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فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
عنوان  با  ای  سوژه  ثبت  با  فارس  کاربران  برخی 
»ضرورت حمایت از کاالی ایرانی« حمایت از کاالی 
خواستار  را  نفر  هزاران  برای  شغل  ایجاد  و  ایرانی 
شدند تا از این طریق برای هر ایرانی و جوان بیکار 

،اشتغال زایی صورت گیرد.
واحدهای  برخی  کارگران  بیکاری  دالیل  از  یکی 
تولیدی طی سال های اخیر، ناتوانی این واحدها در 
پرداخت بدهی بانکی است که در نهایت به تملک 
واحد صنعتی توسط بانک و تعطیلی آن منجر شده 
است. در این مورد با میثم زالی دبیر ستاد تسهیل و 
رفع موانع تولید وزارت صنعت گفت و گو کرده ایم 

که در ادامه می خوانید:
در  واحد صنعتی  تعداد  در حال حاضر چه  فارس: 
انتظار  در  سرنوشتی  چه  و  هستند  بانکها  تملک 

آنهاست؟
نقاط  در  کشور  تولیدی  واحد   2400 حدود  زالی: 
که  شده  تملک  عامل  بانک های  توسط  مختلف 
سرنوشت نامعلومی دارند یا دچار تعطیلی شدند. در 
سال 94 تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری موظف 
یا  اموال منقول  از  شدند ساالنه حداقل 33 درصد 
غیرمنقول خود را به مزایده بگذارند و واگذار کنند 
ولی متاسفانه از آن تاریخ تا به امروز عملکرد قابل 
به  موضوع  این  و  نشده  مشاهده  بانک ها  از  دفاعی 
عنوان یکی از دغدغه های ما در ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید مورد توجه قرار گرفته تا واحدهایی که 
تعیین  وضعیتشان  شده اند،  تملک  بانک ها  توسط 

تکلیف شود.
مورد  این  در  اعتبار  و  پول  شورای  اخیر  صوبه  م
ولی  نکرده  جلب  را  ما  حداکثری  رضایت  چه  گر  ا
تولیدی  واحدهای  تکلیف  تعیین  برای  مثبتی  ام  گ
تملک شده،  است که بر این اساس بانک ها موظف 
و  تولیدکننده  به  ابتدا  را  واحدها  نوع  این  شده اند 
اگر  این صورت که  به  تحویل دهند.  قبلی  صاحب 
درخواست  مالکیت مجدد برای این نوع واحدها از 
سوی تولیدکننده قبلی وجود داشته باشد، واگذاری 
این واحد در ابتدا با رعایت شرایط به تولیدکننده 

قبلی صورت می گیرد.
برای این کار قیمت واحد تولیدی بر مبنای بدهی 
با  همچنین  و  جرائم  و  سود  اضافه  به  واحد  وز  ر
بابت  بانک  که  حقوقی  هزینه های  گرفتن  نظر  ر  د
تملک پرداخت کرده، تعیین می شود و طی قرارداد 
واگذار  جدید  مالک  به  تولیدی  واحد  دیدی،  ج

می شود.

در ابتدای جلسـه گزارشـی از اقدامات صورت گرفته 
طـی دو هفتـه گذشـته توسـط دبیـر سـندیکا ارائه 
شـد. در ایـن گـزارش به جلسـه با معاونت سیاسـی 
صدا و سـیما و طرح سـه چالش کلیدی صنعت برق 
شـامل چرخـه معیـوب اقتصـاد بـرق، نظـام حقوقی 
و قـراردادی یکجانبـه و مشـکالت زنجیـره تامیـن و 
صـادرات تجهیـزات و خدمات فنی و مهندسـی این 
صنعـت، جلسـه بـا مدیـرکل بررسـی های بازرگانـی 
و قراردادهـای شـرکت توانیـر، قـرار گرفتـن موضوع 
لـزوم اصـالح نظام حقوقی و قراردادها در دسـتورکار 
کمیته برق کمیسـیون انرژی اتـاق ایران، هماهنگی 
برگزاری دوره آموزشـی آشـنایی بـا خدمات صندوق 
ضمانـت صادرات برای اعضـا و نیز پیگیری مطالبات 
شـرکت توانیـر از بانک مرکـزی از طریق اتـاق ایران 

اشـاره شد. 
پیگیـری چالـش  مالکیـت معنوی در صنعـت برق از 
سـازمان ثبـت اسـناد و امالک، جلسـه با اندیشـکده 
اقتصـاد مقاومتـی در خصـوص چالش هـای صنعـت 
بـرق و نهایـی شـدن گـزارش سـندیکا در خصـوص 
وضعیـت موجود، چالش ها و راهکارهای پیشـنهادی 
بـرای ارائه بـه مجلس بخش دیگـری از گزارش دبیر 

سـندیکا بود.
در ادامـه گزارشـی از جلسـه نایـب رئیـس سـندیکا 
و نماینـده سـندیکا در اتـاق ایـران بـا نایـب رئیـس 
اتـاق ایـران و قائم مقـام دبیرشـورای گفتگوی دولت 
و بخـش خصوصـی ارائـه و بـه ایـن نکته تاکید شـد 
کـه در ایـن جلسـه پیگیـری چالش هـای صنعـت 
بـرق در شـورای گفتگو مطالبه شـده اسـت. از اینرو 
مقـرر شـد گزارشـی در خصـوص وضعیـت موجود، 
چالش هـا و راهکارهـای توسـعه صنعـت بـرق تهیـه 
و جهـت ارائـه بـه شـورای گفتگـو تهیه و بـه رییس 

اتـاق بازرگانـی ایـران ارائه شـود.

بـا تصمیـم هیات مدیـره، بـر لـزوم ارتباط مسـتقیم 
بـا سـازمان برنامـه بـه مـوازات شـورای هماهنگـی 
و  هیات مدیـره  شـد  مقـرر  و  تاکیـد  تشـکل ها 
دبیرخانـه از تمامـی ظرفیت هـای خود بـرای تقویت 
ارتباط مسـتقیم سـندیکا با سـازمان برنامه استفاده 
کنـد. همچنیـن مقررشـد موضـوع مشـکالت اعضـا 
درخصـوص قراردادهـای متوقـف به قـوه قضاییه نیز 

شـود. منعکس 
خصـوص  در  شـده  انجـام  اقدامـات  از  گزارشـی 
بخشـنامه 14/5 درآمـد سـازمان تامیـن اجتماعـی 
موضـوع بعدی جلسـه بود که با توجه به طی شـدن 
گام هـای نهایـی برای به سـرانجام رسـیدن موضوع، 
دسـتورالعمل  ابـالغ  در  تسـریع  بـرای  شـد  مقـرر 
مربوطـه، از ظرفیت هـای اتـاق بازرگانـی و شـورای 
گفتگـو نیـز بـرای تحقـق موضـوع اسـتفاده شـود. 

در ادامـه، جلسـه مشـترک نمایندگان هیـأت مدیره 
هیـات  بـا  فاضـالب  و  آب  شـرکت های  انجمـن 
مدیـره سـندیکا برگـزار شـد. در این بخش بـر لزوم 
همکاری هـای فی مابیـن بـه منظـور افزایـش قدرت 
وزیـر  از  پیگیری هـا  سـطح  بـردن  بـاال  چانه زنـی، 
موثـر  معاونت هـا، کسـب جایـگاه  بـه جـای  نیـرو 
در نهادهـای باالدسـتی نظیـر شـورای هماهنگـی و 
سـازمان برنامـه و همچنیـن ایجـاد هم افزایـی برای 

پیگیـری موضوعـات مشـترک، تاکیـد شـد. 
بر این اسـاس مقرر شـد دبیران دو تشـکل به عنوان 
نماینـدگان و رابطـان ایـن دو تشـکل بـرای ایجـاد 
اقـدام  دفتـر همکاری هـای مشـترک  یـا  کارگـروه 
 کننـد. همچنیـن مقـرر شـد سـاختار و موضوعـات 
قابـل پیگیـری در ایـن دفتر مشـترک تعیین شـده 
و ایـن دفتـر عـالوه بـر موضوعـات مـوردی و کوتـاه 
مـدت، مـوارد میـان و بلندمـدت را نیز پیگیـری کند. 

https://www.farsnews.ir/news/13990414000643/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D9%86%7C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-
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مصوبه.های.حوزه.انرژی.های.
تجدیدپذیر.اجرا.شود

انرژی.های. دریاباری،.عضو.هیات..رئیسه.كمیته.

تصمیم.های. می.گوید:. سندیکا. تجدیدپذیر.

خیلی.خوبی.از.طرف.دولت.گرفته.می.شود؛.ولی.

این.تصمیم.های.خوب.در.حد.تصمیم.اولیه.باقی.

می.ماند..از.طرفی.بازار.نسبت.به.تغییرات.قوانین.

توسط.دولت.خیلی.حساس.است.وباید.تغییر.آنی.
و.زودگذار.نباشد.

بهره برداری  از  نیرو  وزیر  که  بود  تیرماه  دوازدهم 

داد  خبر  فارس  استان  در  خورشیدی  نیروگاه  شش 
که با سرمایه گذاری بخش خصوصی به انجام رسیده 
است. سید حامد دریاباری، عضو هیات مدیره انجمن 
انرژی های تجدید پذیر و عضو هیات رئیسه کمیته 
انرژی های تجدیدپذیر سندیکا در گفت وگو با »پایگاه 
خبری اتاق ایران« می گوید: در شرایطی که قیمت ارز 
افزایش یافته و محدودیت های ناشی از تحریم ادامه کار 
را دشوارتر کرده هنوز هم بخش خصوصی پای کار 
است؛ این نکته بسیار مهمی از همت بخش خصوصی 
است و می تواند دلیلی باشد که دولت بیش از این به 

بخش خصوصی اعتماد کند.
دریاباری می گوید: یکی از چالش های بخش خصوصی 
که  است  این  تجدیدپذیر  انرژی های  حوزه  در 
تصمیم های خیلی خوبی از طرف دولت گرفته می شود؛ 
ولی این تصمیم های خوب در حد تصمیم اولیه باقی 
صادرات  به عنوان مثال،  نمی شود.  اجرایی  و  می ماند 
برقی مصوبه ای بود که وزیر نیرو هم به آن اشاره کرده 
بود ولی در عمل نهادها و سازمان هایی که در اجرایی 
شدن این مصوبه تاثیرگذار است، مانعی جدی بر سر 
راه آن می شوند و تصمیم به حاشیه می رود و درنهایت 

اتفاقی عملیاتی نمی افتد.
عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران ادامه می دهد: مسئله 
بعدی تغییرات در بازار است؛ بازار نسبت به تغییرات 
قوانین توسط دولت خیلی حساس است. اخیراً علی رغم 
توجه به نگاه بخش خصوصی، درباره ممنوعیت واردات 
پنل خورشیدی تصمیم گرفتند. این تصمیم های آنی 
وضعیت کار را بدتر می کند. این به معنای ممنوعیت 
یا عدم ممنوعیت نیست؛ ولی اآلن این ها می توانستند 
نظر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را 
که طبق قانون باید به آن رجوع کنند، می گرفتند؛ ولی 

در عمل چنین اتفاقی نیفتاده است.
عضو هیات مدیره انجمن انرژی های تجدید پذیر معتقد 

است: نظر بخش خصوصی این است مصوبات اجرایی 
شود، نه اینکه مصوبه های خوب بالاجرا بماند. از طرفی 
تغییر آنی قوانین فضا را برای کار دشوارتر می کنند. 
اقتصادی را دچار مشکل می کند. دولت  این فعاالن 
می تواند مشخص کند که فالن قانون از دو ماه، شش 
ماه یا یک سال آینده تغییر خواهد کرد. در این صورت 
بخش خصوصی هم می تواند یک برنامه میان مدتی در 

قراردادها، خریدها و پیمان های خود داشته باشد.
با بخش  به گفته دریاباری، وضعیت بخش خصوصی 
دولتی  بودجه  از  بخش  این  است؛  متفاوت  دولتی 
بخش  چنینی  این  شوک  دو  نمی شود؛  بهره مند 
خصوصی را از  مدار کار بیرون می کند یا این سیگنال 
ادامه  برای  مناسب  و  پایدار  بازار  این  که  را می دهد 
کار نیست؛ در چنین شرایطی تولیدکننده به سمت 
و  وضعی  اثرات  می شود.  داده  سوق  دیگر  بازارهای 
بخش  وضعیت  روی  باید  تصمیمات  این  مستقیم 

خصوصی لحاظ شود.
عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران تاکید می کند: مشکل 
دیگر انرژی تجدید پذیر نحوه قیمت گذاری است. وزیر 
انجام داده است ولی  را  این مدت تغییراتی  نیرو در 
این تغییرات به موقع نبود. از زمانی که قیمت ارز باال 
رفت تا زمان تصمیم گیری برای تغییر، مدت زیادی 
طول کشید. از طرفی آن عدد تعیین شده پاسخگوی 
نوسانات نرخ ارز نبود. قیمت گذاری باید به قیمت ارز 

وابسته شود.
انرژی  قیمت گذاری  حوزه  در  می گوید:  دریاباری 
گمرکی  مقررات  و  مسائل  ارز،  قیمت  خورشیدی 
اثرگذار است و باید روند تعیین قیمت اثر این وضعیت 
دیده شود. متأسفانه تصمیم های آنی وضعیت را بخش 
خصوصی خیلی دشوار می کند و باید برنامه های دولت 
میان مدت باشد تا بخش خصوصی استراتژی ای برای 

ادامه کار داشته باشد.

دانش.بنیان.های.ایرانی.با.بازار.
فناوری.اطالعات.عراق.آشنا.

می.شوند
به.منظور.آشنایی.استارتاپ.ها.با.پایگاه.صادراتی.
اطالعات. فناوری. بازار. رویداد. عراق. در. ن. را ی ا

عراق.برگزار.می.شود.
به گزارش ایسنا، با حمایت مرکز تعامالت بین المللی 
علم و فناوری معاونت علمی و فناری ریاست جمهوری 
رویداد "بازار فناوری اطالعات عراق" به منظور بررسی 
"چالش استارتاپ های ایرانی در عراق"، "مدل رقبای 
ایرانی در این زیست بوم"، "شرایط عمومی استارتاپ ها 
محصوالت  صادراتی  "پایگاه  عراق"و  در  حضور  برای 
بر اساس  برگزار می شود.  این کشور"  دانش بنیان در 
این  اعالم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
رویداد فناورانه روز پنج شنبه، 19 تیرماه برگزار می شود.

انتصاب.آرش.كردی.به.عنوان.
مدیرعامل.جدید.برق.منطقه.ای.

تهران
و. مدیره. هیئت. رئیس. توسط. حکمی. صدور. با.
مدیرعامل.توانیر،.آرش.كردی.به.عنوان.مدیرعامل.

جدید.برق.منطقه.ای.تهران.منصوب.شد.
صدور  با  ایران،  برق  صنعت  سندیکای  گزارش  به 
حکمی توسط محمدحسن متولی زاده رئیس هیئت 
عنوان  به  کردی  آرش  توانیر،  مدیرعامل  و  مدیره 
مدیرعامل جدید برق منطقه ای تهران منصوب شد.

آرش کردی سابقه مدیرعامل برقی منطقه ای باختر، 
معاون راهبری شبکه برق کشور  و مدیرعاملی توانیر 

را در کارنامه دارد.
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در.نشست.كمیته.ارزی.اتاق.ایران.تأكید.شد

سازوكارهای.محدودكننده.در.

فرآیند.بازگشت.ارز.صادراتی،.
لغو.شود

فرآیند. در. محدودكننده. سازوكارهای. لغو.

به. اعتماد. كشور،. به. صادراتی. ارز. بازگشت.

صادركنندگان،.استفاده.از.سیاست.های.تشویقی.

مهلت. تمدید. صادركنندگان،. تنبیه. جای. به.

مدیریت. آن. دنبال. به. و. صادراتی. ارز. بازگشت.

بهتر.بازار.ارز.كشور،.مهم.ترین.موضوعاتی.بودند.

كه.در.تازه.ترین.نشست.كمیته.ارزی.اتاق.ایران.
مطرح.شد.

نحوه بازگشت ارز صادراتی و انتخاب روش هایی که 
جنبه تشویقی برای صادرکنندگان داشته باشد، لغو 
گروه های  شده  موجب  امروز  که  محدودیت هایی 
غیرحرفه ای و بی نام و نشان به عرصه صادرات ورود 
ایجاد شده به نفع خود استفاده کنند،  از فرصت  و 
به دلیل شیوع  ارز صادراتی  بازگشت  تمدید مهلت 
در  تجاری  مبادالت  سطح  کاهش  و  کرونا  بیماری 
دنیا و در نهایت اعتماد به بخش خصوصی، مسائلی 
است که در نشست کمیته ارزی اتاق ایران به بحث 

گذاشته شد.

اعضای این کمیته که پس از راه اندازی سامانه نیما 
و دیگر سیاست گذاری های دولت و بانک مرکزی در 
مورد ارز، دیدگاه های بخش خصوصی را طی نامه های 
مختلفی برای رئیس جمهور و دیگر مسئوالن کشور 
فرستادند، بارها تأکید کردند که برای بهبود اوضاع 
اقتصادی باید از فرصت به وجود آمده به نفع صادرات 
اتاق  نایب رئیس  انصاری،  محمدرضا  کرد.  استفاده 
گفت:  رابطه  این  در  ارزی  کمیته  رئیس  و  ایران 
هدف ما تسهیل فرآیندهایی است که امروز به مدد 
سیاست گذاری های نادرست، بسیار پیچیده و سخت 
شده اند. طبق تجربه های جهانی برای تحقق توسعه 
باید اجازه داد، صادرات در سطح وسیع و به سهولت 
انجام شود. مانع تراشی و رها کردن صادرکنندگان در 
مسیری سنگالخ نمی تواند کشور را در دوران تحریم 

روبه جلو هدایت کند.
او آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد  باور  به 
با عنایت به کاهش  ارزی  توجه به رشد درآمدهای 
راهی  بنابراین  است.  کشور  نفتی  درآمدهای  شدید 
جز رشد صادرات غیرنفتی و مقررات زدایی نداریم. 
و  مشکالت  همه  علی رغم  صادرکنندگان  امروز 
متوقف  را  تحریم، صادرات  از  ناشی  محدودیت های 
روند  شده،  موجب  داخلی  سیاست های  اما  نکردند 
نکته  این  به  اشاره  با  انصاری  شود.  کند  صادرات 
که  افرادی  اسامی  درباره  شده  منتشر  لیست  که 
ارز صادراتی را به کشور برنگردانده اند از نظر منطق 
سئوال  این  به  دولت  گفت:  است،  نادرست  ریاضی 
پاسخ دهد. مگر تعداد صادرکنندگان بخش خصوصی 
در سال چقدر است؟ قبل از سیاست های اخیر بانک 
مرکزی، حدود 8 هزار نفر صادرکننده بخش خصوصی 
صادرات  دالر  میلیارد   10 مجموع  در  که  داشتیم 
می کنید  اعالم  امروز  که  می شود  داشتند. چه طور 
27.5 میلیارد دالر ارز صادراتی به کشور برنگشته و 

تمام این موضوع را به سمت بخش خصوصی واقعی 
از  ایران  اتاق  ارزی  کمیته  رئیس  می دهید؟  سوق 
صادرکننده ای  کرد  اشاره  نکته  این  به  دیگر  سوی 
به  را  صادراتی  ارز  اگر  است  وصل  تولید  به  که 
ندارد.  اقتصادی  بقای  ادامه  امکان  برنگرداند  کشور 
خود  ارز  صادرکننده  این  کرد  ادعا  می توان  چگونه 
را برنگردانده اما همچنان در این عرصه فعال است. 
ارز باید برگردد تا او بتواند هزینه های تولید، حقوق 
کارمندان، مالیات و سایر مسائل را بپردازد. مگر یک 
صادرکننده چه قدر سرمایه در گردش دارد که بدون 
برآید. وی  این هزینه ها  تأمین  از پس  ارز  بازگشت 
بسیاری  و  جنوبی  کره  مالزی،  ترکیه،  شد:  یادآور 
کشورهای دیگر با فرمول حمایت از صادرات، توسعه 
پیدا کردند. ایران نیز برای توسعه یافتگی باید از این 
فرمول استفاده کند. نمی شود بی توجه به تجربه های 

جهانی مدام چرخ را از اول بسازیم.
بخش  دیوار  از  کوتاه تر  دیوار  ارز  مورد  در  دولت 

خصوصی پیدا نکرد
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز در 
منظور جمع بندی  به  که  ارزی  نشست کمیته  این 
بازگشت  نحوه  مورد  در  دیدگاه های صادرکنندگان 
در  مرکزی  بانک  و  دولت  به  آن  انتقال  و  ارز 
تأکید  بود،  شده  برگزار  گفت وگو  شورای  نشست 
ارز  برگرداندن  درگیر  که  افرادی  مجموعه  کرد: 
صادراتی هستند به سه دسته تقسیم می شوند؛ اول 
و  برگردانده اند  را  ارز  درصد   70 باالی  که  گروهی 
مشکل خاصی ندارند. گروه دیگر تا امروز مبلغی را 
برنگردانده اند که تکلیف آنها نیز مشخص است. در 
این بین افرادی هستند که بخشی را برگردانده اند 
اما همچنان رفع تعهدشان کامل نشده است. امروز 

باید برای این گروه فکری کرد.
ارز  افزایش بی سابقه قیمت  با  اعتقاد وی دولت  به 

بخش  از  کوتاه تر  دیواری  متأسفانه  و  شده  مواجه 
خصوصی واقعی پیدا نکرده و سعی دارد در جامعه 
ارز،  شدن  گران  دلیل  که  بیندازد  جا  را  نگاه  این 
برنگرداندن ارزهای صادراتی به کشور توسط بخش 
کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  کاشفی  است.  خصوصی 
لزوم  مورد  در  مرکزی  بانک  با  ایران  اتاق  رویکرد 
بازگشت ارز هماهنگ است اما درباره شیوه بازگشت 

ارز نظرات متفاوتی داریم.
 80 به  را  صادرات  می توانند  واقعی  صادرکنندگان 

میلیارد دالر برسانند
از  ادامه جلسه صادرکنندگان حوزه های مختلف  در 
کشاورزی،  محصوالت  فرش،  دارو،  خشکبار،  جمله 
کاالهای الکترونیک، خدمات فنی مهندسی و غیره، 
نقطه نظرات خود را در مورد نحوه بازگشت ارز صادراتی 
مطرح کردند. در این بین حذف سامانه نیما و انتقال 
کار به صرافی ها، حمایت همه جانبه از صادرکنندگان 
واقعی، تمدید مهلت داده شده به صادرکنندگان برای 
رفع تعهد ارزی که در حال حاضر 31 تیرماه است، 
ارزش دادن به ارزهای صادراتی و مواردی از این دست، 

تأکید شد.
به اعتقاد صادرکنندگان این سومین مرتبه است که 
پیمان سپاری ارزی در کشور اجرا می شود و با وجود 
شکست این طرح در دو مرتبه قبل، مجدد این مسئله 
را تجربه کردیم و علی رغم تأکیدات اتاق ایران مبنی بر 
شکست دوباره آن، در نهایت عملیاتی شد و شکست 
خورد. فعاالن صادراتی از اینکه در دوران تحریم های 
حداکثری به جای تمرکز بر بازار و بازارسازی مجبورند 
توان خود را در باز کردن گره های موجود در اقتصاد 
داخلی معطوف کنند، گله مندند و باور دارند اگر دولت 
تحریم ها  وجود  با  می کرد  آن ها  از  را  الزم  حمایت 
می توانستند صادرات کشور را از 43 میلیارد دالر به 

80 میلیارد دالر ارتقا دهند.
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متن کامل

انحصار.غیرطبیعی.در.انتظار.
موبایل

علی رضاییان
بازار.انحصار.غیرطبیعی.كه. ایرانیان.نمود. برای.
به.واسطه.دخالت.دولت.ایجاد.شده،..بازار.خودرو.
با. كشورهای. در. حتی. می.بینند. وقتی. است..
از. می.توان. ایران. از. پایین.تر. سرانه. درآمد.
برندهای.معتبر.استفاده.كرد،..درمی.یابند.مشکل.

از.سیاست.گذاری.است.
از آن دیگر هیچ دولتی  با گذشت نیم قرن  اکنون 
اما  نیست. خبر خوش  بازار خودرو  اصالح  به  قادر 
اینکه این وضعیت قرار است برای بازار تلفن همراه 

نیز رخ دهد!
شد،  تعریف  موبایل  رجیستری  سیستم  که  زمانی 
برای  تنها  اقدام  این  بودند که  این نظر  بر  بسیاری 
ایجاد بازار انحصاری با کوس تولید داخل است که 
مقامات مربوط آن را رد کردند و جلوگیری از قاچاق 
گوشی تلفن همراه را علت آن دانستند. اما این بار 

پس  این  از  و  بود  درست  گمان ها  و  گویی حدس 
واردات گوشی با قیمت باالی 300 یورو ممنوع شده 

است.
معنی  به  بازار،   محدودسازی  با  انحصار  ایجاد 
آزادی  تحدید  و  شهروندان  حقوق  به  بی توجهی 
که  است  انگشت شمار  عده ای  نفع  به  آنان  انتخاب 
مجوز تولید و عرضه گوشی تلفن همراه را خواهند 
هنوز  و  نیامده اند  به وجود  هنوز  عده  این  داشت. 
کارتل خود را مانند خودروسازان تشکیل نداده اند. 
رو  هیچ  به  دیگر  شد،   ساخته  کارتل  این  وقتی 
نمی توان واردات موبایل را آزاد کرد؛ همان طور که 
دیگر نتوانستیم واردات خودرو را آزاد کنیم. آن گاه 
عده ای انگشت شمار تعیین می کنند که مردم با چه 
گوشی ای صحبت کنند و تازه ادعا خواهند کرد برای 
ثابت  بیا  ایجاد کرده اند. حاال  اشتغال  ایران  اقتصاد 
آزادی  ساختن  محدود  هزینه  به  اشتغال  این  کن 
موبایلی  گوشی  استفاده  هزینه  به  و  مردم  انتخاب 
بین المللی  استانداردهای  اندازه  و  است که در حد 
که  است  حقیقی  کن،  اشتغالی  ثابت  بیا  نیست. 
اقتصادی است  اقتصادی باشد و تولیدی  تولید آن 
نه ممنوعیت  باشد  ایجاد شده  رقابت  به واسطه  که 

واردات و ایجاد انحصار غیرطبیعی.
تولیدگرنماها  و  بگذرد  ممنوعیت  از  زمانی  ÷وقتی 
است.  گذشته  کار  از  کار  زمان  آن  شوند  نمایان 
مثبتی  انگیزه  و  دلیل  هر  از  فارغ  دست اندرکاران 
باید قبل از آنکه دیر شود از این راه بازگردند. اگر 
حتی در این وانفسای درآمد ارزی،  فردی خواهان 
بپردازد،   می خواهد  که  را  کاالیی  هزینه  تا  است 
دولت نمی تواند و نباید این حق را از آن فرد سلب 
کند. امیدواریم دیگر شاهد بازار انحصار غیرطبیعی 
نباشیم و با دست خود غولی درست نکنیم که فردا 

جرات نکنیم آن را سرجای خود بنشانیم.

تبعات.ممنوعیت.واردات.گوشی.باالی.300.یورو.
چیست؟

فرجـام.خـودرو.در.انتظـار.
موبـایل

خبر. .: عزیزمحمدی. سیمین. اقتصاد-. دنیای.

باالتر. ارزش. با. گوشی.های. واردات. ممنوعیت.

را. كشور. تکنولوژی. بخش. و. بازار. یورو. .300 از.

كمیته. تصمیم. از. هدف. است.. كرده. شوک.زده.

از. متشکل. كه. صمت. وزارت. در. ارز. تخصیص.

بانک.مركزی. و. وزارتخانه. این. از. نمایندگانی.

باال.در. ارزبری. با. است،.حذف.تقاضای.كاالهای.

روزگار.كمبود.ارز.عنوان.می.شود..این.تصمیم.كه.

حتی.برای.واردات.گوشی.های.مسافری.هم.اخذ.

صنعت. در. مشابه. سیاست.گذاری. یادآور. شده.

خودروست.و.به.نظر.می.رسد.حاال.ایرانیان.باید.به.

اجبار.دسترسی.به.گوشی.های.به.روز.را.با.یک.

معاوضه. متعدد. گمركی. موانع. و. انحصاری. بازار.
كنند.

)گمرکی(  وزنی  ارزش  نظر  از  هرچند  تصمیم  این 
شامل فقط 10 درصد موبایل های وارداتی می شود 
اما از نظر ارزش ریالی بیش از 50 درصد گوشی های 
وارداتی را در بر می گیرد و از این جهت تقریبا روی 
نیمی از بازار موبایل به طور مستقیم تاثیر می گذارد. 
در  به سرعت  تصمیم حاال  این  اعالم  قیمتی  تاثیر 
بازار موبایل قابل مشاهده است. تنها طی 24 ساعت 
 300 باالی  گوشی های  قیمت  خبر،  اعالم  از  پس 
افزایش  سرسام آوری  شکل  به  تهران  دربازار  یورو 
یافت. به گفته فروشندگان موبایل سایت رجیستری 
گوشی از صبح دیروز غیرفعال شده و فضای مبهم 
و نگرانی مضاعفی را به بازار محصوالت تکنولوژیک 
از  متاثر  روزها  این  در  که  بازاری  کرده،  وارد 
این  نداشت.   آرامی  روز  و  حال  ارزی  تالطم های 
تصمیم غیرمنتظره همچنین تاثیر قابل توجهی روی 
گوشی  می گذارد.  هم  ایران  در  تکنولوژی  توسعه 
تکنولوژی  محصول  چند  از  ترکیبی  امروزه  موبایل 
با کاربردهای مختلف است و حتی همین هفته قبل 
اعالم شد اپراتورها آماده عرضه نسل پنجم موبایل 
می شوند. تکنولوژی که گوشی های پشتیبانی کننده 
این  دارند.   قیمت  یورو   300 زیر  ندرت  به  آن  از 
تصمیم موجب حذف کامل واردات آی فون می شود 
چراکه این برند هیچ گوشی  جدیدی زیر قیمت 300 
یورو ندارد و جلوی واردات تقریبا همه گوشی های 
پرچمدار برندهای مختلف از جمله برندهای مشهور 

کره ای و حتی چینی را هم به بازار ایران می گیرد.
 دالیل یک تصمیم خاموش

باالی  واردات گوشی های  تصمیم درباره ممنوعیت 
300 یورو در کمیته تخصیص ارزی که در وزارت 
صمت تشکیل می شود به تصویب رسیده است. این 
هم  بانک مرکزی  از  نمایندگانی  از  متشکل  کمیته 
کرده اند.  موافقت  تصمیم  این  با  همگی  که  هست 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-19/3670174-%D8%AF%D8%B1


شماره  2673 سه شنبه 17 تیر 99

6

اقتصاد ایران

متن کامل

»دنیای.اقتصاد«.بررسی.كرد

رمزگشایی.از.تصمیم.برجامی.
ایران

به.دنبال. .: فهری. سعیده.سادات. دنیای.اقتصاد-.

تعهدات. اجرای. در. اروپایی.ها. بد.عهدی.

به. تصمیم. پیش. روز. چند. ایران. برجامی.شان،.

رجوع.به.مکانیزم.حل.اختالف.در.برجام.گرفت..

اكنون.این.سوال.مهم.مطرح.شده.كه.چرا.ایران.

تصمیم.به.استفاده.از.این.مکانیزم.در.این.مقطع.

زمانی.گرفته.است؟.برخی.كارشناسان.نارضایتی.

برای.اجرای. اروپا. به. ایران. و.برخی.دیگر.فشار.
تعهدات.برجامی.را.دلیل.این.تصمیم.می.دانند.

به دنبال درخواست ایران برای فعال کردن مکانیزم 
وزارت خارجه  برجام،  چارچوب  در  اختالف  حل 
را  برجام  طرف های  واکنش،  نخستین  در  روسیه 
فراخواند تا برای حفظ این توافق با هم »مذاکره« 
و از »به کارگیری مکانیزم های اضطراری خودداری 
غیرقانونی  و  غیرمسووالنه  اقدام  متعاقب  کنند«. 
در  فرانسه(  و  انگلیس  )آلمان،  اروپایی  دولت  سه 
آژانس  حکام  شورای  در  قطعنامه  پیش نویس  ارائه 
عدم  تداوم  همچنین  و  اتمی  انرژی  بین المللی 
مندرج  بین المللی  تعهدات  به  نسبت  پایبندی 
وزیر  مشترک،  کمیسیون  مصوبات  و  برجام  در 
نامه ای  طی  ایران  اسالمی  جمهوری  امورخارجه 
اتحادیه  خارجی  سیاست  مسوول  بورل،  جوزپ  به 
موارد  دیگر  بار  یک  برجام،  و هماهنگ کننده  اروپا 
 3۶ بند  طبق  را  اروپایی  کشورهای  پایبندی  عدم 
برجام به کمیسیون مشترک برای حل وفصل ارجاع 
تاکید شده است که  امورخارجه  نامه وزیر  داد. در 
هرگونه مداخله در همکاری های پادمانی جاری بین 
ایران و آژانس مغایر با مفاد برجام است و می تواند 

تاثیرات  موجود  پادمانی  همکاری های  مبانی  بر 
وزارت خارجه  راستا  همین  در  باشد.  داشته  منفی 
کرد  تاکید  بیانیه ای  در  تیر   14 شنبه  روز  روسیه 
که موضع اصولی روسیه همواره این بوده که پاسخ 
هرگونه سوال باید از طریق گفت وگو پیدا شود و در 
همین راستا، کمیسیون مشترک بهترین ابزار را در 
اختیار طرف های برجام گذاشته است. در این بیانیه 
به رغم  و  برجام  از  آمریکا  خروج  از  پس  که  آمده 
است،  آورده  به وجود  اقدام  این  که  مشکالتی  بروز 
واحد  موضعی  از  توانسته اند  توافق  این  طرف های 
وزارت خارجه  کنند.  تالش  بحران  از  خروج  برای 
مقطع  در  تا  فراخواند  را  برجام  طرف های  روسیه 
جای  به  و  نشوند  منحرف  مسیر  این  از  نیز  فعلی 
درگیر شدن در جدال سیاسی و برداشتن گام هایی 
همچنان  می آورد،  به وجود  مضاعف  مشکالت  که 

برای حفظ برجام تالش کنند.
تالش  از  آژانس  در  روسیه  نماینده  همچنین 
حل  مکانیزم  کردن  فعال  برای  برجام  طرف های 
گزارش  به  کرد.  انتقاد  ماشه(  )مکانیزم  اختالف 
در  روسیه  نماینده  اولیانوف،  میخائیل  »ایسنا« 
سازمان های بین المللی در وین در پیامی توییتری 
اروپایی  کشورهای  پایبندی  عدم  ارجاع  درباره 
نوشت:  برجام  مشترک  کمیسیون  به  برجام  به 
زوایای  از  می کنند  تالش  ایران  و  اروپا  »تروئیکای 
مختلف مکانیزم ماشه را فعال کنند. این ایده خوبی 
نیست. به جای ]به کار بستن[ مکانیزم های بی ثمری 
برجام  شرکای  هستند،  آسیب زا  بالقوه  به طور  که 
باید باهم همفکری کنند که چگونه می توان توافق 
حفظ  است،  بدی  بسیار  وضع  در  که  را  هسته ای 

کرد.«
انتقاد چین از سیاست واشنگتن

نیز  چین  امورخارجه  وزارت  سخنگوی  همزمان 

ضمن انتقاد از سیاست آمریکا در برابر ایران گفت 
مربوط  اختالفات  برجام  اعضای  است  امیدوار  که 
گفتمان  طریق  از  را  تعهداتشان  به  پایبندی  به 
رسمی  صفحه  »ایسنا«  گزارش  به  کنند.  حل 
پیامی  در  چین  وزارت خارجه  سخنگوی  توییتر 
توییتری نوشت که لیجیان جائو، سخنگوی وزارت 
نشست  در  گذشته  روز  کشور،  این  امورخارجه 
به  نسبت  آمریکا  رویکرد  درباره  خود  مطبوعاتی 
و  برجام  از  آمریکا  »خروج  گفت:  هسته ای  توافق 
تنش ها  اصلی  منشأ  ایران،  بر  آن  حداکثری  فشار 
در  جائو  است.«  ایران  هسته ای  مساله  پیرامون 
تمام طرف ها  که  است  امیدوار  گفت: »چین  ادامه 
برجام  مشترک  کمیسیون  چارچوب  در  بتوانند 
از  را  پایبندی  به  مربوط  اختالفات  و  بمانند  باقی 
دونالد  دولت  کنند.«  رایزنی حل  و  گفتمان  طریق 
ترامپ اردیبهشت 97 با این ادعا که برجام بدترین 
رویکرد  به  و  شد  خارج  آن  از  است  ممکن  توافق 
فشار حداکثری روی آورد تا ایران را به مذاکره برای 
برنامه  درباره  فراگیر  و  جدید  توافقی  به  دستیابی 
اتمی و موشکی و سیاست منطقه ای تهران وادارد. 
تحریم ها  لغو  از  پیش  که  است  کرده  تاکید  ایران 
وارد مذاکره نمی شود و در مقابل از برخی تعهدات 
و  فرانسه  بریتانیا،  است.  برجامی خود عدول کرده 
ایران  عدول  چه  آن  به دلیل  گذشته  دی ماه  آلمان 
مکانیزم  عنوان شد،  برجامی اش  تعهدات  اجرای  از 
حل اختالف را به جریان انداخته بودند؛ اما ماه بعد 
اعالم شد که جدول زمانی این مکانیزم تمدید شده 
است. براساس بندهای برجام، طرف های این توافق 
کمیسیون  به  اختالف  بروز  صورت  در  می توانند 
آنجا  در  که  صورتی  در  و  کنند  شکایت  مشترک 
مسائل حل نشود، به وزیران خارجه و در مرحله بعد 

به شورای امنیت ارجاع داده خواهد شد.

شش نوبت رجوع به مکانیزم حل اختالف
پس از آنکه جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی 
دریافت  از  بیانیه ای  در  جمعه  روز  اروپا،  اتحادیه 
ایران  امورخارجه  وزیر  ظریف،  محمدجواد  نامه 
به  اروپایی  کشور  سه  نبودن  پایبند  درخصوص 
برای فعال کردن مکانیزم حل  برجام و درخواست 
ایران  دیپلماسی  رئیس دستگاه  داد،  اختالفات خبر 
شنبه شب با انتشار توییتی درباره سابقه به جریان 
انداختن مکانیزم حل اختالفات در برجام تاکید کرد 
که به زودی همه نامه هایش را منتشر خواهد کرد. 
در  کشورمان  امورخارجه  وزیر  »ایسنا«  گزارش  به 
توییت خود آورده است: »جنجال تبلیغاتی را باور 
نکنید: با توجه به نقض برجام توسط ایاالت متحده 
و سه کشور اروپایی، ایران دست کم در شش نوبت 

مکانیزم حل اختالف را به جریان انداخته است:
- در 1۶ دسامبر 201۶ به دلیل نقض برجام توسط 

ایاالت متحده
توسط  برجام  نقض  به دلیل   2018 می  دهم  در   -

ایاالت متحده
برجام  نقض  به دلیل   2018 ژوئن  هفدهم  در   -

توسط ایاالت متحده
- در ششم نوامبر 2018 به دلیل نقض برجام توسط 

ایاالت متحده و سه کشور اروپایی
- در هشتم می 2019 به دلیل نقض برجام توسط 

ایاالت متحده و سه کشور اروپایی
- در دوم جوالی 2020 به دلیل نقض برجام توسط 
سه کشور اروپایی.« وی در نهایت نوشت که به زودی 

همه نامه هایم را منتشر خواهم کرد!
هدف ایران از رجوع به مکانیزم حل اختالف

در  بین الملل  مسائل  کارشناس  بهشتی پور،  حسن 
پاسخ به روزنامه »دنیای اقتصاد« درباره هدف ایران 
با  »ایران  گفت:  اختالف  حل  مکانیزم  به  رجوع  از 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-64/3670306-%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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22.درصد.قرار.داد..دو.اقتصاددان.مطرح.ایرانی،.

الزامات.رسیدن.به.این.هدف.را.بررسی.كردند..

این.دو.چارچوبی.طراحی.كردند.كه.با.استفاده.

تورم. شر. از. پایدار. به.صورت. می.توان. آن. از.

خالص.شد..»امیر.كرمانی«.و.»سیدمحمد.داوود.

الحسینی«.در.چارچوب.خود.مشخصا.3.سیاست.

را.پیشنهاد.می.دهند؛.افزایش.نرخ.سود.بازار.بین.

بانکی.و.نرخ.سپرده.ها.در.شرایط.فعلی،.تعمیق.

بازار.بدهی.و.كنترل.میزان.رشد.و.بهبود.وضعیت.

ترازنامه.شبکه.بانکی..این.اقتصاددانان.در.مدل.

سیاست.های. زوایای. تمامی. تفصیل. به. خود،.
پیشنهادی.را.بررسی.كرده.اند.

برای اولین بار از تاریخ شکل گیری بانکداری مرکزی 
هدف  سال جاری،  در  پولی  سیاست گذار  ایران،  در 
اولین  این  اینکه  به  توجه  با  کرد.  اعالم  تورمی 
احتماال  می رود،  به شمار  ایران  اقتصاد  برای  تجربه 
که  دارد  وجود  مسیر  این  در  دیده نشده ای  نقاط 
آنها برخورد خواهد کرد.  با  به تدریج  سیاست گذار 
و  کرمانی«  »امیر  اقتصاددان،   2 منظور  همین  به 
تحلیل،  یک  در  داوودالحسینی«  »سیدمحمد 
چارچوبی برای کاهش پایدار تورم طراحی کردند تا 
بخشی از نقاط تاریک روشن شود. در ششم خرداد 
چارچوب  بیانیه ای1  طی  مرکزی  بانک   1399
هدف  تورم  نرخ  و  اعالم  را  تورم  نرخ  هدف گذاری 
با  درصد   22 یک ساله،  زمانی  بازه  برای  را  خود 
کرد.  تعیین  درصد  واحد   2 منفی  و  مثبت  دامنه 
پیش نیاز کنترل تورم بلندمدت، توان بانک مرکزی 
بر کنترل رشد بلندمدت مقدار کل پولی است که 
تورم  کنترل  پیش نیاز  و  می شود  خلق  اقتصاد  در 
نرخ  از  استفاده  در  مرکزی  بانک  توان  کوتاه مدت، 
بهره کوتاه مدت در بازار بین بانکی به منظور تغییر 
بدون  است.  دادن  وام  برای  بانک ها  فرصت  هزینه 
روندهای  بر  تمرکز  بلندمدت،  روندهای  بر  کنترل 
در  لذا  می شود.  بی ثباتی  افزایش  باعث  کوتاه مدت 
می کنیم.  شروع  پول  رشد  کنترل  الزامات  با  ادامه 

و  بانکی  شبکه  توسط  که  پول  رشد  کنترل  الزمه 
و  بانکی  نظام  اصالح  می شود،  خلق  مرکزی  بانک 

پایداری بدهی های دولت در میان مدت است.
تمامی  تقریبا  ایران،  جمله  از  کشورها،  تمامی  در 
در  و  می شود  خلق  بانکی  شبکه  توسط  نقدینگی 
نتیجه فهم دقیق فرآیند خلق پول در شبکه بانکی، 
نقش بانک مرکزی در آن و اصالح این فرآیند نقش 
محوری را در موفقیت چارچوب هدف گذاری تورم 
بانکی  شبکه  در  وام دهی  کلی  نگاه  یک  در  دارد. 
از  آینده  درآمدی  جریان  تبدیل  از  است  عبارت 
یک  به  ریسکی  اقتصادی  خدمت  یا  فعالیت  یک 
حال  در  و  ریسک  کم  بسیار  و  نقدشونده  دارایی 
حاضر. به عبارت دیگر شبکه بانکی همواره در حال 
خلق پول )دارایی نقدشونده و بسیار کم ریسک( از 
کمتر  نقدشوندگی  و  بیشتر  ریسک  با  دارایی های 
توسط  پول  خلق  غیر متمرکز  فرآیند  این  است. 
نظام  هر  اجزای  مهم ترین  از  یکی  بانکی  شبکه 
اقتصادی است و نقش مهمی در هدایت )یا انحراف( 
غیرمولد(  )یا  مولد  فعالیت های  به  اقتصادی  منابع 
در  بانکی  نقش شبکه   به خاطر همین  دقیقا  دارد. 
باید  بانک ها  پول،  خلق  غیر متمرکز  فرآیند  این 
آینده  و  فعلی  درآمدهای  از  تخمین صحیحی  اوال 
فعالیتی که به آن وام می دهند داشته باشند. ثانیا 
به اندازه کافی سرمایه داشته باشند تا بتوانند تمامی 
کرده اند  مالی  تامین  که  اقتصادی  فعالیت  ریسک 
را پوشش دهند. ثالثا بانک ها باید منابع نقدشونده 
کوتاه مدت  نیازهای  بتوانند  تا  باشند  داشته  کافی 
سپرده گذاران را تامین کنند و نیازی به استقراض 
از بانک مرکزی نداشته باشند. شرط اول از طریق 
قوانین حسابداری مناسب، فرآیندهای اعتبارسنجی 
مهم تر  همه  از  و  مناسب  وثیقه گیری  مشتریان، 
وام  دریافت کنندگان  و  بانک  بین  قرارداد  اصالح 

مذکور  قرارداد  با  متناسب  ورشکستگی  قوانین  و 
تامین می شود. شرط دوم را قوانین کفایت سرمایه 
اقتصادی  که تضمین کننده پوشش ریسک فعالیت 
شرط  می کنند.  برآورده  هستند  بانک  خود  توسط 
مالی  تامین  با نسبت  قوانین مرتبط  از مسیر  سوم 
پایدار خالص )Net Stable Funding Ratio( و 
 Liquidity Coverage( نسبت پوشش نقدینگی

Ratio( تامین می شود.
در واقع در اقتصادی که نظام بانکی آن سه شرط 
پول  خلق  بلندمدت  روند  می کند،  برآورده  را  فوق 
اقتصاد به صورت درون زا و توسط عواملی چون  در 
تعداد فعالیت های مولد در اقتصاد که نیاز به تامین 
یک  هر  سرمایه  میزان  وام(،   )تقاضای  دارند  مالی 
وام ها،  نکول  ریسک  پوشش  به منظور  بانک ها  از 
میزان ریسک گریزی خانوارها و میزان نقدشوندگی 
دارایی های مختلف )عرضه وام( تعیین می شود. در 
اقتصادی که سه شرط مذکور را محقق  نتیجه در 
کرده است، به رغم خلق پول توسط شبکه بانکی، 
خلق پول متناسب با نیاز های اقتصاد است و منجر 
به افزایش تورم نمی شود. در چنین اقتصادی بانک 
مرکزی با نظارت مستمر بر شبکه بانکی از برآورده 
شدن این شروط اطمینان حاصل می کند و همچنین 
با تعیین نرخ بهره کوتاه مدت، به طور غیر مستقیم بر 
خلق  میزان  بر  نتیجه  در  و  وام  تقاضای  و  عرضه 
عرضه  که  آنجا  از  می گذارد.  تاثیر  اقتصاد  در  پول 
وام نهایتا بر میزان تقاضا در اقتصاد تاثیر می گذارد، 
بانک  کوتاه مدت،  بهره  نرخ  مناسب  مدیریت  با 
مرکزی تورم کوتاه مدت را نزدیک به تورم هدف نگه 
می دارد. البته شرط الزم لنگر شدن انتظارات توسط 
را  گزینه  این  مرکزی  بانک  که  است  آن  بهره   نرخ 
به  نسبت  تورم  افزایش  باشد که در صورت  داشته 
را  کوتاه مدت  بهره  نرخ  محدوده هدف گذاری شده 
متن کامل

دو.صاحب.نظر.اقتصادی.
چارچوب.مدیریت.شاخص.
قیمت.ها.را.تدوین.كردند

راه.نجات.ایران.
از.تورم

امیر کرمانی/ اقتصاددان
سیدمحمد 

داوودالحسینی/ 
اقتصاددان

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-39/3670188-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85
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اقتصاد ایران

معاون.استان.ها.و.تشکل.های.اتاق.ایران.خبر.داد

كمیته.پایش.تعهدات.ارزی.صادركنندگان.راه.اندازی.می.شود
كمیته.پایش.تعهدات.ارزی.صادركنندگان.در.اتاق.ایران.و.اتاق.های.سراسر.كشور.راه.اندازی.می.شود..
رویکرد.این.كمیته.تسهیل.فرآیند.بازگشت.ارز.به.چرخه.اقتصادی.از.طریق.شناسایی.فرآیندهای.
دست.و.پاگیر،.پیچیده،.و.طوالنی.سیاست.های.ارزی.و.تجاری.كشور،.انتقال.آنها.به.مراجع.مربوط.و.

تالش.برای.اصالح.آنهاست.
ایران کمیته پایش تعهدات ارزی صادرکنندگان با هدف  اتاق  براساس دستور غالمحسین شافعی، رئیس 
رصد وضعیت بازگشت ارز صادراتی، ایجاد شفافیت، شناسایی صادرکنندگان واقعی از سوءاستفادکنندگان، 

شناخت مشکالت و موانع موجود در این وادی و تسهیل فرآیند بازگشت ارز، راه اندازی می شود.
در این رابطه مظفر علیخانی، معاون استان ها و تشکل های اتاق ایران با توجه به تشدید تحریم های اقتصادی 
و گسترش بیماری کرونا و اثرات سوء آن بر اقتصاد، تولید و اشتغال کشور، گفت: الزم است در این دوران 
اقدامات ویژه ای انجام شود. بدین ترتیب پارلمان بخش خصوصی کشور بر آن شد تا با عنایت به اهمیت 
بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی، کمیته پایش تعهدات ارزی صادرکنندگان را در اتاق ایران و 

اتاق های سراسر کشور راه اندازی کند.
مشارکت  و  همکاری  با  و  شد  خواهد  زودی مشخص  به  کمیته  این  عملیاتی  چارچوب های  داد:  ادامه  او 
سازمان ها و دستگاه های مربوطه از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، گمرک، تشکل ها و 

کمیسیون های این حوزه کار خود را آغاز می کند.

شورای.نگهبان.الیحه.مجلس.را.دارای.ابهام.دانست

استرداد.الیحه.مالیات.بر.ارزش.
افزوده.به.مجلس

موضوع. قانون. اجرای. تاریخ. نگهبان. شوررای.

ابهام. واجد. را. افزوده. ارزش. بر. مالیات. الیحه.
دانست.

نمایندگان  تهران،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
قانون  اجرای  تاریخ  مصوب،  الیحه  طی  مجلس 
مالیات بر ارزش افزوده آتی را دو دوره مالیاتی پس 
از دوره ابالغ آن، تعیین کردند. بر اساس ماده 57 
اردیبهشت  دوم  که  افزوده  ارزش  بر  مالیات  الیحه 
تصویب  به  مجلس  نمایندگان  سوی  از  امسال  ماه 
رسید، تاریخ الزم االجرا شدن قانون موضوع الیحه 

یادشده، دو دوره پس از ابالغ تعیین و در عین حال، 
شدن  الزم االجرا  تاریخ  تا  ماده  همان  تبصره  برابر 
این قانون، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 
اردیبهشت ماه 1387 با اصالحات و الحاقات بعدی 

الزم االجرا است.
با این حال، شورای نگهبان با بررسی این مصوبه، آن 
را دارای ابهام دانست و مصوبه فوق را برای اصالح 

به مجلس بازگرداند.
از  »صرف نظر  نگهبان  شورای  اظهارنظر  اساس  بر 
اشکاالت و ابهامات مصوبه، با توجه به اینکه مدت 
قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 
بر اساس بند )ل( تبصره ۶  اردیبهشت ماه 1387 
قانون بودجه سال 1399 کل کشور، صرفا تا پایان 
مهرماه 1399 است و تمدید مدت به موجب اصل 
85 قانون اساسی باید توسط مجلس صورت گیرد، 
نظر  با در  احکام مصوبه حاضر  اعتبار  و  اجرا  نحوه 
این  اجرای  بر  مبنی  الیحه   57 ماده  حکم  گرفتن 
و  آن  ابالغ  از  مالیاتی پس  دوره  دو  از  قانون، پس 
الزم االجرا تلقی شدن قانون آزمایشی مزبور، واجد 

ابهام است«.
مالیاتی  امور  مدیر  دارابیان  پیمان  رابطه،  این  در 
اتاق تهران با اشاره به نامه ارسالی از سوی شورای 
ارزش  بر  مالیات  الیحه   57 ماده  تناقض  نگهبان، 
افزوده با قانون بودجه را وارد دانست چرا که تاریخ 
در  مالیاتی(  دوره  )دو  ماهه  شش  دوره  انقضای 
الیحه، بدون شک از سررسید تعیین شده در قانون 

بودجه دیرتر خواهد بود.
به  الیحه  این  بازگشت  با  رابطه  در  وی،  گفته  به 
مکاتبه،  لحن  تحلیلگران  برخی  نظر  به  مجلس، 
حاکی از بی رغبتی شورای نگهبان به تصویب الیحه 
بوده، از این رو، به احتمال فراوان تایید الیحه مالیات 

بر ارزش افزوده با تاخیر زیادی همراه خواهد بود.
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یادداشت

متن کامل

لوسی.فرانکلین،.مدیرعامل.شركت.مشاوره.مالیاتی.
Accordance.تشریح.می.كند

هدایت.سازمان.در.امواج.بحران
در.عرض.چند.هفته،.چقدر.اوضاع.می.تواند.عوض.
شود..زمانی.كه.سال.2020.آغاز.شد.و.شركت.ها.
می.كردند،. برنامه.ریزی. جدید. مالی. سال. رای. ب
می.داد. احتمال. حتی. كسی. كه. می.دانم. عید. ب
چنین.شرایطی.بر.جهان.حاكم.شود..اما.ویروس.
كرونا.به.همه.كشورها.رسید.و.اكنون.شركت.ها.
اید.به.سرعت.خود.را.با.شرایط.جدید.انطباق. ب
می.دادند؛.چراكه.تمام.فعالیت.ها،.كاركنان.و.آینده.
بود..زمانی.چالشی. آنها.تحت.تاثیر.قرار.گرفته.
برای.همه.فرا.رسید.و.با.آنکه.ما.رهبران.سازمانی.
براساس.هیچ.طبقه.بندی.در.خط.مقدم.مواجهه.
با.بازار.نیستیم،.باز.هم.با.چالش.های.خاص.خود.
مواجه.شدیم..به.یکباره.مسوولیتی.سنگین.بر.
دوش.ما.نهاده.شد..باید.به.فعالیت.های.اقتصادی.
خود.ادامه.می.دادیم،.شغل.كاركنانمان.را.حفظ.
می.كردیم،.سالمت.روانی.آنها.را.تامین.می.كردیم.
و.تمام.وظایف.مدیریتی.خود.را.درحالی.انجام.

اعضای. و. سهامداران. نگرانی. كه. ی.دادیم. م

به.طور. بود.. یافته. افزایش. به.شدت. هیات.مدیره.

كلی.رهبری.یک.كسب.وكار،.كاری.طاقت.فرسا.

همراه. روزانه. چالش.های. و. مشکالت. با. و. وده. ب

است،.اما.انجام.آن.در.شرایط.محیطی.و.اقتصادی.

ناشناخته،.به.معنای.»رهبری.در.بحران«.است.و.
شرایطی.بسیار.متفاوت.دارد.

شرکت ها  از  بسیاری  مقاله،  این  نوشتن  زمان  ر  د
مواجه  مشابه  مشکالتی  با  جهان  و  اروپا  قاره  ر  د
را  از کارکنان محل کارشان  زیادی  هستند: بخش 
ترک کرده و به خانه بازمی گردند؛ نرخ مرخصی های 
از حد معمول شده است؛ مشکالتی  پزشکی بیش 
اقتصاد جهانی  و  آمده  پدیده  اولیه  مواد  تامین  در 
با  کارکنان  زمان،  همین  در  است.  رفته  رکود  ه  ب
اضطراب و استرسی قابل درک )درباره سالمت خود 
و اطرافیانشان، امنیت شغلی شان و آینده اقتصادی( 
همزمان  آنکه،  بدتر  هستند.  گریبان  به  ست  د
در  کارکنان  استرس،  و  اضطراب  اوج گیری  ا  ب
کاری، همدردی  از حمایت  و  خانه هایشان هستند 
برای  خانواده شان  و  دوستان  حضور  یا  مکاران  ه
این  مجموعه  مانده اند.  بی نصیب  خاطر  طمینان  ا
شرایط، اوضاع پیچیده ای را رقم زده و زمان آن است 
کارکنان  و جسمی  روانی  از سالمت  کارفرماها  که 
بحران  که  نمی دانیم  هنوز  ما  یابند.  اطمینان  خود 
نوشتن  زمان  در  رفت.  خواهد  پیش  چطور  رونا  ک
گسترش  در سطح  بسیاری  تفاوت های  مقاله،  ین  ا
کرونا در کشورهای مختلف مشاهده می شود و در 
برخی از آنها مردم آماده بازگشت عادی به شرایط 
کار می شوند. بنابراین سوال این نیست که چگونه 
آن  اصلی  سوال  کنیم.  مدیریت  را  کرونا  یروس  و
چنین  وقوع  زمان  در  سازمان ها  رهبری  که  ست  ا
بحران هایی چگونه باید عمل کند که ضمن تضمین 

آینده کسب وکار خود، از سالمت ذهنی و جسمی 
کارکنانش هم اطمینان یابد.

رهبری  نقش  از  ارزشمند  درسی  کرونا  من،  رای  ب
سازمانی حاضر و فعال و همچنین ارزش ارتباطات 
زمان های  در  که  است  آن  واقعیت  داشت.  اخلی  د
و  از حد(  بیش  نه  )البته  فراوان  ارتباطات  حرانی،  ب
ایفای نقش حمایتی از کارکنان، یکی از الزمه های 
تیم  یک  از  که  بودم  خوش شانس  من  است.  ار  ک
مدیریتی ایثارگر و با استعداد بهره می بردم که مرا 
در این ارتباطات انسانی و حمایتی یاری می کردند. 

حمایت های آنها ارزش فراوانی داشته است.
سازمانی  رهبری  برای  همیشه  مثل  رتباطات  ا
اهمیت فراوانی دارد. اما موضوعی که اغلب فراموش 
می شود، این است که ارتباطات موثر نه به معنای 
دادن  گوش  شیوه  بلکه  درست،  حرف های  یان  ب
باید  که  زمانی  معمول،  شرایط  در  است.  رست  د
خبری مهم یا دشوار به اطالع کارکنان برسد، حتما 
انجام  از طریق جلسات حضوری در شرکت  را  آن 
می دهم. هیچ راهی بهتر از آن نیست که کارکنان، 
شما را در مقابل خود ببینند، از زبان بدن و لحن 
در  و  شوند  متوجه  بهتر  را  وضعیت  شما،  دای  ص
با شما صحبت کنند.  بتوانند 5 دقیقه  نیاز  صورت 
در همین جلسات، من هم از واکنش های غیرزبانی 
کارکنان خود می توانم متوجه شوم که خبر عنوان 
این  با  است.  زده  رقم  آنها  در  احساسی  چه  شده، 
شرایطی  کرونا،  بحران  که  می دانیم  ما  همه  ال،  ح
عادی نیست که بتوان همواره این جلسات حضوری 

را تشکیل داد.
دیجیتال  به صورت  باید  امروز  ارتباطات  از  سیاری  ب
فراگیر  اینترنت  قدردان  باید  آنکه  ضمن  و  اشند  ب
در سراسر جهان بود، این شیوه ارتباط چالش های 
طرف  بهتر  درک  برای  و  دارد  به دنبال  دیدی  ج

مقابل، نیاز به تالش بیشتری است. تعامل ساده و 
دریافت بازخورد کافی نیست و باید مطمئن شد که 
کارکنان توانسته اند حرف ها، نظرات و احساساتشان 
را به گوش شما برسانند. در یک موضوع هم باید 
دیجیتال  فرصت های  از  آنکه  ضمن  کرد:  حتیاط  ا
می برید،  بهره  خود  به کار  بخشیدن  سرعت  رای  ب
نباید فراموش کنید که انسان هستید. کارکنان باید 
بدانند که کنترل اوضاع را در دست دارید، اما این 
زمانی  اگر  است.  گذاشته  اثر  هم  روی شما  حران  ب
وجود داشته باشد که بتوانید ماهیت حقیقی خود 
را نشان داده و شکنندگی تان را به نمایش بگذارید، 
به  دیجیتال،  ارتباطات  است.  زمان  همان  کنون  ا
فراهم  را  شکنندگی ها  این  نمایش  امکان  کلی  ش
ساخته است. اکنون می توانید بدون محدودیت های 
سنتی، از اتاق پذیرایی خانه خود با کارکنانتان در 
ارتباط باشید. از این مزیت استفاده کنید تا اعتماد 

و مشارکت کارکنانتان را افزایش دهید.
اکانت  یک  ساختن  از  فراتر  سازمانی،  رهبری  اما 
 )Zoom( شرکتی در بسترهای ارتباطی مانند زوم
است. سخنان، شیوه بیان آنها و گوینده شان اهمیتی 
بسیار فراتر از شرایط عادی دارند. در زمان بحران، 
بسیار مهم است که صدای رهبر سازمان شنیده شود 
پیام های  باشند.  داشته  باید حضور  نیز  دیگران  اما 
مستمر، ارتباطات دلگرم کننده و صداقت، کلیدهای 
وسیع  سازمان های  در  گاهی  اما  هستند؛  موفقیت 
الزم است که طیف گسترده ای از افراد، حرف های 
درست بزنند. برای نتیجه بخش بودن این اقدام، باید 
مدیران مختلف در مسوولیت پذیری مشارکت کنند 
و مدیران ارشد هم این مسوولیت را به زیردستان 
خود تفویض کنند. واگذاری وظایف، همواره یکی از 
آنها همیشه  بوده است.  مشکالت رهبران سازمانی 
برای  خود  تیم  اعضای  توانایی های  به  نمی توانند 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3670127-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86
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نگاه آخر

متروی.تهران.در.روزهای.»ماسک.اجباری«

شیوع گسترده ویروس کرونا در برخی از استان های 
بوشهر،  هرمزگان،  خوزستان،  تهران،  مانند  کشور 
و  غربی  آذربایجان های  ایالم،  کرمانشاه، کردستان، 
شرقی و خراسان و رسیدن به وضعیت قرمز، استفاده 
از ماسک را در اماکن عمومی اجباری کرده است. تا 
روز 1۶ تیرماه مجموع بیماران مبتال به کووید-19 
آمار  و  رسید  نفر   51 و  هزار   243 به  کشور  در 
جانباختگان نیز از 11 هزار و 700 نفر فراتر رفت. با 
توجه به افزایش آمار مبتالیان و جانباختگان، ستاد 
ملی مبارزه با کرونا استفاده از ماسک را در اماکن 
عمومی و سرپوشیده همه شهرهای کشور از روز 15 

تیرماه اجباری کرد.

https://www.isna.ir/photo/99041611594/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86#18
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