
3 توسعه و بازارجهان اقتصاد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى گفت: با همکارى بانک مرکزى به 
بنگاه هایى که از شیوع ویروس کرونا آسیب دیده اند،50 هزار میلیارد 

تومان تسهیالت تخصیص مى یابد.
به گزارش تســنیم، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى اعالم کرد: با 
همکارى بانک مرکزى و از محل منابع شبکه بانکى 50 هزار میلیارد 
تومان تسهیالت به بنگاه هایى که در 13 رسته  مستقیم یا غیرمستقیم 

از شیوع کرونا آسیب دیده اند تخصیص مى یابد.
محمد شریعتمدارى در پایان جلسه با مسئوالن دستگاه هاى مختلف 
از جمله سازمان بهزیستى، بنیاد مستضعفان انقالب اسالمى و بنیاد 
مسکن که در محل بنیاد مســتضعفان برگزار شد افزود: بر اساس 
مصوبه ستاد ملى مقابله با کرونا و ستاد اقتصادى دولت، با همکارى 
بانک مرکزى و از محل منابع شبکه بانکى، 50 هزار میلیارد تومان 
تسهیالت به بنگاه هایى تخصیص خواهد یافت که در 13 رسته اى 
که مستقیم یا غیر مستقیم از شیوع کرونا آسیب دیده اند فعال هستند.

او افزود: بر مبناى اطالعات موجود در سازمان تامین اجتماعى، یک 
میلیون کارگاه داراى شــماره و ثبت شده، با 3 میلیون و 200 هزار 

کارگر و نیروى انسانى مشمول این مصوبه مى شوند و این واحدها 
به شرط قبول تعهد حفظ نیروى کار خود که بر اساس فهرست بیمه 
ارسالى به تامین اجتماعى در ماه هاى دى و بهمن سال 1398 محاسبه 
مى شــود، مشمول دریافت پیامک مراجعه به سامانه کارا و ثبت نام 

دریافت وام خواهند شد.
وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعى گفت: به ازاى هر نفر از نیروى 
انسانى کارگاه هایى که مستقیم از کرونا لطمه دیده اند مبلغ 16 میلیون 
تومان و به ازاى هر کارگر کارگاه هایى که غیر مستقیم لطمه خورده اند 
مبلغ 12 میلیون تومان تسهیالت با نرخ سود 12 درصد تعلق مى گیرد 
که این واحدها باید بعد از دریافت پیامک به سامانه کارا مراجعه و 
ثبت نام کنند. او ادامه داد: پس از ثبت نام، واحدهاى صنعتى از طرف 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، واحدهاى گردشــگرى از طرف 
وزارت میراث فرهنگى و گردشگرى و واحدهاى فرهنگى از طرف 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى مورد تایید نهایى قرار مى گیرند و 
پس از تایید نهایى، به بانک هاى عامل مراجعه و تسهیالت خود را از 

هفته دوم خرداد به بعد دریافت مى کنند.

رئیس کنفدراســیون صادرات ایران مى گوید بعد از شوك ابتدایى 
کرونا به تجارت ایران و بســیارى از کشــورهاى جهان، از ابتداى 

اردیبهشت بهبود نسبى در عملکرد صادراتى به ثبت رسیده است.
به گزارش ایسنا، محمد الهوتى، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران 
مى گوید: همانطور که از قبل نیز پیش بینى مى شــد، شیوع گسترده 
کرونــا به ایجاد محدودیت در تردد و به دنبال آن دشــوار شــدن 
صادرات منجر شــد که این مسئله تنها مختص ایران نیست و اکثر 

کشورهاى جهان با آن مواجه شده اند.
به گفته الهوتى، از ابتداى اسفند و با شیوع کرونا در ایران و سپس در 
فروردین همزمان با همه گیرى این ویروس در بسیارى از کشورهاى 
جهان، بسیارى از مرزهاى زمینى میان کشورها بسته شدند و همین 

موضوع میزان صادرات را کاهــش داد که در آمار فروردین نیز به 
وضوح دیده مى شود.

رئیس کنفدراســیون صادرات ایران با بیان اینکه از روزهاى پایانى 
فروردین و ابتدایى اردیبهشت، گشایش نسبى در ترددها به وجود 
آمد، توضیح داد: با توجه به طوالنى شدن روند شیوع این ویروس، 
بسیارى از کشــورها براى تامین نیازهاى اولیه و حفظ اقتصادشان 
برخى محدودیت ها را کنار زدند که همین امر به افزایش صادرات 
کمک کــرد. از این رو همچنان زیرســایه کرونا، محدودیت هاى 
صادراتى وجود دارد و آمار قطعا نســبت به روزهاى پیش از این 
ویروس پایین تر خواهد بود، اما به نظر مى رسد از ابتداى اردیبهشت 
بهبود نسبى در این حوزه رخ داده و آمار کاهش صادرات فروردین 

قدرى بهبود یافته اســت. الهوتى با اشاره به شیوه هاى جدیدى که 
براى صادرات میان کشــورهاى منطقه اجرایى شده است گفت: ما 
خوشبختانه از ابتداى کرونا در مرزهاى آبى خود محدودیت جدى 
نداشــتیم و تردد براى جابجایى کاالهاى ضرورى و تجارى ادامه 
یافت. در هفته هاى گذشته نیز ظرفیت حمل و نقل ریلى به کمک ما 
آمده و در مرزهاى مشترك با کشورهایى مانند ترکیه یا ترکمنستان 
جابجایى کاالهاى صادراتى با قطار انجام شده که نشان دهنده لزوم 

توجه جدى به ظرفیت این حوزه است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایان تصریح کرد: امروز حفظ صادرات 
ما به دیپلماســى فعال مقامات و صادرکنندگان در منطقه بستگى 
زیادى دارد. مذاکره با ترکیه براى بازگشــایى مرزهاى زمینى بسیار 

مهم خواهد بود زیرا در کنار بازار این کشور، راه عبور ما به اروپا نیز 
از ترکیه مى گذرد. کشورهاى عضو اورسیا پروتکل هایى براى حفظ 
تجارت در ایام کرونا منتشــر کرده اند که نشان مى دهد راهکارهاى 
محلى و منطقه اى در عبور از این شــرایط بسیار مهم خواهد بود و 
امیدواریم با نتیجه بخش شدن مذاکرات، محدودیت هاى صادراتى 
ما کمتر شــود. از ابتداى اسفند با شیوع کرونا در ایران و بسیارى از 
کشورهاى منطقه، دولت ها تصمیم گرفته اند برخى مرزهاى زمینى 
خود را بسته یا در تردد، محدودیت هاى جدى وضع کنند و همین 
امر به کاهش تجارت بین المللى منجر شده است. آمارهاى منتشر 
شده از صادرات ایران در فروردین ماه امسال، حاکى از کاهش 36 

درصدى صادرات در قیاس با مدت مشابه سال گذشته است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادى و پیمانى با انتقاد از کارفرمایانى که نیروهاى کار خود 
را به دلیل کرونا نگه مى دارند اما از آنها نامه ترك کار مى گیرند و حق بیمه رد نمى کنند، 
گفت: سازمان تامین اجتماعى از طریق بازرسان خود مى تواند این کارگاهها را شناسایى 

و در صورت لزوم به هیاتهاى تشخیص و حل اختالف معرفى کند.
فتح اهللا بیات در گفت وگو با ایسنا، در خصوص عدم ارسال لیست حق بیمه کارگران 
به تامین اجتماعى از فروردین ماه امســال اظهار کرد: متاســفانه برخى از کارفرمایان 
کارگاههاى کوچک به دلیل شــیوع بیمارى کرونا و با این توجیه که فروردین ماه 14 
روز تعطیل بوده، کارگران را وادار به ترك کار مى کنند و لیست ترك کار را به نشانه 
اینکه هیچ فعالیتى نبوده به اداره کار ارسال مى کنند اما در واقع نیروى کار در محل کار 
خود حضور دارد و طبق توافقى که کارگر و کارفرما با یکدیگر کرده اند کارگر به جاى 
اخراج سر کار خود باقى مى ماند و در مقابل حق بیمه این مدت براى او رد نمى شود.

وى ادامه داد: این مســاله در بنگاهها و شــرکتهاى بزرگ دیده نمى شود و بیشتر در 
کارگاههاى کوچک که نظارت و بازرسى نمى شوند اتفاق مى افتد و کارگر به این دلیل 

که کارفرما مى گوید حق و حقوقش را مى دهد از شکایت صرفنظر مى کند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادى و پیمانى با بیان اینکه این کار روش صحیحى نیست، 
درخصوص مواردى از این دست که اتحادیه رسیدگى کرده باشد، توضیح داد: تنها یک 
مورد از شرکتى نسبتا بزرگ داشتیم که کارگرانش به ما مراجعه کرده بودند و به آنها گفته 
شده بود که نامه ترك کار بنویسند و براى گرفتن بیمه بیکارى اقدام کنند اما با توجه به 
آنکه کارگران رسمى و با سابقه بودند اعالم کردیم دنبال بیمه بیکارى نروند و وقتى آنها 
را به اداره کار فرستادیم، به کارفرما اخطار داده شده بود که از طریق ادارات تشخیص 
و حل اختالف موضوع را پیگیرى خواهند کرد و کارفرما منصرف شده بود. بیات در 
پاسخ به این پرســش که آیا رد نشدن حق بیمه این دسته کارگران مشکلى براى آنها 
ایجاد نمى کند؟ گفت:اگر چه اعالم شده کارگاههایى که تحت تاثیر کرونا نتوانند نیروى 
کارشان را حفظ کنند مورد حمایت قرار مى گیرند ولى پرداخت حق بیمه نباید قطع 
شود و سازمان تامین اجتماعى قطعا نسبت به چنین سوء استفاده هایى اطالع پیدا مى کند 
و کارگاههایى که لیســت بیمه کارگران خود را به این شکل ارسال نکرده اند از طریق 
بازرســان خود رصد و در صورت لزوم به هیاتهاى تشخیص و حل اختالف معرفى 
خواهد کرد. این مقام مسئول کارگرى در خصوص شکایت کارگران این کارگاهها نیز 

گفت: وقتى کارفرما حق و حقوشان را مى دهد و سرکار حاضر هستند دیگر میلى به 
شکایت پیدا نمى کنند، در اینجا شعبات بیمه گذار و تامین اجتماعى باید بازرسى خود را 
ولو به شکل رندومى انجام بدهند و برخى کارفرمایانى که در این موقعیت سوء استفاده 

کرده اند را شناسایى کنند.
وى تصریح کرد: به طور کلى این مساله در دو بخش دیده مى شود یکسرى کارگرانى 
که توافقى سرکار هستند و برایشان مشکلى پیش نمى آید ولى چون ترك کار زده اند باید 
از امکانات بیمه بیکارى استفاده کنند و یک بخش که کال تعدیل نیرو شده اند و به آنها 
اعالم شده چند ماه از بیمه بیکارى استفاده کنند تا وضعیت کارگاه مشخص شود که در 

صورت نیاز به کار برمى گردند و یا براى گرفتن بیمه بیکارى اقدام مى کنند.
به موجب ماده 39 قانون تامین اجتماعى کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه  
را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد.  برابر ماده 25 قانون کار نیز هرگاه 
قرارداد کار براى مدت موقت و یا براى انجام کار معین، منعقد شــده باشد هیچ یک 
از طرفین به تنهایى حق فســخ آن را ندارند و رسیدگى به اختالفات ناشى از نوع این 

قراردادها در صالحیت هیاتهاى تشخیص و حل اختالف است.

با وجود کاهش ســرمایه تاســیس بانک هاى برون مرزى به 50 میلیون یورو، 
مدیرعامــل منطقه آزاد چابهار آن را مطابق ارقام بین المللى ندانســت و گفت: 
چه برترى وجود دارد که باید تا این حد سرمایه تاسیس اختالف داشته باشد.

به گزارش ایســنا، در کنار برخى موانع از جمله تحریم ها و همچنین مســائل 
مربوط به FATF که موجب عقب نشــینى بانک هاى خارجى براى گســترش 
روابط یا تاسیس در ایران مى شود موضوع سرمایه اولیه آنها طى سال هاى اخیر 

نیز مطرح بوده است.
این در حالى اســت که سرمایه اولیه تاســیس بانک هاى برون مرزى در مناطق 
آزاد در چند سال گذشــته دستخوش نوسان زیادى بوده و در مقاطعى با رشد 
قابل توجهى همراه شــد؛ به طورى که از 10 میلیون دالر در سال 1379 به 25 

میلیون یورو در سال 1394 افزایش یافت.
اما در ســال 1395 با رشد شــش برایرى به یکباره تا 150 میلیون یورو رسید 

که با مخالفت هاى مطرح شــده در فاصله اى کوتاه به 100 میلیون یورو کاهش 
پیدا کرد.

این اعتقاد از ســوى مناطق آزاد وجود داشــت که ســرمایه تاسیس بانک هاى 
برون مرزى رقم باالیى اســت که خارجى هــا را در ورود به این مناطق براى 
تاســیس بانک دچار تردید مى کند و رایزنى هایى در این رابطه با بانک مرکزى 
شــکل گرفت تا اینکه در اواخر بهمن ماه سال گذشــته، شوراى پول و اعتبار 
این سرمایه را 50 میلیون یورو دیگر کاهش داد و 50 میلیون یورو اعالم کرد.

امــا در همین رابطــه عبدالرحیم کردى - مدیرعامل منطقــه آزاد چابهار - در 
گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: گرچه در حال حاضر تمام مشکل ورود بانک هاى 
خارجى سرمایه تاسیس آنها نیست و موانع دیگرى نیز وجود دارد ولى رقم 50 

میلیون یوروى فعلى هم همچنان باالست و جاى بررسى دارد.
وى گفت: ما در حالى در مناطق آزاد به دنبال تاســیس بانک هاى برون مرزى 

هســتیم که باید شــرایط بین المللى را نیز براى ورود آنها فراهم کنیم؛ بنابراین 
اگر براى انجام کار بین المللى باید زبان و شــرایط مشترك با سایر کشورها نیز 

وجود داشته باشد.
مدیر عامل منطقه آزاد چابهار با بیان اینکه سرمایه تاسیس بانک در روال معمول 
بین الملل به طور متوســط از سه، پنج و 10 میلیون دالر است، افزود: اما ما آن 
را تــا 50 میلیون یورو تعیین کرده ایم که اختالف زیادى ایجاد مى کند و جاى 
تامل دارد، چه ویژگى و برترى در حال حاضر نســبت به رقباى خارجى یا در 
مجموع سایر کشورها ایجاد شده که آنقدر قابل اهمیت باشد که سرمایه تاسیس 

بانک برون مرزى در مناطق آزاد تا 50 میلیون یورو برسد؟
گفتنى است که طى مدت گذشته بارها بحث ورود بانک هاى خارجى به مناطق 
آزاد به ویژه چابهار با توجه به اهمیت این منطقه در مبادالت بین المللى مطرح 

بوده که تاکنون محقق نشده است.

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار:

با کدام امتیاز سرمایه تاسیس بانک خارجى 50 میلیون یورو است؟

رئیس اتحادیه کارگران قراردادى و پیمانى خبرداد:

اجبار کارگران به ترك کار و عدم ارسال حق بیمه

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اعالم کرد:

بهبود نسبى آمار صادرات از ابتداى اردیبهشت

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى اعالم کرد:

پرداخت تسهیالت 50هزار میلیارد تومانى به بنگاه هاى آسیب دیده از کرونا
تحلیلگر

خبر

موفقیت در کسب و کار محصول اندیشه است 

بسیارى از کارآفرینان شکست خورده که نگرش بدى دارند، اغلب مشکالت و اشتباهات خود را 
به چیزى غیر از خودشان مربوط مى دانند و هرگز نقش خویش را در بروز این اتفاقات و نتایج 

ناگوار نمى پذیرند. 
اما واقعیت این است که به غیر از خودشان، هیچ کس و هیچ چیز دیگرى مسئول کارها و نگرش 
آنها نیســت. اگر شما در کسب و کارى ناموفق شــده اید و یا در این بازار دچار رخوت و رکود 
هســتید باید بدانید که مشکالت براى شما پیش نیامده، بلکه در درون شما به وجود آمده است. 
واقعیت این است که این ما هستیم که نگرش امروزمان را تعیین مى کنیم. امروز دیگر نگرش شما 

به موارد زیر بستگى ندارد:
«اوضاع و شرایط»: شاید نتوانید آنچه را که در کسب و کارتان برایتان رخ میدهد را کنترل کنید 

اما، شما در بیزینس خود مسئول عکس العمل و واکنشى هستید که به آن وقایع نشان مى دهید. 
خیلى ها ممکن است در هنگام رانندگى تصادف کنند و ماشین شان دچار خسارت و آسیب شود. 
در این میان یک آدم خوشبین واکنش خوشبینانه دارد و مثًال با خود مى گوید: خدا رو شکر که خودم 
و خانواده ام ســالم ماندیم. مهم نیست ماشین چقدر آسیب دیده، مهم این است که نعمت بزرگ 
سالمتى را از دست ندادیم. بدین ترتیب چنین فردى شکرگزار هم خواهد بود. اما در همین اتفاق، 
یک فرد بدبین، مدام از بداقبالى خود شکایت کرده و خود را بدبخت و بدشانس قلمداد میکند. او 

با خود مى گوید: شانش من را مى بینى؟ من چقدر بدبخت و بیچاره هستم. 
به یاد داشــته باشید که اتفاقات و مشــکالت در هر بیزینس و شغلى کمابیش براى همه یکسان 
است، همه فعاالن اقتصادى در طول عمر خود شکست ها، اتفاقات به ظاهر بد، از دست دادن ها و 
... را تجربه کرده اند. اما واکنش متفاوت ما نسبت به اتفاقات که حاصل نگرش متفاوت مان است، 

احساسات مختلفى را در ما ایجاد مى کند. 
« تربیت»: اگر در کسب و کار خود شکست خورده اید و یا معامله پر سود را از دست داده اید باید 
بپذیرید که گذشته تمام شده و دیگر از کنترل شما خارج است. مسئولیت شما این است که اجازه 

ندهید گذشته بیزینس شما کنترل زمان حال کسب و کارتان را در دست گیرد. 
اجازه دهید مثالى خارج از کسب و کار بزنیم اینکه شخصى به واسطه واکنش والدینش از ارتفاع 
مى ترسد، مربوط به گذشته است. امروز او مى تواند با حضور در کالس هاى مفید روانشناسى و 
به شکل صحیح و کاربردى بر این ترس خود غلبه کند. اگر اینکار را  نمى کند، دیگر نمى تواند 

والدینش را مقصر بداند. مقصر خود اوست که براى رفع مشکلش کارى انجام نمى دهد.
« محدودیت ها»: همه صاحبان مشــاغل و فعاالن بازار با یک سرى از محدودیتها مانند نداشتن 
سرمایه، نیروى انسانى توانمند، تجهیزات و فرصت ها مواجه هستند، پس باید یاد بگیرند که با همه 
اینها شغل خود را توسعه دهند. در واقع محدودیت ها باید راهنماى شما باشند نه عالئم بازدارنده. 

این محدودیت ها باید شما را در راه پیشرفت، هدایت کنند، نه اینکه از ادامه مسیر باز دارند.
« دیگران»: هیچکس جز خود شما مسئول انتخاب هاى امروزتان نیست. ممکن است در گذشته 
از شــریکتان صدمه دیده باشید، اما بر عهده شماست که این زخم ها را مانند یک پزشک درمان 

کرده و از آنها عبور کنید. 
واقعیت این اســت که هر کسى حتى اگر در شرایط خوب هم باشد، مى تواند دلیل براى داشتن 
نگرش منفى پیدا کند. به عکس هر کســى حتى در بدترین شرایط و اوضاع ممکن نیز مى تواند 
راهى براى رسیدن به نگرش خوب پیدا نماید. کارآفرینان بزرگ اغلب اینگونه هستند. اگر نیوتن 
آدم بدبینى بود، وقتى سیب به سرش خورد، خود را بدشانس قلمداد مى کرد و انگیزه اى براى کشف 

علت افتادن سیب یعنى جاذبه به دست نمى آورد. 
در هر حال آنچه مسلم است، نگرش یک کارآفرین بر نوع برخوردش با مشکالت، تاثیر عمیقى 
دارد. ســهم شما از بازار همان چیزى را به شما میدهد که از آن طلب مى کنید. اگر از شغل خود 
چیزهاى نامشخص و منفى بخواهید، همان را به دست خواهید آورد و اگر منتظر اتفاقات خوب 
باشید، حتماً روزى صاحب آنها خواهید بود. باید قبول کنید که کسب و کار شما آینه تمام نماى 

نگرش و اندیشه شماست و رسیدن به موفقیت امنیت مالى اتفاقى نیست .

مدیرعامل بانک صنعت ومعدن خبر داد:
افزایش 3 برابرى اختیار شعب بانک صنعت ومعدن 

در اعطاى تسهیالت و اعتبارات 
دکتر حسین مهرى اظهار داشــت: طی دو سال اخیر حدود اختیارات تجمعى مدیران استانی و 

رؤساى شعب در اعطاى تسهیالت و اعتبارات به طور میانگین تا سه برابر افزایش یافت.
 به گزارش جهان اقنصاد به نقل از پایگاه اطالع رسانی بانک صنعت و معدن دکتر مهري ضمن بیان 
مطلب فوق افزود: اختیارات تجمعی اعطاي تسهیالت که در ابتداي سال 97 در استانهاي خاص ( 
داراي مزیت در توان تخصصی و کارشناسی ) و سرپرستی هاي درجه یک و درجه دو به ترتیب 
ارقام 150 میلیارد ریال، 120 میلیارد ریال و 70 میلیارد ریال بوده در ابتداي سال جاري به ترتیب 

به ارقام 467 میلیارد ریال، 365 میلیارد ریال و 207 میلیارد ریال رسیده است.
دکتر حسین مهري خاطر نشان کرد: این تفویض اختیار به سرپرستی ها و شعب در سه مرحله و 
در راستاي تمرکززدایی و چابک سازي این بانک در خصوص اعطاي تسهیالت و تصمیم گیري 
در موارد دیگري مانند وصول مطالبات و بخشش جرایم که پیشتر توسط ارکان اعتباري و مدیریت 
هاي ستادي صورت می گرفت به انجام رسید. وي دلیل افزایش اختیارات را افزایش سرعت در 
تصمیم گیري و کمک به حل مشکالت صنعتگران و کارآفرینان عنوان کرد و افزود: رسیدگی به 
تقاضاي مشتریان در استان محل طرح با هدف سهولت دسترسی به خدمات بانکی و امکان تعامل 
بیشتر و استفاده از ظرفیت هاي مسؤالن استانی انجام می شود. دکتر مهري افزود: افزون بر آن این 
امر سبب تقویت روابط متقابل بانک با مشتري شده و امکان جذب و تخصیص بهینه منابع مالی 
را میسر می سازد و با تقویت بدنه کارشناسی در شعب و سرپرستی ها امکان ارائه مشاوره هاي 

تخصصی به صنعتگران براي شناسایی فرصتهاي سرمایه گذاري فراهم می شود.
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