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نشــریه  مطالــب  از  •کپی بــرداری 
ــت. ــوع اس ــی ممن ــازه کتب ــدون اج ب

•کلیــه حقــوق ایــن نشــریه متعلــق بــه 
آکادمــی کاشــانه اســت.

•نشــریه در تصحیــح، حــذف و یــا 
ــیده آزاد  ــاالت رس ــردن مق ــه ک خاص

ــت. اس
•نشــریه تــا اطــاع ثانــوی بــه صــورت 

رایــگان منتشــر می شــود.
•کلیــه حقــوق متصــوره آن متعلــق بــه 

گرداننــدگان نشــریه اســت. 

سعید سعیدی

چند ماهی است که اقتصاد و کسب وکارها به دلیل جهش 
یک ویروس موذی که دائم در حال رنگ عوض کردن 
است، دچار اختال شده و ضربه های سختی را به بدنه 

اقتصادی کشورها وارد کرده است. کارخانه ها با تولیدات 
خود که قطب اقتصادی هر کشوری تلقی می شوند، در 

دوئل با کرونا آنچنان مغلوب این ویروس شدند که حاال 
حیات و ممات خود را در گرو از بین بردن آن می بینند. 
فضای اقتصاد و کسب و کار در ایران نیز از این قاعده 

مستثنی نبوده و نیست. اما تفاوت ضربه ای که کرونا 
به اقتصاد ایران وارد کرد از جهتی متفاوت با دیگر 

کشورهاست، چرا که این ویروس در بزنگاهی وارد رینگ 
جنگ با اقتصاد ایران شد که دوره طایی کسب و کار 

ایران یعنی بازار شب عید را نشانه گرفت و بسیاری 
از کسب و کارها و فعاالن و کارآفرینان را با بدهی و 

چک های برگشتی تنها گذاشت. 
از سوی دیگر، سال جدید که زخم های کرونا بر پیکره 

اقتصاد کشور هنوز خشک نشده، نامگذاری سال به »جهش 
تولید« تغییر نام داد تا با تحقق این شعار، بتوان فرصت های 

از دست رفته تولید به دلیل کرونا را تا میزان قابل توجهی 
جبران کرد. در پیام رهبری تاکید شد که برای تحقق این 
شعار باید نظام بانکی اصاح، موانع تولید رفع و بسترهای 

الزم فراهم شود. حال این سوال مطرح است که در شرایط 
کنونی با توجه به کرونا و تحریم، چقدر امکان عینیت پیدا 
کردن شعار امسال وجود دارد؟ یا به عبارتی آیا بسترهای 
الزم برای تولید پرقدرت و جهش دار در کشور وجود دارد 
که تولیدکنندگان بتوانند با تاش در جهت تحقق شعار 

سال، تاثیر جهش کرونا روی کسب و کار را کمرنگ کنند؟

جهش تولید یا جهش کرونا!
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کرونا الکترونیکی شدن 
نظام مهندسی تهران را 

تسریع کرد
سازمان نظام مهندسی ساختمان 

استان تهران در راستای تحقق سند 
چشم انداز 1404 ، با الکترویکی 
نمودن سامانه های خود ،  خدمت 
حضوری را متوقف و تمام  خدمات 

را به صورت غیر حضوری و 
الکترونیکی ارائه می نماید. این 
سازمان با توقف ارائه خدمات 

حضوری شرایطی را ایجاد نمود تا 
اعضا و ارباب رجوع بتواند با ورود به 
  https://www.tceo.ir سامانه
تمام امور مربوط به این سازمان را 
به صورت غیر حضوری انجام دهد.

اخبار داخلی

اصالح قانون نظام مهندسی 
به زودی اجرایی می شود

رییس سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان تهران گفت: قانون 

نظام مهندسی به ویژه بخش 
نامه های آن نیاز به اصاح دارد که 

باید اجرایی شود.
سازمان نظام مهندسی تمایل بسیار 
زیادی برای اجرای طرح شناسنامه 

فنی و ملکی ساختمان دارد اما 
حلقه های تاثیر گذار در اجرای این 
شناسنامه حضور پر رنگ ندارند و 

همین موضوع باعث شده که نتوانیم 
این طرح را در در متراژهای پایین تر 

اجرا کنیم.

نظام مهندسی تهران در 
مقابله با کرونا چه کرد؟

مهندس سعید سعیدیان، رئیس 
سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان تهران، طی نامه ای به 

مهندس احمد خرم ریاست شورای 
مرکزی و ارسال رونوشت این نامه 
به دکتر محسنی بندپی استاندار 
تهران،مهندس محبت خواه مدیر 
کل راه و شهرسازی،دکتر حناچی 
شهردار تهران و مهندس محسن 

هاشمی،رییس شورای اسامی شهر 
تهران، گزارش اقدامات سازمان 
نظام مهندسی ساختمان استان 

تهران، جهت پیشگیری و مقابله با 
بیماری کرونا را تشریح کرد .

اصالح قانون نظام مهندسی 
ساختمان در بالتکلیفی

در حالی بهمن سال گذشته احمد 
خرم خواستار عدم عجله مجلس 
در اصاح قانون نظام مهندسی 

ساختمان شده بود که معاون وزیر 
راه گفت: این کار نیازمند رایزنی با 

مراجع تصمیم گیر است.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات 
نیوز،   اوایل بهمن ماه سال گذشته 

رئیس تازه وارد سازمان نظام 
مهندسی ساختمان کشور با بیان 
این که سازمان نظام مهندسی 
ساختمان و شورای مرکزی در 

6 ماه اخیر نیمه تعطیل بود،گفته 
بود:مجلس برای اصاح قانون نظام 

مهندسی عجله نکند.

سازمان ملی استاندارد ، 
اسناد خود را رایگان در 

اختیار عموم قرار می دهد

فراهم کردن دسترسی رایگان به 
استانداردها، کار بسیاری از شرکت 

هایی که مایل به تبدیل خط تولید خود 
برای ساخت تجهیزاتی هستند که مورد 

نیاز فوری می باشند را آسان کرد.
 COV شیوع بیماری همه گیر 

ID-۱۹، کمیته استانداردسازی اروپا 
)CEN( و کمیته استانداردسازی 

الکتروتکنیک اروپا را بر آن داشت تا 
با موافقت همه اعضای خود، مجموعه 
 )ENs( ای از استانداردهای اروپایی

در زمینه تجهیزات پزشکی و تجهیزات 
محافظتی شخصی را به صورت 

رایگان در دسترس قرار دهد.

ساخت دستگاه آنتی ویروس 
سیستم تهویه مطبوع توسط 

محققان ایرانی

محققان دانشگاه مازندران، با توجه به 
شرایط کنونی کشور و با هدف مقابله با 
شیوع ویروس کرونا، موفق به ساخت 
دستگاه آنتی ویروس سیستم تهویه 
مطبوع با قابلیت نصب بر روی پنل 
اسپلیت شدند. طبق آخرین مطالعات 
انجام شده، ویروس ها که دارای ابعاد 
نانومتری هستند، می توانند در قطرات 
بسیار ریز موجود در هوا وجود داشته 

باشند و با توجه به ابعاد این قطرات که 
در حد میکرون بوده، لزوم ضدعفونی 

و گندزدایی هوای اتاق ها و محیط های 
کاری در شرایط حاضر به علت وجود 
ویروس کرونا بسیار حایز اهمیت است.
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از اشری بخوانید

بسیاری از اتاق های بیمارستان به خاطر نگرانی های عفونی شدید، نرخ تعویض هوای باال، 
تجهیزات خاص، روندهای منحصر به فرد، بارهای داخلی زیاد و حضور بیمارانی که ایمنی 

آنها در معرض خطر است، به مالحظات طراحی خاصی نیاز دارند. اما در هیچ فضای 
درمانی دیگری طراحی سیستم سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع مهم تر از اتاق عمل 

نیست. در این اتاق ها هدف، به حداقل رساندن عفونت، حفظ آسایش پرسنل و کمک به 
محیط درمانی بیماران است. 

استاندارد ANSI/ASHRAE/ASHE 170، تهویه تاسیسات مراکز درمانی، اسکلت 
اصلی طراحی تهویه مراکز درمانی را تشکیل می دهد. هدف این استاندارد، ارایه راهنمایی 

جامع، شامل مجموعه ای از حداقل الزامات است که طراحی سیستم تهویه ای را تعیین 
می کند که به کنترل محیطی برای تامین آسایش و پاکیزگی در مراکز درمانی کمک 

می کند. 

تهویه مراکز درمانی
اتاق های عمل بیمارستان - بخش اول

ترجمه: مهندس نیره شمشیری
منبع: ماهنامه اشری اکتبر 2019



از اشری بخوانید
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استاندارد تنها حداقل الزامات طراحی را تعریف 
می کند و به واسطه تنوع گسترده جمعیت بیماران و 

گوناگونی آسیب پذیری و حساسیت آن ها، تضمین 
کننده محیط اتاق عملی که آسایش و کنترل 

سرایت از طریق هوا و سایر موارد نگرانی را فراهم 
کند، نیست. در زمان انتخاب ترکیب دما و رطوبت 
نسبی برای طراحی، باید این حداقل ها و نیز نیازها 

و خواسته های پرسنل جراحی مد نظر قرار گیرد. 
راهنمای طراحی سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع 

اشری برای بیمارستان ها و درمانگاه ها اشاره دارد 
که ناتوانی در حفظ دمای پایین اتاق عمل، احتمااًل 

شکایت اصلی جراحان از مهندسان است. برای 

کمک به این مساله، شرایط طراحی اتاق عمل باید 
با مشورت جراحان، متخصصین بیهوشی و پرسنل 

پرستاری و کنترل آلودگی براساس طبقه بندی 
الزامات جراحی و سایر شرایط انجام شود. 

دما و رطوبت نسبی
در حالی که این مقاله بر مناطقی که نیاز به رطوبت 
زدایی دارند، تاکید می کند، اما به این معنا نیست که 

هوای »بسیار خشک« راه حل است. باید به خاطر 
داشته باشید مقدار سالم رطوبت زنی هوای داخل، 

در تعادل با نقطه تنظیم شده دمای اتاق، به رضایت 
و عملکرد مناسب کلی محیط کمک می کند. یکی 
از اولین مواردی که باید در فاز اولیه طراحی تعیین 
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شود، رطوبت و دمای فضای محیطی است. این 
الزامات باید یک پیش شرط اساسی را در کمک 

به رضایت کلی ساکنین مدنظر داشته باشند. همان 
طور که در جدول 1 نشان داده شده، استاندارد 170 

نیاز به دماهایی از 68 تا 7 درجه فارنهایت حباب 
خشک )20 تا 24 درجه سانتی گراد( دارد. به خاطر 
داشته باشید که این توصیه ها حداقل اعداد طراحی 

محسوب می شوند. 
رطوبت نسبی هم به همان اندازه دما نقش کلیدی 

در حفظ محیط سالم و راحت در اتاق عمل دارد. 
جدول 1، نشان می دهد استاندارد 170 می گوید 
رطوبت نسبی باید در محدوده 20 تا 60% حفظ 

شود. رطوبت بسیار زیاد می تواند سرعت تنفس از 
پوست یک فرد را کاهش دهد و در نتیجه محیطی 

ایجاد کند که گرم تر از آنچه هست حس شود. 
همچنین سبب احتمال رشد قارچ و شبنم در محیط 

ساخته شده می شود. به عبارت دیگر، هوا خشک 
می تواند روی افراد دارای مشکات تنفسی تاثیر 
بگذارد و همچنین باعث خشکی پوست شود که 

ناراحتی به دنبال دارد. نشان داده شده است هوای 
خشک با رطوبت نسبی کمتر از 40% با افزایش 
عفونت های مرتبط با سامت در ارتباط است. 

در حالی که اتاق های عمل یک محدوده رطوبت 
باالتر رطوبت نسبی 60% دارند، توجه داشته باشید 

این عدد با دما در ارتباط است و در برخی موارد 
ممکن است برای اسایش جراحان و پرسنلی که 
معمواًل الیه های مختلف لباسهای محافظ می 

پوشند که مانع دفع حرارت و تنفس به جو می شود، 
بسیار زیاد باشد. در این مورد، اعداد رطوبت نسبی )و 

دماهای( پایین تر ممکن است برای ایجاد محیطی 
که می تواند عرق را جذب کند و هوا را از طریق 

چندین الیه لباس بگیرد و به هوای خشک اطراف 
بدهد ضروری باشد. طبقه بندی های خاص جراحی 
ممکن است رطوبت های نسبی خاصی را الزم بداند 
تا به عمل آوری سیمان ها و چسب های ارتوپدی 

کمک کند یا فضا، تجهیزات و وسایل پزشکی 
حساس را در برابر تشکیل کندانس روی سطوح شان 

مصون نگه دارد. 

تعیین شرایط محیطی مناسب برای اتاق عمل
با توجه به محدوده دما و رطوبت نسبی فهرست 
شده در استاندارد 170 سال 2017، جدول 7.1، 

نکته »1« می گوید: سیستم ها باید بتوانند در 
زمان عملیات عادی، اتاق ها را در محدوده 

)فهرست شده در جدول( نگه دارند. دمای پایین 
تر یا باالتر زمانی مجاز است که آسایش بیماران 

و یا شرایط پزشکی آن شرایط را الزامی بداند. 
راهنمای طراحی سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع 

برای بیمارستان ها و درمانگاه ها می گوید تعیین 
خواسته های پزشکان و پرسنل برای دما و رطوبت 
و مطابقت آن خواسته ها با قابلیت های سیستم  

سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع ضرروی است. 
بسیاری اوقات جراحان می خواهند اتاق عمل 

خنک تر باشد، در حالی که در واقع آنها می خواهند 
فضا نسبتًا خشک تر باشد. در هر صورت، هم دما و 

هم رطوبت نسبی معیاری است که در زمان کار باید 
از جراح یا پرسنل سوال شود. جدول 2 راهنمایی 

هایی برای متخصصان طراحی ارایه می کند، اما هر 
طراح پیش از طراحی باید با جراحان صحبت کند.
طبق تجربه، من دریافته ام جراحانی که کارهای 
سخت تر انجام می دهند محیط های خنک تر و 

خشک تر را ترجیح می دهند. جایی که تلفن شکایت 
از شرایط محیطی دیگر به صدا در نمی آید یا 

آنچه به عنوان »نقطه کم کردن شکایت ها« تلقی 
می شود وقتی رخ می دهد که شرایط اتاق عمل را 
بتوان در محدوده بین 60 و 64 درجه فارنهایت و 
رطوبت نسبی 40 تا 50% نگه داشت. بدون درک 

روشنی از آنچه الزامات روندها تعیین می کند 
)یا خواسته های پرسنل(، ممکن است الزم باشد 

متخصص طراحی طبق پیش فرض جوانب ایمنی 
را طراحی کند و یک سیستم گرمایش، سرمایش 
و تهویه مطبوع انعطاف پذیری را طراحی کند که 

بتواند به محیط های خنک تر و خشک تر برسد. بدون 
توجه به شرایط قابل قبول فضا، سیستم گرمایش، 
سرمایش و تهویه مطبوع باید بتواند شرایط هوای 

رفت الزم برای حفظ ترکیب دما و رطوبت نسبی را 
تامین کند. 

از اشری بخوانید
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تاسیسات نیوز / سعید سعیدی: از زمان شیوع 
ویروس کرونا، انجمن اشری دو بیانیه صادر کرده 

که راهنمایی هایی در خصوص کرونا ویروس 
و ارتباط آن با تعمیر و نگهداری سیستم های 

گرمایشی، تهویه و تهویه مطبوع در ساختمان را 
در بردارد.

به گزارش تیم ترجمه پایگاه خبری تاسیسات 
نیوز، داریل کی بویس، مدیرعامل کنونی انجمن 

اشری گفت: با توجه به همه گیری جهانی این 
ویروس، دیدگاه و واکنش انجمن اشری در 
خصوص انتقال این ویروس و اقدامات الزم 

جهت به کارگیری سیستم تهویه و فیلتراسیون 
بسیار اهمیت دارد.

بر اساس این گزارش، اشری با ارایه راهکارها و 
راهنمایی های ضروری به پیمانکاران و مشاغل 
درگیر سیستم های تهویه و تهویه مطبوع، نقش 

مهمی در ایمنی و بهداشت محیط ساختمان ها 
ایفا می کند.

انجمن اشری بیانیه های زیر را در واکنش به 
 HVAC بیانیه های اشتباه پیرامون سیستم های
تدوین کرده است. اشری نه تنها با توصیه برخی 
از کارشناسان در خصوص عدم اجرا و راه اندازی 

سیستم های HVAC مسکونی و تجاری 
مخالف است، بلکه ادعا می کند که استفاده 

از سیستم های تهویه مطبوع در دوران کرونا 
می تواند به کنترل گسترش و شیوع این ویروس 
کمک کند. بیانیه های رسمی اشری به شرح زیر 

هستند:

بیانیه اشری در خصوص انتقال کووید 
19 از طریق هوا

انتقال کووید 19 از طریق هوا نیز تا اندازه ای 

بررسی ارتباط بین کووید 19 و HVAC توسط اشری



محتمل است. استفاده از سیستم های گرمایش، 
تهویه و تهویه مطبوع در ساختمان ها می تواند 

قرار گرفتن در معرض هوا را کاهش دهند. 
 

بیانیه اشری در خصوص اپراتوری 
سیستم های گرمایش، تهویه و تهویه 
مطبوع برای کاهش انتقال کووید 19
تهویه و فیلتراسیون که توسط سیستم های 

گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع تامین می شود، 
می تواند قدرت تمرکز کووید 19 برای انتقال از 
طریق هوا را کاهش دهد، بنابراین خطر انتقال 

از هوا کاهش می یابد. فضاهای تهویه نشده 
می تواند باعث استرس گرمایی برای افرادی شود 
که ممکن است تهدیدی برای زندگی شان باشد 

و مقاومت بدن آن ها را در مواجهه با عفونت 

کاهش دهد. به طور کلی، غیرفعال کردن 
سیستم های گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع نه 
تنها اقدام توصیه  شده ای نیست، بلکه استفاده از 
این سیستم ها می تواند سرعت انتقال ویروس را 

نیز کاهش دهد. 
فیلترهای سیستم های HVAC در کنار سایر 
استراتژی ها می تواند به کاهش سرعت انتقال 

ویروس کمک کند. 
این گزارش حاکی است؛ انجمن اشری 
کارگروهی را متشکل از متخصصان و 

کارشناسان خبره ایجاد کرده تا در خصوص 
 HVAC ارتباط بین گسترش بیماری و سیستم
در ساختمان ها در طول دوران همه گیری فعلی و 

اپیدمی های آینده بررسی و تحقیق کنند. 

کرونا
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همزمان با شیوع کرونا و آغاز به کار مجدد پس 
از خروج از قرنطینگی، کارگاه های ساختمانی با 
نظارت بر انجام پروتکل های بهداشتی شروع به 

کار کردند.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، مدیرکل 

معماری شهرداری تهران با بیان اینکه از ۲1 
فروردین سال جاری، با توجه به تدابیری که 
در ستاد مقابله با کرونا در تهران اتخاذ شد، 

فعالیت کارگاه های ساختمانی بالمانع اعالم شد، 
از نصب بنرهایی در محل کارگاه ها خبر داد. 
مهدی صالحی گفت: در مجموعه شهرداری 

تهران، با توجه به طرح هایی که سال های قبل 
اجرا می کردیم، امسال نیز با شیوع بیماری کرونا 
همراه شد. از ۲۴ اسفندماه تا ۲1 فروردین سال 

جاری، کارگاه های ساختمانی تعطیل بودند.
وی افزود: اما از ۲1 فروردین سال جاری، با 

توجه به تدابیری که در ستاد کرونا در تهران 
اتخاذ شد، فعالیت کارگاه های ساختمانی بالمانع 

اعالم شد. با توجه به اینکه برخالف مشاغل 

دیگری که در محدوده های خاص تمرکز دارند 
و قابلیت کنترل بیشتری دارند، کارگاه ها در 

سطح شهر پراکنده هستند، طبیعتاً با اولویت 
حفظ سالمت ساکنان محالت و در اولویت 
دوم کارگران و مجموعه ای که در کارگاه ها 

فعالیت می کنند، دستورالعملی تهیه و به مناطق 
شهرداری تهران ابالغ شد که این دستورالعمل 

شامل چند اقدام است که با اجرای آنها 
می توانیم در کنترل این موضوع اثرگذار باشیم. 

مدیرکل معماری شهرداری تهران ادامه داد: این 
دستورالعمل به این شکل است که مجموعه ای 

از اقداماتی که الزم است در کارگاه ها، هم 
مجموعه کارگران و هم مهندسین رعایت 

کنند را با استفاده از دستورالعمل هایی که هم 
وزارت بهداشت و هم وزارت راه و شهرسازی و 
هم سازمان نظام مهندسی در این زمینه ورود 

داشتند، چکیده ای از آن را به یک بنر قابل 
نصب در کارگاه تبدیل کنیم تا در معرض دید 
تمام کارگران قرار گیرد. این بنرها به کارگران 

نظارت کرونایی بر کارگاه های ساختمانی
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یادآوری دائم می کند، زیرا ممکن است کارگران 
در حین کار فراموش کنند. دستور نصب این 

بنرها برای یادآوری در محل کارگاه ها داده شده 
است. وی با اشاره به محتوای بنرها بیان کرد: 
در این بنرها بر بحث سرویس بهداشتی داخل 
کارگاه ها، شست وشوی مرتب دست ها و رعایت 
جبهه های کاری به طوری که از تجمع کارگران 

در محل ثابت و مشخصی دوری شود، تاکید 
شده است. همچنین کارگرانی که سن باالیی 

دارند یا دارای بیماری های زمینه ای هستند در 
محل کارگاه به کارگیری نشوند. همچنین اگر 
فردی سابقه بیماری پیدا کرده است آن را به 

مجموعه کارگاه گزارش دهد.
به گفته صالحی، برای رصد این موضوعات 

مهندس ناظر کارگاه در این موضوع مسوولیت 
دارد و طبق مبحث 1۲ مقررات ملی ساختمان 

در این موضوع مسوولیت دارد و باید رصد کند 
و در قالب چک لیستی که به صورت فرمت ثابت 

به همه شهرداری های مناطق ابالغ شده، باید 
آن را تا 1۵ اردیبهشت تکمیل و ارسال کند. 

مدیرکل معماری شهرداری تهران در پاسخ به 
این سوال که چه مواردی را باید مهندسان ناظر 

قید کنند و نظارت آنها به چه صورت خواهد 
بود؟ گفت: بهداشتی بودن محیط کارگاه را باید 

به تفکیک در قالب آیتم هایی که تعریف شده 
است تکمیل کنند؛ این چک لیست باید توسط 
مهندس ناظر تکمیل شود و مالک نیز به عنوان 
مجری مسوولیت دارد که شرایط را نیز فراهم 

کند یعنی دستگاه اجرایی مالک و دستگاه 
نظارت، مهندس ناظر است، اما در کارگاه های 
بزرگ مقیاس مشکالت بابت سازوکار اجرایی 

کمتر است.

کرونا
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در صورتی که کشورها اقدام به 
سرمایه گذاری کافی برای رسیدن به 
اهداف خود مبنی بر کاهش جهانی 

انتشار کربن کنند، صنعت انرژی های 
تجدیدپذیر می تواند بیش از یک میلیون 

شغل در سال ایجاد کند.
به گزارش تیم ترجمه پایگاه خبری 
تاسیسات نیوز، به نقل از خبرگزاری 

بلومبرگ، آژانس بین المللی انرژی های 
تجدیدپذیر در این خصوص گفت: 

انرژی های خورشیدی، بادی و سایر 
انرژی های سبز این پتانسیل را دارند که 
تا سال ۲0۵0، حدود ۴۲ میلیون فرصت 

شغلی ایجاد کنند، مشروط بر اینکه 
کشورها سعی در محدود کردن اقدامات 

دخیل در افزایش دمای جهانی کنند.
بر اساس این گزارش، اگرچه آلودگی 

هوا به دلیل تاثیر ویروس کرونا در 
فعالیت های اقتصادی در بسیاری از 
مناطق کاهش یافته است، اما با این 

وجود دولت ها نباید تالش خود را در 
جهت کاهش اقدامات دخیل در افزایش 

دمای جهانی متوقف کنند.
فرانچسکو ال کامرا، مدیرکل آژانس 

بین المللی انرژی های تجدیدپذیر در 
گفتگو با خبرنگار بلومبرگ با بیان اینکه 
امسال به دلیل رو به کاهش بودن انتشار 

آالینده ها، سال فوق العاده ای خواهد بود، 
گفت: باید بسیار مراقب باشیم که این 
شرایط خوب و مطلوب ما را به بیراهه 
نبرد و در مسیر اشتباه قدم نگذاریم. 

چیزی که ما به دنبال آن هستیم، 
اجتناب از سیاست های اشتباه است که 

می توانند آینده را ترسیم کنند.
این گزارش حاکی است؛ دولت ها تحت 

توافقنامه ۲01۵ پاریس، باید افزایش 
دما را در این قرن محدود کنند تا به 

زیر ۲ درجه سانتی گراد برسد. استفاده 
از سوخت های فسیلی به دلیل نقش 

داشتن در گرمایش جهانی بسیار 
مورد نکوهش قرار می گیرند و آژانس 

بین المللی انرژی های تجدیدپذیر، 
استفاده از انرژی های تجدیدپذیر را به 

عنوان راهی برای تغییر آب و هوا ترویج 
می کنند.

به گزارش خبرنگار ما، نفت روز گذشته 
به پایین ترین ارزش خود در دو دهه 

اخیر سقوط کرد و باعث متالطم شدن 
بازار جهانی نفت و به دنبال آن باعث 

ضربه هایی به اقتصاد خواهد شد و 
البته این مساله ای است که می تواند 

سرمایه گذاران را به سمت سرمایه گذاری 
روی انرژی های تجدیدپذیر تشویق کند.

پتانسیل فوق العاده تجدیدپذیرها در اشتغالزایی  

اخبار بین الملل
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ت نیوز
سا

تاسی

مهری بهزادپور
نامگذاری امسال، تحت عنوان »جهش 

تولید« همزمان با شیوع کرونا و آسیب های 
فراوان اجتماعی و اقتصادی و ... پروسه ای 

است که الزامات بسیاری را جهت محقق 
شدن می طلبد.

پارامترهای اشاره شده در زمینه شعار »جهش تولید« 
حتی در پیام تبریک نوروزی رهبری نیز به آن اشاره 
شد. اصاحات بانکی، گمرکی، مالیاتی،  بهبود فضای 
کسب و کار و رفع موانع تولید از جمله مواردی است 
که آیت اهلل خامنه ای نیز در پیام نوروزی به آن اشاره 

کرد.
تحقق شعار به وعده نیازمند ابزاری است که 

سال گذشته نیز باتوجه به مشکات پیش روی 
کشور که مهمترین آن تحریم های آمریکا و البته 
خودتحریمی ها بود،درصد کمی از آن محقق شد. 

افزوده شدن بحران کرونا و شیوع آن و تعطیلی تولید 
و در مجموع بخش اقتصادی کشور به منظور حفظ 

حداکثری جامعه گام های اولیه در راستای تحقق 
شعار »جهش تولید« را بسیار مشکل تر ساخته است. 

هر چند همگان بر این امید هستند که سایه سیاه 
کرونا به زودی از سر نه تنها ایران بلکه جهان 
برچیده شود، اما ابهامات و شیوع سریع آن در 
دنیا همچنان هاله ای از سرگردانی را بر بدنه 

اقتصادی کشورهای جهان گسترانیده و به تبع آن 
برنامه ریزی های اقتصادی را با اخال مواجه ساخته 

است. 

تولید شرط اول رونق و جهش 
تولید ، نیاز به داد و ستدهای داخلی و خارجی،  توجه 

به بازارهای خارجی در کنار اهتمام به بازار وسیع 
داخلی، رفع موانع برای فعاالن اقتصادی و ... از 

شاخص های مهمی است که شاید باید در دوران 
پساکرونا به آن بیشتر پرداخت.

اما در اولین قدم، چگونگی انجام »پروسه تولید« و 
کسب درآمد و پرداخت حقوق کارگران و کارمندان 
که چرخ اقتصاد توسط آنها چرخیده می شود، اولین 

نگرانی است که به راستی بسیاری از فعاالن 
اقتصادی را در لبه پرتگاه تولید و نه جهش تولید قرار 
داده است و هم اکنون باید راهی برای نجات آنها از 

یادداشت  ویژه
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سقوط به دره نابودی یافت. 

چند درصد از رونق تولید در سال گذشته 
محقق شد

براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار 
ایران رشد اقتصادی آذر ماه سال گذشته 7/5 درصد 
منفی با نفت بوده و بدون نفت صفر درصد، در حالی 

که تورم 38 درصدی بر اقتصاد حاکم بوده است. 
رشد صنعت و معدن 16/5 درصد منفی بوده و این 

آمار نشان می دهد سال سخت اقتصادی را پشت سر 
گذاشتیم و سال خوبی برای اقتصاد کشور نبود.

اصالح نظام بانکی شرط تحقق »جهش 
تولید«

اگر نظام بانکی کشور اصاح نشود جهش تولیدی 
نخواهیم داشت، رشد نقدینگی 28 درصد به معنای 
خلق بیش از 90 درصد نقدینگی در سیستم بانکی 

است، براساس آمار های بانک مرکزی در سال گذشته 
نظام بانکی کشور بیش از 700 هزار میلیارد تومان 
تسهیات اعطا کرده در حالی که سرمایه گذاری و 
رشد اقتصادی منفی بوده، حال این سوال مطرح 

می شود که تسهیات به چه کسانی، بابت چه 
فعالیت هایی داده شده که راهی تولید نشده و تولید 

را رونق نداده است؟ موضوعی که حتما در نظام 
بانکی کشور باید پاسخ داده و یک بار برای همیشه 

به نفع تولید حل شود در غیر این صورت در سال 99 
همچنان با عدم رونق و جهش تولید مواجه می شویم 

به نحوی که در پایان سال 99 بیش از 1000 هزار 
میلیارد تومان تسهیات بانکی داده می شود در حالی 

که همچنان سرمایه گذاری منفی است و به رشد 
اقتصادی مورد نظر نرسیده ایم و جهش تولیدی 

که به دنبال آن بودیم اتفاق نیفتاده بنابراین یکی از 
موضوعات مهم تحقق جهش تولید توجه به مسائل 

مالی است که سیستم بانکی نقش اول را دراین 
زمینه بازی می کند و تا این اصاحیه اتفاق نیفتد 

قطعا جهش تولیدی نخواهیم داشت.

نقش تحریم ها در عدم تحقق شعار رونق و 
جهش تولید

همانطور که مستحضر هستید، بودجه سال 99 بسته 
شده و جهت و سیاست مالی سال 99 همانند سال 

98 تعیین شده است. این موضوع به معنای آن است 
که همان روندی که در سال گذشته اتفاق افتاد در 
سال جاری نیز محقق می شود. در سال 98 اساس 

فروش نفت بر یک و نیم میلیون بشکه در روز 
گذاشته شد که متاسفانه این موضوع محقق نشد، با 
بردن اصاحیه به سران قوا بیش از 38 هزار میلیارد 
تومان از طریق اوراق تامین مالی شد و بخش قابل 

توجهی از منابع مالی مورد نیاز از صندوق توسعه ملی 
برداشته شد. همه می دانیم که نحوه عملکرد اوراق 
در کشور ما منجر به خلق و رشد نقدینگی می شود. 

بانک مرکزی در دی ماه سال گذشته با اعام 
عملیات بازار باز موضوع خرید اوراق را مطرح کرد، 
خرید اوراق توسط بانک مرکزی به معنای انبساط 
پولی و افزودن بر حجم نقدینگی است لذا همین 

وضعیت را برای سال 99 در پیش خواهیم داشت، 
به نحوی که در سال 99 نزدیک به 80 هزار میلیارد 

تومان درآمد های دولت از طریق اوراق تامین می شود 
و نحوه تامین و فروش اوراق و سررسید اوراق های 

قبلی از طریق بانک مرکزی به معنی رشد نقدینگی 
و افزایش پایه پولی است که منجر به افزایش 

نقدینگی می شود، اگر نقدینگی ذکر شده به سمت 
تولید هدایت شود عاوه بر رونق کسب و کار ها و 

تولید بیشتر موجب کاهش تورم و افزایش اشتغالزایی 
می شود.

پرداخت حقوق چرخانندگان چرخ اقتصاد 
کشور با ویروسی شدن اقتصاد و تولید 

چگونه ممکن است؟
مسلمَا تعطیلی بسیاری از کسب و کارها از روزهای 
پایانی اسفند ماه و از رونق افتادن آنها، زنجیروار به 

همه کسب و کارها سرایت خواهد کرد و عدم تقاضا 
برای کاال در بازار باعث کمبود تقاضا و افزایش رکود 

می شود. 
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