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ادامه در صفحه2

لزوم پرداخت مطالبات صنعت برق 
از سوی سازمان هدفمندی

گفت:  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
هزار   4 مطالبات  یارانه ها  هدفمندی  سازمان 

میلیارد تومانی صنعت برق را پرداخت کند.
نامه ای  ایران، مهدی سعادتی در  برق  به گزارش سندیکای صنعت 
طرح  آغاز  با  کرد:  اعالم  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  نوبخت  به 
هدفمندی  طرح  اجرای  نیاز  مورد  منابع  تامین  یارانه ها  هدفمندی 
از محل آزادسازی قیمت حامل های انرژی از جمله برق پیش بینی 
گردید و هر ماه بخش قابل توجهی از نقدینگی مورد نیاز از محل 

درآمدهای صنعت برق پرداخت می گردد.
وی گفت : این موضوع طی سنوات اخیر به دلیل عدم همخوانی منابع 
و مصارف پیش بینی شده از محل اجرای طرح، صدمات شدیدی به 
امتیازات صنعت برق وارد کرده و علی رغم تعهد دولت  نقدینگی و 

مبنی بر برگشت تمامی وجوه دریافتی از فروش برق جهت حمایت 
از صنعت برق حداکثر ظرف مدت 2 هفته به شرکت های ذیربط، در 
عمل شاهد عدم پایبندی سازمان هدفمندی یارانه ها به رعایت سقف 
تعهد  ایفای  این عدم  زمانی مشخص شده هستیم. در سال جاری 
تشدید شده به گونه ای که در حال حاضر حدود ۴ هزار میلیارد تومان 

از مطالبات صنعت برق پرداخت نشده است.
به  بیان کرد؛ به همین نسبت  امنیت ملی مجلس  عضو کمیسیون 
دلیل کمبود منابع و پرداخت به شرکت های تابع از محل بودجه های 

مصوب با کاهش همراه گردیده است.
سعادتی ادامه داد: با توجه به اینکه صنعت برق به عنوان یک صنعت 
نیازمند  ایران اسالمی همواره  زیرساختی در کشور در حال توسعه 
اجرای برنامه های عملیاتی شامل تعمیر نیروگاه ها، طرح های مقاوم 
و پایدارسازی شبکه طرح های توسعه شبکه و غیره می باشد کاهش 

دعوت به همکاری

وبینار آشنایی با بخشنامه نحوه جبران آثار ناشی از 
افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل

درج آگهی در رسانه های سندیکا

http://www.ieis.ir/fa-default.html
http://www.ieis.ir/UserFile/Download/setabran1.pdf
http://www.ieis.ir/fa/news/6049/?l
http://www.ieis.ir/fa/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84/
http://www.ieis.ir/fa/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-99/
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ادامه از صفحه قبلادامه از صفحه قبل
حجم کار و انتظارات مشترکین منجر به هم خوردن 
اتفاق  تاکنون  و  گردیده  برق  صنعت  مالی  توازن 
کاهش  و  موجود  وضعیت  بهبود  جهت  در  موثری 

حجم بدهی ها رخ نداده است.
وی بیان کرد: نکته حائز اهمیت اینکه انباشت بدهی 
صنعت برق و عمل به موقع تعهدات مالی در قبال 
مطالبات معوقه پیمانکاران، تامین کنندگان و غیره 
تاثیر مستقیم بر افزایش هزینه ها در اجرای طرح ها 
صورت  به  منابع  کمبود  تاثیر  واقع  در  و  دارد  نیز 
منفی  اثر  برق  صنعت  مالی  وضعیت  در  تصاعدی 

می گذارد.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسالمی گفت : 
این  موید  اخیر  سنوات  در  بدهی ها  افزایش  روند 
مهم است. بدیهی است در صورت ادامه روند عدم 
پرداخت مطالبات توسط سازمان هدفمندی، بخش 
قابل توجهی از فعالیت جاری صنعت برق به ناچار 
خواهد  متوقف  کامل  طور  به  یا  و  گردیده  محدود 
شد که ضمن بروز تبعات اجتماعی در حوزه افزایش 
از  کشور  زیرساخت های  سایر  کارکرد  نارضایتی ها 
جمله بخش تولید و کشاورزی که ارتباط مستقیم 

با انرژی برق دارند، نیز مختل خواهد شد.

 پژوهشگاه نیرو برگزار می کند؛

نخستین رویداد ارائه محصوالت 
تحقیقاتی شرکت های برق 

منطقه ای و شرکت های توزیع
نتایج  تجاری سازی  آنالین  رویداد  نخستین 
تحقیقات و جذب شرکت های سازنده متقاضی 
اکتساب فناوری شرکت های توزیع نیروی برق )با 
بازوی اجرایی شرکت گسترش صنعت( رویداد 
برگزار  را  سازنده  جذب  و  ایده  تجاری سازی 

می نماید
35 طرح از طرف شرکت های برق منطقه ای هرمزگان 
استان های  برق  نیروی  توزیع  شرکت های  یزد،  و 

البرز، زنجان، جنوب کرمان، شمال کرمان، گیالن، 
طرح های  از  تعدادی  همچنین  و  مشهد  و  مرکزی 
پژوهشگاه نیرو به منظور تجاری سازی به پژوهشگاه 
نیرو معرفی شدند. پژوهشگاه نیرو و شرکت گسترش 
صنعت به عنوان کارگزار تجاری سازی، در گام اول با 
استفاده از شبکه متخصصین دانشگاهی و صنعتی از 
دید ارزش تجاری شدن، طرح ها را ارزیابی نمودند 
مشوق هایی  و  گردید  تکمیل  طرح ها  اطالعات  و 
تجاری سازی طرح ها  به  اقدام  که  سازندگانی  برای 
نمودند طراحی گردید. )تمامی طرح ها دارای نمونه 

محصول می باشد.(
زمان رویداد: 20آبان 1399

مکان رویداد: رویداد بصورت آنالین خواهد بود
محور و موضوع اصلی رویداد: معرفی 35 طرح برای 
جذب سازندگان/سرمایه گذاران برای تجاری سازی و 

صنعتی سازی آن ها
شتاب دهندگان،  سرمایه گذاران،  رویداد:  مخاطبین 
و  مرتبط  شرکت های  صنعت،  صاحبان  سازندگان، 

عموم مردم عالقه مند به این حوزه
از  رویداد  در  حضور  برای  می توانند  عالقه مندان 
طریق لینک "فرم شرکت در رویداد" و برای انجام 
طریق  از  طرح ها  تجاری سازی  منظور  به  مذاکرات 
صفحه  پایین  در  مذاکره"  درخواست  "فرم  لینک 
بیشتر  اطالعات  برای کسب  نمایند.همچنین  اقدام 
لطفا با شماره ۴-88220700 داخلی 167 تماس 

حاصل نمایید.
فراخوان  این  در  حاضر  طرح های  مشاهده  جهت 
می توانید از طریق نقشه زیر بر روی استان مربوطه 
کلیک نمایید و همچنین برای دانلود بروشور کلیه 
محصوالت و مشاهده تسهیالت در نظر گرفته شده، 
می توانید از طریق لینک "بروشور محصوالت حاضر 

در فراخوان" اقدام نمایید.
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نائب رئیس سندیکای صنعت برق ایران در گفت وگو با 
»تهران نیوز«

برق امید می تواند ترمز 
پرمصرف ها را بکشد / اصالح 
نظام تعرفه گذاری در صنعت 

برق کلید خورد
نایب رییس سندیکای صنعت برق ایران گفت: 
جمعیت  از  نفر  میلیون   6 به  امید  برق  اعطای 
موجب  می تواند  دارند  کمی  مصرف  که  کشور 

کاهش شدید مصرف برق در کشور شود.
پیام باقری در گفت وگو با خبرنگار سرویس اقتصادی 
اعطای  این که  به  اشاره  با  نیوز  تهران  شبکه خبری 
برق امید به 6 میلیون نفر از جمعیت کشور که کمتر 
از میزان الگوی مصرف برق مصرف می کنند موجب 
می شود تا شاهد صرفه جویی در استفاده از برق در 

کشور باشیم، اظهار کرد: با اصالح نظام تعرفه گذاری 
و  صنعت  این  آینده  به  می توان  برق  صنعت  در 

صرفه جویی مصرف برق در کشور امیدوار بود.
با تشکر از فعاالن صنعت برق در کشور گفت:  وی 
نباید از ذکر این نکته مهم غافل شویم که در شرایط 
کنونی صنعت برق کشور هم با تحریم های ظالمانه 
آمریکا روبروست و صنعت برق برای این که این گردنه 
پرشیب را پشت سر بگذارد نیازمند کمک دولت و 

مردم است.
نائب رئیس سندیکای صنعت برق ایران عنوان کرد: 
که  کنونی  شرایط  در  برق  صنعت  در  بومی سازی 
موجب  افکنده  سایه  کشور  سر  بر  همچنان  تحریم 
به  برقی  ایرانی صنایع  تولیدکنندگان  تا  است  شده 

توانمندی بی نظیری برسند.
باقری افزود: موضوع تحریم حدود ۴0 سال است که 
در کشور وجود دارد اما همواره صنعت برق با وجود 
تحریم همچنان به تولید و صادرات برق ادامه می دهد 
زیرا ایران اسالمی از پتانسیل های باالیی در صنایع 

برق کشور برخوردار است.
وی درباره موضوع برق امید که اعطای برق رایگان 
به افراد کم مصرف است،افزود: نباید از ذکر این نکته 
مهم غافل شویم که در شرایط کنونی میزان هزینه 
این  وقوع  که  است  داشته  افزایش  برق  تولید  برای 
اتفاق صرفه جویی در برق را برای خانواده های ایرانی 
و صنایع سنگین مستقر در شهرک های صنعتی به 

ضرورتی انکارناپذیر تبدیل می کند.
نائب رئیس سندیکای صنعت برق ایران تصریح  کرد: 
صنعت برق در کشور یک صنعت مادر است و باید 
برای رشد و توسعه آن به این صنعت کمک شود تا 
سایر صنایع وابسته به صنایع برقی هم رشد کنند که 
توام با رشد آن ها شاهد توسعه پایدار در اقتصاد کشور 

خواهیم بود.

بدنبال مذاکرات عراق با بی پی و توتال برای 
سرمایه گذاری گازی؛

ایران مجبور به خداحافظی از 
صنعت گاز عراق شد

ایران مجبور به خداحافظی از صنعت گاز عراق 
توسعه  فرایند  که  است  این  بدنبال  شدعراق 
ذخایر را تسریع کند و به این ترتیب زودتر از گاز 
ایران بی نیاز می شود، اما در نظر داشته باشیم که 
اگر به اندازه مصرف داخل و حتی بیش از مصرف 
داخل تولید کند به این معنا نیست که از ایران 
ایران  از  تمایل دارد که  نکند، چون عراق  وارد 
گاز را دریافت و به اردن و کویت گاز یا ال ان جی 

تحویل دهد.
عراق در خصوص سرمایه گذاری در تولید گاز که به 
همراه نفت در میدان نفتی رومیله استخراج می شود 
با شرکت بی پی و در خصوص سرمایه گذاری در دو 

میدان گازی با شرکت توتال مذاکره کرده است.
به  عراق  ورود  آیا  اینکه  درباره  بهروزی فر  مرتضی 
از  واردات  روند  بر  تاثیری  گاز  تولیدکننده  عرصه 
ایران خواهد داشت؛ یا خیر، به ایلنا گفت: از ابتدای 
بود که عراق  ایران مشخص  با  قرارداد گازی عراق 
یک بازار موقت برای ایران است، یعنی عراق مثل 
اروپا نیست که تا ابد گاز مورد نیاز خود را وارد کند. 
عراق برنامه گسترده ای برای میادین نفتی و گازی 
خود دارد، حتی صرفا با توسعه ذخایر نفتی می تواند 
به صادرکننده گاز در دنیا تبدیل شود، چون بخش 
است.  نفت  همراه  کشور  این  گازی  ذخایر  اعظم 

ضمن اینکه دو حوزه مستقل گازی هم دارد، اما در 
هر حال با افزایش تولید نفت، گاز بیشتری هم در 

اختیار خواهد داشت.
وی افزود: ما هیچ وقت نباید تصور کنیم که عراق تا 
ابدالدهر واردکننده گاز از ایران خواهد بود، از ابتدا 

مشخص بود که اینگونه نیست.
با اشاره به حجم ذخایر گاز عراق گفت: طبق  وی 
اعالم بی پی در سال 2019 آخرین رقم حجم ذخایر 
این کشور 3.5 تریلیون متر مکعب یعنی حدود 10 

تا 12 درصد ذخایر گاز ایران است.
بهروزی فر یادآور شد: در نظر داشته باشیم که میزان 
مصرف داخلی این کشور هم کم است، آخرین رقم 
اعالم بی پی حدود  این کشور طبق  مصرف داخلی 
10.8 میلیارد متر مکعب در سال است، بنابراین اگر 
ذخایر داخلی خود را توسعه دهد براحتی می تواند 

نیاز خود را تامین کند.
هم  داخلی  تولید  اگر  حتی  کرد:  خاطرنشان  وی 
را  خود  واردات  که  است  این  عاقالنه  باشد  داشته 
از ایران ادامه دهد و به کویت و اردن ری اکسپورت 
حال  عین  در  است،  صرفه تر  به  مقرون  زیرا  کند 
گاز  محتاج  بلندمدت  در  که  نیست  هم  کشوری 
عراق  که  باشیم  نداشته  انتظار  نیز  ما  باشد،  ایران 

همچنان واردکننده گاز ایران باقی بماند.
هفته گذشته حسن منتظر تربتی مدر عامل شرکت 
ملی گاز نیز درباره برنامه عراق برای افزایش واردات 
گاز به ایلنا گفته بود: ما برای تامین میزان صادرات 
تا سقف قرارداد مشکلی نداریم. افزایش صادرات به 
این کشور نیز در صورت خواست آنها مورد بررسی 
این  نظر داشت که  باید در  اما  قرار خواهد گرفت. 
کشور تحت فشار آمریکا روند صادرات را هر بار به 
طور موقت تمدید می کند، از این بابت فعال حفظ 

تداوم صادرات در اولویت اول ما قرار دارد.
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جشن تقدیر از صادرکنندگان 
برتر به دلیل کرونا لغو شد

برتر  از 3۹ صادرکننده  امروز  بود  قرار  اگرچه 
اما به دلیل مخالفت ستاد  تقدیر به عمل آید 

ملی مبارزه با کرونا، این مراسم لغو شد.
بـه گـزارش خبرنـگار مهر، اگرچـه قرار بـود امروز 
مراسـم تقدیـر از صادرکنندگانـی کـه نسـبت بـه 
رفـع کامـل تعهـدات ارزی خـود اقـدام کـرده اند، 
برگـزار شـود امـا ایـن مراسـم سـاعاتی پیـش بـه 
دلیـل مخالفـت سـتاد ملـی مبـارزه بـا کرونـا، لغو 

. شد
قـرار بود در ایـن مراسـم از 39 صادرکننده خوش 

نـام بـا حضـور وزیر صمـت تجلیل به عمـل آید.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در آستانه 
»روز ملی صادرات« عنوان کرد

صادرکنندگان به جای تشویق، 
تنبیه می شوند

اتاق  نمایندگان  هیات  عضو  صالحی،  حمیدرضا 
نگیرد،  رونق  صادرات  می گوید  تهران،  بازرگانی 
نبود  اما در  موتور تولید هم روشن نخواهد شد 
و  قوانین  بی ثباتی  و  مناسب  زیرساخت های 
با  که  نمی گیرد  رونق  نه تنها  صادرات  مقررات 

تهدید کاهش و افت مدام مواجه است.
عضـو هیـات نماینـدگان اتـاق بازرگانـی تهـران، بـر 
ایـن بـاور اسـت کـه نبـود زیرسـاخت های صادراتی، 
و  بانکـی  روابـط  نبـود  قوانیـن،  در  ثبـات  عـدم 
سیاسـت های نادرسـت بانـک مرکـزی موانـع اصلـی 
توسـعه صـادرات کاالهـای غیرنفتی در کشـور اسـت.

حمیدرضـا صالحی با اشـاره به اینکـه به رغم افزایش 
رقابت پذیـری  افزایـش  آن  متعاقـب  و  ارز  قیمـت 
کاالهـای ایرانـی، رشـد صـادرات محقق نشـد، ادامه 

داد: تصـور عمومـی ایـن بود کـه با افزایـش قیمت 
دالر و افزایـش قـدرت رقابتـی محصـوالت ایرانـی، 
صـادرات کشـور افزایـش پیـدا می کنـد، امـا نه تنها 
ایـن تصـور رنـگ واقعیـت بـه خـود نگرفـت کـه 
صـادرات کاهـش هـم پیـدا کـرد و ایـن بـه دلیـل 
نبـود زیرسـاخت های صادراتـی در کشـور رخ داد.
اتـاق  عمومـی  روابـط  بـا  گفت وگـو  در  صالحـی 
بازرگانـی تهـران افزود: گویی کشـور آماده صادرات 
نبود و این عدم آمادگی ناشـی از آن اسـت که یک 
پیشـینه بلندمـدت وارداتـی بـر اقتصـاد مـا حاکـم 
بـوده اسـت. بـه هـر روی، اقتصـاد ایـران اقتصادی 
نفتـی بوده و از گذشـته تا به امـروز موضوع واردات 

بـر سیاسـت های حاکمیتـی چربیده اسـت.
مسـاله دیگـری کـه صالحی بـه عنوان مانع توسـعه 
صـادرات بر آن دسـت گذاشـت، قطع روابـط بانکی 
ایـران بـا سـایر کشورهاسـت. او گفـت: تحریم هـا 
بـا  وقتـی  و  کـرد  قطـع  را  ایـران  بانکـی  روابـط 
کشـوری ارتباطـات بانکـی برقـرار نباشـد، صادرات 
بـا آن کشـور معنـا پیـدا نمی کنـد. بـه بیـان دیگر، 
انتقـال پـول بـا دشـواری صـورت گرفتـه و اخـذ 
ضمانت هایـی کـه بایـد از کانال بانکی انجـام گیرد، 
از  ایرانـی  صادرکننـده  عمـال  و  شـده  غیرممکـن 

عرصـه رقابـت بیـرون رانـده می شـود.
او بـا بیـان اینکـه موضـوع عـدم ثبـات در قوانیـن 
اسـت، یکـی دیگـر از چالش های صـادرات در ایران 
اسـت، افـزود: به دلیل مشـکالتی کـه در اقتصاد ما 
پیـش آمده اسـت، نتوانسـتیم یک چهـره حرفه ای 
صادراتـی را در سـطح جهـان بـه نمایـش بگذاریم. 
ثبـات در مقـررات  نبـود  ایـن مشـکالت  از  یکـی 
مـواردی، صادرکننـدگان  در  کنیـد  تصـور  اسـت. 
توانسـته اند بـازاری را در رقابـت بـا رقبـای خـود 
ایـن  خواسـتند  کـه  زمانـی  امـا  کننـد  تصاحـب 

مقـررات  تغییـر  بـا  ببخشـند،  اسـتمرار  صـادرات 
مواجـه شـدند و یک شـبه صـادرات آن کاال ممنوع 
اعـالم و در پـی ایـن اتفـاق، وجهـه کاالی ایرانـی 
در ایـن بازارهـا مخـدوش شـد. در نتیجـه نه تنهـا 
فقـط همـان کاالی خاص کـه تمام دیگـر کاالهای 
متعلـق بـه کشـور فرسـتنده هم بـا بدنامـی مواجه 
خواهـد شـد. در واقـع، دسـت خریـداران می لـرزد 
کـه بـا ایـران معاملـه کننـد. بـه همیـن مشـکالت 
در عـدم ثبـات در قوانیـن خیلـی از بـازار هـا را از 

دادیم. دسـت 
ایـن عضو هیـات نماینـدگان اتاق تهـران ادامه داد: 
بانـک مرکـزی طـی  نادرسـتی کـه  سیاسـت های 
سـال های اخیـر اتخـاذ کـرد نیـز به پاشـنه آشـیل 
صـادرات تبدیـل شـد. سیاسـت هایی نظیـر تعیین 
قیمـت ۴200 تومانـی بـرای ارز که منابع کشـور از 
بیـن بـرد و رانـت ایجاد کـرد و پیمان سـپاری ارزی 
و رفـع تعهـد ارزی کـه مشـکالت زیـادی را بـرای 
صادرکننـدگان ایجـاد کـرد. اکنـون صادرکننده ای 
کاالیـی را بـا دالر 30 هـزار تومـان تهیـه کـرده و 
صـادر می کنـد و در شـرایطی کـه بایـد ارز آن را از 
مسـیرهای صعب العبور بـه کشـور بازگرداند، دولت 
او را ملـزم می کنـد، ارز خـود را بـا نـرخ کمتر برای 
مثـال 22 هـزار تومـان در سـامانه نیمـا عرضـه کند.
او گفـت: ایـن مصادیـق نشـان می دهـد کـه دولت، 
نمی کنـد  دنبـال  را  صـادرات  تشـویق  سیاسـت 
و گویـی بـه دنبـال تنبیـه صادرکننـده اسـت. امـا 
در سـایر کشـورها، صادرکننـدگان مـورد تشـویق 
هسـتند و حتـی ارز آنهـا را گران تـر می خرنـد تـا 
تشـویق شـوند. نکتـه قابل تامـل اینکه تـا صادرات 
رونـق نگیـرد، موتور تولید هم روشـن نخواهد شـد. 
امـا مـا امـروز شـاهد افـت صـادرات هسـتیم و بـه 

صـادرات اهمیـت نمی دهیـم.
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عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران در آستانه »روز 
ملی صادرات« مطرح کرد

جای خالی دیپلماسی اقتصادی 
در توسعه صادرات ایران

نمایندگان  هیات  عضو  مقیمی،  فاطمه  سیده 
کم کاری ها  است  معتقد  تهران،  بازرگانی  اتاق 
اندک  بسیار  تعداد  و  اقتصادی  دیپلماسی  در 
موجب  بازرگانی  رایزنان  کم فروغ  حضور  و 
فرصت سوزی در حوزه صادرات شده و موانعی که 
دستگاه های دولتی پیش پای صادرات می گذارند 

از تحریم های آمریکا بدتر است.
عرصه  در  پیشرو  کشورهای  فهرست  به  نگاهی 
توسعه یابی  بال  یک  که  می دهد  نشان  صادرات 
به کارگیری  دنیا،  در  خارجی  تجارت  بزرگان 
این  سوی  از  هدف  بازارهای  در  بازرگانی  رایزنان 
کشورها است. برخی از این کشورها، از جمله ژاپن، 
کره جنوبی، آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی، 
بازرگانی  رایزن  ده  چند  از  صادراتی  بازارهای  در 
تولیدات  و  محصوالت  فروش  و  مشتری یابی  برای 
بنگاه های خود بهره می برند، اتفاقی که برای بخش 
رویای  یک  همچنان  ایران  اقتصادی  دیپلماسی 

دست نیافتنی است.
بازرگانی تهران کم کاری ها  اتاق  عضو هیات رئیسه 
در بخش دیپلماسی اقتصادی و نقش بسیار کم فروغ 
رایزنان بازرگانی در سفارتخانه های ایران در کمک 
پیدایش  موجب  را  صادراتی  بازارهای  توسعه  به 
سهم  و  کشور  خارجی  تجارت  در  کنونی  وضعیت 
ناچیز کاالهای صادراتی در بازارهای جهانی می داند، 
با این حال بر این باور است که فرصت  سوزی ها در 

این حوزه را هنوز هم می توان جبران کرد.

نقش  و  اهمیت  بیان  برای  مقیمی  فاطمه  سیده 
رایزنان بازرگانی در ایجاد بسترهای صادراتی برای 
اشاره کرد که تجارت خارجی  نکته  این  به  کشور، 
ایران با وجود کارشناسان خبره و آگاه به بازار کشور 
هدف و مسلط به دانش و فن تجارت و مسائل مالی 
دوره  در  می توانست  خارجی،  سفارتخانه های  در 
تحریم ها و به تازگی نیز در دوران کرونا، ضربه گیر 
مطمئنی داشته و با توان باالتری از پیچ موانع عبور 
مهیا  هنوز  را  فرصت  این  حال،  این  با  وی  کند. 
دانست که بخش دیپلماسی اقتصادی کشور دست 
به کار تجهیز و توانمندسازی مراکز ارتباطی تجار و 
بازرگانان کشور با بازارهای صادراتی زده و در این 
استفاده  بخش خصوصی  توان  و  ظرفیت  از  نیز  راه 

کند.
به گفته مقیمی، وزارت خارجه برای حداکثرسازی 
در این بخش، باید محافظه کاری ها را کنار گذاشته و 
طی مشورت با تشکل های تخصصی صادراتی کشور 
جدی  گام های  ایران  بازرگانی  رایزنان  انتخاب  در 

بردارد.
عضو هیات رئیسه اتاق تهران همچنین، به اهمیت 
صادراتی  بازارهای  در  ایرانی  کاالی  دائمی  حضور 
سایه  زیر  حضور  این  وی،  گفته  به  که  کرد  اشاره 
دستگاه های  خلق الساعه  مقررات  و  دستورالعمل ها 
قرار  جدی  مخاطره  در  کشور،  داخل  در  دولتی 
در  ایرانی  اینکه صادرکننده  بیان  با  او  گرفته است. 
عمال  رقابت  و  فراوان  دشواری  با  کنونی  شرایط 
را  و خدمات  کاال  دیگر کشورها،  تجار  با  یک طرفه 
تالش  آمده  دست  به  بازار  حفظ  برای  و  صادرات 
از  موانعی  حال،  این  با  که  کرد  تصریح  می کند، 
سوی برخی دستگاه های دولتی پیش پا صادرکننده 
تحریم های  از  دشوارتر  مراتب  به  که  می گیرد  قرار 

آمریکاست.

 عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در آستانه »روز ملی 
صادرات« عنوان کرد

وضعیت تولید، چشم انداز 
مثبتی برای رشد صادرات 

ترسیم نمی کند
اتاق  نمایندگان  هیات  عضو  احمدیان،  حسن 
و  تخصیص  عدم  سفارش،  ثبت  عدم  تهران، 
وزارت  غیرمسئوالنه  تصمیمات  و  ارز  تامین 
عامل  را  اولیه  مواد  تامین  با  رابطه  در  صمت، 
کاهش واردات مواد و افزایش شدید قیمت آن 
می داند که منجر به کاهش تولید و در نهایت افت 

صادرات می شود.
که  کرد  عنوان  تهران  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 
به دلیل موانع پیش آمده در برابر تولید، نمی توان 
دوم  ماه  در شش  صادرات  برای  مثبتی  چشم انداز 

سال متصور بود.
حسن احمدیان در آستانه »روز ملی صادرات« به 
وضعیت تولید و صادرات صنعت مبلمان پرداخت و 
داد:  ادامه  است،  صادرات  پایه  تولید  اینکه  بیان  با 
تولید  اینکه در شش ماه نخست سال،  به  با توجه 

وضعیت خوبی نداشته است، هم تامین نیاز داخل 
دچار مشکل شده و صادرات متاثر خواهد شد. تولید 
به  دسترسی  عدم  معضالتی چون  با  که  ماه هاست 
ارز مواجه است  اولیه مناسب و بی ثباتی نرخ  مواد 
و بدین سبب وضعیت خوبی برای صادرات در نیمه 
دوم سال جاری رقم نخواهد خورد؛ از طرفی، دولت 
نیز گویی هرگونه سیاستگذاری اقتصادی را به بعد 
که  اتفاقی  است.  کرده  موکول  آمریکا  انتخابات  از 
حتی اگر نتایج آن مثبت باشد، ماه ها زمان خواهد 
اثر خود را نشان دهد. به بیان دیگر ممکن  تا  برد 
است رشد صادرات از اواخر سال جاری یا از ابتدای 

سال آینده آشکار شود.
بخش  در  مبلمان  صنعت  که  مشکالتی  درباره  او 
تولید با آن مواجه بوده است، توضیح داد: در شش 
ثبت  عدم  بحث  گذشته،  سال  اواخر  از  و  اول  ماه 
و  ارز  تامین  ارز،  تخصیص  عدم  موضوع  سفارش، 
با  رابطه  وزارت صمت، در  تصمیمات غیرمسئوالنه 
اولیه  مواد  واردات  کاهش  باعث  اولیه،  مواد  تامین 
برای تولید مبلمان شد؛ به طوری که مواد سلولوزی، 
چوب و ام دی اف، اسفنج، فوم و یراق آالت به عنوان 
مواد اولیه صنعت مبلمان با افزایش شدید قیمت ها 
و در عین حال کمبود در بازار مواجه شده است. این 
وضعیت بر تولید و اشتغالزایی اثر نامطلوبی گذاشته 
و متعاقب آن، صادرات نیز دچار اختالل شده است.
احمدیان در گفت وگو با روابط عمومی اتاق بازرگانی 
تهران افزود: بر اساس شواهد و قرائن، پیش از این، 
صنعت مبلمان با حدود 30 الی ۴0 درصد ظرفیت 
خالی فعالیت  می کرد. اما بی ثباتی نرخ ارز، تحریم ها، 
مشکل تامین مواد اولیه و اپیدمی کرونا، روی 65 
گذاشته  اثر  تولید،  باقیمانده  درصد ظرفیت  تا 70 
است  اشتغالزا  مبلمان  آنکه صنعت  دلیل  به  است. 

مشکالت آن بسیار بیشتر به چشم  می آید.
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متن کامل

حسین سالح ورزی در پی برگزاری نشست شورای 
گفت وگو خبر داد

پیشنهادهای ارزی اتاق ایران 
در کمیته ماده 2 ارزی بررسی 

می شود
گوی  و  گفت  شورای  نشست  نهمین  و  نود  در 
دولت و بخش خصوصی مقرر شد پیشنهادهای 
اتاق ایران درباره سیاست های بازگشت ارزهای 
در  صادراتی  پایه های  نرخ  اصالح  و  صادراتی 
کمیته ماده 2 با حضور وزیر اقتصاد، وزیر صنعت 
وزیر  مرکزی،  بانک  رئیس کل  تجارت،  و  معدن 
نفت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس اتاق 

ایران بررسی شود.
در نود و نهمین نشست شورای گفت و گوی دولت 
و بخش خصوصی مقرر شد پیشنهادهای اتاق ایران 
و  صادراتی  ارزهای  بازگشت  سیاست های  درباره 
با  پایه های صادراتی در کمیته ماده 2  نرخ  اصالح 
تجارت،  و  معدن  وزیر صنعت  اقتصاد،  وزیر  حضور 
نفت، رئیس سازمان  وزیر  بانک مرکزی،  رئیس کل 

برنامه و بودجه و رئیس اتاق ایران بررسی شود.
پایگاه خبری اتاق ایران

نتیجه  درباره  گفت وگو  شورای  دبیر  قائم مقام 
به  که  شورا  این  نشست  نهمین  و  نود  برگزاری 
از توافق اعضای شورا  ارز اختصاص داشت  موضوع 

برای بررسی پیشنهادهای اتاق ایران در کمیته ماده 
2 ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات با حضور 
وزیر اقتصاد، وزیر صنعت معدن و تجارت، رئیس کل 
و  برنامه  سازمان  رئیس  نفت،  وزیر  مرکزی،  بانک 

بودجه و رئیس اتاق ایران خبر داد.
قرار است در این نشست رئیس اتاق ایران که عضو 
مسئله، حضور  اهمیت  دلیل  به  نیست  کمیته  این 

داشته باشد.
حسین سالح ورزی، قائم مقام دبیر شورای گفت وگو 
و نایب رئیس اتاق ایران، درباره آنچه در این نشست 
از سوی کیوان کاشفی،  ارائه گزارشی  به  داد  روی 
مشکالت  درباره  ایران  اتاق  رئیسه  هیات  عضو 
گزارش  این  در  کرد:  تصریح  و  اشاره  کشور  ارزی 
درباره  شده  شناسایی  مشکالت  از  مجموعه ای 
پیشنهادی  راهکارهای  و  کشور  ارزی  سیاست های 
 10 پیشنهادها  این  شد.  ارائه  آنها  با  مقابله  برای 
ارز  قیمت  تحلیل رشد  به  توجه  با  که  بودند  مورد 
و تأثیرگذاری منفی سیاست های ارزی در سال های 

97 تا 99 جمع آوری شده اند.
وی افزود: در این جلسه ضمن نگاهی به مشکالت 
پنجمین  و  نود  مصوبات  نشدن  اجرایی  از  ارزی، 
نشست شورا درباره بسته سیاستی نحوه برگشت ارز 
حاصل از صادرات سال 99 و رفع تعهدات ایفا نشده 

سال های 97 و 98 نیز انتقاد شد.
وی ادامه داد: در آن نشست 9 پیشنهاد که توسط 
دبیرخانه شورای گفت و گو تهیه شده، مطرح و 7 
مورد آن به تصویب اعضا رسید اما متأسفانه این 7 
مورد به مرحله اجرا نرسیدند. عالوه بر آن قرار بود 
از سوی  دو موردی هم که مصوب نشدند، مجددا 
این موضوع  بررسی شوند که  مربوطه  دستگاه های 

نیز عملیاتی نشد.
7 پیشنهاد موردنظر به گفته سالح ورزی به شرح 

زیر است:
برای  آمده  وجود  به  مشکالت  به  توجه  1-با 
و  کرونا  ویروس  شیوع  از  ناشی  صادرکنندگان 
مسدودی مرزها، مقرر شد "پیشنهاد تمدید مهلت 
سوی  از   "1399/6/31 تاریخ  تا  ارزی  تعهد  رفع 
کمیته  در  تصویب  و  طرح  برای  گفت وگو  شورای 
جلسه  چهاردهمین  مصوبات   )2( ماده  موضوع 
بانک مرکزی  به  اقتصادی،  شورای عالی هماهنگی 
با  همچنین  شود.  ارسال  ایران  اسالمی  جمهوری 
از  ناشی  صادرات  بر  مترتب  هزینه های  به  توجه 
ارز،  انتقال  و  نقل  اقتصادی،  و  تجاری  تحریم های 
حمل ونقل، دموراژ، انبارداری و غیره نیز تصمیم بر 
این شد که پیشنهاد دیگر بخش خصوصی مبنی بر 
ارزی صادرکنندگان  "تعدیل 20 درصدی تعهدات 
در سال 1398 و 1399" به منظور بررسی و طرح 

در کمیته مزبور، به بانک مرکزی ارسال شود.
محاسبه  نحوه  اصالح  و  بررسی  منظور  به   -2
قیمت های پایه صادراتی بر پایه قیمت های جهانی 
شد  مقرر  صادراتی،  هدف  بازارهای  قیمت های  و 
جلسه ای توسط معاونت امور اقتصادی وزارت امور 
اقتصاد و دارایی با حضور نمایندگان بخش خصوصی 
وزارت  اسالمی،  جمهوری  گمرک  ایران،  اتاق  از 
و  برگزار  مرکزی  بانک  و  تجارت  و  معدن  صنعت، 

جمع بندی آن در جلسه بعدی شورا ارائه شود.
3- با توجه به ظرفیت خالی صنایع کشور و فلسفه 
وجودی ورود موقت برای پردازش و توسعه صادرات 
موافقت  به  توجه  با  و  کشور  در  اشتغال  ایجاد  و 
نماینده بانک مرکزی در جلسه با استفاده از منابع 
خارجی برای واردات موقت و بدون استفاده از منابع 
ورود  شرایط  شد  مقرر  صادرات،  از  حاصل  ارزی 
واسطه ای  کاالهای  و  نهاده ها  و  اولیه  مواد  موقت 
توسط  ارز  منشأ  ذکر  بدون  کشور  تولید  موردنیاز 

بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، مورد 
بررسی و اجرا قرار گیرد.

مقابل  در  واردات  فرآیند  تسهیل  منظور  به   -۴
بتوانند  صادرکنندگان  که  صورت  این  به  صادرات 
چهارگانه  راهکارهای  از  یکی  اختیاری  صورت  به 
مورد تأیید بانک مرکزی شامل "عرضه ارز حاصل از 
صادرات در سامانه نیما و یا ارائه به صورت اسکناس، 
واردات در مقابل صادرات و ..." را برای بازگشت ارز 
در نظر بگیرند، با عنایت به همراهی بانک مرکزی 
در  درخواست  این  اجرای  در  اقتصادی  فعاالن  با 
حال حاضر، مقرر شد این پیشنهاد به عنوان مصوبه 

شورای گفت وگو به بانک مرکزی منعکس شود.
5-به منظور بررسی پیشنهاد بخش خصوصی مبنی 
بر اینکه "ارز موردنیاز واردات کاالهای مجاز دارای 
محل  از  تنها  دالر  میلیارد   10 سقف  تا  اولویت 
صادرات غیرنفتی تأمین شود"، مقرر شد جلسه ای 
صنعت  وزارت  برنامه  و  طرح  معاونت  مسئولیت  با 
)جناب آقای زرندی( و با حضور نمایندگان بخش 
مرکزی  بانک  و  تجارت  توسعه  سازمان  خصوصی، 
برگزار شود و جمع بندی آن در جلسه بعدی شورا 

ارائه شود.
بازرگانی  کارت های  سطح بندی  خصوص  در   -6
جدید الصدور مقرر شد مشابه فرایند واردات برای 
امر  برای  نیز  محدودیت هایی  جدید،  کارت های 
صادرات در نظر گرفته شود. بدین ترتیب که مرتبه 
اول تا سقف 500 هزار دالر، مرتبه دوم تا سقف یک 
میلیون دالر، مرتبه سوم تا سقف 2 میلیون دالر و 
از مرتبه سوم به بعد بدون سقف در نظر گرفته شود، 
مبلغ  تا سقف  ارزی  تعهد  رفع  با  مرتبه  هر  در  اما 
سقف  حصول  و  سقف  افزایش  امکان  شده،  اشاره 
فراهم  کامل  محدودیت  رفع  زمان  تا  بعدی  مرتبه 

شود.

http://otaghiranonline.ir/news/35021
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پیام غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران به مناسبت 
روز ملی صادرات

روز ملی صادرات فرصتی برای 
بزرگداشت تالشگران اقتصادی 

است
در پیام غالمحسین شافعی به مناسبت روز ملی 
صادرات آمده است: در شرایطی که تحریم های 
ناجوانمردانه علیه اقتصاد ایران، شرایط را برای 
تامین منابع ارزی دشوار ساخته است، اهمیت 
منبع  بزرگترین  عنوان  به  غیرنفتی  صادرات 
جلوه  چندان  دو  کشور  در  ارز  تامین کننده 

می کند از همین رو نیاز به حمایت های بیشتر از 
سوی سیاست گذاران برای عبور از دشواری های 

تحریم احساس می شود.
ملی  روز  مناسبت  به  شافعی  غالمحسین  پیام  در 
تحریم های  که  شرایطی  در  است:  آمده  صادرات 
ناجوانمردانه علیه اقتصاد ایران، شرایط را برای تامین 
صادرات  اهمیت  است،  ساخته  دشوار  ارزی  منابع 
ارز  غیرنفتی به عنوان بزرگترین منبع تامین کننده 
در کشور دو چندان جلوه می کند از همین رو نیاز به 
حمایت های بیشتر از سوی سیاست گذاران برای عبور 

از دشواری های تحریم احساس می شود.
پایگاه خبری اتاق ایران

بزرگداشت  برای  است  فرصتی  صادرات  ملی  روز 
اقتصادی که در شرایط پر فراز و نشیب  تالشگران 
پنجه  در  پنجه  اقتصادی،  فشارهای  و  بحران ها 
تحریم های سخت انداخته اند و با وجود موانع بسیاری 
که سد راه آن ها قرار دارد، به حرکت در مسیر توسعه 
رکن  مهم ترین  غیرنفتی  صادرات  می دهند.  ادامه 
به غیر  اینکه تقویت آن  اقتصادی است چه  توسعه 
بازرگانی،  ارزآوری و ایجاد ارزش افزوده در بخش  از 
ظرفیت های جدیدی را برای تولید ناخالص داخلی 

ایجاد می کند.
و  تولید  مسئله  بر  رهبری  معظم  مقام  ویژه  تاکید 
اهمیت  بر  محکمی  نشانه  خام فروشی،  از  پرهیز 
با توجه عملی  صادرات غیرنفتی است که امیدوارم 
به توصیه های ایشان، شرایط بهتری برای فعالیت های 

صادراتی فراهم شود.
در شرایطی که تحریم های ناجوانمردانه علیه اقتصاد 
دشوار  ارزی  منابع  تامین  برای  را  شرایط  ایران، 
عنوان  به  غیرنفتی  صادرات  اهمیت  است،  ساخته 
بزرگترین منبع تامین کننده ارز در کشور دو چندان 
جلوه می کند از همین رو نیاز به حمایت های بیشتر 

دشواری های  از  عبور  برای  سیاست گذاران  سوی  از 
تحریم احساس می شود.

سخت ترین  با  ایران  صادرکنندگان  جاری  سال  در 
شرایط ممکن برای فعالیت در بازارهای هدف مواجه 
شده اند. به غیر از موانع تحریمی، شیوع ویروس کرونا 
در جهان به کاهش تقاضا انجامیده و فتح بازارهای 
مانع  دو  وجود  با  است.  ساخته  دشوارتر  را  خارجی 
بزرگ تحریم و کرونا بر سر راه صادرات، مانع سوم 
با اعمال سیاست های ارزی بر سر راه صادرکنندگان 
قرار گرفته و این بخش مولد اقتصاد را تهدید کرده 
روز  در  است که  این  اقتصادی  فعاالن  انتظار  است. 
ملی صادرات پیام امیدوارکننده ای از سوی مسئوالن 
و سیاست گذاران دریافت کنند تا با انگیزه بیشتری به 

فعالیت در این مسیر مقدس ادامه دهند.
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  که  می شوم  یادآور 
بخش خصوصی  پارلمان  عنوان  به  ایران  کشاورزی 
کشور این افتخار را دارد تا برای اولین بار به عنوان 
انتخاب  وظیفه  بخش خصوصی  نهاد  بزرگترین 
صادرکنندگان نمونه و ممتاز کشور را بر عهده داشته 
باشد. مطابق با وظیفه ای که هیئت محترم وزیران بر 
دوش اتاق ایران نهاده است،  با تشکیل یک دبیرخانه 
دائمی تمامی فرایندهای انتخاب صادرکنندگان نمونه 
سال 1399 با دقت و رعایت دستورالعمل های مورد 
وزارت  از  نمایندگی  به  تجارت  توسعه  سازمان  نظر 

صنعت، معدن و تجارت به انجام رسیده است.
کرونا،  شیوع  با  مقابله  ملی  ستاد  اعالم  به  توجه  با 
برگزاری آئین تقدیر از صادرکنندگان نمونه در روز 
در  تا  داریم  اهتمام  اما  نشد  میسر  صادرات  ملی 
اولین زمان ممکن با رعایت تمامی دستورالعمل های 
این  کرونا،  با  مقابله  ملی  نظر ستاد  مورد  بهداشتی 
مراسم را برگزار کنیم تا بتوانیم در این سال سخت، 
تالش پرچم داران توسعه اقتصادی کشور را ارج نهیم.

در گام دوم طرح رصد سیستمی زنجیره فوالد صورت 
گرفت؛

ابالغ ثبت اطالعات محصوالت 
طویل فوالدی در سامانه جامع 

تجارت
دفتر برنامه ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت 
صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد؛ در راستای اجرای 
مصوبه کارگروه تنظیم بازار کشور، کلیه شرکت های 
حاصل  فوالدی  طویل  محصوالت  تولیدکننده 
ناودانی،  تیرآهن،  میلگرد،  میله،  انواع  شامل  نورد 
از  مکلفند  فوالدی  مفتول  و  تسمه  سپری،  نبشی، 
تولید،  اولیه،  موجودی  اطالعات  ماه 99،  آبان  اول 
از(  )به/  خروج  و  ورود  و  مصرف  صادرات،  فروش، 
انبار کاالهای مذکور خود را در سامانه جامع تجارت 
ثبت نمایند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت به 
نقل از شاتا، در این اطالعیه تاکید شده است؛ این 
واحدها باید مطابق برنامه جدول پیوست در سامانه  

جامع تجارت www.ntsw.ir ثبت کنند.
الزم به ذکر است از این پس عملکرد شرکت ها بر 
اساس اطالعات ثبت شده در سامانه های فوق الذکر 
اطالعات ثبت  ارزیابی شده و هر گونه مغایرت در 
شده با واقعیت یا تأخیر در ثبت اطالعات، می تواند 
منجر به وقوع تخلف عرضه خارج از شبکه، احتکار، 

عدم اعالم موجودی و یا سایر تخلفات شود.
فیلم های  و  مستندات  می رساند  آگاهی  به  ضمنا 
آموزشی مورد نیاز در صفحه سامانه جامع تجارت 
اطالع رسانی  کانال  و   www.ntsw.ir آدرس  به 
موجود   foolad_ntsw_ir آدرس  به  آموزش  و 
جامع  سامانه  تماس  شماره  همچنین  می باشد. 
 15 داخلی   021-75۴92000 شماره  به  تجارت 

آماده پاسخ گویی و راهنمایی شرکت ها می باشد.
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پیشنهادات مرکز پژوهش ها 
برای مهار بی ثباتی  اقتصاد کالن

براساس بررسی های انجام شده بانک مرکزی در 
شرایط کنونی با تأخیر و تأنی در سیاستگذاری 
پولی، از ابزارهای موجود برای کاهش نوسانات 

اقتصاد کالن استفاده نکرده است.
تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
و  کشور  مختلف  بازارهای  در  نوسانات  به  توجه  با 
پژوهش های  مرکز  خدمات،  و  کاال  قیمت  افزایش 
و  پولی  تحوالت  بررسی  به  گزارشی  در  مجلس 
بی ثباتی در قیمت کاالها طی ماه های اخیر پرداخته 

است.
سال  در  بی ثباتی ها  تشدید  گزارش  این  براساس 
)در  نفت  واسطه کاهش شدید صادرات  به    1399
غیرنفتی  صادرات  کاهش  تحریم ها(،  تشدید  اثر 
و  ارز  نرخ  افزایش  و  کرونا  ویروس  دلیل شیوع  به 

تحریک انتظارات تورمی رخ داده است.

اسمی  لنگر  عنوان  به  ایران  اقتصاد  در  ارز  نرخ 
تورمی  انتظارات  پیشران  و  می کند  نقش  ایفای 
است. افزایش انتظارات تورمی موجب سرازیر شدن 
نقدینگی به سوی بازار دارایی ها )امالک و مستغالت، 
سهام، کاالهای بادوام و...( شده و زمینه ساز التهاب 

در این بازارها می شود.
در  تأنی  و  تأخیر  با  شرایط،  این  در  مرکزی  بانک 
سیاستگذاری پولی، از ابزارهای موجود برای کاهش 
نوسانات اقتصاد کالن استفاده نکرد و اتفاقاً کاهش 
تشدیدکننده  خود  بانکی،  بین  سود  نرخ  شدید 
تشدید  از  جلوگیری  و  مهار  برای  گردید.  نوسانات 
مدت،  کوتاه  زمانی  افق  در  در  اقداماتی  بی ثباتی 
پیشنهاد  گزارش  این  در  مدت  بلند  و  مدت  میان 

شده است.
نرخ  افزایش  همانند  مدتراهکارهایی  کوتاه  افق  در 
رشد  بر  محدودیت  دادن  قرار  بانکی،  بین  سود 
سپاری  پیمان  جدی تر  اجرای  بانک ها،  ترازنامه 
)بازگشت ارز حاصل از صادرات( با کمک ابزارهای 
بانکی و مالی )ممنوعیت صدور ضمانت نامه یا اعطای 
تسهیالت و...(و پیگیری برای آزادسازی منابع ارزی 

کشور پیشنهاد شده است.
نظیر  پیشنهاداتی  مدت  مدت  میان  در  همچنین 
کنترل نوسانات نرخ ارز به جای تالش برای تغییر 
روند، احتیاط در مصارف ارزی و خودداری از تکرار 
اقداماتی نظیر ارز ۴200 و توقف برداشتهای مکرر 
از صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه ای ارائه 

شده است.
در بحث پیشنهادات بلند مدت نیز به تعیین تکلیف 
بانکهای ناسالم، اصالح ساختار بودجه، اصالح قانون 
پولی و بانکی کشور، تعریف چارچوب سیاست پولی 
اثربخشی  و  اقتدار  افزایش  و  اسمی  لنگر  تغییر  و 

نظارت بر بانکها اشاره شده است.

بلومبرگ: "ساخت ایران" روزنه 
امید اقتصاد ایران در شرایط 

تحریم و کروناست
در  مقاومتی  اقتصاد  سیاست  به  اشاره  با  بلومبرگ 
ایران نوشت: »ساخت ایران« روزنه امیدی است در 
بحبوحه مشکالت اقتصادی به وجود آمده از سقوط 

بازار نفت و تحریم ها و همه گیری ویروس کرونا.
 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، 
زمانی  ایران  در  کار جدید  و  آغاز یک کسب  برای 
بدتر از این وجود نداشته است. حتی قبل از اینکه 
مقامات جمهوری اسالمی به مردم در مورد شیوع 
از  کشور  این  اقتصاد  دهند،  هشدار  کرونا  ویروس 

تحریم های آمریکا آسیب دیده بود.
بازار  یک  طراحی  رشته  التحصیل  فارغ  سه  برای   
یک  دارد.  کردن  ریسک  ارزش  میلیونی  ده  چند 
و  تاپ  هزاران  تابستان  اول  از  توانسته  خاص  برند 
امیدی  ایران« روزنه  بفروشد. »ساخت  شلوار جین 
است در بحبوحه مشکالت اقتصادی به وجود آمده 
از سقوط بازار نفت و تحریم ها و همه گیری ویروس 
کرونا. در کشوری که زندگی بسیاری از مردم تحت 
تاثیر تحریم های غربی قرار گرفته، برخی برندها خأل 

کاالهای مصرفی را پر می کنند.
 یکی از موسسان این برندها می گوید:»ما فقط می 
دانیم این کار موثر خواهد بود چون هم خودمان و 
هم بسیاری از افراد اطرافمان بسیار نیازمند کاالهای 
اساسی و ساده هستیم«. برند مذکور از منسوجات 
استفاده  خوی  شهر  در  کارخانه ای  در  شده  بافته 
از  رقابت  نبود  ندارد.  واردات  به  نیازی  و  می کند 

کار  نیروی   پایین  قیمت  و  جهانی  برندهای  طرف 
قیمت این برند را در حد قابل قبولی نگه داشته و 

حاشیه سود خوبی دارد.
ایران مدت هاست سیاست  آیت اهلل خامنه ای، رهبر 
اقتصاد مقاومتی را در کشور تشویق می کند. قرار 
بین المللی  بازارهای  به  را  ایران  برجام  قرارداد  بود 
قرارداد  این  نقض  با  ترامپ  دونالد  ولی  بازگرداند 

حمله به اقتصاد ایران را آغاز کرد.
 یکی از اولین چیزهایی که با آغاز تحریم ها از بازار 
ایران محو شد، مغازه های پوشاک با برندهای خارجی 
بود. ترکیب سقوط ارزش ریال که ضربه سختی به 
قدرت خرید مصرف کنندگان زد و ممنوعیت دولتی 
بر واردات صدها کاالی غیر ضروری مثل پوشاک، 
کاهش  شد.  خرده فروشی  صنعت  نابودی  باعث 
شامپوهای  مانند  کاالهایی  کمبود  باعث  واردات 
خارجی شده که قیمت آنها سر به فلک کشیده بود.
مقامات ایران سعی دارند بخش خصوصی و صادرات 
به کشورهای همسایه را توسعه دهند ولی بزرگترین 
هنوز  خودروسازی  مثل  ایران  بومی  تولید  صنایع 
گیری  همه  هستند.  فساد  و  ها  تحریم  گرفتار 
مرزی  بین  تجارت  بین  این  در  هم  کرونا  ویروس 
های  شرکت  از  بسیاری  اما  است.  کرده  متوقف  را 
اینکه  وجود  با  اند،  داشته  بهتری  عملکرد  کوچک 
کوچک  از2018  درصد   12 داخلی  ناخالص  تولید 

تر شده است.
 اقتصاد ایران همچنان با مشکالت فراوانی روبروست. 
افزایش  کشور  این  در  کرونا  به  روزانه  ابتالی  آمار 
شهر  پنج  در  نقل  و  حمل  محدودیت های  و  یافته 

بزرگ از جمله تهران اعمال شده است.
 بسیاری از کاالهای اساسی که در ایران ساخته می 
شوند هنوز هم قیمت باالیی دارند چون برای برخی 

قطعات خود نیازمند واردات هستند.
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زندگی  در  بی سابقه ای  تحوالت  کرونا  پاندمی 
شخصی و کاری بسیاری از کارکنان ایجاد کرده. 
دگرگونی هایی در نحوه کار کردن، ارتباطات، غذا 
خوردن، خرید و مسافرت رفتن ما ایجاد شده 
که  است  واضح  باشند.  دائمی  است  ممکن  که 
این دوران، نرمال نیست. با این وجود، جوامع از 
حرکت نایستاده اند و کماکان درحال پیشروی به 

سوی آینده اند.
بازیابی آزادی عمل در دوران کرونا 

در گیرودار این نابسامانی ها، بسیاری از کارکنان ناچار 
روتین های  در  اساسی  تغییراتی  سریع  پذیرش  به 
کاری خود شده اند. و این تغییرها با استرس همراه 
نزدیک 7  آمریکایی،  از هر 10 کارمند  بوده است. 
استرس  زاترین  کرونا،  مدیریت  که  می گویند  نفر 
برهه زمانی در طول اشتغال شان بوده. یکی از دالیل 
استرس زا بودن این پاندمی، این است که استقالل 
و آزادی عمل ما را گرفته و اینکه چقدر می توانیم 
چه  تا  کارهایمان،  انجام  هنگام  یا  باشیم  خودمان 

حد احتیاط کنیم را تحت الشعاع قرار داده. داشتن 
نیاز  یک  همواره  عمل،  آزادی  از  مشخصی  میزان 
حاکی  مطالعات  و  می شده  محسوب  روان شناختی 
سالمت  و  عملکرد  به  آن،  فقدان  که  است  آن  از 

کارکنان آسیب می زند.
عمل  آزادی  می تواند  جهت  چند  از  کرونا  پاندمی 
به  مربوط  خطرات   -1 کند:  تهدید  را  کارکنان 
موقتی  مرخصی  و  تعدیل   -2 جسمانی  سالمت 
نیروها در آینده که از کنترل کارکنان خارج است 
اجباری.  دورکاری   -۴ ترددها  در  محدودیت   -3
بنابراین برای درک تاثیرات کووید-19 بر نیروهای 
حس  می توانند  چطور  کارکنان  ببینیم  باید  کار، 
کدام  و  آورند  به دست  دوباره  را  خود  عمل  آزادی 
کارکنان، در مقایسه با سایرین، با سرعت بیشتری 

این حس را در خود احیا می کنند.
کاربردی،  روان شناسی  مجله  در  مقاله ای  در  ما 
طی  مدرسه،   ۴1 تمام وقت  کارکنان  تجربیات 
را  ایاالت متحده  در  کرونا  شیوع  اول  هفته  دو 

لحاظ  به  را  خود  چگونه  ببینیم  تا  کردیم  بررسی 
روان شناسی احیا کرده اند )یعنی از روز دوشنبه 16 
مارس 2020، پس از اینکه سازمان بهداشت جهانی، 
کووید-19 را یک پاندمی یا بیماری همه گیر جهانی 
ملی  اضطراری  را یک وضعیت  آن  آمریکا  دولت  و 
اعالم کردند(. به مدت 10 روز کاری، روزی سه بار 
از کارکنان نظرسنجی کردیم. هر نظرسنجی شامل 
کارکنان  بدانیم  بود. می خواستیم  یکسانی  سواالت 
»در آن لحظه« چه حسی داشتند. این روش تحقیق 
که به آن »نمونه گیری تجربه« می گویند به ما این 
امکان را داد که خط احساسی و نگرش کارکنان در 
عمل،  آزادی  وقتی  بگیریم.  نظر  زیر  را  زمان  مرور 
پیدا  بروز  شکل  دو  به  می گیرد،  قرار  تهدید  مورد 
می کند: عدم قدرت و خود غیرواقعی. و ما بیشتر از 
ببینیم کارمندها چطور  هر چیزی دوست داشتیم 
دیگر،  عبارت  به  می کنند.  تجربه  را  حس  دو  این 
با وخیم شدن بحران  بدانیم همزمان  می خواستیم 
کرونا، کارکنان تا چه حد روی اعمال خود کنترل 
دارند و تا چه حد می توانند خود واقعی شان باشند.

عدم  احساس  ابتدا  ما،  مطالعه  مورد  افراد  گرچه 
تجربه  را  واقعی شان  بروز خود  در  ناتوانی  و  قدرت 
می کردند، اما با سرعت شگفت انگیزی بهبود یافتند. 
که  کردند  گزارش  آنها  نظرسنجی،  هفته  دو  طی 
احساس عدم قدرت در آنها کاهش یافته و برعکس، 
گرچه  شده،  بیشتر  بودنشان  واقعی  خود  احساس 
باال  همچنان  مدت،  همان  طی  استرسشان  میزان 
به  بود.  یافته  افزایش  بود و حتی در بعضی موارد، 
عبارت دیگر، کارمندها بخش زیادی از آزادی عمل 
خود را در مدت زمان نسبتا کوتاهی بازیابی کرده 
بودند، با اینکه شرایط از نظر ذهنی و عینی، اصال 
بهتر نشده بود. و این جالب توجه است چون یعنی 
سازگار  جدید«،  »نرمال  یک  با  را  خود  کارکنان 

کردند و با سرعتی که هیچ کس انتظارش را نداشت 
و در هیچ تحقیقی ثبت نشده بود، حس آزادی عمل 

خود را دوباره به دست آوردند.
جالب اینجاست که کارکنانی که زودتر از بقیه این 
حس را در خود بازیابی کردند، از نظر »نوروتیک« یا 
»روان رنجوری« در رتبه باالتری قرار داشتند. روان 
دارای  فرد  است.  شخصیتی  ویژگی  یک  رنجوری 
این ویژگی، میل زیادی به تجربه استرس و حاالت 
عصبی دارد. روان رنجوری، ویژگی محبوبی نیست 
ابعاد  همه  میان  از  ندارد.  جالبی  چندان  وجهه  و 
شخصیتی، تحقیقات کمتری درباره آن انجام شده. 
بعضی از یافته های ما با دیدگاه منفی ای که نسبت 
راستاست.  یک  در  دارد،  وجود  رنجوری  روان  به 
اولیه  مراحل  در  که  داد  نشان  ما  تحقیقات  نتایج 
بحران کرونا، کارکنان روان رنجور بیش از هر چیزی، 
می کردند  حس  و  می کردند  قدرت  عدم  احساس 
خود واقعی شان نیستند. اما بخشی از یافته های ما، 
روزنه امیدی برای این کارکنان است: این کارمندها 
ابتدا احساس عدم قدرت و غیرواقعی بودن  گرچه 
می کردند اما با گذشت زمان، زودتر به حالت عادی 
برگشتند؛ خیلی زودتر از کارکنانی که از نظر روان 
و  مثبت  بُعد  این  داشتند.  کمتری  رتبه  رنجوری، 
سالم روان رنجوری، این احتمال را مطرح می کند 
در  بودن  زنگ  به  گوش  و  نگرانی  هوشیاری،  که 
شرایط خطرناک می تواند به نفع عملکرد باشد. در 
واقع، در شرایط نا امن و هرج و مرج، مثل همین 
می تواند  رنجوری  روان  از  میزانی  داشتن  کرونا، 
کمک کند که فرد در خانه، احساس خوبی داشته 

باشد و خود را با نرمال های جدید، وفق دهد.
نسبت  واکنش ها  و  تاثیرات  ما  مطالعات،  این  در 
هنوز  اما  دادیم  توضیح  حدی  تا  را  کووید-19  به 
جمله  از  نمی دانیم،  که  هست  زیادی  چیزهای 

دستورالعمل مدیریت سازمانی در استرس زاترین برهه زمانی اخیر

بازیابی آزادی عمل در دوران کرونا

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3702792-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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