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  )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م 

ن بخشهای ظر خبرگانجمعبندی نتایج حاصل از  بررسی شناسایی کسب وکارهای آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا  وارائه راهکار های پیشنهادی، برگرفته از  -1

 ارایه آن به شورا و سایر مبادی ذیربطمختلف اقتصادی و 

 موضوعات مربوط با بیماری ویروس کرونا و تبعات آن در حوزه روابط کار -2

 سایر موارد -3      

 

 ررسیب و دیده آسیب ایکاره و کسب شناسایی پیرامون شده انجام ارائه نتایج پژوهش هدف نخستین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در سال جاری، با

 .و کارها برگزار شد کسب این پایدارسازی درباره و دریافت پیشنهادات پذیری آسیب شدت

ی کسب و کرونا و شناسای یری از ویروستقسیم کاری در حوزه پیشگ ،برگزار شدمشهد در اتاق اواسط اسفندماه نشستی که  طی در این جلسه اظهار کرد: این شوراعلی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه 

 گرفت. ارائه راهکارهای پایداری کسب و کارها انجامنیز سیب پذیر و آسیب دیده و آکارهای 

سئوالن استان ماتاق ایران و  نوبت به به لحاظ فوریت کار، موضوع را در دستور کار قرار دادیم و پیشنهادات اولیه را در دو در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان وی افزود:

 .با اصالحاتی مدنظر قرار گرفت اتخاذ شد، بانکی و مالیاتی ،مسائل بیمه ای قالب در تصمیماتی که از سوی دولت که بخشی از آن ها در منعکس کردیم

وری و آجمع  ااز پیشنهادات ر ه، مجموعه ایو صاحبنظران این حوزخبرگان  دیدگاهاز  و با بهره گیریشد که به صورت علمی و عملیاتی  آنتاکید بر از سوی رئیس اتاق ایران نیز  ور شد:آادلبافی ی

 وری کنیم.آها را جمع نآرسشنامه ای نظرات پتا در قالب  تدو... شناسایی شد ها، اتحادیه ها اتاقها،  اقتصادی به ویژه در تشکل نو فعاال گانخبرنفر از  150در همین راستا حدود  و منعکس کنیم

 .وری کردیمآارسال و جمع  ،تنظیم را در این پژوهش با هماهنگی برخی اساتید دانشگاه تهران و دانشگاه فردوسی پرسشنامه ها

از  .رائه دادنداه ای و مالیاتی حوزه بانکی، بیم در سه بازگردانده شد. قالب نظرات از رسته هایی که به این پرسش ها پاسخ گفتند، راهکارهاییدرصد از پرسشنامه ها به ما  70در نهایت  وی ابراز کرد:

ها ت آناقداماغالب  ؛ارددنها وجود آ ین کشور ما وباست که اختالفی نکته مهم،  مطالعه شد؛ اما در شرایط شیوع کرونا کشورهای اروپایی، خلیج فارس و چین سوی دیگر، اقدامات و راهکارهای

 .منطبق نیست اقتصادی کشور مامالیاتی و تامین معیشتی و غذایی افراد است که به هیچ وجه با شرایط  ،تخفیفات میلیارد دالری بیمه ای

 .کمک کند «جهش تولید»تحقق شعار های اقتصادی و  تواند در شرایط موجود به پایداری بنگاه پیشنهاد بود که می 70رسید، حدود ما نچه از جمع بندی پرسشنامه ها به دست وی ادامه داد: آ
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باره توان پیشنهادات ارائه شده را در قالب کتابچه ای در ها به عنوان مشترکات حوزه ها اشاره و تصریح کرد: میپرداخت بیمه بیکاری و قراردادهای بانکبیمه ای، به تخفیف بدهی مالیاتی،  لبافی 

 .سیب پذیری و ارائه راهکارها منتشر کردآسیب دیده و شدت آشناسایی کسب و کارهای 

مدهای فصلی، از دست دادن بازارهای خارجی، کاهش آرئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان ادامه داد: ناتوانی در پرداخت سررسیدهای بانکی، بیمه، مالیات، عوارض، کاهش شدید و بعضا حذف در

 .در شرایط کنونی برای کسب و کارهاست رید و... از جمله مشکالت اشاره شده توسط فعاالن اقتصادیقدرت خ

بانک اطالعاتی  ،مدهآچه در تحقیقات ما به دست آندهیم و  وی خاطرنشان کرد: جمع بندی مباحث مطروحه در جلسه امروز درباره دستاوردهای پژوهش انجام شده را به مبادی ذیربط ارائه می

 .مطلوبی برای استان خواهد بود

 در بازدهی زمانی حداقل سه ماهه  درصدی کسب و کار هتلها با شیوع کرونا 100آسیب *

م شده از پژوهش انجا تایج حاصلنه تشریح گرفت و او ب قرار ، کارشناس ارشد نهاد مردمی و  دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان«وجیهه اصغری» اختیاردر ادامه تریبون در 

اختالل در ورود و خروج ه بدرصد پرسشنامه ها  80در که کسب و کارهای مختلفی را درگیر خود کرده است. باشد این استان می مهم اقتصادیگردشگری یکی از حوزه های پرداخت و گفت: 

 اند. های مربوط به تامین غذا دچار مشکل شدههتلداری، حمل و نقل و فعالیتگردشگری، است؛ حوزه گردشگران داخلی و خارجی اشاره شده 

 حدود دهد بخش خدماتا نشان مییافته های م ، تصریح کرد:گردید ءپیامد احصا 540 هزار و نوع ریسک در حوزه های مختلف شناسایی شد و در مجموع 8در این تحقیق با بیان اینکه اصغری  

 داشته اند.را از شیوع کرونا سیب پذیری آدرصد 5 ،درصد و کشاورزی و دامپروری16صنعت  ،درصد 23بازرگانی ، درصد 56

و درصد  71برون شهری  حمل و نقلدرصد،  77پوشاک و کفش و صنایع دستی  ،درصد 85یل و خشکبار ، حوزه آجدرصد 88دفاتر گردشگری  ،درصد 100ها هتلوی افزود: در بخش خدمات نیز 

 .سیب پذیر بوده اندآدرصد  62ورن شهری حمل و نقل د

های رستهمیان . در ستمقوا دیده ا سیب را صنعت کاغذ وآساخت و سازهای شهری و روستایی و سپس نساجی بوده و کمترین شیوع کرونا بر بیشترین تاثیر نیز اصغری ابراز کرد: در حوزه صنعت 

 بعد بوده اند. در رتبه های ،درصد 6 با دامپروریو  درصد 7 ، از این شرایط تاثیر پذیرفته اند. همچنین حوزه کشاورزی بادرصد 25داخلی  بخش درصد و 40 آ خارجی نوع نیز بازرگانی

ریسک  ،در حوزه صنعتاما حوزه وجود دارد ینده ای مبهم برای این آبیشتر از همه مطرح شده زیرا  های مالی و راهبرد ی ، ریسکحوزه خدماتموضوع راهکارهای پیشنهادی برای وی افزود: در 

 مورد تاکید بوده است.تکنولوژیک 

 است که مشکالتی آنو بهترین و منطقی ترین روش  ه باشددنکه در شرایط فعلی شاید بودجه دولتی نتواند کمک کن مهم اینجاستنکته اظهار کرد: بسته حمایتی دولت  تصویباصغری با اشاره به 
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سیب آبه فراخور شدت  و نهایتا دنو دولت از مداخله گری در کسب و کارها دست بکشد و بیشتر کسب و کارها به سمت خصوصی سازی برو کنیمتسهیل  ،سر راه کسب و کارها وجود دارد بر که را 

 شده است.راهکارهای پیشنهادی برای حفظ و پایداری آن ارائه  ،هر کسب و کار

ها پیشنهادات همه بخش سته ها درر تمامیاست و  دیگربیمه ای و بانکی غالب پیشنهادات مشابه به هم ،اظهار کرد: در حوزه مالیاتی دولت و بخش خصوصی استانرئیس دبیرخانه شورای گفتگوی 

 شارهز پای فعاالن بخش خصوصی ابرداشتن همه بندها ابه  هاست و در یک جملهبند است که در حوزه تحریک تقاضا و تصمیم سازی 70داده اند. بخشی از پیشنهادات هم دارای  ارائه مشترکی

 .دارد

هیالت به کسب و کارهای آسیب عالوه بر آن، در بحث پرداخت تسدرصدی است.  10درصدی و پیشنهاد فعاالن اقتصادی سود  12پیشنهاد دولت سود  ،وی افزود: در حوزه تسهیالت ارزان قیمت

 . بنابراین،دنی نیستاین اتفاق ش ،ندابت نام کرده ثاری کبیمه بیسامانه اما با توجه به اینکه نیروی هتلها در  ی کاردر ادامه نیز اخراج نشودنیروبیکار نکند و  کسی نیروی خود را که تاکید شدهدیده، 

یکی دیگر از پیشنهادات  99ه دوم سال پرداخت اقساط از نیمدر تاخیر همچنین،  مند شوند.از تسهیالت بهره تامتعهد به برگشت نیروی کار خود شوند  اقتصادی هایپیشنهاد ما این است که واحد

 .مدنظر قرار گیردتسهیالت ماهه برای پرداخت اقساط  ششتنفس بهتر است تا بود و 

نیز . در حوزه بیمه بیکاری دمطرح گردیماه  6یالت به مدت موضوع کاهش نرخ سود تسه نیزاظهار کرد: در حوزه سرمایه در گردش  رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

و جزو  دنه نحوی معلق شوبقراردادها ن تاکید فعاالن بخش خصوصی بر آن بود که ای نیزها قرارداد با بانکمورد یالت به واحدها پرداخت شود. در هپیشنهاد شد عالوه بر پوشش بیمه بیکاری، تس

 د.نمدت قرارداد محسوب نشو

 ایت از تولید و صنعت، به معنای حفظ اشتغال استحم *

عی اتاق های اجتما ئولیتیسیون مسرئیس کم ،«احمد اثنی عشری»ون در اختیار ، حاضران در این نشست به بیان نقطه نظرات خود درباره راهکارهای پیشنهادی پرداختند؛ ابتدا تریبدر ادامه 

رفرما تحت کا ،دریافت دیه ارد که برایسیب شود، چه تضمینی وجود دآو اتفاقات پس از شیوع بیماری اشاره کرد و گفت: اگر کارگری دچار بیماری و  «پساکرونا»مشهد قرار گرفت و او به موضوع 

  قرار نگیرد؟فشار 

نیروی کار شد تا ه پرداخت میالغ به بنگادر صورت حفظ نیروها، بخشی از مب یعنی،. ها اختصاص می یافتاری به افراد، این مبالغ به بنگاهکه جای پرداخت بیمه بیبهتر بود باز طرفی وی افزود: 

 فرصت اشتغال خود را از دست ندهد. 

 وی متذکر شد: حمایت از تولید و صنعت، به معنای حفظ اشتغال است و این مسئله باید به صورت جدی مورد توجه متولیان امر قرار بگیرد. 
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 ی بیاوریمباید به آینده فروشی رو * 

ینده فروشی آیکا با مثال کشور امر بلکه ؛یستن هزینه کرده اند درست نآولی داشته اند و از پردبیر انجمن مدیران صنایع خراسان نیز گفت: اینکه گمان کنیم بقیه کشورها جیب پُ ،امیر مهدی مرادی

 شاهد خواهیم بود.  در آتیه حمایت کنیم، عوارض بد اجتماعی راکسب و کارها را از نتوانیم  هم اکنون نیزاگر ما  .به دنبال راهکار است

کند.  م تغییر میهای مرد لویتاز کرونا او پس ست زیراها های ضمانت برای این پیش فروش پیش فروش محصوالت واحدها و داشتن صندوق ،پیشنهادی که شاید بتوان انتظار داشتوی افزود: 

 .نده تقاضا بپردازبو هم مردم  ینده فروشی بین مردم توزیع شود تا هم محصوالت واحدها به فروش برسدآتحریک تقاضا ایجاد شود و تسهیالت و  تا را فراهم کرد یباید شرایطبنابراین، 

مبلغ  ید تضمینی براساسبه خرو شاره اصوالت مختلف های این بخش به مداخله ستاد تنظیم بازار و عددی برای نرخ مح تشکل ،بخش کشاورزی ابراز کرد: در «مرادی»در ادامه اظهارات  لبافی نیز

 .مصوب دولت به عنوان یکی از راهکارها تاکید کرده اند

 وراند برایشت. نخواهیم دا ینده فروشیآبا چالشی عمده همراه است و ما چاره ای جز نیز رسد اجرای همین پیشنهادات  مهدی وطن پرست کارشناس استانداری نیز اظهار کرد: به نظر می

 بگیرد شکل هااستان در نهاد و نباشد هرانت در تمرکز این گذشته سال های روال به که بهتر چه و باشد پیشنهادات مجری واحد، گیر تصمیم نهاد یک که باشیم این دنبال به اکنون از باید پساکرونا

 یی کشور فعالیت مته و قوانین جارهای مختلف هر یک طبق روال گذشزنند و ارگانبیمه هر یک ساز خود را میا شاهد این نباشیم که بانک و مالیات و هحمایت شروع و بحران پایان از بعد تا

یری باشد و گم هاد واحد تصمینحران یک ایط ببدون اینکه به این فکر کنند که شرایط کشور متفاوت است و باید رفتارمان را تغییر دهیم و قوانین جاری را برای مدتی معلق کنیم و درشر ،کنند

 .باشددستوراتش الزم االجرا 

 .را حفظ کند بنگاه های اقتصادی که نیروی انسانی موجود به اقداماتی باشندوی ادامه داد: تمام پیشنهاداتی که مطرح شده باید حتما مشروط 

 درصد است 5آسیب بخش کشاورزی از کرونا بیش از *

بخش کشاورزی فراتر از  می رسد که نگرانی برای تامین ارزاق عمومی است و به نظر ،های دنیا گفت: یکی از مهمترین چالشنیز  خراسان رضویجهاد کشاورزی مدیر امور سرمایه گذاری علی یگانه، 

بنابراین درخواست ما این  ؛استاز جمله در بخش کشاورزی  بعدا اتفاق می افتد کهنیز ها اما برخی خسارت هستندها قابل رویت  . در دوره پساکرونا برخی خسارت تعریف می شودصنعت کشاورزی 

 ..د و صنف زراعت و باغبانی هم مورد توجه باشندنمدنظر قرار گیردر نظرسنجی ها که همه رسته های بخش کشاورزی  خواهد بود

یا نباید بیشتر به این آکند که این سوال را در اذهان متبادر می ،سیب دیده استآدرصد  5انجمن صنفی کشاورزی استان نیز ابراز کرد: اینکه مطرح شده کشاورزی اجرایی دبیر  ،«مهدویمجید »
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 مثال یک ماه دیگرشیر تولید نکنید و  امروز توان به یک دامدار گفت که نمیهمچنین برگشت است؟  لباق ، زیانش چگونههکتار گل زینتی تولید و ضرر کرده 10بخش توجه کرد؟ گلخانه داری که  

 .درصد تحت تاثیر قرار گرفته است و نیاز به بازتعریفی در این زمینه داریم 5بنابراین بخش کشاورزی بیش از داشته باشید.  تولید

 آسیب بخش کشاورزی به واسطه لطمه خوردن گردشگری*

ای خاصی دارای ویژگی ه وزه گردشگریحگفت:  او در واکنَ به مطالب مطروحه، .قرار گرفت خراسان رضویاداره کل میراث فرهنگی ، معاون سرمایه گذاری دیناری احمددر ادامه تریبون در اختیار 

ور طن هستیم. همان از گردشگرا و در برهه های خاصی، شاهد حضور اجتماعیکسب و کارها انسان محورند  ،. در حوزه گردشگریمی باشدها متفاوت  و ماهیت فروش این حوزه با سایر بخش است

مد آصد دردر 70تا  60 ند،ا از دست بدهو سود این پیک گردشگری رنوروز  بازهاین کسب و کارها  حاال اگر است، به ویژه در خراسان رضویاین بخش  اوج کسب و کار ایام نوروز رید،که اذعان دا

 .اصلی یک سال خود را از دست داده اند

م تحت تاثیر کشاورزی و دامپروری ه ها، حوزه با تعطیلی هتلقابل توجه است و  شود، که وارد این مراکز می یاد غذایی خامستاره داریم؛ حجم مو 4هتل  18ستاره و 5هتل  13وی افزود: وقتی 

 دچار خسران می شود.که به واسطه لطمه خوردن کسب و کارهای گردشگری،  به شمار می آیدصنایع وابسته ای  جمله کشاورزی ازبنابراین، گیرد.  قرار می

میزان آسیب این مینه تجدیدنظر شود و رسد باید در این ز سیب دیده اند و به نظر میآدرصد  100سیب کسب و کار دفاتر مسافرتی در این پژوهش گفت: معتقدیم این دفاتر آدیناری با اشاره به 

 افزایش یابد. در پژوهش مذکور درصد  90به باالی حوزه 

 تسهیالت رصد سودد؛ نخست اینکه می تواند موثر باشد ر دو صورتدانست و گفت: این تامین نقدینگی دتامین نقدینگی را حوزه گردشگری ات وارده به برای جبران خسارراهکارها وی یکی از 

 6اقل نرژی هم باید حدامه ای و حوزه بی ،ی مالیاتیها حمایت .نیست و عالوه بر کاهش سود، تنفس در پرداخت اقساط هم باید مدنظر قرار گیرد ه سازدرصد چندان انگیز 12 نرخ پایین باشد چون

 .را بپردازد یو مالیاتای بیمه بدهی تواند  بالفاصله بعد از شروع کار نمی ،ماه تعطیل است 3زیرا کسب و کاری که  گرددماه اعمال 

 همه باشد.ها باید مدنظر  نآایت از ماه از کار خود را از دست داده اند و حم 6کنند و در شرایط حاضر عمال  بان ماه برای نوروز برنامه ریزی میآهای مسافرتی از  افزود: آژانس دیناری

 پرداخت بیمه بیکاری معطل تزریق منابع به تامین اجتماعی*

، دشرایط کرونا هر چه زودتر به اتمام برس آیا اگر»تدا به طرح این سوال پرداخت که، تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان پشت تریبون قرار گرفت؛ او اب ، مدیر روابط کار اداره کل«متین فرعطا »سپس 

شود باید توان دولت هم مدنظر قرار  در پیشنهاداتی که ارائه می ،کاهش قدرت خرید باز هم ادامه دارد. از طرفیو در ادامه بیان کرد: با عادی شدن شرایط،  «گردند؟ مردم هم به شرایط عادی برمی
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 است .   نیافتهها تعلق  دو ماه است که حقوق نگرفته اند و هنوز هیچ بیمه بیکاری به آنبرخی رسته ها کارکنان و گیرد. پرسنل ب 

ست داده و به چالش دغال خود را از اما اشت نداکه ثبت نام کرده اند کسانی هستند که بیمه شده بودند و شاید به همین تعداد افرادی هستند که بیمه نشده  یبیکاران آنکه،نکته دیگر وی یادآور شد: 

 معیشتی دچار آمده اند.

اشتی و ایمنی ایان ضوابط بهدکه کارفرم شود ، وجود ندارد اما این دلیل نمیاین بحثی بر هنوز دستورالعمل و پروتکلی مبننیز گفت:  در بحث پرداخت دیه کارگری که دچار کرونا شود ،«متین فر»

 .تاکنون دادگستری کارفرمایی را در این زمینه احضار نکرده استبا این حال، را در محیط کار اجرا نکنند. 

های  الیتنزدیکی بین فع فت: ارتباطیکی دیگر از حاضران این نشست بود که به ایراد سخن پرداخت. او گخراسان رضوی  صنعت، معدن و تجارت، رئیس اداره صنایع فلزی سازمان «قاسم کیومرثی»

 گرهمدی ای مختلف را به، بخش ههمشکالت وارد شده به صنعت گردشگری، صنایعی که تولیدکننده سوغات بودند را تحت تاثیر قرار داده است و این زنجیر ،اقتصادی وجود دارد؛ به طور مثال

هر ی سیب پذیرآدرصد  شاید ،های مالی کنیماگر پارامترها را تبدیل به خسارتو معتقدم سیب را دیده اند آخشکبار و پوشاک صنایع مرتبطی داریم که بیشترین  ،جیلآدر حوزه  می کند.مرتبط 

 .متفاوت باشد بخش

 میلیارد تومان بیمه بیکاری بپردازند 7500استان باید  20*

یوع کرونا هم مزید بحران بود و ش کرونا دچار زقرار گرفت. او گفت: تامین اجتماعی پیش ا، رئیس اداره درآمد اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی «ابراهیمیعبداهلل »تریبون در اختیار در ادامه 

 . اقتصادی صورت بگیرد واحدهای تمامیه بالزم عمده این است که در حوزه تسهیالت باید اطالع رسانی  تمشکال ی ازبر علت شده است. یک

 .ها بیمه بیکاری بپردازد میلیارد تومان در این استان 7500ماهه باید  3دهد که تامین اجتماعی در این  استان نشان می 20میانگین وی افزود: 

نابع محو احسن تامین ن باید به نهای خدمات رسا دچار مشکل نشویم. ضمن اینکه سازمان تیآهای  وی افزود: تاریخ اتمام کرونا هنوز مشخص نیست و باید تصمیمی کلی اتخاذ شود تا در ماه

 .شوند

ل در که این مقام مسئو« پردازید؟ میق را این حقوهستید یا از منابع داخلی تومان هزار میلیارد 5یا منتظر آبرای پرداخت بیمه بیکاری »از ابراهیمی پرسید لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگو 

 .بپردازیمبیمه بیکاری را تا بتوانیم صورت بگیرد : شرط این بوده که تامین منابع عنوان کرد پاسخ

 اتحادیه صنفی 98آسیب کرونا به *
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اتحادیه و رسته  49سیب دیده اند و آکرونا ها از  نآاتحادیه صنفی داریم که همه  98اظهار کرد:  مشهد نیز درباره آسیب کسب و کارهای صنفی اتاق اصناف ، مدیر امور توسعه«مشرفیحسین » 

 .بیشترین فشار بر حوزه فروش و تجارت وارد شده است و شغلی هنوز باید تا اطالع ثانوی تعطیل باشند

 او خواستار چاره اندیشی موثر مسئوالن در بخش اصناف، برای جبران خسارت های وارده و پیشگیری از تشدید چالش های موجود شد. 

، پیشنهادات اقتصادی است نفر از خبرگان 150نچه برگرفته از نظر آدر جمع بندی مباحث مطرح شده گفت:  ، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضویلبافیاما 

 کوتاه رد ه شورای گفتگوضای دبیرخانالزم است تا اعپیگیری شود،  عت بیشتریجمع بندی این پیشنهادات و نظرات با سربرای اینکه می باشد اما  سه حوزه بانکی بیمه ای و مالیاتی مشترک در

 .به دبیرخانه ارسال کنند را خود مکتوب نظرات ممکن زمان ترین

 مصوبات:جمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

 اصغری اقتصادی توسط سرکار خانمتحقیق صورت گرفته براساس اخذ نظرات جمعی از خبرگان و صاحبنظران 

س د ، پکارشناس ارشد صنایع دبیرخانه نهاد شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به جلسه ارائه گردی

ظ ضرورت ه لحااز بحث و تبادل نظر مقرر گردید به مبادی ذیربط استانی و ملی منعکس گردد  ، عالوه برآن ب

گر لسه امدت سه روز اداری دستگاهها و تشکلهای حاضر در چ موضوع توافق شد از تاریخ تشکیل جلسه ظرف

 رخانهچنانچه پیشنهاد اصالحی که ضرورت دارد در گزارش به آن اشاره شود در مدت اعالم شده به دبی

 منعکس نمایند .

  

 
 

 


