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یادداشت مدیرمسئول

مقام معظم رهبری:سرآغاز
جمهـــوری  ارتـــش  کـــه  می کننـــد  ثابـــت  مـــا  بـــه  واقعیت هـــا 
هـــر  در  خـــود  همگـــن  ارتش هـــای  میـــان  در  ایـــران  اســـامی 

اســـت.  ممتـــاز  ارتـــش  یـــک  عالـــم  نقطـــه 
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کارنگی: دیل 
عظمت مردان بزرگ، از طرز رفتارشان

کوچک آشكار با مردمان 
می شود. 

Dale
Carnegie

کشور چین آغاز و با شتاب زیادی  کرونا از  شیوع ویروس 
کشور  کرد،  کشورهای دنیا از جمله ایران سرایت  به سایر 
این  انتقال  از  نتوانست  کشورها  سایر  نیزهمچون  ما 
ویروس و صدمات ناشی از آن مصون بماند، لذا شاهد 
آسیب های جانی، مالی و اقتصادی این ویروس بر پیکره 
که نگرانیهایی را  کشورمان هستیم  اقتصادی و سیاسی 
چه از لحاظ روانی وچه از نظراجتماعی ایجاد نمود، این 
کشور ما بلکه برای همه دنیا مشکالت  امرنه تنها برای 
که بازار رابطه  اقتصادی بسیاری به بارآورد، از آن جایی 
که  ای تنگاتنک با مشتری و خرید مردم دارد، هنگامی 
اقتصاد  باشند،  را داشته  بازارها  نگرانی حضور در  مردم 

و به ویژه اصناف با مشکل جدی روبه رو خواهند شد.
و  ویروس  این  زنجیره  قطع  منظور  به  اصناف  اتاق  بیماری،  شیوع  اثنای  در 
تعطیلی  جهت  کرونا  ویروس  با  مقابله  و  پیشگری  ستاد  تصمیمات  براساس 
رستوران ها،  همچون  پرخطر  صنفی  واحدهای  کاری  ساعات  کاهش  یا 
که نسبت به سایر صنوف از مشتریان  تاالرهای پذیرایی، آبمیوه و بستنی و... 
بیشتری برخورداربودند، اقدام به صدور اطالعیه های مختلفی نمود و در پی 
که فشار  این تعطیلی ها بسیاری از صنوف با چالش های جدی مواجه شدند 
مضاعفی را بر بازار وارد کرد، زیرا همان گونه که می دانیم بنگاههای اقتصادی اعم 
کالن و تجاری زنجیروار به یکدیگر مرتبط  کوچک، حتی  کننده، خرد و  از تولید 
شدند.  مواجه  مشکل  با  اقتصادی  حوزه های  اغلب  جهت  همین  به  و  بوده 
صورت  به  صنفی  واحدهای  در  مشاغل  ازصاحبان  بسیاری  اینکه  خصوصا 
نموده  جبران  را  آنها  روزانه  مایحتاج  هزینه های  که  دارند  درآمدزایی  روزمره 
و معیشتی جدی  اقتصادی  با مشکالت  پیاپی  تعطیلی های  افراد طی  این  و 
و  ماندگار  اثرات  تعطیلی ها  این  گفت  می توان  مجموع  در  شدندکه  مواجه 
که این تأثیرات تا مدتها  تأثیرگذاری را برای آنها در دراز مدت به دنبال داشته 
کرونا  کلی تمامی صنوف با نسبت های متفاوتی از  باقی خواهد ماند. به طور 
که وعده های حمایتی دولتی نتوانسته چراغ  آسیب دیده اند،  این درحالیست 

هیچ یک از آنها را روشن نگه دارد.
گر چه نمی توان صدمات و آسیب های جبران ناپذیر ناشی از شیوع ویروس  ا
کرونا  ویروس  موضوع  به  مثبت  جنبهء  از  گر  ا اما  گرفت،  نادیده  را   1۹ کوید 
کشورهای مختلف  کرونا در شهرها و  که با حضور ویروس  بنگریم، خواهیم دید 
کار و چه  کسب و  از لحاظ بهداشتی تغییر فرهنگ در شیوه های زندگی؛ چه در 
که این بیماری رعایت نکات بهداشتی  در اقتصاد و تولید ایجاد شده است، چرا 

کرد. اصولی را دربین مردم و به ویژه اصناف نهادینه 
به  صنفی  واحدهای  تعطیلی  ایام  در  توزیع  فرآیند های  تغییر  همچنین 
یافت  مردم  بین  ای  ویژه  مجازی،جایگاه  فضای  در  الکترونیکی  شیوه های 
از شیوع  بر پیشگیری  اینترنتی عالوه  کردن فروشگاه های  با فعال  که می توان 
کاهش هزینه های توزیع  کنترل ترافیک و آلودگی هوا،  گیر در  بیماریهای همه 
که در حال حاضر با  کاال مؤثر واقع شویم. همچنان  کاهش قیمت  و درنتیجه 
اما  نماید،  عمل  مؤثر  بسیار  توانست  مجازی  فروش های  کرونا  ویروس  آمدن 
که مشغول فعالیت هستند، وارد بستر  باید توجه داشت، فروشگاه های فیزیکی 
انجام  اتاق اصناف در حال  از سوی  آن  به  زمینه های ورود  که  مجازی شوند 
در  است  شایسته  همچنین  آمد.  خواهد  در  اجرا  مرحله  به  زودی  به  و  است 
ک بازار خورده اند و به ادبیات اقتصاد  که به اصطالح خا فضای مجازی افرادی 
ناشناس  رقبای  برخی  ورود  از  تا  وارد شده  این حوزه  واقف هستند در  بازار  و 
و  نموده  اجحاف  مشتری  حق  در  و  می زنند  آسیب  آن  به  که  بازار  با  ناآشنا  و 
باعث بدنامی و بی اعتمادی به فضای مجازی می شوند، جلوگیری بعمل آید.

تغییر فرآیند های توزیع 
به شیوه های الكترونیكی در فضای مجازی 

مهندس
محمود بنانژاد

رئیس اتاق
اصناف مشهد

 به نام خداوند رحمتگر مهربان / ما ]قرآن را[ در شب قدر نازل 
کرد / شب قدر از هزار ماه گاهت  کردیم / و از شب قدر چه آ  

 ارجمندتر است / در آن ]شب[ فرشتگان با روح به فرمان
کارى ]که مقرر شده است[ فرود آیند /  پروردگارشان براى هر 

 ]آن شب[ تا دم صبح صلح و سام است 
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یادداشت سردبیر

بنیان گذار انقاب اسامی ایران: 
ملـــت و ارتـــش از هـــم جدایـــی ندارنـــد. ارتـــش مـــا از ماســـت 
کشـــور ماســـت.  و مـــا از ارتـــش. ارتـــش مـــا ضامـــن اســـتقال 
ارتـــش مـــا پشـــتوانه ملـــت ماســـت. 

ضرب المثل مدیریتی:
که غنی ترند محتاج ترند! آنان  از تنگی چشم پیل معلومم شد 
کردن  آز آن ها به جمع  و  تفسیر: هر چه غنای اشخاص بیشتر باشد حرص 
زیادتر خواهد بود. امور خودشان  ادارۀ  برای  کسان  یا احتیاج آن ها به  مال 

گیر  و فرا کرونا  ویروس  انتشار  از  ناشی  بیماری  شروع  با 
زندگی  سبک  شیوع،  این  تبع  به  و  درجهان  آن  شدن 
غ از اثرات منفی  مردم با تغییرات جدی مواجه شد.فار
وارد  دنیا  اقتصاد  به  که  وضربه ای  فعالیت ها  کاهش   و 
شد،می توان با مدیریت موارد بحرانی تهدیدات ناشی 
ایران  اقتصاد  کرد،  تبدیل  فرصت  رابه  مشکالت  بروز  از 
کرونا و تحریم می باشد، هزینه های  تاثیر ویروس  تحت 
می تواند  آن،  از  ناشی  تولید  کاهش  و  شده  تحمیل 
اقتصادی  رشدهای  و  باالتر  تورم های  با  را  اقتصاد 
پایین تر مواجه سازد. از بین رفتن برخی از مشاغل و یا 
کاهش  از بخش ها باعث  کاهش شدید درآمد در برخی 
راه حل های ممکن  و  اما چاره  اقتصادی می شود  رشد 

کار بازنگری شود. کسب و  که استراتژی های  می تواند اینگونه باشد 
که   استفاده از فضای بوجودآمده در جامعه باید با رفع محدودیت ها،نواقصی 
کارهای  کسب و  بعلت عدم بکارگیری تکنولوژی و نبود یک فرهنگ ایده آل، 
آنجا  ایجاد شرایط مطلوب متحول شود واز  با  الشعاع قرارداده  را تحت  صنفی 
تازه ای  شکل  را  بازار  وتعامالت  زندگی  سبک  شده  جهانی  بسرعت  کرونا  که 

بخشیده است،
پروتکل های  رعایت  بر  اجبار  و  خانگی  کارها،قرنطینه های  و  کسب  تعطیلی 
بهداشتی نشان از عوض شدن شکل زندگی و یک جنگ نا برابر با این دشمن 
از تصور دارد، می باشد. روش های مختلف و  ج  انفجاری خار که موج  مخرب 

گرفته شد. کار  کسب وکار؛ به  جدید از سوی مسئولین وصاحبان 
سازی  چابک  و  قانونی  و  فرهنگی  اجتماعی،  فنی،  زیرساخت های  تقویت  با 
و عرضه محصوالت  تولید  انسانی، می تواند  منابع  ارتقاء دانش  و  کار  و  کسب 
افزایش  تولید،  کاهش هزینه های  انجام شود و سبب  ور  بهره  با هزینه  جدید 
رضایت مشتری، از بین بردن فعالیت های فاقد ارزش افزوده و افزایش رقابت 
که سبب افزایش سهم سود و تقویت سهم بازار شده و از تعدیل نیروی  شود 

کند.  انسانی و ایجاد بار تکفل بر اقتصاد ملی جلوگیری 
در  باالیی  پذیری  انعطاف  و  سرعت  از  که  کارهایی  و  کسب  سوی  به  حرکت 
پاسخ به محیط متغیر، ناپایدار و پیش بینی ناپذیر برخوردارند، راه حلی جدید 
کار به مثابه محور اساسی سرعت  کسب و  و حیاتی است. اهمیت چابکی در 
و سرمایه  از هدر رفت منابع  پذیری صنفی وجلوگیری  انعطاف  و  پاسخگویی 

ملی در مقابل تغییرات ایجاد شده است. 
با تمرکز بر سرمایه های انسانی خود و تمرکز بر اقدامات آنان مانند مدیریت بر 
مهارت نیروی انسانی، حقوق، دستمزد و آموزش و توسعه آنان با ارتقاء هر چه 
بر جلب رضایت مشتریان  این شرایط  کیفیت محصوالت؛ در  و  کمیت  بیشتر 

افزوده می شود.
کسب  استراتژی های  مجدد  بازنگری  در  باشیم  آن  دنبال  به  باید  بنابراین 
کار  این  کنیم،  سطح  هم  را  کار  و  کسب  استراتژی  و  انسانی  نیروی  کارمان  و 
کار، شنیدن و پاسخگویی  کسب و  کردن فرآیندهای  می تواند از نوع مهندسی 
برای  اساسی  ساخت های  زیر  که  اصوالجامعه ای  شود.ولی  محقق  آنان  به 
مقابله با بحران و شرایط مشابه نداشته باشد، ضربه پذیربوده و بسرعت از هم 

پاشیده و قبول شکست می نماید.
که سیستماتیک هم توان دفاعی  فرهنگ مقابله با بحران باید به نحوی باشد 
به پیچیدگی مشکالت محیطی  بتواند نسبت  باشد.تا  را داشته  و هم مقابله 
و  بازار  الزامات  از  ساختاری  چنین  یک  دهد.وجود  نشان  متقابل  کنش  وا
تاثیرات  و  اقتصادی...  مشکالت  با  مقابله  برای  سازی  مقاوم  جهت  جامعه 
بحران است.که با تغییرجهت استراتژیک واتکا به ظرفیت ها دربرابر یک آینده نا 
مطمئن می توان نسبت به عملیات اجرایی و فعالیت های ممکن و رسیدن به 

شرایط مطلوب در بحران ها )تحریم و حوادث(ادامه حیات داده و مجهز شد.

کرونایی  کسب وکار  چابكی فزاینده در دوران 

هادی مخملی
سردبیر ماهنامه 

اتاق اصناف
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فرادید 
درباره کرونا و پیامدهای اقتصادی آن

کرونا باعث از دست رفتن ۶.۷ درصد ساعات  انتظار می رود همه گیری ویروس 
کاری در نیمه دوم سال میالدی جاری شود. این امر مساوی با از دست رفتن شغل 
کار می کنند. برای نمونه، در  که به طور تمام وقت  کاری است  1۹5 میلیون نیروی 
کار خود را از دست داده اند. سه ماهه ابتدایی سال، حدود 5 تا ۷ میلیون چینی 

مسئله   مهمترین  به  تبدیل  کرونا  ویروس  شیوع 
طور  به  که  است  شده  جهانی  بهداشت  امروز 
کرده  مستقیم سالمت جوامع بشری را دچار مخاطره 
یکی  به عنوان  از دهه 80 میالدی  بشر  امنیت  است. 
از موضوعات اصلی سیاست جهانی و امنیت جهانی 
ویروس  این  همه گیری  است.  شده  گرفته  نظر  در 
در  عمومی  بهداشت  و  انسان  ایمنی  از  فراتر  اثراتی 
جهان بر جای نهاده است. اولین و مهمترین اثر این 
شد.  احساس  جهانی  اقتصاد  بر  شک  بدون  بیماری 

به نظر می رسد اقتصاد جهانی در حال حاضر متزلزل 
بیماری  این  که  نیست  مشخص  که  چرا است.  شده 
می توان  زمانی  چه  رفت،  خواهد  پیش  اندازه  چه  تا 
از نظر  را  قرار داد، چه آسیب هایی  کنترل  را تحت  آن 

سالمتی به انسان وارد می کند. 
گذشته از چین آغاز شد  که در ماه  شیوع این ویروس 
گرفت، به  کوتاهی سراسر جهان را فرا و در مدت بسیار 
است.  زده  آسیب  شدت  به  جهانی  اقتصاد  سیستم 
ایاالت متحده و چین در  با وجود جنگ تجاری بین 

تهدید  را  جهانی  اقتصادی  نظم  که  اخیر  سال های 
بدبینانه ای  تفاسیر  کارشناسی،  هیچ  ولی  می کرد، 
اما  نمی کرد.  بیان  جهان  اقتصادی  آینده  مورد  در 
عمیق تر  بسیار  بحرانی  به  کرونا  بیماری  همه گیری 
طور  به  و  شد  تبدیل  می رفت  انتظار  که  آنچه  از 
فزاینده ای آینده سیستم اقتصاد جهانی را نامشخص 

کرده است.
از  ناشی  بحران  بین المللی،  سازمان های  و  نهادها 
از  اثرگذارتر  و  را عمیق تر  کرونا  جهان گیر شدن ویروس 

کرونا، کشورهای بسیاری با این ویروس و پیامدهای آن درگیر   با شیوع ویروس 
شده اند. هر یک از کشورها نیز بنا به سطح توسعه یافتگی و تجارب خود اقدمات 
مختلفی برای مبارزه با این ویروس انجام داده اند که در پاره ای موارد می توان گفت 
این اقدامات اثربخش بوده و در مواردی دیگر نتیجه مطلوب را نداشته است، اما آنچه 
اهمیت دارد، تاثیر این ویروس بر ابعاد مختلف زندگی است. در این میان بررسی 
تاثیرات اقتصادی این ویروس خالی از فایده نیست زیرا بخش مهمی از مقابله با 
این ویروس به شناخت شرایط و پیامد های اقتصادی این ویروس بر کسب وکارها 
شود. منجر  اوضاع  بهبود  به  یا  و  شدن  بحرانی تر  به  می تواند  که  برمی گردد. 
گره خوردن مطالعات با اجرا می باشد به منظور  کرونا  یکی از دستاوردهای دوران 
کرونا دچار تنش نشوند باید  گیری  این که جامعه به خصوص اصناف در دوران فرا
فضایی روشن و شفاف از کسب وکار ایجاد شده و پیش بینی های علمی و همچنین 
راهکارهایی برای مدیریت یا کاهش پیامدهای منفی آن، اندیشیده و برنامه ریزی شود.

با توجه به مطالب فوق به منظور پرداختن بیشتر و تخصصی تر به ابعاد اقتصادی 
کرونا و پیامد های آن، واحد تحقیق و توسعه اتاق اصناف مشهد را بر آن  بحران 
گسترده و  با انجام مطالعات  که بنا به ضرورت و اهمیت این موضوع،  داشت 
تحقیقات میدانی در ابتدا به بررسی تاثیرات اقتصادی این ویروس بر جهان و 
ایران بپردازد و سپس بسته های حمایتی جهان و ایران را به تفصیل بیان کند در 
کسب وکار های شهر مشهد مقدس  ادامه ریسک ها و پیامد های این ویروس بر 
که بیشترین آسیب را از این ویروس دیده اند شناسایی شده اند. در  و صنوفی 
پایان بسته پیشنهادی اتاق اصناف مشهد در حمایت از صنوف به حوزه های 
کاهش  گردید و به واحدهای صنفی مشهد نیز پیشنهاداتی جهت  دولتی ارائه 
تا  شد  داده  کرونا  ویروس  شیوع  از  ناشی  پیامدهای  و  ریسک ها  منفی  اثرات 
کنش های منطفی و  صنوف بتوانند نسبت به اتفاقات غیرمنتظره این ویروس وا 
کارهایشان شود. کسب و  که منجر به حفظ اشتغال و بهبود  مثبت نشان داده 

بخش ۱

تاثیرات ویروس کرونا بر جهان

سقوط قیمت نفت

کاهش شدید اشتغال جهانی
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کرده و نسبت به شکل گیری  بحران سال ۲008 معرفی 
از احتمال منفی شدن  بحران بیکاری هشدار داده و 
رشد اقتصادی جهان در سال ۲0۲0 سخن می گویند. 

میالدی   ۲0۲0 سال  در  کرونا  ویروس  از  حاصل  رکود 
است؛  اقتصادی  بحران های  سایر  از  متفاوت  بحرانی 
ویروس  یک  شدن  پاندمیک  دلیل  به  تنها  نه  زیرا 
که  جدید و اثر آن بلکه در قرن اخیر اولین رکودی است 
به دلیل ترکیدن حباب در بازارها ایجاد نشده است. 
بزرگ ترین  کنونی  شرایط  در  کارشناسان  مجموع،  در 
عنوان  »بیکاری«  جهان  اقتصاد  برای  را  خطر 
گر شاهد رکود جهانی نباشیم، بعضی  می کنند. حتی ا
اقتصادهای جهان یا هیچگونه رشد نخواهند داشت 
شامل  این  بود.  خواهد  منفی  اقتصادیشان  رشد  یا 

بعضی از اقتصادهای بزرگ هم می شود. "
صندوق بین المللی پول در ماه ژانویه رشد اقتصادی 
کرد اما اخیرا  جهان در سال ۲0۲0 را ۳/۳ درصد اعالم 

تغییر  را  پیش بینی ها  کرونا  ویروس  همه گیری  گفت 
از  میزان  کمترین  به  امسال  اقتصادی  رشد  و  داده 

زمان بحران جهانی ۲008 می رسد. 
بانک توسعه آسیایی در رابطه با هزینه مقابله با شیوع 
کرونا و همچنین زیان ناشی از آن پیش بینی  ویروس 
شیوع  ماهه  شش  تداوم  درصورت  که  کرده  اعالم  و 
به  دالر  میلیارد   ۳4۶.۹ احتماال  ویروس  این  کرونا، 
کاهش  اقتصاد جهان ضربه خواهد زد. پیش بینی ها 
را  درصد   5 به  درصد   ۶ رقم  از  چین  اقتصادی  رشد 
خ  نر شاهد  تنها  نه  امسال  بنابراین  می دهند  نشان 
پایین رشد هستیم بلکه بهبود رشد اقتصادی هم در 
کل  تقاضای  کاهش  معنی  به  که  است  زمان بر  آینده 
اقتصاد  کاهش رشد  کاهش تقاضا و  در جهان است. 
اولیه  نهاده های  برای  تقاضا  کاهش  به  منجر  جهان 
نتیجه  در  می شود.  فلزات  و  خام  نفت  مانند  تولید، 
کشورهای در  گفت، رشد اقتصادی امسال در  می توان 

حال توسعه آسیا و جهان به دلیل شیوع این بیماری 
نیز  عرضه  طرف  در  باشد.  مواجه  شدیدی  افت  با 
کاهشی روبه رو است. با مختل شدن  اقتصاد با فشار 
تجارت بین الملل و حتی حمل و نقل داخلی، زنجیره 
ارزش طیف وسیعی از محصوالت دچار اختالل شده 
به  دسترسی  عدم  دلیل  به  واحدها  تولید  ظرفیت  و 
نهاده ها کاهش می یابد. می توان گفت بازارهای واقعی 
گر اینگونه پیش برود، بعید  جهانی متوقف می شوند. ا
آینده  سال  دو  تا  جهانی  اقتصاد  که  می رسد  نظر  به 
یابد. این وضعیت ممکن است به یک بحران  بهبود 
کشورهایی  می تواند  و  شود  منجر  جهانی  اقتصادی 
که اقتصادهای شکننده دارند را در تالطمات خود  را 
کرونا ممکن است اقتصاد  کنند. بنابراین، شیوع  غرق 
را به جای یک بحران مقطعی در یک بحران  جهانی 
در  ساختاری  وضعیت  تغییر  یک  و  برد  فرو  تاریخی 

اقتصاد جهانی را به ارمغان آورد. 

سقوط قیمت نفت 
اثرگذار  عامل  مهمترین  نفت  بازار  تقاضای  و  عرضه 
کرونا  ویروس  شیوع  است  ماده  این  جهانی  قیمت  بر 
فعالیت بسیاری از واحدهای صنعتی در جهان را محدود 
سفرهای  توقف  و  مرزها  شدن  بسته  کرده،  متوقف  یا 
تبع  به  و  تولیدی در چین  کاهش فعالیت های  هوایی 
کشور به عنوان بزرگترین  کاهش تقاضای نفت این  آن 
نفت  بهای  کاهش  در  جهان  خام  نفت  واردکننده 
تاثیرگذار بوده است در بخش عرضه نیز منازعات مربوط 
به جلسه اوپک بین کشور عربستان و کشور روسیه عاملی 
شد تا بهای نفت خام در اقصی نقاط دنیا به شدت افت 
کند نگرانی  از لبریز شدن ظرفیت مخازن و این پیش بینی 
کند  که افزایش تقاضای نفت در بازارهای جهانی روندی 
خواهد داشت باعث سقوط بیشتر قیمت نفت می شود. 
محصوالت  قیمت  کاهش  در  نفت  قیمت  کاهش  این 
کشورها  پتروشیمی نیز موثر خواهد بود با اینکه بعضی از 
بازگشایی  صدد  در  تعطیلی ها  و  محدودیت   کاهش  با 
عادی  زندگی  به  شهروندان  بازگرداندان  و  کار  و  کسب 
هستند، اطمینانی به سرعت گرفتن رشد تقاضا به چشم 

نمی خورد و این باعث افت بیشتر قیمت شده است. 

کاهش شدید اشتغال جهانی 
کار وابسته به سازمان ملل متحد  سازمان بین المللی 
کار در سطح جهان  کرونا بر نیروی  تاثیر شیوع ویروس 
کرده  را بدترین بحران از زمان جنگ جهانی دوم اعالم 
است شیوع این ویروس بر نیروی کار بسیار شدید خواهد 
بود. انتظار می رود همه گیری ویروس کرونا باعث از دست 
رفتن ۶.۷ درصد ساعات کاری در نیمه دوم سال میالدی 
شغل  رفتن  دست  از  با  مساوی  امر  این  شود.  جاری 
تمام وقت  به طور  که  کاری است  نیروی  میلیون   1۹5
سال،  ابتدایی  ماهه  سه  در  نمونه،  برای  می کنند.  کار 
کار خود را از دست داده اند.  حدود 5 تا ۷ میلیون چینی 
در  کارکنان  درصد  از  کار  بین المللی  سازمان  تخمین 
معرض خطر بیکاری در مناطق مختلف جهان در شکل 

زیر قابل مشاهده است. 

این که با چه سرعتی اقتصاد جهان در نیمه دوم سال میالدی 
جاری بهبود می یابد بستگی به زمان پایان این ویروس دارد و 
بعد از آن سیاست های اقتصادی اتخاذ شده از سوی دولت ها 

و جوامع بین المللی و درپی آن اشتغال جوامع گذاشته است.

بازارهای مالی و سهام 
بانک های مرکزی کشورهای مختلف از زمان آغاز بحران 
کرونا اقدام به کاهش نرخ بهره بانکی کرده اند تا با این ابتکار 
بتوانند از تعطیلی بنگاه های اقتصادی جلوگیری به عمل 
بانک های  اقدامات  که  نگرانند  سرمایه گذاران  آوردند. 
کافی  کرونا  مرکزی برای مبارزه با تبعات اقتصادی شیوع 
کرده اند.  سهام  فروش  به  شروع  رو  همین  از  و  نباشد 
بنگاه های  فعالیت های  کاهش  به  توجه  با  طرفی  از 
کثر کشورهای جهان به شدت  اقتصادی، ارزش سهام در ا
در حال کاهش است. برای مثال بورس آمریکا به کمترین 
است.  کرده  پیدا  افت  گذشته  سال  در ۳۳  خود  میزان 
کشورهای اروپایی نیز به   شاخص سهام بازارهای بورس 
کاهش ارزش قابل  کرونا ویروس با  گسترش شیوع  دلیل 
وجود  با  دارد.  ادامه  همچنان  که  شده  روبه رو  توجهی 
بازارهای  جهان،  اقتصاد  از  سیاه  چشم اندازی  ترسیم 
گانه  بود. بازارهای مالی آسیایی  جهانی شاهد رفتاری دو 
گذشته مواجه شده اند.  به  با افت شدیدی نسبت  نیز 

اقتصاد جهانی و چین 
کرونا خود را به  حدت و شدت تاثیرات مخرب بیماری 
 طور مشخص در چین نشان داده است. اقتصاد چین در 
گذشته بیش از هزار میلیارد دالر زیان دیده  ظرف دو ماه 
و این زیان ها همچنان ادامه دارد چرخه تولید در این 
کشور مختل شده است، شمار سفارش ها و در نتیجه 
شمار شاغالن در ماه فوریه در چین چنان کاهش داشته 
کنون،  گذشته سابقه نداشته است. تا که ظرف ۳0 سال 
مشاغل بیش از 10 میلیون نفر در معرض خطر جدی قرار 
گرفته و تداوم بحران می تواند به بیکاری آن ها منجر شود. 
کاهش قدرت خرید در چین می تواند ضربه  همچنین 

جدی به اقتصاد چین وارد کند.

بر اساس برخی تخمین ها انتظار می رود رشد اقتصادی 
کند و به 5/5 درصد تا 5 درصد برسد.  چین کاهش پیدا 
کشور در  که نرخ رشد اقتصادی این  این در حالی است 

سال گذشته میالدی ۶/1 درصد بوده است. 
گذشــته، اقتصــاد  در مقایســه بــا رخدادهــای مشــابه 
بســیار  ارتباطــات  دارای  حــال  زمــان  در  جهــان 
نقــش  چیــن  و  اســت  تنیده تــر  هــم  در  و  گســترده تر 
تجــارت  تولیــد،  کاال،  بازارهــای  در  بزرگتــری  بســیار 
مــاه  در  چیــن  صــادرات  دارد.  جهــان  گردشــگری  و 
مــارس نســبت بــه مــدت مشــابه در ســال قبــل شــش  
حــال  ایــن  بــا  یافــت.  کاهــش  درصــد  شــش دهم  و 
بــه ماه هــای  ایــن مــاه نســبت  وضعیــت صــادرات در 
کــه میــزان رکــود در آن هــا بیــش از 1۷  ژانویــه و فوریــه 
کــرده اســت. واردات  درصــد بــود به وضــوح بهبــود پیــدا 
کاهــش  چیــن در ماه هــای ژانویــه و فوریــه چهــار درصــد 
کاهــش در مــاه مــارس تنهــا 0/۹ درصــد  یافــت امــا ایــن 
کــه بعــد از یــک دوره طوالنــی تمرکــز بــر  کشــور  بــود. ایــن 
صــادرات، چنــد ســالی اســت رویکــرد تمرکــز بــر بازارهــای 
ــای  ــش تقاض کاه ــل  ــه، در مقاب ــی را در پیش گرفت داخل
بزرگ تریــن  کشــور،  ایــن  اســت.  آســیب پذیر  داخلــی 
بــزرگ  از شــرکت های  کارخانــه دنیــا اســت و بســیاری 
جهــان، بیشــتر از آنکــه محصوالتشــان را در آمریــکا یــا 
اروپــا بفروشــند، تولیداتشــان را در چیــن می فروشــند، 
وابســته  چیــن  داخلــی  تقاضــای  بــه  آن هــا  بنابرایــن 
گــر فقــط چیــن را هــم در نظــر بگیریــم،  هســتند، لــذا ا
کشــورهای جهــان را بــا  شــوک منفــی در چیــن، ســایر 
مشــکالت جــدی مواجــه خواهــد ســاخت. ایــن موضوع 
کوتاه مــدت، ســال۲0۲0، رشــد  تــا در  باعــث می شــود 
کمتــر باشــد. اقتصــاد جهانــی از پیش بینی هــای قبلــی 

 

تغییر رفتار در تقاضای مصرف کنندگان 
آسیب  دو  هر  تقاضا  و  عرضه  بخش  کرونا  بحران  در 
که در سبد مصرفی  کاهش فروش محصوالتی  دیدند. 
کاالهای اساسی محسوب نمی گردد و افزایش  خانواده 
مشاهده  همزمان  صورت  به  محصوالت  برخی  فروش 
تأمین،  زنجیره  توان  کاهش  با  می شوند. بخش عرضه 
تعطیلی واحدها، کاهش فروش، کاهش بهره وری مواجه 
مشتریان  خرید  رفتار  تغییر  با  تقاضا  بخش  در  و  است 
مواجه است. در واقع مشکل اصلی تغییر رفتار مردم و 
که ممکن است به افزایش بیشتر قیمت  دولت هاست 

مواد غذایی منجر گردد.  ۲00۹ ۲011 ۲01۳ ۲015 ۲01۷ ۲01۹
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کاهش شدید تولید 
کاهش عرضه و تقاضای جهانی برای  کرونا به  بحران 
شد  خواهد  منجر  میالدی  سال ۲0۲0  از  نیمی  حداقل 
که تولید چین در سال جاری  بررسی ها نشان می دهد 
کاهش خواهد یافت و با توجه به نقش چین در تجارت 
کشور های دنیا نیز  بین المللی تولید محصوالت در سایر 
تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. بخش تولیدات صنعتی به 
دالیلی مانند اختالل در عرضه مستقیم مشکالت مربوط 
چالش  با  تقاضا  کلی  میزان  کاهش  و  ارزش  زنجیره  به 
مواجه است. البته در بخش هایی مانند صنایع غذایی، 
تولید هم شده است.  افزایش  به  فروش منجر  افزایش 
که به دلیل  گذشت زمان این احتمال وجود دارد  ولی با 
مشکالت زنجیره تأمین، قیمت مواد اولیه باالتر برود و 
کرونا به اقتصاد  کاهش یابد. با وجود ضربه  کل  تولید در 
کاهش رشد اقتصاد جهانی، مهارت نظام های  جهانی و 
کرونا  کشورهای مهم درگیر در بحران  حکمرانی در عمده 
بحران  یک  وارد  را  جهانی  اقتصاد  که  است  حدی  به 
اقتصاد جهانی مشابه سال های دهه 1۹۹0 و سال های 
مهم  بخش های  دومینووار  سقوط  یعنی   ۲008-۲00۹

اقتصادی نکند. 

بحران بدهی های مردمی 
طبق آخرین برآوردها بدهی های شهروندان به بانک ها 
به 1۲  که نسبت  تریلیون دالر رسیده  به 4۷  در جهان 
سال پیش حدود 1۲ تریلیون دالر افزایش نشان می دهد. 
کل تولید ناخالص داخلی  این رقم معادل ۶0 درصد از 
گذشته است. نکته جالب اینکه، نسبت  جهان در سال 
در  کشور  اقتصاد  کل  به  شهروندان  مالی  بدهی های 
گذشته از 55 درصد  جوامع در حال توسعه طی ۲0 سال 
به نزدیک 80 درصد رسیده است. شهروندان این کشورها 
بدهکار  مالی  مؤسسات  و  بانک ها  به  دالر  تریلیون   ۲0
هستند. این در حالی است که یک سوم جمعیت جهان 
کرونا خانه نشین شده و بخش  کنون به خاطر شیوع  هم ا
قابل توجه آن ها شغل و درآمد خود را از دست داده اند. 
مردمی  بدهی های  وضعیت  که  می شود  پیش بینی 
شد.  خواهد  بدتر  کرونا  ویروس  تاثیر  تحت  بانک ها  به 
که دولت ها، شرکت ها و مردم از  کل وام هایی  همچنین 
بانک ها گرفته اند به ۲5۳ تریلیون دالر رسیده که سه برابر 

کل تولید ناخالص داخلی جهان است. 

صنعت گردشگری و توریسم 
کوتاه مدت ملموس و غیرقابل  کرونا یک  سری تاثیرات 
صنعت  بر  تاثیرات  این  مهمترین  از  یکی  دارد.  جبران 
حجم  از  موجود  بحران  شک  بدون  است.  گردشگری 
فعالیت  و  می کاهد  خارجی  و  داخلی  مسافرت های 
گردشگری و تمامی فعاالن صنعت توریسم  آژانس های 
همواره  گردشگری  صنعت  می دهد.  قرار  تأثیر  تحت  را 
مردم  بین  تعامالت  بر  مبتنی  و  اجتماع  تاثیر  تحت 
گردشگری،  صنعت  روزها،  این  دلیل  همین  به  است. 
یکی از متاثرترین بخش ها، از شیوع این ویروس است. 
بسیاری از شغل ها در این صنعت به صورت مستقیم و 
هتل ها  هوایی،  خطوط  دیده اند.  آسیب  مستقیم  غیر 
بابت  را  خسارات  بیشترین  تفریحی،  کشتی های  و 
متحمل  دولتی  دستورالعمل های  و  ممنوعیت ها 
شده اند. آنچه مسلم است، صنعت گردشگری جهان، با 
یکی از سخت ترین ضربه های تاریخ خود، روبه رو خواهد 
است  کرده  افت  شدت  به  گردشگری  تقاضای  شد. 
همچنین افول گرشگری چین، نیز همه دنیا را تحت تاثیر 
قرار خواهد داد زیرا گردشگری چینی ها، ارتباط مستقیم 

گردشگری جهان دارد و همه کشورها را تحت تاثیر قرار  با 
گردشگری، با  میدهد. برای بررسی دقیق ضرر صنعت 

شیوع کرونا، باید تا ریشه کن شدن آن صبر کرد. 

افرایش بودجه بهداشتی دولت ها 
کرونا و پیامدهای اجتماعی و مرتبط  شیوع ویروس 
وقایع  مهم ترین  از  یکی  عنوان  به  باید  آن  سالمت  با 
گرفته شود. آنچه این  اجتماعی بشر در قرن ۲1 در نظر 
کرده است، احساس جهانی ضعف در  ویروس را متمایز 
زندگی بیولوژیک انسان و نیاز به "جامعه استریل" و به 
دور از هرگونه مخاطره، می باشد. رویای "جامعه استریل" 
اساسا در تقاضای بشر برای زندگی جاودان پایه گذاری 
بیماری،  معرض  در  گرفتن  قرار  از  ترس  است.  شده 
منجر به رفتارهای غیرمنطقی در جوامع شده است. به 
که می توان دید مردم برای فرار از ویروس دست  طوری 
کثر  کاری می زنند. رفتارهای غذایی و سکونتی، ا به هر 
بهداشتی  کرده است. همچنین مطالبات  تغییر  مردم 
جدیدی در مردم از دولت ها به وجود آمده است دیر یا 
کرونا دفع خواهد شد، اما ممکن است  زود خطر ویروس 
شکل  به  ویروس  همین  یا  و  دیگری  کشنده  ویروس 
گزیر باید در برابر  جهش یافته بیاید. بنابراین دولت ها نا
کنند. به همین  کسب  حمله ویروس ها آمادگی دفاعی 
دلیل احتماال بعد از این بخشی از بودجه هنگفت نظامی 
یا  و  بازدارندگی  قدرت  برای  بیشتر  امروز  تا  که  کشورها 
پیشبرد دیپلماسی صرف شده در اختیار بخش بهداشت 
و درمان کشورها و به ویژه متخصصان علوم بیولوژیک قرار 
کسن با ویروس های  بگیرد تا بتوانند در ساخت و تولید وا

مهلک آمادگی کامل داشته باشند. 

ضرورت حرکت اقتصاد جهانی به سمت  
فناوری های جدید

و  کار ها  و  کسب  حرکت  اهمیت  کرونا  ویروس  شیوع 
و  نمایان تر  را  چهارم  صنعتی  انقالب  سمت  به  صنایع 
است  کرده  بیشتر  نیز  را  تغییر  این  وقوع  سرعت  شاید 
و  کارها  و  کسب  ویروس  این  شیوع  بحران  پی  در 
حوزه هایی که در زمینه فناوری های نو نظیر طراحی وب 
و فروشگا های دیجیتال فعالیت می کردند همچنان به 
کارهایشان  کسب و  کار خود ادامه داده اند حتی رونق در 
نیز دیده شده است و آن هایی که قابلیت تغییر و انطباق 
ماسک  تولیدی های  مثل  داشتند  را  فناوری ها  این  با 
و دستکش و مواد ضدعفونی کننده همچنین بسیاری 
تخصصی  دروس  تا  ماساژ  و  آشپزی  نظیر  آموزش ها،  از 
کثریت جوامع  دانشگاهی که بر روی اینترنت قرار گرفت و ا
بشری هم از این تغییرات استقبال کردند آسیب کمتری 
نسبت با سایر حوزه ها دیده اند. برای بیکار شدن نیروی 
دیجیتالی  اقتصاد  گسترش  پی  در  متخصص  غیر  کارگر 
صنعتی  انقالب  به  مثال  برای  بود  نگران  خیلی  نباید 
کارخانجات  که در پی مکانیزه شدن  کرد  می توان اشاره 
بزرگ بسیاری از کارگران ساده بیکار شدند، اما در ازای آن 
شغل های جدیدی پدید آمد، برای مثال لوله کشی آب 
کار  که به مردم آب می فروختند از  سقاءها و میراب ها را 
کرد یا شغل نعل بندی با ظهور ماشین های بخار  بیکار 
و در پی آن اتومبیل ها تقریبا از بین رفت، اقتصاد زندگی 
که یا دیگر نیستند و  خیلی افراد از طریق این شغل   ها 
تأمین  کرد،  مشاهده  آن ها  از  ردی  می توان  بندرت  یا 
گذشته هم بسیاری از افراد با این  می شده هر چند در 
تغییرات مخالفت می کردند، اما گذر زمان رضایت جوامع 
و مردم را به ارمغان آورد این تغییرات طبیعت هر تحول و 

پیشرفتی است. 

جمع بندی 
خیلی از مردم دنیا، قبل از آن که خودشان کرونا بگیرند 
کنند، با عوارض اقتصادی  و عوارض جسمی آن را تجربه 
کارشان را از دست داده اند،  این ویروس مواجه شده اند، 
درآمدشان کم شده و نگران خالی ماندن سفره و از دست 
برای دولت ها هم  رفتن سقف باالی سرشان هستند. 
که رکود اقتصادی ناشی از این شیوع  سؤال این نیست 
جهانی چقدر عمیق خواهد بود، بلکه مسأله این است 
کرد  کم  که چطور می شود اثرات درازمدت این بحران را 
فقر،  گسترش  جلوی  خانوارها،  اقتصاد  به  کمک  با  و 
بحران های  خالف  بر  گرفت.  را  بی خانمانی  و  گرسنگی 
از خشک  ناشی  و  مالی داشتند  ریشه  که عمومًا  قبلی 
شدن بازارهای سرمایه بودند، این بار مسأله خانه نشینی 
به  است.  مشتریان  و  کارکنان  اجباری  یا  خودخواسته 
عبارت دیگر شیوع این ویروس عماًل باعث کمبود نیروی 
کارها شده است. این  کسب و  کار و در نتیجه خوابیدن 
تفاوت باعث می شود نسخه بحران های قبلی، بیماری 
که  جدید را عالج نکند. با توجه به همه گیری و قرنطینه 
و هم  تولید  انجام می شود، هم  کشورها  از  در بسیاری 
تقاضا کاهش یافت. در بخش خدمات، گردشگری و سایر 
صنایعی که در تعامل مستقیم با مردم هستند، به شدت 
متضرر شده اند و این امر نیز به رکود شدید فعالیت های 
از جمله بخش  کل اقتصاد  که به  اقتصادی منجر شد 
مالی آن ضربه زده است. پیامدهای اقتصادی همه گیری 
ویروس کرونا بسیار بد خواهد بود، اما با این حال می توان 
کنون مؤسسات مالی باید  بر این پیامدها غلبه نمود. ا
کنش های  برای روبه رویی با بحران اقتصادی جهانی وا
جدی نشان دهند. نهاد مالی در راستای مقابله با بحران 
کمک های  کم بهره و ارائه  کرونا می توانند با ارائه وام های 
کاهش اثرات منفی بر فعالیت های  اضطراری به بازار، به 
کاالها  کاهش قیمت  کنند همچنین  کمک  اقتصادی 
کاهش شدید بهای نفت خام چالشی را برای  خصوصا 
که این مساله  کرده در حالی  کشورها ایجاد  بسیاری از 

می تواند به کشورهای وارد کننده این کاالها کمک کند.
که  بود  معتقد  فروید  زیگموند  آلمانی  روانشناس 
انسان ها بر اساس پیش فرض های ذهنی شان اندیشه 
کرونا در  که بحران  ترتیب  و داوری می کنند، به همین 
کارشناسانی  و  نکرده  ایجاد  تغییری  افراد  جهان بینی 
بودند،  آن  مخالف  یا  داشتند  باور  جهان روایی  به  که 
امروز هم بحران را بر همان مبنا تعبیر و تفسیر می کنند. 
بستن مرزها در شرایط بحرانی به معنی شکست ایده ی 
که  داده  نشان  بحران  این  بلکه  نیست.  جهان روایی 
مشکالت امروز بشر مشترک و فرا مرزی هستند، چنان 
که حتی رویدادهای محلی مثل سیل و زلزله یا جنگ نیز 
می تواند به مهاجرت دامن بزند و کشورهای دیگر را درگیر 
گاهی عمومی نسبت به گذشته بسیار افزایش  کند، زیرا آ
کرونا نشان داد امروز  یافته است. نکته مهم دیگر این که 
راه حل بحران ها نیز جهانی شده است، در حال حاضر 
کشورها با همکاری به دنبال  دیده می شود بسیاری از 
ماسک  ارسال  زمینه  در  و  هستند  کرونا  کسن  وا کشف 
و  شتافته اند  هم  کمک  به  پزشکی  تجهیزات  و  دارو  و 
دریافت هاند که در کنار هم می توانند موفق تر عمل کنند.
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کاهش جهانی قیمت نفت و محصوالت پتروشیمی 
انرژی  و  خام  مواد  قیمت  جاری  هفته های  در 
تحریم های  به  توجه  با  شد.  روبه رو  سقوط  با  عمدتًا 
هزینه  و  صادرات  شدید  کاهش  ایران،  علیه  گسترده 
مضاعف استخراج هر بشکه نفت در زمان محرومیت 
سودآوری  اینکه  ضمن  جهان،  روز  تکنولوژی  از 
و  نفت  قیمت  با  تنگاتنگی  ارتباط  نیز  پاالیشگا ها 
عماًل  که  گفت  می توان  دارد.  نفتی  فرآورده های 
دلیل  به  اما  یافت  خواهد  کاهش  کشور  نفتی  درآمد 
کشور، میزان  کاهش سهم نفت در بودجه سال آینده 
کاهش قیمت جهانی  آسیب پذیری اقتصاد ایران بر اثر 

کمتر است.  کشورهای منطقه  نفت نسبت به 
کم  آمدن قیمت نفت جزو  پایین  با  به ۲ دلیل  ایران 
ج از منطقه است،  کشورهای منطقه و خار خطر ترین 
کمتر  که ایران به دلیل تحریم ها  اولین دلیل این است 
که ایران  وارد بازار نفت می شود. دلیل دیگر این است 
وابستگی خود به درآمدهای نفتی برای سال آینده را 

کاهش داده است و تنها 10 درصد از بودجه  به شدت 
)میالدی(  امسال  مارس   ۲1 از  که  خود  آینده  سال 
از فروش نفت  از درآمدهای حاصل  را  شروع می شود 
ارائه  زمان  در  ایران  دولت  البته  کرد.  خواهد  تأمین 
الیحه بودجه سال 1۳۹۹ به مجلس، قیمت هر بشکه 
نفت در سال آینده خورشیدی را حدود 50 دالر برآورده 
که بر این اساس به نظر می رسد برآورد درآمد  کرده بود 
هزار   5۹0 روزانه  فروش  به  اتکا  با  دالری  میلیارد   10.۷
است.  بوده  گرفته  صورت   1۳۹۹ سال  در  نفت  بشکه 
کرونا  که با ادامه شیوع ویروس  این در شرایطی است 
درآمد  این  تأمین  نفت،  جهانی  تقاضای  کاهش  و 

کسری بیش از 50 درصد مواجه می شود.  می تواند با 

کاهش تقاضا داخلی 
گسترش ویروس  کاهش تقاضا اولین نشانه داخلی 
کاهش  با  فعالیت ها  از  بسیاری  بود.  کشور  در  کرونا 
تقاضا  منفی  شوک  ناحیه  از  و  شده اند  مواجه  تقاضا 

با  ایران  اقتصاد  در  بسیاری  فعالیت های  دسته 
گزارش معاونت  آسیب های جدی مواجه شده اند در 
کید  تا اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  اقتصادی 
که در مجموع 54 رسته شغلی بیشترین آسیب  شده 
کرونا دیده اند و »بخش خدمات با توجه به  را از شیوع 
کاربر بودن و داشتن باالترین سهم در تولید ناخالص 
داخلی ایران، بیشترین آسیب را دیده و بخش صنعت 
خرید  کاهش  باشد  مواجه  منفی  رشد  با  احتمال  نیز 
و  تولیدی  از  اعم  نیز  ُخرد،  کارهای  و  کسب  از  مردم 
صدها  و  صنفی  واحد  میلیون  چهار  حیات  خدماتی 
با تهدید  را  کوچک و ُخرد وابسته  هزار واحد تولیدی 
جدی روبه رو می کند. این واقعه زمانی بحرانی می شود 
خرید  برای  مردمی  تقاضای  عمده  آمار،  با  مطابق  که 
کاال در بسیاری از صنوف در اسفند ماه انجام میشده. 
کاهش فروش در این بخش ها زمینه را برای رکود  لذا 
کرده و رکود اقتصادی می تواند در بازه  کشور آماده  در 
با تداوم  کند.  کشور وارد  میان مدت آسیب جدی به 

کرونا، اقتصاد جهانی در ماه های اخیر به شدت   با پیدایش و شیوع ویروس 
ناشی  گسترده  بیکاری  و  اقتصادی  گیر  فرا رکود  است  گرفته  قرار  تاثیر  تحت 
سالمت  و  امنیت  حفظ  منظور  به  دولت ها  گزیر  نا سیاست های  اجرای  از 
برای  کوتاه مدت  در  حداقل  را  نگران کننده ای  چشم انداز  شهروندانشان، 
کمی  ایران، داستان  با شیوع این ویروس در  کرده است  ایجاد  اقتصاد جهان 
به  ایران  اقتصاد  اقتصاد جهانی،  بر آسیب های  زیرا عالوه  پیچیده تر می شود، 
دلیل وابستگی به نفت، تحریم های بین المللی، رشد منفی اقتصاد، تورم باال 
کرونا بر اقتصاد  آسیب های بیشتری را شاهد خواهد بود. احتماال تاثیر اپیدمی 
موارد  این  اجماع  و  باشد  اقتصادی  تحریم های  از  سنگین تر  مراتب  به  ایران 

کند.  می تواند به اقتصاد ایران ضربات بسیار سختی وارد 

کرد.  خواهد  آغاز  کرونا  از  ناشی  تاثیرات  با  99را  سال  ایران  داخلی  اقتصاد 
کارهای خرد زده است و با قطع  کسب و  که اولین ضربات خود را به  ویروسی 
ایرانی  خانوارهای  مصرف  الگوی  تغییر  و  کاالها  از  بسیاری  تولید  چرخه  کردن 
کاهش داده است. در پی آن عرصه اقتصاد با دشواری  توان تاب آوری تولید را 
دلیل  به  دولتی  تقاضای  ویژه  به  تقاضا  همچنین  بود  خواهد  روبه رو  کمبود  و 
را تجربه می کند. در نتیجه احتمال  کم سابقه  انقباضی  کاهش شدید درآمدها، 
ناشی  باالی  بیکاری  خ  نر با  سال،  ابتدایی  درماه های   99 سال  ایران  اقتصاد 
شده  تحمیل  هزینه های  شرایطی،  چنین  بود.  خواهد  روبه رو  کرونا  ویروس  از 
کاهش تولید ناشی از آن، می تواند اقتصاد را با  کرونا و همچنین  در اثر اپیدمی 

تر و رشد های اقتصادی پایین تر مواجه سازد.  تورم های باال

بخش ۲

تاثیرات ویروس کرونا بر ایران
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و محصوالت پتروشیمی

روابط اقتصادی ایران
کشورهای منطقه با 

کاالی قاچاقکاهش تقاضای داخلی افزایش 

اختال در تجارت با چینافزایش هزینه بخش درمان

کاهش اشتغال ملی گردشگری حوزه 

فرادید 
درباره کرونا و پیامدهای اقتصادی آن

ایران به 2 دلیل با پایین آمدن قیمت نفت 
ج از  کشورهای منطقه و خار کم خطر ترین  جزو 
که ایران  منطقه است، اولین دلیل این است 
کمتر وارد بازار نفت می شود.  به دلیل تحریم ها 
که ایران وابستگی خود  دلیل دیگر این است 
به درآمدهای نفتی برای سال آینده را به شدت 
کاهش داده است و تنها 1۰ درصد از بودجه 
سال آینده خود را از درآمدهای حاصل از 
کرد فروش نفت تأمین خواهد 
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این  بخش ها  این  فعالیت  رکود  و  موجود  وضعیت 
کرده  اصابت  نیز  بعدی  زنجیره های  به  تقاضا  کاهش 
کشاورزی  و با وقفه، فعالیت  زنجیره های بعدی مانند 
این  شد.  خواهند  روبه رو  تقاضا  رکود  مشکل  با  نیز 
که  اهمیت است  با  این منظر  از  به خصوص  موضوع 
حاضر  حال  در  است  ممکن  هرچند  فعالیت ها  برخی 
پیش بینی  اما  باشند،  نشده  روبه رو  جدی  مشکل  با 
رکود این فعالیت ها دور از انتظار نخواهد بود از طرفی 
کاهش شدید  کاهش خریدوفروش، باید شاهد  نیز با 
که در دوران تحریم  درآمدهای مالیاتی دولت باشیم 

نفتی، دولت به آن چشم دارد. 

بسته شدن مرزهای بین المللی 
از  بسیاری  بیماری  این  شیوع  گسترش  از  بعد 
خود  مرزها  بر  گسترده ای  محدودیت های  کشورها 
و  روند صادرات  به  احتمااًل  عامل  این  کردند.  اعمال 
واردات ایران لطمات جدی وارد می کند. برای بررسی 
و  واردات  آمار  اعالم  زمان  تا  باید  عامل،  این  اثر  بهتر 
گفت  کرد. شاید بتوان  صادرات در ماه های آینده صبر 
کاالیی  کاهش مبادالت اقتصادی و  اولین اثر ناشی از 
نشان  کاغذی  ارز  باالخص  ارز،  بازار  در  را  خود  کشور، 
عامل  یک  می تواند  کشور  صادرات  کاهش  دهد. 
بنیادین در رشد قیمت ارز در بلندمدت باشد؛ هرچند 
احتمااًل  تقاضا،  کاهش  به  توجه  با  کوتاه مدت  در 

کاهش قیمت باشیم.  شاهد 

کشورهای منطقه  روابط اقتصادی ایران با 
کاهش  درآمد های  از  نیمی  از  بیش  درحالی که 
کانال های تجارت  کشور تحت تحریم ها از محل  یافته 
افغانستان،  ترکیه،  امارات،  عراق،  مانند  منطقه ای 
تجارت  برای  چه  ایران  بزرگ  تجاری  وشرکای  ترکیه 
با  می شد،  تأمین  تحریم ها  زدن  دور  چه  و  مرسوم 
کاالهای  کرونا و هراس مصرف کنندگان  شیوع ویروس 
همسایه  کشور  مرزها ی  منطقه  کشورهای  در  ایرانی 
ایران، یکی پس از دیگری بسته  شده است. بنابراین، 
یافته  کاهش  به شدت  طریق  این  از  ایران  صادرات 
که  است. محدود شدن ارتباطات با این همسایگان 
هستند  نیز  ایران  به  گردشگر  ورود  مبادی  مهم ترین 

ضربات مهمی به اقتصاد ایران خواهد زد.
 

اختال در تجارت با چین 
حال  در  است  چین  ایران  تجاری  شریک  اولین 
ایران  نفت  رسمی  خریدار  تنها  کشور  این  حاضر 
دیگر  خریدار  مهم ترین  کشور  این  همچنین  می باشد 
و حدود  پتروشیمی است  ایرانی همچون  محصوالت 
 8 از  )بیش  کشور  غیرنفتی  صادرات  از  درصد   ۲۳
میلیارد دالر( در 11 ماهه ابتدای سال 1۳۹8 به چین 
صادرات  چین،  در  کرونا  ویروس  شیوع  با  است  بوده 
کاهش یافته، تجارت غیر نفتی  نفتی ایران به شدت 
چین  اقتصاد  رکود  با  شده  اختالل  دچار  نیز  چین  با 
نه  محصوالت  دیگر  یا  نفت  برای  تقاضایش  کاهش  و 
کاهش خواهد یافت بلکه  تنها قیمت این محصوالت 
کاهش  کاالهای ایرانی نیز  میل چین برای خرید سایر 

از  تعطیلی موقتی بسیاری  آن  بر  یافت. عالوه  خواهد 
اقتصاد  نیاز  مورد  کاالهای  که  چین  در  کارخانجات 
که  بود  خواهد  آن  معنای  به  می کنند  تولید  را  ایران 
کارخانه های ایرانی برای تأمین مواد مورد  شرکت ها و 
نیاز خود دچار مشکل خواهند شد. هر میزان بحران 
کرونا در چین دامنه دارتر شود مشکالت اقتصاد ایران 

عمیق تر خواهد شد. 

کاهش اشتغال ملی 
که  کارهایی  و  کسب  فعالیت  کرونا،  ویروس  شیوع 
متاثر  کرونا  بحران  از  مستقیم  غیر  و  مستقیم  طور  به 
کاهش فعالیت  کاهش داده است.  شده اند به شدت 
بیکاری در  به بحران  کسب وکارها می تواند منجر  این 
قرار  را تحت تاثیر  زیادی  رفاه خانوارهای  و  کشور شده 
کاهش سطح فعالیت های اقتصادی  دهد. تعطیلی و 
کار خواهد  کاهش تقاضای  نیز منجر به تعدیل نیرو و 
برخی  زیرا  یافت،  خواهد  کاهش  نیز  کار  عرضه  و  شد 
برخی  و  شده اند  درگیر  بیماری  با  مستقیما  که  افراد 
کاهش  که غیرمستقیم با اقدامات خودمراقبتی و  دیگر 
داد.  خواهند  کاهش  را  خود  کاری  ساعات  تعامالت، 
کاهش شدید  بنابراین به نظر می رسد در سال 1۳۹۹ با 
بود.  خواهیم  مواجه  اشتغال  کاهش  و  مشارکت  خ  نر
کسانی مانند  در این میان بیشترین ضربه اقتصادی را 
کارگران ساختمانی متحمل خواهند  دست  فروشان و 

که دارای شغل دائم نیستند،  شد 

افزایش هزینه های بخش درمان 
بوده  مواجه  مالی  تنگنای  با  دولت  که  شرایطی  در 
کاهش  کاهش درآمد های ناشی از تحریم و  و عالوه بر 
قیمت نفت و فرآورده های نفتی، با افزایش هزینه های 
داروهای  مانند  کرونا  از  ناشی  درمانی  و  بهداشتی 
جمله  از  پیشگیری  اقالم  و  درمان  برای  بهداشتی 
قرص های  دست،  ضدعفونی کننده  مواد  و  ماسک 
روبه رو شده  نیز  ویتأمین ها  انواع  ایمنی بدن،  تقویت 
به شدت  دولت  بودجه  کسری  که  دورانی  در  است 
افزایش یافته است، افزایش شدید هزینه های درمانی 
بودجه  به  دیگری  سنگین  ضربه  می تواند  کشور  در 
به منظور جلوکیری  نظر می رسد  به  کند..  وارد  کشور 
کرونا در نهایت هزینه ای  گسترش ویروس  از شیوع و 
بیش از 1000 میلیارد تومان به بخش سالمت و بودجه 

کشور تحمیل شود. 

کاالی قاچاق  احتمال افزایش 
به  توجه  با  و  کرونا  ویروس  همه گیری  و  وقوع  با 
افزایش  در  همسایه  کشورهای  از  برخی  سیاست 
کمبود و نیاز مردم به برخی  ذخیره سازی و در پی آن 
کشور  سطح  در  اساسی  کاالهای  و  بهداشتی  اقالم  از 
زمینه برای سوءاستفاده افراد فرصت طلب مهیا شده 
از  اقالم  این  عرضه  عدم  و  احتکار  با  عده ای  تا  است 
از  نیاز مردم  کاالهای مورد  با قاچاق  یه سو و عده ای 
طرف دیگر به فکر سودجویی های غیر قانونی باشند، 
اشتغال  و  اقتصاد  به  جدی  آسیب های  عمل  این  که 
کار و  برای توسعه نیروی  داخلی زده و نگرانی زیادی 

کشور ایجاد می کند.  سرمایه گذاری مولد در 

گردشگری  حوزه 
غیر  و  مستقیم  صورت  به  که  کارهایی  و  کسب 
از  یکی  و  بوده اند  فعال  گردشگری  حوزه  در  مستقیم 
محسوب  تحریم  دوران  در  رشد  و  اشتغال  موتورهای 
تعطیل  عماًل  کرونا  ویروس  شیوع  با  می شدند، 
شده  متوقف  نیز  اشتغال زا  صنعت  این  خ  چر و  شده 
زنجیره  در  فراوانی  فعالیت های  و  واحدها  و  است 
حمل  رستوران ها،  هتل ها،  جمله  از  آن  به  وابسته 
غذا  صنعت  پایین دستی های  و  باالدستی ها  نقل،  و 
آسیب دیده و کارکنان آن ها کار خود را از دست داده اند. 

جمع بندی 
کـــه بودجـــه دولـــت  کلـــی بایـــد توجـــه شـــود  بـــه طـــور 
کســـری بســـیار بزرگـــی بـــوده  پیـــش از ایـــن نیـــز دچـــار 
ـــد  ـــر خواه ـــل بزرگت ـــا معض کرون ـــروس  ـــیوع وی ـــا ش ـــت ب اس
کشـــور بـــر اســـاس صـــادرات  شـــد. بودجـــه ســـال 1۳۹۹ 
ــروش  خ 50 دالری فـ ــر ــا نـ ــت بـ ــکه نفـ ــون بشـ یـــک میلیـ
درهـــر بشـــکه تهیـــه شـــده اســـت. در ایـــن بیـــن، مـــا 
کاهـــش قیمـــت نفـــت ســـنگین ایـــران هســـتیم  شـــاهد 
محـــل  ایـــن  از  بودجـــه  کســـری  می رســـد  به نظـــر  و 
در  قابل توجـــه  اختـــالالت  باعـــث  خـــود  می توانـــد 
غ از ایـــن محاســـبات  ـــار ـــران شـــود. ف ـــی ای اقتصـــاد داخل
نکتـــه اساســـی دیگـــری نیـــز هســـت، پیـــش از آنکـــه ایـــران 
کرونـــا شـــوند، بحـــران ورشکســـتگی  گرفتـــار  و جهـــان 
صندوق هـــای بازنشســـتگی در ایـــران بـــه عنـــوان یکـــی 
از پنـــج بحـــران اساســـی ســـال های آینـــده ایـــران نـــام 
کمـــک هزینه هـــای دولـــت نباشـــد،  گـــر  بـــرده می شـــد. ا
کســـری بودجـــه  ایـــن صندوق هـــا قـــادر نخواهنـــد بـــود 
ـــی  ـــار مال ـــن ب ـــه شـــدن ای ـــا اضاف کننـــد. ب ـــران  خـــود را جب
کنـــون  گـــر از هـــم ا ســـنگین بـــر دوش ایـــن صندوق هـــا ا
برنامه هایـــی  و  نکـــرده  تغییـــر  بازنشســـتگی  قوانیـــن 
ـــت از ایـــن صندوق هـــا اجـــرا نشـــود، بحـــران  ـــرای حمای ب
کمتـــر از  در پـــی ورشکســـتگی ایـــن صندوق هـــا، بحرانـــی 

کرونـــا نخواهـــد بـــود. 
کرونــا بــرای دولــت و مــردم مشــکالتی  کــه  شــکی نیســت 
مشــکالت  ایــن  شــدت  اســت،  آورده  پدیــد  جــدی 
ــا چــه زمانــی  کرون کــه  ــه ایــن خواهــد داشــت  بســتگی ب
گــر شــیوع  کنتــرل می شــود. ا در چیــن، جهــان و ایــران 
کنــد و  کرونــا فراتــر از ســه ماهــه اول ســال ادامــه پیــدا 
ســه ماهــه دوم، تابســتان را هــم تحــت تأثیــر قــرار دهــد 
اقتصــاد ایــران ضرباتــی جــدی خواهــد خــورد. بایــد دیــد 
ــا ویــروس  ــه ب کنتــرل و مقابل ــی وضعیــت  در روزهــای آت
بــرای  کــه  سیاســتی  هرگونــه  می باشــد  چگونــه  کرونــا 
گذاشــته می شــود بایــد بــه  کرونــا بــه اجــرا  کنتــرل شــیوع 
طــور همزمــان بــه بررســی آثــار اقتصــادی آن نیــز بپــردازد 
کســب وکارها  و در مقابــل هرگونــه سیاســت حمایتــی از 
کــه صــورت می گیــرد، بایــد بــه طــور همزمــان  و مــردم 
کنــد. در نهایــت  کمــک  کرونــا نیــز  کنتــرل شــیوع  بــه 
کــه بــا توجــه بــه حساســیت بیش ازپیــش  امیدواریــم 
کنترل شــود  مــردم، بیمــاری در ایــران نیــز هــر چــه زودتــر 

ــوند.  ــی آن ش ــر و قربان ــری درگی کمت ــده  و ع

کند و سه ماهه دوم، تابستان را هم تحت  کرونا فراتر از سه ماهه اول سال ادامه پیدا  گر شیوع   ا
تأثیر قرار دهد اقتصاد ایران ضرباتی جدی خواهد خورد. باید دید در روزهای آتی وضعیت 

کرونا به  کنترل شیوع  که برای  کرونا چگونه می باشد هرگونه سیاستی  کنترل و مقابله با ویروس 
گذاشته می شود باید به طور همزمان به بررسی آثار اقتصادی آن نیز بپردازد اجرا 
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بخش ۳

بسته حمایتی جهان

اروپا 
کردن  سهل  با  اروپا  اتحادیه 
قوانین خود در این شرایط خاص 
به شرکت ها اجازه داده تا سقف 550 میلیون یورو وام 
خ سود بانکی از جمله اولین  کاهش نر کنند.  دریافت 

کشورها دست به آن زدند.  که بعضی  اقداماتی بود 

ایتالیا 
متمرکزی  اقدامات  ایتالیا  دولت 
انجام  ویروس  مهار  برای 
مردم،  شدن  خانه نشین  به  توجه  با  است.  داده 
ارائه  به  را  شرکت ها  ایتالیا  دولتی  وب سایت های 

خدمات آنالین تشویق کرده اند. خدماتی مثل آموزش 
دردسترس  امثالهم  و  داده ای  خدمات  و  الکترونیکی 
 ۲5 طرحی  ایتالیا  دولت  است.  گرفته  قرار  مردم 
میلیارد یورویی برای پشتیبانی از اقتصاد آسیب دیده 
کرد.  تصویب   1۹ کووید  ویروس  بحران  در  کشور  این 
ح، بازپرداخت وام ها برای شرکت ها و  براساس این طر
ح،  خانواده ها موقتا متوقف شده است. طبق این طر
بهداشتی  خدمات  به  کمک  برای  یورو  میلیارد   5/۳
کارمندان  و  خانواده ها  به  کمک  برای  میلیارد   10 و 
ایتالیا  دولت  همچنین  یافت.  خواهد  اختصاص 

برنامه های زیر را در دست اجرا دارد؛
سه  تا  مالیاتی  اظهارنامه های  ارسال  مهلت  تعویق   •

کارها. کسب و  ماه برای مردم و 
گاز و آب تا مدت  • تعویق مهلت پرداخت قبوض برق، 

مشخص شده از سوی دولت.
که  کسانی  مسکن  وام  اقساط  پرداخت  از  معافیت   •
برای خرید خانه اول خود وام گرفته اند، تا مدت معین. 
که به  کسانی  کم هزینه ماهیانه 500 یورو به  • پرداخت 
صورت خود اشتغالی فعالیت می کنند به مدت سه ماه.
از  دولتی  بخش های  کارمندان  دورکاری  تسهیل   •
طریق دریافت تجهیزات الزم همچون لپ تاپ و تبلت.
دولتی  کارمندان  قرنطینه  دوران  گرفتن  نظر  در   •
معادل طول درمان و بستری در بیمارستان پرداخت 

حقوق آنان بر همین اساس.

کشورهای مختلف  بسته های حمایتی 
کرونا، در حال حاضر باعث شده تا دولتها بودجه های متعددی برای مبارزه با شیوع این ویروس و آثار اجتناب ناپذیر آن در نظر بگیرند. لیکن  شرایط همه گیری 
گفته نماند  کرده اند. البته نا کافی جهت آمادگی داشته  اند، تدابیر بودجه  ای متناسب با سرعت و شدت شیوع بیماری اتخاذ  کشورها بدلیل اینکه فرصت  بیشتر 
کرونا نشانگر اتخاذ  کشورهای جهان برای مقابله با  کردند. نگاهی به بسته های حمایتی  کشورها نیز با تاخیر از بسته های حمایتی خویش رونمایی  که برخی از 

که در ذیل بسته های حمایتی برخی ازکشور های مختلف دنیا به تفکیک قاره ها قابل مشاهده می باشد.  سیاست ها و برنامه های مشابه با یکدیگر است 

کشـــورهای خارجـــی و بســـته های   کرده ایـــم اقدامـــات  گفتـــار ســـعی  در ایـــن 
ـــی و  ـــورد ارزیاب ـــا م کرون ـــروس  ـــیوع وی ـــا ش ـــه ب ـــورها را در مواج کش ـــن  ـــی ای حمایت
ج از مرزهـــای  کرونـــا در خـــار گرفتـــن شـــیوع ویـــروس  تحلیـــل قـــرار دهیـــم. بـــا شـــدت 
کشـــورها آشـــکارتر  چیـــن، بـــه تدریـــج ضربـــات مهلـــک ایـــن ویـــروس بـــر اقتصـــاد 
کاهـــش ســـفرهای هوایـــی و همچنیـــن  و  اســـت. بســـته شـــدن مرزهـــا  شـــده 
کســـب و  بـــه رکـــود، بیـــکاری و خســـارات بســـیاری از  کـــه  خانه نشـــینی افـــراد 
ـــه  ک ـــود  ـــا ب کرون ـــزرگ دامـــن زد فقـــط بخشـــی از تبعـــات شـــیوع  کوچـــک و ب کارهـــای 
هنـــوز ابعـــاد ضـــرر مالـــی آن بـــرای جهـــان مشـــخص نیســـت. بـــا ادامـــه ایـــن وضعیـــت، 
ـــود در  خ خ ـــر ـــن ن کمتری ـــه  ـــت ب ـــت نف ـــرد؛ قیم ک ـــقوط  ـــان س ـــی در جه ـــای مال بازاره

ــا  ــیاهی بی انتهـ ــی از ایـــن سـ ــرمایه گذاران نگرانـ ــید و سـ ــته رسـ گذشـ ــال  هفـــده سـ
کـــه  کردنـــد. بـــا جدی تـــر شـــدن وضعیتـــی  شـــروع بـــه فـــروش ســـهام های خـــود 
کشـــورهای جهـــان  ـــاه مـــدت متصـــور نیســـت،  کوت فروکـــش شـــدن آن دســـتکم در 
کردنـــد از جملـــه تزریـــق  گـــذر از ایـــن مرحلـــه ســـخت  بـــه معرفـــی اقداماتـــی بـــرای 
کارهـــای بی رمـــق و آســـیب  کســـب و  کمـــک بـــه  خ ســـود بانکـــی و  کاهـــش نـــر پـــول، 
ــرار  ــدف قـ ــان را هـ ــع درآمدشـ ــر منبـ ــات اخیـ ــه اتفاقـ کـ ــانی  کسـ ــن  ــده و همچنیـ دیـ
کـــه تمامـــی ایـــن اقدامـــات بـــر لـــزوم تهیـــه بســـته های حمایتـــی بـــرای  گرفتـــه اســـت، 
کرونـــا و همچنیـــن اهمیـــت ویـــژه  کارهـــای آســـیب دیـــده از شـــیوع ویـــروس  کســـب و 

ایـــن موضـــوع داللـــت دارد. 

که فروکش شدن آن  با جدی تر شدن وضعیتی 
کشورهای  کوتاه مدت متصور نیست،  دستکم در 
گذر از این مرحله  جهان به معرفی اقداماتی برای 
خ  کاهش نر کردند از جمله تزریق پول،  سخت 
کارهای بی رمق و  کسب و  کمک به  سود بانکی و 
که اتفاقات اخیر  کسانی  آسیب دیده و همچنین 
که تمامی  گرفته است،  منبع درآمدشان را هدف قرار 
این اقدامات بر لزوم تهیه بسته های حمایتی برای 
کرونا و  کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس  کسب و 
همچنین اهمیت ویژه این موضوع داللت دارد

فرادید 
درباره کرونا و پیامدهای اقتصادی آن
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 15 بازپرداخت  و  درصد  صفر  سود  با  وام  تخصیص   •
بازپرداخت  به  کمک  و  نقدینگی  تأمین  جهت  ساله 

وام های پیشین به صاحبان مشاغل خصوصی.
• تعلیق پرداخت هزینه های تأمین اجتماعی و عوارض 
هزینه ها. این  اقساطی  پرداخت  امکان  و  شهرداری 
و  مشخص  مدت  تا  مالیات  پرداخت  معافیت   •
همچنین پرداخت کمک های تأمین اجتماعی و رفاهی 
گردشگری. کن  اما و  هتل ها  در  شاغل  کارگران  برای 

سوئیس 
حمایتی  بسته  سوئیس  دولت 
کمک به  ۳۲ میلیارد دالری برای 
ابتدای  در  است.  یافته  اختصاص  کشور  این  اقتصاد 
دالری  میلیارد   10 دیگر  بسته  نیز،  ویروس  همه گیری 
کمک به بقای  تخصیص یافته بود. هدف این سرمایه 
میلیارد   ۲0 است.   1۹ کووید  شیوع  زمان  در  شرکت ها 
دالر از بسته یادشده به شرکت ها برای پرداخت وام ها 
و حل مشکل نقدینگی اختصاص یافته و شرکت های 
را  اجتماعی  بیمه  می توانند  بحران  در  آسیب دیده 
موقتا بدون سود به تأخیر بیندازند. این مزایا برای افراد 
سوئیس  دولت  کرد.  خواهد  صدق  هم  خوداشتغال 
که  کرد  همچنین از برگزارکنندگان رویدادهایی حمایت 
کرونا موفق نشدند نمایشگاه ها  به دلیل شیوع ویروس 
کسب  سود  درنتیجه،  و  برگزار  را  رویدادهای شان  و 
مرکزی  بانک  شده اند.  زیان  و  ضرر  دچار  و  نکرده 
کشور خواست  سوئیس عالوه بر این از بانک های این 
تا همزمان با تالش دولت برای افزایش تأمین اعتبار به 
منظور ممانعت از توقف چرخ صنعت، از پرداخت سود 
و بازخرید سهام خودداری کنند. بانک مرکزی سوئیس 
و  بانکی  نظام  برای  اعتبار  تأمین  افزایش  منظور  به 
همچنین جلوگیری از تمام شدن نقدینگی، تسهیالتی 
کووید-1۹« راه اندازی  را موسوم به »تأمین مالی مجدد 
کرده است؛ دولت سوییس همچنین از طرح اضطراری 
که براساس آن  کرد  ۲0.4 میلیارد دالری خود رونمایی 
که با آن ها داد  شرکت ها می توانند از طریق بانک هایی 
سقف  تا  بهره  بدون  دولتی  وام های  می کنند،  ستد  و 
500 هزار فرانک سوئیس دریافت کنند. شرکت هایی که 
کاهش چشم گیر درآمد شده اند نیز می توانند  متحمل 
 ۲0 سقف  تا  خود  سالیانه  فروش  درصد   10 اندازه  به 
کوتاه مدت ثبت نام  میلیون فرانک، برای دریافت وام 
درصد  تا 85  فرانک  هزار   500 از  بیشتر  وام های  کنند. 
توسط دولت ضمانت شده و نرخ بهره آن 0.5 درصد 
را  خواهد بود. تسهیالت مذکور به بانک ها این اجازه 
می دهد تا در قالب وام های با ضمانت دولت، از بانک 

کنند.  مرکزی نقدینگی دریافت 

انگلستان 
ضمن  هم  انگلستان  دولت 
بسته  بانکی  سود  خ  نر کاهش 
کرد. این دولت برای حمایت  نسبتا جامعی را معرفی 
وام تضمین شده  بزرگ  و  کوچک  کارهای  و  کسب  از 
جمله  از  کرد؛  معرفی  دالر  میلیارد   400 معادل  دولتی 
تعویق  بحران  این  از  گذر  برای  کشور  این  اقدامات 

نیازمند  افراد  برای  مسکن  وام  بازپرداخت  ماهه  سه 
بعضی  برای  مالیاتی  تجاری  معافیتهای  همچنین  و 
از پرداخت وجه  انگلیس  بوده است. دولت  خدمات 
 80 سقف  تا  کرونا  اثر  بر  شده  بیکار  شاغلین  به  نقد 
این  همچنین  است.  داده  خبر  آن ها  حقوق  درصد 
کارکنان  دولت نسبت به پرداخت 80 درصد از حقوق 
خانه نشین تا سقف ۲ هزار و 500 پوند )۲ هزار و ۹۳0 
که  کرد  اعالم  این  بر  عالوه  کرد.  اقدام  ماه  در  دالر( 
کارها می توانند تا سقف ۳0 میلیارد پوند )۳5  کسب و 
دارایی های  افزوده  ارزش  بر  مالیات  از  دالر(  میلیارد 
از  بیش  تزریق  اقدام  این  نکنند.  پرداخت  را  خود 
ناخالص  رشد  از  درصد   1.5 معادل  پوند  میلیارد   ۳0

کارها است.  کسب و  داخلی به 

فرانسه 
کشور وعده  در فرانسه دولت این 
داده  را  دالر  میلیارد   50 تزریق 
شرکت ها  از  حمایت  برای  شده  گفته  که  پولی  است؛ 
تا سقف  گذاشته شده است. دولت  کنار  کارمندان  و 
پرداخت  بیکار شده حقوق  افراد  به  1۶00 دالر در ماه 
می کند. دولت هم چنین از تخصیص 50 میلیارد یورو 
کارها خبر داده است.  کسب و  بودجه برای حمایت از 
دالری  میلیارد   4۹ کمک  هزینه  بودجه ی  همچنین 
کسب وکارها و اقتصاد فرانسه در طول  کمک به  برای 
کرفته شده است. این بسته با  کووید 1۹ در نظر  بحران 

اهداف زیر توزیع خواهد شد:
کاهش مالیات بیمه اجتماعی  •

مجبورند  که  افرادی  برای  بیکاری  کمک هزینه   •
کنند کار  نیمه وقت 

افراد  و  فروشنده ها  به  کمک  برای  سرمایه گذاری   •
خوداشتغال

میلیارد   ۳۲۷ کثر  حدا فرانسه  دولت  عالوه بر این، 
هم  کرد.  خواهد  پرداخت  کسب وکارها  به  وام  دالر 
کرونا  شیوع  دلیل  به  که  شرکت هایی  مالیات  چنین 
بخشیده  هستند،  ورشکستگی  و  فروپاشی  آستانه  در 
یورویی  میلیارد   4 ح  طر همچنین  فرانسه  می شود. 
استارتاپ های  به  کمک  برای  دالر(  )4.۳۳میلیارد 

گرفت.  فرانسوی در نظر 

اسپانیا 
از  حمایت  برای  اسپانیا  دولت 
این  اقتصاد  مختلف  بخش های 
که  داده  تخصیص  یورو  میلیارد   ۲40 حدود  کشور 
افراد  به  نقدی  یارانه  ارایه  صرف  مبلغ  این  از  بخشی 
برای  کشور  این  شد.  خواهد  کرونا  اثر  بر  شده  بیکار 
یورویی  میلیارد   8/۳ بودجه ی   ،1۹ کووید  با  مبارزه 
درمان  و  بهداشت  سیستم  به  دالری(  میلیارد   ۲/4(
داده  اختصاص  منطقه ای  و  ملی  سطح  در  کشور 
کسب وکارهای  و  دورکار  کارمندان  چنین  هم  است. 
کوچک ۶ ماه از پرداخت مالیات معاف خواهند شد. 
بیشتر  نقدینگی  یورو  میلیارد   14 با  برابر  معافیت  این 
گردشگری  صنعت  بود.  خواهد  اسپانیا  اقتصاد  برای 
اسپانیا  داخلی  ناخالص  از  درصد   ۳/1۲ تقریبا  که 

سفرها  لغو  به دلیل  روزها  این  می دهند،  تشکیل  را 
که  است  شده  متحمل  فراوانی  اقتصادی  ضررهای 
کمک به  کمک هزینه ای 400 میلیون یورویی نیز برای 

این بخش اختصاص داده شده است. 

آلمان 
بر  شده  بیکار  افراد  آلمان  در 
 5۶00 تا  می توانند  کرونا  اثر 
کنند.  دریافت  بیکاری  حقوق  دولت  از  ماه  در  یورو 
اقتصادی  مشکالت  با  مواجهه  در  کشور  این  دولت 
دستمزدها  پرداخت  به  کمک  جمله  از  برنامه هایی 
به  نقدی  کمک های  و  کار  ساعت های  کاهش  و 
از  کشور  این  دارد.  کوچک  و  متوسط  سازمان های 
مشکالت  برطرف کردن  برای  نامحدود  وام  برنامه ی 
جلوگیری  برای  مالیات  کاهش  و  شرکت ها  نقدینگی 
و  آلمان  دولت  عالوه بر این،  داد.  خبر  ورشکستگی  از 
کاری  ساعت های  کاهش  برای  سیستمی  مجلس 
دولت  گرفته اند.  نظر  در  افراد  اشتغال  تضمین  و 
بیش از 51۳ میلیارد دالر را به بانک دولتی برای این 
آلمان  دولت  همچنین  کرد.  خواهد  ضمانت  ح  طر
ایجاد  پیش نویس  جمله  از  اقدامات  از  مجموعه ای 
صندوقی  کرد؛  تصویب  را  اقتصادی  ثبات  صندوق 
به  یورو  میلیارد   100 سقف  تا  بودجه ای  آن  در  که 
عنوان  به  شرکت ها  سهام  مستقیم  خریداری  منظور 
توسط  آن ها  مالکیت  تغییر  از  ممانعت  برای  راهی 
صندوق  با  برلین  است.  شده  پیش بینی  خارجی ها، 
اقتصادی«،  »ثبات  عنوان  با  خود  تأسیس  تازه 
بحران  در  شرکت ها  از  محافظت  برای  را  خود  آمادگی 
مالکیت  تغییر  همچنین  و  ورشکستگی  برابر  کنونی 
ثبات مالی 400  کرده است. صندوق  ناخواسته اعالم 
که  میلیارد یورو وام ضمانتی را در اختیار شرکت هایی 
خواهد  قرار  هستند،  بازپرداخت  در  ناتوانی  خطر  در 
میلیارد   50 برنامه  شامل  نیز  العاده  فوق  بودجه  داد. 
کوچک  کارهای  و  کسب  به  کمک  به منظور  یورویی 
کرونا  بحران  دلیل  به  که  است  آزاد  مشاغل  با  افراد  و 
را  مستقیم  پرداخت  و  هستند  ورشکستگی  خطر  در 
کار  و  کسب  وسعت  به  بسته  و  یورو  هزار   15 سقف  تا 
برای آنان فراهم می کند. عالوه بر این، بسته مذکور 100 
میلیون یورو اعتبار دیگر را برای توسعه بخش دولتی 
کشور اختصاص می دهد؛ اعتباری  به بانک بزرگ این 
که در بحران  کارهایی  کسب و  که از طریق این بانک به 

کرونا دست و پا می زنند، وام داده خواهد شد. 

هلند 
حداقل  که  شرکت هایی  هلند  در 
متوسط  در  کاهش  درصد   ۲0 با 
دولت  از  می توانند  باشند  شده  مواجه  خود  درآمد 
چنین  هم  دولت  کنند.  تقاضا  وام  دریافت  برای 
کثر تا ۹0 درصد حقوق افراد بیکار شده را به آن ها  حدا
کرد. دولت برای ترغیب شرکت ها به  پرداخت خواهد 
تعدیل نکردن نیروها متعهد شده است بین ۷5 تا ۹0 
تا سقف ۳۲88 دالر  کثر  کارکنان و حدا درصد حقوق 

کند.  در ماه را به مدت 1۳ هفته پرداخت 

فرادید 
درباره کرونا و پیامدهای اقتصادی آن
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دانمارک 
است  کرده  اعالم  دانمارک  دولت 
ناخالص  تولید  کل  درصد   1۳ تا 
کرونا  پیامدهای  با  مقابله  به  را  کشور  این  داخلی 
نظیر  بسته هایی  همچنین  داد.  خواهد  اختصاص 
کارها، افراد بیکار شده و... توسط  کسب و  حمایت از 

کشور ارائه شده است.  این 

بلژیک 
در بلژیک دولت تا سقف 1400 دالر 
اثر  بر  شده  بیکار  افراد  به  ماه  در 
کارهای ضرر  کسب و  کرونا حقوق پرداخت می کند و از 
حمایت  و...  مالیات  جمله  از  سطوح  تمام  در  دیده 

کرد.  خواهد 

سوئد 
کاری  ساعات  برای  سوئد  دولت 
گرفته،  نظر  در  یارانه  کوتاه تر 
و  اعطا  ضمانتی  وام های  داده،  کاهش  را  مالیات 
طوالنی  بیکاری  ازمزایای  استفاده  برای  را  مقررات 
که در  کرد  کرده است. همچنین اعالم  مدت تسهیل 
از شیوع ویروس  اقتصادی ناشی  آثار  راستای تعدیل 
مناطق  به  کمک  برای  دیگر  دالر  میلیارد   ۲.۲ کرونا، 
در  سوئد  دولت  آورد.  خواهد  فراهم  شهرداری ها  و 
کشور  که رشد اقتصادی این  کرده  گزارشی پیش بینی 

کاهش یابد. در سال جاری 4 درصد 

روسیه 
این  توسط  روسیه  کشور  در 
دولت، دو برنامه ویژه اعطای وام 
کشور به اجرا درمی آید و مطابق آن بانک های  در این 
کشور در  کوچک این  روسیه به شرکت های متوسط و 
کنونی وام هایی با بهره پایین خواهند داد. این  شرایط 
بانکی شامل ۲0 میلیارد روبل )حدود ۲50  تسهیالت 
کارکنان  میلیون دالر( ازجمله برای پرداخت دستمزد 
گرفته شده است.  که یک ماه تعطیل شده اند درنظر 

استرالیا 
 10.8 حمایتی  بسته  استرالیا،  در 
کرونا  میلیارد دالری برای مبارزه با
گروه اصلی را به عنوان جامعه  اختصاص یافته و پنج 

گرفته است؛ هدف در نظر 
کمک هزینه به مبلغ ۷50 دالر برای افراد  • اختصاص 
واجدالشرایط با برآوردی در حدود ۶ میلیون و پانصد 

کشور هزار نفر در سراسر 
مشاغل  صاحبان  به  دالر  هزار   ۲1 مبلغ  پرداخت   •
به  مبلغ  این  تخصیص  و  کارآموز  با  همراه  کوچک 

صورت یارانه های پرداخت دستمزد. 
نقدی  کمک  دالر  هزار   ۲5 تا  هزار   ۲ بین  پرداخت   •

کوچک و متوسط گردش پول به مشاغل  برای 
 150 کمک های  همچنین  و  مالیاتی  تخفیف های   •
برای  سرمایه گذاری  به  تشویق  برای  دالری  هزار 

مشاغل دیگر )به جز شرکت های بزرگ(. 

برای  دالری  میلیارد  یک  مالی  صندوق  یک  ایجاد   •
شرکت های بزرگ 

نیوزلند 
کشور اعالم  در نیوزلند، دولت این 
کرد نیم میلیارد دالر نیوزلند ) ۳00 
ارزان قیمت در اختیار  آمریکا( تسهیالت  میلیون دالر 
گذاشتن بحران  کشور برای پشت سر  شرکت های این 
کرونا قرار خواهد داد. هم چنین از حضور خود در بازار 
خبر  معامالت  روند  در  ثبات  حفظ  از  اطمینان  برای 

داده است. 

آمریكا 
هزار  داده  وعده  آمریکا  دولت 
کشورش  اقتصاد  به  دالر  میلیارد 
 ۲50 گفته  کشور  این  جمهوری  رئیس  کند.  تزریق 
به  چک  ارسال  طریق  از  است  قرار  دالر  میلیارد 
شدن  خالی  با  شود..  پرداخت  آمریکایی  شهروندان 
در  هوایپمایی  شرکت های  مسافران،  از  هواپیماها 
میلیارد   50 به  نیاز  ماندن  سرپا  برای  متحده  ایاالت 
خ  گهانی نر دالر دارند. بانک مرکزی آمریکا در اقدامی نا
با  ادامه  در  و  و  داد  کاهش  درصد  نیم  را  بانکی  سود 
خ را به صفر رساند. این اقدام  کاهش مجدد آن این نر
برای قرض  کارها  و  کسب  و  افراد  بیشتر  برای تشویق 
با توجه  می گیرد.  انجام  مالی  مؤسسات  و  بانک ها  از 
کاخ سفید از بسته  کووید 1۹،   به پیامدهای اقتصادی 
ح  طر اجرای  با  داد.  خبر  دالری  تریلیون   ۲ حمایتی 
درصد   ۲0 به  متحده  ایاالت  در  بیکاری  خ  نر مذکور، 

خواهد رسید. این بسته شامل موارد زیر است:
یا  مستقیم  پرداخت  برای  دالر  میلیارد   550 تا   500  •

کاهش مالیات
کسب وکارهای  کمک به  • ۲00 تا ۳00 میلیارد دالر برای 

کوچک
شرکت های  به  کمک  برای  دالر  میلیارد   100 تا   50  •

هوایی و صنایع مرتبط
متعددی  حمایتی  بسته های  همچنین  کشور  این 
کمک   و  ویروس  گسترش  سرعت  کاهش  هدف  با 
مشاغل  که  است  کرده  تصویب  آمریکایی هایی  به 
به  ویروس  گسترش  با  داده اند.  دست  از  را  خود 
میان  در  بیکاری  از  ترس  آمریکا،  مختلف  ایالت های 
شهروندان افزایش یافته است. عالوه بر این، براساس 
در  بیکاری  خ  نر بانک،  این  جدید  پیش بینی های 
اوج  به  ۲0درصد  رکورد  با  جاری  سال  دوم  ماهه  سه 
که ۲5 میلیون نفر در این برهه  خواهد رسید به طوری 
شغل خود را از دست خواهند داد و دولت امریکا را با 
کرد. از طرفی ضعف  چالش های فراوانی روبه رو خواهد 
کردن وعده های خود و عدم  دولت در تحقق و اجرایی 
کشور را در ضعیف ترین  کفایت در مدیریت بحران این 

و بحرانی ترین وضعیت خود قرار داده است.

کانادا 
میلیارد   18.۶ بسته  کانادا  دولت 
دالری برای حمایت از خانواده ها 

کرونا تصویب  کارهای متاثر از شیوع ویروس  کسب و  و 
کرد. عالوه بر این، از طریق بخشش مالیات های معوق 
میلیارد   55 کمک  کارها،  و  کسب  و  خانواده ها  به 
مجموع  آورد.  خواهد  فراهم  آنان  برای  نیز  را  دالری 
اقدامات اتخاذ شده بیش از ۳ درصد از رشد ناخالص 
مرکزی  بانک  انداخت.  خواهد  گردش  به  را  داخلی 
اقتصاد  و  مالی  نظام  از  حمایت  برای  تالش  در  کانادا 
خ بهره شبانه خود  کرونا، نر کشور برابر اپیدمی جهانی 
کاهش داد. به این ترتیب  را به اندازه 50 نقطه واحد 
کاهش یافت؛  خ بهره شبانه از 0.۷5 به 0.۲5 درصد  نر

برزیل 
کشور  در برزیل، بانک مرکزی این 
کاهش  درصد   0.5 با  را  بهره  خ  نر
به ۳.۷5 درصد رساند. این بانک هم چنین از تزریق 
برای  بازارها  به  نقدینگی  میلیارد   15 حدود  مبلغی 
حمایت از مشاغل و جلوگیری از ورشکستگی مشاغل 

خبر داده است. 

آرژانتین 
 151 ماهانه  یارانه  آرژانتین  دولت 
دالری به طبقات فرودست درنظر 
گرفته و قیمت کاالهای اساسی ثابت نگه داشته می شود 
را  مرتبط  موارد  سایر  و  بانکی  مالیاتی،  برنامه های  و 
است.  گرفته  نظر  در  کارها  و  کسب  از  حمایت  جهت 

پرو 
کمک نقدی ماهانه به  دولت پرو 
فقیر  گروه های  به  دالر   108 ارزش 
کارهای خرد و مشاغل  کسب و  پرداخت می کند. و از 

آسیب دیده حمایت ویژه ای می کند. 

آفریقای جنوبی 
کشور  در آفریقا، بانک مرکزی این 
کاهش داده، تا جایی  خ بهره را  نر
کنون  ا خ  خ بهره، این نر کاهش یک درصدی نر با  که 
گرفته است. این بانک  در سطح 5.۲5 درصدی قرار 
به  نقدینگی  تزریق  برای  برنامه ریزی  از  چنین  هم 

کارها خبر داده است.  کسب و  بازارها و حمایت از 

مصر 
 ۶ حمایتی  بسته  مصر  کشور 
پشتیبانی  برای  دالری  میلیارد 
پیامدهای  کارها در مقابل  و  کسب  و  اقتصاد خود  از 

گرفته است.  کوید 1۹ در نظر  شیوع ویروس 

اندونزی 
محرک  بسته  اندونزی  دولت 
است  گرفته  نظر  در  را  اقتصادی 
اندازه  به   ۲0۲0 سال  بودجه  کسری  آن  اجرای  با  که 
5.0۷ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد و 
کووید 1۹، معادل  مجموع هزینه اضافی برای مدیریت 

که براساس آن شرکت ها  کرد  ح اضطراری ۲0.4 میلیارد دالری خود رونمایی   دولت سوییس همچنین از طر
که با آن ها داد و ستد می کنند، وام های دولتی بدون بهره تا سقف 500 هزار  می توانند از طریق بانک هایی 
کاهش چشم گیر درآمد شده اند نیز می توانند به  که متحمل  کنند. شرکت هایی  فرانک سوئیس دریافت 
کنند. کوتاه مدت ثبت نام  اندازه 10 درصد فروش سالیانه خود تا سقف ۲0 میلیون فرانک، برای دریافت وام 
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مذکور  محرک  بسته  است.  روپیه  تریلیون   405.1
خ مالیات بر شرکت ها و رسیدن  کاهش سه درصدی نر
آن به ۲۲ درصد را شامل می شود. این دولت همچنین 
میلیون   10 ساختن  بهره مند  مثل  اقداماتی  به 
غذایی  مواد  تأمین  برای  معیشتی  کمک  خانوار، 
آورد.  روی  معافیت ها  سایر  و  برق  تعرفه  تخفیف  و 

مالزی 
حمایتی  بسته  مالزی  دولت 
شامل  که  نمود  ارائه  را  جدیدی 
حمایتی  بسته  این  می شود.  رینگیت  میلیارد   ۲50

شامل موارد زیر می باشد:
• 1۲8 میلیارد از این بسته برای حمایت از رفاه مردم 
هزینه خواهد شد و 100 میلیارد نیز در جهت حمایت 
و  کوچک  شرکت های  جمله  از  مختلف  مشاغل  از 

متوسط استفاده می گردد. 
• اختصاص 1۶00 رینگیت کمک هزینه به خانواده هایی 
دارند.  ماه  در  رینگیت  هزار   4 از  کمتر  درآمد  که 
نیم  و   4 همچنین  مالزی  مرکزی  بانک  و  دولت   •
کوچک و  کارآفرینان  کمک به  میلیارد رینگیت جهت 

متوسط اختصاص خواهد داد. 

ژاپن 
وام  ح  طر ژاپن  مرکزی  بانک 
یک  را  درصد(  )صفر  سود  بدون 
کرد حدود  کرده است. دولت ژاپن اعالم  سال تمدید 
از اقتصاد در برابر  یک هزار میلیارد دالر برای حمایت 
گرفته است. نخست  کرونا در نظر  همه گیری ویروس 
هزار   108 با  برابر  »بودجه ای  گفت:  کشور  این  وزیر 
از  برای حمایت  میلیارد ین معادل ۹8۹ میلیارد دالر 
شده  گرفته  نظر  در  کنونی  بحرانی  شرایط  در  اقتصاد 
تولید  ارزش  درصد   ۲0 معادل  که  بودجه ای  است. 
کشور است و هدف اصلی تصویب آن  ناخالص داخلی 
کارهای آسیب دیده و مردم است.  کسب و  حمایت از 
کمک نقدی به خانوارها  « قرار است دهها میلیارد دالر 
کارهای آسیب دیده اختصاص داده شود.  کسب و  و 
کوچک هستند  که اغلب خانوادگی و  کارهایی  کسب و 
و  شده اند  تعطیل  کرونا  ویروس  شیوع  نتیجه  در  و 
منبع اصلی درآمد یک یا چند خانواده را از بین بردند. 
از طرف دیگر معافیت های موقتی مالیاتی برای مردم 
با بهره صفر  ارایه وام های  در بازه حداقل سه ماهه و 
که اجرا می شود.  ح هایی است  از دیگر طر درصد هم 
صنعتی  تولیدات  کاهش  بیکاری،  خ  نر افزایش   »
نشان  فروشی ها  خرده  در  فروش  میزان  کاهش  و 
تاثیر شیوع  کشور ژاپن هم تحت  که اقتصاد  می دهد 
دولت  است.  شده  بحرانی  مرحله  وارد  کرونا  ویروس 
ژاپن عالوه بر پرداخت بخشی از حقوق شاغلین بیکار 
که  شده، به خانوارها نیز یارانه نقدی پرداخت می کند 

مبلغی حدود ۹00 دالر است. 

هنگ کنگ 
پرداخت  از  هنگ کنگ  دولت   
شده  بیکار  کارکنان  حقوق  نصف 

از  حمایت  بر  و  است  داده  خبر  آن ها  به  کرونا  اثر  بر 
کرد و بسته های  کید  کوچک تا کارهای خرد و  کسب و 

گرفت.  حمایت را نیز برای این صنوف در نظر 

چین 
ح های  طر درکنار  چین  دولت 
ح هایی  طر بهداشتی،  و  خدماتی 
کسب وکارها در نظر  کاهش هزینه های  حمایتی برای 

ح ها عبارت اند از: گرفته اند. این طر
روند  شامل  ح  طر این  کارها:  سرگیری  از  به  کمک 
به  سازمان ها  تشویق  برای  خدمات  بهینه سازی 
که حوزه های مختلفی  کارها و تولید است  ازسرگیری 
همچنین،  می گیرد.  دربر  را  ارتباطات  و  فناوری  مثل 
کنترل آن در  مقیاس هایی برای پیشگیری از پاندمی و 

کار را دربر دارد.  طول فرایند ازسرگیری 
خارجی:  شرکت های  برای  سرمایه گذاری  تسهیل 
ح، زمینه ی الزم برای جذب سرمایه گذاری  طبق این طر
کووید 1۹ فراهم خواهد شد.  خارجی در طول بحران 
این  متوسط:  و  کوچک  سازمان های  به  کمک 
برای  سودها  و  وام ها  بازپرداخت  تعویق  شامل  طرح 
این  طبق  است.  متوسط  و  کوچک  شرکت های 
مالکان  و  خانوادگی  مستقل  سازمان های  طرح، 
کسب وکارهای کوچک می توانند بازپرداخت هزینه های 
عقب افتاده  پرداخت های  بیندازند.  به تعویق  را  وام 

شامل جریمه نخواهند بود. 
برای  سازمان ها  ح،  طر این  طبق  مالیات ها:  کاهش 

مدتی از مالیات ارزش افزوده معاف خواهند شد. 
بیمه اجتماعی: چین مصوبه هایی برای کاهش هزینه 
گرفته است.  و تسهیل قوانین بیمه اجتماعی در نظر 
حفظ  برای  اقداماتی  چین  تجارت:  و  سرمایه گذاری 
انجام  بحران  طول  در  خارجی  سرمایه گذاری  ثبات 
مالیات  تخفیف  به  می توان  مثال،  برای  است.  داده 
ح محصوالت آالینده  کرد. البته این طر صادرات اشاره 
همچنین،  شد.  نخواهد  شامل  را  انرژی  بر  متمرکز  و 
چین مؤسسه های مالی را به افزایش وام های تجاری 

کرده است.  تشویق 
سازمان ها  انرژی  مصرف  هزینه  انرژی:  هزینه  کاهش 

کاهش یافته است.  کسب وکار  برای حمایت از 
کمک هزینه  و  وام  دریافت  فرایند  مالی:  پشتیبانی 
خواهد  سرعت  کسب وکارها  و  سازمان ها  برای  مالی 
افزایش  مهم  شرکت های  از  مالی  پشتیبانی  و  گرفت 
پول  قرض  امکان  چین  مرکزی  بانک  یافت.  خواهد 
کرده  فراهم  را  ممکن  زمان  کوتاه ترین  در  بانک ها  از 
کمک هزینه هایی برای  است و دولت مرکزی چین هم 

کرده است. کسب وکارها لحاظ 

کره جنوبی 
اختصـاص  و  بهـره  نـرخ  کاهـش 
کسـب  بـه  حمایتـی  بسـته های 
جنوبـی،  کـره  اقدامـات  جملـه  از  کوچـک  کارهـای  و 
کشـور بـه منظـور  کرونـا بـود. ایـن  در بحـران اقتصـادی 
کشور برابر ضربه ناشی از ویروس  حمایت از اقتصاد این 
کرونـا، از بسـته ۳۹ میلیـارد دالری بـرای تخصیـص بـه 

کوچـک و همچنین سـایر محرک های  کارهـای  کسـب و 
کاهش  کـرد. سـئول پیـش از ایـن با  اقتصـادی رونمایـی 
دالری،  میلیـارد   ۹.1۲ بودجـه  اختصـاص  و  بهـره  نـرخ 
زنجیـره اقدامـات خـود را بـرای جلوگیـری از وارد شـدن 
کرده بـود. دولت  کشـور آغاز  خسـارت اقتصـادی بـه ایـن 
کوچـک بـا درآمـد سـاالنه  کارهـای  کسـب و  سـئول بـرای 
کنـون در شـرایط سـختی  کـه هم ا کمتـر از ۷8 هـزار دالر 
بـه سـر می برنـد، ضمانتنامـه دریافـت وام صـادر خواهـد 
کـه شـرکت ها می تواننـد  کنـد  کـرد تـا اطمینـان حاصـل 
کـم بـه ایـن اعتبـار دسترسـی پیـدا  بـه آسـانی و بـا هزینـه 
پـس  صندوق هـای  و  کـره  تجـاری  بانک هـای  کننـد. 
کـه  کوچـک  انـداز محلـی نیـز مجازنـد تـا بـه شـرکت های 
توانایـی بازپرداخـت اقسـاط را در موعـد مقـرر ندارنـد، 

دهنـد.  وام 

هند 
کشور،  در هند، بانک مرکزی این 
نقطه   ۷5 اندازه  به  را  پایه  خ  نر
هم  رساند  4.40درصد  به  را  آن  و  داد  کاهش  واحد 
کشور احتماال با تصویب بسته ای به ارزش  چنین آن 
میلیارد   1۹.۶ )معادل  روپیه  تریلیون   1.5 از  بیش 
با  کنون  ا هم  که  اقتصادی  رکود  با  مقابله  برای  دالر( 
کرونا  قوانین منع آمد و شد بخاطر جلوگیری از شیوع 
قراردادن  برای  که  کرد  خواهد  موافقت  روبه روست، 
از  پول هایی به صورت مستقیم در حساب های بیش 
که  کار هایی  کسب و  100 میلیون فقیر و نیز حمایت از 
ج خواهد شد.  بر اثر قرنطینه دچار آسیب شده اند، خر

ترکیه 
دولت  اقتصادی  تدبیر  مهمترین 
رساندن  حداقل  به  برای  ترکیه 
 100 اقتصادی  بسته  اعالم  کرونا  اقتصادی  تبعات 
درآمد  بود.  دالر(  مییلیار   15 از  )بیش  لیری  میلیارد 
 ۳0 به  قریب  میالدی   ۲01۹ سال  در  ترکیه  گردشگری 
حمایتی  اقتصادی  بسته  رقم  و  بود  ترک  لیر  میلیارد 
بسته  می شود،  مبلغ  این  از  نیمی  به  نزدیک  ترکیه 
و  کنندگان  تولید  شامل  تنها  شده  یاد  حمایتی 
بخش های مختلف اقتصادی نیست و بخشی از مردم 
یاد شده  بسته  با  بر می گیرد. منطبق  در  نیز  را  عادی 
که به دلیل شیوع  اصناف، مغازه داران و بازاری هایی 
بانکی  بدهیهای  دارای  و  گرفته  قرار  تاثیر  تحت  کرونا 
پرداخت  بانک ها  به  مراجعه  با  می توانند  هستند، 
بیاندازند.  تعویق  به  را  خود  بدهیهای  سود  و  اصل 
منطبق با بسته یاد شده ۲5 میلیارد لیر اعتبار جدید 
به عنوان تسهیالت مالی در اختیار شرکت هایی تولید 
گرفت  قرار خواهد  ارایه دهنده خدمات  و  کاال  کننده 
به  که  است  شرکت هایی  با  اولویت  راستا  این  در  و 
شده اند.  مالی  زیان  و  ضرر  دچار  کرونا  انتشار  دلیل 
گردشگری، هتلداری، صنایع غذایی،  در بخش های 
تئاتر،  نساجی،  فوالد،  و  آهن  خودروسازی،  ک،  پوشا
سینما و تاالرهای مراسم، پرداخت بیمه و مالیات، به 
۶ ماه بعد موکول خواهد شد. برای خانه های دارای 

فرادید 
درباره کرونا و پیامدهای اقتصادی آن
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قیمت،  درصد   80 جای  به  لیره،  هزار   500 زیر  قیمت 
فراهم  ملک  قیمت  درصد   ۹0 تا  وام  دریافت  امکان 
و  شد  نخواهد  دریافت  مسکن  مالیات  است،  شده 
تاخیر  به  ماه   ۶ نیز  هتلداری  بخش  از  مالیات  کسب 
متمم  بر  عالوه  مبلغ  لیری  میلیارد   ۲ افتاد.  خواهد 
کم  کمک نقدی به خانواده های  ارائه  یاد شده برای 

گرفته شده است.  درآمد در نظر 

کستان  پا
بین المللی  صندوق  از  کستان  پا
به  جدیدی  وام  درخواست  پول 
کشور همچنین  کرده است. این  مبلغ 1.4 میلیارد دالر 
خ پایه بهره خود را برای دومین بار ظرف یک هفته  نر
اقدامات  از  و  رساند  11درصد  به  را  آن  و  داد  کاهش 
قشر  و  کارها  و  کسب  و  اقتصاد  از  حمایت  در  جدید 

کرد.  فقیرتر رونمایی 

امارات 
بسـته  از  امـارات،  مرکـزی  بانـک 
درهمـی  میلیـارد   100 حمایتـی 
ح شـامل  کـرد. ایـن طـر )۲۷ میلیـارد دالری( رونمایـی 
از طریـق  کـه  کمکـی 50 میلیـارد درهمـی اسـت  بسـته 
کشـور  وام هـای بـدون بهـره در اختیـار بانک هـای ایـن 
تـا  مجازنـد  بانک هـا  ایـن،  بـر  عـالوه  می گیـرد.  قـرار 
نتیجـه  در  کـه  کننـد  آزاد  را  سـپرده های سـرمایه خـود 
قـرار  وام دهنـدگان  اختیـار  در  دیگـر  درهـم  میلیـارد   50
کـه بـا هدف حمایت و محافظت از شـرکت ها  می دهـد. 
کرونا اتخاذ شـده اسـت. بانک  و خرده فروشـان متاثر از 
کاهـش  بـا  دیگـر  مرحلـه  در  همچنیـن  امـارات  مرکـزی 
جـاری،  سـپرده های  بـر  قانونـی  ذخیـره  درصـدی   50
دالر  میلیـارد   ۷0 بـه  را  خـود  اقدامـات  مجمـوع  ارزش 
رسـاند. ارزش مجمـوع تمامـی اقدامـات سـرمایه ای و 
نقدینگـی اتخـاذ شـده از سـوی ایـن نهـاد ۲5۶ میلیـارد 
درهـم )۶۹.۷0 میلیـارد دالر( اسـت. ایـن بانـک ذخیـره 
بانک هـای  تمامـی  جـاری  سـپرده های  بـر  قانونـی 
کاهـش داد و آن را از 14 بـه ۷ درصـد  امـارات بـه نصـف 
 ۶1 حـدود  بانـک  ایـن  گفتـه  بـه  کـه  اقدامـی  رسـاند؛ 
میلیـارد درهـم نقدینگی بـرای بانک ها فراهـم می آورد. 

کویت 
منظور  به  کویت  مرکزی  بانک 
برای  بیشتر  نقدینگی  تأمین 
در  کشور  این  اقتصاد  حیاتی  بخش های  استفاده 
بانک های  فعالیت  برای  قانونی  سپرده  کرونا،  بحران 
نهاد  این  داد.  کاهش  درصد   ۲.5 را  خود  داخلی 
با تسهیل  افزایش نقدینگی،  بر این در راستای  عالوه 
و  کوچک  کارهای  و  کسب  برای  وزنی  ریسک  شرط 
این  داد.  کاهش  درصد   ۲5 به   ۷5 از  را  آن  متوسط، 
به   ۹0 از  را  اعطا  قابل  وام های  سقف  همچنین  بانک 
بودجه  درصد  افزایش  است.  داده  افزایش  100درصد 
براساس  مسکونی  توسعه  منظور  به  تخصیص  قابل 
ارزش ملک یا هزینه توسعه نیز از دیگر اقدامات بانک 

کرونا است.  کویت در بحبوحه شیوع  مرکزی 

کثر کشورها  حمایت از SMEها و مشاغل خرد در ا
کشورهای  حمایتی  بسته های  در  که  طور  همان 
کوچک  صنایع  از  حمایت  است،  آشکار  نامبرده، 
کشورها  کثر  ا کار  دستور  در  ویژه  به طور  متوسط  و 
چین،  کشورهای  منظور  همین  به  است.  گرفته  قرار 
آلمان  ایتالیا،  ژاپن،  و  فیلیپین،  مالزی،  هنگ کنگ، 
SMEها و مشاغل  از  10برنامه ویژه به منظور حمایت 
کردن سطح  کم  با  تا  قرار داده اند  کار  خرد در دستور 
آسیب پذیری بر این بخش ها، آثار مخرب این ویروس 

کاهش دهند. کشورهای خود  را بر اقتصاد 
ع وام ها • تاخیر در بازپرداخت اصل و فر

بدهی های  یا  مالیات  پرداخت  در  تاخیر  یا  کاهش   •
مرتبط با دولت

گردش  در  سرمایه  برای  الزم  نقدینگی  تأمین   •
واحدهای تولیدی

• ارائه قیمت ترجیحی برخی از نهاده ها همچون انرژی
• تعلیق مالیات ارزش افزوده برای بازیابی تولید و اشتغال

• اعطای معافیت های مالیاتی
واحدهای  به  کمک  برای  بودجه دولتی  اختصاص   •

آسیب دیده
• پرداخت بیمه های اجتماعی و بیکاری بر صاحبان 

کارگران آن ها مشاغل خرد و 
• حذف پرداخت هزینه های مربوط به نهادهای دولتی
 10 این  جمله  از  منطقه ای  حمایتی  سیاست های   •

برنامه می باشد.
گروه  کالن اقتصادی، سه زیر  در بخش سیاست های 
»سیاست های مالی هدفمند تشویق سرمایه گذاری«، 
کسب  از  حمایت  در  هدفمند  پولی  »سیاست های 
کسب  محیط  سهولت  »سیاست های  و  کارها«  و 
فیلیپین،  ایتالیا،  »چین،  کشورهای  سوی  از  کار«  و 

استرالیا،  آمریکا،  کره جنوبی،  اندونزی،  هنگ کنگ، 
نظر  )در   G7 گروه  و  اروپا  اتحادیه  اعضای  کثر  ا کانادا، 
نیز  مذکور  زیرگروه  سه  از  یک  هر  برای  و  شده  گرفته 
دولتی  ج  مخار »توسعه  جمله  از  اولویت بندی هایی 
پروژه های  توسعه  بهداشتی،  خدمات  حوزه  در 
از  حمایت  و  بهداشت  بخش  در  سرمایه گذاری 
سرمایه گذاران خارجی« - »افزایش اعتبارات بانکی به 
SMEها و مشاغل خرد« و »کاهش موقت سطح ذخایر 
مالی  توان  گسترش  برای  مرکزی  بانک  نزد  بانک ها 
گمرکی و رویه های اداری،  بانک ها« - »تسریع در امور 
کاهش حقوق دولتی و تشویق واردات و صادرات اقالم 

ضروری« قرار داده شده است. 

جمع بندی 
بر  کرونا  بحران  اقتصادی  پیامدهای  به  نگاهی 
معضلی  مهم ترین  می دهد  نشان  دنیا  اقتصادهای 
دارای  می تواند  و  هستند  روبه رو  آن  با  کشورها  که 
باشد،  هم  کرونا  از  بعد  دوران  در  بسیاری  منفی  آثار 
مشاغل  از  بسیاری  رفتن  بین  از  و  بیکاری  معضل 
و  کرده  پیدا  بروز  نیز  ما  کشور  در  که  مشکلی  است. 
ارائه بسته های حمایتی  با  به همین منظور دولت ها 
جامع در زمینه های مختلف نظیر بسته های حمایتی 
کارها،  و  کسب  از  جامع  حمایت  بانکی،  مالیاتی، 
کوچک و خرد، سعی بر حفظ  کارهای  کسب و  به ویژه 
خ اقتصادی  گردش چر کارها دارند تا عالوه بر  کسب و 
کنند و بتوانند در شرایط  کمک  به حفظ مشاغل نیز 
کرده و مقدماتی  کرونایی نیز از شرایط بحرانی عبور  پسا
شرایط  و  کرونا  از  قبل  دوران  به  که  نمایند  فراهم  را 
کم ترین آسیب را از پیامدهای این  طبیعی بازگردند و 

ویروس داشته باشند.

کرونا هم  کشورها با آن روبه رو هستند و می تواند دارای آثار منفی بسیاری در دوران بعد از  که  مهمترین معضلی 
کرده و به  کشور ما نیز بروز پیدا  که در  باشد، معضل بیکاری و از بین رفتن بسیاری از مشاغل است. مشکلی 
همین منظور دولت ها با ارائه بسته های حمایتی جامع در زمینه های مختلف نظیر بسته های حمایتی مالیاتی، 
کارها دارند. کسب و  کوچک و خرد، سعی بر حفظ  کارهای  کسب و  کارها، به ویژه  کسب و  بانکی، حمایت جامع از 
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صاحبان صنوف شرایط سختی را به لحاظ اقتصادی سپری می کنند. آن ها در  
کنند و امیدوار به  کسب  طول سال به دلیل رکود نتوانستند درآمد مناسبی را 
کرونا و تاثیر پذیری فعالیت  که به دلیل شیوع ویروس  فروش شب عید بودند 
کنند. این روزها واحدهای صنفی  کسب  بازار از این بیماری نتوانستند درآمدی 
با مسائل و چالش هایی از جمله مشکالت و ناتوانی در پرداخت سررسیدهای 
حذف  و  شدید  کاهش  عوارض،  بیمه،  مالیات،  برگشتی،  چک های  بانکی، 
درآمدهای فصلی، از دست دادن بازارهای خارجی و سایر مشکالت عدیده ای 

در  تخصصی  حمایتی  بسته های  بایستی  شرایط  این  در  که  هستند  روبه رو 
کمی از فشار موجود را برخود بکاهند و به  اختیار اصناف قرار بگیرد تا بتنوانند 

کار خویش امیدوار باشند.  کسب  ادامه 
بر  کشور در سال 99  بودجه  به  گذرا  نگاهی  با  که  کرده ایم  گفتار سعی  این  در 
اصناف  اتاق  و  دولت  حمایتی  بسته های  کرونا،  ویروس  شیوع  شرایط  اساس 
ایران و همچنین بسته پیشنهادی اتاق اصناف مشهد را مورد بررسی و تحلیل 

گزینه ها برای صنوف را پایش نماییم. کارسازی این  قرار دهیم تا 

بخش ۴

بسته حمایتی ایران

کرونایی ایران در سال ۹۹  ساختار بودجه 
مطابق الیحه بودجه سال 1۳۹۹درآمدهای دولت، 
تومان  میلیارد  هزار   484 بودجه  عمومی  منابع  کل 
سایر  و  گمرک  مالیات،   احتساب  با  درآمدها  سهم  که 

درآمدها بالغ بر ۲۶1 هزار میلیارد تومان است.
با  را  مالیاتی  درآمدهای  کرونا  می شود  پیش بینی 
میلیارد  هزار   15۶ به  تومان  میلیارد  هزار   ۳۹ کاهش 
خسارات  و  جرایم  از  حاصل  درآمد  و  برساند  تومان 
کاهش ۲0 درصدی به 4.5 هزار میلیارد تومان  با  نیز 
می شود  پیش بینی  حالت  دو  این  لحاظ  با  برساند. 
کاهش 15 درصدی از ۲۶1  کل با  درآمدهای دولت در 

هزار میلیارد تومان به ۲۲۲ هزار میلیارد تومان برسد.
مصارف  و  منابع  بر  کرونا  مالی  بار  محاسبه  برای 
نظام سالمت  برای  بایستی هزینه های دولت  دولت، 
و  کسب  برای  حمایتی  برنامه های  کرده،  مشخص  را 
گرفته و تعیین نماییم چه برنامه هایی  کارها را در نظر 

در نظر دارد انجام دهد؛

برای   کارشناسی  برآورد  سامت؛  نظام  حوزه  در 
تا 10  کشور  کل هزینه های مورد نیاز بخش سالمت 

هزار میلیارد تومان انجام شده است.

کارها  کسب و  در حوزه 
زیر در حوزه های مختلف  برنامه ها و سیاست های 

گردیده است کنون مصوب و بخشی از آن عملیاتی  تا

حوزه بانكی 
و  فروردین  اسفند،  اقساط  ماهه  سه  امهال   •

اردیبهشت مردم به بانک ها
• برداشتن محدودیت استفاده از خدمات بانکی برای 
سه  الی   ۲ دوره  این  در  برگشتی  چک های  صاحبان 

ماهه در 10 رسته شغلی
 ۳ برای  تومان  هزار   ۶00 تا   ۲00 از  حمایتی  بسته   •

کم؛  میلیون خانوارهای با درآمد خیلی 
 4 کارمزد  با  تومانی  میلیون   ۲ تا  یک  وام  پرداخت   •

کم درآمد و پرداخت 8  درصد برای 4 میلیون خانوار 
درصدکارمزد اضافی آن از سوی دولت به بانک ها با در 

گرفتن تنفس چند ماهه نظر 
ارائه  برای  تومانی  • اختصاص بسته 100 هزار میلیارد 
کارهای آسیب دیده )تسهیالتی  کسب و  تسهیالت به 
کارهایی  و  کسب  شامل  فقط  مشاغل  از  حمایتی 
نکرده  اخراج  و  تعدیل  را  خود  کارگران  که  می شود 

باشند(
• پرداخت نقدی به خانوارهای هدف و آسیب دیده.

صندوق  برای  منابع  تومان  میلیارد  5هزار  تزریق   •
بیمه بیکاری

• تسهیل در تسویه بدهی بدهکاران به شبکه بانکی 
طبق شرایط اعالم شده توسط بانک مرکزی

• تسهیل مطالبات بانکی از واحدهای تولیدی طبق 
شرایط اعالم شده توسط بانک مرکزی

• استرداد سررسید کسر شده مبالغ وام قرض الحسنه ای 
به حساب مشتری

فرادید 
درباره کرونا و پیامدهای اقتصادی آن
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بخش ۵

بسته های حمایتی تخصصی برای اصناف حوزه بیمه ای 
• مهلت و فرصت سه ماهه در پرداخت حق بیمه 
کارفرما در ماه های  • تاخیر پرداخت حق بیمه سهم 
اسفند، فروردین و اردیبهشت و پرداخت تدریجی آن 

در سال ۹۹)رسته های آسیب دیده(

حوزه مالیاتی 
مالیات پرداخت  در  ماهه  سه  فرصت  و  مهلت   •
تأمین  خصوصی  بخش  برای  مالیات  از  معافیت   •
کننده لوازم و تجهیزات بهداشتی و درمانی مورد نیاز
پایان  تا  افزوده  ارزش  بر  مالیات  پرداخت  رسید  سر   •
اردیبهشت بوده و عدم موضوعیت جریمه تاخیر ماده ۲۳ 
قانون مالیات بر ارزش افزوده برای صنوف آسیب دیده
• تمدید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم 
عملیات  شدن  متوقف  و   ۹۹ اردیبهشت  پایان  تا   ۹8

اجرایی وصول مالیات تا پایان مدت مذکور
و  مالیات  بدهی  نشده  پرداخت  جرایم  بخشودگی   •
شرط  به  عوارض  تجمیع  به  موسوم  قانون  عوارض 

پرداخت اصل مالیات و عوارض تا پایان آذر ماه ۹۹

سایر حوزه ها 
در  مردم  ماهه  سه  بدهکاری  پرداخت  تعویق   •

گاز و عوارض شهرداری زمینه آب، برق، 

کاالی  تن  میلیون   4 حدود  به  توجه  با 
کاالهای روی  کشور و  گمرکات  اساسی در 
این  از  تن  میلیون  ترخیص یک  کشتی ها، 

کاالها و ترخیص الباقی در آینده نزدیک

کثر   ا برآورد  همچنین  و  فوق  مطالب  مطابق 
بر  کرونا  شیوع  اثر  احتساب  با  اقتصاددانان، 
برنامه های  لحاظ  با  و  کاری  و  کسب  زیان های 
دولت  دولت،  توسط  شده  گرفته  نظر  در  حمایتی 
هزینه های  تومان  میلیارد  هزار   ۲۲4 حدود  مجموعًا 
با  نیز  تومان  میلیارد  هزار   ۳۹ و  داشت  خواهد  جدید 
انقالب  رهبر  اخیرا  شد.  خواهد  مواجه  درآمد  کاهش 
با درخواست رئیس جمهوری مبنی بر برداشت مبلغ 
برای  ملی  توسعه  صندوق  منابع  از  یورو  میلیارد  یک 
ویروس  شیوع  از  ناشی  عوارض  مدیریت  و  مقابله 
نیازهای  گفته دولت  که به  کووید1۹ موافقت نمودند 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از این منبع 
تأمین و حتی االمکان از تولیدات داخلی و با استفاده 
همچنین  شود.  اقدام  بنیان  دانش  شرکت های  از 
انجام  بیکاری  بیمه  صندوق  به  الزم  کمک های 
سیاست های  اتخاذ  با  دولت  همچنین  شد.  خواهد 
کسری بودجه خویش  جدید اقتصادی سعی بر جبران 
برای  را  دولت  دست  تدابیر،  این  تمامی  که  می باشد 
ارائه بسته های حمایتی بیشتر و قوی تر مخصوصا در 

کرد. کمی بازتر خواهد  کار،  کسب و  حوزه 

که   است  این  دولت  از  انتظار  مختف،  قشرهای  برای  حمایتی  بسته های  تخصیص  به  توجه  با 
که  کارهای آسیب دیده لحاظ نماید  کسب و  بسته های حمایتی به صورت تخصصی را نیز به صنوف و 
در ادامه به این بسته ها و پیشنهادات اشاره نموده و مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم. اتاق اصناف 
گرفته  ایران بسته های حمایتی و پیشنهادی را برای صنوف آسیب دیده در حوزه های مختلف در نظر 

که شامل موارد ذیل می باشد:
به  کرونا  بیماری  شیوع  از  ناشی  اضطراری  اعتباری  تسهیالت  از  معین  سهمی  تخصیص   • بانكی  حوزه 
وام اقساط  بابت  شده  کسر  وجوه  بازگرداندن  و  چک ها  سررسید  تعویق  لزوم   • صنفی  واحد های  کارگران 
• تخصیص ویژه و تعیین سهم اصناف از بسته ویژه تسهیالت۷50هزارمیلیارد ریالی برای حمایت از کسب و کارها

• تدابیر الزم جهت استمهال در پردخت اقساط تسهیالت
حوزه بیمه ای • پذیرش لیست بیمه شدگان بدون الزام به پرداخت حق بیمه برای مدت سه ماه از سوی 

تأمین اجتماعی و معاف شدن جرایم متعلقه
خ ارز و رکود تاریخی ناشی از بروز  حوزه مالیاتی • با توجه به بروز تورم باال در دو سال گذشته به دلیل جهش نر
کرونا ضروری است تا سقف تعیین شده در تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم از طریق افزایش ضریب 
کمتر آسیب ببینند. حد اقل تا 50، برای سال های ۹8 و ۹۹ اصالح شود تا مودیان خرد،کوچک و متوسط 
• با توجه به عدم توان اصناف در خصوص رعایت مفاد مندرج در ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم به دلیل ظهور 
بحران های متعدد در سال ۹8 از جمله بیماری کرونا و سیل و... مورد انتظار است ماده فوق حداقل برای دو سال 
به حالت تعلیق درآید. • تمهیدات الزم برای استمهال و تنفس شش ماهه برای پرداخت مالیات در نظر گرفته شده 
است. • ارائه مفاصا حساب مالیاتی برای صدور پروانه کسب و تمدید جواز کسب و همچنین برای صنوفی که باید از 
تسهیالت بانکی استفاده کنند و در این باره نیاز به استعالم از سازمان مالیاتی دارند، سه ماه به تعویق افتاده است.

شهرداری و سایر حوزه ها • تعدیل و معافیت در مطالبه و محاسبه عوارش شهرداری نظیر عوارض مشاغل 
تابلو پسماند. • عالوه بر تعدیل اجاره بها برای مستاجرین، منع موجرین از حق استفاده مراجعه به مراجع 

قضایی و ارائه دادخواست علیه مستاجرین

جمع بندی 
کشور  که  کشور نشان می دهد مهم ترین معضالتی  کرونا بر اقتصاد  نگاهی به پیامدهای اقتصادی بحران 
کرونا بر جای بگذارد، مشکالت بیمه ای، مالیاتی،  ما با آن روبه رو هستند و می تواند تبعات بدی در دوران 
که دولت با بکار بردن روش های مختلف از جمله تعیین بسته های  کمبود نقدینگی در بازار می باشد  بانکی و 
کاری و  حمایتی در حوزه های فوق و سایر بسته ها مانند تخفیف بدهی مالیاتی، بیمه ای، پرداخت بیمه 
کار ها و حفظ اشتغال آن ها دارد، هم چنین دولت بایستی  کسب و  سایر اقدمات مشابه سعی بر حمایت از 
کوچک  کارهای خرد و  کسب و  کمک های بالعوض را به  کند و  نقش حمایت کننده را برای حفظ اشتغال ایفا 
کرده و به اصطالح خود  کوچک بتوانند وضعیت خود را تا حدودی حفظ  انجام داده تا این فعاالن اقتصادی 
کشور به دالیل مختلف از جمله تحریم های ظآلمانه آمریکا و سایر  را سرپا نگه دارند. البته اوضاع اقتصادی 
که دولت در اختیار دارد  که در این مقوله نمی گنجد، شرایط سختی را سپری می کند و منابع مالی  موارد 
کارها  کسب و  که از دولت برای حمایت از  محدود می باشد، اما نباید از انتظارات اصناف و فعاالن اقتصادی 

و جلوگیری از ورشکستگی صنوف دارند و انصافا به حق هم است، چشم پوشی نمود.

کرونا  پسا
که هنوز درمانی برای  کرونا در امان باشد. این ویروس  گزند ویروس  که از  امروزه جایی از جهان نیست 
آن پیدا نشده است با در نوردیدن مرزهای پزشکی، فرهنگی و سالمت، اقتصاد های محلی و جهانی را نیز 
گسترده ای به بخش های اقتصادی از جمله  کرده است. در ایران هم این ویروس آسیب های  درگیر خود 
گذاشته است. با  کالن  تولید، اشتغال، بازارهای محلی، توازن عرضه و تقاضا و در مجموع بر اقتصاد خرد و 
کرونا را دائمی ندانسته و معتقد هستند زمان زیادی برای شیوع  وجود اینکه پزشکان و متخصصان ویروس 
کننده است، تداوم  اقتصادی نگران  از همه برای صاحب نظران  آنچه بیش  اما  این ویروس وجود ندارد، 
کرونایی است. با این حال مطالعه و بررسی و تحلیل  کشور در دوران پسا تاثیرات شیوع این ویروس بر مردم 
کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است  کرونایی در  کرونا و ماندگاری آن در دوران پسا  پیامدهای اقتصادی 
کارها، راه  کسب و  کرونا بر اقتصاد و  که در شماره آینده ماهنامه ضمن بررسی آثار و تبعات آن در دوران پسا 

گرفت. حل هایی را نیز در این رابطه در نظر خواهیم 

ویژه

کرونا درآمدهای مالیاتی را  پیش بینی می شود 
کاهش 39 هزار میلیارد تومان به 1۵6 هزار  با 

میلیارد تومان برساند و درآمد حاصل از جرایم 
کاهش 2۰ درصدی به 4.۵  و خسارات نیز با 
هزار میلیارد تومان برساند. با لحاظ این دو 

حالت پیش بینی می شود درآمدهای دولت در 
کاهش 1۵ درصدی از 261 هزار میلیارد  کل با 

تومان به 222 هزار میلیارد تومان برسد
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ریسک ویروس
بررسی تاثیر پیامدهای شیوع ویروس کرونا بر اصناف

مقدمه
طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت، بحران عبارت است از درهم ریختگی شدید 
که بسیار فراتر از ظرفیت انطباقی جامعه مبتالبه  زیست محیطی، روانی و اجتماعی، 
که در آن فرصت  کننده  کامال غیر منتظره و غافلگیر  است بحران در واقع حالتی است 
کم است. در چنین شرایطی دیگر نمی توان از روش های  برای تصمیم گیری بسیار 
کرد. در این حالت مدیریت پیش  معمول برای نشان دادن عکس العمل استفاده 
نیاز  از هر چیزی به تجربه، مهارت، سرعت، هوشمندی، خالقیت و موقع سنجی 
دارد و با توجه به اطالعات موجود باید هر چه سریع تر موضوع ارزیابی و نسبت به 
کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری دارد. متخصصان در این  آن اقدام شود. برطرف 
که حین وضعیت های اضطراری، بیشترین فشارها بر  موضوع اجماع عقیده دارند 
مدیران و مسئوالن وارد می شود مدیریت بحران با توجه به نوع بحران و نیز چرخه 
که با انجام آن ها، هم خسارات ناشی از بحران تا حد  بحران، نیازمند اقداماتی است 

ممکن به حداقل برسد و هم از وقوع اتفاقات ثانویه پیش گیری شود. 

کرونا نوع بحران ویروس 
کــرد  گونــی طبقه بنــدی  گونا از نظــر ریخــت شناســی بحران هــا را می تــوان بــه انــواع 
کرونــا بــه اعتبــار موضــوع بحــران اقتصــادی و بهداشــتی بــه اعتبــار تــداوم  کــه ویــروس 
گســتردگی  ــار  ــه اعتب ــی و ب ــور و بدعت ــی نوظه گاه ــار درجــه آ ــه اعتب ــوم ب ــا معل ــی ن زمان
کــه همــه ایــن مــوارد نشــان دهنــده شــدت و حــّدت ایــن بحــران  بحــران فراملــی اســت 
می باشــد متاســفانه هیــچ الگــوی واحــدی در مقابلــه بــا بحران هــا وجــود نــدارد و 
ــا بحران هــا  ــا دانــش، منطــق و ابتــکار بــه ســوی مقابلــه ب ــد ب مســئوالن و مدیــران بای
از مهمتریــن بخش هــای درگیــر اصنــاف می باشــد و  ایــن راســتا یکــی  بشــتابند در 
ــه وظیفــه برنامه ریــزی، طراحــی و ســرزنده نگــه داشــتن  ــد ب ــران ایــن بخــش بای مدی
از طریــق  بتواننــد  مــردم  آن  تــا در  باشــند  التــزام داشــته  بــه صنــوف  مرتبــط  امــور 
ــا ایــن بحــران را  ــه ب همیــاری، اهــم ماموریت هــا و اهــداف مســئوالن در جهــت مقابل
کــه  تحقــق بخشــند بــه بیــان دیگــر مدیــران وظیفــه دارنــد فرصت هایــی پدیــد آورنــد 
شــهروندان بتواننــد بــرای دســتایابی بــه محیــط ســالم و ایمــن چــه از نظــر بهداشــتی و 

جــه از نظــر اقتصــادی مشــارکت داشــته باشــند. 

تعریف ریسک
کتب مختلف تعاریف مختلفی وجود  در تعریف از ریسک در میان صاحب نظران و 
ک می گذارند. برخی ریسک را  که تقریبا همگی یک مفهوم مشترک را به اشترا دارد 
که باعث انحراف نامطلوب نتایج آینده از آنچه مورد انتظار  مبین خطری می دانند 
گروهی نیز از ریسک به مفهوم احتمال بروز ضرر و زیان ناشی از  بوده است می شود. 
کامل و شناخت صحیح و همه  عدم قطعیت در انجام امور به دلیل نبود اطالعات 

جانبه ما از محیط پیرامون یاد می کنند. 

کرونا ضرورت شناسایی ریسک های ناشی از بحران ویروس 
مدیریت بحران به شدت به شناسایی دقیق شرایط بحرانی نیازمند است. منظور از 
که تصوری روشن از آثار خسارات و ضایعات و پیامد های  شناسایی بحران این است 
گاهی جامعه درگیر بحران، آثار چشم گیری در تحقق  بحران داشته باشیم، میزان آ
اهداف مقابله با بحران خواهد داشت. ارتباطات مؤثر می تواند به افراد و بخش های 
زیان دیده بر اثر مقابله با بحران یاری رساند تا اعتماد و پشتیبانی نیروهای دولتی، 
کنند. در مقابل، روابط ضعیف نیز منجر  نهادهای ناظر و مردم را شامل حال خود 
منازعات  و  بیهوده  مشاجرات  اضافی،  هزینه های  پرداخت  موانع،  با  برخوردن  به 
گرفته نشان داده اند  بی اساس و در نتیجه شکست خواهد شد. تحقیقات صورت 
نهایی  میزان  بلکه  نیستند،  خسارات  حدود  کننده  تعیین  بحران ها  نفس  که 
کنش مدیران مرتبط با بحران وابسته است.  خسارت ها به چگونگی پاسخ گویی و وا

کرونا ریسک های تاثیرگذار بر اصناف و پیامدهای ناشی از بحران ویروس 

کرونا و درصد تاثیر آن ها بر صنوف شهر مشهد شناسایی ریسک ها و پیامد های ناشی از بحران شیوع ویروس 

باالترین درصد آسیب دیدگی کسب و کارها از شیوع کرونا سهم اصناف

ریسک ها

ریسک
مالی

ریسک
بازار

ریسک 
محیطی

ریسک
عملیاتی و سازمانی

ریسک
اجتماعی
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مدیران وظیفه دارند فرصت هایی پدید 
که شهروندان بتوانند برای دستایابی  آورند 
به محیط سالم و ایمن چه از نظر بهداشتی و 
جه از نظر اقتصادی مشارکت داشته باشند. 

از دست   احتمال  یا  به معنای خطر  این اصطالح  مالی؛  ریسک 
دادن سرمایه می باشد. به عبارتی دیگر ریسک مالی به احتمال 
اطالق  انتظار  مورد  بازده  از  سرمایه گذاری  واقعی  بازده  انحراف 
که  می گردد. زمانی سرمایه گذار با ریسک مالی مواجه خواهد شد 

کافی از بازده مورد انتظار در زمان آینده نداشته باشد.  اطمینان 

ریسک مالی
استهالک موجودی کاال: کاهش ارزش یک کاال یا دارایی فیزیکی که به علت 
یا  و  برای کاالهی قدیمی  و مدرن تر  تولید محصوالت جدیدتر  یا  زمان  گذشت 

شیوع ویروس و عدم خرید محصول و یا عدم جذب مشتری اتفاق می افتد. 
استهالک سرمایه: این استهالک معموال به توزیع هزینه دارایی بر روی عمر 
مفید آن اشاره دارد و سرمایه و دارایی که صنف برنامه ریزی کرده تا محصول 
خریداری کند و یا امورات صنف خود را بگذراند و یا هر کار سرمایه ای انجام دهد 

کاهش پیدا کند و ارزش آن کم شود. 
افزایش بدهی های دولتی: به دلیل شیوع ویروس صنف به دولت، در زمینه های 
مختلف مثل بیمه ای، مالیاتی، آب، برق، گاز و سایر دستگاه های دولتی مقروض 

شده و توان پرداخت بدهی های خود راندارد. 
افزایش بدهی به کارکنان: به دلیل شیوع ویروس کرونا فرد صنفی به کارکنان 
و پرسنل خود به علت عدم توانایی مالی بدهکار شده و توان پرداخت هزینه های 

کارکنان و حقوق آن ها را ندارد. 
بانکی، تعهدات صنف به  بدحسابی بانکی: به علت عدم توان پرداخت اقساط 

بانک و امثالهم دچار بدحسابی بانکی می شود. 
ایفای  عدم  برگشت چک ها،  و  نشدن چک  پاس  علت  به  بازاری:  بی اعتباری 
و  شرکا  با  قراردادها  فسخ  خویش،  دفتری  حساب  طرف های  به  تعهدات 
فروشندگان، عدم توان پرداخت های تعهد داده شده به طرف مقابل، فرد صنفی 

در بازار بی اعتبار شده و اعتبار او خدشه دار می شود. 
عــدم تخصیــص پــاداش خــوش حســابی: بــه علــت عــدم تــوان پرداخــت 
اقســاط بانکــی در موعــد مقــرر، عــدم ایفــای تعهــدات بانکــی بــه بانــک مــورد 
نظــر، عــدم ایفــای مفــاد قراردادهــای فی مابیــن بانــک و صنــف، پاداش هایــی 
کــه بانــک بــه صنــف بخاطــر خــوش حســابی و ســابقه خــوب انجــام میــداده 

از بیــن مــی رود. 
عدم ایفای تعهدات بین المللی: به دلیل شیوع ویروس کرونا تعهدات صنف در 
زمینه های مرتبط با صنف به کشورهای خارجی و صنوف آن کشور ها متزلزل و 

یا کاهش و یا از بین می رود. 
عــدم ایفــای تعهــدات صنایــع و صنــوف وابســته: بــه دلیــل ویــروس، 
صنــف تعهداتــی کــه بــه صنایــع و شــرکت های تابعــه خــرده فروشــان و عمــده 
فروشــان داشــته کاهــش یافتــه و یــا از بیــن مــی رود ماننــد تأمیــن محصــول، 

خریــد محصــول، فســخ قــرار دادهــا و... 
عدم ایفای تعهدات مشتریان: مشتریان به دلیل شیوع ویروس تعهدات خود 
به صنف را کاهش داده و یا ملغی کرده اند مانند خرید محصول از صنف به صورت 

روزانه، هفتگی یا بلند مدت، 
نقدینگی صنف  کمبود  و  مالی  توان  عدم  علت  به  دریافتنی:  اسناد  برگشت 
در ایفای تعهدات نسبت به قراردادها و اسناد امضا شده ناتوان بوده که این امر 

موجب برگشت اسنادی مورد تعهد می شود.
کاهش سرمایه در گردش: سرمایه های جاری و در گردش فرد صنفی دچار 

کاهش شده و یا حتی از بین می رود. 
به  یا مشتریان، صنوف نسبت  بازار و  نقدینگی در  به علت عدم  بازاری:  عقود 
یکدیگر و یا نسبت به مشتریان به صورت اقساطی و مدت دار مبادرت به خرید 
یا فروش محصول و یا مواد اولیه و یا... نموده که این امر باعث اضافه شدن سود 

ناشی از این عقود در معامالت می شود. 

محیط   عوامل  ریسک  معنای  به  ریسک  این  محیطی؛  ریسک 
دولتی،  سیاست های  در  تغییرات  است  کار  و  کسب  پیرامون 
و  خارجی  سرمایه گذاری  عدم  زیست،  محیط  مقررات  و  قوانین 

داخلی و... نمونه ایی از ریسک محیطی می باشد. 

ریسک محیطی
سیاست های ارزی: سیاست هایی که متاثر از تغییرات نرخ ارز بوده و بر صنوف 

تاثیرگزار خواهد بود. 
سیاست های بین المللی: سیاست هایی که متاثر از قوانین و پروتکل ها و دستورات 
دولت های خارجی می باشد و تاثیرات خود را بر جامعه و صنوف می گذارد. مانند 
بسته شدن مرزهای بین المللی روی کشور، اعمال قوانین جدید بر روی کشور و... 

سیاست های دولتی: سیاست هایی که دولت به بازار تحمیل می کند مثل وضع 
و  قوانین موقت  ایجاد  به صنوف مثل  آن  اعمال  و  پروتکل  یا  و  قانون  هر گونه 

جدید، اعمال پروتکل های بهداشتی به صنوف و... 
نقدینگی  آن،  از  متاثر  ریسک های  و  ویروس  شیوع  دلیل  به  بودجه:  کسری 
صنوف کم شده و حساب های ریالی شان منفی و یا به شدت کاهش می یابد که 

کسری بودجه را در پی خواهد داشت. 
پرریسک  و  اثر گذار  عوامل  دلیل  به  عدم سرمایه گذاری داخلی و خارجی: 
کشور  در  سرمایه گذاران  آن ها،  مخرب  تاثیرات  و...  ویروس  شیوع  سیل،  مانند 

سرمایه گذاری نکرده و یا محتاطانه عمل می کنند. 
عوامل بهداشتی: عواملی که به دلیل شیوع ویروس بر صنوف تاثیرگذار بوده 
نکات  رعایت  عدم  و  موثر هستند  عرضه محصول  یا  و  بندی  بسته  تولید،  بر  و 
و  شده  وضع  قوانین  نقص  و  بهداشتی  مشکالت  آمدن  به وجود  باعث  بهداشتی 

پروتکل های بهداشتی و به خطر افتادن جان مصرف کننده می شود. 

ریسک بازار؛ ریسک بازار، ریسکی است که منشاء آن بازار بوده و خود  
کاالها و  شامل طیفی از ریسک هاست؛ مانند ریسک تغییر قیمت 
سهام، ریسک رونق و رکود بازار، ریسک تغییر نیاز مشتریان و غیره 
در واقع احتمال اینکه یک سرمایه گذار بخاطر عواملی که بر عملکرد 
کل بازارهای مالی تاثیر می گذارد، زیان هایی را تجربه کند، ریسک بازار گفته می شود. 

ریسک بازار

کمبود مواد اولیه: مواد اولیه رکن اصلی تولید کاال و محصول می باشد و به دو 
به صورت مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شود که عواملی چون کاهش خط تولید، 
بسته شدن مرزها، و سایر موارد تاثیر مستقیم بر کاهش مواد اولیه صنوف می گذارد. 

افزایش هزینه مواد اولیه: با شیوع ویروس بخاطر عوامل تاثیر گذاری از جمله 
بسته شدن مرزها، کاهش تولید، کاهش حمل و نقل و سایر موارد، هزینه و قیمت 

تمام شدهی مواد اولیه افزایش می یابد. 
افرایش هزینه سربار: هزینه هایی که مستقیما در ساخت کاال و تولید محصول 
دخالت ندارند. مانند هزینه اجاره ساختمان صنف، هزینه بیمه، سوخت، هزینه 
استفاده پرسنل از محصوالت بهداشتی مثل ماسک، دستکش، ژل و...، هزینه های 

تحمیل شده ناشی از فاسد شدن ویا استهالک محصوالت. 
افزایش هزینه های حمل و نقل: هزینه هایی که به صورت ثابت یا متغیر به صنوف 
بین استانی در پی شیوع ویروس،  وارد می شود و عواملی چون، عدم سفرهای 
کمبود خودرو و یا راننده، تغییرات نرخ بیمه، بسته بندی، بارگیری، تخلیه و... در 

هزینه های حمل و نقل در صنوف مختلف تاثیرگذار می باشد
باعث  و  بر صنوف می گذارند  بازار  بازار: سیاست هایی که  تغییر سیاست های 
مشکالت و مسائلی هم چون از دست دادن برند، تغییر نیاز مشتری و به تبع آن 
از دست دادن مشتری، کاهش سهم بازار و به تبع آن از دست دادن سهم بازار، 

پدیدار شدن رقبای جدید در صنف می شود. 
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ریسک عملیاتی و سازمانی؛ ریسک مربوط به زیان های مستقیم  
داخل  ناصحیح  یا  کافی  نا فرآیندهای  از  ناشی  که  غیرمستقیم  یا 
عملیاتی  ریسک  را  سازمان  خارج  وقایع  و  سیستم  افراد،  سازمان، 
می گویند. مانند پیچیدگی های ساخت و تولید، هزینه های عملیات. 

ریسک عملیاتی و سازمانی
پروتکل های  و  جدید  قوانین  وضع  دلیل  به  پرسنل:  روابط  شدن  متزلزل 
بهداشتی، روابط بین پرسنل در محیط کار دچار تغییر شده و بر صنف تاثیرگذار 
است. مانند استرس موجود و متاثر از این ویروس، وسواس بیش از حد استفاده 
از مواد بهداشتی و امثالهم در محیط کار و اختالل در کار همکاران، عدم حضور 

برخی پرسنل به دلیل شیوع بیماری. 
بر  می تواند  کرونا  ویروس  شیوع  که  تاثیراتی  تکنولوژی:  ریسک  افزایش 
سیستم های نوین و تکنولوژی صنوف بگذارد. مانند کمبود قطعات حیاتی و اصلی 

ناشی از عدم تأمین آن توسط شرکت های سازنده 
افزایش هزینه های پرسنلی: هزینه هایی چون حقوق کارکنان بیمه، دورکاری 
بهداشت  رعایت  و  دولتی  پروتکل های  اعمال  از  ناشی  اجباری  مرخصی های  و 

محیط کاری توسط پرسنل و سایر موارد مرتبط که به کسب وکار وارد می شود
سازمان،  اهداف  آن  در  که  است  سندی  استراتژیک:  برنامه  اجرای  عدم 
فعالیت های مورد نیاز جهت رسیدن به اهداف و همچنین تمامی عناصر حیاتی 
مشخص شده در طول برنامه ریزی را در برمی گیرد. به عبارتی این سند، نقشه 
راهی است که نشان می دهد شرکت یا سازمان باید چه مسیری را طی کند تا 
به اهداف بلند مدت برسد و شامل مواردی چون طرح های توسعه ای، سازمانی، 

آموزشی، توانمند سازی نیروی کار و امثالهم می باشد. 
از بین رفتن مهارت: مهارت های کارکنان و پرسنل به دلیل شیوع ویروس، و به 
دالیلی چون، کاهش ساعات کاری، دور کاری، اخراج از محیط کار وسایر موارد 

مرتبط کاهش یافته و یا از بین می رود. 

ریسک اجتماعی؛ به فشار ذهنی و اقتصادی درک شده توسط  
افراد جامعه برای انجام یا عدم انجام رفتار هدف ریسک اجتماعی 
سبب  اجتماعی  نامطلوب  عارضه های  دیگر  یا  فقر  می شود  گفته 
می شود تا شروط الزم برای به ثمر نشستن سیاست های بخش 

گزاف به بار آورند.  عمومی، توسعه ای یا اجتماعی هرگز محقق نشوند یا با هزینه 

ریسک اجتماعی
فقر و بیکاری: به معنای  فقر و تنگدستی و محرومیت از رفاه و آسایش مادی به 
دلیل توقف اجباری کار، توسط کارگران یا مزد بگیران است. خواه به جهت پیدا 
نکردن کار باشد خواه به دلیل اخراج آن ها از محل کار قبلی در پی شیوع ویروس کرونا

عوامل عاطفی و روابط خانوادگی: در شرایط قرنطینه خانگی سبک زندگی 
مردم به هم ریخته و اختالفاتی که از قبل وجود داشته پررنگ شده است، مردم 
مردم  می دهند  بروز  خشونت  صورت  به  را  کرونا  به  ابتال  از  اضطراب هایشان 
سایر  یا  خرید،  مغازه گردی،  کردن،  دوردور  کار،  مثل  خودآرام بخش هایی  قبال 
سرگرمی های هیجانی و عاطفی داشتند. اما حاال باید تمام مدت خانه باید بمانند. 
مشاغل کاذب و غیرقانونی: به تمامی شغل هایی گفته می شود که نه کاال و 
خدمات ویژه ای تولید می کند و نه فعالیت و درآمد آن شفاف است. عالوه بر این بر 
شغل های کاذب نظارتی صورت نمی گیرد و درنتیجه از مالیات هم خبری نیست. 

کرونا در ایام شب عید و فصل بهار: صنوف آسیب دیده از بحران ویروس 
کشور و در پی آن خراسان رضوی و شهر مشهد مقدس بر اثر التهابات  بازار صنوف 
و دلهره آوری مواجه  روزهای سخت  با  کرونا،  از ویروس  ایجاد شده متأثر  و فضای 
بوده و آسیب های جدی به این بخش وارد شده است. شب عید مهم ترین فصل 
گردشگری  رونق اقتصادی اصناف در شهر مشهد مقدس با توجه به پتانسیل باالی 

کرونا  مذهبی این شهر در ایام عید و فصل بهار محسوب می شود اما شیوع ویروس 
کنار قرنطینه دولتی صنوف از یک طرف و بسته  منجر به ترس اجتماعی جامعه در 
کشورهای همسایه از سوی  شدن مرزهای بین المللی، به دنبال تصمیم دولت های 
گسترش ویروس  از  را در تنگنای سخت ناشی  دیگر، اهالی اصناف مشهد مقدس 
در  گسترده  اختالل  با  درآمد  نداشتن  دلیل  به  صنف ها  کثر  ا است.  داده  قرار  کرونا 
گردش مالی خود و عدم ایفای تعهدات مالی همچنین مسائلی در رابطه با تأمین 
و  ورشکستگی  امر  این  و  شدهاند  مواجه  اشتغال  حفظ  برای  نیاز  مورد  سرمایه 

تعطیلی بسیاری از صنوف را در پی داشته است. 
از  دیده  آسیب  صنوف  شناسایی  منظور  به  مشهد  اصناف  اتاق  راستا  همین  در 
پیامدهای  و  صنوف  بر  تاثیرگذار  ریسک های  تعیین  از  پس  کرونا  ویروس  شیوع 
گام نخست به منظور تعیین اهمیت نسبی ریسک های موثر و پیامدهای  آن ها، در 
با هم( توسط  آن بر صنوف مورد نظر عوامل مورد نظر به صورت زوجی )دو به دو 
طریق  از  نیاز  مورد  زوجی  مقایسه های  شدهاند.  مقایسه  کارشناسان  و  خبرگان 
برای  پذیرفت.  صورت  زوجی  مقایسه  ماتریس  نام  به  ماتریسی  درایه های  تکمیل 
بیان ارجحیت بین عامل مورد نظر از جدول مقیاسی همانند جدول زیر استفاده 
گانه نظرات خود را در قالب یک ماتریس  کارشناس به صورت جدا شده است. و هر 
گرفتن میانگین هندسی، عنصر ماتریس تلفیق  کرد و در ادامه با  مقایسه زوجی ارائه 
گام بعدی بر اساس ضریب تاثیر  گردید. در  شده در ماتریس مقایسه زوجی مشخص 
که بیشترین آسیب را از این  کدام از رسته های شغلی، صنوفی  این ریسک ها بر هر 

ویروس دیده اند شناسایی شده است. 

ریسکریسک
بازار98765432123456789مالی
محیطی98765432123456789مالی
عملیاتی98765432123456789مالی
اجتماعی98765432123456789مالی
محیطی98765432123456789بازار
عملیاتی98765432123456789بازار
اجتماعی98765432123456789بازار

عملیاتی98765432123456789محیطی
اجتماعی98765432123456789محیطی
اجتماعی98765432123456789عملیاتی

ماتریس مقایسه زوجی تلفیقی ریسک ها
مالی بازار محیطی عملیاتی اجتماعی

مالی 1.00 3.00 0.33 2.47 3.11
بازار 0.22 1.00 1.55 2.08 1.36

محیطی 0.46 0.64 1.00 1.53 1.61
عملیاتی 0.41 0.48 0.65 1.00 1.71
اجتماعی 0.32 0.74 0.62 0.58 1.00

به همین ترتیب پیامد های هر یک از ریسک ها نیز با هم مقایسه شده و نتایج زیر 
حاصل شده است.

ریسک ویروس
بررسی تاثیر پیامدهای شیوع ویروس کرونا بر اصناف

وزن ریسک

%1۲  اجتماعی 
%15  عملیاتی 
%1۹  محیطی 
%۲1  بازار 
%۳4  مالی 

شب عید مهم ترین فصل رونق اقتصادی اصناف در شهر مشهد مقدس 
گردشگری مذهبی این شهر در ایام عید و  با توجه به پتانسیل باالی 
کرونا اهالی اصناف مشهد  فصل بهار محسوب می شود اما شیوع ویروس 
کرونا قرار داده است گسترش ویروس  مقدس را در تنگنای سخت ناشی از 
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کارشناسان در مرحله قبلی حاصل شده بود تاثیر این  که از طریق مقایسات زوجی، توسط  گام بعدی با توجه به اهمیت نسبی ریسک ها و پیامد های آن ها نسبت به هم  در 
که در جدول زیر قابل مشاهده می باشد.  گرفته شده است  ریسک ها بر صنوف مختلف به صورت موزون وزنی در نظر 

کشور فعال است و با توجه به داده های اعالم شده تعداد واحدهای  قابل توجه می باشد، در حال حاضر چهار بخش »توزیعی، تولیدی، خدمات فنی و خدماتی« در اصناف 
که بیش از 51 درصد از سهم صنوف به این بخش اختصاص دارد. سهم واحدهای تولیدی نیز 18۲1۹ هزار  توزیعی فعال در شهر مشهد مقدس بیش از 5۷۲1۹ واحد است 
گروه  که سهم این  کشور برابر با 158۹5 واحد است  که سهمی بیش از 1۶ درصدی به این بخش اختصاص یافته است، اما واحدهای خدمات فنی فعال در  واحد صنفی است 
که سهمی بیش از 18 درصدی به این بخش اختصاص  کشور برابر با 1۹۹۳5 واحد است  به 15 درصد می رسد. براساس داده های اعالم شده تعداد واحدهای خدماتی در 
گفت در مجموع در حال حاضر 111۲۶8 واحد صنفی »توزیعی، تولیدی، خدمات فنی و خدماتی« در شهر  یافته است. همچنین با توجه به داده های اعالم شده می توان 

مشهد مقدس فعال می باشند. 

%۳۳  فقر و بیکاری 
%۳۲  عوامل عاطفی 
%۳5 کاذب   مشاغل 

%10  تکنولوژی 
%۲0  هزینه پرسنلی 
%۲0  مهارت 
%۲5  روابط پرسنل 
%۲5  استراتژیک 

%11  هزینه سربار 
%۲0  تغییر سیاست بازار 
%۲1 کمبود مواد اولیه   
%۲1  افزایش هزینه مواد اولیه 
%۲۶  هزینه حمل و نقل 

%8  بهداشتی 
%8  عدم سرمایه گذاری 
%1۲  سیاست های دولتی 
%15 کسری بودجه   
%۲۹  سیاست های بین المللی 
%۲۶  سیایت های ارزی 

%4  عدم تخصیص پاداش خوش حسابی 
%4  عدم ایفای تعهدات بین المللی 
%5 کاال  ک موجودی   استهال
%5  عدم ایفای تعهدات مشتریان 
%5  عدم ایفای تعهدات صنایع و صنوف وابسته 
%8 کارکنان   افزایش بدهی 

%۹  بدحسابی بانکی 
%۹  بی اعتباری بازاری 
%۹  برگشت اسناد دریافتی 
%10 ک سرمایه   استهال
%10  افزایش بدهی های دولتی 
%11  عقود بازاری 
%11 گردش   سرمایه در 

ریسک
اجتماعی

ریسک
عملیاتی

ریسک
بازار

ریسک
محیطی

ریسک
مالی
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کارها بر اساس  کسب و  کید بر استفاده از دیجیتال مارکتینگ در  تا
که  تعریف این ابزار)شامل مجموعه همه ابزارها و فعالیت هایی است 
برای بازاریابی محصوالت و خدمات در بستر دیجیتال -وب، اینترنت، 
موبایل یا سایر ابزارهای دیجیتال- مورد استفاده قرار می گیرد(

ریسک ویروس
بررسی تاثیر پیامدهای شیوع ویروس کرونا بر اصناف

کـــــــــار
هـــــــــ

را

بحران  مدیریت  بحث  وقتی 

است  این  منظور  می آید،  میان  به 

در  که  سازمان هایی  و  ارگان ها  تمام  که 

سازماندهی و مقابله با این بحران موثر هستند 

تا  باشند  واحد  مدیریت  یک  نظر  تحت  باید 

بتوانند به گونه ای متوازن و به دور از نا هماهنگی 

کنند و محیطی  کاری ها، بحران را اداره  و دوباره 

و  کسب  و  شهرواندان  برای  تنش  بدون  و  آرام 

اصناف  اتاق  راستا  همین  در  کنند.  ایجاد  کارها 

کید بر اجرای بسته حمایتی  مشهد، عالوه بر تأ

را  پیشنهاداتی  دولت،  و  ایران  اصناف  اتاق 

حوزه های  در  کارها  و  کسب  از  حمایت  جهت 

بانک ها،  بیمه، شهرداری ها،  از جمله  مختلف 

تعیین  که نقش  و سایر حوزه ها  مالیاتی  حوزه 

منفی  اثرات  کاهش  در  می توانند  کننده ای 

کار ها و صنوف  کسب و  این بحران بر 

که  است  داده  ارائه  کنند  ایفا 

می باشد.  ذیل  ح  شر به 

کرونـــا درصـــد آســـیب دیدگـــی صنـــوف شـــهر مشـــهد مقـــدس از ویـــروس 
63 لوازم خانگی 73 هتلداران 63 پارچه فروشان متری 54 خرازی و عطریات

57 فرش ماشینی 73 هتل آپارتمان داران
و مهمان پذیران 58 عکاسان تصویربرداران 72 کفاشان

74 شیرینی فروشان 59 کاالی خواب 73 تولیدکنندگان
تریکو و کشباف 68 اتحادیه صنف خدمات تلفن

همراه و تجهیزات مخابراتي

56 فرش دستباف 72 آجیل فروشان 56 بانوان آرایشگر 65 اتحادیه صنف رایانه
و ماشین هاي اداري

56 گلفروش ها 76 تاالرهای پذیرائی
و ظروف کرایه 56 آرایشگران مردانه 65 خدمات الکترونیک، سیستم های 

حفاظتی، ایمنی

59 درودگران
و مبل سازان 63 گلدوزان و

صنایع دستی 62 خیاطان مردانه 74 فروشندگان پوشاک

55 محصوالت فرهنگی
و بازی ها 79 چلوکباب، چلوخورش  

رستورانداران،کباب و حلیم پزان 75 سفره خانه داران سنتی 62 بانوان خیاط

63 نبات و آبنبات 63 صوت و تصویر 74 سراجان 56 مؤسسات خودرو
سواري کرایه

64 آبمیوه و بستنی 74 فروشندگان زعفران 63 طاقه فروشان 56 حمل و نقل
درون شهری

79 فروشندگان فرآورده های گوشتی، اغذیه، پیتزا و غذاهای فانتزی 56 آرایشی و بهداشتی 55 فیروزه ترشان
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کـــــــــار
هـــــــــ

را

بحران  مدیریت  بحث  وقتی 

است  این  منظور  می آید،  میان  به 

در  که  سازمان هایی  و  ارگان ها  تمام  که 

سازماندهی و مقابله با این بحران موثر هستند 

تا  باشند  واحد  مدیریت  یک  نظر  تحت  باید 

بتوانند به گونه ای متوازن و به دور از نا هماهنگی 

کنند و محیطی  کاری ها، بحران را اداره  و دوباره 

و  کسب  و  شهرواندان  برای  تنش  بدون  و  آرام 

اصناف  اتاق  راستا  همین  در  کنند.  ایجاد  کارها 

کید بر اجرای بسته حمایتی  مشهد، عالوه بر تأ

را  پیشنهاداتی  دولت،  و  ایران  اصناف  اتاق 

حوزه های  در  کارها  و  کسب  از  حمایت  جهت 

بانک ها،  بیمه، شهرداری ها،  از جمله  مختلف 

تعیین  که نقش  و سایر حوزه ها  مالیاتی  حوزه 

منفی  اثرات  کاهش  در  می توانند  کننده ای 

کار ها و صنوف  کسب و  این بحران بر 

که  است  داده  ارائه  کنند  ایفا 

می باشد.  ذیل  ح  شر به 

حوزه مالیاتی

تشخیص  هیات های  به  دعوت  عدم   
مطالبات مالیاتی

 
کشور به نفع   تجدیدنظر در ضرایب مالیاتی 
کارهای  کسب و  کسب وکارها، به ویژه  افراد و 

آسیب دیده 
 

افزوده  ارزش  مالیات  پرداخت  استمهال   
متعلقه از بهمن ماه 1۳۹8 تا پایان اردیبهشت 
1۳۹۹ و نیز استمهال پرداخت بدهی معوقه 
به  تاریخ  این  از  قبل  افزوده  ارزش  مالیات 

مدت سه ماه

حوزه شهرداری

 عدم ابالغ بدهی عوارض و پسماندها در طی 
ماه های اسفند ۹8 و فروردین و اردیبهشت ۹۹

 
موقت  اقامت  مجوز  حقوق  دریافت  عدم   
کن اقامتی موقت از اسفند 1۳۹8 تا  برای اما

پایان اردیبهشت ۹۹
 

موقت  تجاری  مجوزهای  کلیه  بخشودگی   
در شهر مشهد بمدت سه ماه از اسفند ۹8 تا 

پایان اردیبهشت ۹۹
 

شهرداری  آماده  بدهی های  مهلت  تعویق   
ابالغ تا انت های اردیبهشت ماه 

حوزه بانكی

 تأمین سرمایه در گردش با شرایط سهل و نرخ 
تجاری  و  تولیدی  واحدهای  جهت  حمایتی 

به ویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط
  
 درخواست تعمیم بخشنامه اعطای فرجه 
تسهیالت  اقساط  پرداخت  برای  ماهه   ۳
پایان  تا   ۹8 اسفند  از  شده  سررسید 
پایان دوره  به  آن ها  انتقال  و   ۹۹ اردیبهشت 

بدون احتساب جرایم
 

ضریب  اساس  بر  بودجه بندی  اعمال   
کمک  اعطای  برای  استان ها  توسعه یافتگی 

کسب وکارهای آن ها به 

حوزه بیمه

تشخیص  هیات های  به  دعوت  عدم   
کار مطالبات بیمه ای و 

 
و  اجتماعی  تأمین  بیمه  بدهی  ابالغ  عدم   
و  فروردین  و  اسفند۹8  ماه های  طی  در  کار 

اردیبهشت۹۹
 

کارفرمایی  سهم  بیمه  تعویق  یا  تخفیف   
کارو  قانون  مشمول  کار  و  کسب  بنگاه های 

تأمین اجتماعی
 

دریافت  بیمه  حق  تعویق  درصورت   
معوقات بدون محاسبه جرایم در شش ماهه 

دوم سال ۹۹انجام پذیرد
 

با تخفیف ۲0درصد حق بیمه  اولویت اول   
سهم  ۷درصد  دریافت  فقط  و  کارفرما  سهم 
بیکاری  بیمه  انضمام ۳درصد  به  کارگر  بیمه 

سهم  کارفرما

سایر حوزه ها

کشور گمرکات  کاالها در   تسهیل در ترخیص 
 اجرای یک پیمایش سراسری جهت تبیین 
فعاالن  بر  وارده  خسارت های  میزان  دقیق 

کار کسب و 
 

کارفرمایان در   تعویق در انواع پرداخت های 
بابت اقساط زمین و...  شهرک های صنعتی 

به بعد از اردیبهشت ۹۹
 

کمک هزینه   عدم دریافت هزینه یا پرداخت 
نیازهای  جهت  در  آن ها  پرداخت  تعویق  یا 

کسب وکارها مخابراتی و اینترنتی 
 

اعم  رسان   خدمات  دستگاه های  کلیه   
را  و جاری  گاز مطالبات معوق  و  برق  آب،  از 
تا   ۹8 بهمن  از  حداقل  خدمات  قطع  بدون 
نمایند.  استمهال   1۳۹۹ اردیبهشت  پایان 
به صورت  انشعاب  حق  پرداخت  ضمنا 

اقساطی تا پایان اردیبهشت ماه ۹۹

مطالبات اصناف از دولت و راهکارهای اجرایی خروج از بحران کرونا
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کاهش اثرات   پیشنهاداتی از سوی اتاق اصناف مشهد جهت 
کرونا ارائه  منفی ریسک ها و پیامدهای ناشی از شیوع ویروس 
شده است تا صنوف بتوانند نسبت به اتفاقات غیرمنتظره این 
کنش های منطفی و مثبت نشان دهند ویروس وا

حوزه واحدهای صنفی 
منفی  اثرات  کاهش  جهت  مشهد  اصناف  اتاق  سوی  از  پیشنهاداتی  نیز  صنفی  واحدهای  به  انتها  در 
کرونا ارائه شده است تا صنوف بتوانند نسبت به اتفاقات  ریسک ها و پیامدهای ناشی از شیوع ویروس 
کرده  کارهایشان بهبود ایجاد  کسب و  کنش های منطفی و مثبت نشان داده و در  غیرمنتظره این ویروس وا
همچنین صنف خود را آماده ورود به دوران پسا کرونایی آماده کنند آموخته ها را در اختیار یکدیگر قرار دهند.

 
فروش  مانند  فروش  روش های  سایر  از  بهره مندی   
دسترس  در  چون  الزاماتی  گرفتن  نظر  در  با  آنالین 
کارپسند بودن آن،  اینترنتی فروش،  بودن وب سایت 
اپلیکیشن های  اختصاص  وب سایت،  با  کار  راحتی 

خرید در موبایل
افراد  برای  اپلیکشن ها  این  کاربری  و  نصب  راحتی   

مختلف با هر فرهنگ و سطح معاومات
 خدمات جدید متناسب با نیاز مشتریان

بر  مبتنی  سریع  نوآوری  با  محصوالت  سبد  توسعه   
نیاز مشتریان

با  کنندگان  مصرف  و  مشتریان  با  ارتباط  گسترش   
کانال های  طریق  از  مشتریان  با  مداوم  ارتباط  برقراری 

مختلف مثل تلفن، پیام کوتاه، شبکه های اجتماعی و... 
نقل  و  حمل  مثل  محصوالت  توزیع  شبکه  تقویت   

کاالی مشتریان رایگان و تأمین به موقع 
کاال ج اطالعات   دقت در بسته بندی و در

 ارسال به موقع و امن با حفظ و رعایت نکات مورد 
توجه مشتریان مانند رعایت نکات بهداشتی

 ارسال محصوالت بهداشتی مثل ماسک و ژل و... 
کنار سایر محصوالت ارسالی جهت حفظ بازاریابی  در 

مسئولیت اجتماعی
و  محلی  رقبای  بازاریابی  اقدامات  دائمی  رصد   

بهترین های بازار مخصوصا در شبکه های اجتماعی
اقدامات  و  تجربیات  بهترین  از  کاری  بهینه   

بین المللی
 توجه به انتظار مشتریان در بخش های مختلف بازار

 توجه به اولویت گذاری مشتریان و محصوالت
کاهش هزینه های غیرضروری  مدیریت نقدینگی و 

تخفیف،  مثل  فروش  پیشبرد  برنامه های  تدوین   
عمده،  خرید  اشانتیون  و  آفر  جوایز،  و  قرعه کشی 

هدایای تبلیغاتی-فروش اقساطی و... 
 توسعه ارتباطات با فروشگاه های آنالین معتبر در کشور
تجمیع  برای  صنفی  خوشه های  تشکیل   

کار کسب و  ظرفیت های 
کاهش بهای تمام شده  مدیریت تولید و 

 تالش برای حفظ مشتریان فعلی
کسب  در  مارکتینگ  دیجیتال  از  استفاده  بر  کید  تا  
مجموعه  )شامل  ابزار  این  تعریف  اساس  بر  کارها  و 
بازاریابی  برای  که  است  فعالیت هایی  و  ابزارها  همه 
)وب،  دیجیتال  بستر  در  خدمات  و  محصوالت 
مورد  دیجیتال(  ابزارهای  سایر  یا  موبایل  اینترنت، 

استفاده قرار می گیرد(

ریسک ویروس
بررسی تاثیر پیامدهای شیوع ویروس کرونا بر اصناف
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کارهای مشهد چنین توفان سهمگین و خسارت باری را   کسب و  شاید صاحبان 
کرد و دکان داران  کاسبان این شهر را ویران  که خانه  تجربه نکرده بودند، توفانی 
زیادی را به مرز ورشکستگی رسانید، چنین اتفاقی در تاریخ اصناف مشهد بی سابقه 
و  بر تن  کووید 1۹  و ویروس  گرفت  ابتدای اسفندماه وزیدن  از  که  توفان  این  بود. 
برای  و  نظام  با  این شهر نشست، صاحبان صنوف همچون همیشه همسو  جان 
رعایت حال مردم، در مغازه های خود را بستند و خانه نشین شدند، از منفعت خود 
کاری  ساعات  کاهش  یا  اجباری  تعطیلی  نرسد.  مردم  جان  به  آسیبی  تا  گذشتند 
که  کوچک در مشهد در طول ماه های اسفند و فروردین ماه  کارهای خرد و  کسب و 
همه امید صاحبان آنها به ماه پایانی سال و تعطیالت نوروز برای جبران هزینه های 
شد. مبدل  یاس  به  کرونا  نام  به  ناخوانده ای  مهمان  آمدن  با  بود  رکود  از  ناشی 
کاهش ارتباطات اجتماعی، نخستین ضربه خود را بر پیکر شبکه  کرونا و لزوم  شیوع 
که جز فروشندگان مایحتاج  کارهای خرد زد، چرا  کسب و  توزیع و متعاقب آن به 
عمومی مردم مانند فروشندگان مواد غذایی و نانوایی ها، باقی شبکه توزیع مجبور 
کاری خود شدند و این موضوع شرایط سختی را برای  کاهش ساعات  به تعطیلی یا 

کارهای خرد می باشد، رقم زد. کسب و  که وابسته به  اقتصاد خراسان رضوی 
خدمات  بخش  اشتغال،  و  افزوده  ارزش  نظر  از  استان  اقتصادی  بخش  بزرگترین 
گردشگری حول محور زیارت  کارها در بخش خدمات،  کسب و  است، محور عمده 
بارگاه منور رضوی در مشهد است، عمده خدمات در زمینه سفر، اقامت، پذیرایی و 
گردشگری، بسط و توسعه یافته  و حتی بخش های دیگر نظیر  تولید سوغات برپایه 

کشاورزی نیز از آن متاثر شده اند. صنعت و 
سال  از  زمان  بهترین  در  مشهد  به  مسافرت  حذف  و  کرونا  شیوع  تفاسیر،  این  با 
که این شهر هر سال پذیرای بیش از سه میلیون زائر  گردشگر در حالی  برای پذیرش 
گردشگری، هتل ها، رستوران ها،  نوروزی بود، تعطیلی اجباری همه دفاتر خدمات 
گردشگری، واحدهای خدماتی  کز تفریحی و  مهمانپذیرها، مجتمع های تجاری، مرا
کسب و  گون برای حدود ۲ ماه چون پتکی بزرگ بر سر  گونا مختلف در حوزه های 

کرونا فرودآورد. که  کارهای خردی بود 

کاری صنوف و بنگاه های  کرونا شیوع یافت، ساعت  که  از ابتدای اسفندماه پارسال 
فرصت های  از  بسیاری  و  شد  کشیده  تعطیلی  به  بازار  شد،  کمتر  و  کم  اقتصادی 
گرفته شد، از سوی دیگر مالیات، پرداخت های  درآمدزایی از شبکه عرضه و فروش 
بانکی،  تسهیالت  اقساط  اجتماعی،  تامین  بیمه  مکان،  اجاره  و  برق  و  آب  جاری 
و  بودند  آن  پرداخت  به  گزیر  نا اقتصادی  بنگاه های  که  بود  هزینه هایی  جمله  از 

کرد. تعطیلی بازار و نبود مشتری تامین این هزینه ها را برای آنها بسیار دشوار 
دادند  ادامه  خود  فعالیت  به  تولیدی  و  صنعتی  واحدهای  سال  اواخر  در  هرچند 
بی نصیب  را  آنها  یا صادرات،  فروش  و عدم  توزیع  تعطیلی بخش  از  ناشی  اما ضرر 
که ارتباط زنجیره ای بین بخش تولید تا توزیع وجود دارد و صدمه به  نگذاشت چرا 

هر یک، دیگری را نیز متاثر می سازد.
کرونا، تسهیالتی را برای 1۳ رسته صنفی در  دولت برای جبران خسارتهای ناشی از 
صنوف  برای  آن  دشوار  شرایط  و  تسهیالت  این  گرفتن  خوان  هفت  اما  گرفت  نظر 

توجیه پذیر نیست و آنان نیاز به حمایت جدی تری از سوی دولت دارند.
کنون بیش از 140 هزار واحد صنفی، در مشهد فعالیت می کنند که 1۲0 هزار واحد  هم ا
آن دارای پروانه رسمی هستند، از این تعداد حدود ۲0 هزار واحد خواربارفروشی و 
که در این دوره تعطیل نشده اند و به نوعی فعالیت داشتند. میوه فروشی ها هستند 

کاهش ۷0 درصدی فروش در سه ماهه   1۲0 هزار واحد باقی مانده، همگی حداقل با 
گر بخواهیم 1۳ رسته مشمول دریافت تسهیالت را برآورد  گذشته روبه رو بوده اند، ا
کاهش ۷0 درصدی فروش روبه رو بوده اند،  که با  کنیم، از مجموع 1۲0 هزار واحدی 
تنها 40 هزار واحد در قالب 1۳ رسته موردحمایت قرار می گیرند و 80 هزار واحد دیگر 

از این تسهیالت بی بهره خواهند ماند. 
مانند  هستند؛  فنی  بنگاه های  مشهد،  در  فعال  صنفی  واحد  هزار   50 حدود 
که به رغم متضرر شدن در شمول  تعمیرگاه ها و صنف موبایل فروش ها و امثال آن 
رسته های سیزده گانه قرار نمی گیرند. در شماره این ماهنامه با روسای اتحادیه های 
گو نشستیم و  گفت و  کرونا متحمل شدند، به  که بیشترین ضرر را در شیوع  صنوفی 

گذاشتیم. میزان خسارتها و خواسته های آنان را به بحث و تبادل نظر 

کرونا بر مشاغل می گویند رؤسای اتحادیه ها از تاثیر ویروس 

توفان سهمگین کرونا و ویرانی خانه صنوف 

اتحادیه ها
بررسی تاثیر پیامدهای شیوع ویروس کرونا بر اصناف
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کیف زنانه  کارگاه ها در بخش  گذشته  هم اینک تولیدات سال 
روی دستشان مانده است و دیگر ضرورتی به تولید بیشتر 
کارگاه ها  ندارند زیرا مشتری نیست به همین سبب صاحبان 
کردند برای جلوگیری از هزینه های اضافه تعطیل 

ک خروار جنس از مد افتاده روی دست صنف پوشا
کنونی است ک در شرایط  کمک به فروشندگان پوشا تأمین مالی بهترین 

ک مشـــهد  رییـــس اتحادیـــه صنـــف فروشـــندگان پوشـــا
فروشـــندگان  صنـــف  طالیـــی  مـــاه  اســـفند،  گفـــت: 
کـــه  کل ســـال را بـــرای آنـــان دارد  ک اســـت و حکـــم  پوشـــا
کرونـــا ایـــن فرصـــت را از فروشـــندگان  متاســـفانه شـــیوع 

کاالهایشـــان روی دستشـــان مانـــد. گرفـــت و 
ک از ۲۷ اســـفندماه  جـــواد مفیـــدی افـــزود: صنـــف پوشـــا
گزیـــر بـــه تعطیلـــی شـــدند و ایـــن تعطیلـــی تـــا آخـــر  نا
فروردیـــن مـــاه ادامـــه داشـــت، در روزهایـــی ابتـــدای 
کـــه ایـــن واحدهـــا بـــاز بودنـــد، هیـــچ فروشـــی  اســـفند 

نداشـــتند و فقـــط چـــراغ مغازه هـــا روشـــن بـــود.
کـــه صنـــوف  کـــرد: از ابتـــدای اردیبهشـــت مـــاه  وی بیـــان 

بازگشـــایی شـــدند، خبـــری از مشـــتری نیســـت و صنـــف 
کـــه در اطـــراف حـــرم مطهـــر  ک به ویـــژه صنوفـــی  پوشـــا
ـــد و  رضـــوی مســـتقر هســـتند، شـــرایط بســـیار بـــدی دارن

هیـــچ فروشـــی انجـــام نمی شـــود.
ک مشـــهد  ــا ــندگان پوشـ ــه صنـــف فروشـ رییـــس اتحادیـ
ک  گفـــت: یکـــی از مهمتریـــن مشـــکالت صنـــف پوشـــا
زیـــرا  می باشـــد  اجنـــاس  افتـــادن  مـــد  از  یـــا  دمـــده 
ــوروز  ــد نـ ــرای عیـ ــد روز بـ ــای مـ کاالهـ ــوف  ــان صنـ صاحبـ
کـــه  کـــرده بودنـــد  و متناســـب بـــا فصـــل را خریـــداری 
نرســـید  فـــروش  بـــه  اجنـــاس  ایـــن  کرونـــا  شـــیوع  بـــا 
رفـــت. فـــروش نخواهـــد  بـــه  نیـــز  آینـــده  تـــا ســـال  کـــه 

مفیـــدی اظهـــار داشـــت: زمـــان فـــروش اجنـــاس مزبـــور 
ــداری  ــتند و خریـ ــاده هسـ ــد افتـ ــب از مـ ــد، اغلـ ــه برسـ کـ
گـــر واحـــد صنفـــی خیلـــی تـــالش  بـــرای آن هـــا نیســـت، ا
کنـــد حداقـــل خواهـــد توانســـت 50 درصـــد از ســـرمایه ای 
کـــه بابـــت خریـــد عیـــد داشـــته را در طـــول ســـال جـــاری 

بـــا فـــروش اجنـــاس خـــود بازگردانـــد.
ابطـال  درخواسـت  افـزون  روز  افزایـش  بـه  اشـاره  بـا  وی 
سـال  گفـت:  ک  پوشـا صنـف  سـوی  از  کسـب  پروانـه 
ک بـرای اجـاره مغـازه در  گذشـته صاحبـان صنـوف پوشـا
یـک مجتمـع تجـاری در مشـهد در نوبت قـرار می گرفتند، 
امسـال همـان مجتمـع سـه تـا چهـار مغـازه خالـی دارد.
ک مشـــهد  رییـــس اتحادیـــه صنـــف فروشـــندگان پوشـــا
گفـــت: هزینه هـــای اجـــاره مغـــازه بســـیار بـــاال اســـت و 
ـــد ترجیـــح می دهنـــد  ـــه فروشـــی ندارن ک ک  صنـــف پوشـــا

کننـــد. در ایـــن شـــرایط فروشـــگاه خـــود را تعطیـــل 
کمـــک  مفیـــدی تأمیـــن مالـــی را بهتریـــن راهـــکار بـــرای 
کنـــون  گفـــت: تا ک دانســـت و  دولـــت بـــه صنـــف پوشـــا
ـــرده  ـــل نک ـــود عم ـــای خ ـــک از وعده ه ـــچ ی ـــه هی ـــت ب دول
کلـــی چک هـــای برگشـــتی و مشـــکالت  و صنـــوف را بـــا 
گذاشـــته اســـت، در ایـــن شـــرایط تســـهیالت  ـــی تنهـــا  مال
کمـــک شـــایانی بـــه ایـــن  بـــدون بهـــره بانکـــی می توانـــد 

کنـــد. کار  کســـب و  صنـــف بـــرای از ســـرگیری دوبـــاره 
ــب از  کسـ ــه  ــی دارای پروانـ ــای صنفـ ــمار واحدهـ وی شـ
ک را ۹ هـــزار واحـــد  اتحادیـــه صنـــف فروشـــندگان پوشـــا
پروانـــه  گرفتـــن  شـــرف  در  کـــه  واحدهایـــی  تعـــداد  و 

ــرد. کـ ــر  ــد ذکـ ــزار واحـ ــتند را دو هـ هسـ

ی
ید

مف
اد 

جو
ک

شا
پو

ن 
دگا

شن
رو

ف ف
صن

یه 
اد

تح
س ا

ریی

عرضه غذا به صورت "بیرون بر" برای فست فودی ها هم سودی نداشت

عرضه غذا به صورت "بیرون بر" برای فست فودی ها هم سودی نداشت
و  پیتــزا  اغذیــه،  فروشــندگان  صنــف  اتحادیــه  رییــس 
بــازار  شــرایط  کرونــا  گفــت:  مشــهد  فانتــزی  غذاهــای 
کامــال تغییــر داد و  صنــوف زیــر پوشــش ایــن اتحادیــه را 
کاهــش یافت و  تعــداد مشــتریان ایــن صنــوف به شــدت 
تعــدادی از واحدهــای صنفــی زیرپوشــش ایــن اتحادیــه 
کارگــران  بــه دلیــل عــدم توانایــی در پرداخــت هزینــه 

ــد. کردن کلــی تعطیــل  ــه  خــود طــی دو مــاه اخیــر ب
صنــوف  بیــن  از  افــزود:  وحدتــی  کاشــفی  ابوالقاســم 
تحــت پوشــش ایــن اتحادیــه 15 تــا ۲0 واحــد بــه صــورت 
"بیــرون بــر" فعالیــت خــود را ادامــه دادنــد امــا ایــن شــیوه 

ــرای بســیاری از صنــوف ســودی نداشــت. ب
کمتــر از  ــا مــردم  کرون کــرد: بــه دلیــل شــیوع  وی اضافــه 

کردنــد  غذاهــای بیــرون بــه ویــژه فســت فودها اســتفاده 
و ایــن مســاله ضــرر زیــادی را متوجــه صنــوف فــروش 

کــرده اســت. پیتــزا و اغذیــه 
 ۹۹ نــوروز  گفــت:  مشــهد  اصنــاف  اتــاق  رئیــس  نائــب 
نــوروز  ماننــد  مشــهد  شــهر  بازاریــان  و  کســبه  بــرای 
ــادی  ــا لطمــه زی کرون گذشــته نبــود و شــیوع  ســال های 
ایــن صنــوف زده و مشــتریان را خانه نشــین  بــازار  بــه 
کــرده اســت، حــال فروشــندگان بــا دســت های خالــی 
ــا و بازگشــت  کرون کــردن التهابــات ناشــی از  بــه فروکــش 

امیــد بســته اند. گذشــته  بــه روال  اوضــاع 
تولیــد  بــرای  اولیــه  مــواد  قیمــت  افــزود:  کاشــفی 
کالبــاس  فســت فودها ماننــد پنیــر، چیپــس، سوســیس، 
توجهــی  قابــل  افزایــش  گذشــته  ســال  در  گوشــت  و 
داشــت و از ســوی دیگــر هزینه هــای ثابــت صنوف مانند 
گاز و آب و اجــاره نیــز رونــد صعــودی  بــرق،  مالیــات، 
کــرد و در مجمــوع ایــن موضــوع باعــث افزایــش  پیــدا 
فانتــزی  غذاهــای  و  پیتــزا  فروشــندگان  هزینه هــای 
نیســتند. آن  پرداخــت  بــه  قــادر  کــه  شــد  مشــهد  در 
ح شــد  کــه مطــر وی یــادآور شــد: عــالوه بــر مطالباتــی 
کســبه و بازاریــان وجــود دارد، چــرا  ایــن ســوال بــرای 
کار نمــی آورد، حــق  دولــت شــرکت های بیمــه ای را پــای 
کــه در طــی ســالیان پیاپــی در قالــب بیمــه  بیمه هایــی 
حــوادث توســط واحدهــای صنفــی پرداخــت شــده چــه 

زمانــی می خواهــد راهگشــای مشکالتشــان باشــد؟ 

اتحادیه ها
بررسی تاثیر پیامدهای شیوع ویروس کرونا بر اصناف
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گشایی مشروط بهتر از فعالیت های غیرقانونی در پشت درهای بسته  باز
کردند گیم نت پلمب شدند و 60 واحد جمع آوری   55

محصوالت  فروشندگان  صنف  اتحادیه  رییس 
گفت: از ابتدای نوروز  فرهنگی، بازی و سرگرمی مشهد 
مقطع  در  صنوف،  برخی  اجباری  تعطیلی  پی  در  و 
محصوالت  عرضه  کز  مرا گشایش  زمان،  از  کوتاهی 
فرهنگی زیرپوشش این اتحادیه از ساعت 15 تا ۲1 در 

اتاق اصناف مشهد به تصویب رسید.
کاری  ساعات  تعریف  افزود:  نوغانی  اسکافی  مرتضی 
فرهنگی  محصوالت  کنندگان  عرضه  برای  محدود 
به حوزه  مربوط  فیلم های  از  مردم  استفاده  به خاطر 
آنان در خانه بود  افزایش ماندگاری  نمایش خانگی و 
که زمان زیادی طول نکشید و آن ها نیز دوباره مجبور 

به تعطیلی شدند.
محصوالت  فروشندگان  صنف  اتحادیه  رییس 
تعطیلی  گفت:  مشهد  سرگرمی  و  بازی  فرهنگی، 
سرگرمی  و  بازی  کز  مرا و  شهربازی ها  گیم نت ها، 
در  حتی  هزینه ها  تأمین  در  را  صنوف  این  صاحبان 

کرده است. ج زندگی دچار مشکل  تأمین مخار

پوشش  زیر  صنوف  داشت:  اظهار  نوغانی  اسکافی 
که توانایی پرداخت  این اتحادیه مستاجرانی هستند 
هنوز  که  است  حالی  در  این  ندارند،  را  مکان  اجاره 
کز بازی و سرگرمی در مشهد تعطیل  شهربازی ها و مرا
که  هستند و هزینه های آن ها چند برابر صنوفی است 

بازگشایی شده اند.
کرونا  گیم نت در دوران شیوع  وی با اشاره به پلمب 55 
اجبار  کرد:  بیان  انتظامی  نیروی  کن  اما اداره  توسط 
از  به تعطیلی صنوف زیر پوشش این اتحادیه، برخی 
که پشت در بسته مغازه  کرده  صاحبان صنوف را وادار 
خود، فعالیتشان را ادامه دهند، این اقدام غیرقانونی 
و  بازی  کز  مرا که  است  زمانی  از  کتر  خطرنا مراتب  به 
مجاز  بهداشتی  پروتکل های  کامل  رعایت  با  سرگرمی 

به فعالیت شوند.
محصوالت  فروشندگان  صنف  اتحادیه  رییس 
خواست  دولت  از  مشهد  سرگرمی  و  بازی  فرهنگی، 
با  را  و سرگرمی  بازی  کز  مرا و  گیم نت ها  فعالیت  اجازه 

از  مانع  تا  کند  صادر  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
اقدامات غیرقانونی آن ها در پشت درهای بسته شود.

وی ادامه داد: صنف فروشندگان محصوالت فرهنگی، 
ندارند،  قرار  دولت  حمایتی  سبد  در  سرگرمی  و  بازی 
آن  و  تنظیم  را  نامه ای  اتحادیه   این  منظور  همین  به 
ایران  اصناف  اتاق  به  مشهد  اصناف  اتاق  طریق  از  را 
کرونا درخواست شود  کرده تا از ستاد مقابله با  ارسال 
دولت  حمایتی  سبد  مشموالن  جزو  نیز  را  صنف  این 

قرار دهند.
محصــوالت  فروشــندگان  صنــف  اتحادیــه  رییــس 
دریافــت  گفــت  مشــهد  ســرگرمی  و  بــازی  فرهنگــی، 
کمتریــن  کــم بهــره و بســته های حمایتــی  تســهیالت 
جبــران  بــرای  اتحادیــه  ایــن  اعضــای  خواســته 

اســت. کرونــا  از  ناشــی  خســارت های 
از  خواست  مسووالن  از  همچنین  نوغانی  اسکافی 
حال  رعایت  بخواهند  مستغالت  و  ک  امال صاحبان 
بها  اجاره  دریافت  در  و  نموده  را  مستاجر  صنوف 
تخفیفاتی قایل شوند یا دولت مالکین را برای دو ماه 
کند تا آنان نیز  از پرداخت مالیات بر مستغالت معاف 

دریافت اجاره از مستاجرین را به تعویق اندازند.
و  بازی  فرهنگی،  محصوالت  صنف  اتحادیه  رییس 
کنون  گفت: از ابتدای فروردین ماه تا سرگرمی مشهد 
کسب  ۶0 واحد صنفی زیر پوشش این اتحادیه پروانه 
به  که  گیم نت هایی  صاحبان  کردند،  باطل  را  خود 
دلیل فعالیت غیرمجاز پلمب شده بودند، منتظر رفع 

پلمب و ابطال پروانه خود هستند.
وی اظهار داشت: در مجموع ۹00 نفر از اتحادیه صنف 
که 450  کسب دارند  محصوالت فرهنگی مشهد جواز 
مورد مربوط به فروشندگان محصوالت فرهنگی، 400 
مورد مربوط به بازی های رایانه ای و واحدهای مونتاژ 
مجموعه های  به  مربوط  مورد   50 و  تصویر  و  صدا 

بازی های غیررایانه ای و سرگرمی است.

کرونا بیكاری اعضاء اتحادیه در پی شیوع بیماری 
۲00 واحد صنفی رستوران در مشهد تعطیل شد

رییس اتحادیه صنف رستوران داران، آشپزخانه داران، 
گو با خبرنگار ما،  گفت و  کباب و حلیم پزان مشهد در 
کاهش سطح فعالیت رستوران  کرونا و  شیوع بیماری 

را  نوروز  ایام  و  سال  پایانی  روزهای  در  هم  آن  داران 
بزرگترین مشکل و چالش سال 1۳۹8 برای صنوف زیر 

پوشش این اتحادیه برشمرد.

صنوف  کرونا  شیوع  دلیل  به  افزود:  امیریان  حسن 
به تعطیلی شدند به  اتحادیه مجبور  این  زیر پوشش 
و  کرده  بیکار  را  اتحادیه  اعضای  ویروس  این  عبارتی 

کاهش داده است. فعالیت آن ها را به شدت 
تعطیلی  و  کرونا  شیوع  نتیجه  در  کرد:  اضافه  وی 
اتحادیه،  این  پوشش  زیر  صنفی  واحدهای  اجباری 
کارگر بیکار شده اند. کنون ۲00 واحد تعطیل و دو هزار  تا
رییس اتحادیه صنف رستوران داران، آشپزخانه داران، 
کرونایی  ایام  در  گفت:  مشهد  پزان  حلیم  و  کباب 
واحدهای صنفی تحت پوشش این اتحادیه فقط مجاز 
به فعالیت در ساعات محدود و به صورت عرضه "بیرون 
بر" شدند که آن هم سود چندانی برای صنوف نداشت.
باوجود  نیز  رمضان  مبارک  ماه  ایام  در  افزود:  امیریان 
و حلیم  بر فروش شله  اتحادیه مبنی  این  درخواست 
دقیقه   ۳0 و   1۳ ساعت  از  صنفی  واحدهای  توسط 
موضوع  این  با  مسووالن  دقیقه،   ۳0 و   15 جای  به 
کارگران بیشتری  موافقت نکردند و این مساله بیکاری 

را درپی خواهد داشت.
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کنون ۶0 واحد صنفی زیر پوشش  از ابتدای فروردین ماه تا
کردند، صاحبان  کسب خود را باطل  این اتحادیه پروانه 
که به دلیل فعالیت غیرمجاز پلمب شده بودند،  گیم نت هایی 
منتظر رفع پلمب و ابطال پروانه خود هستند
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اتحادیه ها
بررسی تاثیر پیامدهای شیوع ویروس کرونا بر اصناف

کافی شاپ ها کارگران  بیكاری قطعی 
کافی شاپ ها کارگران  بیکاری قطعی 

رییس اتحادیه صنف آبمیوه، فالوده و بستنی مشهد 
به  بیرون  غذاهای  به  نسبت  مردم  حساسیت  گفت: 
کرونا باعث افت شدید بازار  منظور جلوگیری از ابتال به 
کی، نوشیدنی و غذا شده است. صنوف مرتبط با خورا
سعید شریف زاده افزود: فروشندگان آبمیوه و بستنی، 
گذشته  کافی شاپ ها و قهوه  فروشیها در طول دو ماه 
تعطیلی  به  مجبور  کرونا  شیوع  از  پیشگیری  برای 
که  رضوی  مطهر  حرم  اطراف  صنوف  ویژه  به  بودند 

اوایل  از  داشتند  زیادی  مشتری  ایامی  چنین  در 
کامال تعطیل شده اند. کنون  اسفندماه تا

بستنی،  و  آبمیوه  فروشندگان  کرد:  اضافه  وی 
که تا حدی مجاز به  کافی شاپ ها و قهوه فروشی هایی 
فعالیت شدند، فقط اجازه عرضه "بیرون بر" را داشتند 

که از این محل نیز سودی به دست نیاوردند.
بستنی  و  فالوده  آبمیوه،  صنف  اتحادیه  رییس 
و  اقتصادی مردم  این مدت شرایط  در  گفت:  مشهد 
همچنین افزایش حساسیت ها نسبت به مصرف غذا 
کی های بیرون از خانه در خصوص احتمال ابتال  و خورا
کافی شاپ ها و قهوه  فروشی ها را  کرونا نیز مشتری  به 

کاهش داده است. به شدت 
کسب  شریف زاده اظهار داشت: بستن و ابطال پروانه 
برای صنوف زیر پوشش این اتحادیه چندان فایده ای 
تعداد  خصوص  در  مشخصی  آمار  هرچند  ندارد 
اتحادیه  این  پوشش  زیر  صنوف  شده  بیکار  کارگران 
که  گفت  در دسترس نیست اما به طور قطع می توان 
کارگران صنوف اطراف حرم مطهر رضوی بیکار شدند.

اتحادیه  این  اعضای  برخی  خدمات  به  اشاره  با  وی 
صنفی  واحدهای  از  تعدادی  گفت:  کرونا  ایام  در 
با  خودجوش  صورت  به  اتحادیه  این  زیرپوشش 
همکاری یکی از موسسات خیریه، آبمیوه رایگان بین 
و  شریعتی  بیمارستان های  در  کرونا  به  مبتال  بیماران 

کردند. امام رضا )ع( این شهر توزیع 
فروشی  آبمیوه  صنفی  واحد  چهار  افزود:  شریف زاده 
مشهد  آباد  وکیل  و  هاشمیه  خیابان های  در  مستقر 
مدت سه تا چهار روز هر یک روزانه 50 تا 100 لیوان آبمیوه 
کرونایی بیمارستان شریعتی و چهار واحد  بین بیماران 
آبمیوه فروشی در خیابان های توحید، خواجه ربیع و 
مدرس نیز هر یک روزانه 50 لیوان آبمیوه بین بیماران 
 ۶00 کردند.  توزیع  )ع(  رضا  امام  بیمارستان  کرونایی 
واحد صنفی آبمیوه و بستنی فروشی، کافی شاپ و قهوه 
کسب دارند و ۲00 تا ۳00 واحد  سرا از این اتحادیه پروانه 
کسب هستند. صنفی جدید نیز در حال دریافت پروانه 

بیكاری مطلق عكاسان و فیلم برداران در مشهد 
حداقل باغ تاالرها با رعایت پروتکل های بهداشتی بازگشایی شوند

رییس اتحادیه صنف عکاسان، فیلم برداران و تولیدکنندگان 
اسفندماه  از  صنف  این  تعطیلی  گفت:  مشهد  عکس 
رستوران ها  و  تاالرها  تعطیلی  با  همزمان  گذشته  سال 
صاحبان  و  شد  آغاز  جشن ها  و  مراسم  برگزاری  لغو  و 
شدند. متحمل  زیادی  خسارت  مدت  این  در  صنوف 
برخی  کنون  ا افزود:  شیرعلیزاده  دائمی  محمدعلی 
ماه رمضان موکول  از  بعد  به  را  برگزاری مجالس خود 
نظر  به  و  است  محتمل  آن  برگزاری  البته  که  کرده اند 
صفر،  و  محرم  ماه های  نزدیکی  به  توجه  با  می رسد 
امسال  نخست  نیمه  در  مجالس  همه  برگزاری  عمال 
تا  فیلم برداران  و  عکاسان  بیکاری  و  شود  تعطیل 

ابتدای مهرماه ادامه داشته باشد. 

نفر   5 فیلم برداری  و  عکاسی  واحد  هر  کرد:  بیان  وی 
که تعطیلی این صنف تقریبا تعداد  را زیرپوشش دارد 
زیادی را بیکار و خانواده های متعددی را با مشکالت 

کرده است. فراوان مواجه 
کرونا  شیوع  از  ناشی  ضرر  بیشترین  افزود:  دائمی 
که در اطراف حرم مطهر رضوی  متوجه عکاسانی است 
عکس های  گرفتن  حوزه  در  فقط  و  بودند  مستقر 
ابتدای  از  زیرا  داشتند،  فعالیت  مطهر  حرم  با  مرتبط 
اسفندماه مجبور به تعطیلی شدند و هنوز هم قادر به 

ادامه فعالیت خود نیستند.
دائمی با اشاره به فعالیت 500 واحد عکاسی در اطراف 
حرم مطهر اظهار داشت: اجاره مغازه های اطراف حرم 

مطهر رضوی بسیار باال است، از سوی دیگر هر واحد 
زیرپوشش  را  نفر  سه  حداقل  منطقه  آن  در  عکاسی 
شدن  بیکار  باعث  آن ها  اجباری  تعطیلی  لذا  دارد 

تعداد زیادی از افراد شده است.
وی بیان کرد: در شرایط شیوع کرونا و تعطیلی مجالس 
گرفتن  حوزه  در  فعالیت  فقط  رضوی،  مطهر  حرم  و 
این  که  می باشد  مقدور  عکاسان  برای   4*۳ عکس 
گرفته است. کز پلیس + 10 از عکاسان  فرصت را هم مرا
و  فیلم برداران  عکاسان،  صنف  اتحادیه  رییس 
 ۲00 و  یکهزار  به  اشاره  با  مشهد  عکس  تولیدکنندگان 
کسب زیر پوشش این نهاد  واحد صنفی دارای پروانه 
و  بازار  کسادی  دلیل  به  کنون  تا اسفندماه  از  گفت: 
زیرپوشش  صنفی  واحد   44 صاحبان  کرونا  شیوع 
که این  کردند  کسب خود را باطل  این اتحادیه پروانه 

ریزش ها هنوز ادامه دارد.
دائمی با اشاره به بسته حمایتی دولت برای پرداخت 
 1۳ آن  انتخاب  گفت:  صنفی  رسته   1۳ به  تسهیالت 
بسیاری  است،  نبوده  کارشناسانه  اقدام  یک  رسته 
از طریق  نوروز  عید  ایام  در  مزبور  واحدهای صنفی  از 
اما  اتخاذ شیوه های دیگر فروش داشتند،  یا  اینترنت 
و  بودند  فیلم برداران مطلقا تعطیل  و  صنف عکاسان 
هیچ مشتری طی ماه های اسفند و فروردین نداشتند.
باغ  بازگشایی  اجازه  حداقل  خواست  دولت  از  وی 
کند  صادر  را  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با  تاالرها 
فیلم برداران  و  عکاسی  صنوف  و  تاالرها  صاحبان  که 
نداشتن  و  مطلق  بیکاری  شرایط  از  موقتا  بتوانند 

ج شوند. درآمد خار
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کافی شاپ ها و قهوه  فروشندگان آبمیوه و بستنی، 
که تا حدی مجاز به فعالیت شدند،  فروشی هایی 
که از این  فقط اجازه عرضه "بیرون بر" را داشتند 
محل نیز سودی به دست نیاوردند



ماهنامه اتاق اصناف مشهد 27شماره 13 . فروردین 1399

کاهش ۲۵ درصد صنوف آجیل و خشكبار در مشهد پیش بینی 
کرد گیر  تعطیلی های غیرکارشناسانه صنف آجیل و خشکبار را زمین 

فروشندگان  و  تولیدکنندگان  صنف  اتحادیه  رییس 
گفت: تعطیلی  غیرکارشناسانه  آجیل و خشکبار مشهد 
که رونق بازار را برای آن ها به همراه  صنوف در ایامی 
گیر شدن و ضرر بسیار زیاد صنف  داشت، باعث زمین 

آجیل و خشکبار در مشهد شد.
خشکبار  و  آجیل  صنف  افزود:  ممقانی  ارزانی  علیرضا 
ایام  و  سال  پایانی  ماه های  صرف  را  خود  انرژی  همه 
بار  ایام  این  با فروش خوب در  بتواند  تا  نوروز می کند 
را  این صنف  کرونا  اما شیوع  ببندد  را  یک ساله خود 
عید  برای  زیادی  جنس  آن ها  زیرا  کرد  متضرر  کامال 
که همه روی دستشان مانده و  کرده بودند  خریداری 

در حال ضایع شدن است.
وی بیان کرد: فروشندگان آجیل و خشکبار اطراف حرم 
کرونا متحمل  مطهر رضوی بیشترین ضرر را از شیوع 
شدند، زیرا در این ایام حرم مطهر بسته شده و آن ها 
نداشتند. فروشی  هیچ  و  بودند  تعطیلی  به  گزیر  نا
ارزانی ممقانی اظهار داشت: از زمانی که صنوف مجاز به 
بازگشایی شدند، تغییری در وضعیت آنان و همچنین 
کرونا ایجاد نشده است، سوال اینجاست  میزان شیوع 
چرا در اسفندماه صنوف مجبور به تعطیلی شدند در 
شرایط  با  زمان  آن  در  کرونا  شیوع  شرایط  که  حالی 
است؟ نکرده  تغییری  هستند،  باز  صنوف  که  کنونی 

که صنف آجیل و خشکبار مجاز به  کنون  وی افزود: ا
اینکه  به ویژه  ندارد  وجود  مشتری  شدند،  بازگشایی 
و  آجیل  که  نیست  زائری  و  بسته  رضوی  مطهر  حرم 
دلیل  به  روند  این  ادامه  با  کند،  خریداری  خشکبار 
و  آجیل  صنوف  از  درصد   ۲5 اجاره  باالی  هزینه های 

کرد. خشکبار مشهد بزودی تعطیل خواهند 
خشکبار  و  آجیل  فروشندگان  از  بسیاری  گفت:  وی 
مغازه  کردن  جمع  درصدد  رضوی  مطهر  حرم  اطراف 
اجازه  تجاری  واحدهای  صاحبان  اما  برآمده اند  خود 

کردن به آنان نمی دهند. خالی 
فروشندگان  و  تولیدکنندگان  صنف  اتحادیه  رییس 
آجیل و خشکبار مشهد در پاسخ به سوالی در خصوص 
گفت: فروش آجیل و خشکبار  فروش در فضای مجازی 
فروشنده  به  مردم  اعتماد  مستلزم  مجازی  فضای  در 
بدست  سود  فضا  این  در  فروش  از  صنوفی  و  است 
که در بین مردم به عنوان برند شناخته شده و  می آورند 

صاحب نام هستند.
کرد: تعداد محدودی از واحدهای  ارزانی ممقانی بیان 
نام  صنفی آجیل و خشکبار در مشهد برند و صاحب 
کرونا چندان  هستند لذا فضای مجازی در ایام شیوع 

کارساز نبوده است. برای این صنوف 
بی فایده  را  صنوف  به  بانکی  تسهیالت  پرداخت  وی 
پیروی  دولت  از  گاه  هیچ  بانک ها  گفت:  و  دانست 
کمکی نخواهند  نکردند و در این شرایط نیز به صنوف 
کمک به صنوف است، آن ها را  گر درصدد  کرد، دولت ا

کند. از پرداخت مالیات در سال جاری معاف 
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فروش آجیل و خشکبار در فضای مجازی مستلزم 
اعتماد مردم به فروشنده است و صنوفی از فروش 
که در بین مردم به  در این فضا سود بدست می آورند 
عنوان برند شناخته شده و صاحب نام هستند

که از دست رفت عید نوروز فرصت طایی فروشندگان فرش 
افزایش ۲5 درصدی قیمت فرش ماشینی

ــینی  ــرش ماشـ ــندگان فـ ــف فروشـ ــه صنـ رییـــس اتحادیـ
گفـــت: اصـــل فـــروش فـــرش ماشـــینی در روزهـــای  مشـــهد 
ــا و  کرونـ ــیوع  ــا شـ ــفانه بـ ــه متاسـ کـ ــت  ــال اسـ ــی سـ پایانـ
تعطیلی هـــای اجبـــاری صنـــوف، ایـــن فرصـــت طالیـــی 
رفـــت. بیـــن  از  ماشـــینی  فـــرش  فروشـــندگان  بـــرای 
کـــه تعطیلـــی  عبـــاس وحیـــدی افـــزود: از ۲0 اســـفندماه 
فـــرش  فروشـــندگان  شـــد،  آغـــاز  صنـــوف  اجبـــاری 
ماشـــینی هیـــچ فروشـــی نداشـــتند، از ســـوی دیگـــر از 
ـــه  ـــواد اولی ـــت م ـــش قیم ـــل افزای ـــه دلی ـــال ب ـــدای امس ابت

و هزینه هـــای شـــرکت های تولیـــدی، فـــرش ۲5 درصـــد 
ــران شـــده اســـت. گـ

وی اظهـــار داشـــت: در ایـــام پایانـــی ســـال بـــه دلیـــل 
لغـــو  نیـــز  کاالهـــا  نمایشـــگاه   برگـــزاری  کرونـــا  شـــیوع 
ضـــرر  بـــه  چنـــدان  نمایشـــگاه ها  لغـــو  هرچنـــد  شـــد، 
این گونـــه  زیـــرا  نیســـت  فـــرش ماشـــینی  فروشـــندگان 
نمایشـــگاه ها در انحصـــار قشـــر خاصـــی از صنـــوف قـــرار 
دارد و واحدهـــای تولیـــدی فـــرش صاحـــب برنـــد و نـــام 

نمی کننـــد. شـــرکت  نمایشـــگاه ها  این گونـــه  در 

ــینی  ــرش ماشـ ــندگان فـ ــف فروشـ ــه صنـ رییـــس اتحادیـ
شـــرایط  نیـــز  فـــرش  تولیدکننـــدگان  گفـــت:  مشـــهد 
ـــهد  ـــدی در مش ـــرکت تولی ـــک ش ـــط ی ـــد، فق ـــی ندارن خوب
اخیـــرا 80 نفـــر تعدیـــل نیـــرو داشـــته اســـت، بـــه طـــور 
ـــازار فـــروش فـــرش مناســـب نباشـــد،  ـــه ب ک ـــی  قطـــع، زمان

تولیدکننـــدگان فـــرش نیـــز شـــرایط خوبـــی ندارنـــد.
وی بـــا اشـــاره بـــه افزایـــش درخواســـت ابطـــال پروانـــه 
از  بعـــد  ماشـــینی  فـــرش  فروشـــنده  صنـــوف  کســـب 
گفـــت: صنـــف فـــرش  بازگشـــایی آن هـــا در فروردیـــن مـــاه 
در ایـــام تعطیلـــی هیـــچ فروشـــی نداشـــته و پولـــی بـــرای 
صنـــوف  کـــه  دولـــت  لـــذا  نـــدارد،  مالیـــات  پرداخـــت 
از  را  آن هـــا  حداقـــل  بایـــد  کـــرد  تعطیلـــی  بـــه  وادار  را 

کنـــد. پرداخـــت مالیـــات در ســـال جـــاری معـــاف 
پروانـــه  دارای  صنفـــی  واحدهـــای  شـــمار  وحیـــدی 
کســـب زیـــر پوشـــش اتحادیـــه صنـــف فروشـــندگان فـــرش 
کـــرد و افـــزود: در حـــال  ماشـــینی مشـــهد را ۶00 واحـــد ذکـــر 
حاضـــر آمـــار دقیقـــی از میـــزان پروانه هـــای ابطـــال شـــده 
طـــی دو ماهـــه اســـفند و فروردیـــن در دســـت نیســـت.
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تولیدکنندگان فرش شرایط خوبی ندارند، فقط 
یک شرکت تولیدی در مشهد اخیرا 8۰ نفر تعدیل 

که بازار  نیرو داشته است، به طور قطع، زمانی 
فروش فرش مناسب نباشد، تولیدکنندگان فرش 

نیز شرایط خوبی ندارند
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اتحادیه ها
بررسی تاثیر پیامدهای شیوع ویروس کرونا بر اصناف

کرونا باشند خشكشویی ها می توانند یاریگر مردم در ایام 
درخواست تسهیالت ارزان قیمت از دولت 

رییس اتحادیه صنف خشکشویی و لباسشویی مشهد 
این  پوشش  زیر  صنفی  واحدهای  کار  اصل  گفت: 
که زمان خانه  اتحادیه در ماه های بهمن و اسفند است 
تکانی و نظافت برای عید فرا می رسد، لذا مراجعه مردم 
به واحدهای خشکشویی و لباسشویی افزایش می یابد.
اجباری  تعطیلی  و  کرونا  شیوع  افزود:  کاشفی  علی 
متوجه  را  زیادی  ضرر  لباسشویی ها  و  خشکشویی ها 
و  خشکشویی  صاحبان  و  کرد  مشهد  در  صنوف 
کارگر  لباسشویی برای تأمین هزینه هایشان، دستمزد 
کارفرما به شدت دچار مشکل  و پرداخت بیمه سهم 
شدند و نتوانستند ضرر ناشی از تعطیلی های اجباری 

کنند. را جبران 
لباسشویی  و  خشکشویی  صنف  اتحادیه  رییس 
جمهوری  سیمای  و  صدا  متاسفانه  گفت:  مشهد 
اسالمی آنچنان مردم را از مراجعه به مغازه ها ترسانده 
که هیچ مشتری وارد خشکشویی ها نمی شود،  است 
اسفندماه  از  قبل  به  مربوط  که  مشتری  لباسهای 
از ترس ابتال  بوده، هنوز در مغازه مانده و صاحب آن 

کرونا مراجعه نمی کند. به 
صنف  داخل  دستگاه های  حرارت  داشت:  اظهار  وی 
کرونا بالفاصله از بین  خشکشویی باال است و ویروس 
این  به  راحت  خیال  با  می توانستند  مردم  می رود، 

کنند. صنف مراجعه 
در  لباسشویی  و  خشکشویی  صنف  کرد:  بیان  وی 
برخوردار  باالتری  بهداشت  از  با سایر صنوف  مقایسه 
کار دارد  است، در تمام طول روز با مواد شوینده سر و 

شیوع  ایام  در  لذا  است  آلودگی  از  عاری  آن  محیط  و 
کرونا صاحبان خشکشویی و لباسشویی می توانستند 

یاریگر مردم در نظافت و رفع آلودگی ها باشند.
لباسشویی  و  خشکشویی  صنف  اتحادیه  رییس 
در  اتوکشی  و  خشکشویی  سازی  آماده  گفت:  مشهد 
است،  زیادی  انرژی  حاملهای  مصرف  نیازمند  صنف 
برای آماده سازی صنف از یک سو هزینه زیادی برای 
مشتری  دیگر  سوی  از  می گیرد،  انجام  انرژی  مصرف 
ضرر  به  مهم  این  و  نمی کند  مراجعه  مغازه  به  کافی 

صاحبان صنوف است.
لباسشویی  و  خشکشویی  صنوف  کرد:  اضافه  وی 
تنها  و  ندارند  انرژی  حامل های  از  شخصی  استفاده 
برای تأمین بهداشت مردم آن ها را مورد استفاده قرار 
کامل  می دهند، چرا باید صاحبان این صنوف هزینه 
هیچ  دولت  و  نمایند  پرداخت  را  انرژی  حامل های 

کمکی در این زمینه به صنوف نکند؟
کاشفی ادامه داد: از سوی دیگر شرکت آب و فاضالب 
که به  کرده  را وادار  لباسشویی  صنوف خشکشویی و 
علت مصرف زیاد آب، ظرفیت اضافه از شرکت به مبلغ 
که مالک  کنند، در حالی  150 میلیون ریال خریداری 

باید این هزینه را انجام دهد؟
وی فرسودگی ماشین آالت را از دیگر مشکالت صنوف 
دولت  گر  ا کرد:  بیان  و  ذکر  لباسشویی  و  خشکشویی 
ارزان  تسهیالت  بکند،  صنوف  به  کمکی  بخواهد 
لباسشویی  و  خشکشویی  صاحبان  اختیار  در  قیمت 
نوسازی  را  خود  دستگاه های  حداقل  تا  دهد  قرار 

نیز  انرژی  حامل های  حد  از  بیش  مصرف  از  که  کنند 
جلوگیری شود.

که دولت صنوف را مجبور  کاشفی اظهار داشت: حال 
را در  کسبه  باید حق و حقوق  کرده است  به تعطیلی 
کند، اینکه دولت مدت  ایام تعطیلی اجباری پرداخت 
زمان بیمه و مالیات را به تعویق بیاندازد را نمی توان 

کمک به صنوف دانست.
کارفرما  سهم  درصد   ۳0 پرداخت  به  اشاره  با  وی 
سازمان  که  زمانی  گفت:  اجتماعی  تأمین  بیمه  به 
کارفرما،  تأمین اجتماعی در قبال پرداخت حق بیمه 
برای  زیادی  مزیت  و  نمی دهد  ارایه  زیادی  خدمات 
جبران هزینه های درمان ندارد، چه فایده ای خواهد 
را  کارگران  بیمه  حق  کارفرمایان  باید  چرا  و  داشت 

کنند؟ پرداخت 
صنف  در  شستشو  اصلی  ماده  داد:  ادامه  وی 
که  است  کلرواتیلن  تترا لباسشویی،  و  خشکشویی 
استفاده  لکه ها  بردن  بین  از  برای  حالل  عنوان  به 
داخلی  مشابه  و  است  وارداتی  ماده  این  می شود، 
از  لیتری   ۲۲0 بشکه  هر  قیمت  کنون  ا ندارد؛ 
کلرواتیلن به ۹0 میلیون ریال رسیده و واردات آن  تترا

نیز دچار مشکل شده است.
رییس اتحادیه صنف خشکشویی و لباسشویی مشهد 
در  آلودگی ها  رفع  در  کلرواتیلن  تترا از  استفاده  گفت: 
ضرورت  می باشد،  اثربخش  بسیار  کرونا  شیوع  ایام 
که دولت وارد عمل شده و خود اقدام به واردات  دارد 

این ماده نماید.
و  خشکشویی  کار  اصل  که  آنجا  از  کرد:  اضافه  وی 
طور  به  است،  سال  پایانی  ماه های  در  لباسشویی 
صنوف  از  درصد   ۶ تا   5 سال  هر  ابتدای  معمول 
باطل می کنند  را  پروانه خود  اتحادیه  این  زیرپوشش 
کرونا ریزش صنفی در این  اما امسال به دلیل شیوع 

اتحادیه به ۲0 درصد رسید.
لباسشویی  و  خشکشویی  صنف  اتحادیه  رییس 
که قرار است دولت به صنوف  گفت: تسهیالتی  مشهد 
رسته   1۳ به  مربوط  دهد  اختصاص  کرونا  از  متضرر 
که صنف ما جزو آن ها نیست و هیچ  صنفی می شود 

کمکی شامل حال خشکشویی ها نمی شود.
شدت  به  شوینده  مواد  قیمت  داشت:  اظهار  وی 
نرخنامه  اما  شده  کم  بسیار  مشتری  یافته،  افزایش 
صنف خشکشویی و لباسشویی مربوط به سال 1۳۹۷ 
است، با این شرایط ادامه فعالیت بسیار دشوار است.
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کلرواتیلن در رفع آلودگی ها در  استفاده از تترا
کرونا بسیار اثربخش می باشد،  ایام شیوع 
که دولت وارد عمل شده و خود  ضرورت دارد 
اقدام به واردات این ماده نماید

کمرشكن آرایشگاه ها  اجاره 
کشاند کرونا آرایشگران را به خانه ها 

مشـــهد  مردانـــه  آرایشـــگران  صنـــف  اتحادیـــه  رییـــس 
کنـــون تعطیل  گفـــت: همـــکاران مـــن از اســـفند مـــاه تا
کـــه اجاره  کـــرده  و بیکار شـــده اند، این در حالی اســـت 
مکان آرایشـــگاه بســـیار زیاد اســـت و قادر بـــه پرداخت 

آن نیســـتند.
حمیـــد دوالبـــی افـــزود: آرایشـــگران بـــرای آخـــر ســـال 
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کرونا عرضه شیرینی به قیمت نان خشک در دوران 
کارگاه شیرینی پزی تعطیل شدند  50

گفت:  مشهد  شیرینی سازان  صنف  اتحادیه  رییس 
به  کرونا  شیوع  با  کنون  تا گذشته  سال  اسفندماه  از 
و  یافت  کاهش  قنادان  توسط  شیرینی  تولید  تدریج 
کالنشهر تعطیل شدند  کارگاه های شیرینی پزی در این 
مورد   50 به  تعطیل  کارگاه های  تعداد  که  طوری  به 
کارگاه ها حداقل به  که این  رسید، این در حالی است 

150 تا ۲00 قنادی شیرینی می دادند.
به  اشاره  با  ما  با خبرنگار  گو  و  گفت  فرزانی در  محمد 
تولیدی  شیرینی های  اقالم  از  درصد   50 ماندگاری 
یافت  کاهش  تازه  شیرینی  تولید  مدت  این  در  افزود: 
که شیرینی خشک با ۶ ماه  و بیشتر اقالمی تولید شد 

ماندگاری بودند. 
اتحادیه  این  از  صنفی  واحد   ۷00 اینکه  بیان  با  وی 
صنف  به  کرونا  که  آسیبی  افزود:  دارند،  کسب  پروانه 
چنین  نمی توانست  سیل  و  زلزله  کرد،  وارد  قنادان 

خسارتی به بار بیاورد.
کرد: بیشترین میزان فروش شیرینی در دو  فرزانی بیان 
ماه اسفند و فروردین ماه و همچنان ماه رمضان است 
برای  تولیدکنندگان  که  شیرینی هایی  کرونا  شیوع  اما 
گذاشت  را روی دستشان  کرده بودند  آماده  ایام  این 
و آنان ناچار شدند شیرینی ها را به قیمت نان خشک 

بفروشند.
رییس اتحادیه صنف شیرینی سازان مشهد در پاسخ 
شیرینی های  از  سهمی  خیریه ها  آیا  که  سوال  این  به 
از  جدا  خیریه ها  موضوع  گفت:  داشتند،  مانده 
دامداری ها است، قنادان مشهدی هر سال بخشی از 

تولیدات خود را به خیریه ها اختصاص می دهند و این 
کرونا نداشته است. موضوع ارتباطی به 

کرونا حساسیت مردم  فرزانی اظهار داشت: در دوران 
به  کمتر حاضر  و  کرد  پیدا  افزایش  به شیرینی  نسبت 
که در  خرید آن شدند، حتی مردم نسبت به شیرینی  
قالب بسته های معیشتی توسط قنادان بسته بندی و 
گرفتن آن  توزیع می شد حساسیت نشان دادند و در 

تردید داشتند.
کرد: تمام تالش یکساله قنادان معطوف به  وی بیان 
کسب سود در اسفندماه، فروردین ماه و ماه رمضان 
تا در  اولیه چک می دهند  تأمین مواد  برای  می شود، 
چک ها  جای  شیرینی  خوب  فروش  با  مزبور  ماه های 
خوردن  برگشت  باعث  کرونا  شیوع  اما  کنند،  پر  را 
بسیاری از چک ها شد و بازار عید نوروز و ماه رمضان 

کار قنادان را جبران نکرد. کسادی 
خاطر  مشهد  شیرینی سازان  صنف  اتحادیه  رییس 
برای  برگشتی  چک های  اینک  هم  کرد:  نشان 
تنها  نه  و  تبدیل شده است  بزرگ  به معضلی  قنادان 
به  قادر  بلکه  پرکنند  را  چک ها  این  جای  نمی توانند 

تأمین هزینه های جاری روزانه خود نیز نیستند. 
صنفی  واحدهای  ریزش  نگران  اینکه  بیان  با  فرزانی 
امید  افزود:  هستیم،  اتحادیه  این  زیرپوشش 
اما  بود  رمضان  ماه  به  کرونا  از  بعد  صنفی  واحدهای 
اینک فروش قنادی ها در این ماه مبارک به یک  هم 

گذشته رسیده است. چهارم سال 
کرد: عالوه بر این عموما قنادان مشهدی در  وی اضافه 
کشورهای  ماه مبارک رمضان شیرینی های خود را به 
در  که  می کردند  صادر  کستان  پا و  عراق  افغانستان، 
طور  به  شیرینی  صادرات  کرونا  شیوع  کنونی  شرایط 

کلی متوقف شده است. 
گفت:  مشهد  شیرینی سازان  صنف  اتحادیه  رییس 
همه قنادان پروتکل های بهداشتی را رعایت می کنند 
و حتی رعایت این پروتکل ها هزینه زیادی را برای آنان 
کننده در  درپی داشته است، قیمت مواد ضدعفونی 

کم است. بازار باال و دستکش بسیار 
گرانی مواد اولیه تولید شیرینی و تاثیر  وی با اشاره به 
مورد  اقالم  برخی  گفت:  محصول  این  قیمت  بر  آن 
قیمت  افزایش  درصد   100 شیرینی  تولید  در  استفاده 
آرد  برنج،  آرد  نارگیل،  پودر  کائو،  کا شکر،  داشتند، 
گران شدند و این مهم  که  نخود از جمله اقالمی بودند 
این  با  گذاشت  تاثیر  شیرینی  شده  تمام  قیمت  روی 

کمتر است. خ تورم  حال افزایش قیمت شیرینی از نر
بیشترین  شیرینی سازان  صنف  اینکه  بیان  با  فرزانی 
و  کرونا  افزود:  دارد،  دیگر  صنوف  بین  در  را  اشتغال 
که قنادان به صورت  کاهش فروش باعث شده است 
وقت  پاره  یا  باشند  داشته  فعالیت  درمیان  روز  یک 
محدود  را  خود  کارگران  فعالیت  یا  کنند  پیدا  حضور 
تالش  شیرینی سازان  اوصاف  این  همه  با  اما  نمایند؛ 
کنند و از بیکار شدن  کار خود را حفظ  که نیروی  دارند 

آنان جلوگیری نمایند. 

تقاضای قنادان از دولت 
خواستار  مشهد  شیرینی سازان  صنف  اتحادیه  رییس 
جاری  سال  در  بیمه  پرداخت  از  کارفرما  سهم  حذف 
گفت: اعضای این صنف در طول سال به طور  شد و 
را  اجتماعی  تأمین  سازمان  بیمه  از  خود  سهم  دایم 
این بخش  به حال قصوری در  تا  و  کرده اند  پرداخت 
اجتماعی  تأمین  سازمان  نوبت  کنون  ا نداشته اند، 

که به یاری صنوف بیاید. است 
کرد: چشم امید قنادان به حمایتهای دولت  وی بیان 
کل امور اقتصادی و دارایی است، صنوف  به ویژه اداره 
و  نیستند  مالیات  پرداخت  به  قادر  کنونی  شرایط  در 
که معافیتی برای قنادان در اظهارنامه های  امید است 

مالیاتی اعمال شود.
گرهی  فرزانی اظهار داشت: پرداخت تسهیالت بانکی 
از مشکالت این صنف باز نمی کند جز آنکه تسهیالت 
بدون بهره پرداخت شود، زیرا درآمدهای قنادان دیگر 
کاهش  مردم  اقتصادی  بضاعت  نیست،  سابق  مثل 
یافته و شیرینی جزو اقالم لوکس به شمار می رود و در 

سبد خانوار جایی ندارد.
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کرد  کرونا حساسیت مردم نسبت به شیرینی افزایش پیدا  در دوران 
که  کمتر حاضر به خرید آن شدند، حتی مردم نسبت به شیرینی   و 
در قالب بسته های معیشتی توسط قنادان بسته بندی و توزیع 
گرفتن آن تردید داشتند می شد حساسیت نشان دادند و در 

کـــرده بودنـــد تـــا بتوانند  برنامه ریـــزی و هزینـــه بســـیار 
مطابـــق بـــا شـــرایط زمـــان درآمـــد مناســـبی به دســـت 
آورنـــد، اما تعطیلـــی اجباری درآمد آن هـــا را به حداقل 

رســـانده و بیـــکار شـــده اند.
بـــه ســـبب فشـــار  آرایشـــگران  برخـــی  ادامـــه داد:  وی 
کـــرده و در خانه  گزیر بـــه خانه هـــا مراجعه  هزینه هـــا نا
که این  کار اصـــالح ســـر را انجـــام می دهنـــد  مشـــتری، 

امـــر مشـــکالتی را در پـــی دارد.
کاری  کـــه ســـاعت  گفـــت: در مـــدت محـــدودی  وی 

بـــرای آرایشـــگران تعریـــف شـــده بـــود و آنان ملـــزم به 
بازرســـی   بودنـــد،  بهداشـــتی  پروتکل هـــای  رعایـــت 
کـــه اغلـــب آن هـــا مـــوارد  از عملکـــرد آنـــان نشـــان داد 
بهداشـــتی را رعایـــت و از لوازم یکبار مصرف اســـتفاده 

می کردنـــد.
دوالبـــی با اشـــاره بـــه فعالیت یکهـــزار و ۲۳0 آرایشـــگاه 
گذشـــته  دارای پروانـــه  در مشـــهد افـــزود: در یـــک ماه 
۳0 نفـــر از آرایشـــگران مردانه به دلیل فشـــار اقتصادی 

کرده اند. کســـب خـــود را باطـــل  پروانـــه 

کاری  که ساعت  در مدت محدودی 
برای آرایشگران تعریف شده بود و 
آنان ملزم به رعایت پروتکل های 

بهداشتی بودند، بازرسی  از عملکرد 
که اغلب آن ها موارد  آنان نشان داد 

بهداشتی را رعایت و از لوازم یکبار 
مصرف استفاده می کردند
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که صنوف بازگشایی شدند،  از ابتدای اردیبهشت ماه 
ک به ویژه صنوفی  خبری از مشتری نیست و صنف پوشا
که در اطراف حرم مطهر رضوی مستقر هستند، شرایط 
بسیار بدی دارند و هیچ فروشی انجام نمی شود

کیف تعطیل شدند ۹۵درصد تولیدکنندگان 
کم درخواست صنوف از دولت؛ پرداخت تسهیالت بلندمدت با بهره 

ایام  در  گفت:  مشهد  سراجان  صنف  اتحادیه  رئیس 
از  درصد   ۹5 صنوف؛  اجباری  تعطیلی  و  کرونا  شیوع 
هنوز  و  شدند  تعطیل  مشهد  در  کیف  تولیدکنندگان 

کارگاه ها ادامه دارد. تعطیلی این 
حسین اصغر ثابتی افزود: ماه های پایانی سال بهترین 
متاسفانه  و  است  مشهد  در  کیف  فروش  برای  زمان 
و  شد  عید  بازار  رفتن  دست  از  باعث  کرونا  شیوع 

صنوف ضرر زیادی متحمل شدند.

کوله و  کیف به ویژه  کرد: مشهد قطب تولید  وی بیان 
کشور در این نوع  کیف مدارس است و 50 درصد نیاز 
کیف در  کارگاه های تولیدی  کثر  کیف را تأمین می کند، ا
این شهر تولید کیف و کوله مدارس را از ماه های بهمن و 
اسفندماه آغاز می کنند تا برای مهرماه به فروش برسد.
تعطیلی  و  کرونا  شیوع  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
کوله تولیدی مشهد در  کیف و  مدارس، به طور قطع 
کیف دانش آموزان  مهرماه فروش نخواهد داشت زیرا 

کیف  به خرید مجدد  نیازی  کهنه نشده و خانواده ها 
پیدا نمی کنند.

گفت: هم اینک  رییس اتحادیه صنف سراجان مشهد 
زنانه  کیف  بخش  در  کارگاه ها  گذشته  سال  تولیدات 
تولید  به  ضرورتی  دیگر  و  است  مانده  دستشان  روی 
سبب  همین  به  نیست  مشتری  زیرا  ندارند  بیشتر 
کارگاه ها برای جلوگیری از هزینه های اضافه  صاحبان 

کردند. تعطیل 
کیف در مشهد در  ثابتی اظهار داشت: تولیدکنندگان 
کمتری داشته باشند،  که امسال تولید  تالش هستند 
گران  بسیار  کیف  تولید  برای  اولیه  مواد  قیمت  زیرا 
و  مشتری  نبود  دلیل  به  چک ها  اغلب  است،  شده 
ایام پایانی سال و عید نوروز، برگشت  کسب درآمد در 

کردن جای چک ها نیستند. خورده و آنان قادر به پر 
اتحادیه  از  که  صنفی  واحد  هزار  یک  به  اشاره  با  وی 
 450 افزود:  دارند،  کسب  پروانه  مشهد  در  سراجان 
وجود  با  و  هستند  تولیدی  کارگاه  تعداد  این  از  واحد 
نامساعد بودن شرایط بازار و نبود مشتری، هیچ یک 

درخواست ابطال پروانه نداده اند.
دولت  از  مشهد  سراجان  صنف  اتحادیه  رئیس 
با  بانکی  تسهیالت  صنوف  به  کمک  برای  خواست 
کم اختصاص دهند  دوره بازپرداخت بلندمدت و بهره 

کند. و تخفیفاتی در پرداخت مالیات نیز اعمال 

کرونا کتاب و نوشت افزار در دوران  اجحاف در حق صنف 
کمک دولت به اصناف بود بخشش مالیات و بیمه، حداقل 

صحاف  و  افزار  نوشت  کتاب،  صنف  اتحادیه  رییس 
و  مدارس  که  ماه  اسفند  ابتدای  از  گفت:  مشهد 
واحدهای صنفی  فعالیت  تعطیل شدند،  دانشگاه ها 
کاهش یافت و پس  زیر پوشش این اتحادیه به شدت 

گزیر به تعطیلی بودند. از آن نیز نا
تعطیلی  تداوم  با  افزود:  سیدعباسیان  سیدجواد 
نیز  افزار  نوشت  و  کتاب  صنف  دانشگاه ها،  و  مدارس 

عمال تعطیل هستند و فروشی ندارند.
صنف  که  برخی  گمان  برخالف  داشت:  اظهار  وی 
می دانند،  سربار  هزینه های  فاقد  را  افزار  نوشت 
افزار نیز مانند سایر  کتاب و نوشت  واحدهای صنفی 
سهم  بیمه  حق  مالیات،  پرداخت  به  گزیر  نا صنوف 

بهاء  و اجاره  انرژی  کارفرما، هزینه مصرف حامل های 
و  آن ها  درآمدزایی  مانع  اجباری،  تعطیلی  و  هستند 

تأمین هزینه های مزبور شده است.
که دولت مردم را به  کرونا  کرد: در ایام شیوع  وی بیان 
ماندن در خانه تشویق می کرد، برای برخی از صنوف 
شد  تعریف  کاری  ساعت  فیلم،  عرضه کنندگان  مانند 
با  که  می توانستند  افزار  نوشت  و  کتاب  صنف  به  اما 
کتاب خوب مردم را به ماندن در خانه ترغیب  عرضه 

کنند، اجازه فعالیت داده نشد.
فراوان  تالشهای  از  پس  کرد:  اضافه  سیدعباسیان 
بازگشایی  به  مسووالن  کردن  متقاعد  برای  اتحادیه 
ماه  پایانی  هفته  افزار،  نوشت  و  کتاب  فروشگاه های 

در  این  شد  داده  آن ها  به  بازگشایی  اجازه  فروردین 
صنوف  فعالیت  از  هفته  یک  از  پس  که  است  حالی 
کرونا دستور  کتاب و نوشت افزار، ستاد ملی مقابله با 

به بازگشایی بیشتر صنوف را داد.
صحاف  و  افزار  نوشت  کتاب،  صنف  اتحادیه  رییس 
گفت: این صنف جزو 1۳ رسته صنفی مشمول  مشهد 
هیچ  و  نیست  دولت  حمایتی  بسته های  دریافت 
لذا  است،  نکرده  دریافت  نهادی  هیچ  از  نیز  کمکی 
دارند،  انتظار  دولت  از  حداقل  صنوف  این  صاحبان 

کند. مالیات ستانی در سال جاری را حذف 
کرد: اصناف در دوران انقالب اسالمی و  وی خاطر نشان 
جنگ تحمیلی همواره در صحنه بودند و برای پایداری 
کردند، اصناف در  کشور از جان و مال خود صرفه نظر 
کمیت مبنی بر تعطیلی را  دوران شیوع کرونا نیز حرف حا
کمیت  به جان خریدند و به آن عمل کردند، حال نوبت حا
برسد. اصناف  داد  به  سخت  شرایط  این  در  که  است 
ابطال  درخواست  افزون  روز  افزایش  به  اشاره  با  وی 
کتاب و نوشت افزار مشهد  کسب از سوی صنف  پروانه 
افزوده  صنف  این  گرفتاریهای  بر  روز  به  روز  گفت: 
و  قبوض  پرداخت  مانند  هزینه ها  تأمین  می شود، 
دشوار  بسیار  کارفرما  بیمه  سهم  و  کارگران  دستمزد 
شده است لذا حداقل دولت در این موارد تخفیفاتی 

را برای اصناف قائل شود.
صحاف  و  افزار  نوشت  کتاب،  صنف  اتحادیه  رییس 
زیر  کسب  پروانه  به 8۷0 واحد دارای  اشاره  با  مشهد 
پوشش این اتحادیه گفت: صنوف از دولت تقاضا دارند 
تسهیالت کم بهره یا بدون بهره به آن ها اختصاص دهد.
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کرد کرونا میدان را برای آرایشگران غیرمجاز باز 
بیشتر آرایشگران زن سرپرست خانوار هستند

کرونا متحمل  که بیشترین آسیب را از  یکی از صنوفی 
کرونا  برای شیوع  شد و هنوز هم جزو صنوف پرخطر 
که بیش از  به شمار می رود، آرایشگاه های زنانه است 
دو ماه تعطیلی اجباری آن ها را با مشکالت عدیده ای 

کرده است. مواجه 
به  مشهد  زنانه  آرایشگران  صنف  اتحادیه  سرپرست 
در  زن  ازآرایشگران  زیادی  تعداد  می گوید:  ما  خبرنگار 
زیر پوشش  یا  یا بدسرپرست  مشهد سرپرست خانوار 
محل  از  و  هستند  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته 

آرایشگری هزینه های زندگی شان را تأمین می کنند.
که آرایشگران درآمد  گفته می شود  زهرا ساالرزاده افزود: 
فقط،  می زنند  را  حرف  این  که  کسانی  دارند،  زیادی 
که مجهز  را می بینند  بزرگ در سطح شهر  چند سالن 
بوده و دستشان به دهنشان می رسد، اما آرایشگاه های 
که  به ویژه درحاشیه شهر مستقر هستند  زیادی  زنانه 

خرج زندگی شان را از همین آرایشگری می دهند.

محل  از  که  کسانی  کرد،  اعالم  دولت  کرد:  بیان  وی 
بیمه  از  می توانند  شده اند،  بیکار  اجباری،  تعطیلی 
کنون هیچ اقدامی صورت  کنند اما تا  بیکاری استفاده 
دستشان،  هنر  از  آنان  که  حالی  در  است،  نپذیرفته 
بیکاری  باعث  کرونا  و  می دهند  را  خود  زندگی  ج  خر

آنان شده است.
در  ما  بازرسی  گشت های  داشت:  اظهار  ساالرزاده 
که آرایشگاه ها در ساعات محدودی از روز مجاز  زمانی 
آرایشگاه های  همه  که  داد  نشان  بودند،  فعالیت  به 
رعایت  را  بهداشتی  پروتکل های  کسب،  جواز  دارای 

می کردند.
وی ادامه داد: تعطیلی اجباری آن هم در اسفندماه و 
که چشم امید همه آرایشگران  ماه های رجب و شعبان 
شده  دوخته  زمانی  مقاطع  این  به  درآمد  کسب  برای 
است، صدمه زیادی به آنان زد زیرا بسیاری از آنان به صور 
ت اقساط لوازم و مواد مورد نیاز خود را تهیه کرده بودند 

آورند. را دوباره بدست  کرد خود  نتوانستند هزینه  اما 
گفت:  سرپرست اتحادیه صنف آرایشگران زنانه مشهد 
به  مجبور  کسب  جواز  دارای  آرایشگران  که  زمانی  در 
و  غیرمجاز  آرایشگران  شدند،  خود  کار  کردن  تعطیل 
کرده و به  خانه های  بدون جواز از این فرصت استفاده 
مشتری می روند یا مشتریان را در خانه خود می پذیرند 

گرفته است. کار آنان رونق  و به نحوی بازار 
صنف،  این  چالش های  بزرگترین  از  یکی  ساالرزاده 
غیرمجازی  یا  زیرزمینی  زیبایی  سالن های  فعالیت 
در  گرانه  مداخله  و  غیرمجاز  خدمات  بعضا  که  است 
حوزه پزشکی مانند "پلکسر، خال برداری و پرسینگ" 

را ارایه می دهند.
زنانه  آرایشگاه های  صنف  اتحادیه  داشت:  اظهار  وی 
همه  حاوی  برگه ای  کسب،  پروانه  صدور  هنگام 
را  می شود  محسوب  پزشکی  مداخله  که  مواردی 
اثر  و  امضا  آنان  از  و  می دهد  ارایه  پروانه  صاحبان  به 
امور پزشکی  در  تا مداخله ای  گرفته می شود  انگشت 
در  موارد  این  دفعات  به  همچنین  باشند،  نداشته 
ارسال  یا  همراه  تلفن  گوشی  به  پیامک  ارسال  قالب 
پیام در شبکه های اجتماعی به صاحبان آرایشگاه ها 

گوشزد می شود. اطالع رسانی و 
کسب  پروانه  و ۶80  یکهزار  کنون  تا اینکه  بیان  با  وی 
شده  صادر  مشهد  در  زنانه  آرایشگاه های  برای  معتبر 
آرایشگاه ها و  باالی  به دلیل هزینه های  افزود:  است، 
تعطیلی اجباری، بسیاری از آرایشگران از 1۶ فروردین 
کرده و درخواست ابطال جواز  ماه به اتحادیه مراجعه 

کسب داده اند.
کرد: بهتر است هر چه سریعتر دولت ساعت  وی اضافه 
هم  تا  کند  تعیین  روز  طول  در  آرایشگران  برای  کاری 
بتوانند  آرایشگران  هم  و  شود  گرفته  تخلفات  جلوی 

کنند. ج زندگی خود را تأمین  مخار
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کمر سفره خانه داران را شكست هزینه ها 
کمر سفره خانه داران را شکست هزینه ها 

سـنتی  سـفره خانه های  صنـف  اتحادیـه  رییـس 
و  سـفره خانه ها  کرونـا  شـیوع  دوران  در  گفـت:  مشـهد 
کردند  کترینگی عمل  آشـکده های این شـهر به صورت 
کامل  و غـذا را در بسـته بندی های مخصـوص بـا رعایت 
همـه مـوارد بهداشـتی توسـط پیـک بـه همراه دسـتگاه 

می رسـانند. مشـتری  دسـت  بـه  کارتخـوان 
ابوالفضـل دهسـتانی افـزود: بـا ایـن حـال سـفره خانه ها 
گذشـته مشـتری زیـادی  و آشـکده ها در طـول یـک مـاه 
نداشـتند و بسـیاری از آن ها در تأمین هزینه های خود 
دچـار مشـکل شـده و بـرای ابطـال پروانـه بـه اتحادیـه 

کردنـد. مراجعـه 
از  نفـر   ۲0 گذشـته  مـاه  یـک  طـول  در  کـرد:  بیـان  وی 
آشـکده های  و  سـنتی  سـفره خانه های  صاحبـان 

مشـهد مراجعـه حضـوری داشـته و درخواسـت ابطـال 
طـی  نیـز  صنـوف  صاحبـان  از  بسـیاری  کردنـد،  پروانـه 
تمـاس تلفنـی ابطـال پروانـه خود را خواسـتار شـدند، با 
ایـن حـال طـی صحبت هـای مکرر بـا متقاضیـان ابطال 
و  کـرده  صبـوری  کـه  شـد  درخواسـت  آنـان  از  پروانـه، 

بگـذرد. کرونـا  ایـام شـیوع  اجـازه دهنـد 
سـنتی  سـفره خانه های  صنـف  اتحادیـه  رییـس 
کرونـا و تعطیلـی اجبـاری  گفـت: در ایـام شـیوع  مشـهد 
مغـازه،  اجـاره  هزینـه  برگشـتی،  چک هـای  صنـوف، 
کارگران فشـار زیادی  گاز و دسـتمزد  هزینه آب و برق و 
بـه صاحبـان صنـوف آورده و چـون درآمـدی نداشـتند 

از دسـت دادنـد. را  تـوان ادامـه فعالیـت خـود 
دهســـتانی افـــزود: بـــا این کـــه از مســـووالن خواســـته 
وام هـــای  اســـتهمال  مـــورد  در  کـــه  اســـت  شـــده 
از  گرفتـــن  مهلـــت  مالیـــات،  معافیـــت  بانکـــی، 
ک و مســـتغالت، حـــق بیمـــه تأمیـــن  صاحبـــان امـــال
ارزان  تســـهیالت  پرداخـــت  و  کارگـــران  اجتماعـــی 
ــا ایـــن لحظـــه  ــا تـ کمـــک شـــود امـ قیمـــت بـــه صنـــوف 
کمکـــی در ایـــن بخـــش صـــورت نگرفتـــه و همـــه  هیـــچ 

چیـــز در حـــد شـــعار بـــوده اســـت.
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که آرایشگاه ها در  گشت های بازرسی ما در زمانی 
ساعات محدودی از روز مجاز به فعالیت بودند، 
کسب،  که همه آرایشگاه های دارای جواز  نشان داد 
پروتکل های بهداشتی را رعایت می کردند
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کفاشان  درخواست ابطال پروانه روزانه 
وعده ها عملیاتی نمی شود

گفت: در دوران  کفاشان مشهد  رییس اتحادیه صنف 
کفاشان ضرر و  کرونا و تعطیلی اجباری صنوف،  شیوع 
که روزانه پنج تا  زیان زیادی متحمل شدند به طوری 

کردند. ۶ واحد صنفی درخواست ابطال پروانه 
حلقه های  کفش  صنعت  افزود:  پورمالئکه  اسماعیل 
سایر  حلقه  یک  برای  مشکالت  و  دارد  بهم  متصل 
کرونایی،  دوران  در  لذا  می کند  درگیر  نیز  را  حلقه ها 
کفش اعم از بخشهای تولید تا  هیچ بخشی از صنعت 

کرونا بی نصیب نماند. فروش از ضرر و زیان 
وی بیان کرد: بیکاری کارگران، دشواری فروش مواد اولیه، 
چک های برگشتی واحدهای خرده فروش، عدم توانایی 
مهمترین  از  هزینه ها  سایر  و  مغازه  اجاره  پرداخت  در 
است. بوده  کرونایی  دوران  در  کفاشان  مشکالت 

دولت  گفت:  مشهد  کفاشان  صنف  اتحادیه  رییس 
روی  که  داده  صنوف  به  کمک  برای  وعده هایی 
یک  است،  نشده  عملیاتی  هنوز  و  مانده  بخشنامه 
که توانسته باشد  کفاشی در مشهد هم نیست  واحد 

کند. تسهیالت بانکی دریافت 
ک و  پورمالئکه اظهار داشت: هیچ یک از صاحبان امال
مستغالت از دریافت اجاره خود از صنوف صرف نظر یا 
آن را تقسیط نکردند و حتی یکی دو نفر از مالکین به 
که به دلیل عدم توانایی  گفته بودند  کفش فروشی ها 

کنند. در پرداخت اجاره، مغازه را خالی 
افزود:  دولت  صادقانه  گوی  و  گفت  بر  کید  تا با  وی 
را  ندارد  شدن  اجرایی  قابلیت  که  وعده هایی  دولت 
اجرا  مرحله  به  را  طرحی  که  زمانی  باید  نکند،  ح  مطر

رساند، آن را اعالم نماید.
به  اشاره  با  مشهد  کفاشان  صنف  اتحادیه  رییس 
بانکی  بدهی های  استمهال  پیرامون  صحبت های 

گفت: بانک ها فقط تسهیالت قرض الحسنه مانند وام 
کردند، هیچ امهالی برای وام های  ازدواج را استمهال 

کالن انجام نگرفته است.
ضرر،  از  گریز  برای  بانک ها  کرد:  اضافه  پورمالئکه 
بخشنامه های  از  تا  می کنند  طی  را  زیادی  راه های 
بانک مرکزی سرباز زده یا این بخشنامه ها را به نحوی 

که اصل آن را اجرا ننمایند. تفسیر می کنند 
پیکر  در  خون  حکم  صنفی  واحدهای  کرد:  بیان  وی 
این  تپنده  قلب  بانک ها  و  دارند  را  کشور  اقتصاد 
باید  بماند  سالم  بخواهد  پیکر  این  گر  ا هستند،  پیکر 
خ سود  کاهش دهند، نر خ سود تسهیالت را  بانک ها نر
18 درصد به هیچ وجه برای یک واحد صنفی توجیه 

پذیر نیست.
گفت: تسهیالت  کفاشان مشهد  رییس اتحادیه صنف 
خ سود  بانکی باید دوره بازپرداخت طوالنی مدت و نر
واحد  برای  آن  گرفتن  تا  باشد  داشته  درصد  چهار 
درصد   18 سود  خ  نر گر  ا شود،  پذیر  توجیه  صنفی 
کارمندان  خود  چرا  بود  پذیر  توجیه  تسهیالت  برای 
خ سود چهار درصد استفاده  بانک ها از تسهیالت با نر

می کنند؟
از  را  کفش  تولید  اولیه  افزایش قیمت مواد  پورمالئکه 
کفاشان برشمرد و افزود: برخی از مواد  دیگر مشکالت 
کفاشان این مواد را از بازار  کفش وارداتی است و  اولیه 
مواد،  این  خ  نر افزایش  دلیل  به  و  می کنند  تهیه  آزاد 
افزایش  درصد   ۳5 تا   ۲0 نیز  کفش  شده  تمام  قیمت 

یافته است.
که از این اتحادیه پروانه  وی تعداد واحدهای صنفی 

کرد. کسب دارند را یکهزار و ۲00 واحد ذکر 

کرونا ک در ایام  وقفه ۱00 درصدی فعالیت تولیدکنندگان پوشا
کرونا ک در ایام  وقفه 100 درصدی فعالیت تولیدکنندگان پوشا

ک مشـــهد  رییـــس اتحادیـــه صنـــف تولیدکننـــدگان پوشـــا
ک از نیمـــه اســـفندماه  گفـــت: فعالیـــت فروشـــندگان پوشـــا
گذشـــته در مشـــهد متوقـــف شـــد و ایـــن مهـــم  ســـال 
کـــرد زیـــرا دیگـــر  ک را نیـــز بیـــکار  تولیدکننـــدگان پوشـــا

سفارشـــی بـــرای تولیـــد دریافـــت نمی شـــد.
برگـــزاری  لغـــو  داشـــت:  اظهـــار  طاهـــری  کبـــر  علی ا
مجالـــس، مانـــدن مـــردم در خانـــه و عـــدم فـــروش لبـــاس 
ـــه تعطیلـــی  ـــور ب ـــز مجب ـــازار خیاطـــان مشـــهدی را نی در ب

کـــرد. کارگاه هـــا و دوخـــت و دوز 
ک در  کـــرد: تولیدکننـــدگان پوشـــا وی خاطـــر نشـــان 
مشـــهد طـــی دو مـــاه اســـفند و فروردیـــن 100 درصـــد 
کـــه بعـــد  بیـــکار بودنـــد و تعـــداد ســـفارش هایی هـــم 
بیشـــتر  مـــورد  دو  یکـــی  بـــه  گرفتنـــد  بازگشـــایی  از 

. ســـد نمی ر
از  خیاطـــی  صنفـــی  واحـــد  هـــزار   ۲ کـــرد:  بیـــان  وی 
ک در مشـــهد پروانـــه  اتحادیـــه تولیدکننـــدگان پوشـــا
کارگاه  واحـــد،   80 تعـــداد  ایـــن  از  کـــه  دارنـــد  کســـب 
کارگاه بیـــن ۳0 تـــا 150 نفـــر  تولیـــدی هســـتند، در هـــر 
فعالیـــت دارنـــد، لـــذا تعطیلـــی اجبـــاری فروشـــندگان 
بیـــکاری  باعـــث  مراســـم  و  مجالـــس  لغـــو  و  ک  پوشـــا

شـــد. خیاطـــان  از  وســـیعی  طیـــف 
ک  پوشـــا تولیدکننـــدگان  صنـــف  اتحادیـــه  رییـــس 
گفـــت: دولـــت خـــود بـــه تنهایـــی بـــا مشـــکالت  مشـــهد 
کمکـــی  فراوانـــی مواجـــه اســـت، صنـــف خیاطـــان هیـــچ 
از دولـــت نمی خواهـــد و امیـــدوار اســـت از ایـــن شـــرایط 
کرونـــا  کنـــد و بتوانـــد خســـارت های ناشـــی از  نیـــز عبـــور 

را جبـــران نمایـــد.
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که از این  کسب دارند  ک در مشهد پروانه  2 هزار واحد صنفی خیاطی از اتحادیه تولیدکنندگان پوشا
کارگاه بین 3۰ تا 1۵۰ نفر فعالیت دارند، لذا تعطیلی  کارگاه تولیدی هستند، در هر  تعداد 8۰ واحد، 

ک و لغو مجالس و مراسم باعث بیکاری طیف وسیعی از خیاطان شد اجباری فروشندگان پوشا

ک و مستغالت از دریافت اجاره خود  هیچ یک از صاحبان امال
از صنوف صرف نظر یا آن را تقسیط نکردند و حتی یکی دو نفر از 
که به دلیل عدم توانایی  گفته بودند  کفش فروشی ها  مالکین به 
کنند در پرداخت اجاره، مغازه را خالی 
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خبر
اصناف حلقه های زنجیره اقتصادی کشور

گفت: اینکه   عضو هیات رئیسه اتاق اصناف مشهد 
وارد  جهان  اقتصاد  به  فراوانی  آسیب  کرونا  شیوع 
مشکالت  دلیل  به  ایران  کشور  اما  است  محرز  کرد، 
کرونا خود از جمله تحریم های ظالمانه آمریکا،  قبل از 
تأمین  برای  اولویت ها  و  کشور  ارزی  خاص  وضعیت 
کشورهای دیگر متضرر شد  کاالهای اساسی، بیشتر از 
و دولت توانائی الزم به اقتصاد تولید و توزیع را همانند 

کشورها در این ایام نداشته و ندارد.  سایر 
کرونا  دوران  در  داشت:  اظهار  افشاری صالح  عبداهلل 
می شود،  صنفی  واحدهای  شامل  که  خرد  اقتصاد 
آسیب فراوانی متحمل شدند به ویژه سه رسته صنفی 

نسبت به سایر رسته ها آسیب بیشتری دیدند.
آسیب  که  صنفی  رسته  نخستین  کرد:  بیان  وی 
کرونا دید، واحدهای صنفی پرکارگر  از موضوع  جدی 
برخی صنوف  و  پذیرایی  تاالرهای  مانند رستوران ها، 
سرمایه گذاری  دلیل  به  سو  یک  از  که  بودند  تولیدی 
کرده بودند، نتوانستند نیروی انسانی  کارگران  که روی 
خود را تعدیل نمایند، از سوی دیگر با وجود نداشتن 

کارگران بودند. گزیر به پرداخت دستمزد  درآمد نا
از  متضرر  صنفی  رسته  دومین  داد:  ادامه  وی 
برپایه  آنان  زندگی  گذران  که  هستند  صنوفی  کرونا، 
که  درآمدهای روزانه است و سرمایه نهفته ای ندارند 

کند. کمک  کرونا به آنان  بتواند در دوران 
گفت: سومین  اتاق اصناف مشهد  عضو هیات رئیسه 
که برای  کرونا، صنوفی هستند  رسته صنفی متضرر از 
تمهیداتی  عید  مانند  خاصی  ایام  در  ویژه  فروش 
نوروز  پایانی سال و عید  ایام  اندیشیده بودند و درآمد 
برای برخی از این واحدهای صنفی با درآمد چهار ماه و 
برای برخی واحدهای دیگر با درآمد ۶ ماه برابری می کند.
افشاری صالح افزود: برای برخی از واحدهای سومین 
رسته صنفی متضرر از کرونا، ایام پایانی سال و عید نوروز، 

گردش سرمایه را دارد. حکم دوران تبدیل سرمایه یا 
که  صنفی  رسته  سه  این  متاسفانه  کرد:  بیان  وی 
کرونا متحمل شدند، مورد غفلت  از  را  بیشترین ضرر 
که  رسته  سه  این  از  نخست  گروه  برای  گرفتند؛  قرار 
کمکهایی از سوی  کارگر زیاد بودند،  واحدهای دارای 
کنون فقط در حد  گرفته شده اما تا  مسووالن در نظر 

ح موضوع بوده و اجرایی نشده است. بیان و طر
گروه دوم  گفت:  عضو هیات رئیسه اتاق اصناف مشهد 
که متکی به درآمدهای روزانه  از سه رسته صنفی مزبور 
کس  هیچ  و  شدند  واقع  مغفول  کلی  طور  به  بودند، 
کرونا  آنها را به حساب نیاورد، به طور قطع در دوره پسا
گروه صنفی خواهد بود. عمده مشکالت مربوط به این 
افشاری صالح اظهار داشت: کمکهایی که از سوی دولت 
گرفته شده است، به  کرونا در نظر  برای صنوف متضرر از 
گر دولت بخواهد به واحدهای  هیچ وجه کافی نیست، ا
کارگران آن  کند، دیگر نیازی به شمارش  کمک  صنفی 
واحد برای اختصاص تسهیالت بانک ها به آنها ندارد.

به  شده،  متضرر  کرونا  از  که  صنفی  واحد  افزود:  وی 
کرده  پرداخت  را  خود  کارگر  حقوق  و  حق  زحمتی  هر 
باال  بهره  با  بانکی  تسهیالت  گرفتن  بر  قرار  گر  ا است، 
نیست،  بهره  این  پرداخت  به  قادر  واحد  آن  باشد، 
واحد  برای  نیز  انسانی  نیروی  تعدیل  دیگر  سوی  از 
صنفی  واحدهای  مدیران  زیرا  نبوده  منطقی  صنفی 
کردن  بیرون  قبال  در  سنوات  حق  پرداخت  به  ناچار 
دیگر  سوی  از  و  بود  خواهد  خود  ساله  چندین  کارگر 
ایام  پرداخت  مشکل  با  نیز  اجتماعی  تأمین  سازمان 

بیکاری مواجه خواهد بود.
واحد  به  بانکی  تسهیالت  اختصاص  کرد:  بیان  وی 
بر  بلکه  کرد  نخواهد  دستگیری  آن  از  تنها  نه  صنفی 
مشکالت آن خواهد افزود، از سوی دیگر منابع بانکی 
بتوان به همه واحدهای صنفی  که  در حدی نیست 

کرونا تسهیالت با بهره پایین داد. متضرر از 
گفت:  مشهد  اصناف  اتاق  رئیسه  هیات  عضو 
به  کمک  دولت  بنای  گر  ا نیست،  تهران  فقط  ایران 
کمک به صورت  این  باید  اقتصادی است  بنگاه های 
شود،  سراسرکشور  در  بنگاه ها  همه  نصیب  و  متوازن 
دولت مردان با تعویق ارائه اظهارنامه های مالیاتی به 
دو ماه بعد از زمان قانونی، انتظار اصناف را در دریافت 

کمک های مالیاتی برآورده نساختند.

درخواست ابطال ۳۵ درصد
از صنوف تزئینات ساختمانی

ساختمانی  داخلی  تزئینات  صنف  اتحادیه  رئیس 
گروه های مرتبط  گفت: فعالیت  مشهد به خبرنگار ما 
بستگی  سازها  و  ساخت  میزان  به  ساختمانی  امور  با 
 ۳4/8 حداقل  تورم  با  کشور  در  که  زمانی  دارد، 
ساختمان  تولید  خصوص  در  باالخص  و  درصدی 
به  وابسته  صنفی  رسته های  همه  باشیم،  مواجه 

صنعت ساختمان سازی دچار ضرر و زیان می شوند.
گروه تزئینات ساختمانی  افشاری صالح اظهار داشت: 
کشور از حوزه تحریم های  عالوه بر ضرر ناشی از تورم در 

ظالمانه نیز دچار آسیب شده است.
تزئینات  صنفی  گروه  فعالیت  اوج  کرد:  بیان  وی 
ساختمانی عمدتا مربوط به ایام پایانی سال و اشتیاق 
مردم برای تغییر دکوراسیون داخلی خانه می شود اما 
کرونا و تعطیلی اجباری صنوف، این  با توجه به شیوع 

گروه صنفی نیز دچار ضرر و زیان زیادی شد.
از  ساختمانی  تزئینات  صنفی  گروه  داد:  ادامه  وی 
شایسته  و  بهتر  خدمات  و  فروش  برای  قبل  چندماه 
شهروندان در ایام پایانی سال تمهیداتی اندیشیده و 
کاالهای مورد نیاز مردم انجام  هزینه های برای تأمین 
داده بودند اما تعطیلی های اسفندماه باعث شد که این 
صنف هیچ درآمد و بازگشت سرمایه ای نداشته باشد.
رییس اتحادیه صنف تزئینات داخلی ساختمان مشهد 
ساختمانی  تزئینات  به  مربوط  صنفی  واحد  گفت: 
که برای پاسخگویی  می بایست در قبال تعهدات مالی 
به نیاز مردم در ایام پایانی سال داده بود، پرداخت هایی 
که  بازار باعث شد  که متاسفانه تعطیلی  داشته باشد 

واحدهای صنفی به تعهدات مالی خود عمل نکنند.
وی با اشاره به اینکه 5۶0 واحد صنفی از این اتحادیه 
کرونا ۳0 تا ۳5 درصد  پروانه کسب دارند، افزود: در ایام 
از واحدهای زیر پوشش اتحادیه صنف تزئینات داخلی 
دادند. کسب  پروانه  ابطال  درخواست  ساختمان 
که با هدایت  کردیم  افشاری صالح اظهار داشت: تالش 
صنفی  واحدهای  برای  امید  بارقه  ایجاد  و  درایت  و 
با  اینکه  جمله  از  دهیم،  کاهش  را  آنان  مشکالت 
که به  کاالهایی  که در هزینه  کردیم  بنکداران صحبت 

کنند. واحدهای صنفی فروختند را امهال 

کرونا را داشتند که بیشترین ضرر از  غفلت از سه رسته صنفی 

درخواست ابطال پروانه 35 درصد از واحدهای تزئینات ساختمانی

گروه صنفی تزئینات ساختمانی عمدتا  اوج فعالیت 
مربوط به ایام پایانی سال و اشتیاق مردم برای 

تغییر دکوراسیون داخلی خانه می شود اما با توجه 
گروه  کرونا و تعطیلی اجباری صنوف، این  به شیوع 

صنفی نیز دچار ضرر و زیان زیادی شد
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گزارش
این شماره: تسهیل پرداخت بدهی بانکی

این قانون مشمول بر ماده واحده و نه بند و یک  
شهریور   11 دوشنبه  روز  علنی  جلسه  در  تبصره 
98 در مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 
2۰ آذر 98 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام با 

اصالحاتی موافق تشخیص داده شد. 
 

متن قانون
و  تولید  رونق  از  حمایت  منظور  به  واحده:  ماده 
به  تولیدکنندگان  غیرجاری  ریالی  بدهی  تسهیل 
تسهیالت  چنانچه  اعتباری،  مؤسسات  و  بانک ها 
که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده  گیرندگانی 
خود را تا پایان سال 97 پرداخت نکرده اند بخواهند 
بدهی غیرجاری خود را نقدا تسویه نمایند، بدهی 

آنان به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد:

گیرنده با بانک   درصورتی که قرارداد تسهیالت 
نشده  امهال  یا  تجدید  اعتباری  مؤسسه  یا 
بدهی  مانده  محاسبه  ک  مال قرارداد،  همان  باشد، 

گیرنده بر اساس این قانون خواهد بود.  تسهیالت 

که یک یا چند نوبت از   در مورد قراردادهایی 
طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا 
اعطای تسهیالت جایگزین تجدید یا امهال شده باشد:
که قرارداد اولیه بانک یا مؤسسه اعتباری  • درصورتی 
گیرنده، قبل از 1 فروردین ۹۳ منعقد شده  با تسهیالت 

باشد، آخرین قرارداد و یا توافقنامه قبل از تاریخ مزبور، 
مانده  محاسبه  و  تلقی  محاسبه”  ک  مال “قرارداد 

بدهی مشتری بر اساس آن انجام می شود. 
منعقد  تاریخ  این  از  بعد  اولیه  قرارداد  درصورتی که   •
از  بعد  قرارداد  اولین  محاسبه،  ک  مال باشد،  شده 

تاریخ یاد شده می باشد. 

برای   باید  گیرنده  تسهیالت  که  مبلغی 
استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی 
از  است  عبارت  بپردازد،  اعتباری  مؤسسه  یا  بانک  به 
تاریخ  )تا  سررسید  از  بعد  و  قبل  سود  و  اصل  مانده 
بانک  ابالغی  فرمول  از  استفاده  با  که  نقدی(  تسویه 
ج  خ سود ساده و غیرمرکب مندر بر اساس نر مرکزی، 
کلیه جرایم متعلقه  ک محاسبه با حذف  در قرارداد مال
گرفتن پرداخت های  و سودهای ناشی از آن و با در نظر 

مشتری و زمان پرداخت های وی محاسبه می شود. 
 

این   مزایای  از  برخورداری  برای  مجاز  سقف 
حقوقی  و  حقیقی  شخص  هر  برای  قانون 
کل شبکه بانکی، به ترتیب پنج میلیارد  غیردولتی در 
ج در “قرارداد  ریال و بیست میلیارد ریال )اصل مندر

ک محاسبه”( تعیین می شود.  مال
 

در   و  مرکزی  بانک  نظر  به  بنا  که  تسهیالتی 
پولی  غیرمتشکل  بازار  ساماندهی  راستای 

مؤسسات  و  بانک ها  به  تصفیه  حال  در  مؤسسات  از 
اعتباری غیربانکی منتقل شده باشد، مشمول احکام 
که  اجرایی  ضوابط  چهارچوب  در  و  بوده  قانون  این 
توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف 

می شود. 
 

از   استفاده  مشمول  گیرندگان  تسهیالت 
کثر تا پایان اسفند ۹8  ضوابط این قانون حدا
مهلت دارند درخواست خود را به بانک ها یا مؤسسات 
مؤسسه  یا  بانک  کنند.  ارائه  نظر  مورد  اعتباری 
کثر ظرف مدت دو  اعتباری غیربانکی مکلف است حدا
کلیه دریافت ها و  ماه از زمان ارائه درخواست مشتری، 
ک  که مربوط به “قرارداد مال پرداخت های مشتری را 
محاسبه” است به همراه زمان دریافت یا پرداخت، در 
که بانک مرکزی اعالم می کند، ثبت نماید.  سامانه ای 
این  مزایای  از  برخورداری  برای  گیرنده  تسهیالت 
بدهی  مانده   ۹۹ شهریور  پایان  تا  کثر  حدا باید  قانون 
او  به  و  محاسبه  فوق الذکر  سامانه  توسط  که  را  خود 

اعالم می شود، نقدا تسویه نماید. 
 

دارایی های   گذاری  وا و  فروش  قراردادهای 
و  غیربانکی  اعتباری  مؤسسه  یا  بانک 
تسهیالت اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی بانک ها و 
مؤسسات اعتباری و سایر منابع، از شمول این قانون 

مستثنی هستند. 

در بخش بسته های حمایتی

قانون تسهیل بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور

که برای تولید اعطا شده، مشمول این قانون  کلیه تسهیالتی  تبصره: 
است. بانک مرکزی موظف است دستورالعمل اجرایی این قانون از جمله 
تشخیص تسهیالت تولیدی از غیرتولیدی را ظرف مدت دو هفته از تاریخ 
ابالغ این مصوبه، به بانک ها و مؤسسات اعتباری اعالم نماید. 
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غیربانکی   اعتباری  مؤسسات  و  بانک ها 
این  اجرای  نتیجه  در  که  درصورتی  مجازند 
قانون متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، 
کثر ظرف  زیان مزبور را از سال ۹۹ به بعد به تدریج حدا
مستهلک  خود  مالی  صورت های  در  سال  پنج  مدت 
مطالبات  ذخایر  مالیاتی  امور  سازمان  چنانچه  کنند. 
را  غیرجاری  تسهیالت  به  مربوط  مشکوک الوصول 
محاسبه  در  می شود،  تسویه  قانون  این  مطابق  که 
مالیات متعلق به بانک ها و مؤسسات اعتباری، لحاظ 
نکرده باشد، موظف است مالیات دریافتی را به عنوان 
کند.  مالیات سال های بعد از اجرای این قانون منظور 

 

حکم این قانون قابل تمدید نمی باشد.  
اعطا  تولید  برای  که  تسهیالتی  کلیه  تبصره: 
شده، مشمول این قانون است. بانک مرکزی موظف 
جمله  از  قانون  این  اجرایی  دستورالعمل  است 
ظرف  را  غیرتولیدی  از  تولیدی  تسهیالت  تشخیص 
مدت دو هفته از تاریخ ابالغ این مصوبه، به بانک ها و 

مؤسسات اعتباری اعالم نماید. 
 

یک  و  بند  نه  و  واحده  ماده  بر  مشمول  فوق  قانون 
روز دوشنبه 11 شهریور ۹8 در  تبصره در جلسه علنی 
مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ ۲0 آذر ۹8 
از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصالحاتی 

موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. 

که بنا به نظر بانک مرکزی و  تسهیالتی 
در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل 

پولی از مؤسسات در حال تصفیه به 
بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی 
منتقل شده باشد، مشمول احکام این 

قانون بوده و در چهارچوب ضوابط 
که توسط بانک مرکزی تدوین  اجرایی 

خواهد شد، تعیین تکلیف می شود.

خبر

به روزرسانی آیین نامه ضوابط خاص اتحادیه ها مهمترین 
وظیفه کمیسیون حل اختالف و تشخیص

وظایف  ح  شر اساس  بر  اتاق  تشخیص  و  اختالف  حل  کمیسیون 
ق   ۳۷ ماده  ج  بند  اجرای  در  صنفی  نظام  قانون  مطابق  محوله 
ن ص یکی از بازوان توانمند اتاق اصناف بوده و نقش بسزایی در 

راهنمایی صنوف و اتحادیه های صنفی دارد. 
ادغام  یا  و  تقسیم  تشکیل،  اتحادیه ها،  داخلی  ضوابط  بررسی 
اتحادیه ها، بررسی اختالف فی مابین افراد و اتحادیه های صنفی، 
کاال و خدمات و درجه بندی واحدهای صنفی از جمله اهم  نوع 

کمیسیون برابر قانون نظام صنفی می باشد.  وظایف این 
صنوف  برخی  فعالیت  تشابه  و  بازار  در  کم  حا شرایط  به  باتوجه 
و  افراد  فی مابین  صنفی  اختالفات  و  تداخل  موجب  که  همگن 
شناسایی  و  کسب  پروانه  صدور  می گردد،  صنفی  اتحادیه های 
ج  کلیه ضوابط و مقررات مندر افراد براساس ماهیت و نوع فعالیت ایشان از سوی اتحادیه ها مستلزم رعایت 
در آیین نامه داخلی اتحادیه ها بوده، از این رو بررسی و به روزرسانی آیین نامه ضوابط خاص اتحادیه ها بنا 
از مهمترین و  به دستور سازمان صمت در سال های اخیر در فرمتی متحدالشکل و یکپارچه بعنوان یکی 
حساسیت  به  توجه  با  که  می باشد  تشخیص  و  اختالف  حل  کمیسیون  حاضر  حال  وظایف  حساسترین 
به  رسیدگی  صنفی،  تداخالت  از  جلوگیری  به منظور  آیین نامه ها  اصالح  و  به روزرسانی  ضرورت  در  موضوع 
با  و  کمیسیون  اعضاء  حضور  با  متعدد  جلسات  در  اتحادیه  سوی  از  شده  ارائه  پیشنهاد  برابر  آیین نامه ها 
ح در اجالس و نهایتا  که ماحصل جلسات جهت طر دعوت از اتحادیه های مرتبط مورد بحث و بررسی واقع 

کمیسیون نظارت به منظور اجرایی شدن آیین نامه ها ارسال می گردد.  ارجاع به 
که از  کدهای آیسیک موجود در سامانه ایرانیان اصناف از جمله اقداماتی است  تدوین آیین نامه ها بر اساس 
که در همین راستا اتاق اصناف مشهد در حال حاضر  کید شده  کرات به آن تا سوی اتاق اصناف ایران نیز به 
که نسبت به اصالح و تصویب آیین نامه قریب به ۶1 اتحادیه  کشور بوده  یکی از سرآمدترین اتاق های اصناف 

گام برداشته و ۳۶ اتحادیه دیگر را در دست اقدام دارد.  صنفی درجهت پیشبرد اهداف مذکور 
بررسی تداخالت صنفی، درخواست اصالح و یا تغییرنام، بررسی ادغام یا تقسیم اتحادیه ها و سایر وظایف 

ح می گردد.  کمیسیون حل اختالف و تشخیص مطر محوله نیز با همین رویکرد درجلسات 
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خبر
اصناف حلقه های زنجیره اقتصادی کشور

گاهی بیشتر مردم به شرایط بیماری و پیشگیری از  با توجه به آ
کار با مجوز  کسب و  آن در ماه های پیش رو، صاحبان مشاغل و 
کرونا فعالیت های اقتصادی خود را از سر  ستاد ملی مبارزه با 
کار می کنند که در اختیار دارند، شروع به  بگیرند و با مواد اولیه 

نایب   خاوری هاشمی  سیدمحسن   | براتی  مهسا 
با  کرونا  بیماری  گفت:  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس 
کشور  مردم  ناخوانده  مهمان  چینی،  نو  سال  شروع 
کشورهای جهان  کثر  ا به  زمان  گذشت  با  و  چین شد 
انتقال پیدا کرده و زندگی همه مردم جهان را تحت تاثیر 

خود قرار داد. 
کرونــا در  کشــور اول درگیــر بــا  او افــزود: ایــران نیــز جــزو ده 
کشــور، عــالوه بــر  جهــان بــود و بــا ورود ایــن بیمــاری بــه 
تهدیــد ســالمت مــردم جامعــه اقتصــاد و ســبک زندگــی 
کــرد و عــالوه بــر همــه  را دچــار تغییــرات مهــم و اساســی 
این هــا بــار روانــی زیــادی را بــرای افــراد و خانواده هــا بــه 

همــراه داشــت. 
بخش  داد:  ادامه  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس  نایب 
کشور  خصوصی و اصناف نقش مهمی را در اقتصاد هر 
گونه ای  به  ما  کشور  اقتصادی  شرایط  و  می کنند  ایفا 
کثرا همه اصناف خود را برای ماه های پایانی  که ا است 
مثال  برای  می کنند؛  آماده  باال  مالی  گردش  و  سال 
ک، ماه ها قبل برنامه ریزی و طراحی های  صنف پوشا
البته  می دهد،  انجام  سال  همان  نوروز  برای  را  خود 
و  برنامه ریزی ها  و  هستند  طور  همین  صنف ها  همه 
سرمایه گذاری های خود را بر مبنای دو ماهه آخر سال 

انجام می دهند. 
ــه  ــا و مصوب کرون ــرد: پــس از ورود  ک خاوری هاشــمی بیــان 
ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر تعطیلی های سراسری، 
اصنــاف جــزو پیشــگامان در زمینــه همــکاری بــا دولــت و 
کثــر صنــوف بــه صــورت داوطلبانــه  دســتگاه ها بودنــد. ا
کردنــد.  خــود  صنفــی  واحد هــای  تعطیلــی  بــه  اقــدام 

کشور اصناف، حلقه های زنجیره اقتصادی 
حلقه های  مانند  مختلف  اصناف  کرد:  تصریح  او 
باعث  می تواند  هرکدام  تعطیلی  و  هستند  زنجیر  یک 
برای  شود.  آن ها  با  مرتبط  کارهای  و  کسب  تعطیلی 
مثال تعطیلی تاالر های پذیرایی و مجموعه های برگزار 
و  عکاسی  آتلیه های  تعطیلی  به  منجر  مراسم  کننده 

سالن های زیبایی شد. 
نکته  داشت:  اظهار  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس  نایب 
مهم دیگری که در رابطه با مشهد و کالن شهرهای دیگر 
که این شهرها پیک  کشور ما وجود دارد این است  در 
اقتصادی دارند و در زمان پیک، جذب پول خوبی در 
کمک بزرگی به رونق اقتصاد آن  آن ها انجام می شود و 
شهر می کند؛ نوروز یکی از همین پیک های اقتصادی 
که متاسفانه  برای شهرهای بزرگ از جمله مشهد است 
سراسری  تعطیلی های  آمدن  وجود  به  با  امسال  عید 

گرفت.  این پیک اقتصادی هم تحت تاثیر قرار 
کید کرد: مقابله جدی با کرونا در همه کشورهای  وی تا
گفت  اما به جرات می توان  جهان به چشم می خورد 
کشور ما این مبارزه بسیار متفاوت است، همانطور  در 
کشورهای توسعه یافته و پیشرفته  که همه دیدیم در 
کز  مرا قفسه های  و  برده  هجوم  فروشگاه ها  به  مردم 

خرید را خالی می کردند. 
اما مردم قبل  ما  کشور  ادامه داد: در  خاوری هاشمی 
با  اصناف  از  بسیاری  بودند،  یکدیگر  فکر  به  خود  از 
حقوق  اقتصادی،  فعالیت های  شدن  متوقف  وجود 
مقام  فرمان  از  پس  کرده،  پرداخت  را  خود  پرسنل 
کمک به مردم آسیب پذیر و  معظم رهبری به منظور 

اقشار محروم بیکار ننشستند و اتحادیه های مختلف 
تهیه  حمایتی  بسته های  خود  اعضای  همکاری  با 
گرم  کانون  تا  کردند  کمک  اصناف  کردند؛  توزیع  و 

گرم تر شود.  کرونا  خانواده ایران در زمان مقابله با 
او افزود: بعضی دیگر با بخشیدن اجاره بها از یک تا ۳ 
ماه کمک کردند تا کمی از سنگینی ضرر های اقتصادی 
بر دوش صاحبان کسب و کار را کم کنند در همین راستا 
عوارض  از  بخشی  بخشیدن  با  نیز  مشهد  شهرداری 
کار ها و اصناف پرداخت.  کسب و  از  خود به حمایت 

کرونا شروعی دوباره در همسایگی 
پیش بینی  مورد  در  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس  نایب 
شرایط اصناف در چند ماه آینده این گونه پاسخ داد: 
بیماری  شرایط  به  مردم  بیشتر  گاهی  آ به  توجه  با 
صاحبان  رو،  پیش  ماه های  در  آن  از  پیشگیری  و 
کرونا  کار با مجوز ستاد ملی مبارزه با  کسب و  مشاغل و 
با مواد  و  بگیرند  از سر  را  اقتصادی خود  فعالیت های 

کار می کنند.  که در اختیار دارند، شروع به  اولیه 
کاهش چشم گیر  کرد: همچنین با توجه به  او تصریح 
کمبود  با  اصناف  می رود  احتمال  واردات  و  صادرات 
رشد  به  منجر  موضوع  این  و  شده  روبه رو  اولیه  مواد 
روند  این  گر  ا به عالوه  بازار شود  گرانی در  و  تورم  خ  نر
کند ممکن است صاحبان مشاغل مجبور  ادامه پیدا 

خ بیکاری نیز افزایش یابد.  به تعدیل نیرو شوند و نر
وضعیت  این  در  کرد:  کید  تا ادامه  در  خاوری هاشمی 

کرونا کمرنگ شدن  نقش پررنگ اصناف در 

نقش اصناف در ایفاء مسئولیت های اجتماعی در مقابله با ویروس کرونا

اصناف مختلف مانند حلقه های یک زنجیر 
هستند و تعطیلی هرکدام می تواند باعث 

کارهای مرتبط با آن ها  کسب و  تعطیلی 
شود. برای مثال تعطیلی تاالر های پذیرایی 

کننده مراسم منجر  و مجموعه های برگزار 
به تعطیلی آتلیه های عکاسی و سالن های 

زیبایی شد
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نرخنامه های شله، حلیم و زولبیا و بامیه
توسط  موضوع  بررسی  از  پس   ،1399/۰2/۰6 مورخه  استان  بازار  تنظیم  کارگروه  جلسه  برگزاری  پیرو 
ح  خ پیشنهادی بابت شله و حلیم و زولبیا و بامیه در ماه مبارک رمضان 1399 به شر اعضاء حاضر نر

گردید.  جداول ذیل مصوب و جهت اطالع رسانی به اتحادیه های مربوطه ارسال 

قیمت یک کیلوگرم به همراه قیمهشرح خدمات حلیم
185/000 ریال حلیم درجه یک با گوشت گوساله ایرانی 
160/000 ریالحلیم درجه دو با گوشت منجمد وارداتی

145/000 ریالحلیم درجه سه با گوشت قلوه گاه گوساله

قیمت یک کیلوگرم به همراه قیمهشرح خدمات شله
210/000 ریال شله درجه یک با گوشت گوساله ایرانی 
185/000 ریالشله درجه دو با گوشت منجمد وارداتی

170/000 ریالشله درجه سه با گوشت قلوه گاه گوساله

توضیحات:
1_ واحدهای صنفی ملزم به استفاده از مواد اولیه به صورت مرغوب و تازه می باشند. 

ح فاصله گذاری هوشمند الزامی و فقط سرو به صورت بیرون بر  ۲_ رعایت پروتکل های بهداشتی بر اساس طر
کاری تعیین شده جهت صنوف در ماه مبارک رمضان می باشد.  و بر اساس ساعت 

که خدمات بر اساس درجه واحد صنفی و با نام  ۲_ واحدهای صنفی مکلفند نرخنامه ممهور شده اتحادیه را 
متصدی صادر شده در محل دید مشتریان محترم قرار دهند. هرگونه استفاده از نرخنامه سایر واحدهای 

صنفی تخلف محسوب می شود. 
کنندگان محترم الزامی می باشد.  کتور معتبر برای مصرف  ۳_ در اجرای ماده ۶۶ ق. ن. ص صدور فا

درجه ممتازشرح خدمات
)یک کیلوگرم(

درجه یک
)یک کیلوگرم(

درجه دو
)یک کیلوگرم(

160/000 ریال220/000 ریال250/000 ریالزولبیا و بامیه
توضیحات:

غ، زعفران، روغن و... به صورت مرغوب  1_ واحدهای صنفی ملزم به استفاده از ماست، نشاسته، تخم مر
اساس  بر  شده  مصرف  و  قدیمی  روغن  نمودن  معدوم  همچنین  می باشند.  تولید  از  نوبت  هر  در  تازه  و 

پروتکل های بهداشتی مربوطه الزامی است. 
نام  با  و  صنفی  واحد  درجه  اساس  بر  که  را  اتحادیه  شده  ممهور  نرخنامه  مکلفند  صنفی  واحدهای   _۲
متصدی صادر شده در محل دید مشتریان محترم قرار دهند. هرگونه استفاده از نرخنامه سایر واحدهای 

صنفی تخلف محسوب می شود. 
کنندگان محترم الزامی می باشد.  کتور معتبر برای مصرف  ۳_ در اجرای ماده ۶۶ ق. ن. ص صدور فا

گردد.  کتور دقیقا قید  گانه محاسبه و در فا 4_ قیمت جعبه به صورت جدا
گوش  5_ هرگونه فروش اجباری در خصوص اضافه نمودن خالل پسته و بادام همچنین انواع مدل های   

فیلی، سوزنی، فلفلی و... تخلف محسوب می گردد و فقط بنا به درخواست مشتری باید باشد. 

تسهیل  برای  باید  مربوطه  دستگاه های  و  دولت 
با  تا  کنند  اجرا  و  اندیشیده  را  الزم  تدابیر  گمرکات، 

چنین شرایطی روبه رو نشویم. 
همچنین  گفت:  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس  نایب 
که  است  این  اصناف  قبال  در  دولت  از  ما  توقع  دیگر 
برای  آینده  ماه های  در  را  مالیاتی  بخشودگی های 
و  هزینه  با  بتوانیم  تا  بگیرند  نظر  در  مختلف  مشاغل 

کنیم.  کمتری از این شرایط عبور  ضرر 

گردش نقدینگی در بازار،
عامل رشد اقتصادی در درازمدت 

که قابل توجه و تامل  وی ادامه داد: موضوع دیگری 
است این است که در حال حاضر از رونق افتادن کسب 
کمتر شدن خریدهای مردم، نقدینگی سطح  کارها و  و 
درست  می شود؛  تزریق  بورس  به  و  شده  جمع  بازار 
بورس  شاخص های  رشد  باعث  اقدام  این  که  است 
رتبه می کند  بازارهای جهانی صاحب  را در  ما  و  شده 
کارهای  کسب و  اما از آن طرف در دراز مدت، اصناف و 
گردش پول  از این موضوع آسیب می بینند و  کوچک 

کاهش پیدا می کند.  در بازار اقتصادی ُخرد 
اظهار  همچنین  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس  نایب 
مانند  مشاغل  کردم،  اشاره  باال  در  که  همانطور  کرد: 
تعطیلی  و  افتادن  رونق  از  و  زنجیرند  یک  حلقه های 
تاثیر می گذارد و آسیب به  نیز  بر شغل های دیگر  یکی 
باعث  فروشی ها  خرده  اصطالحا  و  کوچک  مشاغل 
گر یک شغل  آسیب به عمده فروش ها خواهد شد و ا
دیگر  اصناف  ببیند  آسیب  صنف  یک  و  شود  تعطیل 

مرتبط با آن نیز آسیب می بینند. 
همه  در  اقتصادی  رشد  شاخص  اینکه  بیان  با  وی 
به  ما  توصیه  داد:  ادامه  است،  کرده  افت  اصناف 
وجود  به  ضرر  جبران  برای  که  است  این  اصناف 
نکنند  مقایسه  کرونا  از  قبل  با  را  خود  شرایط  آمده، 
شرایط  همین  اساس  بر  را  خود  برنامه ریزی های  و 
کرونا مشخص نیست و قرار  انجام دهند، زمان پایان 
کنیم پس بر همین اساس برنامه  کرونا زندگی  است با 
ارتقا  با  و  کنند  تدوین  را  خود  کار  و  کسب  اقتصادی 
مواد  گذاشتن  جمله  از  خود  خدمات  کیفیت  سطح 
کار  ضدعفونی و رعایت پروتکل های بهداشتی هم به 
کنند.  کرونا جلوگیری  خود ادامه دهند و هم از انتقال 
هست  قدیمی  اصطالح  یک  گفت:  خاوری هاشمی 
یک  در  را  خود  غ های  مر تخم  "همه  می گویند  که 
سبد نگذارید" بنابراین خواهش من از تمام اصناف و 
سرمایه  کشیدن  بیرون  جای  به  که  است  این  مردم 
سرمایه های  تمام  سرمایه گذاری  و  مشاغل  از  خود 
کیفیت خدمات  ارتقای سطح  فکر  به  بورس  خود در 
کار  و  کسب  رونق  برای  خالقانه  ایده های  و  خود 
به  تمایل  گر  ا و  باشند  داشته  کرونا  شرایط  در 
سرمایه گذاری در بورس دارند بخشی از سرمایه خود را 
کارشناسان  کنند چون طبق نظر  در آن سرمایه گذاری 
عرصه  یک  در  نباید  را  خود  سرمایه  همه  اقتصادی 

کرد. سرمایه گذاری 

نرخنامه
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که هنوز هم تعداد زیادی از مغازه ها هستند   انسیه سروش | با چرخشی در سطح شهر، مشخص می شود 
کاسبان  گر از هرکدام از  کارند و ا که در حرفه خود مشغول به  که صاحبان آن ها، سال های بسیاری است 
کوتاه در منطقه عدل خمینی مشهد به  گشتی  محله سراغشان را بگیرید به خوبی ایشان را می شناسند. با 
مغازه ای رسیدم که آوازه اش را ازهمه اهالی محل شنیدم. کسی که سال های بسیاری را به تعمیر تلویزیون های 
که در حوزه  که خود یک عمر حساب می شود. محمد نادری 8۰ سال است  مختلف پرداخته، سال هایی 
که تعمیر  گویی هیچ کس از اینجا ناامید برنمی گردد، چرا کار می کند و  به تعمیر انواع تلویزیون می پردازد.  فنی 
خ  ثابتی نیز وجود ندارد و هرکس در  کهنه کار برمی آید. جالب تر اینکه اینجا نر همه نوع تلویزیون از این مرد 
که هرچه ظاهر  گاهی می بینیم  که  حد توان خود هزینه ها را پرداخت می کند. البته این برخالف رفتاری است 
کسی آمد و توان  گر  که ا تر می رود. اینجا یک سنت دیرینه را می بینیم  خریدار بهتر است، قیمت ها هم باال
پرداخت دستمزد تعمیرکار را نداشت، از او در حد توان خودش، دستمزد می گیرند. اینجا درویشی را می بینیم 
گفتی صمیمی با این کهنه کار همه فن حریف را می خوانید.  گپ و  که علی وار مشتری مداری می کند. در ادامه 

کار  که شروع به  در ابتدا از خود و زندگی تان و زمانی 
کردید، بگویید. 

پدر و مادرم در جنگ جهانی دوم مفقود شدند و من 
کرده  زندگی  خود  دایی  کنار  در  را  مدتی  ماندم،  تنها 
پایین  سن  از  دلیل  همین  به  شدم.  جدا  او  از  بعد  و 
آپاراتی  از آن در  کار شدم و بعد  در سینما مشغول به 
کردم تا اینکه خودم به طور مستقل آپاراتی  گردی  شا
کار شدم. بعد از اتمام دوره سربازی،  زدم و مشغول به 
کارهای فنی شدم و به تعمیر تلویزیون پرداختم  وارد 
که ۹۶ سال سن دارم، 80 سال از عمر  و در حال حاضر 
گذرانده ام.  خود را به خدمت به مردمم در این حوزه 

کار شدید؟ چرا در سینما مشغول به 
دنبال  به  نداشتم  زندگی  برای  جایی  اینکه  خاطر  به 
همان جا  بتوانم  هم  شب ها  که  می گشتم  جایی 

اما  می کردم  تمیز  را  سینما  سالن  ابتدا،  در  بمانم. 
آپاراتی  به  بیکاری  زمان  در  و  کردم  پیشرفت  کم  کم 
را  فیلم ها  دستی،  صورت  به  و  می رفتم  سینما  باالی 

می پیچاندیم تا برای سانس بعدی آماده باشد. 

کرده است؟ سینمای آن روزها با االن چه فرقی 
وجود  با  االن  می رفتند.  سینما  به  بیشتر  مردم  قبال 
دیگر  است  خانه ها  همه  در  که  دیجیتال  آنتن های 
مردم نیازی به سینما ندارند و حتی فیلم های قدیمی 
نیازی  از همین طریق مشاهده می کنند. دیگر  را هم 
کمتری  هزینه  و  بروند  بیرون  منزل  از  که  نیست  هم 

هم برایشان دارد.

کار می کنند؟ آیا فرزندانتان نیز با شما 
سه پسر و یک دختر دارم و یک فرزندم را نیز از دست 

کار  باهم  و  است  من  کنار  در  پسرانم  از  یکی  داده ام. 
گرد و نه شریک داشتم و  می کنیم؛ اما هیچ زمان نه شا

کارها را خودم انجام دادم.  همیشه همه 

مدل خاصی از تلویزیون ها در اینجا تعمیر می شود؟
اینجا تعمیر می کنم. من سواد  را در  نه، همه مدل ها 
زیادی ندارم اما چون این کار را از کودکی یاد گرفته ام به 
تمام زیروبم آن وارد هستم و به قولی مغز کار را می دانم. 

 LCD یا  و   LED که  جدید  تلویزیون های  تعمیر 
هستند، سخت نیست؟

به  نسبت  جدید  تلویزیون های  تعمیر  اتفاقا  نه، 
تلویزیون های قدیمی، آسان تر است و فقط چند برد 
کسانی  هم  هنوز  اما  می شود.  تعمیر  که  دارد  ساده 
همان  ندارند  را  جدید  تلویزیون های  خرید  توان  که 
تلویزیون های مدل قدیمی را استفاده می کنند و وقتی 
برای تعمیر پیش من می آورند با قیمت خیلی پایین 
که  باشد  طوری  می کنم  سعی  می کنم.  تعمیر  را  آن 
کرد، با رضایت از اینجا برود.  که به من مراجعه  هرکسی 

زمان بازنشستگی شما فرا نرسیده است؟
باید  خودش  هرکسی  و  است  سخت  زندگی  شرایط 
زندگی  ج  خر و  کند  کار  و  گرفته  خود  زانوی  به  دست 
گذشته، قیمت اجناس  خود را دربیاورد. در سال های 
کاالیی به مقدار فراوان پیدا می شد اما  ارزان بود و هر 
گرانی ها، شرایط زندگی  در حال حاضر اینطور نیست و 

کرده است.  را برای همه افراد سخت 

گفت وگو با محمد نادری تعمیرکار قدیمی تلویزیون با 80 سال سابقه 

اینجا شرط خروج، رضایت است

گفت وگو
گپ وگفتی با پیشکسوتان صنفی
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کار چیست؟ توصیه شما به جوانان جویای 
کاری  هر  به  تن  و  دارند  باالیی  توقع  همه  ما  جوانان 
عده   هم  باز  اما  است  فراوان  کار  اینکه  با  نمی دهند. 

زیادی از جوانان بیکار هستند. 

گرد نمی آورید؟ چرا برای خودتان شا
را  کسی  باشد  قرار  وقتی  و  باالست  جوانان  انتظار 
بازهم  دهم،  آموزش  هم  کار  او  به  حتی  که  بیاورم 
این  با  دارد.  تومانی  هزار   ۷0-۶0 روزانه  حقوق  انتظار 
در  را  گردی  شا که  ندارد  صرف  هم  من  برای  شرایط 
کارها  تمام  خودم  دلیل  همین  به  بیاورم  خودم  کنار 
به هرکسی نمی توان  این،  بر  انجام می دهم. عالوه  را 

کرد.  اعتماد 

حرف آخر... 
کردن  کار  و  نیست  مهم  سالمتی  اندازه  به  چیز  هیچ 
تمام  در  من  می کند.  کمک  سالمتی  حفظ  به  هم 
همیشه  چون  نشده ام  بیمار  هنوز  عمرم  سال های 
سن  همین  در  حتی  و  هستم  فعالیت  و  کار  حال  در 
کار  هم از ساعت ۹ صبح تا 10 شب در مغازه هستم و 
غذای  داشته باشم،  خوبی  درآمد  که  روزی  می کنم. 
داشته  کمتری  درآمد  که  روزی  و  می خورم  خوبی 
به  چیز  هیچ  من  برای  می خورم.  ساده  غذای  باشم، 

اندازه سالمتی اهمیت ندارد. 

قبال مردم بیشتر به سینما می رفتند. االن با 
که در همه خانه ها  وجود آنتن های دیجیتال 

است دیگر مردم نیازی به سینما ندارند و 
حتی فیلم های قدیمی را هم از همین طریق 

مشاهده می کنند

به خاطر اینکه جایی برای زندگی نداشتم به 
که شب ها هم بتوانم  دنبال جایی می گشتم 

همان جا بمانم. در ابتدا، سالن سینما را تمیز 
کردم و در زمان  کم پیشرفت  کم  می کردم اما 
بیکاری به آپاراتی باالی سینما می رفتم و به 

صورت دستی، فیلم ها را می پیچاندیم تا برای 
سانس بعدی آماده باشد. 

بازرسی اصناف

عموم  برای  نگرانی هایی  ایجاد  و  کشور  سطح  در  کرونا  بیماری  شیوع  به  توجه  با 
و دستوالعمل هایی مبنی  کرونا مصوبات  بیماری  با  مبارزه  از ستاد ملی  هموطنان، 
فاصله گذاری هوشمند،  رعایت  باید در خصوص  اجرایی  کلیه دستگاه های  اینکه  بر 

گردید. اقداماتی در راستای سالمت شهروندان برنامه ریزی نمایند، ابالغ 
ح تنظیم نوروزی و همچنین مابقی اقالم همچون روغن، برنج،   با توجه به توزیع میوه طر

کاهش هرگونه رفت و آمد و رعایت دستورالعمل  شکر و... توسط شبکه صنفی، جهت 
ابالغی، سامانه تنظیم بازار توسط اتاق اصناف طراحی و سریعا به مرحله اجرا درآمد. 
بازار  تنظیم  و  اساسی  کاالهای  جزء  معموال  که  کاالها  کلیه  توزیع  افزار  نرم  این  در 

می باشد، پیش بینی شده است. 
 با توجه به اینکه در شبکه توزیع بحث نظارتی، مباشر تأمین و واحد صنفی عرضه 
کننده، مورد نظر می باشد ؛ برای هر قسمت تعاریف خاصی روی سامانه قرار گرفته است. 
در خصوص مباشر تأمین کاالهای تخصیصی به شبکه صنفی در انبار کاال تعریف و میزان 
کاربری سفارشات دریافتی را تحویل عاملین توزیع صنفی می نمایند.  کد  که با دریافت  آن نیز ثبت شده است 
واحدهای صنفی که به عنوان عاملین توزیع از طرف اتحادیه های ذیربط معرفی می شوند، در سامانه مذکور به 
عنوان عامل توزیع تعریف و با دریافت کد کاربری و رمز عبور به صورت غیر حضوری درخواست خود را ثبت می نمایند. 
سپس از سفارشات دریافت شده روی سامانه که در انتظار تأیید می باشند، توسط واحد بازرسی و نظارت بررسی 
کاال( ارجاع و متصدی واحد صنفی )عامل توزیع ( با مراجعه  گردد به مباشر تأمین )انبار  و در صورتیکه تأیید 
کنندگان محترم ارائه می نمایند.  کاالی تنظیم بازار را دریافت و در شبکه صنفی به مصرف  به انبار مربوطه 
که از هرگونه ازدحام  از مزایای بارز این سامانه تعیین تاریخ و ساعت مراجعه عامل توزیع به انبار می باشد 

جمعیت و شلوغی ممانعت به عمل می آید. 
توزیع  حاضر  حال  در  که  آغاز  مذکور  سامانه  از  استفاده  رسمی  صورت  به   1۳۹۹ سال  ماه  اسفند  اواسط  از 

کاالهای تنظیم بازار انجام می گیرد. 

امیر دلداری مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان خراسان رضوی خبر داد: 

راه اندازی اپلیکیشن سامانه تنظیم بازار

امیر دلداری
مدیر بازرسی و 
نظارت اصناف 
استان خراسان 

رضوی 
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اتحادیه صنف سماورسازان و آبكاران
از  وی  بـود،   1۳14 مـاه  دی  دوازدهـم  متولـد  شـاهرودنژاد  محمدحسـن  مرحـوم 
کـه بـه همـراه چنـد تـن دیگـر، شـغل آبـکاری فلـزات )ورشـو( را در  اولیـن افـرادی بـود 
کرد. نوع خدمات آبکاری  مشـهد راه اندازی و بیش از 40 سـال در این رسـته فعالیت 
کـه در انـواع صنایع فلـزی و انواع  کـروم معـروف بـه آبـکاری نیـکل مـات بود  وی نیـکل 

کنـون نیـز ادامـه دارد. کاربـرد داشـته و ا لـوازم خانگـی درگذشـته 
گرامی  روحش شاد و یادش 

کشباف و جوراب کنندگان تریكو،  اتحادیه صنف تولید 
ک ورزشـی مشـغول  کبـر مهـدوی عادلـی در رسـته شـغلی تولیـد پوشـا مرحـوم علی ا
کـه چنـد نـوع پارچـه البسـه ورزشـی بـرای اولیـن بـار بدسـت او ابـداع شـد،  کار بـود  بـه 
هیئـت  عضـو  شـد،  عهـده دار  را  اتحادیـه  ریاسـت   1۳54 لغایـت   1۳50 سـال های  در 
مدیـره حسـینیه خیاطـان مشـهد و همچنیـن عضـو هیـأت مؤسـس مرکـز هماهنگـی 
بـود و توجـه  ائمـه اطهـار)ع(  ارادتمنـد  بـود، وی دلـداده و  خیریه هـای شـهر مشـهد 
خاصـی بـه درگاه باب الحوائـج امـام جـواد )ع( داشـته و مؤسـس خیریـه انصارالهـادی 
بود. وی در سـال 1۳18 متولد شـد و در سـال 1۳۷۹ به دلیل بیماری چشـم از جهان 

گرامـی فروبسـت. روحـش شـاد و یـادش 

اتحادیه صنف سفره خانه های سنتی
چایخانـه ای  متصـدی  وی  شـد،  متولـد   1۳1۶ سـال  در  شـریفی  کبـر  علی ا مرحـوم 
کـه سـابقه ای طوالنـی در خدمـت رسـانی بـه زائریـن و  در خیابـان نـواب صفـوی بـود 
مجاوریـن بـارگاه ملکوتـی حضـرت ثامـن الحجـج علـی ابـن موسـی الرضـا )ع( داشـت. 
کسـوت خـادم اصنـاف مشـغول فعالیـت  در سـال 1۳5۷ بـه عنـوان رئیـس اتحادیـه در 
شـد، او فـردی متدیـن و خـوش رو بـود در سـه دوره انتخابـات اتحادیـه شـرکت نمود و 
کناره گیـری نمـود،  پـس از آن بـه علـت تخریـب واحـد صنفـی از فعالیـت در ایـن رسـته 

گفـت. وی پـس از تحمـل یـک دوره بیمـاری در سـال 1۳۷۹ دارفانـی را وداع 
گرامی روحش شاد و یادش 

کامپیوتری اتحادیه رایانه و خدمات 
مسـعود بابـازاده خراسـانی در تاریـخ دهـم مهرمـاه 1۳۲۷ در مشـهد دیـده بـه جهان 
گشـود. در سـال های جوانـی در زمینـه ورزش، بازیکـن و سـپس سرپرسـت ابومسـلم 
تـوس  تأمیـن  نیـک  بازرگانـی  از سـال 1۳۷۲ شـرکت  پـاس خراسـان شـد،  و  خراسـان 
 1۳۷8 سـال  در  سـال   ۶ از  پـس  و  تأسـیس  مختلـف  کشـورهای  از  واردات  جهـت  را 
کامپیوتـر را بنیانگـذاری نمـود و تحولـی در عرضـه محصـوالت  فروشـگاه معظـم سـوپر 
کـرد. او طـی سـال های فعالیـت خـود در ایـن زمینـه سـعی بـر ایجـاد  و خدمـات ایجـاد 
کـرد و زحمات زیادی را  ارائـه بهتریـن خدمـات و فضایـی قابـل اعتماد برای مشـتریان 
کـرد. وی در اسـفند مـاه 1۳۹8 در پـی یـک عمـل  کامپیوتـر تقبـل  بـرای اعتـالی صنـف 
گردیـد و متاسـفانه پـس از چنـد روز در بیسـت و هفتـم  جراحـی دچـار عارضـه عروقـی 

گرامـی بـاد. گفـت. روحـش شـاد و یـادش  اسـفند مـاه 1۳۹8 دار فانـی را وداع 

امام علی؟ع؟: 
ِلُکّلِ داٍر باٌب َو باُب اآلخرِه َالَموُت. 
هر خانه و سرائی دِر ورودی دارد، دِر 
ورودی آخرت، مرگ است. 

یادبود اصناف
یاد و یادبود درگذشتگان اصناف مشهد






