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ﯾﺎدداﺷﺖ
از »بهرهبرداري« تا »نگهداشت«؛

تخصیص منابع مالي
ضرورت توسعه گازرساني
ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ  .ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻧﺮژي

»شرق« از پدیدههاي نو و عجیب در بازار موبایل گزارش ميدهد

ﺧﺒﺮ

شغلي به نام شاکي حرفهاي

کاالهاي اساسي از پرداخت مالیات
عليالحساب واردات معاف شدند

ﻋﮑﺲ :اﯾﻠﻨﺎ

 صنعت گاز را شــاید بتــوان یکــي از موفقترین
بخشهــاي اقتصادي و صنعتي کشــور در ســالیان
اخیــر نامیــد .این عملکــرد موفق محصــول تغییر
پارادایم حاکم در حوزه تأمین منابع ســوخت کشور،
اتخاذ رویکــرد مبتنيبر افزایش تولیــد گاز از میادین
مشترک ،گسترش بهرهگیري از آن در مصارف خانگي
و صنعتي و نیز توجه به نگهداري شبکه گازي است.
همین تغییر تفکــر با پشــتوانه »مدیریت صحیح بر
منابع مالي« موجب شــد تا حجم تولید گاز در کشور
به ســطح بيســابقه حدود  ۹۰۰میلیون مترمکعب
در روز افزایــش یافته و میزان پوشــش گازرســاني
شــهري و روستایي هم نســبت به گذشــته بهطور
قابلمالحظــهاي افزایش یابد .به اســتناد اظهارات
مســئوالن شــرکت ملي گاز بــا تکمیــل پروژههاي
گازرســاني در اســتان سیستانوبلوچســتان ،میزان
گسترش این شبکه در روســتاها به سطح  ۸۱درصد
خواهد رسید و پیشبیني شده که ضریب نفوذ آن در
سال  ۱۴۰۰در مناطق شهري به  ۹۹درصد و در مناطق
روســتایي به  ۹۰درصد برســد .در هدفگذاري براي
بســط ضریب نفوذ گاز در کشــور آنچه بیش از همه
محتاج توجه اســت؛ جایگاه »منابع مالي« بهمنظور
»گسترش« و همینطور »نگهداري« شبکه گازرساني
کشــور اســت؛ اموري که الزم و ملــزوم یکدیگرند و
اهمیتشــان با توجه به مفاهیم توســعهاي به یک
اندازه اســت .محدودیت منابع و کســري بودجه در
گذشــته همواره یکي از مشــکالت دولت در بخش
هزینههاي ســرمایهاي بود ،اما استفاده وزارت نفت
از ظرفیتهــاي بند »ق« تبصــره ) (۲قانون بودجه
ســال  ،۱۳۹۳گازرســاني بهویژه در مناطق جنوب و
جنوبشرق کشور را تســریع کرده و بخش مهمي از
ایــن محدودیتها را مرتفع کرد .براي مثال از ســال
 ۱۳۹۲تا پایان مردادماه ســال جاري حدود  ۹۴۴هزار
میلیارد ریال فقط براي عملیات گازرســاني به استان
سیستانوبلوچستان هزینه شده است .اما این هزینهها
طبق آنچــه در صورتهاي مالي شــرکت گاز آمده
اســت ،از ســال  ۱۳۹۳به بعد از محل اعتبارات بند
)ق( و از شیوههاي گوناگوني نظیر عوارض گازرساني،
کمک شــرکت ملي گاز ،منابع داخلي از قبیل ودایع
و اندوختههــا ،تســهیالت بانکي و چنــد محل دیگر
تأمین شده است .دقیقا در همینجاست که ميتوان
اظهارات مقامات صنعت گاز کشور را رمزگشایي کرد؛
آنجا که معاون وزیر نفت در شــرکت ملي گاز اظهار
ميکند» :در صورت قطــع بودجه حاصل از دریافت
آبونمان ،لطمه شدیدي به خدمترساني به مشترکان
و نگهداشت شبکه گازرســاني کشور وارد ميشود«.
نکته قابلتأمل در سخنان این مقام مسئول این است
که چهبسا با وجود دستکاري در منابع مذکور ،منبع
جایگزیني هم براي درآمدهاي پیشبینيشده تحت
عنــوان بند )ق( پیشبیني و مصوب نشــده اســت.
بنابر اظهارات مقامهاي مســئول ،بخش اعظمي از
منابع مالي گازرساني روســتایي در پنج سال اخیر از
همین محل انجام شــده و طبیعتــا در صورت عدم
اصالح قانون بودجه ســال  ،۱۳۹۷انجام تعهدات و
پیشــبرد وظایف شــرکت ملي گاز )بهویژه در بخش
گازرســاني روستایي( مختل خواهد شد .یکي دیگر از
مهمترین منابع پیشبینيشــده براي گسترش شبکه
گازي کشــور در بودجه سال  ۱۳۹۷شامل اعتبارات و
تســهیالت پنج هزار میلیاردتوماني از سیستم بانکي
اســت که این منبع بزرگ مالي هم براســاس آنچه
مدیر گازرساني شــرکت ملي گاز ایران اعالم کرده ،با
وجود پیگیريهاي انجامشــده تاکنون به طور کامل
و کافــي اختصاص نیافته اســت .اما آنچــه از خود
عملیات گازرســاني مهمتر اســت ،همانا نگهداشت
این پروژههاســت .بعد از اختتام مراسم بهرهداري از
پروژههاي گازرســاني ،جریان هزینههاي نگداشت و
تعمیرات آغاز ميشــود .برخالف آنچه ممکن است
به نظر برسد ،اساسا نگهداشت مستحدثات از ساخت
آن مهمتــر بوده و هزینهبري زیــادي دارد .به عبارت
دیگــر ،باید به این نکته توجه ویژه داشــت که تأمین
هزینههاي گازرساني شــرکت ملي گاز صرفا محدود
به عملیات تا مقطع بهرهبــرداري نبوده و بلکه بعد
از این مرحله اســت که ســیلي از هزینهها به سوي
بهرهبردار ســرازیر ميشــود .بنابراین الزم اســت که
قانونگذار عــالوه بر تأمین هزینههــاي بهرهبرداري؛
عمال منابع پایدار مالي براي تأمین و تأدیه هزینههاي
بعد از بهرهبرداري را نیز تعیین کرده و مبالغ و منابع
کافي را بهطور مناســبي بــه وزارت نفت و صنعت
گاز اختصاص دهــد .بنابراین آن نماینده مجلس که
قول گازرســاني به شهر و روستاهاي محل نمایندگي
خود را ميدهد ،باید الجرم عالوه بر تأمین منابع الزم
براي بهرهبرداري و آغاز گازرســاني ،عمال هزینههاي
نگهداشــت آن تأسیسات و شبکهها را نیز پیشبیني
و شناســایي کرده و منابع مذکــور را در وجه وزارت
نفت تأمین و تخصیص دهد .بــه هر حال ،غفلت از
»تأمین مالي« آنچه »گســترش شــبکه گازرساني«،
»مهندســي مجدد« و »نگهداشت« شبکه گاز نامیده
ميشــود ،امري اســت که عالوهبر عدم تحقق وعده
گازرســاني به سههزار و  ۶۰۰روســتا تا پایان امسال؛
اوال توســعه متوازن و پایدار در صنعت گاز کشــور را
دچار ناهمساني کرده و ثانیا نگهداشت شبکه عظیم
گاز کشور )که با بخشهاي حوزه ایمني نیز گره خوره
است( را مخدوش ميکند.

شــرق :بــازار تلفن همــراه همچنان پرتالطم اســت
و کاهــش واردات در کنــار افزایش پیاپــي قیمتها،
نهتنها گوشــي تلفن همراه را به کاالیي باارزش براي
فروشــندگان تبدیل کرده ،بلکه حاال حتي شــهروندان
نیز بیشــتر از پیش مراقب صحت و سالمت تلفنهاي
همراه خود هســتند؛ تلفنهاي همراهــي که اگر این
روزها دچار اشــکال شــوند هزینه تعمیرشان سنگین
خواهد بود و خطر ســرقت آنها نیــز آنچنان افزایش
یافته که بازار بیمهکردن گوشــيهاي تلفن همراه داغ
شده است.
واردات ترسناک
برخورد بــا واردکنندگان متخلــف تلفن همراه در
دادگاه انقــالب ،نابســامانيهاي ارزي و وضع برخي
قوانین براي واردات تلفن همراه ،باعث شــده اســت
بازار تلفــن همراه این روزها کمرمق و پراســترس به
کار خود ادامه دهد .رئیس اتحادیه فروشــندگان تلفن
همراه درهمینباره از ابطال مجوز واردات  ۲۵شرکت
پرســابقه واردکننده تلفن همراه خبــر داده و افزوده
است :درعینحال  ۲۵شرکت نیز براي اولین بار مجوز
واردات گرفتهاند اما با توجه به سقف ۵۰۰هزاردالري
تعیینشــده براي واردات در بار اول ،که امکان واردات
نهایتــا دوهــزارو  ۵۰۰تلفن همــراه را فراهم ميکند،
باعث شــده این واردکننــدگان تــازهکار ،عالقهاي به
واردات تلفن همراه نشــان ندهنــد .محبي همچنین
تأکید کرده اســت کشــور ســاالنه به  ۱۰تا  ۱۲میلیون
گوشــي تلفن همراه نیاز دارد که با این حجم واردات
تأمین خواهد شد .به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان
تلفن همراه درحالحاضر گوشــيهاي تلفن همراهي
که از طریق فرودگاه و توســط مسافران وارد ميشود،
مهمترین منبــع تأمین بازار موبایل هســتند .همزمان
بــا کاهش واردات تلفن همراه ،بــازار قطعات موبایل
نیز متالطم اســت و به گفته برخي فعــاالن این بازار،
بســیاري از مشــتریان که گوشــي تلفن همــراه مدل
جدید یا نســبتا گرانقیمتي دارند ،هنگامي که متوجه
هزینه تعمیر تلفنهاي همراه خود ميشــوند ،ترجیح
ميدهند از خیر تعمیر آن بگذرند و سراغ خرید گوشي
تلفن همراه جدید ارزانتري بروند .ازدیگرسو افزایش
حداقــل دوبرابري قیمــت قطعات موبایل در ســال
جاري در کنار کمبود برخي از این قطعات پاي سارقان
حرفهاي تلفن همراه را نیز به بازار باز کرده که وظیفه
تأمین بخشــي از قطعــات موردنیاز بــازار را از طریق
سرقت تلفن همراه شهروندان بر عهده گرفتهاند.
یک شغل تازه
ایــن وضعیــت در بــازار تلفــن همــراه باعــث
بهوجودآمدن شــغل جدیدي هم شــده اســت .یکي
از فروشــندگان تلفن همراه بازار تهــران دراینباره به
»شــرق« ميگوید» :عدهاي از افراد ســودجو از وضع
بازار سوءاستفاده کردهاند و به شغل »شاکي حرفهاي«
اشــتغال دارند .هفته قبل بابت فروش یک دســتگاه

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  5ﻣﻬﺮ 1397

5

تلفــن همراه کــه کل ســودم در آن معامله صدهزار
اما براي خیلي از مشــتریان قیمت خیلي مهم اســت
تومان بــود ،یک میلیون تومان جریمه شــدم و وقتي
و به همین دلیل ســراغ برندهاي کمتر شناختهشده و
موضوع را پي گرفتم ،متوجه شدم خریداري که از من
ارزانتر رفتهاند .خیلي از فروشندهها هم فعال کاسبي
شــکایت کرده در طول یکي ،دو ماه گذشته از چندین
را تعطیل کردهانــد .این هفته به چند نفر تلفن همراه
کامال ساده فروختم؛ چون تلفن همراهشان را دزدیده
فروشــنده دیگر در همین بازار شــکایت کرده و همین
بال را ســر آنها هم آورده است .من نميدانم اینها باند
بودند .ميگفتند پول نداریم فقط یک گوشــي باشد که
هســتند یا انفرادي عمل ميکنند اما لطفا مســئوالن
بتوانیم زنگ بزنیم«.
بازار داغ سارقان
فکري بــه حال این قبیــل افراد
افزایــش قیمت تلفــن همراه و
بکنند تا نتواننــد در این وضع بد
اگر بیمهکردن تلفن همراه پیشازاین
قطعــات آن و همچنیــن کمبود
کاســبي ،اینطوري بــه ما ضربه
حتي به ذهن برخي از شهروندان
برخي قطعات تلفــن همراه که
بزنند« .این فروشــنده در پاســخ
نیز خطور نميکرد ،این روزها
باعث شــده قیمت برخي از این
به این ســؤال که دلیل جریمه او
براي صاحبان تلفنهاي همراه
قطعــات به قیمت یک گوشــي
چه بوده است ،ميگوید» :گفتند
گرانقیمت به یک ضرورت تبدیل
کامل نزدیک شــود ،پاي سارقان
گرانفروشــي کردي درحاليکه
شده است
حرفــهاي را به بــازار موبایل باز
کل سود من در این معامله ۱۰۵
کرده اســت .فراگیري ســرقت تلفن همراه در سطح
هزار تومان بود .من هم که این گوشي را از کره و ژاپن
شهر گواه آن است که این روزها تلفن همراه به یکي از
نميخرم .از همین تهران ميخرم و قیمتها باالست.
هدفهاي اصلي سارقان تبدیل شده و فرمانده نیروي
جریمــه این را کــه قیمتها باال رفته و باالدســتيها
انتظامي تهران بزرگ نیز افزایش ســرقت تلفن همراه
جنس را بــا قیمت باالتري به مــن ميدهند ،من باید
در کنار ارز ،سکه و طالجات را تأیید ميکند.
بدهم؟ شــما بگویید چه کار کنم؟ مغازهام را تعطیل
به گفته ســردار رحیمــي ،در حــوزه جرائم خرد
کنم؟«.
مانند ســرقت تلفن همراه در ســطح پایتخت شاهد
این فروشــنده دربــاره وضعیت کلي بــازار تلفن
افزایش چهار تا پنجدرصدي موارد ســرقت هســتیم.
همراه ميگوید» :چیزي که در این وضعیت بیشــتر از
رئیــس پلیس آگاهي ناجا نیز هفته گذشــته از اجراي
همــه باعث ناراحتي و نگراني ماســت ،بياطالعي از
طرحهــاي عملیاتــي پلیــس در راســتاي مبــارزه با
آینده است .معلوم نیست قیمتها تا کي باید باال برود
و ما شــرمنده مشتري باشیم .مشــتري مدلي را پسند
ميکند و چند روز بعد که حقوق ميگیرد و براي خرید
ميآید ،بار تازهاي که رسیده قیمتش با قیمت قبلي که
به مشتري گفتهام جور نیست .چه باید بگویم؟ درست
اســت که بعضي از مردم هم الحمدﷲ کاسبيشــان
خوب اســت و هرچقــدر هم که قیمتها بــاال برود،
ميتواننــد تلفن همراهي را که دوســت دارند ،بخرند

»موبایلقاپي« خبر داده است .به گفته سردار مقیمي
ســارقان قبل از ســرقت از امکان فروش گوشي تلفن
همــراه اطمینان حاصــل ميکنند و براي پیشــگیري
و مقابلــه با موبایلقاپي بایــد در چرخه خریدوفروش
گوشيهاي مسروقه اختالل ایجاد شود .به گفته رئیس
پلیس آگاهي ناجا در راســتاي مقابله با موبایلقاپي،
پلیس طرحهــاي عملیاتي با حساســیت باال را براي
برخورد با مالخران اموال مسروقه اجرا خواهد کرد تا
انگیزه ســرقت را نزد سارقان کم کند .پلیس همچنین
درباره لزوم افزایش هوشــیاري شهروندان در مراقبت
از گوشيهاي تلفن همراه هشدار داده است.
بیمه موبایل
افزایش قیمــت تلفنهاي همراه همچنین باعث
افزایش فروش بیمهنامههاي تلفن همراه نیز شــده
اســت .اگر بیمهکردن تلفن همــراه پیشازاین حتي
به ذهن برخي از شــهروندان نیز خطور نميکرد ،این
روزها براي صاحبان تلفنهاي همراه گرانقیمت به
یک ضرورت تبدیل شــده اســت .برخي شرکتهاي
بیمه در شــرایط حاضر با ارائــه طرحهاي مختلف
بیمه تلفن همراه و سایر لوازم الکترونیک شهروندان
را بــر عهده ميگیرنــد .طرحهایي کــه اغلب براي
پوشــش خطراتي مانند آبخوردگي ،ضربه ،سقوط
و نوســانات برق است و شــامل آسیبهاي ناشي از
خسارتهاي عمدي یا قاب دســتگاه و لوازم جانبي
نميشــود .دراینبین برخي شــرکتهاي بیمه نیز پا
را فراتر گذاشــته و خطر بیمهکردن گوشيهاي تلفن
همراه شهروندان در برابر ســرقت را نیز ميپذیرند.
پوشــش بیمه ســرقت تلفــن همراه کــه در قالب
برخــي طرحهاي طالیي بیمهاي بــا قیمت باالتر به
شــهروندان عرضه ميشــود ،در اغلب موارد فقط
شامل »ســرقت با شکســت حرز« ميشــود که به
این معني اســت که تنها در صورتي قابل اســتفاده
خواهد بود که ســارق یا ســارقان براي سرقت تلفن
همراه ،از دیوار یا در محل اســتقرار اموال بیمهشده
گذشته باشــند ،یا قفل دري را براي رسیدن به تلفن
همراه باز کرده باشند ،یا در شب به محل قرارگرفتن
تلفن همراه بیمهشــده وارد شده باشند یا با ارعاب و
تهدید بیمهگذار یا سایر اعضاي خانوادهاش به جان
یا آبروي آنها ،نســبت به ســرقت اقدام کرده باشند.
بهاینترتیــب موبایلقاپيهایي که شــامل ارعاب و
تهدید مالباخته نميشوند و حاصل غفلت بیمهگذار
هستند ،تحت پوشش بیمه قرار نميگیرند.

 وزارت صنعــت برخــي کاالهــاي اساســي را از
پرداخت مالیات عليالحساب واردات معاف کرد .به
گزارش مهر ،وزارت صنعت برخي کاالهاي اساسي را
از پرداخت مالیات عليالحساب واردات معاف کرد.
در بخشــي از این نامه آمده اســت :کاالهاي اساسي
»گنــدم ،برنــج ،جــو ،ذرت ،کنجاله ســویا ،حبوبات
)عدس ،نخود ،لوبیا و لپــه( ،انواع روغن خام ،انواع
گوشــت قرمز ،دام زنده سبک و ســنگین ،تخممرغ،
انــواع دانههــاي روغني ،کــره ،انواع کاغــذ چاپ،
تحریر و روزنامه ،الســتیک و انواع داروهاي انساني
و حیوانــي« بهعنوان جزء )ز( بنــد ) (۲ماده )(۱۶۳
قانون مالیاتهاي مســتقیم از تاریخ  ۱۳۹۷/۵/۱۷از
پرداخت مالیــات عليالحســاب واردات قطعي به
میزان چهار درصد ارزش گمرکي معاف هستند.

افزایش  ۶۱درصدي
تحقق درآمدهاي نفتي
 رئیــس ســازمان برنامــه و بودجه ،رقــم تحقق
درآمدهاي مالیاتي و حقوق گمرکي را  ۵۵درصد بیان
کــرد و گفت :نرخ تحقق درآمدهــاي نفتي  ۱۶درصد
بیشــتر از پیشبینيها بوده و نســبت به سال گذشته
 ۶۱درصد رشــد کرده است .به گزارش سازمان برنامه
و بودجه ،محمدباقر نوبخت در گردهمایي مشــترک
فراکسیون اشــتغال مجلس شــوراي اسالمي که در
محل ســازمان برنامه و بودجه برگزار شد ،اظهار کرد:
موضوع اشتغال یکي از اساســيترین مسائلي است
که هم در قانون برنامه ششــم توسعه و هم در قانون
بودجه ســال  ۱۳۹۷کل کشــور به آن پرداخته شــده
اســت .رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشور ،گفت:
براســاس جدیدترین گزارش خزانهداري کل کشــور،
حدود  ۱۵۰هزار میلیارد تومان از منابع پیشبینيشده
ما در قانون مذکور بهعنوان درآمدها محقق شــده که
میزان تحقق این عدد نسبت به پیشبیني  ۷۷درصد
است و با توجه به رقم سال گذشته ۴۸ ،درصد بیشتر
است .نوبخت ،رقم تحقق درآمدهاي مالیاتي و حقوق
گمرکــي را  ۵۵درصد بیان کرد و افــزود :نرخ تحقق
درآمدهاي نفتــي هم  ۱۶درصد بیشــتر از پیشبیني
اســت و نسبت به سال گذشته  ۶۱درصد بیشتر است.
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ،در شش
ماه ســال جاري ،حدود ۲۶هزارو  ۳۸۹میلیارد تومان
براي طرحهاي عمراني پرداخت شده است.

داوري داﺧﻠﯽ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ در ﺗﺤﺮﯾﻢ
شرق :برخي از قراردادها بهتازگی به بهانه تحریمها
بهصورت یکجانبه از ســوي شــرکتهاي خارجي
فسخ شــده اســت .در برخي از این قراردادها اجازه
دادهانــد درصورتيکــه طــرف شــرایط را مســاعد
نميبینــد ،از قرارداد خارج شــود یا بنــد مربوط به
»قوه قهریه« اجازه فسخ یکجانبه قرارداد را به آنها
داده است .اگر در این قراردادها سازمانهاي داوري
قابلاعتماد داخلــي بهعنوان مرجــع حل اختالف
تعیین شوند ،بهویژه در فضاي فعلي جو جهاني که
بهصورت غیرمنصفانهاي علیه ایران است ،ميتوان
مطمئــن بود بــه دعواهایي از این دســت با دقت و
عدالت بیشتري رسیدگي شود.
در همایــش داوري تجــاري بینالمللــي در
کشورهاي درحالتوسعه که با حضور سفرا و رایزنان
اقتصــادي  ۱۰کشــور اروپایي و آســیایي و همچنین
برخي از اعضاي اتاق بازرگاني و کارشناســان حقوق
بینالملــل در مرکز همایشهاي رایزن برگزار شــد،
اویس رضوانیان ،مدیر مرکز منطقهاي داوري تهران،
با بیــان اینکه در تمام نظامهــاي حقوقي و قضائي
توســعهیافته ،داوري بهعنــوان یــک بــازوي کارا و
توانمنــد براي کاســتن از بار دســتگاه قضائي عمل
ميکنــد ،گفت :در کشــور ما هم که مبتــال به تورم
پروندههاي قضائي هستیم ،توسعه نهاد داوري یک
راه آســان اســت تا بخش زیادي از بار و کار دستگاه
قضائي کم شود .کشــور ما درگیر انواع قراردادهاي
انرژي و نفت و گاز است و داوري در تمام اختالفات
این قراردادها ميتواند نقشآفریني کند.
اویــس رضوانیــان با اشــاره به فســخ برخي از
قراردادهایي که بهتازگی به بهانه تحریمها بهصورت
یکجانبه از سوي شرکتهاي خارجي صورت گرفته
اســت ،افزود :داوري در این قراردادها شناخته شده،
ولي مشــکل در این قراردادها ،توافقي است .خیلي
از ایــن قراردادها اجازه دادهانــد درصورتيکه طرف
شرایط را مســاعد نميبیند ،از قرارداد خارج شود یا
بند مربــوط به »قوه قهریه« اجازه فســخ یکجانبه
قرارداد را به آنها داده است.
عضــو هیئتعلمي مؤسســه عالــي آموزش و
پژوهــش ریاســتجمهوري بــا بیان اینکــه گاهی
ســازمانهاي داوري بینالمللي ميتوانند در مسیر
رسیدگي به این قراردادها براي ما مشکلساز شوند،
افــزود :اگر در ایــن قراردادها ســازمانهاي داوري

قابل اعتمــاد داخلي بهعنوان مرجــع حل اختالف
تعیین شــود ،بهویژه در فضاي فعلي جو جهاني که
بهصورت غیرمنصفانهاي علیه ایران است ،ميتوان
مطمئــن بود بــه دعواهایي از این دســت با دقت و
عدالت بیشتري رسیدگي شود.
رضوانیان بــا بیان اینکه در همایــش داوري در
تجارت بینالمللي بیش از  ۱۰کشــور مختلف از قاره
آســیا و اروپا حضور دارند ،تصریح کــرد :امیدواریم
فعالیتهایي از این دســت توسعه پیدا کند ،چراکه
مهمترین نیاز کشــور این اســت که به سازمانهاي
داخلي و ملي توجه بیشــتري شــود .توصیه ما این
اســت که تا حد امکان کاربران تجاري ســعي کنند
ســازمانهاي داخلي داوري را بــه کار بگیرند ،چون
ســازمانهاي داوري خارجــي در ســالهاي اخیــر
مشــکالتي ایجاد کردند که بهتر است براي پرهیز از
این مشــکالت ،روي نهادهاي داوري داخلي تمرکز
کنیــم .همچنین پــدرام ســلطاني ،نایبرئیس اتاق
بازرگاني ،در این همایش بــا بیان اینکه روال داوري
در مقایســه با وضعیت موجــود دادگاهها از لحاظ
زمان ،هزینه و شفافیت بســیار مناسب بوده و اقبال
روزافزوني در بین فعاالن اقتصادي پیدا کرده است،
گفــت :بخش اقتصادي دولتي بهویژه شــرکتهاي
نفــت و گاز و خودرو با قراردادهــاي خارجي دچار
مشــکل شــدهاند ،در بخش خصوصي هــم با این
چالشها مواجهیم .موارد زیادي هســت ولي چون
اندازه قرارداد عموما کوچکتر از قراردادهاي دولتي
است ،شــاید کمتر به آن توجه میشود ،اما لطمات
زیادي به بخش خصوصي وارد کرده است.
در این مراســم ،سفیر ســوئد در ایران نیز با بیان
اینکه باید مشــکالت بین شــرکتهاي اقتصادي از
طریق داوري حل شــود ،گفت :شــرکتهاي بزرگ
ســوئدي دهها ســال اســت در ایران کار ميکنند و
امیدواریم این همکاريها ادامه پیدا کند.
هانا سانگلند افزود :ما کماکان در حال پیداکردن
راهحلهایــي بــراي حلکردن مشــکالت مربوط به
تبــادالت مالي هســتیم که واقعا مشــکالت بزرگی
هســتند و باید حل شــوند و اینکه شــرکتهایي که
تحریم نیســتند بتوانند در ایران کار کنند و همچنین
شــرکتهایي که تحت تأثیر تحریم قــرار ميگیرند
ميتواننــد از نهــاد داوري بهعنــوان راهــي براي
حلوفصل اختالفات خود استفاده کنند.
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