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 معاونت پژوهش و فناوری سازمان بسیج دانشجویی

 

 مقدمه

کند. اما این اپیدمی که در تری پیدا می موج اپیدمی ویروس کرونا در دنیا روز به روز ابعاد گسترده 

رفت، پس اجتماعی در سطح جهانی به شمار می دای کار یک معضل بهداشت عمومی و سالمت ابت

های فراگیری که در دنیا داشت آرام آرام وزنه وجه اقتصادی بر وجوه دیگر فائق آمد و از موج 

ها شد صورت جدی و بحرانی به خود گرفت. از گیر کشورمعظالت اقتصادی که از این ناحیه گریبان 

ه است که تا به امروز تجربه نکرده است. تا پیش  تصادی باید گفت دنیا با محیطی مواجه شدحیث اق

اند. به سبب این که هایی از سمت عرضه و یا تقاضا بوده واره های اقتصادی غالبا شوک از این، بحران

اما بحران   های اقتصادی تا به امروز یا از سمت عرضه بوده است و یا از سمت تقاضا. معضالت و بحران 

ا سایه رکودی را بر اقتصاد جهانی انداخته که هر دو شوک را با  اقتصادی ناشی از ویروس کرون

یکدیگر به همراه دارد. به واقع هم زنجیره عرضه با اخالل مواجه شده است و هم نظام تقاضا. در 

ممنوعیت، هایی در قالب بخش تقاضا فضای نااطمینانی و افزایش ریسک نسبت به آینده، طرح

ماعی، کاهش قدرت خرید و تعطیلی کسب و کارها که موجب کاهش گذاری اجتمحدودیت و یا فاصله

اند. از طرف دیگر سختی، اخالل  ها را داشتهدرآمد و در نتیجه مصرف شده است بیشترین اثرگذاری 

تر در معرض  و افزایش هزینه تامین مواد تولیدی، تعطیلی یا کاهش فعالیت کسب و کارهایی که بیش

های جدی در اهش صادرات و واردات و همچنین ارتباطات موجب اخالل انتقال ویروس قرار دارند، ک

)که تنها   1930توان گفت که تشبیه وضع کنونی با رکود  نظام عرضه گردیده است. به همین دلیل می 

اکه حتی در  های جهانی نیز قیاس به جایی نیست. چرشد( یا حتی جنگ طرف تقاضا را شامل می 

ر هستند و بخشی دیگر تعطیل شده و به صنایع مورد نیاز شیفت  تدوره جنگ برخی صنایع فعال

کنند و یا نقاط درگیری جنگ محدود است و همه کشورها درگیر جنگ نیستند؛ لذا برخی  پیدا می 

مل همه  کنند. اما اپیدمی اخیر، تقریبا رکودی فراگیر را شاکشورها با رشد بیشتری فعالیت می 

های اقتصادی تجربه مواجهه با  ر منحصر به فرد است و نظام کشورها ساخته است که از این منظ

 اند. چنین وضعی را نداشته 

به عالوه یک مسئله مهم دیگر که در بحران کرونا از حیث اقتصادی بسیار مهم است، مقوله  

ر زنجیره تامین عرضه از  ترین شوک سمت عرضه و اختالل دباشد. چراکه بزرگسازی می جهانی

تنیدگی و وابستگی  سازی جست و جو کرد. در هم یش از هر چیز باید در پدیده جهانی این ناحیه را ب 
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 مقدمه

 

شدید کشورها به یکدیگر در زنجیره تولید موجب شده است کشورها به یکدیگر وابستگی شدیدی  

ا و محدودیت جدی در  پیدا کنند. اما پدیده ویروس کرونا، بسته شدن و کاهش تردد در مرزه

سازی باعث ا نظم جهانی را با چالش مواجه کرده است. همچنین مقوله جهانیارتباطات بین کشوره

شده است که جدی شدن بحران کرونا در چند کشور بزرگ، تمام دنیا را در رکود تاریخی فرو برد. 

یی بیشتر و تغییر در  شود در آینده کشورها به سمت خوداتکا بینی می از همین حیث است که پیش

گرایی و سوسیالیستی تقویت شود. های ملیدا کنند و در عصر پساکرونا سویهتراز تجاری سوق پی



 

 

  

 اول

 تاثیر بر بخش های اقتصادی ایران

هایی بر اقتصاد تا حدودی مشابه دیگر کشورها است. اما تفاوت   در ایران نیز تاثیر ویروس کرونا

اقتصاد ایران به دلیل   شود.نیز وجود دارد که باعث کاهش و یا نوع دیگری از اثرگذاری می

های سخت اقتصادی از جانب  و شروع تحریم 90های اقتصادی پی در پی از ابتدای دهه تکانه

 اش با دنیا به نسبت دیگر کشورها کمتر است. ستگی آمریکا تا حدود بسیاری ارتباط و واب
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 ت پژوهش و فناوری سازمان بسیج دانشجوییمعاون

 

 اقتصادی ایرانخش های تاثیر بر ب

هایی نیز  . اما تفاوتدر ایران نیز تاثیر ویروس کرونا بر اقتصاد تا حدودی مشابه دیگر کشورها است

های د. اقتصاد ایران به دلیل تکانه شوکاهش و یا نوع دیگری از اثرگذاری می وجود دارد که باعث

های سخت اقتصادی از جانب آمریکا تا حدود  و شروع تحریم  90اقتصادی پی در پی از ابتدای دهه 

توان  است. به همین دلیل می اش با دنیا به نسبت دیگر کشورها کمتر بسیاری ارتباط و وابستگی

 ه سایر کشورها همین امر دانست. پذیری کمتر اقتصاد ایران را نسبت بشوک  یکی از دالیل

درصد کوچکتر    6( اقتصاد ایران در سال جاری  IMFبینی های صندوق بین المللی پول ) طبق پیش 

های متفاوتی  اند زمانتو خواهد شد. بازگشت به حالت قبل با توجه به نسبت مهار ویروس کرونا می

دبود. بر اساس گزارش منتشر  چه مشخص است این که بازگشت سریع نخواهنداشته باشد. اما آ

 خواهد بود.  6منفی   2020شده، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال  

 

 20201از سال تغییرات ساالنه در تولید ناخالص داخلی ایران و تخمین  - 1نمودار

درصد اعالم  41حدودا  2019بینی شده است. درحالی که در سال پیش  34/ 2همچنین نرخ تورم 

 2. شده است

صنعتی، کشاورزی، خدمات و نفتی،  رسد با تقسیم بندی اقتصاد ایران به چهار بخش به نظر می 

بخش خدمات به دلیل ریسک باالیی که دارد و نااطمینانی که از آن در سطح جامعه وجود دارد،  

هش تقاضای آن ادامه خواهد داشت. بیشترین خسارت را ببنید. به واقع به شدت از رونق افتاده و کا

 
1  .IMF 
2   .auar3https://p.dw.com/p/ 

https://p.dw.com/p/3auar
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 دی ایرانهای اقتصایر بر بخش تاثفصل اول: 

 

صوالت غذایی، سبزیجات و  همچنین بخش کشاورزی کمترین صدمه را خواهد دید. چراکه مح 

لبینیات و ... نیازهای مصرفی جدی و ضروری جامعه است که تقاضا برای آن همچنان ادامه خواهد  

شود، با کاهش تقاضا و  ی های اساسی اقتصاد ایران نیز محسوب مداشت. بخش نفت که یکی از پایه 

ل زمان بر باشد. به واقع بخش  رسد بازگشت به حالت قب قیمت در دنیا مواجه شده است و به نظر می 

خدمات، نفت، صنعت و کشاورزی به ترتیب بیشترین و کمترین آسیب را از ویروس کرونا خواهند  

 دید. 

ا نیز راهکارهای مشابه به کار  جا که چالش در همه جا یکسان است، کشورهمحرک اقتصادی از آن 

محرک اقتصادی در ایران و دیگر کورها   هایود دارد. اما مقایسه بستهاند. هرچند مالحظاتی وجبرده 

 گواه آن است که هنوز بسته تحریک اقتصادی در ایران به طور جدی اعمال نشده است. 

 نسبت محرک اقتصادی به تولید ناخالص کشورهای منتخب 

 9.3 آمریکا 

 18.9 آلمان 

 18.4 ژاپن 

 13 سنگاپور 

 6.1 سوئد 

 4 بریتانیا 

 کشورهای حوزه خلیج فارس 

 30 بحرین و عمان 

 10 امارات و قطر 

 4 عربستان 

 3نسبت حجم بسته محرک اقتصادی به تولید ناخالص داخلی  - 2نمودار

 
 1399خرداد  18ی اقتصاد، . روزنامه دنیا 3
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 ت پژوهش و فناوری سازمان بسیج دانشجوییمعاون

 

 تاثیر بر اشتغال

تری قرار  ند دیگر بازار ها در سطح پایین طی بحران کرونا نقطه تعادل اشتغال در بازار کار نیز همان

شت به نقطه تعادل حتی با عادی شدن شرایط نیاز به زمان دارد.رکود اقتصادی و  گرفته است. بازگ

س از شیوع  کاهش درآمد خانوار به نوعی مراکز تولیدی و صنعتی را با مشکل مواجه کرده است. تر 

اخیر موجب شد بسیاری از افراد ترجیح دهند در   کرونا و ریسک باالیی که وجود دارد، در چند ماه

د و به محل کار نروند. بسیاری از مراکز تولیدی و کسب و کارهای  بزرگ و کوچک که با خانه بمانن

ازگشت نیروی کار  شوک کاهش تقاضا مواجه شدند دست به تعدیل نیرو یا تعطیلی زدند. از طرفی ب 

زمان است و بسیاری از کارگران فصلی و ارادی به  بیکار شده به چرخه اقتصادی مستلزم گذشت 

ار مجدد باز خواهندگشت. ذکر این نکته نیز مهم است که افزایش بیکاری و اختالل در  سختی به ک

های جدی  سیاست نظام عرضه و تقاضا درآمد خانوار را به شدت کاهش داده و از این رو نیاز به 

از پیش تعیین شده را به حرکت در آورد. در حمایتی و توزیعی است که ببتواند نقاط هدف 

ک اقتصادی باید به این نکته توجه کرد که نباید این سیاست به نقاط خنثی  های تحریسیاست 

در دیگر  درصد ایران جمعیت فعال است که این رقم 40برخورد کد. اما با این حال تقریبا کمتر از 

وس کرونا بر کاهش نرخ اشتغال و جمعیت فعال  کشورها بسیار پایین تر است.  لذا با این که ویر

بود، اما به نسبت دیگر کشورها این میزان کمتر است. بر اساس گزارش نامبرده از   اثرگذار خواهد

درصد    3کند که  درصد سعود می   16به    2020صندوق بین المللی پول، نرخ بیکاری در ایران در سال  

 است.  2019بیشتر از سال 

 لتتاثیر بر بودجه دو

بینانه بست و نقدهای  را در شرایط غیرواقعی و بسیار خوش  99دولت از همان ابتدا بودجه سال 

وارد شد. با این حال کسی وشیده نبود که چنین    99زیادی از سوی کارشناسان و نخبگان به بودجه  

جه  ق نخواهد شد و دولت در پایان سال با کسری و فشار روی بود ای محقبینانه بودجه غیرواقع 

بودجه را تشدید خواهد کرد و دولت   مواجه خواهد شد. با این حال وقوع ویروس کرونا فشار به

بینی  نخواهد داشت. دولت در بخش درآمد نفتی، پیش  99گریزی از فشار شدید روی بودجه در سال  

دالر    15در بودجه کرده بود در حالی که در این مدت قیمت به زیر    دالر را  50فروش هر بشکه با نرخ  
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 دی ایرانهای اقتصایر بر بخش تاثفصل اول: 

 

را سخت، طوالنی و فرسایشی کرده است.   نیز رسید. بحران کرونا بازگشت قیمت به شرایط عادی

سال پیش( به چند صد هزار   2میلون بشکه در روز ) 2/ 8صادرات نفت ایران به دالیل متعدد از 

  دالر  42تا  17بین  2020ها قیمت هر بشکه نفت در سال بینی بشکه رسیده است. بر اساس پیش

نیز با کاهش شدید قیمت   2020 نوسان خواهد داشت. این درحالی است که چند ماهه نخست سال

 و تقاضای نفت بر اثر بحران کرونا گذشته است. 

ش جدی از طرف دیگر بحران کرونا همان طور که توضیح داده شد نظام عرضه و تقاضا را با چال

ری از صنایع و مشاغل به حالت تعطیل یا  مواجه کرده است. درآمدها به شدت کاهش یافته و بسیا

بر خواهد بود.  است. حتی با عادی شدن شرایط بازگشت به شرایط عادی زمان نیمه تعطیل درآمده 

از    های جدی مواجه شود. بسیاریستانی دولت با محدودیت این عوامل موجب شده است که مالیات

 ال مالیات گرفتن را سخت کرده است. اند و عمها با کاهش درآمد مواجه شده مشاغل و تولیدی 

ای جز بازخرید  شود که فشار به بودجه و درآمد تشدید شود. لذا دولت چاره این رخدادها موجب می 

  های حمایتی، توزیعی و اعتباری جهت تحریک تقاضای کل ندارد. هرچند اوراق خزانه و سیاست 

ت، اما راهی است که باید برای هایی گریزناپذیر اسپیامدهای ناشی از کاربست چنین سیاست 

 ند قبل پیموده شود. تسریع بازگشت اقتصاد به رو

 تاثیر بر اقتصاد بین الملل

طور که پیش از این توضیح داده شد، اپیدمی کرونا روابط تجاری بین کشورها را با محدودیت  همان

و واردات به خصوص    مواجه کرده است. ترس و ریسک از انتقال ویروس، تمایل کشورها را به صادرات

 ت. درصدی داشته اس  60از مرز زمینی کاهش داده و به همین منظور مراودات تجاری ایران کاهش 

دهند. سهم های صادرات غیر نفتی ایران را چین، عراق، امارات و افغانستان تشکیل می عمده طرف

 باشد.می  5.6و  10.5، 22، 22.9هر یک از این کشورها از صادرات غیر نفتی ایران به ترتیب 
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 ت پژوهش و فناوری سازمان بسیج دانشجوییمعاون

 

 

 4درات غیر نفتی ایران مقاصد صا - 3نمودار

همچنین درتامین کاالی اساسی و واردات، یک چهارم واردات ایران وابسته به چین است که از 

همان روزهای ابتدایی درگیر کرونا شد. با تشدید محدودیت تجاری در چین و آرام آرام در دیگر  

ن طور خواهد بود. حدود  ت تاثیر قرار گرفت و در آینده هم همیکشورها تراز تجاری ایران نیز تح 

 گیرد. یک چهارم واردات ایران از سمت چین صورت می 

 

 5عمده کشورهای تامین کاالی وارداتی ایران  - 4نمودار
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 دی ایرانهای اقتصایر بر بخش تاثفصل اول: 

 

ز هنوز شرایط  های مرزی نیاز آنجا که نیمی از تجارت ایران با کشورهای منطقه است و محدودیت 

تر کاهش یافته است. به عالوه بر اساس تخمین  ین فته است، مبادالت به سطوح پایعادی به خود نگر

میلیارد دالری به   16با کاهش    2020(، تجارت خارجی ایران در سال  IMFصندوق بین المللی پول )

زیر، اقتصاد تجاری  توان گفت سه عامل  میلیارد دالر کاهش خواهد یافت. به طور کلی می  70حدود  

 داده است: ی بحران کرونا تحت تاثیر قرارایران را ط

 اختالل در صادرات از طریق مرزهای زمینی  •

 کاهش ورود و خروج گردشگر؛ توریسم  •

 کاهش قیمت و تقاضای جهانی نفت  •

 تاثیر ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی

منتشره سابقه است. آمارهای  نوع خود بی به طور کلی باید گفت که بحران اقتصادی ناشی از کرونا در  

قابل قیاس نیست، بلکه از جهاتی   2008ین بحران نه تنها با بحران مالی نشان دهنده این است که ا

تر است. در نمودارهای زیر نشان داده است که حجم خروج سرمایه از کشورهای  به شدت عمیق 

EM چقدر است.  2008بحران  )نوظهور اقتصادی( به تفکیک سهام و اوراق نسبت به 

 

 

 و بحران کرونا 2008طی بحران   EMمقایسه حجم خروج سرمایه از کشورهای  -5ر نمودا
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 ت پژوهش و فناوری سازمان بسیج دانشجوییمعاون

 

 

 های مختلف طی سال EMمقایسه حجم خروج سرمایه از کشورهای   - 6نمودار

کاهش ذخایر و رشدهای منفی   2020اندازهای اقتصادی در دنیا از نیمه دوم سال همچنین چشم 

ی را در نیمه  یر پیش بینی نرخ رشد چند کشور اروپای دهند. در جدول زتوام با رکود را نشان می 

بدترین وضع را   -10بینی رشد نشان داده است که در این بین انگلیس رشد با پیش  2020اول سال 

 دارد. 

 

 2020بینی تولید ناخالص داخلی برخی از کشورهای اروپایی در نیمه دوم سال  پیش  - 7نمودار
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 دی ایرانهای اقتصایر بر بخش تاثفصل اول: 

 

هان ضریب  بینی رشد منفی اقتصاد جشده، پیش  همچنین طی جدیدترین آمارهای منتشر

ده، یوع کرونا را نشان میبینی اوایل شای به خود گرفته است. در جدول زیر، خط آبی پیش فزاینده 

دهد و خط صورتی آخرین پیش بینی است که مداوما در خط زرد پیش بینی ماه مارس را نشان می

 حال بدتر شدن است. 

 

 بینی رشد اقتصاد جهانجدیدترین پیش  - 8نمودار

ای پیشرفته اقتصادی در پی بحران کرونا، طور که مشخص است روند اقتصادی در کشورهالبته همان 

تعمیق رکود است. به همین جهت کشورهای مذکور برای خروج از بحران اقتصادی برنامه و  

ها دولت  اند که بررسی طرح سیاستی خروج از رکود هر کدام ازهایی را صورت بخشیده طرح 

 کند. پژوهشی مفصل طلب می 

و بازارهای سهام جهان حاکی از تعمیق شدید رکود و   همچنین مقایسه روند مبتالیان به کرونا

های نااطمینانی نسبت به آینده است. در بازار سهام جهان ابتدا سقوط شدید و سپس با مدد سیاست 

 شت به روند قبل فاصله زیادی دارد. رشد تجربه شده است که البته هنوز تا بازگ %20انبساطی 
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 ت پژوهش و فناوری سازمان بسیج دانشجوییمعاون

 

 

 نوسان بازار سهام جهان  - 9نمودار

این نوشتار در پی این است که مشخصا تجربه ایاالت متحده را در مواجه با بحران و راهکارهای  

سیاستی که پیش گرفته است را بررسی نماید. هرچند در خالل بحث گریزی به دیگر کشورها نیز 

این نکته ضروری است که به دلیل   کز بر دولت آمریکا است. همچینن ذکرزده شده است، اما تمر

های سیاستی ممکن است بعضی از آمارها تغییر کرده باشند. لذا مقاله از تحوالت سریع و شیفت 

 این حیث با محدودیت در پژوهش مواجه بوده است که خواننده باید به آن توجه داشته باشد. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 فصل

 دوم

سابقه  توان ریزش کمشوک ابتدایی ناشی از ویروس کرونا به اقتصاد آمریکا را می

همزمان با اپیدمی ویروس کرونا در آمریکا و افزایش   بازارهای مالی و سهام دانست. 

 ها در این زمینه، شاخص بازارهای مالی و سرمایه روند نزولی به خود گرفتند. نگرانی 

 قابله باتجربه آمریکا در م

 اقتصادی ویروس کرونا پیامدهای
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 معاونت پژوهش و فناوری سازمان بسیج دانشجویی

 

 صادی ویروس کرونااقت پیامدهای  ه بامریکا درمقابل تجربه آ

سابقه بازارهای مالی و توان ریزش کم شوک ابتدایی ناشی از ویروس کرونا به اقتصاد آمریکا را می 

ها در این زمینه، شاخص همزمان با اپیدمی ویروس کرونا در آمریکا و افزایش نگرانی   سهام دانست. 

ناحیه شوک  بازارهای مالی و سرمایه روند نزولی به خود گرفتند. با تشدید رکود اقتصادی که از 

بزرگ به زنجیره تأمین عرضه و تقاضا همراه بود، سقوط شدید ارزش سهام در آمریکا نیز رخ داد.  

درصد نیز رسید که بدترین سقوط شاخص    10در روزهای ابتدایی، سقوط »داو جونز« حتی به بیش از  

دی را تشدید  باشد. از طرف دیگر سقوط قیمت نفت نیز بحران اقتصاروزانه طی سه دهه گذشته می

ها از شیوع گسترده کرونا و رکود تاریخی اقتصادی، موجب  کرد. کاهش شدید قیمت نفت و نگرانی 

های ریزش بازارهای مالی وال استریت شد و در پی این حجم از سقوط سهام در وال استریت، سهام 

«S&P .داو جونز« و »نزدک« موقتا متوقف شدند« ،» 

میلیارد دالر سرمایه گذاران خارجی از بازار بدهی دولت    100حدود  مارس،    25هفته منتهی به    3در  

 آمریکا خارج شدند. مشخصا کشورهای مختلف برای تامین نیازهای ارزی این اوراق را واگذار کردند. 

 

 سقوط بازار سهام خارجی در آمریکا  - 10نمودار

سقوط کرد، شاخص   -%7.5ننده آمریکایی به رکورد دیده نشده از طرفی مخارج تورمی مصرف ک

را ثبت کرد که تمامی این ها به دلیل شوک عرضه و تقاضا رخ داد.  -%4.5سقوط  FORDسهام 

همچنین آمارهای مربوط به حمل و نقل در آمریکا نشان دهنده این است که در ماه مارس و آوریل  
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ه آمریکا در مقابله با پیامدهای اقتصادی ویروس کروناتجربفصل دوم:   

 

شود  اردات روند پیشین خود را حفظ کرده است. گفته می صادرات به شدت کاهش یافته است، اما و

 هایی جهت تقویت دالر باشد. تواند ناشی از سیاست این مسئله می 

 

 مربوط به حمل و نقل صادرات و واردات آمریکا - 11نمودار

 اشتغال

میلیون    3.3مارس، بیش از    21بر اساس آمار سازمان کار در ایاالت متحده، در پایان هفته منتهی به  

 6مارس به  28ه آمریکایی درخواست بیمه بیکاری داده اند که این رقم در پایان هفته منتهی ب

  10هزار نفر رسیده است. به این معنی که در طول تنها دو هفته، این آمار به حدود  648میلیون و 

میلیون نفر رسید. این در حالی است که باالترین تعداد مدعیان بیمه بیکاری آمریکا در تاریخ این  

 باشد. ولت ریگان میباشد که مربوط به دوره رکود بزرگ اقتصادی د هزار نفر می   690کشور 

 

 تعداد مدعیان بیمه بیکاری در آمریکا - 12نمودار
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 معاونت پژوهش و فناوری سازمان بسیج دانشجویی

 

زا پیش بینی شده است. رئیس فد سنت لوئیس، از  اندازها برای موج بیکاری در آمریکا بحران چشم

دانان در سنت لوئیس  خبر داده است. از طرفی اقتصاد  2020درصدی برای آمریکا در سال    30بیکاری  

کرده است.  2020میلیون شغل در ایاالت متحده برای سال  46بینی کاهش فدرال را وادار به پیش 

خواهد رسید که باالترین رکود آن در طول تاریخ   %32.1بدین معنی که نرخ بیکاری در این کشور به  

بوده است که تا   1930بزرگ  است. پیش از این باالترین نرخ بیکاری در تاریخ امریکا پس از رکود

 هم رسیده بود.  25%

 

 های مختلف در آمریکا نرخ بیکاری طی دهه  - 13نمودار

 های مالی و پولیتزریق محرک

های مختلف تحریک اقتصادی  از همان روزهای ابتدایی شروع رکود اقتصادی، ایاالت متحده بسته

های مالی های سیاستی مقابله با رکود تاریخی، محرکترین طرح رک دید. از مهمبه شکل فوری تدا

و پولی در اشکال مختلف بود که بیم و تردیدهایی نیز با خود به همراه داشت و هنوز هم دارد. از  

ای از تزریق دالر بدون محدودیت خبر دادند. همان ابتدا دونالد ترامپ و فدرال رزرو طی بیانیه 

زرو بازیگردان جدی در تامین کسری بودجه دولت آمریکا با خرید اوراق دولت بوده است.  فدرال ر
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ه آمریکا در مقابله با پیامدهای اقتصادی ویروس کروناتجربفصل دوم:   

 

کاهش داده   %0.25ای در ابتدا تا سابقه برای مقابله با بحران رکود در آمریکا، نرخ بهره به شکل بی 

نجات   تواند اقتصاد راشد. پاول، رئیس فدرال رزرو بیان داشت که »نرخ بهره پایین به تنهایی نمی 

های مالی فیزیکی رو بیاوریم و تا آخرین لحظه که بازگشت رونق را تایید  دهد. ما باید به سیاست 

ها را ادامه دهیم«. به همین دلیل نقش فدرال رزرو در خرید اوراق دولت در  کنیم، این سیاست 

دارایی فدرال  است که این اقدامات، موجب تورم حجم    %90سابقه و تاریخی و بیش از  بحران فعلی بی 

رزو شده است. اولین طرح حمایتی و محرک اقتصادی آمریکا، جمعا شش تریلیون دالر در سه طرح 

دو تریلیون دالری بود که با امضای قانون محرک اقتصادی توسط ترامپ به اقتصاد آمریکا تزریق  

تقویت  تریلیون دالر برای  2شد. پس از این طرح ترامپ از بسته چهارم حمایتی به ارزش 

های اقتصاد آمریکا سخن گفت. به این ترتیب طرح حمایتی و محرک اقتصادی آمریکا به زیرساخت 

 تریلیون دالر رسید.  8

)خرید اوراق    QEترین اقدامات فدرال رزرو، پمپاژ سهمگین دالر برای حمایت از بازار و عملیات  مهم

های  همان روزهای ابتدایی حجم دارایی رود. در  قرضه توسط بانک مرکزی و پمپاژ دالر( به شمار می 

تریلیون دالر   4.7آوری شد، برای اولین بار در تاریخ به فدرال رزرو که از بازار خریداری و جمع 

 4.7های فدرال رزرو رکورد جدیدی را ثبت کرد و ظرف یک روز از رسید. در ادامه حجم دارایی 

 تریلیون دالر رسید.   5.2تریلیون دالر به 

 

 ترازنامه فدرال رزرو که نشان از پمپاژ دالر دارد  -14نمودار 
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 معاونت پژوهش و فناوری سازمان بسیج دانشجویی

 

 2مارس تا  16رسید. فدرال رزرو از  5.86به  5.25های فدرال رزرو طی یک هفته از حجم دارایی 

میلیارد   344داری و میلیارد دالر اوراق قرضه خزانه  935خود،  QEآپریل طبق برنامه نامحدود 

و خرید اوراق قرضه، حجم  QEدالر سند استقراضی خریداری کرده است. با تداوم اجرای بسته 

توان  های فدرال رزرو را می تریلیون دالر رسید. این حجم از دارایی  6.7های فدرال رزرو به دارایی 

لین )رؤسای سابق توسط آقای برنانکه و ادامه آن توسط خانم ی  QEبیشترین مقدار از زمان استارت  

 به بعد است.  2008فدرال رزرو( در رکود سال 

تریلیون بوده است که با استارت خریدهای   4در حالی در ترازنامه ، دارایی فدرال رزرو قبل از کرونا  

رود تا سال آینده  ، انتظار میQEچند صد میلیارد دالری آقای پاول )رئیس فدرال رزرو( در لوای 

تریلیون دالر برسد. از این رو   9های پولی انبساطی به ال رزرو تحت سیاست های فدرحجم دارایی 

 رویه دالر تشدید شده است. ها از چاپ بینگرانی 

 

 های فدرال رزرو تا یک سال آینده انتظارات از افزایش حجم دارایی  - 15نمودار

نبوده. فدرال رزرو برای حمایت از بخش   QEمحدود به عملیات  اقدامات امریکا در پمپاژ دالر تنها

 های وسیعی را صورت داده است. ( نیز برنامهREPOاستقراضی )
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ه آمریکا در مقابله با پیامدهای اقتصادی ویروس کروناتجربفصل دوم:   

 

های اقتصادی تنها محدود به آمریکا نبوده است و کشورهای دیگر نیز به طور فوری  همچنین محرک 

 اند. به رکود اقتصادی ناشی از کرونا پاسخ داده 

 

 های اقتصادی کشورهای مختلف در پاسخ به بحران کرونامحرک  - 16نمودار 

های فوری،  های مالی )مجموع پرداخت های مربوط به مجموع محرکدر جدول زیر نیز آخرین داده 

نشان داده  نامه های دولتی( اقتصادهای برتر دنیا  ها و ضمانت های تعویق مالیاتی و انواع وام سیاست 

ها انجام شده است. نکته قابل های مالی و انواع هزینه شده است. در این جدول مقایسه انواع محرک 

های توجه این که هزینه فوری آمریکا از دیگر کشورها بیشتر است و آلمان نیز علی رغم سیاست 

 خود محرک مالی تزریق کرده است.  GDP %50ریاضتی بیش از 
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 معاونت پژوهش و فناوری سازمان بسیج دانشجویی

 

 

 های اقتصادی برخی از کشورها به تفکیک هزینه محرک  - 17نمودار

اوراق    %5بانک مرکزی ترکیه نیز خرید اوراق دولتی را تقریبا سه برابر کرده است. تا به حال حدود 

 دولتی در ترازنامه بانک مرکزی ترکیه است. 

 

 ترازنامه بانک مرکزی ترکیه طی بحران کرونا  - 18نمودار
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ه آمریکا در مقابله با پیامدهای اقتصادی ویروس کروناتجربفصل دوم:   

 

همچنین با وجود این که ژاپن در بین کشورهای توسعه یافته بیشترین میزان بدهی عمومی را دارد  

خواهند  می (، آبه گفته بود که طی ده روز بی سابقه ترین محرک مالی را برای مقابله با کرونا  238%)

 درصد هم فراتر خواهد رفت.  10ارائه دهند. این در حالی است که با محرک جدید کسری ژاپن از 

 

 بینی افزایش بدهی ژاپن پیش  -19نمودار 

و  های مالی اقتصادی کرونا، دبه عالوه ذکر این نکته خالی از لطف نیست که ژاپن در کنار محرک

میلیاردی برای    220میلیارد دالر تدارک دید. یک بسته    2.2بسته محرک اقتصادی مجموعا به ارزش  

هایی  میلیاردی برای کارخانه  23.5ها از چین و بازگشت به کشور ژاپن، و یک بسته خروج کارخانه 

ر همه همچنین کاهش نرخ بهره سیاستی د که قصد خروج از ژاپن را داشتند برای این که بمانند. 

 دنیا به یک سیاست اقتصادی بدل شد که بیشتر کشورها به آن روی آوردند. 

 

 کاهش نرخ بهره سیاستی در دنیا - 20نمودار
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ه آمریکا در مقابله با پیامدهای اقتصادی ویروس کروناتجربفصل دوم:   

 

  



 

  

 سوم

به منظور ارائه راهکار برای مقابله با آثار شیوع کرونا الزم است بخش هایی که بیشترین  

سایر بخش های اقتصاد ایران دارند شناسایی شده و سعی شود    پیوند پیشین و پسین را با

با تقویت آن بخش ها هم به توسعه سایر بخش ها کمک کرد و هم از عمیق تر شدن رکود  

 جلوگیری کرد.

 راهکارهای مقابله با آثار

 فصل

 ویروس کرونا در اقتصاد ایران
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 معاونت پژوهش و فناوری سازمان بسیج دانشجویی

 

 قتصاد ایرانراهکارهای مقابله با آثار ویروس کرونا در ا

 انواع اخذ در اقتصادی واحدهای و کسب وکارها در این میان باید توجه داشت که اولویت بندی

 است اساسی فهم یک بر متکی ویروس کرونا،  شیوع اقتصادی پیامدهای کاهش به منظور حمایتها

 واحدهای کسب وکارها و تمام به تسهیالت و حمایتها انواع اعطای حاضر شرایط در اینکه بر مبنی

 نیست مقدور بی تردید دولت محدود مالی منابع به واسطه ویروس،  این شیوع از متأثر اقتصادی

 پیشران کشور،  اقتصاد شکننده  شرایط در که کرد حمایت را تولیدی از واحدهای دسته آن باید و

 به را اقتصادی فعالیتهای سایر در رونق ایجاد آنها موجبات به رونق بخشی و باشند بخشها سایر

 باعث اخیر دهه چند کشور طی بر حاکم بیمار اقتصادی ساختار داشت توجه باید .آورد ارمغان

 توسعه ای مضمون گرفته اند،  رونق کشور در که فعالیتهایی و کسب وکارها از بسیاری گردیده 

 شرایط در بخشها این از حمایتی اقدامات لذا .نکنند اقتصادی رونق به  کمکی و نداشته باشند

 راهکار است،  روبه رو اجرایی و مالی تنگناهای و انواع محدودیتها با دولت که فعلی اضطراری

 خود ضد به و می انجامد پاشی و پول رانت توزیع منابع،  اتالف به تنها و  بود نخواهد کشور نجات

 کند،  حمایت ف را تمامی بخواهد دولت اگر که داشت توجه باید دیگر،  زاویه ای از .میشود بدل

 حیات ادامه برای نیز حمایتها این عمل در که بود خواهد محدود و قطره چکانی به صورت حمایتها

 بود.  نخواهد راهگشا کشور اقتصاد به رونق بخشی کسب وکارها و

به منظور ارائه راهکار برای مقابله با آثار شیوع کرونا الزم است بخش هایی که بیشترین پیوند  

پیشین و پسین را با سایر بخش های اقتصاد ایران دارند شناسایی شده و سعی شود با تقویت آن  

یر بخش ها کمک کرد و هم از عمیق تر شدن رکود جلوگیری کرد. برای  بخش ها هم به توسعه سا 

اقتصاد ایران بهره گرفته شده است.  جدول داده ـ  1390این منظور از جدول داده ستانده سال 

ریزی شده است، برای اولین بار توسط لئونتیف  ستانده، که تحلیل داده ـ ستانده براساس آن پی 

گردید. از آنجا که در این جدول، روابط بین بخشی در اقتصاد به   برای اقتصاد آمریکا ارائه 

ترین صورت ممکن نشان داده شده بود، برای نخستین بار مطالعه ویژگی ساختاری اجزاء  تفصیلی 

هایی نظیر ارائه تصویر چند وجهی  دهنده یک نظام اقتصادی ممکن گردید. در واقع ویژگی تشکیل 

ریزی اقتصادی را باید از جمله دالیل  آن در تجزیه و تحلیل و برنامه  از اقتصاد و کاربردهای متنوع
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 آثار ویروس کرونا در اقتصاد ایرانراهکارهای مقابله با فصل سوم: 

اقبال گسترده نسبت به این تکنیک محسوب نمود، به نحوی که اندک زمانی پس از معرفی آن، 

 بسیاری از کشورها تهیه و تدوین این جداول را در دستور کار قرار دادند. 

خش »ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی«، »ساخت  ب، 1390با استفاده از جدول داده ستانده سال 

فلزات اساسی«، »ساخت محصول از الستیک و پالستیک«، و »ساخت مواد شیمیایی و محصوالت  

شیمیایی« به دلیل آنکه توامان دارای باالترین پیوندهای پیشین و پسین هستند، جزو مهمترین  

 گردند. بخش های اقتصاد ایران محسوب می

رود  یگر از روش هایی که برای شناسایی بخش های کلیدی در اقتصاد به کار میعالوه بر آن یکی د 

استفاده از روش حذف فرضی استراسرت می باشد. در این روش اثر حذف هر یک از بخش های  

اقتصادی را بر ستانده کل اقتصاد ایران با استفاده از جداول داده ستانده اندازه می گیرند. با استفاده 

بخش های زیر به مهم ترین بخش های اقتصاد ایران شناسایی می شود. برای محاسبه  از این روش 

 اقتصاد ایران استفاده شده است.  1390این روش نیز از جدول داده ستانده سال 
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 درصد تغییرات ستانده کل بخش های کلیدی بر اساس نتایج الگو استراسرت  شماره

1 
های حاصل از تصفیه نفت و ساخت کک، فراورده

 ایهای هستهسوخت 
8.7478 

 7.8449 کشاورزی 2

3 
عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و 

 کاالها
7.7272 

 6.4838 هاساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی 4

 5.5687 ساخت مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی 5

 5.3458 هاسایر ساختمان 6

 5.1781 ساخت فلزات اساسی 7

 4.3488 ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر 8

 3.9631 حمل و نقل جاده ای 9

 3.8201 های مسکونیساختمان 10

 استفاده از روش استراسرت مهم ترین بخش های اقتصاد ایران با  - 1جدول 

بخش های اشاره شده در جدول فوق به دلیل بیشترین تاثیر بر ستانده کل، بر اساس الگوی  

شوند. از همین رو بخش های استراسرت به عنوان بخش های کلیدی اقتصاد ایران شناسایی می 

طور که در فصل اول  باشند. البته همان فوق دارای بیشترین اولویت برای سرمایه گذاری در کشور می 

نیز به آن اشاره شد بخش خدمات به دلیل تاثیر پذیری بیشتر از ویروس کرونا متحمل ضرر بیشتری  

شده والزم است که به آن توجه ویژه شود و در مقابل بخش کشاورزی به دلیل سکون ونیاز مفرط  

جدول باال نادیده   عمدتا تاثیر کمی از این ویروس گرفته است و الزم است که بخش کشاورزی در

 گرفته شود. 
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 آثار ویروس کرونا در اقتصاد ایرانراهکارهای مقابله با فصل سوم: 

از همین رو برای طراحی سیاست های حمایتی چه در سمت عرضه و چه در سمت تقاضا، اولویت با 

 بخش های اقتصادی ذکر شده در باال می باشد.

 چالش کلی حمایت های دولت؛ تامین منابع

آن بوده است. با توجه    فروش نفت و مالیات عمده ترین منابع دولتی طی سال های اخیر برای مخارج

به کاهش فروش نفت ایران طی دو سال اخیر، سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی و رکود فعالیت  

های تولیدی و به تبع آن کاهش درآمدهای مالیاتی دولت موجب شده که دولت ایران بیش از سایر  

 ا باشد. کشورها در تنگنا برای طراحی سیاست های حمایتی از مردم و کسب و کاره

هر چند که ایجاد پایه های جدید مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی برای دولت درآمدهایی را به  

همراه دارد اما هرگز به میزان مورد نیاز برای حمایت های دولتی نخواهد بود. در چنین شرایطی  

نظر می رسد. الزم به استقراض از بانک مرکزی و مردم به عنوان تنها راه برای تامین این منابع به 

ذکر است که استفاده از ظرفیت صندوق توسعه نیز به دلیل در دسترس نبودن ارزهای دریافتی  

 عمال همان کارکرد استقراض از بانک مرکزی را دارد. 

 اوراق قرضه

گیرد، چندین سال  که در ایران از طریق اوراق خزانه اسالمی )اخزا( صورت می استقراض از مردم 

است که با تصویب در بودجه به میزان اندک در کشور اجرا شده است و می توان در شرایط فعلی  

استفاده گسترده تری از آن داشت. اما دو نکته در رابطه با استفاده از این اوراق مطرح است: نکته  

اده از این اوراق، نرخ سود اوراق است. الزم است در ابتدای انتشار اوراق سودهای آن  اول در استف

به نحوی باشد که با توجه به انتظار تورمی و همچنین بازدهی سایر بازارها مردم و صندوق های 

سرمایه گذاری به خرید آن ها ترغیب شوند سپس با کاهش جریان نقدینگی در اختیار مردم وکاهش  

بانک مرکزی با انجام عملیات بازار باز نرخ سود این اوراق را کاهش دهد. نکته دوم حجم تورم، 

انتشار اوراق است. با توجه به آنکه فروش اوراق در واقع ایجاد بدهی برای سال های بعد می کند  

حدی  الزم است که دولت در ایران با افق مثبتی از درآمدهای خود مواجه باشد. اگر انتشار اوراق به  

باشد که دولت نتواند درآینده از عهده تسویه آن ها براید می تواند منجر به واگرایی بدهی دولت و  

از بین رفتن اعتبار اسناد بدهی نزد مردم بشود. در چنین شرایطی می توان انتظار ایجاد تورم های 
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حجم سالمت انتشار  گسترده ناشی از استقراض از بانک مرکزی به منظور تسویه این اوراق را داشت.  

اوراق در هر کشور به میزان تولید ناخالص کشور، بدهی های خارجی دولت، مراودات خارجی، شیوه  

حکمرانی بانک مرکزی بر بانک های تجاری، نحوه تخصیص بهره وام ها و... وابسته است. ضروری  

 سی قرارگیرد. است با توجه به موارد ذکر شده این حجم از سوی کارشناسان و دولت مورد برر

 استقراض از بانک مرکزی 

در شرایط معمول خطر استقراض از بانک مرکزی، رشد شدید نقدینگی در کشور و ایجاد تورم به 

تبع آن است. رشد شدید نقدینگی در صورتی ایجاد می شود که بانک ها در ایران با استفاده از پول  

زم است که توجه شود در شرایط فعلی کشور  وارد شده به اقتصاد شروع به وام دهی نمایند. اما ال

که تولید به میزان قابل توجهی کاهش یافته است تمایل بانک ها به وام دهی به دلیل شرایط  

نااطمینانی باال در اقتصاد و ریسک باالی بازگشت وام ها تمایل کمتری به اعطای وام خواهند داشت 

به نظر می رسد تا پایان سال جاری اوضاع به  اما پس از عادی شدن اوضاع و بازگشت فعالیت ها )

وضعیت فعلی بازنگردد( مجددا بانک ها نقدینگی کشور را شدیدا گسترش خواهند داد. از همین  

رو الزم است که نرخ ذخیره قانونی بانک ها تدریجا تا انتهای سال حتی به بیش از نزخ ذخیره قانونی  

شده به اقتصاد نتواند موجب ایجاد تورم شدید در افزایش یافته تا نقدینگی تزریق  98در سال 

 اقتصاد گردد. 

هر چند مواردی مانند مالیات و اوراق قرضه می تواند نقشی در تامین منابع سیاست های حمایتی  

ایفا کند اما حتی در کشورهایی که از اوراق قرضه به سالیان سال است که بهره می برند، استقراض  

 منبع تامین بوده و ایران نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. از بانک مرکزی مهم ترین  

 سیاست های اقتصادی طرف تقاضا

همانطور که ذکر شد برای حمایت از تولید در ایران الزم است هر دو بخش عرضه و تقاضا مورد 

حمایت قرارگیرد در این بخش با دسته بندی مردم به دو گروه دهک های پایین و سایر مردم به  

 بررسی سیاست های طرف تقاضا در ایران پرداخته می شود.  
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 سیاست حمایت از دهک های پایین 

حمایت از اقشار فقیر و دهک های پایین جامعه به دلیل تفاوت در سبک زندگی و کسب درآمد با 

چالش های متفاوتی نسبت به سایر دهک های جامعه رو به رو خواهد بود و عمده سیاست هایی که  

 دولت اعالم می شود عمال برای دهک های متوسط به باالی جامعه کاربرد دارد. از سوی 

 از جمله چالش های این دهک ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 عدم امکان استفاده از اقالم بهداشتی به دلیل قدرت خرید بسیار پایین  •

ز سوی نهادهای  حضور گسترده در بخش غررسمی اقتصاد ایران و عدم امکان شناسایی ا •

 دولتی 

 رژیم غذایی نامناسب  •

 عدم امکان توقف فعالیت اقتصادی و حضور در قرنطینه •

های آلوده مانند زباله های  قرارگیری بیشتر در معرض آلودگی به دلیل مواجه بیشتر با محیط  •

 شهری، عفونی و... 

 ید باالتمرکز باالی جمعیتی به دلیل بهره مندی محدود از زمین و مسکن و نرخ موال •

الزم به ذکر است که برای حمایت از دهک های پایین درآمدی دو مسئله عمده پیش روی سیاست  

گذاران می باشد. مسئله اول نبود آمار و اطالعات دقیق از این بخش از جامعه به منظور حمایت از  

وزارت کار برای به روز رسانی آمار پایگاه داده  ستادی در  آن هاست. برای رفع این مسئله الزم است  

و صحت سنجی آن ها تشکیل شود ضروری است که برای ایجاد این پایگاه داده و تکمیل آن از از  

ظرفیت گروه های جهادی، بسیج مردمی، کمیته امداد و خیریه ها به صورت گسترده استفاده شود.  

انند نقشی حیاتی ایفا کنند تا برای اولین بار در  نیروهای مسلح به ویژه بسیج در این بخش می تو

 ایران این پایگاه داده ایجاد شود. 

عالوه بر آن می توان یک فراخوان عمومی برای این منظور اعالم نمود و از افراد جدید مشروط به  

اجازه دسترسی به اطالعات دارایی ها و حساب های بانکی تمام اعضای خانواده ثبت نام نمود. در  

ین شرایط یکی از راه های شناسایی افراد برای ورود به لیست دهک های پایین بررسی دارایی های  ا

است. پیشنهاد می شود که افرادی که  98افراد و میزان گردش مالی اعضای خانواده طی سال 
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میلیون تومان براورد شود بر اساس جدول   50مجموع دارایی هایی های سرپرست خانواده کمتر از 

 برای ورود به لیست صالحیت سنجی شوند.  زیر

 98گردش مالی حساب های اعضای خانواده در سال   تعداد اعضای خانواده 

 )میلیون تومان(

2 20 

3 25 

4 30 

 35 به باال 5

 شناسایی اقشار ضعیف - 2جدول 

پایگاه داده الزم است که کارت اعتباری به منظور خرید کاالهای اساسی و همزمان با تکمیل 

بهداشتی در اختیار سرپرست خانوار دهک های پایین قرار گیرد و امکان خرید با این کارت اعتباری 

ها صرفا از فروشگاه های منتخب که به این منظور ایجاد شده فراهم گردد. دولت می تواند ابتدای  

را در کارت های اعتباری شارژ نماید. پیشنهاد می شود که این اعتبار با افزایش   هر فصل مبلغی

هزار تومان    200تعداد خانوار افزایش یابد و مبلغ آن برای خانوار دو نفره در هر بار پرداخت کمتر از  

 نباشد. 

 سیاست های حمایتی از سایر دهک های جامعه 

یک اعتبار برای افراد جامعه به منظور کسب مایحتاج   حمایت از سایر اقشار جامعه عموما با ایجاد

خود و جبران قدرت خرید از دست رفته آنان صورت می گیرد. به منظور اعطای اعتبار به افراد  

 جامعه پیشنهاد می شود که دولت از چهار روش ذیل بهره بگیرد.

 پرداخت وام با توثیق یارانه نقدی همراه با تنفس سه یا شش ماهه 

ست بانک ها با وثیقه گرفتن یارانه  نقدی اعضای خانواده وامی حداکثر به مبلغ دو سال از  الزم ا

ماهه )بسته به مبلغ وام( به خانوار اعطا نموده و مبلغ آن   6تا  3یارانه افراد خانواده با تنفس های 

 را از یارانه خانوار کسر نماید. 
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 راداستفاده از ظرفیت سهام عدالت برای وام دهی به اف

از آنجا که فروش گسترده سهام عدالت ازسوی مردم موجب افت شدید ارزش آن می گردد پیشنهاد  

می شود که از سهام عدالت به منظور وثیقه برای وام دهی به افراد استفاده گردد. به همین منظور  

ن وام  صاحبان سهام عدالت می توانند با توثیق تمام یا بخش مشخصی از سهام خود اقدام به گرفت

 از بانک ها نمایند و در صورت عدم بازپرداخت اقساط بانک ها اقدام به فروش این سهام نمایند 

 ایجاد یک بانک عامل تامین مالی خرد در ایران 

های بسیار کوچک را با هدف خوداشتغالی به مردم  ای که وام تامین مالی خرد عبارت است از برنامه

های متداول بانکی برای اقشار فقیر و  ها جایگزین برنامهامهدهد. این برنبسیار فقیر ارائه می 

های بانکی  مندی از وام پذیر جامعه بوده که در نظام بانکی کنونی از شرایط کافی برای بهره آسیب 

 برخوردار نیستند. سازوکارهای استفاده شده در تامین مالی خرد عبارت است از:

انسان فقیر دارای اعتبار ذاتی و برخوردار از استعدادهایی است که با همیاری   وثیقه زدایی: •

شود و از این رو وام دادن به فقرا برای خوداشتغالی و شکوفایی زندگی، بی مالی شکوفا می

نیاز از وثیقه است. استفاده از روش هایی مانند تعهد مشترک )نظارت و فشار همسانان( و  

 ایجاد وثیقه اجتماعی جایگزین وثیقه های متعارف نظام بانکی می شود.  در واقع

با توجه به تنوع خوداشتغالی و چالش های باز پرداخت    تنوع برنامه های پرداخت و بازپرداخت: •

 وام برای فقرا، از طرح های متنوعی استفاده می شود. 

ند و برای خودکفایی وام های خوداشتغالی کوچک هست متناسب سازی دوره بازپرداخت: •

زودبازده کسب و کاری کوچک تعریف می شوند و از این رو متناسب با شرایط خوداشتغالی، 

 دوره بازپرداخت وام به گونه ای تنظیم می شود که فشار متعادلی بر دوش وام گیرنده باشد. 

بیشتر بازپرداخت وام در دوره های هفتگی یا کمتر یا  کاهش مبلغ و تناوب پرداخت اقساط: •

انجام می شود. تأکید بر این است که با کاهش این دوره زمانی، مبلغ قسط کاهش یابد و  

 ارتباط وام گیرنده و وام دهنده تقویت شود. 
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نفره( خودساخته  5هر وام گیرنده متعلق به یک گروه چند نفره ) اعتباردهی مبتنی بر گروه: •

ت معوقات اقساط هم گروهی خود  متشکل از دوستان است. اعضای گروه مسئول باز پرداخ

 نیستند؛ اما به گروهی که یکی از اعضای آن بدهکار است، اعتبار مجدد اعطا نمی شود. 

به همین منظور پیشنهاد می شود یک بانک عامل در ایران مسئول پیاده سازی تامین مالی خرد در  

احی سازوکارهای وام دهی و  ایران گردد. البته الزم به ذکر است که ایجاد چنین بانکی نیازمند طر

 نظارت دقیق است که الزم است به دقت طراحی گردد. 

 حمایت از ایجاد نهادهای پلت فرمی برای وام های فرد به فرد 

( نوعی روش ارائه وام به اشخاص به منظور  P2Pدهی شخص به شخص یا بانکداری فرد به فرد )وام 

ت که به طور مستقیم وام دهندگان را به وام مصرف یا ایجاد کسب کار از طریق خدمات بر خط اس

شوند؛ در نتیجه کند. در بانکداری فرد به فرد موسسات مالی واسطه حذف میگیرندگان مرتبط می

هم وام گیرندگان با نرخ کمتری وام دریافت می کنند، هم وام دهندگان نرخ بیشتری به عنوان سود  

 می گیرند. 

یک دهه از عمر آن می گذرد، در کشورهای مختلف با استقبال  این صنعت نوپا که هم اکنون حدود  

کشور آمریکا، استرالیا، کانادا،  10روبرو شده و برای مدیریت آن، قوانینی وضع شده است. تاکنون 

 اند.انگلیس، آلمان، استونی، سوئد، فرانسه، ژاپن و کره جنوبی در این حوزه ورود کرده 

ها از نوع بی وثیقه و بر اساس  ارائه شده در این نوع سامانه  هایالزم به ذکر است که اغلب وام 

تعیین   شود اما در مواردی نیز با وثیقه گرفتن صورت می پذیرد. اعتبارسنجی مشتریان انجام می

اعتبار وام گیرندگان با استفاده از روش های ارزیابی ریسک انجام می شود. ارزیابی ریسک اعتباری  

 پذیرد:شاخص زیر صورت می 6مبنای  ها معموال بردر سامانه

های قضایی استعالم شده و مواردی همچون  در این گزارشات از دادگاه   تهیه گزارشات عمومی: •

های فساد اقتصادی  های مالی در دادگاه ورشکستگی، سلب حق مالکیت و محکومیت 

وام    شود. طبیعی است که وجود هر یک از این موارد، ریسک وام شخص متقاضیبررسی می 

 دهد.را افزایش می 
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این عدد در سابقه اعتباری افراد موجود است و به این معنا است    های اعتباری:تعداد پرس و جو  •

که در یک دوره معین معموال شش ماهه، شخص چه تعداد درخواست اعتبار از وام دهندگان 

زان که این  ها و سایر موسسات اعتباری( کرده است. هر میسرمایه)اشخاص انفرادی، بانک

عدد باالتر باشد بدین معنا است که شخص درخواست خطوط اعتباری بیشتری کرده است 

و در نتیجه نیاز مبرم به اعتبار دارد و کسی مایل به تامین اعتبار وی نیست. از این رو درجه  

 ریسک باالتری دارد. 

وجود دارد. هر چه  برای هر شخص یک سقف اعتبار درصد استفاده از میزان اعتبار تعیین شده: •

اعتبار استفاده شده شخص به این میزان سقف نزدیک تر باشد بدین معنا است که شخص  

 زیر دیون بیشتری قرار دارد. 

بدین معنا است که هر شخص چه میزان درآمد خود را باید به پرداخت    نسبت بدهی به درآمد: •

های مسکن، خودرو، لوازم  م ها شامل بازپرداخت اقساط واها اختصاص دهد. این بدهی بدهی 

 خانگی و سایر اعتبارات تعهدی می باشد. 

برابر با تفاضل کل میزان اعتبار گرفته شده شخص از میزان اعتبار   میزان اعتبار وصول نشده: •

دهد که شخص در انتهای دوره اعتبار چه میزان را نتوانسته  بازپرداختی وی است. نشان می

ین عدد با توجه به شرایط اقتصادی هر کشور، متفاوت است.  است بازگرداند. مقدار معمول ا 

هزار دالر است و اعداد بیشتر از این   100به عنوان مثال در آمریکا مقدار رایج این عدد 

مقدار، به معنای میزان اعتبار وصول نشده باالتر و در نتیجه بدهی باالتر و در پایان ریسک  

 باالتر است. 

ستاندارد برای محاسبه درجه ریسک اشخاص است. اطالعات  فیکو یک روش ا : FICOنمره  •

الزم برای محاسبه این شاخص عبارتند از سطح فعلی بدهیها، کیف سابقه پرداخت بدهیها، 

انواع اعتبارات استفاده شده توسط شخص، مدت زمان استفاده از اعتبارت و اعتبارت جدید  

  850الی  300یک نمره بین  سه ماه اخیر و در حال درخواست. این روش به هر شخص

، یک نمره 650شود. به طور معمول نمره باالی گفته می  FICOدهد. به این نمره، نمره می

 خوب برای اخذ اعتبار است 

برای ایجاد چنین پلت فرم هایی که می توانند در غالب موسسات مالی و یا حتی بانک نیز باشند 

 تی برای ایجاد این پلت فرم ها ایجاد نماید.  الزم است بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تسهیال
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 سیاست های اقتصادی طرف عرضه

همانطور که ذکر شد برای حمایت از تولید و جلوگیری رکود فزاینده در ایران الزم است سیاست  

 هایی به منظور حمایت از کسب و کارها در نظر گرفته شود. 

 اصول حمایت از کسب و کارها

میان   اقتصادی توسعه برنامه های و جهت گیریها اساس بر اولویت حائز هایانتخاب کسب وکار  •

 بلندمدت و مدت

 دیگر بحران های با را کشور بلندمدت در اقتصاد،  کوتاه مدت نجات راستای در حمایتی اقدامات  •

 نسازد  مواجه

 نظر در با همزمان میان مدت،  و کوتاه مدت زمانی بازه  دو در سیاستهای و اقدامات طبقه بندی  •

 واقعبینانه  بدبینانه و سناریوهای گرفتن

به  تسهیالت  و حمایتها ارائه میزان و نحوه  خصوص در عمومی اطالع رسانی و شفاف سازی  •

فرصت طلبانه و اعالم کسانی که دریافت کننده  رفتارهای بروز و از رانتجویی جلوگیری منظور

 تسهیالت هستند. 

 رانت  توزیع  از جلوگیری و کمکها نحوه  بر حداکثری نظارت برای سازوکاری طراحی  •

 عدم پرداخت نقدی مستقیم به کسب و کارها    •

 پیشنهادات برای سیاست های طرف عرضه 

در زنجیره تأمین آنها اختالل ایجاد  ها و عوارض گمرکی آن دسته از کاالهایی که کاهش هزینه •

 شده یا عرضه آنها در بازار دچار کمبود شده است. 

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

 دیده. وکارهای آسیب کسب

جهت اتخاذ   های تأمین مالیهای بازار سرمایه )انتشار اوراق( و سایر روش استفاده از ظرفیت  •

 هایی برای تأمین نقدینگی واحدهای اقتصادی؛  روش 

های دولتی که با توجه به شرایط  های طرف قرارداد با دولت یا شرکت تمدید مدت قرارداد شرکت  •

 .اند به تعهدات خود عمل نمایندحاکم بر بازار نتوانسته 
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های  برای بنگاه   1399بهار  و    1398بخشودگی نیمی از حق بیمه سهم کارفرما مربوط به اسفندماه   •

 اقتصادی بخش خصوصی و اصناف، مشروط به عدم تعدیل نیروی کار توسط بنگاه.

    ( درخصوص اقساط بانکی 1399تا پایان خردادماه    1398و ارائه تنفس چهارماهه )اسفندماه  امهال   •

 های اقتصادی بخش خصوصی و اصناف، مشروط به شرایطی مشخص. بنگاه 

  1399تا پایان خردادماه  1398تمدید یا تجدید کلیه مجوزهای کسب یا کار )که طی اسفندماه   •

وکار و بدون نیاز به مراجعه  به عدم تخلف صاحب کسب  شود(، برای یک دوره، مشروطمنقضی می 

 .به ادارات دولتی و بدون نیاز به اخذ گواهی پرداخت مالیاتی

به تاریخ  1398افزوده مربوط به دوره چهارم سال تعویق سررسید پرداخت مالیات بر ارزش  •

31 /2 /1399 . 

های  ارم قانون مالیاتاالجرا شدن کلیه عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهموقوف   •

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

عدم نیاز به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی جهت صدور یا تجدید پروانه    •

های مستقیم تا پایان تیرماه سال  ( قانون مالیات 186کسب یا کار اشخاص حقیقی موضوع ماده )

1399 . 

اعتراض به برگ تشخیص و برگ مطالبه و همچنین مهلت رسیدگی اداره  افزایش دوبرابری مهلت   •

 گردد(. ابالغ شده یا می 1399ماهه سال 6و  1398امور مالیاتی )اوراقی که در اسفند سال 

بخشودگی جرائم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب   •

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

های ( قانون مالیات272اضافه شدن سه ماه به مهلت تسلیم گزارش حسابرسی موضوع ماده )  •

 . 1399مستقیم در سال 

ها و توجه به محدودیت منابع دولت و همچنین یکسان نبودن شرایط بنگاه شایسته ذکر است با 

وکارها در منتفع یا متضرر شدن از شرایط فعلی، الزم است برای برخی تخفیفات یا  کسب

 ای یا بانکی شروطی در نظر گرفته شود ازجمله:های مالیاتی، بیمه بخشش

 اند. دچار کاهش شدید در فروش شده  وکارهایی که با ارائه اسناد مثبتهها و کسببنگاه  -

های خود را  های بانکی و دارایی هایی که اجازه دسترسی به اطالعات مربوط به کلیه حساببنگاه  -

 وکارها(. به دولت داده باشند )جهت جلوگیری از کتمان احتمالی اطالعات توسط برخی کسب 
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ر( خود نمایند مطابق  وکاهایی که اقدام به تفکیک حساب شخصی و حقوقی )کسب بنگاه  -

 دستورالعمل ابالغی بانک مرکزی. 

 اند. هایی که کارکنان خود را اخراج نکرده یا کمترین تعدیل در نیروی کار را داشته بنگاه  -

 کشاورزی بخش در غذا تولید زنجیره  تکمیلی  صنایع از حمایت  •

 کشور  جغرافیای در جابه جایی  مبتنی بر کشاورزی فعالیتهای از حمایت  •

  :6های بخشهای دولتی و نهادهای مرتبط در بخش مسکن می تواند شامل موارد ذیل باشد حمایت •

استیجاری به مستاجران، ارایه گزینه های حمایتی به مستاجران شامل: امکان پرداخت وام  -

ماهه مدت قراردادهای    3معافیت یک ماهه اجاره بها امالک دولتی و نهادهای عمومی ، تمدید  

 جاری امالک دولتی و نهادهای عمومی بدون افزایش اجارهبها 

ماه نخست   تمدید عدم افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی از دو ماه ابتدای سال به شش -

 1399سال 

سود و افزایش مدت بازپرداخت وام های بانکی برای هر سوی عرضه و تقاضای کاهش نرخ  -

 مسکن

 ماهه اقساط سازندگان و خریدارن مسکن بر حسب میزان آسیب پذیری  6تا   3تنفس    -

تکمیل اصالح و ارتقای سامانه اطالع رسانی امالک و مستغالت وزارت راه و شهرسازی برای    -

 مبتنی بر معامالت واقعی کشف قیمت واقعی برای متقاضیان 

 بخشودگی حق بیمه کارگاه های ساختمانی به میزان دوماه   -

 و اعتباری صورت به ملی ناخالص تولید  درصد 5 حداقل( بنگاهها برای نقدینگی  تامین •

 ازطریق:  )جبرانی

و دریافت   1399وصولی های دولت از بنگاه های اقتصادی به شرح زیر از تیر تنفس یک ساله  -

در مالیات بر عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات تکلیفی ، بیمه تأمین   1400آنها در سال 

 اجتماعی سهم کارفرما، آب و برق و گاز 

 1398سوم سال   اعطای تسهیالت سرمایه در گردش معادل فروش اعالمی در اظهار نامه فصل -

 معافیت پرداخت اجاره بهای امالک و مستغالت دولت برای فعاالن اقتصادی  -

 
 مسکن، دفتر مطالعات زیر بنایی،مرکز پژوهشهای مجلس شورای  بخش بر کرونا ویروس اثرات ابعاد بررسی   )22 (کرونا وسویر شیوع با مقابله . برگرفته از گزارش : درباره  6

 .1399،فروردین 25016973اسالمی،شماره مسلسل
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 تقسیط عوارض شهرداری ها برای همه فعالین کسب وکار -

 ماه برای کلیه صاحبان حرف خوش حساب 12تقسیط  حاملهای انرژی از پایان بحران به مدت  -
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 جمع بندی

به   حمایتها انواع اخذ در اقتصادی واحدهای  و کسب وکارها باید توجه داشت که اولویت بندی

 بر مبنی است اساسی فهم یک بر متکی ویروس کرونا،  شیوع اقتصادی پیامدهای کاهش منظور

 اقتصادی واحدهای کسب وکارها و تمام به تسهیالت و حمایتها انواع اعطای حاضر شرایط در اینکه

 آن باید و نیست مقدور بی تردید دولت محدود مالی منابع به واسطه ویروس،  این شیوع از متأثر

 سایر پیشران کشور،  اقتصاد شکننده  شرایط در  که کرد حمایت را تولیدی از واحدهای  دسته

 ارمغان به را اقتصادی فعالیتهای سایر در رونق ایجاد آنها موجبات به رونق بخشی و باشند بخشها

 گردیده  باعث اخیر دهه چند کشور طی بر حاکم بیمار اقتصادی ساختار داشت توجه باید .آورد

نداشته   توسعه ای مضمون گرفته اند،  رونق کشور در که فعالیتهایی و کسب وکارها از بسیاری

 اضطراری شرایط در بخشها این از حمایتی اقدامات لذا .نکنند اقتصادی رونق به کمکی و باشند

 کشور نجات راهکار است،  روبه رو اجرایی و مالی  تنگناهای و انواع محدودیتها با دولت که فعلی

 .میشود بدل خود ضد به و می انجامد پاشی و پول رانت توزیع منابع،  اتالف به تنها و بود نخواهد

به  حمایتها کند،  حمایت ف را تمامی بخواهد دولت اگر که داشت توجه باید دیگر،  زاویه ای از

کسب  حیات ادامه برای  نیز حمایتها این عمل در که بود خواهد محدود و قطره چکانی صورت

 بود.  نخواهد راهگشا کشور اقتصاد به رونق بخشی وکارها و

به منظور ارائه راهکار برای مقابله با آثار شیوع کرونا الزم است بخش هایی که بیشترین پیوند  

پیشین و پسین را با سایر بخش های اقتصاد ایران دارند شناسایی شده و سعی شود با تقویت آن  

 و هم از عمیق تر شدن رکود جلوگیری کرد. بخش ها هم به توسعه سایر بخش ها کمک کرد 

بخش »ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی«، »ساخت  ، 1390با استفاده از جدول داده ستانده سال 

فلزات اساسی«، »ساخت محصول از الستیک و پالستیک«، و »ساخت مواد شیمیایی و محصوالت  

و پسین هستند، جزو مهمترین  شیمیایی« به دلیل آنکه توامان دارای باالترین پیوندهای پیشین 

 گردند. بخش های اقتصاد ایران محسوب می

رود  عالوه بر آن یکی دیگر از روش هایی که برای شناسایی بخش های کلیدی در اقتصاد به کار می

استفاده از روش حذف فرضی استراسرت می باشد. در این روش اثر حذف هر یک از بخش های  

اد ایران با استفاده از جداول داده ستانده اندازه می گیرند. با استفاده اقتصادی را بر ستانده کل اقتص
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از این روش بخش های زیر به مهم ترین بخش های اقتصاد ایران شناسایی می شود. برای محاسبه  

 اقتصاد ایران استفاده شده است.  1390این روش نیز از جدول داده ستانده سال 

ع دولتی طی سال های اخیر برای مخارج آن بوده است. با توجه  فروش نفت و مالیات عمده ترین مناب

به کاهش فروش نفت ایران طی دو سال اخیر، سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی و رکود فعالیت  

های تولیدی و به تبع آن کاهش درآمدهای مالیاتی دولت موجب شده که دولت ایران بیش از سایر  

 ست های حمایتی از مردم و کسب و کارها باشد. کشورها در تنگنا برای طراحی سیا

هر چند که ایجاد پایه های جدید مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی برای دولت درآمدهایی را به  

همراه دارد اما هرگز به میزان مورد نیاز برای حمایت های دولتی نخواهد بود. در چنین شرایطی  

زانه اسالمی( به عنوان تنها راه برای تامین این منابع به  استقراض از بانک مرکزی و مردم )اوراق خ

نظر می رسد. الزم به ذکر است که استفاده از ظرفیت صندوق توسعه نیز به دلیل در دسترس نبودن  

ارزهای دریافتی عمال همان کارکرد استقراض از بانک مرکزی را دارد. اما دو نکته در رابطه با استفاده 

ست: نکته اول در استفاده از این اوراق، نرخ سود اوراق است. الزم است در از این اوراق مطرح ا

ابتدای انتشار اوراق سودهای آن به نحوی باشد که با توجه به انتظار تورمی و همچنین بازدهی سایر  

بازارها مردم و صندوق های سرمایه گذاری به خرید آن ها ترغیب شوند سپس با کاهش جریان 

ار مردم وکاهش تورم، بانک مرکزی با انجام عملیات بازار باز نرخ سود این اوراق  نقدینگی در اختی

را کاهش دهد. نکته دوم حجم انتشار اوراق است. با توجه به آنکه فروش اوراق در واقع ایجاد بدهی  

برای سال های بعد می کند الزم است که دولت در ایران با افق مثبتی از درآمدهای خود مواجه  

اگر انتشار اوراق به حدی باشد که دولت نتواند درآینده از عهده تسویه آن ها براید می تواند باشد.  

 منجر به واگرایی بدهی دولت و از بین رفتن اعتبار اسناد بدهی نزد مردم بشود. 

در شرایط معمول خطر استقراض از بانک مرکزی، رشد شدید نقدینگی در کشور و ایجاد تورم به 

رشد شدید نقدینگی در صورتی ایجاد می شود که بانک ها در ایران با استفاده از پول  تبع آن است.  

وارد شده به اقتصاد شروع به وام دهی نمایند. اما الزم است که توجه شود در شرایط فعلی کشور  

که تولید به میزان قابل توجهی کاهش یافته است تمایل بانک ها به وام دهی به دلیل شرایط  

ی باال در اقتصاد و ریسک باالی بازگشت وام ها تمایل کمتری به اعطای وام خواهند داشت نااطمینان

اما پس از عادی شدن اوضاع و بازگشت فعالیت ها )به نظر می رسد تا پایان سال جاری اوضاع به  
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وضعیت فعلی بازنگردد( مجددا بانک ها نقدینگی کشور را شدیدا گسترش خواهند داد. از همین  

م است که نرخ ذخیره قانونی بانک ها تدریجا تا انتهای سال حتی به بیش از نزخ ذخیره قانونی  رو الز

افزایش یافته تا نقدینگی تزریق شده به اقتصاد نتواند موجب ایجاد تورم شدید در  98در سال 

 اقتصاد گردد. 

وند. در سمت  برای حمایت از تولید الزم است که هر دو سمت عرضه و تقاضا مورد حمایت واقع ش

تقاضا بهتر است که به دلیل اختالف قابل توجه در سبک زندگی و کسب درآمد تفاوتی میان اقشار 

فقیر و دهک های پایین جامعه و سایر دهک های جامعه قائل شد. برای حمایت از دهک های پایین  

اطالعات  درآمدی دو مسئله عمده پیش روی سیاست گذاران می باشد. مسئله اول نبود آمار و 

ستادی دقیق از این بخش از جامعه به منظور حمایت از آن هاست. برای رفع این مسئله الزم است 

در وزارت کار برای به روز رسانی آمار پایگاه داده و صحت سنجی آن ها تشکیل شود ضروری است  

می، کمیته که برای ایجاد این پایگاه داده و تکمیل آن از از ظرفیت گروه های جهادی، بسیج مرد

امداد و خیریه ها به صورت گسترده استفاده شود. نیروهای مسلح به ویژه بسیج در این بخش می 

 توانند نقشی حیاتی ایفا کنند تا برای اولین بار در ایران این پایگاه داده ایجاد شود. 

مشروط به  عالوه بر آن می توان یک فراخوان عمومی برای این منظور اعالم نمود و از افراد جدید 

 اجازه دسترسی به اطالعات دارایی ها و حساب های بانکی تمام اعضای خانواده ثبت نام نمود. 

حمایت از سایر اقشار جامعه عموما با ایجاد یک اعتبار برای افراد جامعه به منظور کسب مایحتاج  

به افراد   خود و جبران قدرت خرید از دست رفته آنان صورت می گیرد. به منظور اعطای اعتبار 

 جامعه پیشنهاد می شود که دولت از چهار روش ذیل بهره بگیرد.

 پرداخت وام با توثیق یارانه نقدی همراه با تنفس سه یا شش ماهه •

 استفاده از ظرفیت سهام عدالت برای وام دهی به افراد •

 ایجاد یک بانک عامل تامین مالی خرد در ایران  •

 وام های فرد به فرد  حمایت از ایجاد نهادهای پلت فرمی برای •

همانطور که ذکر شد برای حمایت از تولید و جلوگیری رکود فزاینده در ایران الزم است سیاست  

هایی به منظور حمایت از کسب و کارها )طرف عرضه( در نظر گرفته شود. حمایت از کسب و کارهای  
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 و جهت گیریها اساس بر یتاولو  حائز انتخاب کسب وکارهای ایرانی نیز با باید با اصولی از جمله:

 کوتاه مدت نجات راستای در حمایتی بلندمدت، اقدامات و میان مدت اقتصادی توسعه برنامه های

 سیاستهای و اقدامات نسازد، طبقه بندی مواجه دیگر بحران های با را کشور بلندمدت در اقتصاد، 

 بدبینانه و سناریوهای گرفتن نظر در با همزمان میان مدت،  و کوتاه مدت زمانی بازه  دو در

 تسهیالت و حمایتها ارائه میزان و نحوه  خصوص در عمومی اطالع رسانی و واقعبینانه، شفاف سازی

فرصت طلبانه و اعالم کسانی که دریافت کننده  رفتارهای بروز و از رانتجویی جلوگیری به منظور

 توزیع از جلوگیری و کمکها نحوه  بر حداکثری نظارت برای سازوکاری تسهیالت هستند، طراحی 

رانت و عدم پرداخت نقدی مستقیم به کسب و کارها. به همین منظور نیز می توان پیشنهاداتی  

برای حمایت از کسب و کارها ارائه داشت که به تفصیل در بخش پیشنهادات ارائه شده است. 
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