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لزوم اعالم شرایط فوق العاده برای قراردادهای 
صنعت برق تا برقراری شرایط عادی در کشور

 
 

99-0007شماره :  
10/01/99تاریخ :   

 پیوست: دارد
 تعالیبسمه

 

 دکتر اردکانیان جناب آقای 
 مقام عالی محترم وزارت نیرو 

 در کشور شرایط عادیتا برقراری العاده برای قراردادهای صنعت برق لزوم اعالم شرایط فوقموضوع: 
 

 با سالم و احترام؛ 
یرو نامه پضمن تبریک فرارسیدن بهار طبیعت و آرزوی سالی سرشار از سالمتی و موفقیت برای حضرتعالی و خانواده بزرگ صنعت برق، 

 کرده محاکبر کشور را  یاضطرار طیکرونا عمال شرا روسیوشیوع متاسفانه همانگونه که مستحضرید  17/12/98مورخ  98-1666شماره 
در  طیشرا نیا است.در سطح کشور برقرار شده  و ستاد ملی مقابله با کرونا دولت سویاز نیز تردد منع اجتماعی و ی هامحدودیت و

تر بغرنج اریپروژه بس زاتیو تجه طیکردن مح یعدم امکان ضدعفون نیوسعت محل، تعدد کارکنان و همچن لیصنعت برق به دل یهاپروژه
نعت صهای تولیدی و پیمانکاری توقف فعالیت ،ایجاد شرایط حوادث قهری باهای تردد در سطح کشور، عمال دلیل محدودیتبهو بوده 
های تابعه کنندگان کاالو خدمات طرف قرارداد با شرکتتامین ،تا برقراری شرایط عادی در کشورشک بیاست و  موجب شده را برق

 های بوجود آمدههای زمانی و محدودیتبود و تطویلنخواهند خود  یشرکت توانیر قادر به پاسخگویی به تعهدات قراردادوزارت نیرو و 
 قراردادها را مختل کرده است.  "زمانی"و  "مالی"المللی، تعادل اولیه به ویژه شرایط داخلی و بین

به صراحت  مانیپ یعموم طیبوده و در شرا هاماژور قراردادفورس طیجزو شرا رداریواگ یهایماریب وعیشاینکه  وجودبا این در حالیست که 
تردد در سطح کشور امکان حضور در واحدهای تولیدی و پروژهمنع های اجتماعی و و از سوی دیگر با اعمال محدودیت به آن اشاره شده

ین و تعلیق مراودات ب لی کارخانجات در سایر کشورها، تعطیو همچنین با بسته شدن تمامی مرزهای زمینی و هوایی ها غیرممکن شده
فعاالن های مکرر این سندیکا، اتاق بازرگانی و نهادهای نمایندگی پیگیریعلیرغم لیکن  ، تامین تجهیزات و مواداولیه متوقف مانده،المللی

ادر صبرای تعیین تکلیف شرایط کنونی قراردادها دستورالعملی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور  تاکنون ،خصوصیبخشاقتصادی و 
 نشده است. 

خطر ری از به منظور جلوگی مقتضی استاند، ماندهقراردادهای جاری بالتکلیف باقیکشور با عنایت به اینکه در شرایط کنونی از اینرو 
لوگیری و همچنین ج روسیو نیصنعت برق به او مهندسی مشاور  مانکارانیو پ زاتیتجه زندهسا یهاکارکنان و کارگران شرکت یابتال

ضمن مجاز شمرده شدن تاخیرات ناشی از شروع ویروس کرونا از  با طیف وسیعی از قراردادهای متوقف در صنعت برق،مجدد از مواجهه 
ه، ساخت و تامین اعم از مشاورصنعت  فعاالن این یقراردادهاتا زمان برقراری شرایط عادی در کشور،  1398اسفند ماه سال ابتدای 

 گیرند.ر قرا ماژورمشمول شرایط فورس ،یدمیاپاین رفتن  نیتا از ب رویتابعه وزارت ن یهاشرکتبا تجهیزات و پیمانکاری 
رکت های شو  از فروپاشی سازندگان، پیمانکاران، کشورو البته توجه و همکاری تمامی مسئوالن محترم  امید است با دستور جنابعالی

جلوگیری شود و تمامی آحاد جامعه بتوانند از این شرایط حساس کشور و چالش بزرگ ملی به  صنعت برقو تامین کنندگان  مهندسی
 نماید. فرمایید سپاسگزاری میای که میپیشاپیش از توجه .سالمت عبور نمایند

  علی بخشی
 مدیرهرئیس هیات

 

  رونوشت:
  ریاست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛ جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم ریاست جمهوری و ـ 
 ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور؛ جناب آقای دکتر نوبخت ـ 
 های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه؛ جناب آقای دکتر الفتدبیر محترم ستاد مرکزی پیگیری و اجرای سیاست -
  فوالدگرکمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسالمی؛ جناب آقای دکتر ریاست محترم ـ 
 سید حسین داودی؛ جناب آقای دکتر کرونا ستاد ملی مدیریت بیماری دبیر محترمـ 
 ؛جناب آقای دکتر صادقی نیارکیصنعت معدن و تجارت معاون محترم امور صنایع وزارت  -
 شافعی مهندسجناب آقای ، صنایع، معادن و کشاورزی ایران؛ محترم اتاق بازرگانی ریاستـ 
 ورزیدبیر محترم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی؛ جناب آقای دکتر سالحـ 

سندیکا طی نامه ای از وزیر نیرو درخواست کرد است تا عادی 
شدن شرایط کشور، قراردادهای فعاالن صنعت برق مشمول 

شرایط فورس ماژور قرار گیرند. 
سندیکای صنعت برق ایران طی نامه ای از وزیر نیرو درخواست کرده 
خطر  از  جلوگیری  منظور  به  کشور،  شرایط  شدن  عادی  تا  است 
ابتالی کارکنان و کارگران شرکت های سازنده تجهیزات و پیمانکاران 
و مهندسی مشاور صنعت برق به این ویروس و همچنین جلوگیری 
از مواجهه مجدد با طیف وسیعی از قراردادهای متوقف در صنعت 
برق، قراردادهای فعاالن این صنعت مشمول شرایط فورس ماژور قرار 
گیرند. در ابتدای نامه آمده است که متاسفانه شیوع ویروس کرونا 
محدودیت های  و  کرده  حاکم  کشور  بر  را  اضطراری  شرایط  عمال 
اجتماعی و منع تردد نیز از سوی دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا 
در سطح کشور برقرار شده است. این شرایط در پروژه های صنعت 
امکان  عدم  و همچنین  کارکنان  تعدد  دلیل وسعت محل،  به  برق 
و  بوده  بغرنج تر  بسیار  پروژه  تجهیزات  و  محیط  کردن  ضدعفونی 
به دلیل محدودیت های تردد در سطح کشور، عمال با ایجاد شرایط 
حوادث قهری، توقف فعالیت های تولیدی و پیمانکاری صنعت برق 

 ریال های بازگشتی صندوق توسعه برای 
2 .....................................مقابله با کرونا

10 میلیارد دالر برای رفع مشکالت 
4 ....................................... کسب وکارها

اختصاص 75 هزار میلیارد تومان برای 
5 حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده
بهبود روابط بین المللی با بهره گیری از 

5 ........................................تهدید کرونا
6 ................... نفت در نزدیکی 33 دالر

کاهش مدت زمان معافیت تحریمی 
7 ......عراق برای واردات انرژی از ایران
7 ........... 99 تحقق درآمد نفتی بودجه
8 ................ پایان کرونا در پنج سناریو
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دولت به جای منابع ارزی از 
ریال های بازگشتی صندوق 
توسعه برای مقابله با کرونا 

استفاده کند
گفت:  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
در شرایط بحران کرونا الزم است دولت به جای 
منابع ارزی از تسهیالت ریالی بازگشتی صندوق 

توسعه ملی برای مقابله با کرونا استفاده کند.
بازگشتی  های  ریال  از  ارزی  منابع  جای  به  دولت 

صندوق توسعه برای مقابله با کرونا استفاده کند
خبرنگار  با  گفتگو  در  دلیگانی  حاجی  حسینعلی 
در  اینکه،  بیان  با  تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی 
خصوص تسهیالت تعریف شده برای مقابله با بحران 
بر  گفت:  می شود،  دیده  تناقضاتی  کرونا،  اقتصادی 
هزار   100 حدود  جمهور  رئیس  اظهارات  اساس 
میلیارد تومان منابع برای مقابله با آثار کرونا لحاظ 
شده است. بر این اساس مجلس شورای اسالمی در 
کمیسیونهای تخصصی خود باید موضوع را بررسی 
کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: 
موضوع  این  مجلس  جلسات  تشکیل  محض  به 
در  تناقضات مشخصی  که  چرا  خواهد شد  بررسی 

این حوزه وجود دارد.
وی گفت: الزم است مشخص شود منابع مربوط به 
تامین  کدام محل  از  دقیقا  تسهیالت  از  غیر  حوزه 
شده است. به هر حال مجلس نیز باید در خصوص 

نحوه توزیع این منابع نظارت کافی داشته باشد.
در  گفت:  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو  این 
پیشنهاد دولت موضوع برداشت یک میلیارد دالری 
این  که  است  شده  مطرح  ملی  توسعه  صندوق  از 
واقع  در  شود.  لحاظ  مرحله  درآخرین  باید  راهکار 
اگر هیچ راهکاری برای کشور وجود نداشت در آن 

باید سراغ منابع ارزی صندوق توسعه ملی  صورت 
رفت. به گفته دلیگانی، در حال حاضر راهکارهای 
جایگزینی مثل استفاده از اوراق و همچنین منابع 
باید  که  دارد  وجود  ملی  توسعه  صندوق  ریالی 
از  استفاده  برای  برنامه ای  مشخص شود دولت چه 

این منابع لحاظ کرده است؟
وی افزود، در سنوات اخیر منابع گسترده ای از سوی 
صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیالت ریالی  
توزیع شده است که به هر حال امروز بخش مهمی 
از این منابع ارزی به صورت ریالی به بانکهای عامل 

بازگشته است.
ادامه داد، بر این اساس پیشنهاد می شود  دلیگانی 
شده  بازگشت  ریالی  منابع  تکلیف  تعیین  از  بعد 
میتوان برای استفاده از این منابع موجود در بانکها 
استفاده در  آنها  از  برنامه مشخص داشت که یکی 
شرایط مقابله با بحران اقتصادی ناشی از کروناست.

مشاهده نامه 

برقراری شرایط  تا  بی شک  و  است  موجب شده  را 
عادی در کشور، تامین کنندگان کاالو خدمات طرف 
شرکت  و  نیرو  وزارت  تابعه  شرکت های  با  قرارداد 
توانیر قادر به پاسخگویی به تعهدات قراردادی خود 
نخواهند بود و تطویل های زمانی و محدودیت های 
بوجود آمده داخلی و بین المللی، تعادل اولیه به ویژه 
شرایط "مالی" و "زمانی" قراردادها را مختل کرده 

است. 
شیوع  اینکه  وجود  با  است  شده  تاکید  ادامه  در 
فورس ماژور  شرایط  جزو  واگیردار  بیماری های 
به  پیمان  عمومی  شرایط  در  و  بوده  قراردادها 
صراحت به آن اشاره شده و از سوی دیگر با اعمال 
سطح  در  تردد  منع  و  اجتماعی  محدودیت های 
کشور امکان حضور در واحدهای تولیدی و پروژه ها 
تمامی  شدن  بسته  با  همچنین  و  شده  غیرممکن 
کارخانجات  تعطیلی  هوایی،  و  زمینی  مرزهای 
بین المللی،  مراودات  تعلیق  و  کشورها  سایر  در 
لیکن  مانده،  متوقف  مواداولیه  و  تجهیزات  تامین 
اتاق  سندیکا،  این  مکرر  پیگیری های  علیرغم 
اقتصادی  فعاالن  نمایندگی  نهادهای  و  بازرگانی 
سوی  از  دستورالعملی  تاکنون  بخش خصوصی،  و 
تکلیف  تعیین  برای  بودجه کشور  و  برنامه  سازمان 

شرایط کنونی قراردادها صادر نشده است. 
کنونی  شرایط  در  اینکه  به  عنایت  با  اینرو  از 
باقی مانده اند،  بالتکلیف  جاری  قراردادهای  کشور 
ابتالی  از خطر  جلوگیری  منظور  به  است  مقتضی 
تجهیزات  سازنده  شرکت های  کارگران  و  کارکنان 
و پیمانکاران و مهندسی مشاور صنعت برق به این 
با  مواجهه مجدد  از  و همچنین جلوگیری  ویروس 
طیف وسیعی از قراردادهای متوقف در صنعت برق، 
از شروع  ناشی  تاخیرات  ضمن مجاز شمرده شدن 
تا  سال 1398  ماه  اسفند  ابتدای  از  کرونا  ویروس 

زمان برقراری شرایط عادی در کشور، قراردادهای 
فعاالن این صنعت اعم از مشاوره، ساخت و تامین 
وزارت  تابعه  شرکت های  با  پیمانکاری  و  تجهیزات 
شرایط  مشمول  اپیدمی ،  این  رفتن  بین  از  تا  نیرو 

فورس ماژور قرار گیرند.
با همکاری  امیدواری شده است که  ابزار  پایان  در 
فروپاشی  از  موضوع،  این  درباره  ذی ربط  مسئوالن 
و  مهندسی  شرکت های  و  پیمانکاران  سازندگان، 
تامین کنندگان صنعت برق جلوگیری شود و تمامی 
آحاد جامعه بتوانند از این شرایط حساس کشور و 

چالش بزرگ ملی به سالمت عبور کنند.
اول  معاون  به  نامه  این  رونوشت  است  ذکر  شایان 
ریاست جمهوری و ریاست ستاد فرماندهی اقتصاد 
کشور،  بودجه  و  برنامه  سازمان  ریاست  مقاومتی، 
سیاست های  اجرای  و  پیگیری  مرکزی  ستاد  دبیر 
کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه، ریاست کمیسیون 
ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسالمی، 
دبیر ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، معاون امور 
ریاست  تجارت،  و  معدن  صنعت  وزارت  صنایع 
و  ایران  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق 
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز 
صنعت  سندیکای  است  گفتنی  است.  شده  ارسال 
نیز طی  اسفند سال 98  ایران در  مورخ 17  برق 
نامه ای به وزرای نیرو و صمت، اعضای کمیسیون 
تلفیق بودجه 99، اعضای کمیسیون انرژی و مرکز 
انعکاس  با  اسالمی  شورای  مجلس  پژوهش های 
برق  صنعت  کارهای  و  کسب  کلیدی  چالش های 
پیشنهادی  راهکارهای  و  کشور  کنونی  شرایط  در 
قراردادهای  برای  فوق العاده  شرایط  اعالم  خواستار 

صنعت برق شده بود.

http://www.ieis.ir/UserImage/990111.pdf
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معتقد  ایران  کارفرمایی  کانون  رئیسه  هیئت  عضو 
مسئولیت  مورد  در  کردن  صحبت  که  است 
بیماری  به  ابتالی کارکنان  با  رابطه  کارفرمایان در 

کرونا فاقد مبنای قانونی است.
معتقد  ایران  کارفرمایی  کانون  رئیسه  هیئت  عضو 

است که صحبت کردن در مورد مسئولیت
نایب رئیس اتاق ایران درباره ابهامات به وجود آمده 
ابتالی  صورت  در  کارفرمایان  مسئولیت  بر  مبنی 
کارگران به کرونا به پایگاه خبری اتاق ایران گفت: 
ابهامی که در مورد مسئولیت کارفرمایان در مقابل 
مبنای  می شود،  مطرح  کرونا  به  کارگران  ابتالی 

حقوقی و قانونی ندارد.

حسین سالح ورزی با اشاره به ماده 85 قانون کار، 
فراهم  به  موظف  کارفرما  ماده،  این  طبق  گفت: 
کردن محیط امن برای کارگر است. بر این اساس و 
در شرایط شیوع کرونا، ایجاد محیط امن به مفهوم 
رعایت اصول بهداشتی طبق دستورالعمل های ستاد 

مقابله با کرونا است.
افزود:  ایران  کارفرمایی  کانون  رئیسه  هیئت  عضو 
سایر  همانند  کار،  محیط  در  قطعاً  کارفرمایان 
مکان های سطح جامعه دستورالعمل های بهداشتی 
را  محیط  کردن  ضدعفونی  برای  الزم  اقدامات  و 
انجام می دهند واز باب ضمان و تسبیب مسئولیتی 

عهده دار نخواهند بود.
سالح ورزی ادامه داد: سازمان بهداشت جهانی این 
بیماری را به عنوان ویروس همه گیر و جهان شمول 
اعالم کرده، بنابراین هر انسانی و در هر مکانی در 
گفته  به  بنا  و  است  ویروس  این  به  ابتال  معرض 
مقامات کشورمان، حتی تا 80 درصد جمعیت ایران 
هم احتمال ابتال به بیماری کووید 19 را دارند، لذا 
انحرافی که درصورت  هراس افکنی و طرح موضوع 
ابتالی کارکنان یا فوت احتمالی نیروی کار، دیه آن 
به عهده کارفرما خواهد بود، صحبتی عوامانه و فاقد 

مبنای حقوقی است.
نایب رئیس اتاق ایران تصریح کرد: چنانچه کارگران 
کرونا،  ویروس  به  ابتال  اثر  در  بنگاه ها  کارکنان  و 
تکلیفی  شوند،  قرنطینه  یا  بستری  و  شده  بیمار 
بابت پرداخت مزد آنان در دوران بیماری بر عهده 
کارفرما نخواهد بود، بلکه به استناد مقررات قانون 
مرخصی  دوران  در  اجتماعی،  تأمین  قانون  و  کار 
به  مکلف  اجتماعی  تأمین  سازمان  استعالجی، 
مبتال  کارکنان  و  کارگر  دستمزد  غرامت  پرداخت 
به بیماری که قرنطینه، بستری یا به دستور پزشک 

ملزم به استراحت اجباری باشند، خواهد بود.

حسین سالح ورزی :

غرامت ابتالی کارگران به کرونا 
بر عهده کارفرمایان نیست
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رئیس جمهوری در جلسه هیات دولت

10 میلیارد دالر برای رفع 
مشکالت کسب وکارها در نظر 

گرفتیم
امروز  جلسه  در  رئیس جمهوری  روحانی، 
و  سختی  تحریم،  وجود  با  گفت:  دولت  هیات 
مشکالت، حدود 10 میلیارد دالر برای رفع موانع 
کسب وکارهایی که دچار مشکل شدند در نظر 
و  تسهیالت  صورت  به  این  از  بخشی  گرفتیم. 
بخشی به صورت کمک های بالعوض و بخشی 
خانواده ها  به  که  است  بسته هایی  صورت  به 
پرداخت  هستند  مشکل  دچار  که  اقشاری  و 

می شود.

روحانی، رئیس جمهوری در جلسه امروز هیات دولت 
حدود  مشکالت،  و  سختی  تحریم،  وجود  با  گفت: 
10 میلیارد دالر برای رفع موانع کسب وکارهایی که 
این  از  دچار مشکل شدند در نظر گرفتیم. بخشی 
به صورت تسهیالت و بخشی به صورت کمک های 
که  است  بسته هایی  صورت  به  بخشی  و  بالعوض 
هستند  مشکل  دچار  که  اقشاری  و  خانواده ها  به 

پرداخت می شود.
به  اشاره  با  دولت،  هیات  در جلسه  روحانی  حسن 
سیر نزولی ابتال به بیماری کرونا در همه استان های 
کشور گفت: با وجود تحریم های سخت، حدود 10 
میلیارد دالر نیز برای رفع مشکالت کسب و کارها 
در نظر گرفتیم که این کمکها  به صورت تسهیالت، 

کمکهای بالعوض و بسته های معیشتی است.
زیر  در  را  رئیس جمهوری  سخنرانی  مهم  نکات 

بخوانید:
را  نوروز  تعطیالت  روز  آخرین  ساله  همه  -مردم 
جشن می گرفتند و امسال به خاطر سالمت و صحت 
خودشان و همچنین هموطنان عزیزشان، ماندن در 
به فرصت  را  به طبیعت  رفتن  و  برگزیدند  را  خانه 

مناسب آینده گذاشتند.
خواندم  می  دیشب  که  را  استانها  همه  -آمار 
خوشبختانه دیروز بدون استثنا در همه استانها سیر 
بسیار خوشحال  من  برای  این  و  است  بوده  نزولی 
متخصصان   ، پزشکان  که  مسیری  که  بود  کننده 
درستی  مسیر  یک  کردند،  انتخاب  ما  مردم  و 
امر  آغاز  از  کرونا  ملی  ستاد  و  -دولت  است.  بوده 
تصمیمات بسیار خوبی اتخاذ کرد، اولین جلسه ای 
ششم اسفند ماه برگزار شد و در همان جلسه برای 

فاصله اجتماعی تصمیم گرفتیم.
اعالم  تعطیل  تفریحی  و  مراکز دیدنی  از  -بسیاری 
شد. مدارس و دانشگاه ها تعطیل شد و این دعوت 

مسئولین از سوی مردم به خوبی اجابت شد. امروز 
دیدیم که وزیر راه اعالم کرد مسافرت مردم توسط 
اتوبوس 75 درصد و هواپیما 70  قطار 94 درصد، 
درصد کاهش پیدا کرده است و اساساً به طور کلی 
در همان روزهای اول فروردین هم مسافرت کاهش 

پیدا کرد.
شروع  ویروس  این  که  اولیه ای  روزهای  همان  -از 
چینی  قرنطینه  می کردند  پیشنهاد  بعضی ها  شد، 
در  کس  هیچ  را  چینی  قرنطینه  کنیم.  پیاده  را 
دنیا نپسندید و هیچ کس هم اجرا نکرد. در هیچ 

کشوری اجرا نشد و نمی شد که اجرا شود.
-عده ای در داخل کشور فشار می آوردند به ما که 
یک  نکردیم.  اجرا  ما  و  کنیم  اجرا  را  چینی  مدل 
اروپایی  کشورهای  از  برخی  که  بود  هم  مدلی 
روزهای اول شروع  و کم کم در این روزها مقداری 

از آن عقب نشینی کردند و آن امنیت جمعی بود.
- هـر روز کـه می گـذرد در ایـن 12 روز اخیر، قدم 
جدیدتـری برداشـتیم و کار را یـک مقدار سـخت تر 
کردیـم. چـاره ای نبـوده مردم عزیـز ما بایـد بدانند 
کـه تمـام ایـن اقدامـات بخاطـر حفـظ صحـت و 
سـالمت آنهـا بوده اسـت و دیـروز تصمیـم گرفتیم 
کـه شـاید ایـن تصمیـم هم یـک مقـداری کارها را 
سـخت تر کنـد و آن اینکـه هرکـس کـه مبتـال بـه 
ایـن ویـروس شـد الزاماً بایـد به خود، خانـواده و به 
محـل کار او اطـالع داده شـود؛ با اینکـه ممکن بود 
بـا برخـی از دسـتورالعمل ها منافات داشـته باشـد.

-در مجموع 6 هزار و 800 تخت آی سی یو داریم 
که 4 هزار عدد آن االن مشغول است بقیه تخت ها 

در کشور خالی است.
-بـا اینکـه برخـی از کشـورهای غربـی از ما فرصت 
بیشـتری داشـتند یعنـی وقتـی مـا مبتـال شـدیم 
آنهـا 10، 15 روز بعـد از مـا مبتـال شـدند و فرصت 

بیشـتری داشـتند ولـی هـم تخـت، هـم وسـایل 
تنفسـی و هم ونتیالتور کم آوردند.کارخانه هایشـان 
را وادار کردنـد همـه کارهـا را متوقـف و ونتیالتـور 

کنند. تولیـد 
-وقتـی کشـورهای بزرگ صنعتـی و پرمدعا در این 
آزمایـش دچـار مشـکل شـدند و ملت مـا دچار این 
مشـکل نشـد، بخاطر انسـجام، مدیریت خوب، کادر 
پزشـکی ماهـر، دقیـق و پـرکار بـود و اینهـا همـه 
دسـت بـه دسـت هـم داده و این شـرایط خـوب را 

الحمـداهلل پیـش روی مـا قرار داده اسـت.
بـرای  هـم  مـا  تولیـد  بخـش  روزهـا  ایـن  -در 
چـه  و  بیمارسـتانی  بخـش  در  چـه  نیازمندی هـا 
نیازهـای مـردم تالش بسـیار خوبی را انجـام دادند. 
در همیـن جلسـه دولـت، وزیـر صنعت اعـالم کرد 
کـه در همیـن روزهـا تولید مواد ضدعفونـی 8 برابر 
شـده اسـت و البتـه بـه ایـن 8 برابـر در بخش های 
دولتـی، بخـش خصوصـی هـم اضافـه می شـود که 

چنـد برابـر می شـود.
-تولیـد ماسـک در بخش هـای دولتی 4 برابر شـده 
هـم خودشـان  بخش هـای خصوصـی  از  بسـیاری 
نیـاز  مـورد  ماسـک  می کننـد.  تولیـد  ماسـک 
بیمارسـتانی یعنـی N95 بـه انـدازه کافـی تولیـد 
می شـود هـم در بخـش خصوصـی و هـم بخـش 

دولتـی.
-ونتیالتـور بـه انـدازه کافـی در کشـور تولیـد و در 
اختیـار بیمارسـتان ها قرار می گیرد و هیچ مشـکلی 
نداریـم و همچنیـن سـایر نیازمندی هـا چـه گان و 
لبـاس حفاظتـی کـه پرسـتارها و پزشـک های مـا 
نیـاز دارنـد و چه کیت تشـخیصی برای آزمایشـگاه 
امـروز اعـالم شـد کـه هـم بخـش خصوصـی و هم 
دولتـی هـر چـه کیـت بخواهنـد می تواننـد تولیـد 

کننـد و در اختیـار آزمایشـگاه ها قـرار دهنـد.
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همتی مهم ترین برنامه های بانک مرکزی برای سال 
1399 را تشریح کرد

اختصاص 75 هزار میلیارد 
تومان برای حمایت از 

کسب و کارهای آسیب دیده
اینستاگرام  بانک مرکزی در صفحه  رئیس کل 
بانک  تصمیم گیری  اصلی  محور  سه  از  خود 
مرکزی برای سال جدید نوشت؛ این تصمیم ها 
درباره سیاست های اعتباری، سیاست های پولی 
و توسعه عملیات بازار باز و سیاست ارزی است.

در  مرکزی  بانک  کل  رئیس  همتی،  عبدالناصر 
مهم  تصمیم  چند  درباره  خود  اینستاگرام  صفحه 

بانک مرکزی برای سال 1399 نوشت.
تصمیم ها  این  اصلی  محور  همتی  گفته  به 
توسعه  و  پولی  اعتباری، سیاست های  سیاست های 

عملیات بازار باز و سیاست ارزی است.

همتی در این یادداشت اینستاگرامی نوشت:  »امروز 
مهم  تصمیم  چند  مرکزی  بانک  در  فروردین،   12

برای سال 99 گرفته شد:
1-در زمینه سیاست های اعتباری سه اقدام صورت 

می گیرد:
بانک های  کرونا،  اقتصادی  آثار  با  مقابله  1-1-در 
طرح  از  پشتیبانی  سازوکار  و  شد  مشخص  عامل 
بزرگ تأمین اعتبار 75 هزار میلیارد تومانی حمایت 
هدف  با  کرونا  از  دیده  آسیب  کارهای  و  کسب  از 
واحدهای  کار  نیروی  اشتغال  تداوم  از  حمایت 

اقتصادی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
2-1-در زمینه کمک به ایجاد جهش تولید، مقرر 
شد واحد نظارت بر زنجیره تأمین در جهت تعمیق 
و توسعه زنجیره تأمین مالی تولید کاالهاو خدمات 

در بانک مرکزی ایجاد شود.
1-3- سرانجام، تعهد بانک های عامل مجری طرح 

گام نیز افزایش پیدا کرد.
او در ادامه درباره تصمیم دوم نوشته است: در زمینه 
سیاست پولی و توسعه عملیات بازار باز: شیوه نامه 
خرید  قرارداد  و   )Repo( مجدد  خرید  قرارداد 
معکوس )Repo-Reverse( که برای اولین بار در 

ایران اجرا می شود تصویب شد.
تصمیمی که درباره در بخش سیاست ارزی گرفته 
شده عبارت است از: برنامه ریزی الزم جهت تأمین 
به موقع ارز کاالهای اساسی از روش ها و کانال هایی 
خصوصی  بخش  و  مرکزی  بانک  دسترس  در  که 
است، انجام و بر ضرورت تداوم روند مدیریت علمی 

و بدون هیجان بازار تاکید شد.
اقدامات،  این  امیدوارم  کرده:  تاکید  اخر  در  همتی 
در  را  پایداری  و  ثبات  ادامه  گفته ام  قباًل  چنانکه 
اقتصاد فراهم کرده و مسیر رشد اقتصادی را هموار 

کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تحلیل کرد

بهبود روابط بین المللی با 
بهره گیری از تهدید کرونا

»حمایت  کمیسیون  نایب رئیس  عباد،  مهراد 
قضایی و مبارزه با فساد« اتاق بازرگانی تهران، در 
یادداشتی با اشاره به مشکالت متعدد اقتصادی 
در سال 98 و شیوع ویروس کرونا در آغاز سال 
99 و تبعات منفی آن، معتقد است در سال جاری 
شرایط اقتصادی سخت خواهد بود اما فرصت هایی 
که  آمده  پدید  بین الملل  روابط  بهبود  برای  نیز 

می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
سال 1398 با تمام مصائبش به پایان رسید. در این 
سال، تحریم های ظالمانه آمریکا، فشار زیادی بر کسب 
و کارهای داخلی تحمیل کرد. تولید، صادرات و واردات 
در سایه تحریم ها دشوارتر شد و البته تورم باال و کاهش 
ارزش پول ملی نیز به این دشواری ها افزود. در پایان سال 
نیز ویروس کرونا آخرین ضربه را به محکم ترین حالت 
ممکن بر پیکر نیمه جان اقتصاد ایران وارد کرد. حال 
آنکه، افول سرمایه اجتماعی دولت طی سال های گذشته 
از یک سو و افزایش مشکالت بین المللی از سوی دیگر 
در زمانه شیوع کرونا، موجب ناامیدی بیشتر شده است.

از  پیش بینی ها  که  است  شرایطی  در  رخدادها  این 
وضعیت اقتصاد ایران در سال آینده نیز چندان خوشایند 
نیست. عدم پیوستن ایران به FATF نیز بر مشکالت 
فعاالن اقتصادی خواهد افزود. همچنین تا زمانی که 
ویروس کرونا تحت کنترل درآید )البته درصورتی که 
مردم همکاری کنند( کسب و کارهای با رکود مواجه شده 
و واردات و صادرات با مشکل روبه رو خواهد بود. در این 
صورت تداوم مشکالت اقتصادی در سال پیش رو دور 

از انتظار نیست.
 در چنین شرایطی پیشنهاد  می شود دولت مساعدت 

بیشتری با بخش خصوصی داشته باشد تا فعاالن این 
بخش بتوانند با آسیب کمتری از این دوران گذر کنند. 
با توجه به اینکه دولت قصد داشت بخش قابل توجهی 
از درآمد خود را از مالیات بخش خصوصی تامین کند، 
به  سال 1399نیاز  بودجه  قانون  از  بخش  این  شاید 
بازنگری داشته باشد. دولت عالوه بر مالیات های مستقیم 
 می تواند، تسهیالتی بابت ارزش افزوده نیز برای بخش 
خصوصی در نظر بگیرد؛ بدین ترتیب که مهلت بیشتری 
برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تعیین کند. در 
عین حال، با توجه به مشکالت پدید آمده در مسیر 
واردات و صادرت به علت شیوع ویروس کرونا که شامل 
بسته شدن مرزها و صعوبت حمل و نقل است، دولت 
 می تواند تسهیالت ویژه ای از قبیل کاهش تعرفه ها و 

تسهیل فرایند واردات و صادرات لحاظ کند.
همواره توجه به نیمه پر لیوان توصیه شده است؛ اما 
در این شرایط، شاید خوشبین ترین فرد نیز فرصتی را 
در تهدید پیش رو نبیند. البته راه حلی که  می تواند به 
فرصتی برای کشور ما و اقتصاد آن تبدیل شود، استفاده 
از شرایط موجود برای بهبود روابط بین الملل است. تقریبا 
همه دنیا به این نتیجه رسیده است که مقابله با ویروس 
کرونا یک عزم بین المللی را  می طلبد، در غیر این صورت 
شاید نابودی ویروس، انرژی و زمان زیادی را از کشورها 
بگیرد. در حال حاضر بسیاری از کشورها برای مقابله با 
ویروس، به یکدیگر کمک  می کنند، یا پیشنهاد کمک 
به یکدیگر  می دهند. شاید ایران بتواند از این فرصت 
استفاده کرده و به بهانه مقابله با کرونا، روابط بین المللی 
خود را که از مهمترین مشکالت اقتصاد کشور است، 

بهبود ببخشد یا به حالت عادی بازگرداند.
در  کرونا  ویروس  بحران  که  امیدوارم  حال  هر  در   
با همکاری دولت و بخش  کوتاه ترین زمان ممکن و 
خصوصی فرو نشیند و سال بهتری به نسبت سال های 

قبل از نظر اقتصادی و غیراقتصادی در پیش باشد.
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امید به زنده ماندن »توافق 
کاهش تولید« نفت را صعودی 
کرد/ نفت در نزدیکی 33 دالر

قیمت نفت با امید به زنده بودن »توافق کاهش 
تولید« پس از ثبت بیشترین افزایش روزانه در 
روز گذشته، امروز 2.97 دالر رشد کرد و بشکه 

ای 32.91 دالر فروخته شد.
به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس به نقل از 
رویترز، نفت برنت کاهش قیمتی را که در ساعات 
اولیه مبادالت بازارهای اروپایی در روز جمعه ثبت 
کرده بود، جبران و به باالی 30 دالر در هر بشکه 

رسید.
این افزایش قیمت ناشی از این بود که هنوز توافق 

کاهش تولید برای تقویت قیمت نفت زنده است.
هر بشکه نفت برنت با 2.97 دالر افزایش 32.91 
دالر فروخته شد. نفت برنت روز گذشته 47 درصد 

افزایش  رقم  باالترین  که  کرد  ثبت  قیمت  افزایش 
از  از آن 21 درصد  روزانه تاکنون بوده است؛ پس 
این افزایش را از دست داد اما هنوز از نیمی از 66 
دالر که در پایان سال 2019 معامله شد کمتر است.

افزایش  دالر   1.23 با  آمریکا  خام  نفت  بشکه  هر 
26.55 دالر فروخته شد. این نوع نفت روز گذشته 

24.7 درصد افزایش ارزش را ثبت کرد.
توافقی  واسطه  که  مدعی شد  دیروز  ترامپ  دونالد 
تا  تولید 10  برای کاهش  میان روسیه و عربستان 
15 میلیون بشکه نفت در روز شده است. این رقم، 
عرضه  درصد   15 تا   10 و  است  سابقه  بی  رقمی 
هیچ  گفته  ترامپ  شد.  می  شامل  را  نفت  جهانی 
نداده  آمریکا  نفت  تولید  کاهش  برای  پیشنهادی 

است.
نشست  خواستار  شنبه  پنج  روز  در  عربستان 
اضطراری اوپک پالس شد و اعالم کرد در نظر دارد 

تا به توافقی عادالنه برای ثبات بازار نفت برسد.
از  کشورش  گفت  کویت  نفت  وزیر  الفاضل،  خالد 
اوپک  اعضای  میان  نشستی  برای  عربستان  دعوت 
پالس(  )اوپک  غیراوپکی  تولیدکننده  کشورهای  و 
به منظور کاهش عرضه نفت و متوقف کردن مسیر 
حرکتی قیمت نفت حمایت می کند. وزارت انرژی 
آذربایجان اعالم کرد نشست گروه اوپک پالس قرار 
است در 6 آوریل )18 فروردین( و به صورت ویدئو 

کنفرانس برگزار شود.)جزئیات بیشتر(
تحلیلگران بانک UBS اعالم کردند در مورد اینکه 
قابل  کاهش  یک  اجرای  به  بتوانند  تولیدکنندگان 
توجهی تعهد بدهند، تردید دارند و انتظار دارند که 

قیمت نفت دوباره تحت فشار قرار بگیرد.
تحلیلیگران بانک گلدمن ساکز معتقدند: »حتی اگر 
توافقی صورت بگیرد، هماهنگی مورد نیاز با تاخیر 

و صورت اجرای تدریجی صورت می گیرد.«

سقوط قیمت نفت درآمد نفتی 
عراق را نصف کرد

عراق در ماه مارس 105 میلیون بشکه نفت خام 
فروخت و از فروش آن 2.99 میلیارد دالر درآمد 
فروش 98.3  از  فوریه  در  که  حالی  در  داشت، 
به  دالر  میلیارد  خام، 5.5  نفت  بشکه  میلیون 

دست آورده بود.
سقوط قیمت نفت درآمد نفتی عراق را نصف کرد

 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اویل پرایس، 
بزرگ  صادرکننده  دومین  عراق،  اینکه  علیرغم 
اوپک، در ماه مارس بیشتر از فوریه نفت صادر کرد، 
نفت  قیمت  سقوط  خاطر  به  آن  نفتی  درآمد  ولی 

نصف شد.
در  کشور  این  عراق،  نفت  وزارت  اطالعات  طبق 
فروخته  خام  نفت  بشکه  میلیون   105 مارس  ماه 
این نفت 2.99 میلیارد دالر  از فروش  است. عراق 
درآمد داشت، در حالی که در فوریه از فروش 98.3 
میلیون بشکه نفت خام، 5.5 میلیارد دالر به دست 

آورده بود.

به گزارش وزارت نفت عراق، دولت فدرال این کشور 
3.390 میلیون بشکه در روز نفت خود را با میانگین 

قیمت 32.73 دالر در هر بشکه صادر کرد.
ثامر غضبان، وزیر نفت عراق گفت نفت این کشور 
معموالً 4 دالر در هر بشکه ارزان تر از نفت برنت 
معامله می شود بنابراین طی دو هفته گذشته نفت 

خام عراق 21 دالر در هر بشکه فروخته می شد.
عراق هفته گذشته پیشنهاد داد تمام شرکت های 
می کنند  فعالیت  کشور  این  در  که  خارجی  نفت 
بودجه خود را 30 درصد کاهش دهند، آن هم در 
نکرده  تغییری  نفت خام  تولید  شرایطی که میزان 

است.
عراق که برای تامین 95 درصد بودجه خود وابسته 
به درآمدهای نفتی است، کمترین تنوع اقتصادی را 

در خاورمیانه دارد.
که  است  اوپک  اعضای  از  یکی  همچنین  عراق 
گروه  این  اضطراری  اجالس  برگزاری  درخواست 
را داده است تا در مورد راه هایی برای حمایت از 
قیمت نفت مذاکره شود. قیمت نفت برنت در ماه 

مارس به کمتر از 25 دالر در هر بشکه رسید.
 پس از  مداخله دونالد ترامپ در جنگ قیمت نفت 
بن  محمد  با  او  مذاکره  و  روسیه  و  عربستان  بین 
رئیس  پوتین  والدیمیر  و  عربستان  ولیعهد  سلمان 
جمهور روسیه، این خواسته عراق به زودی محقق 

می شود.
 عربستان سعودی اعالم کرد یک نشست اضطراری 
بین کشورهای عضو ائتالف اوپک و گروه دیگری از 
کشورهای تولید کننده نفت با هدف رسیدن به یک 
راه حل منصفانه برای حفظ تعادل بازار های نفت 
و  انتظار دارد  ترامپ گفت  برگزار می شود. دونالد 
امیدوار است عربستان و روسیه 10 میلیون بشکه 

در روز تولید خود را پایین بیاورند.
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کاهش مدت زمان معافیت تحریمی عراق برای واردات انرژی از 
ایران

ایاالت متحده مدت معافیت تحریمی عراق برای واردات انرژی از ایران را کاهش داد.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، ایاالت متحده امروز - پنج شنبه- مدت معافیت تحریمی عراق 

برای واردات انرژی از ایران را کاهش داد.
دو مقام عراقی عنوان کردند که آمریکا میزان معافیت تحریمی برای واردات گاز از ایران را به 30 روز کاهش 

داده است. این در حالی است که این میزان معموال، 120، 90 یا در کمترین حالت 45 روز بود. 
یک منبع آگاه به خبرگزاری فرانسه گفت: »این آخرین تمدید معافیت تحریمی آمریکا برای عراق است.« 

او گفت که آمریکا مدعی شده که از »دخالت ایران در عراق« به تنگ آمده است. 

تحقق درآمد نفتی بودجه 99 
ناممکن است

وزارت  در  شده  تهیه  گزارش های  اساس  بر 
اقتصاد، به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت و افت 
از  به دلیل تحریم های تحقق بخشی  صادرات 

درآمد نفتی بودجه سال 99 ناممکن است.
فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در 
اقتصاد در سال  عنوان سیاست گذاری  با  گزارشی 
99 در مورد وضعیت نفت در بودجه نوشت: تحقق 
فروض بودجه 99 در حوزه نفت به دلیل محدودیت 
اما  با  تحریم ها خود  از  ناشی  آمده  به وجود  های 
افت شدید  اما  است،  بوده  مواجه  بسیار  اگرهای  و 
قیمت جهانی نفت در روزهای اخیر در صورت تداوم 
آخرین  بیافزاید.  شده  یاد  اطمینانی  نا  بر  می تواند 
آمارها حاکی از آن است که فروش نفت ایران پس 
از اعمال تحریم ها در بازه  زمانی خاصی به شدت 

کاهش یافته است.
به  باتوجه  رود  می  انتظار  که  است  حالی  در  این 
تداوم تحریم های نفتی و نبود چشم انداز مشخصی 
مبنی بر رفع آن، افت صادرات در سال 1399 نیز 

ادامه داشته و سقف فروش نفت حداکثر مشابه سال 
98 باقی بماند.

در   99 سال  بودجه  در  نفت  قیمت  دیگر  از سوی 
حدود 50 دالر به ازای هر بشکه مفروض بوده است 
حدودا  سابقه  کم  افت  شاهد  اخیر  روزهای  در  اما 
30 درصدی قیمت نفت خام و کاهش قیمت آن به 
حدود 31 دالر بوده ایم. در بروز این شوک هر دو 
طرف عرضه و تقاضا نقش قابل توجهی داشته اند، 
به طوری که شیوع کرونا ویروس بر کاهش تقاضای 
جهانی و رقابت نفتی عربستان و روسیه بر افزایش 

مازاد عرضه جهانی دامن زده است.
گرچه تاثیر کرونا بر قیمت نفت کوتاه مدت خواهد 
بود اما با توجه به این که در حال حاضر چشم انداز 
ندارد،  پایان شرایط فعلی وجود  از زمان  مشخصی 
کما اینکه در جریان موج جدید این ویروس برخی 
از دیگر مصرف کنندگان بزرگ نفت جهان از جمله 
هند و برخی کشورهای اروپایی نیز میزبانان جدید 
کرونا بوده اند که در صورت شیوع می تواند تقاضای 
آنها را نیز تحت الشعاع قرار دهد، موضوعی که می 
دالر   50 از  پایین تر  همچنان  را  نفت  قیمت  تواند 

نگه دارد.
از این رو، تحقق درآمد پیش بینی شده از فروش 
نفت، حداقل تا سه ماهه نخست سال 99 تحت تاثیر 
کاهش قیمت ها قرار خواهد گرفت و همین مساله 
تومانی  میلیارد  هزار   48 درآمد  از  بخشی  تحقق 
پیش بینی شده در بودجه 1399 را ناممکن خواهد 
دالری   30 قیمت  فرض  با  که  نحوی  به  ساخت. 
بینی شده  نفت، دولت جهت جبران مخارج پیش 
در بودجه میبایست یک میلیون و 650 هزار بشکه 
در روز )650 هزار بشکه عالوه بر میزان تعیین شده 
در بودجه( صادرات داشته باشد که تحقق این امر 

در شرایط فعلی امکان پذیر نخواهد بود.
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8

یادداشت

زمان خالصی از شر ویروس چینی در یک مقاله 
پژوهشی برآورد شد

پایان کرونا در پنج سناریو
دنیای اقتصاد : نتایج یک پژوهش که اخیرا بر 
با  شده  منتشر  ییل  دانشگاه  اینترنتی  درگاه 
بسط یک مدل اپیدمیولوژی به تخمین میزان 
مبتالیان به بیماری کرونا و نرخ مرگ ومیر ناشی 
از آن پرداخته است. این پژوهش در پنج سناریو 

تنظیم شده است و نتایج آن نشان می دهد در 
می تواند  کرونا  پیک  زمان  مختلف  حالت های 
متفاوت باشد. در مجموع پژوهش برآورد کرده 
کند،  فروکش  تابستان  ابتدای  در  کرونا  تب 
به عملکرد  ابتال و مرگ ومیر آن بسته  نرخ  اما 
سناریوهای  است.  متفاوت  کامال  سیاست گذار 
از  اینکه  فرض  با  دهد  می  نشان  ترسیم شده 
ابتدای شیوع بیماری تماس افراد تا 75 درصد 
بدون  )شامل  ابتال  موارد  است،  داشته  کاهش 
عالمت و پنهان( بین 3 تا 6 برابر موارد گزارش 
در  پژوهش  این  است.  شده  زده  تخمین  شده 
از  نیمی  اگر  است  کرده  برآورد  دیگری  فرض 
افراد جامعه پس از تعطیالت نوروز تماس خود 
از  افراد به صفر برسانند و نیم دیگر  با بقیه  را 
این رفتار پیروی نکنند، امکان دارد تعداد موارد 
ابتال تا ابتدای تابستان به 3 میلیون نفر برسد. اما 
چه باید کرد؟ مقاله با الهام از تجربه کره جنوبی، 
ژاپن و چین تاکید دارد، راه حل نهایی در کنار 
فاصله گذاری اجتماعی، تست فراگیر است. این 
سیاست عالوه بر اینکه جان بسیاری از افراد را 
روی سیستم  بر  فشار  می دهد،  نجات  مرگ  از 

درمانی را نیز کاهش می دهد.
شیوع بیماری کرونا دنیا را با بحرانی مواجه کرده که 
در قرن اخیر و از زمان شیوع آنفلوآنزای اسپانیایی در 
اواخر جنگ جهانی اول بی سابقه است. در آن زمان، 
میان جمعیت 10  از  انجام شده،  برآوردهای  طبق 
میلیون نفری ایران بین 900 هزار تا 5/ 2 میلیون 
نفر به دلیل شیوع این بیماری، قحطی، کم خونی، 
باختند. در  اعتیاد به مصرف تریاک جان  ماالریا و 
این بحران نیز ایران در میان اولین کشورهایی بود 
با  اما  شد،  مواجه  بیماری  همه گستر  شیوع  با  که 
بی اعتنایی و کم اهمیت دادن آن، ویروس به سرعت 

را  اجتماع  و  اقتصاد  ارکان  و همه  پیدا کرد  شیوع 
تحت تاثیر قرار داد.تمایز اول: در ایران سیاست گذار 
کشورهایی  در  نشد.  وارد  فعاالنه  اولیه  مراحل  در 
مرحله  از  گذار  ژاپن  و  کره جنوبی  چین،  نظیر 
نهایتا  و  افسردگی  مالمت،  خشم،  انکار،  پنج  گانه 
پذیرش بیماری به سرعت اتفاق افتاد. اما در ایران 
و آمریکا گذار از این مراحل به آسانی اتفاق نیفتاد.

مسووالن  دیگر  و  سالمت  بخش  سیاست گذاران 
نشان  را  عالئم  این  همه  بیماری  این  با  مبارزه  در 
دادند. مرحله انکار تا آنجا پیش رفت که خبر بروز 
کرونا همزمان با مرگ دو قربانی این بیماری اعالم 
این  نکته دیگر آن که در حالی که گسترش  شد. 
کشورهای  از  بسیاری  از  زودتر  ایران  در  بیماری 
اروپایی و آمریکا آغاز شد اما این کشورها )از جمله 
ایتالیا و فرانسه( در اجرای سیاست تعطیلی کامل 
و منع رفت و آمد از ایران سبقت گرفتند و خیلی 
دادند.  نشان  واکنش  بیماری  این  مقابل  در  سریع 
محدودیت های اجتماعی و فاصله گذاری فیزیکی در 
به اجرا گذاشته  ایران  از  این کشورها بسیار زودتر 
نشدند  قرنطینه  شهرها  تنها  نه  ایران  در  اما  شد. 
بلکه از مسافرت های نوروزی هم در روزهای ابتدایی 
جلوگیری نشد. هر چند میزان ترددها در مقایسه با 
سال قبل کم شد اما الزامات این دوره حجم سفرها 
می رسد. نظر  به  سیاست گذار  انتظارات  از  باالتر 
تمایز دوم: در کنار بی عملی سیاست گذار داده های 
از سایر  را  ایران  نیز  ابتال و مرگ و میر  به  مربوط 
بالفاصله  ایران  می کند.  متمایز  هم تراز  کشورهای 
پس از ثبت اولین موارد ابتال به کرونا از کشورهای 
دیگر پیشی گرفت و در ادامه نرخ مرگ و میر نیز 
کرونا  به  ابتال  در  متقدم  کشورهای  با  مقایسه  در 
در  ایران  از  دیگر  کشورهای  مرور  به  بود.اما  باالتر 
ابتال به کرونا پیشی گرفتند. یکی از دالیل این اتفاق 

انجام تست های بیشتر در این کشورها در مقایسه 
با ایران بود. البته ایران نیز با افزایش میزان تست ها 
توانست نرخ و مرگ و میر را به نرم جهانی نزدیک 
کند. گرچه اخبار ضد و نقیض مقامات محلی، هم 
در موارد ابتال و هم مرگ و میر با وزارت بهداشت، 
این نکته را متبادر می کند که آمار رسمی از موارد 

واقعی ابتال به این ویروس بسیار کمتر است.
 برآوردی از پایان کرونا

روی  کشورمان  اقتصاددانان  اخیرا  که  مقاله ای  در 
درگاه دانشگاه ییل برای تحقیقات مربوط به سالمت 
منتشر کرده اند، با بسط یک مدل اپیدمولوژی سعی 
شده است که موارد شناسایی نشده به این بیماری 
تخمین زده شود. نتایج تحقیق در قالب 5 سناریو 
تا  کرونا  کرده اند  برآورد  محققان  و  شده  منتشر 
باشد. ایرانیان  ناخوانده  مهمان  تابستان  ابتدای 
در  حتی  می دهد  نشان  شده  ترسیم  سناریوهای 
حالت خوش بینانه و با فرض اینکه از ابتدای شیوع 
داشته  کاهش  درصد   75 تا  افراد  تماس  بیماری 
است، موارد ابتال )شامل بدون عالمت و پنهان( بین 
زده شده  تخمین  گزارش شده  موارد  برابر   6 تا   3

است.
 چه باید کرد؟

مقاله در برابر این پرسش با الهام از تجربه کره جنوبی، 
ژاپن و چین برای مهار این بیماری، در این مرحله 
از پیشرفت همه گیری راه حل نهایی را در شناسایی 
افراد مبتال و اضافه کردن آنها به آمار، قرنطینه کامل 
این افراد و همچنین تست افرادی دانسته که به هر 
نحوی با این افراد امکان تماس داشته اند، به همراه 
اجرای دقیق و جدی فاصله گذاری اجتماعی. برای 
این کار، به هر نحو ممکن ظرفیت تست گرفتن از 
افراد باید تا 10 برابر آنچه هم اکنون انجام می شود 
تمدید  با  همزمان  باید  سیاست  این  شود.  اضافه 
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یادداشت

تعطیلی کشور پس از تعطیالت نوروز و سختگیری 
بیشتر برای وادار کردن افراد در مشاغل غیرضروری 
برای ماندن در منزل انجام شود. در غیر این صورت 
وجود  درمانی  سیستم  کارافتادن  از  امکان  تنها  نه 
قابل  غیر  اقتصادی  و  انسانی  هزینه  بلکه  دارد، 

بازگشتی به همراه خواهد داشت.
 لرزه کرونا بر تن دنیا

پژوهش با اشاره به اینکه اثرات ویروس کرونا دنیا 
را به لرزه درآورده و در مسیر گسترش خود بیش 
از 199 کشور و قلمرو مستقل )تا هشت فروردین( 
را تحت تاثیر قرار داده تاکید دارد کشورها حداقل 
توجهی  قابل  مشابه  رفتار  اپیدمی  این  اول  فاز  در 
بر  که  بیماری مرگ بار  با چند  دادند. مشابه  نشان 
افراد اثرات مشخصی گذاشته بودند، به نظر می رسد 
یا  که جامعه یا مقامات دولتی بسیاری از کشور ها 
هر دو، به سمت حالت مشابهی سوق پیدا می کنند، 
از جمله انکار، خشم، سرزنش، افسردگی و پذیرش.
دانشمندان  از  آنچه  به  استناد  با  پژوهشگران 
هرچه  که  رسیده اند  نتایج  این  به  آموخته اند، 
درمان  زودتر  بپذیرد  را  خود  وضعیت  زودتر  بیمار 
یک  درگیر  که  فردی  می کند.  دریافت  مراقبت  و 
می شود،  پذیرش  به  رسیدن  برای  طوالنی  پروسه 

دیرتر درمان و مراقبت دریافت می کند.
معرفی  نمونه هایی  از  یکی  را  ایران  پژوهش،  این 
طول  به  آن  در  مبتال  افراد  انکار  فاز  که  می کند 
ایجاد شد که  و در عملکرد هم، وضعیتی  انجامید 
گرچه  باشد.  داشته  تراژدیکی  سرانجام  می تواند 
مبتالی  افراد  تعداد  و  روز  دقیق  فهمیدن  تقریبا 
قبلی طبق اطالع رسانی رسمی غیرممکن است اما 
در  صفر  از  ناگهانی  به طور  جدید  کیس های  تعداد 
مورد  به حدود 150  بهمن(   29( فوریه  تاریخ 18 
در یک هفته بعد جهش پیدا کرد.پژوهش با بررسی 

اطالعات الگو در ایران نشان داده است سعی دارد تا 
جمعیت مبتالیان را بر اساس یک مدل شبیه سازی 
در  ابتال،  معرض  در  مدل  یک  از  پژوهش  کند.این 
برگرفته  یافته  بهبود  و  شده  مبتال  تماس،  معرض 
گسترش  شبیه سازی  برای  که   )SEIR( است  شده 
نشان  ایران  در  نتایج  می شود.  استفاده  کووید-19 
ممکن  ناپیدا(  ابتالی  )شامل  مبتال  موارد  می دهد 
خوش بینانه  سناریوی  در  قابل توجهی  به طور  است 
3 تا 6 برابر باالتر از گزارش ها باشد. بر این اساس 
احتمال ابتال 75 درصد جمعیت وجود دارد. در یک 
ارتباطات  تعامل و  افراد  از  سناریو زمانی که نیمی 
خود را محدود کنند هنوز ریسک ابتال برای حدود 
وجود  نفر  هزار  فوت 50  احتمال  و  نفر  میلیون   3

دارد.
 میانبر شکست تاج و تخت کرونا

تاثیر  و  سیاستی  مختلف  سناریو های  پژوهش  این 
آنها را بررسی می کند. بنا بر نتایج، اقدامات شدیدی 
نیاز است که اتخاذ شوند تا زندگی افراد نجات داده 
شود.  متوقف  ویروس  این  بیشتر  گسترش  و  شود 
نمی تواند  تنهایی  به  اجتماعی  فاصله گذاری  اما 
 80 از  بیشتر  اینکه  مگر  کند  متوقف  را  روند  این 
درصد جمعیت خودشان را برای بازه زمانی طوالنی 
محدود کنند. اما اگرتعداد آزمایش ها به طرز زیادی 
افزایش یابد و مسووالن بهداشتی با موفقیت افراد 
مبتال را ایزوله کنند، اپیدمی می تواند حتی با درجه 
کمتری از محدودیت قبل از تابستان متوقف شود.

چیزی که این مقاله پیشنهاد می کند یک استراتژی 
واضح و شفاف توسط دولت برای انجام فاصله گذاری 
اجتماعی و آزمایش فراگیر )وسیع( است. مناطق و 
نواحی مورد هدف آزمایش باید مکان های جغرافیایی 
باشد که ویروس به صورت وسیع پخش شده است؛ 
هرکسی  جاده ای،  مسافران  کشتی ها،  و  فرودگاه ها 

که در مناطق آلوده بوده یا با افراد تحت تاثیر این 
مناطق تماس داشته است. این استراتژی بهتر است 
متمرکز بر کسانی که دارای عالمت هستند نباشد 
و بلکه تمامی افرادی را که ممکن است در معرض 

باشند پوشش دهد.
پیک در غیاب اقدامات کنترلی

یا  کنترل کننده ای  اقدامات  هرگونه  غیاب  در 
یک  انتظار  می توانستیم  افراد،  رفتار های  در  تغییر 
و  شده  شناسایی  بیماران  از  )برخی  بیماری  پیک 
می    23 حدود  که  باشیم  داشته  نشده(  شناسایی 
)اواخر خرداد( رخ دهد. در پیک، حدود 9 میلیون 
به  و  بود  خواهند  بیمار  شده  شناسایی  افراد  نفر 
یک  در  مجموع،  در  نیازمندند.  پزشکی  کمک های 
اپیدمی کنترل نشده، حدود 900 هزار ایرانی بر اثر 
این بیماری فوت خواهند کرد و این بدون محاسبه 
بقیه بیمارانی است که در این دوره زمانی به دلیل 
ازدحام سیستم درمانی کمک های پزشکی مناسبی 
آماری  ارائه  به  اشاره  با  نمی کنند.پژوهشی  دریافت 
وزیر  از  نقل  به  دولت  هیات  جلسات  از  یکی  در 
بهداشت نوشته است حداکثر گنجایش برای بخش 
مراقبت های ویژه تمامی بیمارستان ها در حدود 14 
هزار تخت است. در سناریوی پایه و بدون اقدامات 
کنترل کننده و با فرض 10 درصد نرخ بستری شدن 
آوریل   26 تا   ICU تخت های  تمامی  آلوده،  موارد 
تمام  حتی  و  شد  خواهند  پر  اردیبهشت(  )هفت 
خرداد(  )شش  می   26 در  بیمارستان ها  تخت های 

اشغال خواهد شد.
 سناریو های مختلف و فروض آنها

پژوهش در ادامه به ترسیم سناریو ها می پردازد اما 
قبل از آن به رفتار دولت در دو مقطع متفاوت اشاره 

دارد.
کردن  قرنطینه  از  دولت  کرونا  شیوع  ابتدای  در 

بسیار  روش  یک  را  اقدام  این  و  کرد  خودداری 
قدیمی برشمرد، اما در ادامه دولت با تعطیل کردن 
رخدادهای فرهنگی، مذهبی و همچنین رویدادهای 
در  مدارس  و  دانشگاه ها  کردن  تعطیل  و  ورزشی 
تمام شهرهای ایران، به شیوع این بیماری در کشور 
واکنش نشان داد. مسووالن دولتی به جای قرنطینه 
از شهروندان خواستند  بیماری،  نقاط شیوع  کردن 
که به صورت داوطلبانه در خانه های خود باقی بمانند 
در واقع دولت در ابتدای کار از هیچ قدرت قهریه ای 
استفاده نکرد. از سوی دیگر، اتفاقی افتاد که شبیه 
به هیچ یک از سال های گذشته نبود؛ مقامات دولتی 
بر خالف تمام سال های گذشته در آستانه سال نو 
از مردم خواستند که از سفر در این ایام خودداری 
البته به نظر می رسد این سیاست ها حداقل  کنند. 
بود؛  بی اثر  حدودی  تا  عید  ایام  در  سفر  مورد  در 
دولت  رسمی  مقامات  توسط  شده  ارائه  آمار  طبق 
ایران، برخی از جاده ها در ایام عید همچنان شلوغ 
مداخله  سیاست های  فقدان  در  حال  هر  به  بود.  
قاطع توسط دولت این مقاله سناریوهای مختلفی را 
بر اساس تغییر در رفتار عمومی شبیه سازی کرده 
است. تفاوت سناریوهای مختلف بر این اساس است:

1( سناریوی پایه یا همان سناریوی کنترل نشده
شناسایی شده  آلوده  موارد  کامل  کردن  ایزوله   )2
) یعنی کسانی که جواب آزمایش آنها مثبت اعالم 

شده است(
فاصله گذاری  سیاست  و  موارد  کردن  ایزوله   )3

اجتماعی
4( انجام آزمایش به صورت گسترده، تشخیص موارد 

و اعمال قرنطینه
کردن  ایزوله  قبلی  سناریوهای  از  ترکیبی   )5
بیماران، سیاست فاصله گذاری اجتماعی و آزمایش  

کردن گسترده
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نگاه آخر

سیزده بدر متفاوت تهرانی ها

در پی اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و 
تعطیلی تمامی بوستان ها و تفرجگاه ها در 
سیزدهم فروردین )روز طبیعت( برخی مردم 
تهران به پشت بام رفته عده ای دیگر در حیاط 

منزل سیزده بدر متفاوتی را تجربه کردند.

https://www.irna.ir/photo/83735695/%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7
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