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دعوت سندیکا از شرکت های عضو؛  

مشارکت در تامین کمبود تجهیزات موردنیاز 
بیمارستان ها و مراکز درمانی

سندیکا از شرکت های عضو درخواست کرده در تامین کمبودهای 
تجهیزات مورد نیاز بیمارستان ها و مراکز درمانی مشارکت کنند.
سندیکای صنعت برق ایران طی نامه ای از شرکت های عضو خود درخواست 
کرده است در تامین کمبودهای تجهیزات مورد نیاز بیمارستان ها و مراکز 
درمانی مشارکت کنند. در ابتدای  این نامه آمده است که کشور با بحران 
شیوع ویروس کرونا مواجه است که هر لحظه جان و سالمتی هر یک 
را تهدید می کند. مقابله منسجم و  از شهروندان و هموطنان عزیزمان 
موثر با این ویروس، نیازمند یک اراده و همبستگی فراگیر در بخش های 
اتاق  راستا  همین  در  است.  بخش خصوصی  و  دولت  از جمله  مختلف 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق های تهران و استان ها، 
به  اقدام  سراسرکشور  خصوصی  بخش  فعاالن  و  تشکل ها  مشارکت  با 
به  توجه  با  کمپین  این  کرده اند.  »نفس«  عنوان  با  کمپینی  راه اندازی 
شدید  کمبودهای  و  کرونا  ویروس  همه گیری  سرعت  و  گستردگی 
و  انسانی  لطمات  با هدف کاهش  آن،  با  مقابله  برای  تجهیزات درمانی 
البته آسیب های اقتصادی ناشی از این کمبودها، ساماندهی ظرفیت های 
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برای  مالی  گردآوری کمک های  و  بخش خصوصی 
تامین کمبودهای تجهیزات مورد نیاز بیمارستان ها 
و مراکز درمانی به ویژه کارکنان بخش بهداشت و 
درمان کشور را در دستور کار خود قرار داده است. 
به  عمل  راستای  در  نیز  برق  صنعت  سندیکای 
این  در  عضویت  با  خود  اجتماعی  مسئولیت های 
کمپین تالش کرده است عالوه بر پیگیری مشکالت 
اقتصادی بوجود آمده برای اعضا، برای مقابله با این 
بحران که جان و سالمتی هموطنان عزیزمان را به 
ایفای  داده  قرار  شدت در معرض مخاطرات جدی 
عضو  شرکت های  از  سندیکا  پایان  در  نکند.  نقش 
امر  این  در  مشارکت  برای  است  کرده  درخواست 
خداپسندانه و ایفای مسئولیت های اجتماعی بخش 
خصوصی برای عبور از این بحران ملی، کمک های 
یا  و  تهران  بازرگانی  اتاق  به حساب  را  نقدی خود 
جامعه نیکوکاری ابرار )وابسته به اتاق ایران( واریز  
کنند و در صورت امکان هرگونه کمک غیرنقدی در 
و  بیمارستان ها  نیاز  مورد  تجهیزات  تامین  راستای 
مراکز درمانی مراتب را از طریق سامانه مرکز تماس 
اتاق تهران به شماره 1866 )برای تماس از تهران( 
و شماره 71394400-021 )برای تماس خارج از 

تهران( اعالم کنند. 
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  حساب  شماره 

کشاورزی تهران: 
بانک ملی، شعبه آزادگان: 03 4790 8814 010

 IR 620170 0000 0010 8814 شبا:  شماره 
479003

به  )وابسته  ابرار  نیکوکاری  جامعه  حساب  شماره 
اتاق ایران(:

بانک ملی:  0110712344008
شماره کارت: 6037991899703221

در گفتگو با نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت 
برق بررسی شد؛ 

نقش بخش خصوصی در تبدیل 
ایران به قطب برق منطقه

پیام باقری نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای 
برق  قطب  به  ایران  شدن  تبدیل  برق،  صنعت 
منطقه را یکی از روش های واکسینه کردن کشور 
در برابر تهدید های بین المللی دانست و گفت: 
انجام  این موضوع جهشی  در  زمانی می توانیم 
نباشد  دولتی  بخش  انحصار  در  کار  که  بدهیم 
این  به  هم  برق  صنعت  خصوصی  بخش  پای  و 
موضوع باز شود. اما در این باره دو مشکل اصلی 
وجود دارد که یکی به مجوز صادرات برق بخش 
خصوصی و دیگری به قیمت سوخت نیروگاه های 

این بخش ارتباط پیدا می کند.

سندیکای  مدیره  هیئت  رئیس  نایب  باقری  پیام 
با  نیوز  مقاومتی  با  گفتگو  در  ایران  برق  صنعت 
بیان این مطلب که هدف اصلی از تبدیل شدن به 
قطب برق )هاب( منطقه، مدیریت شبکه برق بهم 
در  وابستگی  ایجاد  است، خاطرنشان کرد:  پیوسته 
پدافند  نوعی  منطقه  کشورهای  میان  انرژی  حوزه 
غیرعامل برای کشور است که توفیق یافتن در این 
موضوع با حضور موثر بخش خصوصی صنعت برق 

امکان پذیر است.
تبدیل شدن به قطب برق منطقه یک الزام قانونی 

است
باقری در ادامه گفت: موضوع تبدیل شدن ایران به 
برنامه ششم  قانون  ماده 49  در  منطقه  برق  قطب 
توسعه کشور ذکر شده است. این بخش با همفکری 
بخش خصوصی صنعت برق در قانون گنجانده شده 
با  کشور  الکتریکی  اتصال  از  اینکه  با  قانون گذار  و 
بنابر  داشته،  آگاهی  خاکی  مرز  دارای  همسایگان 
اهمیت قطب برق منطقه بودن، این موضوع را در 

قانون ذکر کرده است.
اقتصاد  ابالغی  سیاست های  در  داد:  ادامه  وی 
مقاومتی نیز موضوع صادرات برق بیان شده است و 
در قسمتی ذکر شده که به دلیل آسیب پذیر بودن 
صادرات نفت از نوسانات جهانی، باید صادرات برق 

افزایش یابد.
وی افزود: چنانچه مشاهده می کنیم نه تنها نوسانات 
ناحیه  از  بلکه  است  اثرگذار  نفت  بر  قیمت جهانی 
تحریم نیز آسیب پذیر است. به طور کلی نفت و گاز 
در مقایسه با برق آسیب پذیرتر هستند. از یک طرف 
سوی  از  و  آن ها  عرضه  و  انتقال  ماهیت  دلیل  به 
دیگر به دلیل رقیبان بین المللی که وجود دارند. اما 
برق یک منطقه مشخصی را پوشش می دهد. برق را 
باید در لحظه تولید و مصرف کرد و نمی توان آن را 

ذخیره کرد )در مقیاس بزرگ(. زمانی که کشوری 
را  صادرات  زمان  هر  اگر  کرد  صادر  برق  جایی  به 
متوقف کند و اصطالحا کلیدش را قطع کند دیگر 
منتقل  بشکه  یا  کیسه  در  را  برق  نمی تواند  کسی 
کند. باقری ادامه داد: اما ما با چیزی که در قانون 
دارد،  وجود  منطقه  قطب  به  شدن  تبدیل  جهت 
خیلی فاصله داریم. سال هاست در ایران برق توسط 
بخش دولتی صادر می شود. میزان صادرات به طور 
اطراف،  کشورهای  مصرف  پیک  زمان  در  معمول 
حدود 1400-1۵00 مگاوات است و سال هاست در 
ظرفیت  به  نسبت  رقم  این  است.  محدوده  همین 
ظرفیت  است  مگاوات  هزار   83 که  کشور  منصوبه 

بسیار پایینی است.
واکسینه شدن کشور با تبدیل شدن ایران به قطب 

برق منطقه
به  ایران  تبدیل شدن  یا  برق  باقری، صادرات  پیام 
قطب برق منطقه را یکی از روش های واکسینه کردن 
کشور در برابر تهدید های بین المللی دانست و افزود: 
در یک مقطعی بین روسیه و اوکراین درگیری هایی 
سیاسی پیش آمد و با توجه به اینکه گاز اوکراین 
از روسیه تامین می شود، روسیه صادرات گاز خود 
به اوکراین را محدود کرد. این موضوع باعث شد که 
نهایتا  و  شوند  روبرو  زیادی  چالش های  با  اوکراین 

مجبور به تعامل با روسیه شدند.
وی ادامه داد: وقتی وابستگی در حوزه انرژی ایجاد 
شود، آن وقت اگر کشوری که برق ایران به آن صادر 
می شود در جامعه بین المللی قدرتی برای رای دادن 
یا سخن گفتن داشته باشد، حتی اگر موافق ایران 
صحبت نکند، سعی می کند مخالف هم موضع گیری 
نکند. در این حالت به طور خودکار قدرت چانه زنی 
مسائل  دست  این  می رود.  باال  منطقه  در  ایران 
فرصت هایی هستند که به سرعت از دست می روند.
متن کامل

http://www.ieis.ir/fa/news/5204/?l
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دولت تصمیمی برای افزایش تعرفه برق ندارد
سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه تعرفه های برق در سال جدید همانند تعرفه های سال 98 

خواهد بود، گفت: دولت هیچ تصمیمی برای افزایش تعرفه برق نگرفته است.
مصطفی رجبی مشهدی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سؤال که آیا 
دولت برای تعرفه برق در سال آینده تصمیم جدیدی گرفته است، گفت: بعداز موضوع بنزین قرار بر این شد 
تا برای هر گونه تغییر و تحول قیمتی در تعرفه برق دولت مجدداً برای آن تصمیم جدیدی بگیرد. هرچند 
که امسال دولت مصوب کرده بود که سال 99 نیز تعرفه برق 7 درصد افزایش داشته باشد. وی با تأکید 
براینکه رشد 7 درصدی تعرفه برق از ابتدای امسال عدد قابل مالحظه ای بر قبوض برق مشترکان خانگی 
اضافه نکرده است، گفت: این رشد 7 درصدی تعرفه برق در ابتدای سال 98 به اندازه ای نبود که سهمی در 

سبد هزینه خانوار داشته باشد، بنابراین تصمیمی فعاًل برای افزایش تعرفه برق گرفته نشده است. 
برق  تعرفه  ابتدای سال جاری دولت مصوب کرد که  در  فارس،  اقتصادی خبرگزاری  به گزارش خبرنگار 
مشترکان خوش مصرف برق 7 درصد و مشترکان پرمصرف که بیش از الگوی مصرف برق مصرف می کنند 
درصد   23 امسال  اردیبهشت ماه  از  پرمصرف  مشترکان  برق  تعرفه  حساب  این  با  یابد.  افزایش  16درصد 

افزایش داشت.
بنابراین گزارش از 29 میلیون مشترک برق 24 میلیون مشترک زیر الگوی مصرف برق مصرف می کنند و 

۵ میلیون مشترک پرمصرف داریم که باالتر از الگوی مصرف انرژی مصرف می کنند.

تعمیر نیروگاه های برق 
کشورهای منطقه توسط 

متخصصان ایرانی
شرکت مدیریت ساخت و تهیه کاالی آب و برق، 
برخی  با  مذاکراتی  افزود:  صالحی«  اهلل  »عین 
کشورهای منطقه برای انجام تعمیرات نیروگاه 
های آنها توسط متخصصان داخلی در حال انجام 
است ودر حال حاضر تعدادی از این قراردادها 

نهایی شده است.
داخلی  های  نیروگاه  تعمیرات  روند  باره  در  وی 
تجهیزات  عمده  بخش  حاضر  حال  گفت:در 
نیروگاه ها از جمله توربین ها در داخل کشور تولید و 
بازسازی می شوند، در سال 98 افزایش تحریم ها و 
محدودیت ارتباطات بین المللی امکان تامین برخی 
خارج  از  را  حوزه  این  موردنیاز  تجهیزات  و  مواد 
امسال  رو  از همین  بود؛  کرده  کشور دچار مشکل 
و  مهم  بسیار  قطعات  داخلی  متخصصان  تالش  با 

با  و  بازسازی  طراحی،  کشور  داخل  در  شاخصی 
مهندسی معکوس باز تولید شده است.

وی با تاکید بر اینکه در سال 98 تعداد زیادی پره 
و تجهیزات توربین های بخار و گاز تولید و تحویل 
در حال حاضر ساخت  داد:  ادامه  است،  داده شده 
توربین در انحصار شرکت های بسیار محدودی است 
اکنون  هم  برق  صنعت  متخصصان  تالش  با  ولی 
قطعات و تجهیزات سه توربین در شرکت تعمیرات 

نیروگاهی ایران در حال ساخت است.
ادامه  ایران  نیروگاهی  تعمیرات  شرکت  مدیرعامل 
بار  برای نخستین  داد: شفت های توربین های بخار 
توسط این شرکت باز طراحی و ساخته شده است، 
در طی سه ماه اخیر حدود 22 روتور توربین بخار، 
گاز و ژنراتورها بازسازی و ارسال شده است و بخش 
دیگری از این تجهیزات نیز در مرحله باالنس قرار 

گرفته است.
صالحی با بیان اینکه در حال حاضر ترانسفورماتورهای 
بازسازی هستند، گفت: هم اکنون  زیادی در حال 
در 12 سایت و نیروگاه تعمیرات اساسی به صورت 
به  حاضر  حال  در  است؛  انجام  حال  در  همزمان 
صورت همزمان، معادل چهار هزار مگاوات توربین 
از  پیش  تا  تالشیم  در  و  است  تعمیرات  دست  در 
شروع پیک تابستان سال آینده، تمامی این واحدها 

آماده بهره برداری شوند.
نخستین  را  ایران  نیروگاهی  تعمیرات  شرکت  وی 
مجموعه تخصصی تعمیرات و نگهداری نیروگاه در 
منطقه برشمرد و افزود: بسیاری از فعالیت های فنی 
در  بار  نخستین  برای  شرکت  این  در  تعمیراتی  و 
کشور به انجام رسیده و بومی سازی شده است و این 
مجوعه امروز توان تعمیرات اساسی انواع توربین های 
گازی و بخار و ساخت بسیاری از قطعات و تجهیزات 

مهم و استراتژیک نیروگاهی را داراست.
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روحانی: مهلت سه ماهه به 
مالیات دهندگان داده می شود

در نشست مشترک امروز رئیس جمهور و فعاالن 
اقتصادی، موضوعات اقتصادی و اینکه موضوع 
کرونا در شرایط کسب و کار آنها تاثیرگذار بوده 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
داده  مالیات دهندگان  به  ماهه  سه  مهلت  روحانی: 

می شود
از جلسه مشترک ستاد  امروز پس  حسن روحانی، 
با  اقتصادی  فعاالن  نمایندگان  و  دولت  اقتصادی 
اشاره به موضوعات مطرح شده در این نشست اظهار 
داشت: در جلسه امروز موضوعات اقتصادی و اینکه 
موضوع کرونا در شرایط کسب و کار آنها تاثیرگذار 

بوده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بر  و  بود  این  بر  جمع  تصمیم  اوال  کرد:  تاکید  او 
روند  اقتصادی،  شرایط  باید  که  کردیم  تاکید  این 
اقتصادی، تعامل مردم و فعالیت اقتصادی ادامه یابد. 
به رغم اینکه ما با کرونا مواجه هستیم و پروتکل هایی 
را از نظر بهداشتی باید مورد توجه قرار دهیم، باید 
زمینه  در  نگذاریم  و  باشد  عادی  اقتصادی  فعالیت 

فعالیت اقتصادی مشکلی ایجاد شود.
هم  مالیات  بخش  در  جمهور،  رئیس  گفته  به 
تصمیات خوبی اتخاذ شده که برای پرداخت مالیات 
فرصت سه ماهه به آن ها داده شود و درباره مقرراتی 

که راجع به مالیات است، تصمیم گیری شد.
مهم ترین نکات کلیدی صحبت های حسن روحانی 

را در ادامه می خوانید:

شایع  اینکه  اصال  نداریم  قرنطینه  نام  به  ما چیزی 
شده در تهران یا بعضی شهرها برخی فروشگاه ها و 
برخی مشاغل قرنطینه هستند،  اصال چنین چیزی 
وجود ندارد. نه امروز قرنطینه است، نه ایام نوروز، 
فعالیت  و  کار  و  در کسب  همه  و  قبلش  و  بعد  نه 

خود آزادند.
تالش ما این است فعالیت اقتصادی وخدمات دولت 
به گونه ای باشد مردم بیشتر در خانه بمانند و یا 
پروتکل  چهارچوب  در  شود  می  انجام  اقدامی  اگر 

بهداشتی باشد.
ساعتی  و  روز  تعطیل شود،  کاری  اینکه  به  نسبت 
قرار  محدودیت  مورد  خاصی  کسب  شود،  تعطیل 
است  تهران  در  ملی  ستاد  فقط  آن  مرجع  بگیرد، 
استان ها به هیچ عنوان حق تصمیم گیری ندارند نه 

استانداران نه بخش های بهداشتی.
از  اعم  آنها  نیاز  مورد  کاالی  باشند  مطمئن  مردم 
یا  درمانی  و  بهداشتی  مسائل  به  مربوط  کاالهای 

کاالهای مصرفی و روزمره تامین خواهد شد.
ذخایر ما به اندازه کافی وجود دارد و هم خریدهای 
الزم انجام شده  و بنادر ما پر از کاال است و اگر نیاز 
به ثبت سفارش جدیدباشد، بانک مرکزی ارز الزم 

آن را تامین کرده و بعد هم تامین خواهد کرد.
حال  در  آمد  و  رفت  برای  همسایه  کشورهای  با 
مذاکره هستیم،  مخصوصا برای نقل و انتقال کاال 
در مرزها که با پروتکل های بهداشتی که مورد توافق 
سازمان  مدنظر  و  چارچوب  در  و  می گیرد  قرار  ما 
بهداشت جهانی در حال انجام است وزارت خارجه 

هم در این زمینه فعال است.
در بخش مالیات هم تصمیات خوبی اتخاذ شده که 
برای پرداخت مالیات فرصت سه ماهه به آنها داده 
به مالیات است، تصمیم  شود و مقرراتی که راجع 
برخی  اعالم کنیم، چون  فردا  گیری شد که شاید 

موارد را باید فردا در ستاد ملی مطرح و در مورد آن 
تصمیم گیری کنیم.

در خصوص  چک هایی که احتماال در این سه ماه 
می خورد  برگشت  کارها  و  کسب  شرایط  دلیل  به 
بعدا  هستند  بدهکار  که  -افرادی  حقوقی  نظر  از 
اتخاذ  را پرداخت کنند؛ تصمیمی  باید بدهی خود 
نکردیم، اما محدودیت های بانکی که برای صاحبان 
چک ها وجود داشت، به طور کلی برای همه کسب 

و کارها در این سه ماه برداشته شد.
های  چک  برای  بانکی  محدودیت های  برداشتن 
و  شود  می  کارها  و  کسب  همه  شامل  برگشتی 

خدمات بانکی برای آنها متوقف نخواهد شد.  
در این جلسه تصمیم گرفته شد به مردم در زمینه 
آب، برق، گاز و عوارض شهرداری و بدهکاری هایی 
تعویق  به  را  داشت  خواهند  ماه  سه  این  در  که 

بیندازند و این مهلت هم داده شد.
4 بسته  حمایتی دولت برای خانوارهای کم درآمد 

پرداخت می شود.
نخستین بسته حمایتی در این هفته یعنی تا قبل 
حمایتی  بسته  می شود.سه  پرداخت  سال  پایان  از 
دیگر نیز در ماه های بهار 99 پرداخت خواهد شد که 
مبالغی از 200 تا 600 هزار تومان را شامل می شود 
و به شکل تفصیلی از سوی سازمان برنامه و بودجه 

و وزارت رفاه بیان می شود.
ــکل  ــار مش ــه دچ ــواری ک ــون خان ــرای 4 میلی ب
ــه  ــد ک ــه ش ــه گفت ــی ک ــر از 3 میلیون ــد غی بودن
ایــن شــرایط هســتند میــان یــک  از  متاثــر 
میلیــون تــا 2 میلیــون وام بــا بهــره بســیار کــم و 
نــازل 4 درصــدی دریافــت می کننــد کــه بتدریــج 
از یارانــه ای کــه بــه آنهــا پداخــت می شــود کســر 
خواهــد شــد و 8 درصــد دیگــر را دولــت بــه 

ــرد. ــد ک ــت خواه ــا پرداخ بانک ه
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در دانشگاه امیرکبیر؛ دفترچه راهنمای پیشگیری از کرونا در 
صنعت برق تدوین شد

دفترچه راهنمای پیگیری از کرونا در صنعت برق توسط اساتید دانشگاه امیرکبیر تدوین شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، این کتابچه راهنما به دلیل گسترش شیوع 
مرکز  اساتید  توسط  برق کشور  جامعه صنعت  در  ویروس  این  انتشار  از  جلوگیری  برای  و  کرونا  ویروس 

تحقیقات بهره برداری ایمن شبکه دانشگاه صنعتی امیرکبیر تدوین شده است.
شرایط  و  کننده  ضدعفونی  و  زدا  گند  مواد  درخصوص  مفیدی  اطالعات  تا  شده  سعی  کتابچه  این  در 

بکارگیری آنها در صنعت برق به جامعه صنعت برق ارائه شود.
همچنین در این کتابچه پیشنهاداتی برای حفظ ایمنی پرسنل و جلوگیری از آسیب رسیدن به تجهیزات 

حساس برقی براساس تجربیات مشابه در صنایع ریلی کشور ارائه شده است . 
این کتابچه توسط مهندس عزت اهلل پرتوی شال، دکتر مهرداد مختاری، دکتر مهدی صالی نادری و دکتر 

گئورگ قره پتیان تهیه شده است. 

تمدید خودکار اعتبار کارت های بازرگانی تا 29 فروردین99
اتاق ایران در نامه ای خطاب به قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی درخواست کرد کارت های بازرگانی 
که تاریخ انقضای آنها مربوط به اول لغایت 29 فروردین 99 است به طور خودکار تا 29 فروردین 99 

تمدید شوند.
با توجه به تداوم شیوع بیماری کرونا در کشور، اتاق ایران به منظور اجتناب از حضور غیر ضروری فعاالن 
اقتصادی در محل اتاق های سراسر کشور از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد اعتبار کارت های 
بازرگانی سراسر کشور که تاریخ انقضای آنها از اول لغایت 29 فروردین 1399 است نیز تا تاریخ 29 فروردین 

99 به طور خودکار و بدون نیاز به ارائه مدارک و یا مراجعه حضوری متقاضی، تمدید شود.
پیش از این وزارت صنعت، معدن و تجارت با درخواست اتاق ایران در مورد تمدید خودکار اعتبار کارت های 

بازرگانی که پایان سال 98 منقضی می شدند تا پایان فروردین سال 99 موافقت کرده بود.
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یـران بـه رئیـس8 قـوه  تـاق ا پیشـنهاد رئیـس ا
؛    ه ـ ی ی ضا ق

اول اسفند 98 تا پایان99 
خرداد 99 فورس ماژور یا ُعسر و 

َحرج تلقی شود
به رئیس قوه  امه ای  ن  غالمحسین شافعی در 
قضاییه پیشنهاد کرده، برهه زمانی از اول اسفند 
1398 تا پایان خرداد 1399 به عنوان فورس ماژور 

یا ُعسر و َحرج تلقی شود.
غالمحسـین شـافعی در نامـه ای بـه رئیـس قـوه 
قضاییـه پیشـنهاد کـرده، قانونـی بـرای اعطـای 
فرصـت بـه فعـاالن اقتصـادی سراسـر کشـور در 
جلسـه اقتصـادی سـران سـه قـوه تصویـب تـا 
به موجـب آن، برهـه زمانـی از اول اسـفند 1398 تا 
پایـان خـرداد 1399 به عنـوان فورس ماژور یا ُعسـر 

و َحـرج تلقـی شـود.
غالمحسـین شـافعی رئیس اتاق ایران در نامه ای به 
سـید ابراهیم رئیسـی، رئیس قوه قضاییه پیشـنهاد 
کـرده، قانونـی بـرای اعطـای فرصـت بـه فعـاالن 
اقتصادی سراسـر کشـور در جلسـه اقتصادی سران 
سـه قـوه تصویب  تـا به موجـب آن، برهـه زمانی از 
اول اسـفند 1398 تـا پایان خـرداد 1399 به عنوان 

فورس مـاژور یـا ُعسـر و َحرج تلقی شـود.
غالمحسـین شـافعی رئیس اتاق بازرگانـی، صنایع، 
معـادن و کشـاورزی ایـران در ایـن نامـه بـا اشـاره 
بـه اینکـه »بحران ناشـی از شـروع کرونا در کشـور 
لطمـه گسـترده ای بـه کسـب وکارهای اقتصـادی 
به ویـژه فعالیت هـای تولیـدی، خدماتـی و تجـاری 
در ماه هـای پایانـی سـال 98 وارد کـرده«، تصریـح 
کـرد: کارشناسـان و فعـاالن اقتصـادی پیش بینـی 
می کننـد کـه در ماه هـای اولیـه سـال 99 شـاهد 
رونـد مسـتمر و گسـترده ای از نکول هـا در تعهدات 
مالـی و قـراردادی حوزه هـای خدماتـی کشـور 

خواهیـم بود.
شـافعی، بخش هـای خدماتـی، تولیـدی و تجـاری 
را دارای سـهم زیـادی در تولیـد ناخالـص داخلـی 
کشـور دانسـت و افـزود: بخشـی از فعـاالن ایـن 
حوزه هـا را بنگاه هـای کوچـک و متوسـط تشـکیل 
می دهند، بروز موج گسـترده نکـول در قراردادهای 
ایـن بخش هـا بـه زودی حجـم زیـاد و متنوعـی از 
دعـاوی و اختالفـات حقوقـی )مدنـی و کیفری( در 
حوزه کسـب وکار خواهد داشـت و ایـن موضوع هم 
سـالمت محیـط کسـب وکار را به خطـر می افکند و 
هـم به دلیـل انبوه دعاوی در رسـیدگی بـه دعاوی 
حـوزه کسـب وکار را به شـدت مـورد تهدیـد قـرار 

خواهد داد.
وی همچنیـن بـه رئیس قوه قضاییه، پیشـنهاد داد: 

بـا ایجاد یـک سیسـتم یکپارچه ارجاع و رسـیدگی 
بـرای دعـاوی تجاری مربـوط )به شـرط اینکه یکی 
از طرفیـن دارای کارت بازرگانـی باشـد( در مرکـز 
داوری اتـاق بازرگانـی، هیأت هـای حـل اختـالف و 
نهایتـاً محاکـم قضائـی فوق العـاده و تخصصی برای 
رسـیدگی بـه ایـن پرونده هـا تشـکیل شـود تـا بـا 
سـرعت و سـهولت و دقـت، موج سـنگین پرونده ها 
را رسـیدگی و حل وفصـل کنـد؛ مرکـز داوری اتـاق 
بازرگانـی در اتاق هـای اسـتان ها ظرفیـت خوبـی 

بـرای تحقـق این هـدف دارد.
شـافعی با اشـاره بـه به مشـورت های اتـاق ایران به 
قـوه مجریـه، تأکیـد کـرد: اتـاق بازرگانـی، صنایع، 
معـادن و کشـاورزی ایـران بـا توجـه بـه وظیفـه و 
نقـش قانونـی خـود به عنـوان مشـاور سـه قـوه در 
حـوزه امـور راهبردی اقتصـادی و تجـاری و فضای 
کسـب وکار، آماده اسـت تمام تـوان و امکانات خود 
را بـرای پیشـگیری و مهـار ایـن بحـران در اختیـار 

قـوه محتـرم قضائیـه قـرار دهد.
وی اظهـار داشـت: اتـاق ایـران در راسـتای پیروی 
از منویـات مقـام معظـم رهبـری و اجـرای وظایف 
قانونـی خـود در حـوزه تحقـق اقتصـادی مقاومتی 
و بهبـود مسـتمر فضـای کسـب وکار، آمـاده اسـت 
کلیـه زیرسـاخت های خـود در بخش هـای ایجـاد 
سـامانه بررسـی و مطالعـات حقوقـی و اقتصـادی و 
مشـارکت در رونـد صلـح و سـازش یـا داوری در 
ایـن پرونده هـا را در اختیـار قـوه محتـرم قضائیـه 

قـرار دهد.
رئیـس اتـاق ایران در پایان این نامـه ابراز امیدواری 
کـرد با یـک عزم ملـی و همـکاری نزدیـک بتوانیم 
اقتصـاد ایـران و معیشـت جامعه را از گردنه دشـوار 
بحـران کرونـا و اثـرات آنی بـر فضای کسـب وکار و 

سـاختار اقتصـادی کالن کشـور عبور دهیم.
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خسارت اقتصادی کرونا را 
چگونه می توان جبران کرد

ویروس  شیوع  اقتصادی  آسیب  به  توجه  ا  ب
کرونا و رکود بسیاری از کسب وکارها، جمعی از 
کارشناسان اقتصادی برای خروج از این وضعیت 
و جبران خسارات، پیشنهاداتی همچون پرداخت 
افتاده  نه های برق، آب، گاز، عوارض عقب  هزی
مردم و وام های بدون بهره یا کم بهره، اختصاص 
اعتبارات طرح های جاری و خط اعتباری توسط 
بانک مرکزی، پرداخت یارانه کرونایی، تسهیالت 
به تولیدکنندگان بخش واقعی اقتصاد و پرداخت 
بخشی از بهره تسهیالت توسط دولت به عنوان 

یارانه تسهیالت مطرح کردند.
مردم  روان  و  سالمت  نه تنها  کرونا  ویروس  ع  و شی
این ویروس  را در کشور ما و سایر مناطق درگیر 
تهدید می کند، بلکه با کاهش مراجعات حضوری در 
اماکن عمومی در ماه پایانی سال که عمدتا روزهای 
پررونقی برای کسب وکارهای خرد و کارگران فصلی 
است، به فعاالن تجاری، اصناف مختلف و کارگران 

آن ها هم آسیب های جدی وارد کرده است.
کشور  اقتصاد  آینده  نگرانی  موجب  موضوع  ن  ی ا
شده است، زیرا آسیب دیدن کسب وکارهای خرد و 
فعاالن تجاری موجب کاهش تولید ناخالص داخلی، 
تبعات  دیگر  و  اقتصادی  رشد  نرخ  شدن  فی  ن م
منفی اقتصادی می شود که در پی آن کارشناسان 
به  اقتصادی کرونا  برای جبران خسارات  قتصادی  ا
کسب وکارها، مجموعه پیشنهادها و راهکارهایی را 

در این زمینه مطرح کردند.
شده  وارد  خسارت  میزان  از  دقیق  اطالعات  ذ  خ ا
برای  اقتصاددانان  اولویت های  از  یکی  اقتصاد،  ه  ب
جبران این خسارات است، زیرا ابتدا باید مشخص 

شود که چه میزان و چه فعالیت هایی در پی شیوع 
این ویروس متضرر شده اند تا از آن ها حمایت های 

مالی صورت بگیرد.
لزوم دریافت اطالعات دقیق از میزان خسارات کرونا 

برای جبران آن
طبق گفته یکی از کارشناسان اقتصادی، تا زمانی 
خسارات  میزان  خصوص  در  دقیقی  اطالعات  ه  ک
وارده کرونا بر اقتصاد کشور منتشر نشود، نمی توان 
اقتصادی  فعاالن  از  حمایت  برای  پیشنهاداتی  ز  ا
خسارات  میزان  به  حمایت ها  زیرا  کرد،  ت  ب ح ص
آسیب  افراد  نیازهای  نوع  و  تا حدود  دارد  ستگی  ب

دیده از شیوع این ویروس مشخص شود.
اولین  که  است  معتقد  نیز  دیگر  اقتصاددان  ک  ی
اقدام در این زمینه این است که یک اولویت بندی 
برای صنوف، کسب و کارهای خرد و متوسط انجام 
شود تا مشخص شود بیشترین ضرر و زیان به کدام 
اقدام،  دومین  است.  وارد شده  و صنوف  شرکت ها 
برآورد خسارات احتمالی این ویروس برای صنوف 
مختلف و کسب و کارهای خرد و متوسط است تا 
میزان ضرر و زیان وارد شده به آن ها مشخص شود.

حمایت های مالی پیشنهادی از سوی اقتصاددانان
اختصاص اعتبارات و تسهیالت برای مقابله با کرونا، 
از کسب و  اقتصادی آن و حمایت  جبران خسارات 
از  دیگر  یکی  ویروس  این  از  دیده  آسیب  رهای  کا
اقتصادی  کارشناسان  سوی  از  شده  ذکر  ومات  ز ل م

برای مقابله با کرونا است .
عقب  عوارض  گاز،  آب،  برق،  هزینه های  اخت  د ر پ
کم،  بهره  با  یا  بهره  بدون  وام های  و  مردم  اده  ت ف ا
اختصاص اعتبارات طرح های جاری و خط اعتباری 
کرونایی،  یارانه  پرداخت  مرکزی،  بانک  ط  س و ت
اقتصاد و  تسهیالت به تولیدکنندگان بخش واقعی 
پرداخت بخشی از بهره تسهیالت توسط دولت به 

متن کامل

عنوان یارانه تسهیالت از جمله پیشنهادهایی است 
اقتصادی  خسارات  جبران  برای  اقتصاددانان  ه  ک

کرونا مطرح کرده اند.
این  در  اقتصادی،  کارشناس  یک  گفته  اساس  ر  ب
یارانه  یک  همیشگی،  یارانه  جز  به  باید  یط  ا ر ش
از  دیده  افراد آسیب  از  برای حمایت  نایی هم  کرو

شیوع کرونا درنظر گرفته شود.
برای  الزم  اقدام  دیگری  اقتصاددان  براین،  وه  ال ع
در  را  اقتصاد  برای  شده  ایجاد  وضعیت  از  وج  ر خ
است  معتقد  و  می داند  فعالیت های  هوشمندسازی 
که مسئوالن باید سعی کنند تا ابالغیه بدهند که 
فعالیت هایی که به صورت سنتی انجام می شوند، از 

این پس به صورت الکترونیکی انجام شوند.
همچنین، وی قانونمند کردن نظام سرمایه گذاری را 
به عنوان پادزهری برای مقابله با زیان های اقتصادی 

کرونا می داند.
سازی  الکترونیک   برای  الزم  بستر  ایجاد  لزوم 

فعالیت ها
نکته ای که در این زمینه حائز اهمیت است ایجاد 
بستر الزم برای تحقق شهر هوشمند و الکترونیک 
یا دولت الکترونیک است زیرا، به خصوص در این 
شرایط حضور دولت الکترونیک قوی می توانست از 
بروز بسیاری از مشکالت و آسیب های ایجاد شده 
براثر شیوع این ویروس جلوگیری کند که این نشان 
می دهد دولت هنوز به رسیدن به الکترونیکی کردن 
امور و فعالیت ها فاصله دارد و باید برای رسیدن به 

آن تالش بیشتری صورت بگیرد.
کارهای  کسب و  بیشتری  توجه  باید  پس  این  ز  ا
الکترونیک شود تا در شرایط بحرانی همچون شیوع 
کرونا، بتواند جای خالی نقش فعالیت های تولیدی 
ضربه  مواقع  این  در  تا  بگیرد  را  سنتی  شکل  ه  ب

کمتری به اقتصاد و تولید داخلی کشور وارد شود.

ضدعفونی  مواد  و  ماسک  بازار  که  است  تنی  ف گ
از  پیشگیری  در  اقالم  گونه  این  اهمیت  دلیل  ه  ب
شیوع این ویروس، از استقبال زیادی برخودار شد 
با مشکالتی همچون کمبود، گرانی،  و در مواردی 
از  بسیاری  این شرایط،  و... مواجه شد؛ در  احتکار 
کارخانجات تولیدکننده این قبیل محصوالت میزان 
از  یا برخی دیگر  افزایش دادند و  تولیدات خود را 
تغییر  محصوالت  این  تولید  برای  لیدکنندگان  و ت

کاربری دادند.
مواد  و  ماسک  بازار  مشکل  حل  برای  پیشنهادی 

ضدعفونی
با این وجود، همچنان کمبود معضل اصلی این بازار 
است که یک کارشناس اقتصادی برای حل مشکل 
یا  یارانه  پرداخت  همچون  پیشنهاداتی  بازار  ن  ی ا
مواد  تولیدکنندگان  برای  تولید  هزینه های  کاهش 
آن ها  تولید  میزان  افزلیش  جهت  در  عفونی  د ض
و  اساسی  کاالهای  یارانه  هوشمند  کارت  توزیع  و 
تخصیص اقالمی همچون ماسک، ژل و محصوالت 

بهداشتی را مطرح کرد.
بنابراین، آنچه قابل اهمیت است ابتدا کنترل هر چه 
سریع شیوع این ویروس در کشور و سپس اقدام در 
کرونا  شیوع  از  دیده  آسیب  فضاهای  بهبود  ت  ه ج
همچون فضای کسب وکار است که دولت بسته های 
به  را  زمینه  این  در  شده  گرفته  درنظر  ایتی  م ح
و  افراد  از  درست  تشخیص  براساس  نحو  ترین  ه ب

میزان آسیب دیدگی آن ها توزیع کند.
اقتصادی  کارشناسان  گفته  طبق  تفاسیر،  این  ا  ب
یا  و  خانوارها  اقتصادی  اطالعات  پایگاه  عال سازی  ف
ایجاد مراکزی برای ثبت میزان و نوع آسیب دیدگی 
فراد که در نتیجه آن بتوان تشخیص داد که چه  ا
تا در  این ویروس آسیب دیده  از  کسی چه میزان 
به  توانست  رانت خواران،  شناخت   با  زمینه  ن  ی ا

http://www.ieis.ir/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/
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اقتصاد ایران

تاب آوری مالی در اقتصاد 
کرونازده

و  ایران  اقتصاد  به  )کووید-19(  کرونا  روس  ی و
جهان حمله کرده است. همان گونه که در سرمقاله 
درآمد  و  )کرونا  اشاره شد  اسفندماه   20 سه شنبه 
خانوارها( اگر رکود اقتصادی ناشی از این ویروس 
باشد،  داشته  تداوم  ماه  سه  ایران  در  ان گیر  ه ج
اول درآمدی که هم اکنون هم  وضعیت سه دهک 
طاقت فرساتر  است  منفی  آنها  خرج  و  دخل  از  ر ت
احتماال  هم  هفتم  تا  چهارم  دهک های  و  می شود 

منفی خواهند شد.
اسفندماه  در سرمقاله سه شنبه 20  که  همان گونه 
رکود  اگر  خانوارها(  درآمد  و  )کرونا  شد  اره  ش ا
ایران  این ویروس جهان گیر در  از  ناشی  قتصادی  ا
سه ماه تداوم داشته باشد، وضعیت سه دهک اول 
آنها  و خرج  تراز دخل  درآمدی که هم اکنون هم 
دهک های  و  می شود  طاقت فرساتر  است  فی  ن م

چهارم تا هفتم هم احتماال منفی خواهند شد.
حاکمیت باید اقدامی فوری و اساسی برای افزایش 
 )Financial Resilience( مالی  ب آوری  ا ت

خانوارهای ایرانی در ماه های پیش رو انجام دهد.
تامین  باید  نخست  وهله  در  اقدامی  چنین  ف  د ه
نقدینگی الزم برای حفظ معیشت حداقلی طبقات 
پایین و در وهله بعد جلوگیری از منفی شدن دخل 
و خرج طبقات متوسط باشد. بر همین اساس در 
در  که  اقداماتی  مجموعه  شده   تالش  نوشته  ن  ی ا
اجرایی  سیاستی-  بسته  یک  می توانند  هم  ار  ن ک
برای تاب آوری مالی در مقابل کرونا باشند، پیشنهاد 
این پیشنهادها اشکاالت و  شوند. بدیهی است که 
اولیه  پیش نویس  یک  عنوان  به  اما  دارند؛  ایصی  ق ن
می توان آنها را به بحث و بررسی فوری گذاشت و 

در فرآیندی تکرارپذیر )Iterative( خطاهای آنها 
را حین اجرا تصحیح کرد.

ما پیش از ارائه این پیشنهادها، باید بر یک نکته  ا
کلیدی تاکید کرد؛ هم اکنون هیچ چیزی مهم تر از 
زمان و سرعت عمل نیست. تاخیر در انجام اقدامات 
اجرایی و ملموس، باعث بی اثر شدن اقدامات بعدی 
خواهد شد و تاثیرگذاری سیاست های سالمت را هم 
مختل خواهدکرد. مردمی که نگران نان و معیشت 
خود هستند طبعا در خانه نمی مانند و ناچارند برای 
بروند.  بیرون  خانه  از  معاش  تامین  و  روزی  کسب 
کار دستگاه های  پایان  و  نوروزی  تعطیالت  آغاز  ا  ب
کرد.  نمی شود  کار چندانی  دیگر  لتی هم عمال  دو
در شرایط امروز نباید به دنبال راهکارهای دقیق و 
کامال درست بود، روش های نسبتا درست با سطحی 
قطعا  اجرا شوند،  فوری  که  تحمل  قابل  ز خطای  ا
مفیدتر از راهکارهای دقیق و عالی هستند که دیر 

اجرا شوند. اما پیشنهادها:
1- الزم است به صورت فوری، یک نهاد مالی برای 
تامین منابع مالی مورد نیاز برای کمک به خانوارها 
و مشاغل آسیب دیده ایجاد شود. این نهاد می تواند 
یک صندوق مالی )Fund( موقت مثال شش ماهه 
باشد که توسط دولت یا حتی نهادهای حاکمیتی 
دیگر و با نظارت سازمان بورس تاسیس شود. تمام 
برابر  در  مالی  تاب آوری  صرف  صندوق  این  ابع  ن م
امام،  فرمان  اجرایی  دولت، ستاد  کرونا خواهدشد. 
که  نهادهایی  دیگر  و  مقدسه  آستان  های  یادها،  ن ب
توان یا تکلیف برای تامین مالی در چنین شرایطی 
دارند، مکلف خواهند شد به جای اقدامات موردی و 
پراکنده، واحدهای این صندوق را خریداری کنند. 
بهتر است دولت هم به جای آنکه منابع خود را در 
بوروکراسی دولت هدر دهد آن را در این صندوق 
تجهیز کند. پیشنهاد می شود منابع جمع شده در 

نقدی  یارانه  ماه  دو  معادل  حداقل  صندوق  ن  ی ا
به کل کشور )یعنی چیزی در حدود ۵  پرداختی 
صندوقی  چنین  ایجاد  باشد.  تومان(  میلیارد  ار  ز ه
قابلیت های  از  استفاده  نخست  دارد،  فایده  د  ن چ
و  نظارت  و  شفافیت  برای  بورس  در  جود  و م
گزارش دهی، دوم امکان استفاده از روش های نوین 
در  نیکوکار  اشخاص  و  مردم  مشارکت  و  ک  م ک
 Match Funding یا Crowd Funding قالب
خصوصی،  بخش  نیکوکارانه  و  حمایتی  ح های  ر ط
بوروکراسی  از  رهایی  و  سریع  نقدشوندگی  م  و س
دولت، چهارم پیشگیری از وعده  های بی سرانجام و 
شرایطی  چنین  در  عده ای  که  بی محلی  چک های 
ماهیت  از  استفاده  امکان  پنجم  و  می کنند  در  ا ص
حقوقی صندوق برای تضمین و توثیق ابزارهای مالی 
و بانکی دیگر. یک نهاد مالی دولتی یا حتی جایی 
به عنوان مدیر  نظیر صندوق توسعه ملی می تواند 
این صندوق عمل کند. طبیعی است که منابع این 
صندوق به هیچ وجه صرف امور اجرایی و عملیاتی 
مانند  پرداخت های مستقیم  قالب  در  تنها  و  نشده 
مواردی که در بندهای بعدی اشاره می شود، مصرف 
مصارف  و  منابع  تفصیلی  گزارش های  شد.  اهد  خو
این  باید روی سامانه کدال منتشر شوند؛  صندوق 
کار هم بر نظارت  درست موثر است و هم در ایجاد 

اعتماد عمومی تاثیر خواهد داشت.
2- هم اکنون دولت زیرساخت خوبی برای پرداخت 
یارانه نقدی دارد. به نظر می رسد با مشارکت سازمان 
امور اداری و استخدامی، صندوق های بازنشستگی 
و تامین اجتماعی می توان با تقریب خوبی افرادی 
را که حقوق ثابت ماهانه دارند و به واسطه کرونا 
درآمد آنها کم نشده شناسایی کرد و پس از حذف 
باقی مانده  افراد  به  یارانه بگیران،  فهرست  از  ها  ن آ
یارانه مستقیم کرونا از محل منابع این صندوق داد.  

همه این افراد در پایگاه های اطالعاتی مختلف با کد 
به همین دلیل شناسایی  و  ملی شناسایی شده اند 
آنها نباید دشوار باشد. حتی دولت می تواند عجالتا 
فصل  کل  )مثال  پیش رو  ماه های  نقدی  رانه  ا ی
تا  کند  پرداخت  آنها  به  یکجا  را  افراد  این  ار(  ه ب
کلی  طور  به  شود.  گرفته  دیگری  تصمیم های  عد  ب
پرداخت یکجای یارانه فصل بهار همه شهروندان در 
همین ابتدای فصل اقدام ساده ای است که می تواند 
با  اینکه می توان  باشد. ضمن  داشته  مفیدی  ثیر  ا ت
برابر  در  مالی  تاب آوری  صندوق  منابع  از  ستفاده  ا
کرونا مبالغ بیشتری به خانوارهای شناسایی شده که 

آسیب  بیشتری دیده اند، پرداخت کرد.
کرونا  از  که  بخش هایی  مهم ترین  از  یکی   -3
و  تجاری  مشاغل  و  کسب وکارها  یب دیده اند  س آ
از  بسیاری  هستند.  خصوصی  و  کوچک  ماتی  د خ
واحدهای  و  کسبه  و  محلی  کسب وکارهای  نها  ی ا
شدید  کاهش  با  که  هستند  کوچکی  ماتی  د خ
شده اند.  روبه رو  عید  شب  در  هم  آن  وش،  ر ف
تقریبا همه این کسب وکارها از روش های پرداخت 
الکترونیکی استفاده می کنند. در بهمن ماه امسال 
حدود 2/ 3 میلیارد تراکنش خرید به ارزش بیش 
از 230 هزار میلیارد تومان به صورت الکترونیکی 
پذیرندگی  ابزار  میلیون   11 مجموعا  طریق  ز  ا
)دستگاه های POS و درگاه های پرداخت اینترنتی 
انجام شده است. این اعداد نشان دهنده  و موبایلی( 
تمام  اطالعات  است.  پرداخت  شیوه  این  اگیری  ر ف
 11 این  از  که  کسب وکارهایی  و  تراکنش ها  ن  ی ا
میلیون ابزار پذیرندگی استفاده کرده اند به صورت 
کامال دیجیتال و ساختار یافته در شرکت حاکمیتی 
شاپرک )زیرمجموعه بانک مرکزی( وجود دارد. یعنی 
مشخص است به تفکیک کد ملی، کد اقتصادی و 
متن کاملمتن کامل

http://www.ieis.ir/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA/
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3635834-%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87
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یادداشت

متن کامل

بحران جهانی کووید-19 در حال حاضر داستانی 
است با پایانی نامشخص، اما در این میان یک 
این  تاسفبار  پیامد های  است،  قطعی   یقت  ق ح

بیماری بر زندگی انبوهی از انسان ها!
شیوع بیماری کرونا در وهله اول یک فاجعه به تمام 
هزار  صدها  زندگی  تاکنون  که  است  انسانی  نا  ع م
این  از مردم دنیا را تحت تاثیر قرار داده است.  فر  ن
اقتصاد داشته  بر  نیز  اثرات مخرب فراوانی  یماری  ب
است. با وجود اینکه به دلیل گسترش کرونا به نظر 
فعلی  پیش بینی های  و  نگرش ها  از  خیلی  می رسد 
ارزشمند  هم  باز  می شوند  زیادی  تغییرات  ار  چ د
است که نگاهی به اثرات این متغیر مهم بر تحوالت 

فضای کسب و کار داشته باشیم.
 راجع به شیوع این بیماری چه می دانیم

کووید-19در هفته منتهی به بیست و چهارم فوریه 

اعالم  با  کرد.  عبور  بحرانی گسترش خود  نقطه  از 
گزارش مثبت بودن موارد ابتال در ۵4 کشور دنیا، 
برای اولین بار تعداد موارد اثبات شده در خارج از 
چین به عددی بیشتر از موارد تشخیص داده شده 
در خود چین رسید. در حال حاضر شیوع بیماری 

پیرامون چهار کانون اصلی متمرکز است:
خاورمیانه  ژاپن(،  و  )کره  شرقی  آسیای  ن،  ی چ

)ایران(، اروپای غربی )ایتالیا(.
در مجموع کشورهایی که در حال حاضر بیشترین 
حدود  دارند  را  بیماری  این  با  درگیری  ح  ط س
می دهند.  تشکیل  را  جهانی  اقتصاد  از  درصد   4 0
افراد و تماس های بین فردی در  جابه جایی روزمره 
کنترل  که  می شود  باعث  انتشار  کانون های  ن  ی ا
اپیدمی کرونا زیاد امکان پذیر نباشد. در حالی که با 
انجام تدابیری فوق العاده در زمینه سالمت و بهداشت 

عمومی، شرایط در چین به پایداری نسبی رسیده 
است موارد جدیدی از ابتال در جاهای مختلف دنیا 
مثل برزیل در آمریکای التین، ایاالت متحده آمریکا 
و آفریقا مشاهده شده است. در شرایطی که مطمئن 
این  آینده مشخص و قطعی ای درخصوص  هستیم 
کشورهایی  فراوان  احتمال  به  ندارد  وجود  ماری  ی ب
بیماری  انتقال بحرانی  که در کانون های چهار گانه 
قرار دارند شاهد رشد موارد گزارش شده خواهند 
بود و چه بسا شرایط بغرنج جدیدی نیز به وجود آید. 
ممکن است شرایط به سمتی متمایل شود که باور 
امکان کنترل بیماری در مردم جوامع کمرنگ شده 
یابد.  کاهش  فرسایشی  به صورت  عمومی  اعتماد  و 
این اثرات اجتماعی می تواند با محدودیت های وضع 
گروهی  اجتماعات  تشکیل  و  مسافرت  برای  ه  د ش
فراوان  احتمال  به  کند.  پیدا  نیز  حادتری  ل  ک ش
خواهد  بهبودیافته  شرایطی  با  کشور  اولین  ن  ی چ
بیشتری  مدت  تا  جهانی  اثرات  که  حالی  در  د،  و ب
رشد  که  دارد  وجود  انتظار  این  ماند.  قی خواهد  ا ب
اقتصادی دنیا در سال 2020 دچار افت محسوس 
از  احتمالی  سناریوهای  بررسی  به  ادامه  د.در  و ش
اوضاع  این  بهبود  شرایط  و  اقتصادی  اثرات  اظ  ح ل
خواهیم پرداخت. همچنین سعی می کنیم با توجه 
برای  را  مناسبی  درک  حاضر  الگوهای  بهترین  ه  ب
مسیریابی در طول این راه بدون قطعیت پر از تغییر 

در اختیار رهبران کسب و کار قرار دهیم.
 اثرات اقتصادی

در سناریوی اصلی، ما فرض را بر این باور می گذاریم 
فعلی  چهارگانه  کانون های  در  همچنان  کرونا  ه  ک
سرایت  به  منجر  حتی  و  کرده  پیدا  ترش  س گ
این  با  نیز  می شود.  جدیدتری  مناطق  به  ماری  ی ب
 0  /7 تا   0  /3 حدود  کاهش  شاهد  احتماال  فرض 
برای سال 2020 خواهیم  GDP جهانی  رشد  در 

بود. در حالی که چین به سوی ترمیم آسیب های 
می رسد  به نظر  می کند،  حرکت  خود  تصادی  ق ا
می تواند در نیمه سه ماه دوم سال 2020 به ترمیم 
تقریبا کامل اقتصاد خود دست یابد. این در حالی 
است که در بقیه مناطق دنیا سایر کشورها همچنان 
با  بود.  ابتال روبه رو خواهند  افزایش تعداد موارد  ا  ب
محدودیت هایی  است  ممکن  قضیه  این  به  جه  و ت
برای جابه جایی افراد، برای جلوگیری از گسترش یا 
کند کردن روند شیوع بیماری اعمال شوند که این 
موضوع مطمئنا باعث کاهش چشمگیر تقاضا خواهد 
شد. این کاهش در تقاضا موجب پایین آمدن رشد 
اقتصاد جهانی در تمامی سه ماه دوم و اوایل سوم 
از دست  تقاضای  این  ترمیم  ه سوم خواهد شد.  ما
رفته بستگی مستقیم به کند شدن سرعت رشد این 
اپیدمی خواهد داشت. پیش بینی می شود موثرترین 
دلیل این کند شدن، تغییرات فصلی باشد. پدیده ای 
با  نیمکره شمالی  در  آنفلوآنزا  مورد  در  آنچه  ظیر  ن
تغییر فصل به سمت فصول گرم سال تجربه کردیم. 
احتمال دیگر این است که در آینده با پایین بودن 
شدید درصد مرگ و میر حاصل از بیماری نسبت به 
نرمال  به سمت سطح  زودتر  تقاضا  فعلی  وضعیت 
خود  فعالیت های  ادامه  برای  رگردد. کسب و کار ها  ب
در  پیش رو  حالت های  به عنوان  را  سناریو  ید سه  ا ب

نظر داشته باشند:
سناریوی اول، ترمیم سریع )بعیدترین حالت ممکن(: 
در این حالت شیوع فوق العاده سریع بیماری کنترل 
می شود و اکثر اثرات مخرب اقتصادی تنها به سه 

ماه اول سال 2020 محدود می شوند.
)سناریوی  جهانی  رشد  شدن  کند  دوم،  اریوی  ن س
اصلی(: در این سناریو شاهد پایداری شیوع پیچیده 
بیماری و کند شدن رشد اقتصادی جهان در سال 

2020 خواهیم بود.

هفت اقدام فوری رهبران کسب وکار در برابر پیامد های کووید-19تجارت الکترونیک و مصرف کنندگان امروز

بحران کرونا؛ داستانی با پایانی نامشخص

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3635656-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5
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