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بخشنـامه مـزد سـال 99 ابالغ شد

وزیر.تعـاون،.کار.و.رفاه.اجتماعی.در.اجـرای.بندهای.)7(.و.)8(.

بخشـنامه.مـزد.سـال.1399.،.مصوبه.شـورای.عالـی.کار.را.به.
همـه.کارفرمایـان.و.کارگاه.های.مشـمول.قانـون.کار.ابالغ.کرد.

بـه گـزارش سـندیکای صنعـت بـرق ایـران بـه نقـل از مرکـز روابـط 
عمومـی و اطالع رسـانی وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی متن کامل 
بخشـنامه ابالغی از سـوی محمد شـریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه 

اجتماعـی بـه همـه کارفرمایـان و کارگاههای مشـمول قانـون کار به 
شـرح زیر می باشـد:

بـه منظـور بهبـود وضعیـت معیشـتی کارگـران در سـال جهـش 
تولیـد و در اجـرای بندهـای )7( و )8( بخشـنامه مـزد شـماره 7933 
مـورخ26/1/1399 و مسـتند بـه مـاده )41( قانـون کار و بهره مندی 
تمامـی کارگـران اعـم از کارگـران بـدون سـابقه و باسـابقه از افزایش 
مـزد، "شـورای عالـی کار" بـا حضـور نماینـدگان سـه گـروه )دولت، 
کارفرمایـان و کارگـران( در جلسـه مورخ 17/3/1399 مـوارد زیر را به 

اجمـاع و اتفـاق آرا مـورد تصویـب قـرار داد: 
1.بـا جابجایی مبلغ روزانه 25000 )بیسـت و پنج هـزار( ریال از مبلغ 
پایـه سـنواتی و اضافـه نمودن آن بـه حداقل مزد روزانـه از اول تیرماه 

سـال 1399 موافقت شد. 
بدیـن ترتیب حداقـل مزد از اول تیرماه سـال 1399روزانـه 636809 
)ششـصد و سـی و شـش هـزار و هشـتصد و نـه( ریـال تعییـن مـی 

گردد. 
همچنین سـایر سـطوح مزدی از ابتدای تیرماه سـال 1399 به میزان 
روزانـه 15درصـد آخریـن مـزد سـال 1398 )ثابـت یـا مبنـا موضوع 

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
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÷÷ مـاده 36 قانـون کار( به اضافه روزانـه 55338 )پنجاه 
و پنـج هزار و سـیصد و سـی و هشـت( ریـال افزایش 

مـی یابد.    
تبصـره- از اول تیرمـاه سـال 1399با اعمـال افزایش 
ایـن بنـد مـزد شـغل کارگـران مشـمول طـرح های 
طبقه بندی مشـاغل مصوب وزارت تعـاون، کار و رفاه 
اجتماعـی و نیـز مـزد ثابـت سـایر کارگـران نبایـد از 
مبلغ روزانه 636809 )ششـصد و سـی و شـش هزار 
و هشـتصد و نـه( ریـال موضوع بنـد )1( کمتر شـود. 
2.بـه کارگرانـی کـه از اول تیرمـاه سـال 1399دارای 
یـک سـال سـابقه کار شـده یا یـک سـال از دریافت 
آخرین پایه سـنواتی آنان گذشـته باشـد، روزانه مبلغ 
33333 )سـی و سـه هـزار و سـیصد و سـی و سـه( 
ریـال نیز بـه عنـوان پایه )سـنوات( پرداخـت خواهد 

. شد
تبصـره 1- از اول تیرمـاه سـال 1399پرداخـت مبلغ 
مربـوط به پایه سـنواتی کارگران مشـمول طرح های 
طبقه بندی مشـاغل مصوب وزارت تعـاون، کار و رفاه 
اجتماعـی بـا در نظـر گرفتـن رقـم فوق الذکـر بـرای 
گـروه یـک با توجه به دسـتورالعمل و جـدول اعالمی 
توسـط "اداره کل روابط کار و جبران خدمت" صورت 

می گیرد.
تبصـره2 - بـه کارگـران فصلـی بـه نسـبت مـدت 
کارکردشـان در سـال 1398، میزان مقرر در این بند 
یـا تبصـره )1( آن حسـب مـورد تعلـق خواهـد گرفت.
تبصـره 3 - بـر اسـاس مصوبـه مـورخ 20/1/1399 
مهـارت  تقویـت  راسـتای  در  و  کار  عالـی  شـورای 
محـوری و بهـره مندی تمامـی کارگـران و در نتیجه 
رضایـت منـدی کارگران باسـابقه، از اول تیرماه سـال 
1399همـه کارگـران دارای قـرارداد دائـم و موقـت 
مشـمول قانـون کار کـه دارای یـک سـال سـابقه کار 
شـده و یـا یکسـال از دریافـت آخرین پایه )سـنوات( 

سقف.تعرفه.دیرکرد.کانتینر.مشخص.شد
جداول.مربوط.به.سقف.تعرفه.دیرکرد.کانتینر،.میزان.حداکثر.سپرده.نقدی.و.سپرده.غیر.نقدی.به.
عنوان.تضمین.پرداخت.دیرکرد.احتمالی.کانتینر.و.برگشت.کانتینر.سالم.و.نحوه.اجرا.ابالغ.شده.است.

جداول مربوط به سقف تعرفه دیرکرد کانتینر، میزان حداکثر سپرده نقدی و سپرده غیر نقدی به عنوان 
تضمین پرداخت دیرکرد احتمالی کانتینر و برگشت کانتینر سالم و نحوه اجرا، به استناد بند یک مصوبه 

213 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور ابالغ شده است.
از ریالی و دالری فاقد  اعم  از چارچوب جداول مذکور،  ابالغیه دریافت هرگونه وجه خارج  این  بر اساس 
ماده 20  به کمیسیون  را  با موضوع، مراتب  برخورد  اقتصادی در صورت  فعاالن  لذا  قانونی است  وجاهت 
مستقر در وزارت راه و شهرسازی منعکس کرده و رونوشت را در اختیار کمیسیون حمل و نقل و لجستیک 

اتاق ایران قرار دهند. 

آنـان در همـان کارگاه گذشـته باشـد، اعـم از اینکـه 
حـق سـنوات یـا مزایـای پایـان کار خـود را تسـویه 
حسـاب کـرده باشـند یا خیر، مشـمول دریافـت پایه 

)سـنوات( خواهنـد بود.
 7933 شـماره  مـزد  بخشـنامه  مفـاد  3.سـایر 
مـورخ26/1/1399 کمـاکان بـه قوت خود باقی اسـت. 

اخبار.صنعت.برق.در.افغانستان
پرداخت نکردن پول برق توسط ارگان های امنیتی 
در  نسی  شهرستان  برق  قطع  عامل  افغانستان، 

بدخشان
سه  بدخشان،  نسی  شهرستان  فرماندار  گفته  به 
ارگان امنیتی این شهرستان از شش سال پیش تا 
کنون پول برق خود را پرداخت نکردند، به همین 
دلیل برق این شهرستان در ماه گذشته سه بار قطع 

گردیده است. 
افغانی  میلیون   3 شامل  بدهی  این  وی،  گفته  به 
ارگان  سه  این  که  است  یورو(   6/34331( معادل 
این  نکرده اند.  اقدامی  آن  پرداخت  برای  کنون  تا 
با  را  نسی  شهرستان  شهروندان  زندگی  موضوع، 
ارگان های  از  چنانچه  است،  کرده  مواجه  مشکل 
را  خود  برق  پول  تا  کردند  درخواست  امنیتی 
پرداخت نمایند تا مردم این شهر از برخورداری از 

برق محروم نشوند. 
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کمیته.بهره.وری.انرژی.و.انرژی.های.تجدیدپذیر.تشکیل.شد
کمیته.بهره.وری.انرژی.و.انرژی.های.تجدیدپذیر.وابسته.به.کمیسیون.انرژی.اتاق.ایران.در.راستای.

حمایت.از.فعاالن.این.حوزه.و.توسعه.اهداف.بخش.خصوصی.تشکیل.شده.است.
اعضای کمیسیون انرژی اتاق ایران در نشست امروز خود ضمن اعالم خبر تشکیل »کمیته بهره وری انرژی 
و انرژی های تجدید پذیر«، در خصوص اهداف و اولویت هایی که این کمیته باید در دستور کار خود قرار 

دهد، بحث و گفت وگو کردند.
فعاالن  به خصوص  بخش خصوصی،  جایگاه  تقویت  ایران  اتاق  انرژی  کمیسیون  رئیس  صالحی  حمیدرضا 
ایران  اتاق  انرژی  این کمیته ذیل کمیسیون  اهداف تشکیل  از مهم ترین  را  انرژی های تجدید پذیر  حوزه 
عنوان و ابراز امیدواری کرد که تشکیل این کمیته و بهره گیری از ظرفیت های اتاق ایران به خصوص شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی بتواند مشکالت فعاالن این عرصه به خصوص در حوزه مسائل باالدستی 

را برطرف کند.
اصالح و بازسازی زیرساخت ها به منظور استفاده از ظرفیت های انرژی های تجدیدپذیر، تسهیل و تسریع در 
حوزه تأمین مالی، مطالبه گری فعاالن بخش خصوصی انرژی های تجدیدپذیر از دولت، بازنگری در قوانین و 
مقررات، تدوین بسته های حمایتی و سیاستی، واقعی سازی قیمت های حامل انرژی ازجمله مهم ترین اهداف 
و برنامه هایی است که کمیته بهره وری انرژی و انرژی های تجدید پذیر کمیسیون انرژی اتاق ایران قصد 

پیگیری آن ها را دارد.

فهرست.کاالهای.مشمول.اجرای.
مقررات.استاندارد.اجباری.برای.

واردات
سازمان.ملی.استاندارد.ایران.فهرست.کاالهای.
مشمول.اجرای.مقررات.استاندارد.اجباری.برای.
واردات.با.اعمال.آخرین.تغییرات.کتاب.مقررات.

صادرات.و.واردات.سال.99.را.اعالم.کرد.
کاالهای  فهرست  ایران  استاندارد  ملی  سازمان 
برای  اجباری  استاندارد  مقررات  اجرای  مشمول 
مقررات  کتاب  تغییرات  آخرین  اعمال  با  واردات 

صادرات و واردات سال 99 را اعالم کرد. 
کاالهای  شده  روز  به  فهرست  است  ذکر  شایان 
بر روی سامانه  اجباری  استاندارد  وارداتی مشمول 
 http://www.isiri.gov.ir آدرس  به  سازمان  این 
داخلی،  کاالهای  خدمات،  انطباق  ارزیابی  قسمت 
قابل  واردات  و  صادرات  حوزه  وارداتی؛  و  صادراتی 

مشاهده است. 

اخبار.صنعت.برق.کشور.امارات.
متحده.عربی.

انرژی. تعرفه. پایین.ترین. ابوظبی. برق. شرکت.

رکورد. این. کرد.. اعالم. را. جهان. خورشیدی.

جدید.مربوط.به.برنده.شدن.در.مناقصه.نیروگاه.

تعرفه. نرخ. با. الظفره. گیگاواتی. .2 خورشیدی.

ساعت. کیلووات. هر. ازای. به. دالر. سنت. .35/1

)97/4.فلس.امارات.به.ازای.هر.کیلووات.ساعت(.

می.باشد.که.این.میزان.حدود.44.درصد.پایین.تر.

از.تعرفه.ای.است.که.سه.سال.پیش.برای.پروژه.
"نور.ابوظبی".تعیین.شده.است..

این نیروگاه قرار است در اواسط سال 2022 به بهره 
برداری برسد و به کشور امارات کمک نماید تا به 
هدف برنامه ریزی شده خود در سال 2030 برسد و 
شدت کربن را در مقایسه با سال 2015، 70 درصد 
تقریباً  می تواند  ظرفیت  افزایش  این  دهد.  کاهش 
3 درصد از کل تقاضای ساالنه برق امارات متحده 
عربی )تقریبٌا 127 تراوات ساعت در سال 2018( 

را تأمین نماید. 

 http://www.isiri.gov.ir 
 http://www.isiri.gov.ir 
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اقتصاد ایران

تشکیل.کمیته.تهاتر.ارزی.برای.
تأمین.مواد.اولیه.از.محل.ارز.

صادراتی
در. تجارت. و. معدن. صنعت،. وزارت. سرپرست.
اتاق. اعضای. و. اقتصادی. فعاالن. با. نشستی.
کشور. مسئله. محوری.ترین. را. تولید. اصفهان،.
تحقق. برای. مؤثر. قدم. اولین. گفت:. و. دانست.

که. است. اولیه. مواد. تأمین. تولید،. افزایش. و.

برای. موردنیاز. ارز. تأمین. روی. این.خصوص. در.

واردات.مواد.اولیه.از.محل.ارز.حاصل.از.صادرات.

شکل. ارزی. تهاتر. کمیته. و. شده. برنامه.ریزی.
گرفته.است.

حسین مدرس خیابانی، در دیدار با فعاالن اقتصادی 
ساخت  به  ویژه  توجه  اصفهان  اتاق  اعضای  و 
از  را  تولید  توسعه صادرات و تحقق جهش  داخل، 
اولویت های کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در 

سال 1399 اعالم کرد.
سرپرست وزارت صنعت افزود: سال 98 را علی رغم 
همه محدودیت های موجود سپری کردیم و با حدود 
42 میلیارد دالر صادرات به 100 کشور دنیا، شاهد 
رکورد زنی صادرات به لحاظ وزنی و به میزان 135 
میلیون تن بودیم که در طول 41 سال گذشته برای 
اولین بار تحقق یافت و این اتفاق در اوج تحریم ها به 

وقوع پیوسته است.
گرفته ایم  قرار  شرایطی  در  امروز  کرد:  تصریح  او 
اتکا  و  کنیم  تمرین  را  نفت  بدون  اقتصاد  باید  که 
طبیعتاً  صادرات،  از  حاصل  ارزی  درآمدهای  به 
تنگناهایی را برای صادرکنندگان ایجاد می کند؛ اما 
این امر در اقتصاد بدون نفت غیرقابل اجتناب است.

اولویت های  به  اشاره  با  ادامه  در  خیابانی  مدرس 
افزود:  تولید،  جهش  تحقق  برای  صنعت  وزارت 
و  اصفهان  استان  در  ما  امروز  افتخارآمیز  حضور 
افتتاح چند طرح صنعتی با سرمایه گذاری بیش از 
هزار میلیارد تومان و آغاز عملیات اجرایی یک طرح 
میلیارد  هزار   7 از  بیش  سرمایه گذاری  ظرفیت  با 
از فرصت ها و ظرفیت های بی نظیر  تومان، جلوه ای 
تولید  جهش  به  واقعی  دستیابی  برای  کشورمان 
است. او تصریح کرد: هم اکنون به ازای 8600 واحد 
 4600 اصفهان،  استان  سطح  در  موجود  صنعتی 

طرح در حال تکمیل و مراحل راه اندازی است و در 
عمل به اندازه بیش از نصف واحدهای موجود در این 

استان طرح صنعتی در حال اجرا است.
سرپرست وزارت صنعت افزود: نکته اساسی طرح های 
در دست احداث اصفهان آن است که باالی 1600 
طرح در حال اجرا، دارای پیشرفت فیزیکی بیش از 
باالی 80  پیشرفت  دارای  و 600 طرح  60 درصد 
است  آن  نشان دهنده  آمارها  این  که  است،  درصد 
که به رغم همه محدودیت ها و تحریم های موجود، 
کشور به خوبی در حال اداره بوده و توسعه صنعتی 
را  موجود  موفقیت های  وی  است.  نشده  متوقف 
مرهون تالش ها و مجاهدت های بخش خصوصی و 
خیابانی  مدرس  دانست.  دولت  و  نظام  ارکان  همه 
امسال  باشند  داشته  باور  باید  ما  مدیران  گفت: 
سختی ها؛  و  دشواری ها  همه  وجود  علی رغم  نیز 
موفقیت های به دست آمده در سال 98 در بخش 

تولید و تجارت کشور، کاماًل قابل تحقق است.
محوری ترین  را  تولید  صنعت  وزارت  سرپرست 
مسئله کشور دانست و افزود: اولین قدم مؤثر برای 
تحقق و افزایش تولید، تأمین مواد اولیه است و در 
این خصوص روی تأمین ارز از محل ارز حاصل از 
ارزی  تهاتر  کمیته  و  کرده ایم  برنامه ریزی  صادرات 

شکل گرفته است.
تحقق  ادامه  اینکه  بر  تأکید  با  خیابانی  مدرس 
صادرات  جهش  طریق  از  فقط  تولید  جهش 
از رئوس  نیز  ممکن است، تأمین معیشت مردم را 
امروز  گفت:  و  دانست  وزارتخانه  این  برنامه های 
و  کشور  صنعتی  مختلف  بخش های  توسعه  برای 
خام  مواد  جلوی صادرات  ارزش افزوده حتماً  ایجاد 
زنجیره  ایجاد  به  منوط  این  و  گرفت  خواهیم  را 
است؛  نهایی  محصوالت  تولید  در  ارزش افزوده 
برداشته  گام های  فوالد  صنعت  در  نمونه  به عنوان 

شده باید تکمیل و محصوالت فوالدی ما در پایان 
زنجیره تولید خود صادر شوند.

او در پایان تأکید کرد: سیاست کلی وزارت صنعت 
توزیع  فوالد،  صنعت  خصوص  در  تجارت  و  معدن 
و  است  فوالد  زنجیره  همه  میان  صادرات  منافع 
سمت  به  صادرات  که  است  این  در  اولویت  البته 

ارزش افزوده بیشتر هدایت شود.
اصفهان  اتاق  رئیس  گلشیرازی،  مسعود  ادامه  در 
اقدامی  خارجی  تجارت  شورای  راه اندازی  گفت: 
اقتصاد  از هر زمان دیگر به ویژه در  است که بیش 

صادرات گرا نیازمند آن هستیم.
با  همکاری  برای  اصفهان  اتاق  آمادگی  اعالم  از  او 
وزارت صنعت برای تحقق این امر خبر داد و افزود: 
محقق  تجاری  برند  به  ویژه  توجه  بدون  صادرات 
نخواهد شد و امید است این امر از اهم برنامه های 

این وزارتخانه باشد.
خصوصی  بخش  و  دولت  گفت وگوی  شورای  دبیر 
استان اصفهان در ادامه ضمن تأکید بر لزوم توجه 
و  کشور   GDP کاهش  و  سرمایه  تشکیل  نرخ  به 
فعاالن  گفت:  شاخص،  این  بر  کرونا  ویروس  تأثیر 
اقتصادی انتظار دارند گره مشکالتشان در حوزه های 
مالیاتی، تأمین اجتماعی، رفع تعهدات ارزی و... به 
دست وزارت صنعت، معدن و تجارت گشوده شود.

موضوعات  می طلبد  افزود:  همچنین  گلشیرازی 
حوزه های  در  اصفهان  صنعتی  استان  مشکالت  و 
صنعت، معدن و صادرات به صورت فوری از طریق 
تشکیل جلسات مجازی فعاالن اقتصادی و مدیران 
اتاق  رئیس  شود.  رفع  صنعت  وزارت  معاونان  و 
روسای  اختیارات  افزایش حدود  اصفهان همچنین 
اصفهان  مانند  صنعتی  استان های  صنعت  سازمان 
را در گره گشایی از مشکالت فعاالن اقتصادی مؤثر 

دانست.
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افزایش.حق.مسکن.کارگران.
هنوز.در.دولت.تصویب.نشده.

است
انجمن.های.صنفی.کارگری. رئیس.کانون.عالی.
با.اشاره.به.اینکه.طبق.پیگیری.هایی.که.انجام.
نتیجه. به. هنوز. مسکن. حق. افزایش. دادیم،.
نرسیده.است.گفت:.وزیرکار.قول.داده.است.که.

این.میزان.افزایش.از.تیرماه.اجرایی.شود.
ناصر چمنی, رئیس کانون عالی انجمن های صنفی 
کارگری  در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
تسنیم، درباره تصویب حق مسکن کارگران گفت: تا 
5شنبه  این موضوع را از وزیرکار پیگیری کردیم هنوز 
به نتیجه نرسیده است. اما وزیرکار قول داده است که 
تا تیرماه افزایش حق مسکن اجرایی شود. مصوبه به 
هیأت دولت ارسال شده است اما هنوز تصویب نشده 

است.
این فعال کارگری گفت: ارزان ترین اجاره بهایی که یک 
کارگر می تواند بدهد باالی یک میلیون تومان است مگر 
قرار است چقدر حق مسکن افزایش یابد که دوای درد 
کارگران باشد؟ حق مسکن مشکالت معیشتی کارگران 
را حل نمی کند و به میان کشاندن بحث مسکن فقط 

متن کامل

به بیراهه کشاندن خواسته های جامعه کارگری است.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری اظهار 
داشت:سبد معیشت کارگران در شرایط کرونا بزرگتر 
شده است و به سمت 5 و نیم میلیون تومان رفته است.

دولت باید به روش های مختلف از کارگران حمایت 
کند چرا که با دستمزد فعلی و حق مسکن حتی اگر 
افزایش یابد، هزینه های زندگی کارگران تأمین نمی 

شود.
وی افزود: کارگران عقب ماندگی مزدی حدود 50تا 60 
درصدی دارند. براساس گزارش های میدانی که از نقاط 
مختلف کشور گرفته ایم هزینه معیشت کارگران نسبت 
از تورمی  افزایش یافته و این بیش  به سال گذشته 
است که شناسایی کردیم. در تمام کشورها دستمزد 
آیتم های مختلفی دارد که از خوراک و پوشاک تا ایاب 
و ذهاب و سفر را شامل می شود ولی متاسفانه شرایط 
کشور ما به گونه ای است که ضریب اهمیت بسیاری 
از آیتم های دستمزد کارگران را تغییر دادیم و تمام 
آیتم هایی که دستمزد دارد کنار گذاشته  و تنها روی 

بحث خوراکی ها متمرکز شده ایم.
چمنی با تاکید بر لزوم بهبود فضای کسب و کار در 
کشور اظهار کرد: اکنون چندین سال است که از لحاظ 
فضای کسب و کار در وضعیت خوبی به سر نمی بریم 
و در مورد نرخ رشد اقتصادی هم که در برخی دولت ها 
شاهد بودیم، نرخ رشد یک درصد و سه درصدی که 
اعالم شد، از محل رشد صنعت و تولید نبود بلکه فروش 
نفت و درآمدهای نفتی باعث شده که درآمد سرانه ما 

باال برود و به حساب رشد اقتصادی گذاشته شود.
کار  و  کسب  فضای  بودن  نامساعد  اصلی  دلیل  وی 
ایران را خودتحریمی های داخلی دانست و گفت: اگر 
چه تحریم های بیگانگان در فضای کسب و کار کشور 
تحریم های  از  بدتر  ولی خودتحریمی  نبوده  بی تاثیر 

خارجی است و به تولید و اشتغال ضربه می زند.

ستاد.ملی.مبارزه.با.کرونا.تصویب.کرد

بازگشایی.مدارس.از.15.شهریور
گرچه.15.شهریور.زمان.آغاز.سال.تحصیلی.اعالم.
شده،.اما.آموزش.و.پرورش.می.تواند.در.مناطق.
این. نیاز،. و. استان. تناسب. به. مختلف.آموزشی.

زمان.را.از.یکم.تا.15.شهریور.در.نظر.بگیرد.
در  روز  به صورت یک  دانش آموزان می تواند  حضور 

میان در مدارس باشد
و  مدارس  بازگشایی  زمان  تکلیف   : اقتصاد  دنیای 
روز گذشته  تعیین شد؛  آغاز سال تحصیلی جدید 
که آخرین آمار رسمی، از عبور تعداد قربانیان کرونا 
در ایران از مرز 9 هزار و 500 نفر حکایت داشت، 
حسن روحانی رئیس جمهوری از آغاز سال تحصیلی 
جدید، از پانزدهم شهریورماه خبر داد و تاکید کرد 
مردم  و  تعطیل شود  نیست همه چیز  که »شدنی 

هم نمی پذیرند.«
بنابر اعالم روحانی در جلسه روز گذشته ستاد ملی 
فعالیت های  پرورش  و  آموزش  و  دانشگاه ها  کرونا، 
از 15 شهریور  برای سال تحصیلی جدید،  را  خود 
آغاز می کنند و البته این آموزش در فضای حقیقی 

و مجازی توأمان خواهد بود.
او تاکید کرد که »کالس خلوت« و »خوابگاه خلوت« 
اگر  برنامه ریزی شود  بنا شد  و  ما اصل است  برای 
بتوانند در  افرادی در دانشگاه دیگری قبول شدند 

به گفته  بگذرانند.  را  آینده  ترم  محل زندگی خود 
هر  در  پرورش  و  آموزش  فعالیت   آغاز  روحانی، 
استان از اول تا 15 شهریور به تناسب شرایط اعالم 
از احتمال حذف تعطیلی  او همچنین  خواهد شد. 
پنج شنبه های مدارس در برخی استان ها برای اینکه 
تعداد دانش آموزان تقسیم شوند، یا به صورت »یک 

روز در میان« باشند، خبر داد.
الزام استفاده از ماسک در برخی مناطق

آزادی  خبر  اعالم  ضمن  همچنین  رئیس جمهوری 
و  فرهنگی  و  اقتصادی  آموزشی،  فعالیت های  همه 
معنوی، »همه بازگشایی ها و فعالیت های اقتصادی« 
را منوط به »رفتار عمومی« خواند و از ابالغ طرح 
آینده  هفته  دو  تا  یک  در  ماسک  از  استفاده  الزام 
گفته  به  داد.  خبر  نظر  مورد  مناطق  برخی  برای 
برای فضایی است  از ماسک  استفاده  الزام  روحانی 
که جمعیت دارد و سرپوشیده است و باید دقیق تر 
مشخص شود. او در عین حال تاکید کرد که باید 
قبل از الزامی کردن، ماسک به وفور و با قیمت ارزان 
در اختیار مردم قرار گیرد تا وقتی الزام اعالم شد، 
همچنین  روحانی  باشد.  مردم  اختیار  در  ماسک 
گفت که ممکن است برای مناطق قرمز و مناطقی 
را  بداند، ماسک  و درمان الزم  بهداشت  وزارت  که 

ضروری اعالم کنیم.
از  پیشگیری  برای  ماسک  از  استفاده  اهمیت 
بسیاری  که  است  موضوعی  کرونا،  ویروس  انتقال 
روزها  این  درمان،  و  بهداشت  کارشناسان حوزه  از 
محرز،  مینو  می کنند.  تاکید  آن  بر  ویژه  به صورت 
با کرونا هم روز  عضو کمیته کشوری ستاد مبارزه 
گذشته ماسک زدن را در شرایط امروز یک »باید« 
خواند و در یادداشتی که در این زمینه در روزنامه 
می کنیم  توصیه  »ما  کرد:  تاکید  نوشت،  ایران 
با  »مردم اگر بیرون می آیید، حتما ماسک بزنید.« 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-64/3665137-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1
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تقاضای.سرمایه.گذاری.خارجی.
2۰.درصد.رشد.کرد

آمار.مجوز.سرمایه.خارجی
دنیای.اقتصاد.:.گزارش.ها.از.مجوز.سرمایه.گذاری.
در. معدن. و. بخش.صنعت. در. مستقیم.خارجی.
بهار.99.حاکی.از.رشد.2۰.درصدی.در.مقایسه.با.
مدت.مشابه.پارسال.است..همچنین.در.این.مدت.
از. از.44۰.میلیون.دالر. با.ارزش.بیش. 25.طرح.
سوی.کمیته.سرمایه.گذاری.تصویب.شده.و.با.این.
شرایط.می.توان.گفت.صنعتی.ها.یکی.از.بخش.های.
جذاب.برای.سرمایه.گذاری.را.از.آن.خود.کرده.اند..
براساس.این.گزارش،.آلمان.بیشترین.سهم.را.در.

این.مدت.به.خود.اختصاص.داد.

از  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  بخـش  سـهم 
سـرمایه گذاری خارجـی در نخسـتین فصل امسـال 
چگونـه رقـم خـورد؟ داده های اعالم شـده از سـوی 
معاونـت طـرح و برنامـه وزارت صنعـت، معـدن و 
تجـارت بیانگـر آن اسـت کـه در نخسـتین فصـل 
امسـال 17 درصـد از پروژه هـای مصـوب بـه بخش 
صنعـت رسـید و بخـش معـدن نیـز در ایـن میـان 
بـه  همچنیـن  اسـت.  داشـته  درصـدی   5 سـهم 
بخـش تجـارت نیـز از میـان تعـداد پروژه ها سـهم 
3 درصـدی اختصـاص یافتـه اسـت و سـایر صنایع 
نیـز در این میان سـهمی داشـته اند. با این شـرایط 
می تـوان گفـت صنعتی هـا توانسـتند عنـوان بخش 
جـذاب بـرای سـرمایه گذاری را از آن خـود کننـد. 
براسـاس داده های اعالم شـده در مـدت زمان مورد 
بررسـی در مجمـوع 25 طـرح بـا سـرمایه بیـش از 
440 میلیـون دالر از سـوی کمیتـه سـرمایه گذاری 
در کشـور تصویب شـده که نسـبت به مدت مشـابه 
سـال قبـل به لحـاظ ارزشـی رشـد نزدیـک به 20 
درصـد و از لحـاظ تعداد رشـد بیـش از 4 درصدی 
داشـته اسـت. داده های اعالم شده بخشـی از موارد 
مطـرح شـده از سـوی سـعید زرنـدی اسـت که در 
نشسـت خبـری دیـروز اعـالم شـد، امـا بـر اسـاس 
جزئیـات گزارشـی کـه در اختیار »دنیـای اقتصاد« 
قـرار گرفتـه کشـورهای اروپایـی همچنـان در کنار 
سـایر کشـورها به عنوان پیشـتاز سـرمایه گذاری به 

لحـاظ حجـم سـرمایه در کشـور قـرار دارند.
براسـاس داده هـای اعـالم شـده، آلمـان بیشـترین 
فصـل  نخسـتین  در  را  سـرمایه گذاری  سـهم 
توانسـت  و  داد  اختصـاص  خـود  بـه  سـال جاری 
مجـوز 339 میلیـون دالر را بـرای سـرمایه گذاری 
اخـذ کنـد. بـا توجـه بـه اینکـه مجمـوع سـرمایه 
خارجـی تصویـب شـده بـرای کشـور 440 میلیون 

دالر بـوده می تـوان گفت 77 درصد از سـرمایه های 
مصـوب در کشـور بـه آلمـان اختصـاص داشـته و 
سـایر کشـورهای سـرمایه گذار که شـامل 9 کشـور 
می شـوند تنها سـهم 33 درصـدی داشـته اند. نکته 
طرح هـای  مجمـوع  کـه  اینجاسـت  توجـه  قابـل 
مصوبـه بـرای آلمـان برابـر بـا دو طـرح بـوده کـه 
بـا ایـن شـرایط می تـوان گفـت ایـن امـکان وجود 
سـرمایه بر  طرح هـای  در  کشـور  ایـن  کـه  دارد 

اسـت. کـرده  سـرمایه گذاری 
بـا توجه بـه داده های اعالم شـده در جایـگاه بعدی 
نیـز امـارات بـا 32 میلیـون دالر، اتریـش بـا 28 
میلیـون دالر و چیـن با 27 میلیـون دالر قرار دارند 
که توانسـتند بیشـترین حجم سـرمایه گذاری را در 
فصـل بهار وارد کشـور کننـد. با توجه بـه داده های 
اعالم شـده کشـورهای »افغانسـتان، آلمان، امارات، 
چیـن، هنـد، اتریـش، آذربایجـان، ایتالیـا، ترکیه و 
نیوزلند« توانسـتند بیشـترین تعداد سـرمایه گذاری 
را بـه خـود اختصـاص دهنـد. سـهم افغانسـتان از 
مجوزهـای اخـذ شـده بـه لحـاظ تعـداد برابـر با 7 
طـرح بـوده کـه ایـن رقـم بـرای آلمـان 2 طـرح، 
امـارات 3 طـرح، چیـن 4 طـرح، هنـد 2 طـرح، 
اتریـش یک طـرح، آذربایجـان یک طـرح، ایتالیا 2 
طـرح، ترکیـه 2طـرح و نیوزیلنـد نیـز بـا یک طرح 

اسـت. بوده 
امـا پرسشـی کـه در ایـن میـان مطـرح می شـود 
اینکـه درصـد مشـارکت سـهم طرح هـای مصـوب 
چـه میـزان بـوده اسـت؟ براسـاس داده هـای اعالم 
شـده از مجموع 25 طرح مصـوب 9 طرح به صورت 
»100 درصد مشـارکت خارجی با سـرمایه بیش از 
2 میلیـون دالری«،» 13 طـرح به صورت مشـترک 
بـا شـرکای داخلـی )j.v( بـا سـرمایه بیـش از 55 
مشـارکت  بـا  نیـز  طـرح   3« و  دالری«  میلیـون 

مدنـی، بیـع متقابـل و BOT بـا سـرمایه بیـش از 
340 میلیـون دالر« در کشـور مصـوب شـده اسـت.
درخصـوص سـهم سـرمایه گذاری اعالمی از سـوی 
وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت، معـاون طـرح و 
برنامـه وزارت صنعـت، معدن و تجـارت نیز با اعالم 
اینکـه هـر سـاعت حـدود 69 میلیـارد تومـان بـه 
حجـم نقدینگی کشـور افـزوده می شـود، گفت: این 
حجـم بـرای تامین نقدینگـی واحدهـای تولیدی از 
طریـق بـازار سـرمایه قابل توجه اسـت و جذب این 
رقـم به تولید سـبب مهار مشـکالت تورمـی آن نیز 
خواهـد شـد و قطعـا تولیـد می تواند رافع بسـیاری 
از مشـکالت ماننـد بیـکاری، جـذب نقدینگـی و... 

باشد.
اطالعات تکمیلی

از سـوی دیگـر اطالعـات تکمیلـی منتشـر شـده 
و  سیسـتان  اسـتان  کـه  اسـت  آن  نشـان دهنده 
سـرمایه های  سـهم  از  درصـد   80 بلوچسـتان 
خـود  بـه  حجـم  اسـاس  بـر  را  مصـوب  خارجـی 
نیـز  بعـدی  جایـگاه  در  و  اسـت  داده  اختصـاص 
اسـتان تهـران بـا 8 درصـد، البـرز بـا 7 درصـد و 
اصفهـان نیز بـا 5 درصد در جایگاه هـای بعدی قرار 
گرفته انـد. امـا صنایـع سـرمایه پذیر نیـز براسـاس 
داده هـای اعـالم شـده بـه گـروه »سـاخت مـواد و 
ماشـین آالت  »سـاخت  شـیمیایی«،  محصـوالت 
و تجهیـزات طبقه بنـدی نشـده در جـای دیگـر« 
و »سـاخت کک، فرآورده هـای حاصـل از تصفیـه 
نفـت و سـوخت های هسـته ای« بیشـترین حجـم 
داده انـد،  اختصـاص  خـود  بـه  را  سـرمایه پذیری 
به طـوری کـه 371 میلیـون دالر از مجموع مصوب 
سـرمایه گذاری خارجـی بـه گـروه »سـاخت مـواد 
و محصـوالت شـیمیایی« اختصـاص یافتـه اسـت. 
تجهیـزات  و  ماشـین آالت  »سـاخت  گـروه  سـهم 
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متن کامل

در.یک.نشست.با.حضور.کارشناسان.و.اقتصاددانان.
مطرح.شد

سه.عامل.تسلط.دولت.در.
اقتصاد

دنیای.اقتصاد.:.در.یک.میزگرد.با.محوریت.بررسی.

خصوصی.سازی.در.ایران،.سه.عامل.تسلط.دولت.

میرزاخانی. علی. شد.. تشریح. ایران. اقتصاد. در.

»رکود.اقتصادی.جهانی.پس.از.جنگ.جهانی.اول«،.

»غلبه.نگاه.چپ.در.روشنفکران.و.سیاستمداران.

ایرانی«.و.»وقوع.جنگ.تحمیلی«.را.سه.عامل.

اصلی.تسلط.دولت.در.اقتصاد.کشور.معرفی.کرد.

که.در.نهایت.تالش.های.ناکام.در.خصوصی.سازی.

باعث.کاهش.تسلط.دولت.در.اقتصاد.نشده.است..

به.باور.این.صاحب.نظر.اقتصادی،.طی.نشدن.کامل.

مراحل.خصوصی.سازی،.عامل.نافرجام.شدن.این.
سیاست.در.کشور.بوده.است.

اقتصاددانان  حضور  با  تخصصی  نشست  یک  در 
سال   15 قوت  و  ضعف  نقاط  کارشناسان،  و 
علی  شد.  بررسی  ایران  در  خصوصی سازی 
سیدمجید  اقتصادی،  صاحب نظر  میرزاخانی، 
موحدی  مهدی  و  تهران  دانشگاه  استاد  حسینی، 
از دو  این نشست  استاد دانشگاه شاهد در  بکنظر، 
خصوصی سازی  موضوع  به  متفاوت،  فکری  نگاه 

بر  تاکید  با  میرزاخانی  علی  پرداختند.  ایران  در 
از  بهره گیری  با  توانسته اند  موفق  کشورهای  اینکه 
بلندمدت  رشد  به  خصوصی،  بخش  ظرفیت های 
دست یابند، به این نکته اشاره کرد که رفاه مردم 
این کشورها از طریق افزایش کارآیی و بزرگ شدن 
کیک اقتصاد بیشتر شده است. او با رد این موضوع 
که اقتصاد کشور مبتنی بر اندیشه های لیبرال بوده 
اقتصاد  مشابه  کشور  اقتصاد  که  کرد  تاکید  است، 
طریق  از  کشور  در  تیول ها  این  و  است  تیول داری 
رانت به برخی گروه ها توزیع می شوند. به اعتقاد او، 
واگذاری مرحله آخر خصوصی سازی است، اما پیش 
از آن مقدماتی باید فراهم شود که این مقدمات در 
کشور نادیده گرفته شده است. در مقابل حسینی و 
موحدی، به نقد نگاه های لیبرال ها در اقتصاد کشور 
پرداخته و معتقدند که قوت گرفتن نگاه لیبرال در 
دو دهه اخیر از مجرای خصوصی سازی، باعث تشدید 
شکاف طبقاتی شده و باید سایه خصوصی سازی از 
آموزش، بهداشت و سایر کاالهای عمومی برداشته 
شود. این نشست در موسسه فرهنگی روش برگزار 
و از طریق صفحه اینستاگرامی »پویش آزاداندیشی 
گفتار« به طور زنده منتشر شد. این برنامه اقتصادی 
به همت بسیج دانشجویی امیرکبیر برگزار شده بود.

عوامل شکل گیری اقتصاد دولتی
»تحلیل  نشست  نخست  در بخش  میرزاخانی  علی 
ایران«، سه  در  بررسی 15 سال خصوصی سازی  و 
فعالیت های  پررنگ شدن نقش حاکمیت در  دلیل 
اول،  عامل  گفت:  و  کرد  تشریح  را  ایران  اقتصادی 
که  شکل  این  به  بوده  جهانی  هژمونی  موضوع 
رکود  گسترش  کنار  در  اول  جهانی  جنگ  از  پس 
اقتصادی در کشورها، دولت ها نقش گسترده ای در 
فعالیت های اقتصادی داشتند، اما ذیل سیاست های 
اقتصاد  جهانی  سفره  اندازه  دولت ها،  زمان  آن 

)تولید ناخالص داخلی کشورها( تغییر قابل توجهی 
نداشت. این در حالی است که با پی بردن به نقش 
راهگشای بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی، 
روند  جهانی  تجارت  و  اقتصادی  رشد  یکباره  به 
نگاه چپ  به خود گرفت. عامل دوم غلبه  افزایشی 
در روشنفکران جامعه ایرانی است. این نگاه، در دهه 
و  می گیرد  قرار  حاکمیت  در  شاه  توجه  مورد   50
پس از انقالب اسالمی در نگاه سیاستمداران تداوم 
در  تحمیلی  جنگ  وقوع  سوم  عامل  می کند.  پیدا 
فعالیت های  نقش  می شود  باعث  که  است  جامعه 
از  اقتصادی و سایر امور گسترده تر  دولتی در امور 
این عوامل را شکل گیری  او ماحصل  گذشته شود. 
رکود  بروز  باعث  که  دانست  دولتی  اقتصاد  یک 
اقتصاد  در  هلندی  بیماری  و  باال  تورم  اقتصادی، 
زمان  در  اقتصاددان  این  نگاه  از  است.  کشور شده 
درگیری ایران با جنگ تحمیلی، یک جریان عبور 
و  خورد  کلید  دنیا  در  متمرکز  و  دولتی  اقتصاد  از 
زد.  رقم  کشورها  از  بسیاری  برای  را  موفقی  نتایج 
حاکمیت  توجه  مورد  موضوع  این  جنگ،  از  پس 
اما مانند تمام مقوله های مدرن  کشور قرار گرفت، 
و  نادرست  برداشت  غلط،  مفهوم  یک  با  ایران،  در 
کامال معکوس رویه حاکم بر دنیا، پایه گذاری و اجرا 
شد. تقریبا در تمام سطوح کشور، این موافقت برای 
عبور از اقتصاد دولتی وجود داشت و این موضوع با 
ابالغ سیاست های اصل 44 در خرداد سال 1384 
از سوی رهبری مورد تایید قرار گرفت که در بند 
دولتی  شرکت های  واگذاری  به  ابالغیه  این  »ج« 
اشاره شده بود، حال آنکه خصوصی سازی یک بحث 
اقتصادی است که حلقه آخر آن واگذاری شرکت ها 

است و باید مقدمات آن فراهم شود.
ردپای خصوصی سازی در ثروت کشورها

میرزاخانی در بخش دیگری از صحبت های خود به 

یک مثال جهانی اثر خصوصی سازی بر روند کشورها 
پرداخت و گفت: مفهوم خصوصی سازی در دهه 80 
اقتصاد  دهه  این  از  قبل  شد،  شروع  انگلستان  در 
اما در  فعالیت می کرد،  به شکل متمرکز  انگلستان 

آن زمان فرانسه نسبتا اقتصاد آزادتری داشت.
در هر یک از شهرهای پاریس و لندن، رودخانه ای 
وجود دارد و خانه های اطراف این رودخانه گران تر 
از  پیش  می شود  روایت  هستند.  محله ها  سایر  از 
خصوصی سازی انگلستان، توزیع فقر در این کشور و 
توزیع ثروت در فرانسه، باعث شده بود که ثروتمندان 
خریداری  را  لندن  رودخانه  کنار  خانه های  فرانسه 
سیاستمدار  یک  به عنوان  تاچر   80 دهه  در  کنند. 
سیاستمدار  به عنوان  میتران  فرانسه  در  و  لیبرال 
از  قرار می گیرند. پس  امور  راس  سوسیالیست، در 
کشو  دو  این  اقتصادی  رشد  روند  دو  این  فعالیت 
برعکس می شود و در نهایت این ثروتمندان لندنی 
فرانسه  ارزشمند  خانه های  خرید  برای  که  هستند 

دست به کار می شوند.
تفاوت نابرابری با بی عدالتی

که  شد  اعالم  میزگرد،  این  از  بخشی  در 
خصوصی سازی باعث شکاف طبقاتی و تامین منافع 
بر  تاکید  با  میرزاخانی  علی  می شود.  برنده  طبقه 
قرار  هم  معادل  نباید  بی عدالتی  و  نابرابری  اینکه 
ایجاد  نابرابری  ثروت،  خلق  مسیر  در  گفت:  گیرد، 
اقتصاددانان  از سوی  البته راهکارهایی  می شود که 
با شکست روبه رو  ارائه شده و عمدتا  سوسیالیست 
مسیر  در  که  است  این  کلیدی  نکته  است.  شده 
خلق ثروت نباید به حقوق افراد دیگر تعدی شده، 
بلکه باید فضا برای فعالیت و پیشرفت عموم مردم 
تمام  در  پیشرفت  روند  مسیر  این  در  شود.  فراهم 
افراد یکسان نیست و در نتیجه به طور طبیعی یک 
نابرابری نسبی- نه بی عدالتی- به وجود خواهد آمد. 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-100/3665112-%D8%B3%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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نامه.تبریک.غالمحسین.شافعی.به.رئیس.اتاق.اصناف.به.
مناسبت.روز.ملی.اصناف

توسعه.و.پیشرفت.اقتصادی.
جوامع.در.گرو.نقش.آفرینی.

اصناف.است
غالمحسین.شافعی،.رئیس.اتاق.ایران.با.ارسال.
اصناف. اتاق. رئیس. ممبینی،. سعید. به. نامه.ای.
ایران،.فرارسیدن.روز.اصناف.را.تبریک.گفت.و.
نوشت:.به.گواه.تاریخ،.توسعه.و.پیشرفت.جوامع.
خصوصاً.از.منظر.اقتصادی.در.گرو.نقش.آفرینی.
اصناف.و.حضور.تمام.عیار.آنها.به.عنوان.فعاالن.

اقتصادی.در.کشور.بوده.است.
رئیس اتاق ایران با ارسال نامه ای به سعید ممبینی، 

با روز  اتاق اصناف، روز یکم تیرماه مصادف  رئیس 
اصناف  اتاق و همه  این  رئیسه  به هیات  را  اصناف 

کشور تبریک گفت.
جوامع  پیشرفت  و  توسعه  شافعی،  غالمحسین 
نقش آفرینی  گرو  در  را  اقتصادی  منظر  از  خصوصاً 
فعاالن  به عنوان  آنها  تمام عیار  حضور  و  اصناف 
در  صنفی  واحدهای  تالش  از  و  دانسته  اقتصادی 
ارتقای سطح کیفی زندگی مردم و تأمین مایحتاج 

آنها تقدیر کرده است.
متن کامل نامه شافعی به مبینی به این شرح است:

جناب آقای ممبینی
رئیس محترم اتاق اصناف

با سالم و احترام
را  است  اصناف  روز  با  برابر  که  تیرماه  یکم  روز 
اصناف  اتاق  محترم  رئیسه  هیات  جنابعالی،  به 
کشور  سراسر  در  امین  و  تالشگر  صنوف  کلیه  و 
توسعه  که  است  آن  گواه  تاریخ  می گویم.  تبریک 
در  اقتصادی  منظر  از  خصوصاً  جوامع  پیشرفت  و 
ایشان  تمام عیار  حضور  و  اصناف  نقش آفرینی  گرو 

به عنوان فعاالن اقتصادی در کشور بوده است.
کیفی  سطح  ارتقاء  در  صنفی  واحدهای  تالش 
زندگی مردم از یک سو و تالش برای تأمین نیازهای 
کاالیی و خدماتی درخور تقدیر است و در برهه های 
مختلف ارزش آفرینی ایشان برای دستیابی به تعادل 

بین بخش های مختلف ستودنی است.
از  عبور  با  توأمان  هم افزایی  و  تعامل  با  امیدوارم 
شرایط سخت حاصل از تحریم های دشوار اقتصادی 
تقویت  و  توفیق  شاهد  کرونا،  بیماری  شیوع  نیز  و 
بخش های مختلف اقتصاد بخش خصوصی کشور و 

خدمت به هم میهنان عزیز باشیم.

تالش.هندی.ها.برای.کاهش.روابط.اقتصادی.با.چین

.راهبرد.هند.برای.خودکفایی.
اقتصادی

پس.از.آنکه.طی.هفته.گذشته.درگیری.نظامی.

حدود. کشته.شدن. به. هند. و. چین. بین. مرزی.

2۰.سرباز.هندی.منجر.شد.تمام.وزارتخانه...ها.و.

قراردادهای. لغو. برای. نو. دهلی. سربازخانه.های.
تجاری.با.چین.دورخیز.کردند.

خبرگزاری  بین الملل  اقتصاد  خبرنگار  گزارش  به 
باال  با  گذشته  هفته  اسپوتنیک،  از  نقل  به  فارس 
گرفتن مناقشه در یک دره به نام گالوان که در مرز 

کشور  دو  نظامی  نیروهای  دارد  قرار  هند  و  چین 
هندی  سرباز   20 درگیری  این  در  و  شده  درگیر 

کشته شدند.
و  هند  وزارتخانه های  تا  شده  باعث  مسئله  این 
بسیاری از مراکز تجارت این کشور علیه قراردادهای 
کار  به  و کاالهای چینی دست  با چین  امضا شده 

شوند.
عنوان  به  اقدام  یک  در  هند  دولت  پنجشنبه  روز 
با  دالری  میلیون   62,8 قرارداد  اخطار  شلیک 

چینی ها را لغو کرد.
دولت هند،  ارشد  وزرای  از  یکی  واردهان،  هارش  
با اشاره به این اقدام گفت این نخستین اقدام برای 

دادن یک درس به چینی ها بود.
وی تاکید کرد: این مسئله اقدامی در راستای توسعه 
استفاده از کاالهای هندی در سراسر این کشور بود.
هفته آینده وزارت ارتباطات هند قصد دارد با فعاالن 
صنعت مخابراتی هند نشستی را داشته باشد. این 
مخابراتی  دولتی  شرکت های  به  پیش تر  وزارتخانه 
هند گفته بود که در ارتقاء شبکه نسل چهارم تلفن 

همراه از تجهیزات چینی استفاده نکنند.
کنفدراسیون بازرگانان هندی هم خواستار جایگزین 
شدن 13 میلیارد دالر واردات از چین با محصوالت 

هندی شده است.
* حجم روابط تجاری هند با چین

تجارت  وزارت  سوی  از  شده  ارائه  اطالعات  به  بنا 
بازرگانی هند حجم مبادالت تجاری بین هند و  و 
چیندر سال مالی 2018 -2019 معادل 87 میلیارد 

دالر برآورد می شود.
نفع  به  شدت  به  تجاری  مبادالت  حجم  این  اما 
چین است و کسری تراز تجاری چین با هند بین 
سال های 2019 تا 2019 پنجاه میلیارد دالر برآورد 

می شود.
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یادداشت

متن کامل

درسی.از.موفقیت.شرکت.های.نوع.دوست

4ویژگی.شرکت.های.مقاوم.در.
برابر.بحران.ها

در میانه ماه مارس، شیوع ویروس کرونا، باعث تعطیلی 
داستان  اما  شد.  آسیا  و  اروپا  کسب وکارهای  اکثر 
برای شرکت استریمد )Sterimed(، شرکت 900 
نفره تولیدکننده مدرن ترین لوازم استریل پزشکی، 
بسیار متفاوت بود. کرونا، دو وضعیت متفاوت برای 
برای  تقاضا  طرف،  یک  از  آورد.  پدید  استریمد 
محصوالتشان جهشی 40 درصدی یافت و از طرف 
دیگر، افزایش تولید و فعالیت کارخانه های شرکت 
که  بود  همراه  متفاوتی  چالش های  با  فرانسه،  در 
شاید یکی از مهم ترین چالش ها نایاب شدن ماسک 

برای حفاظت از کارکنان بود.
را  خود  کارکنان  سالمت  نبود  حاضر  استریمد 
تامین  برای  دلیل،  همین  به  و  بیندازد  خطر  به 
شرکت  این  داشت.  ماسک  به  نیاز  بازار  تقاضای 

صادر  چین  به  سال ها  را  خود  محصوالت  که 
می کرد، متوجه شد که یکی از مشتریان چینی اش 
است.  کرده  حفاظتی  ماسک های  تولید  به  شروع 
نمونه  به عنوان  ماسک  جعبه  چند  می توانستند 
محصول از آنها دریافت کنند تا با ممنوعیت دولت 
نشوند.  از صادرات تجاری ماسک هم مواجه  چین 
نیاز  از  بیش  توانست حتی  طریق  این  از  استریمد 
خود به ماسک دست پیدا کند. مدیرعامل شرکت، 
تیبات هایورنت)Thibout Hyvernat( به سرعت 
با خودش فکر کرد که می توانند ماسک های مازاد 
خود را در اختیار دیگر دوستان نیازمند قرار دهند. 
او در مصاحبه ای بیان کرد: »شروع به تماس گرفتن 
با دوستانم در کسب وکارهای دیگر کردم و بخشی 
از ماسک های مازاد را در اختیار آنها قرار دادم. به 
این صورت، آنها هم می توانستند اقدام به بازگشایی 
سپس  کنند.  تولیداتشان  ازسرگیری  و  شرکت ها 
موضوع دیگری به ذهنم خطور کرد: به جای کمک 

 20 به  می توانستم  دوستانم،  از  تعدادی  به  کردن 
میلیون نفر از دوستانم کمک کنم!«

هایورنت متوجه شد که بیش از یکی از مشتریانش 
در  است.  کرده  ماسک  تولید  به  شروع  چین  در 
صادرات  ممنوعیت  هم  چین  دولت  زمان،  همین 
ماسک را برداشت. او که در قرنطینه به سر می برد 
و در خانه اش در حومه پاریس کار می کرد، خواستار 
گروه  ارشد شرکت شد.  مدیران  با  فوری  جلسه ای 
آنها، طی 10 دقیقه تصمیم به شروع فعالیتی کامال 
از  شرکت  پزشکی.  لوازم  واردات  گرفتند:  جدید 
خود  تامین  زنجیره  و  قانونی  فنی،  توانمندی های 
زیرساختی  و  مالی  منابع  بتواند  تا  کرد  استفاده 
تا  کند.  فراهم  جدید  فعالیت  این  برای  را  الزم 
به  چین  از  ماسک  میلیون   25 آنها  آوریل،  میانه 
فرانسه آورده بودند. استریمد آنها را فقط با قیمت 
تمام شده به فروش رساند )قیمت خرید به اضافه 
بیان  زمان  آن  در  حمل ونقل(. هاورنت  هزینه های 
کرد: »با توجه به آنکه حاشیه سودی برای ماسک ها 
در نظر نگرفته ایم، اگر هزینه های حمل ونقل هوایی 
از برآوردهایمان فراتر برود، به شدت ضرر خواهیم 

کرد. با این حال، به این مساله بها نمی دهیم.«
ما نخستین بار، زمانی با نام استریمد برخورد کردیم 
نوع دوست  شرکت های  درباره  کتابی  به دنبال  که 
را  اجتماعی  منافع  که  شرکت هایی  می گشتیم؛ 
که  شرکت هایی  حتی  نه  و  می دانند  خود  هدف 
توجه  هم  اجتماعی  منافع  به  سودآوری  کنار  در 
نوع دوست، شرکت هایی هستند  دارند. شرکت های 
مشتریان،  خدمت  در  شرط،  و  قید  بدون  که 
فعالیت ها  هستند.  محلی  جوامع  و  تامین کنندگان 
خدمت رسانی  برای  عمال  آنها،  کسب وکارهای  و 
احساس  خود  دوش  بر  که  است  رسالتی  انجام  و 
می کنند. به دلیل همین تفاوت در نگرش است که 

کیفی  معیارهایی  براساس  را  خود  موفقیت  آنها، 
ما  از  چقدر  مشتریان  مثال:  به عنوان  می سنجند. 
اندازه  چه  تا  ما  تامین کنندگان  هستند؟  راضی 
سالمت هستند یا چه اندازه سالمت جسمی و روانی 

برای جامعه خود به ارمغان آورده ایم؟
تحقیق 5 ساله ما روی این شرکت های نوع دوست 
)فارغ از دولتی یا خصوصی بودن آنها( نشان داد که 
آنها به طور دائم موفق تر از دیگر شرکت های فعال در 
صنعت خود هستند. این موضوع اثبات می کند که 
حتی اگر شرکت ها صرفا به سود و منافع سهامداران 
خود توجه نداشته باشند، باز هم می توانند به این 
به  بهتر(.  نتایجی  با  اغلب  )و  برسند  فرعی  اهداف 
که  حالی  در  شرکت هایی،  چنین  دیگر،  عبارت 
متمرکز بر تامین نیازهای اعضای اکوسیستم خود 
هستند، نیازهای اقتصادی خودشان هم به بهترین 

شکل تامین می شود.
 5 در  مختلفی  شرکت های  در  را  پدیده  این  ما 
از  گوناگونی  اقتصادی  بخش های  در  و  جهان  قاره 
داروسازی،  خرده فروشی،  صنعت،  بانکداری،  جمله 
در  کرده ایم.  مشاهده  سالمت  و  غذا  هتلداری، 
شرکت های مورد بررسی ما، نام هایی وجود داشتند 
رساندن  نفع  و  نوع دوستی  حال  در  دهه  چند  که 
فراوانی  شباهت های  آنها  تمام  بودند.  دیگران  به 
هر  البته،  دارند.  استریمد  شرکت  فعالیت  شیوه  با 
چند شرکت های نوع دوست، شیوه رقابت و فعالیت 
رسالت های  بر  را  خود  تمرکز  و  دارند  متفاوتی 
خود  اکوسیستم  اعضای  سایر  منافع  و  غیرمادی 
گذاشته اند، باز هم سود برایشان ارزشمند است. به 
همین دلیل، آنها را در زمره شرکت های سرمایه داری 
کسر  از  پس  آنها،  اکتسابی  سود  می دهیم.  قرار 
اعضای  به  بیشتر  ابتدا صرف خدمت رسانی  مالیات 
و  می شود  کارکنانشان(  اینجا  )در  آنها  اکوسیستم 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3664988-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7
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نگاه آخر

آخرین.خورشید.گرفتگی.قرن.14.-.بندرعباس-.کیش
خورشید گرفتگی یکم تیرماه ۹۸، حدود ۰۹:۰۵ صبح به وقت ایران 
آغاز شد؛ بیشترین گرفت در زمان حدود ۱۰:۲۰ صبح به وقت ایران 
بود.  ایران  وقت  به  صبح   ۱۱:۳۷ حدود  زمان  در  تماس  آخرین  و 
این خورشید گرفتگی را آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ هجری 

شمسی می نامند.

https://www.isna.ir/photo/99040100185/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D9%86-%DB%B1%DB%B4#35
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