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انتـظارات بخـش خصـوصی از دولـت 
در مواجهـه با کـرونا

علیرضا.کالهی؛.نایب.رییس.کمیسیون.صنعت.اتاق.تهران.در.

یادداشتی.یه.دنیای.اقتصاد.عنوان.کرد:.اپیدمی.»کووید-.1۹«.

دنیا. مردم. کابوس.های. بزرگ.ترین. از. یکی. شاید. روزها. این.

باشد..کابوسی.بی.مرز،.فراگیر.و.قدرتمند.که.بی.توجه.به.غنی.

اروپایی،. و. یا.آسیایی. و.جهان.سومی. یافته. توسعه. فقیر،. و.
آزادانه.از.مرز.همه.کشورها.می.گذرد.

عالوه بر ده ها هزار نفری که در طول چند ماه اخیر در سراسر جهان 
به ویروس کرونا مبتال شده اند، بازارهای مالی هم متاثر از این بیماری 
فراگیر و فرارونده، سقوطی عجیب را تجربه کرده اند. در کشورهای 
درگیر، تعطیلی کسب وکارها، مشاغل و سازمان ها موج تازه ای از یک 
از هجوم  البته  آورده است.ایران هم  را پدید  رکود غیرقابل درمان 
اپیدمی کووید- ۱۹ در امان نمانده و این روزها با ابتالی بسیاری از 
هموطنان مان به کرونا، کشور در شرایطی بحرانی قرار گرفته که عبور 
از آن نیازمند همبستگی و بسیج ملی بین مردم، حاکمیت و نهادهای 

دولتی و مردم نهاد است.
نکته حائز اهمیت در این خصوص میزان پیامدهای منفی اقتصادی شیوع 
کرونا برای صنایع و اقتصاد کشور است. تعطیلی ناگزیری که این روزها به 
کسب وکارها، صنایع و مشاغل تحمیل شده است، اگرچه راهکاری عقالنی 
ابتال به کووید- ۱۹ محسوب می شود،  و منطقی برای شکستن زنجیره 
اما متاسفانه زیان هایی بعضا غیرقابل جبران به پیکره بنگاه های اقتصادی 
وارد می کند. این مساله می تواند آغازگر یک فاجعه جدید باشد و به ایجاد 
موج گسترده و غیرقابل کنترلی از فروپاشی ها و ورشکستگی ها در صنایع 
منجر شود.بدون شک عملکرد دولت در کنترل شیوع ویروس کرونا قابل 
تقدیر است، اما اثربخشی بلندمدت این اقدامات در گرو جلوگیری از ایجاد 
پیامدهای منفی غیرقابل کنترل ناشی از این مساله است. دولت و در نگاهی 
کالن تر حاکمیت باید صنایع، کسب وکارها و مشاغل را از طریق راهکارهای 
معین و تعریف  شده ای از عوارض اقتصادی این بیماری کابوس وار برهاند.

مطالبات مشخص بخش خصوصی از دولت و نهادهای ذی ربط برای مواجهه 

http://www.ieis.ir/fa-default.html
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3619339-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.ieis.ir/fa/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88/%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%AD%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
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احکام.اجرایی.مالیاتی.و.تامین.
اجتماعی.مشمول.تعویق.۳.ماهه.

می.شود
رئیس.اتاق.تعاون.در.نشست.مشترک.با.رئیس.
اجرایی. احکام. تمام. که. کرد. پیشنهاد. جمهور.
مالیاتی.و.تامین.اجتماعی.مشمول.تعویق.۳.ماهه.

شود.که.با.موافقت.رئیس.جمهور.همراه.شد.
پایگاه اطالع  از  به نقل  به گزارش خبرگزاری فارس 
رسانی اتاق تعاون ایران، روز گذشته رئیس جمهوری 
در نشست مشترک با نمایندگان بخش های مختلف 
اقتصاد، بر حمایت از اقشار و کسب و کارهای ضعیف 
با  مشترک  نشست  در  جمهور  رئیس  کرد.  تاکید 
نمایندگان و فعاالن اقتصادی بخش های غیردولتی، با 
برشمردن تصمیمات این نشست برای حمایت از اقشار 
و کسب و کارهای ضعیف جامعه گفت: مردم مطمئن 
باشند، نیازهای بهداشتی و درمانی و همچنین ارزاق 
تامین  آنها  نیازمندی  های ضروری زندگی  و  عمومی 
شده و در حد امکان هم دولت حمایت خود را نسبت 
به اقشار و کسب و کارهای ضعیف انجام خواهد داد. 
بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون نیز در این نشست 
از شیوع ویروس  ایجاد شده ناشی  با بیان مشکالت 
کرونا برای فعاالن اقتصادی و تعاونگران و آسیب های 
ناشی از آن، تعویق اجرای احکام سازمان امور مالیاتی 
و سازمان تامین اجتماعی را پیشنهاد داد. بنابر این 
گزارش، رئیس جمهور ضمن موافقت با این پیشنهاد 
بیان داشت: تمام احکام اجراییه سازمان امور مالیاتی 
و سازمان تامین اجتماعی در مورد موسسات و فعاالن 
اقتصادی و سایر موارد آن اعم از مسدود کردن حساب 
بیفتد و در  تعویق  به  ماه  تا سه  اموال،  توقیف  ها و 
حد امکان هم دولت حمایت خود را نسبت به اقشار و 

کسب و کارهای ضعیف انجام خواهد داد.

موثر با عواقب اقتصادی کووید- ۱۹ به شرح زیر است:
وصول  در  اقتصادی  فعاالن  اینکه  به  توجه  با   -۱
با  خود  تعهدات  پرداخت  همچنین  و  مطالبات 
چالش های جدی مواجه شده اند، الزم است که تمامی 
بانک های سراسر کشور به مدت ۶ ماه از تاریخ یک 
اسفند ۹۸ تا یک مرداد ۹۹ از دریافت وجه اقساط یا 
مطالبات خویش از بخش خصوصی خودداری کنند. 
همچنین به دلیل کمبود شدید نقدینگی بخشودگی 
برای جرائم تسهیالت بانکی در نظر گرفته شده و از 
برگشت زدن چک های فعاالن اقتصادی به ویژه افراد 

حقیقی و حقوقی خوش حساب خودداری شود.
2- کلیه شعب و حوزه های مالیاتی در سراسر کشور 
ضمن اخذ لیست های مالیاتی و اظهارنامه های مالیات 
فعاالن  از   ۹۸ زمستان  ماه  سه  دوره  افزوده  ارزش 
کسب وکار در همه حوزه ها، به مدت سه ماه از مهلت 
قانونی یک اردیبهشت ۹۹ لغایت ۳۱ تیرماه ۹۹ از 

دریافت مالیات خودداری کنند.
۳- کلیه شعب و حوزه های بیمه تامین اجتماعی در 
سراسر کشور ضمن اخذ لیست های بیمه از فعاالن 
کسب وکار به مدت سه ماه از تاریخ ۱۵ اسفند ۹۸ 
لغایت ۱۵ اردیبهشت ۹۹ افراد حقیقی و حقوقی را از 

پرداخت حق بیمه معاف کنند.
۴- معوق ماندن مطالبات بخش خصوصی از دولت و 
دستگاه های اجرایی کشور در شرایطی که شیوع کرونا 
کسب وکار  فعاالن  برای  زیانباری  اقتصادی  تبعات 
ایجاد کرده است تعطیلی و ورشکستگی بحران ناشی 
و  کارگران  می تواند  و  کرده  تشدید  را  روند  این  از 
کارکنان واحدهای تولیدی پیمانکاری و خدماتی که 
حقوق و دستمزد چند ماه خود را دریافت نکرده اند، 

تحت تاثیر قرار دهد.
مقتضی  تمهیدات  که  است  ضروری  بنابراین 
مانده  معوق  مطالبات  پرداخت  در  تسریع  برای 

بخش خصوصی تا پیش از پایان سال صورت پذیرد. 
باید  اسالمی  شورای  مجلس  و  دولت  عالوه  به 
پیش بینی های مقتضی را در الیحه بودجه ۹۹ برای 
اولویت بخشیدن به پرداخت مطالبات بخش خصوصی 

به ویژه در حوزه صنایع زیرساختی درنظر بگیرند.
۵- با عنایت به اینکه شیوع بیماری های واگیردار جزو 
عمومی  شرایط  در  و  دارد  قرار  فورس ماژور  شرایط 
پیمان به صراحت به آن اشاره شده است، مقتضی 
رفتن  بین  از  تا  کشور  اجرایی  دستگاه های  است 
اپیدمی و خطر ابتالی کارکنان و کارگران واحدهای 
قراردادهای  ویروس  این  به  پیمانکاری  و  تولیدی 
مرتبط با بخش خصوصی را حداقل به مدت سه ماه 
به  توجه  با  همچنین  دهند.  قرار  تنفس  شرایط  در 
اینکه مواد اولیه عمده تجهیزات تولیدی داخل کشور 
از طریق چین تامین می شود و به دلیل شیوع ویروس 
اوایل  از  اولیه  مواد  واردات  مذکور،  کشور  در  کرونا 
است  الزم  است،  شده  مختل  میالدی  جدید  سال 
که تاخیرات مرتبط با این موضوع در قراردادها مجاز 

شمرده شود.
کشور  اقتصاد  کنونی  شرایط  اینکه  به  توجه  با   -۶
کاهش  شدت  به  را  تولیدی  واحدهای  نقدینگی 
داده، امکان تزریق غیرمستقیم منابع مالی از طریق 
نیاز صنعت  مورد  اولیه  مواد  فروش  کردن  اعتباری 
که از طریق صنایع باالدستی کشور تامین می شود، 

فراهم شود.
و  بین المللی  به محدود شدن مراودات  توجه  با   -۷
بانکی در شرایط کنونی تحریم و شیوع ویروس کرونا 
رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان تا پایان خرداد ۹۹ 

تمدید شود.
و  ظرفیت های صنعتی  امروز  که  است  این  واقعیت 
اقتصادی کشور که در طول چهار دهه اخیر توسعه و 
پیشرفت کشور را رقم زده، در شرایطی مخاطره آمیز 

صنعتی  امروز  پتانسیل های  است.  گرفته  قرار 
نظیر دولت  کشور، حاصل چهار دهه مشارکت کم 
و بخش خصوصی در ایجاد زیرساخت های توسعه ای 
است. بنابراین حاال که مشکالت و چالش های متعدد 
سال ها است توان بخش خصوصی را به تحلیل برده 
نباید اجازه داد که شیوع ویروس کرونا به آخرین و 

مهلک ترین ضربه بر پیکره کسب وکارها بدل شود.
اگر این پیشنهادها به عنوان راهبردهایی برای عبور 
از بحران های اقتصادی ناشی از شیوع کرونا در نظر 
بدون  اپیدمی  این  از  ناشی  خسارات  نشود،  گرفته 

شک غیرقابل جبران خواهد بود.

نشریه.ستبران.منتشر.شد
سندیکای. ستبران. نشریه. از. شماره. آخرین.
عنوان. به. و. .121 شماره. به. ایران. برق. صنعت.
آخرین.شماره.سال.۹8.منتشر.شده.است..در.
این.شماره.در.بخش.پرونده.با.عنوان.»بیم.های.
و. یادداشت.ها. گزارش.ها،. .»۹۹ امید. کم. بودجه.
مدیره. هیات. اعضای. از. مختلفی. مصاحبه.های.
اسالمی،. شورای. مجلس. نمایندگان. سندیکا،.
و. تهران. و. ایران. بازرگانی. های. اتاق. اعضای.
اقتصادادانان.درباره.بودجه.۹۹..تهیه.و.درج.شده.
است..در.بخش.مربوط.به.نگاه.ویژه.نیز.با.عنوان.
»فراز.و.نشیب.شرکت.های.مشاور«.یادداشت.ها.و.
مصاحبه.هایی.از.اعضای.کمیته.مهندسی.مشاور.
ایران.درباره.چالش.های. برق. سندیکای.صنعت.

این.حوزه.تهیه.شده.است..
جهت مشاهده اینجا کلیک کنید
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مشاور.مالیاتی.اتاق.اصناف.با.اشاره.به.درگیری.

۹۰.درصد.اصناف.در.شرایط.کنونی.تصریح.کرد:.

این. از. تولیدی. واحد. هزار. حاضر.65۰. حال. در.
بابت.آسیب.دیده.اند.

و  »صبح  برنامه  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
گفتگو« رادیو گفتگو با موضوع تعویق در پرداخت 
و تقسیط مالیات برای اصناف با حضور محمدرضا 
ارتباط  اتاق اصناف  و در  جعفریان مشاور مالیاتی 

پور کارشناس حوزه  با دکتر سیاوش غیبی  تلفنی 
مالیات پخش شد.

شیوع  دنبال  به  اصناف  اینکه  بیان  با  جعفریان 
ویروس کرونا وضعیت بسیار بدی پیدا کردند گفت: 
رستوران ها، شیرینی فروش ها و آجیل فروش ها، 
پوشاک و همه اصناف درگیر این قضیه شدند و اگر 
دولت کمک نکند وضعیت اصناف و اقتصاد تا دو سه 

ماه آینده بغرنج و به شدت سخت تر خواهد شد.
وی در رابطه با نقش اصناف در اقتصاد کشور افزود: 
نمی توان گفت همه اصناف صدردصد سالمت کار 
تخلف  هم  تعدادی  است  ممکن  چراکه  کنند  می 
اندک  بسیار  اصناف  در  متخلفان  تعداد  اما  کنند 

است و اکثر آن ها همیشه در خدمت مردمند.
مشاور مالیاتی اتاق اصناف درخصوص تاثیر پذیری 
صنفی  هر  داشت:  بیان  کنونی  شرایط  از  اصناف 
می  ارائه  را  خدمات  از  ای  مجموعه  که  همانطور 
دهد در مقابل دهها خدمات هم دریافت می کند 
بنابراین اصناف از تولید تا توزیع مجموعه هایی به 
هم پیوسته اند که به دنبال شیوع کرونا همه آن ها 

در سراسر کشور درگیر شدند.
جعفریان با اشاره به درگیری ۹۰ درصد اصناف در 
شرایط کنونی تصریح کرد: در حال حاضر ۶۵۰ هزار 
واحد تولیدی از این بابت آسیب دیده اند اما مشکل 
نیست  سال  پایان  در  فقط  اصناف  دیدگی  آسیب 
مگر در اول سال که سیل آمد هم وضعیت خوب 

بود؟!
مشاور مالیاتی اتاق اصناف تأکید کرد: سازمان امور 
مالیاتی و دولت باید بسته مناسبی را برای اصناف 
های  پرونده  به  رسیدگی  فرآیند  و  گیرد  نظر  در 

مالیاتی نیز باید به روز رسانی شود.
پور  غیبی  رادیویی،  برنامه  این  ادامه  در  همچنین 
اظهار داشت: از آنجایی که یک ماه آخر سال یعنی 

و  محصول  آوری  جمع  برای  طالیی  ماه  اسفند، 
درآمدزایی اصناف بوده لذا می توانند در اظهارنامه 

سال ۱۳۹۸ این موارد را متذکر شوند.
از  بخشی  افزود:  مالیاتی  امور  کارشناس  این 
مالیات  پرداخت  تمدید  و  تقسیط  مانند  اختیارات 
در  که  است  مالیاتی  امور  سازمان  خود  به  مربوط 
دل قانون مالیات های مستقیم دیده شده و بخش 
روال  اگر  است.  دولت  هیئت  به  مربوط  هم  دیگر 
آسیب پذیری ناشی از شیوع کرونا ادامه پیدا کند 
ما نیازمند تصویب قانون در مجلس هستیم تا یک 

وقفه و تنفس به واحدهای آسیب دیده داده شود.
غیبی پور متذکر شد: مالیات بر درآمد یعنی واحد 
صنفی باید سهمی از محل درآمد را به حکومت به 
نیمه  واحدها  اکثر  وقتی  اما  بپردازد  مالیات  عنوان 
تعطیلند و درآمدی حاصل نمی شود یعنی مالیاتی 
مالیات  مامور  برای  هم  این  و  شود  داده  نباید  هم 

قابل قبول است.
اقتصادی  دیدگی  آسیب  تفاوت  به  اشاره  با  وی 
اصناف از شیوع کرونا گفت: به عنوان مثال اوج کار 
صنف آجیل فروشان در شب یلدا و پایان سال است 
لذا میزان آسیب پذیری این صنف از دیگر اصناف 
به مراتب بیشتر است اما همه اصناف به هم وابسته 
اند و همگی از این شرایط آسیب می بینند ضمن 
اینکه بسیاری از کارگران نیز در واحدهای تولیدی 
بیکار شدند که این افراد هم باید شناسایی و از آن ها 

حمایت شود.
به  توجه  با  شد:  یادآور  مالیات  حوزه  کارشناس 
کاهش فروش نفت و شرایط تحریم، در حال حاضر 
مردم  بین  که  نیست  دولتی  درآمد  سبد  در  پولی 
توزیع شود و همین پولی هم که قرار شده دولت 
بانک  از  گرفتن  وام  با  سختی  به  باید  کند  کمک 

جهانی و سایر روندها فراهم شود.

آسیب.دیدگی.۹۰.درصد.اصناف.از.شیوع.ویروس.کرونا
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وضعیت. به. اشاره. با. مرکزی. بانک. کل. رئیس.

اقتصادی.کشور،.حجم.نقدینگی.و.وضعیت.ذخایر.

ارزی،.کاهش.15درصدی.نرخ.تورم.در.سال.۹۹.را.
پیش.بینی.کرد.

فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
امشب  تیر  گفت وگوی  برنامه  در  عبدالناصر همتی 
پرداخت  ماهه  سه  تعویق  خصوص  در  خبر  شبکه 
اظهار  شغلی  گروه   ۱۰ و  قرض الحسنه  تسهیالت 
بانک  و  دولت  در  که  تصمیماتی  براساس  داشت:  
کرونا،  شیوع  اقتصادی  آثار  خصوص  در  مرکزی 
پرداخت اقساط تسهیالت کسب و کارهای زیان دیده 
از کرونا سه ماه به تعویق می افتد و البته براساس 
مشمول  تعویق  این  اعتبار  و  پول  شورای  مصوبه 

جریمه نمی شود.
وی با بیان اینکه گیرندگان تسهیالت قرض الحسنه 
تا سه ماه الزم نیست اقساط خود را پرداخت کنند، 
افزود: در فضای مجازی نوشته بودند که بانک ها از 

حساب افراد برداشت کرده اند اما با توجه به اینکه 
ابالغ  تا  و  داریم  کشور  سطح  در  شعبه  هزار   2۰
بخش نامه و طی شدن بروکراسی اداری ممکن است 
انجام  برداشتی  اگر  اما  باشد  افتاده  اتفاقی  چنین 
شده باشد بانک ها مؤظف هستند پول را به حساب 

افراد بازگردانند.
رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: بانک ها همراهی 
ماه های  اقساط  و  باشند  داشته  مردم  با  بیشتری 
این  مشموالن  از  را  اردیبهشت  و  فروردین  اسفند، 

طرح مطالبه نکنند.
همتی با اشاره به تصمیمی دیگر این بانک مبنی بر 
قطع نشدن ارائه خدمات بانکی برای افرادی که در 
اردیبهشت چک برگشتی  تا  دوره سه ماهه اسفند 
دارند، گفت: این افراد سه ماه مهلت دارند همچنان 
چک  دارنده  ولی  کنند  استفاده  بانکی  خدمات  از 
را همچنان طلب کرده و حتی  پول خود  می تواند 
شکایت حقوقی کند و ما در رویه قضایی دخالتی 

نمی کنیم.
وی با اشاره به افزایش سقف نقل و انتقال وجه از 
همچنین  تومان،  میلیون   ۱۰ به  تومان  میلیون   ۳
 ۵۰۰ به   2۰۰ از  نقد  وجه  برداشت  امکان  افزایش 
این  از طریق خودپردازها گفت: برخی  تومان  هزار 
در  اسکناس  کار  این  با  که  می کنند  مطرح  را  نقد 
گردش افزایش می یابد و موجب شیوع کرونا می شود 
اما ما این اختیار را برای مشتریان قرار دادیم و اگر 

بخواهند می توانند مبالغ کمتری را دریافت کنند. 
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به اجرای 
رمز دوم پویا در شبکه بانکی اظهار داشت: با وجود 
تراکنش های  کاهش  بر  مبنی  پیش بینی ها  برخی 
بانکی پس از اجرای طرح رمز دوم پویا در بهمن ماه 
داشت  آذر رشد  و  به دی  نسبت  تراکنش ها  حجم 
به طوری که در ماه بهمن میزان تراکنش ها به ۹۹ 
میلیون عدد رسید، همچنین متوسط تراکنش های 
افزایش  تومان  هزار   ۶۵۰ به   ۴۵۰ از  وجه  انتقال 
کارمندان  از  قدردانی  و  تشکر  همتی ضمن  یافت. 
این  شعب  و  بانک ها  مدیران  به  ما  گفت:  بانک ها 
اختیار را داده ایم که شرایط کار را برای کارمندان 
تسهیل کرده و حتی در صورت امکان کارمندان را 
مردم خواست  از  کنند. وی همچنین  شیفت بندی 
فوریت  و  ضرورت  که  را  بانکی  کارهای  برخی 

چندانی ندارد را به آینده موکول کنند.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که 
با توجه به سلطه آمریکا بر صندوق بین المللی پول 
 ۵ وام  دریافت  برای  ما  درخواست  به  صندوق  این 
میلیارد دالری پاسخ خواهد داد، گفت: اوالً این حق 
حق  این  از  است  سال  ما شصت  که  چرا  است  ما 
این  اختیار  در  ما  پول  سال ها  و  نکرده ایم  استفاده 
صندوق بوده است و وقتی ما در حال حاضر به این 

پول نیاز داریم چرا از آن استفاده نکنیم.

پاسخ  و  را داده ایم  این درخواست  ما  افزود:  همتی 
این درخواست نشان می دهد که چقدر در  به  آنها 
این ادعای آنها برای کمک به ایران مصمم هستند؛ 
تاکنون من احساس نکرده ام که مشکل خاصی باشد 
و همکاران من هم مدام پیگیر این مسئله هستند 
و در حال ارسال ایمیل و دریافت پاسخ آنها در این 

زمینه هستند.
سوی  از  مخالفتی  نمی کنم  فکر  اینکه  بیان  با  وی 
گفته  کرد:  تصریح  باشد،  داشته  وجود  صندوق 
می شود دریافت وام از صندوق با شرط و شروط هایی 
همراه است اما اصاًل اینگونه نیست و در شرایطی که 
ما در تحریم هستیم و نقل و انتقال پول سخت است 

برای نحوه بازپرداخت آن در حال مذاکره هستیم.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: این ۵ میلیارد 
تهیه  و  مردم  نیاز  مورد  کاالهای  تأمین  برای  دالر 
دارو و تجهیزات پزشکی در مبارزه با ویروس کرونا 
مورد استفاده قرار می گیرد و این حق ملت ما است.
بسیار  ایران  ارزی  ذخایر  اینکه  بر  تأکید  با  همتی 
تاکنون حدود  ابتدای سال  از  مناسب است، گفت: 
کرده ایم  تأمین  ارز  واردات  برای  دالر  میلیارد   ۳۹
نیست.  رقمی  آن  مقابل  در  دالر  میلیارد   ۵ این  و 
در  ما  که  است  شده  موجب  آمریکا  تحریم های 
از  با این حال  اما  مخارج ارزی خود احتیاط کنیم 
حق خودمان برای دریافت وام از صندوق بین المللی 

پول استفاده خواهیم کرد.
وجود  ارز  تأمین  برای  مشکلی  اینکه  بیان  با  وی 
ندارد، خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تاکنون برای 
واردات کاالهای اساسی ۱۴.۸ میلیارد دالر کاالی 
روزهای  در  اینکه  با وجود  و  کرده ایم  وارد  اساسی 
مردم  و  مطرح شد  کشور  در سطح  شایعاتی  اخیر 
برای خرید به بازار مراجعه کردند اما با وجود افزایش 
این تقاضا دیدید که فردای آن روز فروشگاه ها پر از 
متن کامل

پیش.بینی.تورم.2۰.درصدی.در.سال.۹۹

http://www.ieis.ir/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-20-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-99/
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جزئیات.نامه.کنفدراسیون.صادرات.به.نهاوندیان

.مالیات.بر.ارزش.افزوده.صادرات.را.علی.الحساب.برگردانید
کنفدراسیون.صادرات.ایران.با.ارسال.نامه.ای.به.معاون.اقتصادی.رئیس.جمهور.پیشنهاد.کرد.تا.به.دنبال.
آسیب.های.اقتصادی.ناشی.از.شیوع.کرونا.و.توقف.صادرات.در.برخی.از.مرزها،.حداقل.بخشی.از.مالیات.

بر.ارزش.افزوده.صادرکنندگان.به.صورت.علی.الحساب.بازگشت.داده.شود.
جزئیات نامه کنفدراسیون صادرات به نهاوندیان/ مالیات بر ارزش افزوده صادرات را علی الحساب برگردانید

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، محمد الهوتی  با ارسال 
نامه ای به محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران 

قوا، پیشنهاداتی را جهت حمایت از حوزه صادرات غیرنفتی ارائه داد. 
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در این نامه پیشنهاد کرد تا به دنبال آسیب های اقتصادی ناشی از شیوع 
کرونا و توقف صادرات در برخی از مرزها، حداقل بخشی از مالیات بر ارزش افزوده سال ۹۸ صادرکنندگان 

به صورت علی الحساب بازگشت داده شود. 
در بخشی از این نامه آمده است: »گره زدن استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات به رفع تعهد ارزی در 
قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور، منع قانونی را پیش روی سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران برای همراهی با صادرکنندگان در استرداد منابع پرداختی بابت مالیات بر ارزش افزوده قرار 
داده است. لذا نظر به امکان گره گشایی در این حوزه تنها با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، لذا 
خواهشمند است  پیشنهاد مذکور  به منظور حمایت از جامعه صادرکنندگان کشور در شرایط کنونی به 
فوریت در دستور کار جلسات این شورا قرار گرفته تا با استفاده از منابع بلوکه شده خود صادرکنندگان و 
بدون بار مالی بر دولت از صادرکنندگان حمایت شود و راه را برای ادامه مسیر تولید به منظور صادرات، 

هموار نماید.«

تدوین.بسته.حمایت.از.صنایع.کرونازده

پیشنهاد.تعویق.در.مالیات.ها.و.
استمهال.وام.ها

و. معدن. صنعت،. وزارت. برنامه. و. طرح. معاون.

تجارت.از.تدوین.بسته.حمایت.از.تولید.در.برابر.
آثار.منفی.کرونا.خبر.داد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شاتا، سعید 
اقتصادی  پیامدهای  و  آثار  اینکه  بیان  با  زرندی 
ناشی از شیوع بیماری کرونا در بخش های مختلف 
تولید و تجارت کشور مورد بررسی قرار گرفته است، 
با  با بخش های مرتبط  افزود: در جلسات مختلف 
حوزه صنعت، معدن و تجارت، چالش ها و مشکالت 

بررسی شد تا برای کاهش این پیامدها برنامه ریزی 
و اقدامات الزم صورت گیرد.

از  ناشی  تقاضا مهمترین چالش  وی گفت: کاهش 
های  رسته  برخی  که  طوری  به  است،  کرونا  بروز 
بین  دیگر  برخی  و  اند  شده  تعطیل  کامال  صنفی 
کردند.  تجربه  را  تقاضا  کاهش  درصد   ۷۰ الی   ۵۰
مابقی صنوف نیز به همین منوال با کاهش تقاضای 

کمتری مواجه بوده اند.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
کرونا  بیماری  شیوع  درگیر  کشورهای  کرد:  اضافه 
بیماری  اقتصادی  منفی  آثار  کاهش  هدف  با  نیز 
را  متناسبی  ابزارهای  و  حمایتی  های  بسته  کرونا 
بکار گرفته اند. چین، مالزی، ایتالیا، کره جنوبی و ... 

از جمله این کشورها هستند.
شرایط  با  متناسب  پیشنهادی  بسته  گفت:  زرندی 
آن،  براساس  تا  داریم  تدوین  حال  در  موجود 

حداالمکان این پیامدها مدیریت شود.
وی گفت: راهکارهای پیشنهادی مدیریت پیامدهای 
سیاستی  راهکارهای  بخش  سه  در  ایران  در  کرونا 
و  کارهای خرد  تقاضا و کسب   طرف عرضه، طرف 

در حال تهیه است.
کرد:  تاکید  صمت  وزارت  برنامه  و  طرح  معاون 
بخشی از این راهکارها مرتبط با بخش های کالن 
اقتصادی کشور بوده و بخشی از آن مربوط به وزارت 

صنعت، معدن و تجارت است.
زرندی افزود: کاهش و به تعویق انداختن پرداخت 
مالیات های  از  اعم  کارها  و  کسب  هزینه ای  های 
به  و  کاهش  افزوده،  ارزش  بر  مالیات  مستقیم، 
و  کارفرمایان  سهم  بیمه  حق  انداختن  تعویق 
استمهال،  و  شرایط  شدن  عادی  زمان  تا  کارگران 
تمدید سررسید یا تجدید وام بانک ها و صندوق های 

حمایتی از جمله این پیشنهادات است.
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متن کامل

مهر.گزارش.می.دهد؛

غفلت.بودجه.ای.مجلس/.باز.هم.
7۰.درصد.دخل.و.خرج.دولت.

شفاف.نشد
امسال.هم. اسالمی،. نمایندگان.مجلس.شورای.
چون.سال.های.گذشته.فرصت.کافی.برای.بررسی.
این. از. و. نگذاشتند. دولتی. شرکت.های. بودجه.

بخش.مهم.مغفول.ماندند.
خبرگـزاری مهـر، گروه سیاسـت - زهـرا علیدادی؛ 
بخش هـای  از  یکـی  دولتـی  شـرکت های  بودجـه 
بسـیار مهـم الیحـه دخـل و خـرج کشـور اسـت و 
منشـأ این اهمیت آن اسـت که بخش قابل توجهی 
از درآمـد کشـور را بـه خـود اختصـاص می دهد. با 
ایـن حـال، معمـوالً بودجـه شـرکت های دولتـی به 
دالیلـی چـون زمان بـر بـودن بـه صـورت دقیق در 
مجلس شـورای اسـالمی بررسی نمی شـود و همین 
امـر منجـر بـه هـرج و مرج هـای مالـی گسـترده و 

زیـان ده شـدن این شـرکت ها شـده اسـت.
غالمرضـا کاتب رئیس کمیسـیون تدویـن آئین نامه 
داخلـی مجلـس ایـن موضـوع را تأییـد می کنـد و 
می گویـد: متأسـفانه هیـچ زمانـی جـدول پیوسـت 
۳ قانـون بودجـه در مجلـس مـورد بررسـی قـرار 
نگرفتـه و ایـن بـه معنـای آن اسـت کـه ۷۰ درصد 
بودجـه عمومی کشـور از جمله بودجه شـرکت های 
دولتـی، بـه جهـت ضیـق وقـت در مجلـس مـورد 

رسـیدگی قـرار نمی گیـرد.
شـورای  مجلـس  نماینـدگان  راسـتا،  همیـن  در 
اسـالمی در مـرداد مـاه امسـال مصوبـه ای را جهت 
شـفافیت بودجـه شـرکت های دولتـی بـه تصویـب 
رسـاندند و دولـت را مکلـف کردنـد کـه ۱۵ آبـان 
مـاه هـر سـال یعنی یـک ماه زودتـر از ارائـه الیحه 
بودجـه عمومـی کشـور، گـزارش عملکـرد بودجـه 
حسابرسـی  مالـی  صورت هـای  و  گذشـته  سـال 
و عملکـرد  تفصیلـی سـال جـاری  بودجـه  شـده، 
بودجه مصوب شـش ماهه اول سـال جـاری تمامی 
شـرکت های دولتـی، بانک هـا و مؤسسـات انتفاعی 
وابسـته بـه دولت را بـه مجلس ارائه کنـد تا فرصت 

کافـی بـرای بررسـی آن وجـود داشـته باشـد.
محمدرضـا صباغیـان عضـو فراکسـیون نمایندگان 
والیـی مجلـس در گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر ابـراز 
امیـدواری کـرد کـه ایـن اقـدام گامـی اساسـی در 
شـفافیت بودجه هنگفت شـرکت های دولتی باشـد 
و اظهـار داشـت: بودجـه شـرکت های دولتـی کـه 
دو سـوم بودجـه کل کشـور را بـه خـود اختصـاص 
می دهـد، تاکنـون هنـگام تصویب در جلسـه علنی 
مصوبـه  بـا  کـه  نمی گرفـت  قـرار  بررسـی  مـورد 
مجلـس مبنـی بر شفاف سـازی بودجه شـرکت های 
دولتـی، بـرای اولیـن بار بودجـه این بخش توسـط 

مجلـس مـورد بررسـی قـرار خواهـد گرفت.

دخل و خرج دولتی ها در دست مجلس
خدابخشـی  محمـد  کـه  بـود  مـاه  آبـان  اواسـط 
در  مجلـس  بودجـه  و  برنامـه  کمیسـیون  عضـو 
گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر، گفـت: سـازمان برنامه و 
بودجـه بـرای اولیـن بـار گـزارش عملکـرد بودجـه 
شـرکت های دولتـی را در خصـوص عملکـرد سـال 
گذشـته و ۶ ماهـه اول امسـال بـه صـورت تفکیک 

شـده بـه مجلـس ارائـه کـرده اسـت.
وی بیـان کـرد: طبـق آئین نامـه داخلـی مجلـس 
ایـن گـزارش بـه کمیسـیون بودجـه ارجاع شـده و 
کمیسـیون بودجـه نیـز از دیـوان محاسـبات بـرای 
اول  ماهـه   ۶ و  گذشـته  سـال  عملکـرد  بررسـی 
امسـال بودجـه شـرکت های دولتـی نظـر خواسـته 
کـه آنهـا این نظـرات را اعـالم می کنند تـا در زمان 
تصویـب بودجـه سـال ۹۹ مـورد توجـه قـرار گیـرد.

ذکر این نکته الزم اسـت که در سـال های گذشـته 
بودجـه  پیوسـت  بـه  دولتـی  بودجـه شـرکت های 
ارائـه می شـد و امسـال هـم بـه پیوسـت بودجـه 
سـال ۹۹ ارائـه شـد اما زودتـر از الیحـه بودجه کل 
کشـور بـه مجلـس ارائه شـد تا بلکـه نماینـدگان و 
بـه ویژه اعضای کمیسـیون تلفیق فرصت بیشـتری 
بـرای بررسـی منابع و مصـارف شـرکت های دولتی 

باشند. داشـته 
در واقـع، ارائـه گزارش عملکرد بودجه شـرکت های 
بهانـه  مجلـس،  بـه  بـه صـورت جداگانـه  دولتـی 
را از نماینـدگان و بـه ویـژه کسـانی کـه بررسـی 
بـه وجـود  را منـوط  بودجـه شـرکت های دولتـی 
گـزارش عملکـرد شـرکت ها در سـال های گذشـته 
می دانسـتند، گرفـت و انتظـار می رفـت کـه آنـان 
امسـال بودجـه شـرکت های دولتـی را بـه دقت زیر 

قـرار دهند. ذره بیـن 
بـا وجـود ایـن هیـچ گونـه خبـری دال بـر اینکـه 

بودجـه شـرکت های دولتـی امسـال مـورد بررسـی 
دقیق تـری قـرار گرفتـه باشـد، نیافتیم و بـه همین 
دلیـل سـراغ برخـی از نماینـدگان رفتیـم تـا آنـان 
دربـاره چنـد و چـون بررسـی بودجـه شـرکت های 

دولتـی ۹۹ اطالعاتـی بـه مـا دهند.
محمدجـواد ابطحـی عضـو فراکسـیون نماینـدگان 
والیـی در گفتگـو بـا مهـر دربـاره نحـوه رسـیدگی 
بـه بودجـه شـرکت های دولتـی در مجلـس، گفت: 
بـه  صرفـاً  را  دولتـی  شـرکت های  بودجـه  دولـت 
کمیسـیون برنامـه و بودجـه و کمیسـیون تلفیـق 
نماینـدگان مجلـس  دیگـر  و  کـرد  ارائـه  مجلـس 

از بودجـه شـرکت های دولتـی ندارنـد. اطالعـی 
وی تصریـح کـرد: البتـه علـی رغـم اینکـه بودجـه 
شـرکت های دولتی سـال ۹۹ به اعضای کمیسـیون 
تلفیـق و برنامـه و بودجه مجلس ارائه شـده اسـت، 
امـا خبرهایـی داریـم مبنی بـر اینکه ایـن افراد هم 
بـه موضـوع بررسـی بودجـه شـرکت های دولتـی 

نکردند. ورود 
ایـن پایـان کار نبود و برای کسـب اطالعات بیشـتر 
دربـاره میـزان رسـیدگی بـه بودجـه شـرکت های 
دولتـی، موضـوع را از سـه نفر از اعضای کمیسـیون 

تلفیـق بودجـه ۹۹ هم پیگیـری کردیم.
حسـینعلی حاجی دلیگانـی عضو کمیسـیون تلفیق 
بودجـه در گفتگـو بـا خبرنـگار مهر گفـت: مجلس 
شـورای اسـالمی امسـال هم به بودجه شرکت های 
دولتـی ورود چندانـی نداشـت و صرفـاً نماینـدگان 
مجلـس بودجـه عمومـی کشـور و آن هـم در حـد 

احـکام بودجـه ۹۹ را بررسـی کردند.
عضـو کمیسـیون برنامـه و بودجـه مجلس شـورای 
مجلـس  نماینـدگان  کـرد: ضعـف  بیـان  اسـالمی 
باعـث شـد که امسـال هم مثل سـال های گذشـته 
قـرار  بررسـی  مـورد  دولتـی  شـرکت های  بودجـه 

https://www.mehrnews.com/news/4875343/%D8%BA%D9%81%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%86%D8%B4%D8%AF
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ستاری.خبر.داد

آغاز.تولید.کیتهای.تشخیص.
کرونا.از.هفته.آینده

.6 اینکه. بیان. با. جمهور. رئیس. علمی. معاون.

کیت.های. کننده. تولید. شرکت.های. با. قرارداد.

قرار. گفت:. است،. شده. منعقد. کرونا. تشخیص.

توسط. دیگری. نیاز. مورد. دستگاه.های. است.
شرکت.ها.به.تولید.برسند.

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری در اینستاگرام 
خود نوشت: در چند سال گذشته و با سیاست های 
بوم  زیست  فناوری  و  علمی  معاونت  در  اجرا شده 
کشور  در  بیوتکنولوژی  حوزه  در  مناسبی  بسیار 

ایجاد شده است.
دانشگاه ها،  از  مجموعه ای  افزود:  همچنین  وی 
و  استارتاپها  آنها،  از  مهمتر  و  محققان  اساتید، 
شرکت های دانش بنیان باعث شده اند که هم اینک 
زیست  اقتصاد  و  فناوری  و  علم  توسعه  در  ایران 
فناوری قدرت اول منطقه و سوم آسیا باشد. حجم 
اقتصاد زیست فناوری در آینده ایران به حدود ۱۰ 

درصد کل اقتصاد کشور خواهد رسید.
معاون علمی رئیس جمهور گفت: ولی این ویروس 
چموش باعث شد که ما به روی دیگر سکه زیست 
فناوری پی ببریم و آن بخش امنیت زیستی کشور 
زیست  توسعه  نوشت:  همچنین  ستاری  است. 
فناوری فقط توسعه اقتصادی کشور نیست )گاهی 
یک گرم داروی زیستی قیمتی معادل یک میلیون 
یورو دارد( بلکه توسعه امنیت کشور است. در این 
بنیان  دانش  شرکت های  و  محققین  کوتاه  مدت 
قرارداد   ۶ داده اند.  انجام  را  مهمی  بسیار  اقدامات 
برای توسعه ساخت کیت های تشخیص کرونا بسته 

شده است.

آغاز تولید کیت های تشخیص کرونا از هفته آینده
 ۳ تشخیصی  کیت های  خوشبختانه  وی  گفته  به 
شرکت به تأیید اولیه رسیده است و تا هفته آینده 
شد.  خواهد  عرضه  شرکت ها  از  برخی  انبوه  تولید 
در  کم  مدت  این  در  تشخیص  کیت های  ساخت 
علمی  اشراف  عمق  نشاندهنده  خصوصی  بخش 

جامعه زیست فناوری کشور است.
این شرکتها  از  بسیاری  افزود: گرچه هنوز  ستاری 
می کنند،  طی  را  خود  نوپایی  و  استارتاپی  دوره 
یک  با  عیار  تمام  جنگ  یک  در  درگیری  آمادگی 
ویروس بسیار پیچیده را ندارند ولی بسرعت در حال 
حوادث  با  مقابله  برای  الزم  دانش  و  هستند  رشد 
این چنینی را به دست آورده اند. ضمن اینکه همین 
شرکتها در حال تولید پیچیده ترین داروهای ساخت 
کلیه  و  هستند  بیماری  این  با  مقابله  برای  داخل 
»ایران  درمانی،  مراکز  در  شده  استفاده  داروهای 

ساخت« هستند.
ساخت پیچیده ترین تجهیزات پزشکی در داخل

پزشکی  تجهیزات  حوزه  در  داشت:  اظهار  وی 
ساخته  کشور  داخل  در  دستگاه ها  پیچیده ترین 
می شود. در همین ایام با همکاری وزارت بهداشت 
مجوزهای زیادی برای این محصوالت صادر شد و یا 
اتاق های  در حال صدور است. تولید اقالم ضروری 
ICU با سرعت و بصورت سه شیفت در حال انجام 
است. برای مثال فقط تولید ونتیالتورهای اتاق عمل 

به حدود ۳۰ دستگاه در روز رسیده است.
کشور  در  تاکنون  که  دستگاه هایی  افزود:  ستاری 
تولید نمی شده از پالس اکسیمتر و بای پپ گرفته 
الزم  های  تأییدیه  اخذ  حال  در  اسکن  تی  تا سی 
به  مبارزه  این  از  همه،  کمک  با  انشااهلل  هستند. 
سالمت عبور خواهیم کرد؛ البته خبرهای خوش در 

راه است.

وزیر.خارجه.کویت.در.تماس.با.ظریف:

کویت.1۰.میلیون.دالر.به.ایران.برای.مبارزه.با.کرونا.کمک.کرد
وزیر.امور.خارجه.کویت.در.تماس.با.همتای.ایرانی.خود.از.اهدای.کمک.1۰.میلیون.دالری.کشورش.برای.

مبارزه.با.کرونا.خبر.داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، »شیخ احمد ناصر الجابر الصباح« وزیر امور خارجه کویت پیش از ظهر امروز 
)سه شنبه( در گفتگوی تلفنی با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان ضمن اعالم همبستگی با 
دولت و ملت ایران در مبارزه با شیوع کرونا از کمک انسان دوستانه ۱۰ میلیون دالری کویت به ایران برای 

مقابله با کرونا خبر داد.
در این گفتگو وزیر امور خارجه کشورمان ضمن قدردانی از دولت و ملت کویت، مبارزه با کرونا را مسئله ای 
جهانی و مستلزم همکاری منطقه ای و جهانی دانست و با تقبیح تحریم های یکجانبه و غیر قانونی آمریکا 
علیه ملت ایران از کویت خواست در پویش جهانی برای توقف و بی توجهی به این تحریم های غیر انسانی 

مشارکت فعال کند.
کمک   های  اهدای  به  اشاره  با  شنبه  روز  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  موسوی  سیدعباس  است،   گفتنی 
بشردوستانه برخی کشورها به ایران در توئیتر خود نوشت: مردم و دولت ایران هیچ گاه دوستانی که در 

دوران سختی در کنار آنان بودند را فراموش نخواهد کرد.



شماره  2605 27 اسفند 1398

8

اقتصاد ایران

کرونا.و.فرصت.طالیی.تعطیالت.
نوروز

دکتر امیر کرمانی
راه. تنها. که. است. آن. نوشته. این. اصلی. ادعای.
جدی. کاهش. کرونا،. بحران. از. جلوگیری. موثر.
تعامالت.اجتماعی.است..کاهش.جدی.تعامالت.
تعطیلی. نیازمند. ایران. وضعیت. در. اجتماعی.
اقتصادی. فعالیت.های. از. زیادی. بخش. موقتی.
تعطیالت. انتهای. تا. رو. پیش. روزهای. است..
نوروزی.)1۳فروردین(.به.نوعی.تنها.فرصت.برای.

اتخاذ.چنین.تدبیری.است.
به این دلیل که اوال تاخیر بیش از این در کاهش 
قابل  غیر  میزان  به  اجتماعی  تعامالت  شدید 
داد.  خواهد  گسترش  را  بیماری  این  شیوع  باوری 
تعطیلی حجم  اقتصادی کشور تحمل  ثانیا شرایط 
تعطیالت  از  بعد  اقتصادی  فعالیت های  از  وسیعی 

نوروزی را ندارد.
به  جهانی  جامعه  که  می بریم  سر  به  شرایطی  در 
و  است  کرونا  لحظه  به  لحظه  رشد  درگیر  شدت 
اقتصاد  و  دنیا  سراسر  مردم  ویروس  این  گسترش 
جهانی را با مشکالت عدیده ای مواجه کرده است. 
است،  امیدبخش  حدودی  تا  آنچه  میان  این  در 

کره  و  چین  در  بیماری  این  شیوع  نسبی  کنترل 
محقق  چگونه  نسبی  کنترل  این  اما  است.  جنوبی 

شد؟
دو  این  که  متفاوتی  نسبتا  الگوی  دو  صحیح  فهم 
کشور اتخاذ کردند، نقش کلیدی در انتخاب راهکار 
مناسب برای مقابله با کرونا در کشور عزیزمان دارد.

اجازه بدهید ابتدا از مدل کره جنوبی آغاز کنیم:
مبنای اصلی مدل کره جنوبی بر چند پایه است:

)پانزده  باال  ابعاد بسیار  افراد در  از  ۱- تست کرونا 
هزار نفر در روز و بیش از دویست و پنجاه هزار نفر 
به  مبتالیان  نسبت  که  به طوری  تا جمعه گذشته( 
است.  درصد   ۴ ۳تا  حدود  در  تست شده  افراد  کل 
شد  باعث  گسترده  ابعاد  در  تست  برای  عزم  این 
که از ابتدا به تولید انبوه کیت تست کرونا در کره 
بپردازند. به طوری که هزینه هر کیت تست در کره 

در حدود بیست دالر است.
از کیت تست کرونا است، سایر  آنچه مهم تر  البته 
داده ها  تحلیل  و  نتایج  تست  برای  زیرساخت ها 
 MERS بیماری  شیوع  از  پس  جنوبی  کره  است. 
در سال 2۰۱۵ و دریافتن آنکه زیرساخت الزم برای 
این  توسعه  به  دست  ندارد،  را  افراد  وسیع  تست 
وجود  صورت  در  دیگر  عبارت  به  زد.  زیرساخت ها 
محدودیت در هر یک از قسمت های زنجیره تولید 

تست در ابعاد انبوه تحقق نمی پذیرد.
انجام  ممکن  زمان  کمترین  در  هم  تست  فرآیند 
می شود و نتیجه تست هم با فاصله زمانی در حدود 
در  تاخیر  وجود  می شود.  اعالم  افراد  به  روز  یک 
اعالم نتایج، اثربخشی این روش را به شدت کاهش 

می دهد.
در  مثبت  تست  با  افراد  اجباری  بستری   -2
بیمارستان. )البته در هفته اخیر برای کیس های با 

عالئم خفیف به قرنطینه خانگی کفایت می شود(.

۳- بسته شدن مدارس، کلیساها، سینماها، و به طور 
کلی تجمع های عمومی.

مردم،  همکاری  گسترده،  نسبتا  اطالع رسانی   -۴
بسیاری  ورودی  در  حرارتی  دماسنج  دادن  قرار 
ورودی  در  ضدعفونی  مواد  و  ساختمان ها  از 

ساختمان ها، آسانسورها و...
تعطیلی  بدون  کره  در  که  است  آن  اصلی  نکته 
به طور  توانسته اند  اقتصادی  فعالیت های  گسترده 
کنترل  امروز  به  تا  را  بیماری  این  نسبی گسترش 

کنند.
اما چین مدل متفاوتی را در پیش گرفت. فعالیت های 
کرونا  گسترش  از  جلوگیری  برای  چین  در  اصلی 

عبارتند از:
۱- اجبار به عدم تعامل اجتماعی افراد. در بسیاری 
از شهر ها حتی افراد مجبور به ماندن در خانه هایشان 
برای هفته ها شدند و فقط یکی از اعضای خانواده هر 
چند روز یکبار اجازه خروج از منزل تنها به منظور 

تهیه خوراکی و نیازهای اولیه را داشت.
2- تمام محیط های عمومی و مدارس تعطیل شدند.

مواد  آنالین  سفارش  شهرها  از  بسیاری  در   -۳
خوراکی برقرار شد و مواد غذایی به در منازل ارسال 

می شد.
۴- تست دمای بدن از افراد در نقاط مختلف شهر، 
و  فرودگاه ها  مانند  کلیدی  نقاط  در  علی الخصوص 

ایستگاه های قطار.
۵- ایجاد بیمارستان های موقت. بعضا حتی برخی 
هتل ها به محل قرنطینه افراد با تست مثبت اما با 

نشانه های خفیف شد.
۶- انتشار عمومی اطالعات مربوط به محل اقامت 
افراد مبتال به ویروس و مکان هایی که در آن حضور 

داشته اند.
شده،  الگو  دو  هر  موفقیت  موجب  که  اصلی  نکته 

کاهش شدید تعامل افراد با یکدیگر است. بر اساس 
برخی تخمین ها هر روز تاخیر در کاهش تعامالت 
میزان  به  مبتالیان  تعداد  افزایش  به  منجر  افراد 

۴۰درصد می شود.
مقدور  ما  برای  چین  یا  کره  الگوی  اجرای  آیا  اما 
یا  الگوی کره را اجرا نکرد  است؟ چرا چین همان 

چرا کره الگوی چین را اجرا نکرد؟
طوالنی مدت  توقف  عدم  کره،  الگوی  اصلی  مزیت 
روند  ادامه  و  اقتصادی  فعالیت های  عمده  بخش 
نیاز  پیش  اما  است.  جامعه  آحاد  روزمره  زندگی 

اجرای این الگو آن است که:
وجود  افراد  تست  برای  باالیی  بسیار  ظرفیت   -۱
داشته باشد. همان گونه که عنوان شد ظرفیت تست، 
نه تنها به وسیله تعداد کیت های تست بلکه بر اساس 
زیرساخت های آزمایشگاهی تعیین می شود. افزایش 
کوتاه مدت  در  آزمایشگاهی  زیرساخت های  ظرفیت 

بسیار سخت است.
2- ظرفیت خالی بیمارستانی وجود داشته باشد تا 
بتوانید افراد ناقل ویروس را از سایر اعضای جامعه 
جدا کنید. کشور کره با 2/ ۱ تخت بیمارستانی به 
باالترین سرانه های تخت  از  نفر یکی  ازای هر صد 
بیمارستانی را دارد. این عدد برای ایران کمتر از یک 

هفتم کره جنوبی است.
باشد.  نشده  همه گیر  کشور  در  ویروس  شیوع   -۳
است  آن  کره  الگوی  موفقیت  دلیل  یک  واقع  در 
ناقالن در یک محوطه جغرافیایی  که بخش عمده 
محدود بودند. در نتیجه تعداد افراد تست شده در 
منطقه  این  افراد  کل  به  اگر  را   Daego منطقه 
درصد   ۵ تا   ۳ حدود  در  عددی  به  کنیم،  تقسیم 
می رسیم. به نظر می آید اگر این ویروس در سراسر 
کشور کره گسترش یافته بود، تست تنها ۵/ ۰درصد 

افراد جامعه برای موفقیت این الگو کافی نبود.
متن کامل

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3636628-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2
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یادداشت

متن کامل

گفت.وگو.با.مدیر.منابع.انسانی.بانکو.سانتاندر:

خدمت. در. اجتماعی. ماموریت.
سود.

فعاالن  برجسته ترین  با  که  مصاحبه هایی  ادامه  در 
بار به سراغ روبرتو  این  جهانی کسب وکار داشتیم، 
 )Roberto Di Bernardini( دی برناردینی 
مدیریت  سال   ۱۰ به  نزدیک  از  پس  که  رفتیم 
جانسون اندجانسون  شرکت  انسانی  منابع 
بانکو  در  اکنون   ،)Johnson&Johnson(
سانتاندر )Banco Santander( فعالیت می کند.

ماموریت اجتماعی در خدمت سود
 بسیار ممنونیم که وقت امروز خود را در اختیار ما 
قرار دادید. ما آخرین بار در دسامبر 2۰۱۶ با یکدیگر 
مالقات کردیم. در آن زمان، تازه کار جدید خود را 
شروع کرده بودید و حتی یک سال هم از حضورتان 
در پست سازمانی جدید نمی گذشت. اکنون بیش از 
سه سال است که واحد منابع انسانی شرکت مالی 
اوضاع  اداره می کنید.  را  بانکو سانتاندر  بانکداری  و 

چگونه است؟

حال  در  ما  می رود.  پیش  خوب  به شدت  اوضاع 
برای  جدیدی  فرآیندهای  و  رویه ها  پیاده سازی 
ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان شرکت هستیم. 
و  عملکرد  درست  مدیریت  و  نظارت  حال،  هر  به 
وظیفه  محوری ترین  آن،  به  عادالنه  پاداش دهی 
این  تمام  میان  در  است.  انسانی  منابع  واحد 
تغییرات، آنچه بیش از همه مرا خوشحال می کند، 
تغییر نگرش افراد است. ما به ویژه درحال کار روی 
رده باالی خود هستیم.  مدیران  و  رهبران سازمانی 
و  دارد  ما  برای  فراوانی  اهمیت  آنها  رفتار  شیوه 
که  می بینیم  فرهنگی  سفیرانی  چشم  به  را  آنها 
چه  می دهند  نشان  به کارکنان  خود  رفتارهای  با 
ارزش ها و رفتارهایی مورد توجه شرکت است. البته 
ذی نفعان  و  جامعه  نگرش  به  خود  کارکنان  به جز 
خارج از شرکت هم توجه داریم و رهبران سازمانی 
ما باید اعتباربخش فعالیت هایمان باشند. از طرفی، 
همان طور که پیش از این صحبت کردیم، به توسعه 
جهان  در   )BeHealthy( بی هلثی  تجاری  نشان 
در  افراد  بهبود سالمت  که هدفش  می دهیم  ادامه 
محل کار و در خانه است. از این اقدام ما، قدردانی 

زیادی شده است.
بخش  در  شما  مدنظر  تغییرات  ایجاد  برای  آیا   
هستید؟  مواجه  خاصی  چالش های  با  بانکداری 

به ویژه در بحث بهبود سالمتی؟
به شکلی بله. بزرگ ترین چالش در تغییرات، تغییر 
نگرش است. ابتدا باید مدیران و کارکنان شرکت را 
اهداف  و  برنامه ها  در  قانع کنید که سرمایه گذاری 
موضوع  این  دارد.  به دنبال  مثبتی  نتایج  موردنظر، 
به ویژه درباره تغییراتی مانند بهبود سالمتی وجود 
و  اقتصادی  را  آنها  افراد  متداول،  به طور  که  دارد 
می خواستیم  ما  که  زمانی  نمی دانند.  توجیه پذیر 
برنامه »سالمتی« شرکت را اجرا کنیم، با تردیدها و 

شک های فراوانی از جانب همکاران و مدیران مواجه 
بودیم، اما اکنون که نزدیک به سه سال از شروع این 
برنامه گذشته است، به شدت از میزان پیشرفت آن 

خوشحال هستم.
 شما بیش از ۹ سال تجربه در حوزه منابع انسانی 
شرکت جانسون اندجانسون کسب کرده اید. تجربیات 
آن دوره چه نقشی در آماده سازی یا افزایش توانایی 

شما برای انجام وظایف کنونی تان داشته است؟
تاریخچه ای  جانسون اند جانسون  که  است  درست 
اقداماتی  چنین  بر  سرمایه گذاری  در  طوالنی 
کنونی  اقدامات  موضوع،  همین  اما  است.  داشته 
تغییراتی  کلی،  به طور  می کند.  هیجان انگیز  را  ما 
اساسی در شیوه مدیریت افراد در ۳۰ سال گذشته 
اتفاق افتاده است. اکنون اتفاق نظر بیشتری درباره 
انسانی  منابع  به  نسبت  جامع  رویکردی  اهمیت 
وجود دارد. امروزه همه بر این باور هستند که تمام 
اقدامات و برنامه های منابع انسانی باید یکپارچه و 
همسو بوده و کارکنان را هم از نظر شغلی و هم از 
نظر زندگی شخصی شان تقویت کنند. در گذشته، 
بهبود توانایی ها و افزایش مهارت های کارکنان مورد 
بهتری  انسان های  می خواهیم  امروز  اما  بود  توجه 
)برای  بودن  مفید  احساس  باید  کارکنان  بسازیم. 
از نظر جسمی و روانی در  خود و جامعه( کنند و 
شغلی  عملکرد  همچنان  ما  باشند.  ایده آلی  سطح 
کارکنان را مهم می دانیم اما علم ثابت کرده که اگر 
افراد، کارهای مهم و ارزشمند انجام داده و سالمت 
قبل  از  بهتر  باشند،  داشته  روانی خوبی  و  جسمی 
از عهده وظایف شغلی خود برخواهند آمد. یکی از 
اقدامات ساده در این زمینه، ایجاد تعادل بین کار 
و زندگی افراد است؛ آن هم در دورانی که گسترش 
دیجیتال و فضای مجازی بر سرعت تحوالت افزوده 
باید  کارکنان  جهان،  شرکت های  از  بسیاری  در  و 

2۴ ساعته گوش به زنگ باشند و هیچ تعطیلی و 
آرامشی ندارند.

 حق با شما است. برخی از شخصیت های دانشگاهی 
روانی  فشارهای  بررسی  به  اخیر  سال های  در  هم 
دارند  اعتقاد  و  پرداخته اند  مدرن  زندگی  سبک 
کرد.  تفکیک  یکدیگر  از  نمی توان  را  کار  و  زندگی 
به عبارت دیگر، نارضایتی و کاهش سالمت در هر 
کدام از این حوزه ها، بر حوزه دیگر هم نتیجه منفی 
می گذارد. آیا شما به اندازه گیری برخی از این اثرات 

متقابل اقدام کرده اید؟ می توانید مثال هایی بزنید؟
بله، قطعا. یکی از مثال هایی که می توان زد، توسعه 
درصد   ۴۰ است.  سازمانی  رهبری  نرم  مهارت های 
کارکنان،  عملکرد  مدیریت  در  ما  رویکرد جدید  از 
توجه به برداشت ها و ادراک رهبران سازمانی است. 
در این میان، بسیاری از مولفه های کلیدی را هم که 
تاکنون نام برده ام، باید با برداشت و ادراک رهبران 
همسو کنیم. ما ارزیابی ۳۶۰ درجه ای از کارکنان و 
رهبران شرکت داریم و به جای آنکه فقط از مدیر 
کنیم،  دریافت  ارزیابی  گزارش  فرد،  یک  مستقیم 
آنها  می پردازند.  ارزیابی  به  روسا  و  همکاران  تمام 
در گزارش هایی که به طور مستقیم به واحد منابع 
انسانی می دهند، به بررسی این موضوع می پردازند 
که چگونه ارزش ها و رفتارهای مورد تایید سانتاندر 

در اقدامات رهبری سازمانی نمود پیدا کرده است.
در برنامه سالمتی نیز، به وضعیت جسمی و روانی 
در  مثال،  به عنوان  داریم.  ویژه ای  توجه  کارکنان 
شعبه های  کارکنان  عملکرد  از  خود  ارزیابی های 
در  هم  را  خون  کلسترول  سنجش  خود،  لهستان 
منفی  سوابق  به دلیل  کشور،  این  در  داریم.  برنامه 
در زمینه سطح کلسترول خون، آن را بین کارکنان 
می سنجیم و با میانگین کشور مقایسه می کنیم. در 

اسپانیا نیز به فشار خون توجه ویژه ای داریم.

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3636433-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AF
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نگاه آخر

طراوت.بهاری.یزد

بارش.باران.در.آخرین.روزهای.سال،.طراوت.

را. یزد. هوای. و. بخشید. یزد. شهر. به. خاصی.
بهاری.کرد.

https://www.mehrnews.com/photo/4879369/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%B2%D8%AF
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