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  مقدمه
به علت گسترگی حوزه عملکرد  شناسایی شد وشهر ووهان چین در ، 2019در دسامبر  (nCov -2019) 19-ویروس کوید

جهان از آسیای جنوب  1کشور 160نزدیک به ( 1398اسفند  28ر )و نرخ باالی انتقال از فردی به فرد دیگر، در حال حاض

، (WHO)جهانی بهداشت نحوی که سازمان  شرقی، خاورمیانه، تا قلب اروپا، آمریکا، استرالیا و آفریقا را درگیر کرده است، به

گردد که ای از آنجا دوچندان میهای مقابلهخوانده است. در این میان ضرورت پیگیری سیاست "فراگیرجهان"این ویروس را 

های سنگین سالمت به ها و تحمیل هزینهنا ویروس عالوه بر گرفتن جان شمار زیادی از انسانورشیوع گسترده ک بدانیم

ای را بر و پیامدهای اقتصادی گستردهارها را با رکود مواجه ساخته کوای از کسبفعالیت طیف گسترده ها و خانوارها،دولت

ترین سطح از سال فعالیت بخش تولید در چین در ماه فوریه، به پایینعنوان مثال، است. بههای درگیر تحمیل کرده اقتصاد

ناخالص  دیانجام شده، تول ایاسترال یدر دانشگاه مل لگرانیتحل یکه از سو ییهایسازمدلاساس  بر. ه استتاکنون رسید 200۴

شده  ینیبشیپهمچنین . برآورد شده استکرونا(  وعیاز ش شی)پ یقبل یهاینیبشیو اروپا دو درصد کمتر از پ کایدر آمر یداخل

کشورها ممکن است تا هشت درصد هم کاهش  نیا یاقتصاد درش رد،یبه خود بگ یصعود یروند ریومکه اگر نرخ مرگ است

ند، به نحوی که ا ههم با رکود مواجه شد یمال یبازارها ،به واسطه شیوع این ویروس در سطح جهانی، از طرف دیگر .ابدی

 افتهیحدود هشت درصد کاهش  اسفند( 17مارس ) 7 تا بهمن( 30) هیفور 19، از زمان اوج خود در S&P 500شاخص 

 یساله برا 10اوراق قرضه  یبازده است ومتوقف شده  شیوبکم تیاستروال یهاشرکت یاست. انتشار اوراق قرضه از سو

 .2است افتهی هشدرصد کا کی ریبه ز کایآمر خیبار در تار نیاول

کشور ایران بعد از کشورهای چین و ایتالیا، سومین کانون درگیر با این ویروس  ماه،اسفند 28در تاریخ با عنایت به آنکه 

و با توجه به آنکه شرط اصلی برای کنترل شیوع این ویروس، کاهش حداکثری تعامالت اجتماعی غیر  3ناسایی شده استش

توان نتیجه گرفت باشد، لذا میها میضرور حداقل در یک ماه آینده خواهد بود، که الزمه این امر نیز تعطیلی بسیاری از فعالیت

ر بخش درمان، نارسایی در توزیع امکانات بهداشتی و تحمیل کشور، ضمن ایجاد فشار ب که شیوع گسترده این ویروس در

های تولیدی، خدماتی فعالیت ،کارهای اقتصادیوبه کسبرا فشار مضاعفی  ،سالمت به دولت و خانوارهابهداشت و های هزینه

های کنند که در ماهبینی میوارد ساخته است. کارشناسان و فعاالن اقتصادی پیش 1398های پایانی سال و تجاری در ماه

های تولیدی و خدماتی خواهیم ای از نکول در تعهدات مالی و قراردای حوزهشاهد روند مستمر و گسترده 1399اولیه سال 

منظور قطع زنجیره انتشار این ویروس و حمایت از هایی بهساس، ضرورت دارد در کنار اجرای مجموعه سیاستبر این ابود. 

  اجرایی گردد. کارهاوکسب بخش تولید و از تیحما هایی در راستایپذیر، مجموعه سیاستخانورهای آسیب

                                                            
1 https://multimedia.scmp.com/widgets/china/wuhanvirus/: Based on the WHO’s Covid-19 situation reports 

 .1398اسفند  18 وز،یتجارت ن تیدر سا ستیمجله اکونوم"ستیجهان چ ماریاقتصاد ب یدارو"مقاله  2

3 https://multimedia.scmp.com/widgets/china/wuhanvirus/ 

https://multimedia.scmp.com/widgets/china/wuhanvirus/:%20Based


 


 

وری بر تجربه کشور چین، خصوصی، سعی بر آن دارد تا با مرای و نماینده بخش عنوان بازوی مشاورهرو، اتاق ایران بهازاین

 دیده ی زیانوکارهای و حمایت از کسبماریب شیوع اینکنترل باشد و در می روسیو نیا شیدایمبدا پ کشوری که عنوانبه

شیوع این منظور مدیریت آثار بهحمایتی که اقدامات  ای ازا، مجموعهعمل کرده است و بررسی تجربه سایر کشوره موفق

 گیری باشد.رسان نظام تصمیماحصاء نماید و در این زمینه یاریتوان اجرا کرد را در شرایط حاضر میوکارها بر کسب بیماری

 تجربه کشور چین 

 1کروناویروس های کشور چین به کشورهای جهان در مقابله با توصیه -1

رفتار  رییمردم و تغ یآگاه شیافزاکه موجب  ماری کرونا اقداماتی را اجرا کردندشیوع بیبرای جلوگیری از  ی چینمقامات دولت

ها هزار نفر جان خود را از ده مبتال شده و روسیو نیبه ا نینفر در چ هاونیلیاحتماال م ر،یتداب نیا دنیشیآنها شد. بدون اند

 د، به شرح زیر است: منظور کنترل شیوع کرونا در سطح کشور اجرایی کردولت چین به ی کهاقدامات مجموعه .دادندیدست م

 اجرا کردند. خیرا در طول تار هانهیقرنط نیترو گسترده نیترسابقهیب -

 .شدند لیها تعطکارخانه -

 .خود را متوقف کردند تیفعال یونقل عمومحمل لیوسا -

 ارج نشوند.دستور داده شد تا از منازلشان خ نیبه مردم چ -

 نهیچون قرنط ییهااستی. اتخاذ سدهدیجهان هم جواب م یکشورها گریدر د هاینیکه مدل چ ستیبه آن معنا ن نیالبته ا

هستند  نهیکه تحت قرنط یافراد یبرا یخدمات پزشکارائه دارو و  هیته بلکه ممکن است د،یتنها در بخش تولدارد؛ نه نهیهز

ی، ماریب در کنترل شیوع اینن چیموفق برداری کنند، تجربه توانند دقیقا از چین کپیاگر کشورها نمی .دگردمواجه  یبا مشکالت

 را برای سایر کشورهای درگیر با ویروس به شرح زیر خواهد داشت:سه درس مهم 

 شیافزا آمادگی برایمنظور هب یبهداشت یهاستمیس هیو ته یماریانتقال بروند گفتگو با مردم، کند کردن  : درس اول

و اقداماتی که برای  است شیوع بیماریقبل از  یماریب نیدادن به مردم در مورد ا یآگاه یزمان برا نیبهتر) تقاضاناگهانی 

-یبمنجر به گسترش  رایز خواهد بود.تر نشان دادن معضل صورت گیرد، محکوم به شکست پوشاندن موضوع و یا خفیف

، متقاعد 2شونددرصدی که مبتال به نوع خفیف این بیماری می 80ضروریست،  .(شودمیترس  تیو در نها عاتی، شایاعتماد

 ها مراجعه نکنند.شوند که در صورت داشتن عالیم خفیف در خانه بمانند و به بیمارستان

                                                            
1 Schenzhen Daily site: http://www.szdaily.com/ (Excerpt from The Economist), 4 Mar 2020 

 .خواهد بود فیخفبیماری داده شده  صیدرصد موارد تشخ 80 باًیتقر دهدینشان م نیتجربه چ 2

http://www.szdaily.com/


 


 

رسیدن به اوج  ری ازجلوگی کند کنند.سازی سیستم درمانی، با ایمنرا  یماریب نیا وعیتوانند شیها مدولت: درس دوم

در کشورها مبتالیان عداد تتا زمانی که  نگیرد.قرار  زیر فشار بیش از حد توان ،معنی آن است که سیستم درمان اپیدمی به

 از عموم جمعیت جدا و آنها را  کرد ، ارتباطات آنها را ردیابیداد را تحت نظارت قرار افراد بیمارهر یک از  تواند، میناندک باش

لغو  ه شوند؛ از جملهسازی اجتماعی آمادفاصله یبرا دیها بادولت جامعه،سطح در  در صورت شیوع این بیماری اما .کرد

 ...و ساعات کارکاهش ، مدارس یلی، تعطیعموم یدادهایرو

پزشکی ، تجهیزات ستبدین صورت که الزم ا سازی سیستم درمان برای آنچه که قرار است اتفاق بیافتد.آماده: درس سوم

دارند نیاز  یآنها به طرح ها قرار گیرد.در اختیار بیمارستانبه کفایت  داروو  ژنی، ماسک، دستکش، اکسگان )روپوش( شامل

به این بیماری  کادر درمان ابتالیو برای  اختصاص و جداسازی کنند COVID-19 مارانیب یبرارا  طبقاتها و بخش که

 گونه عمل کنند. چش از حد توان کادر درمان باشد، بدانند بین موارد مبتال آماده باشند و در صورت آنکه امور بی

 اقتصادی شیوع کرونا پیامدهایمقابله با  راهکارهای -2

وکارهای این کشور تالش کرده است با تدوین دولت چین در راستای مقابله با پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا بر کسب

ترین اقدامات دولت چین در این زمینه آثار سوء این ویروس بر اقتصاد کشورش بکاهد. مهمهای حمایتی و تشویقی، از سیاست

 :1به شرح زیر است

 کسب و کارها ی ازمال یهاتیحما شیافزا 

ها الی مجدد، تجدید واممامکان تأمین و  هاوام دیدوره سررس شیها، افزابازپرداخت وام وهیش لیها به تعدبانک قیتشو -

 یعیصنا در یگذارهیرماس یبرا دریافتی که از واموکارهایی های بانکی صنایع و کسباستمهال وام بازپرداخت وبدون 

غذا و  نیو تأم هتهی ،یگردشگراز جمله صنایع ) انددهید بیآس کرونا روسیو وعیاند که به شدت از شاستفاده کرده

 یهاتیفعال ،یرانباردا ک،یو لجست یبانیشتیمل و نقل، پح ،یو خرده فروش یها، عمده فروشها و هتلمسافرخانه

  ی(.شگاهیو نما یحیتفر ی،فرهنگ

ه تحت تأثیر کوکارهای خرد، کوچک و متوسط های اعطایی به کسبدر بازپرداخت وام یدولت هایافزایش تضمین -

 ویروس کرونا فعالیتشان مختل شده است. 

                                                            
 برگرفته از: 1

- 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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 محلی هایبانک اند. ازاز شیوع کرونا دیده زیادی آسیب که متوسط و کوچک وکارهایکسب برای هاوام نرخ کاهش -

 مورد دهیوام پایه خنر عنوان به )که مرکزی بانک دهیوام اصلی نسبت به نرخ را خود وام سود نرخ است شده خواسته

 .دهند کاهش گیرد(می قرار استفاده

طر نکول بدهی اقتصادی ویروس کرونا در معرض خهای هایی که به دلیل آسیبتالش در جهت حفظ اعتبار بنگاه -

 نشود. ها در نظام رتبه بندی اعتباری واردقرار دارند، به گونه ای که خدشه ای به اعتبار بنگاه

 وکار دیده از شیوع کسبی زیاناقتصاد یهابنگاه هب وام اعطای -

 به دستور دولت چین  )متخلف(گیرندگانوام هب هابانک عدم سختگیری -

در ، یل فسخ سفارشاتوکارهای آسیب دیده به ویژه به دلهای بیمه جهت افزایش حمایت از کسبهمکاری با شرکت -

 .ییهای لجستیک و اجرانار حمایتک

 1یانمین اجتماعی کارفرماأمعافیت یا کاهش حق بیمه ت 

اری و حوادث ناشی های کوچک و متوسط از پرداخت حق بیمه کارفرما )شامل حق بیمه بازنشستگی، بیکبنگاهمعافیت  -

 . 2020 ژوئناز کار( در بازه زمانی فوریه تا 

برای ار( کارفرما )شامل حق بیمه بازنشستگی، بیکاری و حوادث ناشی از کسهم حق بیمه درصدی  50کاهش  -

 . 2020یه تا آوریل های بزرگ در فاصله زمانی فورشرکت

از پرداخت حق بیمه  ،(نگاهفارغ از اندازه ب) های استان هوبی که شهر ووهان در آن واقع شده استبنگاه تمامیمعافیت  -

 .2020ژوئن  کارفرما )شامل حق بیمه بازنشستگی، بیکاری و حوادث ناشی از کار( در بازه زمانی فوریه تا

ماه  6یمه کارفرما را تا توانند پرداخت حق بمی ،اندبا مشکل در تولید مواجه شده کروناهایی که به دلیل شیوع شرکت -

 .ندازندابه تعویق بی

)به طور عمده اجرا یه. برای کارفرمایان از اول آوریل به اول ژوئ تعدیل ماه شروع پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی -

 شانگهای(شده در 

پس از پایان اپیدمی  ماه 3بیمه تأمین اجتماعی برای کارفرمایان به مدت حق تمدید و افزایش مهلت زمانی پرداخت  -

 ویروس کرونا.

سارات اقتصادی ناشی های کوچک و متوسط که علیرغم خبیمه بیکاری سهم کارفرما به آن دسته از بنگاهاسترداد حق  -

 50در شانگهای برابر با  این مبلغ -)به طور عمده اجرا شده در پکناند. از ویروس کرونا اقدام به تعدیل نیرو نکرده

 سهم کارفرما است(.درصد از حق بیمه بیکاری 

                                                            
 شامل حق بیمه بازنشستگی، بیکاری و حوادث ناشی از کار  1



 


 

 

  کوچک و متوسط یه کسب و کارهاب یاجتماع نیتأم ارانهیارائه  

شهر  نیا یتوسعه صنعت رمسی در که پکنمستقر در  متوسط و کوچک هایبه بنگاه یاجتماع نیتأم نهیارائه کمک هز -

 20 تا قبل سال به نسبت ومتوسطکار در بنگاه کوچک یرویتعداد ن نیانگیم ل،یآور انیچنانچه تا پا. کنندیم تیفعال

به  یاجتماع نیتأم مهیسهم ب نهیدرصد کمک هز 30مشمول  بارکی یبرا ندنتوایباشد، بنگاه م افتهی شیافزادرصد 

 افتهی شیافزا شتریدرصد و ب 20با سال گذشته  سهیکار بنگاه در مقا یرویمدت سه ماه شود. چنانچه تعداد متوسط ن

طور عمده اجرا شده در )به د شدنمدت سه ماه خواه یبرا یاجتماع نیتأم نهیدرصد کمک هز 50باشد، بنگاه مشمول 

 . پکن(

  کارهاوکسب یاجاره بهامعافیت یا کاهش 

اند، در صورت پیروی از الزامات ای خود را از دولت اجاره کردههای سرمایهکه دارایی های کوچک و متوسطشرکت -

 طورها )مطابق با مقررات پیشگیری از اپیدمیک شدن بیماری( و بهدولت در زمینه تعلیق و از سرگیری مجدد فعالیت

بهای ماه فوریه معاف توانند از پرداخت اجارهمی ،همزمان، در صورت عدم تعدیل کارکنان یا تعدیل حداقلی نیروی کار

بهای  درصدی اجاره 50تواند از کاهش می بنگاه، دفتر کار باشد یبرا مان یا مستغالتت، ساخچنانچه مورد اجارهند. شو

در شانگهای این تمهیدات به صورت معافیت از پرداخت  -ه طور عمده اجرا شده در پکن)ب مند شودماه فوریه بهره

های دولتی برای ماه اول، بهای استفاده از داراییهای فوریه و مارس است. در استان گوانگ دونگ اجارهبها در ماهاجاره

 امالک خصوصی مالکیندولت،  ا این اقدامب د(.بها خواهد بوهای دوم و سوم به صورت نیممعاف از پرداخت و برای ماه

 و دهند کاهش را خود مستأجران بهای دریافتی ازاجاره شوندمی تشویق زی( نتجاری یهاها و ساختمان)مغازهتجاری 

 .شوند از سوی دولت برخوردار زمین مالیات یا دارایی بر مالیات کاهش از نصورتیدر ا و ببخشند یا

 کسب و کارها  سربار بر یحذف عوارض ادار  

مرتبط با های هزینهانواع شامل  ،کوچک و متوسط هایوکاراز کسبدفتری و  یادارهای هزینهانواع دریافت  تعلیق -

)به طور عمده اجرا های ویژه. و هزینه تجهیزات مرتبط با بازرسیعوارض فاضالب و پسماند ، و معابر ایجاده عوارض

 .(شده در پکن

  کسب و کارها اتیدر پرداخت مال ریامکان تأخمعافیت یا 

پرداخت مالیات باشند میمجاز  ،کرونا فعالیتشان آسیب دیده استهای کوچک و متوسط که به واسطه شیوع شرکت -

 (.)به طور عمده اجرا شده در پکن دخود را تا سه ماه به تعویق بیاندازن

 ( استان گوانگ دونگ)به طور عمده اجرا شده در  وکارهای واجد شرایطمالیات بر دارایی برای کسبمعافیت از پرداخت  -
 



 


 

   تحریک تجارت خارجی 
 

 منظور واردات تجهیزات مقابله با شیوع کرونا معافیت از پرداخت تعرفه یا مالیات بر ارزش افزوده به -

وکارهایی که به دلیل های به طرفین خارجی کسبالملل شانگه از سوی سازمان توسعه تجارت بینارائه اسناد مثبت -

به طور عمده اجرا شده در )المللی خود را ایفا کنندبیندات اند تعهبروز شرایط فورس ماژور شیوع کرونا نتوانسته

 .  (هایشانگ

 یخدمات دورکار دیخر وکارها بهتشویق کسب 

منظور آموزش کارکنان به صورت آنالین و تهیه امکانات وکارهای کوچک و متوسط بهارائه کمک هزینه به کسب -

 مرتبط با دورکاری در شرایط شیوع کرونا.

های شغلی منعطف مانند کاهش دستمزد، چرخش شغلی و ساعات کاری شناور به اتخاذ سیاستوکارها کسبتشویق  -

 در راستای حفظ اشتغال پایدار و عدم تعدیل نیروی کار.

وکارها از طریق مساعدت آنها در انجام اقدامات پیشگیرانه قبل از شروع مجدد کمک به از سرگیری فعالیت کسب -

 مین ماسک، دماسنج و مواد ضدعفونی کننده.ها، از جمله کمک در تأفعالیت

-های آنالین، آموزش اینترنتی، دورکاری، بازی و سرگرمیوکارهای اینترنتی از جمله فروشگاهتقویت اکوسیستم کسب -

 های مجازی و تحویل هوشمند.

 های موفق در حوزه خدمات درمانی آنالین و تجهیزات پزشکی.حمایت ویژه از استارت آپ  -

  گذاران خارجیپشتیبانی از سرمایهحمایت و 

 گذاران خارجی اینسرمایه اب محلیهای همکاری نزدیک دولتو  گذاریسرمایه بزرگهای پروژه ازویژه  حمایت -

 وساز. های بخش ساختخصوص در خصوص اختالل، بههای پیش آمدهها در مرتفع ساختن چالشپروژه

های فضای مجازی در غیاب امکان برگزاری استفاده از ظرفیت خارجی باگذاران سرمایهحفظ و برقراری تعامل با  -

 .گذاری خارجیهای سرمایهدر راستای مدیریت پروژه ،سفرهای کاریانجام رو در رو و  تجاری جلسات

که در اثر شیوع  ییوکارهامین نیروی کار مورد نیاز کسبأاز طریق ت ی خارجیوکارهاکمک به بازگشایی مجدد کسب -

  .دگیرهای محلی صورت میاند. این کار به وسیله دولتاری کرونا با کمبود نیرو مواجه شدهبیم

ارائه مصوبات مرتبط با مجوزهای گمرکی در راستای  و تسریع خارجی گذارانسرمایه های محلی بادولت تعامل نزدیک -

 گذاران خارجی.کمک به از سرگیری فعالیت سرمایه
 

 



 


 

 بهداشتیوکارهای حمایت از کسب 

 تی.محافظ و اقالم بهداشتی ، عینکهای تولید کننده دارو، تجهیزات پزشکی، ماسکساعدت ویژه به شرکتم -

مان، دارو و در در یخدمات بهداشت بر خط، نوآور یهادر حوزه یتخصص یهاآپاستارت یبرا یدیکل یهاتیارائه حما -

 .مانو عرضه خدمات در یو درمان یپزشک زاتتجهی عرضه

  کسب و کارها و توسعه قیتحق یهاتیبه فعال ارانهیپرداخت 

طور )بهعلم و فناوری وکارهای کوچک و متوسط فعال در حوزه به کسب (R&D)تحقیق و توسعه ارائه کمک هزینه  -

 (1چونگوآنبنیان مستقر در پارک فناوری ژونگوکارهای دانشکسبعمده اجرا شده در خصوص 
 

 ی حمایتیهاایر سیاستس  

وانند تعهدات خود را توکارهای کوچک و متوسطی که با دولت قرارداد همکاری دارند و به دلیل شیوع کرونا نمیکسب -

 ند شوند.توانند از مدت زمان بیشتری برای ایفای تعهدات خود بهره مبه موقع به انجام برسانند، می

ایات و منازعات پیش های حقوقی مرتبط با شکفوریتهای حقوقی از طریق استقرار سازوکار رسیدگی به ارائه حمایت -

 آمده در قراردادها و روابط کارگر و کارفرما به دنبال شیوع ویروس کرونا.    

رونا هستند یا در وکارها جهت پرداخت دستمزد کارکنانی که در دوره درمان بیماری کپرداخت کمک هزینه به کسب -

 کند. ار تجاوز نمیاز پنجاه درصد از حق بیمه بازنشستگی سهم نیروی کبرند. این کمک هزینه قرنطینه به سر می

 

  2های جهانی در مقابله با ویروس کروناو سازمانسایر کشورها تجربه 
 

 3اختصاص داده است روسیو نیمقابله با ا یدالر بودجه برا اردیلمی 8.3 کنگره کا،یدر آمر. 

 کار گرفته است.کان بازنشسته را به دولت برخی از پزش، در انگلیس 

 ( 17تا  11طی هفته اول مارس ،)الر برای میلیارد د 50المللی پول میلیارد دالر و صندوق بین 2بانک جهانی  اسفند

 .، در دسترس کشورها قرار دادمقابله با ویروس کرونا

 ی مالی را تغییر دهندهاتوانند نحوه دریافت و تخصیص کمککشورها میاعالم کرده   ۴جهانیندوق ص. 

                                                            
1 Zhongguancun 

 .1398اسفند  18 وز،یتجارت ن تیدر سا ستیمجله اکونوم"ستیجهان چ ماریاقتصاد ب یدارو"مقاله  2
ها در جهان است. اما سیستم بهداشتی و درمانی در ایاالت متحده ناهماهنگ است و از ظرفیت کافی برای مقابله با ویروس برخودار ترین بیمارستاناین کشور دارای پیشرفته 3

 .نیست. بنابراین، آمریکا احتماال به بودجه بیشتری نیاز دارد
4 The global fund: .صندوق جهانی، با بیماریهایی چون ماالریا و سل مبارزه میکند 



 


 

 بوده است یمال یها در جهت آرامش بازارهاتالش دولت شتریثروتمند ب یدر کشورها: 

شکلی ناگهانی نرخ بهره را نشده و بهتعیینای از پیشدر جلسه آمریکا رزرو(، فدرالاسفند 13در سوم ماه مارس ) -

 (.رگزار شودبهای پولی دو هفته دیگر سیاستاین در حالی است که قرار بود، جلسه مربوط به ) کاهش داد

 . ندهنرخ بهره را کاهش دادهای مرکزی استرالیا، کانادا و اندونزی هم انکب -

 کندکنند، حقوق پرداخت می دولت ژاپن به والدینی که ناچار هستند در خانه بمانند و از کودکان یا بیمارانشان مراقبت. 

 یاقتصاد یهاو بنگاه دهیدبیبه افراد آس یکمک مال صورت های حمایتی مستقیم بهاجرای برنامه: 

 .باشد(ت ترامپ میدر آمریکا )در برنامه دولپرداخت بخشی از مبلغ صورتحساب بیماران مبتال به کرونا  -

 د، در نظر گرفته است.هستن ماریکه کارمندانشان ب یانیو کارفرما یرانندگان تاکس یرا برا یسنگاپور مبالغ -

 

  و تعمیق پدیده رکود تورمی در اقتصاد کشور  کرونا سوریو 
 است مواجه هانااطمینانی وها چالش انواع با داخلی سطح هم در ی گرفتار معضل کرونا شده است کهشرایط اقتصاد کشور در

بر این اساس باید در نظر داشت  .باشدمی مواجه متعددی هاییتمحدود الملل بابین فضای ، درشرایط تحریمیواسطه و هم به

 وضعیت اندازهای حاکم بر آن، از تعمیقارزیابی روند متغیرهای مهم اقتصادی و چشمکه قبل از شیوع ویروس کرونا در کشور، 

و  هاتحریم افزایش دامنه اثرگذاری ،اقتصاد مولد هایبخش در گذاریسرمایه رکود ها، تشدیدقیمت اقتصادی، افزایش رکود

ماهه نخست سال  9رشد اقتصادی  ،مرکز آمارآمار ارائه شده توسط براساس  دارد.اقتصاد حکایت  آوریتضعیف توان تاب

بوده است. همچنین، نرخ تورم نقطه به نقطه در درصد دون نفت نیز تقریباً صفر باقتصادی رشد درصد و  7.6، منفی 1398

 یدرصد 35.7حدود از نرخ تورم  2019اکتبر  درالمللی پول بینی صندوق بینپیشدرصد ثبت شده است و  25بهمن ماه،  پایان

 .1ندکحکایت میرو های پیشدر سال( درصد 31 و 25 بین متغیر) باال و دورقمی یهاتورم و برای کشور 2019در سال 

ی در سطح جهان ضمن این بیمارشیوع کرونا در اقتصاد کشور به عنوان سومین کانون این بیماری و روند رو به گسترش  حال

خواهد ریمی حکایت در شرایط تح مانتر بر اقتصاد کشورها، از تحمیل شرایط سختبینیبرهم زدن بسیاری از معادالت و پیش

آینده خواهد  هایماه ر در، کاهش حداکثری تعامالت اجتماعی غیر ضروویروس شرط اصلی برای کنترل شیوع کرونا چراکه داشت؛

شیوع ویروس کرونا در ه کتوان نتیجه گرفت میبر این اساس  .استهای اقتصادی ری از فعالیتبود و الزمه این امر تعطیلی بسیا

بیش از این وضعیت  به واسطه کسب و کارهاو  ردکتشدید خواهد  را های آتیوضعیت رکود تورمی اقتصاد کشور در ماهکشور، 

  تضعیف خواهند شد.دیده و گذشته آسیب 

                                                            
1 IMF, World Economic Outlook, Oct 2019. 



 


 

ها و مراکز خرید، کاهش ایجاد نگرانی در مردم از ورود به امکان عمومی نظیر فروشگاهشیوع ویروس کرونا در کشور با درواقع، 

که ادامه این روند، حیات چهار میلیون واحد صنفی  ه استوکارهای خرد، اعم از تولیدی و خدماتی را در پی داشتفروش کسب

کند. به عنوان مثال شواهد حاکی از آن است که برخی از و صدها هزار واحد تولیدی کوچک و خرد وابسته را تهدید می

مل تعطیل ن فرهنگی و زیارتی و...، در عاکامهای ورزشی، باشگاهها، ها، سینماها، موزهها، رستورانوکارها نظیر هتلکسب

هراس شرکای تجاری در کشورهای منطقه از انتقال این ویروس به کشورشان از طریق مراوده با کشور ایران،  همچنین،. اندشده

منجر به بستن مرزهای زمینی کشورهای عراق، افغانستان و ترکیه و مرزهای هوایی در کشورهای ترکیه، گرجستان و امارات شده 

 .   1های تجاری با کشورهای همسایه را مختل کرده استلیتاست که این امر نیز فعا

با شوک عرضه و  شیوع گسترده ویروس کرونا در کشور، اقتصاد کشور را همزمان توان نتیجه گرفت کهبر این اساس می

عرضه نیروی  ،ه عنوان شدهونا، ماندن در خانتقاضا مواجه ساخته است. از یک سو، به علت آنکه تنها راه حل کنترل شیوع کر

رونا موجب شده در ککار کاهش یافته است و از سوی دیگر، عدم تمایل شرکای تجاری به مراودات با کشور به علت شیوع 

انداز ها را به تصمیم پسه، خانوادهاطمینانی نسبت به آیندناای دیگر، از زاویهتی ایجاد گردد. تأمین مواد اولیه تولید نیز مشکال

کسادی  وکاهش تقاضا  اشاره،انداختن خرید اقالم غیر ضروری ترغیب خواهد کرد که تمامی موارد مورد  بیشتر و به تعویق

شیوع دارد، رکود اقتصادی که  رود حداقل تا زمانی که این ویروس در کشوربنابراین انتظار می .بازار را به همراه خواهد داشت

وکارها و تعطیلی کسب شده بود و در حال حاضر به واسطه کسادی بازارها ایجاد در قبل به علت شوک ارزی و تشدید تحریم

 ونا ایجاد شده است، تشدید گردد.)شوک های منفی عرضه و تقاضا( ناشی از شیوع ویروس کر

شورهای عضو اوپک، ک، به علت شکست مذاکره دالر 30قوط بهای نفت خام به حدود از سوی دیگر، باید در نظر داشت که س

ز محدودیت اکننده نفت از جمله چین، حکایت ده جهانی به ویروس کرونا و کاهش تقاضای کشورهای مصرففضای آلو

های تحمیل زینهو افزایش کسری بودجه در این سال دارد. در چنین شرایطی، ه 1399برای دولت در سال  درآمدی جدی

تر های باالتر و رشد اقتصادی پایینتورمبا ند اقتصاد را تواشده در اثر اپیدمی کرونا و همچنین کاهش تولید ناشی از آن، می

 یوکارهااز کسب فمندهد های حمایتیرو، پیگیری سیاستازاین .مواجه سازد و پدیده رکود تورمی را در اقتصاد تعمیق کند

جهت  گیرنظام تصمیمو به  وکارهاصاحبان کسببه  راهکارهاییمجموعه این اساس در ادامه،  یابد. برضرورت میزیان دیده 

    گردد.می پیشنهاد کرونا ویروس کاهش پیامدهای اقتصادی شیوع
 

 

 

 

 

                                                            
1های اقتصادی(، در باره مقابله با شیوع ویروس کرونا )بررسی آثار اقتصادی و پیشنهادهایی برای مدیریت تبعات آن(، معاونت پژوهش1398های مجلس )اسفند مرکز پژوهش. 



 


 

 گیریراهکارهای پیشنهادی به نظام تصمیم. 1
معضل کرونا شده است و دولت  با تحریمی درگیرها و فشارهای میان انبوهی از آشفتگیبا عنایت به آنکه، اقتصاد کشور در 

های حاصل شده یابد قبل از اینکه بر اساس درسمواجه است، لذا ضرورت می یشدید درآمد محدودیت در این شرایط بانیز 

وکارهای آسیب دیده بپردازیم، منظور حمایت از کسبمجموعه اقداماتی بهپیشنهاد از مرور تجربه چین و سایر کشورها به 

و منابع درآمدی جدیدی برای دولت ایجاد  ا حدی رفع گرددواسطه آن تنگناهای درآمدی دولت تراهکارهایی ارائه شود که به

های موثری کشور، مجموعه حمایتکرونا در  گیری بتواند ضمن کنترل بهتر شیوع ویروسگذر نظام تصمیمشود، تا از این

دامه در دو بر این اساس مجموعه پیشنهادهای ارائه شده در ا درآورد. اجرابه وکارهای آسیب دیده برای ادامه حیات کسب

گام در شده است و تشریح  برای دولت جدید منابع درآمدی ی جهت ایجادبخش ارائه شده است. در بخش نخست، راهکارهای

 وکارها ارائه شده است.  شیوع بیماری کرونا بر کسبدر خصوص کاهش پیامدهای دوم، مجموعه راهکارهایی 

 درآمدی برای دولتبخش اول: راهکارهای پیشنهادی جهت ایجاد منابع 

تخصیص بخشی از منابع آزاد شده برای حل و فصل و  رضروریغ یهانهیهز حذف ای دولت وتغییر رفتار هزینه -

 خسارات ناشی از ویروس کرونا

 نظیر بنیاد مستضعفانباشند، درآمدی باالیی برخوردار میدولتی که از سطح مندی از منابع نهادهای عمومی غیربهره -

 و ...

که به واسطه شیوع  ، از آن دسته از کسب و کارهاییو موقت در یک دوره زمانی مشخصاخذ سهم مالیات بیشتر  -

 ای پیدا کرده است.شان رونق گستردهوکارویروس کرونا کسب

 ها NGOها و های مردم نهاد نظیر خیریههای سازماناستفاده از ظرفیت -

  درآمد مجموع بر مالیات سازیمنظور پیادهبهپشتیبان تر قوانین تصویب هرچه سریع -
 

 وکارهابخش دوم: راهکارهای پیشنهادی جهت کاهش پیامدهای شیوع کرونا بر کسب

  ا کارهکسب و  سرمایه در گردش تأمین مالی و 

 تسهیالتاصل و فرع  بازپرداختبرای  1399تا پایان شهریور ماه  1398از اسفند ماه  در نظر گرفتن یک دوره تنفس -

 دیده از شیوع ویروس کرونا بانکی واحدهای تولیدی و خدماتی آسیب

معوق و  1399تیر ماه  تا 1398اقساط از اسفند ماه باشند و در دوره پرداخت اقساط می در خصوص تسهیالتی که -

  گردد. دوره منتقل های تشوند، کلیه اقساط بدون احتساب سود و جرائم به انسررسید می



 


 

نان در آباشند و سررسید اقساط آالت میی که به صورت مشارکت در ساخت و نصب ماشیندر خصوص تسهیالت -

 م فرار رسیده است، یک دوره تنفس شش ماهه در نظر گرفته شود. ااین ای

نه کاهش شدید در در زمی که دارای اسناد مثبته و متوسطکوچک وکارهایآن دسته از کسب برای هاوام نرخ کاهش -

 باشند. از شیوع کرونا می فروش و آسیب

هایی که به دلیل ها و موسسات اعتباری برای آن دسته از بنگاهاعطای تسهیالت سرمایه در گردش توسط بانک -

 ها( را ندارند.کاهش فروش توان پرداخت دیون )چک

 1یانمین اجتماعی کارفرماأحق بیمه تدر خصوص  یاقدامات 

حوادث ناشی از  وتگی، بیکاری شامل حق بیمه بازنشسا )کارفرم مهیانداختن سهم ب قیبه تعو ایاهش ک ت،یمعاف -

 از شیوع کرونا سیبآدر زمینه کاهش در فروش و  دارای اسناد مثبته که ییکسب و کارهامنظور حمایت از هب (کار

ن و پزشکان نیز مشورت متخصصاپایان بحران ناشی از این ویروس) در این زمینه با  تا 1398باشند از اسفند ماه می

   .گردد(

و اصناف  های اقتصادی بخش خصوصیحق بیمه سهم کارفرما برای آن دسته بنگاه سهم بیشتری ازبخشودگی  -

  اند. اقدام به تعدیل نیروی کار نکرده شیوع کرونارغم آسیب از ه بکه 

 کارهاوکسب سربار ها و عوارضزینهو ه اجاره بهادر خصوص  یاقدامات 

دارای  ، در صورتی کهانداجاره کردههای دولتی و شرکت از دولتخود را  ایهای سرمایهداراییوکارهایی که کسب -

ارکنان خود را تعدیل کو در این مدت زمان  باشنداز شیوع کرونا می در زمینه کاهش در فروش و آسیب اسناد مثبته

ادی ناشی از کرونا معاف کس تا زمان تعطیلی و بهاپرداخت اجاره از ،اندداشته تعدیل حداقلی نیروی کارنکرده و یا 

 ند. گرد

 و هاهزینهواع انشامل  ،کوچک و متوسط هایوکارکسببرای  دفتریو  یادارهای انواع هزینهکاهش  ای یقعوت -

 کروناشیوع از  زیان دیده کارهایبرای کسبفاضالب و پسماند ، قبوض خدماتی، آب، برق، گازمرتبط با  عوارض

ضه آنها اد شده یا عرنجیره تأمین آنها اختالل ایجض گمرکی آن دسته از کاالهایی که در زها و عوارکاهش هزینه -

 .)با ارئه اسناد و مدارک( در بازار دچار کمبود شده است

 

 

                                                            
 شامل حق بیمه بازنشستگی، بیکاری و حوادث ناشی از کار  1



 


 

 

 تایمال پرداخت نهیدر زم یالتیتسه  

ماه  5متکی به دفاتر و اسناد اشخاص حقوقی حداکثر تا تعویق در ارائه اظهار نامه، ترازنامه، حساب سود و زیان  -

 پس از سال مالیاتی

 منظور واردات تجهیزات مقابله با شیوع کرونا معافیت از پرداخت تعرفه یا مالیات بر ارزش افزوده به -

ال به انتهای فصل اول س 1398افزوده مربوط به فصل چهارم سال  شزت بر ارایمال هاید پرداختتعویق سررسی -

1399 

های مستقیم و قانون مالیات بر مربوط به قانون مالیات( 193(، )197(، )199(، )190) ،(169)بخشودگی جرائم مواد  -

 1399افزوده تا پایان خردادماه سال شزار

 1399ها و رسیدگی مالیاتی کلیه مؤدیان حداقل تا پایان اردیبهشت ماه لغو جلسات هیأت -

 های حقوقیحمایت  

توانند به دلیل شیوع کرونا نمی های دولتی کهبا دولت و یا شرکت های طرف قرار دادشرکت مدت قراردادمدید ت -

 خود را به موقع به انجام برسانند.تعهدات 

تدوین قانون اعطای فرصت به فعاالن اقتصادی سراسر کشور توسط سران سه قوا که به موجب آن برهه زمانی اول  -

 عنوان فورس ماژور یا عسر و حرج تلقی شود. به 1399تا پایان خرداد  1398اسفند 

ینکه یکی از طرفین ایجاد یک سیستم یکپارچه ارجاع و رسیدگی برای دعاوی تجاری ناشی از شیوع کرونا )به شرط ا -

العاده های حل اختالف و نهایتاً محاکم قضایی فوقدارای کارت بازرگانی باشد( در مرکز داوری اتاق بارزگانی، هیأت

الزم به ذکر است در این  وکارها.کسب و تخصصی برای رسیدگی به دعاوی و اختالفات حقوقی )مدنی و کیفری(

های ایجاد سامانه بررسی و مطالعات حقوقی و های خود در بخشساختزمینه اتاق ایران آماده است کلیه زیر

 کند. ها به قوه قضائیه اعالم پروندهاقتصادی و مشارکت در روند صلح و سازش یا داوری در این 

، مشروط به عدم 1399وکار برای یک دوره سه ماهه منتهی به خرداد ماه تمدید یا تجدید کلیه مجوزهای کسب -

 و بدون نیاز به مراجعه به ادارت دولتی و بدون نیاز به اخذ گواهی پرداخت مالیاتیکسب وکار تخلف صاحب 

 باشد، تا پایان فروردین ماه می 1398های بازرگانی که تاریخ انقضای آنها مربوط به اسفندماه اعتبار کارت

های سراسری کشور، اتاق به طور خودکار و بدون نیاز به ارائه مدارک و یا مراجعه حضوری به محل 1399

 توسط وزارت صمت تمدید گردد.

 



 


 

 وکارها راهکارهای پیشنهادی به کسب. 2
ها پیگیری ها و بنگاهکینزی به شرکتوکارها، موسسه مکراستای کاهش پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر کسب در

 :  1کندمجموعه اقداماتی به شرح زیر را پیشنهاد می

 وزمره را به ر یبوده و زندگ زیبرانگ چالش یبرخ یبرا یبه لحاظ احساس 19-دیبحران کوو از کارکنان: حفاظت

 حمایتی برنامه وکارهاها و کسبشود شرکتبر این اساس پیشنهاد میساخته است.  راتییدستخوش تغ سابقهیب ینوع

های منتشر دستورالعملز امثال، پیروی عنوان  به .شود تیمجموعه حما ارکناناز ککه  یبه نحو ،و اجرا کنند میرا تنظ

ورکاری در شرایط و تهیه امکانات مرتبط با دهای کاری شیفتی ، پیگیری برنامهسازمان بهداشت جهانی توسط شده

 شیوع کرونا.

 ییهاویسنار های آتی،برنامه یدر راستا کارهاوکسبضرورت دارد که  وفان:طعبور از  یالزم برا ینگینقد حفظ 

های توانند شاخصیمها شرکتکنند.  ینیبشیپ ی کسب و کار خودهانهیبر درآمد و هز اثرگذار یرهایمتغدر خصوص 

 موثر هستند ینگیر نقدب یادیرا که تا حد ز ییهاو محرک رندینظر بگ رد ویهر سنار یرا برا اصلی خود مالی فعالیت

 کنند. ییو اجرا ییشناسا هاگذاریسرمایه یپرتفوسازی بهینهو  هانهیمثل کاهش هز

 آنها در معرض  یکاال نیتام رهیکه ممکن است زنج یو بازه زمان اسیمق دیها باشرکت :2نیتام رهیزنج تیتثب

 نیاز ا دیها باشرکت شود،یم جادیا نیتام رهیکه اخالل در زنج یدهند. به عالوه در زمان صیرا تشخ ردیاخالل قرار بگ

  تر خود استفاده کنند.مهم داتیتول یدر راستامحدود منابع 

 نها در بخش چراکه آ ؛شوندیاغلب موفق م کنندیکه عرضه را بهتر رصد م ییهاشرکت :انیارتباط با مشتر حفظ

 یکه تقاضا یدرحال نینمونه در چ ی. براکنندیم ینیبشیو رفتار آنها را پ یگذارهیخود سرما انیمشتر یاصل

کاالها  یتمام نیامت یبرا نیآنال دیخر یبه سو یعینرفته است و مردم به طور وس نیاست، از ب نییکنندگان پامصرف

 شوندیفروخته م نیصورت آنالکه به یمحصوالت تیفیاز ک نانیشامل اطم نیروند همچن نیاند. او خدمات حرکت کرده

، ارائه های سفارش منعطفمدلارائه حذف جریمه لغو سفارشات، طریق از  شوددر این شرایط پیشنهاد می .شودیم زین

  کنید.را حفظ آنها وفاداری  ومشتریان خود حمایت کنید از  و ... تخفیف
 

از  ینقض برجام و تحمیل دور جدید واسطهبهسال اخیر  های ایجاد شده در اقتصاد طی دوشایان توجه است که آشفتگی

 یروشیپ، شرایط وخیمی را حاضر شیوع ویروس کرونا حالدر  و هاسیر صعودی افزایش قیمت و ارز نرخ نوسانات ها،تحریم

                                                            
1 https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/covid-19-implications-for-business 
2 Stabilizing the supply chain 



 


 

های تولیدی و فوری برای ادامه حیات بخش پیگیری اقدامات حمایتی. بر این اساس ه استداد قرار یاقتصاد نیفعال

لذا عبور از این بحران نیازمند هماهنگی و ، قرار داردکارها ضرورت دارد. با توجه به آنکه دولت در تنگنای درآمدی وکسب

مجموعه  .باشدمینخبگان و کارشناسان اقتصادی  ،هاای اتاقهای مشاورهمندی از ظرفیتگانه با هم و بهرهسه  قوای همکاری

راهکارها را توان بهترین نسخه پیشنهادات ارائه شده در این مطالعه، پیشنهاداتی اولیه است و با همفکری مراجع ذیصالح می

گیری بهرهایران با  معادن و کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع والزم به ذکر است که . ارائه کردکرونا را برای خروج از بحران 

 خواهد داشت.برای همکاری با حاکمیت  الزم را تالش و همکاری تمام های فکری و فنی فعالین اقتصادیاز ظرفیت

 


