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 مديران محترم شركت هاي عضو انجمن 
 

 مقابله با بحران كرونا ويروس  تمهيداتموضوع: 
 

 با سالم؛

احتراما، نیک می دانید چند روزی است کشور عزیزمان ایران درگیر بیماری همه گیر کرونا گردیده است و        

سربازان خط مقدم بهداشت و درمان میهن شبانه روز به مصاف این میهمان ناخوانده رفته تا مردم گرانقدر ایران ، 

یماری چهره آشکار کرده، جوسازی و تاثیرات سوء روانی خاطری آسوده یابند . آنچه متاسفانه امروز بیش از اصل ب

حاصل از شایعات بی پایه و اساسی است که امنیت روحی و روانی جامعه را هدف قرار داده است . رسالت اجتماعی ما 

ایجاب می کند با عنایت به اهمیت حوزه کسب و کار که نقطه ثقل تجارت خارجی کشور می باشد بویژه در شرایط 

ی حاضر ، بیش از پیش به پارامترهای مدیریت بحران توجه کرده و از راهکارهای آزموده شده ابتداء برای تحریم

حفاظت از منابع انسانی بعنوان اصلی ترین سرمایه فعالیتی و سپس استمرار ، حفظ کمیت و کیفیت خدمات و فعالیت 

خاطر آحاد مردم در تامین مایحتاج بهداشتی،  های حرفه ای، آنهم با رویکرد حمایت از اقتصاد ملی و رفع دغدغه

درمانی، غذائی و .... تمهیدات الزم را بیندیشیم  . اخیرا بعضی از همکاران معزز با ابراز نگرانی از شیوع کرونا ویروس 

تقاضای ورود انجمن به مباحثی هم چون تعطیلی موقت شرکتها یا تغییر مکانیزم مراجعات حضوری به فعالیت های 

زی داشته اند . هرچند این اتفاق می تواند آزمونی برای ارتقاء کیفی خدمات، کاهش هزینه ها و توسعه منابع ) در مجا

آینده ( بر بستر دورکاری گردد . لیکن بنظر می رسد باید با تأمل بیشتری بویژه در بخش زیر ساخت های قائم به 

داشته باشیم . البته در این راستا شاهد تعدیل ساعات  مشتریان حقیقی و حقوقی بعنوان ذینفعان حوزه فعالیت ،

فعالیت اداری از سوی بعضی از مجموعه ها بویژه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مستند به نامه شماره 

هستیم که می تواند بر اساس سیاست های داخلی هر یک از اعضاء ضمن توجه  30/61/6689مورخ  891689/69/18

مطالب پیش گفته مالک تشخیص واقع گردد . ولی آنچه مهم است ایمان و اعتقاد به عبور از این بحران با حمیت و  به

 عرق ملی، که می بایستی مبنای هر اقدام و عملی قرار گیرد .
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