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سپهر برزی مهر، دبیر سندیکای صنعت برق ایران

شرکتهایصنعتبرقدرزنجیرهچالشها

ــر  ــال های اخی ــول س ــرق در ط ــت ب ــب وکار های صنع کس
ــاال  ــد و ح ــه بوده ان ــدی مواج ــای ج ــا چالش ه ــواره ب هم
خســارات ناشــی از التهابــات اقتصــادی اخیــر، شــرایطی 
ــدم  ــورت ع ــت در ص ــن اس ــه ممک ــرده ک ــم ک را فراه
ــر  ــا منج ــی آنه ــودی و فروپاش ــه ناب ــی، ب چاره اندیش

شــود.

ــوع از  ــه ای متن ــران مجموع ــرق ای ــت ب ــی صنع ــش خصوص بخ
شــرکت های بــزرگ، کوچــک و متوســط ســازنده، پیمانــکار و 
ــادرات  ــی و ص ــه خودکفای ــت ک ــات اس ــده کاال و خدم تامین کنن
گســترده تجهیــزات و خدمــات فنــی و مهندســی تنهــا بخشــی از 
ــش از  ــن شــرکت ها در طــول بی ــی ای ــتاورد های آنهاســت؛ ول دس
ــود، انباشــت  ــد رک ــی مانن ــروز عوامل ــل ب ــر به دلی ــه اخی ــک ده ی
ــرایط  ــاال از ش ــد و ح ــده بودن ــف ش ــا تضعی ــات و تحریم ه مطالب
کنونــی کشــور، آســیب های جدی تــری را متحمــل شــده اند.
ــوزه  ــن ح ــال ای ــرکت های فع ــرای ش ــرق ب ــت ب ــفانه صنع متاس
ــت.  ــده اس ــل ش ــا تبدی ــه بق ــرای ادام ــر ب ــک کارزار نابراب ــه ی ب
حیطــه  در  صنعــت  ایــن  فعــاالن  پرتعــداد  گرفتاری هــای  از 
ــا عــدم پرداخــت مطالبــات و بی تفاوتــی  قرارداد هــای یک ســویه ت
کارفرمایــان دولتــی نســبت بــه مقولــه تعدیــل و خســارات دیرکرد، 
همگــی عواملــی هســتند کــه یــک شــرکت ســازنده و پیمانــکار را 
ــت  ــه رقاب ــدن در عرص ــرای باقی مان ــدنی ب ــام نش ــی تم وارد جدال
ــد - ۱۹ مشــکالت  ــروس کووی ــا شــیوع وی ــا ب ــد. امــروز، ام می کن
ــرای شــرکت های فعــال ایــن صنعــت ایجــاد شــده کــه  ــازه ای ب ت
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متن کامل

ــن  ــای ای ــار ســایر چالش ه ــه طــور قطــع در کن ب
ــد. ــا بزن ــه ریشــه آنه ــد تیشــه ب ــوزه، می توان ح

اولیــن و مهم تریــن مســاله ناشــی از شــیوع بیماری 
کرونــا بــرای فعــاالن صنعــت بــرق و احــداث ایــن 
اســت کــه عمدتــا پروژه هــای ایــن دســت از 
ــی  ــل ضدعفون ــع در فضایــی وســیع و غیرقاب صنای
ــر اســاس  ــه عــالوه ب ــی می شــوند. ب کــردن اجرای
ــده دار  ــرکت ها عه ــت، ش ــنامه وزارت بهداش بخش
ــارغ  ــان خــود شــده اند. ف جــان و ســالمتی کارکن
ــوع  ــن موض ــه ای ــی ک ــل توجه ــای قاب از هزینه ه
بــه فعــاالن اقتصــادی تحمیــل می کنــد و بــا 
ــت وظایــف  ــن نکتــه کــه عمــال دول ــر ای تاکیــد ب
حاکمیتــی خــود در حــوزه محافظــت از جــان 
شــهروندان ایرانــی را بــا تمــام هزینه هایــش و 
بــدون هیــچ حمایتــی بــه کســب و کار هــا واگــذار 
ــک  ــه ی ــود ک ــرح می ش ــوال مط ــن س ــرده، ای ک
ــای کاری  ــکاری در فض ــا پیمان ــدی ی ــد تولی واح
گســترده ای کــه اساســا قابلیــت ضدعفونــی کــردن 
را نــدارد، چطــور می توانــد تضمیــن مطمئنــی 

ــد؟ ــش بده ــظ ســالمتی کارکنان ــرای حف ب
ــرای  ــد ب ــم می توان ــوز ه ــت می توانســت و هن دول
ــت  ــور حمای ــه منظ ــم و ب ــرایط حاک ــت ش مدیری
از شــرکت های فعــال صنعــت بــرق و احــداث 
ــان  ــالمتی کارکن ــان و س ــظ ج ــدف حف ــا ه و ب
شــرکت های فعــال ایــن صنایــع، مطابــق بــا 
خصــوص  در  قــرارداد  در  شــده  درج  شــرایط 
ــا اعــالم شــرایط فــورس  بیماری هــای واگیــردار، ب
ــی  ــف حاکمیت ــده دار وظای ــدی عه ــا ح ــاژور ت م
ــاله  ــن مس ــد ای ــال نبای ــر ح ــه ه ــود. ب ــود ش خ
را فرامــوش کــرد کــه شــیوع کرونــا کــه بــه 
ــده، در  ــری منجــر ش ــوادث قه ــرایط ح ــاد ش ایج
بین المللــی،  و  داخلــی  محدودیت هــای  کنــار 

ــوزه  ــن ح ــکاری ای ــدی و پیمان ــای تولی فعالیت ه
ــت. ــرده اس ــف ک را متوق

ــت  ــال صنع ــرکت های فع ــه ش ــری ک ــاله دیگ مس
ــا آن مواجهنــد همیــن افزایــش  ــرق و احــداث ب ب
جهــش وار مجــدد نــرخ ارز و فلــزات اســت کــه بــه 
ــرات آن از  ــب و اث ــان عواق ــد همچن ــر می رس نظ
ــدی  ــدان ج ــت گذار چن ــای سیاس ــوی نهاد ه س
ــکاران  ــا پیمان ــازندگان ی ــت. س ــده اس ــه نش گرفت
ــان  ــرمایه در گردشش ــی و س ــدرت نقدینگ ــه ق ک
پیــش از ایــن بــه دلیــل عــدم پرداخــت مطالبــات 
و تســهیالت گــران قیمــت بانکــی بــه شــدت 
جهش هــای  متــن  در  حــاال  شــده،  تضعیــف 
در  عمــال  اولیــه،  مــواد  و  ارز  نــرخ  چندبــاره 
شــرایطی نامتعــادل در حــوزه »مالــی« و »زمانــی« 

قراردادهایــش قــرار گرفته انــد.
ــاژور  ــورس م ــرایط ف ــالم ش ــدم اع ــورت ع در ص
ــاز  ــرایط، ب ــن ش ــرش ای ــت از پذی ــاب دول و اجتن
هــم تمــام هزینه هــای ایــن ناتــرازی، به رغــم 
ــی  ــن موضــوع در شــرایط عموم ــودن ای شــفاف ب
ــی  ــی دولت ــتگاه های اجرای ــراف دس ــان و اش پیم
ــب و  ــای کس ــده در فض ــاد ش ــکالت ایج ــه مش ب
کار کشــور، بــه شــرکت های بخــش خصوصــی 
ــن  ــه ای ــت ک ــاله اینجاس ــود. مس ــل می ش تحمی
تــوان  گذشــته،  ســال های  ماننــد  شــرکت ها 
ــرای پذیــرش ریســک ها و هزینه هــای  مضاعفــی ب
ــن  ــد و ای ــویه ندارن ــای یک س ــی از قرارداد ه ناش
ــش  ــول بخ ــرای اف ــازی ب ــد آغ ــرد می توان رویک

ــد. ــرق باش ــت ب ــی صنع خصوص
کســب وکار های  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت 
متمــادی  ســال های  طــول  در  بــرق  صنعــت 
ــد  ــام ناکارآم ــه نظ ــوط ب ــای مرب ــی هزینه ه تمام
حقوقــی و قــراردادی یک جانبــه ایــن صنعــت 

ــی  ــم حقوق ــه رژی ــرا ک ــده اند؛ چ ــل ش را متحم
و  نیــرو  وزارت  بیــن  قرارداد هــای  بــر  حاکــم 
بخش خصوصــی آنقــدر یک جانبــه اســت کــه 
تغییــرات  از  ناشــی  زیان هــای  تمامــی  عمــال 
محیطــی، ماننــد افزایــش نــرخ ارز، تحریم هــا، 
تاخیــر در پرداخت هــا و ... را بــه بخــش خصوصــی 
ــه  ــر هزین ــا تغیی ــه ب ــد. در نتیج ــل می کن تحمی
محصــول  تمام شــده  قیمــت  نهاده هــا،  ایــن 
ــل  ــه دلی ــن مســاله ب ــد. ای ــش می یاب ــی افزای نهای
ــن  ــل در مت ــای تعدی ــی فرمول ه ــدم پیش بین ع
قراردادهــا، بــه ایجــاد زیــان مضاعــف بــرای 

ســازندگان و پیمانــکاران منجــر می شــود.
ــال های ۹2  ــن در س ــش از ای ــرخ ارز پی ــش ن جه
ــران،  ــل جب و ۹۷ هــم موجــی از خســارات غیرقاب
در  را  ورشکســتگی ها  و  متوقــف  قرارداد هــای 
ــا دالر حــدود 2۰ هــزار  پــی داشــت. حــاال، امــا ب
ــت  ــال صنع ــرکت های فع ــت ش ــی، سرنوش تومان
بــرق نامعلــوم و مبهــم اســت. اعــالم تنفــس بــرای 
قرارداد هــا تــا تثبیــت شــرایط پرنوســان و ملتهــب 
ــر  ــر نظی ــی موث ــف ابزار هــای حمایت ــی و تعری فعل
تســهیالت ارزان قیمــت بــرای شــرکت های فعــال 
ــدازه ای از  ــا ان در صنایــع زیرســاختی و احــداث، ت

ــد. ــود می کاه ــای موج ــم چالش ه حج
بــه هــر حــال اولیــن گام بــرای رفــع ایــن 
ــوی  ــران از س ــرش بح ــداد، پذی ــای پرتع چالش ه
اجرایــی  دســتگاه های  و  نیــرو  وزارت  دولــت، 
اســت. پــس از ایــن پذیــرش، مســیر بــرای 
تعامــل و تبادل نظــر بیــن فعــاالن اقتصــادی و 
ــت و  ــور مدیری ــه منظ ــی ب ــتگاه های کارفرمای دس
ــود. ــد ب ــر خواه ــم، هموارت ــرایط حاک ــور از ش عب

اردکانیان اعالم کرد

آمادگی وزارت نیرو برای 
واگذاری برخی اختیارات آب و 

برق به شهرداری
عالی  شورای  نمایندگان  جمع  در  نیرو  وزیر 
استان ها از آمادگی این وزارتخانه برای واگذاری 
به  برق  و  آب  عرصه های  در  وظایف  برخی 

شهرداری ها خبر داد.
نیرو،  وزارت  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
با  نشستی  در  چهارشنبه  شامگاه  اردکانیان  رضا 
نمایندگان شورای عالی استان ها در سالن جلسات 
را  کشور  در  شوراها  تشکیل  قانون  اجرای  توانیر، 
هم  نیرو  وزارت  در  داشت:  اظهار  و  کرد  یادآوری 
که  وظایفی  به سهم خود حتی المقدور  تالش شد 
می شود در عرصه آب و برق به شهرداری ها واگذار 

شود، این اقدام صورت گیرد.
در  که  دارد  کامل  آمادگی  نیرو  وزارت  افزود:  وی 
یک مشارکت زمان بندی شده به سمت این تحویل 
و تحول برود و اگر یکباره در تمام مراکز استان ها 
که  جاهایی  از  نیست،  امکان پذیر  کشور  سراسر  و 
شدنی است شروع کرده و این کار صحیح و اصولی 
را انجام دهیم که امر یکپارچه سازی شرکت های آب 
و فاضالب شهری و روستایی را در این راستا پیش 
با  شرکت های  دیگر  امروز  گفت:  اردکانیان  بردیم. 
انتقال  که  ندارد  وجود  دولتی  صددرصد  ساختار 
بلکه  شود،  مواجه  مشکل  با  آن ها  مأموریت های 
با ساختار غیردولتی به نام آب و فاضالب  شرکتی 
عالی  شورای  با  تدارکی  در  که  دارد  وجود  استان 
استان ها و شوراهای برخی شهرها می شود این کار 

را پیش برد.
آن ها  اداره کنندگان  و  گردانندگان  به  شهرها  امور 

https://www.mehrnews.com/news/4969737/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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متن کامل

بانک توسعه صادرات: امکان 
جابجایی ارز صادرکنندگان از 
هر مبدا به هر مقصدی را داریم

ارز  جابجایی  امکان  صادرات:  توسعه  بانک 
صادرکنندگان از هر مبدا به هر مقصدی را داریم
آمادگی  گفت:  صادرات  توسعه  بانک  مدیرعامل 
جابجایی وجوه ارزی صادرکنندگان از طریق صرافی 

بانک از هر مبدا به هر مقصدی را داریم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی 
عملکرد  تشریح  به  خبری  نشست  در  آبادی  صالح 
 ۱۹ اظهارداشت:  و  پرداخت  صادرات  توسعه  بانک 
خود  فعالیت  سال  نهمین  و  بیست  وارد  بانک  تیر 
شد؛ این بانک نقش موثری در پیشبرد هدف توسعه 

صادرات غیرنفتی در کشور ایفا کرده است.
وی افزود: ارزحاصل از صادرات غیرنفتی می تواند 
از مبادی  اداره کند؛ یکی  این شرایط  را در  کشور 
است  غیرنفتی  صادرات  محل  از  کشور  ارز  تامین 
توسعه صادرات که  بانک  ماموریت  اساس  برهمین 
است، دو چندان می  غیرنفتی  از صادرات  حمایت 
شود. مدیرعامل بانک توسعه صادرات با بیان اینکه 
بیش از 4۰ میلیارد دالر صادرات غیرنفتی در سال 

قبل داشتیم، تصریح کرد: در سه دهه اخیر حمایت 
حتی  داشتیم  غیرنفتی  صادرات  از  زیادی  های 
زمانی که صادرات نفتی در اوج بود بازهم صادرات 

غیرنفتی همراستا با صادرات نفتی بود.
برداشتی  اضافه  براینکه هیچ  تاکید  با  آبادی  صالح 
بانک  ادامه داد: عملکرد  نداشتیم،  بانک مرکزی  از 
است  مناسب  بانکی  بین  بازار  در  صادرات  توسعه 
ضمن  پذیر.  سپرده  تا  بوده  گذار  سپرده  عمدتا  و 
اینکه در قیاس با سایر بانکها اموال مازادمان خیلی 

پایینتر است.
تسهیالت  درصد  باالی 8۰  که  درحالی  افزود:  وی 
بانک ارزی است، حجم معوقات با توجه به بحران 
و شرایط ارزی ۱۱ درصد و در بخش ریالی 4 درصد 

است.
را  تسهیالت  بازپرداخت  شرایط  کردیم  البته سعی 
اسیب  کرونا  و  تحریم  بخاطر  که  مشتریانی  برای 
دیده اند را تسهیل کنیم چراکه مدتی مرزها بسته 

بود و امکان فعالیت وجود نداشت.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات در ادامه ضمن اشاره 
به اینکه میانگین نرخ سودمان ۱4 الی ۱4.5 درصد 
دانش  های  شرکت  از  حمایت  بسته  گفت:  است، 
این  از مواد  را اجرایی کردیم که طبق یکی  بنیان 
بسته نرخ سود تسهیالت پرداختی به این شرکت ها 
۱2 درصد است؛ حدود 4 هزار میلیارد ریال منابع 

برای شرکت های دانش بنیان در نظرگرفتیم.
وی تصریح کرد: خرید اسکناس ارزی صادرکنندگان 
به نرخ سنا را برای حمایت از صادرکنندگان انجام 
می دهیم؛ این روند از مرداد سال گذشته با کسب 
مجوز از بانک مرکزی شروع شده و همچنان ادامه 
که  ارزی  تمام  روز  نرخ  به  داریم  امادگی  دارد. 
به نرخ روز سنا خریداری  اند  اورده  صادرکنندگان 
به حساب صادرکننده  روز  انرا همان  ریال  و  کرده 

واریز کنیم.
 2 باید  بفروشند  بخواهند  اگر خودشان  افزود:  وی 
هزار دالر 2 هزار دالر بفروشند ولی ما یکجا به نرخ 
انجام میدهیم. همچنین آمادگی  روز این خرید را 
جابجایی وجوه ارزی صادرکنندگان از طریق صرافی 

بانک از هر مبدا به هر مقصدی را داریم.
اینکه  بیان  با  صادرات  توسعه  بانک  مدیرعامل 
تسهیالت بانک در قیاس با سال قبل افزایش داشته 
است، از عرضه اولیه سهام شرکت های زیر مجموعه 
این بانک خبر داد و تصریح کرد: دو عرضه سهام در 
شرکت  سهام  درصد   25 عرضه  یکی  داریم  بورس 
مقدماتی  مراحل  که  است  تمدن  سرمایه  تامین 
عرضه  تابستان  پایان  تا  امیدواریم  و  کرده  طی  را 
اولیه سهام را در بورس داشته باشیم؛ همچنین ۱۷ 
تا  نیز  ونزوئال  و  ایران  مشترک  بانک  سهام  درصد 
پایان امسال در صورت موافقت بانک مرکزی عرضه 

خواهد شد.
صالح آبادی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم درباره 
فرایند خرید ارز صادرکنندگان با قیمت بازار باتوجه 
به  ارز  بازگشت  به  صادرکنندگان  تمایل  عدم  به 
کشور و مشکالتی که اخیرا در بازار ارز بوجود امده 
است، گفت: از سال گذشته شروع کردیم و حجم 
اسکناس قابل قبولی از صادرکنندگان خریدیم؛ االن 
هم این کار در حال انجام است ولی نسبت به سال 

قبل کمتر شده است.
که  نداریم  دقیقی  امار  افزود:  همچنین  وی 
چه  اند  نکرده  وارد  را  خود  ارز  که  صادرکنندگانی 
بخشی دولتی یا خصوصی هستند، این امار در اختیار 
بانک مرکزی است البته از بانک مرکزی درخواست 
صادرات  توسعه  بانک  را  اطالعات  این  که  کردیم 
هم در اختیار داشته باشد چراکه با صادرکنندگان 
فعالیت میکنیم باید در جریان این اطالعات باشیم

لزوم شفاف سازی معاون گمرک 
در خصوص ردیفهای تسویه 

نشده ورود موقت
با  مقابله  درخصوص  اصالحات  شدن  جدی  با 
نقایص سامانه ورود موقت، شفاف سازی گمرک 
ورود  نشده  تسویه  ردیفهای  کل  خصوص  در 

موقت ضروری است.
تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
در روزهای اخیر موضوع قاچاق صدها کامیون آرد 
صادراتی از محل ورود موقت گندم در گمرک غرب 
تهران خبر ساز شده است. بر اساس اعالم رسمی 
گمرک ایران 33 هزار تن آرد طی سالهای ۹۷ الی 
از گپهای موجود در سامانه  استفاده  با  خرداد ۹۹ 
حاضر  حال  در  است.  شده  قاچاق  گمرکی  جامع 
متهم  و  شده  ارجاع  حکومتی  تعزیرات  به  پرونده 
تعیین  تومانی  میلیارد   ۱۷۰ وثیقه  قرار  با  پرونده 

شده است.
موضوع ورود موقت اقالم مختلف با هدف پردازش 
چالشهای  از  یکی  ترانزیت  بحث  مانند  صادرات  و 
قدیمی گمرک ایران میباشد که بعد از پیگیریهای 
خصوص  در  همچنان  گمرک  رسانه ها  مستمر 
بسیاری از ابهاماتی که وزیر اقتصاد مخاطب آن بود 

سکوت کرده است.
همانطور که اشاره شد بحث ورود موقت از سنوات 
قبل مورد سوال بوده است، در همین راستا مهرداد 
شهید  گمرک  پیشین  کل  مدیر  ارونقی  جمال 
منابع   توسعه  معاون وقت  با  مکاتبه ای  رجایی طی 
از  چالشها  برخی  موقت  ورود  در خصوص  گمرک، 
به  و  بدهیهای کالن  جمله ردیفهای تسویه نشده، 
طور کلی یک سری ابهامات جدی در این حوزه را 

مطرح کرده است. 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/04/21/2303900/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%81%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA
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اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورز تهران اعالم کرد

مهلت ارسال آثار به جشنواره 
فرهنگی امین الضرب تا پایان 

تیرماه تمدید شد
مهلت ارسال آثار از سوی روزنامه نگاران، خبرنگاران 
و فعاالن رسانه ای برای رقابت در سومین جشنواره 
پایان  تا  تهران  بازرگانی  اتاق  امین الضرب  فرهنگی 

تیرماه تمدید شد.

این جشنواره  به  اقبال فعاالن رسانه ای  به  با توجه 
ارسال  مهلت  تهران  بازرگانی  اتاق  فرهنگی، 
ترتیب  بدین  کرد.  تمدید  ماه  این  پایان  تا  را  آثار 
خبرنگارانی که آثارشان از ابتدای تیر ماه ۱3۹8 تا 
اول تیر ۱3۹۹ منتشر شده باشد، می توانند تا 3۱ 
وب سایت  در  فراخوان  فرم  پرکردن  با   ۱3۹۹ تیر 
این  در  امین الضرب  فرهنگی  جشنواره  دبیرخانه 

جشنواره شرکت کنند.
و  رسانه ای  فعالیت های  زمینه  در  جشنواره  این 
خصوصی  بخش  در  کارآفرینی  موضوع  با  مستند 
گزارش  تیتر،  بخش  شامل شش  و  می شود  برگزار 
و  سرمقاله  خبری،  گزارش  توصیفی،  تحلیلی- 
در  که  است  چندرسانه ای  و  مصاحبه  یادداشت، 
رسانه های چاپی، آنالین و ویدیویی- تلویزیونی )و 

البته رادیویی( انتشار یافته باشد.
دریافت  و  فراخوان  اتمام رسیدن مهلت  به  از  پس 
از  متشکل  جشنواره  داوران  هیات  آثار،  تایید  و 
چهره های فرهنگی فعال در بخش خصوصی کشور 
آثار را ارزیابی می کنند و پس از جمع بندی نهایی، 
در سومین جشن فرهنگی امین الضرب در مرداد ماه 
برتر هر بخش معرفی می شوند و  رتبه های   ۱3۹۹
به  آمد. عالقمندان  به عمل خواهد  تجلیل  آنان  از 
احراز  این جشنواره می توانند در صورت  رقابت در 
مربوطه  فرم های  تکمیل  با  آن،  در  شرکت  شرایط 

آثار خود را برای دبیرخانه ارسال فرمایند.
تهران  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق 
در مسیر انجام مسئولیت های اجتماعی و فرهنگی 
کارآفرینی  عمومی  فرهنگ  گسترش  نیز  و  خود 
فرهنگی  جشنواره  فرهنگ،  اهالی  پاسداشت  و 
مورد  که  کرد  آغاز   ۱3۹۷ سال  از  را  امین الضرب 
نیز  امسال  و  گرفت  قرار  رسانه  اصحاب  استقبال 

سومین دوره این رقابت فرهنگی برگزار می شود.

از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران راه اندازی شد

سامانه پایش قوانین فسادزا و مخل کسب و کار
اتاق بازرگانی ایران به نمایندگی از بخش خصوصی و با هدف ارائه مشورت و راهنمایی به سیاستگذار 
و قانونگذار، سامانه پایش قوانین فسادزا و مخل کسب وکار را برای مشارکت فعاالن اقتصادی در این 

امر، راه اندازی کرده است.
سامانه پایش و شناسایی قوانین فسادزا و مخل کسب و کار از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

ایران راه اندازی شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، این سامانه با هدف معرفی و اعالم قوانین، تصویب نامه ها، آیین نامه ها، 
فعالیت  روند  در  اختالل  و  مشکل  همچنین  و  فساد  ایجاد  موجب  که  رویه هایی  و  فرآیندها  بخشنامه ها، 
بنگاه های اقتصادی می شود، ایجاد شده و پس از بررسی و تهیه گزارش تکمیلی از قوانین فسادزا که از 
سوی فعاالن اقتصادی روی این سامانه به ثبت رسیده، برای رفع موانع و تسهیل محیط کسب وکار، از سوی 

اتاق بازرگانی ایران به مراجع تصمیم گیر در قوای سه گانه ارجاع می شود.
اعضای اتاق های بازرگانی سراسر کشور و کارآفرینان و فعاالن اقتصادی می توانند با مراجعه به این سامانه به 
نشانی http://bdr.chambertrust.ir قوانین و مقررات فسادزا و مخل کسب و کار را ثبت و اعالم کنند 

تا از سوی پارلمان بخش خصوصی مورد پیگیری قرار گیرد.

http://bdr.chambertrust.ir 
http://bdr.chambertrust.ir 


شماره  2675 21 تیــر 99

5

اقتصاد ایران

مرکز پژوهش های اقتصادی اتاق ایران با انتشار 
گزارشی بررسی کرد

خسارت های اقتصادی ناشی از 
شیوع ویروس کرونا در جهان و 

ایران
ــه  ــا تهی ــران ب ــاق ای ــای ات ــز پژوهش ه مرک
گزارشــی به بررســی اثــرات اقتصادی شــیوع 
ــی از آن  ــارت های ناش ــا و خس ــروس کرون وی
در جهــان پرداختــه اســت. در ایــن گــزارش 
ــاال  ــت ب ــدم قطعی ــه ع ــده ک ــد ش تاکی
ــج  ــاری و نتای ــن بیم ــار ای ــوص رفت درخص
ــوب  ــج نامطل ــف، از نتای ــق مختل آن در مناط
طوالنــی مــدت بــر پیکــره اقتصــاد در ســطح 

ــت دارد. ــی حکای جهان
ایــران  اتــاق  اقتصــادی  پژوهش هــای  مرکــز 
بــا تهیــه گزارشــی بــه بررســی خســارت های 
اقتصــادی ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا در 
ــارات  ــان انتظ ــه و در پای ــان پرداخت ــران و جه ای
فعــاالن اقتصــادی از دولــت را فهرســت کــرده 
نامه نگاری هــای  و  اقدامــات  همچنیــن،  اســت. 
صــورت گرفتــه از ســوی اتــاق ایــران بــرای جبــران 
خســارت های اقتصــادی ناشــی از شــیوع ویــروس 

ــن گــزارش  ــان ای ــز در پای ــا مســئوالن نی ــا ب کرون
ــت. ــده اس ــریح ش تش

پژوهش هــای  مرکــز  گــزارش  از  بخشــی  در 
اقتصــادی اتــاق ایــران، بــا اشــاره بــه اینکــه رکــود 
ناشــی از کرونــا، اولیــن رکــود در ۱5۰ ســال اخیــر 
ــده،  ــاد ش ــی ایج ــک پاندم ــر ی ــر اث ــه ب ــت ک اس
ــود  ــن رک ــا عمیق تری ــوک کرون ــت: ش ــده اس آم
ــه  ــت ک ــی دوم اس ــگ جهان ــد از جن ــاد بع اقتص
ــعه  ــعه یافته و درحال توس اقتصــاد کشــورهای توس
ــه  ــن اینک ــت. ضم ــرار داده اس ــر ق ــت تأثی را تح
ــد  ــاض در تولی ــن انقب ــث اولی ــی باع ــن پاندم ای
ــل  ــور و در حــال توســعه حداق ــای نوظه اقتصاده
پیش بینــی  و  اســت  اخیــر شــده  دهــه   6 در 
ــته  ــد داش ــش رش ــد کاه ــا 2.5 درص ــود ت می ش

ــند. باش
بــر اســاس ایــن گــزارش، درمیــان کشــورهای منــا، 
ــوک  ــت ش ــه عل ــت ب ــده نف ــورهای صادرکنن کش
ــا و متعاقبــاً شــوک نفتــی بیشــترین آســیب  کرون

را خواهنــد دیــد.
مرکــز پژوهش هــای اقتصــادی اتــاق ایــران در 
قســمتی از ایــن گــزارش، میــزان شــیوع ویــروس 

ــف  ــای مختل ــر بخش ه ــرات آن را ب ــا و تاثی کرون
اقتصــادی بررســی کــرده اســت و بــر اســاس 
و  اقامتــی  ارائــه شــده، خدمــات  تحلیل هــای 
اجرایــی،  و  بازرگانــی  فعالیت هــای  غذایــی، 
ســاخت )تولیــدات کارخانــه ای( و عمــده فروشــی 
ــور  ــرات خــودرو و موت ــژه تعمی ــه وی و خروشــی ب

ســیکلت جــزو بخش هایــی هســتند کــه بیشــترین 
آســیب را متحمــل شــده اند.

در ایــن گــزارش بــا طــرح ایــن ســؤال کــه 
ــد  ــد ازکووی ــد دردوره بع ــه رش ــت ب مسیربازگش
۱۹ چگونــه خواهــد بــود؟ خاطرنشــان شــده اســت 
کــه پاســخ بــه ایــن ســؤال بــه طیــف وســیعی از 
ــتگی دارد.  ــاختاری بس ــیب های س ــا و آس متغیره
امــا مؤلفــه تعییــن کننــده، سیاســت گذاری و 

ــت. ــوآوری اس ن
خســارت های اقتصــادی ناشــی از شــیوع ویــروس 

کرونــا در ایــران
ــد  ــل و بع ــور قب ــادی کش ــرایط اقتص ــی ش بررس
ــه در  ــت ک ــرفصل هایی اس ــر س ــا از دیگ از کرون
گــزارش مذکــور بــه آنهــا پرداختــه شــده اســت و 
خســارت های اقتصــادی ناشــی از شــیوع ویــروس 
ــه تفکیــک  ــج شــامخ ب ــه نتای ــا اســتناد ب ــا ب کرون

ــده اســت. ــل ش تحلی
طبــق ایــن گــزارش، پرداخــت حقــوق و دســتمزد، 
پرداخــت اجــاره، هزینه هــای مربــوط بــه ســالمت 
... مهم تریــن مشــکالت کســب و کارهــا در  و 
دوران شــیوع کرونــا اعــالم و پــس از آن انتظــارات 
ــت تشــریح شــده اســت. ــاالن اقتصــادی از دول فع
بــر ایــن اســاس،معافیت مالیاتــی، تأمیــن ســرمایه 
ــود  ــا س ــای ب ــای وام ه ــق اعط ــردش از طری در گ
پاییــن، کاهــش نــرخ ارز بــرای واردکننــدگان، 
تعویــق بازپرداخــت وام هــا تــا مدتــی پــس از پایان 
ــق  ــا، تشــویق تقاضــا از طری ــروس کرون شــیوع وی
اعطــای کارت هــای اعتبــاری، یارانــه و ... مهم تریــن 
انتظــارات فعــاالن و بنگاه هــای اقتصــادی از دولــت 
ــز  ــزارش مرک ــه در گ ــت ک ــی اس ــرایط فعل در ش
ــا  ــه آنه ــران ب ــاق ای ــادی ات ــاس اقتص پژوهش ه

اشــاره شــده اســت.
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اقتصاد ایران

یادداشت شهال عموری، رئیس اتاق اهواز

موضع گیری رئیس بانک مرکزی 
و تشدید وخامت معادالت ارزی

یادداشت  در  اهواز  اتاق  رئیس  عموری،  شهال 
در  مرکزی  بانک  رئیس  اخیر  نوشته  به  خود 
خصوص بازار ارز اشاره کرده و نوشته است: به 
نظر می رسد این موضع گیری از جهت مضمون و 
زمان انتشار آن نه تنها به بهبود وضعیت موجود 
نمی انجامد بلکه بر تشدید وخامت معادالت ارزی 

خواهد افزود.
در شرایط عادی وقتی بانک مرکزی به قصد مدیریت 
ارز و جهت بخشیدن به قیمت آن اعالمیه ای صادر 
کند معموالً آن موضع گیری مستقیماً واقعیت ها را 
تحت تأثیر قرار می دهد اما در شرایط پیچیده ای که 
در آن قرار داریم، مسئوالن ارشد بانک مرکزی تنها 
باشد  پر  بازار  بر  تأثیر  برای  دستشان  درصورتی که 
وضعیت  کنترل  به قصد  موضع گیری  به  می توانند 
افسارگسیخته بازار ارز بپردازند و در غیر این صورت 
هرگونه موضع گیری مبتنی بر وعده و وعید و حتی 
تهدید آثار منفی خود را بر جای خواهد گذاشت و 

منجر به تشدید وضعیت موجود خواهد شد.
 ،۱3۹۹ تیر   ۱5 شامگاه  در  مرکزی  بانک  رئیس 
ارز«  بازار  درباره  نکته  »چند  عنوان  با  یادداشتی 
منتشر کرد که به نظر می رسد این موضع گیری از 
بهبود  به  نه تنها  آن  انتشار  زمان  و  مضمون  جهت 
وضعیت موجود نمی انجامد بلکه بر تشدید وخامت 
معادالت ارزی خواهد افزود. او دلیل اصلی وضعیت 
اعالم  و  می دهد  ربط  کرونا  به  را  آمده  وجود  به 
تقاضاهای  تدریجی  کردن  فروکش  با  که  می کند 
تجمیع شده ماه های قبل و افزایش عرضه در نیما 

وضعیت موجود تعدیل خواهد شد.
گزارش های خوب صادرات  از  مرکزی  بانک  رئیس 
نفتی و غیرنفتی و اخبار مثبت از آزاد شدن منابع 
مسدودی بانک مرکزی به عنوان تکیه گاه این بانک 
در آینده نیز سخن گفته و در بند سوم یادداشت، 
ارزآوری  تکیه گاه  به عنوان  صادرکنندگان  نقش  به 
نزد  صادراتی  ارز  دالر  میلیاردها  بازگشت  و  کشور 

آنها اشاره کرده است.
رئیس بانک مرکزی در بند 5 یادداشت خود زمان 
موکول  آینده  به  را  بانک  این  هدفمند  دخالت 
بانک  اقتدار  و  توان  دادن  نشان  برای  و  می کند 

مرکزی، به اقدامات این بانک در بازار ارز سال ۹۷ 
به شرایط کلی  اشاره ای  آنکه  بدون  اشاره می کند، 
پایانی  بخش  باشد.  داشته   ۹۷ سال  و  حاضر  حال 
تهدید مبنی  به  آمیخته  یادداشت همتی، نصیحت 
بر ریسک باالی ادامه فعالیت در بازار ارز و احتمال 

زیان شدید فعاالن در این حوزه اختصاص داشت.
اطمینان بخشی به دالالن

موضع گیری،  این  بر  وارد  بزرگ  اشکاالت  از  یکی 
اطمینان بخشی ضمنی به دالالن ارزی و بازیگران 
این بازار مبنی بر عدم دخالت بانک به شکل فوری 
است. وقتی ایشان تکیه گاه خود را بر اموری قطعی 
و غیرقطعی که احتمال تحققشان در بهترین حالت 
تدریجی  بهبود  همچون  نزدیک(  نه چندان  )آینده 
این  انعکاس  و  غیرنفتی  و  نفتی  صادرات  وضعیت 
امر بر توان ارزی، استرداد تدریجی ارز صادراتی که 
از دو هفته بعد شروع می شود، دریافت اخبار مثبت 
قرار  مرکزی  بانک  مسدودی  منابع  شدن  آزاد  از 
می دهد، در چنین حالتی فعاالن ارزی به این نتیجه 
برنامه ای  بانک مرکزی در کوتاه مدت  می رسند که 
قوی و فوری برای مداخله در بازار ارز و تعدیل آن 
ندارد یا اگر هم داشته باشد این مداخله ضعیف تر از 
آن است که بتواند از سرعت افزایش قیمت موجود 

بکاهد.
تناقض آشکار

را  صادرکنندگان  همتی،  شد  بیان  که  همان طور 
به عنوان تکیه گاه ارزآوری کشور معرفی می کند اما در 
تناقضی آشکار بر عدم تمدید مدت دوهفته ای جهت 
استرداد ارز صادراتی از سوی صادرکنندگان اصرار 
می کند. این نگاه دوگانه نسبت به صادرکنندگان که 
ازیک طرف تکیه گاه اقتصاد کشور نامیده می شوند و 
)بدون  دوهفته ای  مهلت  به  محکوم  دیگر  طرف  از 
هیچ گونه تعدیل و افزایش( می شوند، بیانگر رسوخ 

سوی  از  صادراتی  فعاالن  با  تعامل  در  تحّکم  زبان 
اقتضای شرایط سخت  بانک مرکزی است.  ریاست 
این دوره آن است که ادبیات مالیم تر و تفاهمی تر 
نسبت به صادرکنندگان از سوی مسئوالن ارشد به 

کار گرفته شود.
 بسیاری از صاحب نظران سازوکار موجود در موضوع 
بازگشت ارز خصوصاً تعیین ضرب االجل دوهفته ای 
)غیرقابل تمدید( را به هیچ عنوان مناسب نمی دانند 
زیرا به شرایط بهای ارز در زمان ایجاد تعهد و زمان 

استرداد آن توجهی نشده است.
در  قبل  ماه  یک  حدود  مرکزی  بانک  رئیس 
گفت  و  یافت  حضور  اسالمی  شورای  مجلس 
است  کشور  در  اقتصاد  اصلی  شاکله  ارز  »کنترل 
پولی و  نظام  و اصالح  ارز  بازار  برای مدیریت  ما  و 
این  ماهیت  داده ایم«.  انجام  مهمی  اقدامات  بانکی 
زیرا  دارد  تعارض  وی  یادداشت  مفاد  با  نیز  سخن 
شاهد  کشور  اقتصاد  که  گذشته  ماه  یک  در  اوالً 
است  ارز شده  و  بهای سکه  افزایش  بی سابقه ترین 
خبری از مداخله ملموس و بازدارنده بانک مرکزی 
تماشاگر  به یک  این مقطع  بانک مرکزی در  نبود؛ 
تبدیل شده بود و ثانیاً اگر ارز شاکله اقتصاد کشور 
است، با این افزایش شدید قیمت ارز و معلوم نبودن 
زمان مداخله بانک مرکزی آیا شکل و شمایل این 

شاکله دچار تغییر نشده یا نمی شود.
همچنین با توجه به مفاد یادداشت اخیر همتی که 
مداخله فوری را منتفی دانسته، آیا می توان امیدی 
به حفظ حداقلی ارزش پول ملی داشت؟ در پایان 
انتظار این است که با توجه به مشکالت متعهدان 
ارز صادراتی و نحوه و میزان استرداد آن، راهکاری 
فراموش  نباید  شود.  طراحی  واقع بینانه  و  مناسب 
همیشه  تکلیف  و  تحکم  ادبیات  و  زبان  که  کرد 

راهگشا نیست.
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کیوان کاشفی در مراسم تجلیل از صنعتگران و معدن 
کاران نمونه استان کرمانشاه

بخشی از گرانی ارز ناشی 
از سیاست های نادرست 
پیمان سپاری ارزی است

است  معتقد  ایران  اتاق  رئیسه  هیات  عضو 
ارزی  پیمان سپاری  به  مربوط  سیاست های 
نادرست است و سامانه نیما نیز کارایی الزم را 
ندارد؛ در این شرایط از یک سو فعاالن اقتصادی 
برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تحت فشار 
قرار گرفته اند و از سوی دیگر بخشی از افزایش 
نرخ ارز نیز به واسطه اجرای همین سیاست های 

نادرست است.

اسـت  معتقـد  ایـران  اتـاق  رئیسـه  هیـات  عضـو 
ارزی  پیمان سـپاری  بـه  مربـوط  سیاسـت های 
نادرسـت اسـت و سـامانه نیمـا نیـز کارایـی الزم را 
نـدارد؛ در این شـرایط از یک سـو فعـاالن اقتصادی 
بـرای بازگشـت ارز حاصـل از صـادرات تحت فشـار 
قـرار گرفته انـد و از سـوی دیگـر بخشـی از افزایش 
نـرخ ارز نیز به واسـطه اجـرای همین سیاسـت های 

است. نادرسـت 
عضـو هیات رئیسـه اتاق ایـران با ناکارآمـد خواندن 
سیاسـت های در نظـر گرفته شـده در سـامانه نیما 
کـه دو سـال اسـت تجـارت کشـور بـه این سـامانه 
گـره زده شـده، گفـت: امـروز مشـخص شـد همـه 
این سیاسـت ها بیهوده بوده و متأسـفانه مسـئولین 
بانـک مرکـزی نیـز به جـای پذیـرش اشـتباهات و 
تـالش بـرای حل آن، بـا دادن آمار غلط بازنگشـتن 
2۷ میلیـارد دالر ارز حاصـل از صـادرات، شـرایط 
را بدتـر می کننـد، درحالی کـه معتقدیـم ایـن رقـم 

نـدارد. صحت 
کیوان کاشـفی در نشسـت گرامیداشت روز صنعت 
و معدن کرمانشـاه که با حضور اسـتاندار و تعدادی 
از فعـاالن اقتصـادی ایـن اسـتان برگـزار شـد، از 
مشـکالت ایجاد شـده بـه دلیل سیاسـت های بانک 
مرکـزی در زمینـه پیمان سـپاری ارزی انتقـاد کرد 
و گفـت: بخـش قابل توجهـی از افزایـش نـرخ ارز 

ناشـی از همین سیاسـت های نادرسـت اسـت.
رئیـس اتاق کرمانشـاه با بیان اینکـه صادرکنندگان 
دی مـاه  تـا  را  خـود   ۱3۹8 سـال  ارزی  تعهـدات 
تسـویه کردند، یادآور شـد: از آن زمـان تاکنون نیز 
به دلیل شـرایط کرونـا روند تجارت و بازگشـت ارز 

صادرات بسـیار دشـوار شـده است.
کاشـفی خاطرنشـان کـرد: حتـی هم اکنـون خـود 
رئیـس بانـک مرکـزی هـم نمی توانـد دالرهـای ما 

را از عـراق برگردانـد، چگونـه در چنیـن شـرایطی 
توقـع دارنـد صادرکننـدگان بتواننـد ارز خـود را از 
کشـورهای دیگـر جمـع کنند و بـه ایـران برگردانند.
او معتقـد اسـت: ضرب االجلـی کـه بـرای بازگشـت 
ارز صادراتـی تـا پایـان تیرمـاه تعییـن شـده باعث 
هجـوم صادرکنندگان بـه بازار برای تهیـه ارز و باال 

رفتـن قیمت ها شـده اسـت.
رئیس اتاق کرمانشـاه خواسـتار پیگیری مسـئوالن 
ارشـد اسـتان برای حل ایـن موضوع بـا قید فوریت 
و از طریق وزیر کشـور شـد و عنوان کرد: متأسـفانه 
اسـت علی رغـم  بانـک مرکـزی دو هفتـه  رئیـس 
دسـتور وزیـر اقتصاد و دارایی در جلسـات شـورای 
گفت وگـوی ملـی حضور پیـدا نمی کند کـه بتوانیم 

مشـکالت را پیگیـری کنیم.
دامـن  مشـکل  ایـن  اینکـه  بیـان  بـا  کاشـفی 
صادرکننـدگان کرمانشـاه را نیز گرفته، خاطرنشـان 
کـرد: بـر اسـاس فهرسـتی کـه بـه مـا دادنـد 8۰ 
درصـد کارت های بازرگانی اسـتان باید باطل شـود 
و مـا هـر روز توبیـخ می شـویم کـه چـرا در زمینـه 

ابطـال ایـن کارت هـا کوتاهـی می کنیـم.
حتـی سـرمایه گذاری ۱۰ میلیـاردی را هم نباید در 

کرمانشـاه از دست بدهیم
رئیس اتاق کرمانشـاه خواسـتار تسـهیل شرایط در 
اسـتان کرمانشـاه بـرای حمایـت از سـرمایه گذاران 
شـد و گفـت: فعـاالن حـوزه صنعـت و معـدن از 
دلسـوزترین افـراد هسـتند کـه داشـته های خـود 
را تبدیـل بـه ثروت هایـی بـرای توسـعه اقتصـاد و 
اشـتغال اسـتان کرده اند که تـا سـالیان متمادی از 

آن اسـتفاده خواهـد شـد.
کاشـفی افـزود: اینکـه چنیـن افـرادی بـا برخـورد 
نامناسـب یک ممیـز مالیاتی مواجه شـوند، یا برای 
گرفتـن امضـا از یک کارشـناس در بانک سـاعت ها 

منتظـر بماننـد، هم جفـا به فعالیـن اقتصادی و هم 
ظلم در حق کرمانشـاه اسـت.

رئیـس اتـاق کرمانشـاه بـا بیـان اینکـه بـا توجه به 
عـدم صنعتـی بـودن اسـتان کرمانشـاه بایـد بـرای 
جـذب تمـام سـرمایه گذاران تـالش کنیـم، یـادآور 
شـد: حتـی سـرمایه گذاری خرد ۱۰ تـا 2۰ میلیارد 

تومانـی را هـم نبایـد از دسـت بدهیم.
صنایع کرمانشاه از نقدینگی بورس استفاده کنند

عضـو هیـات رئیسـه اتاق ایـران در ادامـه از جهش 
طـی  خصوصـاً  کشـور  سـرمایه  بـازار  قابل توجـه 
هشـت مـاه اخیـر هـم یـاد کـرد و افـزود: در ایـن 
مـدت شـاخص کل بـورس از 5۰۰ هـزار واحـد بـه 
یک میلیـون و ۷۰۰ هـزار واحـد رسـیده کـه رقـم 
بـورس منطقـه ای  فقـط در  و  اسـت  قابل توجهـی 
هـزار  چهـار  مـاه  شـش  طـی  کرمانشـاه  اسـتان 
میلیـارد تومـان نقدینگـی جمع شـده و حـدود 43 

هـزار سـرمایه گذار فعـال هسـتند.
رئیـس اتـاق کرمانشـاه بـا بیـان اینکه ایـن جهش 
بـورس فرصـت مناسـبی بـرای تأمین مالـی بخش 
تولید اسـت، خواسـتار اسـتفاده واحدهـای صنعتی 
بـازار  در  موجـود  نقدینگـی  از  اسـتان  معدنـی  و 
سـرمایه شـد و افـزود: متأسـفانه هم اکنـون فقـط 
زاگـرس،  نیـروگاه  غـرب،  سـیمان  واحـد  چهـار 
کارخانـه قند بیسـتون و پتروشـیمی کرمانشـاه در 

بـازار سـرمایه حضـور دارنـد.
بـرای  دولـت  تصمیمـات  بـه  اشـاره  بـا  کاشـفی 
تسـهیلگری شـرایط ورود واحدهـای تولیـدی بـه 
بـازار سـرمایه، گفـت: در اسـتان کرمانشـاه نیـز در 
اتـاق بازرگانـی تیمـی را مأمـور ایـن کار کرده ایـم 
تـا بـه ورود واحدهای تولیـدی کرمانشـاه به بورس 

کمـک کننـد.
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اقتصاد ایران

یادداشت حسین سالح ورزی ،نایب رئیس اتاق ایران
موج دوم کرونا و اقتصاد لرزان 

ایران
ــران  ــاق ایـ ــس اتـ ــالح ورزی، نایب رئیـ سـ
ـــد  ـــا می توان ـــوج دوم کرون ـــت: م ـــد اس معتق
ــف  ــا و توقـ ــدن مرزهـ ــته شـ ــه بسـ بـ
فرایندهـــای صـــادرات و واردات منجـــر 
ـــادی  ـــای زی ـــد هزینه ه ـــور بای ـــود؛ کش ش
بـــرای مهـــار آســـیب های اجتماعـــی 
ـــتقیم  ـــتقیم و غیرمس ـــرات مس ـــی از اث ناش
ـــردازد.  ـــاری بپ ـــن بیم ـــات ای ـــات و تلف صدم
ـــود را  ـــای خ ـــد ج ـــوردی بای ـــای م حمایت ه
ـــد. ـــجم بده ـــی منس ـــام حمایت ـــک نظ ـــه ی ب

ســـالح ورزی، نایب رئیـــس اتـــاق ایـــران معتقـــد 
اســـت: مـــوج دوم کرونـــا می توانـــد بـــه بســـته 

ـــادرات و  ـــای ص ـــف فراینده ـــا و توق ـــدن مرزه ش
واردات منجـــر شـــود؛ کشـــور بایـــد هزینه هـــای 
ــی  ــیب های اجتماعـ ــار آسـ ــرای مهـ ــادی بـ زیـ
ناشـــی از اثـــرات مســـتقیم و غیرمســـتقیم صدمـــات 
و تلفـــات ایـــن بیمـــاری بپـــردازد. حمایت هـــای 
مـــوردی بایـــد جـــای خـــود را بـــه یـــک نظـــام 

حمایتـــی منســـجم بدهـــد.
همانطـــور کـــه انتظـــار می رفـــت مـــوج دوم 
به ســـرعت  و  آغازشـــده  کشـــور  در  کرونـــا 
به ســـوی قله هـــای جدیـــدی از آمـــار مبتالیـــان 
ــور  ــد و همانطـ ــت می کنـ ــتگان حرکـ و درگذشـ
ــان داده  ــی نشـ ــای قبلـ ــه پاندمی هـ ــه تجربـ کـ
ــدیدتر و  ــب شـ ــوج دوم به مراتـ ــن مـ ــت، ایـ اسـ

مرگبارتـــر از مـــوج اول خواهـــد بـــود.
ــت  ــران، دولـ ــه در ایـ ــت کـ ــن اسـ ــت ایـ واقعیـ

دانـــش فنـــی کافـــی و ظرفیـــت اجرایـــی 
مناســـب و منابـــع مـــورد نیـــاز بـــرای حمایـــت 
کســـب وکارهای  از  هدفمنـــد  و  ســـاخت یافته 
نداشـــت. همـــان  را  کرونـــا  در  آســـیب دیده 
نشـــده  کارشناســـی  و  مـــوردی  کمک هـــای 
ــر  ــم آنقـــدر دیـ ــه مـــردم و کســـب وکارها هـ بـ
ــردم  ــی از مـ ــه بخشـ ــدند کـ ــع شـ ــد توزیـ و بـ
محدودیت هـــای  خـــود  کســـب وکارها  و 
ـــز  ـــی را نی ـــد و بخش ـــده گرفتن ـــده را نادی اعمال ش
ـــران  ـــک بح ـــاد ی ـــری از ایج ـــرای جلوگی ـــت ب دول
اجتماعـــی فراگیـــر، به صـــورت شـــتاب زده لغـــو 

نمـــود.
ـــتیم  ـــا هس ـــوج دوم کرون ـــان م ـــا در می ـــروز ام ام
ـــی  ـــع عموم ـــان و مناب ـــام درم ـــای نظ و ظرفیت ه
بـــرای حمایـــت از مبتالیـــان و محافظـــت از 
آســـیب دیدگان از گذشـــته به مراتـــب کمتـــر 
اســـت. نکتـــه کلیـــدی در مـــورد ادامـــه رونـــد 
موجـــود در مـــوج دوم کرونـــا ایـــن اســـت کـــه 
ــی  ــت اپیدمـ ــدید وخامـ ــل از تشـ ــج حاصـ نتایـ
ــروز  ــه بـ ــت بـ ــن اسـ ــر ممکـ ــرایط حاضـ در شـ
جبران ناپذیـــر  آســـیب های  و  بحران هـــا 
ـــور  ـــادی کش ـــی و اقتص ـــام سیاس ـــاختار در نظ س

منجـــر شـــود.
ـــان و  ـــمار مبتالی ـــش ش ـــر افزای ـــرایط حاض در ش
ـــش  ـــع آن افزای ـــان و به تب ـــام درم ـــودگی نظ فرس
ـــدی  ـــای ج ـــد خأله ـــتگان، می توان ـــمار درگذش ش
ــادی و  ــات اقتصـ ــاختاری و ارتباطـ ــم سـ در نظـ
ــرات  ــه اثـ ــد کـ ــاد کنـ ــور ایجـ ــی کشـ اجتماعـ
ــدت  ــده درازمـ ــره و آینـ ــی روزمـ ــر زندگـ آن بـ
از  هیچ یـــک  بـــا  قابل مقایســـه  مـــا،  همـــه 
شـــوک هایی کـــه نظـــام اقتصـــادی و اجتماعـــی 

ایـــران در ســـال های اخیـــر تحمـــل کـــرده 
اســـت، نخواهـــد بـــود.

ــد  ــیوع می توانـ ــدت شـ ــش شـ ــن افزایـ همچنیـ
ـــای  ـــف فراینده ـــا و توق ـــدن مرزه ـــته ش ـــه بس ب
صـــادرات و واردات منجـــر شـــود و عـــالوه بـــر 
ـــدت  ـــدت و درازم ـــور در میان م ـــا، کش ـــه اینه هم
هـــم بایـــد هزینه هـــای گزافـــی را بابـــت مهـــار 
اثـــرات  از  ناشـــی  اجتماعـــی  آســـیب های 
ـــن  ـــات ای ـــات و تلف ـــتقیم صدم ـــتقیم و غیرمس مس

بیمـــاری بپـــردازد.
درمجمـــوع می تـــوان گفـــت در شـــرایط حاضـــر 
ـــی آن  ـــادی و اجتماع ـــام اقتص ـــور و نظ ـــا کش قطع
ـــران  ـــار بح ـــر از مه ـــردی فرات ـــی راهب ـــچ اولویت هی
ــؤال کلیـــدی  ــا سـ ــدارد؛ امـ ــا نـ اپیدمـــی کرونـ
ــادی و  ــاالن اقتصـ ــت، فعـ ــه دولـ ــت کـ اینجاسـ
مـــردم، هـــر یـــک در ایـــن زمینـــه می تواننـــد 

چـــه اقداماتـــی انجـــام دهنـــد؟
ــد  ــی بایـ ــوردی و غیرکارشناسـ ــای مـ حمایت هـ
ـــه یـــک نظـــام حمایتـــی منســـجم  جـــای خـــود را ب
ـــی  ـــنجیده و کارشناس ـــتگذاری س ـــک سیاس ـــا ی ب
ـــتفاده  ـــر اس ـــرا ب ـــش اج ـــه در بخ ـــد ک ـــده بده ش
 ICT ــن ــای نویـ ــت فناوری هـ ــر از ظرفیـ حداکثـ
بـــرای مدیریـــت زنجیـــره تأمیـــن و نظـــام مدیریـــت 
اعتبـــارات مبتنـــی باشـــد. آشـــفتگی و تـــرس و 
ــی را  ــای اجتماعـ ــرل رفتارهـ ــی، کنتـ نااطمینانـ
دشـــوارتر می کنـــد و لـــذا در ایـــن شـــرایط 
ـــد  ـــا، به قص ـــوردی در بازاره ـــالت م ـــد از مداخ بای
اصـــالح یـــک متغیـــر جزئـــی، جـــدا اجتنـــاب 
نااطمینانـــی و  کـــرد؛ چراکـــه هرج ومـــرج و 
ـــتر  ـــری بیش ـــرل ناپذی ـــز کنت ـــوه ای ج ـــی، می نگران

نخواهـــد داشـــت.
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یادداشت

متن کامل

معرفی سه نقش منحصربه فرد دیجیتال برای رهبران 
سازمانی امروزی

نیاز مبرم سازمان ها به مدیران 
دیجیتال

کاربری  با   )Mosaic( موزاییک  مرورگر  وقتی   
دنیا  به   ۱۹۹3 سال  در  مصرف کننده  برای  راحت 
که  نداشتند  ایده ای  هیچ  افراد  بیشتر  شد،  معرفی 
این اولین پیشتازی در عصر اینترنت، چگونه زندگی  
ما را- هم شخصی و هم حرفه ای- به شکل بنیادی 
متحول می کند. ما به عنوان انسان، به طور کلی در 
اولیه  نشانه های  مورد  در  کردن  عمل  و  شناسایی 
رهبران  به عنوان  و  می کنیم.  عمل  ضعیف  تغییر 
بیشتر  نیست.  این  از  بهتر  وضعیت  نیز  کسب وکار 
کامپیوترهای  با  را  خودشان  دیر  خیلی  شرکت ها 
الکترونیک، گوشی های هوشمند،  تجارت  شخصی، 
گیگی،  کار  اشتراکی،  اقتصاد  دیجیتال،  پرداخت 
کار  مجازی  روش های  هم  حاال  و  مصنوعی  هوش 
سازگار کردند و این به معنی ناکافی بودن تالش ها 
در این زمینه نیست. تحقیقات نشان می دهد سال 

تریلیون دالر خرج   ۱  /2 گذشته، شرکت ها حدود 
درصد   ۱3 فقط  اما  کرده اند؛  دیجیتال  تحوالت 
رهبران کسب وکار معتقدند سازمان  آنها واقعا آماده 

رقابت در عصر دیجیتال است.
این  اینکه  با  شد.  شروع  کووید-۱۹  بحران  سپس 
اما  نبود،  سیستم  برای  دلپذیری  شوک  اتفاق 
دیجیتال  ازتکنولوژی های  سریع  استفاده  محرک 
با  تا  بود  برای شرکت ها  موردنیاز  کار  روش های  و 
به  اوضاع  این  در  بتوانند  و  شوند  سازگار  شرایط 
فعالیت های خود ادامه دهند. بازار سهام کشورهای 
ارزش  نظر  از  را  تاریخی  رکودی  تنها  نه  مختلف 
تجربه کرد، بلکه شرکت ها مجبور شدند روش کار 
شرایط،  این  دهند.   تغییر  اساسی  به طور  را  خود 
جدید  روش های  در  مشتریان  به  خدمات رسانی 
تعداد  هستید،  بانک  یک  اگر  دربرمی گیرد.  هم  را 
کاربران بانکداری دیجیتال شما افزایش یافته است. 
اگر یک مرکز ارائه خدمات درمانی هستید، ویزیت  
از راه دور یک روش جدید است. اگر خرده فروش یا 
رستوران هستید، سفارش و ارسال به صورت آنالین 
برخی  دارد.  نگه  زنده  را  شما  کسب وکار  می تواند 

شرکت ها هم که امکان دورکاری کارکنان خود را به 
هر شکلی فراهم کردند.

به خصوص  کار،  نیروی  بخش های  از  برخی  برای 
تکنولوژی و فروش، این تحول طبیعی و ساده است. 
اما برای دیگران، جهش از یک فضای کار فیزیکی 
سنتی با تماس رودررو، به سوی یک حوزه دیجیتال 
جدید، بسیار سخت و دردناک است و به تالش های 
این  شود.  حفظ  ارتباطات  تا  دارد  نیاز  مستمری 
موضوع همچنین فشار زیادی به بخش های داخلی 
مثل IT و منابع انسانی وارد می کند تا تضمین کنند 
و  کار،  نیروی  سیاست های  تکنولوژی،  قابلیت های 
سازگار  جدید  محیط  این  با  سازمانی  فرآیندهای 
هستند. از آنجا که شرکت ها در تقال هستند تا برای 
ایجاد این تغییر استفاده از ابزارهای دیجیتال را به 
سازمانی  رهبران  بدهند،  آموزش  خود  کار  نیروی 
از نظر اینکه آیا خودشان آمادگی دیجیتال الزم را 

دارند یا نه، زیرذره بین قرار گرفته اند.
مصرف کننده  به عنوان  ما  خوشبختانه، 
زمینه  اسکایپ،  و  فیس تایم  مثل  اپلیکیشن هایی 
تشنگی  داشتیم.  را  مجازی  همکاری  برای  قبلی 
راه هایی  برای  را  مسیر  متنی،  پیام های  برای  ما 
جبر  و   )Teams( تیمز   ،)Slack( اسلک  مثل 
)Jabber( در محیط کار و نیز پلت فرم هایی مثل 
واتس اپ، مسنجر فیس بوک و  وی چت تسهیل کرد 
مثل  مجازی  واقعیت  اجتماعی  و حاال پلت فرم های 
 Rec Room و Mozilla Hubs، AltspaceVR
که قبال در جوامع سرگرمی و بازی های کامپیوتری 
مورد استفاده قرار می گرفت، از خانه ها به اتاق های 
تعامالت  امکان  و  یافته اند  راه  مجازی  کنفرانس 

حرفه ای خوبی را فراهم می کنند.
با این حال و حتی با اینکه خیلی ها در شرایط کرونا 
مجبور به تعامالت مجازی شدند، خیلی از رهبران 

کسب وکار هنوز شکاف های عمیقی در قابلیت های 
مهارت های  باید  که  برده اند  پی  و  می بینند  خود 
این  در  تا  ببرند  باال  سرعت  به  را  خود  دیجیتال 
باشند.  اثرگذار  تغییر،  حال  در  سرعت  به  محیط 
چطور  رهبران  زمانی،  کوتاه  دوره  این  در  بنابراین 
می توانند رفتارها، ذهنیت و روش های کار را- هم 

برای خودشان و هم تیم هایشان- تغییر دهند؟
 بادهای مخالف به سوی تحول سریع

را  سریع  تحول  به  منتهی  مسیرهای  اینکه  برای 
شناسایی کنیم، ابتدا باید بدانیم چه موانعی وجود 

دارند.
۱- »دیجیتال فکر کردن« وظیفه کس دیگری است. 
فکر  که  است  این  دیجیتال  تفکر  برای  مانع  اولین 
کنیم بخش های دیگر، مثل بخش IT، مسوول این 
است که همه بخش های  این  واقعیت  کار هستند. 
یک بنگاه تحت تاثیر دیجیتال هستند و هر مدیری 
در سازمان می تواند تقویت کننده یا مانع به کارگیری 
که  ندهند  اهمیت  سازمان  مدیران  اگر  باشد.  آن 
تکنولوژی دیجیتال و روش های کار چگونه در نقش  
تالش ها  از  که  نیست  امیدی  می شود،  تعریف  آنها 
در این زمینه، اثر پایداری به دست  آید. جدول باال 
نشان می دهد که هر رهبر سازمانی چه نقشی در 
شکل دهی کاربرد دیجیتال برای سازمان خود دارد.

2- منتظر ماندن برای اینکه همه چیز تکمیل شود 
و بعد اقدام شود. اگر این بحران سالمت فعلی یک 
سکون  که  است  این  باشد،  داشته  ما  برای  درس 
مورد  در  اتفاق  این  دارد.  هزینه  واکنش،  عدم  و 
سازمان هایی که نمی توانند خودشان را تکان دهند 
تا از ابزارهای دیجیتال و مدل های عملیاتی به عنوان 
راه حل های مینی مال احتمالی استفاده کنند، صدق 

می کند.
بردن  باال  برای  فقط  کردن،  فکر  دیجیتال   -3

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3671293-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84
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نگاه آخر

دادگاه مدیران سابق بانک مرکزی

جرایم  ویژه  دادگاه  جلسه  -نخستین  تهران   - ایرنا 
روز  مرکزی  بانک  سابق  مدیران  از  تعدادی  اقتصادی 
در شعبه  مقام  اسداله مسعودی  قاضی  ریاست  به  شنبه 

۱۰۶۵ دادگاه کیفری دو به صورت علنی برگزار شد.

https://www.irna.ir/photo/83851633/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
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