاد ایران

متن.کامل.مصوبات.شورای.پول.
و.اعتبار.برای.حمایت.از.کسب.و.

کارها
اقساط. اعتبار. و. پول. براساس.مصوبات.شورای.
تسهیالت.برای.صاحبان.کسب.و.کارهای.اعم.از.
اشخاص.حقیقی.سه.ماه.به.تعویق.می.افتد.و.این.
تعویق.سه.ماهه.مشمول.پرداخت.جریمه.دیرکرد.

نمی..شود.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی 
بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار عصر روز گذشته 
بانک  مرکزی  گزارش  جاری،  سال  اسفندماه   13
فعاالن  برای  آمده  بوجود  مشکات  درخصوص  را 
اقتصادی به ویژه صاحبان کسب و کارهای کوچک 
شرایط  دلیل  به  دریافتی  تسهیات  بازپرداخت  در 
حاکم بر جامعه ناشی از شیوع ویروس کرونا، مطرح 

کرد و مورد  تایید قرار داد.
در جلسه روزگذشته شورای پول و اعتبار مقرر شد:
الف( با توجه به مشکات حادث شده برای صاحبان 
کوچک  کارهای  و  کسب  ویژه  به  کارها  و  کسب 

کرونا  ویروس  شیوع  از  ناشی  شرایط  دلیل  به  که 
متضرر شده و با مشکات مالی مواجه شده اند و با 
هدف مساعدت و حمایت از صاحبان کسب و کارها 
مصادیق  که  حقوقی(  و  حقیقی  اشخاص  از  )اعم 
شد،  خواهد  تعیین  محترم  دولت  مصوبه  در  آن 
قرض الحسنه  اقساط  نیز  و  آن ها  تسهیات  اقساط 
کلیه اشخاص طی ماه های اسفند 1398، فروردین 
1399 و اردیبهشت 1399 سررسید می شود و به 
ویروس  شیوع  از  ناشی  آمده  بوجود  شرایط  دلیل 
کرونا قادر به بازپرداخت وام و تسهیات یا اقساط 
تسهیات و وام خود در مواعد مقرر نیستند منوط 
در   1398/ 10/ 01 تاریخ  تا  آن ها  بدهی  آن که  به 
طبقه جاری قرار داشته باشد، می توانند اقساط سه 
ماه مذکور را پس از پایان دوره بازپرداخت اقساط 
که  تسهیاتی  درمورد  همچنین  نمایند.  پرداخت 
بوده و سررسید  به صورت دفعی  بازپرداخت آن ها 
آن ها در بازه ی زمانی یادشده قرار دارند مهلت سه 
سررسید  از  ماه  سه  از  پس  تا  می شود  داده  ماهه 
تسهیات، بدهی خود را بازپرداخت نمایند. بانک ها 
در صورت  موظفند  غیربانکی  اعتباری  مؤسسات  و 
را  اقدام الزم  تسلیم درخواست مشتریان مشمول، 

به عمل آورند.
ب( وام گیرندگان و تسهیات گیرندگان موضوع بند 
)الف( به واسطه تمهیدات یادشده، در دوره مذکور 
مشمول جریمه )مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر 
تأدیه دین و نرخ سود مندرج در قرارداد( و کارمزد 

اضافی نمی شوند.
ج( چنانچه مطالبات مشمول مفاد این مصوبه، در 
بازه زمانی مذکور، در طبقات غیرجاری طبقه بندی 
مذکور،  مطالبات  بابت  یادشده  مشتری  گردد، 
دارای  اشخاص  بر  ناظر  ممنوعیت های  مشمول 

بدهی غیرجاری نمی شود.

قائم.مقام.وزیر.صنعت.اعالم.کرد:

ضرورت.تغییر.الگوی.خرید.
مردم.از.حضوری.به.اینترنتی

قائم.مقام.وزیر.صمت.گفت:.برای.صنوفی.که.به.

اسیب. کشور. در. کرونا. ویروس. شیوع. واسطه.

دیده.و.بی.رونق.شده.اند،.بسته.تشویقی.در.نظر.
گرفته.می.شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، 
حسین مدرس خیابانی در حاشیه جلسه ستاد رونق 
تولید در سازمان صدا و سیما که با حضور معاون 
سیما برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
برای صنوفی که به واسطه شیوع ویروس کرونا در 
کشور آسیب دیده و بی رونق شده اند، بسته تشویقی 
تشویقی  بسته  این  که  می شود  گرفته  نظر  در 
بیمه  مالیاتی، معافیت و تخفیف  شامل بخشودگی 
اجتماعی و سهولت در پرداخت وام های بانکی است.

اینترنتی  خریدهای  سمت  به  مردم  خرید  الگوی 
تغییر کند

امسال  اینکه  به  توجه  با  همچنین  افزود:  وی 
صورت  به  بازار،  تنظیم  حوزه  در  تصمیم گیری 

و  اصناف  با  اصلی  نقش  و  گرفته  صورت  متمرکز 
واحدهای صنفی- تولیدی است، ممکن است بخش 
دیگر بازار به لحاظ ارایه خدمات و فروش کاالهایی 
اساسی، دچار آسیب شده  از حوزه کاالهای  خارج 
برای رونق  کار  اساس، مهمترین  این  بر  باشند که 
و  کسب  روزهای  این  آسیب پذیر  بخش  به  دادن 

کارها، تغییر الگوی خرید مردم است.
الگوی  تغییر  این  کرد:  تصریح  خیابانی  مدرس 
از  استفاده  و  اینترنتی  خرید  تقویت  با  نیز  خرید 
منزل  درب  کاال  تحویل  و  مجازی  فروشگاه های 
این  با  مردم  خرید  الگوی  اگر  و  است  امکان پذیر 
به  شود؛  کشور  فعلی  شرایط  با  متناسب  تغییرات، 
طور قطع رکود کنونی که در برخی صنوف وجود 
دارد، از بین می رود؛ ضمن اینکه هم مردم مایحتاج 
خود را تامین می کنند و هم اصناف رکود روزهای 

گذشته را جبران خواهند کرد.
پیشنهاد کاهش نرخ اینترنت برای رونق خریدهای 

اینترنتی و کسب و کار اصناف
وی تاکید کرد:در این میان، پیشنهاد کاهش هزینه 
اطاعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  به  اینترنت 
خرید  به  تشویق  را  مردم  بتوان  تا  داده شده  ارایه 
اینترنتی کرد؛ چراکه این امر، هم در کاهش ترافیک 
اینکه  ضمن  است؛  موثر  هوا  آلودگی  تقلیل  هم  و 
شرایط  در  تردد  کاهش  برای  پزشکی  توصیه های 

کنونی نیز محقق خواهد شد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به 
تامین کاالی اساسی مورد نیاز مردم برای شب عید 
و  ندارد  وجود  بازار  در  کاالیی  کمبود  هیچ  افزود: 
تامین کاال بیش از نیاز انجام پذیرفته است؛ ضمن 
اینکه قیمت برخی کاالها نیز که به واسطه شرایط 
فعلی افزایش پیدا کرده بود، اکنون در حال بازگشت 

به شرایط عادی است.
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اقتصاد ایران

هنگ.کنگ.در.جوار.چین.چگونه.
کرونا.را.کنترل.کرد؟

به دلیل  و  است  چین  همسایگی  در  کنگ  هنگ 
وابستگی سیاسی اش به چین، مراواده های گسترده ای 
با این کشور دارد اما در دو ماهی که ویروس کرونا در 
چین غوغا کرد، تنها 93بیمار کرونایی در این کشور 

ثبت شده و تنها دونفرشان جان سپردند.
دانشگاه ها  گام،  نخستین  در  هنگ کنگ  دولت   -1
اول  20آوریل،   تا  حداقل  را  دولتی  اداره های  و 

اردیبهشت، تعطیل کرد.
2- هم چنین همه مسافران چینی یا خارجی که در 
دو هفته پیش از ورود به هنگ کنگ، به چین سفر 
کرده بودند، بی هیچ استثنایی _ فارغ از این که تب 

دارند یا خیر- قرنطینه شدند.

بدون  مشخصات  انتشار  با  روز  هر  روزنامه ها   -3
محل  کارش،  محل  رفت وآمدش،  محل  بیمار،  اسم 
حمل ونقل  از  استفاده اش  محل  رفت  و آمدهای اش، 
عمومی را به دقت منتشر می کنند تا مردم پیش  از 

ضد عفونی محل به آن جاها نروند.
4 -در هنگ کنگ قانونی نیز به تصویب رسید که هر 
گونه سرپیچی از مقررات مربوط به قرنطینه، شش ماه 

حبس و 3200دالر جریمه دارد.
5- برای آن که مردم مجاب شوند که در تعطیلی ها 
اعام  دولت هنگ کنگ  بمانند،  خانه شان  در  کرونا، 
حدود  میانگین  )به طور  ژانویه  ماه  برق  قبض  کرده 
120دالر ( تمام مشترکان خانگی را پرداخت خواهد 

کرد.
6- دولت همچنین تصمیم گرفت 1200 دالر به همه 
شهروندان اش یارانه پرداخت کند تا خسارت تعطیلی 

کسب و کارهای خصوصی را جبران کند.
نیز  بزرگ  کسب و کارهای  خسارت  جبران  برای 
پرداخت وام کم بهره با ضمانت دولتی برای بنگاه های 
اقتصادی تا مبلغ دومیلیون دالر هنگ کنگ، کاهش 
20هزار  سقف  تا  سود  بر  مالیات  100درصدی 
بر  مالیات  100درصدی  کاهش  و  هنگ کنگ  دالر 
دست ُمزد تا سقف 20هزار دالر هنگ کنگ نیز در این 

کشور به اجرا درآمده.
7- جز دولت، سازمان های مردم نهاد نیز برای توزیع 
جمعیت  میان  رایگان  بهداشتی  کاالهای  و  ماسک 

فقیر کارهای زیادی کردند.
8- از همه مهم تر این که فورا پس از گزارش وجود این 
بیماری، همه معاشرت ها، رفت و آمدها و... بیمار ردیابی 
تا به »بیماِر صفر« یعنی نخستین کسی که  می شود 
در یک جمع باعث شیوع بیماری شده، دست رسی 
پیدا شود. با این روش، هنگ کنگ عما اجازه نداده 

بیماری گسترده شود.

مدیر.امور.عضویت،.کارت.بازرگانی.و.گواهی.مبدا.اتاق.
بازرگانی.تهران.مطرح.کرد

امور.مربوط.به.کارت.بازرگانی.و.
گواهی.مبدا.به.روز.انجام.می.شود
اعظم.رضایی،.مدیر.امور.عضویت،.کارت.بازرگانی.
به. اشاره. با. تهران،. بازرگانی. اتاق. مبدا. گواهی. و.
دورکاری.و.شیفتی.کار.کردن.کارکنان.این.واحد.
تاکید.کرد.که.تمام.امور.جاری.مربوط.به.صدور.و.
تمدید.کارت.بازرگانی.و.صدور.گواهی.مبدا.به.روز.
و.بدون.تاخیر.انجام.می.شود.و.هم.چنان.نیازی.به.
مراجعه.حضوری.افراد.نیست.مگر.در.موارد.ضروری.

که.اعالم.شود.
در  تهران  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق 
کشور،  در  کرونا  ویروس  شیوع  روزهای  نخستین 
سازمان  همکاری  و  هماهنگی  با  سریع  اقدامی  طی 
صنعت، معدن و تجارت استان تهران، اعام کرد که 
از  صیانت  و  کرونا  ویروس  شیوع  از  پیشگیری  برای 
اقتصادی،  فعاالن  و  اتاق  اعضای  شهروندان،  سامت 
کارت های بازرگانی اعم از حقیقی و حقوقی را که در 
تا  می شوند،  منقضی  ماه  اسفند   29 تا   5 زمانی  بازه 
پایان فروردین 99 به صورت خودکار تمدید می کند و 
نیازی به مراجعه فعاالن اقتصادی برای این کار وجود 

ندارد.
و  دورکاری  از  استفاده  با  تهران  اتاق  حال  عین  در 
را  از پرسنل  شیفتی کردن کارکنان، بخش عمده ای 
با  شود.  کاسته  آنها  رفت وآمد  از  تا  فرستاد  خانه  به 
این حال این رویه، هیچ خللی در امور جاری مربوط 
گواهی  صدور  و  بازرگانی  کارت  تمدید  و  صدور  به 
تمامی  واحد،  این  به گفته مدیر  و  نکرده  ایجاد  مبدا 
اقدامات  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد  روز  به  پرونده ها 

الزم انجام می شود.
اعظم رضایی در گفت وگو با روابط عمومی اتاق تهران 
عضویت،  واحد  که  اسفند   6 سه شنبه  روز  از  گفت: 
و  دورکاری  طور  به  مبدا  گواهی  و  بازرگانی  کارت 
می دهد،  ارائه  را  خود  کردن، خدمات  کار  شیفتی  با 

سیستم،  در  موجود  پرونده های  به  مربوط  امور  تمام 
در زمان مقرر و بدون تاخیر انجام شده است. ضمن 
تمدید  و  سامانه صدور  بودن  باز  به  توجه  با  که  این 
فرآیند  به  پرونده  تعدادی  نیز  روزانه  بازرگانی،  کارت 
رسیدگی افزوده می شود که با همکاری کارکنان واحد 

عضویت اتاق به فوریت مورد رسیدگی قرار می گیرد.
 او افزود: در حال حاضر پنج نفر )یک سوم( از کارکنان 
این واحد به صورت شیفتی در اتاق حاضر می شوند و 
در بخش های میز مرجع، محاسبات مالی، چاپ کارت، 
صدور گواهی مبدا و مدیریت واحد فعالیت می کنند. 
ساعات  تمام  در  دورکاری  به صورت  کارکنان  مابقی 

اداری فعال هستند..
مبدا  گواهی  و  بازرگانی  کارت  عضویت،  امور  مدیر 
به  توجه  با  که  این  به  اشاره  با  تهران  بازرگانی  اتاق 
حضور  و  مبدا  گواهی  روی  هولوگرام  الصاق  الزام 
درخواست کننده در اتاق گفت: با توجه به ناگزیر بودن 
مبدا،  گواهی  دریافت  برای  درخواست کننده  حضور 
پایان دریافت و  از  اتخاذ شده است که پس  تدبیری 
بررسی مدارک، صدور گواهی مبدا و الصاق هولوگرام، 
اعام  درخواست کننده  به شخص  پیامکی  صورت  به 
کند.  مراجعه  آن  دریافت  برای  می تواند  که  می شود 
به این صورت در کمترین زمان حضور، گواهی مبدا 
به او تحویل داده می شود تا هیچ گونه ازدحامی شکل 

نگیرد.
اعظم رضایی هم چنین در مورد فرآیند بازدید از محل 
کارت  صدور  و  تمدید  مراحل  از  یکی  که  شرکت ها 
نیز  شرکت ها  این  به  توجه  با  گفت:  است،  بازرگانی 
اغلب به دورکاری روی آورده یا تعطیل هستند، فعا 

بازدیدها انجام نمی شود .
او با تاکید بر این که هم اکنون فعاالن اقتصادی برای 
پیگیری خود نیاز حداقلی به حضور فیزیکی در اتاق 
و  سه شنبه  روزهای  در  که  داد  توضیح  دارند،  تهران 
چهارشنبه 13 و 14 اسفند ماه اتاق فعالیت خود را به 
طور کامل انجام می دهد اما ساعات کاری برابر مصوبه 
ستاد مقابله با شیوع کرونا، کاهش یافته و از ساعت 

7:30 تا 13 خواهد بود.
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یادداشت

متن کامل

به. آنالین.خرید.می.کنند،. زمانی.که.مشتریان،.

شرکت.ها،. می.برند:. نفع. همه. که. می.رسد. نظر.

توزیع.کنندگان. و. عمده.فروشان. خرده.فروشان،.

مشتریان. و. می.فروشند. بیشتری. محصوالت.

کار. ببرند..عیب. بهره. تخفیف.. از. می.توانند. هم.
کجاست؟

فروشگاه های  دارد:  وجود  کوچک  مشکل  یک 
فیزیکی در رقابت با قیمت های آناین، اغلب مجبور 
را که مشتریان  انبارداری هایی  و  می شوند خدمات 
است  ممکن  آنها  کنند.  دارند حذف  انتظار  آنها  از 
کنند،  خارج  رده  از  را  خود  کم سود  محصوالت 
کارکنان بامهارت خود را که رمز موفقیت فروششان 
بودند، کنار بگذارند یا از تبلیغات دست بردارند. آنها 
همچنین ممکن است برای آن دسته از محصوالت 

و نشان های تجاری که در اینترنت یافت نمی شوند، 
قیمت هایی باالتر تعیین کنند و خدماتی را هم که 
پولی  ارائه می دادند،  به مشتریانشان  رایگان  زمانی 
کنند. مشتریانی هم که اسیر تخفیف های سنگین 
شده اند، ممکن است اسیر »بازار خاکستری« شوند؛ 
بازار دیجیتالی غیرقانونی از فروشندگان نیرنگ بازی 
و  کرده  سوءاستفاده  مشتریان  قیمت  طمع  از  که 
آنها  به  بی ارزش  و  کم کیفیت  تقلبی،  محصوالتی 
متوجه  همچنین  مشتریان  می کنند.  تحمیل 
خواهند شد که گارانتی محصوالتی که از بازارهای 
این  تمام  ندارند.  اعتباری  خریده اند،  خاکستری 
تجاری،  نشان های  و  نام  اعتبار  به  می توانند  موارد 

مشتریان و فروشندگان رسمی لطمه بزند.
شرکت هایی که در ایاالت متحده و کانادا محصوالت 

دارند.  راه چاره  یک  می رسانند،  فروش  به  را  خود 
دیگران  که  می گیرند  پیش  در  سیاست هایی  آنها 
آنها  غیرقانونی محصوالت  فروش  و  تبلیغ  به  اقدام 
را  محصوالتشان  خودشان  دیگر،  به عبارت  نکنند. 
سامسونگ،  اپل،  مانند  شرکت هایی  می فروشند. 
 )Viking( وایکینگ  و   )Olympus( المپیوس 
این  امتحان  برای  هستند.  شرکت ها  دست  این  از 
 11 آی فون  به دنبال  اینترنت  در  می توانید  مساله، 
بگردید اما احتماال چیزی نصیبتان نخواهد شد. اپل 
متمرکز  شبکه ای  از  خود  محصوالت  فروش  برای 
قیمت  که  می کند  استفاده  رسمی  فروشندگان  از 
نیست  تخفیف   از  خبری  و  بوده  ثابت  آنها  همه 
افتادن  پیش  برای  فروشندگان  که  )وسوسه ای 
کمبود  هستند(.  دچار  آن  به  فروشندگان  سایر  از 
پیشنهادها و تخفیف  برای برخی محصوالت خاص 
ممکن است باعث یأس مشتریان شود، اما در نهایت 
وضعیت  این  از  تولیدکننده  هم شرکت  و  آنها  هم 

نفع خواهند برد.
اما چگونه می شود از تجربیات امثال این شرکت ها 
استفاده کرد؟ چگونه می توان در دورانی که خرید 
و فروش های اینترنتی ناآگاهانه رواج یافته، همزمان 
از اعتبار خود و حقوق مشتریان دفاع کرد؟ چگونه 
می توان از قوانین به نفع خود بهره برد و این مسیر 

را هموار کرد؟
 کجا تمرکز کنیم؟

به دلیل مشکاتی که در خرید و فروش های اینترنتی 
پیش می آید، بسیاری از کشورها از جمله استرالیا 
قیمت گذاری  برای  تاش  اروپا،  اتحادیه  اعضای  و 
محصوالت توسط شرکت تولیدکننده را غیرقانونی 
شرکت ها  کانادا،  و  ایاالت متحده  در  اما  کرده اند. 
قیمت گذاری  برنامه های  شکل  دو  به  می توانند 
)که  توافق  با  کنند:  پیاده  قانونی  به صورت  را  خود 

در آن، یک شرکت پرآوازه با یک فروشنده بر سر 
حداقل قیمت فروش یا قیمت های ترویجی به توافق 
می رسد( یا سیاست یک جانبه )که در آن، شرکت 
قیمت ها  تعیین  به  اقدام  مستقل  به طور  اصلی 
آزادی  و  انعطاف پذیری  دوم،  سیاست  می کند(. 
عمل بیشتری در کسب وکار ایجاد می کند. به این 
که  زمان  هر  در  می شوند  مجبور  شرکت ها  شکل، 
تمایل داشتند، اقدام به تغییر و انطباق سیاست های 
از  رضایت  کسب  بدون  خود  قیمت گذاری 
فروشندگان کنند. سیاست های قیمت گذاری به طور 
معمول به دو شکل مختلف دیده می شود. سیاست 
قیمت خرده فروشی به تولیدکننده اجازه می دهد تا 
کند.  تعیین  را  قیمت(  )کف  مجاز  قیمت  کمترین 
با  را  نخواهند داشت محصوالت  اجازه  فروشندگان 
قیمتی پایین تر از آن رقم به فروش برسانند یا تبلیغ 
کنند. در سیاست دیگر، فقط قیمت های قابل تبلیغ 
این  از  کدام  هر  صورت،  هر  در  می شوند.  محدود 
همکاری  در  می توان  را  قیمت گذاری  سیاست های 
یا  دیجیتالی  توزیع کنندگان  و  فروشندگان  انواع  با 

غیردیجیتالی در پیش گرفت.
قوانین و مقررات کشورها درباره این سیاست گذاری 
گفته  که  همان گونه  و  است  متفاوت  قیمت گذاری 
برای  می توانند  شرکت ها  کشورها،  برخی  در  شد، 
در  کنند،  تعیین  فروش  قیمت  خود  فروشندگان 
داده  سادگی  به  اجازه ای  چنین  کشورها  برخی 
کافی وجود  قوانین  برخی کشورها،  در  و  نمی شود 
قراردادهای  با  بتوانند  البته ممکن است  ندارند که 
و  شرکت  بین  توافق های  به  آینده نگر،  همکاری 

فروشندگان و توزیع کنندگان آن برسند.
 بهترین رویه ها

تعیین یک جانبه قیمت، اگر به درستی انجام شود، 
اهداف  به  رسیدن  در  قدرتمندی  ابزار  می تواند 

قیمت.گذاری.به.شکل.ابزاری.برای.حفاظت.از.نام.و.نشان.تجاری

کدام.سیاست.قیمت.گذاری؟

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3632269-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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