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 (۵۳) کرونا ويروسدرباره مقابله با شیوع 

 وکارهای ايرانی ها و تهديدهای کرونا برای کسبفرصت
 

 

 

 

 چکیده

 ريسک اول است: شده مواجه ریسک سطح سه با ایرانی هایوکارکسب ،ایران در کرونا ویروس شیوعبا 

 به توجهیقابل منفی هایریسک ویروس کرونا شیوع دلیلبه هانج در تولید کاهش :المللیبین سطح

 چالش دچار شدتبه را صنعتی کشورهای و چین شامل جهان تأمین زنجیره کرونا، رانبح .دارد همراه

 و عرضه مدتکوتاه های)شوک است یافته کاهش خدمات و کاالها برای نهایی تقاضای و است دهکر

 بازگشت ریسک بنابراین هستند، کرونا بیماری مختلف مراحل در لفمخت کشورهای همچنین .تقاضا(

 صادرات ریسک این عمالً و است نامشخص جهان در بیماری کامل پایان زمان و دارد وجود هم بیماری

 و صنایع تأمین )زنجیره نیاز مورد مواد واردات و همسایه کشورهای به خصوصاً ایران غیرنفتی کاالهای

 به صادرات کاهش :ملی/اقتصادی سطح ريسک دوم ریسک ،شودمی شامل را ی(داخل هایوکارکسب

 هاوکارکسب از مالیات درآمدهای کاهش .است گذارتأثیر کشور ارزی درآمدهای شدن کم بر کشورها سایر

 تخصیص واسطهبه دولت هایهزینه طرفی از .است مؤثر هم دولت درآمدی منابع شدن محدود بر

 دلیلبه که دارد وجود ریسک این درنتیجه .است یافته افزایش حمایتی و درمانی ،بهداشتی هایبودجه

 هاوکارکسب روی پیش موانع رفع برای دولتی هایکمک وکیفیتکمّیت دولت، بودجه شدید کسری

 هایفعالیت کلی حجم بر هاوکارکسب و صنایع از بخشی فعالیت عدم .گیرد قرار تأثیر تحت شدتبه

 نیروها تعدیل آن تبعبه و یافته کاهش درآمدها تولیدات، و فروش کاهش با نوعی به و دارد رتأثی اقتصادی

 ریسک نهایتاً و داشت خواهد همراه به را مالیاتی درآمدهای انواع کاهش ادامه در و هابنگاه ورشکستگی و

 تأمین هزنجیر در فراوانی مشکالت با هاشرکت است: وکارکسبصنعت/ سطح ريسک همان که سوم

 انتظار و نگرش همچنین .عرضه( )بخش هستند مواجه وریبهره و فروش کاهش لجستیک، و اولیه مواد

 هاوکارکسب هایریسک افزایش آن پیامد که تقاضا( )بخش است تغییر درحال مشتریان

 تقابلی که ییهاشرکت و بهداشتی و غذایی محصوالت تولیدکنندگان الین،آن فروش وکارهایسبک.است

 خواهند زیادی تا متوسط ریسک هاوکارکسب سایر و کنندمی تجربه را تریینپای ریسک دارند دورکاری

 روروبه تقاضا کاهش با بیماری شیوع درنتیجه که هاییبخش ترینمهم که دهدمی نشان هابررسی .داشت

 هایزیربخش ریپذیتأثیر دقیق میزان رصد مختلفی دالیلبه و هستند خدماتی هایبخش اندشده

  .ستکاال تولید با مرتبط هایزیربخش از ترمشکل بسیار خدماتی
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 از یکی دهدمی نشان هابحران انواع با پیاپی مواجهه در خصوصبه کشور مختلف هایتجربه

 به رسیدن برای .باشد 1آوریتاب افزایش بر تمرکز باید کشور هایسیاست طراحی در اهداف تریناصلی

 یهاظرفیت از بتواند تا است مهم بسیار جامع رویکرد یک عنوانبه نوآوری نظام نقش وری،آتاب هدف

 استفاده آنها حل و مشکالت کاهش جهت در جدید هایفناوری خصوصبه نوآوری و فناوری مختلف

 ینترعمده که دهدمی نشان هابررسی .است اهمیت حائز بسیار شرایط این در هاوکارکسب آوریتاب .کند

 کل به نگاه و احتیاط پذیری،تحول از: عبارتند هاوکارکسب سطح در آوریتاب افزایش بر مؤثر عوامل

 تفکر حوزه در ابتکاری )اقدامات نوآوری بر وتأکید هاحلراه طراحی در تنوع و اکوسیستم و ارزش زنجیره

 )اقدامات تولید ظرفیت یشافزا و حفظ ،تأمین زنجیره نوسانات مدیریت کارآفرینانه(؛ و استراتژیک

 انسانی(؛ سرمایه حوزه در ابتکاری )اقدامات انسانی نیروی تقویت و حفظ (؛تأمین زنجیره حوزه در ابتکاری

 فروش افزایش و حفظ و مالی( حوزه در ابتکاری )اقدامات نقدینگی جریان و هابدهی و هاهزینه مدیریت

 .فروش( و بازاریابی حوزه رد ابتکاری )اقدامات آن به مربوط هایظرفیت و

 ریزیبرنامه اب که دارد وجود نیز ییهافرصت است، آورده وجودهب کرونا که تهدیدهایی و هاچالش کنار در

 کسب برای فرصت به کرونا بیماری فراگیری تهدید تبدیل نیازپیش .نمود برداریبهره آن از توانمی صحیح

 تفکر به وردنآ روی و فکری هایبنیان و افکار در نگرش تغییر ،هاولتد حتی و هاوکارکسب انواع برای درآمد

 برای ییهاتفرص ؛است کاری هایزمینه در خالقیت و ابتکار نوع هر از استفاده برای مبتکرانه و خالقانه

 ،کاالها بندیبسته فرمی،پلت و الدیجیت وکارهایکسب خانگی، مشاغل توسعه مانند خصوصی هایبخش

 و (... و مویرگی توزیع در برندسازی و سالمت حوزه ،مصنوعی هوش ها،آپاستارت بهداشتی، اقالم توسعه

 ایجاد و نیکالکترو دولت فزاینده و کامل توسعه مانند سیاستگذاران و گیرانتصمیم برای ییهافرصت ینچهم

 ازجمله مختلف هایبخش در تدول اطالعاتی و آماری جامع نظام تهیه و تکمیل و مجوزها دریافت در سهولت

 هایعفض شناسایی ،(غیررسمی و رسمی) نشاغال اطالعات و آمار جامع نظام مالیاتی، هایسامانه تکمیل

 .است فراهم گذشته از بیش (... و درمان و بهداشت بخش زیرساختی

 یاعطا تسهیالتی و مالی یهاحمایت اعمال نیز، وکارهاکسب از تیحما یشنهادهایپ درخصوص

 و هاهزینه انواع کاهش (مولد اعتبار گواهی) گام اوراق ظرفیت از استفاده گردش، در سرمایه تسهیالت

 افزارینرم و افزاریسخت هایزیرساخت فوری سازیفراهم) ساختاری یهاحمایت اعمال ،... و عوارض

 و ترنتی()این مجازی یهافروشگاه توسعه یا ایجاد مجوزهای فوری تسهیل نیاز، مورد هایدسترسی برای

 )جهت رزیکشاو بخش در غذا تولید زنجیره تکمیلی صنایع از حمایت ،...و وکارهاکسب سایر اندازیراه

 رهایبازا حفظ جهت) کرونا دوران در اقتصادی دیپلماسی شدن فعال غذایی(، امنیت افزایش و حفظ

 .بگیرد قرار تورکاردس در تواندمی دیگر مواردی و نیاز( مورد وارداتی و صادراتی

                                                 
 و مقاومت براي مخاطرات معرض در جامعه يا محلي جوامع سيستم، يك توانايي است شده تعريف ذيل نحوبه آوريتاب .1

 و حفظ ازجمله گوناگون طرق از مداكار شكل به و قبولقابل زمان طي آن از وقوع پس بازسازي و مخاطره يك آثار رفع و جذب
 .ضروري و اساسي كاركردهاي و ساختارها ياحيا
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 مقدمه

 حاضر درحال و شد آغاز چین در ،2019 دسامبر 30 از که (CoVID-19) کرونا ویروس شیوع تبعات

 شدتبه گوناگون روابط حتی و اقتصادی ،آموزشی مختلف هایحوزه در گیرد،می قربانی دنیا کل در

 سربه اقتصادی مطلوب چندان نه ایطشر در که هاایرانی ما ایبر آن اتتأثیر شاید و است بوده مخرب

 آن مورد در کافی شناخت است، جدید ویروس یک ،کرونا جدید اپیدمی .باشد بیشتر مراتب به بریم،می

 آن انتشار هایروش است، نشده کشف آن برای قطعی درمان یا واکسن هنوز که ایگونه به ندارد وجود

 بهبودیافته فرد بودن مصون برای کافی شواهد دیگر طرف از و است هدشن شناسایی دقیق طوربه هنوز

 مدلسازی در سردرگمی این نیز یالمللبین و داخلی مختلف مطالعات در .ندارد وجود مجدد ابتالی برابر در

 مختلف یهاسیاست آثار بررسی جهت که ستا درحالی این .شودمی مالحظه وضوحبه بیماری شیوع

 به نیاز کشور اقتصادی آینده وضعیت از وکارکسب صاحبان و هاگاهبن بینیپیش و خصوصاین در دولت

  .باشد داشته اتخاذی هایسیاست به توجه با بیماری شیوع از برآوردی بتواند که است مدلی وجود

 مراسم برای را خود ایرانیان هزارساله، رسم به که گرفت شدت زمانی در ادقیقً ایران، در کرونا شیوع

 تا فروشیدست مانند فردی هایوکارکسب از بسیاری که است معنی آن به این و کردندمی آماده نوروز

 ؛دانستندمی وابسته ایام این به را خود انهیسال درآمد از مهمی بخش بزرگ، و کوچک هایوکارکسب

 در که بودند امید این به قبل ماه چندین از خود گذشته هایسال تجربیات به توجه با آنها از بسیاری

 را 1398 سال اقتصادی التهابات و مشکالت از قدری بتوانند خود فروش افزایش با 1399 سال عید شب

 کرونا ویروس شیوع خبر پخش با ناگهان کهبکاهند؛ بود یافته افزایش ایعدیده صورتبه آن ماهآبان از که

 ها،خیابان شدن خلوت ها،گاهدانش و مدارس تعطیلی عمومی، ترس ایجاد اسفندماه، اول هفته از ایران در

 زندگی حتی و درآمدی کسب هایبرنامه تمام ،1399 سال عید مراسم برگزاری عدم احتمال و هافروشگاه

 کاالها فروش و تقاضا کاهش با وکارهاکسب و مشاغل از بسیاری .ساخت متوقف را مردم روتین و معمولی

 .کرد تحمیل درآمدی مختلف هایدهک به را اقتصادی هایهزینه و شدند مواجه خود خدمات و

 و هابخش ریسا با سهیمقا در آن یهابخشریز و خدمات بخش را بیآس نیشتریب رسدمی نظربه

 ریپذبیآس یهاگروه و انیکارفرما با سهیمقا در کارگران زین و ییروستا اقتصاد با سهیمقا در یشهر اقتصاد

  .شد خواهند متحمل خانوارها ریسا با سهیمقا در یشهر یررسمیغ بخش در شاغل و

 اهمیت حائز کرونا وجود با وضعیت ادامه اقتصادی آثار ارزیابی در که مهمیمسئله  دیگر طرف از

 اهمیت حائز بسیار آنچه اما .کروناست ویروس کنار در فعلی بحرانی شرایط ماندن باقی زمانی افق ،است

 کامالً آن اقتصادی آثار دشو محقق ویروس با گیریدر مدتطوالنی افق اگر که است نکته این است

 کرد توجه باید میان این در .برود بین از ماه چند مدتکوتاهدر شیوع این که بود خواهد زمانی از متفاوت

 یبرا که هوشمند( یا اجتماعی گذاریفاصله خصوصاً – غیراقتصادی یهاسیاست) یاستیس هرگونه که
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 مورد نیز هاوکارکسب بر و مردم بر آن یاقتصاد آثار زمانمه طوربه دیبا شود اتخاذ کرونا وعیش کنترل

 اجتماعی تعامالت حداکثری کاهش ،کرونا وعیش کنترل یبرا یاصل شرط چون عبارتیبه .داد قرار توجه

 از بسیاری تعطیلی تا است الزم لذا است بوده )هوشمند( اجتماعی فاصله رعایت نوعی به و غیرضروری

 اقتصادی هایهزینه البته که کند پیدا ادامه نامعلوم حتی مدت تا غیرضروری اقتصادی هایفعالیت

 جبران هم برای ییهاسیاست باید همزمان لذا .کرد خواهد و کرده تحمیل مختلف اقشار به را بسیاری

  .شود گذاشته اجرا به تقاضا تحریک هم و یافتهکاهش درآمدهای

 خبرگان و وکارکسب فعاالن از گروهی نظرات از گیریبهره با ات هستیم آن بر گزارش این در

 ترینمهم استخراج و مطالعه کنار در برفی، گلوله روش طریق از هاوکارکسب به مربوط امور در 1دانشگاهی

 در که دسترس در خارجی و داخلی منتشره کتب و هاتحلیل اخبار، مقاالت، ها،گزارش مجموعه از نکات

 دهیم: پاسخ ذیل سؤال سه به بتوانیم ایمگرفته اختیار در هاوکارکسب و کرونا با بطمرت موضوعات

 باره این در دولت فیوظا داد خواهد تغییراتی چه هاوکارکسب تیماه در کرونا تهدیدهای. 1

 چیست؟

 اند؟کرده اتخاذ تدابیری چه کرونا از هایشانوکارکسب حفاظت برای دیگر کشورهای. 2

  ؟دکن ایجاد تواندمی ایران در تولید جهش و هاوکارکسب برای ییهافرصت هچ کرونا. 3

 اشتگذ خواهد هاوکارکسب بر متعددی منفی و مثبتآثار  19 -کوید بیماری گیریهمه عبارتیبه

 مینهز این در کشورها برخی کرد، خواهد ایجاد ایرانی هایوکارکسب برای هاییتهدید و هافرصت و

 بر ناکرو آثار بینیپیش گزارش، اینمسئله  لذا .است شده منتشر هم مطالعاتی و ددارن تجربیاتی

 کرونا یوکارکسب آثار مدیریت برای جهانی تجربیات ،هاوکارکسب روی یشپ یهاچالش و هاوکارکسب

 به هاپیشنهاد و هاتوصیه برخی بیان و ایرانی هایوکارکسب بر کرونا تهدیدهای و هافرصت احصای و

 .است مسؤالن و دولتمردان و هاوکارسبک

 

 هاوکارکسب بر کرونا ويروس شیوع آثار .1

 ترینمدهع و ایرانی هایوکارکسب بر کرونا شیوع آثار ترینعمده مختصر صورتبه بخش این در

 :شودمی بررسی هاوکارکسب و اقتصادی هایفعالیت روی پیش یهاچالش

 و خود یتجار یشرکا با رانیا یتجار روابط در کرونا آثار یقدر است الزم آثار نیترعمده انیب در

 میوانتب تا داد قرار نظر دقت و توجه مورد زین را هاوکارکسب خود و مردم یداخل تعامالت و رفتار در

 .میبرشمار را یرانیا یهاوکارکسب بر کرونا یدهایتهد آثار بهتر هرچه

                                                 
مينا  رضا حریری، مصطفی زمانيان، علی داوری، . اسامی افراد و خبرگان فوق از ابتدا تا انتهای روش گلوله برفی عبارتند از:1

شاهين فاطمی و حجت  سهراب قصاعی، سيدحميد حسينی، مهدی جعفرزاده، مسلم خانی، اصغر جهانگيری، مهرنوش،
 ذوقی.
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 وکارهاکسب روند و اقتصادی هایفعالیت بر کرونا آثار .1-1

 فزایشا ،کرونا ویروس خبر پخش ابتدا داد: رخ گونهاین ویروس این فراگیری و شیوع با اتفاقات روند

 و روز چند تا هادانشگاه و مدارس تعطیلی اعالم گیالن، و قم استان دو در قربانیان و مبتالیان سریع

 هارستوران ،دادند دست از را خود مشتریان سرعت به هامغازه و ازارب ثانوی، اطالع تا تعطیلی تمدید سپس

 کشور، کل در آن شدن فراگیر و باال سرعتی با هااستان سایر در کرونا شیوع ،شدند تعطیل هاشاپکافی و

 تعطیلی به کارمندان، به انتقال عدم جهت بیماری این سریع شیوع دلیلبه کارخانجات و هاتولیدی

 بیرون در غیرضروری حضور در چند ماه اول توصیه اکید بر عدم ،شد ممنوع دنق پول از استفاده ،رسیدند

 ،گردید اعالم خطرناک محیط یک در افراد همزمان جمعت ،والن اعالم شدئبارها از طرف مس خانه از

 مسافرتی هایآژانس و هامسافرخانه ها،هتل ،فتپذیرصورت  غیرشهری و شهری ترددتوصیه به عدم 

 برای دارو و کنندهضدعفونی مواد برخی از ستفادها درخواست ،شدند خود هایرزرو لغو به مجبور

 قیمت با و کمیاب در چند هفته اول و کرد پیدا افزایش شدت و سرعتبه بیماری شیوع از جلوگیری

 ینگیطقرن خود جهت شرکتی و شخصی هایخرید برای مردم درخواست شدند،عرضه می باال بسیار

 اقبال افزایش پزشکی، و درمانی کادر مفرط خستگی و درمانی مراکز به بیماران هجوم ،کرد پیدا افزایش

 وکارهایکسب از مردم خرید کاهش بیماری این شیوع اثر ترینواضح . ... و آنالین خریدهای به مردم

 چهار اتحی که هاییوکارکسب است، بوده عید شب خرید فصل در ویژهبه خدماتی و تولیدی از اعم خُرد،

 و روند این ادامه با .است آن به وابسته خُرد و کوچک تولیدی واحد هزار صدها و صنفی واحد میلیون

 با یا و شده تعطیل 2کوچک و 1خُرد وکارهایکسب ویژهبه اوکارهکسب برخی کاری، قراردادهای تعلیق

 تسویه هم و است بیشتر شفرو زمان هم اسفندماه ایران، بازار سنت قبط .شدند مواجه زیادی مشکالت

 بینیپیش ،...و سفر و تردد هایمحدودیت تشدید لزوم و بیماری شیوع روند به توجه با ها؛چک از بسیاری

 الوصولمشکوک مطالبات و برگشتی هایچک تعداد افزایش و هاچک نشدن پاس از ایزنجیره شودمی

 ابتدای از شرایط این با لذا .شوند حاد تمشکال دچار حرف صاحبان و تجار از کثیری و یدآ وجودبه

 قابل که طورهمان مشکالت این روند و اندشده مواجه مشکل با صنوف از بسیاری 1398 ماهاسفند

 .است داشته تداوم 1399 سال در هافعالیت شروع از بعد ماه چند تا بود بینیپیش

 نشان هابررسی اند؛شده روروبه تقاضا در جدی مشکل با خدمات هایزیربخش از بسیاری همزمان

 بجز فروشی،خُرده و فروشیعمده» هایفعالیت کاهش ،پذیرآسیب هایبخش ترینعمده که 3دهندمی

 ونقلحمل» ،«غیرمسکونی واحدهای خدمات» هایبخش ترتیببه ،«موتورسیکلت و موتوری نقلیه وسایل

 «طبیعی گاز و خام نفت استخراج» و «بانک» ،«برق یعتوز و انتقال تولید،» ،«آهنراه بجز بار زمینی

                                                 
1. Micro 

2. Small 

( بررسی آثار اقتصادی و یشنهادهایی 8اجعه کنيد به گزارش درباره مقابله با شيوع ويروس کرونا ). جهت مطالعه بيشتر مر3

، شماره 1398های مجلس شورای اسالمی،اسفند پژوهش )ویرایش اول(، دفتر مطالعات اقتصادی،مرکزبرای مدیریت تبعات آن 
 .9تا  6 ص.ص16945مسلسل 
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 نقلیه وسایل بجز فروشی،خُرده و فروشیعمده» بخش تولید کاهش صورت در که امعن بدین .بود خواهد

 آسیب دچار که بود خواهند هاییبخش ترینمهم ترتیببه مذکور هایبخش ،«موتورسیکلت و موتوری

 مشکل با نیز هافعالیت آن وقفه، با و کرده اصابت نیز بعدی هایجیرهزن به تقاضا کاهش این .شد خواهند

 هافعالیت برخی که است اهمیت با منظر این از خصوصبه موضوع این .شد خواهند روروبه تقاضا رکود

 رکود بینیپیش اما باشند، نشده روروبه جدی مشکل با کرونا فراگیری ابتدای در است ممکن هرچند

 یکدیگر، با هازیربخش این ارتباطات علتبه رسدمی نظربه .بود نخواهد انتظار از دور هاالیتفع این نسبی

 نتایج این حالاین با بود، خواهند خدماتی هایزیربخش نیز بعدی هایدرگام پذیرآسیب هایبخش عمده

  .شد خواهند متأثر کامالً نیز کشاورزی و صنعت هایزیربخش برخی دهدمی نشان

 باشندمی آسیب معرض در رسمی مشاغل از بیش که هستند غیررسمی مشاغل این دیگر منظری از

 که شودمی تعریف کارفرما با قرارداد یک ارچوبچ در بنگاه و شاغل کاری رابطه رسمی مشاغل در زیرا

 است اغلیمش از پایدارتر مختلف دالیلبه کاری رابطه این .گیرندمی قرار بیمه پوشش تحت افراد غالباً

 که خدمات، بخش در غیررسمی مشاغل بین از و .ندارد وجود کار نیروی برای بیمه پوشش و قرارداد که

 افرادعمدتاً  نیز دهند،می تشکیل را کشور شاغالن چهارمیک حدود و هستند حوزه پذیرترینآسیب

 مشاغل عمده زیرا .دهستن کرونا از ناشی تقاضای منفی شوک معرض در مستقل کارکنان یا خوداشتغال

 1.هستند ارتباط در مردم روزانه و مصرفی تقاضای با خدمات، بخش در خصوصهب گروه این

 هاییویژگی دارای اخیر هایسال در شده ایجاد شاغل جدید جمعیت که دهدمی نشان مطالعات

 ای،کارخانه و تیشرک یا دولتی بخش توسط نه که است اشتغالی شده ایجاد اشتغال اینکه ازجمله .هستند

 تعمیرات، فروشی،عمده و فروشیخرده مانند خدماتی بر تمرکز با و غیرشرکتی بخش توسط بلکه

 مشاغل دارایعمدتاً  شاغالن از گروه این .است شده ایجاد ... و موادغذایی خدمات گری،واسطه ونقل،حمل

 آنان حضور و خانوارها تقاضای به که هستند مشغول ناپایداری شغلی هایموقعیت در و نیستند وقتتمام

 از سبب آن تداوم احتمال و اخیر هایماه طی داده رخ تقاضای کاهش لذا .است وابسته خانه از خارج در

 کرونا بیماری از ناشی تقاضای کاهش از که هستند گروه این و شد خواهد مشاغل این گسترده رفتن بین

 در تخفیف که هستند بیمه دارای نه مذکور مشاغل که داشت توجه باید البته .دید خواهند آسیببیشتر

 دولت مالی هایکمک و تسهیالت به نه و پردازندمی مالیات نه شود آنها نجات سبب کارفرما بیمه حق

 هایبرنامه مشمول و شوندمی تبدیل فقیر بیکاران به شغل رفتن دست از با گروه این .دارند دسترسی

 کارفرما، بیمه حق تخفیف تسهیالت، به که اقتصادی بزرگعمدتاً  هایبنگاه در مشاغل حفظ برای دولت

 تقاضای کاهش شوک اگر دیگر ازسوی .شوندنمی دارند، دسترسی قبیل این از مواردی و مالیاتی معافیت

 گذر از پس متوسط و بزرگ هایبنگاه در رفته دست از اشتغال کنیم فرض موقتی را کرونا شیوع از ناشی

                                                 
( 40صادقی و دیگران،درباره مقابله با شيوع ویروس كرونا )نرگس  رش زیر رجوع کنيد:وانيد به گزات. جهت مطالعه بيشتر می1

های مجلس شورای دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش ارزیابی ابعاد اقتصاد كالن شيوع ویروس کرونا )ویرایش اول(،
 .1399، اردیبهشت 17011شماره مسلسل  اسالمی،
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 معیشت تأمین حتی و مجدد یاحیا امکان مشاغل از دست این برای اما ،شد خواهد احیا کرونا یماریب از

 1.نیست امکانپذیر راحتیبه روزانه

 قرنطینه یهاسیاست لیدل)به است کار یروین عرضه به شوک طرف یک از کرونا شوک عبارتیبه

 خدمات و کاالها برای تقاضا به شوک دیگر طرف از و (است ضروری یماریب وعیش کنترل یبرا که خانگی

 تقاضا ییجاهجاب جهت از هم و غیرضروری خریدهای افتادن تعویق به و کل یتقاضا کاهش جهت از )هم

 اللاخت از یریجلوگ عرضه سمت شوک در اتموضوع ترینمهم از و شودمی قلمداد (مختلف عیصنا نیب

 ییوکارهاسبک و کرونا اثر بر دهیدبیآس هایهبنگا و نجاتکارخا یلیتعط عبارتیبه است تأمین رهیزنج در

 انوار،خ درآمد کاهش و شد خواهد گسترده کار یروین لیتعد به منجر اند،شده شدن بسته به ملزم که

 اندازپس میصمت به را خانوار نده،یآ به نسبت نانیاطم عدم گرید طرف از .دارد همراه به را تقاضا کاهش

 بیشتری لک یتقاضا کاهش امر نیهم و کندیم ترغیب یرضروریغ اقالم دیخر انداختن قیتعو به و شتریب

 نیا دیولت اصناف اکثر یلیتعط و یاجتماع یگذارفاصله طرح اعمال با گرید یجهت از .شودمی موجب را

 هایتیمحدود اعمال از یناش شوک نیا ابدی تداوم تیوضع نیا که یصورت در و شده متوقف هاتیفعال

  .شد خواهد منتقل زین خدمات و کاالها نیا دیتول رهیزنج به خدمات و کاالها عرضه

 تقاضای ،االهاک و خدمات برخی از استفاده درنتیجه بیماری به ابتال احتمال افزایش با دیگر طرف از

 انرستور داری،لهت خدمات بخش سطح در خصوصبه خدمات آن کنندهمصرف هایبنگاه حتی و خانوارها

 وریآسود کاهش باعث خود تقاضا شوک این و یابدمی جدی کاهش دیگر خدماتی کوچک هایبنگاه و

 فوق یهافعالیت  برای کار نیروی تعدیل به تواندمی تداوم صورت در موضوع این و شده هابنگاه این

 این و دش خواهد درآمد کاهش دلیلبه خانوارها تقاضای کاهش تشدید موجب باز نیز خود که شود منجر

 وسطتم و کوچک هایبنگاه بر موجود شرایط اثر ترینمهم و اولین بنابراین .یابدمی ادامه معیوب چرخه

 .بود خواهد خرد هایوکارکسب همان یا

 اول هفته دو طی کشور سراسر یصنف یواحدها از گرفته صورت پایش براساس خصوص همین در

 -یدیتول یصنف یواحدها بر کرونا وعیش تأثیر درخصوص یکار هایحوزه کیتفک به1399 ماهنیفرورد

 سال انیپا در واحدها نیا فروش زانیم تیوضع خیتار آن تا که دش مشخص و رفتیپذ انجام یخدمات

 درصد 98 با کفش و فیک عیصنا :است کرده رییتغ نحو نیا به گذشته سال مشابه مدت به نسبت 1398

 ،کاهش درصد 86 با فرش و یدست عیصنا و چاپ و ریتحر ،کاهش درصد 92 با پوشاک و ینساج کاهش،

 و کاهش درصد 81 با خدمات کاهش، درصد 82 با خرد عیصنا ری،سا کاهش درصد 85 با یساختمان

 2.اندشده مواجه کاهش درصد 67 با ییغذا

                                                 
 .10-9 صص ،همان. 1

تأثير شيوع کرونا بر واحدهای صنفي توليدی  (3۶)شتر رجوع کنيد به: درباره مقابله با شيوع ویروس کرونا جهت مطالعه بي 2

 ،(های کاریبه تفكيك حوزه 1399ماه نتيجه پيمایش تلفني از واحدهای سراسر کشور طي دو هفته اول فروردین)خدماتي 
 .1399اردیبهشت  ،22017002شماره مسلسل  ،های مجلس شورای اسالمیدفتر مطالعات اقتصادی،مرکز پژوهش
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 نیز مرتبطند گوناگون کشورهای از واردات و صادرات با که هاییوکارکسب از دسته آن درخصوص

 بخشی گذاشت، خواهد جدی اثری صادرات سرنوشت بر کرونا، قبال در کشورها رفتار که داشت بیان یدبا

 ماهخرداد تا 1398 ماهاسفند در )خصوصاً گذشته ماه چند در .است ضروری و اولیه مواد ما صادرات از

 ویروس انتشار از ایران همسایگان خطر احساس به توجه با کرونا، با مقابله برای کشورها از بسیاری (1399

 1گرفتند ایران با زمینی مرزهای خصوصاً خود مرزهای بستن به تصمیم کشورها آن به ایران طریق از کرونا

 ازجمله منطقه کشورهای توسط زمینی مرزهای شدن بسته عبارتیبه .اندکرده وضع هاییمحدودیت یا

 افزایش بر خود کرونا بهانه به امارات و گرجستان ،ترکیه ویژه به هوایی مرزهای و ترکیه و افغانستان ،عراق

 شدن بسته یلدلبه محصوالت صادرات توقف و کاهش و گذاشته تأثیر واردات و صادرات کاهش ارز، قیمت

 خصوصاین در .گرددمی منجر فروش  و تولید کاهش به خود کشورها سایر از واردات ممنوعیت یا مرزها

 مقصد کشورهای و آنها تنوع و ما صادراتی کاالهای اصلی حجم که گیرد صورت دقیقی بررسی است الزم

 در غذایی مواد ازجمله غیرنفتی تصاردا محصوالت از یک کدام و شده مواجه تغییراتی چه با کرونا اثر بر

 به توجه با بلندمدت در که داشت توجه باید البته 2.اندداده دست از را صادرات امکان صادراتی مرزهای

 علتبه 4تجارت امکان عدم عبارتیبه 3.دهند تغییر را خود رفتار شاید دارند، ایرانی کاالهای برای که نیازی

 صادرات امکان عدم این و کرده عمل شوکی همانند هوایی و زمینی تجارت بهداشتی هایممانعت وجود

 خوبی مشتریان بودند توانسته جهانی رقابت بازار در سختی با بسیاری که گذشته موفق یهابنگاه برای

  .است داده بروز محور صادرات هایبنگاه تولید بر منفی اثر ، کنند پیدا خود برای

 یعنی ردمم رفتار بتوانیم تا است الزم قطعاً هاوکارکسب ماهیت بر کرونا آثار بهتر سنجش برای

 کاال کنندگان)عرضه تولیدکنندگان رفتار و مشتریان( یا )تقاضاکنندگان خدمات و کاالها کنندگانمصرف

 کاهش .ددیدن آسیب دو هر تقاضا و عرضه بخش کرونا بحران در ؛کرد سنجش و تحلیل نیز را خدمات( و

 رخیب فروش افزایش و گرددنمی محسوب اساسی کاالهای خانواده مصرفی سبد در که محصوالتی فروش

 تعطیلی ،تأمین زنجیره توان کاهش با عرضه بخش .شوندمی مشاهده همزمان صورتبه تمحصوال

 ریدخ رفتار تغییر با نیز تقاضا بخش در و است شده مواجه وریبهره کاهش فروش، کاهش واحدها،

  .ستا مواجه مشتریان

                                                 
عمل آمده تا زمان تهيه این گزارش فعاليت برخي مرزها بعد از گذشت چند ماه بسته بودن تا حدودي های به. طيق بررسی1

تركمنستان )گذرگاه اينچه  ترين مرزهاي تبادلي ايران مانند،به حالت قبل برگشته است لكن همچنان برخي ديگر از مهم
 عراق )گذرگاه سومار و چذابه( و تركيه )گذرگاه سرو( كماكان بسته است. برون(،

 است گمرک وکارهای مرتبط با این امور نيازمند دریافت اطالعات دقيق از منابع آماری خصوصا  خصوص و کسبتحليل در این. 2

 صد دقيق آمار وجود ندارد.های مربوط درحال حاضر امکان رروزرسانی گزارشهدليل عدم بنه بهاسفأکه مت
اسپانيا و ایتاليا از .شود گونه صادرات زعفرانی انجام نمیهيچ اند که درحال حاضربرخی از فعاالن زعفران بيان کرده . مثال  3

یک از آنجا که زعفران  وترین مشتریان زعفران ایران هستند که اکنون در زمره درگيرترین کشورها با ویروس کرونا هستند عمده
شود، در شرایط فعلی رغبتی برای خرید آن وجود ندارد، ضمن اینکه بخش خصوصی خریدار عمده زعفران کاالی لوکس تلقی می

 .(1399فروردین  28)روزنامه دنيای اقتصاد پنجشنبه  های بخش خصوصی تعطيل استاست که درحال حاضر نيز بيشتر فعاليت

قلم کاال از چين و دیگر کشورها  ۴00هزار و رک ایران و چين درحال حاضر واردات یکرئيس اتاق بازرگانی مشتبه گفته نایب .4

درصد را کاالهای  80درصد واردات کشور، مصرفی بوده و باالی  1۵تا  10ممنوع است و پيش از این ممنوعيت هم فقط 
ری با کشور چين درخصوص عدم امکان عبارتی ممنوعيت مبادالت تجادادند، بهای و مرتبط با خطوط توليد تشکيل میواسطه

ای بر توليدات مرتبط که نيازمند تأمين برخی از کاالهای ثانویهآثار شرایط مساعد واردات کاالهای ثبت شده خود مزید بر علت 
 اند شده است.چين بوده أخود از مبد

https://www.irna.ir/tag/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.irna.ir/tag/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/tag/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/tag/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://www.irna.ir/tag/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://www.irna.ir/tag/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://www.irna.ir/tag/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://www.irna.ir/tag/%DA%AF%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/tag/%DA%AF%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 مربوط مشکالت اجباری(، )تعطیلی مستقیم عرضه در اختالل مانند دالیلیبه صنعتی تولیدات بخش

 یگرید دالیل تولید کاهش .است مواجه چالش با تقاضا کلی میزان کاهش و ارزش زنجیره تعطیلی به

 مانند هاییخشب در البته .دارد نیز را وریبهره کاهش و کار نیروی تعدیل کار، نیروی حضور کاهش مانند

 تمالاح این زمان گذشت با ولی .است شده هم تولید افزایش به منجر فروش افزایش غذایی، صنایع

 .یابد کاهش لک در تولید و برود باالتر اولیه مواد قیمت ،تأمین زنجیره مشکالت دلیلبه که دارد وجود

 طمینانا عدم همزمان و است دهش ایجاد مشکالتی نیز تولید اولیه مواد تأمین در دیگر طرف از

 تشویق ریغیرضرو اقالم خرید انداختن تعویق به و بیشتر اندازپس به را هاخانواده آینده، به نسبت

 سمت شوک در وضوعم ترینمهم و شودمی موجب را بیشتری کل تقاضای کاهش امر همین .کندمی

 .کندمی تشدید مجدداً را تأمین زنجیره در اختالل از ناشی عرضه

 زندگی سبک در تغییر جملهآن از آیدمی چشم به بیشتر نیز کرونا اجتماعی پیامدهای برخی میان این در

 رغبت افزایش ملهازج خریدهایشان زمینه در مردم رفتارهای و عادات تغییر مردم، مصرفی الگوی در تغییر ،افراد

 ایارخانهک محصوالت که است آمده وجودبه دید این مردم بین در،زیرا ایکارخانه خوراکی کاالهای مصرف به

 ترس دلیلبه مردم از ایعده طرفی از .شودمی عرضه غیراستاندارد و ایفله طوربه که است محصوالتی از ترپاک

 اخالل با تمحصوال عرضه و دسترسی و شودمی قرنطینه شهرها که اند داشته را برداشت این بیماری؛ شیوع از

 رفتارها ینا شیوع اول هفته چند )در اندبرده هجوم هافروشگاه به محصوالت خرید برای لذا و گرددمی مواجه

 .است پیرامونی هایمحیط از آنها پذیریتأثیر میزان از مردم شدن متوجه دیگر منظری از .است( داده بروز بیشتر

 و متوسط وکارکسب نفعاال هچ و بزرگ تولیدکنندگان و کارخانجات چه یوکارکسب هایمجموعه عبارتیبه

 ممکن شبهیک تیح اینکه و محیط از آنها پذیریتأثیر که انددریافته فراست به نیز تاکسی راننده یک حتی ،خرد

 در .کردند جربهت و لمس و درک را آن همه شرایط این در و دارد وجود واقعاً بگیرند قرار نابودی معرض در است

 شکست به حتومم باشند، نداشته را کرونایی شرایط با متناسب نوآوری و خالقیت وکارکسب نفعاال اگر میان این

 در وآورین خلق قابلیت باید همیشه که آمد وجودبه هاوکارکسب نفعاال عموم برای فهم و درک این .هستند

 .باشند ماندگار اتفاقات و هابحران این در بتوانند تا باشد داشته وجود هاوکارکسب

 مشاغلی اول دسته است: بوده اثرگذار سطح سه در کرونا هاوکارکسب هایریسک براساس یکل طوربه

 مانند اندهشد روروبه تقاضا شدید کاهش با هاخانواده بهداشتی هایمراقبت دلیلبه کرونا شیوع با که هستند

 اعمال دلیلبه که مشاغلی دوم دسته ؛غیره و مسافر نقلوحمل ،هاهتل مسافرتی، هایآژانس خدمات

 هایمشاوره ،فروشیخرده و فروشیعمده مانند اندشده مواجه کاالها و خدمات عرضه محدودیت با قرنطینه

 مشاغل مانند اندشده مواجه تعطیلی با که مشاغلی سوم، دسته و غیره و مدیریتی حسابداری، و حقوقی

 1.غیره و مراسمات هایسالن ورزشی، هایباشگاه ،هادانشگاه و مدارس آموزشی،

                                                 
 ،1399اردیبهشت  12حران کرونا، ویرایش وکار در شرایط بآوری کسبپنج استراتژی تاب علی، ی،رودا . برگرفته از گزارش،1

وکارها از این منظر آورده های به کسبدانشگاه تهران. در پيوست شماره دو همين گزارش برخی توصيه ینی،ردانشکده کارآف
 شده است.
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  کرونا شرايط در هاوکارکسب روی پیش یهاچالش ترينعمده .2-1

 یلتعط کاری، ساعات کاهش ها،استان خروجی و ورودی کنترل اجتماعی، گذاریفاصله طرح شروع با

 دامنه شکاه هدف با هادانشگاه و مدارس بودن بسته تداوم بیشتر، ریسک با اصناف برخی اجباری شدن

 هارکتش محصوالت تولید و یافته تشدید هاوکارکسب یهاچالش عمالً ،دست این از مواردی و گیآلود

 ؛است شده کمتر تولید موقت کاهش و اولیه مواد عرضه کاهش دلیلبه کارخانجات از بسیاری و

 یهاچالش اقتصادی، یهاچالش جهانی، یهاچالش عنوان با اساسی چالش 6 قالب در 1ذیل در

 هاچالش ترینعمده ریزیبرنامه یهاچالش و اجتماعی یهاچالش رقابتی، و شرکتی یهاچالش دولتی،

 2.شودمی بیان سرفصلی و مختصر صورتبه امروزی هایوکارکسب برای

 توجهیقابل منفی پیامدهای کرونا ویروس شیوع دلیلبه جهان در تولیدات کاهش جهانی: یهاچالش

 تأمین هایزنجیره هایدهندهشکل همگی که را چین و جهان صنعتی ورهایکش همه کرونا بحران .دارد

 تأمین هایزنجیره که شودمی بینیپیش .است ساخته درگیر شدتبه شوند،می شناخته جهانی

 .ودش مواجه بحران با تکنولوژی خرید و اولیه مواد تأمین دلیلبه مختلف کشورهای هایوکارکسب

 در کاریمحافظه و سفر و پرواز هایمحدودیت و خدمات و کاالها برای ترکم نهایی تقاضای همچنین

 و ضهعر .است کاهش درحال جهان کشورهای اکثر در سهام ارزش .است یافته افزایش مالی بازارهای

 حال زمان رد جهان اقتصاد گذشته، مشابه رخدادهای با مقایسه در .است تغییر درحال نفت بازار تقاضای

 .است گیرهمه صورتبه بحران دامنه طرفی از .است ترتنیدههم در و ترگسترده بسیار طاتارتبا دارای

 کرونا وعشی آغاز زمان از مختلف کشورهای .است شده ترپیچیده اقتصادی جنبه از بحران این درنتیجه

 یافته هشاک نفت جهانی قیمت میالدی جدید سال آغاز از .کنند کنترل را بحران دامنه هستند تالش در

  از: عبارتند جهانی یهاچالش برخی جوانب کلیه بررسی با .است

 ؛2008 سال از تربزرگ بحران بینیپیش و جهانی اقتصاد رونق و بهبود دوره شدن طوالنی احتمال .1

 پایانی مراحل در چین مانند کشورها برخی .کرونا شیوع مختلف مراحل در کشورها بودن درگیر .2

 در تفاوت با ذال .شروع مرحله در برخی و هستند ابتال پیک دوره در ایتالیا و ایران انندم برخی هستند،

  رود؛می باالتر کشورها سایر در بیماری مجدد شیوع ریسک بیماری شیوع مرحله

  پتروشیمی؛ محصوالت و نفت مصرف و قیمت جهانی کاهش تداوم احتمال .3

  جهان؛ بورس و مالی بازارهای در اطمینان عدم .4

  جهان؛ سطح در بحران مدیریت مشابه تجربه نبود .5

                                                 
ونا کر طیشرا در هاشرکت چالش 24/3643518 رانیبخش مدداوری: علي  چالش اول( برگرفته از: ۵. مطالب این قسمت )1

https://donya-e-eqtesad.com/- ،وکارها در بحران چالش پيش روی کسب30 علی، و مطالب منتشره توسط، داوری

 .1399کرونا،دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران،اردیبهشت 

توضيح و تفسير دارد که با توجه به ماهيت این گزارش در این  ها نياز بهرسد بررسی هرکدام از عناوین چالشنظر می. به2

 پژوهش بدان پرداخته نشده است.

https://donya-e-eqtesad.com/-
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  ؛جهان در لجستیک و تأمین زنجیره در اختالل و آسیب و کشورها تولید کاهش .6

 .تفریحی و تجاری سفرهای و ارتباطات شدن محدود .7

 لختم جهان در خدمات و کاالها بیشتر مصرف و تولید کرونا شیوع دلیلبه اقتصادی: یهاچالش

 ادیاقتص آثار دارای هاشوک این .است کرده ایجاد شوک تقاضا و عرضه طرف دو هر در و است شده

 ارداتو و صادرات کاهش و ارز قیمت بیشتر افزایش بر نیز هوایی و زمینی مرزهای شدن بسته .است

 رمؤث کشور ارزی درآمدهای کاهش و پتروشیمی محصوالت قیمت کاهش بر نفت قیمت کاهش .ندمؤثر

  از: عبارتند اقتصادی یهاچالش درمجموع لذا .بود خواهد

  مبادالت؛ امکان کاهش و همسایه کشورهای مرزهای شدن بسته .1

 ؛کشور به هانیازمندی واردات و کشورها سایر به خام مواد صادرات کاهش .2

  ارز؛ قیمت افزایش .3

  کارآفرینانه؛ و خرد وکارهایکسب از برخی فعالیت کاهش .4

  ؛فروش( کاهش نوعی )به خدمات و تولید رکود .5

 .گذاریسرمایه میزان کاهش .6

 ربازیگ کشورها همه در بحران تبعات کنترل در حاکمیتی نقش دلیلبه هادولت دولتی: یهاچالش

 و گسترش میزان بر تواندمی هادولت گیرانهسهل و سختگیرانه یهاسیاست ند،شومی محسوب کلیدی

 رسانیطالعا و حمایتی ای،هزینه متعدد هایجنبه تواندمی هاسیاست این .باشد مؤثر بحران یزمان دوره

 بحران دوره در هادولت یهاسیاست نیز قوی خصوصی بخش دارای کشورهای در حتی .شود شامل را

 رظن در باید را مشخصی هایبودجه سالمت نظام در هادولت بحرانی شرایط در .هستند سازسرنوشت

 نظر در بحران برای هنگفت هایبودجه هادولت تا شده باعث حاضردرحال کرونا، بحران شرایط .بگیرند

 احتمالی کاهش دولت، اصلی درآمدی منابع شدن محدود تحریمی، مشکالت دلیلبه ایران در ولی .بگیرند

 بحران یبرا قبلی گیآماد عدم و دولتی هایهزینه افزایش و 1399 سال در خصوصاً مالیاتی درآمدهای

 وکارهاکسب به کمک در دولت اقتصادی تصمیمات برکه  هاچالش این .هستیم مواجه چالش چند با

  :عبارتند از است مؤثر

  اجتماعی تأمین و بیمه ،درمانی هایهزینه افزایش .1

  دولت درآمدهای کاهش 2

 ترینعمده که ایبودجه کالتمش دلیلبه وکارهاکسب از درحمایت دولت مالی توان بودن پایین

 مالیاتی درآمدهای تحقق عدم هاتحریم بودن دارادامه دلیلبه نفتی درآمدهای کاهش از بعد آن دلیل

 مبادالت کاهش و درآمد( بر )مالیات هابنگاه درآمد کاهش دلیلبه مالیاتی درآمدهای کاهش یعنی است،

 کاهش کنار در گمرکی عوارض و هاتعرفه از حاصل مدهایآدر و افزوده(ارزش بر )مالیات خدمات و کاالها

 دولت بودجه درآمد بخش بر کرونا آثار ترینمهم ازجمله دولت بودجه در شده بینیپیش نفتی درآمدهای
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 آن تبعهب و کاالها فروش کاهش مردم توسط محصوالت خرید و تقاضا کاهش عبارتیبه بود؛ خواهد

 منجر را دولت به هابنگاه طرف از پرداختی گوناگون هایمالیات زانمی کاهش درنتیجه و تولید کاهش

 مواجه دسترس در منابع و درآمدها کاهش با دولت مجدداً مالیاتی درآمدهای کاهش با لذا شد خواهد

 .شد خواهد

 مشکالت و مستقیم عرضه در اختالل مانند مختلف دالیلبه هاشرکت رقابتی: شرکتی/ یهاچالش

 نیروی رحضو کاهش مانند دالیلیبه .هستند مواجه تقاضا کلی میزان کاهش با ارزش نجیرهز به مربوط

 با همزمان صورتبه محصوالت برخی فروش افزایش .است کاهش درحال تولید توان نیروها تعدیل و کار

 ،أمینت زنجیره توان کاهش با عرضه بخش .شودمی مشاهده محصوالت دیگر از زیادی تعداد فروش کاهش

 ریدخ رفتار تغییر با تقاضا بخش در و است مواجه وریبهره کاهش و فروش کاهش واحدها، تعطیلی

  کرد: خالصه عامل 11 در توانمی را هاچالش این .است مواجه مشتریان

  اولیه مواد برخی کمبود .1

 هعرض روند در اختالل و شهرها قرنطینه دلیلبه ونقلحمل و لجستیکی امکانات دیتمحدو .2

  محصوالت

  بیماری و شدن شیفتی تعطیلی، دلیلبه فعال کار نیروی تعداد کاهش .3

  وکارهاکسب از بسیاری نقدینگی حجم کاهش .4

 دالیلیهب مالیاتی( و اجتماعی تأمین بیمه )بانکی، تولیدی واحدهای دیون و هابدهی افزایش .5

  روناک ستاد مصوبات اثر بر تعطیلی دلیلبه فروش امکان عدم و گذشته مطالبات دریافت عدم مانند

  ثابت هایهزینه و انسانی منابع فروش، وری،بهره کاهش دلیلبه هاهزینه افزایش .6

  انسانی نیروی نگهداشت یا تعدیل .7

  فروش میزان کاهش .8

 تعلل و تأخیر و بهداشتی پیشگیرانه هشدارهای دلیلبه وکارهاکسب به مشتریان اعتماد کاهش .9

  خرید در تولیدی یهاشرکت و کنندگانمصرف

  گیریتصمیم برای وکارکسب اندازهایچشم بودن نامشخص .10

 .آنها مصرفی سالیق تغییر و یانمشتر انتظارات تغییر .11

 نداختنا تعویق به و بیشتر اندازپس به را جامعه آینده، به نسبت اطمینان عدم اجتماعی: یهاچالش

 بنابراین ،شودمی موجب را بیشتری کل تقاضای کاهش امر همین .کندمی تشویق غیرضروری اقالم خرید

 تغییر چنینهم .دارد همراه به را بیشتر بدهی و شدن فقیرتر بیکاری، و شده بیکار جامعه افراد برخی

  از: دنعبارت اجتماعی یهاچالش برخی .دارد منفی تأثیر وکارهاکسب مدل و فروش بر امعهج هاینگرش

 شدت باشد ترطوالنی بحران دوره هرچه .هااولویت و جامعه آحاد نگرش و زندگی سبک تغییر .1

 شد خواهد بیشتر تغییرات این
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  جامعه پایین هایدهک شدن فقیرتر و خرید قدرت درآمد، سطح کاهش .2

 .بحران دوره شدن ترطوالنی احتمال و پیشگیری در افراد برخی توجهیکم .3

 در موفقیت و بحران این از گذار برای ریزیبرنامه در که اصلی یهاچالش 1ريزی:برنامه یهاچالش

 :از عبارتند آیند پیش است ممکن آن از پس دوره

 احیای و بازیابی برای ریزیبرنامه و بحران درطول وکارکسب جایگاه درست بینیپیش در رهبری .1

  دوره این از پس جایگاه

 وکارکسب برای درآمد تأمین و فعالیت ادامه برای کارفرمایان آوریتاب و پذیریانعطاف .2

  نقدینگی جریان و درآمد کاهش با تطبیق برای وکارکسب مالی قدرت .3

 در معناداری تمشارک فراگیری، بحران طول در تا سازند قادر را افراد که یندهاییافر و هاوریافن .4

  باشند داشته وکارکسب

  هاهزینه سایر و کارکنان حقوق تأمین لزوم و نقدینگی جریان کاهش از اشین تنش .5

 وجودبه اختالفات رفع نحوه و اختصاصی هایپروتکل و حقوقی لمسائ درخصوص شفافیت عدم .6

 .کرونا شیوع اثر بر آمده

 اثر بر ناچاراً هاوکارکسب روی پیش و داده رخ یهاچالش ذکر و شده بیان مطالب به توجه با

 بیان ادامه در که اتفاقاتی برخی به دادن تن از غیربه ایچاره اقتصادی نفعاال مذکور عوامل مجموعه

 گرفته تعطیلی از آنها وکارکسب مدل در عمده تغییرات باعث کرونا شیوع عبارتیبه) اندنداشته شودمی

 دسته آن هرچند است( شده اهوکارکسب نوع در تغییر و واگذاری و فروش هایروش در تغییر حتی تا

 تغییراتی الزم هایهوشمندی کارگیریهب با و خود نوآوری و خالقیت با اندتوانسته که وکارکسب نفعاال از

 در خصوصاً کرونا ناگوار آثار از نیز نمایند ایجاد خود فعالیت ماهیت حتی و خود وکارکسب مدل در

 شده هاوکارکسب گریبانگیر که اتفاقاتی ترینمهم از برخی ادامه در اند،نمانده مصون چندان مدتکوتاه

 2:است دهش بیان شده اقتصادی هایفعالیت ماهیت در تغییر به منجر که مواردی از برخی و است

 که غیررسمی مشاغل و فروشیدست مانند فردی هایوکارکسب از زیادی بخش رفتن بین از. 1

 هستند، ایبیمه پوشش فاقد نیزعمدتاً 

 تاالرهای طباخی، ها،بوفه ها،انررستو از اعم آماده غذاهای توزیع و تولید مراکز فروش شدید کاهش. 2

 است شده آنها ماتخد ارائه نوع در تغییر به منجر آنها از برخی در که هافروشیاغذیه ها،خانهقهوه پذیرایی،

 خانگی( هایفر وسیلهبه هاخانواده توسط سازیآماده جهت آمادهنیمه غذاهای فروش )مانند

 هایتاکسی حتی و شخصی هایاتومبیل ها،تاکسی ویژه به عمومی نقلیه وسایل تردد کاهش .3

                                                 
 . برگرفته از گزارش1

Businesses Consulting Engineering FIDIC Guidance for global   (COVID-19):   Corona virus, 

version 1 ,2020 .March  

بخش و  8جمهوری در قالب دیده بر اثر کرونا به نقل از معاونت اقتصادی ریاستترین کسب وکارهای آسيبفهرست عمده .2

 اعالم گردید، متن نامه فوق در پيوست این گزارش موجود است. 7/2/99، مورخ 9۶89در ذیل نامه به شماره 
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 ونقلحمل در مسافران شدید کاهش طور همین و شهری درون مسافر عمومی نقلوحمل در اینترنتی

 بخش شدن رکود دچار نینهمچ و دریایی و ریلی ای،جاده ی،یهوا از اعم شهریبرون مسافر عمومی

 1.بار ونقلحمل

 خانه تجهیزات و فرش بازارهای و خانه تعمیرات دکوراسیون، بازارهای فروش کاهش .4

 به طمربو پذیرایی هایسالن همچنین و ازدواج و عقد مراسم به مربوط خدمات تقاضای کاهش .5

 مربوط، اشیای و لوازم خرید کاهش آن تبعبه و آن

 .هاآموزشگاه التدریسیحق هایمعلم یا و ساختمانی کارگرهای مانند روزمزد مشاغل نرفت بین از .6

 درمانی هایینیککل به بیماران مراجعه کاهش و دندانپزشکی مانند درمانی مراکز تعطیلینیمه یا تعطیلی .7

 عطیلیت و کردن پرو از مردم امتناع دلیلبه که پوشاک انواع و کفش و کیف فروش شدید کاهش .8

 .است شده تشدید عمده مراکز

 در راداف تردد کاهش با شدمی بینیپیش گرچه پوشاک: آفالین و آنالین بازارهای فروش کاهش .9

 افزایش این مشابه اقالم و پوشاک درخصوص اما باشد، داشته خوبی رشد آنالین بازارهای ها،خیابان

 .است نشده حاصل فروش

 هب منجر موارد اکثر که) خصوصی و دولتی هایوکارکسب مندانکار از بسیاری دورکارشدن. 10

 .(شودمی کاری بازدهی کاهش

 غالاشت موتورهای از یکی که ورودی( )توریسم خارجی و داخلی گردشگری صنعت وکارهایکسب. 11

 ،دگردی متوقف نیز زااشتغال صنعت این چرخ و شده تعطیل عمالً شوند،می محسوب تحریم دوران در رشد و

 به ابستهو زنجیره در فراوانی هایفعالیت و واحدها آن تبعبه که خارجی و داخلی گردشگری تورهای لغو

 هایمجتمع ها،آپارتمان هتل ها،هتل طورهمین و زیارتی و گردشگری مسافرتی، خدمات دفاتر آن

 پذیرایی، متی،اقا مراکز دی،گربوم مراکز ها،مسافرخانه مهمانسراها، پذیرها،مهمان گردشگری، و جهانگردی

 (...و غذا صنعت هایدستیپایین و هاباالدستی ونقل،حمل و زائرسراها و هاموزه راهیبین خدماتی تفریحی،

 مسافربری یهاشرکت میان این در ،باشند داده دست از را خود کار است ممکن آنها کارکنان و دیدهآسیب

 .انددیده فراوانی لطمه هاخانهقهوه و رهادارستوران هتلداران، زمینی، و هوایی

 مثالبرای ) انیمشتر یتقاضا یناگهان کاهش دلیلبه هاوکارکسب از یاریبس یروین لیتعد. 12

 یهاشبخ در تقاضا کاهش ،یکاغذ محصوالت از استفاده یجابه نیآنال آموزش شدن نیگزیجا

 حدود شکالت و ینیریش بخش درصد، 70 باًیتقر پوشاک بخش در درصد، 90 تا غذا بخش و یگردشگر

 یهاصنف درصد، 50 باًیتقر کفش و فیک درصد، 60 مبلمان عیصنا درصد، 70 یخانگ لوازم درصد، 70

                                                 
( بررسی آثار اقتصادی و 8رجوع کنيد به: به گزارش درباره مقابله با شيوع ويروس کرونا ) توانيد. جهت مطالعه بيشتر می1

 های مجلس شورای اسالمی،پژوهش مرکز دفتر مطالعات اقتصادی، )ویرایش اول(،يشنهادهایی برای مدیریت تبعات آن پ
 .7ص ، 16945، شماره مسلسل 1398اسفند 
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 1.(است بوده کرونا وعیش امیا نیهم در درصد 50 تا 40 نیانگیم صورتبه گرید

 سال دو در هاتحریم نزما در را بسیاری بار که غیرنفتی مواد صادرکنندگان فعالیت کاهش. 13

 داشتند هدهع بر نفت فروش تحریم مانز در را کشور ارزی درآمد منابع نوعی به و کشندمی دوش به اخیر

  .متناوب هایزمان در منطقه و همسایه کشورهای ازجمله مختلف کشورهای مرزهای شدن بسته دلیلبه

 مسکن بخش در کرونا شیوع از ناشی یبیکار افزایش و منفی اثرپذیری ها،حوزه سایر همانند. 14

 نظربه .بود خواهد متفاوت عمده فعالیت هایگروه برحسب آن شدت اما است، قطعی نیز ساختمان و

 قابل که بود خواهد ساختمانی مصالح تولیدکنندگان و صنایع حوزه در منفی شغلی اثر کمترین رسدمی

 خواهد ملموس اشتغال و اقتصادی منفی آثار مانیساخت مصالح و کاال فروشندگان حوزه در .است اغماض

 هایبنگاه و فروش و خرید فعالیت همچنین و ساختمان و مسکن با مرتبط خدماتی مشاغل حوزه در .بود

 2.بود خواهد توجه قابل شغلی و اقتصادی پذیریآسیب امالک، نامشاور و مسکن

 

 ۳کرونا آثار مديريت درخصوص منتخب کشورهایهای اقدام برخی .2

 .اندافتاده اتفاق تاکنون که دارد هاییپاندمی سایر به نسبت متفاوت رفتاری اقتصادی، نظر از کرونا شوک

 اقتصادی نقش که بود داده قرار تأثیر تحت را کشورهایی دادند، رخ که زمانی در قبلی هایگیریهمه

 19 -کووید موارد تعداد حاضر الدرح داشتند کمتری وسعت البته و نداشته المللیبین سطح در مهمی

 و دارد وجود آن برای وحشتناک واقعیت یک حداقل است سارس موارد تعداد از بیشتر برابر نه یا هشت

 ساعت هر کرونا، با مرتبط اطالعات .است میان در چین و G7 کشورهای پای بار این که است این آن

 -کووید از سختی به که کشوری ده دارد، وجود لحظه این تا که هاییداده به توجه با اما کند،می تغییر

 تثناسا هند و ایران البته که) دهندمی تشکیل را جهان بزرگ هایاقتصاد لیست تقریباً انددیده ضربه 19

 کشورهایی باالی هایرده در اسپانیا و ایتالیا ،فرانسه انگلیس، آلمان، ژاپن، چین، متحده، یاالتا هستند(

 در است، دیده را ضربه ترینسخت تقریباً چین که یدرحال اندشده مبتال بیماری این به که دارند قرار

 متحده، ایاالت کشورهای تنها مایبوده G7 اقتصادهای در موارد نمایی رشد شاهد گذشته هفته چند

 (داخلی الصناخ تولید) جهانی تقاضای و عرضه از درصد 60 با ایتالیا و فرانسه انگلیس، آلمان، ژاپن، چین،

 – اقتصادها این شوند؛می شامل را جهان تولید صادرات از درصد 41 و جهانی تولیدات از درصد 65 و

 مشکالت بنابراین هستند، جهانی تأمین هایزنجیره دارای متحده ایاالت و آلمان ژاپن، کره، چین، ویژهبه

                                                 
کننده رگان مشارکتریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت و از خب. به نقل ازآقای حجت ذوقی معاون دفتر سياستگذاری و برنامه1

 در تهيه این گزارش.

ویروس کرونا بر بخش آثار بررسی ابعاد ( 22) درباره مقابله با شيوع ویروس کروناتوانيد رجوع کنيد به . جهت مطالعه بيشترمی2

 .1399فروردین  ،25016973های مجلس شورای اسالمی،شماره مسلسلمرکز پژوهش مسکن، دفتر مطالعات زیربنایی،

وکارهای خود العات ذکر شده در این قسمت درخصوص اقدامات کشورهای مختلف جهت حمایت از اقتصاد و کسب. اط3

وکارها )ویرایش دوم(، اتاق ضرورت حمایت از کسب اقتصاد ایران گرفتار با ویروس کرونا، .1اقتباسی است از منابع ذیل: 
المللی پول در سایت اطالعات منتشر شده توسط صندوق بين. 2 .1399بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اردیبهشت 

  https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19           آن به آدرس:

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
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 .کرد خواهد یدتول «تأمین زنجیره آلودگی» دنیا کشورهای همه در تقریباً آنها

 سانییک نسبتاً الگویی و طیف هاوکارکسب در حکمرانی حمایتی الگوی که دهدمی نشان هابررسی

 هایوکارکسب بحران، شیوع پیک در تا کنند کمک هادولت نوعی به اینکه و دارد دنیا جای همه در

 قطع آنها اب ارتباط نوعی به و شوند خارج ارتباطی محیط دایره و تعامل از و بشوند شناسایی پرریسک

 برخی مایتیح اقدامات ترینمهم ادامه در ،بودند بیماری اشاعه تمرکز هایکانون آنها آنکه دلیلبه شود

 آن کارگیریهب برای هاییآموزه که هدف این با .شودمی بیان هاوکارکسب و اقتصاد از منتخب کشورهای

 روی بر بیشتر که مواردی آن است شده سعی قسمت نای در .باشد داشته عزیزمان کشور برای هاروش

 .شود بیان دارد تمرکز هاوکارکسب نجات و فعالیت

 

 هاوکارکسب و اقتصاد برای چین کشور حمايتی اقدامات الف(

 به دست کرونا آثار شیوع با مبارزه زمینه در که دولتی اولین عنوانبه 1چین دولت اقدامات ترینمهم

 است: آمده ادامه در مینهز این در شد اقدام

  مالی تأمین امکان ها،وام سررسید دوره افزایش ها،وام بازپرداخت شیوه تعدیل به هابانک تشویق 

 در گذاریسرمایه برای دریافتی وام از که وکارهاییکسب و صنایع بانکی هایوام استمهال و مجدد

 دشگری،گر صنایع ازجمله) انددیده آسیب اکرون ویروس شیوع از شدتبه که اندکرده استفاده صنایعی

 لجستیک، و پشتیبانی ونقل،حمل فروشی،خرده و فروشیعمده ها،هتل و هامسافرخانه و غذا تأمین و تهیه

 .(نمایشگاهی و تفریحی فرهنگی، یهافعالیت انبارداری،

  انددهید روناک وعیش از یادیز بیآس که متوسط و کوچک یهاوکارکسب یبرا هاوام نرخ کاهش.  

  خطر معرض در کرونا روسیو یاقتصاد یهابیآس دلیلبه که ییهابنگاه اعتبار حفظ جهت در تالش 

 .نشود وارد یاعتبار یبندرتبه نظام در هابنگاه اعتبار به یاخدشه که یاگونه به دارند، قرار یبده نکول

  وکارکسب وعیش از دهیدنایز یاقتصاد یهابنگاه به وام یاعطا. 

  چین دولت دستور به )متخلف( گیرندگانوام به هابانک سختگیری عدم. 

  دلیلبه ویژهبه دیدهآسیب هایوکارکسب از حمایت افزایش جهت بیمه یهاشرکت با همکاری 

 .اجرایی و لجستیک یهاحمایت کنار در سفارشات، فسخ

                                                 
اقدامات این کشورها نسبت به سایر  به اینکه بيماری کرونا چند ماه زودتر در کشور چين شيوع پيدا کرده طبيعتا  با توجه . 1

تر بوده و منابع مرتبط و در دسترس درخصوص این کشور نيز نسبت به سایر کشورها بيشتر بوده کشورها، بيشتر و متنوع
 است، منابع برگرفته از: 

-https://www.china-briefing.com/news/chinas-support-foreign-invested-enterprises-cope-covid-19-

outbreak/ 

-https://www.china-briefing.com/news/china-reduce-social-insurance-commitments-smes-short-

term-coronavirus-impact/ 

-https://www.china-briefing.com/news/chinas-latest-regional-measures-to-support-smes-during-

coronavirus-outbreak/ 

-https://cutt.ly/7twtUxi 
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  بازنشستگی، بیمه حق شامل) انيکارفرما یاجتماع تأمین مهیب حق کاهش اي تیمعاف 

 سطمتو و کوچک هایبنگاه به اجتماعی تأمین هزینه کمک ارائه :کار( از ناشی حوادث و بیکاری

 میانگین ،دین()فرور آوریل پایان تا چنانچه .هستند اثرگذار شهر این صنعتی توسعه در که پکن در مستقر

 باریک برای توانندمی هابنگاه باشد، یافته افزایش درصد 20 تا قبل سال به نسبت بنگاه کار نیروی تعداد

 وسطمت تعداد چنانچه .شود ماه سه مدت به اجتماعی تأمین بیمه سهم هزینه کمک درصد 30 مشمول

 50 شمولم بنگاه باشد، یافته افزایش بیشتر و درصد 20 گذشته سال با مقایسه در بنگاه کار نیروی

 .(کنپ در شده اجرا عمده طور به) شد خواهند ماه هس مدت برای اجتماعی تأمین هزینه کمک درصد

  هایدارایی که متوسط و کوچک هایرکتش :هاوکارکسب یبها اجاره کاهش اي تیمعاف 

 سرگیری از و یقتعل زمینه در دولت الزامات از پیروی صورت در اند،کرده اجاره دولت از را خود ایسرمایه

 ورتص در همزمان، طوربه و )بیماری شدن اپیدمیک از یریپیشگ مقررات با مطابق( هافعالیت مجدد

 )بهمن( فوریه ماه بهایاجاره پرداخت از توانندمی کار، نیروی حداقلی تعدیل یا کارکنان تعدیل عدم

 50 کاهش از تواندمی بنگاه باشد، کار دفتر برای مستغالت یا ساختمان اجاره، مورد چنانچه .شوند معاف

 .شود مندبهره فوریه ماه بهایاجاره درصدی

  یدفتر و اداری هایهزینه انواع دریافت تعلیق :هاوکارکسب بر سربار یادار عوارض حذف 

 ارضعو معابر، و ایجاده عوارض با مرتبط هایهزینه انواع شامل متوسط، و کوچک هایوکارکسب از

 .)کنپ در شده اجرا عمده ورطبه( ویژه هایبازرسی با مرتبط تجهیزات هزینه و پسماند و فاضالب

  که متوسط و کوچک یهاشرکت :هاوکارکسب اتیمال پرداخت در ریتأخ امکان اي تیمعاف 

 به اهم سه تا را خود مالیات پرداخت ندهست مجاز است، دیدهآسیب فعالیتشان کرونا شیوع واسطهبه

 رایب دارایی بر مالیات پرداخت از معافیت و (پکن در شده اجرا عمده طوربه( ندازندبی تعویق

 ).دونگ گوانگ استان در شده اجرا عمده طوربه( شرایط واجد هایوکارکسب

  واردات منظوربه افزودهارزش بر مالیات یا تعرفه پرداخت از معافیت ی:خارج تجارت کيتحر 

 به شانگهای لالملبین تجارت توسعه سازمان ازسوی مثبته اسناد ارائه و کرونا شیوع با مقابله تجهیزات

 تعهدات اندنتوانسته کرونا شیوع ماژورفورس شرایط بروز دلیلبه که هاییوکارکسب خارجی طرفین

 .(شانگهای در شده اجرا عمده طوربه( کنند ایفا را خود المللیبین

  کوچک هایوکارکسب به هزینه کمک ارائه :یدورکار خدمات يدخر به هاوکارکسب يقتشو 

 شیوع ایطشر در دورکاری با مرتبط امکانات تهیه و آنالین صورتبه کارکنان آموزش ورمنظبه متوسط و

 شغلی چرخش دستمزد، کاهش مانند منعطف شغلی یهاسیاست اتخاذ به هاوکارکسب تشویق و کرونا

 .کار نیروی تعدیل عدم و پایدار اشتغال حفظ راستای در شناور کاری ساعات و

  پیشگیرانه اقدامات انجام در آنها مساعدت طریق از هاوکارکسب فعالیت سرگیری از به کمک 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش __________________________________________________ 

 

 

18 

 .کنندهضدعفونی مواد و دماسنج ماسک، تأمین در کمک ازجمله ،هافعالیت مجدد شروع از قبل

  اینترنتی، آموزش آنالین، هایفروشگاه ازجمله اینترنتی هایوکارکسب اکوسیستم تقویت 

 .هوشمند تحویل و مجازی هایسرگرمی و بازی دورکاری،

  پزشکی تجهیزات و آنالین درمانی خدمات حوزه در موفق هایآپاستارت از ویژه حمایت. 

  بزرگ هایپروژه از ویژه حمایت خارجی: گذارانسرمايه از پشتیبانی و حمايت 

 نساخت مرتفع در هاپروژه این خارجی گذارانسرمایه با محلی یهادولت نزدیک همکاری و گذاریسرمایه

 با تعامل برقراری و حفظ و وسازساخت بخش هایاختاللباره در خصوصبه آمده،پیش یهاچالش

 جاریت جلسات برگزاری امکان غیاب در مجازی فضای هایظرفیت از استفاده با خارجی گذارانسرمایه

 .خارجی گذاریسرمایه هایپروژه مدیریت راستای در کاری، سفرهای انجام و رو در رو

  تجهیزات دارو، تولیدکننده یهاشرکت به ویژه مساعدت یبهداشت یهاوکارکسب از یتحما 

 هایآپاستارت برای کلیدی یهاحمایت ارائه و محافظتی بهداشتی اقالم و عینک ماسک، پزشکی،

 و پزشکی تجهیزات عرضه درمان، و دارو در نوآوری برخط، بهداشت خدمات هایحوزه در تخصصی

 .درمان خدمات عرضه و درمانی

  و تحقیق هزینه کمک ارائه :هاوکارکسب توسعه و قیتحق یهافعالیت به ارانهي پرداخت 

 اجرا عمده طوربه( فناوری و علم حوزه در فعال متوسط و کوچک هایوکارکسب به (R&D) توسعه

 1.چون گوآن ژونگ فناوری پارک در مستقر بنیاندانش هایوکارکسب درخصوص شده

 

 هاوکارکسب و اقتصاد برای آلمان کشور حمايتی اتاقدام ب(

 ایهزینه و مالیاتی اقدامات آلمان دولت ،است بوده مالی یهاسیاست حوزه در آلمان کشور اقدامات ترینمهم

 :شامل که است کرده اجرا (GDPدرصد 9/4) یورو میلیارد 156 ارزش به مجموعاً

  واکسن) توسعه و تحقیق و بیمارستان رفیتظ بهداشتی، هایمراقبت تجهیزات برای هزینه(  

  کارگران درآمد و شغل حفظ برای یارانه اعطای مدت،کوتاه کارهای به گسترده دسترسی 

  یغالاشت خود افراد و کوچک مشاغل صاحبان به مالی هایکمک برای یورو میلیارد 50 اختصاص 

 دندید بیآس روسیو وعیش از شدتبه که

  سال پایان تا یاتمال بهره بدون تعویق 

  دولت 3،عمومی توسعه بانک و شده تأسیستازه 2اقتصادی تثبیت صندوق طریق از همزمان 

 هایمقیاس در هاشرکت همه برای عمومی وام هایضمانت به دسترسی ظرفیت گسترش دنبالبه

                                                 
1. Zhongguancun 

2. Economic Stabilization Fund (WSF) 

3. The Public Development Bank 
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 .است (GDP درصد 25) یورو میلیارد 825 حداقل تخصیص با گوناگون

 اعالم اقتصاد از حمایت برای را خود اقدامات کشور این در نیز ایالتی یهادولت فدرال، دولت برعالوه

 1.است ایالتی سطح در وام ضمانت یورو میلیارد 63 و مستقیم حمایت یورو میلیارد 48 شامل که کردند

 

 هاوکارکسب و اقتصاد برای جنوبی کره کشور حمايتی اقدامات برخی ج(

  یهاوکارکسب اجاره و دستمزدها از تیحما و هاوکارکسب اتیعمل به هاضمانت و هاوام یاعطا 

 کوچک

  دهد کاهش را خود یتجار ملک یبها اجاره که یمالک یبرا یاتیمال بخشش  

  هااتیمال از یعیوس فیط پرداخت در قیتعو و گرانخوداشتغال یبرا افزودهارزش بر اتیمال کاهش 

 ریسا و هامهانخانه ،یگردشگر ،یدرمان هایبخش در نگراخوداشتغال و کوچک یهاوکارکسب یبرا

 هستند روسیو تأثیر تحت که ییهابخش

  حقوق از حمایت تجاری، واحدهای فعالیت برای ضمانتنامه و وام اعطای شامل هاشرکت برای اقدامات 

 کوچک وکارکسب واحدهای بهای اجاره و

  یبرا اتیمال کاهش ن،یآنال یدهایخر یبرا مصرف بر اتیمال کاهش شامل یدرآمد اقدامات 

 ها،یالخوداشتغ یبرا اتیمال کاهش اند،داده کاهش را خود یتجار یواحدها اجاره که ییهاصاحبخانه

 رد خوداشتغالی و کوچک مشاغل برای را هامالیات از یاگسترده فیط که اتیمال پرداخت قیتعو

 .دهدمی پوشش متأثر یهابخش سایر و مهمانپذیرها گردشگری، پزشکی، هایبخش

 

 هاوکارکسب و اقتصاد برای  ترکیه کشور حمايتی اقدامات برخی د(

  (یگردشگر خاص طور)به دهیدبیآس عیصنا یبرا یاتیمال هایپرداخت قیتعو ای کاهش 

  دهیدبیآس ینهادها گرید و نزیرالیا شیترک از میمستق تیحما 

  یشرکت و یشخص اتیلما فرم لیتکم العجلضرب و زمان مدت شیافزا 

  کار نظام در انعطاف شیافزا 

  ترکیه یرل میلیارد 75 بر مشتمل بسته این .است داده ارائه لیری میلیارد 100 بسته ترکیه دولت 

 دالر میلیارد 8/3) ترکیه لیر میلیارد 25 و مالی اقدامات برای (GDP درصد 5/1 یا دالر میلیارد 6/11)

  .است مالی تأمین ضمانت اعتبار کردن برابر دو برای GDP (از درصد 5/0 یا

  یگردشگر بخش ژهیوبه( کرونا از ثرأمت صنایع برای مالیات انداختن تأخیر به یا کاهش( 

  شرکتی و شخصی درآمد بر مالیات پرونده تشکیل مهلت تمدید 

                                                 
با توجه به اینکه  .های پولی کشور آلمان از طرف بانک مرکزی اروپا و برای کشورهای حوزه یورو ارائه شده است. سياست1

 خصوص بيان نشده است.صورت جدا در گزارش استفاده شده نيامده است لذا مطلبی در اینسياست پولی مشخص آلمان به
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  نونیقا مهلت یک بانکی وام بازپرداخت برای دیدند، آسیب بحران این از که محلی یهاشرکت به 

  .(بهره و اصل( است شده اعطا ماهه3

  است درآمده تعلیق حالتبه )نفقه به مربوط موارد در مگر( ورشکستگی یندافر و هابدهی گذاشتن اجرا به. 

 

 هاوکارکسب و اقتصاد برای عربی متحده امارات کشور حمايتی اقدامات برخی (ـه

  (از درصد 2 یا دالر میلیارد 2/7) امارات درهم میلیارد 5/26 بسته امارات دولتGDP اقدامات برای را 

 :شامل مبلغ این .است کرده ارائه مالی

  6 هایهنیهز کاهش قیطر از یخصوص بخش از تیحما یبرا امارات فدرال دولت مصوب درهم اردیلیم 

 .است موجود یرساختیز هایپروژه در عیتسر و یدولت گوناگون

  9 21) یمال محرک یاجرا درحال برنامه از یبخش عنوانبه یظبابو دولت یبرا درهم اردیلیم- 

Ghadan)1 افتی اختصاص. 

  5/1 اختصاص هایارانهی ،یدولت هاینهیهز کاهش منظوربه یدب دولت اقدامات یبرا درهم اردیلیم 

 .است وکارکسب یندهایفرا یسازساده و برق و آب به شده داده

  برای ینگینقد از حمایت و اعتبار ضمانت همراه به برق و آب به یارانه ارائه برای جدیدی هایطرح 

 رد تأخیر یا کاهش ابوظبی دولت آن، برعالوه .شودمی اعمال کشور این متوسط و کوچک یهاشرکت

 هایبخش در تجاری واحدهای بهایاجاره پرداخت در تخفیف با همراه دولتی هایجریمه و هاهزینه

 .است داده قرار کار دستور در نیز را مهمانپذیر و گردشگری

 

 هاوکارکسب و اقتصاد برای آمريکا کشور حمايتی اقدامات برخی و(

  کوچک یهاوکارکسب به وام یاعطا و یاستعالج یمرخص یاعطا 

  از درصد 11 ودحد( دالر تریلیون 3/2 متحده ایاالت GDP) اختصاص ناکرو ویروس با مقابله منظوربه 

 :شامل .است داده

  250 اشخاص به دوره کی یبرا یاتیمال فیتخف ارائه منظوربه دالر اردیلیم 

  250 یکاریب یایمزا شیافزا یبرا دالر اردیلیم 

  24 ریپذبیآس هایگروه یبرا ییغذا مواد امن شبکه کی تأمین یبرا دالر اردیلیم 

  510 یبانک یهاضمانت و وام یاعطا قیطر از هاشرکت یورشکستگ از یریجلوگ یبرا دالر اردیلیم 

  349 کنندیم حفظ را خود کارگران که یکوچک مشاغل به ضمانت و وام ارائه یبرا دالر اردیلیم 

                                                 
 محرک بسته یک وسيلهبه 2020 سال در جهانی اقتصاد هایچالش به واکنش در ابوظبی دولت که است ایبرنامه این .1

 بهبود برای طرح 16 پروژه این تحت .است کرده ارائه ساله سه یک دوره برای و امارت درهم ميليارد 50 ارزش به اقتصادی

 .شد اندازیراه امارات در زندگی هایهزینه کاهش وکار وکسب سهولت
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  100 هامارستانیب به کمک یبرا دالر اردیلیم 

  150 یالتیا یهادولت و یمرکز دولت به کمک یبرا دالر اردیلیم 

 تازه قانون یک براساس .است کرده یبتصو نیز کرونا ویروس با مقابله برای قانون چند آمریکا

 اختصاص موضوع این به دالر میلیارد 104 مبلغ 2دیگر قانونی حسب بر و دالر میلیارد 3/8 مبلغ 1تصویب

 مرخصی درمانی، هایمراقبت برای را GDP از درصد 5/0 حدود در چیزی درمجموع دو این که داده

 مهلت آن، برعالوه .کنندمی هزینه یالمللبین هایکمک و کوچک هایبنگاه به وام پرداخت استعالجی،

 .است افتاده تأخیر به مالیاتی پرونده تشکیل

 

 هاوکارکسب و اقتصاد برای انگلستان کشور حمايتی اقدامات (ز

  میلیارد 7 حدود )رقمی پذیرآسیب اقشار به کمک جهت اجتماعی حمایت شبکه تقویت و توسعه 

 یممستق پرداخت طریق از یورو(

  هر برای یورو 2500 حداکثر )تا برندمی سربه مرخصی در که کارمندانی حقوق درصد 80 پرداخت 

 ماه سه مدت به ماه( هر در کارمند

  نفست یاعطا ازجمله وروی اردیلیم 27 ارزش به هاوکارکسب از تیحما جهت در ییهااستیس اتخاذ 

 یخصمر یاعطاو  دهیدبیآس هایبخش در کوچک هایبنگاه به میمستق پرداخت، ییدارا بر اتیمال بر

 کار یروین به یاستعالج

  تیحما جهت هاوام اقساط بازپرداخت در قیتعو طرح یاجرا در ایتانیبر یتجار بانک با دولت یهمکار 

 هاSME از

  یآت سال انیپا تا یآت فصل افزودهارزش بر اتیمال بازپرداخت در قیتعو 

  5 ارزش )به یعموم خدمات گرید و یمل سالمت خدمات حوزه در هنیهز جهت مازاد منابع صیتخص 

 (وروی اردیلیم

  به وروی ونیلیم 150 مبلغ یاعطا IMF کرونا از یناش یاقتصاد مشکالت با مقابله جهت 

 

  ايرانی وکارهایکسب برای کرونا یهافرصت و پساکرونا .۳

 آنچه .آنهاست وکارکسب مانایی احتمال درک برای اسبمن محکی و معیار پساکرونا، روزهای در کارآفرینان رفتار

 تعریف و پساکرونا دوره در کارآفرینی هایآموزه و هاآموخته بازآفرینی و تغییر یادگیری، توان است مهم که

 .است ایرانی هایوکارکسب هایومدل الگوها در کامل بازنگری و مداکار و جدید هایپارادایم و الگوها وتبیین

                                                 
1. Coronavirus Preparedness and Response Supplemental Appropriations Act 

2. Families First Coronavirus Response Act 
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 تا رسدمی نظربه ولی است رفته بین از کامل صورتبه کرونا که باشد زمانی پساکرونا از استنباط شاید هرچند

 است شدن شروع درحال کرونایی عصر یک شاید نوعی به و داشت خواهیم سروکار بیماری این با مدیدی مدت

 رفع درحال کم کم قرنطینه راندو و اولیه هایگیریسخت که است زمانی یعنی پساکرونا دوران از ما مالک و

 .شوند یافتن رونق و شروع درحال اجتماعی فاصله رعایت هایشرطپیش با هافعالیت و است شدن

 ارآفرینانک .شد قائل تمایز توانیم کارآفرینان از گروه دو بین کرونا، لهئمس با مواجهه نوع در

 بالعکس و کنندمی یاد خود تنیرویین برای محکی یا و بحران چالش، عنوانبه کرونا از عادی و معمولی

 که هستیم ما این گویی برند؛می نام گیرنفس چالشی و فرصت عنوانبه کرونا از سرآمد و برتر کارآفرینان

  .سازیممی خود برای متفاوت سرنوشت دو و متفاوت برداشت دو ثابت، پدیده یک از

 از عبور از پس که دهدمی نشان گیرعالم و بزرگ هایبحران مدیریت با مواجهه تاریخی بررسی

 تغییر با اندتوانسته محیطی، تغییرات به حساس و هوشمند هایوکارکسب از بسیاری جهانی، هایاپیدمی

 به تبدیل و آورند، دستهب بحران از پیش به نسبت بهتری شرایط خود، وکارکسب هایمدل و ماهیت

  .شوند خود فعالیت محیط هایغول

 یهاتفرص از برخی توانمی خبرگانی نظرات مطالعه و مصاحبه دسترس، در منابع از استفاده با

 تهدید تبدیل نیازپیش که کرد اذعان باید اما ،برشمرد را کرونا بیماری فراگیری وقوع از ناشی مناسب

 نگرش تغییر ،هادولت حتی و هاوکارکسب انواع برای درآمد کسب برای فرصت به کرونا بیماری فراگیری

 و ابتکار نوع ره از استفاده برای مبتکرانه و خالقانه تفکر به آوردن روی و فکری هایبنیان و افکار در

 .است کاری هایزمینه در خالقیت

 ایران در هاوکارکسب برای ییهافرصت چه کرونا که سوال این به کارشناسی و دقیق پاسخ یبرا لذا

 بر .کنیم سیبرر تقاضا و عرضه بُعد از را وکارکسب یهافرصت بتوانیم دیبا ابتدا در است؟ کرده ایجاد

 ،فرصت صیتشخ د:کر مالحظه مختلف منظر سه از را انهنیکارآفر یهافرصت توانیم اساس همین

 .فرصت خلق و فرصت کشف

 طیشرا در کنندگانعرضه و بوده متناسب هم با تقاضا و عرضه کارآفرینانه، یهافرصت صیتشخ در

 و بوده مشخص اضاتق زانیم آن در که ییغذا عیصنا مانند دندهیم ادامه خود حیات به یرقابت

 توجه با درواقع .پردازندیم گریکدی با رقابت به بازار از یشتریب سهم آوردن دستبه برای کنندگانعرضه

 نوآوری» به توانندب که بود خواهند موفق کنندگانیعرضه عرضه، طرف در حاکم سنگین رقابتی فضای به

 خود ریانمشت برای و داده کاهش را خودشان عملیاتی هایهزینه همزمان طوربه یعنی بپردازند، «ارزش

 .ها(هزینه کاهش و نوآورانه اقدامات مانأتو )پیگیری ندکن ایجاد جدید ارزش

 تقاضا و دارد وجود عرضه یا .ندیستن متناسب هم با تقاضا و عرضه کارآفرینانه، یهافرصت کشف در

 ارائه آماده اینترنتی هایتاکسی که زمانی مثالبرای  .نیست عرضه و دارد وجود تقاضا بالعکس یا و نیست

 خدمات این برای تقاضایی مسافران تردد عدم علتبه ولی دارد( وجود عرضه) هستند مسافران به خدمت
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 هایکیت برای تقاضا ازجمله نیست عرضه و دارد وجود تقاضا که هنگامی همچنین .ندارد وجود

 اول وضعیت در .است نشده ارائه آن برای محصولی هنوز که 19-کووید واکسن و دارو تشخیصی،

 بریکوالژ .باشد راهگشا تواندمی «دسترس در منابع خالقانه ترکیب» یا 1بریکوالژ رویکرد از گیریبهره

 و پرداخته ارزشمند منابع ایجاد به خود بعمنا هایمحدودیت بر غلبه با هاوکارکسب که است یقابلیت

 برای را جدیدی ظرفیت بتوانند تا کرده اجرا و ریزیطرح مشتریان جدید تقاضاهای براساس را اقداماتی

 هب پوشاک تولید وطخط تغییر مثالبرای  .کنند فراهم مشتریان به جدید خدمات یا محصوالت عرضه

 کارخانجات توسط اتانول الکل تولید خط اندازیراه یا و (زشکیپ لباس و ماسک ولید)ت بهداشتی ملزومات

 .پذیرفتند را آنها کروناویروس بروز زمان در فرصت عنوانبه هاوکارکسب که است اقداماتی از شکر تولید

 مورد محصوالت سریع عرضه در سازمانی چابکی ،بریکوالژ رویکرد از مندیبهره برعالوه دوم وضعیت در

 برای .است مطرح هاوکارکسب روی پیش یهافرصت از برداریبهره در راهبرد ترینکلیدی نوانعبه تقاضا

 آنها بموقع عرضه و بنیاندانش یهاشرکت توسط 19-کووید سریع تشخیص هایکیت انبوه تولید مثال

 .نماید ایجاد هاوکارکسب این برای را مناسبی صادراتی و داخلی بازار است توانسته

 بتوانند که کنندگانیعرضه و آشکار( )تقاضای ندارد وجود تقاضایی هنوز کارآفرینانه یهافرصت خلق در

 جدیدی بازار دهند، ارائه خدمتی یا محصول آن برای و نموده شناسایی را مشتریان پنهان تقاضای وضعیت این در

 دهندگانارائه کرونا، ایام در اهاسینم تعطیلی از پس مثال رایب .بکر( )بازار آورد خواهند وجودهب خود برای

 بازار توانستند (آنالین سینمای) اینترنت بستر در سینما روز هایفیلم نمایش با 2فیلم آنالین پخش هایسرویس

 سعی و ندنیست بقیه حذف و کردن رقابت دنبالبه شیوه این در هاوکارکسب .کنند ایجاد خود برای را جدیدی

 .دننمای خود وکارکسب توسعه و نوآوری به اقدام بقیه، با همکاری و مناسب راهبرد با دندار

 اًقطع .ستا شده بیان کرد استفاده آنها از توانمی کرونا شیوع از که ایعمده یهافرصت ادامه در

 دهاینها و حاکمیت که اصالحاتی و هاحمایت با جز عمده هایبحران در هافرصت به تهدیدها تبدیل

 ترینمهم بخش این ادامه در اساس همین بر رسید، نخواهد مطلوب نتیجه به نمایند ملع هابدان مرتبط

 هاوکارسبک برای مطلوب و مناسب فضای شدن مهیا راستای در دولت دبای که را پیشنهادهایی و اقدامات

 .است شده بیان نیز نماید فراهم

 یخصوص هایبخش در وکارکسب نفعاال برای کرونا یهافرصت .1-۳

 رهاشا دارد، وجود خصوصی بخش در وکارکسب فعاالن روی پیش که ییهافرصت ترینعمده به ذیل در

 .است شده

  یخانوادگ و یخانگ مشاغل گسترش فرصت .1

 زده بیآس مشاغل از یبخش به هرچند ،کرونا روسیو یریگهمه جهیدرنت خانواده یاعضا یاریاخت نهیقرنط

                                                 
1. Bricolage 

2. VOD 
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 یسپر گریکدی درکنار را یشتریب وقت خانواده یاعضا تا آورده دیپد زین را فرصت نیا حال نیع در اما ،است

 خانواده در دیتول و ییدرآمدزا از یدیجد سبک گریکدی یهاتخصص و تجارب از استفاده و یهمفکر با و نموده

 کتمشار شیافزا یهانهیزم از یکی یخانگ مشاغل و هاوکارکسب .ندینما تجربه یخانگ مشاغل قالب در را

 کاریب افراد یبرا ژهیوبه متوسط و خرد یهااشتغال توسعه یبرا مناسب یراهکارها ازجمله و اقتصاد در مردم

 توانندینم اشتغال نامناسب بازار دلیلبه اما هستند کارها از یبرخ انجام در یکاف یهامهارت یدارا که است

 امروزه .ردیگیم دربر را نوظهور ات یسنت مشاغل از یعیوس فیط یخانگ مشاغل .شوند بازار بجذ

 ندشویم محسوب جهان سراسر در درآمد و اشتغال جادیا یبرا مهم یراهکار عنوانبه یخانگ یهاوکارکسب

 یروین از استفاده ذهاب، و ابیا و کارگاه اجاره و رهن د،یخر به مربوط یهانهیهز حذف آن یایمزا ازجمله که

 به یررسمیغ آموزش قیطر از تجارب انتقال امکان ،یخانوادگ کار هاینهیزم جادیا و خانواده یاعضا ریسا کار

 یهانهیهز در ییجوصرفه ،یشهر یآمدها و رفت از یریجلوگ خانواده، یاعضا نیب یشاگرد-استاد وهیش

 بخش نیا که شده ییشناسا یخانگ مشاغل یبرا شغل 214 از شیب .است …و بودن خانواده کنار در ،یاجتماع

 1.دهد اختصاص خودبه را کشور یداخل ناخالص دیازتول یدرصد 15 یسهم حداقل واندتمی

 ديجیتال هایوکارکسب برای توسعه و رشد فرصت .2

 کارکرد ترینمهم .ندید را آنها و کرد صرفنظر دیجتال هایوکارکسب حضور از تواننمی عنوان هیچ به

 رد برند بصری هویت .است وکارکسب یک یا االک یک برای برندسازی اجتماعی هایشبکه و سایتوب

 اجتماعی، هایشبکه تمامی از تواند نمی یوکارکسب هر .شودمی ساخته سایتوب و اجتماعی هایشبکه

 رسانه تشخدما نوع و مشتریان و اهداف به توجه با وکارکسب هر و کند استفاده هاپلتفرم و هاسایتوب

 نویسینامهآنالین،بر فروش بازار تصاعدی افزایش برای فرصت لذا ،داشت خواهد را خودش به مختص مجازی

 .باشدمی فراهم شدتبه دهندمی ارائه را اختصاصی خدمات گونهاین که هاییسایت و سایت طراحی و

 ها(دسترسی کننده)فراهم پلتفرمی هایوکارکسب برای مضاعف رشد فرصت .۳

 اهمیت بحث گذاشت اثر خیلی هاوکارکسب ماهیت بر کرونا شرایط در که مهمی هایویژگی از یکی

 تسهیل و دسترسی ایجاد مأموریتشان حتی و آنها رقابتی مزیت که بود فرمیپلت هایوکارکسب راهبردی

 که هاییمجموعه که کنیم تسهیل اگر داد نشان آمدهپیش بحرانی شرایط در عبارتیبه .ستهادسترسی

 تربارور و بگیرند شکل بیشتر هرچه کنند،می فراهم کوچک هایوکارکسب برای دسترسی ایجاد قدرت

 ایمکرده ثبیتت را فوق خدمات کنندهدریافت گوناگون هایوکارکسب پایداری کار این انجام با نوعی به شوند

 .تاس فراهم سطحی هر در هادسترسی کنندهتسهیل هایوکارکسب توسعه و رشد برای مناسب فرصت لذا

                                                 
 https://www.iribnews.ir/fa/news/1754109بررسی ظرفيت مشاغل خانگی در تقویت توليد و اشتغال، خبرگزاری صدا و سيما  ، . 1

https://www.iribnews.ir/fa/news/1754109
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  بهداشتی محصوالت در فعال هایشرکت مضاعف رشد صتفر .4

 این مقابل رد محافظتی و بهداشتی محصوالت برای تقاضا ناگهانی افزایش و آن براثر آمدهپیش شرایط و کرونا

 مردم برای ار آرامش و امنیت ایجاد جنبه که ایمنی و بهداشتی محصوالت به مردم اقبال ناگهان به ،بیماری

 و ظرفیت ایشافز توانایی که هاییتولیدی و هاشرکت برای را فضایی امر همین و داد افزایش دنمایمی ایجاد

 مورد یزاتتجه و ماسک ،اجسام و سطوح و دست ضدعفونیکننده مواد تولید به خود تولیدی خطوط تغییر امکان

 ویروس این ملکا نابودی مانز که هاییبینیپیش به توجه با خصوصاً و است آورده وجودبه را بیمارستانی نیاز

 فراهم هاتشرک این برای مناسبی گذاریهسرمای و رشد فرصت لذا بود، نخواهد مدتکوتاه در زیاد احتمال به

 و هداشتیب محصوالت صادراتی نوین بازارهای ایجاد امکان و ارزی منابع نسبی حفظ میان این در است؛ شده

 فوق شرایط از برداریهبهر و همسایه کشورهای به صادرات هدف با یحت بهداشتی مواد تأمین فرصت از استفاده

 .است مربوطه هایشرکت برای گذاریهسرمای قابل و مناسب فضای وجود برای علت بر مزید نیز

 دارويی هایشرکت گذاریسرمايه و رشد فرصت .۵

 یتقاضا افزایش دلیلبه محصوالت فروش افزایش شوندمی محسوب مهمی صنعت که دارویی هایشرکت در

 بهداشتی داروهای و ماقال بازار تنظیم .انجامید خواهد سودآوری و درآمد افزایش به مهم این که شده ایجاد بازار

 انواع بدن، ایمنی تقویت هایقرص دست، کنندهضدعفونی مواد و ماسک ازجمله پیشگیری و درمان برای

 و فوق تمحصوال تولید افزایش برای مناسب ظرفیت همچنان و است نگرفته انجام خوبیبه ...و هاویتامین

 صنعت این در نفعاال برای لذا دارد، وجود داخلی مرتبط محصوالت تولیدات از استفاده برای بالفعل تقاضای

 .دارد وجود دارویی هایشرکت مرتبط صنایع توسعه و رشد برای چشمگیری و مناسب یهافرصت

 بندیبسته غذايی مواد یهاشرکت برای رشد فرصت .6

 والتمحص تقاضای افزایش دلیل سه به نیز خوراکی مواد هایشرکت برای که داد نشان کرونا شرایط

 :که عبارتند از داشت خواهد وجود

 طوربه که است محصوالتی از ترپاک ایکارخانه محصوالت که دارد وجود دید این مردم بین در .1

 .شودمی عرضه غیراستاندارد و ایفله

 و هانهکارخا بیماری؛ شیوع از جلوگیری منظورهب که دارد وجود افراد برخی در برداشت این .2

 بکمیا و بهداشتی و سالم محصوالت تولید کاهش به که دهندمی کاهش را کاری هایشیفت هاشرکت

  .انجامید خواهد آن شدن

 شتربی خرید به مردم اقبال طریق از غذایی صنایع رشد که داشت انتظار توانمی ترتیب بدین

 .شود همراه محصوالت آن فروش توجه قابل افزایش با آمادهنیمه محصوالت

 توزيعی خدمات دهندهتوسعه هایشرکت برای رشد فرصت .7

 انجام به نیاز جمله از هآورد وجودبه هاخانواده برای را جدیدی نیازهای ،کرونا براثر آمده وجودبه شرایط
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 مایحتاج سایر و نان درمانی، و بهداشتی غذایی، خوراکی، مواد ازجمله هاخانواده جاری زوماتمل خرید

 دیدن امکان اما نشوند خارج خود قرنطینه محل از که ایگونه؛به هاخانواده غیرضروری حتی و ضروری

 با جز نیاز این و دباشن داشته را موارد آن هاهزینه پرداخت و سفارش و آنها انتخاب ،خود هاینیازمندی

 نخواهد برطرف باشند متصل خدمات و کاالها توزیع و تأمین زنجیره به که هاییبنگاه و هاشرکت وجود

 را مردم هاینیازمندی از وسیعی حجم بتوانند ،توزیعی خدمات ارائه برعالوه حتی که هاییشرکت شد،

 چند تجربه نند؛ک تأمین سالمت حیث از هاوادهخان برای آرامش و امنیت ایجاد با و زمان ترینکوتاه در

 و دلچسب جذاب، بسیار ایتجربه فوق خدمات دهندهارائه هایشرکت از برخی و مردم برای گذشته ماه

 این ترینبزرگ ناگهان به مردم توسط تقاضا حجم ناگهانی افزایش دلیلبه چند هر بود امیدوارکننده

 هاینیازمندی رفع دغدغه که شد تجربه اما 1.نداشت تأخیر با مردم نیاز تأمین جز ایچاره هم هاشرکت

 از مدل این گسترش و توسعه فرصت بنابراین دارد؛ رفع و پاسخ امکان خوبیبه مردم برای جاری

 از تنها نه چنینیاین نیازهای رفع امکان و است توجه قابل و جذاب بسیار نزدیک آینده در هاوکارکسب

 سازمان مثال رایب دارد وجود خدمات دهندهارائه ارگان هر طرف از بلکه ،وصیخص هایشرکت طرف

 عدم با ،مردم از بسیاری برای میوه ارسال و انتخاب امکان با مناطق از برخی در تهران بارترهومیوه

 های،شرکت اینترنتی هایمارکت هایپر .دادند نشان را زیبایی و مفید تجربه خدمات، این ارائه گستردگی

 یهافرصت نیز (... و وانت یا موتوری) هاپیک همان یا مردم سفارشی نیازهای کنندهحمل و کنندهتوزیع

 .داشت خواهندبرای ارائه خدمات خود  مناسبی

 دارد وجود دور راه از آنها ارائه امکان که خدماتی نوع هر برای مناسب فرصت .8

 برطرف یبرا بسیاری که گردید منجر مردم با بودن استم در و جامعه در ترس فراگیری و کرونا شیوع

 این رد کنند خود هایقابلیت با متناسب دسترس در امکانات از استفاده به روی خود نیازهایکردن 

 با متناسب انیازه آن رفع نحوه، اما است باقی همچنان ماهیت تغییر بدون قبلی گوناگون نیازهای میان

 با زیمجا فضای در ارتباطات یوکمّکیفی وضعیت با بتوانند که سانیک لذا است کرده تغییر شرایط

 آموزش با طمرتب خدمات مانند خدماتی دارادامه صورتبه و وقتاسرع در کمتر، هزینه و کیفیت باالترین

 سانهر و تصویری خدمات و آنالین سمینارهای ای،مشاوره خدمات ارائه آنالین، آموزش دور،راه از

 در محتوا تولید هایسایت آنالین، هایبازی و سریال و فیلم آنالین تماشای و (بازی و فیلم هایسایت)

 آینده ماه ندچ در مضاعف رشد طالیی فرصت از دهند ارائه را .... و مردم نیاز مورد و مختلف هایزمینه

 آموزشی نرم هایناوریف رزمایش برای فرصتی کرونا که کرد بیان توانمی عبارتیبه .بود خواهند برخوردار

 ایهحرف آموزش تخصصی هایدوره تا آشپزی از) شغلی گوناگون هایرسته برای و مختلف هایشیوه به

 .است کرده فراهم (... و ورزش آموزش حتی و

                                                 
 . . شرکت دیجی کاال1
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 عيصنا یبرا )فرصت هيپا یفناور یهاشرکت و هااستارآپ در گذاریسرمايه سمت به اقبال .9

 یمصنوع هوش و (یاشبکه اي پايه نترنتيا

 حذف تجارت و رقابت دنیای از زود خیلی نباشد، اینترنت بستر در اگر امروز دنیای در یوکارکسب هر

 و اینترنت ،مصنوعی هوش که بودند نگران بسیار جهان کارآفرینان که بود هامدت ؛شد خواهد

 قدیمی مشاغل از بسیاری ایدش و گیردمی هاانسان از را یدی کار از نیمی از بیش جدید هایتکنولوژی

 و نیست هافروشگاه و هامغازه به رفتن و هابیمه و هابانک شعب به نیازی دیگر ،بروند بین از سنتی و

 بر خدمات و مصنوعی هوش تسلط این عبارتیبه ،داشت نخواهیم دیگر خدمات و برق مأمور و رساننامه

 زیادی افراد بیکاری دادن رخ و صنایع تعطیلی و خریدها قدرت رفتن بین از باعث مجازی فضای بستر

 ترس آن از بسیار که را اتفاقاتی و کرد تبدیل واقعیت به را نگرانی این کرونا شیوع اتفاق تا شد خواهد

 افزایش با توانستند نیز اینترنت بستر همان بر بسیاری یهاشرکت ایام همین در اما ؛داد رخ داشتند

 هوش از توانیممی که داد نشان دوران این لذا .ندکن خود نصیب را کالنی سودهای خود خدمات و فروش

 بدون و خانه از قوی اینترنت البته و مجازی فضای بر تکیه با و جدید هایفناوری بستر در و مصنوعی

 و نوآوری و خرد از هاانسان درآمد یعنی کنیم ایجاد جدید هایشغل بتوانیم ایهزینه رداختپ گونههیچ

 این رسیدن پایان به دقیق زمان نتوانسته کشوری هیچ تاکنون اینکه به توجه با .بود خواهد آنها القیتخ

 به آینده سال چند تا یک تا ویروس شیوع و اپیدمی این است ممکن کند، شناسایی را ناخوانده مهمان

 درحال فیزیکی و تیسن صورتبه که هاییوکارکسب اغلب روند، این افزایش با است بدیهی.انجامد طول

 چرخه این به آنها بازگشت و شد خواهند خارج تجاری و اقتصادی چرخه از سریع خیلی هستند، فعالیت

 تالش در هاسازمان و هاشرکت دیگر که طورهمان حساس شرایط این در. بود نخواهد راحتی کار نیز

 مهیا ایویژه شرایط ،نمایند کمک و یاری به اقدام ویژه شرایط با محصوالت و خدمات ارائه با هستند

 داشته را خود نالینآ فروش مدیریت سیستم بتوانند زمان کمترین در و هزینه کمترین با که است شده

 به فروش اشتراکی فضای تخصیص ها،وکارکسب برای فروش هاب ایجاد شامل هاآپاستارت این، باشند

 و فروش هایکمپین اجرای و طراحی اصناف، نمالکا و کارآفرینان برای سایت ایجاد ها،وکارکسب

 کار که هاییآپاستارت و ملی تخفیف آپاستارت جای حاضر درحال .هاستوکارکسب برای بازاریابی

 یکی است؛ خالی بگیرند، برعهده را کرونا از ناشی شده تعطیل صنفی واحدهای گیریسفارش و فروش

 هایسوپرمارکت و منازل از آنها برای بهینه سفارش اخذ و اهسوپرمارکت کردن ایشبکه ،هافرصت از دیگر

 از دیگر یکی خانگی تولیدات معرفی آپاستارت میان این در .است تخفیف خدمات و محصوالت مجازی

 ورزش آموزش، هایآپاستارت شامل مردم زندگی با مرتبط هایآپاستارت است، آپیاستارت یهافرصت

 توجه آن به باید که است کار و تفریح و گذاریسرمایه درآمد، کسب نگی،خا ورزشی تجهیزات فروش و

 کمک مردم درآمد سازیمتنوع و افزایش به که هاییآپاستارت جای هاآپاستارت از دسته این در کرد؛

 به وخانگی، متوسط و کوچک کارهای مالی تأمین خصوصبه مالی هایآپاستارت .است خالی کنند،
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 (Micro-lendingهمچنین و crowd funding سپاری)جمع مردم خرد هایسرمایه نانداخت جریان

 و هاآن به پول پرداخت و شده شیننخانه افرادِ وقتِ خریدپیش هایآپاستارت و آنها برای درآمدزایی و

 ایام در آپیاستارت خوب یهافرصت ازجمله افراد خدمات و محصوالت فروش هایآپاستارت همچنین

 شناسایی آپاستارت شامل کاویداده آپاستارت به توانمی خوب هایآپاستارت دیگر از ؛است وناییکر

 و شناسایی آپاستارت و کشور سراسر در کرونا از ناشی دیدهزیان صنفی هایواحد و هاوکارکسب

 ناشی آنها هاییانز و هاتوانمندی استخراج و شناسایی منظوربه ایران در فعال هایوکارکسب غربالگری

 خدمات عرضه و کاالها حمل و عرضه و توزیع تحویل، شامل لجستیک هایآپاستارت .کرد اشاره کرونا از

 بسیار یهافرصت ازجمله نیز استعدادیابی هایآپاستارت .هستند رباتی و پهبادی هایآپاستارت مانند

 به هایراهنمایی انواع ارائه و کوچینگ کانام که هاییآپاستارت آن برعالوه ،است آپیاستارت خوب

 نیز هاتکفین و مالی هایاپلیکشن ،کارکنان دورکاری مدیریت افزارنرم همچنین و هاوکارکسب مدیران

 عطف نقطه نوعی به که کرد بیان توانمی جایی تا را فناوری اهمیت 1.بود خواهد کنندهتعیین بسیار

 .ستافزارهانرم و نوین هایفناوری از استفاده اکرون اثر بر شده ایجاد یهافرصت

 2پساکرونا در یکشاورز بخش مضاعف رشد فرصت .10

 شیوع .است بوده رانیا در یکشاورز بخش سود به معموالً یطبیع مخاطرات برخالف یمصنوع یهابحران

 یذهن یگوهاال تغییر به منجر و کرد خواهد تیتقو گذشته از بیش را بخش نیا جایگاه کرونا روسیو

 تیح و غذا و یکشاورز محصوالت تجارت روسیو نیا شیوع که ییآنجا از .شودمی بخش نیا به نسبت

 واردات به میدا چشم همیشه یبرا توانینم رونیازا است، داده قرار تأثیر تحت را غذایی و تبدیلی صنایع

 .هدد دست از را خود اصالت تواندیم محصوالت واردات یبحران درمواقع رایز داشت، محصوالت نیا

 طرف از .شد لقائ یاژهیو نقش ییپساکرونا اقتصاد در یکشاورز بخش یبرا که رودمی انتظار نیبنابرا

 در یداخل ناخالص تولید رشد کاهش و گذاریسرمایه تضعیف باعث کاالها و یانرژ قیمت افت دیگر

 نیز یکشاورز یاساس محصوالت قیمت رودمی انتظار تقاضا کاهش با اما ،شودمی صادرکننده یکشورها

 موقعیت یکشاورز محصوالت کنندگانمصرف و تجار واردکنندگان، یبرا بالقوه طوربه نیا که ابدی کاهش

 .است یمناسب

 (تجهیزات و مهندسی و فنی خدمات صادرات )خصوصاً صادرات توسعه و رشد فرصت .11

 ما به تواندمی فرصت این ،است دالر میلیارد هزار 6 حدود که دنیا در خدمات صادرات حجم به توجه با

 خدمات صادرات ترجدی توسعه سمت به و داده افزایش را خدمات صادرات از ایران سهم تا کند کمک

                                                 
ت علمی دانشگاه آزاد ئت کارشناسی آقای حيدر اميران، استاد کارآفرینی و عضو هي. مطالب فوق اقتباسی است از نظرا1

 اسالمی واحد تهران مرکزی .

 کشاورزی بر بخش کرونا ویروس شيوع اقتصادی آثار بررسی (27)کرونا ویروس شيوع با مقابله درباره. برگرفته از گزارش 2

 .1399،فروردین 1۶972شماره مسلسل  العات زیربنایی،های مجلس شورای اسالمی،دفتر مطپژوهش ، مرکزایران
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 به خصوصاً خدماتی و خالق هنرهای ای،نهرایا هایبازی تی، سی آی مهندسی، و فنی خدمات ازجمله

 .کنیم حرکت دست این از هند و چین چونهم تجاری شرکای و همسایه کشورهای

 افزایش و تولید در ماه دو همین در هاشرکت از بسیاری که سریعی توانمندی به توجه با ضمن در

 قطعاً اندکرده پیدا کنندهضدعفونی و بهداشتی مواد و هاکیت پزشکی، و آزمایشگاهی تجهیزات ظرفیت

 بتهال و است همسایه و همسو کشورهای به خصوصاً صادراتی مناسب ظرفیت ایجاد برای خوبی فرصت

 .جست بهره نیز کیفیت با کاالهای سایر صادرات افزایش برای فرصت این از بتوان شاید

 مويرگی هایشبکه یبرندساز برای فرصت .12

 و هاوکارکسب مویرگی هایشبکه اساساً و چابک و کوچک هایوکارکسب که داد نشان کرونا شیوع

 و بزرگ هایفروشگاه و هامال ،ایزنجیره هایوکارکسب قبال در آنها با مرتبط یعیتوز نظامات

 هایوکارکسب برای مویرگی حالت این اینکه خاطربه کردند پیدا باال رقابتی مزیت یک ایچندشعبه

 یکاالها قحطی و مردم هجوم از امر این و ساخت فراهم را هامحله سطح به دسترسی قدرت کوچک

 تا است مناسبی بسیار فرصت لذا کرد، جلوگیری شدتبه مردم آسایش و آرامش رفتن بین از و نگوناگو

 کار هیفروشگا مویرگی هایشبکه برندسازی بر باشیم هاهایپرمارکت ایجاد دنبالبه فقط آنکه جایبه

 .ندهیم دست از را هافروشیخرده به توجه درواقع و کنیم

 

 سیاستگذاران() حاکمیت خشب برای کرونا یهافرصت .2-۳

  مشاغل جامع نظام ساماندهی فرصت .1

 شفاف تحاکمی برای را خود تا اندشده عالقمند گذشته عکس بر هاوکارکسب آنکه دلیلبه رسدمی نظربه

 است هبود مزیت غیررسمی و ایزیرپله هایوکارکسب در اطالعات نمودن پناهن گذشته در اگر و سازند

 هایپوشش آنها یبرا بتواند دولت تانیستند  شناسایی قابل حاکمیت برای بحران شرایط در آنکه دلیلبه ناال

 باشند همربوط نهادهای و دولت طرف از گوناگون یهاحمایت کنندهدریافت آنها و نماید تعریف حمایتی

 نظام یبرا یراهبرد فرصت یک این و هستند شفافیت خواهان غیررسمی هایوکارکسب شرایط این در ،لذا

 .دهد انجام را مشاغل جامع اطالعات و مشاغل جامع نظام ساماندهی بتواند تا است حکمرانی

   هوشمند کار تسريع و الکترونیک دولت فزاينده رشد جهت مناسب فرصت .2

 و نشینیخانه به مردم ترغیب بود، گرفته صورت الکترونیک دولت حوزه در ثرتریؤم اقدامات اگر شاید

 جهت دولتی ادارات به مراجعات از بسیاریزیرا  شد،می ذیرپامکان ترساده کرونا شیوع زنجیره ردنک قطع

 شهرها سطح در غیرضروری ترددهای از بسیاری و بوده انجام قابل اینترنت بستر از اداری، امور انجام

 مشتریان به یرحضوریغ خدمات ارائه برای بیشتری غنای و قوام از اینترنتی هایوکارکسب و یافته کاهش

 از استفاده با ردیابی و الکترونیکی صورتبه قرنطینه اعمال در چین کشور تجربه .ندشدمی برخوردار
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 قرار اختیار در الکترونیک دولت که ابزارهایی از توانمی که دهدمی نشان همراه، تلفن یابموقعیت

 .کرد بهینه استفاده وندانشهر رفتاری الگوی کنترل و نظارت بهبود راستای در دهدمی

 محیط در هاتماس چون هستند، 19-کووید آثار علیه جنگ از مهمی بخش منعطف کاری هایمدل

 الزم افزارهاینرم و افزارهاسخت باید چیز هر از پیش دورکاری، انداختن جا برای .دهندمی کاهش را کار

 مهم خیلی .باشند دسترس در باید مجازی اتجلس برای بیشتر همکاری ابزارهای .باشند فراهم نیاز مورد

 تمام فیزیکی حضور بدون تنها را کارشان همه شویم مطمئن که شود انجام طوری هوشمند کار که است

 حال، هر به .یابد رشد و شود ایجاد باید و نیست مسلم و مشخص فرهنگ یک این .دهندمی انجام کمال و

 زودی به اند،شده آن ایجاد به مجبور االن هاشرکت که فرهنگی و تکنولوژیک تغییر این در گذاریسرمایه

 .بود هدخوا کردن کار جدید هایمدل برای الگویی ،بحران از بعد و شودمی تبدیل جدید یندافر یک به

 وکارکسب مجوزهای دريافت در سهولت برای بهینه فرصت .۳

 و الکل تولید که کرد اعالم تجارت و نمعد صنعت، وزارت 19 – کووید ویروس شیوع ابتدایی ایام در

 تصاعدی صورتبه الکل تولید رشد از نشان حاصله نتیجه و نداشته مجوز به نیاز مرتبط نیاز مورد مواد

 مشاهده کمبودی گونههیچ ناال تقریباً و است شده فراهم هم آن صادرات امکان حتی که ایگونهبهداشت 

 نشان هگذشت تجربیات .است مشکل گرفتن مجوز تولید برای قعاًوا که دارد این از نشان که شودنمی

 با ودش مجوز دریافت به موفق و شود سربلند فعالی اگر تولیدی مجوزهای صدور مراحل در که دهدمی

 رقابت و تکنیکی هایگرفتاری و فنی مسائل تا گرفته ایبیمه و مالیاتی مشکالت از بعدی مشکالت کلی

 که کند عرضه ارباز به مناسب کیفیت و رقابتی قیمت با را خود تولید بتواند تاشد  مواجه خواهد رقبا با

 همانند نوعی به تساخ هموار زائد مجوزهای حذف برای را راه باید واقعاً بگیریم نظر در را اینها همه اگر

 یراب صرفاً وکارکسب مجوزهای باید وکارکسب محیط بهبود شاخص در پیشرو کشورهای از بسیاری

 یمنیا مشخص استانداردهای به نیاز کهصادر شود  مباحثی و محیطیزیست مسائل با مرتبط موضوعات

 تسهیل ایدب لذا .نباشند دیگر مراجع از مجوز دریافت نیازمند عنوان هیچ به هاوکارکسب سایر و دارد

 .گیرد قرار کار دستور در متقاضی وکارهایکسب و واحدها به مجوزدهی در حداکثری

 (سالمت بخش یهارساختيز ضعف يیشناسا) سالمت حوزه در وکارهاکسب رشد فرصت .4

 در اگرچه .کرد انینما شیازپشیب را سالمت بخش یهارساختیز نقص کرونا، یماریب وعیش سرعت

 کشورها ریسا پزشکان از استفاده به مجبور را ما پزشک کمبود که انقالب از شیپ یهاسال با سهیمقا

 و اشتهد یدرمان سرانه لحاظ از یریچشمگ رشد کشور امروزه بود، کرده یدرمان خدمات نجاما یبرا

 طوربه .است مانده یباق مطلوب نقطه به دنیرس تا یادیز راه هنوز اما م،یدار یبهتر مراتب به تیوضع

 یاکشوره از کمتر درصد 40 حدود و یجهان استاندارد نصف کشور در یمارستانیب تخت سرانه مثال
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 باید نکته نیا به اما است، ریتقد قابل یماریب نیا نهیزم در بهداشت ریوز عملکرد هرچند 1.تاس منطقه

 سطوح در منافع تعارض بروز سازنهیزم همواره پزشکان، انیم از بهداشت رانیوز انتخاب که کرد توجه

 اجرا ،یسیاستگذار هحوز در نفعیذ پزشکان حضور درواقع .است شده متسال حوزه یریگمیتصم یعال

 احتمال درخصوص ییدهایترد 2.است گشته بازار نیا در انحصار بروز به منجر سالمت، بخش نظارت و

 تا کندیم انینما شیازپشیب را سالمت حوزه یهارساختیز تیتقو کرونا، یماریب بودن کیولوژیب حمله

 تبعات با مقابله یبرا یشتریب یفاعد قدرت از کشور نده،یآ در یحمالت نیچن یاحتمال تکرار صورت در

 ضمن تواندیم انیبندانش یهاشرکت مناسب اریبس تیظرف از استفاده طیشرا نیا در .باشد برخوردار آن

 نیا صادرات نهیزم زات،یتجه ثیح از درمان و بهداشت شبکه نواقص پوشش و کشور یازهاین تأمین

 و یعلم یارتقا یهمپا کشور یپزشک زاتیتجه سطح یارتقا نیهمچن .آورد فراهم زین را محصوالت

 یگردشگر دهیدبیآس صنعت درآمد از یبخش تواندیم بلندمدت و مدتانیم در یزشکپ دانش یتخصص

 .دنک جبران سالمت سمیتور جذب قیطر از را

 

 هاوکارکسب از 4حمايت برای دولت به ۳پیشنهادی سیاستی هایتوصیه و هااقدام .۳-۳

 تبعبه و کرونا بیماری آثار کاهش برای اقتصادی فعاالنه و جهشی اقدامات پیگیری یبرا آمادگی لزوم

 تا است الزم اساس همین بر است پساکرونایی اقدامات ملزومات از ایتوسعه اسناد برمبنای تولید جهش

 هک داشت توجه باید میان این در بزند؛ اصالحی و حمایتی تمهیدات و هااقدام یکسری به دست دولت

 پیامدهای کاهش منظوربه هاحمایت انواع اخذ در اقتصادی واحدهای و وکارهاکسب بندیاولویت

 انواع اعطای حاضر شرایط در اینکه برمبنی است اساسی فهم یک بر متکی کرونا، ویروس شیوع اقتصادی

 واسطهبه وس،ویر این شیوع از متأثر اقتصادی واحدهای و هاوکارکسب تمام به تسهیالت و هاحمایت

 که کرد حمایت را تولیدی واحدهای از دسته آن باید و نیست مقدور تردیدبی دولت محدود مالی منابع

 رونق ایجاد موجبات آنها به بخشیرونق و باشند هابخش سایر پیشران کشور، اقتصاد شکننده شرایط در

 کشور بر حاکم بیمار اقتصادی ساختار داشت توجه باید .آورد ارمغان به را اقتصادی یهافعالیت سایر در

 مضمون اند،گرفته رونق کشور در که ییهافعالیت و هاوکارکسب از بسیاری دهش باعث اخیر دهه چند طی

 هابخش این از )مالی( حمایتی اقدامات صرفاً لذا .نکنند اقتصادی رونق به کمکی و باشند نداشته ایتوسعه

 راهکار است، روروبه اجرایی و مالی تنگناهای و هامحدودیت انواع با دولت که فعلی اضطراری شرایط در

 بدل خود ضد به و انجامدمی پاشیپول و رانت توزیع منابع، اتالف به تنها و بود نخواهد کشور نجات

 کند، حمایت را وکارهاکسب تمامی بخواهد دولت اگر که داشت توجه باید دیگر، ایزاویه از .شودمی

                                                 
 /https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/01/28/1702372خبرگزاری تسنيم  1397حریرچی، فروردینايرج . 1

 .1398ماه ، مرداد۴8۵0شماره  ،دنيای اقتصاد ،تگذاران سالمتنفع، سياسپزشکان ذی سردارآبادی،. امين 2

در كنار بررسي تجربه ساير ها در داخل و بيرون از مركز پژوهشهاي فوق براساس مجموعه مطالعات صورت گرفته . توصيه3

 شونده تهيه و تدوين شده است.كشورها در اين زمينه و به همراه تلخيصي از نظرات خبرگان مصاحبه

 .يستهای پولی و بانکی نحمایت تسهيالت مالی و از حمایت صرفا   مقصود الزم به توضيح است در این قسمت .4

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/01/28/1702372/
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 حیات ادامه برای نیز هاحمایت این عمل در که بود خواهد محدود و چکانیقطره صورتبه هاحمایت

 بندیاولویت به اقدام دولت اگر لذا .بود نخواهد راهگشا کشور اقتصاد به بخشیرونق و وکارهاکسب

 انواع اجرای به سعی الساعهخلق و ایجزیره هایدستورالعمل صدور با و برنامه بدون و نکند وکارهاکسب

 اسیر کنونی وضعیت از ترعمیق تورمی رکود وضعیت در کشور اقتصاد باشد، داشته حمایتی هایبرنامه

 هایآسیب کشور، سطح در گسترده اجتماعی هایناآرامی به زدن دامن ضمن شرایط این و شد خواهد

 موجود اندک تولیدی یهاظرفیت و ساخت خواهد وارد کشور تولیدی هایظرفیت به را ناپذیریجبران

 آن با کشور که درپیپی هایبحران از خروج برای راهکاری دیگر که نحوی به برد، خواهد بین از نیز را

 .داشت نخواهد وجود بود، خواهد مواجه

 یهاحمایت چه) حمایت هرگونه جهت اقتصادی واحدهای بندیاولویت در که است این پیشنهاد

 :گیرد قرار سیاستگذار نظر مد ذیل اصول غیرمالی( یهاحمایت چه و تسهیالتی و مالی

 مدتنمیا اقتصادی توسعه هایبرنامه و هاگیریجهت براساس اولویت حائز وکارهایکسب انتخاب -

 بلندمدت، و

 دیگر هایبحران با را کشور بلندمدت در اقتصاد، مدتکوتاه نجات راستای در حمایتی اقدامات -

 نسازد، مواجه

 نظر در با همزمان مدت،میان و مدتکوتاه زمانی بازه دو در هاسیاست و اقدامات بندیطبقه -

 ،بینانهواقع و بدبینانه سناریوهای گرفتن

 منظوربه تسهیالت و هاحمایت ارائه میزان و نحوه درخصوص عمومی رسانیاطالع و سازیشفاف -

 ،هستند تسهیالت کنندهدریافت که کسانی اعالم و طلبانهفرصت رفتارهای بروز و جوییرانت از جلوگیری

 .تران توزیع از جلوگیری و هاکمک انواع نحوه بر حداکثری نظارت برای سازوکاری طراحی -

 سیاستگذار اول مرحله در است الزم کند اصابت هدف به دقیق هاحمایت آنکه برای میان این در

 و 1کند تولید پشتیبان خدماتی و تولیدی واحدهای به محدود صرفاً را هاحمایت انواع تخصیص دامنه

 خصوصی تولید پشتیبان خدماتی واحدهای و تولیدی واحدهای از دسته آن به تسهیالت اعطای دامنه

 تمامی میان از دوم مرحله در 2.اندبوده فعال اقتصاد، در ویروس این شیوع از قبل که گردد محدود

 دسته آن با اولویت اند،داشته فعالیت 1398 سال طی کشور اقتصاد در که خصوصی تولیدی واحدهای

 باشندمی برخوردار اقتصاد به بخشیرونق منظوربه باالیی هایظرفیت از که است اقتصادی واحدهای از

 این شناسایی برای  .کرد خواهند ایفا کشور اقتصادی شرایط بهبود در توجهی درخور نقش گذر، این از و

                                                 
 همچنين و هابانک به وابسته هایشرکت و هاسازمان ها،ارگان نهادها، غيردولتی، و عمومی دولتی، هایشرکت لذا .1

 هاحمایت انواع مشمول بنيادها و امام فرمان اجرایی ستاد های مقدسه،آستان نظامی، هایارگان به وابسته هایشرکت
 نگيرند. قرار

 1398سال  در که خصوصی توليدی هایشرکت از دسته آن توانمی فعال، از تعطيل اقتصادی واحدهای شناسایی منظوربه .2

 اجتماعی سازمان تأمين و مالياتی امور سازمان به را خود کارکنان بيمه ليست و مالياتی اظهارنامه کرونا ویروس شيوع از قبل تا

 .گرفت نظر اقتصاد در در فعال واحدهای عنوانبه باشند، مذکور هایسازمان به بدهی دارای اگر حتی اند،کرده ارائه



 

 _____________________________________________________________  

 

 

33 

 باال اثرگذاری با که هاییشاخص :باشند ذیل هایشاخص از یکی حداقل دارای آنها دبای واحدهایی چنین

 باال( بودن پیشران یا و پایدار و باال زاییاشتغال توان از برخورداری :مانند باشند همراه کشور اقتصاد بر

 که ییهاالیتفع و هابخش بر تمرکز یا و )دیگر هایبنگاه و صنایع با پیشین و پسین پیوندهای بودن

 یا و )هستیم مواجه ارزی محدودیت با شدتبه که شرایطی در( کندمی نیازبی واردات از را کشور

 باشد صادق آن برای موارد این از بیشتری تعداد بخشی هر لذا کنند،ایجاد  اقتصاد در باال افزودهارزش

 سوم مرحله در نهایتاً و بگیرد قرار تریباال اولویت در باید هاحمایت هاحمایت انواع دریافت در طبیعتاً

 کشور، اقتصادی وضعیت بر اثرگذار و خصوصی فعال تولیدی واحدهای تمامی میان از دارد ضرورت نیز

 کشور اقتصاد در ویروس این شیوع علتبه که گیرند قرار دولت حمایت مشمول واحدهایی از دسته آن

 معیارهایی براساس زیان تحمیل اثبات برای مثبته اسناد دارای و اندشده مواجه اقتصادی زیان و تعطیلی با

 .ندهست ...و گذشته سال به نسبت فروش شدید کاهش همچون

 و رانت عتوزی به مواقع بسیاری در که حمایتی اقدامات درخصوص تکرارشونده هایتجربه به توجه با

 انمیز و نحوه درخصوص عمومی یرساناطالع و سازیشفاف ضمن است ضروری گشته، منجر منابع اتالف

 بروز و جوییرانت از جلوگیری منظوربه نیز ایسختگیرانه نظارتی سازوکار تسهیالت، و هاحمایت ارائه

 :شودمی پیشنهاد هاحمايت ترينعمده از برخی ذيل در .شود گرفته کاربه طلبانه،فرصت رفتارهای

  تسهیالتی و مالی یهاحمايت اعمال 

 به تومانی دمیلیار هزار 75 تسهیالت ارائه درخصوص کرونا با مقابله ملی ستاد مصوبات به توجه با .1

 عالیتف درحال رسمی هایبنگاه تنها بنگاهی، حمایت بخش در است بهتر مربوطه متقاضیان و هابنگاه

 است، فتهای کاهش کرونا بیماری عوارض واسطهبه آنها تقاضای که انسانی( نیروی تعدیل و کاهش )بدون

 پیشنهاد تسهیالت، انحراف احتمال کاهش منظوربه ،هاشرکت از گروه این برای .باشند تسهیالت مشمول

 الس پرداختی مالیات انسانی، نیروی دستمزد هزینه از درصدی معادل تسهیالت این مبلغ شودمی

 این کارکنان وجه در یماًمستق و باشد آن نظایر و گاز و برق و آب هزینه اجتماعی، تأمین بیمه گذشته،

 ،شود اختپرد مشخص( مقاصد سایر )یا گاز ملی شرکت و نیرو وزارت اجتماعی، تأمین سازمان ها،بنگاه

 و آنها ناساییش امکان عدم دلیلبه اوالً غیررسمی، هایبنگاه از تسهیالتی حمایت آنکه دلیلبه عبارتیبه

 انسانی نیروی است بهتر و نیست صحیح ایشان، به شده اعطا تسهیالت انحراف باالی احتمال دلیلبه ثانیاً

 .گیرند قرار خانوارمحور رفاهی یهاحمایت تحت هابنگاه این

 هاییبنگاه از دسته آن برای اعتباری مؤسسات و هابانک توسط گردش در سرمایه تسهیالت اعطای .2

 .گیرد قرار توجه مورد باید نیز رندندا را خود (هایچک) دیون پرداخت توان فروش کاهش دلیلبه که

 بدون (وام) تسهیالت اعطای ندارد، وجود ایران در که هابنگاه گردش در سرمایه مالی تأمین شیوه یک
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 شوک بتوانند تا شودمی داده هابنگاه به تسهیالت این .گیرد قرار توجه مورد تواندمی که است 1سررسید

 .کنند مدیریت مشکل رفع زمان تا را هایشانچک و تقاضا منفی

 هاییروش تخاذا جهت مالی تأمین هایروش سایر و (اوراق انتشار) سرمایه بازار هایظرفیت از استفاده .3

 هایحساب و اسناد تنزیل یا اوراق انتشار در تسهیل همانند اقتصادی؛ واحدهای نقدینگی تأمین برای

 خدمت یا کاال فروشپیش یا سلف هایروش از ستفادها یا و مجاز مالی مؤسسات توسط هابنگاه دریافتنی

 .1399 سال برای

 شورای توسط 1398 آذرماه در آن دستورالعمل که (مولد اعتبار گواهی) گام اوراق ظرفیت از استفاده .4

 قرار وجهت مورد خصوصی بخش هایبنگاه زنحیره مالی تأمین برای تواندمی گردید، ابالغ اعتبار و پول

 و پول بازارهای در وانتقالنقل قابلیت با و بازارمحور ابزار یک عنوانبه گام، مولد اعتبار اهیگو .گیرد

 نآ براساس که کندمی فراهم تولیدی هایبنگاه اعتبار تأمین برای را جدیدی تسهیالت سرمایه،

 گواهی ضمینت و انتشار درخواست عامل بانک از واسط و اولیه مواد خرید فاکتور برمبنای تولیدکنندگان

 را گواهی تواندمی دارنده .دهندمی تحویل اولیه مواد فروشنده بنگاه به و کرده سررسید در مولد اعتبار

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

 .کند تنزیل سرمایه بازار

 شده یجادا اختالل آنها تأمین زنجیره در که کاالهایی از دسته آن مرکیگ عوارض و هاهزینه کاهش .5

 .است شده کمبود دچار بازار در آنها عرضه یا

  ساختاری یهاحمايت اعمال 

 برای افزارینرم و افزاریسخت هایزیرساخت کشور توسعه ششم برنامه طبق و سرعتبه دبای دولت. 1

 .دهد توسعه را هوشمند ارتباطات ایجاد برای رتباطاتا و اطالعات فناوری به آسان دسترسی

 صویبت و بررسی و بپذیرد صورت اطالعات فناوری ظرفیت از متناسب استفاده باید اساس همین بر. 2

 ورکارید برای شخصی هایداده از استفاده ساماندهی منظوربه شخصی هایداده از حفاظت و صیانت الیحه

 (.است مانده متوقف جمهوریریاست حقوقی معاونت در الیحه) گیرد قرار کار دستور در کارکنان توسط

 خواهد و داشته محسوسی کاهش ایام این در هافروشگاه و بازار از فیزیکی خرید اینکه به توجه با. 3

 و مجازی هایفروشگاه اندازیراه و توسعه برای الزم تسهیالت و شرايط است الزم داشت،

 2:پذیرد انجام ذیل اقدامات شودمی پیشنهاد .شود هگرفت نظر در اينترنتی

 ربط،ذی هایدستگاه طریق از )اینترنتی( مجازی هایفروشگاه توسعه یا ایجاد مجوزهای فوری تسهیلـ 

 و خُرد وکارهایکسب تعامل نحوه درخصوص بازرگانی هایاتاق و هااتحادیه اصناف، هماهنگی ـ

                                                 
1. (Revolving Loan) 

نهادهایی برای مدیریت تبعات ( بررسی آثار اقتصادی و پيش8. موارد فوق برگرفته از گزارش درباره مقابله با شيوع ويروس کرونا )2

 .1398اسفند  ،16945شماره مسلسل های مجلس شورای اسالمی،پژوهش )ویرایش اول(، دفتر مطالعات اقتصادی،مرکزآن 
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 یا و مجازی صورتبه خود تولیدات از بخشی عرضه برای موجود رگبز اینترنتی هایفروشگاه با سنتی

 به محصوالت ارسال مختلف هایروش با ایشبکه صورتبه محصوالت عرضه برای هاییپلتفرم ایجاد

 مشتری، دست

 تواندیم امر نیا .کاالست عیتوز شبکه در یادیز افراد اشتغال ازمندین ن،یآنال یهافروشگاه جادیا ـ

 باال در که یمورد دو برعالوه نهیزم نیا در دولت فهیوظ .کند کمک زین کرونا از یناش اشتغال کاهش به

  .است مشاغل نیا در محروم قشر از افراد یریکارگبه در دولت قیتشو شد، عنوان

 در طالعاتا فناوری و ارتباطات وزارت و سیما و صدا سازمان اختالف رفع برای قانونگذار ورودـ 

 طی که) کار یا کسب مجوزهای کلیه تجدید یا تمدید مگاهرتز 800 و 700 فرکانسی اندهایب مورد

 صاحب فتخل عدم به مشروط دوره، یک برای ،(شودمی منقضی 1399 خردادماه پایان تا 1398 اسفندماه

 .یاتیمال پرداخت گواهی اخذ به نیاز بدون و دولتی ادارات به مراجعه به نیاز بدون و وکارکسب

  بخش خام و غذایی مواد صادرات تهدید کاهش منظوربه 1:بهداشتی هایپروتکل واصالح تدوين 

 هایلپروتک سریع تدوین ،کرونا بحران شرایط در تجاری مقصد کشورهای اطمینان ایجاد و کشاورزی

 الاعم همچنین .است ضروری کرونا بحران با متناسب کشور صادراتی مبادی در ایطینهنقر و بهداشتی

 غذای و بهداشتی استانداردهای براساس کشاورزی محصوالت تولید فرایند بر بیشتر کنترل و نظارت

 .است تأکید مورد گذشته از بیش خارجی تجاری شرکای اطمینان منظوربه آن هایگزارش ارائه و سالم

  پا بر زا مراقبت حداکثر باید :کشاورزی بخش در غذا تولید زنجیره تکمیلی صنايع از حمايت 

 محصوالت تولیدکننده صنایع ویژهبه کلیدی هایبخش و اساسی هایزیرساخت بودن فعال و ماندن

 قشین کشاورزی بخش در تولید وریبهره افزایش و ضایعات کاهش در صنایع این .آید لعمبه غذایی

 و مالی أمینت به ککم طریق از بحران شرایط در ماندن زنده برای هابنگاه این به کمک لذا دارند مؤثر

 نظر مد تواندمی ضعیف اقشار برای معیشتی سبد در آنان محصوالت دادن قرار و هابنگاه این اعتباری

 .گیرد قرار

  ورهایکش با ایران خارجه وزارت مقامات رایزنی :کرونا دوران در اقتصادی ديپلماسی شدن فعال 

 تسریع ای مرزها شدن باز برای چندجانبه و بهدوجان متقابل بهداشتی پروتکل تعریف منظوربه همسایه

 سایر در انایر صادراتی بازارهای مستمر رصد و همسایه کشورهای و ایران بین زمینی تجارت فرایندهای

 فظح برای بموقع اقدامات انجام و تخصصی هایتیم توسط آسیا شرق جنوب کشورهای ازجمله کشورها

 .دشومی توصیه )فوالد نجیرهز ویژههب( صادراتی بازارهای توسعه یا

 

                                                 
بررسی آثار اقتصادی شيوع ویروس کرونا بر بخش کشاورزی  (27)سه توصيه بعدی برگرفته از گزارش درباره مقابله با شيوع ویروس کرونا .1

 1۴-1۶ص ص.1399،فروردین 1۶972دفتر مطالعات زیربنایی،شماره مسلسل  های مجلس شورای اسالمی،ن، مرکز پژوهشایرا
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  گیرینتیجه و بندیجمع

 ایرانی ایوکارهکسب روی پیش تهدیدهای و هاچالش ترینمهم بیان و بررسی ضمن گزارش این در

 از تجربیاتی ،است ریزیبرنامه و اجتماعی ابتی،رق و شرکتی ،دولتی اقتصادی، ،جهانی یهاچالش شامل

 با مقابله در نوکارهایشاکسب از آنها حمایتی هایسیاست زمینه در فقمو کشورهای برخی هایاقدام

 یهافرصت و سو یک از وکارهاکسب روی پیش مهم یهافرصت شد تالش درنهایت و دیگرد مطرح کرونا

 .گردد تبیین دیگر ازسوی سیاستگذاران بر ناظر

 ندارد وجود (CoVID-19) ناکرو بیماری برای واکسنی و دارو هیچ حاضر درحال اینکه به توجه با

 بود نخواهد مدتکوتاه ایلهئمس ویروس این شیوع لذا داشت نخواهد وجود نیز نزدیک آینده در حداقل و

 اقتصادی تأثیر استمرار و اندازه .بود خواهد نیاز زمان سال یک حداقل عادی شرایط به بازگشت برای و

 عدم با آن شدن نابود درخصوص کارشناسی تضمین گونههیچ و است ناشناخته 19- کووید ویروس

 درخصوص باالیی قطعیت عدم وقتی که ستا این اصلی نکته اما .ندارد وجود شده مشخص هایمراعات

 و شده طوالنی نامطلوب نتایج ایجاد باعث تواندمی اقتصادی شوک این دارد، وجود نتایج و بیماری رفتار

 .بگذارد جای بر را عمیقی هایزخم

 حمایت و داخلی تولیدات افزایش سمت به حرکت شرایط این در ویژههب ایران اقتصاد نجات حلراه

 وکارکسب و تولید کنندهتسهیل عوامل مجموعه تا است الزم کار این برای .ستوکارهاکسب از هدفمند

 مواجه مشکالتی با کاناکم خدماتی هایبخش ویژههب اقتصاد از بخشی هرچند .گیرند قرار توجه مورد

 یخصوص هایبخش برای ییهافرصت .دارد وجود ییهافرصت هازمینه سایر در ولی بود، خواهند و بوده

 اقالم توسعه ،کاالها بندیبسته فرمی،پلت و دیجیتال وکارهایکسب خانگی، مشاغل توسعه مانند

 طور همین و (؛... و یمویرگ توزیع در برندسازی و سالمت حوزه مصنوعی، هوش ها،آپاستارت ،بهداشتی

 سهولت ایجاد و الکترونیک دولت فزاینده و کامل توسعه مانند یحاکمیت گیرانتصمیم برای ییهافرصت

 ازجمله مختلف هایبخش در دولت اطالعاتی و آماری جامع نظام تهیه و تکمیل و مجوزها دریافت در

 هایضعف شناسایی ،(غیررسمی و رسمی) نشاغال اطالعات و آمار جامع نظام مالیاتی، هایسامانه تکمیل

 .(... و درمان و بهداشت بخش زیرساختی
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 هاپیوست

 1 پیوست

 کرونا اثر بر دهيدبیآس یهاوکارکسب فهرست

  جمهوریریاست اقتصادی معاونت از نقل به

 7/2/99 مورخ 9689 شماره به نامه

 نییتع خصوص در ران،یوز محترم تئیه 1399/1/11 مورخ ه 57435 ت/1677 شماره مصوبه رویپ

 با مقابله کارگروه توسط هارسته ریسا فیتکل نییتع و کرونا یماریب از دهید بیآس وکارکسب هایرسته

 یهادستگاه با همراه دهیدبیآس هایرسته هیکل لهیوسنیبد کرونا، وعیش از یناش یاقتصاد یامدهایپ

 مصوبه (1) بند نیگزیجا هیابالغ نیا .گرددمی ابالغ ریز شرح به ها،رسته قیمصاد دهندهصیتشخ ییاجرا

 نیا یبرا شده ینیبشیپ یهاحمایت .باشدمی هارسته با ارتباط در معاونت نیا یقبل هیابالغ و الذکرفوق

 .است یخصوص بخش ژهیو به یردولتیغ یهابخش شامل هارسته

 ها،خانه قهوه پذیرایی، تاالرهای طباخی، ها،بوفه ها،انررستو از اعم آماده غذاهای توزیع و تولید مراکز .1

 تجارت( و معدن صنعت، )وزارت هافروشیاغذیه

 مهمان گردشگری، و جهانگردی هایمجتمع آپارتمانها، هتل ها،هتل شامل گردشگری به مربوط مراکز .2

 راهی بین خدماتی تفریحی، یرایی،پذ اقامتی، مراکز گردی،بوم مراکز ها،مسافرخانه مهمانسراها، پذیرها، -

 دستی( صنایع و گردشگری فرهنگی، میراث )وزارت سراها زائر و هاموزه

 شهرسازی( و راه )وزارت دریایی و ریلی ای،جاده ی،یهوا از اعم شهریبرون مسافر عمومی نقل و حمل .3

 کشور( )وزارت شهریدرون مسافر عمومی نقل و حمل .4

 و دستی صنایع و گردشگری فرهنگی، میراث )وزارت زیارتی و گردشگری رتی،مساف خدمات دفاتر .5

 مورد( حسب زیارت و حج سازمان

 تجارت( و معدن صنعت، )وزارت پوشاک توزیع و تولید .6

 تجارت( و معدن صنعت، )وزارت کفش و کیف توزیع و تولید .7

 تجارت( و معدن صنعت، )وزارت آبمیوه و بستنی قنادی، خشکبار، آجیل، توزیع مراکز .8
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 2 پیوست

 هاوکارکسب آوریتاب جهت ابتکاری هایتوصیه ترينمهم از برخیجدول. 

 یالمللبین شده انجام متناسب اقدامات
 داخلی هایوکارکسب به هايیتوصیه

 پیشنهادی اقدامات انجام جهت
 ابتکاری اقدامات حوزه

 کارگران به بوکفیس و مایکروسافت گوگل، یهاشرکت -

 ،دهند انجام دورراه از را خود کار توانندنمی که خود ساعتی

 .کنندمی پرداخت حقوق همچنان

 پاداش پرداخت از آمریکا بانک ترینبزرگ مورگان پی جی -

 در مردم به رسانیخدمت برای کارکنانش به دالری 1000

 .است داده خبر کرونا از ناشی بحرانی شرایط

 است کرده اعالم آمریکا در UBER رنتیاینت تاکسی شرکت -

 صیمرخ شوند، کرونا بیماری درگیر که رانندگانی از هریک برای

 .است گرفته نظر در حقوق پرداخت با روزه 14

 در خدمات و هافعالیت بیشتر دورکاری -

 مراکز و خصوصی افزارینرم یهاشرکت

 تماس

 کاری ساعت کردن کم -

 مثالً نانکارک ازحقوق بخشی پرداخت -

 .نیروها تعدیل جایبه نصف یا و سومیک

 حذف و کارکنان کامل حقوق پرداخت -

 .کاریاضافه

 در ابتکاری اقدامات

 انسانی سرمايه حوزه

 بحران مديريت برای

 کرونا

 محصوالت تمام فروش از پس خدمات زمان موتور، هیوندای شرکت -

 دهرک تمدید رسند،ب پایان به کرونا بحران زمان مدت طول در که را

 جهان نقاط اقصی در تولیداتش تمام ایکره خودروساز این .است

 است دهکر اعالم موتور هیوندای .است شده طرح این مشمول

 .دهند ادامه خود کاربه کماکان مجاز هایوتعمیرگاه هانمایندگی

 به که کرده آغاز آمریکا در را جدیدی برنامه ولوو شرکت -

 خودروهایشان از نگهداری و تعمیر دهدمی زهاجا خود مشتریان

 برنامه این .دهند انجام کار محل یا خانه از خروج بدون را

Volvo Valet دو به توانندمی ولوو مشتریان و شده نامگذاری 

 با اول روش در مشتریان .کنند استفاده سرویس این از شکل

 داندروی برای هم و IOSبرای هم که اختصاصی اپلیکیشن نصب

 در فروش از پس خدمات مراکز با توانندمی است یافته توسعه

 مشتریان است، ترسنتی که دوم روش در .باشند ارتباط

 قرار و گرفته تماس هانمایندگی با تلفنی صورتبه توانندمی

 یک روش دو هر در .کنند هماهنگ را خودرو تحویل و مالقات

 مشتری خودروی و شده اعزام محل به نمایندگی ازسوی کارمند

 خود همراه به نمایندگی کارمند همچنین .گیردمی تحویل را

 در را آن و آورده مشتری محل به دیگر ولووی اتومبیل یک

 دهیسرویس مدت طول در تا دهدمی قرار مشتری اختیار

 .نماند باقی خودرو بدون مشتری

 ماه چهار مشتریان اقساط پرداخت برای موتورز جنرال شرکت -

 .است گرفته نظر در تعویق نزما

 کرونا درباره عمومی آگاهی توسعه برای کمپینی فورد شرکت -

 زا تبلیغات، بخش بودجه کاهش با شرکت این .است کرده اندازیراه

 اقدام دیدهآسیب مردم به کمکی خدمات ارائه برای نظر مورد بودجه

 مشتریان اقساط پرداخت برای همچنین شرکت این .است نموده

 .است گرفته نظر در تعویق زمان ماه هس

 چین کشور خودروسازی ترینبزرگ عنوانبه جیلی شرکت -

 فروش هزار ده از بیش چین در کرونا شیوع طی است دهش موفق

 .باشد داشته اینترنتی

 لوازم تولید کارخانه تولید خطوط تغییر -

 و کننده ضدعفونی مواد تولید به آرایشی

 شوینده

 در آنالین ورزشی خدمات بر بیشتر تمرکز -

 رژیم و ورزش مانند مجازی هایشبکه

 جایبه آموزشی وبینارهای برگزاری -

 حضوری پرطرفدار هایدوره

 صورتبه هاوکارکسب خدمات ارائه -

 ارسال و پاسخ و پرسش طریق از و دورکاری

 کنفرانس ویدئو یا و کلیپ

 و فوری تحویل استراتژی با بیشتر فروش -

 رایگان

 بر تمرکز و محصوالت تنوع کاهش -

 نقلوحمل مشکل دلیلبه اصلی محصوالت

 هااستان بین

 در ابتکاری اقدامات

 و بازاريابی حوزه

 مديريت برای فروش

 کرونا بحران
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 یالمللبین شده انجام متناسب اقدامات
 داخلی هایوکارکسب به هايیتوصیه

 پیشنهادی اقدامات انجام جهت
 ابتکاری اقدامات حوزه

 ووهان در قطعات تأمین کارخانه شدن بسته از پس اپل شرکت -

 برای جایگزین کنندگانتأمین دنبالبه است شده مجبور چین

 .باشد قطعات

 سآژان اختیار در را مبلغی اوبر، رقیب عنوانبه LYFT شرکت -

 شرکت این رانندگان تا است داده قرار آمریکا عمومی بهداشت

 اآنه اختیار در بهداشتی تجهیزات و شده معاینه مکرر صورتبه

 در خدمت این کلیدی عامل عنوانبه کار نیروی تا گیرد قرار

 .نبیند یبآس شرکت تأمین زنجیره

 مانند شهریدرون ونقلحمل هایشرکت -

 افزایش به اسفندماه در ریزیبرنامه با اسپید

 آنالین صورتبه خرد هایوکارکسب فروش

 اردیبهشت و فروردین در تأمین زنجیره در

 .اندکرده کمک

 مشتری به محل در کاال سریع تحویل -

 در ابتکاری اقدامات

 تأمین زنجیره حوزه

 بحران ريتمدي برای

 کرونا

 جهان یهاشرکت ترینبزرگ از یکی عنوانبه بوکفیس شرکت

 کرونا شیوع از که آمریکایی کوچک یهاشرکت به دارد قصد

 بزرگی بخش .کند مالی کمک دالر میلیون 40 اند،دیده آسیب

 گیردمی قرار وکارهاکسب اختیار در نقدی صورتبه مبلغ این از

 .شودمی گرفته نظر در تبلیغات اعتبار نعنوابه آن از بخشی و

 به دارد نظر در Ureeka کوچک شرکت همکاری با بوکفیس

 مدیریت زنان توسط که شرایط واجد و کوچک وکارهایکسب

 .کند مالی کمک شوند،می

 دنیا ایزنجیره هایهتل ترینبزرگ Marriott ارشد مدیران -

 .کرد نخواهند تدریاف را خود حقوق درصد  50 کردند اعالم

 6در خود حقوق کل کرد اعالم دلتا هواپیمایی شرکت مدیرعامل

 .کرد نخواهد دریافت را آینده ماه

 و نوآوری صندوق از وام دریافت امکان -

 یهاشرکت و هاآپاستارت برای شکوفایی

 مالی( کمک )دریافت آنالین

 جدید هایگذاریسرمایه و قرارداد یامضا -

 یهاشرکت طریق از ماسک تولید برای

 از درمانی و پزشکی کادر برای بنیاندانش

 جمهوریسئر فناوری و علمی معاونت طریق

 نقدی خرید صورت در مشتری به تخفیف -

 وکارکسب نقدینگی سطح بردن باال هدف با

 در ابتکاری اقدامات

 مالی آوریتاب حوزه

 بحران مديريت برای

 کرونا

 هتل دو ترکیه، کشور DIVAN گروه ایزنجیره هایهتل -

 وزارت اختیار در کرونا شیوع با مقابله برای را خود بزرگ

 .است داده قرار ترکیه درمانی کادر و بهداشت

 هایسازمان برای را جدیدی ابزارهای مایکروسافت شرکت -

 رایگان ماه 6 تا که است کرده ارائه المللیبین غیرانتفاعی

 .بود خواهند

 کاربران کرونا، زمان مدت طی است کرده اعالم اپل شرکت -

 و الکترونیکی هایکتاب به رایگان صورتبه توانندمی آمریکایی

 .باشند داشته دسترسی بوک درآپ صوتی

 و HBR مکنزی، مانند یالمللبین ایمشاوره یهاشرکت

BCG صورتبه وکارکسب حوزه مختلف گزارشات انتشار به 

 .اندپرداخته مستمر و رایگان

 بربیرون آمادهنیمه غذای فروش به شروع -

 جدید )خدمات هارستوران برخی در

 مشتری( نیاز با متناسب

 آموزش صنعت در وکارکسب مدل تغییر -

 .مجازی به حضوری از

 تابعه یهاشرکت در ماسک تولید -

 ایفای راستای در کشور اصلی خودروسازان

 اجتماعی مسئولیت

 هایکتاب یبرخ فایل آنالین انتشار -

 در تهران دانشگاه بازرگانی، اتاق انتشارات

 اجتماعی مسئولیت ایفای راستای

 مدل به B2B از وکاربکس مدل تغییر -

B2C بالعکس یا و 

 وکارکسب مدل سازی چابک -

 تفکر ابتکاری اقدامات

 و استراتژيک

 برای کارآفرينانه

 کرونا بحران مديريت

 هدیم داوری، علی ،تهران دانشگاه کارآفرینی دانشکده ،کرونا شرایط در هاوکارکسب آوریتاب تراتژیاس پنج گزارش از برگرفته مأخذ:

 .1399 ماهاردیبهشت ساز،چیت احسان و جعفرزاده
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 .1399 ماهدیبهشتار ،تهران دانشگاه کارآفرینی دانشکده
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 تهران، دانشکاه کارآفرینی دانشکده ها،وکارکسب و هاشرکت ابتکاری اقدامات و کرونا بحران .علی داوری، .8

 .1399 ماهفروردین

 مدیریت برای پیشنهادهایی و اقتصادی آثار بررسی ،کرونا ویروس شیوع با مقابله درباره نویسندگان، گروه .9

 .1398 اسالمی، شورای مجلس هایپژوهش مرکز اقتصادی مطالعات دفتر آن، تبعات

 اصفهان، استان کشاورزی و معدن و صنایع بازرگانی، اتاق ،اصفهان اقتصاد بر کرونا بیمار اثر ارزیابی گزارش .10

 .1399 ماهفروردین

 .1398، مردادماه4850 شماره .اقتصاد دنیای .سالمت سیاستگذاران نفع،ذی پزشکان .امین سردارآبادی، .11

 شیرای)و آن تبعات مدیریت برای یشنهادهاییپ و اقتصادی آثار بررسی (8) کرونا ویروس شیوع با مقابله درباره .12

 ماهاسفند ،16945 مسلسل شماره اسالمی، شورای مجلس هایپژوهش مرکز اقتصادی، مطالعات دفتر ،(اول

1398. 

 دوم(، )ویرایش رو پیش مسیر هایبایسته و شده طی راه ارزیابی (،16) کرونا ویروس شیوع با مقابله درباره .13
 ـ سیاسی هایپژوهش معاونت اقتصادی، هایپژوهش معاونت فرهنگی، – اجتماعی هایپژوهش معاونت

 .21016962مسلسل شماره اسالمی، شورای مجلس هایپژوهش مرکز حقوقی،
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 .1399 ماهفروردین ،25016973مسلسل اسالمی،شماره شورای مجلس هایپژوهش زیربنایی،مرکز
 مرکز ایران، کشاورزی بخش بر کرونا ویروس شیوع اقتصادی آثار بررسی (27) کرونا ویروس شیوع با مقابله درباره .15
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