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 (8) کرونا ويروسمقابله با شیوع درباره 

 بررسی آثار اقتصادی و پیشنهادهايی برای مديريت تبعات آن 

 (اول شيراي)و

 

 

 

 
 

 مقدمه

بسیاری .. .ها، مراکز خدماتي ونظیر فروشگاه کن عموميانگراني مردم از ورود به امو  شیوع ویروس کرونا با

رسد نظر ميبهمواجه شدند.  کاالها و خدمات خودفروش تقاضا و وکارها با کاهش کسباز مشاغل و 

در  یو اقتصاد شهر هابخش ریبا سا سهیآن در مقا یهابخشریرا بخش خدمات و ز بیآس نیشتریب

و شاغل در  ریپذبیآس یهاو گروه انیبا کارفرما سهیکارگران در مقا زیو ن یيبا اقتصاد روستا سهیمقا

 . خانوارها متحمل خواهند شد ریبا سا سهیدر مقا یشهر يررسمیبخش غ

 يبررس به زمانهم طوربه دیبا شوديکرونا به اجرا گذاشته م وعیکنترل ش یکه برا ياستیس هرگونه

 رد،یگيو مردم که صورت م هاوکارکسب از يتیحما استیس هرگونه مقابل در و بپردازد زین آن یاقتصاد آثار

 کمک کند.  زیکرونا ن وعیبه کنترل ش یياجرا استیمعطوف به آن باشد که س زمانهم طوربه دیبا

 یک در غیرضروري اجتماعي تعامالت حداكثري كاهش ،کرونا وعیکنترل ش یبرا يشرط اصل

است که البته  های اقتصادی غیرضروریتعطیلي بسیاری از فعالیت امر این الزمه. بود خواهد آینده ماه

 . کرد خواهد تحمیل مختلف اقشار به را اقتصادی هایهزینه

 پس( ادرات و اقتصادی هایبنگاه )تعطیلي تعطیلي این ادامه که داشت توجه باید خصوص این در

 تعطیالت فرصت از استفاده اما باشد، داشته پي در سنگیني اقتصادی تبعات تواندمي نیمه اول فروردین از

 دو يزمانهم. افتاد هم چین در اتفاق این مشابه. بدهد کاهش را هزینه این حدی تا تواندمي نوروزی

 را قرنطینه اقتصادی هزینه حدودی تا جدید، سال تعطیالت و شهرها از بسیاری در نشینيخانه هفته

 هایيسیاست باید آن با زمانهم اما آمد، خواهد کرونا کنترل کمک به عید، تعطیالت بنابراین. داد کاهش

 . شود گذاشته اجرا به تقاضا تحریک همچنین و یافتهکاهش درآمدهای جبران برای

 یبرا قرنطینه خانگي که یهااستیس لیدل)به است کار یروین عرضه به شوک کی يطرف از کرونا شوک

 یتقاضا کاهشکاالها و خدمات )هم از جهت  تقاضایشوک به  ي( و از طرفی ضروری استماریب وعیشکنترل 

 .شود( قلمداد ميمختلف عیصنا نیب تقاضا یيجاهجابجهت  ازهم  و و به تعویق افتادن خریدهای غیرضروری کل

که نیازمند  است تأمین رهیاز اختالل در زنج یریموضوع در شوک سمت عرضه جلوگ نیترمهم

 یبرا راهکار نیبهترسوی دیگر، از .دهي نیروی کار استی تأمین سرمایه در گردش و سامانهاسیاست
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پرداخت  یبرا زهیانگ جادیا و کارگران یکاریب از یریجلوگسو از یک ،کل یتقاضا کاهش از یریجلوگ

 . است فیضع اقشار از يتیحما چتر جادیا سوی دیگراز و ،آنها انهیماه حقوق

جهت  ارهاراهک ویروس کرونا و ارائه برخيشیوع اختصار به بررسي آثار اقتصادی ین گزارش بهدر ا

 ائهار يشنهادهایپ .شده استپرداخته دیده نوکارهای زیامدیریت آثار اقتصادی و حمایت از کسب

 : نظر قرار گیردباید با مالحظه دو نكته زیر مد گزارش نیا در شده

است كه منجر به حفظ  یيهاتیبر حما تیلووا وكارها،كسب از تیحما يشنهادهایپ در. 1

 شود.  و عدم اخراج یا تعدیل آنها كار يروین

 كنترل ضمن كه استهایي تیحما در تیلووا فیضع اقشار از تیحما شنهادیپ در. 2

 .شود كل يتقاضا کیمنجر به كسب درآمد ثابت و تحر كرونا، وعیش

 

 هاي اقتصاديشیوع ویروس كرونا بر حوزهآثار . 1

 كالن اقتصاد محیط. 1-1

را نشان  يمناسب تیاقتصاد کالن وضع یرهایا معضل کرونا مواجه شده که متغب يدر حال رانیا اقتصاد .1

 ي، در حدود منف1398ماهه نخست سال 9در  یرشد اقتصاداعالم مرکز آمار ایران اساس . بردادندينم

نرخ تورم نقطه به نقطه  ن،یاست. همچن بودهصفر  باًیتقر زیبدون نفت ن یدرصد بوده و رشد اقتصاد 6/7

 یو کسر داردلحاظ منابع در تنگنا قرار دولت به سوی دیگراز. بوده است درصد 25ماه بهمن انیدر پا زین

 یهانهیهز ،يطیشرا نیاست. در چن 1399سال  یبرا رانیاقتصاد ا مهماز معضالت  يکیبودجه دولت 

 یهااقتصاد را با تورم تواندياز آن، م يناش دیکاهش تول نیکرونا و همچن يدمیشده در اثر اپ لیتحم

درآمد  دیکاهش شد ایاز مشاغل و  يرفتن برخ نیمواجه سازد. از ب ترنییپا یاقتصاد یباالتر و رشدها

مانند  گریمشاغل د يبرخ گر،یو از طرف د شودمي یها باعث کاهش رشد اقتصاداز بخش يدر برخ

 خواهند داشت.  باالیيرشد  يبازه زمان نی. در ا..و يمواد بهداشت داتیتول

 از یک طرف .سازديم مواجه تقاضا شوک با هم و عرضه شوک با هم را اقتصاد کرونا، از يناش شوک. 2

 است شده جادیا يمشکالت زین دیتول هیاول مواد تأمین در گرید طرف از و افتهی کاهش کار یروین عرضه

 لیوکارها، منجر به تعدکسب يلیط. شوک عرضه، شوک تقاضا را به همراه خواهد داشت. تع)شوک عرضه(

 نانیعدم اطم گریو کاهش درآمد خانوار، کاهش تقاضا را به همراه دارد. از طرف د شوديکار م یروین

 ی ترغیبررضرویاقالم غ دیانداختن خر قیو به تعو شتریانداز بپس میخانوار را به تصم نده،یآ بهنسبت 

 . دشويم بیشتری را موجبکل  یامر کاهش تقاضا نی. همکنديم

الزم است تا تشدید شود و لذا  هاو تحریم ی ناشي از شوک ارزیاقتصاد رکود روديم انتظار نیبنابرا. 3
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 مواجه يمال یکه دولت با تنگنا يطی. در شراردیصورت گوکار هم از خانوار و هم از کسب يتیحما یهااستیس

 یهانهیهز شیبا افزا ي،نفت یهاوردهافر و نفت متیقکاهش  و میاز تحر يناش یبر کاهش درآمدهاو عالوه بوده

 . استشدت محدود به يتیحما یهااستیس یبرا منابعست، ا روهروب زینکرونا از  يناشبهداشتي و درماني 

ی حمایتي هاسیاستاجرای اتخاذ شده و از  نهیبه ،يتیحما یهااستیس که است مهم اریبس روازاین .4

 نهیابع با هزمن نیا احتمال قوی، هب رای، زکور )نظیر تخصیص ارز ترجیحي به برخي کاالها( اجتناب شود

شتغال ا کاهش از یریجلوگ قیطر از کل یتقاضا شیافزا یهااستیس بر این اساساند. شده تأمین تورم

  .شودارائه مي هاکه در بخش پیشنهاد رندیگ قرار تیلووا در دیبا خانوار درآمدو 

 

 بازرگاني  حوزه. 2-1

 :شودمي بینيپیش زیر شرایط و دادهارخ نیز خدمات و کاالها توزیع و بازرگاني حوزه در

منطقه و کاهش صادرات کشور و بستن  کنندگان کاالهای ایراني در کشورهایهراس مصرف .1

ویژه ترکیه، جمله عراق، افغانستان و ترکیه و مرزهای هوایي بهمرزهای زمیني توسط کشورهای منطقه از

  .امارات به بهانه کرونا و گرجستان

مواد ماسک و جمله از پیشگیریدرمان و و داروهای بهداشتي برای  اقالمتنظیم بازار  .2

خوبي انجام نگرفته است. به... ها وانواع ویتامین های تقویت ایمني بدن،قرصدست، کننده عفونيضد

رغم گذشت بیش از سه هفته از اعالم شیوع این سفانه عليأحاکي از آن است که متمشاهدات میداني 

نظیم نماید ت نحو مطلوببه نتوانسته است بازار این محصوالت را تنظیم بازار ویروس در کشور، هنوز ستاد

 1.اندای با احتکار و عدم عرضه به سودهای کالني دست یافتهو عده

ز ا يبرخ یاستبا توجه به سبرخي کاالهای اساسي و لوازم بهداشتي قاچاق  یشاحتمال افزا .3

 از طرف دیگر. ی ارزیهاسیاستی از طرفي و سازیرهذخ یشدر افزا یههمسا یکشورها

 

 يحوزه ارز. 3-1

 :اثر بگذاردارز بازار بر تواند ميهای مختلف کانالکرونا از ویروس 

 منفي اندازچشم و جهان بزرگ اقتصادهای اکثر در کرونا شیوع به توجه با: نفت قیمت کاهش .1

 یدرصد 30کاهش حدود  و الملليبین هایبورس شاخص سابقهکم و شدید کاهش در که دنیا اقتصاد

بوده  ؤثرم)البته منازعات میان صادرکنندگان نفت هم در این کاهش شدید  قیمت نفت نمایان شده است

 های ارزی کشور بیش از گذشته شود. ممکن است محدودیت است(،

مواد الت خام و ومحصهای جهاني و قیمت نفت، قیمت بورسشاخص با توجه به کاهش شدید  .2

                                                 
تومان عرضه گردد در حالي كه  500تا  410به گفته رئيس اتاق اصناف كشور قيمت هر ماسك غيرفيلتردار بايد بين بنا. 1

 ها به فروش رسيده است. هزار تومان نيز اين ماسك 10مشاهدات ميداني حاكي از آن است كه تا 
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که با توجه به این خواهد یافت.دهد نیز کاهش ما را تشکیل مي ينفتغیر اولیه که بخش عمده صادرات

عکس سهم واردات این نوع مواد کم است و با سهم مواد خام و اولیه در صادرات غیرنفتي ما زیاد و بر

فرض این که تعدیل کاهشي قیمت کاالهای نهایي کمتر از قیمت کاالها و مواد اولیه است، توازن صادرات 

 .هم خواهد خوردطرف صادرات به به ضررکشور غیرنفتي و واردات 

ستان و عراق، افغان یژهوبا توجه به شیوع کرونا در ایران و احساس خطر کشورهای همسایه به .3

 براینفتي از کانال صادرات غیرمنابع ارزی  ایجاد ،و محدود کردن صادرات ایران به کشورشان یهترک

 . شودمواجه  تيبا مشکال ممکن است کشور

ید منجر به کاهش تقاضای ارز شب ع های خارجيواسطه ایجاد محدودیت در مسافرتبه کرونا .4

  .ه استناشي از کاهش سفرهای خارجي شد

 

 بازار سرمایه حوزه. 4-1

 :دعد مدنظر قرار داتوان در دو بُدر حالت کلي اثرات ویروس کرونا بر بازار سرمایه را مي

دهد؛ قرار ميیر تأث ای موجود در بازار سهام را تحتهبنگاهپارامترهای اقتصادی و مالي ابعادی که . 1

 ،هافروش، تولید و سودآوری بنگاهمانند 

 .در بازار سرمایهها مربوط به معامالت سهام بنگاهابعاد . 2

ود که شمنظور بررسي دقیق آثار ویروس کرونا بر بازار سرمایه الزم است به این نکته دقت به

ندگاری در کشور و کشورهای همسایه به چه میزان است. چنانچه این ویروس ما ماندگاری این ویروس

ا ریسک یعنوان یک شوک اقتصادی توان اثرات مالي و اقتصادی این ویروس را بهکمي داشته باشد؛ مي

ویروس بر بازار  در نظر گرفت که ماندگاری اندکي در بازار سرمایه خواهد داشت. به بیاني دیگر؛ اثر این

شود که سبب مي ـ که همان هیجاني یا احساسي معامله کردن افراد استـ  سرمایه شامل بُعد دوم اثرات

اند مسیر شود که با غلبه بر این ویروس؛ بازار بتوبیني ميموقت خواهد بود. پیش طوربهکاهش شاخص 

 طبیعي خود را طي کند. 

عد اول را نیز بُعد دوم؛ بر بُه باشد؛ اثرات آن عالوهچنانچه این ویروس ماندگاری زیادی در کشور داشت

سهام که همان  شود. به بیاني دیگر؛ با پایداری ویروس کرونا پارامترهای اصلي تعیین ارزش قیمتشامل مي

 :استرد زیر گیرد. بُعد اول شامل مواقرار ميتأثیر  شان است؛ تحتو سودآوریها جریان نقدی آتي بنگاه

کشورها  دلیل بسته شدن مرزها یا ممنوعیت واردات از سایرکاهش و توقف صادرات محصوالت به .1

 .انجامدمي فروش و درآمدتولید، که به کاهش 

 .هادلیل کاهش عرضه مواد اولیه از سایر بنگاهکاهش تولید محصوالت به .2

 .ها(ارخانهکاری و یا تعطیلي موقت کدلیل کاهش نیروی انساني )کاهش شیفت کاهش تولید محصوالت به .3

نهایت به کاهش ارزش ها و درکاهش تولید، درآمد، سود شرکت تواند منجر بههای فوق ميپدیده
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 قیمت سهام در بازار و کاهش شاخص بازار سرمایه بینجامد.

ویروس ین ا؛ شیوع که صنایعي مهم در بازار سرمایه هستند البته در صنایع دارویي و مواد خوراکي

محسوب های دارویي که صنعت مهمي در بازار سرمایه در شرکت اثرات متفاوتي خواهد داشت. مثالً

به افزایش  افزایش تقاضای بازار ایجاد خواهد شد که این مهم دلیلبهشوند؛ افزایش فروش محصوالت مي

 درآمد و سودآوری خواهد انجامید. 

 :اشتدنیز به سه دلیل افزایش تقاضای محصوالت وجود خواهد های مواد خوراکي در شرکتهمچنین 

 طوربهه تر از محصوالتي است کای پاکدر بین مردم این دید وجود دارد که محصوالت کارخانه .1

 .شودای و غیراستاندارد عرضه ميفله

د که شهرها ترس از شیوع بیماری؛ این برداشت را داشته باشن دلیلبهای از مردم ممکن است عده .2

 .مواجه گردد اخاللمحصوالت با دسترسي و عرضه قرنطینه شود و 

ها و انهمنظور جلوگیری از شیوع بیماری؛ کارخاین برداشت در برخي افراد وجود دارد که به .3

اب محصوالت سالم و بهداشتي و کمیکه به کاهش تولید دهند های کاری را کاهش ميها شیفتشرکت

 شدن آن خواهد انجامید. 

اند مقداری توان انتظار داشت که رشد صنایع دارویي و غذایي در بازار سرمایه بتومي بدین ترتیب

 از کاهش شاخص بازار را جبران کند.

 

 رد و گردشگريهاي خُوكاركسب حوزه. 1-5

ویژه در فصل خرید شب عید از تولیدی و خدماتي به رد، اعمکارهای خُوکاهش خرید مردم از کسب .1

رد وابسته به آن است. با میلیون واحد صنفي و صدها هزار واحد تولیدی کوچک و خُ چهارکه حیات 

 2ردوکارهای خُکسب ویژهبهوکارهای زیادی ادامه این روند و تعلیق قراردادهای کاری، ممکن است کسب

 تعطیل شده و بیکاری بیش از پیش افزایش یابد. 3و کوچک

ل و وکارهای حوزه گردشگری داخلي و خارجي )توریسم ورودی( که یکي از موتورهای اشتغاکسب. 2

زا نیز متوقف تعطیل شده و چرخ این صنعت اشتغال شوند، عمالًرشد در دوران تحریم محسوب مي

و ها ، باالدستيونقلحملجمله هتل، جیره وابسته به آن )ازهای فراواني در زنشود و واحدها و فعالیتمي

 دهند. دیده و کارکنان آنها ممکن است کار خود را از دست ب...( آسیبهای صنعت غذا ودستيپایین

شیوع  توجه به روند ها؛ باچک تسویهدر سنت بازار ایران، اسفندماه هم زمان فروش است و هم  .3

ها دن چکای از پاس نششود زنجیرهبیني مي..، پیش.های تردد و سفر ومحدودیت بیماری و لزوم تشدید

 ایجاد و کثیری از تجار و صاحبان حرف دچار مشکالت حاد شوند.

                                                 
2. Micro 

3. Small 
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 اقتصادي هايبخش سایر بر غیرمستقیم و مستقیم اثرات ارزیابي. 6-1

های بخشجمله بسیاری از زیراز وکارهای مختلفينتیجه شیوع ویروس کرونا، کسبچنانکه بیان شد، در

بر ها بخش اند. با این حال ارزیابي اثر کاهش تقاضای اینشدهرو روبه خدمات با مشکل جدی در تقاضا

 سزایي برخوردار است. نیز از اهمیت بها سایر بخش

 بیشترین کههایي بخشمرکز آمار ایران،  1390داده ـ ستانده در جداول زیر با استفاده از جدول 

یط کنوني ثیرپذیری بیشتری از شراأزیربخش خدمات )که ت 16 با را غیرمستقیم و مستقیم پسین پیوند

دلیل تعطیلي یا هایي است که بهدهنده بخشسطر اول جداول نشان اند( نشان داده شده است.داشته

دهنده ترتیب نشانسطرهای جدول بهسایر  اند.دیده مستقیم از شرایط فعلي آسیب طوربه ،کاهش تقاضا

رو خواهند شد. هبا مشکل تقاضا روب ،اول های مندرج در سطربخش نتیجه مشکلِهایي است که دربخش

جز ، بفروشيخُردهفروشي و عمده» هایفعالیت کاهشپذیر های آسیبترین بخشعنوان مثال عمدهبه

 ونقلحمل»، «خدمات واحدهای غیرمسکوني» هایترتیب بخشبه ،«موتورسیکلتموتوری و  وسایل نقلیه

 «از طبیعيگاستخراج نفت خام و »و  «بانک»، «تولید، انتقال و توزیع برق»، «آهنجز راهزمیني بار ب

 نقلیه وسایلجز ، بفروشيخُرده فروشي وعمده» بخشکه در صورت کاهش تولید  ابدین معن خواهد بود.

یب هایي خواهند بود که دچار آسترین بخشترتیب مهمهای مذکور بهبخش ،«موتوری و موتورسیکلت

 .خواهند شد

دماتي، خزیربخش  16 وضعیت موجود و رکود فعالیت این د با تداومندهواقع این جداول نشان ميدر

ل رکود تقاضا نیز با مشکها آن فعالیت ،نیز اصابت کرده و با وقفه های بعدیاین کاهش تقاضا به زنجیره

هرچند ممکن ها خصوص از این منظر با اهمیت است که برخي فعالیترو خواهند شد. این موضوع بههروب

دور از انتظار ها بیني رکود این فعالیتنشده باشند، اما پیشرو روبه است در حال حاضر با مشکل جدی

 اندیشي کرد. اکنون بایستي برای آنها چارهبود و از همنخواهد 

های بعدی پذیر درگامهای آسیبها با یکدیگر، عمده بخشعلت ارتباطات این زیربخشهرچند به

های صنعت و برخي زیربخشدهد های خدماتي خواهند بود، با این حال این نتایج نشان مينیز زیربخش

نتیجه کاهش پذیر درهای آسیبترین بخشعنوان مثال عمدهخواهند شد. بهثر أمت کشاورزی نیز کامالً

، غذایي محصوالت ساخت هایترتیب بخشخدمات مربوط به غذا و آشامیدني، بههای فعالیت

 انهیسال محصوالت کاشت، شکار و ابریشم کرم پرورش زنبورداری، دامداری،، فروشيخُرده و فروشيعمده

 خواهد بود.  غیرمسکوني واحدهای خدماتو  (زراعت)

ده ثر نشبار چندان از شرایط موجود متأونقل حملرسد نظر ميچند در حال حاضر بههمچنین هر

فروشي و دهد در صورت کاهش قابل توجه تقاضای بخش عمدهاست، اما نتایج جداول مذکور نشان مي

 بار خواهد بود. ونقل حملهای اثرپذیر، بخش ترین بخشفروشي، یکي از مهمردهخُ
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 (اول قسمت) اندداشته كرونا شیوع از يشتریب يریرپذیثأت كه خدمات ربخشیز 16 با میرمستقیغ و میمستق نیپس وندیپ نیشتریب داراي يهابخش شناسایي .1 جدول

 

و  فروشيعمده

 جزب ،فروشيخُرده

 و يموتور هینقل وسایل

 كلتیموتورس

 و تور خدمات

 يهاانسژآ

 يمسافرت

 خدماتي هايفعالیت

 و غذا به مربوط

 آشامیدني

 و ورزشي هايفعالیت

 تفریحي

 و يپزشك يهاتیفعال

 خصوصي يدندانپزشك

 ينیزم ونقلحمل

 آهنراه جزب مسافر
 جا تأمین هوایي ونقلحمل

 پسین بخش

 دیدهآسیب

 اول رتبه در

 واحدهای خدمات

 غیرمسکوني

 واحدهای خدمات

 غیرمسکوني
 یيغذا محصوالت ساخت

 واحدهای خدمات

 غیرمسکوني

و  فروشيعمده

وسایل  بجز ،فروشيخُرده

و  یموتور هینقل

 کلتیموتورس

 و کُک ساخت

 از حاصل یهافراورده

 نفت پاالیش

 یهاتیفعال و یانباردار

 ونقلحمل يبانیپشت

و  فروشيعمده

وسایل  بجز ،فروشيخُرده

و  یموتور هینقل

 کلتیموتورس

 پسین بخش

 دیدهآسیب

 دوم رتبه در

 بجزبار  ينیزم ونقلحمل

 آهنراه

 و عمومي امور

 یشهر خدمات

و  فروشيعمده

وسایل  بجز ،فروشيخُرده

 و یموتور هینقل

 کلتیموتورس

 توزیع و انتقال د،یتول

 برق

 واحدهای خدمات

 غیرمسکوني

 گاز و خام نفت استخراج

 يعیطب

 و کُک ساخت

 از حاصل یهافراورده

 نفت پاالیش

 یيغذا محصوالت ساخت

 پسین بخش

 دیدهآسیب

 سوم رتبه در

 توزیع و انتقال د،یتول

 برق

 ينیزم ونقلحمل

راه بجزمسافر 

 آهن

 ،یزنبوردار ،یدامدار

 و شمیابر کرم پرورش

 شکار

و  فروشيعمده

 بجز ،فروشيخُرده

 و یموتور هیوسایل نقل

 کلتیموتورس

 و مواد ساخت

 یيایمیش یهاوردهاَفر

 محصوالت ساخت

 يپالستیک و يالستیک

 گاز و خام نفت استخراج

 يعیطب

 توزیع و انتقال د،یتول

 برق

 پسین بخش

 دیدهآسیب

 رتبه در

 چهارم

 بانک بانک
 انهیسال محصوالت کاشت

 (زراعت)

 و مواد ساخت

 یيایمیش یهافراَورده

و نصب  ریتعم ساخت،

ساخته  یمحصوالت فلز

و  آالتنیماش بجزشده، 

 زاتیتجه

 وسایل تعمیر و فروش

 و موتوری نقلیه

 موتورسیکلت

و  فروشيعمده

وسایل  بجز ،فروشيخُرده

و  یموتور هینقل

 کلتیموتورس

 و مواد ساخت

 یيایمیش یهافراَورده

 پسین بخش

 دیدهآسیب

 پنجم رتبه در

 گاز و خام نفت استخراج

 يعیطب

 و انتقال د،یتول

 برق توزیع

 واحدهای خدمات

 غیرمسکوني

 و کُک ساخت

 از حاصل یهافراورده

 نفت پاالیش

 محصوالت ساخت

 فوالد و آهن ياساس

و  فروشيعمده

وسایل  بجز ،فروشيخُرده

 و یموتور هینقل

 کلتیموتورس

مسافر  ينیزم ونقلحمل

 آهنراه بجز

 انهیسال محصوالت کاشت

 )زراعت(

 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش __________________________________________________________________________________________ 

 

 

8 

 (دوم قسمت) اندداشته كرونا شیوع از يشتریب يریرپذیثتأ كه خدمات ربخشیز 16 با میرمستقیغ و میمستق نیپس وندیپ نیشتریب داراي يهابخش شناسایي .2 جدول

 

 تولید فعالیت

 ،سینمایي هايبرنامه

 انتشار و صدا ضبط

 ...و موسیقي

 امالك دالالن خدمات

 مستغالت و

 و هیكرا هايفعالیت

 اجاره

 ابتدایي آموزش

 خصوصي

 متوسطه آموزش

فني و فني و يعموم

 خصوصي ايحرفهو

 خصوصي يعال آموزش

 و موزه كتابخانه،

 هايفعالیت سایر

 هنري و فرهنگي

 وسایل تعمیر و فروش

 و موتوري نقلیه

 موتورسیكلت

 پسین بخش

 در دیدهآسیب

 اول رتبه

و  فروشيعمده

 بجز ،فروشيخُرده

و  یموتور هیوسایل نقل

 کلتیموتورس

 واحدهای خدمات

 غیرمسکوني

 واحدهای خدمات

 غیرمسکوني

مسافر  ينیزم ونقلحمل

 آهنراه بجز

مسافر  ينیزم ونقلحمل

 آهنراه بجز

و  فروشيعمده

وسایل  بجز ،فروشيخُرده

و  یموتور هینقل

 کلتیموتورس

 واحدهای خدمات

 غیرمسکوني

 یموتور هینقل لیوسا ساخت

 و ونقلحمل زاتیتجه ریسا و

 آنها يالحاق لیوسا و قطعات

 پسین بخش

 در دیدهآسیب

 دوم رتبه

 محصوالت کاغذ، ساخت

 چاپ و یکاغذ
 مخابرات

 یهاتیفعال و یانباردار

 ونقلحمل يبانیپشت

 واحدهای خدمات

 غیرمسکوني

و  فروشيعمده

وسایل  بجز ،فروشيخُرده

و  یموتور هینقل

 کلتیموتورس

مسافر  ينیزم ونقلحمل

 آهنراه بجز

و  فروشيعمده

 بجز ،فروشيخُرده

 و یموتور هیوسایل نقل

 کلتیموتورس

 یهافراورده و کُک ساخت

 نفت پاالیش از حاصل

 پسین بخش

 در دیدهآسیب

 سوم رتبه

 ،يسینوبرنامه خدمات

 یهاتیفعال و مشاوره

 رایانه به مربوط

و  فروشيعمده

 بجز ،فروشيخُرده

و  یموتور هیوسایل نقل

 کلتیموتورس

 برق توزیع و انتقال د،یتول

و  فروشيعمده

 بجز ،فروشيخُرده

و  یموتور هیوسایل نقل

 کلتیموتورس

 هینقل لیوسا ساخت

 زاتیتجه ریسا و یموتور

 و قطعات و ونقلحمل

 آنها يالحاق لیوسا

 واحدهای خدمات

 مسکونيغیر

 کاغذ، ساخت

 و یکاغذ محصوالت

 چاپ

 گاز و خام نفت استخراج

 يعیطب

 پسین بخش

 در دیدهآسیب

 چهارم رتبه

 و مواد ساخت

 یيایمیش یهافراَورده

 توزیع و انتقال د،یتول

 برق

و  فروشيعمده

وسایل  بجز ،فروشيخُرده

و  یموتور هینقل

 کلتیموتورس

 و مواد ساخت

 یيایمیش یهافراَورده

 یهافراَورده و مواد ساخت

 یيایمیش

 یهافراَورده و مواد ساخت

 یيایمیش

 و مواد ساخت

 یيایمیش یهافراَورده

 واحدهای خدمات

 غیرمسکوني

 پسین بخش

 در دیدهآسیب

 پنجم رتبه

بار  ينیزم ونقلحمل

 آهنراه بجز
 بانک هاساختمان سایر

 محصوالت ساخت

 فوالد و آهن ياساس

 ياساس محصوالت ساخت

 فوالد و آهن
 استخدام یهاتیفعال بانک

 ،فروشيخُردهو  فروشيعمده

و  یموتور هیوسایل نقل بجز

 کلتیموتورس
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  یي براي كاهش تبعات اقتصادي شیوع ویروس كروناپیشنهادها. 2

 یندي و مدیریت بازاراپیشنهادهاي فر. 1-2

  مختلف های توجه به اینکه در شرایط بحراني، ساختارهای بروکراتیک موجود و ستادها و دستگاه با

رسد نظر ميو لزوم اتخاذ تصمیمات سریع، راهگشا و نافذ، به اندازدخیر ميأگیری را به تامر تصمیم

این ستاد باید در سطح بازنگري در ساختار مدیریت بحران در این حوزه ضرورت دارد. 

مراتب بر کلیه نهادها و جمهور یا معاون اول تشکیل شود و تصمیمات این حوزه باید از نظر سلسلهرئیس

رصد و پایش وضعیت بازار و اینکه بهتر است موضوع  ه باشد، مضافاًهای موجود تفوق داشتدستگاه

اي ذیل ستاد اقتصادي دولت مجزا توسط كمیته طوربهاقتصاد و ارائه راهكارهاي این حوزه 

 ابالغ گردد. و تصمیات الزم در ستاد اقتصادی دولت اتخاذ و صورت گیرد

  رصد و پایش مستمر وضعیت تولیدی لذا شود، زنجیره تأمین در این شرایط دچار اختالل و کمبود مي

اندازی راهست. به همین منظور ا خصوص کاالهای اساسي و استراتژیک بسیار ضروریژه درویهها ببنگاه

 میزان نیاز، ذخایر،گیري در لحظه از میزان موجودي امكان گزارشای که گونهبه داشبورد مدیریتي

 وجود داشته باشد اساسي و داراي اولویت... براي كلیه كاالهاي میزان واردات، میزان كسري و

 تواند راهگشا باشد.اندازی و تکمیل سامانه جامع انبارها در این خصوص ميراه. است ضروری

 میزان از ربطهاي ذيصنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه وزارت منظم دهيگزارش 

اساسي و همچنین  كاالهاي انبار موجودي و اساسي كاالهاي عرضه و تقاضا كاهش یا افزایش

 اعمال جهت قوه سه سران به ستاد اقتصادي دولت و همچنین رصد روزانه زنجیره تأمین كاالها

 آتي بسیار ضروری است. هایماه برای ریزیبرنامه

 اقالم  یدناز رس ینانحصول اطم یراه برا ینبهتر رسدنظر مي... بهدر حوزه توزیع اقالم بهداشتي و

 یا دولت به وابسته دولتي، توزیع مراکز و یمباد توسطعرضه  ،یيکننده نهافوق به دست مصرف

. دارد وجود... و یسازرهیکامل بر آنها اعم از ذخ نظارت امکاناست که  ایزنجیره بزرگ هایفروشگاه

یا مراکز توزیع به ها های بهداشتي از طرف این فروشگاهتوان ارسال بستهمردم ميمنظور کاهش تردد به

 اساس کدملي و اطالعات خانوارها را در دستور کار قرار داد. ها، بردرب خانه

 و افزایش قیمت این  اقالم اساسي مورد نیاز مردم ویژهبهدر بازار  يتوجه به احتمال بروز کمبودهای با

عنوان . بههاي كنترل قیمت در بازار بسیار ضروري استافزایش كارایي و اثربخشي روش کاالها،

ای قیمت توسط کلیه اندازی اپلیکیشن قابل نصب بر روی گوشي تلفن همراه برای رصد لحظهمثال راه

برای افزایش شفافیت و تسهیل امر نظارت و بازرسي و استفاده از پتانسیل مردمي  برایکنندگان مصرف

بر این تواند در اولویت قرار گیرد. عالوهدهي مردمي ميسیستم گزارشاندازی راهجلوگیری از تخلفات با 

و اعالم عمومي  دهندگانم وصول شده از متخلفین به گزارشئتوان با اختصاص درصدی از مبالغ جرامي
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  .این ظرفیت بالقوه استفاده نمود های جمعي ازتوسط رسانه

 اساسي کاالهای و بهداشتي کاالهای تأمین خصوصدر اقتصاد خالي هایظرفیت و هاپتانسیل از استفاده، 

 یرد. باید در دستور کار قرار گ متقاضي هایوکارکسب و واحدها به مجوزدهي در حداکثری تسهیل با

 ادرات صکاهش درآمدهای  از های صورت گرفته از طرف کشورهای دیگر و نگرانيتوجه به محدودیت با

وزارت  یزنيصادرات شامل را یریتمدسوی دیگر، سو و کاهش درآمدهای نفتي ازنفتي از یکغیر

ي و همچنین ایجاد اطمینان براي كشورها یههمسا يصدور كاالها به كشورها يخارجه براامور 

تسهیل صادرات غیرنفتي و جهت  هاي بهداشتيپروتكلخصوص رعایت كامل مقصد تجاري در

 ضروری است. تأمین منابع ارزی

 یل به بحران اقتصادی را تبد شرایط نامساعد تواندکرونا، مي شیوع زمان در تأمین زنجیره در اختالل

 طرفي از باید. استونقل حمل شبکه ،تأمین زنجیره در اختالل اصلي عوامل باید توجه نمود که از. کند

 از. ودش داده افراد این به مناسب درماني خدمات و تحت نظارت باشد مستمر طوربه رانندگان سالمت

 در لاختال تواند منجر بهکه مي محلي تصمیم هرگونه از جلوگیری برای را تالش حداکثر دیگر طرف

 .شود گردد، جلوگیری توزیع شبکه

 

 وكارهاحمایت از كسب برايي پیشنهادهای. 2-2

 و خواهد  در این ایام کاهش محسوسي داشتهها توجه به اینکه خرید فیزیکي از بازار و فروشگاه با

 و مجازي هايفروشگاه اندازيراه و توسعه براي الزم تسهیالت و شرایطداشت، الزم است 

 گردد:خصوص پیشنهاد مي. اقدامات زیر در این شود گرفته نظر در اینترنتي

 ،ربطهای ذیهای مجازی )اینترنتي( از طریق دستگاهفروشگاهتسهیل فوری مجوزهای ایجاد یا توسعه ـ 

سنتي با  رد وهای خُوکارکسبخصوص نحوه تعامل های بازرگاني درها و اتاقهماهنگي اصناف، اتحادیهـ 

هایي رمفپلت صورت مجازی و یا ایجادبخشي از تولیدات خود بههای اینترنتي بزرگ موجود برای عرضه فروشگاه

 ،های مختلف ارسال محصوالت به دست مشتریای با روشصورت شبکهبرای عرضه محصوالت به

به  توانديم مرا نیا. کاالست عیتوز شبکه در یادیز افراد اشتغال ازمندین ن،یآنال یهافروشگاه جادیا ـ

ر باال عنوان دکه  یبر دو موردعالوه نهیزم نیدولت در ا فهیوظ کمک کند. زیاز کرونا ن يکاهش اشتغال ناش

 طي توانديم عنوان مثال دولتاست. به مشاغل نیدر ا محرومافراد از قشر  یریکارگدولت در به قیتشوشد، 

 یيشناسا انیرانیرفاه ا گاهیاساس پا)که برمحروم افراد از قشر  یریکارگدر صورت به ي،قیبرنامه تشو کی

  .کرد دخواه پرداخت را تومان 200 مثالً یدرصد ،ي کارفرماپرداخت تومان 1000هر  یازا(، بهشونديم

  هایي که دسته از بنگاه سسات اعتباری برای آنؤها و مبانکاعطای تسهیالت سرمایه در گردش توسط

مالي سرمایه در  تأمین یک شیوه .های( خود را ندارندکاهش فروش توان پرداخت دیون )چک دلیلبه
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 (Revolving Loan) ها که در ایران وجود ندارد، اعطای تسهیالت )وام( بدون سررسیدگردش بنگاه

شود تا بتوانند شوک منفي ها داده ميتواند مورد توجه قرار گیرد. این تسهیالت به بنگاهاست که مي

 .مدیریت کنند زمان رفع مشکلهایشان را تا تقاضا و چک

 شورای وسطت 1398 آذرماه در آن دستورالعمل که( مولد اعتبار گواهي) گام اوراق ظرفیت از استفاده 

 قرار وجهت مورد خصوصي بخش هایبنگاه زنحیره مالي تأمین برای تواندمي گردید، ابالغ اعتبار و پول

 و پول بازارهای در انتقالونقل قابلیت با و محوربازار ابزار یک عنوانبه گام، مولد اعتبار گواهي. گیرد

 نآ اساسبر که کندمي فراهم تولیدی هایبنگاه اعتبار تأمین برای را جدیدی تسهیالت سرمایه،

 گواهي ضمینت و انتشار درخواست عامل بانک از واسط و اولیه مواد خرید فاکتور مبنایبر تولیدکنندگان

 را گواهي تواندمي دارنده. دهندمي تحویل اولیه مواد فروشنده بنگاه به و کرده سررسید در مولد اعتبار

 در اینکه یا دهد تحویل خود اولیه مواد فروشنده به تواندمي یا دارد نگه خود نزد آن سررسید زمان تا

 .کند تنزیل سرمایه بازار

 یجاد شده کاالهایي که در زنجیره تأمین آنها اختالل اها و عوارض گمرکي آن دسته از کاهش هزینه

 .یا عرضه آنها در بازار دچار کمبود شده است

 برق، گاز و سایر خدمات شهری برای اصناف و  ،تمدید مدت زمان پرداخت قبوض خدماتي، آب

 .دیدهی آسیبهاوکارکسب

 هایي خاذ روشهای تأمین مالي جهت اتهای بازار سرمایه )انتشار اوراق( و سایر روشاستفاده از ظرفیت

های حساب وهمانند تسهیل در انتشار اوراق یا تنزیل اسناد  ؛برای تأمین نقدینگي واحدهای اقتصادی

کاال یا خدمت  فروشهای سلف یا پیشیا استفاده از روشو مجاز مالي سسات ؤتوسط مها دریافتني بنگاه

 .1399برای سال 

 یط حاکم توجه به شرا باکه  های دولتيیا شرکت طرف قرارداد با دولت یهاقرارداد شرکت مدت دیتمد

 .ندیبه تعهدات خود عمل نما اندبر بازار نتوانسته

  های اهبرای بنگ 1399و بهار  1398 ماهنیمي از حق بیمه سهم کارفرما مربوط به اسفندبخشودگي

 ترینهمتعدیل نیروی کار توسط بنگاه. توضیح آنکه مبه عدم اقتصادی بخش خصوصي و اصناف، مشروط 

 یعنيدهد.  کار را کاهش یروین تعدیل و اخراج یبنگاه برا یزهباشد که انگ یتيحما یدبا یت،نوع حما

 .شود( کارگران تعدیل عدم به)مشروط  کارگر سربار هزینه کاهش به منجر که حمایتي

  انکي بخصوص اقساط ( در1399 ماهتا پایان خرداد 1398 ماهماهه )اسفندتنفس چهارامهال و ارائه

 شود.، مشروط به شرایطي که در ادامه ذکر ميهای اقتصادی بخش خصوصي و اصنافبنگاه

 1399 ماهتا پایان خرداد 1398 ماه)که طي اسفند تمدید یا تجدید کلیه مجوزهای کسب یا کار 

به  و بدون نیاز به مراجعهوکار صاحب کسب مشروط به عدم تخلف شود(، برای یک دوره،منقضي مي

 .به اخذ گواهي پرداخت مالیاتي نیاز بدون و ادارات دولتي
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 حوزهدر  تسهیالت اقتصادي، فعاالن و وكارهاكسب براي ضروري و مهم هايحمایت از یكي 

 ست از:ا مربوط به این حوزه عبارتپیشنهادهای  است. يمالیات

 .31/2/1399 خیتاربه  1398افزوده مربوط به دوره چهارم سال بر ارزش اتیپرداخت مال دیسررستعویق  .1

ی هامالیاتکلیه عملیات اجرایي موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون االجرا شدن موقوف .2

 .31/6/1399تا تاریخ  )وصول مالیات(مستقیم 

روانه پ دیتجد ایصدور جهت  ياتیمال يپرداخت بده بیترت ایپرداخت  يبه اخذ گواه ازعدم نی .3

 .1399ل ماه ساتیر انیتا پا میمستق یهامالیات( قانون 186موضوع ماده ) يقیکار اشخاص حق ایکسب 

رض و و عوا اتی)اعم از اصل مال يبده طیتقس یکه مهلت مقرر برا ی، در موارد1399در سال  .4

( 167ماده ) یدر اجرا ياتیمال انیدؤافزوده مبر ارزش اتیو قانون مال میمستق یهامالیات( قانون مئجرا

ود نباشند، خ يهقادر به پرداخت بد انیدؤگونه م نیباشد و ا دهیبه اتمام رس میمستق یهامالیاتقانون 

 9ه مدت ب طیبه مدت حداکثر سه ماه و تقس يتواند نسبت به امهال بدهيکشور م ياتیسازمان امور مال

( قانون 167)ساله مذکور در ماده فارغ از مهلت سه طیامهال و تقس یبرا هیدرخواست اول خیماه از تار

 .دیاقدام نما میمستق یهامالیات

مهلت اعتراض به برگ تشخیص و برگ مطالبه و همچنین مهلت رسیدگي افزایش دوبرابری  .5

 .گردد(مي ابالغ شده یا 1399سال ماهه 6و  1398اداره امور مالیاتي )اوراقي که در اسفند سال 

ب عوارض مصو عیو عوارض قانون موسوم به تجم اتیمال يپرداخت نشده بده مئجرابخشودگي  .6

  .30/9/1399شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض تا تاریخ به 22/10/1381

ی هامالیاتقانون  (272)مهلت تسلیم گزارش حسابرسي موضوع ماده اضافه شدن سه ماه به  .7

 .1399 در سال مستقیم

به محدودیت منابع دولت و همچنین یكسان نبودن شرایط  توجه باشایسته ذكر است 

 برخيمتضرر شدن از شرایط فعلي، الزم است براي  یاها در منتفع وكاركسبها و بنگاه

 :جملهاز شود فتهرگ نظر در شروطي بانكي یا ايبیمه مالیاتي، هايیا بخشش اتتخفیف

 اند.با ارائه اسناد مثبته دچار کاهش شدید در فروش شدههایي که وکارکسبها و بنگاه .1

های خود را های بانکي و دارایيهایي که اجازه دسترسي به اطالعات مربوط به کلیه حساببنگاه .2

 (. هاوکارکسببه دولت داده باشند )جهت جلوگیری از کتمان احتمالي اطالعات توسط برخي 

( خود نمایند مطابق وکارکسبشخصي و حقوقي ) هایي که اقدام به تفکیک حساببنگاه .3

 .دستورالعمل ابالغي بانک مرکزی

 اند.هرا داشت یا کمترین تعدیل در نیروی کارخود را اخراج نکرده  کارکنانکه هایي بنگاه .4
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 محروم اقشار از حمایتي پیشنهادهایي برا. 3-2

در یک سال  ویژهبهسوی دیگر موجب شده است های زندگي ازسو و افزایش هزینهافزایش بیکاری از یک

های مجلس شوند. مرکز پژوهشرو روبه های پایین درآمدی با مشکالت و تنگناهای معیشتياخیر، دهک

زوم اتخاذ لویژه در ارزیابي و پیشنهاد جایگزین سیاست تخصیص ارز ترجیحي به ههای متعددی بدر گزارش

قتصاد ویروس کرونا در اشیوع ی معیشتي هدفمند تأکید نموده است. با شرایطي که بعد از هاسیاست

 بیش از پیش نمایان شده است.  هدفمند معیشتي يهاسیاستوجود آمده است، ضرورت اتخاذ هب

امکان تهیه اقالم  توجه به تنگنای مالي برای تأمین نیازهای ضروری، قطعاً با محرومشایان ذکر است اقشار 

های مربوط به اقالم بهداشتي در کنار لذا تهیه بسته ،بهداشتي و پیگیری درمان و سالمت خود را نیز ندارند

مورد توجه قرار گیرد. در این خصوص  زمانهمصورت باید به 1تأمین کاالهای اساسي و ضروری این خانوارها

ای، منبع پوشش بیمه گونهدارای هیچتوان به دو دسته تقسیم نمود. گروه نخست خانوارهایي که خانوارها را مي

 و طبعاً قرار گیردکه این گروه باید در اولویت نخست  یستندنبگیر نهادهای حمایتي درآمدی یا مستمری

 طرحهای بهداشتي و کاالهای اساسي بیشتری را دریافت نمایند. گروه دوم نیز خانوارهایي هستند که در حمایت

توجه به  اند )باانتخاب شدهاساس اطالعات مالي و اقتصادی برمعیشتي بنزین برای دریافت بسته معیشتي 

 .معترض در نظر گرفت(توان فرصت مجدد برای بررسي اطالعات خانوارهای اعتراض برخي خانوارها مي

از کرونا  ياشدر مقابل شوک ن تیحما هدف محروم، در عین حال که با اقشار از تیحماتوجه داشت که  دیبا

جه به وضعیت ی حمایتي با توهاسیاستکه روش تأمین مالي این باشد، چرا هدفمندشود، باید کامالً پیگیری مي

 ود.شلذا باید با تحمیل حداقل تورم، هدف حمایتي محقق  است وزای دولت، به احتمال قوی تورمبودجه

 کرد:  یبندمیقستدر چند سطح  تیبه حما توانيهدف باال، م دواز خانوارها را با توجه به  يتیحما برنامه

 ف،یضع اقشار یبرا ياقالم بهداشت تأمین نهیهز: يو ضرور ياقالم بهداشت هیته يبرا تیحما. 1

 یيصورت کاالبه دیبا نهیزم نیدر ا تیحما ،ستکرونا وعیباالست. با توجه به آنکه هدف، کنترل ش اریبس

منظور كاهش مراجعات ، بهندهیماه آ کطي یكه حداقل رسد ينظر مبه. ردیصورت گ یو نه نقد

شامل  يهاجیخانه به خانه پك عیراه توز نیبهتر خارج از منزل مردم و كاهش ازدحام جمعیت،

 . باشد يضرور يبهداشت الماق همراهبه هیاول يازهاین

خصوص به و مشاغل از یاریبس روديم احتمال: افتهیكاهش درآمد جبران يبرا يمال تیحما. 2

 نیاز ب يبازه زمان نیبرخوردار بودند در ا نییپا یهادکه از دستمز يمشاغل مرتبط با خدمات و مشاغل

. باشد داشته خانوارها رفتهدستاز یدرآمدها جبران یبراای ژهیو يتیبروند. الزم است تا دولت برنامه حما

 پرداخت نیهمچن و شده جادیا دیجد مشاغل در کار یروین از استفاده قیطر از توانديمها تیحما نیا

                                                 
 یکاال دیخر ی. اعتبار موجود در کارت براشودبه سرپرست خانوار پرداخت  کيکارت الکترون کیقالب  در تواندمي منابع اين. 1

از  ینقدشوندگ تيخوان ثبت شده دارند بوده و پس از سه ماه، قابلکارت تگاهو دس یکه کد اقتصاد عیاز مراکز توز یاساس
 .خودپرداز متصل به شتاب را داراست یهادستگاه قیطر
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 :شد خواهد اشاره موارد نیا هردو به ریز در. باشد یکاریب مهیب

 دیبا کرونا وعیش کنترل يزمان بازه در دولت کههایي تیفعال از يبرخ :ياجتماع مشاغل برنامهالف( 

 يبهداشت یضرور اقالم عیتوز مثال عنوانبه. هستند کار یروین ازمندین که هستند یيهاتیفعال بگذارد، اجرا به

پلتفرم از  کی جادیبا ا توانيم. است یادیز کار یروین ازمندین خانه، به خانه صورتبه ياساس یکاالها ای و

 استفاده کرد.  محروماقشار  نیکار در ب یروین ریسا ایاند و که شغل خود را از دست داده یکار یروین

 مشخص را موجود ياجتماع يشغل تیموقع که کنديم عمل صورت نیا به ياجتماع مشاغل برنامه

 پس نیهمچن و هند در آن از شیپ کهای برنامه نیچن. دهديم شنهادیپ شده نییتع دستمزد با و کرده

 شوديباعث م رایدارد، ز زین يخوب یغربالگر قدرت است، شده گذاشته اجرا به کایآمر در بزرگ رکود از

 شغل را قبول نکند.  شنهادیدارد، پ شتریتا اگر فرد امکان کسب درآمد ب

 انیمتقاض نیب يدهارتباط یپلتفرم برا جادیکم )ا اریبس نهیبا هز یيهابرنامه نیتوجه کرد که چن دیبا

 . ردیدر دستور کار قرار گ حتماً دیبا روازایندارد و  يدر پ یادیز منفعتموجود(  يشغل و مشاغل اجتماع

 یهااند در برنامهنتوانسته يلیبه هر دل که فیآن دسته از اقشار ضع یبرا :ياارانهی يهاتیحماب( 

 یهاتیحما تا است الزم ،کننديبازه تجربه م نیشرکت کنند و کاهش درآمد را در ا يمشاغل اجتماع

 شرکت زهیانگ دهندهکاهش که باشد يزانیم به دیبا یاارانهی پرداخت. در دستور کار قرار گیرد یاارانهی

عنوان مثال، همچنین پرداخت این یارانه باید مشروط به آزمون وسع )به .نباشد ياجتماع مشاغل در

 بر اطالعات مندرج در پایگاه رفاه ایرانیان( انجام شود.مبتني

، یا پرداخت بیمه بیكاري و پرداخت اقالم بهداشتي و كاالهاي اساسي تهیهمالي براي  منابع

 :گردد تأمین زیر طرق از تواندمي به جامعه هدف

 ي؛ از محل ظرفیت آزاد شده منتج از کاهش نفت یهاوردهافر صادراتافزایش  از حاصل یدرآمدها

 ،مصرف روزانه بنزین در کشور

 یا تابستان نوروز ویژه سفر بنزین سهمیه به مربوط منابع، 

 التفاوت ارز منابع ناشي از حذف ارز ترجیحي برخي از اقالم مشمول دریافت ارز ترجیحي )مابه

 .توماني و ارز عرضه شده در سامانه نیما( 4200
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بررسي آثار اقتصادی و پیشنهادهایي برای مدیریت  (8) کرونا ویروسمقابله با شیوع درباره  عنوان گزارش:

 (اول شیرای)وتبعات آن 

 

 

 

 مطالعات اقتصادی  :نام دفتر

 گروه نویسندگان :گانكنندوتدوینتهیه

 موسي شهبازی غیاثي، روحانيسیدعلي سبحانیان، محمدهادی  سید ناظران علمي:

 

 

 

 :هاي كلیديواژه

 . کرونا1

 . ویروس2

 . تبعات اقتصادی3

 وکارها. کسب4
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