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ادامه در صفحه 12

در نامه سندیکا به مدیرعامل توانیر مطرح شد؛ 

ضرورت اعالم تنفس در قراردادهای صنعت برق
مهندس  از  نامه ای  طی  ایران  برق  صنعت  سندیکای 
کرد  درخواست  توانیر  شرکت  مدیرعامل  متولی زاده، 
جاری  قراردادهای  خصوص  در  الزم  چاره اندیشی های 
صنعت برق )توزیع و انتقال( صورت گرفته  و دوره تنفس 

برای آنها اعالم شود. 
و  فعلــی کشــور  اســت شــرایط  آمــده  نامــه  ابتــدای   در 
محدودیت هــای داخلــی و بین المللــی ناشــی از شــیوع ویــروس 
ــه شــمار مــی رود.  ــارز شــرایط فورس مــاژور ب ــا، مصــداق ب کرون
از ســوی دیگــر بــا افزایــش جهــش وار و تالطمــات شــدید نــرخ 
ارز و فلــزات در ســال 1399)حــدود 50 درصــد افزایــش( کــه در 
شــرایطی کامــال مشــابه ســال 97 در حــال وقــوع اســت، تعــادل 
اولیــه بــه ویــژه شــرایط "مالــی" و "زمانــی" قراردادهــا مختــل 
ــای  ــیوع بیماری ه ــه ش ــود اینک ــا وج ــن ب ــت. لیک ــده اس ش
واگیــردار جــزو شــرایط فورس مــاژور قراردادهــا بــوده و در 
شــرایط عمومــی پیمــان نیــز بــه صراحــت بــه آن اشــاره شــده، 
تاکنــون دســتورالعملی از ســوی وزارت نیــرو یــا شــرکت توانیــر 
بــرای تعیین تکلیــف شــرایط کنونــی قراردادهــای ایــن صنعــت 
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 )توزیع و انتقال( صنعت برق چاره اندیشی در خصوص قراردادهای جاریدرخواست موضوع: 
   

 با سالم و احترام؛
شررایط   برارز  مصردا   کرونرا   ویررو   شیوع از المللی ناشیداخلی و بین هایمحدودیت کشور و فعلی همانطور که مستحضرید شرایط

درصرد   50)حردود  1399در سرا   وار و تالطمات شردید نررا ارز و فلرزات    رود. از سوی دیگر با افزایش جهشبه شمار می ماژورفور 
قراردادها مختل شرده   "زمانی"و  "مالی"  تعاد  اولیه به ویژه شرایط در حا  وقوع است 97مشابه سا   کامالدر شرایطی که افزایش( 

صرراحت  به نیز  مانیپ یعموم طیبوده و در شرا هاماژور قراردادفور  طیجزو شرا رداریواگ یهایماریب وعیشاست. لیکن با وجود اینکه 
 تکلیف شرایط کنرونی قراردادهرای ایرن صرنعت      تاکنون دستورالعملی از سوی وزارت نیرو یا شرکت توانیر برای تعیینبه آن اشاره شده

ابالغ نشده نیز  1399برای سا  از سوی سازمان مدیریت برنامه و بودجه کشور ستورالعمل جبرانی نرا ارز صادر نشده و از سوی دیگر د
 . است

ای مورد نیاز صرنای  کشرور از سروی    های اخیر تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و تامین تجهیزات واسطهطی ماهذکر است شایان 
اثرات روانری تیییرر    بانک مرکزی با اختال  شدید مواجه شده و عمال دسترسی واحدهای تولیدی و پیمانکاری به ارز مسدود شده است.

با محدودیت مواجه بوده مورد نیاز صنعت بر   اولیه و مواد ز اثرگذاشته و تقریبا تمامی اقالمیداخل ن بر بازارهای ساختمذکور تحوالت 
ایرن در حالیسرت کره بره دلیرل معرو  مانردن مطالبرات         شوند. فقط بصورت نقدی و در لحظه معامله میدر صورت امکان تامین نیز و 

اولیه و تجهیزات مورد نیراز   شرکت توانیر  عمال بخش خصوصی در خرید موادهای تابعه کاران صنعت بر  نزد شرکتانسازندگان و پیم
درصرد  40حردود   هزینه مناب  انسانی واحدهای تولیدی 99مضافا اینکه با افزایش نرا حقو  و دستمزد در سا  اند. ها ناتوان ماندهپروژه

 افزایش یافته است. 
به بعد به شماره افتاده و عبور از  1397های سا مربوط به  قراردادهایدر به ویژه زنجیره تامین صنعت بر  با عنایت به اینکه نفس لذا 

  بحران کنونی اقتصادی کشور بدون همکاری و برخورد متناسب از سوی کارفرمایان ممکن نخواهد بود  ایرن سرندیکا بره نماینردگی از    
نماید برا  کننده کاال و خدمات صنعت بر  کشور از آن مقام محترم درخواست میتامینشرکت سازنده  پیمانکار  مهندسی مشاور و  500

 وآرامش نسبی بر بازار  بازگشتبه سرانجام رسیدن مدیریت نرا ارز از سوی بانک مرکزی و تا اعالم تنفس در قراردادها دستور فرمایید 
های تابعه ( از هرگونه اقدام قراردادی توسط شرکت1399 قل تا آذرماهحدا)قراردادها  نحوه پیشبردگیری برای فراهم شدن امکان تصمیم

 و زیرمجموعه شرکت توانیر جلوگیری شود.
 نماید.سپاسگزاری میجنابعالی پیشاپیش از توجه 
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متن کامل

توسعه زنجیره صنعت برق خورشیدی کشور با هدایتگری صندوق نوآوری
 موافقت نامه همکاری دوجانبه برای توسعه زنجیره ارزش صنعت برق خورشیدی کشور و مدیریت 
و  داخلی  فنی  دانش  از  استفاده حداکثری  با هدف  زنجیره  حلقه های  با  مرتبط  پروژه های  اجرای 

توانمندی شرکت های دانش بنیان میان صندوق نوآوری و شکوفایی و شرکت فراب به امضا رسید.
به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی صندوق نوآوری وشکوفایی، در حاشیه جلسه روز دوشنبه کارگروه 
صندوق های پژوهش و فناوری که با حضور منصور غالمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و احمدی رییس 
برق  صنعت  ارزش  زنجیره  توسعه  برای  دوجانبه  همکاری  موافقنامه  شد،  برگزار  مدرس  تربیت  دانشگاه 
خورشیدی کشور و مدیریت اجرای پروژه های مرتبط با حلقه های زنجیره با هدف استفاده حداکثری از دانش 
فنی داخلی و توانمندی شرکت های دانش بنیان میان علی وحدت رییس صندوق نوآوری و شکوفایی و 

صــادر نشــده و از ســوی دیگــر دســتورالعمل 
جبرانــی نــرخ ارز از ســوی ســازمان مدیریــت 
ــز  ــرای ســال 1399 نی ــه و بودجــه کشــور ب برنام

ــالغ نشــده اســت. اب
در ادامــه تاکیــد شــده اســت طــی ماه هــای اخیــر 
ــه و تامیــن  ــرای واردات مــواد اولی تخصیــص ارز ب
تجهیــزات واســطه ای مــورد نیــاز صنایــع کشــور از 
ســوی بانــک مرکــزی بــا اختــالل شــدید مواجــه و 
عمــال دسترســی واحدهــای تولیــدی و پیمانــکاری 
بــه ارز مســدود شــده اســت. اثــرات روانــی تغییــر 
تحــوالت مذکــور بــر بازارهــای ســاخت داخــل نیــز 
اثــر گذاشــته و تقریبــا تمامــی اقــالم و مــواد اولیــه 
ــت مواجــه  ــا محدودی ــرق ب ــت ب ــاز صنع ــورد نی م
بــوده و در صــورت امــکان تامیــن نیــز فقــط 
ــوند.  ــه می ش ــه معامل ــدی و در لحظ ــورت نق بص
ــدن  ــوق مان ــل مع ــه دلی ــه ب ــن در حالیســت ک ای
ــرق  ــکاران صنعــت ب ــات ســازندگان و پیمان مطالب
ــال  ــر، عم ــرکت توانی ــه ش ــرکت های تابع ــزد ش ن
بخــش خصوصــی در خریــد مواداولیــه و تجهیــزات 
مــورد نیــاز پروژه هــا ناتــوان مانده انــد. مضافــا 
ــتمزد در  ــوق و دس ــرخ حق ــش ن ــا افزای ــه ب اینک
انســانی واحدهــای  ســال 99، هزینــه منابــع 

ــه اســت. ــش یافت ــدی حدود40درصــد افزای تولی
ــره  ــس زنجی ــه نف ــه اینک ــت ب ــا عنای ــان ب در پای
ــای  ــژه در قرارداده ــه وی ــرق ب ــت ب ــن صنع تامی
مربــوط بــه ســال های 1397 بــه بعــد بــه شــماره 
افتــاده و عبــور از بحــران کنونــی اقتصــادی کشــور 
ــوی  ــب از س ــورد متناس ــکاری و برخ ــدون هم ب
ــه  ــندیکا ب ــود، س ــد ب ــن نخواه ــان ممک کارفرمای
ــکار،  ــازنده، پیمان ــرکت س ــی از  500 ش نمایندگ
ــات  ــده کاال و خدم مهندســی مشــاور و تامین کنن
صنعــت بــرق کشــور از مدیرعامــل شــرکت توانیــر 

علی وکیلی مدیرعامل شرکت فراب )پیمانکار اصلی 
احداث نیروگاه های آبی در ایران( منعقد شد.

برق  صنعت  زنجیره  موافقت نامه،  این  اساس  بر 
اکتشافات  از  که  است  ارزشی  زنجیره  خورشیدی 
ایجاد  تا  و  شود  می  آغاز  سیلیس  مناسب  منابع 
نیروگاه های متمرکز و غیرمتمرکز برق خورشیدی 

ادامه می یابد.
مقدماتی  مطالعات  شامل  موافقت نامه  این  اول  فاز 
از طریق بررسی پژوهش های اولیه، تکمیل یا انجام 
مطالعات مجدد و مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی 
برای تصمیم گیری نهایی ورود به سرمایه گذاری در 
توسعه زنجیره ارزش صنعت برق خورشیدی کشور 
توسعه  مدل  راه،  نقشه  تدوین  همچنین  است. 
و  مختلف  فازهای  در  بالقوه  شرکای  شناسایی  و 
برنامه ریزی برای توجیه نهادهای سیاست گذاری و 
موافقت نامه  این  اول  فاز  اقدامات  دیگر  از  حمایتی 
یک  مزبور،  موافقت نامه  بر  عالوه  بود.   خواهد 
بنیان  دانش  شرکت  بین  نیز  همکاری  تفاهم نامه 
به منظور همکاری  تربیت مدرس  فراب و دانشگاه 
توسعه  زمینه  در  آموزشی  و  پژوهشی  مطالعاتی، 
و  کشور  خورشیدی  برق  صنعت  ارزش  زنجیره 

مدیریت اجرایی پروژه های مرتبط امضا شد.
محور اول این تفاهم نامه شامل در اختیار قرار دادن 
نتایج حاصل از اجرای طرح مطالعاتی ملی سیلیکون 
اقدامات  ادامه  زمینه سازی  هدف  با  خورشیدی 
خورشیدی  انرژی  صنعت  زنجیره  توسعه  اجرایی 
تحقیق  و  تکمیل  آن  بر  عالوه  است.  کشور  در 
مطالعات توسعه زنجیره صنعت خورشیدی با هدف 
سرمایه گذاری  در  نهایی  تصمیم گیری  زمینه سازی 
برای ایجاد این زنجیره و تعیین محورهای مطالعاتی 
دیگر  از  زمینه  این  در  آتی  توسعه ای  تحقیقات  و 

محورهای این تفاهم نامه است. 

ــس در  ــالم تنف ــا اع ــت ب ــرده اس ــت ک درخواس
ــت  ــیدن مدیری ــرانجام رس ــه س ــا ب ــا، ت قرارداده
نــرخ ارز از ســوی بانــک مرکــزی و بازگشــت 
ــازار و فراهــم شــدن امــکان  ــر ب آرامــش نســبی ب
ــا  ــبرد قرارداده ــوه پیش ــرای نح ــری ب تصمیم گی
)حداقــل تــا آذرمــاه 1399( از هرگونــه اقــدام 
و  تابعــه  شــرکت های  توســط  قــراردادی 

ــود. ــری ش ــر جلوگی ــرکت توانی ــه ش زیرمجموع

http://tnews.ir/site/f35d164702294.html
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سوء استفاده از بخشنامه ستاد 
تنظیم بازار درباره ترخیص 

کاالهای وارداتی
مدیرعامل دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال 
و  معدن  صنعت،  وزارت  سرپرست  به  نامه ای 
تجارت اعالم کرد که بخشنامه ای از سوی ستاد 
بازار صادر شده که کاالهای موجود در  تنظیم 
در  کاال  صاحب  که  صورتی  در  بنادر  انبارهای 
خصوص ماندگاری کاال قصور نداشته باشد، بیش 
از یک ماه رایگان خواهد بود که این رویه منجر 
به عدم ترخیص برخی کاالهای وارداتی در اسرع 

وقت شده است.
فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
ارسال  با  عدالت  و  شفافیت  دیده بان  عامل  مدیر 
نامه ای به سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اعالم کرد که بخشنامه ای از سوی ستاد تنظیم بازار 
صادر شده که کاالهای موجود در انبارهای بنادر در 
صورتی که صاحب کاال در خصوص ماندگاری کاال 
عمال  ماه  یک  از  بیش  دپوی  باشد،  نداشته  قصور 
رایگان خواهد بود. در این نامه آمده است این رویه 
نگهداری  به  کاال  صاحبان  تشویق  باعث  نوعی  به 
از  انبارها و در نتیجه سوءاستفاده  بی مورد کاال در 

آن شده است.
در این نامه آمده است:

»جناب آقای دکتر مدرس خیابانی
سرپرست محترم وزارت صمت

سالم علیکم؛
بر اساس گزارش های موجود، بخشنامه ای از سوی 
موجود  کاالهای  که  شده  صادر  بازار  تنظیم  ستاد 
در  کاال  صاحب  که  صورتی  در  بنادر  انبارهای  در 
باشد، دپوی  خصوص ماندگاری کاال قصور نداشته 
بیش از یک ماه عمال رایگان خواهد بود. این رویه 
به نوعی تشویق صاحبان کاال به نگهداری بی مورد 
کاالها در انبارها و در نهایت منجر به عدم ترخیص 

اقالم مذکور در سریع ترین زمان ممکن می شود.
صدور این بخشنامه در شرایطی که کشور به شدت 
به این کاالها نیاز دارد، جای تأمل دارد؛ چراکه با 
سوءاستفاده از این بخشنامه اقدام به دپوی کاال در 
بنادر صورت گرفته و بازار مایحتاج مردم به صورت 
طریق  از  مردم  نیاز  مورد  اقالم  و  تشنه  تصنعی 
عرضه  نجومی  قیمت های  با  رسمی  غیر  بازارهای 

می شود.
آن  مصوب  قیمت  که  خارجی  برنج  مثال؛  برای 
 17 از  بیش  مصرف  بازار  در  است،  تومان   8900
است  شایسته  می شود،  عرضه  تومان   500 و  هزار 
هر چه سریع تر قبل از گسترش این افزایش قیمت 
تصنعی به سایر کاالهای اساسی، دستور بازنگری و 
دستورکار  در  اشاره  مورد  بخشنامه  در  تجدیدنظر 
قرار گیرد و به سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان دستور فرمایید نسبت به رصد بازار 

و برخورد با متخلفین اقدام فوری نمایند.
با تشکر

علی اشرف نوری
مدیرعامل«

موضع گیری سنگین اروپایی ها 
علیه چین

اتحادیه اروپا به دولت چین هشدار داد در صورتی 
که این کشور بازار خود را بیشتر از شرایط کنونی 
برای حضور اروپایی ها باز نکند بر سرمایه گذاری 
چینی ها در کشورهای عضو اتحادیه محدودیت 

اعمال خواهد کرد.
به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس 
مجموع   2019 سال  در  اسپوتنیک،  از  نقل  به 
مبادالت تجاری چین و اتحادیه اروپا 560 میلیارد 
نفع  به  دالر  میلیارد   164 رقم  این  که  بود  دالر 

چینی ها بوده است.
توافق  یک  بستن  روی  که  مدت هاست  طرف  دو 
جامع در زمینه سرمایه گذاری کار می کنند و هدف 

از این توافق ایجاد فرصت های جدید برای اروپایی ها 
در چین است.

اقتصادی  والدیس دومبروفسکیس، معاون سیاست 
سال   5 حدود  البته  می گوید  اروپایی،  کمیسیون 
است که این روند جریان دارد و حاال مذاکرات دو 
فاز  وارد یک  به خاطر سخت  گیری چینی ها  طرف 

بحرانی شده است.
دارد در صورتی که چینی ها فضای  بروکسل قصد 
بازار  در  اروپایی  شرکت های  حضور  برای  بیشتری 
این شرکت فراهم نکنند محدودیت های جدیدی را 
بر سرمایه  گذاری شرکت های چینی در این اتحادیه 

فراهم کنند.
وی با بیان اینکه موانع جدی در ورود شرکت های 
هنوز  کرد  تاکید  دارد  وجود  چین  به  اروپایی 
که  دارد  وجود  اروپا  و  چین  بین  جدی  مشکالت 
باید قبل از امضای توافقنامه سرمایه گذاری بین دو 

طرف حل شود.
پیشتر انتظار می رفت که مذاکرات اروپا و چین در 

ماه سپتامبر سال گذشته به پایان برسد.
تجاری  سیاست  دبیر  ویاند،  سابین  گذشته  هفته 
کمیسیون اروپایی گفته بود که امیدوار است تا ماه 
جوالی شاهد کمی شفافیت بیشتر نسبت به اوضاع 

توافق با چین باشیم.
به صورت ویدئو کنفرانس نشستی  چند روز پیش 
اما  شد  برگزار  اروپا  اتحادیه  و  چین  مقامات  بین 

نتوانست به صدور بیانیه مشترک منجر شود.
سرمایه گذاری مستقیم چین در اتحادیه اروپا از صد 
دالر  میلیارد   19 به   2018 سال  در  دالر  میلیارد 
آن  دلیل  که  است  کرده  سقوط   2019 سال  در 
اعمال محدودیت  بیشتر در خروج سرمایه از سوی 
مناقشات  افزایش  و  نقدینگی  کاهش  چین،  دولت 

ژئوپلیتیک بین چین و اتحادیه اروپا بودند.



شماره  2666 9 تیــر 99

4

اقتصاد ایران

دو تصمیم مهم بانکی و مالیاتی 
برای تولیدکنندگان

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 
موانع  رفع  و  تسهیل  ستاد  تصمیم  اساس  بر 
طرف  شخصی  معامله  زمان  در  چنانچه  تولید، 
معامله واحد تولیدی در فهرست مؤدیان فاقد 
اعتبار سازمان امور مالیاتی قرار نداشته باشد و 
بعد از گذشت مدتی در این فهرست قرار گیرد، 
مسئولیتی متوجه مؤدی واحد تولیدی نخواهد 

بود.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شاتا، حسین 
مدرس خیابانی اظهار داشت: دو تصمیم خیلی مهم 
طی روزهای گذشته از سوی دولت به منظور حمایت 
از تولید کنندگان و واحدهای تولیدی صورت گرفته 
تولیدی  واحدهای  از  دسته  آن  آن،  اساس  بر  که 
به  باید  بودند،  گرفته  قرار  بانکها  تملک  تحت  که 
بازگردانده شود. به این معنا که بر  صاحبان اصلی 
اساس ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
مؤسسات  و  بانکها  اعتبار  و  پول  شورای  مصوبه  و 
دارایی  و  امالک  فروش  به  ملزم  اعتباری  و  مالی 

به  اقدام  بانکها  چنانچه  و  هستند  خود  مازاد  های 
تملیک واحدهای تولیدی نموده باشند مالک اولیه 
در صورت تقاضا و دارا بودن شرایط که بعداً اعالم 
خواهد شد می تواند نسبت به بازپس گیری واحد 

تولیدی تملیکی خود اقدام کند.
وی ادامه داد: همچنین در دستورالعمل شورای پول 
و اعتبار عنوان شده که بانکها حق تغییر کاربری و 
فروش ماشین آالت واحدهای تولیدی تحت تملک 

خود را ندارند.
وی تصریح کرد: در حوزه مالیاتی نیز چنانچه مؤدی 
با شخص  تولیدی( در زمان معامله  مالیاتی )واحد 
حقیقی یا حقوقی به تکالیف قانونی خود اعم از درج 
و  آدرس  اقتصادی،  کد  معامله،  طرفین  مشخصات 
اقدام  ماده 169 مکرر ق.م.م در سامانه  ...، مطابق 
کرده باشد و بعداً آن شرکت یا شخص بنا به دالیلی 
در لیست مؤدیان فاقد اعتبار سازمان مالیاتی قرار 
تولیدی(  )واحد  مؤدی  متوجه  مسئولیتی  بگیرد، 
نخواهد بود و مؤدی نمی بایست در لیست مؤدیان 

فاقد اعتبار سازمان مالیاتی قرار بگیرد.
افزود:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  سرپرست 
اعتبار  و  پول  شورای  دستورالعمل  در  همچنین 
تغییر کاربری و فروش  بانکها حق  عنوان شده که 
ماشین آالت واحدهای تولیدی تحت تملک خود را 

ندارند.
که یک  زمانی  مالیاتی،  در حوزه  کرد:  تصریح  وی 
خود  کاالی  فروش  برای  را  معامله ای  تولیدکننده، 
یا  کاغذی  های  شرکت  از  اعم  خاطی  فرد  یک  با 
سیاه  فهرست  در  معامله،  از  بعد  که  نامعتبری 
سازمان امور مالیاتی قرار گرفته، صورت داده است، 
باید جرایم تعریف شده را به سازمان امور مالیاتی 
فرد  کاال،  فروش  زمان  در  که  حالی  در  بپردازد، 
خریدار مسئله مالیاتی نداشته است، به همین دلیل 

تصمیم بر این شد که این موضوع اصالح شود.
ستاد  تصمیم  اساس  بر  خیابانی،  مدرس  گفته  به 
تسهیل و رفع موانع تولید، چنانچه در زمان فروش، 
با فردی صورت دهد که در  را  تولیدکننده معامله 
فهرست سیاه سازمان امور مالیاتی قرار نداشته باشد 
و بعد از گذشت مدتی به تعهدات مالیاتی و ضوابط 
سازمان امور مالیاتی پایبند نبوده و در این فهرست 
قرار گیرد، مسئولیتی متوجه متصدی واحد تولیدی 

نخواهد بود.
وی با بیان اینکه دولت تحت هر شرایطی ارز مورد 
کرد،  خواهد  تامین  را  ها  کارخانه  اولیه  مواد  نیاز 
گفت: در قرارگاه جهش تولید مقرر شده تا کاالهای 
مرتبط با مواد اولیه تولیدی در اولویت ترخیص از 

سوی بنادر و گمرکات قرار گیرند.
مدرس خیابانی افزود: ارز مورد نیاز تامین مواد اولیه 
از محل ارز حاصل از صادرات تامین خواهد شد و 
در این رابطه همکاری تنگاتنگی میان بانک مرکزی 
معدن  صنعت،  وزارت  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
در  هفته  هر  که  نحوی  به  گرفته،  تجارت شکل  و 
جلساتی که با مجموعه های مختلف صنعتی کشور 
از  اولیه  مواد  نیاز  مورد  ارز  تامین  می شود،  برگزار 
روش های مختلف مورد بحث قرار گرفته و بر اساس 
سیاست های بانک مرکزی و وزارت صمت، توافقاتی 
میان صادرکنندگان و واردکنندگان برای تامین ارز 

مورد نیاز تولید صورت می گیرد.
برای شکل گیری  گام  اولین  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
هر  کرد:  تصریح  است،  اولیه  مواد  تامین  تولید، 
کشوری که بخواهد در مسیر پیشرفت گام بردارد، 
حتما باید اولویت اصلی خود را به بخش های مولد 
ملی  اقتصاد  در  که  مسائلی  از  فارغ  چراکه  دهد، 
جا  به  تولید  جهش  و  رونق  مثبت  آثار  واسطه  به 
اثر آن  نیز که مستقیما  اشتغال  می ماند، در حوزه 

تولید  نیز  است  نمایان  خانوار  و سفره  معیشت  در 
نقش پررنگی دارد و تا تولید شکل نگیرد، اشتغالی 
رفاه  افزایش سطح  به  نخواهد شد که منجر  ایجاد 

خانوارها شود.
تولید  را  کشور  اقتصاد  نجات  راه  خیابانی  مدرس 
جاری  سال  ابتدای  ماهه  سه  در  گفت:  و  دانست 
از  برخی  و  خانگی  لوازم  خودرو،  مانند  اقالمی 
محصوالت صنایع معدنی از افزایش تولید برخوردار 
بوده که این رشد در شرایطی محقق شده که کشور 

با سخت ترین تحریم ها رو به رو است.
تاکید  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  سرپرست 
کرد: در مجموعه های تولیدی که مورد بازدید قرار 
از  ای  می گیرند، مشاهده می شود که بخش عمده 
امور تولیدی و طراحی از سوی جوانان ایرانی صورت 
می گیرد که در حوزه ساخت داخلی و توسعه ساخت 
ایده های خالقانه تحریم ها  با  ایران فعالیت کرده و 
آثار منفی آن را کاهش  تاثیر قرار داده و  را تحت 

می دهند.
دست  قوانین  کاهش  خصوص  در  همچنین  وی 
تسهیل  ستاد  گفت:  نیز  تولید  روی  پیش  پاگیر  و 
دستگاههای  همه  حضور  با  تولید  موانع  رفع  و 
پیش  گره های  تا  دارد  تالش  نظارتی،  و  اجرایی 
اساس،  همین  بر  بردارد،  را  تولیدکنندگان  پای 
خصوصی،  بخش  حضور  با  مستمر  جلسات  در 
دستگاههای تصمیم گیر و تخصصی از جمله بانکها، 
بیمه و مالیات، تالش کرده تا مشکالت پیش روی 

تولیدکنندگان را رفع نماید.
مدرس خیابانی گفت: کارگروه های تسهیل و رفع 
در چارچوب  نیز  استان های کشور  در  تولید  موانع 
تا  دارند  اختیارات و شرایط محیطی کشور، تالش 
استان های  در  تولیدکنندگان  روی  پیش  مشکالت 

مختلف را رفع کنند.
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مهر خبر می دهد

محکومیت سنگین گازی ایران/ 
دارایی های کشور در خطر 

توقیف ترکمنستان
برخی منابع از صدور داوری ICC سوئیس خبر 
می دهند که بر اساس آن ایران باید میلیون ها 
دالر بابت شکایت گازی شرکت ترکمن گاز، به 

ترکمنستان پرداخت کند.
به گزارش خبرنگار مهر، زمستان 95 بود که اختالف 
گازی میان ترکمنستان و ایران باال گرفت و باوجود 
سفر حمیدرضا عراقی، مدیرعامل وقت شرکت ملی 
از  گاز  واردات  استمرار  برای  ترکمنستان  به  گاز 
این کشور، ترکمنستان گاز جریان گاز را به دلیل 

افزایش بدهی ایران قطع کرد.
 1997 سال  در  که  ساله ای   25 قرارداد  اساس  بر 
میالدی میان ایران و ترکمنستان امضا شده است 
این کشور باید ساالنه بین 8 تا 10 میلیارد مترمکعب 
گاز به ایران صادر کند و ایران هم باید پول واردات 

را به حساب شرکت ترکمن گاز واریز کند.
خدمات بجای پول

شدن  سخت  دلیل  به  تحریم ها،  اول  دوره  در 
نقل وانتقال پول صادرات گاز از ترکیه به ترکمنستان، 
دولت دهم توافقنامه ای با ترکمنستان امضا کرد که 

فنی،  ایران خدمات  گاز،  پول  بجای  آن،  اساس  بر 
و  راه سازی  تجهیزات  پتروشیمی،  محصوالت  کاال، 

حمل ونقل و … به ترکمنستان صادر می کرد.
این کار در حال انجام بود تا اینکه زنگنه به وزارت 
با  نفت رسید و در شهریور 92 طی توافقی جدید 
قراردادی،  جدید  الحاقیه  یک  طی  و  ترکمنستان 
گاز،  پول  ارزی  پرداخت  تعهد  بر  عالوه  ایران 
که  طوری  به  و  کرد  قبول  نیز  را  دیرکرد  جریمه 
گازی  صورتحساب  هر  پرداخت  در  تأخیر  ماه  هر 
مشخص  درصدی  پرداخت  به  منجر  ترکمنستان، 

بابت دیرکرد می شد.
با تعهدی که وزارت نفت به ترکمن گاز داده بود، 
دی ماه 95 میزان بدهی ایران به مرز 2 میلیارد دالر 
رسید تا ترکمن ها خواستار تعیین تکلیف طلب خود 
شدند و بر اساس قرارداد، ایران را تهدید کردند اگر 
پول گاز پرداخت نشود جریان گاز بر مبنای یکی از 

بندهای قرارداد، قطع می شود.
کری خوانی و شکایت ترکمن ها

انجام  رایزنی های  باوجود  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
پیشتر  نفت که  وزیر  و  گاز قطع شد  شده، جریان 
از بی نیازی به گاز ترکمنستان سخن گفته بود، باز 
هم بر موضع خود پافشاری کرد؛ مواضع و اقدامات 
گاز  ترکمن  شرکت  شکایت  به  منجر  نفت،  وزارت 
برای دریافت مطالبات خود و جریمه دیرکردی بود 
که وزارت نفت خودش آن را پیشنهاد و امضا کرده 

بود!
بر اساس قرارداد، داوری ICC سوئیس محل شکایت 
طرفین در صورت عدم پایبندی طرف دیگر به قرارداد 
بود؛ ترکمنستان شکایت خود را مطرح کرد و ایران 
هم در پاسخ به این شکایت، موضوع گران فروشی گاز 
توسط این کشور، پنالتی های قرارداد، استاندارد نبودن 
گاز در برخی دوره ها و … را پیش کشید تا از این ابزار 

برای کاهش ادعای )Claim( ترکمن گاز استفاده کند.
گل دولت یازدهم در دروازه خودی

شکایت  در  ترکمنستان  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
دست  ای  الحاقیه  و  ایران  گازی  بدهی  روی  خود 
بود.  شده  امضا  یازدهم  دولت  توسط  که  گذاشت 
زمستان  در  کشور،  دو  میان  داوری  جلسه  آخرین 
سال گذشته در ژنو برگزار شد که وکالی آمریکایی 
عدم  و  ضعیف  دفاع  انفعال،  قبال  در  گاز،  ترکمن 
ارائه مستندات قوی شرکت ملی گاز ایران، توانستند 
پیروز داوری شده و ایران محکوم به پرداخت جریمه 
شود که برخی منابع میزان این جریمه را حدود 2 

میلیارد دالر اعالم کرده اند.
داوری  قوانین  به  توجه  با  مطلعین،  گفته  طبق 
ICC سوئیس، این داوری می تواند حکم کند طلب 
از  در خارج  ایران  دارایی های  از محل  ترکمنستان 
از  چه  و  جنوبی  کره  از  چه  شود  پرداخت  کشور 
عراق. این دومین باری است که وزارت نفت حسن 
صادرات  حوزه  در  حقوقی  اختالفات  در  روحانی، 
گاز بازنده داوری ها می شود. یک بار در سال 96 که 
– در  ترکیه  به  میلیارد دالر غرامت  مجبور شد 2 
قالب صادرات مجانی گاز- بپردازد و یک بار هم در 
تابستان 99 که باید میلیون ها دالر به ترکمنستان 

پرداخت شود.
گفتنی است مسئولیت این پرونده حقوقی بر عهده 
سید اصغر هندی، مشاور حقوقی سابق زنگنه و برخی 
پرونده های  مانند  که  بود  گاز  ملی  شرکت  رؤسای 
شده  کشورمان  علیه  رأی  صدور  به  منجر  دیگر، 
است؛ خبرنگار مهر طی تماسی تلفنی با سید اصغر 
هندی مسئول حقوقی این پرونده پیگیر رأی صادر 
پاسخ بسنده کرد که هم  این  به  بود که وی  شده 
وزارت  درمجموعه  و سمتی  بازنشسته شده  اکنون 

نفت ندارد.

کاهش دمای هوا مصرف برق در 
پیک را تعدیل کرد

افزایش  روند  شد  موجب  دما  نسبی  کاهش 
مصرف برق دیروز تا حدودی تعدیل شود و به 

53 هزار مگاوات برسد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، روز 
 12:50 ساعت  در  کشور  برق  مصرف  اوج  گذشته 
این  که  رسید  مگاوات   934 و  هزار   53 به  دقیقه 
رقم در مقایسه با میزان مصرف روز قبل از آن 291 
سال  مشابه  زمان  با  مقایسه  در  و  کاهش  مگاوات 
گذشته 2 هزار و 196 مگاوات افزایش داشته است.
این گزارش حاکی است، میزان مصرف برق در زمان 
بوده  مشابه سال گذشته 51 هزار و 738 مگاوات 
است. بر همین اساس، در روز گذشته میزان ذخیره 
نیروگاه های کشور هزار و 257 مگاوات گزارش شده 

است.
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رشد 2 برابری قیمت مسکن 
نسبت به رشد اجاره بها در 11 
سال اخیر/همبستگی باالی 
اجاره بها و نرخ تورم + جدول

عمومی  سطح  که  درحالی  گذشته  سال   11 در 
درصد   42۷ اجاره بها  و  درصد   484 قیمت ها 
افزایش یافته است، قیمت مسکن رشد 842.5 
درصدی را تجربه کرده و این نشان می دهد رشد 
قیمت مسکن بیش  از آنکه متاثر از مولفه های 
اقتصادی باشد، تحت تاثیر داللی و سفته بازی 

است.
فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
مسکن یکی از نیازهای ضروی مردم در همه جوامع 
اقتصادی  سیاست های  دلیل  همین  به  و  است 
کاالی  یک  به  مسکن  تبدیل  جهت  در  دولت ها 

مصرفی تنظیم می شود. 
مدیریت  ابزارهای  طراحی  عدم  دلیل  به  ایران  در 
تبدیل  کاالیی سرمایه ای  به  کاال  این  بازار مسکن، 
شده است به طوری که در 30 سال گذشته هر چند 
سال یک بار بازار مسکن شاهد جهش قیمت ها بوده 
است. نگاهی به تغییرات قیمت مسکن و اجاره بها در 
11 سال گذشته نشان می دهد اجاره بها متناسب با 
تورم یک روند مشخصی داشته است اما قیمت خرید 
شدید  جهش های  و  متعدد  نوسان های  با  مسکن 
روبرو شده است. ثبات نسبی روند تغییرات اجاره بها 
گویای این واقعیت است که بازار اجاره بهای مسکن 
اگرچه تحت تاثیر نرخ تورم و تغییرات قیمت خرید 
مسکن بوده است اما باتوجه به اینکه تقریبا تقاضای 
موثر در بازار اجاره تقاضای واقعی و مصرفی است 
و در این بازار تقاضای سوداگری و سفته بازی وجود 
تغییرات  تورم(  )با لحاظ سطح  بازار  این  ندارد، در 

متناسب با کشش پذیری تقاضا بوده است.
البته تغییرات اجاره بهای مسکن در نرخ تورم موثر 
به  تورم  نسبت  از  دقیق تر  تحلیل   برای  و  است 
اجاره بها، باید سهم اجاره را از نرخ تورم حذف کرد 
اما داده های آماری موجود امکان چنین تفکیکی را 
نمی دهد. جدول زیر آمار بهای قیمت خرید مسکن، 
نشان  را   98 تا   88 سال  از  تورم  نرخ  و  اجاره بها 
می دهد. آمار و ارقام این جدول از مرکز آمار ایران و 
بانک مرکزی استخراج شده است. همانطور که ارقام 
زیر نشان می دهد اجاره بها در بازه زمانی بلندمدت 
همبستگی زیادی با نرخ تورم ساالنه داشته است اما 
رشد بهای مسکن از تغییرات نرخ تورم و اجاره بها 

بسیار فراتر رفته است.   
*رقم اجاره بها در جدول باال معادل سازی رهن و 

اجاره است
به گزارش فارس، ارقام  جدول فوق نشان می دهد رشد 
قیمت مسکن در این سال ها برگرفته از واقعیت های 
اقتصادی نبوده و جوالن دالالن در بازار خرید مسکن 
موجب رشد شدید قیمت ها شده است. باالخره و پس 
از حدود 8 سال تالش برخی رسانه ها و کارشناسان 
اقتصادی، اخذ پایه مالیاتی عایدی سرمایه و مالیات بر 
خانه های خالی جدی شده و مجلس یازدهم، وزرات 
دنبال  به  مالیاتی  امور  سازمان  و  شهرسازی  و  راه 
تدوین قانون مالیات بر عایدی سرمایه و اخذ مالیات 
از خانه های خالی هستند. امید است با تصویب طرح 
یا الیحه مالیات بر عایدی سرمایه ثبات نسبی به بازار 
مسکن کشور بازگردد و تاثیر دالالن و سفته بازان بر 

قیمت مسکن از بین برود. 
سوژه  راستای  در  گزارش  این  فارس،  گزارش  به 
ثبت شده توسط مخاطبان در سامانه »فارس من« 
با عنوان »دولت قیمت گذاری بازار مسکن را کنترل 

کند« تهیه شده است.
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عرضه 5۰۰میلیون دالر ظرف 
۷ روز در بازار ارز/ امروز 

12۰میلیون دالر وارد بازار شد
همزمان با افزایش قیمت ارز، بازارساز با افزایش 
سوداگری  و  نوسانات  تشدید  از  مانع  عرضه 
دالالن شد؛ طی یک هفته گذشته بازارساز حدود 

5۰۰میلیون دالر در بازار عرضه کرده است.
تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
عرضه های سنگین ارز از سوی بازارساز که از هفته 
نیز  امروز  که  دارد  ادامه  درحالی  شده  آغاز  قبل 
بازارساز 120 میلیون دالر وارد بازار کرده است که 

تنها 600 هزار دالر فروش رفته است.
ثبت  و  اخیر  روزهای  در  ارز  قیمت  افزایش  از  بعد 
و  بازارساز  ورود  با  دالر،  برای  نجومی  رکوردهای 
و  داد  تغییر جهت  ارز  قیمتی  مدار  عرضه  افزایش 
بر همین اساس ترمز گرانی بیشتر دالر کشیده شد.
بازارساز از روز سه شنبه هفته قبل با عرضه سنگین 
بازار شد؛ دیروز و  از رشد بیشتر قیمت ها در  مانع 
بازارساز نسبت به روزهای قبل بسیار  امروز عرضه 

بیشتر بوده است.
مسئوالن  از  تسنیم  خبرنگار  دریافتی  اطالعات 
مربوطه بیانگر آن است که طی روز جاری بازارساز 

120 میلیون دالر با نرخ 18 هزار و 950 تومان در 
این میزان 600 هزار دالر  از  بازار عرضه کرده که 
معامله شده است، ضمن اینکه طی روز جاری 2.5 
میلیون یورو نیز عرضه شده از این میزان 25 هزار 
یورو با قیمت 21 هزار و 100 تومان معامله شده 

است.
بررسی های صورت گرفته از معامالت ارزی در بازار 
ارز تهران حاکی از آن است که تقاضای خرید به طور 
چشم گیری در نرخ های اعالمی در کانال ها به شدت 
بازار رسمی  یافته است و نرخ معامالت در  کاهش 

به مراتب پایین تر می باشد.
ظهر  تا  سه شنبه  روز  از  بازارساز  است،  گفتنی 
از 180 میلیون دالر  پنج شنبه هفته گذشته بیش 
در بازار عرضه داشته است، ضمن اینکه روز شنبه 
71 میلیون دالر، یکشنبه 120 میلیون دالر و امروز 

نیز 120 میلیون دالر عرضه ارز داشته است.
در  باال  رکوردهای  ثبت  از  بعد  تسنیم،  گزارش  به 
بازار ارز و عبور دالر از کانال 20 هزار و 500 تومان 
با ورود بازارساز به بازار قیمت ها تغییر جهت داد و 

با سیر نزولی همراه شد.
می کنند  پیش بینی  بازار  فعاالن  و  صرافی ها 
عرضه های ارز از سوی بازارساز در روزهای آینده نیز 
ادامه داشته باشد و همین امر سبب کاهش بیشتر 
قیمت ها خواهد شد. نکته مهم در بازار ارز این است 
که در روزهای اخیر خریداری در بازار وجود نداشته 
و تعداد فروشنده ها بسیار بیشتر از خریداران است؛ 
تشدید نوسانات و ورود بازارساز به بازار موجب شده 

است فروشنده ها بیشتر شوند.
هم اکنون  فروش  برای  دالر  قیمت  است،  گفتنی 
و  تومان   950 و  هزار   18 ارزی  متشکل  بازار  در 
صرافی های بانکی 19 هزار و 50 تومان اعالم شده 

است.

چرا ستاد ویژه طراحی  
درآمدهای جایگزین نفتی 

تشکیل نشد؟
باتوجه به شوکهای ارزی اخیر ناشی از تحریمهای 
اقتصادی تشکیل ستاد ویژه طراحی  درآمدهای 

جایگزین نفتی ضروری به نظر می رسد.
تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
سالهای  طی  نفت  از  کشور  بودجه  رهایی  موضوع 
گذشته مورد بحث بوده است و تاکیدات مقام معظم 

رهبری نشان از اهمیت باالی این موضوع دارد.
با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد )شکهای ارزی و...( 
و کسری بودجه ای که در سال جاری گریبان کشور 
چرا  که  می شود  مطرح  سوال  این  است،  گرفته  را 
راهکارهای عملیاتی  برای طراحی  ستادی منسجم 
اهمیت  وجود  با  نفتی  درآمدهای  جایگزینی  برای 

موضوع تشکیل نشده است؟
ضرورت تشکیل چنین اتاقی از این جهت است که 
بودجه  کسری  از  عمده ای  بخش  می رسد  نظر  به 
فعلی کشور مربوط به کاهش فروش نفت می شود. 
البته که در این مدت راهکارهایی برای جایگزینی 
منابع درآمد نفتی با استفاده از مسیرهای مختلف 
اقتصادی  کارشناسان  و  مجلس  نمایندگان  توسط 

مطرح شده است.
اما اثرگذاری این راهکارها زمانی می تواند عملیاتی 
مطرح  ساختارمند  و  منسجم  شکلی  به  که  شوند 
اتاق  یک  وجود  به  نیاز  میان  این  در  که  شوند 
مشترک با حضور نمایندگان و کارشناسان صاحب 
اجرایی  و  عملیاتی  سوابق  شرط  داشتن   با  نظر 

ضروری به نظر می رسد.
راه ها  اصلی ترین  از  یکی  کارشناسان،  نظر  براساس 
موضوع  کشور،  نفتی  درآمدهای  جایگزینی  برای 
منابع  تامین  در  مالیات  اهمیت  است.  مالیات 
مختلف  بخشهای  اصالح  که  بود  حدی  به  جدید 
ساختار  اصالح  کلی  طرح  در  کشور  مالیاتی  نظام 

بودجه ریزی کشور مطرح شد.
بند  ذیل  در  کشور  مالیاتی  نظام  اصالح  بحث 
بر  تاییدی  خود  که  شده  آورده  پایدار  درآمدهای 
تامین  برای  کشور  مالیاتی  نظام  باالی  ظرفیتهای 
از  برخی  کردن  اضافه  از  استفاده  با  پایدار  منابع 
فرارهای  از  جلوگیری  جدید،  مالیاتی  پایه های 

مالیاتی و ساماندهی معافیتها است.
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جایگاه بخش خصوصی باید 
متناسب با سهم این بخش در 
اشتغال و درآمدهای مالیاتی 

باشد
غالمحسین شافعی در نشست هیات نمایندگان 
به  ایران  اتاق  اینکه  بر  تأکید  با  مشهد،  اتاق 
نمایندگی از بخش خصوصی آماده مشارکت با 
مجلس یازدهم برای تدوین استراتژی اقتصادی 
کشور است، گفت: جایگاه بخش خصوصی در 
این  که  با سهمی  متناسب  باید  اقتصاد کشور، 
بخش در اشتغال زایی وصول درآمدهای مالیاتی 

دارد تعیین شود.

کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
ایران با اشاره به آغاز به کار مجلس یازدهم گفت: 
که  جلسه  اولین  در  کار،  به  شروع  بدو  در  مجلس 
وزیر اقتصاد، رئیس سازمان امور مالیاتی، رئیس کل 
جلسه  آن  در  بورس  سازمان  مدیرعامل  و  گمرک 
را  کشور  اقتصادی  اوضاع  گزارش  داشتند،  حضور 
خواستار شد و بدعت خوبی نیز که در این جلسه 
گذاشته شد، این بود که از روسای سه اتاق دعوت 
گزارش  تا  شد  خواسته  آن ها  از  و  آمد  عمل  به 

بخش های تحت پوشش خود را مطرح کنند.
غالمحسین شافعی در جلسه هیات نمایندگان اتاق 
مشهد، افزود: پیش ازاین نیز به مجلس و نمایندگان 
اعالم کرده بودیم که بخش خصوصی آماده تدوین 
استراتژی اقتصادی کشور است و این موضوع را بار 
مورد  نیز  یازدهم  دور  نمایندگان  در جمع  و  دیگر 
مأموریت  مجلس  اگر  گفتیم  و  گرفت  قرار  تأکید 
دهد، حاضریم این کار را انجام دهیم که موردتوجه 
این  پیگیر  مجلس  که  امیدواریم  و  گرفت  قرار 

موضوع باشد.
رئیس اتاق مشهد ادامه داد: نمایندگان مجلس نیز 
مسائل  و  بخش خصوصی  نظرات  از  اطالع  مشتاق 
آنها بوده و در موضوعات اقتصادی نیز به تعامل با 
مطالب  ارائه  نظر  از  تا  دارند  نیاز  اقتصادی  فعاالن 

منطقی آنها را تقویت کنند.
درباره  گزارشی  کرد:  خاطرنشان  ایران  اتاق  رئیس 
اتاق های  نمایندگان  هیات  از  مرزی  گمرکات 
مسائل  مشهد  اتاق  که  بودیم  خواسته  بازرگانی 
مطالبی  و  کرد  تهیه  را  خود  مرزهای  به  مربوط 
بسیار مفید ارائه شد که در جلسه دبیرخانه شورای 
هماهنگی سران قوا مورداشاره قرار گرفت و تقاضا 
از  شود،  برگزار  است  قرار  جلسه ای  اگر  تا  کردیم 
هیات نمایندگان اتاق مشهد نیز دعوت به عمل آید 

مرزی  مسائل  درباره  سه گانه  قوای  دبیرخانه  در  تا 
بحث و تبادل نظر کنند.

پیشنهاد دعوت از شورای گفت وگوی 5 استان برتر 
به شورای گفت وگوی کشور

استان خراسان  اول  رتبه  تکرار  به  اشاره  با  شافعی 
رضوی در میان شوراهای گفت وگوی کشور گفت: 
پیشنهاد من این است که 5 استان اول را به شورای 
کشوری دعوت کنند و از مسئوالن آنها تقدیر شود 
و از وزیر کشور خواستم که برای روسای 5 استان 
اول تقدیرنامه ای با امضای رئیس جمهور اهدا شود.

گفت وگو  شورای  در  تشکل ها  برخی  عملکرد  از  او 
انتقاد کرد و گفت: بسیاری از تشکل ها در شورای 
هیچ  آنها  از  برخی  از  اما  هستند  عضو  گفت وگو 
باید  نمی شود.  دیده  مؤثری  مشارکت  و  عملکرد 
تشکل هایی که فعالیتی در این شورا ندارند، حذف 
شوند و آن هایی به این جمع بپیوندند که به واسطه 
دغدغه هایشان، حضور و اثر بیشتری داشته و به نفع 

بخش خصوصی، مطالبه گر هستند.
آزمایشی  به کار  آغاز  به  اشاره  با  ایران  اتاق  رئیس 
شکل گیری  نیز  و  استان   5 در  واحد  پنجره 
دادگاه های تجاری، اظهار کرد: شروع به کار پنجره 
واحد در استان های تهران، خراسان رضوی، فارس، 
اتاق های  محوریت  با  شرقی  آذربایجان  و  اصفهان 
استانی در نظر گرفته شد. درباره پنجره واحد توافق 
کردیم تا محل از سوی اتاق تهیه و تأمین شود و 

سازمان های مرتبط در آن مرتبط مستقر شوند.
گرفته،  انجام  بررسی های  طبق  افزود:  شافعی 
ایران 72  در  برای شروع کسب وکار  زمان  متوسط 
نقاط حتی  برخی  در  معتقدیم  البته  که  است  روز 
به  آغاز  کسب وکاری  تا  می برد  هم زمان  سال  یک 
کار کند. وزیر اقتصاد تأکید کرد که این روند حتماً 
باید به سه روز کاهش یابد و محاسبه کرده بودند 

در  واحد   25 تا  شود،  انجام  به درستی  کار  اگر  که 
رتبه بندی  استناد  )به  کسب وکار  شروع  شاخص 
قول  طبق  کرد.  خواهیم  ترقی  کسب وکار(  محیط 
وزیر اقتصاد، مقرر است تا پایان امسال، پنجره واحد 

در تمامی استان ها راه اندازی شود.
است  مقرر  گفت:  نیز  تجاری  دادگاه های  درباره  او 
تا تفاهم نامه ای بین روسای اتاق و قوه قضائیه امضا 
چه  هر  تجاری  دادگاه  راه اندازی  به  نسبت  و  شود 
سریع تر اقدام الزم به عمل آید. قوه قضائیه تأکید 
دارد که ما در بخش خصوصی مکان دادگاه را در 
اختیارشان قرار دهیم و در جلسه ای که به همین 
منظور برگزار شد؛ برخی از فعاالن اقتصادی حتی 
اعالم آمادگی کردند تا ساختمانی را به این منظور 
برای  بنابراین  شود.  تشکیل  دادگاه  اما  کنند؛  هبه 
امضای  با  و  کرده ایم  آمادگی  اعالم  دادگاه  مکان 

تفاهم نامه این دادگاه ها راه اندازی خواهند شد.
 8 که  است  مقرر  کرد:  اظهار  ایران  اتاق  رئیس 
تیرماه جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران به صورت 
مطرح  جلسه  آن  در  شود.  برگزار  ویدئوکنفرانس 
از  بیش  اگرچه  خصوصی  بخش  که  کرد  خواهیم 
تأمین  و  شده  منجر  را  کشور  اشتغال  درصد   60
این  ذمه  بر  عمدتاً  نیز  کشور  مالیاتی  درآمدهای 
بخش است، اما در روند تصمیم سازی ها برای بخش 
مالیاتی سهمی ندارد و در محافلی که نماینده بخش 
خصوصی صاحب کرسی است نیز، یک رأی ما در 
قبال 11 یا 12 رأی دیگر قرار می گیرد که اثری را 

ایجاد نمی کند.
مطرح  به دفعات  را  گالیه  این  ما  افزود:  شافعی 
بر  هزینه های کشور  از  بخشی  بار  اگر  که  کرده ایم 
موجود  جایگاه  این  است،  خصوصی  بخش  دوش 
برای فعاالن این بخش مناسب نیست و باید فکری 

به حال این روند شود.
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یادداشت

متن کامل

چالش های بقا در دوران کرونا
اهمیت  اقتصادها  برای  کوچک  کسب وکارهای 
که  بنگاه هایی   ،2۰1۷ سال  در  دارند.  زیادی 
اشتغال  درصد   16  /4 دارند،  نیرو   2۰ از  کمتر 
کل آمریکا و بنگاه هایی با کمتر از 5۰۰ نیرو 4۷ 
اختصاص  به خود  را  کشور  این  اشتغال  درصد 
داده بودند. موضوعی که کمتر سنجیده می شود، 
اما به همان اندازه اهمیت دارد، نقشی است که 
کسب وکارهای کوچک در ایجاد و حفظ شخصیت 
می کنند.  ایفا  محلی  جوامع  دوام پذیری  و 
در  کسب وکارها  این  که  چالش هایی  شناسایی 
نتیجه پاندمی کووید-1۹ با آن مواجه شده اند، 
باعث تدوین سیاست هایی می شود که به بقای 

آنها در این شرایط کمک می کند.
نقدی  ذخایر  معموال  کوچک،  کسب وکارهای 
اعتبارات  به  ساده ای  دسترسی  و  دارند  محدودی 
هنگفت یا بازارهای سرمایه ندارند. بنابراین، هرگونه 
وقفه موقت در فعالیت آنها می تواند منجر به پایان 
محدودیت های  که  ندارد  تعجبی  شود.  کارشان 
خانه  در  اجتماعی،  فاصله گذاری  الزامات  قانونی- 
از  بسیاری  برای  اجباری-  تعطیلی های  و  ماندن 
برخی  شد.  مشکل ساز  کوچک،  کسب وکارهای 
این  برای  موقتی  کمک های  و  راهکارها  دولت ها، 
از  ناشی  چالش های  اما  گرفتند.  نظر  در  مشکل 
پاندمی کووید-19 به این زودی ها پایان نمی پذیرد 
و سیاست های دولتی برای کمک به کسب وکارهای 
کوچک و مدیریت بازگشت به نوعی شرایط نرمال، 
بهتر  باید  چالش ها  این  پس  دارد.  ادامه  همچنان 
شناسایی شوند.موسسه رند، در اولین قدم به سوی 
این هدف، گفت وگوهایی با صاحبان کسب وکارهای 
کوچک در بخش های مختلف آمریکا داشته تا بداند 
آنها  کسب وکارهای  بر  تاثیری  چه  کرونا  پاندمی 

داشته است؛ بزرگ ترین تهدید عملیات آنها چیست؛ 
و از همه مهم تر، برای پیشرفت سازمان های خود به 
محض عبور از این بحران، به چه چیزی نیاز دارند.

کسب وکار  صاحب   21 از  نظرسنجی،  این  برای 
شامل  مختلف  بخش های  و  شهرها  در  کوچک 
کوچک  خرده فروشی  فروشگاه های  رستوران ها، 
مشاوره  سازمان های  خواربارفروشی ها،  به ویژه  و 
سالن  یک  کوچک،  شهربازی های  کسب وکار، 
یک  و  تولیدکننده  یک  یوگا،  باشگاه  یک  آرایشی، 
این  است.  شده  پرسیده  سوال  پیمانکار،  نقاش 
و  بودند  متنوع  بسیار  اندازه  نظر  از  کسب وکارها 
این  از  برخی  را دربرمی گرفتند.  نیرو  تا 350  از 2 
راه اندازی  که  است  سال  دو  از  کمتر  کسب وکارها 
کسب وکار  صاحبان  از  کوچک  گروه  این  شده اند. 
که با آنها گفت وگو شده، نمی توانند نماینده کاملی 
آمریکا  کوچک  کسب وکارهای  گسترده  طیف  از 
منابع،  و  زمان  محدودیت های  دلیل  به  اما  باشند. 
تجربیات  مورد  در  و  شده  بسنده  تعداد  همین  به 
برای موثرتر  ایده هایی  به اضافه  آنها،  و چالش های 
اطالعات  کسب وکارها،  به  کمک  برنامه های  کردن 

جمع آوری شده است.
آنچه صاحبان کسب وکارهای کوچک می گویند

اظهارنظرهایی که از 21 صاحب کسب وکار کوچک 
تقسیم   قابل  کلی  دسته  دو  به  شده،  جمع آوری 
طول  در  می توانند  چگونه  کسب وکارها   -1 است: 
محدودیت های تجاری و اجتماعی دوام بیاورند؛ 2- 
شرکت ها  شد،  برداشته  محدودیت ها  اینکه  از  بعد 

چگونه می توانند به عملیات عادی خود برگردند.
این  از  برخی  کووید-19،  محدودیت های 
با کاهش شدید درآمد مواجه کرد  را  کسب وکارها 
و آنها را در آستانه فروپاشی قرار داد. برخی دیگر 
را تجربه کردند  آنها، سبک های جدید عملیاتی  از 

باشند؛ مثال رستوران ها  داشته  را  تا حداقل درآمد 
کردند  بیرون بر  غذاهای  به  محدود  را  خود  منوی 
آنالین  کسب وکار  کردند  سعی  خرده فروش ها  یا 
کوچک،  خرده فروش  یک  دهند.  توسعه  را  خود 
توافق  محلی  رستوران  یک  با  نوآورانه،  اقدامی  در 
کرده بود تا همراه با غذاهای بیرون بری که سفارش 
تا  کند  ارسال  فکری  بازی های  یا  پازل  می گرفت، 
تعداد  اما  شوند.  سرگرم  قرنطینه  دوران  در  مردم 
کسب وکارهایی که توان مالی تحمل تعطیلی موقت 
محدودیت ها  رفع  از  بعد  دوباره  و  باشند  داشته  را 

بتوانند کسب وکارشان را سر پا کنند، زیاد نیست.
صاحبان  از  که  نگرانی هایی  اصلی ترین  از  یکی 
به  آنها  نیاز  شنیدیم،  کوچک  کسب وکارهای 
پوشش دادن هزینه های عملیاتی ثابت مثل هزینه 
پوشش  در  ناتوانی  بود.  بیمه  و  برق  آب،  اجاره، 
که  بود  چالشی  برجسته ترین  هزینه ها  این  دادن 

مصاحبه شونده ها با آن مواجه بودند.
به  موسوم  آمریکا،  فدرال  دولت  برنامه  بزرگ ترین 
کوچک  کسب وکارهای  این  به  کمک  برای   ،PPP
برنامه  اصلی  هدف  شد.  اجرایی  پاندمی  دوران  در 
را  نیرویی  کند  کمک  شرکت ها  به  که  بود  این 
وام های  هدف،  این  به  رسیدن  برای  نکنند.  اخراج 
کم بهره به کسب وکارها داده می شود و اگر شرکت  
وام گیرنده اثبات کند که 75 درصد مبلغ وام را طی 
هشت هفته پس از دریافت آن، برای دستمزدها و 
ترتیب  این  به  و  کرده  خود خرج  کارکنان  مزایای 
را  آن  بازپرداخت  دولت  نمی شود،  اخراج  نیرویی 
تا همه  داد  انگیزه  به شرکت ها  این کار  می بخشد. 

کارکنان خود را حفظ کنند.
به ویژه  بود؛  مواجه  انتقادهایی  با  هم   PPP البته 
تقاضاها  پیشبرد  در  شفافیت  کمبود  با  رابطه  در 
آنها  با  که  کسب وکارهایی  بیشتر  آنها.  پذیرش  و 

را   PPP وام های  دریافت  درخواست  شد،  مصاحبه 
داده بودند، اما کمتر از نیمی از آنها موفق به دریافت 

آن شدند.
 نگرانی هایی در مورد زنجیره تامین

گفت وگو  آنها  با  که  کسب وکاری  صاحبان  بیشتر 
کردیم، در اولین هفته های آغاز محدودیت  ها هنوز 
احساس  تامین  زنجیره  با  رابطه  در  را  مشکالتی 
نکرده بودند، اما برخی از آنها نگران آینده بودند. در 
وسایل  و  لوازم التحریر  خرده فروش  یک  آنها،  میان 
سرگرمی، مشکالتی را تجربه کرده بود. این فروشنده 
تعطیل  توزیع کننده ها  بیشتر  که  می کرد  اشاره 
شده اند و آن تعداد اندکی هم که فعالیت می کنند، 
دارند.  موجودی  کمبود  تقاضا،  افزایش  به خاطر 
محدودیت ها  دوران  در  که  رستوران  یک  صاحب 
کارکنان  اشاره کرده که مجهز کردن  بود،  نیمه باز 
رستوران به وسایل بهداشتی و محافظ، هم سخت 
بوده و هم گران. یکی دیگر از مشکالت رستوران ها 
این بود که به دلیل عدم مراجعه حضوری مشتریان، 
مثل  غذا  ارسال  آنالین  سرویس های  فعالیت 
رستوران ها  درآمد  چون  اما  یافته،  افزایش  اوبرایتز 
این  به  کارمزد  پرداخت  توان  کرده،  پیدا  کاهش 
که  سفارش هایی  و  ندارند  را  آنالین  سرویس های 
ضررده  آنها  برای  عمال  می گیرند،  طریق  این  از 
کرده اند  اعالم  رستوران ها  از صاحبان  است. خیلی 
به صورت  خودشان  مشتری ها  می دهند  ترجیح  که 
طریق  از  تا  بدهند  سفارش  بیرون بر  غذای  تلفنی 

سرویس های آنالین. 
در میان دیگر کسب وکارهایی که نگران آینده بودند، 
یک تولیدکننده کوچک بود که محصوالت مصرفی 
خاص تولید می کند. این تولید کننده بخشی از مواد 
در  اما  می کرد،  تامین  اروپا  از  فقط  را  خود  اولیه 
دوران قرنطینه نمی دانست کارخانه های تولیدکننده 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24
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نگاه آخر

»جهان نما«

این  است.  شده  واقع  گلستان  استان  در  کردکوی  شهرستان  شرقی  جنوب  کیلومتری   ۶۵ درفاصله  »جهان نما«  حفاظت شده  منطقه 
منطقه"حفاظت"با مساحت حدود ۳۸ هزار هکتار، پس از پارک ملی گلستان وسیع ترین منطقه حفاظت شده این استان به شمار می رود و از 
سال ۱۳۵۲ زیر نظر سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته ، ارتفاع آن در حدود ۳ هزار و ۸۶ متر و از فراز مرتفع ترین قسمتهایش می توان 
بخشهای زیادی از استان گلستان و دریای خزر را مشاهده کرد. دهکده ییالقی جهان نما در مرکز این جنگل مرتفع قرار دارد که بر فراز ابرها 
قرار دارد. روستانشینان منطقه از اواسط بهار تا اوایل پاییز برای چراندن گوسفندان و بر پا کردن کندوهای عسلشان به آنجا می روند و در 
کلبه های چوبی وخانه های خود زندگی می کنند. زیبایی جهان نما زمانی چند برابر میشود که بدانید در این منطقه خبری از سیم های برق و 

تلفن و لوله های گاز نیست و برای تهیه آب آشامیدنی میتوان از چشمه های سرد و آب های زالل آن استفاده کرد.

http://www.isna.ir/photo/99032113362/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7#19
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