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 پرسشنامه مصادیق اثرات اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر صنعت برق 

 

 پاسخ دهنده گرامی؛ 

است، خواهشمند است با ذکر مصادیق اثرات اقتصادی های صنعت برق طراحی شده برای بررسی دقیق و جامع اثرات و مصادیق اقتصادی ویروس کرونا بر بنگاه این پرسشنامه

ی دولت به اقشار آسیب دیده از شیوع درصد 21تسهیالت "وارده شده به آن شرکت محترم در شرایط کرونا، سندیکای صنعت برق را در پیگیری برخورداری فعاالن صنعت برق از 

 یاری فرمایید.  "ویروس کرونا
 

 و اثرات اقتصادی صادیقم شرح اثر مساله ردیف

  های اجتماعی و الزامات تعیین شده از سوی دولت برای تعطیل بودن واحدهای تولیدیمحدودیت اختالل در روند تولید 1

2 
 اختالل در لجستیک

 )حمل و نقل، مراسالت(
  های اجتماعی و اختالل در ترددهای بین شهریقرنطینه، محدودیت

 زنجیره تامین اختالل 3
تعطیلی کارخانجات و کمبود مواد اولیه ناشی از آن در سطح داخل و خارج کشور )به ویژه کشور چین( موجب 

 اختالل در زنجیره تامین شده است
 

 اختالل در خدمات گمرکی 4
اجتماعی انجام امور گمرکی را مختل و بر اساس آن لجستیک و پول و کارفرما و های قرنطینه و محدودیت

 مایشگاهزآ
 

 های ارزیاختالل در انجام حواله 5
بدلیل همه گیری کرونا موجب اختالل در انجام کشور جهان  012در سطح بیش از سراسری قرنطینه و تعطیلی 

 های ارزی شده استحواله
 

 اختالل در خدمات بانکی  6
های در حالیکه بدلیل محدودیت .ها برای مطالبه تسهیالت و همچنین محدودیت در خدمات بانکیفشار بانک

ساب صورتح ، صدورامکان تولید به صورتیکهبخش خصوصی از انجام تعهدات قراردادی خود بازمانده  ،اجتماعی
 را نداردو دریافت پول 

 

  انجام تعهدات کارفرمایان دولتی در پرداخت مطالبات تامین کنندگان کاال و خدمات صنعت برقعدم  فقدان نقدینگی 7

8 
عدم حضور موثر کارفرمایان دولتی در 

 نهادهای مربوطه
  قرنطینه و طرح حضور یک سوم کارکنان نهادهای دولتی موجب تاخیر در پیگیری امور قراردادها شده است
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 رسشنامه مصادیق اثرات اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر صنعت برق پ

 و اثرات اقتصادی مصادیق شرح اثر مساله ردیف

  ها از مبتال شدن حین ماموریت و کار در واحد تولیدی یا گارگاه پروژهنگرانی شدید نیروی انسانی پروژه های نیروی انسانیمحدودیت 9

11 
اختالل در روند صادرات تجهیزات و 

 خدمات فنی و مهندسی 
  های کشورهابا توجه به کاهش مراودات تجاری و همچنین مسدود شدن گمرک

 رعایت پروتکل بهداشتی 11
بینی نشده  به تامین کنندگان کاال و خدمات صنعت برق برای رعایت های اضافی و پیشتحمیل هزینه

 های بهداشتی پروتکل
 

 های بازرگانیفقدان پوشش بیمه 12
های مسوولیت و تمام خطر مهندسی هیچ گونه پوششی برای کرونا ندارند و از این منظر ریسک کرونا بر بیمه

 عهده کارگر و تبعات آن برای کارفرما خواهد بود
 

   سایر  13
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