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ادامه در صفحه 12

منصور سعیدی؛ عضو هیات مدیره سندیکا و مدیرعامل شرکت صانیر

راه نجات شرکت های صادراتی صنعت برق

دولت و مجلس شورای اسالمی و ارکان مالی و پولی کشور 
با تصویب قوانین و مقررات و آیین نامه های مربوطه از جمله 
مالی  نظام  ارتقای  و  رقابت پذیر  تولید  موانع  رفع  قانون 
از  قانونی  راه حل  ایجاد  به  نسبت  تا  کرده اند  تالش  کشور، 

طریق ایجاد تکلیف برای بانک مرکزی و بانک ها و موسسات 
مالی و اعتباری اقدامی موثر انجام دهند.

اما به نظر می رسد به دلیل جامع و کامل نبودن قوانین و مقررات و 
عدم شمول آن نسبت به منابع مختلف بانکی و تعهدات ارزی و از 
طرفی عدم شمول آن نسبت به همه فعاالن اقتصادی دارای تعهدات 
ارزی یا گیرنده تسهیالت باالخص شرکت های صادرکننده خدمات 
در  ارز  نرخ  مجدد  نامتعارف  افزایش  طرفی  از  و  مهندسی  و  فنی 
سال های ۹۷ و ۹۸ مشکالت موجود ناشی از ایجاد بدهی های کالن 

به بانک ها رفع نشده است.
نگه داشتن  ثابت  به  منظور  موجود  قانونی  ظرفیت های  براساس  اوال 
نرخ بازپرداخت تسهیالت ارزی یا بازپرداخت بر اساس نرخ مرجع یا 
نرخ گشایش اعتبار و ریالی کردن بازپرداخت تسهیالت معوق، حکم 
با  و  ملی صادر کرده اند  منابع صندوق ذخیره  از  استفاده  اجازه  به 
اختصاص منابع صندوق توسعه ملی یا سایر منابع به شرکت های فعال 
در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی معادل مبلغ اصل تسهیالت 

مصوبات ستاد تسهیل درخصوص ماده 61 
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پیوست ها

بانک ها و همچنین  منابع داخلی  از  ارزی دریافتی 
بخشودگی جرایم و سود نامتعارف بیشتر از مصوبات 
و دستورالعمل های بانک مرکزی، بدهی های معوق 
بانک های  بدهی  تسویه  با  شرکت ها  این  بانکی 
شود.  تهاتر  مرکزی  بانک  به  تسهیالت  اعطاکننده 
ملی  توسعه  صندوق  اختصاص یافته  منابع  سپس 
معادل  یا  مرجع  ارز  نرخ  با  شرکت ها  این  توسط 
از  تا  بازپرداخت شود  اقساط ۵ ساله  در  آن  ریالی 
طرفی بدهی های بانک ها به بانک مرکزی پرداخت 
منابع صندوق  از  ارز  بدون خروج  از طرف دیگر  و 
توسعه ملی شرایط بازپرداخت معوقات بانکی فراهم 
فعال  شرکت های  کلیه  معوق  بدهی  مجموع  شود. 
 2۰۰ مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرات  حوزه  در 

میلیون دالر ارزیابی شده است.
ثانیـا بـا دسـتور طـرح موضـوع در هیـات دولـت و 
تهیـه الیحـه قانونـی یـا از طریـق مجلـس شـورای 
اسـالمی و تهیـه طـرح و تهیه اصالحیـه قانون رفع 
موانـع تولیـد رقابت پذیـر مصـوب ۱/ 2/ ۱۳۹۴ و 
آیین نامـه آن شـمول مـاده 2۰ این قانـون به منابع 
غیـر از حسـاب ذخیـره ارزی شـامل منابـع داخلی 
بانک هـا و سـایر منابع بانکی درخصوص تسـهیالت 
اعطایی تا پایان سـال ۱۳۹۶ و همچنین نسـبت به 
شـرکت های صادرکننـده خدمات فنی و مهندسـی 
نیـز تسـری یابـد. ایـن پیشـنهاد در گـزارش مورخ 
۳/ ۹/ ۱۳۹۷ وزیـر وقـت امـور اقتصـاد و دارایـی 
بـه معـاون اول رئیس جمهـور ارائـه و تاکیـد شـده 
روسـای  و  تجـارت  و  معـدن  وزارت صنعـت،  کـه 
کمیسـیون های مجلس شـورای اسـالمی طـی نامه 
بـا  شـماره ۵۹۳۳۱/ ۴۸/ د مـورخ ۱۷/ ۷/ ۱۳۹۷ 
اجـرای پیشـنهاد موافق بوده و بر اجـرای آن تاکید 

کرده انـد.
ثالثا با توجه به محدودیت منابع ارزی و عدم امکان 

تامین ارز در داخل کشور کلیه معوقات ارزی برای 
بازپرداخت به ریال تبدیل و با تقسیط بلندمدت و 
زیرا  شود.  تسویه  بازپرداخت  تنفس  مهلت  اعطای 
محدودیت تامین منابع ارزی از بازار ارز سبب ایجاد 
رقابت در خرید ارز و به تبع آن گرانی خودساخته نرخ 
ارز می شود و از طرفی توان شرکت ها را برای ادامه 
فعالیت و پرداخت بدهی سلب می کند. همچنین با 
محدودیت  و  تحریم ها  از  ناشی  مشکالت  به  توجه 
ایرانی  شرکت های  به  خارجی  بانک های  خدمات 
ضروری است تا سفرا و نمایندگان رسمی کشور در 
خارج از ایران در مواردی مانند اخذ ضمانت نامه ها 
و  خارجی  طرف های  با  مشکالت  و  مسائل  حل  و 
وصول مطالبات از سازمان ها و شرکت های خارجی 
طرف قرارداد تالش و دخالت بیشتری با استفاده از 

اهرم های در اختیار خود داشته باشند.
دیـر  تدابیـر  و  اصالحـات  ایـن  اگـر  متاسـفانه 
تعلـق سـود و جرایـم  بـه  بـا توجـه  اجـرا شـوند 
سرسـام آوری کـه بـدون توجـه بـه شـرایط کنونی 
کشـور و افزایـش غیرمتعارف نـرخ ارز و محدودیت 
منابـع در احـکام و اجراییه هـای صـادره بـه نفـع 
و  صانیـر  شـرکت  و  می شـود  محاسـبه  بانک هـا 
و  را در عسـر و حـرج  سـایر شـرکت های مشـابه 
باعـث تعطیلـی  قـرار می دهـد  تکلیـف ماالیطـاق 
شـرکت ها و خلـع یـد از پروژه هـای در دسـت اجرا 
در کشـورهای دوسـت خواهد شـد و عالوه بر آنکه 
تـوان جـذب منابـع ارزی خارجـی و حفـظ زنجیره 
تولیـد کاالهای صنعتی داخلـی و صادرات آن را در 
وضعیـت فعلـی، تضعیـف و تخریـب می کند سـبب 
تضعیـف قـدرت نفوذ و رابطـه سیاسـی و اقتصادی 
کشـور بـا دولت های همسـایه خواهد شـد که امید 
اسـت بـا تصمیم گیـری جامـع و موثر از ایـن اتفاق 

شـود.  جلوگیری 

مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید درخصوص ماده 61 قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به استناد ماده 61 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام 
مالی کشور به منظور ترغیب واحدهای تولیدی به حفظ و ارتقای تولید و اشتغال در سال جهش تولید، 

مواردی را به تصویب رسانده است.
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به استناد ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی 
کشور در جلسه نود و پنجم این ستاد به تاریخ بیست و ششم خرداد سال جاری، به منظور ترغیب واحدهای 
تولیدی به حفظ و ارتقای تولید و اشتغال در سال جهش تولید مقرر شده است مطابق با مندرجات ابالغیه 
شماره ۶۰/۸۸۷۰۸ مورخ ۹۹/۰۴/۰۹، شرایط تقلیل نرخ مالیات عملکرد سال های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ از 2۵ درصد 

به 2۰ درصد جهت اتخاذ تصمیم به شورای عالی هماهنگی اقتصادی منعکس شود. 
همچنین مقرر شده است مطابق با مندرجات ابالغیه شماره ۶۰/۸۸۷۰2 مورخ ۹۹/۰۴/۰۹ مراتب تمدید 
مصوبه شماره ۵۴۰2۱ مورخ ۹۸/۳/۵ شورای عالی هماهنگی اقتصادی به آن شورا ارسال و با هدف امکان پذیر 
بودن وصول مطالبات مالیاتی، مدت زمان تقسیط در ماده ۱۶۷ قانون مالیات های مستقیم به شرح مندرج 

در متن نامه تغییر یابد.
به منظور ترغیب واحدهای تولیدی به حفظ و ارتقا تولید و اشتغال در سال جهش تولید و به استناد ابالغیه 
شماره ۶۰/۸۸۶۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مصوب شده است که سازمان امور 
مالیاتی کشور نسبت به درج تاریخ ورود و خروج مؤدیان در فهرست مؤدیان فاقد اعتبار ارزش افزوده در 

سایت و سامانه ذی ربط اقدام کند. 
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متن کامل

وبینارتفکر استراتژیک در شرایط پیش بینی ناپذیر ویژه مدیران 
)رایگان(

از  تیرماه 1399  کارگاه آموزشی »تفکر استراتژیک در شرایط پیش بینی ناپذیر ویژه مدیران« 16 
ساعت 14:30 الی 16:30 به صورت رایگان برای اعضا و در بستر اینترنت )فضای مجازی( به صورت 

وبینار برگزار می شود.
سندیکای صنعت برق ایران با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، کارگاه آموزشی »تفکر استراتژیک در 
شرایط پیش بینی ناپذیر ویژه مدیران« را در تاریخ ۱۶ تیرماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۳۰ به مدت 

2 ساعت به صورت رایگان برای اعضا و در بستر اینترنت )فضای مجازی( به صورت وبینار  برگزار می کند. 
در این سمینار که با ارائه دکتر علیرضا اسدی؛ دکترای آینده پژوهی و معاون پژوهشی سندیکای صنعت برق 
و عضو گروه آینده پژوهی پژوهشگاه نیرو برگزار می شود، محورهایی از قبیل اجزا و ابعاد تفکر استراتژیک، 
تکنیک های تفکر استراتژیک در شرایط پیش بینی ناپذیر، تفکر استراتژیک و آینده پژوهی ارائه شده و در 

پایان پرسش و پاسخ انجام خواهد شد. 
عالقمندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام اینجا کلیک کنند. 

6300 میلیارد تومان اوراق 
بدهی دولت فروش رفت

فروش 3400  با  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت 
تا  بازده  نرخ  با  اراد36  اوراق  تومان  میلیارد 
تومان  میلیارد   2900 و  درصد   16.5 سررسید 
 17.5 سررسید  تا  بازده  نرخ  با  اراد34  اوراق 

درصد موافقت کرد.
۶۳۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی دولت فروش رفت
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی 
بانک مرکزی، پیرو اطالعیه روز چهار شنبه ۴ تیر ماه 
بدهی  اوراق  حراج  برگزاری  خصوص  در   ۱۳۹۹
نهاد مالی  بانک و ۷  به اطالع می رساند، ۸  دولتی 
غیربانکی سفارش های خود را در مجموع به ارزش 
۱۱ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان در سامانه های بازار 
فناوری  مدیریت  شرکت  مظنه یابی  و  بین بانکی 

بورس تهران ثبت کردند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش ۳۴۰۰ 
میلیارد تومان اوراق اراد۳۶ با نرخ بازده تا سررسید 
اراد۳۴  اوراق  ۱۶.۵ درصد و 2۹۰۰ میلیارد تومان 
)در مجموع  تا سررسید ۱۷.۵ درصد  بازده  نرخ  با 
۶۳۰۰ میلیارد تومان( موافقت کرد. معامالت مربوط 
به فروش این اوراق به نهادهای مالی برنده در روز 
بانک  تیر ماه ۱۳۹۹ توسط کارگزاری  سه شنبه ۱۰ 

مرکزی در سامانه معامالتی بورس ثبت شده است.
تیرماه   ۱۷( دولتی  بدهی  اوراق  حراج  برگزاری 

)۱۳۹۹
کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی 
اوراق در تواترهای هفتگی، مرحله ششم حراج اوراق 
موسسات  بانک ها،  به  فروش  جهت  دولتی  بدهی 
سرمایه گذاری،  صندوق های  غیربانکی،  اعتباری 
شرکت های بیمه ای و شرکت های تأمین سرمایه را 
اجرا   ۱۳۹۹ تیر ماه   ۱۷ سه  شنبه  روز  در  دیگر  بار 

می کند.
اوراق عرضه شده در این حراج، مرابحه عام، کوپن دار 
با نرخ سود ساالنه ۱۵ درصد و با تواتر پرداخت سود 
شش ماهه )پرداخت کوپن دوبار در سال( و به شرح 

جدول زیر است.
متقاضی  غیربانکی  اعتباری  موسسات  و  بانک ها 
ارسال  به  نسبت  می توانند  حراج  این  در  شرکت 
سفارش های خود تا ساعت ۱2:۰۰ روز یکشنبه ۱۵ 
بازار بین بانکی  از طریق سامانه  تنها  تیرماه ۱۳۹۹ 
اقدام کنند. صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های 
متقاضی  سرمایه  تأمین  شرکت های  و  بیمه ای 
شرکت در این حراج نیز می توانند سفارش های خود 
را تا ساعت ۱2:۰۰ روز یکشنبه ۱۵ تیرماه ۱۳۹۹ 
از طریق سامانه مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری 

بورس تهران ثبت کنند.
این حراج  کلیه نهادهای مالی متقاضی شرکت در 
به  نماد  دو  هر  در  را  خود  سفارش های  می توانند 
نهادهای  به  همچنین  کنند.  ارسال  جداگانه  طور 
می شود،  توصیه  حراج  این  در  شرکت کننده  مالی 
در  را  مالی  دارایی های  سبد  به  تنوع بخشی 
سفارش گذاری مد نظر قرار دهند. معامالت مربوط 
 ۱۳۹۹ تیرماه   ۱۷ سه شنبه  روز  در  حراج  این  به 

انجام خواهد شد.

https://www.farsnews.ir/news/13990410000876/6300-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B1%D9%81%D8%AA
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رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست اتاق 
کرمان

سیاست های حمایت از صادرات 
جایگزین رویکرد پلیسی شود

رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه خانوارهای 
کرمانی طبق آمار رسمی کمترین درآمد خانوار 
را در بین استان های کشور دارا هستند، گفت: 
با توجه به وجود ظرفیت های بسیار و نعمت های 
خدادادی فراوان در استان، از نمایندگان مجلس 
توسعه  تا  کنند  کمک  می شود  درخواست 

اقتصادی پایدار با تکمیل زیربناها محقق شود.

سـیدمهدی طبیـب زاده، در نشسـت اعضای هیات 
نماینـدگان اتاق کرمـان با نمایندگان مردم اسـتان 
در مجلـس ضمـن انتقـاد از اجـرای کمتـر از ۳۰ 
درصـد از قانـون بهبـود محیـط کسـب وکار بیـان 
کـرد: هم اکنـون رتبـه ایـران در محیط کسـب وکار 
ایـن  نیـز در  اسـتان کرمـان  و  دنیـا، ۱2۷ اسـت 
زمینـه رتبـه نامناسـب 2۸ را بـه خـود اختصـاص 
داده کـه بایـد بـرای ارتقـا ایـن جایـگاه تـالش کرد.

بـا  نشسـت  چندیـن  برگـزاری  بـه  زاده،  طبیـب 
رئیـس کل بانـک مرکـزی و مصوبات این نشسـت ها 
اشـاره کـرد و گفـت: تاکنون نتیجه مطلـوب فعاالن 
وقتـی  و  نشـده  حاصـل  ارز  حـوزه  در  اقتصـادی 
دولـت بـا همـه امکانات خـود نمی توانـد ارز حاصل 
از صـادرات نفـت، پتروشـیمی و سـایر فرآورده های 
نفتـی را بـه کشـور برگردانـد چگونـه انتظـار دارد 
فعـال بخـش خصوصـی بتوانـد ایـن اقـدام را انجام 
اقتصـادی  فعـاالن  دلیـل  همیـن  بـه  کـه  دهـد 

خواسـتار درک متقابـل هسـتند.
او اظهـار کـرد: متأسـفانه فهرسـتی ۱۸ هزارنفـری 
از فعـاالن اقتصـادی اعـالم کرده انـد کـه بـه دلیـل 
ارز  بازگشـت  و  ارزی  پیمان سـپاری  در  مشـکالت 
باطـل  آنهـا  بازرگانـی  کارت  صـادرات  از  حاصـل 
می شـود کـه البتـه اتـاق کارتـی را باطـل نخواهـد 

. د کر
رئیـس اتـاق کرمـان در ادامـه بـا تأکیـد بـر اینکـه 
بیـان  اسـت،  توسـعه  محرکـه  موتـور  صـادرات 
کـرد: اسـتان در صـادرات غیرنفتـی )مـواد خـام و 
محصـوالت کشـاورزی( رتبه خوبـی دارد امـا کمتـر 
فناوری هـای  و  محصـوالت صنعتـی  بـه صـادرات 

نویـن پرداختـه شـده اسـت.
او ادامـه داد: فعـاالن اقتصـادی به خوبـی شـرایط 
کشـور را درک می کننـد و محدودیـت منابـع را به 

دلیـل تحریم هـا می داننـد کـه می تـوان بـا برخـی 
انـرژی،  زمینـه  در  تصمیم گیری هـای  و  اقدامـات 
آب، معـدن و... فرصـت ایجـاد و منابـع خلـق کـرد 
کـه ایـن مهـم بـا اصـالح برخـی قوانیـن ممکـن 

بود. خواهـد 
کارت  صـدور  اتـاق،  کـرد:  تصریـح  طبیـب زاده 
فعالیت هـای  سـایر  و  مبـدأ  گواهـی  و  بازرگانـی 
از  پشـتیبانی  و  جـدی  حمایت هـای  قانونـی، 
فعـاالن اقتصـادی و نـگاه بـه آینـده در فعالیت ها و 
تصمیم گیری هـا را از وظایـف خـود می دانـد و بـه 

می پـردازد. و  پرداختـه  آن 
پایـان پیشـنهاد تهیـه طـرح توسـعه هـر  وی در 
شهرسـتان متناسـب بـا ظرفیـت آن بـرای جـذب 
سـرمایه گذاری، راه انـدازی شـرکت تأمین سـرمایه 
شـورای  نشسـت های  برگـزاری  همچنیـن  و 
گفت وگـوی دولـت و بخـش خصوصـی اسـتان را 

بـرای حـل مشـکالت مختلـف مطـرح کـرد.
در ادامـه ایـن نشسـت رئیـس مجمـع نماینـدگان 
اسـتان کرمان ضمـن قدردانی از خدمات ارزشـمند 
اتـاق کرمـان گفـت: بـرای حـل مشـکالت حـوزه 
درخواسـت  کرمـان  اتـاق  از  بیـکاری  و  اشـتغال 
می شـود طـرح آمایـش هر شهرسـتان تهیـه و اجرا 

شـود تـا اشـتغال افزایـش یابد.
شـهباز حسـن پور، ضمـن انتقـاد از وصـول مالیـات 
سـال گذشـته در اسـتان ۱۵ هـزار میلیـارد ریـال 
بیـش از مبلـغ تکلیـف شـده، افـزود: چـرا بایـد به 
مـردم ظلـم شـود و بـه علـت برخـی بی تدبیری هـا 
یـک ریـال از وصـول مالیـات بـه اسـتان برنگـردد 
کـه باید فعـاالن بخش خصوصـی در ایـن زمینه از 

نماینـدگان مجلـس مطالبـه کنند.
رئیـس کمیسـیون اقتصـادی مجلـس نیـز در ادامه 
ایـن نشسـت بیان کرد: از هرگونـه تالش و پیگیری 

دریـغ  اقتصـادی  فعـاالن  مشـکالت  حـل  بـرای 
نمی کنیـم زیـرا معتقدیـم افزایـش توانمندی هـای 
بنگاه هـای اقتصـادی و فعـاالن اقتصـادی منجـر به 
آسـایش و رفـاه جامعـه و کاهـش بیـکاری خواهـد 
شـد و درواقـع کمک بـه خـود نماینـدگان مجلس 

ست. ا
محمدرضـا پـور ابراهیمـی اظهـار کـرد: پیشـنهاد 
می شـود پیش از تهیه طرح آمایش هر شهرسـتان، 
طرح هـای خصوصـی متوقـف شـده و یـا کمتـر از 
ظرفیـت، بررسـی و پنج پـروژه مهم اعالم شـود که 
بـا اولویـت قـرار دادن یک طـرح، مشـکالت اجرای 

آن بررسـی و حل شـود.
فعال تریـن،  جـزو  کرمـان  اتـاق  داد:  ادامـه  وی 
پیگیرتریـن و توانمندتریـن اتاق هـای کشـور و جـز 
سـه اتـاق برتـر کشـور اسـت و قطعـاً می تـوان بـا 
کمـک اتـاق طـرح آمایش مناسـبی را تهیـه و اجرا 

. د کر
فعـاالن  درخواسـت  مـورد  در  ابراهیمـی،  پـور 
سـرمایه  تأمیـن  شـرکت  خصـوص  در  اقتصـادی 
گفـت: راه اندازی کارگزاری، سـبدگردانی و شـرکت 
مربوطـه را درخواسـت کنیـد تـا مجوزهـای آن را 

بـرای شـما دریافـت کنیـم.
نماینـده مـردم کرمـان و راور در مجلـس شـورای 
ارزی  پیمان سـپاری  بحـث  خصـوص  در  اسـالمی 
و اعـالم باطـل کـردن ۱۸ هـزار کارت بازرگانـی، 
را  از صـادرات  ارز حاصـل  اگرچـه تسـویه  گفـت: 
قبـول داریـم اما بـا این سیاسـت ابطـال کارت های 
بازرگانـی مخالفیـم زیـرا معتقدیم در شـرایط فعلی 
صـادرات  از  حمایتـی  سیاسـت های  بایـد  کشـور 
پلیسـی  رویکـرد  اینکـه  نـه  باشـد  داشـته  وجـود 

اعمـال شـود.
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متن کامل

در نشست شورای گفت وگو مطرح شد

آمادگی برای واگذاری بخشی 
از فعالیت های گمرک به 

بخش خصوصی
نبود مدیریت واحد و یکپارچه در گمرکات به ویژه 
گمرکات مرزی، معضل جدی بخش خصوصی در 
حوزه تجارت است که در نود و ششمین نشست 
شورای گفت وگو مورد تأکید قرار گرفت. در این 
راستا پیشنهاد رئیس اتاق ایران برای واگذاری 
بخشی از فعالیت های گمرک به بخش خصوصی 
استقبال  مورد  دنیا  موفق  تجربه های  اساس  بر 

قرار گرفت.
نبود مدیریت واحد و یکپارچه در گمرکات به ویژه 
در  بخش خصوصی  معضل جدی  مرزی،  گمرکات 
نشست  و ششمین  نود  در  که  است  تجارت  حوزه 
این  در  گرفت.  قرار  تأکید  مورد  گفت وگو  شورای 
واگذاری  برای  ایران  اتاق  رئیس  پیشنهاد  راستا 
خصوصی  بخش  به  گمرک  فعالیت های  از  بخشی 
بر اساس تجربه های موفق دنیا مورد استقبال قرار 

گرفت.
شورای  نشست  تازه ترین  گفت وگو  شورای  اعضای 
به بررسی وضعیت ساماندهی مرزهای صادراتی  را 
رابطه  این  در  دادند.  اختصاص  مرزی  مبادالت  و 
گمرک ایران گزارشی از اقدامات خود برای تقویت 

اعتقاد بخش  به  ارائه داد.  این سازمان  فعالیت های 
به ویژه  نبود مدیریت واحد در گمرکات  خصوصی 
تجارت  برابر  در  جدی  چالش  مرزی،  گمرکات 
و  سازمان ها  کلیه  همکاری  با  باید  که  است  ایران 

دستگاه های حاضر در مرزها، اصالح شود.
در این نشست فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی 
دارد  عهده  بر  نیز  را  گفت وگو  شورای  ریاست  که 
لزوم صنعتی  از  ضمن تبریک روز صنعت و معدن 
و  گفت  سخن  اقتصادی  بخش های  تمامی  شدن 
و  تولید  از  حمایت   ۸۰ دهه  اوایل  از  کرد:  تأکید 
صنعت، رنگ و بوی جدیدی به خود گرفت و تمام 
جوانب آن یعنی پیش و پس از تولید نیز حمایت 
محله  این  به  کشور  سازان  تصمیم  واقع  در  شد. 
رسیدند که باید برای بهبود اوضاع تولید و صنعت، 

قبل و بعد از آن را نیز ببینیم و حمایت کنیم.
برای  هم  کشاورزی  بخش  حتی  داد:  ادامه  وی 
توسعه و پیشرفت راهی جز صنعتی شدن ندارد و 
تمام مراحل آن از ابتدا تا انتها که فرآوری محصول 

است باید صنعتی شود.
به  که  کسب وکار  واحد  پنجره  ایجاد  اقتصاد  وزیر 
تازگی راه اندازی شد را قدمی رو به جلو توصیف کرد 
و گفت: این کار می تواند رتبه ایران را از نظر تسهیل 
محیط کسب وکار در مقایسه با دیگر کشورها بهبود 

ببخشد.
بر اساس اظهارات او امروز صدور مجوزها به ۴ روز 
محدود شده و روند پذیرش شرکت ها در بورس نیز 
با همکاری سازمان ثبت اسناد از یک ماه به ۴ روز 

کاهش پیدا کرده است.
وی با بیان این مطلب که موافقت های نهایی برای 
قضائیه  قوه  همت  به  تجاری  دادگاه های  ایجاد 
با همکاری  امیدواری کرد که  اظهار  صورت گرفته 
همه دستگاه ها روند کسب وکار در کشور بهبود یابد.

حذف  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  دژپسند 
نظارت های پیشین و تمرکز بر نظارت های پسین را 
مورد تأکید قرار داد و گفت: اگر می خواهیم به تولید 
توجه شود الزم است حواشی مزاحم را حذف کنیم. 
گمرک در یک سال گذشته در حذف کنترل های 
امر  این  باید  و  داده  انجام  خوبی  اقدامات  مزاحم، 
تبدیل  فرهنگ  یک  به  کار  جنبه های  تمام  در 
ایجاد گمرک  و  را حذف  پیشین  نظارت های  شود؛ 

هوشمند را پیگیری کنیم.
وزیر اقتصاد گفت: باید تا دهه فجر گمرک هوشمند 

را به معنای واقعی ایجاد کنیم.
نیز داد:  ادامه دو خبر خوب در مورد بورس  او در 
از آنجا که شرکت های تازه ورود به بورس از اقدام 
مالی  دفاتر  به  رجوع  مورد  در  مالیاتی  سازمان 
بودند،  نگران  متقاضی،  شرکت های  قبل  سال های 
برای تشویق آنها به حضور در بازار سرمایه، شورای 
هماهنگی اقتصادی تصویب کرد که سازمان مالیاتی 

تنها دفاتر مربوط به سال ۹۸ را بررسی کند.
بازار  این  در  که  بعدی  تصمیم  مورد  در  دژپسند 
اتخاذ شد، گفت: تشکیل بورس امالک و مستغالت، 
خبر دیگری است که از اجرایی شدن آن خرسندیم. 
خوشبختانه این بورس نیز به زودی کار خود را آغاز 
می کند و دستگاه های زیادی برای عرضه امالکی که 
در اختیار دارند، اعالم آمادگی کردند. این اقدامات 

برای عمق دادن به بازار سرمایه صورت می گیرد.
روز  هفته یک  هر  است  قرار  اقتصاد  وزیر  گفته  به 
عرضه اولیه در این بازار جدید انجام شود و در ادامه 

به دو روز در هفته ارتقا یابد.
که  تفاهم نامه ای  مورد  در  گفت وگو  شورای  رئیس 
فرابورس  تهران،  بهادار  اوراق  بورس  شرکت  بین 
امضا  ایران  اتاق  و  ایران، جامعه حسابداران رسمی 
شد نیز گفت: هدف اصلی این است که شرکت های 

وارد  بیشتری  سهولت  با  بتوانند  خصوصی  بخش 
حفظ  است،  مهم  ما  برای  آنچه  اما  شوند.  بورس 
حقوق سهام داران بوده و در این رابطه تأکید زیادی 
حداکثر  بورس  سازمان  داریم.  قوانینی  اعمال  بر 
تا  می کند  اعمال  مورد  این  در  را  دقت  و  نظارت 

حقوق سهام داران رعایت شود.
تعیین تکلیف تسویه حساب تعهدات ارزی در اسرع 

وقت
در ادامه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون 
تسویه  تکلیف  تعیین  اهمیت  از  مجلس  اقتصاد 
و  گذشته  سنوات  به  مربوط  ارزی  تعهدات  حساب 
نحوه تسریع صادرات اقالم غیرنفتی سخن گفت و 
تصریح کرد: این دو موضوع باید در اسرع وقت مورد 
بررسی قرار گرفته و در مورد آن تصمیم گیری کرد.
و  محورها  ایران  اتاق  داد:  پیشنهاد  همچنین  وی 
دیدگاه های خود را در مورد ارز در قالب یک بسته 
آماده کند تا در نشست فوق العاده شورای گفت وگو 
آن را بررسی کنیم. همچنین الزم است در صورت 
نیاز به اصالح یا حذف قوانین، پیشنهادات خود را 

به مجلس بدهید.
مدیریت واحد مرزی را دنبال می کنیم

گمرک،  رئیس کل  میراشرفی،  مهدی  ادامه  در 
در  دستگاه  این  اقدامات  و  فعالیت ها  از  گزارشی 
ارائه  کشور  در  گمرکی  روندهای  بهبود  راستای 
داد. بر اساس اظهارات او ایران پتانسیل های باالیی 
دهد  اجازه  نباید  و  دارد  تجارت  و  ترانزیت  نظر  از 
سمت  به  دنیا  امروز  برود.  بین  از  ظرفیت  این  که 
کنترل های غیرملموس و کوتاه در گمرک می رود. 

ایران نیز باید در این مسیر قدم بردارد.
از  بسیاری  شدن  الکترونیک  مسئول  مقام  این 
کاغذ  به  نیاز  بدون  آنها  انجام  و  گمرکی  رویه های 
داد:  ادامه  و  دانست  برنامه ها  و  اهداف  از  یکی  را 

http://otaghiranonline.ir/news/33724
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متن کامل

نایب رئیس اتاق ایران در مراسم گرامیداشت روز 
صنعت و معدن

باید به دنبال مسیرهای 
دانش بنیاِن رقابت پذیر برای 

تحقق جهش تولید باشیم
حسین سالح ورزی نایب رئیس اتاق ایران معتقد 
مثل گذشته  نفتی  ارزی  منابع  که  امروز  است: 
موجود نیست و دولت هم منبع مالی چندانی 
برای دادن امتیاز ندارد، باید به دنبال مسیرهای 
دانش بنیاِن رقابت پذیر برای تحقق جهش تولید 

باشیم.

بیست و چهارمین مراسم روز ملی صنعت و معدن 
 ، رئیس جمهور  اول  معاون  حضور  با  امروز  صبح 
و  ایران  اتاق  نایب رئیس  صنعت،  وزارت  سرپرست 

تعدادی از مسئوالن و فعاالن اقتصادی برگزار شد.
حسین سالح ورزی نایب رئیس اتاق ایران در مراسم 
گرامیداشت روز صنعت و معدن، بابیان اینکه باید 
برای  رقابت پذیر  و  دانش بنیان  مسیرهای  دنبال  به 
جهش تولید باشیم، تحقق این موضوع را در گروی 
بازتعریف و بازمهندسی در تعامالت دولت و بخش 

خصوصی اعالم کرد.
و  بیست  به  اشاره  با  مراسم  این  در  سالح ورزی 
صنعت  روز  گرامیداشت  برگزاری  دوره  چهارمین 
همیشه  روال  سال ها  این  طول  در  گفت:  معدن  و 
آمار  ارائه  به  مسئوالن  که  است  بوده  به این ترتیب 
و  بپردازند  صادرشده  جوازهای  تعداد  از  ارقامی  و 
اما  بگوید؛  خود  مشکالت  از  هم  خصوصی  بخش 
سال،   2۴ این  طول  در  اگر  که  است  این  واقعیت 
اآلن  را حل می کردیم،  هرسال فقط مسائل جزئی 

وضعیت به مراتب بهتر از قبل بود.
تحقق  ضرورت  بر  تأکید  با  ایران  اتاق  نایب رئیس 
جهش تولید در شرایط فعلی، با توجه به فرمایشات 
افزود:  رهبری و نام گذاری آن به عنوان شعار سال، 
به  اتکا  با  دولت ها  که  گذشته  سال   ۶۰ طول  در 
بخش  می کردند،  اداره  را  کشور  نفتی،  درآمدهای 
و  رانت  از  استفاده  با  اقتصادی  فعاالن  از  عمده ای 
امتیازهای دولتی پیش می رفتند اما امروز که منابع 
ارزی نفتی مثل گذشته موجود نیست و دولت هم 
منبع مالی چندانی برای دادن امتیاز ندارد، باید به 
دنبال مسیرهای دانش بنیاِن رقابت پذیر برای تحقق 

جهش تولید باشیم.
سالح ورزی در همین ارتباط بازتعریف و بازمهندسی 
نظام های تولید، تعامالت دولت، بخش خصوصی و 

جامعه را موردتوجه قرار داد.
نایب رئیس اتاق ایران تصریح کرد: باور عمومی این 
است که وظیفه دولت تولید کاالهای عمومی ارزان 
و باکیفیت است؛ خواسته بخش خصوصی هم این 
است که دولت تنها به این وظیفه خود عمل کند. 
در همین زمینه یکی دیگر از مهم ترین مؤلفه هایی 
که در حوزه کاالهای عمومی باید مدنظر قرار گیرد، 

»امنیت اقتصادی« است.
جهش  تحقق  برای  کرد:  خاطرنشان  سالح ورزی 
تولید باید دولت به موضوع امنیت اقتصادی توجه 
و  قابل اطمینان  فضای  یک  تا  باشد  داشته  جدی 
قابل پیش بینی برای بخش خصوصی به وجود آورد؛ 
مقررات  روزانه  تولید  حاضر،  حال  در  متأسفانه  اما 
مهم ترین  که  است  شده  حدی  به  گیر  دست وپا 
موضوع  این  را  خصوصی  بخش  فعاالن  دغدغه 

تشکیل می دهد.
آمار  منظم  و  شفاف  انتشار  همچنین  سالح ورزی 
اقتصادی از سوی دولت را یکی دیگر از مؤلفه های 
امنیت اقتصادی عنوان و اعالم کرد که از زمستان 
بخش  برای  قابل استفاده ای  آمار  تاکنون،   ۹۷

خصوصی از سوی بانک مرکزی منتشرنشده است.
در  کرد:  تصریح  همچنین  ایران  اتاق  نایب رئیس 
که  جمله  این  تأکید  و  انتشار  ایران،  امروز  شرایط 
جز  نتیجه ای  هیچ  است  دولت  مردم،  ارز  مالک 
کاهش رشد سرمایه گذاری و فرار سرمایه ها نخواهد 

داشت.
او با اشاره حذف مجوزهای تولید و واردات الکل از 
می توان  که  کرد  تأکید  کرونا  ویروس  شیوع  زمان 
کرد.  استفاده  تولید  جهش  برای  کرونا  تجربه  از 
خصوص  در  داد،  پیشنهاد  زمینه  همین  در  او 
کسب وکارهای مؤثر و  مهم در روند صدور مجوزها و 

اعمال نظارت ها تسهیل گسترده تری به وجود آید.

ارسال الیحه مالیات بر عایدی 
سرمایه به مجلس دوباره به 

تاخیر افتاد
با  مالیاتی  امور  سازمان  فنی  و  حقوقی  معاون 
اشاره به تدوین پیشنهاد قانون مالیات بر عایدی 
امور  سازمان  و  اقتصاد  وزارت  توسط  سرمایه 
مالیاتی گفت: بهمن سال گذشته این الیحه به 
دولت ارائه شد و پیش بینی می شود این الیحه، 

تا مهرماه به مجلس تقدیم شود.
مجلس  به  سرمایه  عایدی  بر  مالیات  الیحه  ارسال 

دوباره به تاخیر افتاد/الیحه تا مهرماه می رسد
علیزاده  محمود  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی 
برنامه »بدون خط خوردگی« رادیو گفت و گو  در 
کشور  در  باشد  قرار  که  مالیاتی  هر  اینکه  بیان  با 
اجرا شود، باید بر اساس قوانین و مقررات دریافت 
شود، گفت: به استناد اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ 
مسئولیتی و همچنین هیچ معافیتی وضع نمی شود 
مگر به موجب قانون باشد. در همین راستا تاکنون 
هیچ مالیاتی تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه 

در قانون وضع نشده است.
وی درباره چرایی عدم وضع قانون مالیات بر عایدی 
حوزه  در  ها  گذاری  سیاست  کرد:  اظهار  سرمایه 
اقتصاد بر اساس شرایط کشور توسط قانون گذاران 
تدوین و وضع می شود و سازمان امور مالیاتی نیز به 

عنوان دستگاه مالیاتی آن را اجرا می کند.
معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی با اشاره 
سرمایه  عایدی  بر  مالیات  قانون  پیشنهاد  اینکه  به 
توسط وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی تنظیم 
سرمایه  عایدی  بر  مالیات  کرد:  عنوان  است،  شده 
های  مالیات  مواد  اصالح  الیحه  قالب  در  و مسکن 

https://www.farsnews.ir/news/13990410001040/-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF
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قانون چک در پیچ و خم 
ساختمان شیشه ای بانک 

مرکزی
حدود دو سال است قانون جدید چک برای اجرا 
بلندی های  این مدت پستی و  ابالغ شده و در 
بسیاری را تجربه کرده است. بانک مرکزی در 
این مدت نشان داده عزم راسخی برای اجرای 

کامل این قانون ندارد.
قانون جدید  اجرای  روند  مهر،  به گزارش خبرنگار 
چک از ابتدا تاکنون، نشان دهنده کم کاری و اهمال 
بانک مرکزی است. با توجه به مزایای باالی اجرای 
عدم  الکترونیک،  چک  جمله  از  قانون،  این  کامل 
و  چک  سیستمی  ثبت  چک،  الشه  به  وابستگی 
سامانه استعالم بانک مرکزی، انتظار است که بانک 
مرکزی سریعاً ماده های اجرا نشده را عملیاتی کند.

قانون چک  اجرایی  بندهای  تمام  امسال  آذرماه  از 
باید عملیاتی شود

در این زمینه دکتر جواد معتمدی، مدرس دانشگاه 
ما  گفت:  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  حقوقدان  و 
قانون  این  بانک مرکزی  ببینیم  منتظر هستیم که 
امسال  آذرماه  از  خیر؟  یا  کند  اجرا  می خواهد  را 

تمام بندهای اجرایی این قانون باید عملیاتی شود. 
قوانین جدیدی که در قانون جدید صدور چک در 
سال ۹۷ ابالغ شد شامل ۳ دسته بود، یک دسته از 
عملیاتی شد که می توان به اجرای  این موارد فوراً 
دادگستری اشاره کرد. یک دسته دیگری از بندهای 
این قانون برای اجرا، بازهای یکساله الزم داشت و 

یک دسته دیگر هم بازهای دو ساله دارد.
وی گفت: به طور مثال اقدام تنبیهی برگشت چک 
آغاز شد اما ممنوع شدن صدور چک در وجه حامل 
مستلزم  موضوع  این  می شود.  انجام  امسال  آذر  از 
آن است که همه مردم این امکان را داشته باشند 
که با دسترسی راحت به سامانه های بانک مرکزی 
خصوصاً اتصال آن به سامانه صیاد و چکاوک، صدور، 

ظهرنویسی و وصول چک را ثبت کنند.
اعتبارسنجی پیش بینی شده در قانون بسیار کامل 

است
اعتبارسنجی پیش بینی  این مدرس دانشگاه گفت: 
که  معنا  این  به  است  کامل  بسیار  قانون  در  شده 
شخص می تواند گردش چکهای صادرکننده، میزان 
چکهای برگشت خورده و میزان تعهدات باقیمانده 
کند.  قبول  را  از صادرکننده، چک  بعد  و  ببیند  را 
به  موظف  مرکزی  بانک  که  سامانه هایی  واقع  در 
راه اندازی آن هاست، سامانه هایی دو طرفه است. از 
یک طرف صادرکننده چک باید بتواند اطالعات را 
وارد کند، از یک طرف گیرنده چک باید بتواند اعتبار 
صادرکننده چک را ببیند. هنوز هیچ دستورالعمل 
عملیاتی از بانک مرکزی مشاهده نشده است که این 

موارد را کامل ابالغ کرده باشد.
چک  سامانه  می تواند  هم  افزار  نرم  مهندس  یک 

الکترونیک را برنامه نویسی کند
زیرساخت  سامانه  این  اینکه  بیان  با  معتمدی 
طراح  یک  گفت:  ندارد،  سنگینی  الکترونیکی 

اپلیکیشن، یک مهندس نرم افزار هم می تواند این 
احساس  کند.  عملیاتی  و  برنامه نویسی  را  سامانه 
جدی  اراده ای  خیلی  مرکزی  بانک  که  می شود 
با  چون  است،  تعجب  جای  و  ندارد  کار  این  برای 
آقای  دوره  در  خصوصاً  مرکزی  بانک  سیاست های 
همتی سازگار نیست، زیرا سیاست فعلی این است 
که پول کاماًل ردیابی شود و حساب ها شفاف باشد.

شدت  به  را  مالی  روابط  چک  صدور  جدید  قانون 
شفاف می کند

جدید  قانون  گفت:  ادامه  در  دانشگاه  مدرس  این 
صدور چک روابط مالی را به شدت شفاف می کند، 
وجه  در  صدور چک  ممنوعیت  موارد  این  از  یکی 
یعنی  است،  چک  ظهرنویسی  هم چنین  و  حامل 
تمام گردش ها باید در بستر الکترونیک ثبت شود، 
اشخاص هم قابل ردیابی هستند. اما اینکه چرا بانک 
مرکزی هنوز اقدامی نکرده است واقعاً سوال برانگیز 

است.
مفقودی،  بیم  الکترونیک،  چک  شدن  عملیاتی  با 

سرقت و دستکاری چک از بین می رود
مزایای  الکترونیک  چک  اینکه  بیان  با  معتمدی 
بسیاری بر چک کاغذی دارد، گفت: چک الکترونیک 
در تبصره ماده ۱ آمده است. چک الکترونیک یک 
برآمد از این سامانه است و یک پدیده جدا نیست. 
اجرایی  به طور کامل  باید سامانه  به هر حال  ولی 
است.  آن  از  جزئی  هم  الکترونیک  چک  که  شود 
اجرای چک الکترونیک تحول خیلی خوبی است، با 
عملیاتی شدن چک الکترونیک، دیگر بیم مفقودی 
منتفی  کاماًل  دستکاری  یا  آن  سرقت  چک،  برگه 
منتفی خواهد شد.  از جرایم هم  و خیلی  می شود 
خواهش  مرکزی  بانک  از  می توانیم  فقط  بنابراین 
را   ۹۸ سال  آذر  از  عقب افتاده  بند  این  که  کنیم 

اجرایی کند.

مصرف برق در اوج روی 53 
هزار مگاوات ثابت ماند

با توجه به کاهش نسبی دما، روند افزایش مصرف 
طی دو روز گذشته تا حدودی تعدیل شده و به 

حدود 53 هزار مگاوات رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، روز 
گذشته پیک مصرف برق کشور در ساعت ۱2:۴۳ 
دقیقه به ۵۳ هزار و 22 مگاوات رسید که این رقم 
 ۹۱2 آن  از  قبل  روز  مصرف  میزان  با  مقایسه  در 
گذشته  سال  مشابه  زمان  با  مقایسه  در  و  مگاوات 

یک هزار و ۷۱۳ مگاوات کاهش داشته است.
این گزارش حاکی است، میزان مصرف برق در زمان 
بوده  مشابه سال گذشته ۵۴ هزار و ۷۳۵ مگاوات 

است.
ذخیره  میزان  گذشته  روز  در  اساس،  همین  بر 
نیروگاه های کشور یک هزار و ۴۹2 مگاوات گزارش 

شده است.



شماره  2668 چهارشنبه 11 تیر 99

8

اقتصاد ایران

متن کامل

در گفت وگوی اختصاصی با ایرنا/

دانایی فر: روابط ایران و عراق 
همچنان در اوج می ماند

سابق  سفیر  دانایی فر  حسن  تهران-ایرنا- 
جمهوری اسالمی ایران در عراق در ایام جنگ 
با داعش و هماهنگ کننده اصلی پل هوایی میان 
- تهران در روزهایی که تروریست ها تا  بغداد 
پشت دروازه های بغداد رسیده بودند، امروز در 
ستادی، پروژه های توسعه روابط اقتصادی ایران 
با عراق و سوریه را پیش می برد. او در گفت وگو با 
ایرنا از آینده روابط تهران با این کشورها سخن 

گفت.
رئیس ستاد روابط اقتصادی ایران با عراق و سوریه،  با 
پیش بینی در اوج ماندن روابط تهران و بغداد، مولفه 
هایی مانند مرزهای طوالنی، مشترکات دینی، مذهبی، 
قومی و نگاه رهبران عراق به کشورمان را ضامن پایداری 
نخست  احتمالی  سفر  درباره  و  دانست  روابط  این 
وزیر عراق به تهران گفت که الکاظمی به عنوان یک 
سیاستمدار به درستی اهمیت روابط با ایران را می داند.

او سرمایه گذاری های مشترک دو کشور به ویژه در 
دوران پسا کرونا را یکی از عوامل موثر در توفیق روابط 

امیدواری کرد که  ابراز  و  دانست  دو کشور  اقتصادی 
میزان مبادالت تجاری دو کشور به 2۰ میلیارد دالر در 

سال برسد.
سفیر ایران در عین حال وجود ۱۵ کشور همسایه با 
نیازهای متنوع را یکی از موقعیت های کشورمان برای 
سر و سامان دادن به صادرات خود  ارزیابی کرد و با بیان 
اینکه "هر کدام از این همسایه ها برای کشورمان یک 
فرصت تلقی می شوند"، در خصوص برخی ادعاها مبنی 
بر نقش عراق در دور زدن تحریم ها گفت که اگرچه 
عراق یکی از مهمترین پنجره های ما به بازارهای جهانی 

است، اما تنها پنجره نیست.
دانایی فر در ادامه این مصاحبه مشارکت بخش های 
خصوصی ایران و سوریه، البته با حمایت دولت ها و با 
پشتیبانی نظام بانکی را بهترین روش پیشبرد روابط دو 
کشور در زمینه اقتصادی توصیف و به نقش و اهتمام 
ویژه اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در 
این زمینه اشاره و از آن تقدیر کرد. این کارشناس و 
تحلیلگر مسائل منطقه همچنین در خصوص روند اوضاع 
جاری منطقه تاکید کرد که ایران آمادگی خود را برای 
مذاکرات با عربستان جهت حل مسائل منطقه اعالم 
کرده است اما این کشور بنا به دالیلی قادر نیست وارد 

این فاز شود.
مشروح گفت و گو با حسن دانایی فر که پیش از دوران 
سفارتش در عراق، سمت های مختلفی از جمله دبیری 
ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق و پیشتر از آن 
فرمانده قرارگاره خاتم االنبیاء  را در کارنامه خود دارد،   

در ذیل می خوانید:
 دوره الکاظمی با روابط نسبتا پایدار

ایرنا: از نظر شما روابط ایران و عراق در دوره مصطفی 
الکاظمی چگونه خواهد بود؟

دانایی فر : به روابط بین ایران و عراق باید از دو زاویه 
پرداخت؛  یکی مفهوم روابط بین دو کشور است که باید 

تعبیر روند و مسیر را برای آن به کار برد. دو همسایه 
یک هزار و ۴۰۰ کیلومتر مرز مشترک دارند. به عالوه 
به خاطر زمینه های مختلف تاریخی، دینی، مذهبی، 
فرهنگی و اجتماعی نوعی در هم تنیدگی در روابط بین 
دو کشور از شمال تا جنوب وجود دارد. این بخشی از 

موضوع روابط است.
رئیس  جمله  از  عراق  رهبران  نگاه  به  دیگر  بخش 
جمهوری، نخست وزیر، رئیس پارلمان و دیگر مقاماتی 

که معموال ثابت هم نیستند، باز می گردد.
بخش دوم که مانند بخش اول حقیقت روابط دو کشور 
است، می تواند فراز و نشیب هایی را به همراه داشته 
باشد. این فراز و نشیب ها متاثر از عامل دوم است و تا 
حدودی هم می تواند در روند اصلی روابط و نگاه روندی 
به روابط دو کشور تاثیر گذار باشد. اما به اعتقاد من، 
برآیند هر دو اینها نشان می دهد که یک روابط نسبتا 
پایدار متنوع و با توجه به شرایط منطقه همچنان وجود 

خواهد داشت.
اما در ارتباط با آقای الکاظمی فکر می کنم که او به 
عنوان یک سیاستمدار به درستی اهمیت بین روابط 
بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری عراق را می داند 
و تالش ایشان بر این است که عوامل سلبی و منفی 

تاثیرگذار در روابط بین دو کشور به وجود نیاید.
خبرنگار : همانطور که اعالم شده، آقای الکاظمی در 
سفرهایی که قرار است به خارج عراق داشته باشد به 
آمریکا، ایران و عربستان سفر می کند.  انتخاب این ۳ 
کشور چه معنا و مفهومی دارد، آیا او دنبال یک توازن 
منطقه ای به نفع عراق است یا قصد میانجی گری دارد؟
دانایی فر: نوع نگاه آقای الکاظمی به این معنی است 
که وی می خواهد نوعی توازن در روابط و اهمیت ایران 
به عنوان همسایه شرقی عراق ایجاد کند و ایشان به 
آن اهتمام دارد و ایران هم عالقه مند است که همچنان 
روابط خود را در زمینه های مختلف با عراق توسعه دهد 

و تنوع بیشتری پیدا کند و بخصوص شرایط کنونی که 
عراق دارای برخی از مشکالت مانند مشکل عمومی 
کرونا و کاهش قیمت نفت است که دیگر کشورهای 
تولید کننده و صادر کننده نفت نیز با آن مواجه هستند 
و موجب کاهش سرانه ملی و رشد منفی برای اقتصاد 

همه کشورها در دنیا شده است.
خود  ذاتی  مشکالت  اینها  کنار  در  حال  همین  در 
عراق مانند اختالفات سیاسی، مسائل امنیتی و خروج 
نیروهای آمریکایی وجود دارد که در مجموع ایران برغم 
این شرایط عالقه مند به گسترش روابط در زمینه های 
مختلف است. امیدواریم که روابط بین دو کشور همانند 
گذشته بلکه بیشتر تقویت شود و به مسیر نهایی خود 

برسد.
خبرنگار : بنابراین به اعتقاد شما این سفر احتمالی بیشتر 

حول تالش برای یک توازن خواهد بود تا میانجیگری؟
دانایی فر : بعید است که ماموریت دولت عراق در این 
سفر میانجی گری  باشد، چون میانجی گری معموال 
به  گیرد.  انجام  کشورهای  از  یکی  درخواست  با  باید 
همین دلیل بعید می دانم از سوی ۳ کشور تقاضایی از 
دولت عراق شده باشد، مگر آنکه خود عراقی ها چنین 

موضوعی در ذهنشان باشد.
البته عراق با توجه به اثرگذاری این سه کشور در منطقه 
مایل به بهبود روابط آنهاست چرا که بهبود روابط آنها 
تاثیراتی در مسایل داخلی عراق دارد. از این زاویه ممکن 
یا  طرحی  بخواهد  عراق  وزیر  نخست  مثال  که  است 

پیشنهادی را ارایه دهد.
ایران همچنان مهمترین شریک عراق خواهد بود

خبرنگار : به عنوان اقتصادی ترین سفیر ایران در عراق، 
با توجه به مساله  آینده روابط اقتصادی دو کشور را 
داعش و بازگشت رقبای سنتی ما به بازار عراق، چگونه 

پیش بینی می کنید؟
دانایی فر : اول این که در حال حاضر عراق یکی از بزرگ 

https://www.irna.ir/news/83839210/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%AC-%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF
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یادداشت

متن کامل

مقابله با استرس و اضطراب 
مسائل مالی در بحران

نیکول بروئر، مجری 37 ساله و خبرنگار CBS در 
هفته گذشته در دانشگاه پرینستون کنفرانس 
هست.  نیز  تئاتر  کارگردان  و  مربی  او  داشت. 
برنامه های  تمام  کرونا  ویروس  شیوع  به دلیل 
کاری او لغو شده اند. او هم مانند بسیاری از افراد 
دیگر، نگران پرداخت صورت حساب های خود در 
ماه های آینده است. همسرش در یک هتل کار 
می کند و حاال ساعت کاری شان کم شده است. 
آنها در این ماه 3 هزار دالر از درآمدشان را از 

دست داده اند.

مقابله با استرس و اضطراب مسائل مالی در بحران
بروئر در مصاحبه ای با شبکه CNBC می گوید من 
مختلفی  موسسات  در  و  دارم  دانشگاهی  مدرک 
دارم  که  توانایی هایی  به دلیل  و  کرده ام  تدریس 
شناخته  خودم  جامعه  در  موفق  فرد  یک  به عنوان 
پوشش  برای  کافی  پس انداز  االن  اما  می شوم. 

هزینه های خانواده ام ندارم.
البته بروئر و خانواده اش تنها نیستند. میلیون ها نفر 
از دست دادن  مالی،  با مشکالت  در سراسر جهان 
و  پزشکی  غیرمنتظره  هزینه های  درآمد،  و  شغل 
اگر  شد.  خواهند  مواجه  پس اندازشان  شدن  تمام 
و  استرس  باید  هستید  افراد  این  جزو  هم  شما 
اضطراب مالی خود را مدیریت کنید. شرایط فعلی 

را بپذیرید. عدم آگاهی از وقوع پاندمی کرونا، همه 
ما را با استرس و اضطراب زیادی مواجه کرده است. 
این استرس بر کل زندگی و روابط ما تاثیر گذاشته 
است. مگان مک کوی، کارشناس ارشد برنامه ریزی 
مالی در دانشگاه کانزاس، می گوید وقتی با مسائل 
ناشناخته روبه رو می شویم، اغلب اضطراب فلج کننده 
را تجربه می کنیم. این اضطراب زیاد ناشی از عدم 
آگاهی درباره آن اتفاق است و اینکه نمی دانیم چه 
غلبه  برای  قدم  اولین  کشید.  خواهد  طول  مدت 
مدتی  زندگی  بپذیریم  که  است  این  اضطراب  بر 
متفاوت خواهد بود. روی کارهایی تمرکز کنیم که 
طبیعی  اضطراب  این  کنیم.  کنترلشان  می توانیم 

است و شناخت و کنترل آن بسیار مهم است.
دکتر مری گرشام، روانشناس متخصص مسائل مالی 
می گوید: حتی افراد مرفه هم در این وضعیت، نگران 
آینده هستند. دلیل این امر آن است که در جامعه 
افراد درباره نگرانی های مربوط به امور مالی بیشتر از 
افسردگی و استرس های روانی صحبت می کنند. اگر 
در مورد مسائل مالی نگران هستید، به این وضعیت 
بادقت فکر کنید و همه جوانب را بسنجید تا بتوانید 
و  قوت  نقاط  به  بیشتر  بگیرید.  درستی  تصمیم 
شرایط  با  را  خود  و  کنید  تکیه  خود  توانایی های 
مالی  مشکالت  گذشته  در  ما  همه  دهید.  تطبیق 
داشته ایم و توانسته ایم آنها را پشت سر بگذاریم. پس 
با یادآوری آنها، می توانیم راه های خوبی پیدا کنیم.

محرکهای عاطفی خود را بشناسید. موضوعاتی که 
به شما احساس ناخوشایند می دهد کدامند و شما 
نشان می دهید؟ شاید جزو  واکنش  آنها  به  چگونه 
کم  استرس تان  کردن  خرید  با  که  هستید  افرادی 
می شود، اما حاال که نمی توانید به خرید بروید چه 
از  مقداری  سرمایه گذاری  فکر  در  شاید  می کنید؟ 
می کنید؟  چه  شرایط  این  در  حاال  بودید،  پولتان 

کند.  غلبه  شما  بر  احساسات  نگذارید  هرحال  به 
فروش  سایت های  طریق  از  می توانید  قرنطینه  در 
آنالین، وسایل مورد نیازتان را بخرید. اما حواستان 
را  مالی خود  توان  از حد،  بیش  با خرید  که  باشد 

کم نکنید.
رسانه های  نکنید.  پیگیری  را  ناراحت کننده  اخبار 
اجتماعی را محدود کنید و تنها منابع رسمی و قابل 
غرق  آنها  با  را  خودتان  اما  کنید،  دنبال  را  اعتماد 
نکنید. دولت، بانک ها، شرکت ها و سایر اصناف در 
واکنش به شرایط موجود روند کاری خود را تغییر 

می دهند، روزانه آنها را پیگیری کنید.
مراقبت های بهداشت روان را در اولویت قرار دهید. 
صحبت کردن و مشاوره با یک مشاورمالی متخصص 
می تواند به شما در کم کردن استرس و ریشه یابی 
مشاوره های  امکان  کند.  کمک  مالی  نگرانی های 
تلفنی هم فراهم شده و شما می توانید درباره کارها 
صحبت  مالی  مشاور  با  مشکالت تان  و  اهداف  و 
روی  درازکشیدن  حتی  دهید.  انجام  یوگا  کنید. 
به آرامش ذهن کمک  زمین و تمرکز روی تنفس 
می کند. کارهای دیگری را که به سالمت روان شما 
کمک می کند حتما انجام دهید، از جمله کارکردن 
محدود  کافی،  خواب  شغلی،  دورکاری  و  خانه  در 
با  اینترنتی  روزانه  تماس  برقراری  کافئین،  کردن 
دوستان و خانواده. مشاوره تلفنی با متخصص روان 
مفید  مالی  مسائل  درمانگر  متخصص  یا  درمانگر 
خواهد بود. برخی سازمان ها هم در سایت های خود 

راهنمایی های مفیدی در این زمینه ارائه کرده اند.
پس انداز  اگر  ندهید.  انجام  غیرضروری  ریسک 
یا  انجام دهید  نباید خریدهای غیرضروری  ندارید، 
چون  کنید.  نادرست  سرمایه گذاری  سهام  بازار  در 
خواهد  ادامه  زمانی  چه  تا  وضعیت  این  نمی دانید 
داشت. برای مقدار پولی که دارید برنامه ریزی کنید، 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3668355-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86
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نگاه آخر

آتش سوزی و انفجار در کلینیک درمانی سینا

ایرنا - تهران - حوالی ساعت ۲۱ سه شنبه آتش سوزی و انفجار در کلینیک درمانی 
سینا تهران بر اثر انفجار کپسول اکسیژن رخ داد. در این حادثه ۱۹ نفر جان باختند 

و ۶ نفر هم مصدوم شدند.

https://www.irna.ir/photo/83840148/%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7
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