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گـردباد چـالش در صنـعت بـرق
مهم ترین  از  یکی  به  است  سالی  چند  قراردادها،  ایست 

بحران های صنعت برق کشور تبدیل شده است.
ــن  ــی از مهم تری ــه یک ــت ب ــالی اس ــد س ــا، چن ــت قرارداده  ایس
اســت.  شــده  تبدیــل  کشــور  بــرق  صنعــت  بحران هــای 
ــان  ــی می ــرارداد برق ــال ۳۰۰ ق ــد امس ــان می ده ــا نش واکاوی ه
ــن  ــه ای ــه البت ــده ک ــف ش ــرو متوق ــی و وزارت نی بخش خصوص
توقــف قــرارداد در ســال های گذشــته هــم تکــرار شــده اســت. در 
ــران در نامــه ای  ــرق ای همیــن رابطــه اخیــرا ســندیکای صنعــت ب
بــه وزرای نیــرو و صمــت و ســایر نهادهــای ذی ربــط، چالش هــای 
ــریح و  ــتراتژیک را تش ــت اس ــن صنع ــب وکارهای ای ــدی کس کلی

ــت. ــرده اس ــه ک ــی ارائ راهکارهای
طبــق آسیب شناســی های ایــن تشــکل بخش خصوصــی، بــه 
علــت افزایــش نــرخ ارز و بــاال رفتــن قیمــت مــواد اولیــه، قیمــت 
ــل  ــه و به دلی ــش یافت ــرق افزای ــت ب ــای صنع ــده پروژه ه تمام ش
ــن  ــران ای ــکاران در جب ــی پیمان ــا و ناتوان ــران هزینه ه ــدم جب ع
ــود  ــت رک ــده و درحال ــیاری متوقف ش ــای بس ــا قرارداده هزینه ه
بــه  پیــش رو  گــزارش  در  »دنیای اقتصــاد«  گرفته انــد.  قــرار 
ریشــه یابی قراردادهــای متوقــف صنعــت بــرق طــی ایــن ســال ها 
ــاالن  ــگاه سیاســت گذاران و فع ــت از دریچــه ن ــه و در نهای پرداخت
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بخش خصوصــی، راهکارهایــی بــرای عبــور از ایــن 
ــی  ــا حاک ــت. آماره ــه داده اس ــت اندازها ارائ دس
ــر تولیــد تجهیــزات اصلــی، یکــی  اســت، عــاوه ب
ــور،  ــود در کش ــای موج ــن توانمندی ه از مهم تری
تــوان اجــرا و مدیریــت پروژه هــای بــزرگ در 
ــزرگ  ــرکت های ب ــاد ش ــت. ایج ــرق اس ــت ب صنع
نیروگاه ســاز در کشــور باعــث شــد تــا ایــران 
ــگاه  ــا جای ــازی در دنی ــی نیروگاه س ــش فن در دان
خوبــی پیــدا کنــد. حجــم بــاالی صــادرات خدمات 
فنــی و مهندســی و اجــرای پروژه هــای بــزرگ در 
بســیاری از کشــورها گــواه ایــن توانمنــدی اســت. 
درصــد   ۹۰  ،۱۳۹۶ ســال  در  مثــال  به عنــوان 
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی توســط 
وزارت نیــرو صــورت گرفــت کــه ۸۰ درصــد ایــن 
مقــدار بــه بخــش بــرق اختصــاص داشــته اســت. 
ــط و  ــرکت متوس ــدود ۴۰۰ ش ــش ح ــن بخ در ای
بــزرگ مهندســی پیمانــکاری، مشــاوره و طراحــی 
ــات  ــک خدم ــرکت های کوچ ــادی ش ــداد زی و تع
پیمانــکاری در بخــش توزیــع بــرق فعالیــت دارنــد 
ــتغال  ــر اش ــزار نف ــر ۵۰ ه ــغ ب ــا بال ــه مجموع ک
ــد.  ــاص می دهن ــود اختص ــه خ ــرق را ب ــت ب صنع
ــن روال  ــه همی ــتان ب ــم داس ــد ه ــش تولی در بخ
ــت  ــی فعالی ــکاران بزرگ طــی شــده اســت و پیمان
دارنــد. امــا آسیب شناســی ها نشــان می دهــد 
ــه افــول  ــرق رو ب ــکاری در صنعــت ب قــدرت پیمان
اســت. بــا افزایــش نــرخ ارز و قیمــت فلــزات، 
بــرق  پروژه هــا در صنعــت  تمام شــده  قیمــت 
ــل  ــه به دلی ــت ک ــرده اس ــدا ک ــش پی ــز افزای نی
عــدم جبــران هزینه هــا و ناتوانــی پیمانــکاران 
ــرارداد  ــدود ۳۰۰ ق ــا ح ــن هزینه ه ــران ای در جب

ــف شــده اســت. متوق
ــه تازگــی ســندیکای صنعــت  در همیــن راســتا، ب

بــرق ایــران در نامــه ای بــه وزرای »نیــرو« و 
»صنعــت، معــدن و تجــارت«، »اعضای کمیســیون 
تلفیــق بودجــه ۹۹«، »اعضــای کمیســیون انرژی« 
و »مرکــز پژوهش هــای مجلــس«، چالش هــای 
کلیــدی کســب وکارهای صنعــت بــرق در شــرایط 
ــه از  ــه ک ــن نام ــه داد. در ای ــی کشــور را ارائ کنون
ــی بخشــی، رئیــس ســندیکای صنعــت  ســوی عل
ــر طــرح  ــران نوشــته شــده اســت، عاوه ب ــرق ای ب
معضــات و مشــکات صنعــت بــرق، راهکارهایــی 
موجــود  دســت اندازهای  از  عبــور  جهــت  در 

پیشــنهاد شــده اســت.
 جزئیات مکاتبه سندیکا

ایــران  بــرق  صنعــت  ســندیکای  نامــه  در 
آمــده اســت: چندیــن مــاه اســت مطالبــات 
بــرق  صنعــت  ســندیکای  عضــو  شــرکت های 
ــوق  ــرو مع ــه وزارت نی ــرکت های تابع ــران از ش ای
ــر  ــی ه ــول مل ــه ارزش پ ــرایطی ک ــده و در ش مان
روز درحــال کاهــش و تــورم درحــال افزایــش 
ــرق در  ــکاران صنعــت ب اســت، ســازندگان و پیمان
بحــران »کمبــود نقدینگــی«، »رکــود«، »تحریــم« 
و »بی ثباتی هــای اقتصــاد کان کشــور« دچــار 
آســیب های جــدی شــده اند. ایــن درحالــی اســت 
کــه همچنــان اقــدام مشــخص و موثــری بــه جــز 
ــی  ــات برخ ــدود مطالب ــیار مح ــای بس پرداخت ه
از شــرکت ها بــرای تســویه بدهی هــا صــورت 

ــت. ــه اس نگرفت
ــرده  ــاش ک ــواره ت ــندیکا هم ــال، س ــن ح ــا ای ب
ــری و  ــی و فک ــازوی کارشناس ــوان ب ــت به عن اس
ــکل های  ــوم تش ــای مرس ــه دور از گایه ورزی ه ب
ــر  ــرکت توانی ــرو و ش ــار وزارت نی ــی، در کن صنف
بــه راهکارهــای عملیاتــی پرداختــه و تــوان خــود 
را بــرای حــل مشــکات از مســیر مشــارکت، 

ــداق  ــد. مص ــز کن ــکاری متمرک ــری و هم همفک
ایــن موضــوع هماهنگــی اخیــر ســندیکا بــا 
ــای ارزی  ــول درآمده ــرای وص ــر ب ــرکت توانی ش
حاصــل از صــادرات بــرق بــه عــراق اســت. در ایــن 
مســیر بــا اعــام شــرکت توانیــر مبنــی بــر اینکــه 
منابــع موجــود در عــراق در دســترس ترین منابــع 
ــی رود،  ــمار م ــدت به ش ــرق در کوتاه م ــت ب صنع
ســندیکا بــا هماهنگــی معاونــت مالــی و پشــتیبانی 
ــه  ــد اداری پرهزین ــرش رون ــر و پذی ــرکت توانی ش
و پرریســک آن، بــا بانک هــا و کارگزاری هــای 
ــی مســیرهای  ــا تمام ــد ت ــره ش ــر وارد مذاک معتب
ــک  ــال از بان ــول و انتق ــت پ ــرای دریاف ــن ب ممک
ــون  ــفانه تاکن ــه متاس ــد ک ــی کن ــی را بررس عراق
ــا  ــن ب ــد. همچنی ــش نبوده ان ــک نتیجه بخ هیچ ی
ــران  ــر بازگشــت ای تصمیــم اخیــر FATF مبنــی ب
ــال  ــل و انتق ــه نق ــز هرگون ــیاه نی ــه فهرســت س ب
ــورد  ــد، م ــران باش ــوی آن ای ــک س ــه ی ــول ک پ
بررســی های بیشــتر و البتــه ســنگ اندازی های 
ــکان  ــن ام ــت. بنابرای ــد گرف ــرار خواه ــدد ق متع
تجمیــع مطالبــات و انتقــال آن به صــورت وکالتــی 
منتفــی اســت و حتــی اگــر هــر شــرکت به صــورت 
مســتقل نیــز نســبت بــه افتتــاح حســاب در یــک 
ــن و مســتند  ــدارک متق ــدام و م ــی اق ــک عراق بان
ــک  ــه بان ــود را ب ــای خ ــات و هزینه کرده از مطالب
عراقــی ارائــه کنــد بــا حداقــل 2۰ درصــد هزینــه 
ارز  نــرخ  تبدیــل  و  کارمــزد  حق العمــل کاری، 
ــه نظــر می رســد  ــود. بنابرایــن ب مواجــه خواهــد ب
اخــذ مطالبــات وزارت نیــرو و شــرکت توانیــر 
ــارج از  ــرق، خ ــادرات ب ــت ص ــراق باب ــت ع از دول
مســوولیت و اختیــارات ایــن ســندیکا و بــه تبع آن 
ــن  ــاز اســت ای ــوده و نی ــاالن بخش خصوصــی ب فع
مهــم بــا اولویــت ویــژه در دســتورکار دســتگاه  های 

دیپلماســی و مقامــات ارشــد دو کشــور قــرار 
گیــرد. معــوق مانــدن مطالبــات بخش خصوصــی از 
ــر  ــرو و شــرکت توانی ــه وزارت نی شــرکت های تابع
ــازندگان و  ــی و ورشکســتگی س ــه تعطیل ــر ب منج
پیمانــکاران صنعــت بــرق شــده و بحــران ناشــی از 
ایــن رونــد می توانــد ابعــاد اجتماعــی گســترده ای 
در بیــن کارگــران و کارکنــان شــرکت ها کــه 
ــود  ــاه خ ــن م ــتمزد چندی ــوق و دس ــا حق عمدت
بنابرایــن  کنــد.  ایجــاد  نکرده انــد  دریافــت  را 
ــرکت های  ــات ش ــت مطالب ــال فهرس ــن ارس ضم
عضــو، خواهشــمند اســت مطالبــات معــوق مانــده 
به صــورت ریالــی و تــا پیــش از پایــان ســال جاری 
ــی  ــی بخش خصوص ــا از فروپاش ــود ت ــت ش پرداخ
صنعــت بــرق و ایجــاد نارضایتی هــای گســترده در 

ــود. ــری ش ــان جلوگی کارکن
تشــریح  و  مســاله  طــرح  از  پــس  ســندیکا 
ــدن مطالبــات و باتکلیفــی  پیامدهــای معــوق مان
ــد پیشــنهاد  ــه چن ــه ارائ ــا، ب بســیاری از قرارداده
پرداخــت. ایــن تشــکل بــزرگ بخش خصوصــی در 
ابتــدا بــه ایــن موضــوع اشــاره داشــت کــه صنعــت 
ــع زیرســاختی کشــور اســت  ــه صنای ــرق از جمل ب
کــه به دلیــل نقــش زیــاد دولــت در اداره و کنتــرل 
سیاســت گذاری ها  تحت تاثیــر  به شــدت  آن، 
ــص  ــوه تخصی ــزان و نح ــه و می ــاختار بودج و س
منابــع و مصــارف آن قــرار گرفتــه اســت. در ادامــه 
تاکیــد شــده کــه ســندیکای صنعــت بــرق ایــران 
ــت  ــن صنع ــی ای ــی از بخش خصوص ــه نمایندگ ب
کــه از نظــر اقتصــادی حــدود نیمــی از ارزش 
افــزوده و بیــش از دو ســوم اشــتغال آن را در 
اختیــار دارد، اهــم چالش هــای تاثیرگــذار بــر ایــن 
بخــش را مــورد بررســی قــرار داده و پیشــنهادهایی 
را جهــت خــروج فعــاالن کســب وکار صنعــت بــرق 
متن کامل
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نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق: فرصت

تبدیل ایران به »قطب برق« 
منطقه در حال سوختن است

پیام باقری نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای 
صنعت برق، با بیان ظرفیت های ویژه ایران برای 
تبدیل شدن به قطب برق منطقه گفت: برق هم 
زیرساخت است و هم رفاه برای مردم می آورد. با 
توجه به همین ویژگی انرژی الکتریکی، فرصت 
فرصت  منطقه یک  برق  به قطب  تبدیل شدن 
گذراست، چراکه کشورها برای تامین این انرژی 

استراتژیک منتظر نمی مانند.
سندیکای  مدیره  هیئت  رئیس  نایب  باقری  پیام 
با  نیوز،  مقاومتی  با  گفتگو  در  ایران  برق  صنعت 
اشاره به ویژگی های خاص ایران برای تبدیل شدن 
به قطب برق منطقه ، بر اهمیت ایجاد شبکه بهم 
فرصت های  بودن  گذرا  و  منطقه ای  برق  پیوسته 

منطقه ای تاکید کرد.
قطب برق منطقه بودن صرفا به معنای وصل بودن 

شبکه ها به یکدیگر نیست
وی با اشاره به این موضوع که هدف اصلی از تبدیل 
شبکه  مدیریت  منطقه  )هاب(  برق  قطب  به  شدن 
در  هم  موضوع  این  کرد:  بیان  است،  پیوسته  برق 
اهمیت  کان  اقتصاد  در  هم  برق  صنعت  اقتصاد 
به  است  اندازه که مهم  به همان  اما  دارد،  بسزایی 

همان اندازه مغفول واقع شده است.
باقری در ادامه بیان کرد: اتصال شبکه برق کشور 
به به کشورهایی که با آن ها مرز خاکی داریم معنی 
)مرکز  برق  قطب  شما  وقتی  ندارد.  را  بودن  قطب 
باالتری  قابلیت های  با  باید  باشید  منطقه  شبکه( 
در  برق  شبکه  کردن  مدیریت  مسئولیت  و  داشته 

منطقه را عهده دار باشید.
چرا ایران می تواند قطب برق منطقه باشد؟

برق  صنعت  سندیکای  مدیره  هیئت  رئیس  نایب 
که  منطقه  در  ایران  خاص  ویژگی های  درباره 
گفت:  کند،  ایفا  را  برق  قطب  نقش  می شود  باعث 
اطراف  کشورهای  در  که  هستیم  منطقه ای  در  ما 
کشورهای  دارد.  وجود  فراوانی  برق  تقاضای  ما 
لبنان(  و  سوریه  )مانند  ایران  غرب  میانه،  آسیای 
و  امارات  )مانند  فارس  خلج  حاشیه  کشورهای  و 
عمان( کشورهایی هستند که نیاز به برق در آن ها 
وجود دارد و برخی در گذشته تقاضای خود را به 

ایران منعکس کرده اند.
وی ادامه داد: حتی در سال های قبل پروتکلی امضا 
شده بود که ۱۰۰۰ مگاوات برق به هندوستان داده 
این حد می تواند  تا  این موضوع  یعنی دامنه  شود، 
وسیع باشد. حال که تقاضا وجود دارد از سوی دیگر 
امکان عرضه هم به وسیله ایران فراهم است. ایران 
ظرفیت  مگاوات  هزار   ۸۰ بر  بالغ  با  است  کشوری 
به  برق  صادرات  قابلیت  که  منصوبه  نیروگاهی 

کشورهای متقاضی را دارد.

موقعیت  ایران،  دیگر  ویژگی  کرد:  اضافه  باقری 
دما  اختاف  داشتن  است.  آن  جغرافیایی  خاص 
با  افق  اختاف  و  جنوبی  و  شمالی  همسایگان  با 
همسایگان شرقی و غربی فرصت تبادل برق را برای 
کشور فراهم کرده است. چراکه هم افق و هم دما در 
پیک مصرف برق موثر هستند. و الزم به ذکر است 
که قطب برق بودن با صادرات تنها متفاوت است، 
کشورهای  میان  برقی  تبادل  می تواند  ایران  بلکه 

اطراف خود را مدیریت کند.
وی ادامه داد: همچنین ایران از منابع انرژی ارزان 
و وافر بهره مند است. عمده تولید برق در کشور از 
گازسوز  پایه  معموال  که  است  نیروگاه های حرارتی 
هستند و از نظر منابع گازی هم ایران جزو دو سه 
gas-to-wire یک روش  اول جهان است.  کشور 
متداول و موثر تبدیل یک انرژی به انرژی دیگر با 
ارزش افزوده باالتر و با ضریب اطمینان بیشتر است. 
بنابراین ایران می تواند نیروگاه هایی را احداث بکند 
رقبا داشته  به  اقتصادی تری نسبت  برق  که قیمت 
باشند. وی افزود: به این موارد باید اضافه کرد که 
ایران  است.  توانمند  ایران یک صنعت  برق  صنعت 
ساخت  توانایی  هم  و  پیمان کاری  توانمندی  هم 
تجهیزات صنعت برق را دارد. صنعت برق کشور بالغ 
بر ۹۰ درصد خوداتکا است. معنای خوداتکایی این 
اما  است که توانایی تولید محصول نهایی را داریم 
خودکفا نیستیم چون در نهاده های تولید و بعضی از 

کاالهای واسطه ای وابستگی وجود دارد.
برق هم رفاه است هم زیرساخت

زیرساخت  هم  برق  که  موضوع  این  بیان  با  باقری 
است هم رفاه را برای مردم به وجود می آورد، ادامه 
اما  است  مهم  و  استراتژیک  کاالی  یک  برق  داد: 
در  کند.  می  ایجاد  که  است  رفاهی  آن،  از  مهم تر 
دنیا بین ۱2۰۰ تا ۱۳۰۰ میلیون نفر به طور مطلق 

به برق دسترسی ندارند، در حالی که در ایران ۱۰۰ 
درصد شهرها و بالغ بر ۹۹ درصد روستاها برق دار 
شده اند. وی افزود: هم از بعد رفاهی و هم از بعد 
اقتصادی و صنعتی برق یک انرژی استراتژیک است. 
با خاموشی های برنامه ریزی  سال ۱۳۹۷ که کشور 
شده روبرو شد، صادرات برق به عراق قطع شد. نبود 
چراکه  شد،  اجتماعی  شورش  باعث  عراق  در  برق 

انرژي الکتریکی جنبه رفاه دارد.
وی در ادامه گفت: با توجه به همین ویژگی برق، 
یک  منطقه  برق  قطب  به  شدن  تبدیل  فرصت 
این  به  کشورها  احتیاج  چراکه  گذراست.  فرصت 
کاالی )انرژی( زیرساختی، یک نیاز ضروری است، 
لذا صبر نمی کنند تا هر زمان ما خواستیم، بتوانیم 
با ایشان تبادل برق انجام دهیم. از طرفی برای این 
در  ترکیه  و  عربستان  مانند  جدی  رقبای  موضوع 
برای  برنامه ای  و  نقشه  اگر  ما  پس  داریم.  منطقه 
تبدیل شدن به قطب برق نداشته باشیم، کشورهای 

دیگر این کار را رقم خواهند زد.
فرصت  نقش آفرینی ویژه ایران در حوزه برق منطقه 

گذراست
برق  صنعت  سندیکای  مدیره  هیئت  رئیس  نایب 
کاسا۱۰۰۰  پروژه  می توان  نمونه  برای  داد:  ادامه 
به  تاجیکستان سپس  به  قرقیزستان  از  را  برق  که 
افغانستان و بعد از آن به پاکستان می رساند را نام 
برد. در کاسا۱۰۰۰، هزار مگاوات برق منتقل شده 
به طوری که نیاز افغانستان و پاکستان را مجموعا 
در  مگاوات   ۳۰۰ می دهد.  کاهش  مگاوات   ۱۰۰۰
افغانستان و ۷۰۰ مگاوات در پاکستان است و این 
در شرایطی است که ایران سال هاست برای صادرات 
۳۰۰۰ مگاوات برق با پاکستان مذاکره می کند. در 
به  پاکستان  به  ایران  صادرات  مجموع  حاضر  حال 
طور متوسط ۱۰۰ مگاوات است. این رقم در مقایسه 
متن کامل

http://www.ieis.ir/fa/news/5192/


4

صنعت برق شماره  2601 21 اسفند 1398

در پژوهشگاه نیرو؛ شبکه 
آزمایشگاه های صنعت برق راه 

اندازی شد
هدف  با  برق  صنعت  آزمایشگاه های  شبکه 
هم افزایی توانمندی های آزمایشگاهی کشور، در 

پژوهشگاه نیرو راه اندازی شد.
راه اندازی شبکه آزمایشگاه های صنعت برقبه گزارش 
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان داور رضاخانی، 
آزمایشگاه های  صاحیت  تأیید  و  برنامه ریزی  مدیر 
صنعت برق و انرژی گفت: شبکه آزمایشگاه های صنعت 
برق، پلتفرم به اشتراک گذاری دستگاه ها و ارائه خدمات 
آزمایشگاهی و حمایت از توسعه کمی و بهبود کیفی 
خدمات آزمایشگاهی در کشور خواهد بود که در کنار 
آن باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاه های صنعت برق، 

برای تسهیل در دریافت خدمات ایجاد شده است.
رضاخانی افزود: پایه و اساس پیشرفت و دست یابی به 
فناوری های جدید، انجام پژوهش های کاربردی، منظم 
و دارای برنامه است که این امر، دسترسی محققان به 
تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته و استاندارد را طلب 
می کند. در کشور ما با وجود سرمایه گذاری زیاد در 
آزمایشگاه های  ایجاد  و  پیشرفته  تجهیزات  خرید 
به  دسترسی  مشکل  با  محققان  همواره  مختلف، 
سرویس آزمایشگاهی مناسب مواجه بوده اند و تقاضا 
برای خرید تجهیزات جدید همیشه وجود داشته است.
مدیریت  اجرایی  راهکار های  از  یکی  کرد:  اظهار  او 
توانمندی های  از  ایجاد شبکه ای جامع  موضوع،  این 
آزمایشگاه های صنعت برق کشور در حوزه فناوری های 

پیشرفته و راهبردی است.
رضاخانی ادامه داد: بهبود کیفی و افزایش کمی خدمات 
انرژی، تسهیل  آزمایشگاهی در حوزه صنعت برق و 
در دسترسی پژوهشگران و صنایع کشور به خدمات 

آزمایشگاهی، جمع آوری اطاعات جامع در مورد تعداد 
و نوع تجهیزات آزمایشگاه های صنعت برق در سطح 
کشور )با هدف نیازسنجی صحیح برای توسعه توان 
کارشناسان  فنی  دانش  ارتقای  آزمایشگاهی کشور(، 
اشتراک گذاری  به  و  آموزش  طریق  از  آزمایشگاه ها 
و  آزمایشگاهی  فعالیت های  استانداردسازی  تجارب، 
ارائه خدمات با نتایج قابل اعتماد، کمک به تکمیل 
راستای  در  عضو  مراکز  آزمایشگاهی  توانمندی های 
نیاز های کشور، از جمله اهداف شبکه آزمایشگاه های 
صنعت برق است. شبکه آزمایشگاه های صنعت برق به 
منظور ارائه دستاورد ها و همچنین ارائه توانمندی های 
آزمایشگاهی کشور، فعالیت ها و برنامه های متنوعی را 

برنامه ریزی کرده و اجرا خواهد کرد.
آزمایشگاه های  صاحیت  تأیید  و  برنامه ریزی  مدیر 
این  پوشش  دامنه  شد:  یادآور  انرژی  و  برق  صنعت 
و  پژوهشی  خدماتی،  آزمایشگاه های  شامل  شبکه 
آموزشی است. این شبکه عاوه بر مراکز آزمایشگاهی 
وزارتخانه های  و  دولتی  سازمان های  زیرمجموعه 
نیز  را  بخش خصوصی  آزمایشگاهی  مراکز  مختلف، 
در بر می گیرد. بخش های آزمایشگاهی وابسته به انواع 
مؤسسات تحقیقاتی و آموزش عالی اعم از دانشگاه، 
این دست،  از  پژوهشگاه، مرکز تحقیقاتی و مواردی 

می توانند در این شبکه عضو شوند و فعالیت کنند.
او تصریح کرد: شبکه آزمایشگاه های صنعت برق با هدف 
هم افزایی توانمندی های آزمایشگاهی کشور، با بیش از 
دفتر  توسط  آزمایشگاهی  تجهیزات  و  2۵۰ دستگاه 
برنامه ریزی و تأیید صاحیت آزمایشگاه های صنعت 
برق و انرژی، مرکز آزمون، بازرسی و استاندارد نیرو 
labsnet.abaniroo. آبانیرو(، به آدرس اینترنتی(
ir آغاز به فعالیت کرده و برای عاقه مندان موضوع 

قابل دسترسی است. 

بخشش جرایم تسهیالت زیر 1۰۰میلیون تومان با سررسید سال ۹۷
بانک مرکزی پیش از این، تسهیالت تا سقف 1۰۰ میلیون تومان با سررسید نهایی سال ۹۷ و قبل از 
آن را مشمول بخشش سود و جرایم دانسته بود که با اصالح بخشنامه، تسهیالت با سررسید ۹۷ نیز 

مشمول این قانون می شوند.
به گزارش سندیکای صنعت برق ایران  بانک مرکزی پیش از این، تسهیات تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان 
با سررسید نهایی سال ۹۷ و قبل از آن را مشمول بخشش سود و جرایم دانسته بود که با اصاح بخشنامه، 

تسهیات با سررسید ۹۷ نیز مشمول این قانون می شوند.
براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی در صورتی که حتی یک قسط تسهیات گیرنده در سال ۹۷ یا قبل 

از آن سررسید شده باشد مشمول مزایای این بخشودگی قانونی خواهد بود.
سررسید تسهیات مشمول بخشش سود و جرایم از محل اجرای بند )ل( تبصره ۱۶ قانون بودجه سال 
۱۳۹۸ پیش از این صرفا تا پایان سال ۹۵ اعام شده بود که در مرحله اول به تسهیات مشمول سررسید 
شده تا سال ۹۷ و پیش از آن و اعم از تسهیات جاری و غیر جاری تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان تعمیم یافت.
 اکنون و در مرحله دوم بانک مرکزی سررسید یک قسط در سال ۹۷ برای استفاده از مزایای این قانون را 

کافی دانسته است.
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تالش اتاق ایران برای مقابله 
با آثار منفی شیوع کرونا بر 

اقتصاد کشور
دومین نشست ستاد مبارزه با ویروس کرونا در 
اتاق ایران برگزار شد و تأثیرات ناشی از شیوع 
راهکارهای  و  کسب وکارها  بر  کرونا  ویروس 
اقتصادی  آسیب های  جبران  برای  پیشنهادی 

ناشی از این ویروس مورد بررسی قرار گرفت.
 دومین نشسـت سـتاد مبـارزه با ویـروس کرونا در 
اتـاق ایـران برگـزار شـد و تأثیرات ناشـی از شـیوع 
راهکارهـای  و  کسـب وکارها  بـر  کرونـا  ویـروس 
اقتصـادی  آسـیب های  جبـران  بـرای  پیشـنهادی 
ناشـی از ایـن ویـروس مـورد بررسـی قـرار گرفـت.
دومیـن نشسـت سـتاد مبـارزه بـا ویـروس کرونـا، 
بـا حضـور دبیـر کل و معاونـان، مدیـران واحدها و 

رئیـس کمیسـیون صنایـع اتـاق بازرگانـی، صنایع، 
معـادن و کشـاورزی ایـران برگزار شـد.

تأثیـرات  ارزیابـی  بـه  نشسـت  ایـن  در  حاضـران 
ناشـی از شـیوع ویـروس کرونـا بـر کسـب وکارها و 
راهکارهـای پیشـنهادی بـرای جبـران آسـیب های 
اقتصـادی ناشـی از ایـن ویـروس پرداختنـد. عاوه 
بـر ایـن، هـر یـک از معاونـان و مدیـران واحدهای 
اتـاق ایـران، مهم تریـن اقدامـات زیرمجموعـه خود 
را در راسـتای تسـهیل تجارت و حمایـت از فعاالن 

اقتصـادی در شـرایط فعلـی تشـریح کردنـد.
ابوالفضـل روغنـی رئیـس کمیسـیون صنایـع اتـاق 
ایـران بـا بیان اینکه بـا توجه به وقایع اخیر، شـاهد 
هسـتیم،  صنعـت  بخـش  در  متعـددی  مشـکات 
مهم تریـن  از  یکـی  را  صنایـع  نقدینگـی  کمبـود 
تولیدکننـدگان  روی  پیـش  فعلـی  چالش هـای 
بخش خصوصی دانسـت و هشـدار داد کـه با تداوم 

وضعیـت فعلـی احتمـال رکـود و در نهایـت تـورم 
شـدید وجـود دارد.

او در همیـن راسـتا پیشـنهاد داد تـا ضمـن دعوت 
از اعضـای کمیسـیون های تخصصـی اتـاق ایـران و 
تشـکل های وابسـته، مشـکات موجـود بنگاه هـای 
بازرگانـی،  اتـاق  سـوی  از  مسـتقیماً  اقتصـادی 
صنایـع، معـادن و کشـاورزی ایـران پیگیـری شـود.

باتکلیفی رانندگان ایرانی در مرزها
سرپرسـت واحد حمل ونقـل بین المللـی و کارنه تیر 
اتـاق ایـران نیـز بـه ارائـه گزارشـی از نقـاط مرزی 
و باتکلیفـی راننـدگان ایرانـی در برخـی مرزهـای 
مشـترک بـا کشـورهای همسـایه به دلیل مسـدود 

بـودن آن هـا پرداخت.
بهنـام فرامرزیـان در همیـن زمینـه تأکیـد کـرد: 
بـا توجـه بـه اینکـه بـار بسـیاری از کامیـون داران 
محصـوالت صادراتـی و وارداتـی اسـت، الزم اسـت 
کشـورهای  مقامـات  هماهنگـی  بـا  دولـت  کـه 
همسـایه سـریعا فکـری بـرای ایـن موضـوع کنـد.
اتـاق  بین الملـل  امـور  معـاون  زمینـه  همیـن  در 
جلسـات  برگـزاری  بـه  اشـاره  ضمـن  ایـران 
مشـترک بـا وزارت امـور خارجه، راه حل مشـکات 
مـرزی موجـود را در ایجـاد تفاهـم بـا کشـورهای 
همسـایه دانسـت. محمدرضـا کرباسـی تاکیـد کرد 
در  ایـران  اتـاق  بین الملـل  معاونـت  پیگیری هـای 

ایـن رابطـه ادامـه خواهـد داشـت.
جریـان سـازی خبـری بـرای حمایـت از کسـب و 

کار هـا
در ادامـه ایـن نشسـت، مدیـر روابـط عمومـی اتاق 
ایـران، اقدامـات این واحد را در حوزه اطاع رسـانی 
تعامـل  بـا  اعـام کـرد:  و  تشـریح  تولیـد خبـر  و 
دسـتگاه های مرتبـط تاش شـد نسـبت بـه جریان 
سـازی خبـری و رسـانه ای بـرای حمایت از کسـب 

و کارهـا و صنایـع خـرد و کان و حسـاس سـازی 
نهادهـای ذی ربـط اقدام شـود.

مدیـر روابـط عمومـی اتـاق ایـران افـزود: در حوزه 
آمـوزش و آگاه هـای عمومـی نیـز اقدامـات موثری 

صـورت گرفته اسـت.
بـه گفتـه او فعالیـت رسـانه ای اتـاق ایـران هـم در 
شـبکه های  در  هـم  و  اصلـی  جریـان  رسـانه های 
اجتماعـی تـا پایـان بحـران ادامـه خواهـد داشـت.
معـاون پشـتیبانی بـا ارائـه توضیحاتـی در خصوص 
خصوصـی  بخـش  پارلمـان  پیشـگیرانه  اقدامـات 
بـرای مواجهـه بـا ویـروس کرونا گفـت: اتـاق ایران 
خـود  اجتماعـی  مسـئولیت  ایفـای  راسـتای  در 
ایـن  کارکنـان  سـامت  از  مراقبـت  به منظـور  و 
بـا ویـروس  اقدامـات مراقبتـی مواجـه  مجموعـه، 
کرونـا را به اجـرا درآورده اسـت. بااین حال ضروری 
از جنبـه روحـی و روانـی هـم مسـئله  تـا  اسـت 
موردتوجـه قـرار گیرد تـا روحیه نیروی انسـانی در 

ایـن خصـوص تقویـت شـود.
ادامه تعامل اتاق ایران با دولت

در پایـان ایـن نشسـت محمدرضـا رمضانـی دبیـر 
کل اتـاق ایـران بـا اشـاره به نامه رؤسـای سـه اتاق 
بازرگانـی، صنایع، معادن و کشـاورزی ایران، تعاون 
و اصنـاف بـه رئیـس جمهـوری گفت: خوشـبختانه 
و  واقع شـده  دولـت  هیـات  موردتوجـه  نامـه  ایـن 

مـوارد بـه وزیـر اقتصاد ارجاع شـده اسـت.
بانکـی  سررسـیدهای  موضـوع  افـزود:  رمضانـی 
و  قرارگرفتـه  بررسـی  مـورد  آن هـم  اسـتمهال  و 

اسـت. پیگیـری  نیازمنـد 
او همچنیـن اعـام کـرد کـه اتـاق ایـران پیگیـری 
بخـش  پارلمـان  پیشـنهادهای  ارائـه  بـرای  الزم 
خصوصی به سـران سـه قـوه جهت اصاح سـاختار 

بودجـه را در دسـتور کار دارد.
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پیشنهاد رئیس اتاق ایران 
برای تمدید 3 ماهه زمان رفع 

تعهدات ارزی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
مرکزی،  بانک  رئیس کل  به  نامه ای  در  ایران 
فعاالن  ارزی  تعهدات  رفع  زمان  داد  پیشنهاد 

اقتصادی حداقل به مدت 3 ماه تمدید شود.
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
ایران در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی، پیشنهاد 
داد زمان رفع تعهدات ارزی فعاالن اقتصادی حداقل 

به مدت ۳ ماه تمدید شود.
غامحسین شافعی در نامه خود به عبدالناصر همتی 
ضمن قدردانی از رئیس و معاون ارزی بانک مرکزی 
به خاطر تاش ویژه برای حل مشکات پیش آمده 
برای فعاالن بخش خصوصی به دلیل شیوع کرونا، 
ارزی  تعهدات  رفع  زمان  تمدید  است  کرده  تاکید 
فعاالن اقتصادی، گام دیگری برای کاهش آثار منفی 

شرایط کنونی بر اقتصاد کشور است.

نامه نگاری اتاق بازرگانی تهران 
با نهادهای بخش خصوصی 

خارجی برای رفع بحران کرونا
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 
در  و صنایع  بازرگانی  اتاق  به 13  نامه هایی  در 
کشورهای مختلف، از آنها خواست تا با تسهیل 
مسیر تجارت کاالهای پزشکی و دارو، ایران را 

در حل بحران کرونا یاری کنند.
شدن  بحرانی  و  کشور  در  کرونا  ویروس  شیوع  با 

برخی استان ها از نظر تعداد مبتایان، اتاق بازرگانی 
اجتماعی  مسئولیت  ایفای  واسطه  به  نیز  تهران 
و  بنگاه ها  فعاالن،  مشارکت  هدفمندسازی  و  خود 
میدان  وارد  جدیت  با  خصوصی  بخش  تشکل های 
مقابله با کرونا شده و تاش کرده است از راه های 
مختلف به حل بحران کرونا که سامت تمامی آحاد 

جامعه را تهدید می کند، کمک کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، پارلمان بخش 
مانند  داخلی  اقدامات  بر  عاوه  پایتخت  خصوصی 
و  اقتصادی  فعاالن  به  غیرحضوری  خدمات  ارائه 
دورکاری کارکنان، تامین بخشی از تجهیزات مورد 
افزایش آگاهی  نیاز کادر درمان و تاش در جهت 
جامعه نسبت به خطرات ویروس و پیشگیری از آن، 
با نهادهای بخش خصوصی خارجی نیز برای دریافت 
کمک های انسان دوستانه و هم چنین تسهیل تجارت 
اقام مورد نیاز که در زمره دارو و تجهیزات پزشکی 
می گیرند،  قرار  تحریم ها  شمول  دایره  از  خارج  و 

رایزنی کرده است.
در همین راستا رئیس اتاق بازرگانی تهران نامه  هایی 
کشورهای  بازرگانی  اتاق های  روسای  به  خطاب 
بریتانیا، فرانسه، اتریش، هند، کانادا، سوئد، اسپانیا، 
هم چنین  و  ژنو،  توکیو،  شهرهای  روسیه،  مالزی، 
اتحادیه  و  پکن  خارجی  تجارت  توسعه  سازمان 

صنعت و اقتصاد ایالت باواریا آلمان نوشت.
این  در  تهران  اتاق  بین الملل  امور  معاون  گفته  به 
نامه با اشاره به شیوع ویروس کرونا و بیماری ناشی 
اپیدمی فراگیر در تمامی  از آن که به صورت یک 
کشورها سامت و امنیت بهداشتی مردم جهان را 
تهدید می کند، به همه گیری آن در ایران و ضرورت 

انجام اقدامات سریع و ضروری اشاره شده است.
کرونا،  ویروس  که  است  شده  تاکید  نامه  این  در 
امنیت و سامت تمامی مردم دنیا را تهدید می کند 

و مرز و کشور نمی شناسد؛ از این رو الزمه مبارزه 
با آن، عزم و اراده بین المللی توسط همه کشورها، 

دولت ها و نهادهای بین المللی است.
هم چنیـن عنـوان شـده اسـت که بخـش خصوصی 
، تمـام تـاش و تـوان خـود را صرف مبـارزه با این 
بیمـاری و جلوگیـری از شـیوع بیشـتر آن کـرده 

ست. ا
 اتـاق تهران در این نامه با اشـاره بـه وظایف خطیر 
انسـانی و بشردوسـتانه همگـی جوامـع، دولت هـا و 
نهادهـا در جهـت مبـارزه بـا ایـن ویروس، فـارغ از 
درخواسـت  ایدئولوژیـک،  و  سیاسـی  دیدگاه هـای 
عنـوان  بـه  بازرگانـی  اتاق هـای  تـا  اسـت  کـرده 
نهادهـای مرجـع بخـش خصوصـی در حـل ایـن 
بحـران و فائـق آمـدن بر این بای مهلـک به کمک 

مـردم و بخـش خصوصـی بیاینـد.
از این رو درخواست شده است تا اتاق های بازرگانی 
در حد توان و ظرفیت خود در قالب ارسال کاالها 
و تجهیزات پزشکی و بهداشتی مورد نیاز، از طریق 
تجاری  امور  تسهیل  در  مساعدت  یا  مالی  کمک 
به ویژه نقل و انتقاالت مالی و بانکی برای خرید این 
اقام مورد نیاز از سوی بخش خصوصی به کنترل 

این بیماری کمک کنند.
اتاق  رئیس  برای  که جداگانه  نامه ای  در  هم چنین 
بازرگانی بین المللی نوشته شده، از او خواسته شده 
است تا برای یک بازه زمانی معین حداکثر تسهیل 
ممکن در حوزه تجارت اعضای این نهاد بین المللی 
با بخش خصوصی ایران فراهم شود تا خرید اقام 
مورد نیاز در حوزه پزشکی و بهداشتی به سریع ترین 

شکل ممکن فراهم شود.
مساعدت ها،  این  که  است  کرده  تاکید  تهران  اتاق 
قطع به یقین در حافظه تاریخی ملت ایران خواهد 

ماند.
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اقدامات هفت گانه کمپین نفس 
برای عبور از بحران کرونا

فرزین فردیس، دبیر کارگروه اطاع رسانی کمپین 
تهیه  از  را  کمپین  این  موثر  اقدام  هفت  نفس، 
کردن  ضدعفونی  تا  درمان  کادر  برای  تجهیزات 
از راه اندازی کلینیک نفس در  معابر توضیح داد و 

تهران تا پایان سال خبر داد.
دبیر کارگروه اطاع رسانی کمپین نفس هفت اقدام 
برای  بخش خصوصی  ابتکار  به  که  را  کمپین  این 
شکل  کشور  در  کرونا  ویروس  شیوع  با  مواجهه 
گرفته است، تشریح کرد؛ اقداماتی که شامل تهیه 
راه اندازی  درمان،  کادر  برای  استراحت  کانکس 
و  ونتیاتور  مانند  تجهیزاتی  تهیه  نفس،  کلینیک 
و مراکز درمانی،  بیمارستان ها  برای  اکسیژن  پمپ 
از  خرید عمده اقام ضروری کادر درمان از خارج 
کشور، ضدعفونی کردن معابر در برخی از شهرها، 
تاش برای باز نگه داشتن مرزها و احصای مشکات 
از کرونا  و خسران  کسب وکارهای بخش خصوصی 
روابط  با  گفت وگو  در  فردیس  فرزین  می شود. 
با بیان اینکه کمپین نفس به  اتاق تهران،  عمومی 
عنوان پویش فعاالن اقتصادی برای کمک به تسریع 
آغاز  پیش  روز   ۱۰ حدود  از  کرونا  بحران  از  عبور 
این  شکل گیری  از  پس  گفت:  است،  کرده  کار  به 

اجرایی آن، بخشی  کمپین و تشکیل کارگروه های 
از نیاز های ضروری را با استفاده از اطاعاتی که از 
بیمارستان های مختلف و مجموعه وزارت بهداشت 
از  بخشی  که  نیازهایی  کردیم؛  احصا  شد،  دریافت 
بیمارستانی  تجهیزات  و  به کادر درمان  آن مربوط 
برای  نیاز  اقام مرود  به  نیز مربوط  است و بخشی 
اختصاص  شهری  پرتردد  معابر  کردن  ضدعفونی 
دارد. به این ترتیب، کمپین نفس برای ورود به هر 

یک از این بخش ها، طرح هایی را تعریف کرد.
تحول  و  نوآوری  اقتصاد  کمیسیون  نایب رئیس 
این  از  یکی  افزود:  تهران  بازرگانی  اتاق  دیجیتال 
کادر  استراحت  برای  کانکس  تامین  به  طرح ها 
درمان در بیمارستان های معین است. بر این اساس، 
فراخوانی به شرکت های پیمانکاری و سازنده کانکس 
و ساختمان های پیش ساخته ارائه کردیم که بتوانیم 
با کمک آنها استراحتگاه هایی در داخل بیمارستان 
برای  معین  بیمارستان های  به  نقطه  نزدیکترین  یا 
کادر درمانی ایجاد کنیم. مساله این است که اعضای 
قرار  بیماری  با  مبارزه  مقدم  خط  در  درمان  کادر 
به  تردد  به  قادر  قرنطینه  شرایط  دلیل  به  و  دارند 
منازل خود نیستند و البته در بیمارستان هم امکان 
نیست.  طوالنی مدت  در  آنها  برای  کافی  استراحت 
برای  محل،  نزدیکترین  در  که  است  نیاز  بنابراین، 
مثال فضای روباز بیمارستان ها، مکانی به قرارگیری 

این استراحتگاه های موقت اختصاص پیدا کند.
البته نیاز ما بسیار بیشتر از آن است  او ادامه داد: 
شده  آمادگی  اعام  فراخوان  این  به  پاسخ  در  که 
در حال  تولیدکنندگان  که  است  این  مساله  است؛ 
حاضر کانکس زیادی در انبارهایشان نداشتند. شاید 
حوادث  یا  ساز  و  ساخت  بخش  در  رکود  دلیل  به 
طبیعی که در سال های اخیر رخ داده و موجودی 
کانکس در انبارها به حداقل رسیده است. به همین 

دلیل ما به دنبال آن هستیم که پیمانکارانی را که 
در کارگاه خود چندین کانکس دارند و به همه آنها 
ترغیب  طرح  این  اجرای  در  کمک  به  ندارند  نیاز 
اقتصادی امکان کمک  از این رو اگر فعاالن  کنیم. 
در این زمینه را دارند  می توانند با شماره ۱۸۶۶ اتاق 
با شماره  یا  تهران  استان  داخل  از  تهران  بازرگانی 
۰2۱۷۱۳۹۴۴۰۰ از شهرستان ها تماس بگیرند. یا 
روی شبکه های اجتماعی به اعضای پویش بگویند 

که  می توانند این امکانات را در اختیار بگذارند.
راه اندازی کلینیک نفس

به  خصوصی  بخش  نماینده  این  که  دیگری  طرح 
آن اشاره کرد، ایجاد کلینیک نفس در بیمارستان 
ابن سینا در تهران است. فرزین فردیس در این باره 
آن  دنبال  به  نفس  کلینک  ایجاد  با  داد:  توضیح 
بیماران  هستیم که یک جداسازی میان مراجعان، 
مشکوک به کرونا و سایر بیمارانی که به بیماستان 
مراجعه  می کنند، ایجاد شود. برای افزایش سرعت 
تکنولژی  آخرین  از  کلینیک  این  ایجاد  در  عمل 
پیش ساخته LSF استفاده  می شود و کار ساخت آن 
از سه چهار روز پیش آغاز شده است. این امیدواری 
سال  پایان  از  قبل  تا  کلینیک  این  که  دارد  وجود 
 ۳۰۰ حداقل  روزانه  بتواند  تا  شود  افتتاح   ۱۳۹۸
کرونا  به  افرادی  اگر  که  باشد  داشته  پذیرش  نفر 
مبتا هستند، به بخش های مرتبط ارجاع شوند. در 
از سریع ترین  یکی  شاید  کلینیک  این  ایجاد  واقع، 
با  مقابله  در  خصوصی  بخش  که  باشد  اقداماتی 
چنین پدیده ای به انجام رسانده است. طراحی این 
پروژه توسط بخش خصوصی انجام شده، بخشی از 
هزینه ها را خود بیمارستا ن تقبل کرده و بخشی را 
هم بخش خصوصی به صورت امکانات و تجهیزات 
در  لحظه ای  به  لحظه  همکاری  و  تامین  می کند 
زمان  کوتاه ترین  در  کلینیک  این  که  است  جریان 

ممکن احداث شود.
از  سپس  تهران  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو  این   
گفت:  و  کرد  رونمایی  کمپین  این  دیگر  اقدامات 
تامین بخشی از تجهیزات بیمارستانی اقدام دیگری 
است که بخش خصوصی در حال انجام آن است؛ به 
نحوی که در اتاق های بازرگانی تهران و شهرستان ها 
وجوهی جمع آوری شده و متناسب با نیازهایی که 
از سوی بیمارستان ها اعام  می شود، تجهیزاتی نظیر 
ونتیاتورها و پمپ های اکسیژن برای بیمارستان ها 

تامین  می شود.
 او افزود: کمپین نفس برای محافظت از کادر درمان 
از طریق تامین لوازم حفاظت فردی نیز اقداماتی به 
انجام رسانده است. چنانکه با هماهنگی های صورت 
گرفته، خرید عمده ماسک های N95 و عینک های 
از دیگر کشور ها در دستورکار قرار دارد  مخصوص 
به  و  شود  کشور  وارد  اختصاصی  هواپیمای  با  که 
صورت رایگان در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد. 
بهترین  سرعت،  حداکثر  با  کردیم  سعی  واقع،  در 
یکی  کنیم.  شناسایی  را  اقام  این  تامین  منابع 
خارجی  منابع  تامین  به  کمپین  کارگروه های  از 
اختصاص یافته است و تامین چند صد هزار ماسک 
که  مخصوصی  لباس  و  شیلد  ده هزار  چند   ،N95
نیاز  خود  از  محافظت  برای  پرستاران  و  پزشکان 

دارند، هدف تامین قرار گرفته است.
فردیس ادامه داد: در این میان، برخی استان هایی 
به  را  خود  نیاز های  نیز  دارند  باالیی  شیوع  که 
کمپین منعکس کرده اند؛ نیازهایی نظیر ضدعفونی 
از  برخی  با  زمینه  این  در  عمومی.  معابر  شدن 
تولیدکنندگان آب ژاول مذاکراتی صورت گرفته و 
برخی از این تولیدکنندگان مقادیری را به کمپین 
تولیدکنندگان  از  گروهی  هم چنین  کرده اند.  هدیه 
نیز مواد ضدعفونی کننده را با قیمت های ترجیحی 
متن کامل
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اقتصاد ایران

کرونا در بزنگاه حکمرانی
مسعود نیلی: آنچه امروز به جد به آن نیازمندیم، 
یک آینده نگری غیر رویایی و واقعی چند ماهه 

برای اجتناب از بروز یک فاجعه است.
به گزارش سندیکای صنعت برق ایران، آنچه روزنامه 
دنیای اقتصاد یادداشتی از مسعود نیلی درباره شرایط 
کرونا منتشر کرده است که متن کامل آن به شرح 

زیر است:
آینده نگری  یک  نیازمندیم،  آن  به  جد  به  امروز 
غیر رویایی و واقعی چند ماهه برای اجتناب از بروز 
از  افراد  از  زیادی  تعداد  مطمئنا  است.  فاجعه  یک 
جمله نگارنده این سطور که احساس نگرانی نسبت 
آمادگی  می کنند،  موجود  وضع  ادامه  پیامدهای  به 
آمد  نوشته  این  در  آنچه  اجرای  در جهت  تا  دارند 
هرآنچه می توانند به خدمت بیاورند تا شاید بتوانند از 

فاجعه کرونای تورمی جلوگیری کنند.
گسترش سریع ویروس کرونا، چالش های مهمی را 

برای کشور ما به وجود آورده است. مهار این مشکل 
به میزان قابل توجهی وابسته به همراهی آحاد مردم 
در  ذی ربط  مسووالن  توصیه های  و  درخواست ها  با 
زمینه تغییر در شیوه زندگی است. اعمال این تغییر 
در درجه اول نیازمند اعتماد و تکیه فراگیر به نظام 

تصمیم گیری است.
عاوه بر آن، مراعات های بهداشتی مورد نیاز، برای 
خانوارها پرهزینه و به ویژه برای قشر کم درآمد، بعضا 
مراعات ها  این  آنکه،  ضمن  است.  تحمل  قابل  غیر 
مستلزم انجام کار کمتر و در نتیجه درآمد کمتر برای 
گروه های وسیعی از جامعه است که نهایتا به فشار 
بیشتر بر هزینه خانوار خواهد انجامید. عدم رعایت 
توصیه های ایمنی اما می تواند به گسترش غیرقابل 
بیماری  زیاد  گسترش  و  بینجامد  بیماری  کنترل 
هزینه ای  بار  روحی،  سنگین  فشارهای  بر  عاوه 
سنگینی را متوجه دولتی می کند که بدون کرونا هم 
است.  بوده  سنگین  بودجه  کسری  به گریبان  دست 
به لحاظ  با چنین شرایطی،  در صورت مواجه شدن 
توانست  نخواهد  کسی  انسان دوستانه،  ماحظات 
مانع از تامین پولی هزینه های سنگین بیمارستانی 
گسترده  مقیاس  در  بیماری  این  غیربیمارستانی  و 
تورمی«  »کرونای  به  را  اقتصاد  شرایط  این  شود. 
هزینه ای  فشار  بیشتر،  تورم  کرد.  خواهد  مبتا 
سنگین تری را متوجه خانوارها می کند و در نتیجه 
سطح رعایت های بهداشتی کمتر و کمتر خواهد شد 
و این چرخه معیوب می تواند بدون انتها تا بروز یک 
فاجعه انسانی بزرگ ادامه پیدا کند. متوقف ساختن 
اولویت کشور در  چرخه معیوب ذکرشده مهم ترین 

شرایط کنونی است.
بزرگ  عارضه  هدف،  این  به  دستیابی  مانع  اولین   
موجود نظام حکمرانی؛ یعنی ضعف شدید اعتماد به 
نظام تصمیم گیری در حوزه های گوناگون است که 

اینک در این عرصه حیاتی خود را به صورت یک آزمون 
معیارهایی  دوم،  مشکل  است.  کرده  نمایان  بزرگ 
است که به غلط بر نظام اطاع رسانی عمومی کشور و 
مصلحت اندیشی هایی که به رغم هزینه های سنگینی 
مسیر  ادامه  بر  اما همچنان  کرده  تحمیل  بارها  که 
مانع  باالخره  و  است  حاکم  دارد،  اصرار  خود  قبلی 
سوم کیفیت ضعیف سیاست گذاری است که آن هم 
مشکلی مزمن و نهفته در ذات همه موضوعات است 
که اینک در این موضوع بسیار مهم نارسایی های خود 
را به نمایش گذاشته است. چنانچه خدای ناکرده، با 
یک  از  تصمیم گیری  نظام  به  اعتماد  زمینه ضعیف 
طرف و ضعف مالی دولت از طرف دیگر، به سمت 
آینده حرکت کنیم، »کرونای تورمی« گریبان کشور 
تبعات  از  ناشی  روحی  تالمات  که  گرفت  را خواهد 
بیماری و بی ثباتی اقتصادی ناشی از تورم باال را به 
دنبال خواهد داشت و مسلما به جد باید از آن دوری 
جست. در این مقاله به چگونگی اجتناب از کرونای 
تورمی پرداخته می شود. همان گونه که از عنوان مقاله 
پیدا است، کرونا هرچند بای ناخوانده تعداد زیادی 
از کشورهای جهان محسوب می شود، اما این مشکل 
ناشناخته اینک در کشور ما در یک بزنگاه تاریخی 
بهداشتی  به  می تواند  یا  که  کرده  ظهور  حکمرانی 
شدن شیوه حکمرانی بینجامد یا سرنوشت تلخی را 

برای مردم ما رقم خواهد زد. امید که چنین مباد.
گسترش ویروس کرونا و چگونگی مقابله با آن، امروز 
به یک نگرانی جهانی تبدیل شده است. بخش بزرگی 
از جامعه جهانی که سال ها به زندگی آرام و بدون 
اضطراب خو گرفته بوده امروز به یکباره با یک خطر 
بزرگ مواجه شده است. جامعه ایرانی نیز با وجود آنکه 
به حادثه خیزی و اتفاقات غمبار هولناک پیش بینی 
نشده طبیعی و غیرطبیعی عادت دارد، از بروز این 
بیماری، مضطرب شده است. قاعدتا دو سه هفته اول 

)یعنی زمانی را که در آن به سر می بریم( دوره شوک 
روانی تلقی می شود، از عموم مردم خواسته می شود 
که از منزل خارج نشوند و ارتباطات بیرونی خود را 
به حداقل برسانند. اما اگر قرار باشد که این بیماری 
چند ماهی با جامعه ما درگیر باشد، از آنجا که بخشی 
شاید قابل توجه از مردم، شغل هایی دارند که حضور 
فیزیکی آنها را در محل کار اجتناب ناپذیر می کند، 
این جمع بندی  به  بیماری،  با طوالنی شدن فرآیند 
معاش،  تامین  به منظور  است  الزم  که  می رسند 
روال شغلی متعارف خود را دنبال کنند. این اتفاق 
بیشتر دربرمی گیرد  را  از مشاغل  نوعی  علی االصول 
از  موثرترند. خارج شدن  بیماری هم  انتقال  در  که 
شوک موجود دو سه هفته ای، قاعدتا می تواند منجر 

به گسترش بحران آفرین بیشتر بیماری شود.
»همه  رسمی،  اطاع رسانی  نظام  حاضر،  حال  در 
به طور مرتب،  و  قرار داده  را مخاطب خود  جامعه« 
شست وشوی  مورد  در  بهداشتی  دستورالعمل های 
ارتباط  برقراری  در  محدودیت  و  صورت  و  دست 
این،  بر  اضافه  می کند.  تکرار  را  غیره  و  دیگران  با 
به جز آمارهای مربوط به تعداد کل مبتایان جدید، 
با تاش  بهبودیافتگان، آن هم همراه  فوت شدگان و 
القایی، هیچ اطاع جدیدی  برای نوعی امیدآفرینی 
خأل  این  نمی شود.  داده  مردم  به  رسمی  طریق  از 
مجازی  فضای  در  را  مکاره ای  بازار  اطاع رسانی، 
به وجود آورده که در لوای آن، مردم بی پناه مضطرب 
و  می برند  پناه  خود  همراه  گوشی های  به  نگران،  و 
به چگونگی  مربوط  نقیض  اطاعات ضدو  دلهره،  با 
حفظ حیات خود و بستگان دلبندشان را جست وجو 
می کنند. اما مشکل آنجاست که بسیاری از مواردی 
را که الزم است مردم در زندگی خود به کار بندند، 
مستلزم تغییرات اساسی در شیوه زندگی آنها است 
که اوال بخش بزرگی از آن مبتنی بر عادات بلند مدت 
متن کامل
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یادداشت

متن کامل

اخبار  میان  در  جست وجو  اخیر،  هفته های  در 
واکنش چین به تهدید بیماری کووید-1۹ نشان 
می دهد اولین نشانه های ویروس خطرناک کرونا 
در ماه دسامبر ظاهر شد. مقامات چینی در ابتدا 
به شدت سعی در پنهان کردن قضیه داشتند 
و اطالعات را منتشر نمی کردند. نتیجه این شد 
که شش هفته مهم - که در طول آن ویروس به 

شدت انتقال یافت - از دست رفت.
ممکن است بگوییم، »خب، این روال چین است و 
شفافیت را باید به غرب واگذار کرد.« اما متاسفانه، 
کرده اند،  گزارش  متعدد  مقاله های  که  همان طور 
خوشایند  چندان  اتفاق  این  به  هم  آمریکا  واکنش 
نبود و تاریخ مرتب تکرار می شود. واشنگتن پست در 
مقاله ای به واکنش چند کشور غربی به »آنفلوآنزای 
نتیجه  و  پرداخته   ۱۹۱۸ سال  همه گیر«  و  بزرگ 

می گیرد که تقریبا ۱۰۰ سال بعد از آن اتفاق، همان 
اشتباه ها درحال تکرار شدن است. اسپانیا، کشوری 
بود که در آن زمان بیشترین شفافیت را در مورد 
موارد ابتای خود داشت و ظاهرا بیشترین آسیب را 
دید. تمایل این کشور برای افشای کامل اطاعات، 
را  ویروس  این  نامشخص  منشأ  و  مالک  نهایت  در 
اسپانیایی«  »آنفلوآنزای  بیماری  آن  و  کرد  تعیین 
 ۵۰۰ سال،  یک  مدت  در  بیماری  این  گرفت.  نام 
میلیون نفر )یعنی یک سوم مردم دنیا در آن زمان( 
را دچار کرد و بین 2۰ تا ۴۰ میلیون نفر را کشت و 
تعداد کشته های آن حتی از جنگ جهانی اول هم 
بیماری  را کشنده ترین  آن  به طوری که  رفت،  فراتر 
کردن  پنهان  نامیدند.   جهان  تاریخ  در  همه گیر 
واکنش  یک  سازمان ها  از  بسیاری  در  بد،  اخبار 
اعام  می دانند  متفکر  مدیران  اما  است،  غیرارادی 

زودهنگام و صادقانه مشکل، یک استراتژی حیاتی 
در بحران هایی است که به سرعت خبر آن همه جا 
می پیچد. شهرت و اعتبار باید یک بازی بلندمدت 
اعام  با  دولت ها  و  سازمان ها  شرکت ها،  اگر  باشد. 
اعتبار فعلی خود  و  به شهرت  بد،  اخبار  زودهنگام 
صدمه بزنند، در عوض اعتبار آینده خود را تضمین 
می کنند. به این ترتیب، منافع آنها در اعتماد کردن 
آنها  تعهدات  و  گفته ها  به  خارجی،  و  داخلی  افراد 
پیش  بعد  به  آن  از  که  است  مشکاتی  حل  برای 

می آید.
یا  بحران  نوع  هر  بحبوحه  در  شفافیت  انتخاب 
چیزی  آن  برای  آمادگی  نیازمند  جدی،  مشکات 
است که پیتر سنگه، متفکر معروف عرصه مدیریت، 
آن را »اثر بدتر شدن رفتار، قبل از بهتر شدن آن« 
سیستم های  در  قدیمی  الگوی  یک  این  می نامد. 
خود  پیشرفت  در  که  سازمان هایی  است.  پیچیده 
تشویق  را  خود  کارکنان  ابتدا  باید  هستند،  جدی 
مواجه  آن  با  که  مشکاتی  مورد  در  که  کنند 
بدون  کنند.  صحبت  علنی  و  صادقانه  می شوند، 
چنین قدمی، موفقیت در بهترین حالت یک سراب 
پیش  خوبی  به  که  شرایطی  مورد  در  وقتی  است. 
نمی رود، داده ای هم موجود نباشد، غیرممکن است 
چگونه  و  کنیم  حل  باید  را  چیزی  چه  بدانیم  که 
پیشرفت  یعنی  داده صفر،  انجام دهیم.  را  کار  این 
صفر.  وقتی خبر بد منتشر می شود - چه گزارش 
در  پزشکی  خطای  چه  باشد،   شهر  یک  در  جرم 
یک  به  ابتا  موارد  افزایش  چه  و  بیمارستان  یک 
بیماری همه گیر - به این معنی است که از اولین 
مانع برای رسیدن به موفقیت عبور کرده اید. افراد با 
در دست داشتن اطاعات دقیق، می توانند توجه و 
مهارت های خود را معطوف چالش های پیدا کردن 
شناسایی  تازه  که  مشکلی  برای  جدید  راه حل های 

شده، کنند. مدیران و کارشناسان مرتبط، به جای 
چیز  همه  که  غلط  اطمینان  این  با  گذراندن  وقت 
خوب پیش می رود، می توانند روی کارهایی که الزم 

است انجام شود، متمرکز شوند.
می تواند  دقیق  اطاعات  آوردن  به دست  اینکه  با 
کافی  اما  باشد،  اولیه  موفقیت  یک  نشان دهنده 
کنند،  پیدا  کاهش  جرائم  می خواهیم  ما  نیست. 
بروند.  بین  از  بیماری ها  و  باشند  ایمن تر  بیماران 
استراتژی  یک  از  بخشی  بودن،  چیزی  خواستار 
الزم  شفافیت  واقعیت،  به  رسیدن  برای  نیست. 
رخ  روانی  امنیت  بدون  شفافیت  متاسفانه،  است. 
بتوانند  افراد  که  فضایی  ایجاد  یعنی  نمی دهد: 
پرسش ها، نگرانی ها و ایده های خود را بدون ترس 
چه  کلی،  به طور  کنند.  مطرح  شخصی  قضاوت  از 
آن  بداند  وقتی  می رود،  باال  شاخه  یک  از  کسی 
شاخه از پایین سست است؟ این موضوع به ویژه در 
جو پرهیاهوی یک بحران درست است. نبود امنیت 
فرد  و  می برد  باالتر  را  موقعیت  ریسک های  روانی، 
برای مطرح کردن ایده های خودش، شخصا احساس 

خطر بیشتری می کند.
مورد  در  مطالعه  سال   2۰ طی  همکارانم،  و  من 
یافتیم  دست  منسجمی  شواهد  به  روانی،  امنیت 
برای  را  راه  صراحتا  که  سازمان هایی  می گوید  که 
شفاف بودن و ابراز آزادانه نظرات باز می گذارند، در 
می کنند.  عمل  موثرتر  چالشی  نوع  هر  با  مواجهه 
نمونه های متعددی از موردکاوی ها در کتاب 2۰۱۹ 
من با عنوان »سازمان نترس« داستان های جذابی 
را در مورد انواع یادگیری و پیشرفت در هنگام بروز 
مشکات که به صورت علنی به آنها پرداخته شده، 

بازگو می کنند.
و  تیم ها  برای  عملی  راهنمایی های  کتاب،  این  در 
سازمان هایی که برای رسیدن به موفقیت در اقتصاد 

چرا نباید در بحران ها، اخبار بد را پنهان کرد؟

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3634394-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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نگاه آخر

رانش زمین در َگَلندرود رویان- مازندران

https://www.farsnews.ir/photo/13981221001095/%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%B2%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%8E%D9%84%D9%8E%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
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