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بالتکلیفی فعاالن صنعت برق برای اجرای 
قراردادهای جاری
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قــرار.داده،.ســال.پیــش.رو.بیــش.از.هــر.زمــان.ديگــری.دشــوار.
ــد. ــر.می.رس ــه.نظ ب

ــا  ــا کرون ــارزه ب ــی مب ــتاد مل ــات س ــاس مصوب ــر اس ــه ب ــود اینک ــا وج ب
ــه  ــب وکارها ب ــی از کس ــی برخ ــاه تعطیل ــفند م ــی اس ــای ابتدای از روزه
شــکلی صریــح اعــالم شــده، امــا در برخــی از صنایــع همچنــان بالتکلیفی 
ادامــه دارد. البتــه بــدون شــک ایــن ســتاد زمــان و تخصــص کافــی بــرای 
ــدارد و  ــا ویژگــی هــای متفــاوت کاری را ن شناســایی صنایــع مختلــف ب
ــرای برخــی از کســب وکارها  ــه درســتی برایــش روشــن نیســت کــه ب ب
بــه دلیــل نــوع ارتباطــی کــه بــا دولــت دارنــد، پروژه هایــی کــه عمدتــا 
ــراردادی متعــددی کــه نســبت  ــت طــرف هســتند و تعهــدات ق ــا دول ب
ــن  ــای تعیی ــت ه ــت محدودی ــود دارد، رعای ــی خ ــان دولت ــه کارفرمای ب
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ــترده ای  ــی گس ــای حقوق ــمول پیامده ــده، مش ش
ــز  ــر چی ــش از ه ــدام بی ــن اق ــن ای ــت. بنابرای اس
ــت. ــان اس ــت کارفرمای ــی و رضای ــد هماهنگ  نیازمن
امــا متاســفانه وزارت نیــرو در طول ســال هــای اخیر 
نشــان داده کــه چنــدان رغبتــی بــرای حفــظ بخــش 
خصوصــی نــدارد. اقدامــی کــه بایــد از همــان ابتــدا و 
از منشــاء وزارت نیــرو بــه عنــوان اصلی تریــن متولــی 
ــس از  ــی پ ــن صنعــت انجــام می شــد، حــاال حت ای
مکاتبــات و رایزنی هــای گســترده ســندیکای صنعت 
ــده  ــی مان ــان مســکوت باق ــم همچن ــران ه ــرق ای ب
ــا  ــان چالش ه ــت در می ــن صنع ــکاران ای ــا پیمان ت
ــاری  ــای ج ــرای پروژه ه ــان، ب ــکالت فراوانش و مش
ــازه ای داشــته باشــند.  بالتکلیفشــان هــم دغدغــه ت
ــان و  ــان، مهندس ــان کارکن ــالمتی و ج ــظ س حف
کارگــران پروژه هــا یــک وظیفــه انســانی و اخالقــی 
اســت کــه بیــش از معــادالت بنگاه هــای اقتصــادی 
ســخت  شــرایط  در  قطعــا  امــا  دارد،  اهمیــت 
ــای  ــود و قرارداده ــی، رک ــود نقدینگ ــی از کمب ناش
هزینه هــای  تحمیــل  بــرق،  صنعــت  متوقــف 
بخــش  بــه  بیمــاری  ایــن  شــیوع  از  ناشــی 
ــد.  ــر نمیرس ــه نظ ــه ب ــی منصفان ــی اقدام  خصوص
آن هــم در حالــی کــه شــیوع بیماری هــای واگیــردار 
ــاژور  ــرایط فورس م ــای روشــن ش ــی از مصداق ه یک
محســوب شــده و حتــی در قراردادهــای یــک 
ــه  ــم ب ــرو ه ــه وزارت نی ــرکت های تابع ــویه ش س
صراحــت بــه آن اشــاره شــده اســت. بــا وجــود ایــن 
وزارت نیــرو همچنــان در قبــال درخواســت های 
ــاژور در  ــورس م ــرایط ف ــالم ش ــرای اع ــندیکا ب س
 قراردادهــا و تعییــن تکلیــف آنهــا تعلــل مــی کنــد.
مدیــران شــرکت های ســازنده، پیمانــکار و مهندســی 
ــی  ــی کــه تعطیل ــا قراردادهای ــا ب ــن روزه مشــاور ای
ــزرگ  ــه یــک دردســر ب ــد ب چنــد روزه آنهــا می توان

ــانی  ــران و مهندس ــل شــود، کارگ ــه آور تبدی و هزین
ــت  ــن اس ــروژه ممک ــل پ ــان در مح ــه حضورش ک
ــرای سالمتی شــان داشــته باشــد  خطــرات جــدی ب
ــظ  ــرای حف ــه خــود ب ــی ک و شــرکت های کارفرمای
ســالمتی کارکنانشــان در شــرایط نیمــه تعطیــل بــه 
ــرای پروژه هــا  ــا حاضــر نیســتند ب ــد، ام ســر می برن
 اقدامــی مشــابه انجــام دهنــد، بالتکلیــف مانده انــد.

در ایــن میــان تعلــل وزارت نیــرو در تعییــن تکلیــف 
ــزو  ــاید ج ــه ش ــی ک ــا در روزهای ــرایط قرارداده ش
ســخت ترین روزهای کشــور باشــند، نشــانه روشــنی 
از بی توجهــی ایــن وزارتخانــه بــه بخــش خصوصــی 
اســت. رویکــرد وزارت نیــرو بــرای تحمیــل هزینه هــا 
و ریســک ها بــه بخــش خصوصــی بــه تدریــج تبدیل 
ــه آن  ــرکت های تابع ــول در ش ــک روش معم ــه ی ب
شــده و حتــی بــرای موضوعــی ماننــد بیماری هــای 
ــم  ــرارداد ه ــی از ق ــه بخش ــک ک ــر و اپیدمی واگی
محســوب می شــود، بــاز هــم از قبــول مســئولیت و 
ــد. ــاز می زنن ــر ب ــر س ــگام و موث ــری بهن  تصمیم گی
تجربــه ثابــت کــرده کــه ســاده ترین کار بــرای وزارت 
ــی،  ــه اش در شــرایط بحران ــرو و شــرکت های تابع نی
تصمیــم نگرفتــن اســت. تعلــل و مســکوت گذاشــتن 
موضــوع شــرکت های کارفرمــا را در حاشــیه امن نگه 
ــای  ــا و پیامده ــه هزینه ه ــت هم ــی دارد و در نهای م
 منفــی حقوقــی را متوجــه بخش خصوصــی می کند.

ــران  ــرق ای ــت ب ــندیکای صنع ــته س ــاال خواس ح
ــن  ــه در ای ــن اســت ک ــرو ای ــر نی ــش از وزی و اعضای
روزهــای ســخت کــه هــر روز ســالمتی هموطنانمان 
بــه شــکلی جــدی تهدیــد می شــود، در کنــار فعاالن 
بخــش خصوصــی بایســتند و در اقدامــی قانونــی و نه 
فراقانونــی، مطابــق بــا متــن قراردادهــا و بــه منظــور 
ــران  ــان و کارگ ــالی کارکن ــر ابت ــری از خط جلوگی
شــرکت های ســازنده تجهیــزات و پیمانــکاران و 

ــن  ــروس و همچنی ــن وی ــه ای ــاور ب ــی مش مهندس
جلوگیــری از مواجهــه مجــدد بــا طیــف وســیعی از 
قراردادهــای متوقــف در صنعــت بــرق، ضمــن مجــاز 
شــمرده شــدن تاخیــرات ناشــی از شــروع ویــروس 
کرونــا از ابتــدای اســفند مــاه ســال 1398 تــا زمــان 
برقــراری شــرایط عــادی در کشــور، ترتیبــی اتخــاذ 
کننــد کــه قراردادهــای فعــاالن ایــن صنعــت اعــم از 
مشــاوره، ســاخت و تامیــن تجهیزات و پیمانــکاری با 
شــرکت های تابعــه وزارت نیــرو تــا از بیــن رفتــن این 
 اپیدمــی ، مشــمول شــرایط فورس مــاژور قــرار گیرند.
ــش رو  ــیر پی ــا مس ــکار تنه ــن راه ــک ای ــدون ش ب
بــرای جلوگیــری از فروپاشــی ســازندگان، پیمانکاران 
ــت  ــدگان صنع ــاوران و تامین کنن ــی مش و   مهندس
بــرق و البتــه عبــور کــم خطــر شــرایط حاضر کشــور 
ــا اســت،  ــر از شــیوع بیمــاری کرون کــه کامــال متاث

ــود. ــوب می ش محس

تغییر.نگرش.در.حوزه.اقتصاد.صنعت.برق.ضروری.است
معاون.مدير.کل.دفتر.برنامه.ريزي.توزيع.شرکت.توانیرگفت.تغییر.نگرش.در.حوزه.اقتصاد.صنعت.برق.

ضروری.است.
به گزارش روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران به نقل از پایگاه خبري توانیر ،معاون مدیر کل دفتر 

برنامه ریزي توزیع شرکت توانیرگفت: تغییر نگرش در حوزه اقتصاد صنعت برق ضروري است.
مهندس کامران داوودي در دومین جلسه کمیسیون مالي انجمن صنفي کارفرمایي شرکتهاي توزیع برق که 
به شکل ویدیو کنفرانس برگزار شد، بیان کرد: باشیوع کرونا،اقتصاد برق نیازمند تدوین استراتژي عملیاتي 

و اثربخش است.
وي بر شناسایي واستفاده ازظرفیت هاي قانوني پیش بیني شده دربودجه سال جاري صنعت برق تاکید کرد.

"مهندس محمد اله داد" مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي نیز در این جلسه مدیریت هزینه 
ها، شناسایي وپیشنهاد خلق منابع جدید وکاهش هزینه ها را ضروري دانست.

اساسي  خریدکاالهاي  تاکیدبرانجام  انشعاب،  وواگذاري  انرژي  درآمد  برکاهش  کرونا  اثرات  ررسي  ب
موردنیازصنعت برق به روش خرید ملي یا منطقه اي جهت تسهیل درفرایندخرید وکاهش قیمت از موارد 

مطروحه در این جلسه بود.
دراین جلسه بر شناسایي وپیشنهادفرصتهاي شغلي پایدار و استفاده از وام خوداشتغالي تاکید شد .
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ــرژی  ــی ان ــس بین الملل ــنا، آژان ــزارش ایس ــه گ ب
)IEA( اعــالم کــرده ظرفیــت نیــروی تجدیدپذیــر 
جهانــی تحــت تاثیر نصــب تاسیســات فوتوولتائیک 
ــت،  ــاختمان ها و صنع ــا، س ــیدی در خانه ه خورش
ــد  ــد خواه ــد رش ــر ۵۰ درص ــال دیگ ــج س ــا پن ت
کــرد. در ایــن راســتا بــا توجــه بــه این کــه 
ــران  ــا در ای ــن نیروگاه ه ــدی ای ــار تولی ــب ب ضری
نســبت بــه میانگیــن جهانــی باالتــر اســت، دولــت 

درصــدد توســعه بیش تــر ایــن انــرژی پــاک اســت 
ــگاوات  ــزار م ــش از 1۵۰ ه ــا بی ــق برآورده و طب
ظرفیــت احــداث نیروگاه هــای خورشــیدی در 

کشــور وجــود دارد.
تجدیدپذیــر  انرژی هــای  بــاالی  پتانســیل های 
ــت موجــب شــده  ــت دول ــرد مثب ــا رویک ــراه ب هم
کــه اخیــراً بــا رشــد فزاینــده ایــن انــرژی مواجــه 
باشــیم، انــرژی کــه می توانــد تأثیــرات بســیاری را 

ــران داشــته باشــد.   ظرفیــت  ــرق ای در صنعــت ب
نیروگاه هــای تجدیدپذیــر کشــور در ســال های 
پــس از پیــروزی انقــالب بــا افزایــش چشــمگیری 
ــر  ــال حاض ــه در ح ــوری ک ــه ط ــوده ب ــه رو ب روب
ــی  ــاس مگاوات ــر در مقی ــروگاه تجدیدپذی 12۰ نی
بهره بــرداری  بــه  مــگاوات   8۰۰ ظرفیــت  بــه 
رســیده کــه ۵2 مــگاوات نیــز از آن بهــره وری 
انــرژی حاصــل شــده، عــالوه بــر ایــن 3۶2 
مــگاوات نیــروگاه تجدیدپذیــر و پــاک هــم در 

ــت. ــداث اس ــت اح دس
 ۵۵ شــده،  احــداث  نیروگاه هــای  مجمــوع  از 
ــش  ــت بی ــه ظرفی ــیدی ب ــوع خورش ــروگاه از ن نی
ــه ظرفیــت  ــادی ب از 3۶۰ مــگاوات، 19 نیــروگاه ب
ــروگاه  ــی نی ــوده و مابق ــگاوات ب ــش از 3۰۰ م بی
ــات  ــت تلف ــی کوچــک، زیســت توده و بازیاف برق آب
حرارتــی اســت. ایــن در حالــی اســت کــه ظرفیــت 
ابتــدای  در  کشــور  تجدیدپذیــر  نیروگاه هــای 
ــوده  ــگاوات ب ــش م ــر از ش ــالب کمت ــروزی انق پی
کــه ایــن رقــم در ابتــدای دولــت یازدهــم بــه 1۶۵ 

ــید. ــگاوات رس م
ــت  ــدای دول ــن بخــش در ابت مجمــوع ظرفیــت ای
دوازدهــم 3۴1 مــگاوات بــود کــه در دی مــاه ســال 
ــه  ــاه امســال ب ــگاوات و در بهمن م ــه ۷3۶ م 9۷ ب
8۰۰ مــگاوات رســیده اســت. ظرفیــت موجــود در 
ــا ســال  ایــن بخــش در زمــان حاضــر در قیــاس ب
نخســت دولــت دوازدهــم نشــان از رشــد نزدیــک 
ــت  ــال نخس ــا س ــه ب ــری و در مقایس ــه 2.۵ براب ب
دولــت یازدهــم حکایــت از افزایــش بیــش از ۵۰۰ 

درصــدی ایــن ظرفیــت دارد.
ــتفاده از  ــا اس ــاس آماره ــر اس ــود ب ــن وج ــا ای ب
مجموعــه انــرژی تجدیدپذیــر در ایــران هنــوز 
ــرژی در  ــرف ان ــد از کل مص ــک درص ــر از ی کمت

کشــور اســت و ایــن در حالیســت کــه ایــران 
ســاالنه حــدود 3۰۰ روز آفتابــی دارد و در چنیــن 
ــا  ــوان ب ــور می ت ــه از کش ــر نقط ــرایطی در ه ش
انرژی هــای  بــا  مرتبــط  فناوری هــای  توســعه 
تجدیدپذیــر، از ایــن منبــع پایان ناپذیــر بــرای 

ــرد. ــتفاده ک ــرژی اس ــن ان تامی
بــر ایــن اســاس اروپــا تــا ســال 2۰۵۰ قبــل از آنکه 
ــی خورشــید  ــد طالی ســوخت های فســیلی کمربن
ــرژی  ــد از ان ــد، 2۰ درص ــان برس ــه پای ــان ب جه
ــای  ــرمایه گذاری در بیابان ه ــق س ــود را از طری خ
ــه  ــی ک ــد طالی ــن کمربن ــع در ای ــورهای واق کش
دارای بیشــترین میــزان ســوخت های فســیلی نیــز 
هســتند، تامیــن کنــد. البتــه شــیوع ویــروس کرونا 
ــد  ــی و تولی ــت صنعت ــدن فعالی ــل ش ــث مخت باع
ــادی  ــیدی، ب ــع خورش ــرای صنای ــم ب ــات مه قطع
ــان  ــن شــده اســت. هم و مخــازن باطــری در چی
ــرای نفــت روی  طــور کــه افــت تقاضــای چیــن ب
بــازار جهانــی تاثیــر گذاشــته اســت، کنــدی رونــد 
ــر  ــای تجدیدپذی ــزات انرژیه ــات تجهی ــد قطع تولی
ــی  ــن جهان ــره تامی ــم در زنجی ــور ه ــن کش در ای
ــر انعــکاس پیــدا کــرده  ــرژی تجدیدپذی صنایــع ان

اســت.
ایــن وضعیــت منعکــس کننــده اهمیــت فزاینــده 
ــی از نفــت خــام  ــرژی جهان چیــن در بازارهــای ان
گرفتــه تــا مخــازن باطــری طــی دو دهــه گذشــته 
ــای  ــد و تقاض ــد تولی ــه در رون ــی ک ــت و زمان اس
بخشــهای  همــه  می شــود،  وارد  خلــل  چیــن 
ــا  ــا ب ــد. ام ــیب می بینن ــده و آس ــر ش ــرژی متاث ان
ــا  ــاک در دنی ــرژی پ ــد ان ــن وجــود مســیر تولی ای
ادامــه دارد و بــه نظــر مــی رســد کــه نــگاه جهــان 
بــه انــرژی هــای تجدیــد پذیــر تغییــر جــدی پیــدا 

کــرده اســت.

انرژی.های.پاک.ناکام.نمی.مانند
هرچند.طبق.پیش.بینی.اکونومیست.در.سال.2۰2۰،.مصرف.جهانی.تجديدپذيرهای.غیر.برق.آبی.با.رشد.
دو.رقمی،.41.درصد.افزايش.می.يابد.اما.اين.روزها.کرونا.بازار.اين.صنعت.را.نیز.خراب.کرده.اما.با.اين.

وجود.انرژی.های.پاک.با.تمام.قوا.به.مبارزه.با.اين.ويروس.برخاسته.اند.
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توضیح.توانیر.به.برخی.شايعات.
فضای.مجازی.در.خصوص.حذف.

قبوض.کاغذی.برق
با. برق. صورت.حساب. محاسبه. نحوه. .: ر ی ن ا و ت

حذف.قبوض.کاغذی.تغییر.نکرده.است.
پیرو طرح حذف قبوض کاغذی برق که پس از اطالع 
برق  صنعت  مجموعه  توسط  گسترده  ای  ه ی  ن ا س ر
تدای مهرماه سال 98 به اجرا درآمد، تاکنون  ب ا ز  ا
نوبت در فضای  با متنی یکسان در چند  تی  عا ی شا
مجازی منتشر شده است که شرکت توانیر به منظور 
شفاف سازی و جلوگیری از نگرانی هموطنان، نسبت 
به انتشار توضیح و روشنگری در این خصوص اقدام 
کرده است که آخرین مورد آن نیز مربوط به اوایل 

دی ماه 98 بود.
پیشین در فضای  انتشار مجدد شایعه  به  وجه  ت ا  ب
چندباره  تکذیب  و  پاسخگویی  وجود  با  و  زی  جا م
این شایعات در مصاحبه های مسئوالن صنعت برق، 
موارد ذیل مجددا و به منظور رفع هرگونه ابهام اعالم 

می گردد:
قبوض  صرفا  طرح  این  در  که  می شود  د  ی ک ا ت  -1
در  تغییری  هیچ گونه  و  شده  حذف  ق  ر ب ی  ذ غ ا ک
نحوه محاسبه قیمت برق رخ نداده و اقالم عوارض و 
آبونمان کماکان بر اساس مبلغ صورتحساب و تعداد 
روز های دوره قرائت محاسبه می شود و کاهش یا 
افزایش طول دوره قرائت، اثری در افزایش بهای برق 
مصرفی نخواهد داشت و صورتحساب برق مصرفی نیز 
از طریق پیامک به شماره تلفن همراه اعالم شده از 
سوی مشترکان که در سیستم های شرکت های توزیع 
نیروی برق ثبت شده است، ارسال خواهد شد. در 
عین حال مشترکان گرامی به منظور مشاهده قبض 
برق خود می توانند با مراجعه به پایگاه های اینترنتی 

سخنگوی.صنعت.برق:.کارت.شناسه.فقط.برای.برخی.مشترکان.
صادر.می.شود

.ســخنگوی.صنعــت.بــرق.گفــت:.کارت.شناســه.بــرق.فقــط.بــرای.مشــترکانی.صــادر.می.شــود.
کــه.دارای.نوعــی.ناتوانــی.بــوده.و.يــا.از.تلفــن.همــراه.برخــوردار.نیســتند.

"مصطفــی رجبــی مشــهدی" روز شــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا افــزود: کارت شناســه 
بــرق در ادامــه طــرح حــذف قبــض کاغــذی مطــرح شــده و فقــط بــرای مشــترکانی صــادر خواهــد شــد 
کــه توانایــی اعــالم قبــض خــود را بــه هــر دلیــل ندارنــد و یــا دسترســی بــه تلفــن همــراه بــرای ارایــه 

اطالعــات خــود ندارنــد.
وی ادامــه داد: کارت شناســه بــرای ایــن چنیــن افــراد صــادر مــی شــود تــا آنهــا نیــز بتواننــد بــه راحتــی 

از وضعیــت مصــرف خــود اطــالع پیــدا کننــد.
معــاون برنامــه ریــزی اقتصــادی شــرکت توانیــر گفــت: طــرح حــذف قبــض کاغــذی کــه از پارســال بــه 

مرحلــه اجــرا درآمــد همچنــان تــداوم دارد.
رجبــی مشــهدی ادامــه داد: عــالوه بــر ارســال پیامــک بــرای مشــترکان بــرق در ایــن طــرح کــه حــاوی 
ــق اپلیکیشــنی کــه طراحــی شــده  ــغ، دوره و میــزان مصــرف اســت مشــترکان مــی تواننــد از طری مبل

اطالعــات قبــض خــود را مشــاهده کننــد.
وی افــزود: متقاضیــان مــی تواننــد از طریــق مراجعــه بــه پایــگاه هــای اطــالع رســانی شــرکت های بــرق 
ــه صــورت الکترونیکــی مشــاهده کــرده و از عملکــرد دوره هــای  ــز همــه اطالعــات قبــض خــود را ب نی

مختلــف آگاهــی داشــته باشــند. 

شرکت های توزیع نیروی برق استان متبوع، نسبت 
به مشاهده تصویر قبوض برق خود که عینا همانند 
قبوض کاغذی پیشین بوده و امکان چاپ و مقایسه با 
ارقام و صورت حساب های گذشته را دارد، اقدام کنند.
با ویروس  مبارزه  به شرایط کشور در  وجه  ت ا  ب  -2
برای  خود  سهم  ایفای  با  نیز  برق  نعت  ص  ، ا ن و ر ک
قطع زنجیره انتقال، همه خدمات را خود به صورت 
الکترونیکی ارائه داده و حتی قرائت قبوض برق را نیز 
بر اساس روش هایی که اطالع رسانی خواهد شد، با 
کمک خود مشترکان )و بدون حضور مامور قرائت( 
انجام خواهد داد و در مجموع این طرح به عنوان 
یکی از نکات ارزشمند صنعت برق در مبارزه با کرونا 
محسوب می شود، چرا که از صدور قبوض کاغذی و 
حضور ماموران برای قرائت کنتور جلوگیری شده و 

راه انتقال از این طریق نیز شکسته می شود.
3- صنعت برق در خط مقدم خدمت رسانی به مردم، 
بیمارستان ها و همه دستگاه های خدمات رسان قرار 
دارد و در این شرایط که توصیه به خانه ماندن همه 
مردم می شود، بیش از 2۰ هزار نفر از همکاران ما، 
در نقاط مختلف کشور به صورت همزمان مشغول 
به کار هستند، تا هیچ مشکلی در تامین برق پایدار 
برای بیمارستان ها، مردم و ... به وجود نیاید؛ لذا از 
اصحاب رسانه و صاحبان کانال های اطالع رسانی در 
فضای مجازی، خواهشمند است در این شرایط که 
نیازمند آرامش هستیم، از انتشار اخباری که باعث 
تشویش اذهان مردم عزیز می شود بپرهیزند. ضمنا 
و  قانونی  پیگیری  برق  که صنعت  ر می شود  و دآ ا ی
قضایی از شایعه سازان و انتشار دهندگان شایعه های 
این چنینی که تاکنون چندین بار تکذیب و نسبت به 
شفاف سازی آن اقدام شده است، حق خود می داند 
و در صورت تکرار، نسبت به شکایت قضایی اقدام 

خواهد شد.
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اقتصاد ایران

متن کامل

تصمیمات.مهم.ستاد.ملی.مبارزه.
با.کرونا.درباره.زمان.و.شکل.

فعالیت.کسب.و.کارها.و.ادارات
تصمیمات.مهم.ستاد.ملی.مبارزه.با.کرونا.درباره.
ادارات. و. کارها. و. کسب. فعالیت. و.شکل. زمان.

اتخاذ.شد.
از  نقل  به  ایران  برق  صنعت  سندیکای  گزارش  به 
پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، رئیس جمهور 
امروز یکشنبه )1۷ فروردین( در جلسه ستاد ملی 
طرح  چارچوب  در  که  کرد  اعالم  کرونا  با  مبارزه 
متوسط  کارهای  و  کسب  هوشمند،  گذاری  فاصله 
و کم ریسک در استان های کشور، با مراعات دقیق 
فروردین  از 23  توانند  می  بهداشتی  های  پروتکل 
و  فعالیت کسب  اما  آغاز کنند  را  فعالیت خود  ماه 
کارهای پرریسک تا پایان فروردین همچنان متوقف 
خواهد بود تا بعدا راجع به آنها تصمیم گیری شود.

اظهارداشت:  روحانی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
کارهای  و  کسب  فعالیت  آغاز  تهران،  استان  برای 
متوسط و کم ریسک  از سی ام فروردین  و با رعایت 

و نظارت دقیق پروتکل های بهداشتی خواهد بود.
رئیس جمهور گفت: ادارات دولتی از 23 فروردین 
با دوسوم نیروها کار خود را ادامه می دهند و یک 

دارای  و  افراد مسن  با  اولویت  که  نیز  نیروها  سوم 
تصمیم  با  مجازند   ، است  ای  زمینه  های  بیماری 

ادارات مربوطه حضور نداشته باشند.
متن کامل سخنان دکتر روحانی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
می کنم  عرض  تبریک  را  شعبان  ماه  مبارک  ایام 
اینکه در روزهای پیش رو میالد صاحب  مخصوصاً 
زمان  و زمین مان حضرت ولی عصر)عج( را داریم، 
جوان ها  همه  برای  که  است  جوان  روز  هم  امروز 
مبارک باشد و فردا هم روز سالمت است که آن را 

به متولیان سالمت تبریک می گویم.
قبل از اینکه جمع بندی امروز را خدمت مردم عزیز 
اعالم کنم، چند نکته را توضیح می دهم. نکته اول 
مسأله  برای  حاضر  حال  در  که  روندی  در  اینکه 
مبارزه و مقابله با کرونا پیش رو داریم، هیچ اختالف 
نظری بین دستگاه های دولتی وجود ندارد. اوالً بین 
و  ندارد  وجود  نظری  اختالف  هیچ  سه گانه  قوای 
همه با هم داریم این کار را در کنار هم و در کنار 

نیروهای مسلح انجام می دهیم.
همه ارکان کشور همراهی می کنند و مقام معظم 
رهبری همه جا حمایت فرمودند؛ هر جا نیاز داشتیم 
را  نامه ای  کردیم،  عرض  خدمت شان  را  نکته ای  و 
کل  بنابراین  فرمودند.  همراهی  ایشان  فرستادیم، 
نظام یکپارچه است. حاال اینکه بدخواهان ما خیلی 

عصبانی و ناراحت هستند، خودشان می دانند.
این کرونا با همه گرفتاری هایی که برای ما درست 
آثار خوبش  از  یکی  و  داشته  آثاری هم  کرده یک 
نیروها  مردم،  دولت،  جامعه،  بیشتر  وحدت  همین 
و ارکان کشور است که بین همه آنها یک وحدت، 
کشور  سراسر  در  امروز  را  یکپارچگی  و  انسجام 

مشاهده می کنیم.
گزارشاتی هم داده شد درباره سالم و پاک شدن هوا 

بخاطر کاهش ترافیک که اینها هم جزو آثاری است 
بین  نه  نداریم،  اختالفی  هیچ  ولی  دارد.  کرونا  که 
وزارتخانه  بین دیگر  نه  و  بهداشت  و  وزارت صمت 
ها هیچ اختالفی نیست. یک چیزی را یک گوشه ای 
رسانه های  به  می دهد  می کند  پیدا  شیطانی،  یک 
خارج کشور و آنها آن مسأله را بزرگ می کنند. ما 

هیچ اختالفی در این زمینه نداریم.
برخالف بدخواهان و ضدانقالب که مردم را دعوت 
اقتصادی  فعالیت  و  بین سالمت  اینکه  به  می کنند 
مردود،  کاماًل  هم  این  کرد،  انتخاب  باید  را  یکی 
هم  و  اقتصادی  فعالیت  هم  است.  ناصواب  و  غلط 
پروتکل های بهداشتی هر دو در کنار هم قابل اجرا 
هم  اداری،  فعالیت  هم  است.  کردن  پیاده  قابل  و 
فعالیت تولیدی و بقیه فعالیت های اقتصادی همه 
باشد، منتها همه اصول و پروتکل هایی  برقرار  باید 
که وزارت بهداشت و درمان اعالم می کند نیز باید 

مراعات شود.
فاصله گذاری  یعنی  جدید  طرح  به  نسبت  امروز 
هوشمند بحث کردیم. عمده بحث جلسه ما در این 
زمینه بود. کارگروهی این موضوع را در این چند روز 
در وزارت کشور مورد بررسی قرار داده بود و کمیته 
اجتماعی و امنیتی ستاد یک جمع بندی داشت که 
در این جلسه ارایه شد. وزرا و مسئولین محترم هم 

این گزارش را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
خواست این کمیته و همچنین خواست وزارت صمت 
و فعاالن اقتصادی و اصناف یک بخش از جمع بندی 
تصویب  و  نظر  مورد  و  ارایه شد  بود که در جلسه 
تولید هیچ  البته در بخش  بود  اعضای جلسه  همه 
بخش های  همه  مانعی  هیچ  بدون  و  نداریم  بحثی 
با مراعات پروکل های بهداشتی فعالیت  تولیدی ما 
می کردند، اما برای خدمات اقتصادی و کسب و کار، 
امروز تصمیم گیری شد. یعنی پیشنهاد کمیته مورد 

تصویب قرار گرفت که از 23 فروردین، استان های 
کشور می توانند کسب و کارها را آغاز کنند. کسب 
و کارهای متوسط و کم ریسک، اما کسب و کارهای 
ممنوع  همچنان  فرودین  پایان  تا  فعاًل  پرریسک 
کنیم.  تصمیم گیری  برایش  بعداً  تا  می ماند  باقی 
پس کسب و کارهای پرریسک مثل مراکز ورزشی 
و فعالیت هایی که حضور جمعیت در آن نیاز است، 

همچنان تا اطالع ثانوی ممنوع است.
فعالیت  و  ریسک  کم  کارهای  و  کسب  بحث  در 
کسبه و فعالیت های اقتصادی که پرریسک نیست، 
فعالیت  فروردین  از شنبه 23  استان ها  در  بنا شد 
شان را با مراعات پروتکل هایی که وزارت بهداشت و 

درمان اعالم کرده، آغاز کنند.
هم  با  باید  و  شده  گذاشته  سایت  در  ها  پروتکل 
هماهنگ کنند و حتماً بر اجرای این پروتکل نظارت 
شود. خود اصناف باید نظارت کنند، اتحادیه ها فعال 
این  اصلی  مسئولیت  البته  و  کنند  نظارت  و  شوند 
است.  درمان  و  بهداشت  وزارت  عهده  بر  نظارت 
نیاز  اگر  امروز همچنین تصویب شد که  در جلسه 
داشتند نیروی بسیج هم برای اینکه این نظارت به 
نمی خواهیم  که  کندچرا  کمک  بگیرد،  انجام  دقت 
کسب و کار و فعالیت اقتصادی و اشتغال عزیزان ما، 
سالمت جامعه را تحت تأثیر قرار دهد بنابراین باید 

همه پروتکل ها را مورد مراعات قرار دهند.
 اما در استان تهران این فعالیت از شنبه 3۰ فروردین 
پروتکل های  همان  باید  هم  باز  و  شود  می  آغاز 
بهداشتی و همچنین نظارت در این زمینه به دقت 

انجام بگیرد.
از کمیته تبلیغات خواستیم در این زمینه طرح ها را 
آماده کند و اطالعاتی که باید به مردم داده شود، 
در صدا و سیما برای مردم توضیح داده شود که آن 
کسی که صاحب کار، مغازه و فروشگاه است نسبت 

http://www.ieis.ir/fa/news/5250/?l
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راهکارهای.پیشنهادی.به.دولت.
برای.حمايت.از.کسب.وکارهای.

متاثر.از.کرونا
گزارشی،. در. ايران. اتاق. پژوهش.های. مرکز.
کسب.وکارهای. از. حمايت. برای. را. راهکارهايی.

متأثر.از.کرونا.تهیه.کرد.
پایانی  روزهای  در  ایران  اتاق  پژوهش های  مرکز 
گزارشی،  در  ایران  اتاق  رییس  تأکید  با   ،98 سال 
راهکارهایی را برای حمایت از کسب وکارهای متأثر 
از کرونا تهیه کرد. این گزارش به تجربه کشورهای 
راههای  و  پرداخته  ویروس  این  کنترل  در  موفق 
مقابله با پیامدهای اقتصادی آن تشریح و در پایگاه 

خبری اتاق ایران منتشر شد.
بر همین اساس در نظر است نسبت به تکمیل آن 
و  اقدام  اتاق  نمایندگان  اعضای هیأت  با همفکری 
لذا  شود،  ذی صالح  مراجع  تقدیم  نهایی  گزارش 
هیأت  اعضای  تمامی  از  گزارش  این  بازنشر  ضمن 
سراسر  اقتصادی  فعاالن  و  ایران  اتاق  نمایندگان 
را  خود  پیشنهادهای  می شود  درخواست  کشور 
Jafari. ایمیل  نشانی  به  ماه  فروردین   2۰ تا 

پژوهش های  برای مرکز   pegah@gmail.com
اتاق ایران ارسال کنند.

طریق  از  حاضر  گزارش  تکمیلی  نسخه  همچنین 
پایگاه خبری اتاق ایران منتشر خواهد شد.

گزارش  این  در  ایران  اتاق  پژوهش های  مرکز   
کرونا؛  ویروس  با  گرفتار  ایران  »اقتصاد  عنوان  با 
تشریح  به  وکارها«  کسب  از  حمایت  ضرورت 
راهکارهای مقابله با پیامدهای اقتصادی شیوع این 

ویروس در ایران پرداخته است.
اقدامات  به  اشاره  ضمن  همچنین  گزارش  این  در 
کنترل  برای  چین  دولت  سوی  از  گرفته  صورت 

متن کامل

شیوع ویروس کرونا، تاکید شده است که » دولت ها 
میتوانند شیوع این بیماری را با ایمن سازی سیستم 
اوج  به  رسیدن  از  جلوگیری  کنند.  کند  درمانی، 
به معنی آن است که سیستم درمان، زیر  اپیدمی 
فشار بیش از حد توان قرار نگیرد. تا زمانی که تعداد 
مبتالیان در کشورها اندک باشند، می توان هر یک 
از افراد بیمار را تحت نظارت قرار داد، ارتباطات آنها 
را ردیابی و آنها را از عموم جمعیت جدا کرد. اما در 
صورت شیوع این بیماری در سطح جامعه، دولت ها 
از  شوند؛  آماده  اجتماعی  فاصله سازی  برای  باید 
مدارس،  تعطیلی  عمومی،  رویدادهای  لغو  جمله 

کاهش ساعات کار و...«
از  افزایش حمایت های مالی  این گزارش،  ادامه  در 
کسب و کارها، معافیت یا کاهش حق بیمه تأمین 
اجتماعی  تأمین  یارانه  ارائه  کارفرمایان،  اجتماعی 
یا  معافیت  متوسط،  و  کارهای کوچک  و  به کسب 
عوارض  حذف  وکارها،  کسب  بهای  اجاره  کاهش 
امکان  یا  معافیت  کارها،  و  کسب  بر  سربار  اداری 
کارها، تحریک  و  مالیات کسب  پرداخت  تأخیر در 
خرید  به  وکارها  کسب  تشویق  خارجی،  تجارت 
خدمات دورکاری، حمایت از سرمایه گذاران خارجی، 
حمایت از کسب وکارهای بهداشتی، پرداخت یارانه 
به  کارها  و  توسعه کسب  و  تحقیق  فعالیت های  به 
پیامدهای  با  مقابله  راهکارهای  ترین  مهم  عنوان 
اقتصادی ویروس کرونا عنوان شده است که توسط 
دولت چین اجرا و  ادامه به طور خالصه به توضیح 

آنها خواهیم پرداخت.
افزایش حمایت های مالی از کسب و کارها

تشویق بانک ها به تعدیل شیوه بازپرداخت وام ها، 
مالی  تأمین  امکان  و  وام ها  سررسید  دوره  افزایش 
استمهال  و  بازپرداخت  بدون  وام ها  تجدید  مجدد، 
وام  از  که  کسبوکارهایی  و  صنایع  بانکی  وام های 

استفاده  در صنایعی  برای سرمایه گذاری  دریافتی 
کرده اند که به شدت از شیوع ویروس کرونا آسیب 

دیده اند.
وام های  بازپرداخت  در  دولتی  تضمین های  افزایش 
اعطایی به کسب وکارهای خرد، کوچک و متوسط 
مختل  شان  فعالیت  کرونا  ویروس  تأثیر  تحت  که 

شده است.
بنگاه های  به  وام  اعطای  و  ها  وام  نرخ  کاهش 

اقتصادی زیاندیده از شیوع کرونا
تالش در جهت حفظ اعتبار بنگاه های آسیب دیده

و...
اجتماعی  تأمین  بیمه  حق  کاهش  یا  معافیت 

کارفرمایان
پرداخت  از  متوسط  و  کوچک  های  بنگاه  معافیت 

حق بیمه کارفرما
کاهش ۵۰ درصدی حق بیمه سهم کارفرما

بیمه  حق  پرداخت  زمانی  مهلت  افزایش  و  تمدید 
تأمین اجتماعی برای کارفرمایان به مدت 3 ماه پس 

از پایان اپیدمی
ویروس کرونا.

و ...
کارهای  و  کسب  به  اجتماعی  تأمین  یارانه  ارائه 

کوچک و متوسط
های  بنگاه  به  اجتماعی  تأمین  هزینه  کمک  ارائه 
مسیر  در  که  پکن  در  مستقر  متوسط  و  کوچک 

توسعه صنعتی این شهر فعالیت می کنند.
معافیت یا کاهش اجاره بهای کسب وکارها

های  دارایی  که  متوسط  و  کوچک  های  کت  ر ش
در  اند،  کرده  اجاره  دولت  از  را  خود  ای  مایه  ر س
تعلیق  زمینه  در  دولت  الزامات  از  پیروی  رت  و ص
مقررات  با  ها مطابق  فعالیت  از سرگیری مجدد  و 
صورت  در  بیماری،  شدن  اپیدمیک  از  شگیری  ی پ

عدم تعدیل کارکنان یا تعدیل حداقلی نیروی کار، 
می توانند از پرداخت اجاره بهای ماه فوریه معاف 

شوند.
حذف عوارض اداری سربار بر کسب و کارها

دفتری  و  اداری  های  هزینه  انواع  دریافت  تعلیق 
انواع  شامل  متوسط،  و  کوچک  وکارهای  کسب  از 
معابر،  و  جادهای  عوارض  با  مرتبط  های  هزینه 
عوارض فاضالب و پسماند و هزینه تجهیزات مرتبط 

با بازرسی های ویژه.
امکان تأخیر در پرداخت مالیات کسب  یا  معافیت 

و کارها
تعویق پرداخت مالیات تا 3 ماه

برای  دارایی  بر  مالیات  پرداخت  از  معافیت 
کسبوکارهای واجد شرایط

تحریک تجارت خارجی
معافیت از پرداخت تعرفه یا مالیات بر ارزش افزوده 

به منظور واردات تجهیزات مقابله با شیوع کرونا
تجارت  توسعه  سازمان  سوی  از  مثبته  اسناد  ارائه 
کسب  خارجی  طرفین  به  های  شانگ  بینالملل 
ماژور  فورس  شرایط  بروز  دلیل  به  که  وکارهایی 
خود  بین المللی  تعهدات  اند  نتوانسته  کرونا  شیوع 

را ایفا کنند.
حمایت و پشتیبانی از سرمایه گذاران خارجی

حمایت ویژه از پروژه های بزرگ سرمایه گذاری و 
همکاری نزدیک دولت های محلی با سرمایه گذاران 
آمده،  خارجی در مرتفع ساختن چالش های پیش 
به خصوص در خصوص اختالل های بخش ساخت 

وساز.
حفظ و برقراری تعامل با سرمایه گذاران خارجی

کمک به بازگشایی مجدد کسب وکارهای خارجی
و...

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%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B3%D8%A8%E2%80%8C%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/
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اقتصاد ایران

پیشنهادات.فوری.و.کوتاه.مدت.اتاق.بازرگانی.تهران.به.
دولت.برای.کاهش.اثرات.منفی.اقتصادی.کرونا

چگونه.می.توان.از.اقتصاد.
خانواده.و.بنگاه.ها.در.برابر.کرونا.

محافظت.کرد؟
اتاق.بازرگانی،.صنايع،.معادن.و.کشاورزی.تهران.
نهاد. عنوان. به. خود. نقش. ايفای. راستای. در.
يک. کشور،. اقتصاد. در. خصوصی. بخش. مرجع.
اقتصادی. کارشناسان. نظر. با. پیشنهادی. بسته.
تهیه.کرده.که.حاوی.اقدامات.عاجل.و.فوری.در.
کوتاه.مدت.برای.حمايت.و.پشتیبانی.از.خانوارها.
رئیس. توسط. که. بسته.ای. کسب.وکارهاست؛. و.
و. شده. ارسال. رئیس.جمهور. برای. تهران. اتاق.
نظر. و. نقد. دريافت. آماده. آن. تدوين.کنندگان.

صاحب.نظران.برای.بهبود.آن.هستند.
اتاق بازرگانی تهران که از ابتدای اعالم رسمی ورود 
ویروس کرونا به کشور و اتخاذ سیاست های مقابله 
کنترل،  برای  و  شده  کار  به  دست  ویروس  این  با 
ناشی  بیماری  و  ویروس  این  درمان  حتی  و  مهار 
از آن اقدامات قابل توجهی انجام داده است، اکنون 

توزیع  و  تامین  از  پس  خود،  اقدامات  دوم  گام  در 
کاالهای مورنیاز کادر درمان، روی جبران خسارات 
و زیان های ناشی از شیوع این ویروس و سیاست های 
مقابله ای با آن، روی اقتصاد خانوار و بنگاه ها تمرکز 

کرده است.
برای کنترل و مهار شیوع این ویروس، ضروری بود 
)و هم چنان هست( که بسیاری از کسب وکار فعالیت 
خود را متوقف و محدود کنند و افراد بسیاری ملزم 
و  دیگران  و  خود  سالمتی  حفظ  برای  که  شدند 
همراهی با سیاست های مصوب دست از کار بکشند. 
این افراد و بنگاه ها طی این مدت که هنوز چشم انداز 
ندارد،  وجود  شرایط  این  بقای  زمان  از  مشخصی 
بخشی  حداقل  باید  که  شده اند  زیان هایی  متحمل 
از آن به نحوی جبران شود. در غیر این صورت افراد 
و بنگاه ها ممکن است بدون توجه به محدودیت ها 
فعالیت خود را از سر بگیرند و ریسک ابتال و شروع 
که  این  یا  یابد  افزایش  همه گیری  از  دیگری  موج 
محدودیت ها  و  تعطیالت  دوره  شدن  تمام  از  بعد 
نداشته  فعالیت  تداوم  برای  توانی  افراد  و  بنگاه ها 
که  بیفتند؛ خطری  ورشکستگی  ورطه  به  و  باشند 
نه فقط اقتصاد و اشتغال و درآمد که زندگی و جان 

دهک های آسیب پذیر را هم تهدید می کند.
این  طی  بازرگانی،  اتاق  تحلیلگران  و  کارشناسان 
مدت با بررسی شرایط ایجاد شده و توان و ظرفیت 
اقتصادی  معضالت  تمامی  عین  در  دولت،  موجود 
که از دوره پیشاکرونا وجود داشته و دارد، بسته ای 
سیاستگذار  مشاوره  و  راهنمایی  برای  سیاستی 
بازرگانی  اتاق  رئیس  توسط  که  کرده اند  تدوین 
زمان  در  تا  شده  ارسال  رئیس جمهور  برای  تهران 

تصمیم گیری روی میز سیاستگذار باشد.
متن این بسته سیاستی پیشنهادی را اینجا دریافت 

و مطالعه کنید.

نانسی.کوئن،.استاد.مديريت.بازرگانی،.مدرسه.کسب.
وکار.هاروارد:..در.شرايط.سخت.به.آنچه.می.توانید.

ببخشید.فکر.کنید

اهمیت.هدف.و.نقش.برای.عبور.
از.بحران

وقتی.به.ديگران.کمک.می.کنیم،.حتی.با.کمترين.

چیزها،.ترس.فروکش.می.کند.و.بهتر.تمرکز.می.
کنیم.

انجام  به  را  مردم  بحران  از  عبور  برای  واقعی  رهبران 
خدماتی که به نفع همه مردم در  جامعه است، تشویق و  
وادار می کنند. آن ها به مردم کاری برای انجام دادن می 
دهند. برای مثال در جنگ داخلی ایاالت متحده آمریکا، 
آبراهام لینکن رییس جمهور این کشور مردم ایالت های 
شمالی را تشویق به حضور در جبهه های نبرد می کرد. 
زمانی که جنبش های حقوق مدنی در اواخر دهه 19۵۰ 
از  لوترکینگ  اوایل دهه 19۶۰ شتاب گرفت، مارتین  و 
تبعیض  به  و  بیایند  ها  به خیابان  پیروان خود خواست 
نژادی اعتراض کنند. فرانکلین روزولت در اولین مراسم 
برای جلوگیری  از مردم کشورش خواست  تحلیف خود 
از بحران بانکی، پول هایشان را در بانک ها سپرده کنند. 
بعد، همسر او ایلینور روزولت از زنان آمریکایی خواست در 
کارخانه ها کار کنند، زنانی که پدران، برادران، همسران 
و پسران آن ها در جنگ جهانی دوم به جبهه های نبرد 
اعزام شده بودند. در مقیاس کوچک تر، ارنست شاکلتون، 
خوب  های  نمونه  از  هم  جنوب  قطب  وجوگر  جست 
رهبری واقعی است. او در سال 191۵ عازم سفر به دریاها 
شد و زمانی که کشتی اش در یخ گیر کرده بود و او و 
خدمه اش مجبور به گذران زمستان بی رحم روی یک یخ 
شناور بودند، از هر یک از خدمه خواست که مثل گذشته 
به وظایف همیشگی شان عمل کنند. او می دانست انجام 
وظایف روزمره به حفظ نظم کمک می کند و مردان او را 

در این شرایط خطرناک در کنار هم نگه می دارد.

در بحران همه گیری بیماری کرونا، رهبران واقعی باید 
به کارکنان  باید  را دنبال کنند. آن ها  رفتارهای مشابه 
خود در کسب وکارها و مردم خود در  کشورها، کارها و 
وظایفشان  را یادآوری کنند. در سازمان هایی که خدمات 
ارائه می کنند، مثل نهادهای دولتی، بیمارستان  مهمی 
ها، خواروبار فروشی ها، تامین کنندگان دارو و تجهیزات 
پزشکی، کارخانه ها، مطبوعات، آزمایشگاه ها و سازمان 
های غیرانتفاعی که به فقرا و دیگران خدمات می دهند، 
»دلیل بودن« و اهمیت آن در بحران خیلی زود آشکار می 
شود،  با این حال بسیار حیاتی است که به افراد، حتی در 
این سازمان ها، نقش های کلیدی در این نمایش واگذار 
شود. در کسب وکارها، تعریف ماموریت های جدید برای 
کارکنان به عبور آسان تر از بحران کمک می کند. به یک 
نمونه در ایاالت متحده نگاه  کنید.  در نبراسکا خانواده 
شومایر سال هاست که یک ایستگاه توقف ماشین های 
سنگین را اداره می کنند. آن ها در این شرایط تالش می 
کنند به راننده کامیون هایی که کاالهای اساسی را در 
سراسر کشور جابه جا می کنند، به بهترین شکل ممکن 
خدمات داده و از آن ها پذیرایی کنند. اگر در بحران، در 
مورد آنچه خود یا گروه شما می توانند انجام دهند، تردید 

دارید، کمک به دیگران را در اولویت قرار دهید.
سال ها پیش، وقتی در یک دوره سخت از زندگی ام قرار 
داشتم، از پیتر گومز که در آن زمان کشیش کلیسای یابود 
هاروارد بود خطابه ای شنیدم که قدرت »بخشیدن« در 
تحوالت را به ما یادآوری می کرد. او گفت: »هنگامی  که 
در میان آشفتگی و فاجعه ای قرار می گیرید،، در  درون به 
دنبال نیرویی برای غلبه بر مشکالت بیرونی می گردید. در 
این شرایط چیزی که می توانید به دست آورید را دنبال 
نکنید، آنچه را جست وجو کنید که به شما بخشیده شده 
است، آنچه را جست وجو کنید که می توانید ببخشید«. 
وقتی به دیگران کمک می کنیم، حتی با کمترین چیزها، 

ترس فروکش می کند و بهتر تمرکز می کنیم.

http://www.tccim.ir/Images/Docs/Corona_Policies_TCCIM.pdf
http://www.tccim.ir/Images/Docs/Corona_Policies_TCCIM.pdf
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یادداشت

متن کامل

تبعات. و. تحريم. دوگانه. فشار. ايران. قتصاد. ا

عقیده. به. و. می.کند. تجربه. را. کرونا. يروس. و

اقتصاددان.ها.با.توجه.به.محدويت.منابع،.دولت.

بايد.سیاست.های.حمايتی.بهینه.اتخاذ.کرده.و.از.

اجرای.سیاست.های.حمايتی.کور.)نظیر.تخصیص.
ارز.ترجیحی.به.برخی.کاالها(.اجتناب.کند.

تسنیم،   خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  ه  ب
ژانویه  اواخر  در  چین  در  کرونا  ویروس  شیوع  ا  ب
و  اروپایی  کشورهای  در  آن  وشیوع  سرایت  و 
خاورمیانه،بازارهای مالی جهانی  در سراسر جهان 

واکنش گسترده ای نشان دادند.
ویروس  ریسک  اقتصادی،  کارشناسان  اعتقاد  ه  ب
توان  می  که  است  حدی  به    )19  Covid(رونا ک
آن را آغازی بر وقوع یک رکود در اقتصاد جهانی 

دانست.
بر  کرونا  ویروس  شیوع  اثرگذاری  میزان  لبته  ا
شیوع  و  بود  نخواهد  یکسان  مختلف  قتصادهای  ا

این ویروس می تواند بر اقتصادهای متکی بر درآمد 
داشته  ای  قابل مالحظه  تأثیر  از گردشگری  اشی  ن

باشد. 
از جمله اثرات جهانی شیوع ویروس کرونا عبارتند از  
افزایش بیکاری در جهان، تحمیل شوکهای سنگین 
به اقتصاد دنیا، لطمه سنگین به تجارت خارجی چین 
و اکثر کشورهای درگیر کرونا، احتمال بسته شدن 

درهای دنیا به روی تجارت خارجی و ...
به  شرایط  این  در  دولت ها  که  معتقدند  رخی  ب
از  آنها در داخل  سیاست کاهش واردات و ساخت 
طریق سیاستهای تضعیف پولها و در نتیجه افزایش 
رشد داخلی و صدور بیکاری به کشورهای مختلف 

روی می آورند.
اما تقریباً تمام کشورها به یقین رسیده اند که دوران 
پرتالطمی در حوزه اقتصادی خواهند داشت و طبعاً 

تالطم اقتصاد جهانی نیز افزایش پیدا می کند.
* زلزله در اقتصاد جهان به واسطه شیوع کرونا

بانک توسعه آسیایی 3 سناریو مختلف را در رابطه 
با هزینه مقابله با شیوع ویروس کرونا )کوید-19( و 
همچنین زیان ناشی از آن پیش بینی و اعالم کرده 
کرونا"این  شیوع  ماهه  شش  تداوم  صورت  در  ه  ک
اقتصاد  به  دالر  میلیارد   3۴۶.9 احتماال  یروس  و

جهان ضربه خواهد زد.
ضرر  ممکن  سناریوی  بهترین  گزارش"  براین  نا  ب
دو  تداوم  صورت  در  جهان  دالری  میلیارد   ۷ ۶.۶
ماهه ویروس است. همچنین ضرر 1۵۵.9 میلیارد 
دالری برای تداوم سه ماهه و ضرر 3۴۶.9 میلیارد 
دالری در صورت ادامه شش ماهه این ویروس پیش 

بینی شده است.
بنابراین تخمین زده می شود، رشد اقتصادی امسال 
به  جهان  و  آسیا  توسعه  حال  در  کشورهای  ر  د
سه  هر  در  یابد.  کاهش  بیماری  این  شیوع  لیل  د
این سناریوها"ضرر چین دو سوم کل ضرر جهانی 
میزان  به  نیز  جهان  کشورهای  سایر  بود.  واهد  خ

برابری از ویروس کرونا متضرر خواهند شد.
اقدام های  اولین  به  منجر  چین،  در  کرونا  نتشار  ا
محدودکننده اقتصادی شده است و برآورد می شود 
 ۴.۵ به  درصد  شش  رقم  از  چین  اقتصادی  شد  ر
درصد کاهش یابد که به معنی کاهش تقاضای کل 
در جهان است. کاهش تقاضا و کاهش رشد اقتصاد 
جهان منجر به کاهش تقاضا برای نهاده های تولید، 

از جمله نفت خام و فلزات شده است.
روبرو  کاهشی  فشار  با  اقتصاد  نیز  در طرف عرضه 
حتی  و  الملل  بین  تجارت  شدن  مختل  با  ست.  ا
وسیعی  طیف  ارزش  زنجیره  داخلی،  نقل  و  مل  ح
تولید  ظرفیت  و  شده  اختالل  دچار  محصوالت  ز  ا
واحدها به دلیل عدم دسترسی به نهاده ها کاهش 

می یابد.  
* تاثیر کرونا در اقتصاد ایران چقدر است؟

بسیاری  تاثیر  نیز  ایران  در  کرونا  ویروس  یوع  ش
باور  به  داشت؛   خواهد  و  داشته  داخلی  اقتصاد  ر  ب
کمی  داستان  ایران،  در  اقتصادی  ارشناسان  ک
اقتصاد  آسیب های  بر  عالوه  زیرا  است،  یچیده تر  پ
نفت،  به  وابستگی  دلیل  به  ایران  اقتصاد  هانی،  ج
تحریم های بین المللی، رشد منفی اقتصاد، تورم باال 

و ... آسیب های بیشتری را شاهد خواهد بود.
تبعات  و  تحریم  دوگانه  فشارهای  ایران  قتصاد  ا
هرچند  می کند،  تجربه  توأمان  را  کرونا  یروس  و
اقتصاددانان بر این باور هستند که چنانچه سریعتر 
واکسنی برای کرونا یافت شود، افتها کمتر بوده و 

اقتصاد سریعتر به روال عادی بازمی گردد.
در گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس منتشر 
معضل  با  حالی  در  ایران  اقتصاد  است:  آمده  کرده 
کالن  اقتصاد  متغیر های  که  شده  مواجه  رونا  ک
وضعیت مناسبی را نشان نمی دادند. براساس اعالم 
ایران رشد اقتصادی در 9 ماهه نخست  مرکز آمار 
رشد  و  درصد   ۷.۶ منفی  حدود  در   ،1398 ال  س
است.  بوده  صفر  تقریباً  نیز  نفت  بدون  قتصادی  ا
پایان  در  نیز  نقطه  به  نقطه  تورم  نرخ  مچنین،  ه
بهمن ماه 2۵ درصد بوده است. از سوی دیگر دولت 
به لحاظ منابع در تنگنا قرار دارد و کسری بودجه 
دولت یکی از معضالت مهم اقتصاد ایران برای سال 

1399 است.
در چنین شرایطی، هزینه های تحمیل شده در اثر 
اپیدمی کرونا و همچنین کاهش تولید ناشی از آن، 
رشد های  و  باالتر  تورم های  با  را  اقتصاد  ی تواند  م
اقتصادی پایین تر مواجه سازد. از بین رفتن برخی 
از  برخی  در  درآمد  شدید  کاهش  یا  و  مشاغل  ز  ا
از  و  اقتصادی می شود  رشد  کاهش  باعث  بخش ها 
طرف دیگر، برخی مشاغل دیگر مانند تولیدات مواد 
بهداشتی و… در این بازه زمانی رشد باالیی خواهند 

کرونا.با.اقتصاد.ايران.و.جهان.چه.می.کند؟

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-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F/
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یادداشت

متن کامل

يادداشت.مهدی.طبیب.زاده.برای.پايگاه.خبری.اتاق.
ايران

درس.های.کرونا.برای.جهش.
تولید

سـید.مهـدی.طبیـب.زاده،.رئیس.اتـاق.کرمان.

در.يادداشـتی.به.بررسـی.شـرايط.دستیابی.به.

جهش.تولید.در.شـرايط.شـیوع.کرونا.پرداخته.
است.

کشـور عزیزمـان روزهـای ابتدایـی سـال 99 را بـه 
دلیـل شـیوع ویـروس کرونـا بـا شـرایط عمومی و 
اجتماعـی مطلوبـی آغـاز نکـرد کـه این مسـئله بر 
روی سـایر بخش هـا ازجملـه اقتصـاد اثـر منفـی 
شـدید داشـت. اما بـا نامگذاری سـال 99 به عنوان 
رهبـری،  معظـم  مقـام  توسـط  تولیـد"  "جهـش 
می تـوان امیـدوار بود که صـدور بخشـنامه ها، ارائه 

تسـهیالت، همکاری سـازمان ها و هرانچـه که برای 
رونـق و جهـش تولیـد نیاز اسـت، بسـیار بیشـتر و 
بهتـر از سـال گذشـته باشـد. زیـرا تحقـق جهـش 
تولیـد نیازمنـد ایـن اسـت کـه هرگونـه تصمیـم، 
برنامه ریـزی و صـدور بخش نامه و دسـتورالعمل در 

کشـور در راسـتای افزایـش تولید باشـد.
نیـک می دانیم کشـور اکنـون درگیر بیمـاری کرونا 
اسـت و شـرایط ایجـاب می کنـد کـه همـه تـوان، 
امکانـات، تجربـه و برنامه ریـزی بخش هـای مختلف 
بـرای گـذر از ایـن شـرایط بـه کار گرفته شـود، اما 
دیـر یـا زود این بیماری از کشـور رخـت برمی بندد 
و روال عـادی زندگـی از سـر گرفتـه می شـود، پس 
در همیـن حـال و تـا فرصـت از دسـت نرفتـه باید 
بـرای سـایر برنامه های سـال جـاری ازجمله تحقق 
»جهـش تولیـد« چاره اندیشـی کرد. شـاید در حال 

حاضـر هم زمـان بـا تـالش بـرای مبـارزه بـا کرونـا 
فرآینـد  ایـن  در  خـورده  رقـم  اتفاقـات  از  بتـوان 
درس گرفـت و بـرای انجام سـایر برنامه هـا ازجمله 

»جهـش تولیـد« تجربـه آموخت.
کرونـا ثابـت کـرد، ریشـه کن کـردن مشـکل ها در 
سـایه مشـارکت، همدلـی، همراهـی و البتـه تعامل 
ممکـن اسـت. در کنـار فعالیـت همـه بخش هـای 
کشـور، از حاکمیـت گرفتـه تـا دولـت و نیروهـای 
مسـلح و مـردم، فعـاالن اقتصـادی نیـز بـا تالش و 
همراهـی، ضمـن افزایـش تولیـد نیازهـای درمانی، 
تأمیـن  بـرای  خیرخواهانـه  اقدامـات  انجـام  در 
نیازهـای دانشـگاه های علـوم پزشـکی فعـال بودند 
و نشـان دادنـد کـه مثـل همیشـه اولویت اولشـان 
سـربلندی و پیـروزی کشـور اسـت و ماننـد سـایر 
مـردم و بخش هـا در این مسـیر پیش قدم هسـتند. 
حـال اگـر همیـن همدلـی و تعامـل بـرای سـایر 
برنامه هـا ازجملـه »جهـش تولیـد« در دسـتور کار 
قـرار گیـرد، موفقیـت دور از دسـترس نخواهد بود. 
فعـاالن اقتصـادی طی سـال های گذشـته همراهی 
و تعامـل چندانـی از طـرف دولت مـردان مشـاهده 
نکردنـد کـه ایـن مهـم بـرای سـال جـاری یـک 

ضـرورت انکارناپذیـر اسـت.
بخـش  توانایـی  اثبـات  کرونـا،  درس  دومیـن   
خصوصـی بـود. تولیدکننـدگان نشـان دادنـد کـه 
درصورتی کـه  و  رادارنـد  تولیـد  افزایـش  تـوان 
گل  می تواننـد  شـوند  گرفتـه  بـازی  بـه  به خوبـی 
بکارنـد. زیـرا در بزنگاهـی کـه کشـور بـه ماسـک، 
دسـتکش، مـواد شـوینده و... ده هـا برابـر بیشـتر از 
شـرایط نرمـال نیـاز داشـت، تولیـد این گونـه اقالم 
چندیـن برابر شـد و توانسـتیم تا حد بسـیار زیادی 

نیـاز کشـور را رفـع کنیـم.
درس سـوم، تسـهیل فرآیندها و کاهش بروکراسـی 

موردنیـاز  اقـالم  واردات  در  تسـهیل  بـود.  اداری 
اولیـه،  مـواد  ترخیـص  در  تسـریع  همچنیـن  و 
تولیدکننـدگان  کـه  تجهیزاتـی  و  ماشـین آالت 
شـد  باعـث  داشـتند،  الزم  درمانـی  مراکـز  و 
تولیدکننـدگان دغدغـه ای غیـر از تولیـد نداشـته 
باشـند. اگـر همـکاری بیـن دسـتگاه های ذی ربـط 
بـرای ترخیـص مـواد اولیـه و همچنیـن تکنولوژی 
کارخانه هـا افزایـش یابـد می تـوان به جهـش تولید 

امیـدوار بـود.
البتـه عوامـل بسـیار زیـادی بـرای »رونـق تولیـد« 
بهبـود  ازجملـه  اسـت،  قبـل(  سـال  )نام گـذاری 
فضـای کسـب وکار، همراهی و تعامل دسـتگاه هایی 
ماننـد امـور مالیاتـی، گمـرک، بیمـه و... ، کاهـش 
بروکراسـی اداری، حـذف قوانیـن مزاحـم و... کـه 
بـرای جهـش تولیـد نیـز بایـد باقـوت بیشـتر در 
دسـتور کار قرار گیـرد زیرا همه این مـوارد ازجمله 
نیازهـای اساسـی این مهم هسـتند و بـدون تحقق 

آن هـا نمی تـوان دل بـه جهـش تولیـد بسـت.
 ازجملـه دیگـر راهکارهـای جهش تولیـد، می توان 
بـه تسـهیل فرآینـد صـادرات اشـاره کـرد. رونـق و 
جهـش تولیـد زمانـی امکان پذیـر اسـت کـه تعادل 
میـان عرضـه و تقاضـا برقـرار باشـد و وقتـی بـازار 
داخـل از تقاضا اشـباع شـد تنهـا راه جهـش تولید 

اسـت. صادرات 
کـه  اسـت  ضـروری  نکتـه  ایـن  ذکـر  پایـان  در 
بهتریـن  و  مهم تریـن  می توانـد  تولیـد«  »جهـش 
راهـکار نجـات اقتصـاد کشـور در شـرایط کنونـی 
باشـد، پـس همان طور کـه امکانـات و توان ها برای 
شکسـت کرونا بسـیج شـد، می تـوان انتظار داشـت 
کـه همیـن روال بـرای جهـش تولید تکرار شـود و 
درنتیجـه پویایـی اقتصـاد را بـه دنبال داشـته باشـد.

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%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7/%D8%AF%D8%B1%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF/
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نگاه آخر

اجرای.نورپردازی.سه.بعدی.در.برج.آزادی

https://www.irna.ir/photo/83734949/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C#gallery-18
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