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در حالی که بیش از ســه ســال از اولین مصوبه لزوم ایفای تعهدات ارزی
صادراتی میگذرد و علیرغم تالشهای انجام شده ،بازگشت ارز حاصل
از صادرات ،تســریع و تسهیل شده ولی الزم است شرایطی فراهم شود تا
مسیر ایفای تعهدات ارزی ،هموارتر گردد.
شــاید یکی از دالیل لزوم بازنگری در سیاستهای بازگشت ارز حاصل
از صــادرات ،ثابــت مانــدن میــزان تعهــدات معــوق صادراتــی در طــول
یکســال گذشته اســت ،لذا در حالی که براساس آمار و اطالعات موجود،
ماهانــه حــدود  ۲میلیــارد یورو به چرخــه اقتصادی برمیگــردد ولی هنوز
تعهــدات معــوق زیــادی وجــود دارد که درخصــوص آنهــا تصمیمگیری
نشــده اســت و ایفای تعهــدات ارزی صادراتــی بســیاری از صادرکنندگان
بویژه صادرات سال  ۹۷در هالهای از ابهام قرار دارد.
از ســوی دیگــر عدم فراهم نمــودن فرایندهــای ایفای تعهــدات ارزی
صادراتــی از محــل ورود موقــت و صــادرات پیلــهوران و تعاونیهــای
مرزنشین علیرغم وجود دستورالعملها و قواعد الزم در این خصوص،
باعث شده است که تعداد زیادی از تجار و بازرگانان قادر نباشند فعالیت
تجاری و صادراتی خود را استمرار بخشند.
بــه نظر میرســد تعدد مراجع تصمیمگیری در حــوزه ایفای تعهدات
ارزی صادراتی یکی از دالیل بروز مشکالت در حوزه ایفای تعهدات ارزی
صادراتــی در جهــت تأمیــن ارز مــورد نیاز واردات اســت .هنوز مشــخص
نیست کارکرد سامانه نیما که از سوی بانک مرکزی طراحی شده ،چیست
و اصوالً این ادعا که سامانه نیما لنگرگاه نرخ ارز است از سوی متولیان این
سامانه بیان نشده است.
همچنیــن هرچنــد بــا انعطــاف در روشهــای بازگشــت ارز حاصــل از
صــادرات ،تــا حدی مســیر ایفای تعهدات فعلی تســریع و تســهیل شــده
اســت ولــی در نهایــت صادرکننــدگان بــه دو روش عرضــه حوالههــای
ارزی در ســامانه نیمــا و واگــذاری پروانههــای صادراتــی بــه غیــر نســبت
بــه ایفــای تعهــدات ارزی خــود اقــدام مینمایند کــه ایــن دو روش نیز با
محدودیتهایی روبهرو است.
درخصــوص ســامانه نیمــا ،ذکر ایــن نکته ضروری اســت که نــرخ ارز،
تابعی از متغیرهای متعددی همچون نوع ارز ،حجم ارز و محل ارز بوده
و لــذا نمیتــوان تعیین نرخ ارز در ســامانه نیما را حاصــل تالقی عرضه و
تقاضا به صورت شــفاف دانســت ،ضمــن آنکه عرضــه ارز صادرکنندگان
محصوالت پتروشــیمی و فرآوردههای نفتی و همچنین فوالد در ســامانه
نیما ،تأثیر زیادی بر نرخ ارز نیمایی دارد.
بنابراین شــرایط چندان مناسبی برای صادرکنندگان کوچک و متوسط
جهــت عرضه ارز در ســامانه نیما با توجــه به عدم اســتفاده از یارانههای
داخلــی وجود نداشــته و لذا ایــن گــروه از صادرکنندگان بویــژه واحدهای
بازرگانــی ،ترجیــح میدهنــد از رویــه واگــذاری پروانههــای صادراتــی بــه
غیــر اســتفاده نمایند کــه این روش نیز بــا توجه به حجم ارز این دســته از
صادرکننــدگان در مقیــاس فــردی و نــوع ارز ایشــان و همچنیــن تمایــل
واحدهــای تولیــدی جهــت تأمیــن ارز از یــک مجموعــه بــه علــت حجم
ارز مــورد نیــاز ،نتوانســته اســت آنچنــان کــه انتظــار میرفــت مشــکالت
صادرکنندگان را مرتفع نماید.
بــا توجــه بــه رویکــرد مثبــت دولــت در همراهــی بــا صادرکننــدگان و
ضرورت ریلگذاری برای صادرات با توجه به دیدگاههای ریاست محترم
جمهــوری اســامی ایــران بــه نظــر میرســد الزم اســت وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت تفوق سیاســتهای تجاری بــر سیاســتهای ارزی را با
جدیت بیشتری دنبال نموده و تولیگری و مرکزیت تجارت خارجی کشور
را با همکاری بخش خصوصی پیگیری نماید.

محمد کاظمی
کارشناس مسائل بینالملل

در پی ناکامیهای متعدد امریکا در عرص ه نظامی در دوران
جنگسردباشوروی«،رونالدریگان»،بازیگر-رئیسجمهور
وقــت امریکا ،طرح «ابتــکار دفاع راهبــردی» را مطرح کرد.
یک روز بعد ،روزنام ه «واشنگتنپست» در شمار ه  ۲۴مارس
 ۱۹۸۳برای اولین بار تعبیر «جنگ ســتارگان» را از قول یک
سناتور امریکایی به این طرح خیالپردازان ه ریگان نسبت داد.
پــس از آن ،در اقدامــی هماهنــگ ،تمام ظرفیت رســانهای
امریــکا ،اعــم از خبرگزاریهــای جریاناصلــی ،شــبکههای
رادیویی و تلویزیونی و حتی هالیوود ،مأمور شــدند تا با تکیه
ویژه بر این تعبیر ،این طرح توهمی و غیرممکن با امکانات
آن زمــان را واقعــی و کارآمــد جلــوه دهنــد تــا بدینترتیب،
رقیب قدر امریکا در جنگ ســرد را منفعل ســاخته و او را در
تصمیمگیریها دچار خطای ادراکی کنند.
پــس از چهــار دهــه از ایــن واقعــه ،به نظــر میرســد امریکا
امروز در مواجهه با جمهوری اســامی ایران نیز به ترفندی
مشــابه دســت زده اســت .در بحبوحــ ه مذاکرات بیــن ایران
و کشــورهای عضــو برجــام در ویــن ،چنــد ماهــی اســت که
امریکاییهــا مفهومــی تحــت عنــوان «طــرح ب» را بر ســر
زبانها انداختهاند .منظور آنها از طرح ب ،برنامهای اســت
کــه در صورت شکســت مذاکــرات وین و عــدم ادام ه اجرای
تعهــدات ایــران طبق برجــام ،برای مقابلــه با ایــران به کار
گرفته خواهد شد.
در تاریــخ  ۱۲آگوســت  ۲۱( ۲۰۲۱مــرداد  ،)۱۴۰۰خبرگزاری
«اکســیوس» در مطلبــی تحــت عنــوان «اســرائیل بــه

دنبــال هماهنگــی طــرح ب بــا امریــکا در مــورد ایــران»،
خبــر از برگزاری جلســ ه نفتالــی بنت ،نخســتوزیر رژیم
صهیونیســتی بــا ویلیــام برنــز ،رئیــس ســازمان ســیا داد
کــه دســتورکار آن« ،کار روی یــک راهبــرد مشــترک بــرای
سناریویی است که در آن ایران تصمیم میگیرد به توافق
هستهای  ۲۰۱۵بازنگردد».
«بنــی گانتــز» ،وزیــر جنــگ رژیــم صهیونیســتی نیــز در
مصاحبــهای بــا خبرگــزاری «فارین پالیســی» کــه در روز ۱۴
سپتامبر  ۲۳( ۲۰۲۱شهریور  )۱۴۰۰منتشر شد ،لزوم طراحی
برنام ه پشتیبان درصورت شکســت مذاکرات وین را مطرح
کــرد .وی در ایــن مصاحبه بیــان کرد« :در صورت شکســت
مذاکــرات ،اســرائیل مایل اســت کــه «برنامــه  »Bعملیاتی
تحت رهبری ایاالت متحده را ببیند که شامل فشار اقتصادی
گسترده بر ایران میشود ».وی آنچه را که اسرائیل به عنوان
یک برنامه پشــتیبان «قابل اجــرا» در نظر میگیرد ،اینگونه
توصیف کرد« :فشارهای سیاسی ،دیپلماتیک و اقتصادی که
از ســوی ایاالت متحده ،اروپا ،روســیه و چین (که بسیار مهم
است) بر تهران تحمیل میشود».
در ادامــه مســیر طراحی طــرح ب« ،مایکل ســینگ» عضو
ارشد مؤسس ه واشنگتن نیز در مقالهای تحت عنوان «برنامه
 Bبرای ایران» ،به بررسی ابزارهای امریکا و نحو ه استفاده از
آنها برای تغییر رفتار ایران پرداخت.
واشنگتنپستکههموارهجزوپرمراجعهترینوپرمخاطبترین
روزنامههــای امریکاســت ،در راســتای بزرگنمایــی طــرح ب،
یادداشــتی بــا عنــوان «طرح ب مناســب بــرای توافق هســتهای
درحال مرگ» منتشر کرد.
ایــن ادبیــات در اظهــارات مقامــات رســمی دولــت امریکا
ازجملــه «رابرت مالی» نماینــد ه ویژ ه امور ایــران در وزارت
خارج ه امریکا و همچنین «جن ساکی» سخنگوی کاخسفید

نیز آمده است.
ایــن حجــم از تولیــدات رســانهای در امریکا دربــار ه طرحی
موســوم به طرح ب که هنوز هیچ کس از جزئیات آن باخبر
نیســت ،نشان میدهد که امریکا بار دیگر ،پس از ناکامی در
فضای عینی ،مجدداً بهدنبال قلب روایت و کســب پیروزی
در فضای ذهنی است و لذا امپراطوری رسانهای خود را برای
نیل به این هدف بسیج کرده است.
ëëطرح واقعی امریکا در قبال ایران
دولــت امریــکا بــه همــراه متحدانــش ،بــرای رســیدن بــه
اهــداف خــود درقبــال ایــران و تغییر رفتــار ایران ،سیاســت
«دیپلماســی با پشتوانه فشار» یا «فشــار هوشمند» را پیش
گرفته اســت« .جیک سالیوان» ،مشــاور امنیت ملی امریکا،
پیش از انتخابات امریکا در سال گذشته طی اظهاراتی گفته
بــود« :فرمولــی که دولــت اوباما-بایــدن دنبال کــرد ،یعنی
دیپلماسی با پشتوان ه فشار ،فرمولی است که میتواند دوباره
مورد اســتفاده قرار گیرد تا نهتنها در حوز ه مسائل هستهای،
بلکــه در برخی دیگر از چالشهای ما پیشــرفتهایی ایجاد
کند».
در دوره اوبامــا ،امریــکا با اســتفاده از تعابیــری نظیر «همه
گزینهها روی میز اســت» ،یــا تالش برای ترســاندن ایران از
جنگ نظامی و تهدید رژیم صهیونیستی به حمله به ایران
ســعی کرد تا جمهوری اســامی ایــران را بهســمت مذاکره
و توافق به هر قیمتی ســوق دهد .حال این نقشــه مجدداً با
مطرح شدن «طرح ب» در حال انجام است.
«طرح ب» نیــز بهمثابه یک جنگافزار ادراکی ،در راســتای
رساندن سیاست «دیپلماســی با پشوانه فشار» به اهدافش
طراحی شــده اســت .هدف کالن امریکا از مطرح کردن این
طــرح ،ترســاندن عمــوم جامعه و نخبــگان از آینــد ه بدون
توافق است.

ســالم

NEW FRAME

هر روز با شــما در اینجا خواهیــم بود ،صدای
شما ،حرف شما و پیشنهاد شما را می شنویم
و میخوانیــم و بازگــو می کنیم .بــا ما همراه
باشید،بگوییدوبنویسید
تلفن021 - 88769075 :
پیامک3000451213 :

ëëپاســخ به مطلب مندرج در روزنامه
ایــران مــورخ  1400/09/25بــا عنــوان
جـوابیه
«قطع شــدن نشانگر روزشــمار افتتاح
متــرو آزادگان در کمربنــدی آزادگان (افتتاح خط مترو
اسالمشــهر)» جوابیــه شــرکت راهآهن شــهری تهران
و حومه (متــرو) به شــرح ذیل اعالم میگــردد :ضمن
ســپاس از شهروند محترم ،در پاســخ به مطلب درج
شــده با عنوان «قطع شــدن نشانگر روزشــمار افتتاح
مترو آزادگان در کمربندی آزادگان (افتتاح خط مترو
اسالمشهر)» به آگاهی همشهریان محترم میرساند
کارفرما و متولی احداث مترو اسالمشــهر ،شــهرداری
اسالمشــهر اســت و شــهرداری تهــران و بــه تبــع آن
شــرکت متروی تهران دخالتی در امر احداث آن خط
ندارند.
حمید هیدارن
مدیر روابط عمومی و امور بینالملل
ëëترافیــک ســنگین خودروهــای بــاری
نظــــــر
در جــاده فیروزکــوه /آقــای شــکوریان:
مـــردم
ترافیــک ســنگین خودروهــای بــاری
در جــاده فیروزکــوه باعــث تصــادف میشــود .جــادارد
پلیس راه به این موضوع رسیدگی کند.
ëëخط کشــی عابر پیاده میدان ماه فرخی اصفهان /خانم
کاظمــی :محل عبور عابــر پیاده میــدان فرخی اصفهان
نیازمند به خط کشی است.
ëëافزایش ســاعت کار مترو /آقای خامســی  :از مســئوالن
محترم تقاضامندیم ساعت کار مترو را افزایش دهند تا
مردم بتوانند در ساعات پایانی شب از آن استفاده کنند.
ëëافزایــش نرخ عوارض شــهرداری /آقــای امینی :علت
افزایــش نــرخ عــوارض شــهرداری در شــهر تهــران
چیست؟

نـــــما

سیل در جنوب کرمان
ســیالب در کرمــان به مســدود شــدن
 ۳۳۹راه روســتایی و در خطــر قــرار
گرفتــن  ۱۰۶روســتا انجامید کــه در پی
این ســیالب پــل تــوکل آباد در مســیر
کرمــان بــه ایرانشــهر و چند پــل دیگر
شکســته شد و دهها روستا نیز با مشکل
آب و برق مواجه شده اند و  ۵۰خانه در
آستانه فرو نشست نیز تخلیه شدند.
عکاس  :محمدحسین قنبری  /میزان

ëëکاهش فاصله زمانی بین قطارهای مترو /آقای امیدوار:
کاهــش فاصله زمانی بیــن قطارهای مترو تهران در این
ایام کرونایی امری ضروری است .لطفاً مسئوالن ذیربط
رسیدگی ویژهای به این موضوع داشته باشند.
ëëنبود پله برقی در پل هوایی پاکدشــت /آقای روشــنایی:
در شــهر پاکدشــت پله برقی برای یک طــرف پل هوایی
واقع در ایســتگاه مامازند تعبیه شــده کــه این امر باعث
رنجــش افــراد ســالخورده و معلــول میشــود .لطفاً این
مشکل را به گوش مسئوالن برسانید.
ëëنبود روشــنایی در موســی آباد اسالمشــهر /آقای فالح:
تقریبــاً تمام کوچههای موســی آباد در اسالمشــهر فاقد
المــپ و روشــنایی الزم اســت کــه ایــن مشــکل باعــث
افزایــش ســرقت در ایــن منطقــه شــده اســت .پــس از
پیگیــری از اداره بــرق منطقه متأســفانه جواب درســتی
دریافت نشد.

