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ادامه در صفحه 12

متوقـف شـدن 300 قـرارداد بـرقی 
میان بخش خصوصی و وزارت نیرو

رئیـس سـندیکای صنعـت بـرق ایـران بـا بیـان اینکـه 300 
قـرارداد بـرق میـان وزارت نیـرو و بخـش خصوصـی متوقـف 
شـده اسـت، گفت:وقتـی قیمت ها سـه برابر شـده، دیگر عمال 

قراردادهـا عملیـات اجرایـی خـود را از دسـت داده انـد.
علـی بخشـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار اقتصـادی خبرگزاری فـارس در 
پاسـخ بـه ایـن سـئوال کـه گـزارش اخیـر مرکـز پژوهش هـای مجلس 
بـر ایـن مبنا اسـتوار شـده کـه در سـال آینـده بدهی بخـش خصوصی 
صنعـت بـرق افزایش خواهـد یافت، گفت: بـا توجه به اینکـه هیچ اتفاق 
مثبـت و جدیـدی در صنعـت برق رخ نداده اسـت، انتظار بهتر شـدن و 
ضعیـت صنعـت بـرق شـاید انتظـار واقعی نباشـد، چرا کـه فاصله ای که 
بیـن قیمـت تمام شـده و قیمـت تکلیفـی فروش بـرق وجـود دارد این 

فاصلـه را بیشـتر و بیشـتر می کند.
وی افـزود: از سـوی دیگـر پـروژه هـای زیرسـاختی صنعـت بـرق که با 
تغییـر قیمـت مـواد اولیـه و نـرخ نـرخ ارز قیمـت تمام شـده آنهـا را به 
شـدت افزایـش داده اسـت، در واقـع هزینه هـای احـداث را به شـدت تا 

 مشارکت مردم؛ شرط اصلی برون رفت 
2 ..................................از اقتصاد دستوری
3 .....انتخاب سرپرست شرکت صانیر شد
3 استخراج بیت کوین در نیروگاه گازی برق
4 تامین ارز واردات ماسک و لباس پزشکی
بانک مرکزی روش واردات موقت رابلوکه 

5 ..............................................................کرد
بانک ها آماده تعویق پرداخت تسهیالت 
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نشست مشترک بخش خصوصی و دولت 

6 ....................................برای مقابله با کرونا
ارسال شش هزار قلم کاالی مورد نیاز کادر 
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2 یـا 3 برابـر بـاال مـی بـرد، امـا در آمدهـا همـان 
درآمـد قبلـی بـا یک تغیـر ناچیز اسـت.

بخشـی بـا اشـاره بـه اینکـه بـه نظـر می رسـد کـه 
ایـن شـرایط و فاصلـه هزینـه و درآمـد در سـال 
آینـده بیشـتر می شـود، اظهـار داشـت: اینکـه قرار 
باشـد با اوراق مشـارکت، مشـکالت صنعـت برق را 
برطـرف کنیـم، عمـال حـل مسـئله نبـوده و عقـب 

انداختـن مشـکل اسـت. 
رئیـس سـندیکای صنعـت بـرق ایـران اضافـه کرد: 
پیش بینـی مـا ایـن اسـت کـه بـا توجـه بـه ایـن 
تغییـرات قابـل توجهـی کـه در نـرخ ارز و قیمـت 
مـواد اولیـه داشـتیم هزینه تمـام شـده پروژه ها به 
شـدت بـاال مـی رود و ایـن فاصلـه خـود را بیشـتر 

می دهـد. نشـان 
وی ادامـه داد: در حـال حاضـر تعـداد قابل توجهی 
پـروژه وجـود دارد که به خاطر اینکـه نوع قراردادها 
بـه شـکلی بود کـه این تغییـرات نـرخ ارز و یا مواد 
اولیـه را نمی توانسـت پوشـش دهـد، عمـال قابلیت 

اجـرا را از دسـت داده و متوقف شـدند.
بخـش  اصلـی  بحث هـای  از  یکـی  گفـت:  وی 
قراردادهـا  ایـن  بایـد  کـه  اسـت  ایـن  خصوصـی 
تعییـن تکلیـف شـود. طبیعتا اصالح ایـن قراردادها 
هـم بـه منابـع مالـی و هـم بررسـی حقوقـی نیـاز 
دارد واز ایـن بـه بعـد هـم اگـر قراردادهـای اصالح 
شـده ای کـه پیش بینـی ریسـک ها را کـرده باشـد 
نداشـته  وجـود  خصوصـی  بخـش  و  دولـت  بیـن 
باشـد و مثـل گذشـته رفتار کنیـم باز هـم پروژه ها 
متوقـف خواهـد شـد و اگـر تغییر کوچکـی در نرخ 
ارز و قیمـت مـواد اولیـه رخ دهـد، باز هـم پروژه ها 

متوقـف خواهنـد شـد.
اصـالح  قراردادهـا  نـوع  هـم  اگـر  افزود:حـال  وی 
شـود اثـر این تغییـرات عمال بـه قیمت تمام شـده 

بازمی گـردد و قیمـت  تمـام شـده پروژه هـا بـا ایـن 
تغییـرات افزایـش می یابد و هزینه  سـاختار صنعت 

بـرق باال مـی رود.
*توقف 300 پروژه برقی

بخشـی در پاسـخ بـه این سـؤال کـه چه میـزان از 
پروژه هـای صنعـت برق بـه این دلیل متوقف شـده 
اسـت، گفـت:  آمار اولیـه ای کـه از همـان روزهایی 
کـه بخـش خصوصـی بـا افزایـش نـرخ ارز و مـواد 
اولیـه مواجـه شـد حـدود هـزار قـرارداد در سـال 
جـاری متوقـف شـد کـه 400 قـرارداد مربـوط بـه 
بـه  مربـوط  قـرارداد   600 و  بـرق  انتقـال  بخـش 
بخـش توزیـع بـرق بود که متوقف شـده بـود، اما با 
جلسـاتی که بـا وزارت نیرو برقرار شـد و تمهیداتی 
کـه اندیشـیده شـده و کارگروهـی که میـان بخش 
خصوصـی و وزارت نیـرو شـکل گرفـت ایـن آمـار 
از هـزار قـرارداد بـه 300 قـرارداد کاهـش یافـت و 

مشـکل 700 قـرارداد حل شـد.
وی ادامـه داد: بیشـتر ایـن 300 قـرارداد مربـوط 
کـه  اسـت  بـرق  توزیـع  شـبکه های  بخـش  بـه 
توزیـع  بـود کـه میـان شـرکت های  قراردادهایـی 
بـرق و شـرکت های بخـش خصوصـی منعقد شـده 
بـود و در ایـن قراردادهـا پیش بینـی تغییـر نرخ ارز 

مـواد اولیـه در آن اندیشـیده نشـده بـود.
بـه گفتـه وی، وقتی قیمت ها سـه برابر شـده دیگر 
عمـال قراردادهـا عملیـات اجرایی خود را از دسـت 
داده انـد، بـه هـر حـال عمـده مشـکل حـادی کـه 
بخـش خصوصـی بـا توانیـر و وزارت نیـرو دارد در 

بخـش توزیـع برق اسـت.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد:

مشارکت مردم؛ شرط اصلی 
برون رفت از اقتصاد دستوری

حمیدرضا صالحی مشارکت مردم در اقتصاد را 
شرط اصلی برون رفت از اقتصاد دستوری دانست 
و متذکر شد: البته تحقق این مهم درگرو توسعه 

رقابت پذیری و چابک سازی دولت است.
اقتصاد  موضوع  با  اقتصادی"  گوی  و  "گفت  برنامه 
مهندس  حضور  با  و  نبایدها  و  بایدها  دستوری، 
حمیدرضا صالحی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی 
ایران از آنتن رادیو گفت و گو پخش شد. صالحی با 
بیان اینکه اقتصاد دستوری به سیاسی تر شدن اقتصاد 
نزدیک است گفت: در این نوع از اقتصاد، بیشتر نظرات 
سیاسیون بر اقتصاد غالب می شود و فعاالن اقتصادی 
باید دنباله رو سیاسیون باشند برعکس اقتصاد آزاد که 
در آن سیاسیون دنباله رو فعاالن اقتصادی می شوند. 
وی با اشاره به تقویت جایگاه اقتصادیون در اقتصاد آزاد 
کشورهای دنیا گفت: اقتصاد کشور ما به دلیل وجود 
نفت هم اقتصاد دستوری و هم اقتصاد سیاسی بوده 
است البته اقتصاد ما مانند کشورهای کوچکی مانند 
کره شمالی و ترکمنستان کامالً بسته هم نیست اما 
باید از اقتصاد نفتی و دستوری گذر کند. عضو هیئت 
نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه رقابت 
پذیری در اقتصاد دستوری جایگاهی ندارد افزود: در 
این نوع از اقتصاد دولت و دستگاه های دولتی تعیین 
کننده قیمتها هستند و نه تنها صاحب کاال نقشی در 
این اقتصاد ندارد بلکه رقابت پذیری و مشارکت مردمی 
شود.  می  ایجاد  رانت  نهایتاً  و  گیرد  نمی  شکل  نیز 
آزاد است که خالقیت  اقتصاد  در  داد:  ادامه  صالحی 
ها و توانمندی ها و ظرفیت های بالقوه مردم در قالب 
استارت آپ ها بروز پیدا می کند و در غیر این وضعیت 

چنین فعالیت هایی عمالً حذف می شوند و مهاجرت ها 
افزایش پیدا می کنند.  وی یادآور شد: به نظرم منظور 
از اقتصاد دستوری اقتصاد سلیقه ای است چراکه کسی 
با قاعده و نظام اقتصادی مشکلی ندارد و ما همگی تابع 
قاعده و نظم و قانون هستیم. صالحی با اشاره به اینکه 
اقتصاد ایران از قبل انقالب تاکنون به واسطه درآمدهای 
نفتی از مدل خاصی پیروی کرده است افزود: در سالهای 
اخیر با تأکید مقام معظم رهبری بر دوری از اقتصاد 
نفتی شاهد تالش هایی در این زمینه هستیم اما باید 
به کارشناسان و متخصصان این حوزه هم میدان داد تا 
نظرات و پیشنهادات کارشناسی خود را ارائه کنند. وی 
با انتقاد از عدم استفاده از مزیت مشارکت مردم و رقابت 
پذیری در اقتصاد ایران گفت: ما به جای استفاده از این 
مزیت ها فقط هزینه ایجاد می کنیم و عمالً شاهدیم 
که دولتها هنوز باور ندارند که دیگر نفتی نیست و باید 
کوچکتر شوند و دستورات و تصمیمات به موقع را به 
تعویق می اندازند و این همان اقتصاد سلیقه ای است. 
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران مشارکت 
مردم در اقتصاد را شرط اصلی برون رفت از اقتصاد 
دستوری دانست و متذکر شد: البته تحقق این مهم 
درگرو توسعه رقابت پذیری، چابک سازی دولت، واقعی 
سازی و متعادل کردن قیمتها، افزایش قدرت خرید 
مردم، توسعه بازارهای جهانی و منطقه ای، واگذاری 
طرح های نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی واقعی 
با قراردادهای مدیریت پیمان و گسترش عدالت مالیاتی 
است. صالحی با تأکید بر اینکه درآمدهای صادراتی باید 
با نرخ آزاد باشند گفت: این کار اثر شگرفی بر اقتصاد 
کشور خواهد گذاشت، ما که مهندسیم به این نتیجه 
رسیدیم و متعجبم از بانک مرکزی که هنوز بر بخشنامه 

خود در این خصوص اصرار می ورزد.
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دکتر سعیدی سرپرست شرکت صانیر شد
مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت صانیر هفدهم اسفند برگزار و آقای دکتر منصور سعیدی به عنوان 

سرپرست این شرکت منصوب شد.
مراسـم تودیـع و معارفـه مدیر عامل شـرکت صـادرات تجهیزات و خدمـات صنایع آب و برق ایـران )صانیر( 

هفدهـم اسـفند برگـزار و آقای دکتر منصور سـعیدی به عنوان سرپرسـت این شـرکت منصوب شـد. 
در ایـن مراسـم آقـای دکتـر گل بابایـی رئیس هیئت مدیره شـرکت صانیـر از زحمات و تالش هـای اثرگذار 
آقـای مهنـدس صالحـی در مـدت نزدیـک به دو سـال خدمت وی بـه عنـوان مدیرعامل این شـرکت تقدیر 

کرد. 
وی همچنیـن ضمـن تبریـک بـه آقـای دکتـر سـعیدی، سرپرسـت مدیریـت عامـل شـرکت صانیـر اظهار 
امیـدواری کـرد کـه بـا حضور ایشـان و تجربیـات ارزنـده ای کـه در عرصه صنعت بـرق دارند، بتـوان بیش 
از گذشـته نسـبت بـه برطـرف کردن مشـکالت صانیر و حضور گسـترده این شـرکت در عرصـه صنعت برق 

کشـورهای منطقه اقـدام کرد. 

برای استفاده از انرژی مازاد؛

استخراج بیت کوین در نیروگاه گازی برق
یک واحد تولید برق به وسیله گاز طبیعی در نیویورک با استفاده از مازاد انرژی بیت کوین استخراج 

می کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، واحدهای تولید برق که از گاز طبیعی استفاده می کنند، نمی 

توانند مازاد انرژی را به شبکه توزیع برق ارسال کنند. این امر به هدر رفتن گاز طبیعی منجر می شود.
 اما یک واحد تولید برق در درسدن واقع در ایالت نیویورک راه حلی برای این مشکل یافته است. این واحد 

تولید برق از مازاد انرژی برای تولید ارز دیجیتال استفاده می کند.
شرکت »Greenidge Generation« اعالم کرده از انرژی مازاد در این واحد برای استخراج بیت کوین 
استفاده می کند. به گفته این شرکت 7 هزار سیستم استخراج در این واحد روزانه حدود ۵.۵BTC تولید 

می کنند.
این واحد و شریک استخراج ارز دیجیتال آن )اطلس هولدینگ( این اقدام را به سود واحد تولید برق و البته 
مردم منطقه می دانند. آنها ادعا می کنند تولید ارز دیجیتال به واحد مذکور کمک می کند به سودآوری 

دست یابد و همزمان مشاغل بیشتری ایجاد کند.
البته محدودیت هایی نیز وجود دارد. استخراج ارز مجازی به وسیله گاز طبیعی ممکن است اما در سیستم 
هایی که از انرژی های تجدیدپذیر استفاده می کنند این قابلیت چندان قبل قبول نیست زیرا می توان 
مازاد انرژی را ذخیره کرد. از سوی دیگر قابلیت اجرای این پروژه در بلند مدت نیز یک چالش دیگر به 

حساب می آید.
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اقتصاد ایران

در گفتگو با مهر اعالم شد

دستور روحانی به همتی برای 
تامین ارز واردات ماسک و لباس 

پزشکی
از  حمایت  اینکه  بابیان  وزیرصمت  قائم مقام 
تولیدداخلی ماسک ولباس پزشکی در دستورکار 
این وزارتخانه قرار دارد،از دستور رئیس جمهور 
به بانک مرکزی برای تامین بدون پیش شرط ارز 

واردات این اقالم خبرداد.
حسین مدرس خیابانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از 
برای  مرکزی  بانک  به  رئیس جمهور  صریح  دستور 
تأمین ارز مورد نیاز واردات ماسک و لباس پزشکی 
رئیس جمهور در دستوری صریح،  و گفت:  داد  خبر 
و شرط،  قید  بدون  تا  کرده  مکلف  را  مرکزی  بانک 
ارز مورد نیاز واردات ماسک و لباس پزشکی را تأمین 
وزارت  سوی  از  فراخوانی  اساس،  این  بر  که  نماید 
صنعت به واردکنندگان ارسال شده تا از تمام توان 
خود برای تأمین این دو قلم کاالی ضروری مورد نیاز 

شبکه درمانی کشور، استفاده نمایند.
با  تجارت،  و  معدن  وزیر صنعت،  قائم مقام  گفته  به 
دستور صریح رئیس جمهور به بانک مرکزی، اولویت 
اول تخصیص ارز کشور هم اکنون به تأمین ارز مورد 

نیاز واردات ماسک و لباس پزشکی تغییر یافته است.
لباس  و  ماسک  واردکنندگان  سفارش  ثبت  تائید 

پزشکی در کمتر از یک روز کاری
تائید ثبت سفارش  از کاهش زمان  مدرس خیابانی 
برخی اقالم پزشکی دارای اولویت از طریق اداره کل 
تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
تائید  نگران  پزشکی خبر داد و گفت: واردکنندگان 
پرونده های خود برای واردات اقالم پزشکی مورد نیاز 
وزارت بهداشت نباشند؛ چراکه این کار در کمتر از یک 

روز کاری به ثمر خواهد رسید.
حمایت از تولید داخلی ماسک و لباس پزشکی، اولویت 

اول وزارت صنعت
مدرس خیابانی افزود: حمایت از تولید داخلی ماسک 
و لباس پزشکی، یکی از دستورکارهای جدی دولت و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ اما در عین حال 
به منظور تأمین کسری نیاز داخلی، واردات ماسک و 
لباس پزشکی با اولویت یک کاالیی، در اولویت تأمین 

ارز قرار دارد.
وی تصریح کرد: فعال کردن تولیدات کارگاهی ماسک 
برنامه های  از  و لباس پزشکی در کنار واردات، یکی 
جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که بر این 
اساس، در قالب هماهنگی های انجام شده با اتحادیه 
پوشاک کشور، سازمان فنی و حرفه ای، بسیج اصناف 
تولید  امکان و ظرفیت  تولیدکنندگانی که  و تمامی 
ماسک را دارند، ظرفیت های تولیدی ماسک و لباس 
پزشکی در کشور فعال شده و نحوه تأمین مواد اولیه 
مورد نیاز آنها با استانداردهای وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی صورت گرفته است. مدرس خیابانی 
با بیان اینکه بخشی از پارچه مورد نیاز تولیدکنندگان 
ماسک و لباس پزشکی، با تائید وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی تأمین شده و مابقی نیز از طریق خود 
تولیدکنندگان فراهم خواهد شد، افزود: شبکه توزیع این 
ماسک های تولیدی که کاماًل منطبق بر استانداردهای 
وزارت بهداشت است، با سه شرکت پخش بزرگ مورد 
تائید است که بر این اساس قرار است توزیع از طریق 
این شرکتها، در داروخانه های کشور صورت گیرد. وی 
اظهار داشت: تمامی ماسک های تولیدی این کارگاه ها، 
در اختیار شبکه توزیع داروخانه ای قرار می گیرد تا میان 
مردم توزیع شوند؛ این در حالی است که این ماسک ها 
چندبار مصرف و قابل شستشو بوده و قرار است در 
کنار کارگاه های تولیدی، آموزش های تولید ماسک در 

منازل نیز، از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و از طریق صدا و سیمای جمهوری اسالمی 
ایران، به مردم ارایه شود تا ظرفیت های تولیدی خانگی 
نیز، با استانداردهای ارایه شده از سوی این وزارتخانه؛ 

در این بخش فعال گردند.
تولیدات  از  بخشی  اینکه  بیان  با  خیابانی  مدرس 
کارگاهی به خصوص تولیدات سازمان بسیچ اصناف، 
در واحدهای صنعتی، صنفی و نانوایی های کشور توزیع 
خواهد شد، گفت: بسیج اصناف پای کار است و به 
موازات تولیدکنندگان و اتحادیه پوشاک، اقدام به تولید 

و توزیع ماسک و لباس پزشکی کرده است.
وی از انجام فراخوانی از سوی معاونت صنایع وزارت 
پارچه  تولیدکنندگان  به  تجارت  و  معدن  صنعت، 
نیاز  مورد  پارچه  تأمین  برای  نساجی  کارخانجات  و 
تولیدکنندگان داخلی ماسک و لباس پزشکی خبر داد. 
مدرس خیابانی گفت: اتحادیه پوشاک کشور آمادگی 
تولید و توزیع روزانه دو میلیون ماسک را دارد که باید 
ظرفیت تولیدی بسیج اصناف و ظرفیت های کارگاهی 
فنی و حرفه ای را نیز به آن اضافه کرد که تولیدات آنها 

به مرور روانه بازار خواهند شد.
قیمت ماسک های کارگاهی 2,200 تومان تعیین شد

مدرس خیابانی با بیان اینکه بر اساس توافقات صورت 
گرفته میان وزارتخانه های بهداشت و صمت، قیمت 
ماسک های قابل شستشو و چندبار مصرف کارگاهی 
شده  تعیین  تومان   2,200 مصرف کنندگان،  برای 
و  هدایت  با  که  ماسک هایی  کرد:  خاطرنشان  است، 
راهبری هیأت امنای ارزی وزارت بهداشت، وارد کشور 
می شوند، تنها در اختیار کادر درمانی و بیمارستانی 
کشور قرار خواهند گرفت؛ این در حالی است که شیوه 
واردات و تأمین و توزیع این ماسک ها کامالً در اختیار 
هیأت امنای ارزی خواهد بود. وی ادامه داد: در عین 
حال، با تاکید بر حمایت از تولید داخلی و به منظور 

تأمین کسری ماسک و لباس پزشکی، واردکنندگان 
توانمند در عرصه واردات این دو قلم کاال، شناسایی 
شده و اعالم آمادگی برای واردات این کاالها را صورت 
داده اند، به نحوی که هم اکنون مطابق با تصمیمات 
روز گذشته دولت، واردکنندگان بدون ثبت سفارش و 
طی تشریفات گمرکی، صرفاً بر اساس »ثبت آماری« 
واردات را در گمرکات انجام داده و کاالهای وارداتی 

آنها تحت کلید دولت خواهد بود.
موجودی انبارهای کشف شده ماسک و لباس پزشکی 

به کجا می روند؟
وی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه 
موجودی انبارهای کشف شده ماسک، لباس پزشکی 
و دستکش چه سرنوشتی پیدا کرده و در کجا توزیع 
خواهند شد، گفت: موجودی انبارهای کشف شده به 
وزارت  اختیار  در  و  شده  صورتجلسه  کامل،  صورت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرند.
انبارهای  از  هیچیک  کرد:  تاکید  خیابانی  مدرس 
نگهداری اقالم پزشکی در حاشیه امن قرار ندارند و 
امروز، بزرگترین تمرکز و کار نظارتی دستگاه های ناظر 
و اطالعاتی کشور، شناسایی مراکز نگهداری و احتکار 

ماسک و اقالم پزشکی است.
تائید  مورد  پخِش  از طریق شرکت های  الکل  توزیع 

وزارت بهداشت
وی ادامه داد: توزیع الکل از طریق شبکه های توزیع و 
شرکت های پخش مورد تائید وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی در حال انجام است.
مدرس خیابانی گفت: استانداران نیز به موازات مرکز، 
از  استانی خود  تولیدکنندگان  با  را  ویژه ای  جلسات 
قبیل کارگاه های تولیدی و واحدهای صنعتی پوشاک 
کشور  ظرفیت های  تمامی  از  تا  کرد  خواهند  برگزار 
بتوان برای تأمین مایحتاج این روزهای مردم و کادر 

درمانی کشور استفاده کرد.
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متن کامل

مهر خبر می دهد؛

پرونده ورود موقت2ساله شد/
بانک مرکزی روش واردات 

موقت رابلوکه کرد
ارزی  تعهد  رفع  و  کاالها  موقت  ورود  پرونده 
دو  برای  حالی  در  روش،  این  از  صادرکنندگان 
 600 مقابل  در  که  مانده  بالتکلیف  است  سال 
به  ارز  دالر  میلیارد  یک  واردات،  دالر  میلیون 

کشور برگشته است.
است  سال  دو  حدود  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
تولیدکنندگان،  اقتصادی،  فعاالن  چانه زنی  که 
واردکنندگان و صادرکنندگان با بانک مرکزی برای 
تعیین تکلیف ورود موقت در جریان است و هنوز 
هم نتیجه خاصی حاصل نشده است. مدتها است که 
سازمان  اقتصادی،  فعاالن  میان  مشترکی  جلسات 
امور  بانک مرکزی و سازمان  ایران،  توسعه تجارت 
میردامادنشین ها  بلکه  تا  می شود  برگزار  مالیاتی 
کنونی  ابزارهای  از  یکی  موقت،  ورود  که  بپذیرند 
ارزآوری برای کشور است و می تواند ارزش افزوده ای 

حداقل دو برابر را برای کشور به ارمغان آورد.
واقعیت آن است که از سال ۹7 که دولت، آئین نامه ها 
و مقررات جدیدی را پیش روی صادرکنندگان قرار 

به  صادرات  از  حاصل  ارز  که  شود  مطمئن  تا  داد 
کشور برمی گردد، موضوع ورود موقت نیز در تنگنا 
قرار گرفته است؛ روشی که می تواند با رایزنی ها و 
تدابیری که واردکنندگان که عمدتاً تولیدکننده هم 
هستند، منابع ارزی خارج از کشور را به سمت ایران 
روانه کرده و در مقابل واردات مواد اولیه، کاالهای با 
ارزش افزوده باالتری را صادر نماید و از این محل، 
ارزآوری مناسبی هم برای کشور داشته و در کنار 
آن، عالوه بر فعال کردن ظرفیت های خالی تولید، 

اشتغال مؤثری را هم به دنبال داشته باشد.
در واقع، بانک مرکزی بر این باور است که با توجه 
به محرز نبودن منشأ ارز وارداتی این قبیل کاالها 
اولیه هم هستند، نمی تواند پرونده  مواد  که عمدتاً 
شده  تکلیف  تعیین  را  صادرکننده  واردکنندگان 
بداند و در مقابل، نام آنها را در فهرست های ارسالی 
قرار  ارزی  تعهد  برای رفع  مالیاتی  امور  به سازمان 
داده و بازگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرات را 

نیز بدون مانع اعالم کند.
داستان مخالفت بانک مرکزی در پرونده ورود موقت 

از کجا آغاز شد؟
بیان  با  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  الهوتی  محمد 
و  تولیدکنندگان  برای  موقت  ورود  مشکل  اینکه 
صادرکنندگان هنوز پابرجا است، گفت: موضوع ورود 
موقت یکی از موضوعاتی است که از پس از تصمیم 
بانک مرکزی مبنی بر اخذ تعهد ارزی و شرایط و 
الزاماتی که برای صادرکنندگان تعیین شد، کماکان 
حتی  که  معنا  این  به  است؛  مانده  باقی  بالتکلیف 
افرادی که پیش از 22 فروردین سال ۹7 که آغاز 
تصمیم گیری دولت برای شرایط جدید ارزی کشور 
بود نیز، هم اکنون در تعیین تکلیف صادرات حاصل 

از ورود موقت خود، دچار مشکل هستند.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات 

اتاق بازرگانی تهران افزود: مطابق قانون، بین 3 تا ۵ 
سال پس از واردات کاال و مواد اولیه، امکان صادرات 
آن وجود دارد؛ در حالی که هم اکنون حتی افرادی 
که کاالهای خود را صادر کرده اند، با بانک مرکزی 
دچار مشکل هستند؛ چراکه متأسفانه بانک مرکزی 
به دلیل عدم تشخیص منشأ ارز کاالهای واردشده، 
آنها را به عنوان ورود موقت تلقی نکرده و در ادامه، 
سازمان امور مالیاتی نیز به دلیل عدم موافقت بانک 
در  واردکنندگان  این  ارزی  تعهد  رفع  با  مرکزی 
صادرات کاالهایشان، آنها را مشمول معافیت مالیات 

بر ارزش افزوده نمی داند.
اکنون،  هم  اساس  این  بر  کرد:  تصریح  وی 
با  فروردین سال ۹7  از  از پیش  واردکنندگانی که 
شرط ورود موقت، کاال وارد کرده اند، هم در بحث 
مالیات بر ارزش افزوده صادرات و هم در رفع تعهد 
ارزی با مشکالت جدی مواجه هستند؛ این در حالی 
منشأ  باید  که  است  معتقد  مرکزی  بانک  که  است 
این  برای  شیوه  این  به  شده  وارد  کاالهای  ارزی 
دلیل شرایط  به  باشد؛ در حالی که  دستگاه محرز 
تحریمی، عماًل واردکنندگان امکان آن را ندارند که 
به هر طریقی، ارز منشأ واردات خود را احراز نمایند؛ 
کما اینکه هنوز بانک مرکزی دستورالعمل مشخصی 
واردکنندگان  تا  نکرده  تدوین  این موضوع  برای  را 
این حوزه که عمدتاً تولیدکنندگان و صادرکنندگان 

کشور هستند، تکلیف خود را بدانند.
نامعلوم  را  موقت  ورود  ارزی  منشأ  مرکزی،  بانک 

می داند
الهوتی با بیان اینکه طبق اذعان بانک مرکزی در 
جلسات متعدد برگزار شده، تاکنون افرادی که کاال با 
قید ورود موقت وارد کشور کرده اند، اسناد مثبته ای 
دال بر منشأ ارزی ارائه نداده اند، اظهار داشت: همین 
امر باعث شده تا پس از برگزاری جلسات متعدد در 

اتاق  صادرات  توسعه  و  تجارت  تسهیل  کمیسیون 
بانک  متعدد،  پیشنهادات  طرح  علیرغم  تهران، 
مرکزی هنوز پاسخ قطعی به روش های طرح شده 

نداده است.
بانک  سوی  از  جلسات  این  در  داشت:  اظهار  وی 
تأمین  با  سفارش  ثبت  تا  شده  پیشنهاد  مرکزی 
در حالی  گیرد،  ارز صادراتی صورت  یا  نیمایی  ارز 
وزارت صمت،  و صادرات  واردات  مقررات  که دفتر 
اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت، متفق القول 
بوده اند  ثبت سفارش در مورد ورود موقت  مخالف 
که اگر عماًل قرار بوده موضوع ثبت سفارش به ورود 
موقت هم تعمیم یابد، عماًل ورد موقت مثل واردات 
قطعی تلقی شده و در سیستم مقرراتی کشور، حتی 
عماًل  و  گرفته  قرار  نیز   4 اولویت  کاالی  حوزه  در 
بر  سیستم  چراکه  داشت؛  نخواهند  واردات  اجازه 

روی ثبت سفارش این کاالها قفل است.
الهوتی به ارائه پیشنهادی از سوی فعاالن اقتصادی 
در حوزه رفع مشکل ورود موقت اشاره و خاطرنشان 
بخش خصوصی،  نمایندگان  عنوان  به  ما  کرد: 
ارز در نظر  پیشنهاد دادیم برای ورود موقت منبع 
از  واردکننده،  یا  تولیدکننده  چراکه  نشود؛  گرفته 
کرده  استفاده  حوزه  این  در  خارجی  سرمایه گذار 
یک  نزد  مشتری  یک  عنوان  به  را  خود  اعتبار  یا 
را  اولیه  مواد  و  کرده  هزینه  خارجی  فروشنده 
ارزش  ایجاد  و  پردازش  از  پس  تا  می کند  دریافت 
ممکن  عماًل  پس  کند؛  صادر  مجدد  را  آن  افزوده، 

است نقل و انتقال پولی صورت نگیرد.
وی افزود: برای این پیشنهاد، بانک مرکزی معتقد 
کاال  این  اینکه  بر  دال  مثبته  اسناد  باید  که  است 
شود  ارائه  گرفته،  قرار  واردکننده  اختیار  در  امانی 
تا بانک مرکزی مطمئن باشد که وجهی رد و بدل 
از  خارج  منابعی  از  واردکننده ای  اگر  و  نمی شود 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-88/3617871-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2
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یک مقام مسئول خبر داد

بانک ها آماده تعویق پرداخت تسهیالت مشتریان
یک مقام مسئول در نظام بانکی از آمادگی بانکها برای همکاری با مشتریان نظام بانکی در ارایه مهلت 
قانونی برای بازپرداخت تسهیالت خبر داد و گفت: بخشنامه شورای پول و اعتبار به نظام بانکی ابالغ 

شد.
محمدرضـا حسـین زاده در گفتگـو بـا خبرنـگار مهر گفت: شـبکه بانکی ایـن آمادگی را دارد تا مشـتریانی 
کـه بـه دلیـل شـیوع ویـروس کرونا، در کسـب و کارهای خود دچار مشـکل شـده اند، نسـبت بـه تعویق در 

بازپرداخـت اقسـاط معوق خود اقـدام نمایند.
ایـن مقـام مسـئول در نظـام بانکـی افـزود: نظـام بانکـی بـر اسـاس مصوبـات شـورای پـول و اعتبـار عمل 

کرد. خواهـد 
وی تصریـح کـرد: ایـن اقـدام نظـام بانکـی در تعویـق در دریافـت اقسـاط تسـهیالت دریافتـی مشـتریان 
منطبـق بـر ابـالغ بانـک مرکزی و بـه منظور جبران ضـرر و زیان برخی کسـب و کارهایی صـورت می گیرد 

کـه بـه دلیـل شـیوع ویـروس کرونا، دچار مشـکل شـده اند.
بـه گفتـه حسـین زاد، مصادیـق کسـب و کارهایـی کـه از شـیوع ویـروس کرونـا آسـیب دیده انـد، فـردا از 

طریـق کمیتـه منتخـب دولـت، اعـالم خواهد شـد.
وی اظهـار داشـت: همچنیـن اقسـاط اسـفندماه ۹۸ و نیـز فروردیـن و اردیبهشـت ۹۹ بـرای وام هـای 

قرض الحسـنه کلیـه اشـخاص نیـز بـه پایـان دوره بازپرداخـت آنهـا منتقـل خواهـد شـد.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران و رئیس اتاق 
بازرگانی تهران دیدار و گفت وگو کردند

نشست مشترک بخش خصوصی و 
دولت برای مقابله با کرونا

در  کرونا  با  مقابله  ستاد  فرمانده  زالی،  علیرضا 
تهران، و مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی 
از  تن  چند  حضور  با  که  دیداری  در  تهران، 
نمایندگان بخش خصوصی و دولتی برگزار شد، در 
مورد نحوه همکاری و مشارکت بخش خصوصی 
برای مقابله با شیوع کرونا دیدار و گفت وگو کردند.
در حالی که ویروس کرونا هم چنان در حال شیوع در 
کشور است و برخی استان ها مانند تهران، قم، گیالن، 
مازندران، سمنان و ... در ریسک باالی ابتالی شهروندان 
به این ویروس قرار گرفته اند، فرمانده ستاد مقابله با کرونا 
در تهران و رئیس اتاق بازرگانی تهران با هم دیدار و 
در  مشارکت  و  همکاری  راه های  تا  کردند  گفت وگو 
پیشگیری از شیوع بیشتر، آگاه سازی مردم، کمک بخش 
خصوصی به کادر درمان و بیمارستان ها و ... را به بحث 

و بررسی بگذارند.
در این نشست که عالوه بر رئیس اتاق تهران برخی 
اعضای هیات رئیسه و هیات نمایندگان از جمله محمود 
نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق تهران 
هم حضور داشتند، علیرضا زالی و هیات همراهش با 
اشاره به اقدامات اتاق تهران از جمله ساخت تعدادی 
فعاالن  جامعه  به  اطالع رسانی  و  آموزشی  کلیپ ها 
اقتصادی و عموم شهروندان و هم چنین ارسال کمک 
برای کادر درمان، این فعالیت های اتاق تهران را قابل 

تقدیر دانستند.
علیرضا زالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
پزشکی  آموزش  و  بهداشت، درمان  وزیر  با حکم  که 
هم اکنون فرماندهی ستاد مقابله با کرونا در تهران را 

برعهده دارد، در مورد اقدامات اتاق تهران گفت: حضور 
بخش خصوصی در طراحی مقابله با ویروس کرونا در 
شرایط کنونی با وجود مخاطراتی که متوجه آنهاست، 
قابل تقدیر است. امیدواریم با استفاده از ظرفیت های 
چابک، چاالک و غیربوروکراتیک بخش خصوصی و با 
یک انسجام درونی در مقابله با پدیده شوم کرونا توفیق 

داشته باشیم.
به  اتاق تهران  این که  بیان  با  نیز  مسعود خوانساری 
عنوان یک مرکز هماهنگ کننده در حال جلب مشارکت 
فعاالن بخش خصوصی اعم از بنگاه های تولیدی وسایل 
اتاق  که  کرد  تاکید  تجاری،  شرکت های  و  بهداشتی 
بازرگانی تهران نیز در حد توان خود کمک هایی را به 
مراکز درمانی در برخی مناطق پرخطر که با تعداد باالی 
مبتالیان مواجه شده و کمبود امکانات دارند، ارسال کرده 

است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد که الزم است در 
این شرایط هماهنگی و همکاری بیشتری بین نهادهای 
بخش  مرجع  نهاد  عنوان  به  بازرگانی  اتاق  و  دولت 
خصوصی صورت گیرد تا جامعه از این بحران هر چه 
سریع تر و با کمترین هزینه خارج شود. او پس از این 
نشست و با هماهنگی علیرضا زالی، نامه ای به معاون 
اول رئیس جمهور نوشت و ضرورت انجام اقداماتی در 
راستای الزم االجرا شدن مصوبات ستاد مقابله با کرونا 

پیشنهاد کرد.
پس از این دیدار، علیرضا زالی، با حضور در استودیو اتاق 
بازرگانی تهران، در چند ویدئوی کوتاه در صحبت با عموم 
شهروندان، از اقدامات اتاق تهران تقدیر و توصیه هایی در 
مورد رعایت قرنطینه خانگی، رعایت بهداشت فردی، 
کمک به نظام درمان با استفاده درست و بهینه از مواد 
بهداشتی و ضدعفونی کننده، پرهیز از حضور در تجمعات 
و لغو کردن برنامه های سفر و ... گفت که این ویدئوها در 

سایت و کانال اتاق تهران قابل مشاهده است.
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دومین مرحله کمک های اتاق بازرگانی تهران به 
استان های درگیر با ویروس کرونا

ارسال شش هزار قلم کاالی 
مورد نیاز کادر درمان به استان 

گیالن
اتاق بازرگانی تهران در راستای تالش های خود 
برای مقابله با شیوع ویروس کرونا، نقش آفرینی 
پررنگ تر بخش خصوصی در مدیریت بحران و 

ایفای مسئولیت اجتماعی خود شش هزار قلم 
کاالی مورد نیاز کادر درمان را به بیمارستان های 
استان گیالن ارسال و در تامین برخی اقالم مورد 
مشارکت  نیز  هرمزگان  و  مازندران  استان  نیاز 

کرد.
تهران  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق 
بخش  بنگاه های  تشویق  بر  عالوه  روزها  این  که 
اقدامات  در  حداکثری  مشارکت  به  خصوصی 
جلوگیری کننده از شیوع ویروس کرونا، خود نیز در 
حد توان کمک هایی را برای کادر درمان که در صف 
اول مقابله با بحران کرونا هستند، ارسال کرده است.

اتاق تهران که در نخستین مرحله بیش از 1200 
لیتر ژل و مواد ضدعفونی کننده برای بیمارستان های 
استان گیالن ارسال کرده بود )اینجا بخوانید(، در 
مصرف  یکبار  البسه  قلم  هزار  شش  نیز  دوم  گام 
لباس   1۵00 شامل  درمان  کادر  استفاده  مورد 
یکبار مصرف،  یکبار مصرف، 1۵00 عینک  یکسره 
1۵00 محافظ یکبار مصرف برای صورت و 1۵00 
ماسک سه الیه کشدار و  همچنین 10 عدد کپسول 
اکسیژن برای بیمارستان های رسول اکرم، پورسینا 
و رازی رشت، پیروز الهیجان و شهید نورانی تالش 

ارسال کرد.
در این مرحله اتاق تهران با تامین 200 عدد لباس 
یکسره یکبار مصرف، 200 عدد عینک یکبار مصرف 
برای  مصرف  یکبار  محافظ  عدد   200 مصرف، 
کمکی  تا  کرد  تالش  ماسک،  عدد   200 و  صورت 
بیمارستان  در  مستقر  درمان  و  پزشکی  کادر  به 
پیروز الهیجان داشته باشد که با تالش شبانه روزی 

درحال درمان بیماران مبتال به کرونا هستند.
یکبار  یکسره  لباس  عدد   300 تعداد  هم چنین 
مصرف،  مصرف  یکبار  عینک  عدد   300 مصرف، 
300 عدد محافظ یکبار مصرف برای صورت و 300 

بیمارستان  برای  نیز  کشدار  الیه  سه  ماسک  عدد 
رسول اکرم )ص( رشت ارسال شد.

مراکز  فهرست  در  نیز  رشت  رازی  بیمارستان 
درمانی دریافت کننده کمک های اهدایی اتاق تهران 
یکبار  لباس یکسره  تعداد 400 عدد  و  قرار گرفت 
مصرف،  مصرف  یکبار  عینک  عدد   400 مصرف، 
و  صورت  برای  مصرف  یکبار  محافظ  عدد   400
400 عدد ماسک سه الیه کشدار نیز برای مصرف 
این  ارسال شد. ضمن  بیمارستان  این  کادر درمان 
از  نیز  لیتری  اکسیژن 40  عدد کپسول  تعداد 10 
سوی بیمارستان بازرگانان اتاق تهران تهیه و برای 

بیمارستان رازی رشت ارسال شد.
اقالم مشابهی در تعداد متفاوت نیز برای بیمارستان 
پورسینا در پایتخت گیالن توسط اتاق تهران ارسال 
شده است به این صورت که 400 عدد لباس یکسره 
یکبار مصرف، 400 عدد عینک یکبار مصرف مصرف، 
400 عدد محافظ یکبار مصرف برای صورت و 400 
عدد ماسک سه الیه کشدار از طرف اتاق تهران به 

این بیمارستان ارسال شد.
عالوه بر رشت و الهیجان، تالش نیز یکی دیگر از 
کمک های  مقصد  که  بود  گیالن  استان  شهرهای 
لباس  عدد   200 و  گرفت  قرار  تهران  اتاق  ارسالی 
یکسره یکبار مصرف، 200 عدد عینک یکبار مصرف 
مصرف، 200 عدد محافظ یکبار مصرف برای صورت 
و 200 عدد ماسک سه الیه نیز به بیمارستان شهید 

نورانی این شهر اهدا شد.
تسهیل  راستای  در  تهران  بازرگانی  اتاق  هم چنین 
استان های  برای  درمان  کادر  موردنیاز  مواد  تامین 
و  داده  انجام  تالش هایی  نیز  هرمزگان  و  مازندران 
دو  این  در  بیمارستان ها  نیاز  مورد  اقالم  از  بخشی 
شده  ارسال  درمان  کادر  استفاده  برای  نیز  استان 

است.

پرداخت های اینترنتی را باال 
ببرید تا مردم کمتر به بانک ها 

بیایند
به  کارت  سقف  مرحله ای  دو  افزایش  دنبال  به 
شعب  به  مردم  کمتر  هرچه  ورود  برای  کارت 
بهتر  می گویند  بانکی  مدیران  برخی  بانک ها، 
است بانک مرکزی سقف نقل و انتقال اینترنتی 
را از 50 میلیون تومان افزایش دهد تا مردم کمتر 

برای ارقام باالتر به شعب مراجعه کنند.
به گزارش ایسنا، این روزها با شیوع ویروس کرونا 
توصیه های وزارت بهداشت و مسئوالن بر این است 
که مردم تا حد امکان از رفت و آمدهای غیرضرور 

خودداری کنند.
ارائه  محل های  از  یکی  که  است  حالی  در  این 
و همچنان  بوده  آمد  و  رفت  پر  بسیار  که  خدمات 
از آن چندان کاسته نشده شعب بانک ها هستند که 
مردم با مراجعه به آن و ارتباط مستقیم با کارکنان 
این  که  می دهند  انجام  را  خود  کارهای  بانک ها 
جریان موجب ایجاد خطراتی برای خود مشتریان و 
البته کارکنان بانک ها شده است؛ به طوری که طی 
روزهای گذشته حدود 10 نفر از کارمندان بانک ها 
به دلیل ابتال به ویروس کرونا جان خود را از دست 

دادند. 
بر این اساس طی این مدت بانک مرکزی تغییراتی 
را در برخی خدمات ایجاد کرد تا کمکی برای کاهش 
مجاز  سقف  جمله  از  باشد.  شعب  به  آمد  و  رفت 
انتقال از طریق کارت به کارت را از سه میلیون به 
پنج میلیون تومان افزایش داد و به دنبال آن امروز 
اعالم شده که این سقف تا 10 میلیون تومان باال 
رفته و افراد می توانند بدون مراجعه به شعب تا این 

رقم پول را جابجا کنند.
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شافعی در نشست ستاد 
پیشگیری از کرونا در اتاق 

مشهد
دولت بسته های حمایت از آسیب دیدگان کرونا 

را بنا بر پیشنهاد بخش خصوصی اجرا کند
با  مقابله  برای  مشارکت  راستای  در  مشهد  اتاق 
همه گیری ویروس کرونا، ستاد پیشگیری از کرونا با 
دو کمیته تخصصی تشکیل داد. غالمحسین شافعی، 
بر  تأکید  ضمن  نشست  این  در  ایران  اتاق  رئیس 
با  مواجهه  در  پیشگیرانه  نکات  به  توجه  اهمیت 
ارائه بسته های حمایتی دولت برای  بیماری کرونا، 
آسیب دیدگان کرونا، طبق پیشنهاد بخش خصوصی 

را خواستار شد.
با  مقابله  برای  مشارکت  راستای  در  مشهد  اتاق 
همه گیری ویروس کرونا، ستاد پیشگیری از کرونا با 

دو کمیته تخصصی تشکیل داد. غالمحسین شافعی، 
بر  تأکید  ضمن  نشست  این  در  ایران  اتاق  رئیس 
با  مواجهه  در  پیشگیرانه  نکات  به  توجه  اهمیت 
برای  ارائه بسته های حمایتی دولت  بیماری کرونا، 
آسیب دیدگان کرونا، طبق پیشنهاد بخش خصوصی 

را خواستار شد.
رئیس اتاق ایران با تأکید بر اهمیت توجه به نکات 
پیشگیرانه در مواجهه با بیماری کرونا از سوی آحاد 
جامعه، گفت: این بیماری اپیدمیک را باید همه ما 
جدی بگیریم و در پیشگیری از انتشار آن نیز همه 
این  از  مردم تالش و مشارکت کنند. بحران ناشی 
خود  از  متأثر  را  جامعه  از  مختلفی  ابعاد  بیماری، 

ساخته که باید تماماً مورد بررسی قرار بگیرند.
ستاد  تشکیل  جلسه  در  شافعی،  غالمحسین 
پیشگیری از کرونا در اتاق مشهد افزود: مسئولیت 
می کند  ایجاب  خصوصی  بخش  پارلمان  اجتماعی 

درواقع،  فعال شویم.  این حوزه  در  توان  همه  با  تا 
در  نیز  اتاق  اجتماعی  مسئولیت های  کمیسیون 
همین راستا و برای ورود مؤثر به چنین بحران هایی 
نقش  می تواند  موجود  وضعیت  در  و  شده  تشکیل 

مؤثری را ایفا نماید.
 شافعی خاطرنشان کرد: کسب وکارها خرد و کالن 
به  بیماری  این  از  ناشی  تبعات  به واسطه  در کشور 
چالش های جدی دچار شده اند و دولت باید با همه 
بر  بنا  را  خود  حمایتی  برنامه های  و  بسته ها  توان 

پیشنهاد بخش خصوصی، به مرحله اجرا درآورد.
اتاق های  همراه  به  بازرگانی  اتاق  کرد:  تصریح  او   
رئیس جمهور،  به  نامه ای  در  تعاون  و  اصناف 
از  ویژه  حمایت های  باب  در  را  پیشنهاد هایی 
ارائه   ،۹۹ شهریور  تا  اقتصادی  مختلف  بخش های 
کردند. استمهال سررسید اقساط تسهیالت بانکی، 
مساعد در بحث حق بیمه سهم کارفرما و بدهی های 
یا  استمهال  اجتماعی،  تأمین  سازمان  به  قبلی 
تأمین  سال 13۹۸،  عملکرد  برای  مالیاتی  تخفیف 
نرخ حمایتی  و  با شرایط سهل  سرمایه در گردش 
جهت واحدهای تولیدی و تجاری و... بخشی از این 

پیشنهاد ها را شامل می شدند.
معاون  به  دیگری  نامه  در  کرد: همچنین  اضافه  او 
برای  تا  کردیم  درخواست  رئیس جمهور،  اول 
و  پزشکی  تجهیزات  تهیه  به  بخشیدن  سرعت 
برای  کرونا،  بیماری  با  مرتبط  بهداشتی  کاالهای 
مدتی محدود، واردات اقالم مذکور با سیاست های 
ارز  انتقال  بدون  واردات  اجازه  جمله  از  تشویقی، 
پیگیری  حال  در  موضوع  این  بگیرد.  قرار  مدنظر 
مرکزی، گشایش  بانک  موافقت  در صورت  و  است 

خوبی برای واردکنندگان فراهم خواهد شد.
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از این جلسه به 
نقش تشکل ها در مواجهه با بحران هایی نظیر شیوع 

به  من  کرد:  عنوان  و  اشاره  اپیدمیک  بیماری های 
سهم خود از تمامی فعاالن و تشکل های اقتصادی 
کرده  ورود  عرصه  این  به  خودجوش  به صورت  که 
اطالع رسانی،  راستای  در  را  ارزشمندی  اقدامات  و 
آگاهی بخشی و خدمات دهی برای جامعه به انجام 
رسانده اند؛ تشکر و تقدیر می کنم. امیدواریم شاهد 
مشارکت های روزافزون در این حوزه و همدلی آحاد 

جامعه برای غلبه بر این بیماری باشیم.
پیش آمده  مشکالت  به  توجه  با  همچنین  شافعی 
پیامدهای  از  را  خود  نگرانی  کسب وکارها،  برای 
و  تولیدی  مختلف  بخش های  برای  آن  اقتصادی 
سرمایه گذاری اعالم کرد و گفت: ماه های دشواری را 
پیش رو داریم و باید با تدبیر و همفکری و همچنین 
ورود مؤثر دولت، تا حد امکان از سطح خسران وارد 

آمده به بنگاه های اقتصادی، بکاهیم.
 او در ادامه از تشکیل دو کمیته اجرایی و عملیاتی 
ذیل ستاد پیشگیری از بیماری کرونا در اتاق مشهد 
خبر داد و متذکر شد: این کمیته ها، روند شناسایی 
چگونگی  و  استان  اقتصادی  بنگاه های  ظرفیت 
رفع  به  کمک  برای  مذکور  پتانسیل  از  استفاده 
مشکالت موجود استان )در ارتباط با بیماری کرونا( 
بنگاه های  مشکالت  و  موانع  شناسایی  همچنین  و 
این  شیوع  اثرات  به  توجه  )با  استان  اقتصادی 

بیماری( را پیگیری خواهند کرد.
در این نشست مقرر شد تا نواب رئیس اتاق مشهد 
مدیریت این کمیته ها را عهده دار شوند و جلساتی 
را نیز در این باب برگزار کرده و پیگیری های الزم 

را به ثمر برسانند.
ستاد،  اعضای  از  یک  هر  جلسه  این  در  همچنین 
پیشنهاد های خود را در راستای مسئولیت اجتماعی 
اتاق ارائه کرده و مصوب شد تا پیشنهاد های مذکور 

در کمیته های مربوطه بررسی و اجرایی شوند.
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یادداشت

متن کامل

مترجم: مریم مرادخانی
شیوع کرونا یا کووید-19 حاال به مرحله بحرانی 
رسیده و نظام های سالمت عمومی باید قاطعانه 
برای مهار آن در کشورهای خارج از چین اقدام 
کنند. طبیعتا، همه باید روی مهار و کاهش اثرات 
تاثیرات  اما  کنند.  تمرکز  بیماری  خود  منفی 
اتفاقات روند  بوده.  نیز قابل توجه  اقتصادی آن 
سریعی دارد و با هر اتفاقی که می افتد، شرکت ها 
دارند آرام آرام شرایط را درک می کنند، نسبت 
درس  آن  از  و  می دهند  نشان  واکنش  آن  به 
می گیرند. اخبارها هر روز از اتفاقات غیرمنتظره 
پیش بینی  قبال  که  اتفاقاتی  برمی دارند،  پرده 
این  از  که  واضحی  تصویر  تنها  و  بوده  نشده 
شرایط داریم، مربوط به گذشته است. با وجود 
این، با توجه به تفاوت فاحش شرکت ها از نظر 

آمادگی و لزوم آمادگی برای بحران های آینده، 
مرور  را  آموخته ایم  امروز  تا  آنچه  نیست  بد 
کنیم. ما با نگاهی به تجزیه و تحلیل هایمان که 
هنوز در جریان است و با حمایت مشتریانمان از 
سراسر جهان، توانستیم 12 نکته را جمع آوری 
کنیم که با کمک آنها می توانید نسبت به اتفاقات 
غیرمنتظره واکنش نشان دهید و آموخته ها را در 
اختیار یکدیگر بگذارید، استخراج کنید و به کار 

ببرید.
1- اطالعات خود را »هر روز« به روز کنید: رویدادها 
با سرعت عجیبی اتفاق می افتند و تصویر ذهنی ما 
از شرایط، هر روز دارد تغییر می کند. تنها چند روز 
پیش، همه فکر می کردند این اتفاق محدود به چین 
است و شرایط تحت کنترل است. اما حاال ویروس 
از مرزهای چین عبور کرده و بسیاری از کشورها را 

درگیر کرده و به سرعت درحال گسترش است. این 
به دنبال  باید  و  شده ایم  جدید  فاز  یک  وارد  یعنی 
مهار  برای  فقط  نه  باشیم،  جدیدی  استراتژی های 
آن، بلکه بیشتر برای کاهش اثرات آن. تیم ما ابتدا 
تصمیم گرفتند اخبار را هر 72 ساعت به روزرسانی 
کنند اما حاال وارد یک چرخه روزانه شده ایم که نه 
کلی  چشم انداز  بلکه  کنیم  به روز  را  اطالعات  تنها 

خود را دوباره شکل دهیم.
2- حواستان به چرخه خبر باشد: آژانس های خبری 
جدید«  »خبرهای  روی  تمرکزشان  بیشتر  معموال 
حقایق  میان  معموال  آنها  کلی«.  »تصویر  تا  است 
نرم، حقایق سخت و گمانه زنی ها تفاوت زیادی قائل 
نمی شوند. اخبار دیروز ممکن است نگرش سازمان 
شما نسبت به بحران امروز را تغییر یا شکل دهد. 
سرعت  به  که  می شویم  روبه رو  اطالعاتی  با  وقتی 
درحال تغییرند )مثال یک تکنولوژی جدید یا یک 
نادیده  را  کوچک  نشانه های  ابتدا  معموال  بحران(، 
می گیریم و سپس نسبت به بحران پیش رو، واکنش 
بیش از حد نشان می دهیم بدون آنکه یک تصویر 
کلی، ارزیابی شده و استاندارد از مساله داشته باشیم. 
همزمان با دریافت اخبار جدید، قبل از هرگونه اقدام، 

ابتدا در مورد منبع خبر اطمینان حاصل کنید.
3- فکر نکنید که اطالعات داشتن به معنی آگاهی 
است: در دنیای امروز که همه با هم در ارتباطند، 
دسترسی  بسیاری  اطالعات  منابع  به  کارمندها 
دارند. رهبران سازمان ممکن است با خودشان فکر 
کنند: »وقتی این همه اطالعات و گزارش و تفسیر 
در خارج از سازمان در دسترس همه قرار دارد، الزم 
نیست من کاری انجام دهم.« اما یافته های ما نشان 
می دهد که به اشتراک گذاری خالصه ای از حقایق، 
این  به  کند.  جادو  می تواند  مستمر  به طور  هم  آن 
ترتیب، وقت کارکنان با بحث کردن در مورد اینکه 

هدر  دروغ،  چیزی  چه  و  است  راست  چیزی  چه 
نمی رود. و مهم تر از آن، در مورد یک حقیقت واحد، 

فرضیه های مختلف نمی سازند.
پیش بینی ها  به  اتکا  و  کارشناسان  انتخاب  در   -4
اپیدمی،  بیماری های  کنید:کارشناسان  دقت 
رشته ها  سایر  و  عمومی  بهداشت  ویروس شناسی، 
مجبورند اطالعات پیچیده و متغیر را تفسیر کنند و 
این جزئی از کارشان است. اما طبیعتا، دیدگاه های 
آنها در مورد مسائل مهمی مثل سیاست های مهار 
بهینه و تاثیرات اقتصادی با هم متفاوت است پس 
بهتر است با چند منبع مشورت کنید. هر بیماری 
پیش بینی  غیرقابل  و  فرد  به  منحصر  همه گیری 
این ویروس جدید و  است و ما هنوز داریم درباره 
برای  باید  می کنیم.  کسب  اطالعات  مشخصاتش، 
درک شرایط و راهکارهای نتیجه بخش، یک رویکرد 
تجربی و انعطاف پذیر اتخاذ کنیم، حتی اگر براساس 
نظر یک کارشناس شکل گرفته باشد. رویکرد شما 
تناسب شرایط  به  و  بتواند در مراحل مختلف  باید 

تغییر کند.
بازبینی  مورد  مستمرا  را  شرایط  از  خود  درک   -۵
و  شرایط  از  کلی  تصویر  یک  طرح  دهید:  قرار 
برنامه ریزی برای مقابله با آن، وقتی روی کاغذ بیاید 
به مرور می تواند اینرسی یا مقاومت نسبت به تغییر 
ایجاد کند. یک ضرب المثل چینی می گوید: »یک 
و  کند  صادر  را  دستورات  صبح  باید  خوب  ژنرال 
غروب آنها را تغییر دهد.« اما سازمان های بزرگ، به 
ندرت انعطاف پذیر هستند. مدیران معموال تا کامال 
مطمئن نشده اند، برنامه های خود را اعالم نمی کنند 
و بعد از اعالم آن، نسبت به تغییرش مقاومت دارند 
ایجاد شود  در سازمان سردرگمی  چون می ترسند 
تصمیم  نمی تواند  مدیر  »فالن  بگویند:  بقیه  یا 
یادگیری  برای  یا »اطالعاتش غلط است«.  بگیرد« 

توانایی بقا و موفقیت در دوران غیرقابل پیش بینی

رهبری سازمان تا عبور از بحران کرونا

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3633703-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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نگاه آخر

بیمارستان کوثر سمنان خط مقدم مبارزه با کرونا

https://www.isna.ir/photo/98121612549/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7#8
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