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ادامه در صفحه 2

عليرضا كالهی؛ نایب ریيس كميسيون صنایع و معادن اتاق بازرگانی تهران

ضربه کاری کرونا بر پیکره نحیف اقتصاد ایران 
كرونا ویروس به یک بحران جهانی تبدیل شده است. اگرچه همه 
كشورهای دنيا در سال های پيش هم تجربه شيوع ویروس های 
كشنده را داشتند، اما واقعيت این است كه هرگز هيچ بيماری و 
ویروسی تا امروز چنين ابعاد گسترده ای در سرتاسر جهان پيدا 

نکرده بود. 
لزوم  رسد  نظر می  به  انکار  غیرقابل  کامال  کنونی  در شرایط  که  آنچه 
توجه جدی و متمرکز شدن توان و ظرفیت همه بخش های کشور بر 
مهار ابرچالشی به نام اپیدمی کوئید 19 است. بی توجهی، پنهان کاری 
و جدی نگرفتن این اپیدمی بازی خطرناکی با جان و سالمتی شهروندان 
کشورهاست. تجربه جهان در شیوع آنفوالنزای اسپانیایی و تلفات قابل 
توجه آن، به خوبی لزوم تمرکز دولت ها بر کنترل، آگاهی بخشی و و 
شفاف سازی عوارض و تلفات ناشی از عدم توجه جدی به این اپیدمی 

را روشن می کند. 
لذا همه بخش ها از حاکمیت تا فعاالن مدنی موظفند تصویری شفاف، 
بدون مبالغه و به دور از فرافکنی و پنهان کاری به مردم نشان دهند و 
البته برای عبور از بحرانی که هر روز زوایای گسترده تری در استان ها 
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ضربه کاری کرونا بر پیکره نحیف اقتصاد ایران 

کروناویروس به یک بحران جهانی تبدیل شــده اســت. اگرچه 
همــه کشــورهای دنیــا در ســال های پیــش هم تجربه شــیوع 
ویروس های کشــنده را داشــته اند، اما واقعیت این است که هرگز 
هیچ بیماری و ویروســی تا امروز چنین ابعاد گسترده ای در سراسر 

جهان پیدا نکرده بود. 
آنچه در شــرایط کنونی کامال انکار ناپذیر به نظر می رسد، لزوم 
توجه جدی و متمرکزشدن توان و ظرفیت همه بخش های کشور 
بر مهار ابرچالشــی به نــام اپیدمی کووید ۱۹ اســت. بی توجهی، 
پنهان کاری و جــدی نگرفتن این اپیدمی بــازی خطرناکی با جان 
و ســالمتی شــهروندان کشورهاســت. تجربه جهان در شــیوع 
آنفلوانــزای اســپانیایی و تلفــات قابل توجــه آن، به خوبی لزوم 
تمرکز دولت ها بر کنترل، آگاهی بخشــی و شفاف سازی عوارض و 
تلفات ناشــی از عدم توجه جدی به این اپیدمی را روشن می کند؛ 
بنابرایــن همه بخش هــا از حاکمیت تا فعــاالن مدنی موظف اند 
تصویری شــفاف، بدون مبالغه و به دور از فرافکنی و پنهان کاری 
بــه مردم نشــان دهند و البته بــرای عبور از بحرانــی که هر روز 
زوایای گســترده تری در اســتان ها و شهرهای کشــور پیدا می کند، 

راهکاریابی کنند. 
نکتــه حائــز اهمیت دیگر این اســت کــه اپیدمــی کووید ۱۹ 
فقط بالی جان انســان ها نمی شــود، بلکه مال آنهــا را نیز هدف 
می گیــرد. هزینه هایــی که اقتصــاد جهان به ویژه چیــن در طول 
شــیوع ایــن بیمــاری بــرای تعطیلــی کســب وکارهای کوچک، 
متوســط و بزرگ متحمل شــده اســت، به خوبی نشــان می دهد 
کروناویــروس یــک تهدیــد جــدی برای فعــاالن اقتصــادی نیز 

محسوب می شود. 
گمانه زنی ها حاکی از آن است که ادامه روند شیوع این بیماری 
کــه تعطیلی یا ادامه فعالیت کســب و کارها به صورت شــیفتی و 
همچنین رکود شــدید در بازار را به دنبال داشته، می تواند تا پایان 
ســال خســارتی پنج میلیارد دالری به پیکره نحیف اقتصاد ایران 
وارد کند که البته در این میان ســهم خرده فروشی، کسبه و حوزه 

گردشگری بیشتر خواهد بود. 
فعاالن و انجمن های کسب وکار اما فارغ از میزان زیان ناشی از 
شیوع این ویروس موذی، براساس مسئولیت اجتماعی که همواره 
برای خود قائل بوده اند، کمپینی را با هدایت اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران راه اندازی کردند. کمپین «نفس» با هدف 
هم اندیشــی در اقســام کارهایی که بخش خصوصــی می تواند 
در مقابلــه بــا همه گیری ویروس کرونــا انجام دهــد، راه اندازی 

شده است. 
در ایــن کمپیــن تالش می شــود عــالوه بــر تدوین و انتشــار 
دســتورالعمل های الزم بــرای بنگاه های اقتصــادی در مبارزه با 
بیماری، تشکل های بخش خصوصی نیز برای مقابله با بیماری و 

بسیج اعضای خود در این زمینه سازماندهی شوند. 
کمپین نفس حاصــل برایند بخش خصوصی اقتصاد کشــور 
برای گردآوری کمک های مالی به منظور تأمین کمبودهای لوازم و 
تجهیزات الزم در مقابله با بیماری و نیز احصای مشکالت بخش 
خصوصی، ناشــی از این بیماری و تالش بــرای حل آنها با کمک 
اتاق های بازرگانی اســت و می تواند ظرفیت های این بخش را به 

یک دست یاریگر برای عبور از اپیدمی کووید ۱۹ تبدیل کند. 
کمپین نفس همچنین تالش و همکاری برای بازنگه داشته شدن 
مرزها برای تجارت خارجی کشــور و کمک به اســتقرار تمهیدات 
بهداشــتی و پروتکل های قرنطینه در مبــادی صادراتی، طراحی 
و اجــرای روش هــای خالقانه برای مقابله با گســترش بیماری و 
طراحی و اجــرای کمپین های اطالع رســانی و تبلیغاتی با هدف 
بســیج توان بخــش خصوصی و نشــان دادن پشــتیبانی بخش 

خصوصی از مقابله با بیماری را دنبال می کند. 
درحال حاضر ایــن کمپین اقدامات مؤثــری به منظور احصای 
آســیب های واردشــده به فعاالن اقتصادی و انتقال آن به بخش 
دولتی انجام داده و با اتکا به ســرمایه های شــخصی و همراهی 
اتاق بازرگانی از طریق منابع خود واردات ماسک و کیت تشخیص 

را توسط یک فروند هواپیما هماهنگ کرده است. 
تســریع در فعال سازی دیپلماسی توأمان اقتصادی - بهداشتی 
بــا کشــورهای پیرامونی و مقاصــد صادراتی به منظــور تدوین و 
اجرائی شــدن پروتکل های مشــترک بهداشــتی- امنیت زیســتی 
به منظور اســتمرار صــادرات و واردات و نیز تســهیل فرایند ثبت 
ســفارش، اعطای موقت فرصت واردات بدون انتقال ارز و اعطای 
فوری تسهیالت مالی ارزی و ریالی برای تأمین مواد اولیه بنگاه های 
تولیدی و تأمین نیازهای وارداتی کشور برای پیشگیری، محافظت 
و مقابله با ویروس کرونا از جمله مهم ترین پیشنهاد های ارائه شده 
از ســوی کمپین برای کاســتن از ابعاد خســارت  های واردشده به 

فعاالن بخش خصوصی است. 
در این میــان ارتقای اولویــت بازپرداخت بدهــکاری و دیون 
دولت به بخش خصوصی در الیحه بودجه و نظام مدیریت مالی 
دولت و تمدید شــش  ماهه همه مزایــا و معافیت هایی که موعد 
آنها به موجب مقررات موضوعه خاص تا پایان ســال جاری بوده 
اســت و همچنین بخشــودگی مالیات، حق بیمه تأمین  اجتماعی 
و ســایر عوارض (مانند عوارض شــهرداری ها و دهیاری ها) برای 
کسب وکارهای تولیدی و خدماتی خرد تا انتهای اردیبهشت ماه از 
جمله اقداماتی است که می تواند به نجات کسب وکارها از مهلکه 

ویروس کرونا کمک کند. 
در روزهای دشــواری که پس از تمام ســختی های امســال، با 
یک میهمان ناخوانده جان شــهروندان کشــور را دچار مخاطرات 
جدی کرده اســت، فرصتی مناســب برای ایجاد همدلی، اتحاد و 
یکدستی ایجاد شده تا در سایه سرمایه های اجتماعی بخش های 
مختلــف، از این اپیدمی پرخطر بگذریم. حاال زمان آن رســیده که 
دولت و در ابعــادی کالن تر حاکمیت، صدای بخش خصوصی را 
بشــنوند تا عالوه بر اینکه دوشادوش یکدیگر به مقابله با بیماری 
کرونــا می پردازنــد، از ظرفیت ها و پتانســیل های ایــن بخش نیز 

محافظت کنند. 
امروز درســت در میانه ســخت ترین میدان این ســال ها، حاال 
که بخــش خصوصی با یک همیــاری عمومی در کنــار دولت و 
ســایر ارگان های مؤثر و متولی ایستاده اســت، زمان آن رسیده تا 
انسجامی یکپارچه در کشور ایجاد کنیم، چراکه باور داریم ما برای 

هم نفس می کشیم تا تنی از نفس بازنماند.

ادامه از صفحه 5

قوانین مالیاتي مخرب
... همچنین در صورت معافیت فعالیت شرکت سرمایه پذیر، این 
موضوع تأمین نشدن هدف قانون گذاري در اعطاي معافیت مي شود. 
همچنین تقســیم ســریع و حداکثري ســود براي اجتناب از مالیات 
مضاعــف در موضوعات ســرمایه گذاري، اشــتغال، تــورم و جریان 

فرامرزي سرمایه، آثار منفي خواهد داشت.
۳) بــه دلیل آثــار متقابــل برخي مــواد قانوني بر یکدیگــر، قوانین 
مالیاتي، عــالوه بر ارزیابي و پیش بیني آثار سلســله وار، بررســي ارتباط 
داخلــي مفاد قانــون و مقررات نیز ضــرورت دارد. براي مثــال هزینه و 
فعالیت درخور توجهي درباره موضوع درآمد پزشکان صرف شده است؛ 
در حالي که هزینه هاي درماني هر شخص حقیقي و هزینه هاي اشخاص 
حقوقــي براي امور درماني کارکنان، از درآمد مشــمول مالیات آنها قابل 
کســر است؛ بنابراین بازده مالیاتي تمرکز بر چنین مواردي مي تواند ناچیز 
یا حتي در شــرایطي منفي باشد. تأکید مي شود که موضوع شفاف سازي 
فعالیت هــاي مؤدیــان به هیچ وجه مدنظــر نبوده و بحــث جداگانه اي 
است که مســتلزم روش هاي فراگیر و یکسان اســت تا ضمن اثر بخشي 
و کارایي، شــبهات برخورد هــاي تبعیض آمیز، تبعــات مقاومت منفي و 
انتقال و اجحاف مالیاتي به همراه نداشــته باشــد. در نمونه دیگر مبلغ 
دریافتي برای مهریه، به عنوان درآمد مشــمول مالیات تلقي نشده است؛ 
امــا مبلغ پرداختي برای مهریه، به عنوان هزینه هاي قابل کســر از درآمد 
مشمول مالیات، قید شده اســت. این موضوع، مي تواند فرصتي مناسب 
و کم ریســك، براي پول شــویي، فرار و اجتناب هاي مالیاتي ایجاد کند. در 
موارد احتمالي این شــکاف مالیاتي، قابلیت آن را دارد که درآمد مالیاتي 
دولت از اشخاص حقیقي را چندین سال به صفر برساند! در نمونه دیگر 
براي فعالیت اقتصادي اشــخاص حقیقي، الزام حسابرسي فعالیت هاي 
اقتصادي مؤدیان حقیقي، لغو شده است. بي شك اتالف هاي مالیاتي که 
در بلند مدت بر اثر حذف نظارت حرفه اي حسابرســان پدید مي آید، بسیار 
بیشــتر از عواید مالیاتي ناشــي از حذف معافیت هاي مالیاتي اشخاص 

حقیقي طبق مفاد دیگر بند هاي الیحه خواهد بود.
۴) طبــق اصالح پیشــنهادي درباره معافیت مالیاتــي موضوع ماده 
۱۳۲ قانون مالیات هاي مستقیم میزان سرمایه گذاري ثابت، (به جز زمین) 
توسط اشخاص حقوقي غیردولتي مبناي برخورداري از معافیت مالیاتي 

است. این تغییر در موارد زیر قابل تأمل است:
الف) ازآنجاکه عمده ماشــین آالت تولیدي کشــور یــا قطعات آن، از 
خارج تأمین مي شــود، بنابراین این مبناي تخصیص معافیت، به احتمال 
زیاد منجر به جریان خروجي ارز از کشور به طور قابل مالحظه خواهد شد.

ب) سیســتم هاي تولیــد از ترکیب منابــع «کار» و «ســرمایه» ایجاد 
مي شوند و یك سرمایه گذار با توجه به بازده نهایي و بهینه، ترکیب مناسبي 
از این دو انتخاب مي کند. ازآنجا که براساس این اصالحیه، انتخاب سیستم 
«ســرمایه بر» داراي مزایاي مالیاتي چشمگیری است، ســرمایه گذار، آن 
سیستم تولیدي را انتخاب مي کند که کمترین نیاز به نیروي کار و بیشترین 
نیاز به سرمایه ثابت را داشته است؛ در نتیجه این اصالحیه مستقیم روي 

اشتغال و پیامد هاي آن آثار مخرب خواهد داشت.
ج) به دلیــل حذف انقضاي زماني براي معافیــت در الیحه، کارفرما 
انگیزه اي براي استفاده سریع از مزایاي قانوني ندارد؛ بنابراین به دلیل عدم 
استفاده بهینه از سرمایه گذاري، کارایي و بازده معمول منابع تولید کشور 
دچار انحراف منفي نســبت به اهداف قانون گذار خواهد شــد. در قانون 
کنوني (در صورت عــدم اعمال این اصالحیه)، اگــر در دوران معافیت، 
شــرکت دچار زیان یا عدم بهره گیري از ظرفیت ها باشد، فرصت معافیت 
را از دســت خواهــد داد؛ اما طبق شــرایط پیشــنهادي، حتي در صورت 
زیان دهي، فرصت معافیت به بهاي اتالف سرمایه هاي ملي، براي مؤدي 

ذخیره مي شود.
د) در نظریه هاي توسعه، به رشد در بخش خدمات تأکید شده است. 
حاشیه ســود و بهره وري باال، سازگاري با روند توســعه پایدار و مباحث 
زیســت محیطي و منابع ملي، اشــتغال ملي بدون اتکا به منابع طبیعي 
امکان بهره گیري ارزان از سرمایه انساني سایر کشور ها، حفظ منابع ارزي 
و مباحث دیگر، از دالیل اهمیت باالي بخش خدمات اســت که در مفاد 
ماده ۱۳۲ قانون مالیات هاي مســتقیم و رویکرد کلي قوانین مالیاتي (هم 

فعلي و اصالحي)، این اهمیت دیده نمي شود.
ه) مبناقراردادن سرمایه ثابت براي تعلق معافیت مالیاتي، زمینه ساز 
موارد احتمالي ســوءجریان و فســاد، از جمله از طریق حســاب آرایي و 
حساب سازي، ســرمایه گذاري صوري و حتي پول شــویي خواهد شد که 

انحراف از برنامه ها و اهداف قانون گذار را در پي خواهد داشت.
۵) در مفاد مواد ۱۵۸، ۱۸۹ و ۲۷۲ قانون مالیات هاي مستقیم مذکور 
این امکان فراهم شده است تا درآمد مشمول مالیات مؤدیان حقوقي، به 
اســتناد گزارش حسابرس تعیین شده و درآمد ابرازي اشخاص حقیقي و 

حقوقي حسب شرایط، بدون رسیدگي پذیرفته شود.
الــف) رســیدگي ها در حسابرســي صورت هــاي مالــي، بــر مبناي 
اســتاندارد هاي حســابداري، به روش نمونه گیري و با توجه به اهمیت 
مبالغ و موضوعات اســت. درحالي که در رسیدگي مالیاتي به دلیل وجود 
حقوق عمومي، بحث اهمیت جایگاه نداشــته و به دلیل دست کاري در 
اندازه و چیدمــان مبالغ، در فرار هاي مالیاتي، روش نمونه گیري بر مبناي 
اهمیت، شیوه کارآمدي نخواهد بود؛ بنابراین استناد به گزارش حسابرسي 
صورت هاي مالي در رســیدگي هاي مالیاتي، مي توانــد به تضیع حقوق 

عمومي آن هم به صورت قانوني منجر شود.
ب) پذیــرش مالیــات ابرازي مؤدیــان و انتخاب نمونــه اي برخي از 
مؤدیان براي رســیدگي، مســتلزم کامل کردن حلقه هاي زنجیره توسعه 
مالیاتي است و به کارگیري حلقه هاي انتهایي این زنجیره، اسکن ناقص از 
سیستم هاي مالیاتي توسعه یافته تلقي مي شود. در اغلب کشورها، وظیفه 
تهیه گزارش هاي مالیاتي، بر عهده «حسابداران ذي صالح» است؛ اما در 
قوانین ایران براي تهیه اظهارنامه هاي مالیاتي، هیچ صالحیتي الزام نشده 
است. از طرفي «حســابداران» و «حسابداري» به عنوان مؤثرترین افراد و 
حرفه در بحث مالیاتي، حتي فاقد صنف و اتحادیه رســمي هستند. این 
ســخن به معني هرج ومرج و کم اعتباري داده هاي حسابداري شرکت ها 
بــوده و ضمن احترام به همه مشــاغل، این مطلب مؤیــد این نکته تلخ 
اســت که در قوانین ما، به حرفه حســابداري به میزان حرفه هاي دیگر، 
اعم از پزشــکي، مهندسي، خیاطي، قصابي، کفاشــي، وکالت و حرفه ها 
اهمیت داده نشده است. این در حالي است که این حرفه به عنوان چشم 
و گوش منافع عمومي، اهمیتی استثنائي دارد و اگر حرفه حسابداري در 
کشور ساماندهي و نظارت مبتني بر بازدارندگي بر آن اعمال شود، ضمن 
جلوگیــري از اتالف مالیاتي، از هزینه هاي کالن دولت براي تشــخیص و 

وصول مالیات جلوگیري خواهد شد.
۶) چالش هاي مالیاتي ناشي از ابهام هاي قانوني، همچنان در الیحه 
پیشــنهادي حل نشــده باقي مانده اســت؛ براي مثال تعریف مشخصي 
از «درآمد» در کاربرد مالیاتي آن ارائه نشــده و شــبهه هاي طرح شده در 
مواردي مانند «تقبل زیان توسط شرکا» و مواردي دیگر همچنان مستلزم 
تفســیر به رأي یا حکم مراجع قانوني باقي مانده اند. گفتنی است اصالح 
چند قانون در یك بسته اصالحي، در ذات خود ابهام و پراکندگي به همراه 

خواهد داشت.
*حسابدار رسمي - کارشناس رسمي

یادداشت

شکوفه حبیب زاده: کوتاه ترشــدن فاصله اعتراضات عمومي در چند 
ســال اخیر، این سؤال را در ذهن ایجاد مي کند که گره کار کجاست که 
دیگر قشــر پایین جامعه که دغدغه آب و نان داشت و همچون قشر 
نخبه و متوســط لزوما به دنبال توسعه سیاســي نبود، قدم به میدان 
نهاده و دســت به اعتراض مي زند؟ غالمرضا نظربلند، اقتصاددان و 
تحلیلگر سیاســي، در گفت وگو با «شرق»، ریشــه چالش کنوني را در 
اختالف گفتماني در داخل و در عرصه بین المللي مي داند. او هشــدار 
مي دهــد: «در حال حاضر با شــکل گیري گونــه اي دوقطبي روبه رو 
هســتیم؛ این دوقطبي اینک به وزن کشــي روي آورده اند و بیم آن 
مــي رود که تعمیق جهات اختالفي در نبــود دیالوگ بینابیني، آن دو 
را روي در روي هــم قرار دهد». تنها راه برون رفت از دیدگاه نظربلند، 
فراهم کردن اســباب و لوازم دیالوگ است؛ به طوري که «سیاسیون و 
دولتمردان بپذیرند صداي مخالفي هم از گوشــه اي از این مرز و بوم 
به گوش مي رســد و خیلي مهم تر از آن اینکه بپذیرند صداي مخالف 
لزومــا از حلقوم برانداز بیرون نمي آید و ممکن اســت غیربرانداز هم 
مخالف باشد». این تحلیلگر با اشــاره به ناآرامي هاي آبان ماه گذشته 
مي گوید: «ناآرامي هاي خونین آبان ماه گذشــته که متأسفانه هنوز در 
باب کم و کیف آن اطالع رساني و شفاف ســازي نشده، نشان داد که 
اگر اعتراضات معیشــتي از کنترل خارج شود و سر از طغیان درآورد، 
هیچ کس در امــان نخواهد ماند و این همه و همــه، فارغ از تعلقات 
اجتماعي و اقتصادي و جناحي شــان را شــامل خواهد شــد». او در 
جایي دیگر پاي مقصران را هم به میان مي کشــد: «بي آنکه بخواهم 
نفــس تخریب را توجیه کنم، مقصر اصلي هر خشــونتي (که رخ داد) 
را مسئوالن ذي ربط مي دانم. باالخره نمي توان آنها را که با فعل شان 
یا ترک فعل شــان موجب نارضایتي عمومي مي شــوند، از هر گزندي 
مصون کرد و به آنها که واکنش نشان مي دهند، حکم محکومیت داد».

  با توجه به اینکه کشور در شرایط پایداري نیست و تحریم هاي  �
فوق فشرده اي را متحمل شده ایم، فاصله زماني بروز نارضایتي ها 
در سال هاي گذشــته کوتاه و کوتاه تر شده است. ریشه اصلي این 

اعتراضات به چه برمي گردد؟
اگر بخواهیم ریشه اي بحث کنیم، طبعا باید نه فقط به این چهار 
دهه کــه به دوران قبــل از انقالب هم نگاه و نظري عمیق داشــته 
باشیم، چراکه بسیاري از مسائل به آن زمان هم برمي گردد. انقالب و 
دگرگوني در نظام سیاســي کشور که نه یک شبه رخ داد و نه بي دلیل 
بــود، حــاوي و حامل پیام هاي پیــدا و پنهاني بود کــه براي تحلیل 
هرگونه رویداد اجتماعي و سیاســي نظیر ناآرامي عمومي که در ۱۰ 
 سال گذشته حداقل سه مورد آن را شاهد بودیم، مورد امعان نظر قرار 
گیرند. به عبارت دیگر، ۴۱ سال پیش انقالبي را شاهد بودیم که هدف 
از آن، سرنگوني نظام سیاسي مستقر وقت بود که دیگر نمي توانست 
کشــور را اداره کنــد و جایگزینــي آن بــا نظام سیاســي دیگري که 
جمهوري اسالمي نامیده شد. در سرلوحه این نظام سیاسي جایگزین 
منظومه اي از آموزه ها، انگاره ها و منشــورهاي اخالقي و رفتاري قرار 
داشــته که به گفتمان انقالب اســالمي شــهرت یافته است. بن مایه 
حق طلبي، عدالت خواهي و ظلم ستیزي این گفتمان قرار بود در همه 
ارکان وجودي زندگي زیر بیرق جمهوري اسالمي ساري و جاري شود 

و آنها را از چشمه زالل ارزش ها سیراب کند.
این در حالي اســت کــه در نظام بین المللي، «سیاســت واقعي

(real politic)» کــه نه بر مباني ارزشــي، بلکــه منطبق با واقعیات 
میداني اســت، حکمرانــي مي کند. مقصود از ایــن واقعیات، همان 
معادالت قدرت است که قدرالسهم هر کشوري را متناظر و متناسب 
با قدرت سیاســي، اقتصــادي و توانمندي نظامــي و تکنولوژیک آن 

تعییــن مي کند. این به آن دلیل اســت که وقتي 
قدرالســهم کشــورها از کیک قــدرت با قدرت 
سیاســي، اقتصــادي و توانمنــدي نظامــي و 
تکنولوژیک آنها همبســتگي کامل و مســتقیم 
دارد، معني ندارد که مباني ارزشــي آن کشورها 
در وزن سنجي و رتبه بندي به کار آید یا منازعات 
و اختالفــات بین کشــورها با اســتفاده از متره 
و ســنجه «حقانیــت» رفــع و رجوع شــود. از 
ایــن رو، اگر مثــال دعوي کشــور ذي حقي علیه 
کشــور دیگري به واســطه برتري سخت افزاري 
و نرم افــزاري و البي گري آن (خوانده) نســبت 
به خواهان، مردود شــناخته شود، جاي تعجب 
ندارد! اینجاســت که مي بینیم نظام سیاسي اي 

که با نظام بین الملل این چنیني ســر ســازگاري ندارد، دچار مشــکل 
مي شــود. از سوي دیگر، مواجهه نظام ارزشي مورد نظر با چالش ها 
و مشــکالت اساسي در داخل هم نمي تواند دور از ذهن به نظر رسد، 
چراکه  به طور طبیعی گفتمان اولیه در بین نســل هاي دوم و ســوم 
همراهاني از جنس نسل اولي ها را با خود ندارد طرفه آ نکه مي بینیم 
کشــور در طول زمان به لحاظ گفتمانــي و چارچوب هاي مفهومي 
دچار چالش شده و به لحاظ عملکردي، کارنامه اي نه چندان موفق 
از خود به جاي گذارده است. این وضعیت چالشي- ریزشي، موجب 
شــرایط ویژه اي شــده اســت که وقوع ناآرامي و نافرماني در سطح 
جامعــه را مي تواند قابل توجیه کند. به عبارت دیگر، چون در داخل 
انتظارات برخاســته از گفتمان انقالب به ویژه در رابطه با فقرزدایي، 

برقراري قسط و عدالت گستري، به نحو مورد دلخواه تحقق نیافته و 
در بیرون هم نمي توانیم با جامعه بین الملل با آن صفحه مختصاتي 
که عــرض کردم تعامل کنیم و کنار آییــم، بنابراین وضعیتي برزخي 
پیدا کرده ایم کــه براي برون رفت از آن، حداقــل گروه هایي از مردم 
به ویژه در ســال هاي اخیر دست به تحرکاتي زده است که آخرین آن 

را در آبان ماه گذشته شاهد بودیم.
  تقابل گفتمان را شاهد هستیم و چون آمریکا، دشمن ماست.  �

ایــن تقابل توجیه پذیر اســت، اما تقابل با داخــل چطور اتفاق 
مي افتد؟

در داخل هم نارضایتي نسل اولي ها و انباشت مطالبات نسل هاي 
دوم و سوم را داریم. مضافا، حداقل در موارد و موضوعاتي نمي توان 
بین آنچه داخلي اســت و آنچه  مربوط به عرصه بین المللي است، 
مرز کشــید و خط کشــي کرد. برای مثــال، برخــي نمي توانند جدال 
گفتمانــي با جهــان را پذیرا باشــند. آنها در توجیه این پرسشــگري 
چالشــي مي گویند هزینه تعارض با دنیاي بیــرون را در نهایت مردم 
مي پردازنــد و این غیر از آنکه در کار ســرمایه گذاري خارجي خلل و 
مانــع ایجاد مي کنــد، موجب تحلیل منابع آنان نیز مي شــود که اگر 
چنیــن هدررفتي در کار نبود، به همان میزان فرصت شــغلي ایجاد 
مي شــد و بي کاري کاهش مي یافت و رونق اقتصادي به بار مي آمد. 
شــوربختانه این گونه پرسشگري ها که به نیازهاي اولیه مردم به ویژه 
قشــر جوان برمي گردد، چیزي نیســت که اگر پاســخ مناسب نگیرد، 
بــه بایگانــي راکد برود و به امان خدا ســپرده  شــود؛ اینها روي میز 
نارضایتي هــا مي ماننــد و در طول زمان روي هم تلنبار مي شــوند و 
ســر بزنگاه با روش هاي تهاجمي مانند همین ناآرامي ها فریاد ســر 
مي دهند تا بلکه شــنیده شــوند و حداقل از این گــذر التیامي یابند. 
یک ســري مي پذیرند و یک ســري نمي پذیرند. بنابراین در داخل هم 

اختالف وجود دارد و دوقطبي ایجاد شده است.
  اینکه اختالف نظر ریشه اي است درست، اما به هر حال، همه   �

در یک جا هستیم و باید به هم زیستي با یکدیگر فکر کنیم.
این بحثی دیگر اســت. بحث فعلي شکل گیري گونه اي دوقطبي 
اســت که یک قطب آن را بخشي از مردم و قطب دیگر را دولتمردان 
و سیاسیون رقم مي زنند. این دو قطبي اینک به وزن کشي روي آورده 
اســت و بیــم آن مي رود تعمیق جهــات اختالفي در نبــود دیالوگ 
بینابیني، آن دو را روي درروي هم قرار دهد. براي برون رفت از چنین 

وضعیت خطرناکي باید هر چه زودتر چاره اي اندیشید.
  چه چاره اي؟ �

عــرض کردم که در حال حاضر جاي دیالوگ خالي اســت. از قضا 
کار را باید با این شاه کلید مغفول مفقود آغاز کرد. بنابراین تا اسباب و 
لوازم دیالوگ فراهم نشود، حداقل در شرایط فعلي نمي توانیم امیدي 
به برگزاري آن داشــته باشــیم. ناگفته نماند که از جمله آن اسباب و 
لوازم این اســت که سیاســیون و دولتمردان بپذیرند صداي مخالفي 
هم از گوشه اي از این مرز و بوم به گوش مي رسد و از آن خیلي مهم تر 
آن اســت که بپذیرند صداي مخالف لزوما از حلقــوم برانداز بیرون 
نمي آید و ممکن اســت غیر برانــداز هم مخالف باشــد. اگر رویکرد 
دیگري موجود اســت که معتقد اســت سیاســت ورزي و حکمراني 
نه میدان فرصت ســوزي بلکه حتي عرصــه تبدیل تهدید به فرصت 
است، از این وضعیت حتي مي توان در راستای ایجاد وفاق ملي بهره 
گرفت. با این مفروض، دیگر نگاه متصلب به موضوع جایگاهي ندارد 
و روزنه اي حتی کوچک؛ ولي البته با اهمیتي فوق العاده، باز مي شود 
که مي تواند براي طرفین خوشایند باشد؛ چراکه از سویي مخالف این 
پیام امیدبخش را دریافت مي کند که شــنیده شــده و از سوي دیگر، 
سیاســیون و دولتمردان هم این پیام مسرت بخش را منتقل مي کنند 
که از ســعه  صدر بهره مندند. همین نشان دادن 
ســعه  صدر و همان شنیده شدن، راه گشا است و 
مي تواند راه را بــراي گفت وگوي ملي باز کند و 
به اپوزیسیون غیر برانداز شأنیت قانوني ببخشد. 
این گونه بده بســتان ها قادر اســت با کاســتن از 
شــکاف دولت- ملت منافــع طرفیني را که در 

اینجا منطبق با منافع ملي است، تضمین کند.
�  اکنون یک سري اعتراضات نه از جانب طبقه 
متوسط یا لیدرها؛ بلکه از کف جامعه شروع شده 

است. این فضا را چگونه مي توان تحلیل کرد؟
اصوال قشــر متوســط بیشــتر به فکر تأمین 
نیازهاي ثانوي اســت؛ چراکه نیازهاي اولیه آن 
کم و بیش تأمین اســت. این در حالي اســت که 
دهک هاي پایین درآمدي نوعا دغدغــه نیازهاي اولیه را دارند. علم 
روان شناســي به ویژه آنجا که به تقســیم بندي نیازها بر اساس نظریه 
مازلو مربوط مي شــود، به این امر پرداخته اســت. اینکه در این چند 
سال اخیر قشرهاي با نیاز اولیه کانون ناآرامي ها شده، حاوي این پیام 
نگران کننده است که دغدغه هاي دموکراسي خواهانه طبقه متوسط 
و قشر نخبه به نگراني هاي نان و آبي قشر کف جامعه تنزل پیدا کرده 
است. این عقب گرد که عواقب وخیمي در پي دارد، به معناي توسعه 
منفي است. در بحث توسعه بماهو کلمه، شما ضمن عبور از مرحله 
فقر زدایي به توسعه سیاسي فکر مي کنید؛ درحالي که در اینجا با این 
واقعیت تلخ روبه رو مي شــویم که نه فقط پاســخ گوي دغدغه هاي 
توســعه اي جامعه مدني نبوده ایم؛ بلکه کار درست و درماني هم در 

راســتای فقر زدایي انجام نداده ایم. قشر کف جامعه، دنبال نان و آب 
اســت و تا وقتي که این تأمین باشــد، طبق قاعده به همان بســنده 
مي کند؛ اما وقتي خللي در تحقق این خواســته حداقلي را مشاهده 

کرد، خطرناک مي شود.
  این ماجرا فقط به آبان  ســال جاری بازنمي گردد. اعتراضات  �

دي ۹۶ را هم داشــته ایم که در آن هم قشر پایین جامعه به دلیل 
فشارهاي اقتصادي به خیابان آمده بودند.

منظورم از ســال هاي اخیــر، ناآرامي هاي عمومي دي  ســال ۹۶ 
هم هســت؛ هر چند در ســال ها و دهه ها قبل از آن هم اعتراضات و 
ناآرامي هایي مانند آنچه را که در اسالمشــهر و مشهد و شیراز اتفاق 
افتاد، شاهد بودیم؛ اما آنها نوعا محلي بودند و نه کشوري! اعتراضات 
دي ۹۶ که به مدت دو هفته در بیش از صد شهر و شهرستان جریان 
داشت، در واقع اولین اعتراض سراسري قشرهاي آسیب پذیر جامعه 
بعد از انقالب بود. البته در سال ۸۸ هم ناآرامي هاي گسترده شهري 
داشــتیم؛ اما آنها صبغه معیشــتي نداشــتند و معترضــان از طبقه 
متوســط و نخبــگان جامعه بودند. جا دارد حاال  کــه بحث به اینجا 
کشیده شــد، به رویداد رکب خوردن یک جریان سیاسي که گفته شد 
اعتراضات دي ۹۶ را در مشــهد ســازماندهي و راه اندازي کرد، اشاره 
کنــم که فوق العاده درس آموز اســت. جریان سیاســي مزبور که نه 
دغدغه معیشتي داشت و نه اهل توسعه سیاسي و این حرف ها بود، 
چون مي خواســت یک جریان سیاسي دیگر را به چالش بکشد و آن 
را به دردســر بیندازد، با نقشه و طراحي قبلي مبادرت به راهپیمایي 
اعتراضي در مشــهد کرد؛ غافل از آنکه هنوز ســاعاتي از شروع این 
ماجراجویي نگذشــته، ناخودآگاه و ناخواسته زمین بازي را به حریف 
مشترک خود و جریان سیاسي رقیب واگذار مي کند. زمینه ساز اصلي 
این واگذاري را باید در نارضایتي گســترده اي دید که در زیر پوســت 
جامعه خود را پنهان کرده بود. تظاهرات مشــهد یک فرصت طالیي 
براي ناراضي ها بود تا با اســتفاده از آن به  عنوان ماشه چکان، خشم 
خفته شــان را بیدار کنند و آتش آن را به اقصا   نقاط کشــور گسترش 
دهند. رکب خوردن یک جریان سیاســي که مي خواســت در مشهد 
علیه جریان سیاســي مخالف اعتراض کند، از قشــرهاي فرودســت 
و واگــذاري میدان به این گــروه اجتماعي به وضوح نشــان داد که 
هیچ  گونه نافرماني و یک شــبه و بدون زمینــه الزم اتفاق نمي افتد و 

ناراضي هایي که درد شکم دارند، گویی برخالف گروه هاي سیاسي نه 
توان برنامه ریزي و ســازماندهي دارند و نه از بنیه مالي و تشکیالتي 
برخوردارند، مي توانند در راســتای دریافت مطالبات انباشت شــده و 
پرداخت نشده خود جناح هاي سیاســي را پشت سر بگذارند و حتي 

سر بزنگاه ها میدان بازي آنها را به نفع خود مصادره کنند.
  شما روند شرایط را ترسیم کردید و گفتید باید صداي مخالفان  �

را شنید و بســترها را براي انجام گفت وگوي ملي تدارک دید. این 
گفت وگو که به سادگي رخ نمي دهد؛ راه آن چیست؟

اگــر کار راحت و آســاني بود کــه نیازمند این همــه تمهیدات و 
مقدمات نبود. کارهاي ســخت اســت که در توان و ظرفیت مردان 

سیاست و دولتمردان قدر است، و اال هرکسي از پس آن بر  مي آمد.
  به ســبب همان جــدال گفتماني بین نخبــگان جامعه، آنها  �

نمي خواهند صداي همدیگر را بشنوند و اگر قصد شنیدن داشتند 
که چنین نمي شد...

اگــر اراده الزم در کار نباشــد و گفت وگوي ملــي صورت نگیرد و 
در عمل برون رفتي از شــرایط حاد فعلــي به وجود نیاید، باید منتظر 
عواقبش هم بود. این رشته سر دراز دارد و متوقف شدني نیست. اگر 
هم متوقف بشــود، آتش زیر خاکستر مي ماند که حتي با وزش نسیم 
نیز مشتعل مي شــود. اعتراض هاي سال ۸۸ و دي ماه ۹۶ و آبان  ۹۸ 
در یک بازه زماني ۱۰ ســاله با میانگین کمتر از ســه سال و نیم اتفاق 
افتادند. از آن مهم تر، فاصله ناآرامي نخست با دومي بیش از هشت 
سال و دومي با ســومي کمتر از دو سال بوده اســت. نگران کننده تر 
آنکه تظاهرات اعتراضي ۹۶ و ۹۸ صبغه معیشــتي داشته و شدت و 
حدت بیش از پیشي به خود گرفته است. این وهن گفتمان انقالب و 
نظام جمهوري اســالمي برخاسته از آن است که در ابتداي عرایضم 
به گفتمان، انگاره ها و آموزه هاي آن اشاره کردم. خالصه عرض کنم 
که شــرایط کلي ما نه مناسب اســت و نه زیبنده زیست بومي به نام 

ایران و مردمان آن.
  گفتمان بین اقشار نخبه و بدنه جامعه چطور باید شکل بگیرد؟ �

قشر متوســط و نخبه جامعه باید با قشــرهاي کم درآمد جامعه 
ارتباط بیشــتري بگیــرد و بیش از پیش آنهــا را درک کند. به  گمانم 
طبقات آســیب پذیر بیشــتر مظلوم واقع شــده و کمتر دیده شده اند. 
بخش عمده اي از شــکاف هاي موجود اجتماعــي در جامعه ما به 

این معضل برمي گردد. این طور نیســت که بتوانیم بین اقشار جامعه 
دیوار چین بکشــیم و در یک  ســو فقرا و در ســوي دیگر اغنیا را قرار 
بدهیم. امنیت، کاالیي اســت دســته جمعي و مافوق و مادون، فقیر 
و غني، نخبه و غیرنخبه و طبقه و قشــر اجتماعي سرش نمي شود. 
اگــر بخشــي از جامعه در رفاه باشــد و بخش دیگــري نتواند حتي 
نیازهاي اولیه خود را مرتفع کند، این طور نیســت که این دو بتوانند تا 
ابد در یک زیســت بوم مشترک همزیستي مسالمت آمیز داشته باشند. 
ناآرامي هاي خونین آبان  گذشــته که متأســفانه هنــوز در باب کم و 
کیف آن اطالع رســاني و شفاف سازي نشده، نشان داد اگر اعتراضات 
معیشــتي از کنترل خارج شود و ســر از طغیان درآورد، هیچ کس در 
امــان نخواهد مانــد و این همه و همه، فــارغ از تعلقات اجتماعي، 
اقتصادي و جناحي شــان را شامل خواهد شــد. متأسفانه قشر نخبه 
و قلم به دســت در رابطه بــا وقایع آبان ۹۸ کم کاري کــرد. این گونه 
وقایــع مي توانند به فاجعه بینجامند. بنابراین هرکس که احســاس 
مســئولیت مي کند کــه باید هم بکند، وظیفه دارد متناســب با توان 
تخصصــي و حرفه اي و عمومي خود کنشــگري کند. حوادثي از این 
قبیل، به جاي اســتتار باید مورد واکاوي و آسیب شناســي اجتماعي 
قرار گیرند و حســب نتیجه، نسخه مناســب برایشان پیچیده شود تا 
بلکه به عالجشان بینجامد. بنده واقعا در شگفتم که چطور مي شود 
کــه ما اگر بخواهیم یــک کارگاه مثال ریخته گــري راه بیندازیم، کلي 
مطالعــه و نیازســنجي مي کنیم و طرح تجاري ســفارش مي دهیم 
و بازارهاي هــدف را مي یابیم و الي آخر، ولــي در رابطه با رویدادی 
به شــدت با  اهمیت اجتماعي مانند قضیه ناآرامي هاي آبان گذشته، 
حتي نمي آییم یک همایش خشــک و خالي برگــزار کنیم و براي این 

پرسش هاي اساسي پاسخي بیابیم.
- این اشــخاصي که حاضر مي شــوند جان خود را کف دســت 

بگذارند و در این ناآرامي ها شرکت کنند، دردشان چیست؟
- چرا این گونه تظاهرات به خشونت کشیده مي شود و چه کساني 

آن را به خشونت مي کشند؟
  دردشان بسیار واضح است، مسئله معیشت دارند... �

دردشــان بیشــتر از اینهاســت. دردشــان غیــر از نــان شــب، 
نابرابري، رانت خواري و فســاد گسترده اســت. دردشان این است که 
نمي توانند دردشــان را به کســي بگویند. در دهلــي، میداني وجود 

دارد کــه هرکس هر ناراحتــي اي که از حکومت و مســئوالن دارد، 
مي تواند به آنجا برود و تا مي تواند فریاد بز ند و حتي بد و بیراه بگوید. 
قانون این امکان را به معترضان داده و تنها شــخص رئیس جمهور 
را مســتثنا کرده است. علت اســتثنا هم این است که رئیس جمهور 
یک مقام تشــریفاتي اســت و نمادین! نماد نباید مــورد بي احترامي 
و هتــک حرمــت قرار گیرد. شــوربختانه مــا معترضــان را حتي از 
داشــتن همین امکان محدود هم محروم کرده ایــم. خب، در غیاب 
آن حداقل هــا، مردم معترض مي روند به جایي حمله ور مي شــوند 
و بــه این طریق خشــم خود را نشــان مي دهند. بي آنکــه بخواهم 
نفــس تخریب را توجیــه کنم، مقصــر اصلي هر خشــونتي از این 
قبیل را مســئوالن ذي ربط مي دانم. باالخره نمي تــوان آنها را که با 
فعل شــان یا ترک فعل شــان موجب نارضایتي عمومي مي شوند، از 
هر گزنــدي مصون کرد و به آنها که واکنش نشــان مي دهند، حکم 

محکومیت داد.
  به بســتر جامعه و ایجاد نافرماني اشاره کردید، اما اعتراضي  �

که در بطن جامعه وجود دارد فقط این نیســت. در بین نخبگان 
و حتي بخشــي از مردم شــاهدیم که یك ســري از سیاست هاي 
دولت مورد نقد قرار مي گیرد که یکي از این سیاســت ها حضور ما 
در منطقه است. گفته مي شــود چرا وقتي خودمان درگیر بحران 

اقتصادي هستیم، منابع کشور صرف جاي دیگري مي شود؟
کشــورداري یك لوازمــي دارد و یك ملزوماتي. کشــورداري این 
نیست که فقط نان و آب مردم را تأمین کند. امنیت هم جزء نیازهاي 
اولیه مردم اســت که تأمین آن وظیفه ذاتي و واجب عیني دولت ها 
اســت. حیطه امنیت هیچ کشــوري به داخل مرزهاي خود محدود 
نمي شود و شعاع فیزیکي مشخصي وراي مرزهاي جغرافیایي آن را 
هم در بر مي گیرد. ما با ۱۵ کشــور مرز آبي و خاکي داریم. تا آنجا که 
مي دانم هیچ کشــوري تا این تعداد همسایه ندارد. درست است که 
این تعداد همســایه براي ما موقعیتي راهبردي به ارمغان آورده، اما 
در عین حال ما را هم آسیب پذیر کرده است. شما وقتي یك همسایه 
ناامن داشــته باشید، ترکش آن به شــما هم مي خورد. پس باید در 
ماوراي مرزهایمان هم در امان باشــیم. حتي اگر همســایه شروري 
هم نمي داشــتیم جز اینکه موقعیت ژئوپلیتیکي و ژئو اســتراتژیکي 
خود را حفــظ و تقویت کنیم، چاره اي نداشــتیم. پیش نیاز این مهم 

داشــتن حیاط خلوت، جاي پا و استقرار در اطرافمان و در یک کلمه، 
عمق راهبردي اســت. ما باید در حوزه پیراموني خود حضور داشته 
باشیم. کشوري با مشخصات ما ناچار است با کشورهاي منطقه خود 
تا آنجاکه ممکن اســت روابط راهبردي داشته باشد. روابط راهبردي 
بدون داشــتن ضریب نفوذ مناسب در آن کشورها ممکن نیست. این 
نوع نفوذ وقتي عینیت مي یابد که مثال امنیت همسایه هاي حلقه اول 
(بالفصل) و حتي المقدور همســایه هاي حلقــه دوم (غیربالفصل) 
تنــگ امنیت ما قرار گیرد و بــا هم  تنیدگي پیدا کند. ایران بیشــترین 
جمعیت را در بین کشورهاي منطقه دارد. مشکالت آن هم بیشترین 
اســت. همســایه غربي  (عراق)، در اوج ضعف نظامي ما به کشــور 
ما حمله نظامي کرد که هشــت ســال به درازا کشــید. سه همسایه 
جنوبي (عربســتان)، شــرقي (پاکستان) و شــمال غربي (ترکیه) در 
مــوارد و مواقعي با ما قلدري کرده و هنــوز هم در مواقعي قلدري 
مي کنند. افغانســتان جنگ زده همین حاال هم فرصت دســت دهد، 
براي ما شاخ و شــانه مي کشد. ماه گذشته بود که رئیس جمهور این 
کشــور ما را متهم کرد که زبان آنها را دزدیده ایم! گو آنکه گفته شــد 
که او به تالفــي اظهارات ظاهرا تحقیرآمیز همتاي ایراني خود علیه 
افغانستان این گونه سخن گفته است. باالخره ما سوئیس نیستیم که 
همســایگانش فرانســه و ایتالیا باشــند. ما در چنبره بیش از دوجین 
کشــور همسایه ایم که یکي از آنها مرکز کشت و صادرات مواد مخدر 
است. همســایه  دیگر، بزرگ ترین زرادخانه ســالح هاي هسته اي در 
غرب آســیا را دارد. همسایه جنوبی، ما را سر مار فرض کرده که باید 
زده شود. بله ما همین طوري در حصر بعضي از همسایه هاییم و اگر 
نبود همســایگان دیگري، اعم از بالفصــل و غیربالفصل که بتوانیم 
با آنها رابطه راهبردي داشــته باشــیم، قطعا سرافکنده بودیم و باید 
بازي را به همین همسایه هایي که مترصدند شما را ضعیف ببینند تا 
برایتان شاخ و شانه بکشند، واگذار مي کردیم. در این واگذاري، قدرت 
بازیگري و امنیت خود را باید معامله مي کردیم و به این ترتیب، عمال 

هژموني منطقه اي آنها را مي پذیرفتیم.
  پس شــما موافق حضور در منطقه هســتید، اما با شــرط و  �

شروط؟
بله! منتها تا سر حد امکان شفاف و حسابگرانه!

  شیوه عملکرد فعلي مسئوالن در این زمینه را چطور مي بینید؟ �
من اگر جاي جمهوري اســالمي بودم در این زمینه کمپین روابط 
عمومــي (PR) راه مي انداختــم. روابط عمومي در ایــن زمینه در 
حد صفر اســت. جمهوري اســالمي باید با دلیل و منطق و تشریح 
موقعیت کشــور که مربوط به حاال هم نیســت، مواضع خود را در 
این زمینه تبیین و مردم را قانع کند که ما به داشــتن عمق راهبردي 
حداقــل در منطقه خودمان نیاز مبــرم داریم و در جهت تحقق این 
مهم باید با کشــورهاي دوســت روابط راهبردي داشته باشیم. باید 
گفت وگوي ملــي که صحبت آن را کردیم اینجا وارد عمل شــود و 
کار اقناع ســازي و تنویــر افکار عمومي را انجــام دهد. باید به جاي 
توجیــه کاري و از آن بدتر، مخفي کاري اســتدالل کرد. مگر در زمان 
شــاه ما در عمان (ظفار)، قســمت هایي از عراق، یمن، کنگو حضور 
نداشــتیم؟ رابطه خوب ما با عمان که در ۴۱ سال بي نظیر بوده، مگر 
نه این اســت که ریشــه در جان فشاني ســربازان ایراني در ظفار در 
قبــل از انقــالب دارد؟ ما همین نیمچه روابــط راهبردي را که االن 
با عراق داریم، اگر نداشــتیم چه بایــد مي کردیم؟ ۱۲ میلیارد کاالي 
مــا به عراق مــي رود. با این مبلغ مي شــود کشــور را در حد تأمین 
نیازهاي اولیه اش اداره کرد! صادرات نفت ما که تا قبل از این محل 
اصلــي تأمین درآمدهاي ارزي و دارایي هاي خارجي (ترازنامه بانک 
مرکزي) بــود، هم اکنون از ایــن مبلغ هم کمتر اســت. براي ایجاد 

روابط راهبــردي باید ضریب نفــوذ را باال برد. 
البته ابزارهاي اقتصادي هم کم اهمیت نیستند، 
اما باید امنیت آنها را تنگ امنیت خودمان قرار 
دهیم. با داشــتن جایــگاه و جای پــا، برقراری 
رابطه راهبردي تســهیل می شود. هر چه ریشه 
درخت روابط راهبردی محکم تر باشــد، امنیت 
شــما تضمین شــده تر می شــود و دیگراني که 
احیانا فکر هجمه به شما را در سر می پرورانند، 
سر جایشان می نشاند. آنها این پیام را می گیرند 
که جغرافیای شــما در داخل مرزهایتان حبس 
نمی شــود و شــما می توانید در صورت حمله 
آنهــا، تا فرســنگ ها ورای مرزها تعقیب شــان 
کنیــد و جنگ را به درون جغرافیای خودشــان 

بکشانید و در آنجا گوشمالی شان دهید. این بهترین نوع بازدارندگی 
است که با کشیدن ترمز ماشــین جنگی متجاوزان، جان انسان ها از 

هر دو طرف را از افتادن به ورطه مرگ نجات می دهد.
  یعنی حضور باید پراکنده باشد و نه در مرکز که کنترل بیشتری  �

به وجود آید؟
در هر حال امنیت کمتر از پول نیســت کــه می گویید همه آن را 
نباید در یک ســبد گذاشت، آن هم امنیت کشوری با این بزرگی و ۸۵ 
میلیون جمعیت که این قدر هم مورد هجمه و تحت فشــار اســت. 
سازمان های اطالعاتی و امنیتی آمریکا اسناد به کلی سری خود را در 
خانه های امن در پنج قاره عالم نگه می دارند. زمانی یکی از افسران 
سیا گفته بود که ما این کار را می کنیم تا اگر چهار قاره از این پنج قاره 

هم زیر آب رفت یا بالیای طبیعی مانند زلزله نابودشان کرد یا بمباران 
اتمی از بین شــان برد، باز هم یک جای ســالم برایمــان باقی بماند 
تا اســناد طبقه بندی امنیتی مان حداقل در یــک جای عالم محفوظ 

مانده باشد!
  شــما از روابط عمومی جمهوری اسالمی حرف زدید که برای  �

اقناع مردم درست عمل نکرده است. سؤال این است که هرچند 
ایجــاد امنیت در ورای مرزها، امری کامال ضروری اســت، اما در 
اولویت بندي ای که صورت می گیرد، نبایــد نیاز مردم اول تأمین 

شوند؟
ایران نوعا مشــکلی در امر تأمین منابع ندارد. مشــکل اصلی در 
ســاختار بودجه و نحــوه بودجه بندی و پادار کــردن تخصیص های 
غیرضــرور و بدون اولویــت و رابطه ســاالری در چیدمان ردیف های 
بودجه ای، خاصه خرجی و نیز توزیع و بازتوزیع منابع در سطح ملی 
و بین المللی و عدم شــفافیت اســت. مشــکل ما در امر حسابداری 
ملی و حسابرســی و پایشگری منابع مصروفی و چگونگی و بهینگی 

مصرف و از این قبیل است.
  وقتي جریان هایي در کشور وجود دارند که دنبال جذب قدرت  �

و ثروت هستند جز این اتفاق افتادن عجیب است.
هرچند دیر هنگام اســت، اما هنوز هم مي توان منابع را درســت 
توزیع و توزیع را هم درســت بازتوزیع کرد. بایــد برای ایجاد دیالوگ 
مورد نظر که بخشــی از آن هم به روابط عمومي مربوط می شــود، 
واقعیــت را به مردم گفت و صادقانه مشــکالت را بــا آنها در میان 
گذاشــت. مردم ما اگر صداقت ببینند، پــای کار می آیند و همراهی و 
حتی همدلی می کنند. روان شناسی سیاسی و روان شناسی اجتماعی 
بر این گزاره ها مهر تأییــد می زند. مردم هم اینک رویکردی واگرایانه 
با دولتمردان در پیش گرفته اند. اعتماد و وفاق ملی جای خود را به 
افتراق ملی داده اســت. مردم اگر محرم فرض شوند حتی به همین 
کمینــه هم رضایت می دهند و از مقــام ولی نعمتی خود که جایگاه 
آنها اســت، کوتاه می آیند. مردم وقتي به حســاب بیایند و حساب و 
کتاب به آنها پس داده شــود، اگر بدانند پاي امنیت شان در کار است، 

درک می کنند که امنیت هزینه دارد و آن را می پردازند.
  این جواب ســؤال من نبود. ســؤال این اســت که آیا نباید  �

شرایط را برای زندگی مطلوب مردم مهیا کرد؟
مــردم در زمان جنگ تحمیلی، حتــي تخم مرغ هایي را که قوت 
الیموتشان بود، براي جبهه مي فرستادند. گاهي ممکن است اولویت 
با این باشد که از غذای خودتان و فرزندانتان هم بزنید و براي آن کار 
مــورد نظر اختصاص دهید. منتها مســئوالن باید در برابر این ایثار و 
گذشت ها پاسخ گو باشند. اگر تخم مرغ را گرفتند باید پاسخ گو باشند 
که کجا مصرف شده اســت. اگر این تخم مرغ ها را در جاي خودش 
اســتفاده نکرده باشــند، ظلم کرده اند. هر چیز کــه در موضع خود 
قرار نگیرد، ظلم اســت. مردم رابطه ظالمانه را برنمي تابند و دفعه 
دیگــر همکاري نمي کنند و مال گذشــته را هم طلب مي کنند چون 
به دســت مصرف کننده مورد نظر نرسیده اســت. ما به این مرحله 
رسیده ایم. ما شفاف سازی نکرده ایم. باید بیت المال را بازرسی کرد. 
بایــد هر قلــم آن را از مبدأ تا مقصد پایش کرد. اگر اســراري در کار 
اســت که باید باشد، امنای مردم، نه خود دســت اندرکاران، باید در 
جریــان قرار گیرند و حاضر و ناظر باشــند تا خــدای ناکرده تعارض 
 منافع منجر بــه هدررفت اموال عمومی و حق الناس نشــود. نباید 
گذاشت فساد بسترهای مورد نظر خود را بسازد و آنگاه نهادینه شود 
و به قدری سر پیدا کند و سر توی سرها در بیاورد که به قول معروف 
به اژدهای هفت ســر تبدیل شــود. با این توضیح مفصل خواســتم 
بگویم مشکل این نیست که بخشی از منابع صرف امنیت در محیط 
پیرامونی و عمق راهبردی مان شود که در پاسخ 
به پرســش قبلی دالیل آن را برشمردم. مشکل 
عدم شفافیت اســت. مشکل نامحرم شمردن یا 
خدای ناکرده نادیدن مردم اســت. مشکل نگاه 
تنگ نظرانه اســت که می گوید اگر شفاف سازی 
کنیــم و مــردم را در جریان این امــور گذاریم، 
دشمن دســت ما را می خواند و سود آن را هم 
می برد. نگاه هــا را باید اصالح کنیــم نه اینکه 

هزینه امنیتمان را نپردازیم.
�   به دلیل شرایط جغرافیایي باید در جاهایي 
حضور داشته باشیم، اما مخالفاني نسبت به این 
حضورها داریم. مشکل آنجاست که وقتی فرضا 
در عراق یا سوریه هســتیم، بخشی از مردم آن 

کشورها هم نسبت به حضور ایران،موضع دارند...
طبیعي است. آمریکا همه جا حضور دارد و همه جا هم مخالفاني 
هم دارد. متأســفانه ما زمین را مي گیریم، اما نگاه نمي داریم. اصل، 
زمین را نگه داشتن اســت. زمین را براي چه مي گیریم؟ یکجا دست 
باال را پیدا مي کنیم و دیری نمی پاید که دســتمان قطع مي شود. آیا از 
اول دچار اشتباه محاسبه بوده ایم؟ آیا رفتارمان باعث شده کساني که 
مخالف مــا نبودند، از ما زده شــوند یا آنقدر قدرت دشــمنانی مثل 
آمریکا  زیاد اســت که مي توانند ما را آچمز کرده و صحنه را به ضرر 
ما و به نفع خودشــان عوض کنند؟ البته گاهــي هم آنها نیاز فوری 
دارند و درخواســت کمــک می کنند و بعد از اینکه نیازشــان را رفع 

کردیم مي گویند به سالمت! اینها همه باید بررسي شود.

ماه گذشــته در اکونومیســت جهاني مطلبي درباره رهایي ۸۰۰ 
میلیون چیني از شــرایط فقر منتشــر شــد.  در زمان دانشجویي، به 
مقتضاي حال و ســن، در تفکر و تکاپو بــراي یافتن الگوهایي براي 
زیســت بهتر هم وطنانمان بودیم و در این میان، خواندن کتاب هاي 

مرتبط جاي ویژه اي داشت.
یکــي از کتاب هایي که در آن زمان بین دانشــجویان دســت به 
دست مي شــد، کتاب جفرافیاي گرسنگي اثر ژوزوئه دو کاسترو بود. 
در بخشــي از آن کتاب درباره چین اشــاره شده بود سیرکردن شکم 
۸۰۰ میلیــون چیني را مي تــوان معجزه اقتصادي قرن بیســتم به 
حســاب آورد. در آن دوران و اوج رونق تفکرات چپ، این موضوع 
به عنوان سند انکارناپذیري براي موفقیت سیستم چپ ارائه مي شد.

امــا زمــان گذشــت و در دوران دنــگ شــیائو پینــگ، چین به 
دنده راســت چرخیــد و معجزه بزرگ تــر و همه گیرتــری رخ داد؛ 
ثروتمندکــردن ۸۰۰ میلیون نفر و حذف فقــر را مي توان بزرگ ترین 
معجزه هر نظام اقتصادي به حســاب آورد؛ کشوري که با مدیریتي 

کارآمد و ملتي ســختکوش، در ۴۰ ســال از مرحله سیرکردن شکم، 
در حــال طي کردن پله هــاي نهایي آقایي بر اقتصاد جهان اســت. 
چگونه چین مسیر توسعه را طي کرد و بیش از دو دهه شاهد رشد 

اقتصادي بیش از ۱۰ درصد بود؟
چگونه چین توانست فقر را در کشور ریشه کن کند و ۸۰۰ میلیون 
نفر را به درآمدهاي باالتر از متوســط جهان برساند و در چهار دهه 

درآمد سرانه کشور را از ۱۰۰ دالر به ۸۰۰ دالر ارتقا دهد؟
چگونــه چین همه امکانــات، منابع و بــازار بین المللي را براي 

ارتقای اقتصاد کشورش به کار گرفت؟
برخي ویژگي هاي چین امروز چنین اســت: موفق ترین کشور در 
کاهش فقر، ســریع ترین رشد اقتصاد جهان، بیشــترین ذخایر ارزي 
در جهــان، بیشــترین ســرمایه گذاري خارجي در چیــن، بزرگ ترین 
ســرمایه گذار خارجي در کشورهاي در حال توســعه و توسعه یافته، 

بیشترین اثرگذار در سیاست بین المللي و... .
باید چین را بیشــتر شــناخت و از آن آموخت. سختکوشي، کار 

مداوم و به دور از غوغاساالري خصیصه بزرگ چیني هاست.
چین دولتــي کارآمد و توســعه خواه دارد و راهبــرد بلندمدت 
آن تنش زدایــي و تعامل مثبت با همه جهان اســت و رویکردهاي 
خــود را دائمــا اصــالح کــرده و رونــد آزادســازي اقتصــاد را 
گســترش مي دهد. انتخاب چین تعامل مثبت با جهان و اســتفاده 
حداکثــري از امکانات مالــي بین المللي در زمینــه بازارهاي پول و 
ســرمایه گذاري خارجي است و توانست منابع عظیم مالي را جذب 

کرده و تولیدات خود را به بازارهاي جهاني سرازیر کند.
چین چه کرد و ما چه کردیم؟

«در حقیقت چین «انتخاب کرد»؛ انتخاب چین افزایش مســتمر 
درآمد سرانه شهروندانش و توسعه رفاه در کشوري که نیم قرن قبل 

مردم نخستین دغدغه شان سیر کردن شکم شان بود».
مقایســه اقدامات و دستاوردهاي چین و ایران در این چهار دهه 
مي تواند براي اقتصاد ما بســیار درس آموز باشــد. جدول زیر برخي 

نکات را در این باره نشان مي دهد.

غالمرضا نظربلند با اشاره به ایجاد بستر دوقطبي در جامعه در پي وقوع ناآرامي ها  هشدار مي دهد

جدال گفتماني در راه است

ما و چین!

روابط عمومي در تبیین روابط 
منطقه ای کشور در حد صفر است. 

جمهوري اسالمي باید با دلیل و منطق 
و تشریح موقعیت کشور، مواضع خود 

را تبیین و مردم را قانع کند که ما به 
داشتن عمق راهبردي حداقل در 

منطقه خودمان نیاز مبرم داریم و در 
جهت تحقق این مهم باید با کشورهاي 
دوست روابط راهبردي داشته باشیم. 
باید به جاي توجیه کاري و از آن بدتر، 

مخفي کاري استدالل کرد

در حال حاضر جاي دیالوگ خالي 
است. تا اسباب و لوازم دیالوگ بین 
دولت و ملت فراهم نشود، حداقل 

در شرایط فعلي نمي توانیم امیدي به 
برطرف شدن جدال گفتمانی در داخل 
داشته باشیم.سیاسیون و دولتمردان 

بپذیرند صداي مخالفي هم از گوشه اي 
از این مرز و بوم به گوش مي رسد. باید 
بپذیرند صداي مخالف لزوما از حلقوم 
برانداز بیرون نمي آید و ممکن است 

غیر برانداز هم مخالف باشد

 علیرضا کالهى
 نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن

   اتاق بازرگانى تهران

لطفعلی بخشی . عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی

دى
دی

ر ج
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: ا
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ویت

: ر
س

عک

ایران

کم کاري، بی انگیزگی، دریافت یارانه

کاهش شدید در بودجه هاي عمرانی 

محدودیت و عدم سرمایه گذاري در خارج

تالش بر خودکفایی در همه زمینه ها

نا کارآمدى در جذب سرمایه گذاري خارجی 

کندترین و رشد اقتصادي منفی

درآمد سرانه معادل 40 سال قبل 

ادعاي ارائه الگوي جدید!

ذخایر ارزي محدود و در حال کاهش

داراي مشکالت و محدودیت هاي بسیار

بسیار زیاد

رو به افزایش

غلو در ارائه دستاوردها!

چین

سختکوشی، پرکاري

ایجاد اشتغال بیشتر در چین با سرمایه گذاري عظیم در پروژه هاي زیربنایی

ایجاد اشتغال براي چینی ها در کشورهاي خارجی از طریق سرمایه گذاري و پروژه

تبادالت هرچه بیشتر با جهان

جذب حداکثر سرمایه گذاري خارجی 

سریع ترین رشد اقتصادي جهان

80  برابر درآمد سرانه 40 سال قبل

تبعیت از الگوي مسلط جهان، اقتصاد آزاد

ذخایر ارزي فراوان و رو به افزایش

بسیار آزاد و جذاب

بسیار محدود

شدیدا رو به کاهش

فروتنی در ارائه دستاوردها

موضوع

ویژگی نیروي کار

ایجاد اشتغال داخلی

ایجاد اشتغال در خارج کشور

تبادالت جهانی

 سرمایه گذاري خارجی 

رشد اقتصادي

روند افزایش درآمد سرانه در 40 سال 

الگوي اقتصادي 

ذخایر ارزي

فضاي کسب و کار

دخالت سیاست در اقتصاد

وضعیت فقر

رفتار

http://www.ieis.ir/fa-default.html
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3619339-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.ieis.ir/fa/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88/%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%AD%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://www.instagram.com/p/B9USyYGjugY/?igshid=a1gtt3kg9uz2
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و شهرهای کشور پیدا می کند، راهکاریابی کنند.
اپیدمی  که  است  این  دیگر  اهمیت  حائز  نکته 
کوئید19 فقط بالی جان انسان ها نمی شود، بلکه 
که  هایی  هزینه  گیرد.  می  هدف  نیز  را  آنها  مال 
این  شیوع  طول  در  چین  ویژه  به  جهان  اقتصاد 
کوچک،  کارهای  و  کسب  تعطیلی  برای  بیماری 
متوسط و بزرگ متحمل شده است، به خوبی نشان 
برای  جدی  تهدید  یک  کروناویروس  که  دهد  می 

فعاالن اقتصادی نیز محسوب می شود.
گمانه زنی ها حاکی از آن است که ادامه روند شیوع 
کسب  فعالیت  ادامه  یا  و  تعطیلی  که  بیماری  این 
و کارها به صورت شیفتی و همچنین رکود شدید 
در بازار را به دنبال داشته، می تواند تا پایان سال 
خسارتی 5 میلیارد دالری به پیکره نحیف اقتصاد 
میان سهم خرده  این  در  البته  وارد کند که  ایران 
فروشی، کسبه و حوزه گردشگری بیشتر خواهد بود.
فعاالن و انجمن های کسب و کار اما فارغ از میزان 
اساس  بر  موذی،  ویروس  این  از شیوع  ناشی  زیان 
مسئولیت اجتماعی که همواره برای خود قائل بوده 
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  هدایت  با  را  کمپینی  اند 
معادن و کشاورزی ایران راه اندازی کردند. کمپین 
که  کارهایی  اقسام  در  اندیشی  هم  هدف  با  نفس 
با همه گیری  تواند در مقابله  بخش خصوصی می 

ویروس کرونا انجام دهد، راه اندازی شده است. 
و  تدوین  بر  عالوه  می شود  تالش  کمپین  این  در 
های  بنگاه  برای  الزم  های  دستورالعمل  انتشار 
بخش  های  تشکل  بیماری،  با  مبارزه  در  اقتصادی 
خصوصی نیز برای مقابله با بیماری و بسیج اعضای 

خود در این زمینه سازماندهی شوند. 
کمپین نفس حاصل برآیند بخش خصوصی اقتصاد 
منظور  به  مالی  های  کمک  گرداوری  برای  کشور 
تأمین کمبودهای لوازم و تجهیزات الزم در مقابله 
بخش خصوصی،  احصاء مشکالت  نیز  و  بیماری  با 
ناشی از این بیماری و تالش برای حل آنها با کمک 
تواند ظرفیت های  بازرگانی است و می  اتاق های 
از  برای عبور  یاری گر  به یک دست  را  این بخش 

اپیدمی کوئید 19 تبدیل کند. 
باز  برای  و همکاری  نفس همچنین تالش  کمپین 
کشور  خارجی  تجارت  بر  مرزها  شدن  داشته  نگه 
پروتکل  و  بهداشتی  تمهیدات  استقرار  به  کمک  و 
های قرنطینه در مبادی صادراتی، طراحی و اجرای 
روش های خالقانه برای مقابله با گسترش بیماری 
و  رسانی  اطالع  های  کمپین  اجرای  و  طراحی  و 
و  خصوصی  بخش  توان  بسیج  هدف  با  تبلیغاتی 
با  مقابله  از  پشتیبانی بخش خصوصی  دادن  نشان 

بیماری را دنبال می کند. 
در حال حاضر این کمپین اقدامات موثری به منظور 
احصاء آسیب های وارده به فعاالن اقتصادی و انتقال 
ان به بخش دولتی را انجام داده و با اتکا به سرمایه 
طریق  از  بازرگانی  اتاق  همراهی  و  شخصی  های 
منابع خود واردات ماسک و کیت تشخیص را توسط 

یک فروند هواپیما هماهنگ کرده است.
تسریع در فعال سازی دیپلماسی توأمان اقتصادی ـ 
بهداشتی با کشورهای پیرامونی و مقاصد صادراتی 
به منظور تدوین و اجرایی شدن پروتکل های مشترک 
بهداشتی/امنیت زیستی به منظور استمرار صادرات 
و واردات و نیز تسهیل فرآیند ثبت سفارش، اعطای 
موقت فرصت واردات بدون انتقال ارز و اعطای فوری 
تسهیالت مالی ارزی و ریالی برای تأمین مواداولیه 
نیازهای وارداتی کشور  تأمین  تولیدی و  بنگاه های 

برای پیشگیری، محافظت و مقابله با ویروس کرونا 
سوی  از  شده  ارائه  پیشنهادات  مهمترین  جمله  از 
کمپین برای کاستن از ابعاد خسارات وارد شده به 

فعاالن بخش خصوصی است.
بدهکاری  بازپرداخت  اولویت  ارتقای  میان  این  در 
و دیون دولت به بخش خصوصی در الیحه بودجه 
و نظام مدیریت مالی دولت و تمدید ۶  ماهه کلیه 
مزایا و معافیت هایی که موعد آنها به موجب مقررات 
و  است  بوده  جاری  سال  پایان  تا  خاص  موضوعه 
تأمین   بیمه  حق  مالیات،  بخشودگی  همچنین 
اجتماعی و سایر عوارض )نظیر عوارض شهرداری ها 
و  تولیدی  کسب وکارهای  برای  دهیاری ها(  و 
جمله  از  اردیبهشت ماه  انتهای  تا  خرد  خدماتی 
اقداماتی است که می تواند به نجات کسب و کارها 

از مهلکه ویروس کرونا کمک کند. 
تمام سختی های  از  روزهای دشواری که پس  در 
شهروندان  جان  ناخوانده  میهمان  یک  با  امسال، 
کشور را دچار مخاطرات جدی کرده است، فرصتی 
مناسب برای ایجاد همدلی، اتحاد و یکدستی ایجاد 
شده تا در سایه سرمایه های اجتماعی بخش های 
زمان  بگذریم. حاال  پرخطر  اپیدمی  این  از  مختلف 
آن رسیده که دولت و در ابعادی کالن تر حاکمیت، 
صدای بخش خصوصی را بشنوند تا عالوه بر اینکه 
می  کرونا  بیماری  با  مقابله  به  یکدیگر  دوشادوش 
پردازند، از ظرفیت ها و پتانسیل های این بخش نیز 

محافظت کنند. 
امروز درست در میانه سخت ترین میدان این سال 
ها، حاال که بخش خصوصی با یک همیاری عمومی 
متولی  و  موثر  های  ارگان  سایر  و  دولت  کنار  در 
ایستاده است، زمان آن رسیده تا انسجامی یکپارچه 
در کشور ایجاد کنیم. چرا که باور داریم ما برای هم 

نفس می کشیم تا تنی از نفس بازنماند. 

تسهيالت مالياتی به دليل 
شيوع ویروس كرونا

سندیکای صنعت برق ایران در نامه ای به شركت 
دليل  به  مالياتی  تسهيالت  ارائه  از  عضو  های 

شيوع كرونا خبر داد.
در  مالیاتی کشور  امور  سازمان  درآمدهای  معاونت 
نامه ای به تاریخ 17 اسفند سال جاری، تعویق کلیه 
هیات های حل اختالف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر 
حقوق،  عملکرد،  از  اعم  مالیاتی  منابع  کلیه  بابت 
و  مستقیم  مالیات های  قانون   1۶9 ماده  تکلیفی، 
همچنین مالیات بر ارزش افزوده را اعالم کرده است. 
اختالف  حل  هیات های  فوق الذکر  نامه  براساس 
منابع  کلیه  در  نیز  حقوقی  اشخاص  برای  مالیاتی 
و  شده  لغو   1399 سال  فروردین  پایان  تا  مالیاتی 
جلسات مزبور صرفاً به درخواست اشخاص یادشده 

برگزار خواهد شد. 
همچنین گواهی های ثبت نام موقت در نظام مالیات 
بر ارزش افزوده که اعتبار آن تا سه ماهه منتهی به 
سال 1398 بوده و یا در فروردین ماه سال 1399 
سال  ماه  اردیبهشت  پایان  تا  می شود،  منقضی 
1399 دارای اعتبار خواهد بود. مفاد این بند شامل 
سامانه  در  آنها  اسامی  که  اعتبار  فاقد  شرکت های 

مالیات بر ارزش افزوده درج گردیده نمی باشد.



3

صنعت برق شماره  2602 24 اسفند 1398

چه كسانی می توانند قبض برق 
خود را پرداخت نکنند؟

اساس  بر  گفت:  كشور  برق  صنعت  سخنگوی 
شيوع  پی  در  شده  گرفته  نظر  در  تمهيدات 
بيماری كرونا مشتركان خانگی كه توان پرداخت 
ندارند و مشتركان تجاری كه كسب و كار كوچک 
دارند تا اردیبهشت ماه فرصت دارند تا قبض برق 

خود را پرداخت كنند.
ایسنا،  با  گفت وگو  در  مشهدی  رجبی  مصطفی 
برای  شده  گرفته  نظر  در  تسهیالت  اینکه  بیان  با 
مشترکان خانگی و مشترکان تجاری آمپری در نظر 
گرفته شده است، اظهار کرد: هدف ما این است که 
اوال به منظور کاهش تردد خدمات غیر حضوری به 
تمام مشترکان ارائه دهیم و در عین حال شبکه برق 
به طور کامل پایدار باشد و در تامین برق اختاللی 

ایجاد نشود.
وی با تاکید بر اینکه برای این مهم تمهیدات الزم 
در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: عالوه بر این 
انشعاب  خرید  درخواست  که  افرادی  برای  مساله 
جدید دارند مثل افرادی که به تازگی خانه ساختند 
برنامه هایی را در نظر گرفته ایم تا عالوه بر انجام امور 
به صورت غیر حضوری پرداخت هزینه انشعاب نیز 

در سه قسط انجام شود.
برنامه در  به  اشاره  با  سخنگوی صنعت برق کشور 
برق، گفت:  قبض  پرداخت  برای   گرفته شده  نظر 
و  ندارند  پرداخت  توانایی  که  افرادی  کردیم  اعالم 
موفق به انجام این کار نشده اند برق آن ها به هیچ 
ماه  اردیبهشت  تا  افراد  این  و  نشود  قطع  عنوان 
فرصت دارند که قبض خود را پرداخت کنند اما در 
خواست ما از افرادی که توانایی دارند این است که 

حتما نسبت به پرداخت قبوض اقدام کنند.
حال  شامل  این  اینکه  بیان  با  مشهدی  رجبی 
از  منظور  گفت:  شود،  می  نیز  تجاری  مشترکان 
آمده  شده  منتشر  اطالعیه  در  که  آمپری  مصارف 
بود، مشترکانی هستند که میزان مصرف برق آن ها 
کم است که شامل حال مشترکان تجاری کوچک 
تولیدی  یا  و  ها  مارکت  سوپر  ها،  مغازه  همچون 
های کوچک می شود و این تسهیالت شامل حال 

کارخانه ای که تولید کافی دارد نخواهد شد. 

خبرنامه برق كشورهای هم جوار 
در نيمه دوم بهمن ماه؛ تركيه

ــر  ــو و بـ ــی آنادولـ ــس دولتـ ــزارش آژانـ ــه گـ بـ
 )TÜİK(ـــه ـــار ترکی ـــه آم ـــای مؤسس ـــاس داده ه اس
ـــد  ـــا 2/4 درص ـــه ب ـــرژی ترکی ـــه واردات ان ، هزین
ــال  ــال 2018  درسـ ــه سـ ــبت بـ ــش نسـ کاهـ
بـــه 18/41 میلیـــارد دالر رســـید. در   2019
ـــته  ـــال گذش ـــد س ـــد چن ـــز مانن ـــال 2019 نی س
ـــن  ـــوع واردات ای ـــهم از مجم ـــترین س ـــرژی بیش ان
کشـــور را بـــه خـــود اختصـــاص داد. بـــه گفتـــه 
و  خط مشـــی ها  تحقیقـــات  مرکـــز  رییـــس 
 ،)TESPAM( ترکیـــه  انـــرژی  سیاســـت های 
کاهـــش هزینه هـــای واردات انـــرژی در ایـــن 
ــش  ــه کاهـ ــوط بـ ــال 2019 مربـ ــور در سـ کشـ
قیمـــت نفـــت در بازارهـــای جهانـــی بـــوده 
ــع  ــتر از منابـ ــتفاده بیشـ ــه اسـ ــر چـ اســـت. اگـ

در  نیـــز  تجدیدپذیرهـــا  و  داخلـــی  انـــرژی 
 کاهـــش هزینـــه واردات انـــرژی مؤثـــر بوده انـــد.

دولـــت ترکیـــه هزینـــه واردات انـــرژی در ســـال 
2020 را 5/42 میلیـــارد دالر بـــرآورد نمـــوده 
ـــت  ـــت برن ـــای نف ـــه قیمت ه ـــه ب ـــا توج ـــت. ب اس
ــه  ــی هزینـ ــش بینـ ــی، پیـ ــای جهانـ در بازارهـ
واردات انـــرژی در ترکیـــه در ســـال 2021 و 
میلیـــارد   7/45 و   3/43 ترتیـــب،  بـــه   2022
دالر خواهـــد بـــود. بـــه گفتـــه وزیـــر انـــرژی و 
ـــع  ـــرق از مناب ـــد ب ـــه، تولی ـــی ترکی ـــع طبیع مناب
انـــرژی محلـــی و تجدیدپذیـــر در ســـال 2019، 
۶2 درصـــد بـــوده کـــه 13 درصـــد در مقایســـه 
اســـت.  یافتـــه  افزایـــش   2018 ســـال   بـــا 
داده هـــای ارائـــه شـــده توســـط بـــورس انـــرژی 
ـــه  ـــه در مقایس ـــان داد ک ـــتانبول )EXIST( نش اس
بـــا ژانویـــه ســـال 2018، حجـــم تجـــارت بـــازار 
ــه 2019،  ــاه ژانویـ ــه در مـ ــرق ترکیـ ــپات بـ اسـ
ـــر گـــزارش  8/45 درصـــد رشـــد داشـــته اســـت. بناب
ـــازار  ـــارت ب ـــم تج ـــتانبول، حج ـــرژی اس ـــورس ان ب
لحظـــه ای بـــرق در ژانویـــه 2019، 4/۶ میلیـــارد 
لیـــر )1/702 میلیـــون یـــورو( در ازای 5/14 
میلیـــون مـــگاوات ســـاعت بـــوده اســـت. ایـــن 
میـــزان در ژانویـــه ســـال 2018، 2/3 میلیـــارد لیـــر 
ـــن  ـــت. باالتری ـــوده اس ـــورو( ب ـــون ی )3/482 میلی
ـــه  ـــاه ژانوی ـــرق  در م ـــاری ب ـــادالت تج ـــزان مب می
ـــزان 2/1۶4  ـــه می ـــه 2019 و ب ـــم ژانوی در روز ده
ــت  ــورو( ثبـ ــون یـ ــر )1/25 میلیـ ــون لیـ میلیـ
ـــه  ـــه اول ژانوی ـــوط ب ـــن مرب ـــت و کمتری ـــده اس ش
ـــر )7/1۶   ـــون لی ـــزان 7/109میلی ـــه می 2019 و ب
ـــک  ـــرخ ی ـــوده اســـت. متوســـط ن ـــورو( ب ـــون ی میلی
ـــه  ـــازار لحظـــه ای ترکی ـــرق در ب ـــگاوات ســـاعت ب م
ـــورو( محاســـبه شـــده اســـت.  ـــر )0/48 ی  ۶/314 لی
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»مقره های سيليکونی پست« 
بومی سازی شد

امکان  و  پست  سيليکونی  مقره های  ساخت 
جایگزینی آن با مقره های سراميکی در شرایط 
آلودگی و مناطق خاص از جمله اقداماتی است 
كه به تازگی از سوی شركت تابان نيروی شيراز 
با كيفيت بيشتری عرضه و  تا برق  انجام شده 
ميزان انرژی كمتری تلف شود تا سرمایه انرژی 

بيشتری در دسترس باقی بماند.
امکان  و  پست  سیلیکونی  مقره های  ساخت 
شرایط  در  سرامیکی  مقره های  با  آن  جایگزینی 
است  اقداماتی  جمله  از  خاص  مناطق  و  آلودگی 
شیراز  نیروی  تابان  شرکت  سوی  از  تازگی  به  که 
انجام شده تا برق با کیفیت بیشتری عرضه و میزان 
انرژی کمتری تلف شود تا سرمایه انرژی بیشتری 

در دسترس باقی بماند.
باید  اینکه  بر  عالوه  برق  مصرف  در  صرفه جویی 

است  الزم  گیرد؛  صورت  مصرف کننده  سوی  از 
شود  رعایت  نیز  توزیع  و  انتقال  تولید،  فرآیند  در 
با  دهد.  رخ  انرژی  اتالف  کمترین  طریق  این  از  تا 
استفاده از مقره های سیلیکونی این اطمینان وجود 
به  که  زمانی  تا  تولید شده  برق  که  داشت  خواهد 
انتقال  اطمینان  ضریب  دارای  برسد  مصرف کننده 
باال باشد. هر چقدر تجهیزات توزیع برق به سمتی 
برود که تلفات توان را پایین بیاورد در نتیجه اقتصاد 
رو  یافت.از همین  بیشتری خواهد  توسعه  برق هم 
حوزه  این  در  برق  صنعت  کارشناسان  و  فعاالن 
دنیا  روز  تکنولوژی  نوع  بهترین  به  می کنند  تالش 
مقره های  ساخت  کنند.  پیدا  دست  زمینه  این  در 
سیلیکونی پست تا سطح 400 کیلو ولت از طریق 
پژوهشگران شرکت تابان نیروی شیراز، بومی سازی 
و اجرایی شده است.به گفته الله زمانی رییس هیات 
مدیره شرکت تابان نیروی شیراز، کاهش اتالف برق 
واردات چنین محصوالتی، مهم ترین  از  بی نیازی  و 
برداشته  مقره هایی  چنین  تولید  با  که  است  گامی 
البته هنوز مدت زیادی  خواهد شد؛ مقره هایی که 
زودی شاهد  به  امیدواریم  و  نگذشته  آنها  تولید  از 
مقره های سیلیکونی  در صنعت  بیشتری  شکوفایی 
مقره های  از  استفاده  در  توجه  جالب  نکته  باشیم. 
با مقره های سرامیکی است.  تفاوت آن  سیلیکونی، 
یکی از  نقاط ضعف  مقره های سرامیکی پست  در 
شکننده بودن آنها است؛ این موضوع باعث می شود 
این مقره ها در مناطق زلزله خیز پس از وقوع زلزله 
شکسته و از مدار خارج شوند، اما مقاومت و انعطاف 
از  این زمینه بسیار بیشتر  مقره های سیلیکونی در 

نوع سرامیکی آن است.
نکته دیگر ضعف مقره های سرامیکی در آسیب پذیر 
بودن آنها در برابر آلودگی های محیطی و ریزگردها 
را  مقره ها  این  عایقی  خاصیت  ریزگردها  است؛ 

بیشتر  نشتی  باعث  نهایت  در  و  می دهند  کاهش 
جریان در طول سطح عایق می شود، اما این ضعف 
از  بهره گیری  از  استفاده  با  سیلیکونی  مقره های  را 
سطوح آبگریز اصالح کرده اند و برای همین می توان 
استفاده  ایده آل  جایگزین  یک  عنوان  به  آنها  از 
مقره های  ورود  از  بی نیازی  نیز  و  کرد.خودکفایی 
مزیت هایی  جمله  از  کشورها،  دیگر  از  سیلیکونی 
ارمغان  به  مقره ها  این  داخلی  تولید  که  است 
از  آورده  است. در حال حاضر بیش از 95 درصد 
مقره های پست از نوع سرامیکی هستند و حدود 5 
درصد دیگر نیز مقره های پست سیلیکونی وارداتی  
هستند. با ساخت این نوع مقره ها،  گزینه مناسبی 
مقره های  جایگزینی  برای  سیلیکونی  مقره های  از 
سرامیکی در مناطق آلوده و با ریزگرد باال در نظر 
سیلیکونی  مقره های  از  همچنین  و   شده   گرفته 

خارجی نیز استفاده نمی شود.   
پست،  سیلیکونی  مقره های  مورد  در  مهم  نکته 
باید  محصوالت  این  است.  آنها  تست  و  آزمون ها  
از نظر کیفیت، استانداردهای الزم را داشته باشند 
در  و  داده  نشان  خود  از  پایین تری  کیفیت  اگر  و 
و  بهره برداری  امکان  نگیرند،  قبولی  نمره  تست ها 
جایگزینی نخواهند داشت.از آنجا که ایران در تولید 
پیشتاز  به کشورهای همسایه  نسبت  این محصول 
است به همین دلیل جای امیدواری است که بتوان 
کشورهای  به  را  محصول  این  نزدیک  آینده ای  در 
همسایه صادر کرد.البته باید به این نکته هم اشاره 
کرد که در سالیان گذشته، تکنولوژی تولید چنین 
محصولی در اختیار کشورهای پیشرفته ای همچون 
حال  در  اما  بود؛  و...  فرانسه  آلمان،  ژاپن،  آمریکا، 
حاضر این تکنولوژی از طریق پروژه های تحقیقاتی 
داخلی بومی سازی شده که خود یکی از مهم ترین 

دستاوردهای چند سال اخیر به حساب می آید.

شاخص بورس 17523 
واحد افت كرد

بازار  امروز  معامالت  جریان  در  بورس  شاخص 
سهام 17هزار و 523واحد افت كرد.

در  تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد 4میلیارد 
و  4هزار  به ارزش  حق تقدم  و  سهم  580میلیون  و 
201میلیارد تومان در 529هزار نوبت مورد دادوستد قرار 
گرفت و شاخص بورس با افت 17هزار و 523واحدی در 
ارتفاع 502هزار و ۶88واحد قرار گرفت. بیشترین اثر 
منفی بر رشد دماسنج بازار سهام در روز جاری نیز به 
نام نمادهای شرکت های ملی صنایع مس ایران، صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس و فوالد مبارکه اصفهان شد و در 
مقابل شرکت های گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، 
پدیده شیمی قرن و سالمین با رشد خود مانع افت 
بیشتر نماگر بازار سهام شدند. شاخص های اصلی بازار 
سرمایه هم روز منفی را پشت سر گذاشتند؛ به طوری 
که شاخص قیمت )وزنی ــ ارزشی( 4۶70واحد، کل 
)هموزن( 3247واحد، قیمت )هموزن( 21۶0واحد، آزاد 
شناور 22144واحد و شاخص های بازار اول و دوم نیز 
به ترتیب 13511و 32204واحد افت کردند. بر اساس 
این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 
در  تومان  به ارزش 1۶31میلیارد  ورقه  1237میلیون 
247هزار نوبت، آیفکس 183واحد افت کرد و در ارتفاع 
۶583واحد قرار گرفت. گفتنی است به باور کارشناسان 
نگرانی از شیوع همه گیر کرونا، التهاب بازارهای بین المللی 
و همچنین ُکندی و اختالل در سامانه معامالتی در کنار 
پایانی سال مهمترین دالیل  قرار گرفتن در روزهای 
افت امروز شاخص بورس بشمار می آید. این در حالی 
است که پیش بینی ها از به تعادل رسیدن بازار سهام در 

روزهای آینده حکایت دارد. 



5

صنعت برق شماره  2602 24 اسفند 1398

پرداخت بيمه بيکاری به 
كارگران آسيب دیده از كرونا

یــک فعــال حــوزه كار پرداخــت دو مــاه بيمه 
بيــکاری بــه كارگــران آســيب دیــده از كرونا 
را خواســتار شــد و بــر ضــرورت حركــت بــه 
ســمت دولــت الکترونيــک و اســتقرار نظــام 
ــد  ــور تاكي ــی در كش ــه الکترونيک یکپارچ

كــرد.

ــا اشــاره  ــا ایســنا، ب ــو ب ــی در گفت وگ ــی اصالن عل
ــای  ــر اقتصــاد و کســب وکاره ــا ب ــر کرون ــه تاثی ب
بســیاری از کشــورها از جملــه چیــن، گفــت: 
ــران و  ــه ای ــن، بلک ــا چی ــه تنه ــا ن ــروس کرون وی
بســیاری از کشــورهای دنیــا را غافگیــر کــرده امــا 
چیــن بــا کنتــرل شــدید و قرنطینــه، توانســت بــر 
ایــن بیمــاری غلبــه کنــد و جلــوی گســترش کرونا 
ــه  ــا آنجــا کــه حتــی در خان ــرد، ت ــروس را بگی وی
ــد  را روی خانواده هایــی کــه همــکاری نمــی کردن
قفــل زد و مــردم بــه شــکل آنالیــن غــذا ســفارش 
داده، خدمــات خــود را دریافــت کردنــد و از طریــق 
دورکاری ســرکار حاضــر شــدند. وی افــزود: دولــت 
ــا در  ــواده ه ــرای خان ــات ب ــری امکان ــن یکس چی
ــای  ــر از اعض ــک نف ــم و ی ــا فراه ــا کرون ــه ب مقابل
خانــواده را مســئول خریــد مایحتــاج کــرد کــه بــا 
ــا  لبــاس مخصــوص و تجهیــزات کامــل ضــد کرون
ــری  ــال کارگ ــن فع ــد. ای ــی ش ــارج م ــه خ از خان
ــا در  ــب و کاره ــیاری از کس ــه بس ــان اینک ــا بی ب
ــدند،  ــظ ش ــازی حف ــای مج ــتر فض ــن در بس چی
افــزود: اگــر چــه اقتصــاد چیــن از کرونــا کــم ضــرر 
نکــرده ولــی آنهــا بــه دلیــل وجــود زیرســاختهای 
ــودن  ــال ب ــی، فع ــای تعاون ــاد، بنگاهه ــوی اقتص ق
شــبکه هــای مجــازی و اینترنــت و از همــه مهمتــر 
اســتقرار نظــام و دولــت الکترونیــک توانســتند در 

ــد. ــن شــرایطی دوام بیاورن چنی
 وی تصریــح کــرد: هرچــه بــه ســمت الکترونیکــی 
شــدن برویــم اولیــن آثــار مثبــت آن را در تولیــد 
و بهــره وری داخلــی خواهیــم دیــد. شــرایط امــروز 
ــت  ــن ســمت حرک ــه ای ــه ب ــد ک ــی کن ایجــاب م
کنیــم و نظــام یکپارچــه الکترونیــک را در کشــور 

پیــاده ســازی کنیــم.
ــران  ــت از کارگ ــاره حمای ــه درب ــی در ادام اصالن

ــرد:  ــار ک ــا اظه ــده از کرون ــیب دی ــاغل آس و مش
طبــق اعــالم مســئوالن، مقــرر شــده تــا بــه 
کارگرانــی کــه بــه کرونــا مبتــال مــی شــوند 
مقــرری بیمــه بیــکاری پرداخــت شــود و ســازمان 
تامیــن اجتماعــی قــول مســاعد داده تــا در بحــث 
ــا  ــه کرون ــال ب مرخصــی اســتعالجی کارگــران مبت
همــکاری الزم را داشــته و غرامــت دســتمزد ایــام 
بیمــاری را پرداخــت کنــد. وی ادامه داد: پیشــنهاد 
مــا بــرای حمایــت از کارگــران آســیب دیــده 
ــفند  ــاه اس ــرای دو م ــه ب ــوده ک ــن ب ــا ای از کرون
1398 و فروردیــن 1399 بیمــه بیــکاری بــه آنهــا 
پرداخــت شــود تــا هــم بیــن واریــز بیمــه هایشــان 
ــد و  ــد و هــم آســیب بیشــتری نبینن ــه نیفت فاصل
ســازمان تامیــن اجتماعــی بایــد در ایــن خصــوص 
ــئول  ــام مس ــن مق ــه ای ــه گفت ــرد. ب ــم بگی تصمی
ــه  ــکاری، ب ــه بی ــون بیم ــاس قان ــر اس ــری ب کارگ
ــروز  ــر ب ــه طــور غیــر ارادی و در اث ــرادی کــه ب اف
ــی  ــت م ــود را از دس ــه، کار خ ــوادث غیرمترقب ح
دهنــد مقــرری بیمــه بیــکاری پرداخــت مــی شــود 
ــذا وزارت کار و ســازمان تامیــن اجتماعــی بایــد  ل
در خصــوص کارگــران مشــمول قانــون کاری کــه 
ــا پرداخــت مــی  ــق کارفرم بیمــه هایشــان از طری
شــود بــه تفاهــم برســند تــا بــرای دو مــاه بــه آنهــا 

ــود. ــکاری پرداخــت ش ــه بی بیم
اصالنــی کارگــران مشــمول قانــون کار شــاغل 
ــی و  ــز خدمات ــا، مراک ــت فوده ــتورانها، فس در رس
ــه مشــموالن  گردشــگری و آرایشــگاهها را از جمل
دریافــت بیمــه بیــکاری دانســت کــه بایــد حمایــت 
ــا  ــال ب ــن ح ــوزه کار درعی ــال ح ــن فع ــوند. ای ش
انتقــاد از عــدم کاهــش ســاعات کار کارگــران 
در زمــان اوج شــیوع کرونــا، گفــت: در هفتــه 
ــه اســتانداران اختیاراتــی واگــذار  هــای گذشــته ب

کردنــد و ســاعات کار ادارات بــرای کارمنــدان 
دولــت کاهــش پیــدا کــرد ولــی متاســفانه جامعــه 
ــد و بخــش اعظمــی از  ــده گرفتن ــری را نادی کارگ
ــراض داشــتند. ــر اعت ــن ام ــه ای ــران نســبت ب کارگ
وی تصریــح کــرد: وقتــی ســاعات کار ادارات و 
مراکــز دولتــی کاهــش یافتــه و بــه دورکاری 
منجــر شــده اســت چــرا کارگــران همچنــان بایــد 

ــند؟ ــغول کار باش ــاعت مش 8 س
بــه گفتــه اصالنــی، بایــد بــا صــدور بخشــنامه ای 
ــران دســتکم  ــا، کارگ ــه ه ــا و کارخان ــه کارگاهه ب
ــارک  ــاه مب ــون م ــاه همچ ــن م ــان فروردی ــا پای ت
ــی  ــوردار م ــاعات کار برخ ــش س ــان از کاه رمض
ــا انتقــاد  ــان ب شــدند. ایــن فعــال کارگــری در پای
از کارفرمایانــی کــه کارگــران را در شــرایط حاضــر 
ــف  ــان متوق ــا تولیدش ــد ت ــه کار کردن ــور ب مجب
ــخصی،  ــه ش ــا هزین ــه ب ــی ک ــود، از کارفرمایان نش
ــه  ــی تهی ــول ضدعفون ــتکش و محل ــک و دس ماس
ــتند،  ــود گذاش ــران خ ــار کارگ ــرده و در اختی ک

ــرد. ــر ک تقدی
بــه گــزارش ایســنا، وزارت کار بــه منظــور حمایــت 
ــده از  ــرر ش ــای متض ــب و کاره ــان کس از صاحب
کرونــا، ضمــن شناســایی 940 بنــگاه آســیب 
دیــده در رســته هــای مختلــف، مبلــغ 3000 
ــه در  ــاص داده ک ــار اختص ــان اعتب ــارد توم میلی
قالــب اعطــای تســهیالت و بیمــه بیــکاری خواهــد 
ــران  ــط کار و جب ــرکل رواب ــن مدی ــش از ای بود.پی
خدمــت وزارت کار نیــز گفتــه بــود کارگــران 
مبتــال بــه کرونــا مشــمول دریافــت غرامــت 
ــد از  ــی توانن ــده و م ــاری ش ــام بیم ــتمزد ای دس
ــازمان  ــد س ــرط تایی ــه ش ــتعالجی ب ــی اس مرخص

ــد. ــتفاده کنن ــی اس ــن اجتماع تامی
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متن کامل

كرونا و تب بازار جهانی نفت
ریيس كميسيون انرژی اتاق تهران معتقد است 
رقابت شکل گرفته ميان روسيه و عربستان در 
پایين كشيده  فتيله  می تواند  نفت خام،  عرضه 

شده قيمت ها را بار دیگر باال برد.
رضـا پدیـدار، رییـس کمیسـیون انـرژی و محیـط 
زیسـت اتـاق تهـران، در تحلیـل بـازار جهانی نفت 
افـت  کرونـا،  ویـروس  سـایه  در  روزهـا  ایـن  کـه 
کم سـابقه ای را بـه معـرض نمایش گذاشـته، عنوان 
کـرد کـه شـوک منفـی تقاضـا در بـازار کرونـازده 
نفـت، ممکـن اسـت تـا چندیـن مـاه ادامه داشـته 
باشـد. هرچنـد بـه گفتـه وی، رقابـت شـکل گرفته 
نفت خـام،  عرضـه  در  عربسـتان  و  روسـیه  میـان 
می توانـد فتیله پایین کشـیده شـده قیمت هـا را بار 

دیگـر بـاال برد.
فضـای آلـوده جهانـی بـا توجـه بـه شـیوع بـاالی 
تقاضـای  کاهـش  و  جهـان  در  کرونـا  ویـروس 
کشـورهای مصرف کننـده از جملـه چیـن، صادرات 
نفـت به ایـن بازار بـزرگ را دچـار چالش کـرده به 
گونـه ای کـه در حال حاضـر در برخی از شـهرهای 
ایـن کشـور هنـوز صنایع به روال سـابق بازنگشـته 
اسـت. بـر این اسـاس می تـوان گفت چالـش اصلی 
حـال حاضـر بـازار نفـت، گسـترش ویـروس کرونـا 
در سراسـر جهـان و همچنیـن غیرقابـل پیش بینی 

بـودن زمـان کنتـرل و غلبـه بـر این بیماری اسـت 
کـه بـه نظـر می رسـد تـا پایـان نیمـه اول سـال 
2020 میـالدی ایـن روند ادامه داشـته باشـد، چرا 
کـه بـا توجه به شکسـت مذاکرات کشـورهای عضو 
اوپـک و اوپک پـالس در ویـن در جریـان برگـزاری 
دنبـال  بـه  کـه  اوپـک   178 فوق العـاده  نشسـت 
افزایـش قیمـت نفـت به دلیـل تقاضا در اثر شـیوع 
ویـروس کرونـا بودنـد، کاهـش بیشـتر تولیـد برای 
سـه ماهه دوم سـال جـاری میالدی محقق نشـد و 
از سـویی توافـق کاهـش تولیـد در مـاه مـارس نیز 

نشـد. تمدید 
 2020 سـال  بودجـه  عربسـتان  دیگـر،  سـوی  از 
خـود را بـا فـروش 8.9 میلیـون بشـکه ای نفت ۶4 
دالری بسـته اسـت کـه هم اکنـون می تـوان گفـت 
بـا کسـری 50 میلیـارد دالری روبروسـت. بـر ایـن 
اسـاس عربسـتان اعالم کـرده که قصـد دارد میزان 
بـه 10 میلیـون بشـکه در روز  را  صـادرات خـود 
برسـاند و بـه مشـتریان خـود تخفیف هـای ویژه ای 
از 3 تـا 10 دالر دهـد. ایـن در حالـی اسـت کـه 
بازارهـا بـه علـت شـیوع مـداوم کرونا از نظـر تقاضا 
وضـع خوبـی ندارنـد و بـا مـازاد عرضـه مواجه انـد 
و عربسـتان بـا اضافـه کـردن عرضـه نفـت بـه بازار 
فشـار شـدیدتری را در جهت کاهش بیشـتر قیمت 

نفـت وارد می کنـد.
همچنیـن در طـرف مقابل، روسـیه بودجـه خود را 
بـا نفـت 48 دالری بسـته اسـت کـه بدیـن ترتیب 
قیمت هـای  بـه  نسـبت  نفت خیـز  کشـور  ایـن 
تـا  اوپـک  اعضـای  بـا  مقایسـه  در  و  پایین تـر 
انـدازه ای ایمن تـر رفتـار کرده اسـت. هـر چنـد در 
سیاسـت های خاورمیانـه این دو کشـور تـا حدودی 
بازنـده اصلـی  امـا  ایسـتاده اند  روبـه روی یکدیگـر 
نبـرد نفتـی یـا بهتـر بگوییـم جنـگ قیمتـی نفت 

کیسـت؟ بـه نوعـی می توان بازی حسـاب شـده ای 
نیـز پیش بینی کرد که توسـط روسـیه و عربسـتان 
شـکل گرفتـه اسـت تـا رقیـب بالقـوه خـود یعنـی 
شـیل اویل آمریـکا را برای همیشـه از صحنه انرژی 

کنند.  خـارج  جهانـی 
ناگفتـه نمانـد کـه روسـیه و عربسـتان از بزرگترین 
تولیدکننـدگان نفـت جهـان هسـتند و بـا توجه به 
مـازاد تولیـدی کـه دارنـد و همچنیـن به پشـتوانه 
ذخایـر اسـتراتژیک خـود می تواننـد بـا تمهیـدات 
الزم سـقوط 32 درصـدی در قیمـت تحویـل نفـت 
وسـت تگزاس اینترمدیـت برای ماه آوریل را پشـت 
سـر بگذارنـد. بـر ایـن اسـاس حتـی تـا شـش ماه 
دیگـر هـم چنانچـه قیمـت نفـت در محـدوده 30 
تـا 40 دالری نوسـان کنـد، کشـورها می توانند این 
قیمـت را تحمـل کننـد، امـا ضربه اصلی بـه رقیب 
بالقـوه یعنـی نفت شـیل وارد شـده و موجب اعالم 
در  فعـال  شـرکت های  از  بسـیاری  ورشکسـتگی 
منطقـه شـمال آمریـکا خواهد بـود. از طـرف دیگر 
و از منظـر نـگاه کلی بـه اقتصاد جهانـی و بازارهای 
سـهام نیـز باید گفت کـه اولین قـدم در درک بازار 
نفـت، تفکیـک عوامـل موثـر بـر نوسـان قیمـت به 

عوامـل شـوک عرضـه و شـوک تقاضا اسـت. 
بـه هـر صـورت قیمـت نفـت می توانـد بـه دلیـل 
هـر کـدام از ایـن شـوک ها بـاال یـا پایین بـرود اما 
پیامدهـای آن بسـیار با هـم متفاوت اسـت. در این 
میان و در بخش شـوک تقاضـا باید گفت که اول از 
همه توجه داشـته باشـیم کـه نفت خـام به خودی 
خـود تقریبـا هیـچ کاربـردی و یـا مصرفـی در بـر 
نـدارد. امـا جامعـه تقاضـا بـرای فرآورده هـا همانند 
بنزیـن، گازوییـل، نفت سـفید، سـوخت های دیزلی 

یـا سـوخت جت مطـرح و وجـود خواهد داشـت.
تقاضـای  بـه اصطـالح  نفـت خـام  تقاضـای  پـس 

مشـتقه اسـت. بدیـن ترتیـب اگـر بـه هـر دلیلـی 
تقاضـای فـراورده کـم شـود، قیمـت نفت خـام هم 
افـت خواهـد کـرد. بـه طـور مثـال اگـر بـه دلیـل 
شـود،  لغـو  سـفرها  و  پروازهـا  کرونـا،  از  نگرانـی 
تقاضـای بنزیـن، دیـزل، سـوخت جـت و بـه تبـع 
آن تقاضـای نفـت کـم شـده و قیمـت نفـت خـام 
افـت قابل توجهـی را تجربه می کنـد. در مقابل آن، 
شـوک عرضـه را داریم که مانند هـر کاالی دیگری، 
اگـر عرضـه کل نفـت خام کـم یا زیاد شـود، قیمت 
آن تغییـر می کنـد. بـه طـور نمونـه، هنگامـی کـه 
اوپـک برای دسـتیابی به یـک توافق نـاکام می ماند 
بـازار نفـت با شـوک مثبـت عرضـه مواجـه خواهد 

 . شد
در مقابـل وقتـی بـه دلیـل طوفـان یـا خرابـکاری، 
بخشـی از خـط لولـه یـا تاسیسـات نفتـی تخریـب 
می شـود، ما شـوک منفی عرضه را خواهیم داشـت 
کـه خود سـرفصل دیگری در بازار قلمداد می شـود. 
در ایـن صـورت وقتـی بازار با شـوک مثبـت عرضه 
)جنـگ روسـیه و عربسـتان بـرای عرضـه مـازاد( 
مواجـه شـود، قیمـت نفـت خام افـت خواهـد کرد. 
بـه هـر صـورت قیمت نفت خـام بـه دو دلیل کامال 
مسـتقل از هـم می تواند افت کند. اگـر فقط قیمت 
را رصـد کنیـم نمی توانیـم تشـخیص دهیـم که آیا 
افـت قیمـت بـه دلیل شـوک منفـی تقاضا بـوده یا 
بـه خاطر شـوک مثبـت عرضه. تشـخیص این مهم 
نیـاز بـه دانـش بـازار و در مرحله بعـدی، مدل های 

اقتصادسـنجی و اقتصادی سـاختاری دارد.
در نتیجـه و بـر اسـاس نظریه اعالم شـده از سـوی 

کارشناسـان نفتـی بایـد گفت که:
الـف - افـت قیمت ناشـی از شـوک عرضه و شـوک 
تقاضـا پیامدهـای خیلـی متفاوتـی بـرای صنایـع 
مختلـف بـه همـراه دارد. یعنـی اگر افـت قیمت به 

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/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA/
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پيش نياز خلوت سازی شهرها
رضا خسروی

دو هفته قبل در روزنامه اقتصاد تجربه جهانی 
مقابله با كرونا توضيح داده و مشخصا از دولت 
به  كند.  توجه  روش ها  این  به  تا  شد  خواسته 
هرحال امروز در وضعيتی قرار داریم كه نمی شود 
به گذشته بازگشت و اقداماتی را انجام داد یا از 
به  باید  امروز  كرد.  پيش گيری  اقدامات  برخی 

آینده نگاه كرد و بر اشتباه نکردن متمركز بود.
تجربه جهانی در همین یک ماه اخیر راه گشای ما 
باید طی  قیمتی  به هر  است که  راهی  ادامه  برای 
شود؛  گذاشته  کنار  باید  بی نتیجه  بحث  های  شود. 
اپیدمی است.  این  اولویت، شکست  تنها  زیرا االن، 
اما اگر تمام توصیه های سازمان های بهداشتی دنیا و 
تجربه  کشورها را کنار هم بگذاریم چند گزاره بسیار 

مهم را می توان بیان کرد.
زمان  و حداقل  ندارد  درمانی  ویروس  این  نخست: 
ماه  تا 18  به 12  نزدیک  واکسن  به  برای رسیدن 

است.
دوم: موثرترین روش مقابله، شکستن زنجیره انتقال 
ویروس و شناسایی افراد واقعا درگیر بیماری است.

سوم: نیازهای بهداشتی و دارویی قطعا برای پوشش 
همه مردم کافی نیست و فقط باید افراد واقعا درگیر 
این ویروس را در بیمارستان ها تحت مراقبت قرار 
داد وگرنه خود بیمارستان ها به منبع انتقال تبدیل 

می شوند.
اما برای موفق بودن در شکست ویروس و غلبه بر 
اثرات همزمان و بعدی ناشی از آن الزم است یک 
بسیار  کشور  شرایط  شود.  طراحی  منسجم  بسته 
حساس است و گذر از این تنگه خطرناک می تواند 
حیاتی باشد و البته گذشته نشان می دهد حاکمیت 

همواره با تدبیر از سخت ترین بزنگاه ها به سالمت و 
موفقیت عبور کرده است. در تجربه کشورها شامل 
دید که  و کره جنوبی می توان  ژاپن  آمریکا،  ایتالیا، 
قرنطینه  شامل  بهداشتی،  اقدامات  موفقیت  شرط 
اقتصادی  فعالیت های  تعطیلی  و  مسافرت  منع  و 
حمایتی  و  مالی  پرقدرت  بسته  یک  با  همراه  باید 
بلکه  باشد،  قطره ای  نباید  اقدامات  باشد؛  اقتصادی 
انجام  منسجم  و  فوری  به صورت  و  همه جانبه  باید 
بگیرد. تجربه این مدت در دنیا نشان می دهد بدون 
از  نباید  و  نمی توان  اقتصادی  حمایتی  بسته  این 
مردم خواست یا آنها را مجبور به قرنطینه یا سایر 
قالب  در  باید  حمایتی  اقدامات  این  کرد.  اقدامات 
که  خانواده هایی  همه  به  نقدی  سریع  کمک های 
دست  از  قرنطینه  شرایط  در  را  خود  درآمد  منبع 
هستند  آنهایی  خانواده ها  این  باشد.  می دهند، 
یا  دولت  از  ثابتی  درآمد  خانواده،  سرپرست  که 
در  به راحتی  افراد  این  ندارد.  وابسته  شرکت های 
سامانه یارانه های کشور قابل شناسایی هستند. تمام 
خانواده ها باید به میزان حداقل حقوق یک ماه یک 
خانواده کارگری یا کارمندی، مبالغی را در حساب 
باید  اقدام،  این  کنار  در  کنند.  دریافت  خودشان 
بسته حمایت از صنایع کوچک و صاحبان مشاغل 
سود های  معافیت  مالیاتی،  تخفیف  به صورت  آزاد 
بانکی و نیز اعطای وام های سرمایه در گردش اقدام 
کرد. همه این اقدامات باید به صورت یک بسته اجرا 
شود تا موفقیت آن تضمین شود. فرصت تعطیالت 
عید بهترین فرصت برای اجرای این طرح و قرنطینه 
وارد  مردم  و  به شرکت ها  آسیب  کمترین  تا  است 
اشتباهات  این بار  سیاست گذاران،  اینکه  امید  شود. 
هفته  دو  طی  و  به سرعت  و  نکنند  تکرار  را  قبلی 
و  شود  متوقف  کشور  در  بیماری  این  رشد  آینده 

مردم به زندگی طبیعی خود بازگردند.

وزیرخارجه به دبيركل سازمان ملل نامه نوشت

درخواست كرونایی ظریف از 
جامعه جهانی

وزیرخارجه  ظریف،  محمدجواد   : دنيای اقتصاد 
ایران در نامه ای خطاب به دبيركل سازمان ملل 
متحد كه رونوشت آن برای روسای سازمان های 
كشورها  همه  امورخارجه  وزرای  و  بين المللی 
تحریم های  تمامی  »رفع  خواستار  شد،  ارسال 
یک جانبه و غيرقانونی آمریکا عليه ایران برای 

مقابله با كرونا« شد.

صندوق  به  خطاب  توییتی  در  ظریف  همچنین 
این  آمادگی  اعالم  به  اشاره  با  پول  بین المللی  به 
صندوق برای کمک به کشورها برای مقابله با کرونا 
تاکید کرد که بانک مرکزی ایران خواستار دسترسی 
سخنگوی  همزمان  است.  تسهیالت  این  به  فوری 
اخیر  اظهارات  به  واکنش  در  ایران  وزارت خارجه 
بهترین  آمریکا  ما در  اینکه  بر  ترامپ مبنی  دونالد 
پزشکان جهان را داریم  و به ایران پیشنهاد کمک 
پزشکان  به  نیازی  »ایران  کرد:  تاکید  داده ایم ، 

آمریکایی ندارد.«
مانع آمریکا در مقابل کرونا

گوترش،  آنتونیو  به  خطاب  نامه  این  در  ظریف 
»در  است:  نوشته  متحد،  ملل  سازمان  دبیرکل 
شرایطی که این ویروس شهرها و روستاهای ما را 
دیگر  بر خالف   - ما  ملت  در می نوردد،  به سرعت 
شدیدترین  عواقب  از  دنیا-  شده  مبتال  ملت های 
که  تاریخ  اقتصادی  تروریسم  گسترده ترین  و 
به صورت غیرقانونی و فراسرزمینی از ماه مه  2018 
تعهداتش  نقض  پی  در  ایاالت متحده  دولت  توسط 
ملل  سازمان  امنیت  شورای   2231 قطعنامه  ذیل 
تالش  تاکید  با  ظریف  می برد.«  رنج  شده،  اعمال 
نهایت  »در  افزود:  ایران  پزشکی  کادر  شبانه روزی 
اقتصادی  تروریسم  مانع  با  ویروس  این  شکست 

دولت ایاالت متحده مواجه شده است.«
روز  که  نامه  این  در  ظریف  »ایسنا«  گزارش  به 
پنج شنبه منتشر شد با اشاره به اظهارات وزیرخارجه 
آمریکا که گفته مردم ایران اگر می خواهند گرسنه 
وقیحانه  دستورات  تسلیم  باید  دولتشان  نمانند 
بیگانگان شود، گفت: »اکنون همان مقام آمریکایی 
ارسال  آنجا پیش رفته که علنا  تا  تمام  با بی شرمی 
گرفته  خود  گروگان  به  را  ایران  مردم  برای  دارو 
و  غیرقانونی  زیاده خواهی های  به  را  دارو  فروش  و 
متن کامل

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-64/3635453-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C?pr=1
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اقتصاد ایران

هدف ایران از درخواست وام 5 ميليارد دالری از 
»IMF« چيست؟

دو نامه به دو نهاد جهانی
نهادهای  به  مهم  نامه   2 ایران   : اقتصاد  دنيای 
نوشت.  كرونا  با  مقابله  راستای  در  بين المللی 
بانک  نامه اول را عبدالناصر همتی، رئيس كل 
مركزی به رئيس صندوق بين المللی پول نوشت 
این  از  فوری  وام  دالر  ميليارد  درخواست 5  و 
محمدجواد  دوم،  نامه  نویسنده  كرد.  صندوق 
ظریف و گيرنده آن، دبيركل سازمان ملل متحد 
بود كه در آن ظریف خواستار پایان تحریم های 
دولت ایاالت متحده شده است. نامه ظریف به 
مقابله  برای  دیپلماسی  ابزارهای  ملل،  سازمان 
با كرونا را فعال كرد كه می تواند آمریکایی ها را 
در شرایط فعلی، به جهت حقوق بشری با چالش 
جدی مواجه كند. ضمن اینکه تحریم ها به شکل 
با  مبارزه  راستای  مانع مهم در  نيز یک  واقعی 
كرونا در ایران به حساب می آید. نامه رئيس كل 
بانک مركزی نيز با هدف تامين مالی مبازره با 
كرونا نگاشته شده است. ایران در قالب وام های 
درخواست  پول  بين المللی  صندوق  ضروری 
كرده به ميزان 1۰۰ درصد سهامش در صندوق، از 
وام های نوع RFI )تسهيالت تامين مالی سریع( 
دولت  می دهد  نشان  محاسبات  كند.  استفاده 
برای پرداخت 3 ميليون تومان یارانه برای مقابله 
با كرونا به 7۰ ميليون ایرانی، به حدود یک سوم 
این وام احتياج خواهد داشت؛ عملی كه ضمانت 
اقتصادی قرنطينه خانگی خواهد شد. منابع باقی 
واردات  راستای تسهيل  نيز می تواند در  مانده 

اقالم ضروری بهداشتی و درمانی به كار  آید.
ایران برای مقابله با کرونا، پس از بیش از نیم قرن 
پول  بین المللی  صندوق  از  مالی  کمک  درخواست 

کرده است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، مبلغ 
درخواستی 5 میلیارد دالر است. اما برخی این نگرانی 
در  ایران  وضعیت  به  باتوجه  که  می کنند  مطرح  را 
FATF و تحریم های بانکی، ایران قادر به استفاده از 
ابزار IMF برای مقابله با کرونا نیست. »دنیای  این 
اقتصاد« در این گزارش ضمن مرور سازوکار دریافت 
این  فرصت های  پول،  بین المللی  صندوق  از  وام 
اجرای  در  خانوارها  به  انگیزه بخشی  برای  کمک ها 

قرنطینه خانگی را بررسی می کند.
تقاضای کمک 5 میلیارد دالری

از  پول  بین المللی  صندوق  با  ایران  همکاری  آغاز 
 1323 ماه  دی  با  مصادف   1945 سال  دسامبر 
شمسی آغاز شده است، یعنی بیش از 75 سال. اما 
به میزان بسیار  تنها دوبار و آن هم  این سال ها،  در 
کم از وام های صندوق استفاده شده است. اولین وام 
اعطاشده به ایران در سال 1335 هجری شمسی بوده 
و رقم این وام حدود 5/ 17 میلیون دالر گزارش شده 
است. همچنین در سال 1339 هجری شمسی نیز 
صندوق بین المللی پول یک وام دیگر اعطا کرد که 
رقم آن نیز به حدود 5/  22 میلیون دالر می رسد. 
این سال ها حدود 40 میلیون  ایران طی  در نتیجه 
دالر اخذ کرده و در مدت کوتاهی بازپرداخت کرده 
است. دلیل اصلی هم این است که معموال صندوق 
هنگامی که تراز تجاری کشورها با مشکل و بحران 
مواجه می شود، وام های خاص را برای این کشورها 
در نظر می گیرد. اما ایران به دلیل درآمدهای نفتی 
به طور ساختاری دچار کسری تراز پرداخت ها نشده و 
به این دلیل عموما نیاز کمتری به تسهیالت صندوق 
بین المللی پول داشته است. در هنگام تحریم ها هم 
تراز تجاری با مشکل خاصی مواجه نبود که نیاز به 
تسهیالت از صندوق باشد. اما این بار، به دلیل مواجهه 
با کرونا و تعطیلی کسب وکارها، ایران قصد دارد از 

ابزارهای اورژانسی صندوق برای کمک به کشورهای 
با کرونا،  دنیا  بهره گیرد. در بحبوحه مواجهه  عضو 
بین المللی  صندوق  رئیس  جورجیوا«  »کریستالینا 
دالری  میلیارد   50 کمکی  بسته  تخصیص  از  پول 
گزارش  به  داد.  خبر  کرونا  ویروس  با  مقابله  برای 
»بالفاصله«  مالی  کمک  این  کرد  اعالم  او  »ایبنا«، 
در دسترس کشورهای کم درآمد و بازارهای نوظهور 
قرار خواهد گرفت. بخش اعظم این کمک بدون بهره 
بوده و کشورها برای استفاده از آن نیازی ندارند تا 
از پیش برنامه ای را به صندوق معرفی کرده باشند. 
برنامه کاری صندوق این است که نیازهای مالی را 
این  با  همکاری  با  و  کرده  بازبینی  کشور  به  کشور 
کشورها اطمینان حاصل کند که بدون فوت وقت به 
نیازهای مالی آنها پاسخ دهد. البته بانک جهانی نیز 
از بسته 12 میلیاردی خود در قالب وام ضروری قابل 
تخصیص به کشورهای درگیر با پیامدهای نامطلوب 
کرونا  ویروس  از شیوع  ناشی  اقتصادی  و  بهداشتی 
اکنون عبدالناصر همتی، رئیس کل  بود.  خبر داده 
این  از  بهره مندی  برای  که  داد  خبر  مرکزی  بانک 
حق ایران، روز جمعه 1۶اسفند ماه، نامه ای به خانم 
اعالن  »براساس  است:  نوشته  جورجیوا  کریستالینا 
رسمی شما برای پشتیبانی از اعضا، از جمله ایران و 
با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در کشورمان 
و ضرورت تداوم پر قدرت اقدامات پیشگیری، درمان 
میزان  به  توجه  با  آن،  اقتصادی  آثار  با  مقابله  و 
سهمیه جمهوری اسالمی ایران در صندوق، خواستار 
 )RFI(سریع مالی  تامین  تسهیالت  از  بهره مندی 
درحدود 5 میلیارد دالر می باشیم.« اما ابزار تسهیالت 
تامین مالی سریع یا RFI چه جایگاهی در صندوق 

بین المللی پول دارد؟
RFI چیست؟

را  ابزارهایی  و  تسهیالت  پول  بین المللی  صندوق 

برای کمک به کشورها در پاسخ به اثرات اقتصادی 
ویروس چینی در نظر گرفته که یکی از مهم ترین این 
 RCF ،ابزارها، وام های اورژانسی است. در این قالب
)تسهیالت اعتباری سریع( و RFI )ابزار تامین مالی 
برای کشورهای  را  مالی ضروری  سریع( کمک های 
ارائه یک برنامه کامل اقتصادی،  عضو بدون نیاز به 
میلیارد  حداکثر40  )تا  وام ها  این  می کند.  مهیا 
برای  نوظهور و 10 میلیارددالر  بازارهای  برای  دالر 
برای  سریع  بسیار  می تواند  کم درآمد(  کشورهای 
پول  بین المللی  به کشورهای عضو صندوق   کمک 
پرداخت شود تا قادر باشند سیاست هایی برای حل 
به کار گیرند. در سال  را  از جمله کرونا  بحران هایی 
201۶، صندوق بین المللی پول به اکوادور، برای یکی 
از بزرگ ترین زلزله های یک دهه اخیر، وام ضروری 
RFI پرداخت کرد. این نهاد اولین نهاد مالی بین المللی 
ابوال،  با شیوع  مقابله  برای  بود که در سال 2014، 
تامین مالی مضاعفی را برای گینه، لیبریا و سیرالئون 
تدارک دید. این اقدام به این کشورها کمک کرد تا 
فضایی در بودجه  برای مخارج سالمتی در شرایط 
بحرانی در نظر گرفته شود. ایران اکنون درخواست 
5 میلیارد دالر کمک مالی در قالب RFI کرده است. 
این نوع وام برای گستره وسیعی از نیازهای اورژانسی 
کاربرد دارد، از شوک های قیمتی در بازارهای کاال، 
فجایع طبیعی، شرایط مبارزه تا فوریت های حاصل 
از شکنندگی اقتصاد. RFI برای موقعیت هایی طراحی 
اقتصادی مشخص ضروری  برنامه  آنها،  شده که در 
سال  هر  برای   RFI به  دسترسی  نیست.  ممکن  یا 
محدود به 50 درصد سهمیه کشورها در صندوق و 
برای مجموع 100 درصد سهمیه کشورها در صندوق 
است. ایران اکنون می خواهد از ظرفیت 100 درصد 
سهمیه اش استفاده کند. ایران در صندوق بین المللی 
 SDR .سهمیه دارد SDR پول در حدود 5/ 3 میلیارد
متن کاملمتن 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/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA/
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/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA/
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یادداشت

متن کامل

و  شده  بیشتر  جا  همه  اینترنتی  خرید  روزها  این 
مصرف کنندگانی که آنالین خرید می کنند، سفارش 
یک جفت  چه  می خواهند؛  سریع  و  دقیق  را  خود 
آماده.  غذای  و چه  برقی  لوازم  باشد، چه  گوشواره 
آنها همچنین انتظار دارند اجناس خود را با قیمت 
مشکل،  هرگونه  بروز  صورت  در  و  بخرند  خوبی 
ضمن،  در  کنند.  دریافت  فروش  از  پس  خدمات 
در  هم  با  به شدت  الکترونیک  تجارت  شرکت های 
رقابت هستند تا متمایز باشند و انتظارات رو به رشد 
مصرف کننده را برطرف کنند و فروش آنالین را وارد 

مرحله بعد کنند.
مدیران اجرایی حوزه تجارت الکترونیک در نشست 
»نمایشگاه مرکز خرده فروشی بیکر« )Baker( که 
در  شد،  برگزار  نیویورک  شهر  در   2019 سال  در 
مورد استراتژی ها و چالش های خود در این زمینه 

لور،  مارک  سخنرانان،  میان  در  کردند.  گفت وگو 
مدیرعامل واحد تجارت الکترونیک شرکت والمارت 
آمریکا هم حضور داشت. لور یک کارآفرین سریالی 
 Jet.com، وب سایت های  تاکنون  که  است  موفق 
الکترونیک  تجارت  برند  چند  و   Diapers.com
اینکه  از  بعد  را تاسیس کرده است.  برجسته دیگر 
Jet.com در سال ۲۰۱۶ تحت تملک والمارت 
پاسخ  در  رسید.او  خود  فعلی  سمت  به  او  درآمد، 
برجسته  شرکت های  بین  رقابت  آینده  اینکه  به 
تجارت الکترونیک و خرده فروشی های فیزیکی مثل 
می کند  فکر  که  گفت  می بیند،  چگونه  را  والمارت 
فروشگاه های فیزیکی که استراتژی درستی دارند از 
مزیت قابل توجهی برخوردارند، چون بازی به سمت 

باال رفتن هر چه بیشتر سرعت ارسال کاال می رود.
او در توضیح گفت که کسب وکارها برای باال بردن 

دو  یا  روز  همان  در  مثال   – کاال  ارسال  سرعت 
و  کنند  مدیریت  را  خود  موجودی  باید   – ساعته 
به جای یک انبار مرکزی بزرگ، تعداد زیادی انبار 
کوچک در نقاط مختلف داشته باشند. او گفت که 
دارد که 100  آمریکا  در کل  انبار  والمارت 4700 
هزار محصول در هر کدام از آنها قرار گرفته است. 
محصولی  ترافیک  والمارت  فیزیکی  فروشگاه های 
مثبت  آنها  عملیاتی  سود  حاشیه  و  دارند  باالیی 
است و این موضوع به پوشش دادن هزینه تکمیل 

سفارش ها خارج از انبارها هم کمک می کند.
جابه جایی  برای  نیروها  تعداد  والمارت  عالوه،  به 
نیروها در  این  و درحال حاضر  داده  افزایش  را  کاال 
سه هزار فروشگاه این شرکت فعال هستند. برنامه 
آنها این است که این زنجیره را گسترش دهند تا 
»مشتری با کمترین هزینه نهایی ممکن، خریدش 
را پشت ماشینش بگذارد. زیرساخت ها طوری فراهم 
هم  آمازون  از  خرید  از  حتی  امکان  این  که  شده 

ارزان تر تمام شود.«
لور همچنین یک برنامه نوآورانه را توصیف کرده که 
در آن والمارت، سفارش خواربار مشتریان را به طور 
مستقیم به یخچال آنها می فرستد؛ حتی وقتی فرد 
خودش در خانه حضور ندارد. این مفهوم جدید در 
پاییز 2019 در سه بازار راه اندازی شد. او می گوید: 
تا  کرده  ممکن  را  اتفاق  این  هوشمند  »تکنولوژی 
اپلیکیشن  طریق  از  است،  کار  سر  مثال  که  فردی 
کمک  با  سپس  و  کند  ثبت  را  خود  سفارش 
دوربین هایی که روی لباس کارمند والمارت نصب 
شده، روند رسیدن سفارش به خانه و جای دادن آن 

در یخچال و ترک کردن خانه را رصد کند.«
با اینکه این سناریو ممکن است باعث تعجب همه 
شود و راه دادن فرد غریبه وقتی خودتان در خانه 
اشاره  لور  اما  برسد،  نظر  به  غیرمعقول  نیستید 

می کند که اشتراک گذاشتن خانه خودتان از طریق 
در  غریبه  فرد  یک  اینکه  دادن  اجازه  و   Airbnb
یکی از اتاق های شما بخوابد هم در ابتدا عجیب و 
اولین  اضافه می کند،  او  نظر می رسید.  به  نامعقول 
مصرف کنندگانی که از این سرویس استفاده کردند، 
از آن  اما حاال مشتاقانه  ابتدا کمی تردید داشتند، 

استقبال می کنند.
 تجارت الکترونیک جهانی

 ،)Bernardine Wu( وو  برناردین 
فیت فورکامرس  شرکت  مدیرعامل  و  موسس 
شرکت های  به  که   )FitForCommerce(
تجارت الکترونیک مشاوره می دهد و به آنها کمک 
می کند تصمیم های سرمایه گذاری هوشمند بگیرند، 
باشد،  باالتر  ریسک  چه  هر  روزها  »این  می گوید: 
کیفیت فعالیت ها بیشتر است و این چرخه هر روز 
سریع تر می شود.« افراد پنلی که او در آن سخنرانی 
می کرد، با این موضوع موافق بودند. آنها همچنین 
این نظر خانم وو را که مشتریان امروز به سرویس 
یعنی  گذاشتند:  اشتراک  به  دارند،  نیاز  تک کانالی 
مشتری می خواهد هر زمان و هر کجا که می تواند، 
کند.  خرید  خودش  مطلوب  برند  و  فروشگاه  از 
مبنا  این  الکترونیک طبق  تجارت  خرده فروش های 

درحال کار کردن هستند.
 Christiane( پندارویس  کریستیان  نظر  از 
الکترونیک  تجارت  ارشد  معاون   )Pendarvis
کاربردپذیری   ،)FullBeauty( فول بیوتی  شرکت 
می کند  اشاره  او  است.  مهم  بسیار  موبایل،  عالی 
که شرکت فول بیوتی که کسب وکار فروش پوشاک 
به  مستقیم  فروش  شرکت  یک  است،  بزرگ  سایز 
مصرف کننده است. اما با اینکه کاتالوگ های شرکت 
 80 می شوند،  محسوب  کلیدی  بازاریابی  ابزار  یک 
انجام  دیجیتال  به صورت  شرکت  فروش  درصد 

آیا خرده فروش ها در صنایع مختلف از پس نيازهای روزافزون مشتریان برمی آیند؟

تجارت الکترونيک و مصرف كنندگان امروز

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3634035-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AA
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