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Abstract
Covid-19 virus has become a global pandemic virus with many economic consequences and has 
affected almost all countries of the world, and therefore it is expected that the global economy 
will pass 2020 with a significant recession. . Meanwhile, Iran, like many countries involved in this 
epidemic, has become globalized and suffers as a result of the economic consequences. This necessity 
led to the economic consequences of this disease on the Iranian economy. An economy that has gone 
through two difficult years, 2018, 2019, and is now facing a global phenomenon. In this study, while 
examining all the economic consequences of the Covid-19 virus around the world, we specifically 
try to study Iran and its situation in the Iranian economy, and of course, with a special focus on the 
employment sector, to study the effects of this disease. . Using the results of labor force statistics and 
disease trends in the country, it was found that changes in employment and unemployment during 
the winter of 2019 and spring of 2020 compared to the same seasons of the previous year, had a 
decreasing trend in employment and an increase in unemployment. These changes, which increased 
due to the peak of the corona outbreak, indicate changes in the labor market and other sectors of 
the economy that have affected this market. The solution proposed to overcome this situation is 
government support for managing labor supply and demand markets and programs to support this 
group.
Keywords: Employment, Iran's economy, Covid-19.
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چکیده
ویــروس کوویــد-19 بــا تبدیــل شــدن بــه یــک ویــروس همــه گیــر جهانــی، پیامدهــای اقتصــادی بســیاری را در پــی داشــته و تقریبــًا 
همــه کشــورهای دنیــا از آن متأثــر شــده و بنابرایــن انتظــار مــی رود تــا اقتصــاد جهانــی ســال 2020 را بــا یــک رکــود قابــل توجــه ســپری 
کنــد. در ایــن میــان، ایــران نیــز ماننــد بســیاری از کشــورهای درگیــر ایــن همــه گیــر جهانــی شــده و در نتیچــه از پیامدهــای اقتصــادی 
ناشــی از آن رنــج مــی بــرد. ایــن ضــرورت باعــث شــد تــا بــه پیامدهــای اقتصــادی ناشــی از ایــن بیمــاری بــر اقتصــاد ایــران پرداختــه 
شــود. اقتصــادی کــه دو ســال ســخت 97 و 98 را پشــت سرگذاشــته و هم-اکنــون بــا یــک پدیــده جهانــی مواجــه شــده اســت. در ایــن 
مطالعــه تــاش مــی شــود، ضمــن بررســی تمامــی پیامدهــای اقتصــادی ناشــی از ویــروس کوویــد-19 در سراســر جهــان، بــه طــور خاص 
بــه ایــران و وضعیــت آن در اقتصــاد ایــران پرداختــه و البتــه بــا تمرکــز ویــژه بــر بخــش اشــتغال بــه بررســی اثــرات ایــن بیمــاری پرداختــه 
شــود. بــا اســتفاده از نتایــج آمارگیــری نیــروی کار و رونــد بیمــاری در کشــور مشــخص شــد کــه تغییــرات اشــتغال و بیــکاری طی زمســتان 
1398 و بهــار 1399 نســبت بــه فصــول مشــابه ســال قبــل، دارای رونــد کاهشــی در اشــتغال و افزایشــی در بیــکاری بــوده اســت. ایــن 
تغییــرات کــه باتوجــه بــه اوج گرفتــن شــیوع کرونــا افزایــش مــی یافــت دال بــر تغییــرات بــازار نیــروی کار و ســایر بخــش هــای حــوزه 
اقتصــادی اســت کــه ایــن بــازار را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. راهــکاری کــه بــرای بــرون رفــت از ایــن اوضــاع پیشــنهاد مــی شــود، 

حمایــت دولــت از مدیریــت بازارهــای عرضــه و تقاضــای نیــروی کار و برنامــه هــای پشــتیبانی از ایــن قشــر مــی باشــد.
 کلید واژه ها: اشتغال، اقتصاد ایران، کووید-19.

مقدمه
ــامبر 2019 در  ــد-19( از دس ــد )کووی ــروس جدی ــا وی شــیوع کرون
ووهــان چیــن چالــش هــای زیــادی در همــه ابعــاد مختلــف بــرای 
کشــورهای سراســر جهــان بــه همــراه داشــته اســت. بــه طــوری 
کــه حتــی کشــورهای توســعه یافتــه کــه مدعــی دارا بــودن نظــام 
هــای ســامت و مــددکاری اجتماعــی پیشــرفته بودنــد نیــز طــی 
مــدت اخیــر بــا مشــکل مواجــه شــده انــد. در ایــن بیــن یکــی از 
پرســش هــای اصلــی ایــن اســت کــه، ویــروس کرونــا تــا چــه حد 
می-توانــد بــر اقتصــاد هــر کشــور تأثیــر منفــی بگــذارد؟ مســأله 
مهمــی کــه در ارزیابــی آثــار اقتصــادی شــیوع ایــن ویروس بســیار 
حائــز اهمیــت اســت، افــق زمانــی درگیــری با ویــروس کروناســت. 
برخــی برآوردهــای بدبینانــه نشــان مــی دهــد کــه ممکــن اســت 
حتــی دوران همــه گیــری از یکســال نیــز فراتــر رود و در مقابــل 
ــن  ــرای ای ــه را ب ــد ماه ــی چن ــق زمان ــز اف ــات نی ــی مطالع برخ

همــه گیــری قائــل هســتند. در صورتــی کــه ســناریوی درگیــری 
ــادی آن  ــار اقتص ــود، آث ــق ش ــروس محق ــا وی ــدت ب ــی م طوالن
ــاه  ــود کــه ایــن مســأله کوت ــا زمانــی خواهــد ب کامــًا متفــاوت ب
مــدت در نظــر گرفتــه شــود. در ایــران، شــیوع کرونــا ویــروس از 
انتهــای ســال 1398 و تــداوم آن در ســال 1399، اقتصــاد کشــور 
را در یــک وضعیــت رکــود همــراه بــا نااطمینانــی قــرار داده اســت. 
ــش  ــار کاه ــخت، دچ ــال س ــپری دو س ــس از س ــه پ ــوری ک کش
تشــکیل ســرمایه ثابــت شــده و ظرفیــت تولیــد بالقــوه اقتصــادی 
نیــز کاهــش یافتــه اســت و دســتیابی بــه ســطح رفــاه ســال 1390 
ــرخ  ــودن ن ــاال ب ــر، ب ــرف دیگ ــت. از ط ــوار اس ــش از آن دش و پی
ــش  ــن پی ــی 1397 و 1398 و همچنی ــال پیاپ ــرای دو س ــورم ب ت
ــب  ــز موج ــال 1399 نی ــرای س ــاالی 25 درصــد ب ــورم ب ــی ت بین
شــده اســت تــا بنــگاه هــای بســیاری توانایــی ادامــه فعالیــت خــود 
ــه  ــد ک ــی ش ــی م ــش بین ــال پی ــن ح ــا ای ــد. ب ــت بدهن را از دس
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بــدون کرونــا، اقتصــاد ایــران در ســال 1399 رشــد مثبــت غیرنفتی 
ــن بیمــاری،  ــا شــیوع ای ــی ب ــد ول ــت کن ــدک( را ثب ــد ان )هــر چن
وضعیــت رکــود و بــی ثباتــی در اقتصــاد ایــران ظهــور پیــدا کــرد، 
ــه طــور  ــران )و ب ــرای صــادرات محصــوالت ای کاهــش تقاضــا ب
کلــی کاهــش تجــارت جهانــی( تقاضــای کل را از طــرف تجــارت 
خارجــی متأثــر ســاخت. در بخــش داخلــی نیــز تقاضــای کل هــم 
بــه دلیــل کاهــش درآمــد خانــوار و هــم کاهــش برخــی کاالهــا و 
خدمــات کــه بــه شــیوع بیشــتر ویــروس منجــر مــی شــوند )ماننــد 
حمــل ونقــل، رســتوران و هتلــداری، پوشــاک و غیــره( تحــت تأثیر 
ــه  ــز ب ــاد نی ــه کل اقتص ــر عرض ــرف دیگ ــد. از ط ــی ده ــرار م ق
دلیــل اختــال در شــبکه تأمیــن مــواد اولیــه و محدودیــت فعالیــت 
برخــی از واحدهــای صنفــی بــا شــوک عرضــه مواجــه شــده اســت 

ــر مطالعــات اقتصــادی، 1398، 2(.    )گزارشــات دفت
2- مبانی نظری

2-1- پیامدهای جهانی اقتصاد کان ناشی از کووید-19
شــیوع ویــروس کوویــد-19 در بخــش هــای مختلــف اقتصــادی، 
اثــرات متفاوتــی داشــته اســت کــه در ادامــه بــه اثــرات هربخــش 

بــه تفکیــک پرداختــه مــی شــود؛
2-1-1- بخش های اولیه

کشــاورزی: ســقوط جهانــی در تقاضــا بــرای هتــل هــا و رســتوران 
ــش داد.  ــد کاه ــا 20 درص ــاورزی را ت ــای کش ــت کااله ــا، قیم ه
کشــورها در سراســر جهــان بــه اعمــال پروتــکل هــای بهداشــتی 
بــرای مهــار گســترش بیمــاری متحمــل شــدند، از جملــه؛ رعایــت 
ــروری و  ــای غیرض ــافرت ه ــاب از مس ــی، اجتن ــه اجتماع فاصل
ــای  ــت" کمبوده ــد وحش ــع. "خری ــاع و تجم ــت از اجتم ممنوعی
ــرد.  ــر ک ــده ت ــا را پیچی ــوپرمارکت ه ــای س ــه ه ــر از قفس فرات
انجمــن دامپزشــکی آمریــکا  )AVMA( نســبت بــه مقادیــر کــم 
داروهــای حیوانــی ابــراز از چندیــن تأمیــن کننــده بــزرگ دارویــی 

ــراز نگرانــی کــرد.   اب
نفــت و محصوالتــی نفتــی: طــی جلســه ای، ســازمان کشــورهای 
ــخ 6 مــارس، روســیه  ــن در تاری ــده نفــت )اوپــک( در وی صادرکنن
ــه باعــث  ــرد ک ــت را اعــام ک ــد نف ــاع خــود از کاهــش تولی امتن
شــد عربســتان ســعودی بــا تخفیــف هــای خــارق العــاده ای بــرای 
خریــداران و اســتخراج نفــت خــام بیشــتر اقــدام نمایــد. عربســتان 
ــود را 25 درصــد  ــت خ ــد نف ــزان تولی ــه می ــاه فوری ــه م نســبت ب
افزایــش داده اســت و بــه یــک حجــم تولیــد بــی ســابقه رســیده 
اســت. همیــن موضــوع باعــث شــد، نفــت شــدیدترین ســقوط یک 
روزه خــود را طــی 30 ســال گذشــته تجربــه کنــد. در 23 مــارس، 
ــه 25/70  ــا 24 درصــد، از 34 دالر در هــر بشــکه ب ــت خــام ب برن

ــا،  ــروس کرون ــیوع وی ــه ش ــه ب ــید. باتوج ــکه رس ــر بش دالر در ه
ــک  ــود ی ــی ش ــی م ــش بین ــت و پی ــش یاف ــت کاه تقاضــای نف
ــرات و  ــه باعــث اث ــوع باشــد ک ــت در حــال وق ــگ قیمــت نف جن
پیامدهــای مهمــی در اقتصــاد جهانــی باشــد )تروتــر و همــکاران 

 .)4  ،2020،
2-1-2- بخش های ثانویه

صنعــت ســاخت و تولیــد: نظرســنجی انجــام شــده توســط 
ــر  ــد-19 را ب ــر کووی ــا  )BPF( تأثی فدراســیون پاســتیک بریتانی
مشــاغل تولیــدی در انگلســتان موردبررســی قــرار داد کــه بیــش 
از 80 درصــد از پاســخ دهنــدگان اعــام کردنــد کــه در دو ماهــه 
ــروس، دچــار کاهــش شــدید در گــردش  ــری وی ــد از همــه گی بع
مالــی خــود شــده انــد و 98 درصــد از تأثیــر منفــی ایــن بیمــاری در 
فعالیــت هــای تجــاری ابــراز نگرانــی کردنــد. مســائل مربــوط بــه 
واردات و کمبودهــای تجهیــزات پرســنلی بــه عنــوان اصلــی تریــن 
نگرانــی بــرای مشــاغل ناشــی از اختــال در زنجیــره هــای تأمیــن 
و سیاســت هــای انــزوا در نظــر گرفتــه شــده اســت. در واقــع، برای 
بســیاری از نقــش هــای موجــود در یــک شــرکت تولیــدی، "کار 
در خانــه" گزینــه مناســبی بــود )چاکربورتــی و میتــی ، 2020، 4(. 

2-1-3- بخش ثالثه
آمــوزش: کوویــد-19 بــرروی همــه ســطوح سیســتم آموزشــی از 
ــر گذاشــت. کشــورهای  ــی تأثی ــوزش عال ــا آم ــتانی ت پیــش دبس
مختلــف سیســات هــای مختلفــی اتخــاذ نمودنــد؛ از جملــه؛ بســته 
شــدن کامــل موسســات آموزشــی در آلمــان و ایتالیــا تــا تعطیلــی 
ــه اســتثنای  ــه ب ــه اقشــار جامع ــرای هم ــد در انگلســتان ب هدفمن
فرزنــدان کارگــران در صنایــع کلیــدی. عــاوه براین، بیــش از 100 
ــر کشــور  ــات آموزشــی را در سراس ــی امکان ــان تعطیل کشــور جه
وضــع نمودنــد. یونســکو بــرآورد نمــوده اســت کــه نزدیک بــه 900 
میلیــون یادگیرنــده تحــت تأثیــر تعطیلــی موسســات آموزشــی قرار 
گرفتــه انــد. در حالــی کــه هــدف از ایــن تعطیلی هــا، جلوگیــری از 
شــیوع بیمــاری و ویــروس در موسســات و جلوگیــری از انتقــال آن 
بــه افــراد آســیب پذیــر اســت. ایــن تعطیلــی هــا دارای پیامدهــای 
ــه  ــه ای ک ــه گون ــت. ب ــوده اس ــی ب ــادی- اجتماع ــترده اقتص گس
ــدارس  ــه موجــب آن م ــر گذاشــته و ب ــر تحــرک اجتماعــی تأثی ب
دیگــر قــادر بــه تهیــه وعــده هــای غذایــی رایــگان بــرای کــودکان 
خانــواده هــای کــم درآمــد، انــزوای اجتماعــی و نرخ تــرک تحصیل 
نیســتند. عــاوه برایــن، جمعیــت هایــی بــا درآمــد بــاال کــه قــادر 
بــه دســتیابی بــه فنــاوری هســتند، مــی تواننــد اطمینــان حاصــل 
کننــد کــه ادامــه تحصیــل در طــول انــزوای اجتماعــی بــه طــور 
دیجیتالــی ادامــه مــی یابــد. عــاوه بــر ایــن، کوویــد-19 باعــث 
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شــده اســت تمــام تحقیقــات دانشــگاهی و غیرکوویــدی متوقــف 
شــده و همگــی متمرکــز بــر روی اثــرات کوتــاه مــدت و بلندمــدت 
ایــن ویــروس شــوند. از ســوی دیگــر بــه تعویــق افتــادن کنفرانس 
ــکاری و  ــت هم ــی فرص ــی- پژوهش ــای علم ــش ه ــا و همای ه
ــیاری از  ــه بس ــر چ ــت. اگ ــش داده اس ــات را کاه ــال اطاع انتق
کنفرانــس هــا بــه صــورت مجــازی برگــزار مــی شــود ولــی بــه 

انــدازه ارتباطــات حضــوری مثمرثمــر نبــوده اســت. 
ــا در  ــازمان ه ــاغل و س ــع، مش ــد-19 جوام ــی: کووی ــت مال صنع
ســطح جهانــی را تحــت تأثیــر قــرار داد و همچنیــن بــر بازارهــای 
ــت و  ــای دول ــخ ه ــت. پاس ــر گذاش ــی تأثی ــاد جهان ــی و اقتص مال
ــه  ــاری ایجــاد شــد، منجــر ب ــن بیم ــار ای ــرای مه ــه ب ــی ک موانع
ــه  ــا ب ــت ه ــن، محدودی ــره عرضــه شــد. در چی ــال در زنجی اخت
طــور قابــل توجهــی نولیــد کاالهــا را کاهــش داده، در حالــی کــه 
سیاســت هــای قرنطینــه و خودانزوایــی باعــث کاهــش مصــرف، 
تقاضــا و اســتفاده از محصــوالت و خدمــات شــد. همــان طــور کــه 
کوویــد-19 در بقیــه کشــورهای جهــان پیشــرفت مــی کــرد، چیــن 
شــروع بــه بهبــود ســریع اقتصــاد خــود از طریــق تقویــت قــدرت 
ــال  ــر اخت ــاوه ب ــرد. ع ــکا ک ــل امری ــرات تجــارت در مقاب مذاک
ــرار  ــر ق ــز تحــت تأثی ــازار ســهام نی ــره عرضــه، بخــش ب در زنجی
گرفتــه، در آمریــکا حــدود 500 شــرکت بــزرگ در ســهام آمریــکا، 
میانگیــن صنعتــی داوجونــز بــه طــرز چشــمگیری کاهــش یافتنــد. 
ــی  ــی باعــث ایجــاد فضــای ب ــای ســهام جهان کاهــش در بازاره
ــرای  ثبــات در ســطح نقدینگــی شــده، و بانــک هــای مرکــزی ب
مقابلــه بــا ایــن اثــرات، اقــدام بــه حفــظ نقدینگــی کــرده و تــاش 

ــد.  ــد شــوک اقتصــادی را کاهــش دهن کردن
بهداشــت و درمــان: بیمــاری همــه گیــر کوویــد-19 باعــث ایجــاد 
یــک چالــش بــی ســابقه بــرای سیســتم هــای بهداشــت و درمــان 
ــود  ــتی، کمب ــت بهداش ــاال مراقب ــای ب ــه ه ــت. هزین ــده اس ش
تجهیــزات حفاظتــی از جملــه ماســک صــورت، تعــداد کــم تخــت 
ــی در  ــاط ضعف ــه، نق ــای تهوی ــتگاه ه ــای ICU و دس ــواب ه خ
ارائــه مراقبــت هــای بهداشــتی از بیمــاران بــود. در آمریــکا نگرانــی 
در مــورد افــراد بیمــه نشــده وجــود داشــت کــه در مشــاغل مســتعد 
بــه عفونــت ویروســی کار مــی کردنــد و منجــر بــه پیامدهــای قابل 

توجهــی در صــورت بیمــاری مــی شــد. 
ــت  ــی مراقب ــه در پویای ــی ک ــرات عمیق ــازی: تغیی ــت داروس صنع
ــذاری  ــرمایه گ ــه س ــر ب ــت، منج ــتی رخ داده اس ــای بهداش ه
گســترده در زیرســاخت هــای پیشــگیری از بیمــاری و شــتاب در 
تحــول دیجیتــال در ارائــه خدمــات درمانــی مــی شــود. در ایــاالت 
ــد( و  ــد )18 درص ــراً از هن ــال اکث ــی فع ــات داروی ــده، ترکیب متح

ــی کــه چیــن  ــا )26 درصــد( وارد مــی شــود. در حال ــه اروپ اتحادی
ــه  ــزات پزشــکی ب ــده تجهی ــن صادرکنن ــا 39/3 درصــد بزرگتری ب
آمریــکا اســت. از طــرف دیگــر، بــه طــور همزمــان شــرکت هــای 
دارویــی بــا همــکاری دانشــگاه آکســفورد برنامــه هــای مشــترکی 
ــه  ــد ک ــوده ان ــاذ نم ــا اتخ ــروس کرون ــن وی ــاد واکس ــت ایج جه

ــت انجــام شــده اســت.  ــا موفقی ــه اول آن ب مرحل
ــفر  ــای س ــه و تقاض ــر عرض ــد-19 ب ــرات کووی ــگری: اث گردش
توانســته بــر بخــش توریســم و گردشــگری تأثیــر بســزایی بگــذارد. 
شــورای جهانگــردی و مســافرت جهانــی هشــدار داده اســت کــه 
50 میلیــون شــغل در بخــش گردشــگری جهانــی در خطــر اســت 
و نیــاز بــه اقــدام فــوری دارد. مــی تــوان از طریــق کمــک هــای 
موقتــی ایالــت بــرای بخــش ســفر و گردشــگری از دولــت هــای 
ــاه  ــای کوت ــرای وام ه ــان ب ــریع و آس ــی س ــز دسترس ــی و نی مل
ــر کمبودهــای نقدینگــی اقداماتــی  و میــان مــدت جهــت غلبــه ب
ــر  ــا محدودیــت هــای ب ــر کشــورهای جهــان ب اتخــاذ نمــود. اکث
روی ســفرهای غیرضــروری، تعلیــق خدمــات ویــزا، تــاش کردنــد 
از شــیوع گســترده و انتقــال ویــروس کرونــا بــه کشورشــان 

ــد.  جلوگیــری کنن
صنعــت هواپیمایــی: صنعــت هوایــی بــا مــوج بــی ســابقه ای از لغو 
و کاهــش چشــمگیر تقاضــا در میــان دســتورالعمل هــای دقیــق و 
ســختگیرانه دولــت بــرای اجــرای فاصلــه اجتماعــی و محدودیــت 
هــای ســفر غیرضــروری روبــرو شــدند. در ســطح جهانــی، بســته 
شــدن مرزهــا و تعلیــق پروازهــا باعــث مشــکات مالــی بســیاری 

بــرای شــرکت هــای هواپیمایــی شــد.
بخــش امــاک و مســتغات: ایــن صنعــت بــا شــیوع کوویــد-19 
بــا باتکلیفــی روبــرو اســت، در ســطح فــردی، اقدامــات احتیاطــی 
بــرای رعایــت فاصلــه اجتماعــی، باعــث کاهــش بازدیــد از منــازل 
ــرای  ــم ب ــد و ه ــروش ش ــد ف ــی فراین ــش اصل ــوان بخ ــه عن ب
خریــداران و هــم بــرای فروشــندگان موجــب تجدیدنظــر در برنامــه 
هــای معاماتــی شــان شــد. برخــی از کارگــزاران، تورهــای بازدیــد 
از خانــه را بــه صــورت اســکایپ و فیــس تایــم بــرای بــه حداقــل 
ــوی  ــد. از س ــر گرفتن ــاری درنظ ــار بیم ــت و انتش ــاندن عفون رس
دیگــر، مشــکات مالــی از جملــه توانایــی پرداخــت اجــاره، وام هــا 
ــی  ــا حت ــق از کار ی ــا تعلی ــاری ی ــل بیم ــه دلی ــارج ب ــایر مخ و س
اخــراج کارگــران بــه تشــویش ایــن بــازار دامــن زد. بــه گونــه ای 
کــه بانــک هــای انگلســتان تــاش کردنــد از اقداماتــی همچــون 
تعویــق بازپرداخــت وام هــا، ایجــاد ســپرده هــای جدیــدی بــرای 

وام جهــت کاهــش فشــار در ایــن بخــش اســتفاده کننــد. 
صنعــت ورزش: کوویــد-19 تأثیــر بســزایی بــر روی برنامه¬هــای 
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ورزشــی و حتــی بــرروی بزرگتریــن رویدادهــای ورزشــی در ســال 
2020 داشــته اســت. کمیتــه بیــن المللــی المپیــک اعــام کــرده 
اســت کــه مراســم 2020 توکیــو بــه ســال 2021 موکــول خواهــد 
ــورد  ــف م ــل مختل شــد. تصمیمــی کــه توســط ورزشــکاران و مل
ــل مهــار شــیوع  ــه دلی ــور ب ــن ام ــت. همــه ای ــرار گرف ــت ق حمای
بیمــاری بــوده اســت البتــه ممکــن اســت دارای بــار مالــی قابــل 
توجهــی باشــد کــه وزن و اهمیــت آن هنــوز مــورد بررســی قــرار 

نگرفتــه اســت.
بخــش غذایــی: بخــش غذایــی شــامل توزیــع و خــرده فروشــی به 
ــار کــردن مــواد غذایــی تحــت فشــار  دلیــل خریــد وحشــت و انب
قــرار گرفتــه اســت. ایــن امــر باعــث افزایــش نگرانــی هایــی در 
مــورد کمبــود محصــوالت غذایــی همچــون شــیر بــا طــول عمــر 
ــد  ــج و ســبزیجات مقــوی شــده اســت. خری ــی، برن ــاال، ماکارون ب
وحشــت منجــر بــه افزایــش یــک میلیــارد یورویــی مــواد غذایــی 

ــاال روی  ــه هــای انگلســتان شــده اســت. ایــن تقاضــای ب در خان
عرضــه آنایــن محصــوالت غذایــی تأثیــر گذاشــته و شــرکت هــا 

بــا رزرو بیــش از حــد مواجــه هســتند. 
ــرای جلوگیــری  ــه اجتماعــی ب تأثیــرات اجتماعــی: اقدامــات فاصل
ــتفاده  ــی، سوءاس ــونت خانگ ــرس از خش ــد-19 ت ــیوع کووی از ش
ــکات  ــت. مش ــش داده اس ــی را افزای ــی و جنس ــمی، عاطف جس
ــکات  ــاد مش ــث ایج ــی باع ــی اجتماع ــدن و انزوای ــه مان در خان
خانوادگــی شــده، بــه گونــه ای کــه در همیــن دوران نــرخ طــاق 

ــکاران ، 2020، 186(.  ــوال و هم ــت )نیک ــه اس ــش یافت افزای
2-2- پیامدهای داخلی اقتصاد کان ناشی از کووید-19

در شــکل زیــر چارچــوب مفهومــی از اثــر گــذاری ویــروس کرونــا 
بــا هــدف مشــخص کــردن کانــال هــای آســیب پذیری مشــخص 

شــده اســت.

شکل1: آثار شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد یک کشور

2-2-1- کانال اثر بر عرضه و تقاضای کل
ــر شــدن تقاضــای کل و عرضــه  ــه متأث ــا ب ــروس کرون شــیوع وی
کل منجــر مــی شــود. کاهــش تقاضــا ناشــی از مــوارد زیــر اســت:
1- کاهــش تقاضــای مصرفــی خانــوار هــا ناشــی از عــدم تمایــل 
خریــد )عمدتــا بــرای بخــش هــای خدماتــی( بــه دلیــل ماحظــات 

شتی. بهدا
2- کاهــش تقاضــای مصرفــی خانوارهــا ناشــی از کاهــش درآمــد 
)بــرای خانوارهایــی کــه شــغل آن هــا در ایــن شــرایط آســیب دیده 

. است(
ــرای  ــوص ب ــه خص ــا ب ــی خانواره ــای مصرف ــش تقاض 3- کاه
ــا  ــل ن ــه دلی ــداز احتیاطــی ب ــس ان ــادوام و افزایــش پ کاالهــای ب

ــده. ــی از آین اطمینان
4- کاهــش صــادرات بــه دلیــل ماحظــات بهداشــتی کشــورهای 

طــرف تجــاری.
در کنــار شــوک تقاضــای کل، اقتصــاد بــا شــوک عرضــه کل نیــز 

مواجــه شــده اســت کــه در مــوارد زیــر تجلــی مــی یابــد:
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1- تعطیلــی اجبــاری بخــش عمــده ای از خدمــات از جملــه 
فعالیــت هــای گردشــگری، ورزشــی و تفریحــی و ... جهــت اجــرای 

ــذاری اجتماعــی. ــه گ سیاســت فاصل
2- افزایش هزینه و سخت شدن واردات مواد اولیه.

3- آســیب دیــدن زنجیــره تولیــد کاال هــا بــه دلیــل مــوارد فــوق 
الذکــر .

2-2-2- حوزه بازرگانی
در حــوزه بازرگانــی و توزیــع کاالهــا و خدمــات نیــز رخــداد هــا و 

شــرایط زیــر صــورت مــی گیــرد:
ــورهای  ــی در کش ــای ایران ــدگان کااله ــرف کنن ــراس مص 1- ه
ــای  ــدن مرزه ــته ش ــل بس ــه دلی ــه ب ــتان و ترکی ــراق، افغانس ع

ــادرات. ــش ص ــی و کاه زمین
ــازار اقــام و داروهــای بهداشــتی  ــم ب ــودن در تنظی ــق نب 2- موف
بــرای درمــان و پیشــگیری از جملــه ماســک و مــواد ضــد عفونــی 

کننــده و ...
ــوازم  ــای اساســی و ل ــاق برخــی کااله ــش قاچ ــال افزای 3- احتم
بهداشــتی بــه دو دلیــل، سیاســت افزایــش ذخیــره ســاز کشــورهای 

همســایه و سیاســت هــای ارزی.
2-2-3- حوزه ارزی

ویروس کرونا از 4 راه زیر می تواند بر بازار ارز اثر بگذارد:
1- اکثــر اقتصادهــای بــزرگ جهانــی در حالــی بــا شــیوع بیمــاری 
کرونــا مواجــه شــدند کــه کاهــش شــدید و کــم ســابقه شــاخص 
بــورس هــای بیــن المللــی و کاهــش حــدود 30 درصــدی قیمــت 
ــور  ــای ارزی کش ــت ه ــه محدودی ــد. در نتیج ــه بودن ــت مواج نف

بیــش از قبــل اســت.
2- صــادرات محصــوالت خــام و مــواد اولیــه کــه بخــش عمــده 
ــه  ــا توجــه ب ــد، ب ــا را تشــکیل مــی دهن ــی م ــر نفت صــادرات غی
کاهــش شــاخص بــورس هــای جهانــی و قیمــت نفــت، کاهــش 

خواهــد یافــت.
ــه  ــران )ب ــا، کشــورهای همســایه ای ــروس کرون ــا شــیوع وی 3- ب
ویــژه عــراق، افغانســتان و ترکیــه( بخاطــر احســاس خطــر، 
صــادرات ایــران بــه کشورشــان را محــدود کــرده انــد. در نتیجــه 
ــا مشــکاتی  ــی، ب ــال صــادرات غیرنفت ــع ارزی از کان ــاد مناب ایج

ــود. ــی ش ــه م مواج
ــت  ــه عل ــی ب ــای خارج ــافرت ه ــت در مس ــاد محدودی 4- ایج

ــود. ــی ش ــای ارز م ــش تقاض ــه کاه ــر ب ــا، منج ــاری کرون بیم
2-2-4- حوزه بازار سرمایه

اثــرات ویــروس کرونــا بــر بــازار ســرمایه را مــی تــوان در دو حالــت 
کلــی مــد نظــر قــرار داد:

ــای  ــگاه ه ــی بن ــادی و مال ــای اقتص ــر ه ــه پارامت ــادی ک 1- ابع
ــد  ــد؛ مانن ــی ده ــرار م ــر ق ــازار ســهام را تحــت تأثی ــود در ب موج

ــا. ــگاه ه ــود آوری بن ــد و س ــروش، تولی ف
2- ابعاد مربوط به معامات سهام بنگاه ها در بازار سرمایه.

بــرای بررســی دقیــق آثــار ویــروس کرونــا بــر بــازار ســرمایه بایــد 
بــه ایــن نکتــه دقــت کــرد کــه مانــدگاری ایــن ویــروس در کشــور 
و کشــور هــای همســایه چقــدر اســت. اگر ایــن ویروس مانــدگاری 
اندکــی داشــته باشــد، مــی تــوان اثــرات مالــی و اقتصــادی ایــن 
ویــروس را بــه عنــوان یــک شــوک اقتصــادی یــا ریســک در نظــر 
گرفــت. چنانچــه ایــن ویــروس مانــدگاری زیادی در کشــور داشــته 
باشــد، اثــرات آن عــاوه بــر بعــد دوم، بعــد اول را نیــز شــامل مــی 
شــود. بــه بیانــی دیگــر، بــا پایــداری ویــروس کرونــا پارامترهــای 
اصلــی تعییــن ارزش قیمــت ســهام کــه همــان جریــان نقــدی آتی 
بنــگاه هــا و ســود آوری آنهــا اســت، تحــت تأثیــر قــرار مــی گیــرد.
بعــد اول شــامل مــوارد زیــر اســت کــه منجــر بــه کاهــش تولیــد، 
در آمــد، ســود شــرکت هــا و در نهایــت بــه کاهــش ارزش قیمــت 

ســهام در بــازار و کاهــش شــاخص بــازار ســرمایه بینجامــد.
- کاهــش و توقــف صــادرات محصــوالت بــه دلیــل بســته شــدن 

مرزهــا یــا ممنوعیــت واردات از ســایر کشــورها .
ــواد  ــه م ــش عرض ــل کاه ــه دلی ــوالت ب ــد محص ــش تولی - کاه

ــا ــگاه ه ــه از ســایر بن اولی
- کاهــش تولیــد محصــوالت بــه دلیــل کاهــش نیــروی انســانی 

)کاهــش شــیفت کاری و یــا تعطیلــی موقــت کارخانــه هــا(.
ــاری  ــن بیم ــواد خوراکــی شــیوع ای ــی و م ــع داروی ــه در صنای البت
اثــرات متفاوتــی خواهــد داشــت کــه مــی توانــد در بــازار ســرمایه 

ــرد. ــران ک ــازار را جب ــداری از کاهــش شــاخص ب مق
2-2-5- حوزه کسب و کار های خرد و گردشگری

- کاهــش خریــد مــردم از کســب و کارهــای خــرد، اعــم از تولیدی 
ــای  ــق قرارداده ــد و تعلی ــن رون ــتن ای ــه داش ــا ادام ــی. ب و خدمات
کاری، ممکــن اســت کســب و کارهــای خــرد و کوچــک تعطیــل 

شــود و بیــکاری بیــش از پیــش افزایــش یابــد.
- کســب و کارهــای حــوزه گردشــگری داخلــی و خارجی )توریســم 
ورودی( کــه یکــی از موتورهــای اشــتغال و رشــد در دوران تحریــم 
محســوب مــی شــوند، عمــا تعطیــل شــده و چــرخ ایــن صنعــت 
ــای  ــت ه ــا و فعالی ــود و واحده ــی ش ــف م ــز متوق ــتغال زا نی اش
فراوانــی در زنجیــره وابســته بــه آن )از جملــه هتــل، حمــل و نقــل، 
بــاال دســتی هــا و پاییــن دســتی هــای صنعــت غــذا و ...( آســیب 
دیــده و کارکنــان آن هــا ممکــن اســت کار خــود را از دســت بدهند.
ــروش اســت  ــان ف ــاه هــم زم ــران، اســفند م ــازار ای - در ســنت ب
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ــاری  ــد شــیوع بیم ــه رون ــا  توجــه ب ــا، ب ــم تســویه چــک ه و ه
و لــزوم تشــدید محدودیــت هــای تــردد و ســفر و ...، پیــش بینــی 
مــی شــود زنجیــره ای از پــاس نشــدن چــک هــا ایجــاد و کثیــری 

ــان دچــار مشــکات حــاد مــی شــوند. از تجــار و صاحب
2-2-6- کانال اثر گذاری بر کسری بودجه و تورم

تــا قبــل از شــیوع ویــروس کرونــا، اقتصــاد ایــران بــا کاهش شــدید 
ــا                                                                                                ــه ه ــه هزین ــت ک ــی اس ــن در حال ــده و ای ــه ش ــا مواج درآمده
نمــی توانــد متناســب بــا آن کاهــش پیــدا کنــد و همیــن موضــوع 
ــن  ــی از مهمتری ــدار، یک ــه پای ــری بودج ــا کس ــده ت ــث ش باع
معضــات اقتصــاد ایــران طــی ســال هــای آتــی باشــد. در ایــن 
ــی دارد  ــه در پ ــی ک ــه های ــا و هزین ــاری کرون ــیوع بیم ــان ش می
مشــکل کســری بودجــه ســال 1399 را تشــدید خواهــد کــرد کــه 

ــر اســت: ــه صــورت زی مهمتریــن عوامــل ب
افزایش هزینه ها: 

الف( افزایش هزینه های بخش سامت و درمان
ب( هزینــه هــای حمایتــی بــرای دوران فاصلــه گــذاری اجتماعــی 

ــش درآمدها: کاه
الف( کاهش قیمت نفت

ب( کاهش درآمدهای مالیاتی
2-2-7- تأثیرات بر فقر و توزیع درآمد

ــا باعــث رکــود اقتصــادی در کل جهــان و  شــیوع ویــروس کرون
از جملــه ایــران خواهــد شــد و بنابرایــن بیشــتر گــروه هــا کاهــش 
ــن  ــای پایی ــا دهــک ه ــد داشــت ام ــی را خواهن ــد حقیق در درآم
ــر شــوک ناشــی از  ــد. تأثی ــد دی ــه خواهن ــدی بیشــتر صدم درآم
کرونــا بــه دالیــل زیــر بــرای گــروه هــای پاییــن درآمــدی بیشــتر 

اســت:
1- درآمــد ناشــی از شــغل: در میــان فقــرا و گــروه هــای آســیب 
پذیــر درآمــد ناشــی از شــغل اصلــی تریــن و یــا حتــی تنهاتریــن 

ــت دادن  ــن از دس ــود، بنابرای ــوب می-ش ــدی محس ــع درآم منب
ــر وضعیــت  ــا حتــی کاهــش درآمــد ناشــی از شــغل ب شــغل و ی

معیشــت بســیار اثرگــذار خواهــد بــود.
ــا و  ــیوع کرون ــی: در دوره ش ــر دولت ــش غی ــتغال در بخ 2- اش
تعطیلــی هــای ناشــی از آن، کارمنــدان بخــش دولتــی کمتریــن 
آســیب و شــاغان در بخــش خصوصــی و یــا بــه عبارتــی 
»کارکنــان مســتقل« در مشــاغل متأثــر از کرونــا بیشــترین 

ــد. ــد دی ــیب را خواهن آس
3- اســتخدام در مشــاغل فصلــی و پــاره وقــت: بخــش بســیاری 
ــه کار  ــغول ب ــاغلی مش ــدی در مش ــن درآم ــای پایی ــروه ه از گ
ــه  ــد هســتند و ب ــال دارای درآم ــه اول س ــه در 6 ماه هســتند ک
طــور معمــول تحــت پوشــش بیمــه تامیــن اجتماعــی نیســتند کــه 
بــه راحتــی شــغل خــود را از دســت داده انــد و از مزایــای بیمــه 

بیــکاری نیــز بــی بهــره مانــده انــد.
4- درصــد پاییــن پوشــش بیمــه تأمیــن اجتماعــی) بیمــه 
ــت  ــه وضعی ــی ب ــن: نگاه ــای پایی ــک ه ــتگی( در ده بازنشس
اشــتغال در دهــک هــای مختلــف درآمــدی در ســال 1397 
ــای  ــواده ه ــد از خان ــدود 77 درص ــه در ح ــد ک ــی ده ــان م نش
ایرانــی حداقــل دارای یــک نفــر شــاغل در ایــن ســال بــوده انــد. 
ــوار در  ــد خان ــه و درآم ــای هزین ــر بررســی داده ه از طــرف دیگ
ســال 1397 نشــان مــی دهــد کــه بــه طــور متوســط 31 درصــد 
ــن  ــه تأمی ــق بیم ــال 1397 ح ــی در س ــای ایران ــواده ه از خان
ــد. همــان طــور کــه  ــی پرداخــت کــرده ان ــر درمان اجتماعــی غی
در نمــودار مشــاهده مــی گــردد. حمایــت از شــاغانی کــه تحــت 
پوشــش بیمــه هســتند )حمایــت بــه صــورت بیمــه بیــکاری یــا 
حمایــت از بنــگاه هــا در راســتای حفــظ اشــتغال( درصــد بســیار 
پایینــی از خانوارهــای دهــک هــای پاییــن را تحــت پوشــش قــرار 
ــادی، 1399، 16(. ــات اقتص ــر مطالع ــات دفت ــد )گزارش ــی ده م

 
نمودار1: درصد خانوراهای دارای حداقل یک نفر شاغل و درصد خانوارهایی که حق بیمه پرداخت کرده اند.
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3- مروری بر مطالعات تجربی
اکثــر مطالعــات انجــام شــده در خــارج کشــور مــی باشــد و تاکنــون 
مطالعــه ای کــه بــه صــورت پژوهشــی بــه بررســی اثــرات کرونــا 
ویــروس پرداختــه باشــد، مشــاهده نشــده اســت. از ایــن رو در ادامه 
بــه تعــدادی از مطالعــات مرتبــط بــا موضــوع پرداختــه مــی شــود:

چاکربورتــی و میتــی )2020، 11( در مطالعــه ای بــه تأثیــر 
کوویــد-19 بــر جامعــه و محیــط اجتماعــی پرداختــه و روش هــای 
ــرار داده  ــروس را مــورد بررســی ق ــن وی ــرل ای ــرای کنت ممکــن ب
اســت. در ایــن مطالعــه اثــرات مهاجــرت، محیــط زیســت و موانــع 
آن کــه تحــت تأثیــر ویــروس کرونــا مــورد چالــش قــرار گرفتنــد، 
ــه  ــکاران )2020، 2( در مطالع ــر و هم ــود. تروت ــی ش ــرح م مط
ــه  ــی باتوجــه ب ــد-19 و رشــد اقتصــاد جهان ــه بررســی کووی ای ب
مــدل رشــد نئوکاســیک پرداختــه انــد. در ایــن مطالعــه، باتوجــه 
بــه پاســخ هــای احتمالــی ناشــی از شــبیه ســازی و ســناریوهای 
مطــرح شــده اقــدام بــه ارائــه پیشــنهاداتی بــرای کنتــرل و کاهــش 
ــکاران )2020،  ــوال و هم ــت. نیک ــده اس ــاری ش ــن بیم ــرات ای اث
182( در مطالعــه ای بــه پیامدهــای اقتصــادی- اجتماعــی ناشــی 
ــه  ــروری پرداخت ــورت م ــه ص ــروس ب ــا وی ــری کرون ــه گی از هم
ــای  ــش ه ــک بخ ــک ت ــت ت ــه وضعی ــه ب ــن مطالع ــد. در ای ان
ــب  ــات در قال ــت و خدم ــاورزی، صنع ــه؛ کش ــادی از جمل اقتص
ــی  ــردی و اجتماع ــای ف ــه ه ــه و جنب ــام پرداخت ــار و ارق ــه آم ارائ
ایــن همــه گیــری در سراســر جهــان مــورد بررســی قــرار گرفتــه 
اســت. ایچنبیــوم و همــکاران  )2020، 4( یــک مــدل ریاضــی بــا 
توجــه بــه آزمایشــات عــددی ســاختند، کــه منجــر بــه یافتــه هــای 
ــری بیمــاری  ــرای سیاســت گــذاران در طــول همــه گی مهمــی ب
ــی اســت کــه توســعه  ــه خاصــه ای از نیروهای ــن مطالع شــد. ای
اقتصــادی بلندمــدت را تحــت تأثیــر قــرار مــی دهنــد. اندرســون 
ــرای بررســی  ــک چارچــوب مشــابه ب ــکاران  )2020، 80( ی و هم
ــری  ــه گی ــول هم ــد و ســامت در ط ــن تولی ــتی بی ــخ سیاس پاس
ــا ارائــه تابــع رفاهــی کــه در آن طــول مــدت بیمــاری و اثــرات  ب
ــوان و  ــد. گ ــن ش ــت، تدوی ــده اس ــه ش ــر گرفت ــدگار در نظ مان
همــکاران )2020، 5(، اثــرات جهانــی اقتصــادی ناشــی از بیمــاری 

ــا چندیــن کشــور و بخــش هــای  کوویــد-19 را در یــک مــدل ب
تولیــدی در نظــر گرفتنــد، و نشــان دادنــد کــه اثــرات اقتصــادی از 
ــدر  ــه هرچق ــد و اینک ــی یاب ــره عرضــه گســترش م ــق زنجی طری
موانــع مســتحکم تــر باشــند، خطــرات اقتصــادی بــه حداقــل مــی 
ــی ســاده  ــو و همــکاران )2020، 2( یــک ارزیاب رســد. عجــم اوغل
 STR ــوع ــدل ایپومیولوژیکــی از ن ــان هــای اقتصــادی و م از زی
ــد کــه در آن بیــن گــروه هــای ســنی تمایــز برقــرار  ایجــاد کردن
ــب  ــتی متناس ــی بایس ــای مانع ــت ه ــه سیاس ــد ک ــود و دریافتن ب
ــور و  ــرد. الت ــورت گی ــتری ص ــاط بیش ــا احتی ــروه و ب ــر گ ــا ه ب
ــه  ــدل هزین ــی م ــا طراح ــه ای ب ــکاران  )2020، 5( در مطالع هم
ــک  ــه انتخــاب ی ــد-19 ب ــری کووی اجتماعــی ناشــی از همــه گی
برنامــه ریــز اجتماعــی پرداختــه بــه منظــور تخصیــص درآمدهــای 
مالیاتــی بــرای پیشــگیری و درمــان پرداختــه انــد. نتایــج نشــان داد 
کــه تخصیــص بهینگــی بــه میــزان عفونــت اپیدمــی بســتگی دارد. 
در مــورد رابطــه بیــن اپیدمــی و رشــد اقتصــادی، هرلیهــی  )1997، 
ــه  ــد ک ــتدالل کردن ــکات  )2002، 1205( اس ــن و پرس 2(، هنس
افزایــش مــرگ و میــر ناشــی از مــرگ ســیاه بــا کاهــش عرضــه 
نیــروی کار منجــر بــه خطــرات بــزرگ اقتصــادی شــده اســت و در 
نهایــت جایگزینــی نیــروی کار بــه جــای ســرمایه باعــث نوســازی 

ــری خواهــد شــد.  اقتصــادی و رشــد اقتصــادی بزرگت
4- یافتــه هــای اشــتغال در دوران همــه گیری بیمــاری کووید-19 

ایران در 
اشــتغال و بیــکاری از جملــه موضــوع هــای اساســی اقتصــاد هــر 
ــتغال و کاهــش  ــش اش ــه افزای ــه ای ک ــه گون کشــوری اســت، ب
ــی  ــعه یافتگ ــای توس ــاخص ه ــی از ش ــوان یک ــه عن ــکاری ب بی
جوامــع تلقــی مــی شــود. نــرخ بیــکاری یکــی از شــاخص هایــی 
اســت کــه بــرای ارزیابــی شــرایط اقتصــادی کشــور مــورد اســتفاده 
قــرار مــی گیــرد. از آنجایــی کــه از زمســتان 1398 ایــران درگیــر 
کرونــا ویــروس شــد، الزم اســت وضعیــت اشــتغال و ســایر مؤلفــه 
هــای مرتبــط بــا آن در طــول ایــن مــدت )زمســتان 1398 و بهــار 
1399( مــورد بررســی قــرار گیــرد تــا بتــوان دریافــت اثــرات ایــن 

بیمــاری همــه گیــر بــر اشــتغال بــه چــه صــورت بــوده اســت.   
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جدول1: شاخص های عمده بازار کار و تغییرات آن به تفکیک جنسیت در زمستان 1398 نسبت به زمستان 1397

شاخصهای نیروی کار
زنمردکل کشور

زمستان 
1398

زمستان 
زمستان تغییرات1397

1398
زمستان 

زمستان تغییرات1397
1398

زمستان 
تغییرات1397

1-1/315/316/3-1/169/470/7-42/443/5نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 15 ساله و بیشتر
0/6-0/46363012/713/3-37/838/2نسبت اشتغال جمعیت 15 ساله و بیشتر
1/3-1/617/218/5-1/79/210/8-10/612/3نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر

2/5-1/624/727/2-211/212/8-15/617/6نرخ بیکاری جمعیت فارغالتحصیل آموزش عالی
0/4-0/315/816/2-0/415/615/9-15/616سهم اشتغال در بخش کشاورزی
0/826/426/30/1-0/632/833/6-31/732/3سهم اشتغال در بخش صنعت
52/751/7151/750/41/357/857/50/3سهم اشتغال در بخش خدمات

سهم جمعیت بیکار فارغالتحصیل آموزش عالی از کل 
3937/61/426/625/21/469/1690/1بیکاران

سهم جمعیت شاغل فارغالتحصیل آموزش عالی از 
25/124/60/521/420/90/543/7421/7کل شاغان

1-1/413/914/9-1/262/664-38/339/5نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیشتر
0/6-0/111/512/1-0/456/957-34/334/7نسبت اشتغال جمعیت 10 ساله و بیشتر
1/4-1/617/118/5-1/79/210/8-10/612/3نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر

بررســی اشــتغال در بخــش هــای عمــده فعالیــت اقتصــادی نشــان 
مــی دهــد کــه بخــش خدمــات بــا 52/7 درصــد بیشــترین ســهم 
ــدی،  ــب بع ــت. در مرات ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــتغال را ب اش
ــد  ــا 15/6 درص ــاورزی ب ــا 31/7 و کش ــت ب ــای صنع ــش ه بخ
قــرار دارنــد. ســهم شــاغان بخــش کشــاورزی و بخــش صنعــت 
ــه  ــل ب ــال قب ــابه س ــل مش ــه فص ــبت ب ــتان 1398 نس در زمس
ترتیــب 0/4 درصــد و 0/6 درصــد کاهــش و ســهم شــاغان در 
بخــش خدمــات 1 درصــد افزایــش داشــته اســت. بررســی نــرخ 
بیــکاری جمعیــت 15 ســاله و بیشــتر نشــان مــی دهــد کــه 10/6 
درصــد از جمعیــت فعــال، بیــکار بــوده انــد. بررســی رونــد تغییرات 
ــکاری کل کشــور نشــان مــی دهــد کــه ایــن شــاخص  ــرخ بی ن
نســبت بــه فصــل مشــابه در ســال قبــل )زمســتان 1397(، 1/7 
ــت  ــکاری جمعی ــرخ بی درصــد کاهــش داشــته اســت. بررســی ن
فــارغ التحصیــل آمــوزش عالــی نشــان مــی دهــد 15/6 درصــد از 
جمعیــت فعــال فــارغ التحصیــل آمــوزش عالــی بیــکار بــوده انــد. 
بررســی رونــد تغییــرات ایــن نــرخ حاکــی از کاهــش 3 درصــدی 
در زمســتان 1398 نســبت هــب فصــل مشــابه ســال قبــل 
ــاعت  ــا س ــتر ب ــاله و بیش ــاغلین 15 س ــهم ش ــی س ــت. بررس اس
کار معمــول 49 ســاعت و بیشــتر نشــان مــی دهــد، 35/3 درصــد 
درصــد شــاغلین بــه طــور معمــول 49 ســاعت و بیشــتر در هفتــه 

ــد. ایــن شــاخص یکــی از نماگرهــای کار شایســته  کار مــی کنن
ــاغلین  ــادی از ش ــهم زی ــور س ــد در کش ــی ده ــان م ــت، نش اس
ــه  ــبت ب ــاخص نس ــن ش ــد. ای ــی کنن ــتاندارد کار م ــتر از اس بیش
فصــل مشــابه ســال قبــل 0/2 درصــد کاهــش داشــته اســت. در 
زمســتان 1398 ســهم جمعیــت بیــکار فــارغ التحصیــل آمــوزش 
ــهم در  ــن س ــت. ای ــوده اس ــد ب ــکاران، 39 درص ــی از کل بی عال
بیــن زنــان نســبت بــه مــردان و در نقــاط شــهری نســبت بــه نقاط 
ــن شــاخص نشــان  ــرات ای ــر اســت. بررســی تغیی روســتایی باالت
مــی دهــد کــه نســبت بــه فصــل مشــابه ســال قبــل 1/4 درصــد 
افزایــش داشــته اســت. در زمســتان 1398 ســهم جمعیــت شــاغل 
فــارغ التحصیــل آمــوزش عالــی از کل شــاغان 25/1 درصــد بوده 
اســت. ایــن ســهم در بیــن زنــان نســبت بــه مــردان باالتــر بــوده 
ــه  ــد ک ــی ده ــان م ــاخص نش ــن ش ــرات ای ــی تغیی ــت. بررس اس
نســبت بــه فصــل مشــابه ســال قبــل 0/5 درصــد افزایــش داشــته 
اســت. بررســی نــرخ بیــکاری جمعیــت 10 ســاله و بیشــتر نشــان 
مــی دهــد کــه 10/6 درصــد از جمعیــت فعــال بیــکار بــوده انــد. بر 
اســاس ایــن نتایــج نــرخ بیــکاری در بیــن زنــان نســبت بــه مــردان 
بیشــتر بــوده اســت. ایــن نــرخ در زمســتان 1398 نســبت بــه فصل 
مشــابه ســال قبــل کاهــش 1/7 درصــدی را تجربــه کــرده اســت.
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نمودار 2: نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر در فصول متوالی سال های 1398-1397

جدول2: شاخص های عمده بازار کار در جمعیت 15 ساله و بیشتر به تفکیک استان در زمستان 1398 در مقایسه با زمستان 1397

استان
نرخ بیکارینسبت اشتغالنرخ مشارکت اقتصادی

زمستان 1397زمستان 1398زمستان 1397زمستان 1398زمستان 1397زمستان 1398
42/443/537/838/210/612/3کل کشور

42/343/138/337/79/512/5آذربایجان شرقی
41/645/935/638/714/515/7آذربایجان غربی

46/247/740/941/311/513/4اردبیل
42/846/138/440/310/312/4اصفهان

42/241/337/535/611/113/8البرز
3737/934/433/9710/4ایام
40/742/436/538/410/39/4بوشهر
41/743/43838/78/811تهران

44/843/638/236/714/515/8چهارمحال و بختیاری
43/542/640/93968/4خراسان جنوبی
43/944/54038/88/912/8خراسان رضوی
46/348/241/14211/212/8خراسان شمالی

4344/437/636/812/417/2خوزستان
47/644/543/139/59/311/4زنجان
38/540/435/337/18/38/2سمنان

36/236/732/131/411/314/5سیستان و بلوچستان
39/942/936/939/47/78/3فارس
44/443/939/739/110/611قزوین

38/338/834/5359/79/7قم
44/747/135/837/82019/8کردستان
40/844/336/439/110/611/8کرمان

45/745/937/536/217/921/1کرمانشاه
38/13943/33410/112/9کهگیلویه و بویراحمد

40/840/835/936/41210/8گلستان
4346/137/940/711/911/8گیان
40/239/633/434/616/812/7لرستان
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45/443/841/1419/36/4مازندران
35/637/833/234/66/98/3مرکزی

49/9444439/111/911هرمزگان
43/743/339/738/29/311/7همدان

45/644/840/33911/613یزد

جدول3: شاخص های عمده بازار کار و تغییرات آن به تفکیک جنسیت در بهار 1399 نسبت به بهار 1398

شاخصهای نیروی کار
زنمردکل کشور

بهار 
1399

بهار 
بهار تغییرات1398

1399
بهار 
بهار تغییرات1398

1399
بهار 
تغییرات1398

نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 15 
3/5-3/914/117/6-3/767/971/8-4144/7ساله و بیشتر

2/4-3/312/214/6-2/961/865/1-36/939/8نسبت اشتغال جمعیت 15 ساله و بیشتر
3/6-0/313/717/3-1/199/3-9/810/9نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر
نرخ بیکاری جمعیت فارغالتحصیل 

5/2-2/220/225/4-3/310/312/5-13/516/8آموزش عالی

2-0/318/318/3019/821/8-18/618/9سهم اشتغال در بخش کشاورزی
1/7-31/831/50/333/432/90/523/224/9سهم اشتغال در بخش صنعت
0/65753/33/7-49/749/60/148/248/8سهم اشتغال در بخش خدمات

سهم جمعیت بیکار فارغالتحصیل 
4/571/9656/9-4/424/729/2-3640/4آموزش عالی از کل بیکاران

سهم جمعیت شاغل فارغالتحصیل 
25/224/50/721/321/10/245/1405/1آموزش عالی از کل شاغان

بررســی اشــتغال در بخــش هــای عمــده فعالیــت اقتصــادی نشــان 
مــی دهــد کــه بخــش خدمــات بــا 49/7 درصــد بیشــترین ســهم 
ــدی  ــب بع ــت. در مرات ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــتغال را ب اش
بخــش صنعــت بــا 31/8 و کشــاورزی بــا 6.18 درصــد قــرار دارنــد. 
ــه  ــبت ب ــار 1399 نس ــاورزی در به ــش کش ــاغان بخ ــهم ش س
فصــل مشــابه ســال قبــل 0/3 درصــد کاهــش و ســهم شــاغان 
بخــش صنعــت 0/3 درصــد و ســهم شــاغان بخــش خدمــات 0/1 
درصــد افزایــش یافتــه اســت. بررســی نــرخ بیــکاری جمعیــت 15 
ســاله و بیشــتر نشــان مــی دهــد کــه 9/8 درصــد از جمعیــت فاعل 
بیــکار بــوده انــد. بررســی رونــد تغییــرات نــرخ بیــکاری کل کشــور 
ــه فصــل مشــابه  ــن شــاخص نســبت ب نشــان مــی دهــد کــه ای
ــل )بهــار 1398(، 1/1 درصــد کاهــش داشــته اســت.  در ســال قب
بررســی نــرخ بیــکاری جمعیــت 15 ســاله و بیشــتر فــارغ التحصیل 
آمــوزش عالــی، نشــان مــی دهــد 5.13 درصــد از جمعیــت فعــال 
ــرخ در  ــن ن ــد. ای ــوده ان ــکار ب ــی بی ــوزش عال ــل آم ــارغ التحصی ف
بیــن زنــان نســبت بــه مــردان بیشــتر بــوده اســت. بررســی رونــد 
ــار  ــدی در به ــش 3/3 درص ــی از کاه ــرخ حاک ــن ن ــرات ای تغیی

1399 نســبت بــه فصــل مشــابه ســال قبــل اســت. بررســی ســهم 
شــاغلین 15 ســاله و بیشــتر بــا ســاعت کار معمــول 49 ســاعت و 
بیشــتر نشــان مــی دهــد 33/5 درصــد شــاغلین، بــه طــور معمــول، 
49 ســاعت و بیشــتر در هفتــه کار مــی کننــد. ایــن شــاخص کــه 
یکــی از نماگرهــای کار شایســته اســت، نشــان مــی دهد در کشــور 
ــد.  ــی کنن ــتاندارد کار م ــتر از اس ــاغلین بیش ــادی از ش ــهم زی س
ایــن شــاخص نســبت بــه فصــل مشــابه ســال قبــل 5/8 درصــد 
کاهــش داشــته اســت. در بهــار 1399 ســهم جمعیــت بیــکار فــارغ 
التحصیــل آمــوزش عالــی از کل بیــکاران 36 درصــد بــوده اســت. 
ایــن ســهم در بیــن زنــان نســبت بــه مــردان باالتر اســت. بررســی 
تغییــرات ایــن شــاخص نشــان مــی دهــد کــه نســبت بــه فصــل 
ــار  ــته اســت. در به ــل 4/4 درصــد کاهــش داش ــال قب ــابه س مش
1399 ســهم جمعیــت شــاغل فــارغ التحصیــل آمــوزش عالــی از 
کل شــاغان 25/2 درصــد بــوده اســت. ایــن شــهم در بیــن زنــان 
نســبت بــه مــردان باالتــر اســت. بررســی تغییــرات ایــن شــاخص 
نشــان مــی دهــد کــه نســبت بــه فصــل مشــابه ســال قبــل 0/7 

درصــد افزایــش داشــته اســت.
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نمودار 3: نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر در فصول متوالی سال های 1397 تا 1399

جدول4: شاخص های عمده بازار کار در جمعیت 15 ساله و بیشتر به تفکیک استان در بهار 1399 در مقایسه با بهار 1398

استان
نرخ بیکارینسبت اشتغالنرخ مشارکت اقتصادی

بهار 1398بهار 1399بهار 1398بهار 1399بهار 1398بهار 1399
4144/736/939/89/810/9کل کشور

42/744/338/839/7910/4آذربایجان شرقی
42/346/837/141/812/110/7آذربایجان غربی

43/648/64144/169/2اردبیل
41/246/236/341/211/910/8اصفهان

39/444/134/637/912/314/1البرز
34/139/731/9366/59/4ایام
37/641/633/927/79/89/4بوشهر
40/343/236/828/88/810/2تهران

44/743/936/236/519/116/9چهارمحال و بختیاری
4146/239/442/248/7خراسان جنوبی
42/745/339/74179/4خراسان رضوی
44/349/83945/8128خراسان شمالی

40/244/135/236/912/416/4خوزستان
44/848/641/944/56/68/4زنجان
3840/934/927/58/18/4سمنان

33/44029/134/513/114/8سیستان و بلوچستان
37/942/935/429/96/67/1فارس
42/946/53941/59/110/8قزوین

37/239/833/325/710/410/4قم
44/44838/641/912/912/7کردستان
39/142/235/12710/112/2کرمان

43/147/937/240/813/814/8کرمانشاه
35/740/631/225/912/611/7کهگیلویه و بویراحمد

40/443/136/428/31011/1گلستان

45/251/841/147/598/4گیان
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39/440/731/124/12116/4لرستان
44/148/141/443/66/29/5مازندران
35/837/533/434/36/58/4مرکزی

46/149/640/441/612/516/2هرمزگان
43/848/140/445/17/86/2همدان

4146/137/940/37/612/7یزد

باتوجــه بــه کاهــش اشــتغال در دو فصــل زمســتان 1398 و بهــار 
1399 در مقایســه بــا فصــول مشــابه در ســال قبــل، انتظــار مــی 
ــاری  ــری بیم ــه گی ــت اشــتغال هم ــن اف ــل ای رود یکــی از دالی
ــای  ــار 1399، آماره ــه در به ــوری ک ــه ط ــد. ب ــد-19 باش کووی
ــا حــدود هشــت هــزار و 400 مــورد  ــر کرون رســمی مــرگ در اث
ــوده اســت. امــا دلیــل افزایــش حــدوداً 10 هــزار مــورد مــرگ  ب
دیگــر )نســبت بــه متوســط پنــج ســاله( مشــخص نیســت. تجربــه 
ــی  ــش م ــن افزای ــه ای ــد ک ــی ده ــان م ــر نش ــورهای دیگ کش
توانــد نتیجــه مــوارد اعــام نشــده )یــا تشــخیص داده نشــده( از 
ــا باشــد. همچنیــن حالــت اضطــراری  مــوارد مــرگ در اثــر کرون
ــرگ  ــن شــمار م ــاال رفت ــی کشــورها باعــث ب ــات درمان در خدم
ــی  ــا ارتباط ــه کرون ــتقیم ب ــور مس ــه ط ــه ب ــده ک ــی ش و میرهای
ــه  ــی در نتیج ــات درمان ــش امکان ــر کاه ــا در اث ــد، ام ــته ان نداش

اختصــاص منابــع بــه بیمــاران مبتــا بــه کوویــد-19 بــوده اســت. 
آمارهــای مــوارد ثبــت شــده مــرگ در ایــران نشــان می¬دهــد 
کــه در بهــار 1399 مــوارد مــرگ 21 درصــد یــا حــدود 19 هــزار 
ــتان  ــت. در زمس ــوده اس ــاله ب ــج س ــط پن ــر از متوس ــورد باالت م
ــت  ــرگ ثب ــورد م ــزار م ــدود 106 ه ــوع ح ــم در مجم 1398 ه
ــر  ــورد، باالت ــا شــش هــزار م شــده کــه حــدود شــش درصــد ی
ــا در  ــیوع کرون ــه ش ــه ب ــا توج ــت. ب ــاله اس ــج س ــط پن از متوس
ایــران از اوایــل زمســتان، آمارهــای رســمی مــرگ حــدود هــزار 
ــد.  ــی کنن ــد م ــد-19 تأیی ــه کووی ــا ب ــر ابت ــر را در اث و 280 نف
امــا افزایــش حــدود پنــج هــزار مــوردی در تعــداد مــوارد مــرگ 
نســبت بــه متوســط پنــج ســال اخیــر، توجیــه مشــخصی نــدارد و 
احتمــال دارد ماننــد بهــار، بــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم بــه 

ــوط باشــد. ــا مرب شــیوع کرون

 
نمودار 4: مقایسه آمار رسمی مرگ بر اثر کرونا با کل موارد مرگ در ایران

مطابــق آمــار ثبــت احــوال در ســه ماهــه بهــار بیــش از 4 هــزار 
مــرگ در اســتان تهــران ثبــت شــده کــه باالترین تعــداد در اســتان 
هــای ایــران اســت. پــس از آن بــه ترتیــب اســتان هــای اصفهــان، 
خوزســتان، مازنــدران، گیــان و خراســان رضــوی، بیشــترین مرگ 
ــر از  ــن اســتان هــا باالت ــد کــه در هــر کــدام از ای اضافــی را دارن

هــزار مــورد بــوده اســت. همچنیــن بــا در نظــر گرفتــن جمعیــت 
ــدران،  ــان، مازن ــای گی ــی در اســتان ه ــرگ اضاف ــر اســتان م ه
قزویــن، اردبیــل، گلســتان و خوزســتان شــدیدتر از دیگــر اســتان 
ــدران و  ــان، مازن ــای گی ــتان ه ــت. اس ــوده اس ــران ب ــای ای ه
گلســتان در زمســتان 1398 هــم جــزو اســتان هــای بــا باالتریــن 
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ــد. در آن مقطــع ایــن اســتان هــا پــس  ــرخ مــرگ اضافــی بودن ن
ــه  ــوند. مقایس ــی ش ــوب م ــران محس ــیوع در ای ــون ش ــم کان از ق
ــان  ــتان 1398 نش ــار 1399 و زمس ــی به ــای اضاف ــرگ و میره م
مــی دهــد در حالــی کــه در زمســتان و مقطــع آغــاز شــیوع اغلــب 
مــوارد مــرگ اضافــی در چنــد اســتان معــدود ایــران متمرکــز بــود، 

در بهــار 1399 نــرخ مــرگ اضافــی در 18 اســتان ایــران بــه باالتــر 
از 2 مــورد در هــر 10 هــزار نفــر رســیده اســت. ایــن نشــان مــی 
ــد  ــه چن ــتان ب ــا در زمس ــه کرون ــل ماحظ ــیوع قاب ــه ش ــد ک ده
اســتان محــدود بــود امــا ایــن ویــروس در بهــار در بیشــتر اســتان 

هــای کشــور پخــش شــده اســت.

نمودار5: شدت مرگ و میر براثر شیوع کرونا در استان های ایران

 نتیجه گیری
شــیوع گســترده ویــروس کرونــا اکثــر قریــب بــه اتفــاق کشــورها 
دنیــا را درگیــر کــرد. بعضــی از کشــورها بــا اجــرای سیاســت هــای 
ــیب پشــت  ــل آس ــا حداق ــن بحــران را ب ــق، ای ــگام و دقی ــه هن ب
ســر گذاشــتند امــا بعضــی کشــورها بــا چنــان آســیب و ضربــه ای 
مواجــه شــدند کــه بــه نظــر مــی آیــد تبعــات آن تا ســال ها تــداوم 
ــروس آن  ــن وی ــیوع ای ــورد ش ــر در م ــه دیگ ــت. نکت ــد یاف خواه
اســت کــه بــروز ناگهانــی آن، نظــام حکمرانــی کشــورهای مختلف 
را مجبــور بــه واکنــش ســریع کــرد؛ فرآینــد حــل مســأله در نظــام 
حکمرانــی کشــورها کامــًا متفــاوت بــود بــه طــوری کــه واکنــش 
ــه  ــات عجوالن ــا تصمیم ــد ب ــراه ش ــا هم ــریع در بعضــی از آنه س
ــای  ــات و سیاســت ه ــر، اقدام و غیرکارشناســی و در بعضــی دیگ
ــرار گرفــت. نکتــه دیگــر آن اســت  ســنجیده ای در دســتور کار ق
ــی  ــای پســاکرونا، مشــحون از نااطمینان ــی و دنی ــرایط فعل ــه ش ک
هاســت؛ بــه طــور مشــخص نااطمینانــی شــرایط فعلــی از آن جهت 
اســت کــه چشــم انــدازی در مــورد مــدت مانــدگاری و بازگشــت 
ــال  ــه دنب ــورها ب ــه کش ــن رو هم ــدارد از ای ــود ن ــری آن وج پذی

اصــاح خطاهــای سیاســتی و طراحــی راهبردهــای بهینــه بــرای 
ــود  ــران یکــی از کشــورهایی ب ــش رو هســتند. ای طــی مســیر پی
کــه بــه مــدت کوتاهــی پــس از چیــن، درگیــر همــه گیــری ایــن 
ویــروس شــد و بــه تبــع، سیاســت هایــی را طراحــی و برنامــه های 
ــی های  ــتغال، بررس ــوزه اش ــرد. در ح ــازی ک ــاده س ــی را پی خاص
ــه  ــت رفت ــاغل از دس ــیاری از مش ــه بس ــد ک ــان می ده کان نش
ــان مســتقل(،  ــا )مشــاغل غیررســمی و کارکن ــر شــیوع کرون در اث
ــا  ــه کارفرم ــق بیم ــف در ح ــه تخفی ــتند ک ــه هس ــه دارای بیم ن
ســبب نجــات آنهــا شــود و نــه بــه تســهیات و کمک هــای مالــی 
دولــت دسترســی دارنــد. از ایــن رو مــی تــوان گفــت کــه برنامــه 
ــکاری از  ــه بی ــدوق بیم ــه صن ــی ب ــارد تومان ــزار میلی کمــک 5 ه
محــل صنــدوق توســعه ملــی نمــی توانــد باعــث بهبــود وضعیــت 
تعــداد زیــادی از مشــاغل شــود. همچنیــن بــر اســاس قانــون بیمــه 
بیــکاری، صاحبــان حــرف و مشــاغل آزاد و بیمه شــدگان اختیــاری 
نیــز قــادر بــه اســتفاده از برنامــه حمایتــی فــوق نیســتند. بــه تبــع 
ــی  ــات  ســتانی و درآمدهــای مالیات ــت مالی شــیوع بیمــاری، وضعی
دســتخوش تغییــرات ناخواســته شــده اســت کــه مهمتریــن آنهــا، 
کاهــش درآمدهــای مالیاتــی بــه  دلیــل کاهــش توأمــان عرضــه و 
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تقاضــا در اقتصــاد اســت؛ ایــن موضــوع بــرای کشــور مــا کــه بــا 
ــر اســت. همچنیــن شــیوع  کســری بودجــه مواجــه اســت جدی ت
ــب وکار و  ــط کس ــه در محی ــی ک ــل اختال ــا به دلی ــروس کرون وی
ــان  ــود مؤدی ــث می ش ــد باع ــاد می کن ــدی ایج ــای تولی فعالیت ه
مالیاتــی در انجــام وظایــف مالیاتــی خــود بــا ســختی مواجه شــوند. 
نکتــه مهــم آن اســت کــه بــه دلیــل کاهــش درآمدهــای مالیاتــی و 
مســاله کســری بودجــه، تســهیل در حــوزه مالیــات نبایــد به صورت 
معافیــت، تخفیــف یــا اعتبــارات مالیاتــی باشــد بلکــه بایــد امهــال 
ــرار  ــی در دســتور کار ق ــف مالیات ــرر وظای ــد زمان هــای مق و تمدی
گیــرد. نکتــه دیگــر آنکــه سیاســت های دولــت در حــوزه مالیاتــی، 
ــد  ــر می آی ــه نظ ــت و ب ــده اس ــه ش ــر گرفت ــدت در نظ کوتاه م
ایــن تســهیات بایــد در بــازه بلندتــری بــه مؤدیــان اعطــا شــود. 
همچنیــن بــا توجــه بــه ادامــه ایــن بحــران، بایــد بــرای رویه هــای 
اجرایــی و پرداخــت مالیــات بــر درآمــد اشــخاص حقوقــی و 
ــی  ــد مشــاغل، تمهیدات ــر درآم ــات ب ــی علی الخصــوص مالی حقیق
ــت از  ــتای حمای ــت در راس ــت دول ــود. سیاس ــه ش ــر گرفت در نظ
مشــاغل آســیب دیــده بــه صــورت امهــال هزینه هــای بــرق و گاز 
مصرفــی و عــوارض شــهرداری بــرای دوره ســه ماهــه منتهــی بــه 
اردیبهشــت 1399 اگرچــه اقدامــی شایســته اســت امــا انتقادهایــی 
بــه آن وارد اســت؛ نظیــر امــکان طوالنی تــر شــدن دوره بیمــاری 
ــام در  ــه، ابه ــی شــده در مصوب ــان پیش بین ــدت زم ــه م نســبت ب
ــورد مشــاغل  ــر و صــدی آن در م ــات طــرح و رویکــرد صف جزئی
تحــت شــمول )بــه ایــن معنــا کــه بعضــی از مشــاغل، بــه میــزان 
ــار آســیب شــدید شــده اند(.  ــد و بعضــی دچ ــی آســیب دیده ان کم
ــه  ــامت ب ــش س ــت از بخ ــت در حمای ــت دول ــن سیاس همچنی
صــورت تأمیــن حــدود 12.000 میلیــارد تومــان از محــل صنــدوق 
توســعه ملیبــرای تأمیــن دارو، ماســک، تجهیــزات پزشــکی و تأمین 
تخــت و تجهیــز بیمارســتان ها، اگرچــه واجــد نــکات مثبــت اســت 
امــا ابهام هــا و نقدهایــی در مــورد آن مطــرح اســت؛ لــزوم ارســال 
متمــم یــا اصاحیــه بودجــه از ســمت دولــت بــه مجلــس شــورای 
ــود  ــدم وج ــرف، ع ــوارد مص ــی م ــن تفکیک ــدم تعیی ــامی، ع اس
ــتقل  ــازوکار مس ــود س ــدم وج ــاز و ع ــزان نی ــرآورد می ــزارش ب گ
نظــارت بــر نحــوه هزینه کــرد انتقادهایــی هســتند کــه بــه طــرح 

فــوق وارد اســت.
ــیوع  ــات اقتصــادی ش ــرای کاهــش تبع ــی ب 5-2- پیشــنهاد های

ــا ــروس کرون وی
الف( پیشنهاد هایی فرایندی و مدیریت بازار: 

ــات  ــرای اتخــاذ تصمیم ــت بحــران ب بازنگــری در ســاختار مدیری
ــذ ســریع، راهگشــا و ناف

تشــکیل کمیتــه ای ذیــل ســتاد اقتصــادی دولــت بــرای رصــد و 
ــه راهکارهــای الزم ــازار و اقتصــاد و ارائ پایــش وضعیــت ب

راه انــدازی و تکمیــل ســامانه جامــع انبارهــا بــرای گــزارش گیــری 
در لحظــه از میــزان موجــودی ذخایــر، میــزان نیــاز، میــزان واردات، 

میــزان کســری و ...
گــزارش دهــی منظــم وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و ســایر 
ــا کاهــش تقاضــا و  ــش ی ــزان افزای ــط از می ــای مرتب ــتگاه ه دس
ــای اساســی ــار کااله ــای اساســی و موجــودی انب عرضــه کااله

ــول  ــرای حص ــن راه ب ــتی، بهتری ــام بهداش ــع اق ــوزه توزی در ح
اطمینــان از رســیدن ایــن اقــام بــه دســت مصــرف کننــده نهایی، 
عرضــه توســط مبــادی و مراکــز توزیــع دولتــی، وابســته بــه دولــت 

و فروشــگاه هــای زنجیــره ای اســت.
افزایــش کارایــی و اثربخشــی روش هــای کنتــرل قیمــت در بــازار 
بــه علــت احتمــال بــروز کمبــود اقــام اساســی مــورد نیــاز مــردم

ــاد در  ــی اقتص ــای خال ــت ه ــا و ظرفی ــیل ه ــتفاده از پتانس اس
خصــوص تأمیــن کاالهــای بهداشــتی و کاالهــای اساســی، 
ــب و  ــا و کس ــه واحده ــی ب ــری در مجوز-ده ــهیل حداکث ــا تس ب

ــی ــای متقاض کاره
مدیریــت صــادرات جهــت تســهیل صــادرات غیــر نفتــی و تأمیــن 

منابــع ارزی
ب( پیشنهادهایی برای حمایت از کسب وکارها:

شــرایط و تســهیات الزم برای توســعه و راه اندازی فروشــگاههای 
مجــازی و اینترنتــی جهــت جلوگیــری از خرید فیزیکــی مردم 

اعطــای تســهیات ســرمایه در گــردش توســط بانکهــا بــرای آن 
دســته از بنگاههایــی کــه بــه دلیــل کاهــش فــروش تــوان پرداخت 

چــک هــای خــود را ندارنــد.
تمدیــد مــدت زمــان پرداخــت قبــوض خدماتــی، آب، بــرق، گاز و 
ســایر خدمــات شــهری بــرای اصنــاف و کســب و کارهــای آســیب 

دیــده 
تمدیــد یــا تجدیــد کلیــه مجوزهــای کســب و کار بــدون نیــاز بــه 

مراجعــه بــه ادارات دولتــی
تســهیات در حــوزه مالیاتــی کــه یکــی از حمایــت هــای مهــم و 

ضــروری بــرای فعــاالن اقتصــادی اســت
پ( پیشنهادهایی برای حمایت از اقشار محروم:

افزایــش بیــکاری و افزایــش هزینــه هــای زندگــی از ســوی دیگــر 
موجــب شــده اســت دهــک هــای پاییــن درآمــدی بــا مشــکات 
ــد از  ــا شــرایطی کــه بع ــه رو شــوند. ب و تنگناهــای معیشــتی روب
شــیوع ویــروس کرونــا در اقتصــاد بوجــود آمــده اســت، ضــرورت 
اتخــاذ سیاســت هــای معیشــتی هدفمنــد بیــش از پیــش نمایــان 
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شــده اســت. حمایــت بایــد بــه صــورت کاالیــی و نــه بــه صــورت 
نقــدی باشــد. برنامــه حمایــت از خانوارهــا بایــد تحــت:

1- حمایت برای تهیه اقام بهداشتی و...
ــه صــورت  ــران درآمــد کاهــش یافت ــرای جب ــی ب 2- حمایــت مال

بگیــرد.
ــراد از  ــته از اف ــتی: دو دس ــای سیاس ــه ه ــات و توصی ج( ماحظ

ــوند: ــارج ش ــد خ ــی بای ــای حمایت ــت ه ــمول سیاس ش
1- افــرادی کــه حتــی بــه  دلیــل کار نکــردن و در خانــه مانــدن 
ــد آن هــا  ــی( درآم ــدان بخــش هــای دولت )بازنشســتگان و کارمن

تغییــری نداشــته اســت.
2- افــرادی کــه حتــی در ایــن زمــان مشــغول بــه کار و فعالیــت 
ــی، دارو  ــی و داروی ــد محصــوالت غذای هســتند )کارخانجــات تولی

خانــه هــا  ســوپر مارکــت هــا و ...(
در نتیجــه تأکیــد بیشــتر بــر حمایــت از خانــوار صــورت گیــرد تــا 
ــز از  ــد و پرهی ــای نیازمن ــایی خانواره ــن شناس ــم چنی ــگاه و ه بن

ــی ــه همگان ــص یاران تخصی
د( تهیــه نظــام جامــع آمــار و اطاعــات از شــاغان رســمی و غیــر 

: سمی ر
آمــار و اطاعــات نشــان مــی دهــد بیــش از 70 درصــد اشــتغال 
ــک  ــای کوچ ــه بنگاهه ــوط ب ــر مرب ــای اخی ــال ه ــی در س زای
ــا  ــند. ام ــی باش ــن م ــر کارک ــر 5 نف ــه زی ــتند ک و متوســطی هس
ــع و  ــار و اطاعــات جام ــدان نظــام آم ــل فق ــه دلی از آنجــا کــه ب
ــن مشــاغل، احتمــاال در  ــان ای نداشــتن صــدای رســانه ای صاحب
اعمــال سیاســت هــای حمایتــی نادیــده گرفته مــی شــوند بنابراین 
ضــرورت دارد آمــار و اطاعــات جامــع و کامــل از اطاعــات فردی 

ــرد. ــرار بگی مشــاغل غیررســمی در دســتور کار ق
خ( اســتفاده از ظرفیــت بخــش بهداشــت و درمــان بــرای اشــتغال 

زایــی و رشــد اقتصــادی:
بــا افزایــش تقاضــا در بخــش بهداشــت و درمــان و ظرفیت اشــتغال 
زایــی بــاالی ایجــاد شــده در ایــن بخــش، دولــت مــی توانــد در 
ــا  یــک برنامــه ریــزی مشــخص، صنایــع و فعالیــت هایــی کــه ب
هزینــه مختصــر امــکان تغییــر ســاختار تولیــد بــه بخــش درمــان 
ــی  ــر اســاس آن جابجای ــد و ب ــد، شناســایی کن و بهداشــت را دارن

ســاختار تولیــد و نیــروی کار را پیشــنهاد و اجرایــی کنــد.
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