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کرونا با اقتصاد ایران چه میکند؟
مدیران  و  گذرد  می  نوروز  تعطیالت  پایان  از  هفته  سه 
تجربه  با  را  امسال  بزرگ  و  کوچک  اقتصادی  بنگاههای 
جدیدی آغاز کرده اند.اختاللی که قبال نمونه آن را تجربه 
و  کسب  به  کرونا  از  ناشی  اثرات  که  آنجا  بودند.از  نکرده 
به رغم  باشد و  بُعدی  تواند بسیار گسترده و چند  کار می 
آنکه شرایط شرکتها،صنایع مختلف،سایز و ابعاد آنها متنوع 
و متکثر است لیکن گمان می کنم بعضا تجویزهایی می 
تواند برای مدیران راهگشا باشد و البته برای هر کسب و 

کار نیازمند بومی سازی و اصالح است.
کووید 19تا پایان سال همراه شماست! اولین کاری که کرونا 
خواهد کرد کاهش فروش است. دقت کنید که این کاهش 
در صنایع مختلف یکسان نیست. برای جبران کاهش میزان 
ها  هزینه  است.همه  اجبار  یک  ها  هزینه  کاهش  فروش، 
غیر از بازاریابی و تبلیغات باید کاهش یابد.بنگاهها با سطح 
با کووید 19  برای مقابله  بیشتری  هزینه کمتر ضربه گیر 
دارند. کووید 19 اولویت های سرمایه گذاری شما را تغییر 
و  کرونا  شرایط  در  گذاری  سرمایه  انتخاب  دهد.نحوه  می 
اجازه  است.  دوران  این  مدیریت  حیاتی  بخش  پساکرونا 
به تحوالت   ! تلف شود  و  بحران کووید 19 ضایع  ندهید 
بنگرید،  دقت  با  آمده  بوجود  تقاضا  بخش  در  که  شدیدی 
نقاط تماس صنعت یا کسب و کار خود را با این رشد تقاضا 
کشف کنید و سرمایه گذاریهای خود را روی آنها متمرکز 
کنید.شما در نقطه شروع یک تحول عظیم هستید.  دوران 
کرونا دوران خروج بسیاری از بنگاهها از بازار است.در این 
شرایط با اتخاذ رویکرد کنش گرایانه ،دارایی یا نیروی کار 
متخصص را از بنگاههای مذکور جذب کنید. مدت ها بود 
منتظر بودید تا سرمایه الزم برای توسعه کسب و کار خود 
را تامین کنید اما چندان ساده نبود به اطراف خود بنگرید.

چند شرکت می توانید نام ببرید که امکان ادغام با آنها یا 
تملیک آنها را دارید؟ دقیق بیاندیشید، اگر در شرایط ضعف 
هستید  قدرت  موقعیت  در  اگر  و  ادغام  زمان  حاال  هستید 
حاال زمان تملیک است. تخریب دیجیتالی مدتهاست شروع 
شده و برندگان و بازندگان آن مشخص هستند. کسب و کار 
خود را تحلیل مجدد کنید و ببینید کجا و چگونه می توانید 
را متحول  آنالین  . کووید 19 جهان  آنالین کنید  را  خود 
می کند.شما هم استثنا نیستید. فاصله شما و رقیبتان اینجا 
 19 کووید  است.  آنالین  به  متعلق  شود.آینده  می  معنادار 
بعلت  عارضه  کند.این  می  مختل  را  شما  صادرات  امسال 
وضع  شما  برای  صادراتی  مقاصد  که  است  محدودیتهایی 
وارد  کمتر  امسال  هم  هستید  کننده  وارد  کنند.اگر  می 
خواهید کرد.محدودیت های ارزی ما چنین اقتضا می کند.

سقوط قیمت نفت هم حاال قوز باال قوز شده و کووید 19 
با همکاری تحریم ها پیش بینی نرخ ارز را برای شما فعال 
اقتصادی صعودی می کند. هر واکنش شما در لحظه مهم 
در  کالیبراسیون  اصطالح  به  یا  توازن  شرایط  است.یافتن 
مجموعه شما، امسال، کلید موفقیت شماست. مدیر موفق، 
تغییرات،  برابر  در  را  سازمانش  است.او  مراقب  و  هوشیار 
متفاوتی  و  متعدد  سناریوهای  همیشه  و  کند  می  حساس 

برای واکنش به بحران ها دارد.
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جناب آقای مهندس جعفری مجموعه طرح فردا در 
کارآفرین  و  مدیر  بعنوان  جنابعالی  با   98 مهرماه  
بین  در  آن مصاحبه  بازخورد  داشت؛  موفق مصاحبه 
آن  بر  را  فردا  نشریه طرح  اصناف مختلف،  و  اقشار 
داشت تا مصاحبه ای دیگر با جنابعالی داشته باشیم 
و دیدگاه شما را در خصوص کرونا و تاثیرات آن  را 

در کسب و کار بدونیم.
لطفا  پذیرفتید.  را  ما  دعوت  که  ممنونیم   -
جهت یادآوری، برای معدود کسانیکه هنوز 
ندارند  آشنایی  کارتان  و  کسب  و  شما  با 

خودتان را معرفی کنید .
شما لطف دارید . بنده هم عرض سالم و خدا قوت 
همکارانتون،طاعاتتون  دیگر  و  شما  خدمت  دارم 
 . هستم  جعفری  ایمان  بنده  احدیت.  درگاه  مقبول 
گستر.همانطور  سازه  مهندسان  شرکت  عامل  مدیر 
که میدانید مجموعه ما در زمینه راهسازی، طراحی 
پل، مشاوره ، طراحی و اجرای ساختمان و محوطه 

دارد. فعالیت 
یکی از دغدغه های تمامی کارفرماها بر میگردد به 
رسیدیم  باور  این  به  ما  همه  پروژه  کیفیت  و  زمان 
که  داشت  خواهیم  کیفیتی  با  پروژه  صورتی  در  که 
باشد  قرار  اگر  یا   . کنیم  صرفش  رو  زیادی  زمان 
پروژه رو زودتر از موعد به پایان برسانیم خواسته یا 
ناخواسته از کیفیت پروژه کم خواهد شد . این یعنی 

رابطه مستقیم بین زمان و کیفیت پروژه.
دارد  را  این  توانایی  گستر  سازه  مهندسان  مجموعه 
که رابطه معکوس زمان و کیفیت )باالترین کیفیت 
در کوتاهترین زمان ممکن ( را در پروژه ها عملیاتی 

کند.
و  دولتی  بخش  دو  به  شرکت  این  های  پروژه 

تقسیم می شوند. خصوصی 
پل  طراحی  و  راهسازی  شامل  دولتی  های  پروژه 
مربوط  خصوصی  های  پروژه  اعظم  بخش  و  است 
منظور  به  مجموعه  این   . است  ساختمان  به صنعت 
فعالیت  متقاضیان  و  همشهریان   با   بیشتر  تعامل 
)دفتر  کرد  افتتاح  رو  طراحی  ساز،دفتر  و  ساخت  در 
طراحی خدمات مهندسی شماره 958(. با افتتاح این 
گستر  سازه  مهندسان  مجموعه  طراحی،عمال  دفتر 
مشاوره  از  کامل  پکیج  یک  ساختمان  بخش  در 
طراحی و اجرا را ارائه خواهد داد. در واقع از زمانی 
نیاز  و  دارید  را  ساختمان  یک  قصد ساخت  شما  که 
تا  شماست  کنار  مجموعه  این  دارید  مشاوره  به 
زمانی اتمام پروژه و صدور پایانکار. در واقع با وجود 
دفتر طراحی ،اکیپ اجرایی و داشتن گرید در زمینه 
آن خدماتی که یک شخص  مجری ذیصالح  همه 
بهترین  به  را  دارد  نیاز  خود  جهت ساخت ساختمان 

نحو ممکن خواهیم داد.
- بسیار هم عالی .

جناب مهندس آیا کرونا در فعالیت شما هم 
تاثیر گذاشته است ؟

یا یک کشور  ، یک شهر،  کرونا مختص یک حرفه 

نیست . این یک بحران جهانیست . کشورما و کسب 
و کار ماهم از این قاعده مستثنی نیست .  اما بنده 
یاد گرفتم در کسب و کارم پلن B و C داشته باشم 
بحران  مدیریت  کارتون  و  کسب  در  شما  چنانچه   .
بحران  از  باشید  داشته   Cو   B پلن  و  فکر  اتاق   ،

استفاده می کنید. بعنوان یک فرصت 
اپیدمی ویروس  از  بابا پس  بعنوان مثال سایت علی 
توانست خودشو رشد داده و  سارس در سال 2003 

هم رده آمازون شود.
بحران زمان ساخت و مرمت برند شخصی و سازمانی 
بیزینس هاست. در کسب و کار بحران یک موهبت 

است که بایستی از آن نهایت استفاده رابرد.
بخش  در  عمرانی  فعالیت  از  غیر  شما   -
خدمت  کریمان  دیار  مردم  به  هم  دیگری 
اتاق  در  شما  فعالیت  به  توجه  با  کنید،  می 
اصناف  با  که  شخصی  عنوان  به  اصناف 
سال  های  سال  و  ارتباطید  در  بازاریان  و 
اند.  مند شده  بهره  از خدمات شما  اصناف 
چه  را  بازار  و  کار  و  کسب  در  کرونا  نقش 

جوری ارزیابی می کنید ؟
 . بگیریم  فاکتور  را  جامعه  سالمت  بخش  چنانچه 
به  نیاز  ما  کشور  که  اینست  بنده  شخصی  دیدگاه 

یک بحران یا یک کرونا داشت .
ما نیاز به کرونا داشتیم تا این تفکر سنتی حاکم بر 
روزیکه کشور   60 این حدوداً  در   . بازرا حذف شود 
به  زمان  گذر  از  کسانی   . شد  کرونا  بحران  وارد 
نفع خودشان استفاده کردند که فضای مجازی قوی 
در  که  داشتند،  قوی  مشتریان  باشگاه  که  داشتند، 
متاسفانه  که  داشتند  فعالیت  مارکتینگ  دیجیتال 

اند.  داده  تشکیل  را  اصناف  جمعیت   %  20 حدود 
با دیدگاه سنتی فعالیت  یعنی 80 % جمعیت اصناف 
که  بودند  الحال  بخشی ضیف  تعداد  این  از  داشتند. 
چنانچه  و  شدند  خارج  گردونه  از  روز   60 این  در 
حمایتی از سوی دولت انجام نگیرد بخشی از کسبه 
سطح متوسط هم تا تیرماه سال جاری از این چرخه، 

خارج می شوند و این یعنی فاجعه. 
و کار  به فکر کسب  باعث شد که همه  بحران  این 
آنالین بیفتند. موضوعی که همه می دانستند خوب 
روی  اجباراً  االن   . گرفتند  نمی  اما جدیش  مهمه  و 

مارکتینگ. دیجیتال  به  آوردند 
- پسا کرونا چگونه خواهد بود ؟

که  شده  جهانی  بحرانی  به  تبدیل  کرونا  ویروس 
جای  به  مختلف  امور  در  را  فراوانی  خسارت های 

گذاشت و باعث تغییرات بسیاری شد.
و  تغییر  باعث  دنیا  سراسر  در  کرونا  ویروس  شیوع 
اقتصادی،  نظم  به طوری که  شده  بسیاری  تحوالت 
و  درآمده  چالش  به  جهان  کل  اجتماعی  و  سیاسی 

اقتصاد جهان در شوک فرو رفته است.
کاری  ساعت  کاهش  دانشگاه ها،  و  مدارس  تعطیلی 
ادارات و بانک ها، کاهش عبور و مرور و حمل ونقل، 
تأثیر  تحت  و  بین الملل  پروازهای  شدن  کم  
اجباری  قرنطینه  اعمال  توریسم،  صنعت  قرارگرفتن 
در برخی کشورها، تعطیلی بسیاری از مشاغل، بیکار 
مردم،  خرید  قدرت  کاهش  مردم،  از  عده ای  شدن 
رکود صنایع و خدمات به دلیل نبود تقاضا و غیره از 

تبعات ویروس کرونا در سراسر جهان است.
منتظر  می توان  کرونا  پایان  از  پس  بااین حال  اما 
چراکه  بود.  مختلف  عرصه های  در  خوبی  اتفاقات 

همیشه می توان تهدید را به یک فرصت تبدیل کرد.
مترو،  )ازجمله  جامعه  و ضدعفونی  بهداشت  احتمااًل 
پسا  در  فردی  بهداشت  همچنین  و   )... و  اتوبوس 
کرونا همچنان موردتوجه دولت و مردم خواهد بود.

مشاغلی که در محل موردنظر خدمات ارائه می دهند 
مانند تعمیرکار، کارواش و غیره، احتمااًل پس از دوره 
و  از سوی سرمایه گذاران  بیشتری  استقبال  با  کرونا 

شوند. روبرو  مشتریان 
در این میان کسب وکارهای آنالین قطعًا با استقبال 
شرایط  در  چراکه  شد،  خواهند  مواجه  بیشتری 
آن ها  برای  مردم  به  خدمات رسانی  امکان  مختلف 

است. فراهم 
ازآنجاکه اقتصاد و سبک زندگی به سمت دیجیتالی 
شدن پیش می رود، هوش مصنوعی بیشتر موردتوجه 
ظرفیت های  از  استفاده  با  تا  می گیرد  قرار  توسعه  و 
به  نیاز  بتوان  اشیاء،  اینترنت  همچنین  و  حوزه  این 
ارتباط فیزیکی افراد برای دریافت خدمات را کاهش 

داد.
موردتوجه  می تواند  که  خدماتی  از  دیگر  یکی 
چراکه  است،  آنالین  آموزش  گیرد،  قرار  کارآفرینان 
دانش آموز  و  دانشجو  میلیون   18 حدود  ایران  در 
دور  راه  از  آموزشی  خدمات  نیازمند  که  دارد  وجود 
هستند و کشور نیز ظرفیت انجام این کار را ندارد.

ازجمله مواردی است که در دوران  نیز  دارو  صنعت 
و  دانش بنیان  با همکاری شرکت های  کرونا  از  پس 
و  بگیرد  چشمگیری  شتاب  می تواند  سرمایه گذاری، 

صادرات آن افزایش یابد.
پس در عصر پسا کرونا شاهد تغییر در رفتار و سبک 
بود.  خواهیم  کسب وکارها  همچنین  و  مردم  زندگی 
دوران پسا کرونا، پر از تهدید و فرصت خواهد بود؛ 
بنابراین اگر بتوانیم تهدیدها را خنثی و از فرصت ها 

استفاده کنیم، موفق و پیروز خواهیم بود.
-  با توجه به بحران موجود چه توصیه ای 

برای دیگر مدیران و کارآفرینان دارید؟
از  دارند،پس  قوی  حافظه  مردم  باشه  یادمون   -  1
بحران مردم پشت سر برندی میایستند که در زمان 

بحران اون برند در کنارشون بوده.
2  - زمان بحران زمان ساخت و مرمت برند است، 

پس بحران رو به دید فرصت نگاه کنیم.
که  موردی  اولین  بحران  زمان  در  متاسفانه   -  3
تعدیل  بحث  میروند  سراغش  کارآفرینان  بیشتر 

آفت. یعنی  نیروست؛این 
جای تعدیل نیرو بهره وری نیرو داشته باشیم.

4 - آموزش و مدیریت بحران در کسب و کارشونو 
بگیرند. جدی 

بحران  ترجمه کتاب مدیریت  نیاز کشور  به  توجه  با 
سال  دوم  نیمه  اوایل  که  دارم  اجرا  دست  در  رو 

جاری چاپ خواهد شد.
فردا: نشریه طرح  خبرنگار 

شیرین خواجه زاده

 مـدیر موفـق
مصاحبه اختصاصی نشریه طرح فردا با مدیر عامل محترم 

شرکت مهندسان سازه گستر جناب آقای مهندس ایمان جعفری
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 تفاهم نامه گسترش همکاری های فناورانه با هدف توسعه 
کاهش  و  ارز  خروج  از  جلوگیری  کشور،  صنعتی  استقالل 
آالیندگی و مصرف سوخت میان گروه صنعتی ایران خودرو 
با حضور  نامه  این تفاهم  و جهاد دانشگاهی به امضا رسید. 
بین  ایران خودرو  ارشد  مدیران  و  مدیره  رئیس هیئت  نایب 
فرشاد مقیمی، مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو و حمید 

رضا طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی امضا شد.
بومی سازی فناوری و تولید کاتالیست خودرو، توسعه سیستم 
برای  خودرو  الکترونیک  پلتفرم  توسعه  موتورخودرو،  کنترل 
خودرو های فعلی و آتی این خودرو ساز از جمله هیبریدی و 
.... از مهمترین  برقی، توسعه فناوری خودرو های متصل و 
سازی  بومی   . است  جانبه  دو  های  همکاری  های  محور 
کاتالیست خودرو و تامین آلیاژ ها و فلزات گران بها در تولید 
کشور  خودرو  صنعت  اساسی  های  نیاز  از  یکی  کاتالیست، 
فی  همکاری  های  اولویت  مهمترین  از  امر  این  که  است 
گفت:  نامه  تفاهم  این  امضا  مراسم  در  .مقیمی  است  مابین 
امضای این تفاهم نامه سر فصل جدید همکاری بین ایران 
جهت  در  بتوانیم  هم  کمک  با  که  است  دانشگاه  و  خودرو 

توسعه استقالل صنعتی کشور گام های تازه ای برداریم.

وی توسعه پلتفرم الکترونیک خودرو را از دیگر اولویت های 
همکاری میان این خودرو ساز و جهاد دانشگاهی دانست و 
افزود: در این حوزه نیاز به فناورهای جدید با همکاری جهاد 
دانشگاهی داریم تا بتوانیم وابستگی صنعت خودروی کشور 

را در این حوزه کاهش دهیم.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو اضافه کرد: 15 درصد 
بهای تمام شده خودروها مربوط به برق و الکترونیک است 

که این میزان تا سال 2040 به 40 درصدخواهد رسید.
وی تاکیدکرد: در حوزه طراحی و تولید خودروهای برقی و 
آن  توسعه  برای  اما  ایم  برداشته  خوبی  های  گام  هیبریدی 

نیازمند دانش فناورانه جهاد دانشگاهی هستیم .
برای  کرد:  پیشنهاد  خودرو  ایران  صنعتی  گروه  عامل  مدیر 
جهاد  و  خودرو  ایران  های  همکاری  موارد  کردن  اجرایی 

دانشگاهی، کارگروه تخصصی تشکیل شود.
در ادامه حمید رضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی نیز با اشاره 
به این که صنعت خودرو از صنایع اشتغالزا و پیشران اقتصاد 
روز  فناورها،  نظر  از  باید  خودرو  گفت: صنعت  است،  کشور 
ایران خودرو  مدیریت  کار  در دستور  این مهم  آمد شود که 

قرار گرفته است.
وی افزود: اقدامات خوبی در ایران خودرو در حوزهای توسعه 
خودرو  تولید  در  ها  فناوری  بکارگیری  و  جدید  محصوالت 

انجام شده که این امر قابل تقدیر است.
دانشگاهی  جهاد  فنی  دانش  و  توان  همه  داد:  ادامه  طیبی 
برای به روزرسانی فناورها در حوزهای مورد نیاز در خدمت 

صنعت خودروی کشور و به خصوص ایران خودرو است.
وی تاکید کرد: جهاد دانشگاهی در زمینه کاتالیست، برق و 
الکترو نیک خودرو و هوشمند سازی، تجربیات خوبی دارد و 

دراین زمینه گام های بسیاری برداشته است/.

 ایرج حریرچی معاون کل وزیر بهداشت اظهار کرد: با وجود 
کاهش مبتالیان نسبت به اسفندماه، آمار ابتال طی روز های 
با اشاره  افزایش جزئی دارد. وی  اخیر نسبت به هفته پیش 
به اینکه این افزایش ابتال نگران کننده است، بیان کرد: مردم 
مسافرت های پیش از ماه رمضان و داخل این ماه را به حداقل 
برسانند، از امروز ممنوعیت تردد بین استان ها برداشته شد و 
این بازگشایی تردد ها با هدف اقتصادی و برای کسب وکار ها 
وفادار  بمانیم”  خانه  “در  شعار  به  باید  مردم همچنان  و  بود 
باشند. حریرچی تصریح کرد: تا اطالع ثانوی تا کشف دارو و 
واکسن در مقیاس ماه و سال باید به زندگی با کرونا عادت 
به  که  دنیا، حتی کشور هایی  در کل  ثانوی  اطالع  تا  کنیم؛ 
کامال  چندم  و  سوم  دوم،  پیک  هستند،  پاک  می رسد  نظر 
محتمل است. وی اضافه کرد: ما به طور خالصه به زندگی 
با کرونا، احتیاطات مربوط به کرونا، رعایت بهداشت فردی، 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی تا اطالع ثانوی ادامه خواهیم 
داد، این مهم را در مقیاس ماه و سال تا کشف دارو و واکسن 
باید  باشد،  قابل دسترسی همه کشور ها  نیست  که مشخص 
انتشار  اصلی  عامل  کرد:  اعالم  مسؤول  این  کنیم.   عادت 
بی عالمت  و  کم عالمت  اشخاص  جامعه،  سطح  در  بیماری 

هستند و کسانی که عالمت دارند، ایزوله و بستری می شوند، 
این موضوع در 21 استان در حال انجام است و به مرور به 
خاطرنشان  حریرچی  می شود.  داده  گسترش  استان ها  سایر 
می کند،  عمل  هوشمندانه  ویروس  این  که  همان طور  کرد: 
ما نیز باید هوشمندانه عمل کنیم و تاکتیک ها را بروز کنیم 
بتوانیم  تا  کنیم  عوض  الزم  میزان  به  را  دفاعی  آرایش  و 
ویروس  این  شد:  یادآور  وی  شویم.  پیروز  بیماری  این  برا 
که  فقرایی  و  می کند  درگیر  را  فقرا  بیشتر  جهان  سطح  در 
در  افزود:  دارند. حریرچی  بیشتری  درگیر می شوند، عوارض 
درصد جمعیت   14 آسیایی ها  و  سیاه پوستان  انگلیس،  کشور 
را  بیماری  شدید  فرم  که  کسانی  ولی  می دهند،  تشکیل  را 
می باشند.  درصد   28 هستند،  بستری  آی سی یو  در  و  دارند 
معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به اینکه در آمریکا میزان 
مرگ سیاه پوستان و فقرا دو برابر سفید پوستان و ثروتمندان 
بر  متمرکز  بیشتر  بیماری  اقتصادی  عوارض  گفت:  است، 
وی  است.  خصوصی  بخش  شاغلین  و  روزمزد  افراد  فقرا، 
کمک  هم  به  که  است  این  وقت  االن  اینکه  به  اشاره  با 
کنیم، گفت: االن در کشور ها افراد سلبریتی و افراد مشهور و 
محبوب نقش بسیار بزرگی در آموزش مسائل کرونا، کمک 
مالی مستقیم و جمع آوری کمک های مردمی را دارند، ما به 
مشهور  افراد  و  سلبریتی ها  از  ورزشکاران،  از  بعضی  از  غیر 
فاصله گذاری  ندیدیم.  توجهی  قابل  و  عمده  کار  خودمان 
اجتماعی باید به خوبی توسط مردم رعایت شود، ما از اواخر 
بهمن ماه درگیر کرونا شدیم و در یک هفته الی 10 روز اخیر 
خوشبختانه آمار خیلی کم و یا خیلی زیاد نشده است. با توجه 
آمار ها درهفته  را داشتیم، منتظر  بازگشایی اصناف  اینکه  به 
پیش رو هستیم، رعایت بهداشت و معیار های فاصله گذاری 

هوشمند به خوبی باید توسط مردم عزیز رعایت شود.

توسعه پلتفرم الکترونیک خودرو، 
در دستور کار ایران خودرو

باید به زندگی با کرونا عادت کنیم

افزایش هزینه های زندگی و کوچک شدن سفره کارگران افزایش 
حقوق کارگران را به یک چالش تبدیل کرده است. در شرایطی که 
کارگران کار می کنند و در معاش خود مشکل دارند امنیت شغلی 
کلید طالیی سایر مطالبات است. متأسفانه بدلیل عدم رعایت ماده 
اجتماعی  شرکای  سوی  از   99 دستمزد  تعیین  در  کار  41قانون 
بخصوص دولت ، کارگران از تعلق حق طبیعی و افزایش قانونی باز 
ماندند و در  بحران بوجود امده بدلیل ویروس کرونا متحمل زیان و 
عدم توانایی در پرداخت هزینه های روزمره شده اند.کوچک شدن 
اقتصادی  افزایش فشارهای  از یک سو و  سبد معیشت کارگران 
ناشی از تشدید تحریم ها به عالوه باالرفتن هزینه های زندگی 
کارگران برای خرید اقالم مقابله با ویروس کرونا موجب شده است 
تا بحث میزان افزایش حقوق کارگران به یک چالش تبدیل شود و 
از سوی دیگر فروش اموال و دارایی ها،  انتقاد کارگران و فعاالن 
کارگری را برانگیخته است. باتوجه به اینکه منابع تامین اجتماعی 
آنها  منابع  به  نمی توانند  دولت ها  است،  کامل حق الناس  مصداق 
دست اندازی کرده یا بخواهند در وجوه آن دخل و تصرف کنند. 
واقعیت این است که اهل سیاست بدش نمی آید از مسائل صنفی 
کارگران به سود خود استفاده کنند اما تجربه نشان داده است که 
قبال تحقق خواسته های صنفی  در  تعلقی  این گروه کوچکترین 
تامین  سازمان  به  دولت  بدهی  فرع  و  اصل  بازپرداخت  مانند 
اجتماعی ندارد، برای همین است که امروز طلب سازمان تامین 
اجتماعی  بیش از 200هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این 
کارگران هستند که تاثیر بزرگ شدن این بدهی را در قالب محدود 
شدن خدمات مختلف سازمان تامین اجتماعی احساس می کنند. 
اگر بدهی های سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود، دیگر دلیلی 
حداقل  ناچیز  افزایش  برای  بازنشسته  کارگران  جامعه  که  ندارد 
تامین  مراکز درمانی سازمان  یا  بمانند  اینقدر معطل  مستمری ها 
اجتماعی به دلیل کمبود منابع مالی در اجرای قانون الزام ناتوان 
عمل کنند. سازمان تامین اجتماعی به عنوان فراگیرترین صندوق 
ارائه دهنده خدمات بیمه های اجتماعی برای استمرار فعالیت های 
خود نیازمند دریافت به موقع مطالبات پرداخت نشده خود است، 
گفت: در همین رابطه توقع دیگر طبقه کارگر از گروه های سیاسی 
این است که تحت هر شرایطی مالکیت کارگران بر سازمان تامین 
اجتماعی را به رسمیت بشناسند و ضمن بازپرداخت معوقات این 
سازمان نسبت به  تغییر ساختار  تامین اجتماعی نیز اقدام کنند. 
حقیقت این است که کارگرانی که کار می کنند از شرایط معشیتی 
مناسبی برخوردار نیستند و معیشت کارگران و البته امنیت شغلی 
آنها در پس مصلحت های سیاسی پنهان مانده است و این به شدت 
جای نگرانی دارد امنیت شغلی کارگر کلید طالیی پیگیری سایر 
مطالبات است. البته باید اضافه کنم که پسرفت و روند معکوس 
گذشته تا حدودی متوقف شده است و اقداماتی برای ساماندهی 
بیشتر  را  باید حواس خود  اما  اجراست  قراردادهای کار در دست 

جمع کنیم.

توقیف خودرو های باالی ۱ 
میلیون تومان جریمه

 
 رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا گفت: رانندگانی که جرایم 

آن ها بیش از 10 میلیون ریال است، توقیف می شوند.
سرهنگ محمدحسن ابراهیم پور گفت: بر اساس تبصره ماده 8 
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی آن دسته از رانندگانی که مبلغ 
جرایم رانندگی آن ها بیش از 10 میلیون ریال باشد، مشمول توقیف 

فیزیکی و سیستمی می شوند.
برون  و  درون  عملیاتی  رده های  قانون  این  برابر  داد:  ادامه  وی 
چنین  رؤیت  محض  به  انتظامی  نیروی  راهور  پلیس  شهری 
نقلیه در استان های کشور  به توقیف وسیله  خودروهایی، موظف 

هستند تا این جرایم پرداخت شود.
این مقام انتظامی اضافه کرد: رانندگان می توانند از طریق سامانه 
اینترنتی راهور 120 و سامانه پیامکی 1101202020 و همچنین 
مراجعه حضوری به دفاتر پلیس 10+ از میزان تخلفات خودروی 
گفت:  ناجا  راهور  پلیس  اجرائیات  مرکز  شوند.رئیس  مطلع  خود 
رانندگان وسایل نقلیه ای که مرتکب تخلفات رانندگی حادثه ساز 
می شوند عالوه بر اعمال جریمه رانندگی نمره منفی اخذ می کنند و 
در سوابق گواهینامه رانندگی آنان در سامانه اجرائیات ثبت می شود.

وی افزود: در صورت تکرار تخلفات یادشده و به حدنصاب رسیدن 
30 نمره منفی در مرحله اول، گواهینامه آنان به مدت سه ماه ضبط 

و از رانندگی محروم می شوند.
سرهنگ ابراهیم پور خاطرنشان کرد: برابر تبصره 2 ماده ۷ همین 
قانون در صورتی که متخلف به مدت 6 ماه از زمان آخرین تخلف 
و  راهنمایی  تخلفات  از  یک  هیچ  مرتکب  منفی  نمره  به  منجر 
رانندگی نشود همه نمرات منفی ناشی از تخلفات ارتکابی گذشته 
او  اول  به عنوان تخلف  بعدی وی  تخلفات  و  اثر می شود  بدون 

محسوب می شوند.

امنیت شغلی دغدغه 
اصلی کارگران

 در جریان مدیریت کرونا اگرچه همچنان انتقاداتی متوجه 
دولت است، به نظر می رسد که عملکرد دولت به تدریج 
بهبود یافته و بهتر شده و در حالی که ایران از نظر میزان 
دارد  قرار  نخستین  های  رتبه  در  کرونا  ویروس  شیوع 
اما به تدریج و پس از گذشت زمانی از شیوع اولیه هم 
دولت و هم کادر درمانی و پزشکی در راستای مدیریت 
آنجا  تا  برداشتند  مهمی  و  موثر  های  گام  موجود  وضع 
که می توان به جد ادعا کرد امروز کادر درمانی ما می 
توانند تجارب خود را از مواجهه با این ویروس دراختیار 
کادرهای درمانی سایر کشورها قرار دهند. با این حال در 
دلخوش  برقراری وضعیت سفید  به  نباید  کنونی  شرایط 
متوقف  زود  خیلی  ویروس  این  شیوع  کرد  تصور  و  بود 
می شود و می توان وضعیت را عادی سازی کرد. قطعا 
برای مسووالن خصوصا رییس جمهوری وضعیت شفاف 
و روشن است و شاید روحانی هم به عنوان عالی ترین 
مقام اجرایی کشور تالش دارد وضعیت موجود را بدون 
ایجاد و تشدید اضطراب برای مردم شرح دهد اما نباید 
در راه عادی سازی شرایط قدم برداشت، چراکه براساس 
آنچه گفته شده ما با موج دوم یا حتی موج سوم بیماری 
این شرایط عادی جلوه  نیز روبه رو خواهیم شد که در 
یا  البته تعطیلی  دادن وضعیت می تواند خطرناک باشد. 
به تعبیری قرنطینه با درجه مشخص خیلی زود در کشور 
کارها  و  کسب  از  بسیاری  اینکه  با  رسید.  پایان  به  ما 
بازگشایی شده اند و برخی اصناف کار خود را شروع کرده 
اند اما در صورت بازگشایی مجدد دانشگاه ها و مدارس 
تعطیلی  این  از  پیش  ما  آمد.  خواهد  بار  به  ای  فاجعه 
دانشگاه ها به دلیل انقالب فرهنگی را تجربه کرده ایم، 

بنابراین نباید تصور کرد تعطیلی مراکز آموزشی در این 
دوران نشدنی است، چراکه جان مردم بسیار اهمیت دارد. 
جان  حفظ  شرعی  لحاظ  به  هم  و  عقلی  لحاظ  به  هم 
شهروندان از واجبات است. همچنین در این شرایط باید 
پزشکان پیشقدم شده و درخواست های خود را براساس 
نگاه دقیق و شفاف پزشکی به سمع و نظر مراجع تصمیم 
ساز و تصمیم گیر برسانند تا از بروز فجایع با بازگشایی 
مجدد مشاغل و اصناف جلوگیری شود.  از سویی امروز 
ما در شرایط بغرنج تحریمی و اقتصادی به سر می بریم. 
کاهش رشد اقتصادی را شاهد هستیم و احتمال بیکاری 
قریب به 4 میلیون نفر وجود دارد. اقشار فرودست نیز که 
در این شرایط آسیب پذیرتر شده اند و دوگانه سالمت و 
معیشت ایجاد شده است. از همین روی دولت اصرار دارد 
رعایت  با  اما  سابق  روال  به  اقتصادی  های  فعالیت  که 
پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری فیزیکی هوشمند 
بازگردد. یکی از چالش های جدی دولت در این دوران 
در  کرونا هم  نظیر  بحرانی  اگر  که  است  بودجه  کسری 
نفت  فروش  و  تحریمی  شرایط  به  باتوجه  باز  نبود  کار 
اتفاق می افتد. به هر حال مهم ترین منبع درآمد کشور، 
درآمدهای نفتی است که با کاهش چشمگیر قیمت آن 
فکر  به  که  در عین حال  دولت  بنابراین  مواجه هستیم، 
مدیریت کروناست باید به فکر معیشت مردم نیز باشد اما 
معیشت مردم بعد از حفظ جان مردم است. در واقع نباید 
بهبود معیشت مردم به قیمت جان آنها تمام شود و برای 
سمت  به  تدریج  به  معیشت  شدن  بحرانی  از  جلوگیری 
باریکی  مرز  واقع  در  برویم.  پیش  شرایط  سازی  عادی 
میان معیشت و سالمت وجود دارد که دولت هم باید به 

صورت ظریف و مینیاتوری عمل کند، چراکه هم حفظ 
عقلی  و  شرعی  امری  شان  معیشت  هم  و  مردم  جان 
تولید  جهش  نام  انتخاب  با  نیز  رهبری  همچنین  است. 
که  گذاشتند  دولت  گردن  بر  مسوولیتی   99 سال  برای 
باید انجام شود. البته مغایرت و مخالفتی نیز میان تامین 
سالمت و حفظ اقتصاد وجود ندارد و با تدابیر الزم قابل 
اجراست. با این حال دولت عالوه بر حفظ معیشت مردم 
باید به فکر خسارات وارد شده به برخی نهادها و ارگان 
و  ثروتمند  نهادهای  برخی  راستا  این  در  باشد.  نیز  ها 
دارای امکانات مالی گسترده می توانند به دولت کمک 
کنند و باری از دوش دولت بردارند. البته اگر به مرحله 
حتما  برسیم  و سالمت  اقتصاد  شرایط  تر شدن  بحرانی 
باید از منابع غیردولتی استفاده شود که بنیاد مستضعفان، 

ستاد اجرایی فرمان امام که شاید بتوان گفت بزرگ ترین 
بنگاه اقتصادی غیردولتی در کشور یا حتی منطقه است 
و اقدامات خوبی در جریان برخی حوادث طبیعی داشته 
توانند کمک بزرگی  نهادها می  یا آستان قدس و دیگر 
به اداره بحران کنند. واقعیت این است که گویی تلفات 
تنها یک عدد است. در حالی  امروز  کرونا و جان مردم 
که باید رسانه ها و در راس آن رسانه ملی آمارها را به 
تفکیک شهر و روستا و با بررسی های تحلیلی دراختیار 
چشم  پیش  شرایط  سازی  عادی  از  تا  دهند  قرار  مردم 
درمان  تنها  مردم جلوگیری شود، چراکه مدیریت کرونا 
های  بخش  ترین  مهم  از  یکی  پیشگیری  بلکه  نیست 

مدیریت در بحران سالمت است.

 

کشور  اقتصاد  به  که  خساراتی  با  کرونا  ویروس  شیوع 
و  مشاغل  فعالیت  کاهش  یا  شدن  تعطیل  دلیل  به 
آن  بر  را  وارد کرده، دولت  کسب وکارهای خرد و کالن 
داشت تا ستاد اقتصادی تشکیل دهد که در آن به بررسی 
و حل مشکالت اقتصادی ایجاد شده برای کسب  و کارها 
پس از این ویروس بپردازد. از مهم ترین تصمیمات اتخاذ 
شده در این ستاد این بود که پرداخت اقساط تسهیالت 
سه ماهه پیش  رو صاحبان کسب وکارهایی که بر اثر شیوع 
همچنین  و  دیدند  آسیب  درآمدی  لحاظ  از  ویروس  این 
تسهیالت قرض الحسنه تمام اشخاص بدون درنظر گرفتن 

جریمه ای به پایان دوره بازپرداخت، منتقل شد.
عالوه براین، امهال های مالیاتی برای حمایت از مشاغل 
ارسال  همچون  زمینه هایی  در  کرونا  از  شده  متضرر 
اشخاص  برای  اختالف  حل  هیئت  جلسات  اظهارنامه، 
حقیقی و حقوقی، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای 
10 رشته شغلی آسیب دیده از کرونا و بخشودگی جرایم 

قابل بخشش مالیاتی اعمال شد.
همچنین، وام یک میلیونی از محل یارانه برای خانوارهای 
یارانه بگیر اختصاص یافت که تاکنون طبق اعالم بانک 
مرکزی بیش از 19 میلیون نفر خانوار این تسهیالت یک 

میلیونی را دریافت کرده اند.
نقش بودجه عمرانی در مقابله با کرونا

راه ها و پیشنهادهایی که بتوان اقتصاد را از کرونا نجات 
داد و یا از خسارت های این ویروس به اقتصاد کاسته شود، 
همچنان مورد توجه و بررسی کارشناسان اقتصادی است 

که یکی از کارشناسان اقتصاددان معتقد است که با توجه 
به اینکه بودجه عمرانی سال جاری نسبت به سال گذشته 
افزایش چشمگیری یافته است، بهتر است که اجرای این 
بودجه به تعویق بیفتد و این میزان برای مقابله با کرونا و 

کاهش خسارت های اقتصادی آن صرف شود.
به  جاری  سال  برای  دولت  که  بودجه ای  الیحه  طبق 
ارائه کرد حدود ۷0 هزار میلیارد تومان از حدود  مجلس 

بودجه  به  را  عمومی  منابع  تومانی  میلیارد  هزار   480
عمرانی اختصاص داده و مابقی سهم هزینه جاری بود، 
تلفیق  در کمیسیون  بودجه  بررسی الیحه  اما در جریان 
مجلس و نهایی شدن آن مشخص شد که از حدود 5۷0 
هزار   8۷ از  بیش  تا  عمومی،  منابع  تومان  میلیارد  هزار 
هزار   430 حدود  و  عمرانی  بودجه  برای  تومان  میلیارد 

میلیارد برای هزینه جاری اختصاص یافته است.

الزم به ذکر است که مبلغ ثبت شده برای بودجه عمرانی 
درصد   25 تا  دولت،  پیشنهادی  رقم  به  نسبت  امسال 

افزایش دارد.
عمرانی  بودجه  میزان  به  اشاره  با  حسینی  مستخدمین 
اختصاص یافته و تاکید براینکه دولت در هزینه های جاری 
که  عمرانی  بودجه  برای  کرد:  اعالم  کند،  صرفه جویی 
معادل ۷0 هزار میلیارد تومان در سال جاری درنظر گرفته 

شده؛ تعویق دو تا سه ماهه درنظر گرفته شود.
به گفته این اقتصاددان درست است که این اقدامات بر 
اقتصاد تاثیر خواهد گذاشت اما اولویت دولت باید سالمت 
مردم باشد تا مردم بتوانند کار کنند و تولید ناخالص داخلی 

را افزایش بدهند.
اعتبارات طرح های بزرگ به کرونا اختصاص یابد

معتقد  دیگر  اقتصادی  کارشناس  یک  براین،  عالوه 
است که باید در این شرایط حساس بخشی از اعتبارات 
با کرونا یا جبران خسارات  طرح های بزرگ را به مقابله 

اقتصادی این ویروس اختصاص داده شود.
با این تعاریف، آنچه در این زمینه حائز اهمیت است عبور 
ویروس  این  وارد کرده  و جبران خسارات  مرحله  این  از 
با  آینده  در  بتوان  تا  است  کشور  مختلف  بخش های  بر 
پیشرفت  پرداخت و در  فعالیت   به  بیشتر  نیرو و سالمت 
و  دیدگاه ها  باید  زمینه،  این  در  بود که  تاثیر گذار  کشور 
بررسی  و  توجه  مورد  اقتصادی  کارشناسان  پیشنهادهای 

قرار بگیرد.

دوگانه سالمت و معیشت

پیشنهادهای کارشناسی برای نجات اقتصاد از کرونا
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