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 چکیده -1

بهیکازاتفاقاتچنددههگذشتهقابلاجتماعیوسیاسیپاندمیکروناباهیچ ابعاداقتصادی، مقایسهنیست.

بینیپیامدهایشیوعاینویروسراطوردقیقتواناییپیشهایمختلفبهعرصهنظراندرصاحبهمیندلیل

آنارائهراهکاردقیقبرایدولت،بخشخصوصیوسازمان نهادناممکنشدهاست.هایمردمنداشتهوبهتبعِ

مرورودسته با سخنرانیبندیگزارشایننوشتار مقاالت، درها، ونوشتارهایاقتصاددانان، بهتوصیفها ابتدا

وضعیتاقتصادایرانپیشازشناساییرسمیمواردابتالبهکرونادرایرانپرداخته،سپسپیامدهایاقتصادی

گذاریکند.پسازآن،موانعسیاستهایمقابلهباآنرادرایرانوجهانبررسیمیگیریکروناوسیاستهمه

پردازد.ملتایرانمی-بندیراهکارهایپیشرویدولتدرایرانامروزراذکرودرپایانبهجمع

توانهاوراهکارهایپیشنهادیاقتصاددانانکهازدیربازوجودداشتهاست،میهادردیدگاهباتمامتفاوت

11توجهیدرمشکالتاقتصادیکشورپیشازبحرانکرونامشاهدهکرد.ازجملهکسریبودجهاجماعنظرقابل

طب پژوهشکه مرکز برآورد کمترین ق مجلستا بیست999های )بیشاز تومان میلیارد بودجههزار درصد

ازسویدیگرکمبینیمیعمومیدولت(استوپیش شودبهافزایشپایهپولیودرنهایتتورممنجرگردد.

هاوکاهشسایهتحریمگذاردرگذاریونهادهایسیاستبودناعتمادعمومیبهدولتودوگانگیدرسیاست

پذیریدولترادربحرانکروناکاهشدادهاست.کرونابهبخشخدماتدراقتصادشدیددرآمدنفتی،انعطاف

 زمستانسال اینبخشنسبتبه فروشدر است. 1۹ایرانهمضربهجدیزده تا و۳9، افتداشته درصد

میلیوننفراز4/6میلیونتا۳/2شودست.برآوردمیدرصدکاهشداشتها2/5اشتغالدراینبخشنیزمیانگین

کرونادرمعرضبیکاریقرارگیرند.واسطهشاغالنکنونیبه

هایحمایتیدولتدرایرانهماننددیگرکشورهایجهاناست،ولیمیزاناینبستهباآنکهبستهسیاست

هایدلیلموقتیوغیررسمیبودناشتغالدردهکهدلیلتنگناهایدولتبسیارمحدوداست.ازسویدیگرببه

پایینیبهایندهک هایپاییننشانبررسیوضعیتاشتغالدهکهادارد.کمتربرخوردار،میزانضریباصابتِ

                                                             
1
 دانشگاهتهراندانشجویکارشناسیارشدمطالعاتجوانان 



می حدود درحالیکه تنها۹۳دهد اما شاغلهستند، دارایحداقلیکنفر دوم درصدخانوارهایدهکاولو

هزینهبیمهبازنشستگیدرسال24هایدهکاولودرصدازخانوار99حدود درصدازخانوارهایدهکدوم،

کهایننسبتدردهکدهم)ثروتمندتر(درحالی؛پرداختکردهوتحتپوششبیمه)غیردرمانی(هستند991۹

.درصداست95

تأمینمیعبارتیهرگونهحمایتدرشرایطکنونیکهبهاحتمالزیادازمنابعتورمبه بهتحمیلزا شود،

هامعطوفبهنیرویکاررسمیباشد،بخشزیادیازنیرویتورمبهاقتصادخواهدانجامید.بنابرایناگرحمایت

هایمیانیوبهرهخواهندماند.دراینصورت،ازدهکهایپاییندرآمدیقراردارند،بیکارکهعمدتاًدردهک

تریندیدههایپایینی،حمایتشدهاست.آسیبخصوصدهکباالیی،باهزینهتحمیلتورمبهکلجامعهوبه

رسمیوفاقدبیمهبودهونسبتبهدرصدغیر5۵مشاغلازکرونادربخشخدماتهستندکهشاغالناینبخش

درصدشاغالنکشور،حمایت6۵اند.بهدلیلغیررسمیبودنِبیشازدرصدکاهشیافته۳/9انبهمیز1۳پاییز

خانوارهاازطریقسامانهرفاهایرانیاناحتماالًبامیزاناصابتبیشتریهمراهخواهدبود.

 باتوجه نوشتار، این موردمشورتدر تورماقتصاددانانِ به مقابله برنامه منابع تأمین بودن طریقزا از کرونا با

منابعبانکمرکزی، ازمنابعکمترتورمصندوقتوسعهملییا مانندنهادهایعمومیوشبهاستفاده عمومیزا

بنیادمستضعفانو...(، افزایشپوششمالیاتیواصالحساختارمالیاتی)مثلکمیتهامداد، اوراققرضه، انتشار

را پیشنهادمی)ازجملهوضعمالیاتبرعایدیثروت( بحرانبراینبهعالوهدهند. هایدلیلبحرانموجودکهبا

افزاییدارد،افزایشاعتمادعمومیبهتصمیماتدولتازطریقانتشارجامعآمار،مشارکتشدهکشورهمانباشت

هادررفعبحرانکروناکلیدیارزیابیشدهاست.مردم،ایفایمسئولیتاجتماعیبخشخصوصیوسمن



 وضعیت اقتصاد ایران پیش از کرونا -2

جانبهآمریکاازتوافقبرجامواعمالهایبسیاریروبروبود؛مانندخروجیکبابحران1۳اقتصادایراندرسال

به1۹هاینفتیوبانکیبراقتصادایران.درسالتحریم بنابرآماررسمی،رشداقتصادیایرانبااحتسابنفتْ

نیز1۳وقوعسیلگستردهدرسال9درصدرسید.4/2وبدوناحتسابدرآمدهاینفتیبهمنفیدرصد1/4منفی

عواملبه دیگر سالاز در بود. کشور مشکالتاقتصادیدر افزایشبی1۳وجودآورنده سابقهرشداقتصادیبا

بااحتسابدرآمدهای۹/9تولیددربخشکشاورزیومعادنبهصفردرصدبدوناحتسابدرآمدنفتیومنفی

2نفتیرسید.



بودجهس باهدفقراردادنبودجهبدوننفت11الدرچنینبستری، بهدرآمدهایمالیاتیو، اتکا سعیدر

نمایندگانمجلسوواگذاریاموالدولتیبرایتأمینمنابعدرآمدیدولتدرسالپیشروداشت.اقتصاددانان،

برایمثالمرکزپژوهشمرکزپژوهش جلسدرگزارشهایمهایمجلساینروندراغیرواقعیارزیابیکردند.

نویسد:می11خودپیرامونبودجه

دالربراینفتایران)کهباتوجهبه4۵هزاربشکهوقیمت4۵۵دهدکهبافرضصادراتنتایجبرآوردهانشانمی

خوشبینانهبهنظرمی رسد(بدوندرنظرگرفتنکسریمربوطبهتأمینارزترجیحیشرایطفعلیبازارنفت،

یاساسیوبادرنظرداشتنتحققصددرصدیمنابعاستقراضشدهازصندوقتوسعهملیدربرایوارداتکاال

 سال4تبصره سال9911قانونبودجه در بودجه تحققمنابع عدم ،9911 حدود تومان95۵، میلیارد هزار

دالر4۵دریافتاینفتخاموهزاربشکه4۵۵موردهایمذکور،درصورتصادراتبرعدمتحققخواهدبود.عالوه

میلیارددالرارزترجیحیوارداتکاالهایاساسی،5/9۵،برایتأمین9911برایهربشکهصادراتنفتدرسال

هزارمیلیاردتومانیمواجهخواهدبود.درمجموعبرآوردعدمتحققمنابعبودجهسال95دولتباکسریحدود

زاعنوانبودجهتورمایکهتوسطحسینراغفربه؛مسئله9هزارمیلیاردتومانخواهدبود9۳5رقمیحدود9911

5مؤمنیقرارگرفت.هابربخشتولیدنیزموردنقدفرشادمیزانافزایشمالیات4ورکودزاارزیابیشدهاست.

شد.شکل تردیدنگریسته دیده ولیبا گرفت، نیلیقرار گیریبودجهبدوننفتباآنکهموردتائیدمسعود

نیلیاستقاللبودجهازدرآمدنفتیرامثبتارزیابیکرده،ولیگفتهاستبهدلیلآنکهاینبودجهدرشرایط

نفعاناصلیآن،نسبتبهعنوانذیدعمومیراجلبکندکهمردمبهتوانداعتمازمانیمیتحریمنوشتهشده،

 بایدبرای»امورکشورآگاهوهمراهباشند: گاماولبرایهمراهکردنمردم،باورپذیربودنایناصالحاتاست.

به اینجمعمردم به شودکه انجامبندیرسیدهصورتشفافتوضیحداده چنددههگذشته در ایمکاریکه

شودطورقطعسؤاالتیازسویمردممطرحمیصورتجزئیتشریحکنیم.البتهبهشده،اشتباهبودهاستوبهمی

  6«گیرندودرمجموعیکگفتگویاجتماعیدرکشورشکلخواهدگرفت.ودربرخیمواردازدولتاشکالمی

پردازدومعتقداستکهایدیگربهتوصیفشرایطپیشرویاقتصادایرانمیایناقتصادداندرمصاحبه

 هایوقتیشرایطرفاهیدهک»رفاهدرایرانبهمیزانمشهودیکاهشیافتهواینروندادامهخواهدداشت:

بهبعدمسیرمستمرومالیمی،996۳سالرسیم؛ازدهیم،بهتصویرخاصیمیدرآمدیراموردبررسیقرارمی

تاسال99۳۵هاینخست،دربهبودسطحرفاهمردمدیدهشدهاست.اماازاواسطدهههادرسالبابرخینوسان

هایاولتاششمازسالاند؛بهاینصورتکهدهکهایدرآمدیمادرمسیرنزولیقرارگرفتهتمامدهک991۹

اند.درواقعمخارجمشمولنزولسطحرفاهشده۳6دهمباسهسالفاصلهوازسالهایهفتمتاودهک۳9



تقریباًمعادل1۹آمدهتوسطخودخانوارهاست،درپایانسالدستمصرفیخانوارهاکهشاخصیازسطحرفاهِبه

امه،دلیلاینروندراودراد«.کنیمتوجهیدرسطحرفاهخانوارهامشاهدهمیاست.یعنیمااُفتقابل۹۳سال

دهد:شرحمی

دانیمکهنقطهاوجهایتاریخیرابررسیکنیم؛همهمیبرایتحلیلوضعموجود،الزماستیکسریداده»

است.اگراینسالراپایه،ومتوسطدرآمدسرانه9955شدهکشورسالدرآمدسرانهاقتصادایراندرتاریخثبت

 پایانسالفرضک9۵۵آنسالرا در بهحدود991۹نیم، سال۹۵اینعدد از ما است. کرده کاهشپیدا

ایمکهدراینسالدرآمدسرانهبهکفرسیدهکهشاهدسقوطشدیددرآمدسرانهبوده996۹تاسال9955

 است.4۵حدود ساده بوده زبان سالبه فاصله در 55هایتر یکایرانیمعادل6۹تا سرانه درآمد متوسط

ایکهاینعددگونهایم،بهدرمسیربهبودبسیارمالیمقرارگرفته1۹تا6۹درصدکاهشیافتهاست.ازسال6۵

توجهیکدههاولراترمیمکنددهداقتصادماهنوزنتوانستهکاهشقابلرسیدهاستکهنشانمی۹2بهحدود

ایم.درطرفدیگرقضیهامااگردرصدکاهشدرآمدسرانهمواجه9۵باحدود55هسالحاضرنسبتبودرحال

کمیبیشاز991۹درنظربگیریم،اینعدددرپایانسال9۵۵رامعادل9955متوسطسرانهمصرفدرسال

سال95۵ یعنیاز 55است. 1۹تا ن5۵متوسطمصرفسرانه روند این است. افزایشیافته هم شاندرصد

نتیجهاولاینکهروندتناقضمی آمیزیکهدراقتصادمادهدکهمابایکتناقضیاپارادوکسمواجههستیم.

نمی دارد، ادامهوجود آموزهتواند بازهم و بایدمساویشوند عدد ایندو ناگزیر و باشد مادار به هایاقتصاد

می خودرا یعنیمصرفبامتغیربهمقدارکمترتطبیقمیگویدکهآنمتغیریکهمقداربیشتریدارد، دهد.

 .«یابدتابهدرآمدبرسدکاهشمی

«مابسیارپرهزینهوشایدمخرببرایهاضمهسیاسی/اجتماعیجامعه»تواندکاهشرفاهیکهبهعقیدهاومی

۹باشد.

 گیری کرونا در ایران تبعات اقتصادی/اجتماعی همه -3

مرکزپژوهش است. متفاوتارزیابیشده ایران، باتبعاتاقتصادیاینبحراندر گزارشخود هایمجلسدر

ارزیابیابعاداقتصادکالنشیوعویروسکرونا»عنوان » ارزیابیاولیهخود تحتسناریوهایمختلفنوشتهدر

۹/5استبین 99تا شیوعویروسکرونا اقتصاددرنتیجه ستانده همچنینبیندرصداز کاهشخواهدیافت.

.هزارنفرازشاغالنفعلی،متأثرازشیوعویروس،شغلخودراازدستخواهندداد6499تا2۳۹۵

کند:پذیررااینگونهترسیممیگزارشمذکور،مشاغلآسیب



میلیوننفربهجمعیتشاغلکشورافزودهشده9حدود991۳تا9914هایدهدکهطیسالآمارهانشانمی»

جدیدِشاغلدارایویژگی هاییهستندکهآنهارادربرابرکاهشتقاضایناشیازاست.متأسفانهاینجمعیتِ

ستکهنهتوسطبخشدولتییاشرکتیوکند.اشتغالِایجادشده،اشتغالیپذیرمی شیوعبیماریکروناآسیب

هایزیرپنجنفرکارکنبودهوباتمرکزبروسطبخشغیرشرکتی،دربخشخدماتوبنگاهای،بلکهتکارخانه

گری،خدماتموادغذاییو...ایجادشدهونقل،واسطهفروشی،تعمیرات،حملفروشیوعمدهخدماتیمانندخرده

اینمشاغلکهباوضعیتشغلی لذا دبندیمیطبقه«کارکنمستقل»است. ارایقراردادنیستندوشود،غالباً

مشاغلتمامتحتپوششبیمهقرارنمی هایشغلیوقتندارندودرموقعیتگیرند.اینگروهازشاغالنعمدتاً

خانهوابستهاست خارجاز وحضورآناندر بهتقاضایخانوارها میانگین.ناپایداریمشغولهستندکهعمدتاً

اندازناچیزشاغالندراینبازهسنی،بیکاریاستوباتوجهبهپس9۹تا95هادربازهسنیشاغالناینفعالیت

درمیانمشاغلآسیباینافرادمی باشد. درتولیدتوانددرگسترشفقراثرگذار زنانبیشترینسهمرا پذیر،

سهمزنانسرپرستخانواردرمشاغلآسیب رمشاغلسوادهمدسهمافرادبی پذیرناچیزاست.پوشاکدارند.

 «پذیراندکاست.آسیب

درصدازشاغالن5۵هایمجلسدرگزارشیدیگروبهنقلازمرکزآمارایراننوشتهاستکهمرکزپژوهش

درصدغیررسمیوبدونبیمههستند.5۵دربخشخدماتمشغولبهکاربودندکهازاینتعداد1۳درزمستان

 غیرر6۵درمجموع کشور شاغالن بیمهدرصدِ فاقد و استانسمی بعضی در عدد این اند؛ تا نیز۹۵ها درصد

فاصلهاینگزارشبهپیش۳سد.رمی امر سیاستگذاریاجتماعیمیبینیسناریوییدر به هاییکهپردازدکه

نسبیِفروردینادامهداشتهوآزادسازی29گیریدولتتادولتاجراکرده،نزدیکاست.دراینسناریوسخت

یابد.دراینسناریوستاندهکلاقتصادتانزدیکبعدازآنبافرضآموزشغیرحضوریتاپایاندورهادامهمی

هزارنفرازشاغالنازاینسناریومتأثر215۵کاهشخواهدیافت.همچنیننزدیکبه9911درصددرسال۳/6

برایدوره و شد میخواهند افزوده جمعیتبیکار ایبه در باوجودشوند. آموزشی شاغالنمراکز اینسناریو

.آیندتعطیلیِمحلکارشان،بهعلتِاستخدامبودنجزوجمعیتبیکاربهشمارنمی

خدماتیپرداخته-هایمجلسدرگزارشیباانجامپیمایشتلفنیبهبررسیمشاغلتولیدیمرکزپژوهش

رواحدهایتولیدیصنفیرسمی)دارایپروانه(ازسراسرهزارمالکیامدی465است.جامعهآماریاینمطالعه،

هاقرارگرفتهاست.دراختیارمرکزپژوهش991۹کشوربودهاستکهاطالعاتآنهاتوسطاتاقاصنافدرسال

روشنمونه تصادفیاز چاپ،۳گیری، و تحریر صنایعدستی، فرشو صنفیشاملخدماتتولیدی، خوشه

ملزوماتوخدماتساختمان،تولیدکیفوکفش،صنایعنساجیوپوشاکودیگرصنایعصنایعغذایی،تولید



چوبصنفی)سیم آلومینیم، سوله، تولیدپمپ، آهنگری، استپیچی، بوده نتایجاینپیمایشنشان.بریو...(

طور(به991۳دهدکهمیزانتولیددرواحدهایصنفیتولیدیخدماتینسبتبهفصلگذشته)پایانپاییزمی

درصدکاهشداشتهاست.بیشترینکاهشتولیدمربوط991۹،2/22درصدونسبتبهپایانسال4/99متوسط

،991۳هایتحریروچاپبودهاست.کاهشمیزانتولیددرفصلزمستاننسبتبهپایانفصلپاییزبهتولیدی

 ست.درصدبودها24تا9رستهصنفیحاضردراینمطالعهبین۳در

 )پایانپاییز فصلگذشته واحدهایصنفیتولیدیخدماتینسبتبه طور991۳میزاناشتغالدر به )

پایانسال۹/9متوسط نسبتبه 991۹درصدو پایانسال2/5، در کاهش991۳درصدکاهشداشتهاست. ،

(محدودبودهو991۹ذشته)(وهمنسبتبهپایانسالگ991۳اشتغال،همنسبتبهپایانفصلگذشته)پاییز

بیشترینکاهشاشتغالدرجامعهموردمطالعه1هیچحوزهکاریبیشتراز درصدکاهشاشتغالنداشتهاست.

درصدبودهاستوجالب1هاینساجیوپوشاکوکیفوکفشبامنفیمربوطبهتولیدی991۳درپایانسال

مثبتبودهاست)آنکهمیزانرشداشتغالدرصنایعدستیوفرشمج درصددرطولفصلزمستانو5موعاً

پایانسال2 در میزانفروش، نظر از طولسال(. کاهش991۳درصددر سالپیش، نسبتبهمدتمشابه

درصدبودهاست.تولیدکنندگانصنفیکیفوکفشبا1۳تا6۹هایکاری،شدیدومیانفروشدرهمهحوزه

درصدبیشترازبقیهصنوفتولیدیدچارکاهش12ساجیوپوشاکبامنفیدرصدوتولیدکنندگانن1۳منفی

1اند.فروشبوده





بازارچهبرایمثال ساللغو 9911هایموقتنوروزیدر میلیاردتومانی1۵باعثازدستدادنفروشحدود

افزونبراینکهفروشودرآمدکسب واسطهبستهشدنبهوکارهایاینهنرـصنعتدردورانکروناشدهاست.

بهمیزانحدود ماههاسفند2میلیوندالر)فقط1۵مرزها،صادراتصنایعدستی)اعمازرسمیوچمدانی(

درنواحیروستاییوعشایریباآنکههنوز9۵(باکاهشچشمگیریمواجهشدهاست.9911وفروردین991۳

نش باعثتغییرشغلروستاییانومهاجرتبهشهرها باکرونا ولیعرضهتولیداتکشاورزیودامپروریرا ده،

99مشکلروبروکرده،ومیرانگردشگررانیزکاهشدادهاست.

معتقداستاینعواملحسینراغفر، الزهرا، رشدبیاستاددانشگاه سابقهتورم،باعثتضعیفپایهپولی،

گراییوپوپولیسمخواهدشدکهاحتماللیهایاجتماعی،کوچکشدنطبقهمتوسطوافزایشمرشدآسیب

افزایشمی را مومنی92دهد.شورشاجتماعی نیلی99احتمالشورشاجتماعیتوسطفرشاد مسعود نیز۹و

به آن به باید که است، شده کرونامطرح اجتماعی تبعات مورد در نیز سوری داوود کرد. توجه جدی طور

گوید:می

کرد،پدیداریاقتصادجهانییکیازبدترینرکودهایچنددههاخیرخودراتجربهمیمتأسفانهدرشرایطیکه

ازاینجنبهماهمچندانمتفاوتاز برجهاناقتصادتحمیلکردهاست. بیماریکروناهموضعیتخاصیرا

کنددیوضعمیفرهاییبرتعامالتمیاننخواهیبیماریکرونامحدودیتسایرکشورهایدنیانیستیموخواهی

فعالیت کاهشسطح باعث میکه اقتصادی بخشهای از ابتدا کاهشی چنین آغازشود. خدمات نظیر هایی

رفتهمی سایربخشرفتهاینموجکاهشفعالیتشوداما همدرمیها بنابراینقابلانتظارهایاقتصادرا نوردد.

اینموجپیشیدومسئلهتوزیعدرآمدهممطرحشود.خواهدبودکهسطحتولیدوخلقثروتبهکلیپایینبیا

هانیزخواهدترسراغدیگرگروههایدستمزدبگیررامتاثرخواهدکردوسپسباسطحفشارپایینازهمه،گروه

94رفت.

مبرطورمستقیایناقتصاددانمعتقداستباآنکهکاهشقیمتنفتبهدلیلبهرهکمایرانازاینبازاربه

نمی وارد ایران نفتی صادرات کرد؛ خواهد متضرر را غیرنفتی صادرات ولی صادراتبخشعمدهشود، از ای

خصوصعراقازنفتارتزاقشودوازآنجاکهعموماینهمسایگانبهغیرنفتیماروانهبازارکشورهایهمسایهمی

همی را ما غیرنفتی درآمدهای آنها نفتی کاهشدرآمدهای کنند، کرد. خواهد متأثر مشکالتم از یکی او

94داند.گذاریحولکرونارااحتمالافزایشتورمونرخارزمیسیاست




صورتیکشوکبزرگدرفازاولبهکند:گونهتوصیفمیمسعودنیلیشیوهاثرکرونابراقتصادکشوررااین

تقاضاظاهرمی بعدبهتولیدمیشودکهضربهاولآنبهاشتغالوارد تأخیرظاهرخواهدشد، با رسدوتورم

 خواهدشد.
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برفوریتاقداماتپردازد،درگزارشیکهبهابعادبحرانکرونابرنیرویکارمی(ILOالمللیکار)سازمانبین

به مشاغل، از حفاظت برای کوچکسیاستی مشاغل فعالیتویژه غیررسمی بخشاقتصاد در که آنانی و تر

باتکیهبرراهنماییمی المللیکار،الزامیاستتااقداماتهایچارچوبسیاستیسازمانبینکنند،تأکیددارد:

هاومشاغلمسائلزیرتوجهزیادیشود.حمایتازتجارتسیاستیمؤثریگسترشدادهشودکهدرآنبایدبه

بهپذیرترینبایدآسیب باتوجه پیامدهایاقتصادیواجتماعیدورهحبسکاهشیابد. هدفقراردهدتا را ها

هابایدبهبررسیتمامیموارداقداماتمالیپذیریمشاغلوکارگراندربخشاقتصادغیررسمی،دولتآسیب

توجهیشانحمایتکردهوحفاظتاجتماعیکافیراارائهنماید.تعدادقابلهاوکارگرانکهازشــرکتبپردازند

ازکارگرانخوداشتغال،مشاغلخردوکوچکوافرادشاغلدراقتصادغیررسمیدرکشورهایدرحالتوسعه

95پذیرهستند.گیرآسیبدربرابرتأثیراینبیماریهمه

کند:هاییدرسطحملیبرایکشورهابیانمیاینسازمانتوصیهسپس      

انعطافواکنش نیازمندسرعتو اساسبافتکشورهایخاصهایمؤثر بر اقدامسیاستیسریع، پذیریاست.

کووید بحران از مرحله هر در و...( مشاغل بودن غیررسمی میزان مشاغل، بود:91)ساختار خواهد ضروری

سیاستاقداماتپیشگی بهبود بیماریو کنترل پساز فعالسازیمجدد کاهشفعالیتاقتصادی، و ورانه ها

پذیرباقیبمانندوازمشورتبانهادهایاجتماعیوبانظارتبجابهمنظورحفظ،تنظیمهابایستیانعطافبرنامه

دولت شوند. حاصل مداخالت حذفصحیح و کارگران و مشاغل به کمک بایســتی سرعتبخشــند.ها را

بایدآساندولت بهها تسریعروندهایکاریرا گسترشحمایتازسازیو دستیابیبهمزایایبیکاری، منظور

هایکوچکوغیررســمیازاعتباراتهاومخصوصاًشــرکتکارگرانخوداشتغالوتسهیلبرخورداریشرکت

کند(دراولویتقرارگیرنده،دولتآنراپرداختمیوامهاییکهدرصورتعدمتواناییهایتضمینی)وامووام

هایتأمیناجتماعیمورداستفادهقرارهایاجراییِموجودوآسانمانندروابطبانکیوطرحدهند.بایستیکانال

هابانگاهویژهبهمشاغلِدرمعرضهایحمایتیفراهمشود.سیاستگیرندتادسترسیسریعومؤثربهبودجه

بایدبرارائهحمایتدرآمدیبهکاریطوالنیخطرورشکستگیوکارگراندرمعرضخطربیکاریوکم مدت،



هاپوشیموقتیاتجدیدنظردرمالیاتهایاقتصادیحفظشوند.چشممشاغلوکارگرانتمرکزکنندتافعالیت

یارانهبرایحفظنشاطوجلوگیریازورشکستگیبایستیمدنظرقرارگرفتهشود. هایموقتبهالزماستتا

افزایشمیزانبرداشتوضمانتشرکت پوششدادنهزینهکارگرانو بهمنظور مدتزمانها هایبانکیدر

آمادگی ترمدتبهاقتصادهایقویهایکاریکوتاهاعطاییبرایحمایتازابقایاشتغالموردتوجهقرارگیرد.

دهدتاکارکهتااینجارخداده،مقابلهکنند.زیرااینکاربهمشاغلاجازهمیکنندتاباکاهشتقاضایکمکمی

هایانبوهجلوگیریشود.هایاشتغالحفظشدهوازاخراجارتباط

هایتضمینیبرایحمایتازمشاغلهایمناسبازطریقتدابیرتلفیقیحمایتمستقیممالیووامواکنش

 از استتا شرکتتحمیلبدهیکوچکنیاز بر صَرفحفظهایزیاد هزینه شرطیکه )به جلوگیریشود ها

برای تقاضایزیاد با برایمقابله گسترشمنابعمالی برایشناساییو بنابراینآمادگیالزاما کارگرانشود(.

وام اعطای مؤسسات کوچک، مشاغل درباره است. ضروری باال مبالغ مابرداشت مؤسسات و کمکی لیِهای

هایمؤثریرابرایکمکبهمشاغلوکارگرانغیررسمیایجادکنند.حمایتمالیازتوانندروشرسمیمینیمه

دلیلاینکه به ضروریاست. آنها شدن فقیرتر غیررسمیبرایجلوگیریاز مشاغلبخشاقتصاد کارگرانو

هایدانتقالهزینه،مستمریکودکانوبرنامههایموفقماننهایجدیدوجودندارد،برنامهزمانیبرایطرحایده

کاهشمشکالتپناهگاهوغذابایددراولویتقرارگیرند.دربسیاریازموارد،ممکناستانتقالپولمشروطو

شرکتبی برای خانوار، افراد و فقیر کارگران از مالی حمایت باشد. الزم مدتی برای مخصوصاقیدوشرط ها

سیاستدرمرحلهفعال.کنند،ضروریاستیمصرفیتولیدمیهاییکهکاالشرکت بایدارائهسازیمجدد، ها

شرایطاقداماتپیشگیرانهواستراتژیاطالعاتبه خروجازحبسموقعدرباره دهند. مدنظرقرار هایخروجرا

دیالوگ مردماطمینانحاصلکنندکهبازگشاخانگیبایدتوأمبا باهایاجتماعیباشدتا ییمحلکارهمراه

هامنظورهماهنگیتوزیعورودیبهشرکتهابهافتد.بسیاریازبخشکنندگاناتفاقمیایمنیکارگرانومصرف

وفراهمنمودنحمایتبرایتنظیممجددتولیدبرایبخشسالمت،محصوالتوخدماتضروریبهدولتنیاز

دارند.

مدتالزماست.هایکالنوطوالنیگذاریهایخصوصی،ســرمایهگذاریهبرایافزایشاشــتغالدرسرمای

میدولت ســرمایهها مانند تدابیری با اولویتتوانند با دولتی تدارکات فشــرده، اشــتغال و عمومی گذاری

انگیزهمالیاتیبهمنظورترغیبیافتنمنابعمحلیشــرکت رشــداقتصامشاغلکوچکو دیراهایبزرگتر،

سرمایه افزایشدهند. را اشتغال و بخشند زیرساختسرعت بهسازی برای اجتماعیگذاری و فیزیکی های

هاییبرایکاهشهایبازاریجدیدیازجملهفرصتهارابهذخایربهبوددهدوفرصتتوانددسترسیشرکتمی



هایرشدفراگیروودیسرشارازشغل،پایه]تغییراتاقلیمی[وسازگاریباتغییراتآبوهواراعرضهکند.بهب

گیربررویهمهیکسانمداومرابناخواهدکرد.همانطورکهدرباالنشاندادهشد،احتماالًاثراینبیماریهمه

بهآسیب نابرابریپذیرینخواهدبودو و بایدتوجهبیشــتریبهها بهبود، درمرحله هایموجودخواهدافزود.

هایهایاشتغالجهتحمایتازمشاغلوکارگرانشودوبهمؤسساتقویبازارکاروسیستماســتتقویتسی

هایسیاستیکهدرهنگاموقوعبحرانبهصورتهاوزیرساختحفاظتیجامعوغنیاجتماعیشاملسیاست

96کنند،بهایبیشتریدادهشود.اتوماتیکشروعبهکارمی

رفاهسیاست و کار وزارتتعاون، در است: پیگیریشده ایراننیزهمچونسایرکشورها هایاجراییدر

سیاست دفترچهاجتماعی، تمدید نظیر اقداماتی و توقفها حضوری، مراجعه به نیاز بدون درمانی هایبیمه

تلفنیبازرســی فعالشدنسامانه ازسویسازمانتأمیناجتماعی، بهتعویقافتادندر94۳۵ها بهزیستی،

هیئت تشــکلرسیدگی مجامع و اختالف حل جلســاتهای افتادن تعویق به کارفرمایی، کارگری های

هایتشــخیصبدویوتجدیدنظر،ارائهخدماتبهداشــتیبهبازنشســتگانوسالمندانتوسطصندوقهیئت

تخصیصمرخصیبهکارگرانیکهمشکوک تصویبوبازنشستگیکشوری، مبتالبهآنهستند، بهبیمارییا

هایاقتصادی،تمدیدمهلتبخشــودگیابالغشدهاست.وزارتاقتصاد،افزایشســقفمعافیتمالیاتیبنگاه

افزودهتاپایانخردادماههایمستقیموقانونمالیاتبرارزشجرایمقابلبخششمالیاتی،موضوعقانونمالیات

هاوتعویقاقساطاعمالکرد.همچنین،بانکمرکزینیزافزایشسقفتسهیالتبرایبنگاهراتصویبو9911

هاراابالغنمود.وام

اینسیاست آنکه ولیمیزانکمکدرمجموعبا همساناست، سایرکشورها با ازها ایرانکمتر هایدولتدر

داوودسوریبهاینموضوعاشارهمی هایریبهقضاوتعملکرددولتودستگاهبسیاکند:دیگرکشورهاست.

بهعملکردسیاستگذارمادرمقابلهباکرونا،هممیحاکمیتیدرزمینهمقابلهبابیماریکرونامی شودپردازند.

هایصورتنسبینگاهکنیم،تفاوتیبینوضعدولتماباوضعغالبدولتنگاهمطلقداشتوهمنسبی.اگربه

سالگذشتهماندارندواز4۵ایشبیهسالِگذشته4۵ولیتفاوتایناستکهکشورهایدیگر، بینیم.دنیانمی

آسیبچندانیمواجهبنیهاقتصادیدیگریبرخوردارندکهاینبسته با را هایمالینتوانداقتصادآنکشورها

هاییوطبیعیاستکهسیاستمانتواناقتصادیپایینیداریمخاطرعملکردگذشتهکند.ولیمامتأسفانهبه

می کار به کشورها آن بهکه برایما مشکالتهمگیرند، از سیکلی با ما درواقع نیست. روبهکارآمدنی روافزا

94تریهستیم.هستیمکهبرایحلیارفعورجوعآنهانیازمندکاربیشتروبرنامهدقیق



دیدهکمترهایحمایتیمعتقداستکهبعضیازاقشارآسیبایناستاددانشگاهشریفباتاکیدبرسیاست

طبیعیاستدرشرایطیکهوضعیتطبقاتتازهموردتوجهقرارگرفته ایازجامعهدستخوشنزولشده،اند:

طاییارانهبهافرادنیازمندبودهواقشاریبینماماتداوماعبایدسیاسترفاهیبازسازیشود.چیزیکهمنمی

موردبیکهمغازهداشتندیاکسب تعطیلشده، اثرکرونا در بنابرایننبایدتوجهیقرارگرفتهوکارهایآنها اند.

روش کاریکهبرایکمبرایحلمسائلفعلیاز داستاندیگریاست. داستانکرونا هایقبلیاستفادهکرد.

کردندودرستکهکارمیهایمستقیمبهخانوارهاییداستانالزماستانجامشود،پرداختکردناثراتاین

درآمدیبهدستمی هاتازمانقطعاینآوردند.درواقعالزماستحمایتازافرادوبنگاهازایفعالیتروزانه،

94بحرانسرلوحهوهدفدولتدرشیوهحلمسئلهباشد.

دربارهکمک بنگاهاو تأکیدبربخششمالیاتیمیبه با نیز گریبانافزاید:ها یکیازمعضالتیکهاحتماالً

بخشخصوصیراخواهدگرفت،سرمایهدرگردشجهتپرداختحقوقماهانهنیروهایدراستخداماستکه

 بایدتدبیرآنرابهدلیلکمبوددرآمدوقطعچرخهاقتصادی،ازدسترسکارفرمایاندورشدهودولتحتماً

تواندهاموردیاستکهمیبهرهجهتپوششدادناینبنگاههایبدونبهرهیاکممدنظرقراردهد.اعطایوام

شود،چیزیاستکهفقدانهایدادهحاصلمیحالداشتنشناختقبلیکهازقِبَلپایگاهراهگشاباشد.درعین

خوردهممانعتبهعملآورد.البتهباورندارمدرهاوصنایعضربهنگاهموقعازبتواندازحمایتدرستوبهآنمی

ایازحمایتبخشخصوصیبودوهرطرحیقطعاًباتورشاندازهوضعیتفعلیبتوانشاهدتوزیعهدفمندوبه

94تواندبخشبزرگیازتبعاتراخنثیکند.وخطاهمراهاست.امااجرایفراگیرطرحمی
 

 گونهمطرحکرد:هارااینحلترکمانینیزباانتشاریادداشتیدرکانالتگرامیخودراهدینیعلی

دولتبایدمیزانیارانهنقدیاسفندوفروردینراافزایشدهد؛.9

2 زمانایمربوطبهاقساطواموقبضهایهزینهتمامیپرداخت. بایدتا نظایرآن، هایآبوبرقوتلفنو

شدنشرایط،بهتعویقبیافتد؛عادی

هایبایدبعدازعادیشدنشرایط،صندوقیبهنامحمایتازاقشارفرودستتأسیسومنابعآنباکمک.9

پذیرکردناینطرح،اولازستدرامکانداوطلبانهواگرنشداجباریِاقشارفرادستجامعهتأمینشود.بدیهی

9۹شدههستند.،شناخته«نخبگاننظام»عنوانکنندکهبههمه،بایداقشارفرادستیمشارکت



هایدیگرازجملهآمریکااغراقصورتگرفتهوحسینراغفرمعتقداستکهنسبتبهبستهحمایتیکشور

انجاممی گرفتنمالیاتاز9۹شود.ایناغراقدرتبلیغاتباهدفایجادفشارروانیدرکشور اومعتقداستبا

92توانبهصنایعنیزکمککرد.هامییدارای

وزارتاقتصادوداراییبایدباکند:ایدیگرراهکارمالیاتبرداراییرامطرحمیآلبرتبغزیاننیزبهشیوه

هایجدیددقتبرانباشتثروتنظارتکند.بههمینخاطربایدداراییثروتمندانرارصدکندوباتعریفپایه

صورتپلکانیومنظمافزایشدهد.بردرآمدها،عایدیسرمایهو...مالیاتوضعکندومالیاتراهمبهمالیاتی

توأمبااینکاربایدیارانهثروتمندانراقطع درآمدهایمالیاتیمنبعپایداریبرایکمکبهنیازمندانهستند.

موردبود،بایدازآنهاجریمهاگراعتراضآنهابیکرد.بهجهترعایتعدالت،اگراعتراضکردند،بررسیشود.اما

91همدریافتشود.
 

هانظیرایتالیادراینکهبرخیکشور»پردازد:ایدیگربهبخشودگیمالیاتیتولیدکنندگانمیبغزیاندرمصاحبه 

توانددرمیاند،موضوعدرستیاستودرایرانهمدولتهاراکاهشدادهاینشرایطبخشیازمالیاتشرکت

هاییرادرنظربگیرد.ضمنآنکهبخشمالیاتوبیمهتأمیناجتماعیوعوارضاقداماتوتخفیفاتوبخشودگی

وباتاکیدبراینکهمابایدشرایطیراتواندرایگانباشد.هایمربوطبهآبوبرقوگازنیزدراینمدتمیهزینه

هایارائهتسهیالتووامگوید:عیتبهکمترینمیزانکاهشیابد،میایجادکنیمکهتأثیراتاقتصادیاینوض

بدهی بخشودگی و تولیدکنندگان به قیمت شرایطارزان این در که است اقداماتی دیگر از نیز معوق های

2۵«.اقتصادیبایدانجامشود

 موانع سیاستگذاری کرونا در ایران -5

تحریم دولت، کسریبودجه شد. ذکر ایرانباالتر در سیاستگذاریکرونا موانع رابرخیاز اینموانع . و... ها

هایمربوطبهکروناتوانقلهکوهیخیدانستکهدولتباآنمواجهاست.اینموانعنهتنهادرسیاستگذاریمی

کند:ایانتقادی،بهچهارعاملاشارهمیجودرمقالهشود.محمدمالهایدیگرنیزدیدهمیبلکهدرسیاستگذاری

سیاستدرقالباوالًنوعتوازنقوابینجناحیننظامجمهوریاسالمیوثانیاًشرایطبرآمدهازتحریماقتصادی

ناکارآمدیبین عمقبحرانهایسازمانیدربدنهالمللیوثالثاً دِهایپیشاپیشموجوتکنوکراتیکدولتورابعاً

29دولتدوازدهمبابیماریکروناراتعیّنبخشیدهاست.مواجههایرانعجالتاًنحوهساختاریدرجامعه

هاراموردپرسشحسینراغفرنیزضمناشارهبهفسادموجودشیوهتقسیمبستهحمایتیدولتازبنگاه

قرارمی ایناینروندنشانمیدهد: بزرگیدر جریانوجودداردکهدرچارچوبساختارفاسددهدکهفساد



نمی حل مشکالتکنونی قطعا اقتصادی، مانند ملیهم توسعه صندوق از یورو اینیکمیلیارد و 2۵شود

برایوارداتخودرو،موبایلوسایراقالمغیرضروریاختصاص1۹میلیارددالریکهدراینسیستماوایلسال

دلیلابهامدرشیوهعملکرددولتوعدمشفافیتدرتوزیعمنابع،هیچتضمینیپیداکرد،تلفخواهدشد.به

نیستواینامکانوجودداردکههرنوعفسادیدراینرابطهرخدهدوتخصیصهمینمنابعهمدچارمشکل

اریپرداختویبابیاناینکهدولتبایدبگویداینمنابعبهچهکسانی،باچهمبلغیوبرایچهک خواهدشد.

بایدتماماطالعاتشفافوروشنباشدتاذی نفعانبتوانندتخصیصمنابعبهافرادوشدهاست،اظهارداشت:

9۳هاراپیگیریکنند.شرکت

تواندباعثتصریحدرداوودسوریازمنظردیگر،باذکرمشکالتدولتمعتقداستکمکردنمقرراتمی

واجههبامشکلکروناعملکردهمهکشورهاتقریباًیکساناست.چوناینمشکلبسیاردرم»وضعیتتولیدشود:

برایجانانسان یکمشکلپیشجدیکه پیشآمده، دولتبینیها اینشرایطبسیاریاز در است. هانشده

رایطسختیمدتوشهایطوالنیکنندابتداجانافرادرامحفوظنگهدارندوباهمینهدفقرنطینهسعیمی

هاهاتعیینشدهاست.اقتصادموضوعبعدیموردتوجهاست.دراینزمینهدولتوآمدهاوگردهماییبرایرفت

کردهکمک شروع را مردم به کمکرسانی این برای و سیستماند اغلبرسانی البته است. شده طراحی هایی

هرحالدولتبایددردورانمدتباشد.بهکپدیدهکوتاهدهندکهکرونایهااینکاررابااینامیدانجاممیدولت

گیربهنوعیاثراینشوکرادرطولعنوانیکضربهمدتیکهاتفاقافتاده،واردشودوبهاینشوکمنفیکوتاه

نمی ولیمتأسفانهما چراکهقبلازشیوعزمانتوزیعکند. توانیمازدولتخودچنینانتظاریداشتهباشیم؛

صورتروبودیم.حداقلدرسالگذشته،موضوعپرداختیارانهبهمردمبهایروبهوناهمبامشکالتعدیدهکر

بهایبهمسئله درصدازمردمنیازمند۹۵طوریکهخوددولتاذعانکردکهقریببهشدتجدیمطرحشد،

 است. نبوده برقرار سایرکشورها چنینوضعیتیدر جامعهدریافتیارانههستند. از۹۵ایکهدر میلیوننفر

رواستوهمزمانتوانازدولتیکهباکسریبودجهبسیارشدیدیروبهمردمنیازمنددریافتیارانههستند،نمی

تواندبهاندازهکافینفتبفروشد،انتظارداشتکههنگاماضافهشدنمشکلکرونابهمشکالتقبلی،بتواندنمی

هاارائهکند.دراینشرایطآنچهدولتدرکشورمابایدبهآنتوجهداشتهباشدانوادهکمکمالیچندانیبهخ

هایشدیددامننزندوسعیحسابازمنابعبانکمرکزینیفتد،بهتورمایناستکهدرداماستفادهزیادوبی

برداشتنمحدودیت با را کشور مشکالتاقتصادیامروز بخشیاز خودشکند محیطکسبهاییکه وکاربر

توانیمامیدوارباشیمکهدولتدررویهخودتغییراتاساسیایجادتحمیلکردهاست،جبرانکند.هرچندنمی



تواندتاحدودیکارگشامیایم،روشدهکند،ولیاعمالچنینتغییراتیباتوجهبهشرایطدشواریکهباآنروبه

22«باشد.

داند:رسشدربارهشیوهمدیریتکالناقتصادیمیمؤمنیکرونارالحظهپ

توانیمبهگذشتهنگاهوازآنپرسشکنیمکهچراکرونااالنبهلطفکرونایکمجالبنیادیپدیدارشدهومی

بسیاربیشترازکشورهاییمانندکرهجنوبی،چینوحتیترکیهوهنددربه طورنسبیاقتصادوجامعهمارا

پاسخایناستکهشوکمعرضآسیبق استحکامخانههایبرونراردادهاست. اصلنیستندبلکهاصل، ایزا

ایناتفاقاتفرآیندهایتصمیم قبلاز اگر و کردیم بنا رااستکه ما ایران، تخصیصمنابعملیدر گیریو

.کنداردمیهایبسیاریبهماوزاآسیبهایبرونپذیرکردهباشد،طبیعتاشوکشکنندهوآسیب

هادربورسسعیدرکنترلبارتورمیداشت.درالبتهپسازآندولتباتعمیقبازاربدهیوعرضهشرکت

توسطعلیاینبیناینسیاست سعیدی)جامعهها کوتاهاصغر شناس( مقطعیارزیابیشد: درمدتو آنچهما

مدتطورکلیساختارکوتاهمدتاست.بههایکوتاهبینیم،نوعیسیاستگذارییاسیاستتاریخاقتصادیخودمی

هابههایاخیردلیلبرایننیستکهسیاستعنوانمثال،واگذاریهاوجامعهماحاکماست.بههنوزدرسیاست

سرمایههایمردمسمتسیاست یا توانگفتآزادشدنسهامعدالت،رودیاحتینمیمیداریخصوصیمحور

تواندلیلبراینگرفتفروشد،نمیهایخودرامیبرایدادوستدآزادانهآناست.یااینکهدولتبرخیازدارایی

لحاظنهادیدولتظرفیتهابهایندلیلقابلاجرانیستکهاساسابهکند.همهاینکهدولتخودراکوچکمی

باوجوداین،درتاریخدیدیمهرگاهدولتضعیفمیتقو شود،بخشخصوصیقوییتبخشخصوصیراندارد.

ایاستکهنهادهای،دوره999۵کهبعدازجنگدومجهانیاستتا992۵شود.درتاریخمعاصرایران،دههمی

بدونن جملهاتاقبازرگانیقویبودودولتبسیاریازتصمیماترا اماظراتاقبازرگانینمیمدنیاز گرفت.

چونرابطهبخشخصوصیودولتنهادینهنشدهبود،بالفاصلهبعدازاینمراحل،دولتباردیگرقدرتخودرا

روامروزنیزازآنجاکهایننهادهایحقوقیدرایرانقوینیستند،ایناحتمالوجودداردکهگستردهکرد.ازاین

دولتباردیگرتمایلداشتهباشدتاقدرتخودراافزایشدهد.بویژهاینکهامروزاینپسازعبورازاینمرحله،

هاخواستهشودتابرایصیانتاززندگیوکسبوکارمردم،بحثمطرحاستکهدردورهشیوعکروناازدولت

دولتحاضراستدوب.بیشتردرزندگیواقتصاددخالتکنند آیاپسازاینبحران، کوچکواما ارهخودرا

ازفعالیت استفاده با چین امروز حتی یا دارد. وجود تردید اینزمینه در خیر؟ یا کند محدود را هایخود

نظارتخودرادرحوزهشبکه هایشخصیزندگیمردمگستردهکردتااینبیماریرامهارکند،هایاجتماعیْ

اعتراضنهادهایبین مورد اینامر اینالمللیواما آیا سؤالمهمایناستکه اما نگرفت. حقوقبشریقرار



وکنترلنظارت یابد؟ارزیابیمنایناستکهاقداماتدولتایرانبرایهاپسازاینبیماریهمادامهمیها

انهایمااینظرفیترادارندتاباردیگر،میزهایخود،بلندمدتنخواهدبودودولتواگذاریسهامیادارایی

هایخودرابههرطریقیافزایشدهند.دارایی

 های دولت برای بحران کرونا منابع مالی برنامه -6

برآوردمیهمان هزارمیلیاردیدرسالجاریروبروباشد.9۳۵شوددولتباکسریبودجهطورکهاشارهشد،

کند:گونهتوصیفمیرااین11هایمجلسبارمالیکرونابهبودجهمرکزپژوهش

ها:افزایشهزینه 

افزایشهزینه باعثافزایشقابل هایبخشسالمتودرمان:الف( هایبخشتوجههزینهشیوعویروسکرونا

درمانوسالمتخواهدشد؛

هزینه فاصلهب( دوران برای حمایتی فاصلههای طرح اجرای اجتماعی: کنترلگذاری برای اجتماعی گذاری

هایبرایاینمنظوردولتنیازمندمنابعمالیخواهدبود.درواقعبهمنظورجبرانزیانبیماری،ضروریاستو

هایرفاهیخانوارهاهایاقتصادی،الزماستدولتبرایکاستناززیانگذاریاجتماعیبرفعالیتناشیازفاصله

.هایحمایتیخودراافزایشدهدهزینه

هزینه افزایش بر عالوه در ها، مهم9911سال است. مواجه نیز درآمدها کاهششدید با دولت ترین،

هایکاهشدرآمدبهشرحزیراست:کانال

تا 2۵درحدود2۵2۵الف(کاهشقیمتنفت:کاهششدیدقیمتنفتباعثشدهتاقیمتنفتبرایسال

اینموضوعبه9۵ شود. بشکهتخمینزده ازایهر به سالمعناینصفشدندرآمددالر هاینفتیایراندر

خواهدبود؛991۳نسبتبهسال9911

بارکودمواجهخواهدبود.افتتقاضایناشیازشیوع9911اقتصادایراندرسال ب(کاهشدرآمدهایمالیاتی:

 ویروسکرونا،تولیدراکاهشدادهودرنتیجهدرآمدهایمالیاتیدولتراکاهشخواهدداد.
9

کند:گونهبرآوردمیهایتأمیناجتماعینیزبارمالیکرونابرسازمانتأمیناجتماعیرااینمرکزپژوهش

افزایشهزینه» و دادهکاهشدرآمدها به باتوجه اثراتیکه از ناشی دسترسقابلها اطالعاتدر و برآوردها

خوشبینانهبوده در سازمان، بر در29ترینحالتاند تومانو میلیارد میلیارد59ترینحالتبدبینانههزار هزار

29«.توماناست



نیلی احتمالمیمسعود بانکمرکزیباشد: از تأمیندهدمنابعاصلیتأمینمالیکرونا دستدولتدر

قرارشدهاستکهبخشیازاینمالیزیانناشیازشیوعویروسکرونابسیاربستهاست.درحال حاضر،ظاهراً

هانزدبانکمرکزیتأمینشودوبخشیهمممکناستازمحلفشاررویمنابعازمحلسپردهبانکنیازمالی،

بخشکوچکیهمازبودجهعمومیکشورپرداختمی اماصندوقتأمیناجتماعیوصولشودواحتماالً شود.

بعبیشتربهسمتبانکهایتأمینمناحلموضوعایناستکهوقتیاقتصادباکسریشدیدمنابعروبروست،راه

 .95رودوطبیعیاستکهچنیناتفاقیخواهدافتادمرکزیمی

نیزذکرمیداوودسوریبه راهکارهایدیگریرا منابعصندوقکند:جزاستقراضازصندوقتوسعهملی،

هاازجملهیبانکتنهاراهحمایتنیستوبازاربدهی،استقراضازبانکمرکزیوحتیکاهشنرخذخیرهقانون

می پیشرویدولتقرار امکاناتیمتفاوترا بهمواردیاستکه البته تأمینایننظرمیدهد. زمینه رسددر

کنمباتوجهبههاییدارد.تصورمیحجمباالازحمایتمالیآنهمازبازاربدهی،دولتمشکالتیامحدودیت

 که بانکمرکزیباشد این هم جهاتباز پیشعنوانتأمینبهجمیع قدم دولت، اصلیمنابعموردنیاز کننده

درصدیآنکهباالترازمیانگینبسیاریاز99تا99بگذارد.البتهکاهشنرخذخیرهقانونیهمباتوجهبهنرخ

هایحمایتیاست.درکلاحتمالکشورهاست،یکراهدیگربرایحلمسئلهوتأمینمنابعجهتاجرایطرح

با برایافزایشمنابعبانکدارد طریقابزارهایدراختیار هاجهتاعطایتسهیالتوواماقدامنکمرکزیاز

هایتورمیتاحدزیادیفوریتداردوهزینهچندانیهمبرایبانکمرکزیباتوجهرغمجنبهکند.موردیکهبه

یبرایاینکارنداردوپیشترهزینهآنرابودناقتصادایرانندارد.هزینهبهاینمعناکهترسچندانبهدولتی

94پرداختهیامتحملشدهاست
. 



عمومیمثلبنیادمستضعفانو...افزایشمالیاتبرثروتمندان،مالیاتاستفادهازمنابعنهادهایعمومیوشبه

هایبانکیوافزایشپوششمالیاتینیزموردتوجهاقتصاددانانبودهاست.فرشادمؤمنیبراینبرداراییوسپرده

هزارمیلیارددرآمدکسبکند:تواندهفتمی16سالدرصدبهمحاسبات5باوراستکهدولتبامالیاتتکلیفی

کهریزد.درحالیترسانندکهاگربهترکیباینچیزهادستبزنید،سیستمبانکیبههممیمسئوالنکشوررامی

دریچه از میمسئلهاگر مالحظه کنید، نگاه گزارشنابرابری که میفرمایید رسمی های درصد۳5گوید

بههاییکهدسپرده سیستمبانکیوجوددارد، کانوناصلینابرابریِدرصدکلسپرده5/2ر گذارانتعلقدارد.

هاتهیهکردهبودکهدرایدیدمیکیازوزارتخانهسازدرآنجاقراردارد.چندوقتپیشمنمطالعهناموجهِفاجعه

بهاینزمینهخیلیتکان گذشته،هادرسهدههتنابرابرسپردهشددهندهبود.آنهماینکهدرچارچوبتوزیعِ



درصدتسهیالتکهسیستمبانکیپرداختکرده،منحصرابهدهک1۵هایرسمینشاندادهبودبیشازبررسی

 درصدبودهاست.6ثروتمندترینافرادجامعهرسیدهکهسهمجمعیتیآنهاازکلصاحبانحساببانکیکمتراز

درصدی5گویدحتیاگریکمالیاتتکلیفیمی9916تاموراقتصادیدرآبانهایگزارشمعاونمحاسبه 

داده واعدادوارقامسالبا دولتمی16ها فایدهداشتهباشیم، هزارمیلیاردهاییکهدارد،حدودهفتتواندبا

بهدلیلاینکهداده هفتهزارمیلیارداستوبااکنونمتفاوتاست،16هابرایسالتومانکسبدرآمدکند.

درصدکلمالیاتبرحقوقوسهبرابرمالیات۳9توماندرآنسالمعادلدوبرابرکلمالیاتبرمشاغلومعادل

.برثروتاست
99



راهکارها برای ایران -7

کند،شکافهایایرانبابسیاریازکشورهایجهانکهامرمهاربحرانکرونارابامشکلروبرومییکیازتفاوت

گوید:بهنظربندهاقتصادایرانمی11ملتاست.حسینراغفربااشارهبهوضعیتاقتصادیایراندرسال-دولت

یاینموضوعهمعدممشارکتمردمدرحلترخواهدشدودلیلاصلضعیف1۳نسبتبهسال11درسال

بایدتوجهداشتکهدرفرآینداصالحامورسیاسیواقتصادیکشور،بدونمشارکت مشکالتخودشاناست.

امکانحلمسائلوجودنداردوشرایطمی بشودمردم، .تواندبدترازگذشتهنیز
ابتدای29 مسعودنیلینیزدر

نگارشنامهاوج با دستهگیریویروسکرونا شفافو آمار ارائه بهداشتبر تابندیایبهوزیر تأکیدکرد شده

گذاریاجتماعیوبندیجهتفاصلهامکاناستفادهمردموپژوهشگرانرافراهمکندوازاینطریقنوعیاولویت

24تخصیصمنابعاعمالشود.





هایمجلسنیزبودهاست:مشارکتمردمموردتوجهگزارشمرکزپژوهش

جماعتنقشمهمیراهایبسیجوائمهها،پایگاههایخودجوشمردمیونهادهایمحلیماننددهیاریحرکت

برنامه اجرای پُرریسدر واحدهای تعطیلی معابر، ضدعفونی ازجمله روستا در کرونا شیوع با مقابله کوهای

هایکمتربرخورداروغیرهایفاهایبهداشتی،حمایتازخانوادههایبهداشتی،توزیعبستهممنوعه،ترویجپیام

شدند.کرده تعطیل موارد از بسیاری در دیدوبازدیدها و مجالسختم اعیاد، جشن، همچنینمراسم در9۵اند.



درگزارشی99موردتوجهقرارگرفتهاست.همینگزارشبسطدولتالکترونیکبرایعرضهمحصوالتکشاورزی

کند:گونهبیانمیهایمجلسراهکارهاراایندیگرمرکزپژوهش

جایبنگاهشدهاست.بهدوموضوعآثاردربخشآثاراقتصادیکالن،تأکیدِبیشتریبرحمایتخانواربه-۹-9

ارزش بینرفتنبخشیاز از بهدلیلرکودیو کسریبودجه تورمیناشیاز همچنینآثار اقتصادو ستانده

دراینهایناشیازهزینهدرمانوسیاستکاهشدرآمدهایدولتوافزایشهزینه هایحمایتیاشارهشد.

هایدهدوازمیانکارکنانشاغلدربنگاهتأثیرقرارمیهایکوچکراتحتبین،رکوداقتصادی،بیشتربنگاه

کوچک،متوسطوبزرگ،آندستهازکارکنانکهرابطهاستخدامیوقراردادیقویبابنگاهندارند،دراولویت

خصوصزمانیکهناشیازافزایشنرخارزنبودهوبیشترازجانبرشدتورمبههمچنین.گیرندتعدیلقرارمی

بیشتردهک نقدینگیباشد، تحتپایهپولیو همانطورکهتأثیرقرارمیهایپاییندرآمدیرا بنابراین، دهد.

متأثرمیپیشازایننیزاشارهشد،هرچندرکودناشیازکرونا،همهگروه هایکند،امادهکهایدرآمدیرا

ها،ازآنجاییکهدارایپوششپذیرند.ازسویدیگر،شاغالنموجوددرایندهکپاییندرآمدیبیشترتأثیرمی

هاقرارهایحمایتیبیمهبیکاریوحمایتازبنگاهایاندکهستند،قابلشناسایینبودهوزیرچترطرحبیمه

بنابراینطرح همموجبهایحمایتینخواهندگرفت. خانوارها، پرداختنقدیبه ازجمله خانوار، معطوفبه

22پذیرراتحتپوششقراردهدطورهدفمندتریاقشارآسیبتواندبهترمنابعخواهدبودوهممیتوزیععادالنه

)بهنموادریک،میزانپرداختحقبیمهدرهردهک،مراجعهشود(.





پرهیزازتخصیصیارانههمگانیکور:شرایطکنونیکشور)رکوداقتصادیشناساییخانوارهاینیازمندو-7-2

هایحمایتیصرفاًبارویکردپولپاشیغیرهدفمندودهدکهسیاستوفقداندرآمدهاینفتی(ایناجازهرانمی

بدونپیش و منابعمالیناپایدار بر شودتکیه کهرحالید.بینیابزارهاینظارتیوضمانتاجراییقویانجام

اند،درمقابلْبخشدیگریمانندبخشزیادیازخانوارهاومشاغلازپیامدهایناشیازویروسکرونامتأثرشده

بازنشستگان،کارمنداندولتوبرخیکارمنداننهادهایعمومیغیردولتی،برخیکارمندانبخشخصوصیکه

کارمندانبیمارست فراهماست، افرادمشغولدربخشکشاوزی،انامکاندورکاریبرایآنها وکادردرمان، ها

هاو...ازجملهافرادوخانوارهاییهستندکهحتیدرصورتقرنطینهویاباروداروخانهها،میوهوترهسوپرمارکت

هایکاهشتعامالتاجتماعیِحداکثرینیزکمترازدیگرافرادجامعهمتضررخواهندشد.اینافرادکهدردهک

فراوانیخانوارهاییراکهیکنفراز.هایحمایتیقرارندارنداند،دراولویتسیاستتلفدرآمدیتوزیعشدهمخ

بینید:می2اعضایآنکارمنددولتیابازنشستهاست،درنمودار



.  

خانوارهاییکه(9دهدکهداراییکیازایندوویژگیهستند:چین،مجموعخانوارهاییرانشانمیستونخط

همچنین.جزحقوقبازنشستگیدرآمددیگریندارند(خانوارهاییکهبه2سرپرستخانوار،کارمنددولتاست؛

نشانمیستون خانوارهاییرا سرپرستهایپررنگ، یا دارد حداقلیککارمنددولتوجود آنها در که دهد

دلیلعدمتغییردرآمددراثرشیوعکرونا،رهاییراکهبهایننمودار،تنهابخشیازخانوا.خانواربازنشستهاست

دهد.همانطورکهدرایننمودارمشخصاست،نیازیبهسیاستحمایتی)دراثرشیوعکرونا(ندارند،نشانمی

ازاینمحلبین هاکهسایرگروهحذفهستند.درصورتیمیلیونخانوارقابل4/5تا4/۳درمجموعدهدهک،

زیانندیدهمانند سهممشاغلیکه شوند، نظرگرفته نیزدر کارمنداننهادهایعمومیغیردولتیو... یا اندو

هایحمایتیبایدخارجبنابرایندودستهازافرادازشمولسیاست.بیشتریازخانوارهاقابلحذفخواهندبود

 به9شوند: حتی که افرادی درخانه( و نکردن کار درآمددلیل مانندماندن داشت؛ نخواهد تغییری شان

دلیلنوعشغل،حتی(افرادیکهبه2هایدولتی(وبازنشستگانوبخشیازکارمندان)خصوصاًکارمندانبخش

دارو، مانندکارخانجاتتولیدمحصوالتغذاییو دردورانقرنطینهنیزمشغولبهکاروفعالیتخواهندبود؛

هایهمگانی،موجباتالفمنابعخواهد.اعطاییارانهبهاینافراد،مانندهمهیارانههاو..ها،سوپرمارکتداروخانه

شد.



هایهایاخیرمتعلقبهبنگاهزاییسالدرصداشتغال۹۵دهدکهبیشازآمارواطالعاتبازارکارنشانمی-۹-9

صاحباناینمشاغل)مشاغلغیر ازآنجاکه اما است، بوده کارکن پنجنفر دستفروشیزیر کارکنرسمی، و ها

بهمستقل(صدایرسانه اینایندارندو آمارواطالعاتجامعممکناستشناسایینشوند، دلیلفقداننظام

برایفعالیتبینیهایحمایتیپیشاحتمالوجودداردکهدراعمالسیاست نادیدهگرفتهشده هایاقتصادی،

آما.شوند تهیه نخست وهله در غیررسمیبنابراین و رسمی مشاغل فردی اطالعات از جامع اطالعات و ر

بایستدردستورکاردولتقرارگیرد.همچنینازآنجاکهاکثراینشاغالنبیمهنبودهوروزمزدیهستند،درمی

گیرندوکاراترینمکانیزمحمایتیبرایایندستهازشاغالن،اجرایطرححمایتیدستهخانوارهایفقیرقرارمی

رسداستفادهازظرفیتنظرمیهایکوچک.البتهبهنقدیوغیرنقدیازخانواراست،نهتمرکزبرمشاغلوبنگاه

نهادنظیرخیریههایمردمسازمان کمیتهامدادوبهزیستیجهتشناساییایندستافرادموثرNGOها، ها،

واقعشود.

هانیزموردتأکیدقرارگرفتوشرشدهتوسطمرکزپژوهشهایقبلیِمنتنکتهبسیارمهمیکهدرگزارش-۹-4

هایحمایتیدرراستایکنترلشیوعهایسیاستیدولتمغفولمانده،اجرایسیاسترسددربستهنظرمیبه

شدهبرایست؛یعنیسیاستحمایتیبایددرراستایکاهشتعامالتاجتماعیورعایتقوانینتعیینبیماری

هایبهداشتیمقابلهعنوانمثالپرداختیارانهکاالییبهخانوارهادرقالببستهتماعیباشد.بهگذاریاجفاصله

کاهشرفت به مشروط خانوارها به پرداختتسهیالت کرونا، پرداختتسهیالتبهبا یا خانه از بیرون وآمد

.وکارهامشروطبهعدمشروعفعالیتکسب

باالیایجادشدهدراینبخش،شبهداشتودرمانوظرفیتاشتغالباتوجهبهافزایشتقاضادربخ-۹-5 زاییِ

هاییکهباهزینهمختصرْامکانتغییرساختارتولیدریزیمشخص،صنایعوفعالیتتوانددریکبرنامهدولتمی

راپیشنهادبهبخشدرمانوبهداشترادارند،شناساییکندوبراساسآنجابجاییساختارتولیدونیرویکار

کننده،حوزهپوشاک،تولیدماسک،هاییمانندموادشویندهوضدعفونیواجراییکند.البتهایناقدامدرحوزه

22گانو...تاحدیمحققشدهاست.

راهکاراساسی،درایجادِآیندهامیدبخشاست؛کشد:گونهبهتصویرمیترکمانیراهکاراصلیرااینسرانجامدینی

مردمبررویریلیجدید،ریلیکهزیرساختشدهزیستاندازروشن؛یعنیقراردادنقطارِتجربهخلقِچشمدر

زمینه ]اینرویکرد[ بهامکاناتبهداشتیودرمانیبهقویدارد. شرایطدسترسیآحادافرادجامعهرا ویژهدر

جایناامیدیبنشاند.اینریل،چیزینیستجزنظامامیدرابه تدریجکندوبه تواندبهخوبیفراهمخطیر،می



نظامیکهبدونتوجهبهاصولتخصصحکمرانیقویوکارآمدوتوسعه ساالریوبدونگراییوشایستهخواه.

 26شود.،ممکننمی«تودرتویینهادی»رفع
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