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ضرورت ترجمه گزارشهای راهبردی
نوشتارها به افکار جهت و افکار به جهان شکل می دهند .جهان امرروز نیرز دربرگیرنرده هرزاران اندی،رکدهس ممساره م العرا
راهبردی و اتاقهای فکری است که کارشناسان و تحلیلگران راهبردی را در خود گرد آوردهاند و با انت،ار گزارشهای راهبردی
بر افکار سیاستمدارانس بخش خصوصیس رسانهها و جوامع تأثیر می گذارند .نزدیک به هفت هزار اندی،کده در جهان وجرود دارد
که مجموعه گاتردهای از دانش راهبردی درباره موضوعا مختلفی از محیطزیات تا اقتصادس روابط بینالمللس و ماائل نظامی
و امنیتی را منت،ر میکنند .این ممساا همچنین میکوشند تا برآوردهای خود از آینده را نیز ارائه کنند و آیندهپژوهی یکری از
مهمترین اقداما آنهاست.
آگاهی یافتن از موضوعا مدنظر اندی،کده ها و ممساا م العا راهبردی در جهان یکی از ضرور های تفکر راهبرردی در
ایران است .تحلیلگران و استراتژیاتهای ایرانی برای ارائه تحلیلهایی کره متضرمن ترأمین منرافع ملری باشرد بره شرناخت
گزارشهای اندی،کدههای خارجی نیازمند هاتند .اینگونه گزارشها همچنین به لحاظ روششرناختی نیرز گراه حرائز اهمیرت
هاتند .پوشیده نیات که هنوز روششناسی پژوهشهای راهبردی و حتی گاه شیوه نگارش گزارشهای راهبردی ممثر نیرز در
میان بایاری از اندی،کدههای ایرانی کاستیهایی دارد.
مرکز بررسی های استراتژیک با هدف توجه دادن کارشناسان و تحلیلگران ک،ورس و همچنین جهت اطالعیابی مدیرانی کره در
معرض ماائل و تصمیمگیریهای راهبردی هاتندس نابت به ترجمه و بنا به مورد انت،ار محدود یا عمومی مجموعهای از متون
راهبردی اقدام میکند .مرکز بررسیهای استراتژیک اگرچه پی،گفتارهای کوتاهی را به ابتدای این گزارشها میافزاید و تالش
دارد تا قرائت تحلیل گران این مرکز از هر گزارش را ارائه نمایدس اما مندرجا این گزارشهرا الزامراب بیرانگر دیردگاههرای مرکرز
بررسی های استراتژیک نیاتند .امید است این اقدام به تعمیق تفکر راهبردی کمک نمایرد .مرکرز بررسریهرای اسرتراتژیک از
هرگونه نقد و نظر و هم چنین دریافت نظرا مخاطبان این مجموعه درباره مندرجا گزارشها استقبال میکند .کارشناسران و
تحلیلگران همچنین میتوانند متون راهبردی را که ترجمه و ارائه آنها به جامعه کارشناسان و تحلیرلگرران راهبرردی ک،رور
مناسب است به این مرکز پی،نهاد کنند.
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رئیسمرکزبررسیهایاستراتژیک 
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از اواخر ژانویه سال 2222س شیوع ویروس کرونای جدید موسوم به کووید 11-به شکل گاتردهای بر فعالیتهای عادی
بنگاه های اقتصادی در چین تأثیر گذاشته است .به همین دلیلس دولت مرکزی و دولتهای ایالتی در چین اقدام به ابالغ مقررا
مختلفی جهت کمک به بنگاههای اقتصادی در این دوران دشوار کردهاند .به منظور درک هرچه بهتر و نیز استفاده از مزایای
مقررا

مربوط به بنگاههای متکی به سرمایهگذاری خارجیس در این مقاله مقررا

مفید در س ح ملی و من قهای در

گوانگدونگس پکن و شانگهای فهرست شدهاند .بیشتر بنگاههای اقتصادی متکی به سرمایهگذاری خارجی در این سه من قه
قرار دارند.
مقررات کشوری
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الف :مقررات مالیاتی
ضربالعجل قانونی ارائه اظهارنامه مالیاتی برای فوریه سال جاری تا  22این ماه تمدید شده است .تمدید مجدد این مهلت در
صور تصویب مراجع ذیربط امکانپذیر است.

ب :مقررات مالی
 .1مالیا های شرکتی
 شرکتهای تولیدکننده تجهیزا مقابله با شیوع بیماری میتوانند مالیا ارزشافزوده مازاد را از پایان دسامبر
 2211به شکل ماهانه بهطور کامل دریافت کنند.
 درآمد حاصل از حمل و نقل مواد و تجیهیزا الزم جهت پیشگیری از شیوع بیماری از مالیا بر ارزشافزوده
معاف است.
 زیانهای وارده بر شرکتها در صنایعی که بیشترین تأثیر را از شیوع بیماری شاهد بودهاندس یعنی حمل و نقلس
اغذیهفروشیس هتلداری و گردشگری را میتوان در یک بازه زمانی ه،تساله تقایم و تثبیت کرد.
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 .2مالیا بر درآمدهای شخصی :تجهیزا مربوط به پیشگیری از شیوع بیماری (اعم از پزشکی یا محافظتی) که توسط
شرکتها در میان کارکنان،ان بدین منظور توزیع شدهاندس جزو درآمد کارکنان محاسبه نمیشوند و لذا از مالیا بر درآمد
معاف هاتند.
 .3الزاما مربوط به شرکتهای تولیدکننده یا اهداکننده تجهیزا پیشگیری از شیوع بیماری به لحاظ صدور مجوزهای
مربوط به صادرا و واردا س تأمین ارز و فاینانس فرامرزی متضمن سختگیریهای کمتری است .تراکنشهای ارزی از
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طریق ابزارهای آنالین مانند نرمافزارهای بانکی مخصوص گوشیهای تللفن همراه قویاب توصیه میشوند .اداره ملی ارز
( )SAFEاستفاده از سامانه پردازش آنالین جهت انجام عملیا ارزی را توصیه کرده است.

پ :منابع انسانی و بیمه تأمین اجتماعی
 .1کارفرمایان میتوانند تمهیداتی از قبیل تعدیل دستمزدهاس تنظیم مرخصیهای ساالنه و روزهای تع یلس درخواست برای
شیفتهای کاریس کاهش ساعا کاری و … را به موعد اجرا بگذارند .توصیه میشود در صور تصمیم به اتخاذ چنین
تمهیداتیس مراتب از قبل به صور مکتوب به کارکنان اعالم و رضایت آنها جلب شود.
 .2پرداخت بیمه تأمین اجتماعی :کارفرمایان در صورتی که به دلیل شیوع بیماری کرونای جدید در پرداخت بیمه تأمین
اجتماعی کارکنان خود تأخیر داشتهاندس میتوانند تا سه ماه پس از پایان دوره همهگیری بیماری مبالغ را بدون متحمل
شدن جریمه پرداخت کنند.
 .3اشتغال
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 شرکتهای بیمهشده با نرخ اخراج صفر یا پایین مجاز هاتند حداقل  02درصد از حق بیمه بیکاری پرداختی سال
گذشته را پس از تأیید مراجع مربوطه دریافت نمایند .آستانه نرخ اخراج برای شرکتهای کوچک و متوسط جهت
بهرهمندی از این امتیاز حداکثر همان میزان کنترل نرخ بیکاری مربوط به م العه شهری در س ح ک،ور در سال
پیش یعنی  0.0درصد است .اگر در شرکتی تعداد کارکنان بیمه شده کمتر از سی نفر باشدس آستانه نرخ اخراج
حداکثر  22درصد کل تعداد کارکنان شرکت خواهد بود .مائولیت تعیین جزئیا بر عهده فرمانداریهای محلی
است.
 ارائه آموزشهای الزم توصیه میشود .در شرایط پیشگیری از شیوع بیماریس شرکتها میتوانند کارکنان خود را
برای شرکت در کارگاههای آموزشی آنالین در خالل بازه زمانی تع یلی و بازیابی سازمان دهند که امکان
تخصیص یارانه به آن نیز وجود دارد.
مقررات استان گوانگدونگ

الف :استان گوانگدونگ
 .1شرکتهای تولیدکننده مواد غذایی از امتیازاتی مانند معافیت از مالیا بر ارزش افزوده برای توزیع سبزیجا س گوشت و
تخم مرغس تعدیل مالیا بر ارزش افزودهس مالیا بر داراییس مالیا استفاده از زمینهای شهری و مالیا استامپ برای
کاالهای ذخیره ملی و نیز تعدیل مالیا بر کاربری زمین برای برخی انبارها برخوردار هاتند.
 .2برای شرکتهای کوچک فعال در صنایع پذیراییس هتلداری و سایر صنایعی که به شد از شیوع بیماریهای ماری
تأثیر میپذیرند و نتواناتهاند بهموقع تولید خود را ازسر بگیرند حاب مورد امتیازا مالیاتی بزرگتری در نظر گرفته شده
است.
2.State Administration of Foreign Exchange
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 .3در مواردی که ایفای کامل تعهدا مالیاتی برای شرکتها به دلیل شیوع بیماری میار نباشدس درصور درخواست خود
این شرکتها از مالیا بر دارایی و مالیا کاربری زمین برای آنها کاسته خواهد شد.

ب :شهر گوانگژو
 .1اشتغال
 نرخ بیمه بیکاری بر مبنای آنچه در زیر میآید تعدیل میشود :نابت پرداخت اصلی  2.0به 2.4س و نابت
پرداخت اصلی  2.2نیز به  2.0کاهش یافته است .این تعدیل تا پایان دسامبر سال  2222معتبر خواهد بود.
شرکتهای تحت پوشش بیمه با نرخ اخراج صفر یا پایین میتوانند حداقل  02درصد از مبلغ پرداختی بابت حق
بیمه بیکاری را که سال قبل پرداخت کردهاندس پس از تأیید مراجع ذیربط دریافت نمایند .خدما آنالین نیز در
دسترس است.
 شرکتهایی که تا پیش از روز دهم فوریه سال  2222در ناحیه هوانگپوس من قه توسعه و من قه فناوریهای
پی،رفته گوانگژو نابت به از سرگیری تولید ماسکس لباسهای محافظتیس عینکهای محافظتیس دماسنجس
تجهیزا ک،ف ویروسس تجهیزا ضدعفونیکنندهس دارو و تجهیزا پزشکی حیاتی اقدام کرده باشندس یارانهای
به مبلغ  222هزار رنمینبی دریافت میکنند .اگر شرکتهای مذکور تا پیش از دهم فوریه برای انجام فعالیتهای
فوقالذکر اقدام به خرید تجهیزا تازه کرده باشندس یارانهای معادل  22درصد قیمت تجهیزا خریداری شده و
تا سقف یک میلیون رنمینبی به ازای هر شرکت به آنها تعلق خواهد گرفت.
 .2کاهش مبلغ اجاره
 برای آن دسته از شرکتهای کوچک و متوسط که امالکی را برای انجام فعالیتهای کاری آفالین از
شرکتهای محلی دولتی اجاره کردهاندس چنان چه در حال حاضر اجاره معوق نداشته باشندس مبالغ اجاره مربوط به
ماههای مارس و فوریه م،مول بخ،ودگی قرار خواهند گرفت.
 آن دسته از فعاالن در بازار عمدهفروشی که م،مول برخورداری از این معافیت هاتندس باید حداقل همین مقدار
معافیت اجاره را برای دو ماه از ماههای م،مول تعهد ماتأجر در نظر بگیرند.

پ :شهر شنژن
 .1اشتغال
 در بازه زمانی شیوع بیماریس شرکتهای بیمه شده که نرخ اخراج کارکنان آنها صفر یا پایین باشد میتوانند پس
از تأیید مراجع ذیربط حداقل  02درصد حق بیمه بیکاری را که برای سال قبل پرداخت کردهاندس دریافت نمایند.
آن دسته از شرکتهای تحت پوشش بیمه که علیرغم مواجهه با دشواریهایی در فعالیتهای،ان نرخ اخراج
کارکنان آنها صفر یا پایین است میتوانند پس از تأیید مراجع ذیربطس حداکثر تا سقف  20درصد از مبلغ بیمه
بیکاری پرداختی برای سال قبل را دریافت کنند .حقوق و مزایای پرداختی توسط شرکتها به کارکنانی که به
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واس ه شیوع بیماری تحت مراقبتهای پزشکی قرار گرفتهاند یا جهت بررسیهای پزشکی قرن ینه شدهاندس در
قالب یارانه و تا سقف  02درصد پایه پرداخت بیمه بازن،اتگی به شرکتها پرداخت میشوند.
 یارانه آموزش :برای آن دسته از شرکتهایی که کارکنان خود را جهت شرکت در آموزشهای مهار های شغلی
در سال  2222سازماندهی کردهاندس میزان یارانه آموزش تا سقف  1022رنمینبی و میزان یارانه ارتقای مهار
نیز به حداکثر  2222رنمینبی افزایش مییابد .شرکتها باید برنامه آموزشی خود را پیش از اجرا به ادارا محلی
نیروی اناانی و امور اجتماعی مربوطه ارسال کنند.
 نرخ هزینه ماکن کاهش خواهد یافت .آن دسته از شرکتهایی که تحت تأثیر شیوع بیماری قرار گرفته و در
کمک به تأمین هزینههای ماکن با م،کل مواجه شدهاندس میتوانند تقاضای کاهش سهم هزینههای ماکن به
حداقل  3درصد را ارائه نمایندس م،روط بر آنکه دوره این کاهش بیش از دوازده ماه نباشد .همچنین این شرکتها
با رعایت همان شرط فوق میتوانند تقاضای تمدید مهلت مربوط به پرداخت این سهم را ارائه نمایند.
 شرکتهایی که تحت تأثیر شیوع بیماری قرار گرفتهاندس میتوانند هزینههای پرداختی بابت شش ماه تاویه
فاضالب را م البه نمایند.
 مراکز تجاری و صنعتی شهر از پرداخت هزینههای پایه مربوط به برق برای ماه فوریه  2222معاف هاتند.
 شرکتهایی که تحت تأثیر شیوع بیماری قرار گرفتهاندس به مد سه ماه از پرداخت مالیا بر دارایی و مالیا
کاربری اراضی شهری معاف هاتند.
 .2کاهش مبلغ اجاره
 آن دسته از شرکتهای غیردولتی که اموال متعلق به دولت را اجاره کردهاند از پرداخت دو ماه اجاره معاف
خواهند بود.
 آن دسته از شرکتهای غیردولتی که امالکی را برای کاربریهای اجتماعی یا پرورش استعدادها اجاره کردهاند از
پرداخت دو ماه اجاره معاف خواهند بود.

ت :شهر ژوهای
آن دسته از شرکت هایی که به دلیل عدم امکان بازگ،ت کارکنان خود از هوبی به محل کارشان در انجام فعالیتهای خود دچار
م،کل شدهاندس میتوانند از دولت بابت تأخیر در ازسرگیری فعالیتها یارانه دریافت کنند .اگر این شرکتها از پنجم فوریه 2222
تا سه ماه پس از پایان رسمی دوره شیوع بیماری کارکنان جدید استخدام و بیمه تأمین اجتماعی آنها را پرداخت کنندس میتوانند
یک بار از یارانه مربوطه استفاده کنند .مقدار استاندارد این یارانه  022رنمینبی به ازای استخدام هر کارمند جدید و حداکثر میزان
این یارانه برای هر شرکت نیز یک میلیون رنمینبی خواهد بود .به شرکتها توصیه میشود برنامههای آموزشی ضمن خدمت را
برای کارکنان خود به موعد اجرا بگذارند .پس از انجام مأموریتهای آموزشی و حصول نتایج پیشبینی شدهس مبلغی به عنوان
یارانه و بر حاب تعداد واقعی شرکتکنندگان در طرح و نیز میزان موفقیت در انجام مأموریت آموزشی مورد نظر به شرکت تعلق
میگیرد .میزان استاندارد برای این نوع از یارانه  32رنمینبی به ازای شرکت هر فرد در هر جلاه است که البته طول هر جلاه
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نباید کمتر از  40دقیقه باشد .حداکثر مقدار این یارانه  1222رنمینبی است .شرکتها باید برنامه آموزشی خود را پیش از اجرا
برای اداره محلی امور اجتماعی و منابع اناانی ارسال نمایند.

ث :شهر فوشان
ت،ویق واردا مواد و تجهیزا مورد نیاز جهت پیشگیری از شیوع بیماری :در بازه زمانی شیوع بیماریس شرکتهای واردکننده
موادی ممانند ماسکس لباسهای حفاظتی و سایر مواد مورد نیاز جهت پیشگیری از شیوع بیماری با روشهای تجاری عادی یا
به واس ه تجار الکترونیکس میتوانند تا سقف  12درصد هزینه واردا را پس از ثبت و تأیید درخواست،ان در این زمینه
دریافت نمایند .حداکثر مبلغ دریافتی برای هر شرکت یک میلیون رنمینبی خواهد بود .شرکتهایی که نیازمند خرید بیمه
اعتباری چین جهت وارد کردن ماسکس لباسهای محافظتی و سایر تجهیزا مربوط به پیشگیری از شیوع بیماری هاتندس
میتوانند کل مبلغ پرداختی مربوط به بیمه را دریافت کنندس اما این مبلغ نباید بیش از  222هزار رنمینبی باشد.

ج :شهر دونگگوان
 .1اشتغال
 شرکتهای تحت پوشش بیمه که نرخ اخراج در آنها صفر یا پایین است میتوانند پس از اخذ تأیید از مراجع
ذیربطس حداقل  02درصد مبلغ بیمه بیکاری پرداختی مربوط به سال قبل را دریافت کنند .شرکتهای تحت
پوشش بیمه که به طور موقت در انجام فعالیتهای خود دچار م،کل شدهاندس اما میزان اخراج کارکنان آنها صفر
یا پایین استس میتوانند حاب قوانین و مقررا ک،وری و استانیس معادل شش ماه مبلغ پرداختی بابت بیمه
بیکاری را دریافت نمایند.
 در بخشهای تولیدس عمدهفروشیس پذیراییس اسکان ماافرانس تجار و خدما س گردشگریس حمل و نقل و  ...که
به شد از شیوع بیماری تأثیر پذیرفتهاندس شرکتها میتوانند پرداخت قبوض مربوط به آب و برق را در بازه
زمانی شیوع بیماری به تأخیر بیندازند.
 آن دسته از شرکتهای واجد شرایط که در خارج از مرزها اقدام به ایجاد مراکز توسعه بازار کردهاندس میتوانند به
ازای هر پروژه یارانهای به مبلغ یک میلیون رنمینبی دریافت نمایندس  02درصد از اقااط معوقه شرکت برای
شرکت در نمای،گاههای مورد تأیید م،مول بخ،ودگی خواهد شدس اما مبلغ این بخ،ودگی به  122هزار رنمینبی
به ازای حضور هر شرکت در هر نمای،گاه محدود خواهد بود.
 پرداخت  22هزار و  02هزار رنمینبی یارانه به ازای هر دستگاه تمام خودکار تولید ماسکهای تاشو و صاف0 .
درصد از قیمت خرید به عنوان یارانه برای تهیه سایر انواع دستگاههای تولید ماسک اختصاص خواهد یافت.
حداکثر میزان یارانه برای هر شرکت سه میلیون رنمینبی خواهد بود.
 .2کاهش بهای اجاره
شرکتهایی که ادارا دولتی یا امالک تحت مالکیت عمومی یا جمعی را اجاره کردهاند از پرداخت دو ماه اجاره معاف
خواهند بود.
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مقررات پکن

الف :مقررات مالیاتی
در پکن نیز به مانند مقررا ملی که در باال به آنها اشاره شدس ضرباالجل ارائه اظهارنامه مالیاتی برای شرکتهای فعال در
بخشهایی که بیشترین میزان تأثیر را از شیوع کرونا پذیرفتهاندس یعنی گرددشگریس اسکانس پذیراییس پخش محصوال
تجاریس حمل و نقلس آموزشس تئاترس سینما و تلویزیونس و ورزشهای روی برف و یخس در صور تأیید مراجع ذیربط تا پایان
ژوئیه  2222تمدید خواهد شد.

ب :بیمه تأمین اجتماعی
مهلتهای تعیین شده قانونی برای ماههای ژانویه و فوریه  2222تا پایان مارس  2222تمدید میشوند.

پ :اشتغال
 شرکتهای تحت پوشش بیمه که نرخ اخراج کارکنان آنها صفر یا پایین باشدس میتوانند معادل شش ماه مبالغ پرداختی
بابت بیمه بیکاری کارکنان خود را با تأیید مراجع ذیربط و بر طبق موازین بیمه بیکاری شهرداریهای پایتختها و نیز
باته به شمار کارکنان دارای بیمه بیکاری دریافت نمایند.
 در مورد شرکتهای کوچک و متوسط مقررا ذیل بر مبنای سیاستهای توسعه صنعتی لحاظ خواهند شد( :الف) اگر
میانگین تعداد کارکنان این شرکتها تا پایان آوریل  2222برابر با متوسط تعداد کارکنان در سال  2211یا باالتر از آن
باشد یا افزای،ی کمتر از  22درصد داشته باشدس م،ول دریافت یک نوبت یارانه خواهند شد .میزان این یارانهس معادل 32
درصد سه ماه حق بیمه تأمین اجتماعی است( .ب) اگر متوسط تعداد کارکنان این شرکتها بیش از  22درصد افزایش
یابدس یارانه مجموع به آنها تعلق میگیرد .میزان این یارانه پرداختی نیز معادل  02درصد سه ماه حق بیمه تأمین
اجتماعی خواهد بود.
 شرکتهایی که حق استفاده از امتیازا فوق را دارند( :الف) اگر کارکنان خود را برای شرکت در آموزشهای مربوط به
مهار های شغلی سازماندهی کنندس به ازای هر نفر مبلغ هزار رنمینبی یارانه دریافت خواهند کرد( .ب) این شرکتها
میتوانند برای ثبت درخواست دریافت این یارانه به سایت مربوطه مراجعه نمایند.
 اگر شرکتها نابت به استخدام بیکاران ثبت شده یا ساکنان مناطق روستایی یا شهری که در یافتن شغل دچار م،کل
هاتندس امضای قراردادهای کار یکساله یا بیشترس پرداخت بیمه تأمین اجتماعی کارکنان و نیز پرداخت دستمزدهایی
حداقل به میزان  1.2برابر حداقل میزان دستمزد کارمندان در پکن کرده باشندس میتوانند جهت بهرهمندی از یارانههای
مربوط به اشتغال و بیمه تأمین اجتماعی درخواست نمایند .مبلغ استاندارد یارانه اشتغال ساالنه  2222رنمینبی به ازای هر
نفر است.
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 تحقیقا و توسعه .در مورد شرکتهای کوچک فعال در حوزه تحقیقا و توسعه در پارک علوم ژونگگوانکونس یارانه
مربوط به هزینههای فعالیتهای تحقیقا و توسعه بر مبنای هزینههای سرمایهای در این بخش محاسبه و پرداخت
میشود .حداکثر میزان این یارانه  222هزار رنمینبی خواهد بود.

ت :کاهش بهای اجاره
 در مورد آن دسته از شرکتهای کوچک و متوس ی که جهت انجام فعالیتهای تولیدی و اجرایی خود اقدام به اجاره
اماکن متعلق به شرکتهای محلی دولتی کردهاندس چنانچه طبق الزاما تعیین شده توسط دولت به کار خود ادامه دهند
یا کار خود را تع یل کنندس در صورتی که موازی کاری در آنها اندک یا صفر باشدس از پرداخت اجاره مربوط به ماه فوریه
 2222معاف خواهند بود.
 آن دسته از شرکتهای کوچک و متوسط که برای انجام کاب و کارهای آفالین اقدام به اجاره امالک متعلق به
شرکتهای محلی دولتی کرده باشندس از پرداخت  02درصد اجاره مربوط به فوریه  2222معاف خواهند بود.
مقررات شانگهای

الف :بیمه تأمین اجتماعی
در شانگهای نیز م ابق با مقررا مالی که در باال به آنها اشاره شدس تاریخهای آغاز و پایان پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی
برای کارکنان و از جمله بیمه ساالنه کارکنان بخشهای پزشکی به مد سه ماه تمدید میشوند .تاریخهای جدید آغاز و پایان
پرداخت حق بیمه به ترتیب اول ژوئیه و  32ژوئن  2222هاتند (پرداخت بیمه ساالنه تأمین اجتماعی نیز بر همین اساس تا اول
ژوئیه  2222تمدید میشود).

ب :اشتغال
 آن دسته از شرکتهای تحت پوشش بیمه که نرخ اخراج کارکنان در آنها پایین یا صفر است میتوانند پس از تأیید
مراجع ذیربطس  02درصد مبالغ حق بیمه پرداختی بابت بیمه بیکاری کارکنان خود در سال  2211را دریافت نمایند .نرخ
بیمه پزشکی برای کارکنان به طور موقت در سال  2222به میزان  2.0درصد کاهش پیدا میکند.
 آن دسته از شرکتهایی که شیوع بیماری بر فعالیتهای آنها تأثیر داشته استس چنان چه کارکنان خود (شامل کارکنان
اعزامی) را در طول دوره تع یال برای شرکت در جلاا آموزشی آنالین سازماندهی کنندس یارانهای به میزان 10
درصد کل هزینههای برگزاری دورههای آموزشی دریافت میکنند .هزینه برگزاری این دورهها نباید بیش از  022یوان به
ازای هر شخص در هر برنامه آموزشی باشد .شرکتها باید جهت برخورداری از این یارانه مدارک مربوطه را به وزار
منابع اناانی و تأمین اجتماعی ارسال نمایند.
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پ .کاهش بهای اجاره
آن دسته از بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط که برای انجام فعالیتهای تولیدی و اجرایی خود امالکی را از شرکتهای
محلی دولتی اجاره کردهاندس از پرداخت اجاره دو ماه فوریه و مارس  2222معاف خواهند بود .به ادارا و پاساژهای خرید
پارکهاس مراکز بزرگ تجاری و  ...توصیه میشود مبلغ اجارهبها را برای اجارهکنندگان خود کاهش داده یا به طور کلی آنها را از
پرداخت آن معاف نمایند.

ت :یارانههای مربوط به مواد مورد نیاز جهت جلوگیری از شیوع بیماری
 یارانههای کمکی در عرصه فناوری :شرکتهای فعال در زمینه تأمین اقالم اض راری معادل  22-02درصد معادل کل
سرمایهگذاری خود در زمینه انتقال تجارب فنی از طریق تولید اقالم مورد نیاز جهت پیشگیری از شیوع بیماری یارانه
دریافت خواهند کرد.
 این شرکت ها( :الف) چنان چه به سفارش دولت اقدام به تولید مواد مورد نیاز جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرده
باشندس مبلغ سرمایهگذاری آنها جهت ارتقای ظرفیت تولید م،مول دریافت یارانه خواهد بود .این یارانه حداکثر 122
درصد این مبلغ را شامل میشود( .ب) پس از پیشگیری از شیوع بیماریس چنانچه ادامه فروش مواد تولیدشده به
سفارش دولت برای این شرکتها واقعاب دشوار باشدس دولت آنها را خریداری خواهد کرد.
 در مورد اقالم پزشکی وارداتیس مازاد واردا این اقالم پس از استفاده از تمامی اقالم مورد نیاز حاب قوانین و مقررا
جزو اموال شهرداری خواهد بود.
 در مورد سایر تجهیزا مربوط به پیشگیری از شیوع بیماری نیز اگر فروش آنها پس از پایان دوره شیوع بیماری دشوار
باشدس فرمانداری پس از تأیید مراجع ذیربط نابت به خریداری آنها اقدام خواهد کرد.
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