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 9911 مهرماه  

 

 یزدکانون تفکر اقتصاد  

  

 3بیانیه شماره 

 

مدیریت ابعاد اقتصادی بحران کرونا : موضوع  

    با تأکید بر مشاغل غیررسمی

 
 (1.3نسخه )

 

 

 مقدمه 

 جاا   بر زندگی مردم مختلف ابعاد بر فراوانی آثار سرعت به و شد کشور وارد 9911 سال ماه بهمن از( 91 کووید) کرونا ویروس

دارد؛ باه   کشور بر عهاده  در آمده پیش شرایط  جانبه همه مدیریت انکارناپذیر  در و مهم نقش دولت، شرایطی چنین در. گذاشت

 مدت و بلندمادت آثاار   میان، مدت کوتاه شیوع کرونا در. است اقتصاد  بعد، شرایط این از متأثر دابعا ترین مهم از ویژه اینکه یکی

 و مقابله درصدد ها دولت که متعاقباً کرد وارد ایران اقتصاد جمله از جهانی اقتصاد به فراوانی جبران غیرقابل و جبران قابل اقتصاد 

باه تبیاین    9911در همین راستا، کانون تفکر اقتصاد دانشگاه یزد طی شاش مااه نیماه اول ساال      .هستند آن ها  آسیب از پیشگیر 

 .شود ا  از آن به صورت بیانیه حاضر ارائه می موضوع و راهکارها  موجود و پیشنهاد  پرداخته که چکیده

 موجود وضع تبیین -1

 اقتصاد جهان و کرونا 

o  ها  اقتصاد  و توسعه  المللی نظیر سازمان همکار  ها  نهادها  بین بینی پیش :جهانی اقتصادرشد(OECD ) و یا مؤسسۀ

، المللی و اندیشمندان توجه شیوع کرونا بر رشد اقتصاد  دارد؛ تا آن جا که بسیار  از نهادها  بین مشاورۀ مکنز  نشان از اثر قابل
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دهد که  ها  مختلف نشان می برآوردها در گزارش. دانند سابقه می به بعد، بی 9191را از زمان بحران بزرگ دهه  این افول اقتصاد

 .یابد درصد کاهش می -5/9تا  2رشد اقتصاد  جهانی بسته به سناریوها ِ محتمل به سطح 

o داده و میزان اشتغال به شکل تعدیل نیرو، افتِ رشد اقتصاد جهانی، اشتغال نیرو  کار را هم تحت تأثیر قرار  :اشتغال جهانی

کاهش جذب نیرو  جدید، کاهش ساعت کار نیروها  در حال اشتغال و توقف کار خویش فرمایان کاهش شدید  را تجربه 

 ساعات سال میالد  جار  اول ماهۀ سه در ،2121 ژوئن  91در  (ILO)کار  المللی بین سازمان برآوردها  اساس بر. کرده است

 سال چهارم ماهۀ سه به نسبت وقت تمام شغل میلیون 955 کاهش یافته که معادل از دست رفتن درصد 4/5 جهانی حدود کار 

 معادل) جهانی کار ساعات در درصد  94 کاهش با 2121سال میالد   دوم ماهۀ  این وضعیت بحرانی در سه. میالد  است 2191

 . تشدید شده است( وقت تمام شغل میلیون 411

o برآوردها   طبق :اشتغال غیررسمی در جهانILO هستند غیررسمی کارگران زمرۀ در جهان کل در نفر میلیارد دو از بیش 

نیافته بیشتر است،  البته سهم مشاغل غیررسمی در کشورها  توسعه. دهندرا تشکیل می جهان کارگران کل از درصد 22 از بیش که

 ها  بررسی بر اساس. دند تشکیل می درآمد را کم اشتغالِ کشورها  درصد 11 از بیش به طور  که این مشاغل طبق برآوردها

 و آفریقایی اروپایی، آسیایی، کشورها  داخلی ناخالص در تولید کارگران از بخش سهم این جهانی، بانک جمله از نهادهایی

 .است درصد 41 از بیش التین آمریکا 

o کارگران فعال در حوزه غیررسمی عمدتاً تحت پوشش هیچ نوع حمایت اجتماعی از جمله : پذیری مشاغل غیررسمی آسیب

 1 نی، حدودمطابق با برآوردها  بانک جها. ها از بحران کرونا قرار دارند در معرض بیشترین آسیب ،بیمه نیستند و در نتیجه

 .آید عمل به غیررسمی در مقابل کرونا کارگران از ها  اولیه و ضرور  تا حمایت است الزم بودجه جهان سطح در دالر تریلیون

 کارگران اصلی بخش زنان،. دارند نسبت به مردان پذیرتر  آسیب بسیار وضعیت زنان غیررسمی، کارگران میان به عالوه، در

 و دستفروشی خانگی، خدماتی، غیررسمی مشاغل در دهند که می شکل را متوسط درآمد با یا رآمدد کم کشورها  در غیررسمی

 .هستند کار به مشغول آن نظایر

o طبق گزارش  :جوانان و اشتغال غیررسمیILO میلیون 971 مجموعاً. ترین قربانیان بحران کرونا خواهند بود جوانان بزرگ 

 بیشترین بحران با وقوع که داشتند کار به اشتغال هایی بخش در شاغل، جوانِ 91 زا  هربه ا نفر 4 از بیشتر یعنی جوان کارگر

 که در حالی  هستند، مشغول غیررسمی مشاغل به جهان در جوان کارگران از( میلیون 921 یا) درصد 77 تقریباً. دیدند را آسیب

رسمیت جوانان  عبارت دیگر، نرخ عدم به .دارند اشتغال مشاغل این به( باالتر و سال 25) بزرگسال کارگران از درصد 21 حدود

 برا  شایسته مشاغل جهانی بنیاد شرکا  و ILO توسط که دیگر  جدید جهانی همچنین پیمایش .بیشتر از بزرگساالن است

 مواجه کار توقف کرونا با بحران شروع زمان از مورد بررسی جوان 2 هر در جوان یک از بیش دهد  می نشان گرفته، انجام جوانان

 .است یافته کاهش درصد 29 حدود کار ساعات اند، مانده باقی اشتغال در که جوانانی میان در ند وشد

 

 اقتصاد ایران و کرونا 

 در برجام از آمریکا خروج دنبال به کشور اقتصاد که یافت گسترش ایران در شرایطی در کرونا بحران :رشد اقتصادی ایران 

 سال نخست ماهۀ 1 در واقع، در. بود گریبان  به  دست جد  مشکالت با ،تجار  و مالی نفتی، ها  تحریم بازگشت و 9917 سال

بنابراین با شیوع کرونا،  .رسید به صفر تقریباً نفت بدون اقتصاد  رشد و درصد -2/7به  اقتصاد  رشد( قبل از شیوع کرونا) 9911
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نسبت به فصل مشابه سال قبل رشد  9911بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در بهار . تر  مواجه شد ایران با شرایط بغرنج

 . پیدا کرده استدرصد تنزل  -7/9رشد بدون نفت  و درصد -5/9اقتصاد  به 

 طور مستقیم  وکارهایی که به بر اساس گزارش معاونت اقتصاد  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کسب :اشتغال در ایران

 مربوط اقتصاد  ها  ها  فرهنگی، آموزشی و تفریحی، فعالیت لدار ، فعالیتمانند گردشگر ، هت)تأثیر کرونا قرار گرفتند  تحت

میلیون و  4درصد از کل مشاغل کشور را تشکیل داده که حدود  21تقریباً ( ها غذایی و خدماتی نظیر آرایشگاه مواد اصناف به

میلیون نفر از شاغالن کشور  4/2تا  1/2ها  مجلس بین  همچنین، طبق گزارش مرکز پژوهش. گیرند هزار نفر را در بر می 191

 .تحت تأثیر بحران کرونا قرار خواهند گرفت

 کشور در( بیمه بدون) غیررسمی و رسمی مشاغل مورد در رسمی آمارها  ،کلی طور به :گستره مشاغل غیررسمی در ایران 

 میانگین طور به که کرده اعالم غیررسمی و رسمی مشاغل ساختار تحلیل در مجلس ها  پژوهش مرکز حال این با. نیست موجود

 دارا  مردان از درصد 51 زنان و درصد 22، 9917 سال در. دهند می تشکیل غیررسمی مشاغل را کشور اشتغال از درصد 21

به هر حال این  .بودند زنان آن درصد 91 حدود در و مرد کشور غیررسمی شاغالن از درصد 19همچنین . بودند غیررسمی مشاغل

این گروه در معرض بیشترین  ،بنابراین. ها تعریف شده است افراد نه به طور مشخص شناسایی شده و نه چتر حمایتی برا  آن

مقرر  بیکار  ناشی از کرونا مختص افراد مشمول قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمۀ . ها در اثر کرونا هستند آسیب

 در نفر هزار 155 طبق آخرین آمارها  موجود، مجموعاً. دهند بیکار  است که بخشی از مشاغل رسمی را به خود اختصاص می

از  .شدند شناخته مشمول اولیه پاالیش در ها آن از نفر هزار 792 که  کرده نام ثبت ثبت درخواست بیمۀ بیکار  کرونا سامانۀ

توجهی از افراد متأثر از کرونا در بخش غیررسمی فعالند و تحت پوشش بیمه بیکار  نیستند نیاز به  آنجایی که تعداد زیاد و قابل

 .ا  دارند توجه ویژه

 

 ن یزد و کرونااقتصاد استا 

 بیش از نیمی . استان با باالترین نرخ بیکار  در کشور بوده است 5جز  9911استان یزد در سال  :معضل بیکاری در استان یزد

 ،بنابراین .شوند پذیرترین مشاغل در مواجهه با کرونا محسوب می از مشاغل در استان یزد مشاغل خدماتی هستند که جزء آسیب

درصد  سال گذشته در مقابل افزایش درآمد  41ضمن آنکه تورم حدود . ار  در استان یزد اهمیت داردتوجه ویژه به بحث بیک

ها  پایین  طبیعی است که آسیب جد  در این شرایط به دهک. درصد  در کل کشور نشان از کاهش قدرت خرید دارد 21

 .شود درآمد  وارد می

 از ها استان برخی در و بوده درصد 51 باال  کشور ها  استان اکثر در غیررسمی اشتغال سهم :مشاغل غیررسمی در استان یزد 

طبق  .است باالتر بسیار( درصد 71)بلوچستان  و سیستان و( درصد 72) شمالی خراسان ،(درصد 79) غربی آذربایجان جمله

از  .کشور را دارد ها  استان میان در غیررسمی مشاغل سهم درصد کمترین 5/95با  یزد استان ،ها  مجلس گزارش مرکز پژوهش

 از غیررسمی مشاغل سهم بودن از پایین حاکی استانی برش در غیررسمی مشاغل بند  طبقه لحاظ به کار بازار ها  شاخص اینرو،

 نیازمند اجتماعی رفاه با مرتبط اقتصاد ِ دیگر ها  شاخص لحاظ به موضوع این ،حال این با. است یزد استان در اشتغال کل

 درصد  99 سهم( درصد 51 حدود) استان اشتغال کل از خدمات بخش باال  سهم به توجه به عالوه، با. است مجزا ها  تحلیل

 ها  بحران در پذیر  آسیب کاهش برا  بررسی دقیق و اهمیت بوده حایز استان خدمات بخش اشتغال کل از غیررسمی مشاغل
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 مشکالت دچار کرونا بحران جریان در خدمات بخش در واقع، مشاغل. طلبد را می ویروس کرونا نظیر احتمالی بعد  محیطی

است که  درصد 51 باال  کشور ها  استان از نیمی از بیش در خدمات بخش اشتغال کل از غیررسمی اشتغال سهم. اند شده زیاد 

 .یت موضوع استگویا  اهم

 سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکار  کرونا در نفر هزار 155 مجموعاً ،همان طور که بیان شد :عدم پوشش مشاغل غیررسمی 

هزار نفر و  7/91این ارقام برا  استان یزد به ترتیب  .شدند شناخته مشمول اولیه پاالیش در ها آن از نفر هزار 792 که  کرده نام ثبت

درصد از کل بیکاران  7طور میانگین تنها حدود   به ها  اخیر از آنجایی که بیمۀ بیکار  در کشور در سال. هزار نفر بوده است 97

کنندگان در سامانه  نام به اثرات گستردۀ بحران بر اشتغال کشور، تأمل بر شمار ثبت را تحت پوشش داشته و با توجه کشور 

شش بیمه بیکار  توجهی از افراد متأثر از کرونا در بخش غیررسمی که تحت پو تأییدکنندۀ این مدعاست که تعداد زیاد و قابل

 .نیستند نیاز به سیاست حمایتی دارند

 

 شده اقدامات اقتصادی انجام -2

 و اقشار از حمایت و همچنین برا  (یزد استان ،آن ذیل در و) کشور اقتصاد  مشکالت حل برا  را اقداماتی مجموع در دولت

  :کرد اشاره زیر موارد به توان می که داده انجام اند، دیده آسیب کشور در کرونا ویروس شیوع جریان در که مشاغلی

 برا  کوچک ها  بنگاه مالیات مشمول درآمد سقف :مالیاتی های تخفیف و مالیات از معاف درآمدهای سقف افزایش 

 .یافت افزایش تومان میلیون 511 به 911 از اشخاص حقوقی و تومان میلیون 211 به 911 از حقیقی اشخاص

 رسته فعالیت که بیشترین  94ارفرمایان برا  ک سهم اجتماعی تامین بیمه حق :اجتماعی تامین بیمه حق ماهه سه تعویق

 .ماه به تعویق افتاد آسیب را از کرونا دیده بودند سه

 بیکار این بحران بر اثر که مقرر شد افراد مشمول قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمۀ بیکار  :بیکاری پرداخت بیمه 

 .پیدا کنند را بیکار  بیمه قانون از استفاده امکان ماه بدون بررسی،  شوند، به مدت سه

 هزار 9 حدود شده ندارند، مقرر کار رسمی قرارداد که دستفروشان مثل افراد  در خصوص :فرمایان تسهیالت به خویش 

 .یابد اختصاص تسهیالت ارائه و بیکار  بابت پرداخت منظور به سرمایه تومان میلیارد

 رکود با شد می بینی پیش که وکارها کسب برق و آب قبوض هزینه پرداخت :برق و آب قبوض هزینه پرداخت تعویق 

 .افتاد تعویق به شوند، مواجه

 کرونا ویروس شیوع جریان در که مشاغل برخی الحسنه قرض تسهیالت اقساط :الحسنهقرض های وام ماهه سه امهال 

 زمان به کارمزد و جریمه هرگونه وضع بدون 9911 اردیبهشت و فروردین و 9911 اسفند ها  ماه طی اند، دیده را آسیب بیشترین

 .شد منتقل ها آن اقساط انتها 

 شان چک اردیبهشت پایان تا اسفند ابتدا  از که مقرر شد کسانی :برگشتی های چک مشکل رفع برای ماهه سه فرصت 

 .کنند حل را مشکل ماه سه دارند تا فرصت و نشده بانکی ها  محرومیت مشمول بخورد برگشت

 به وکارها بدون نیازکسب و اصناف تسهیالت برا  دریافت سقف :مالیاتی تأییدیه بدون تسهیالت دریافت در ولتسه 

 .افزایش یافت( تومان اولیه میلیون 911از ) تومان میلیون 211 تا استعالم و مالیاتی امور سازمان تاییدیه



 دانشگاه یزد                                                                                                                                                                                          کانون تفکر اقتصاد یزد

5 
 

 پایان تا افراد کسب پروانه صدور و   برا  تمدیداقتصاد حساب ارائه مفاصا :کسب پروانه صدور در سهولت و تمدید 

 .افتاد تعویق به ماه خرداد

 اکنون و داشتند مشاغلی که کسانی برا  :خانوار میلیون چهار به الحسنهقرض تومانی میلیون دو تا یک وام پرداخت 

 تسهیالت شده، تعریف سازوکارها  با بودند، فروشی دست به مشغول که افراد  و ها مغازه کارگران جمله از اند شده مشکل دچار

 این وام نیاز. شود می پرداخت درصد چهار سود با و ماهه 27 اقساط شکل به و ماهه سه تنفس یک با وام این. شد بینی پیش بهره کم

 .شد خواهد پرداخت تقاضا صرفاً با و نداشته ضامن و وثیقه یا بانک در حضور به

 برا  اعطا  تسهیالت دوساله یا تنفس چندماهه تومان میلیارد هزار 75اختصاص  :شغلی مختلف های رسته به تسهیالت ارائه 

 از پس نکرده و اخراج کرونا با مقابله کنترلی ها  برنامه اجرا  ابتدا  از را خود کارگران که وکارهاییکسب و هابنگاه به

 .نکنند اخراج نیز تسهیالت دریافت

 و یک) نفر میلیون سه از حمایت برا  دولت :نفر میلیون سه به تومانی هزار ۰۲۲ تا 2۲۲ حمایتی های بسته پرداخت 

 هزار 211 تا 211 از خردادماه تا اسفند از چهار ماهه فرآیند یک در  ندارند، درآمد  هیچ حاضر زمان در که( خانوار میلیون نیم

 تومان، هزار 411 نفره سه تومان، هزار 911 نفره دو تومان، هزار 211 نفره یک خانوار)کند  می رداختپ بالعوض کمک تومان

 .(تومان هزار 211 سایرین و تومان هزار 511 نفره چهار

 میلیون نفر  برا  کمک به اقشار  51امکان فروش بخشی از سهام عدالت با گستره نزدیک به : آزادسازی سهام عدالت

 . فراهم شد مختلف مردم

 شد می دنبال اصلی هدف دو ها همزمان فروش این در :اینترنتی فروش ای مرحله دو طرح با اصناف از گسترده حمایت. 

دوم بالفعل کردن  ها، و در عین حال تأمین نیازها  آن( کرونا ویروس کنترل و مهار برا ) ماندن در خانه به مردم اول تشویق

 پایان ها  فروش برا  حال عین در و نداشته فعالیت امکان کنونی وضعیت دلیل به که وکارهاییکسب از مانده معطل تقاضاها 

 .بودند کرده ریز  برنامه سال

 توسعه آمدن برا  کار رو  ابتدا  از در ادامه تالش دولت :مجازی فضای و ارتباطی های زیرساخت توسعه 

 بسیار  و ها دانشگاه مدارس، گذشته ها  ماه کشور، طی نقاط اقصی در اینترنت نفوذ ضریب بردن باال و ارتباطی ها  زیرساخت

 از بسیار  همچنین. گرفت صورت مجاز  فضا  طریق از ها آن فعالیت مدت این در و شد تعطیل رفاهی خدمات و مشاغل از

 ها  خسارت بدین ترتیب و دهدا انجام دور راه از را خود فعالیت خانگی قرنطینه در توانستند ادارات کارمندان و وکارها کسب

 .یابد کاهش ها تعطیلی از ناشی

 

 انتظارات از دولت و نهادهای حاکمیتی: راهکارها و پیشنهادات -3

ها در مواجهه با بحران کرونا مطرح است که اضالع این مثلث نمایانگر سه وجه  گیر  مثلثی از نابرابر  شکل ،المللی در سطح بین

ها  بهداشتی و نابرابر  در حمایت اجتماعی از  نابرابر  در دسترسی به وسایل دیجیتال، نابرابر  در دریافت خدمات و مراقبت

پذیر و  ها  آسیب   سیاستی مواجهه با این بحران باید بر شناسایی گروهراهکارها و پیشنهادها ،به همین جهت. مشاغل است

 بحران اقتصاد  ابعاد با مقابله برا  اخذشده تصمیمات به توجه بر این اساس و با. ها در این سه حوزه متمرکز باشد کاهش نابرابر 
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 اشاره که کرد ارائه استان شرایط با متناسب اییراهکاره همچنین و مصوبات این از مند  بهره جهت راهکارهایی توان می، کرونا

 .شوند می

 بادون ) غیررسامی  و رسامی  مشااغل  مورد در رسمی آمارها  کلی طور بههمان طور که قبالً بیان شد، : ایجاد نظام آماری( 1

تی و پاایش  گذار  صحیح و کارآماد ایان اسات کاه نظاام اطالعاا       شرط اولیه سیاستنیست؛ در حالی که  موجود کشور در( بیمه

 در همین راستا،. صحیح ایجاد شده و بر اساس اطالع دقیق از وضعیت موجود عمل شود

هایی مانند مشاغل غیررسمی، نظام آمار  مربوطه شکل گرفته و ضامن   الزم است برا  استفاده از ظرفیت تنظیمی دولت در حوزه  •

تقویت نظام اطالعات اقتصااد   . پایش قو  به شناسایی و برطرف کردن دالیل رو آوردن افراد به مشاغل غیررسمی پرداخته شود

 .کند ها  آینده فراهم می در بحراندر استان راه را برا  عملکرد بهتر 

نظر به ضعف بخش غیررسمی در مطرح کردن مشکالت و مطالبات مربوطه، الزم است در این شرایط بساتر  بارا  شانیده شادن      •

گیران استانی طراحی شود تا بتواند فقدان نظام آمار  را  بند  و ارائه آن به تصمیم ها  خاص این دوره و دسته مشکالت و دغدغه

 .ها  صدا و سیما  استانی اشاره کرد ها، فعاالن مدنی و شبکه توان به سمن از جمله این بسترها می. حدود  رفع کند تا

ها  فراگیر  مانند ویاروس کروناا کاه     موفقیت هر دولت در مقابله با بحران: پاسخگویی و شفافیت جهت جلب اعتماد( 2

گذار  صحیح،  دهد، این است که همراه با ایجاد نظام اطالعاتی و پایش و سیاست کلیت جامعه را در همه ابعاد تحت تأثیر قرار می

 .در این زمینه الزم است موارد  از قبیل زیر اجرایی شود. رسانی و اعتماد عمومی را نیز جلب کند بتواند اطالع

ز طریاق شافافیتِ کاافی در ماورد     رسانی یکپارچه دنبال شده و همچناین ا  جهت جلوگیر  از تناقضات و شایعات، سازوکار اطالع •

 .ها  دولت در جهت جلب اعتماد عمومی گام برداشته شود ها و سیاست آمار آسیب

هاا    هاا  اقتصااد  و ساازمان    رسانی آنالین در بنگااه  ها  الزم برا  جایگزینی نظام پاسخگویی و خدمات امکانات و زیرساخت •

 .دزیرمجموعه حاکمیت با توجه به شرایط جدید فراهم شو

عمومی باه ویاژه باا     اعتماد باالبردن منظور به اجرایی ها  دستگاه کلیه در استان سطح در استانی و ملی مصوبات اجرا  قو  پایش •

 .منابع اتفاق افتد جذب جهت کافی اختیارات با سریع اقدام کارگروه ایجاد

برا  نمونه صنایع سانگینی  . أکید بیش از پیش شودها  اقتصاد ِ بزرگ وابسته به حاکمیت در استان ت بر مسئولیت اجتماعیِ بخش •

کنند،  محیطی را به استان تحمیل می توجه، تبعات اجتماعی و زیست که در استان یزد فعالیت اقتصاد  داشته و ضمن سوآور  قابل

 .توانند درصد  از درآمد یا سود را جهت رفع معضالت کنونی اختصاص دهند می

تواند دولت را در دستیابی باه اهاداف خاود در زمیناه رفاع مشاکالت        ها  غیردولتی می دمی و تشکلاعتماد و تکیه بر نیروها  مر •

مند  از  ها  مردم نهاد توسط دولت و بهره ها  سازمان بنابراین ایجاد امنیت و رفع محدودیت. اقتصاد  در این دوران کمک کند

 .ها  اقتصاد  اهمیت دارد ها جهت کاهش آسیب ها  آن ظرفیت

ها  زیاد  جهت کمک برا  حل مشکالت اقتصااد  و حمایات    ادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان پتانسلنه •

 ضامناً . هاا تادوین شاود    هاا  آن  مشاغل دارند اما باید ساختار و مدل گویا و جامعی برا  ارائه به این نهادها جهت جلب همکار 

 .رسانی دقیق در مورد عملکرد این نهادها مفید خواهد بود شفافیت و اطالع
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 اجتماعی بایستی گذار  فاصله طرح اهمیت به با توجه: استان یزد در اینترنتی فروش توسعه و اصناف دهی سامان( 3

در این مسیر توجه به . مد نظر باشد ...  و روزانه مایحتاج، خانگی لوازم، پوشاک مانند ها  اینترنتی وکارها و فروش توسعه کسب

 مورد در کامل اطالعات کسب، بیشتر تنوع، تر مناسب ها  قیمت آوردن دست به، زمان در جویی انگیزه شهروندان مانند صرفه

 .تواند بسیار راهگشا باشد می تر بزرگ شهرها  در موجود امکانات و بازار به دسترسی، کاالها مقایسه امکان وجود و محصوالت

 :تر آن که موارد زیر قابل پیگیر  است مهم

 اینترنتی؛ وکار کسب و تسریع اخذ پروانه «(نماد ا ) کیالکترونی نماد»تسهیل فور  دریافت  •

 اینترنتی ها  فروشگاه با سنتی و خرد وکارها کسب تعامل نحوه خصوص در بازرگانی ها  اتاق و ها اتحادیه اصناف، هماهنگی •

 ا ؛ شبکه صورت به محصوالت عرضه برا  هایی پلتفرم ایجاد یا و ها آن تولیدات از بخشی عرضه مانند دیجی کاال برا  بزرگ

به  یزد استان تولید  محصوالت برا  دیجیتال بازار مبنی بر ایجاد قبل پیرو طرح سال ارتتج و معدن صنعت، خانه تالش مجددانه •

 سیما؛ و صدا تبلیغ در همچنین و ها زیرساخت دادن قرار اختیار در ویژه با

 .آن حداکثر  کردن فعال و پیشگامان شرکت توسط اخذشده خصوصی پست مجوز ظرفیت از استفاده •

 :در این راستا، الزم است موارد زیر دنبال شود: استان در دارویی و بهداشتی صنایع بخش توسعه جهت ریزی برنامه( 4

 نیاز؛ مورد دارویی و بهداشتی محصوالت تولیدکننده ها  شرکت در ها گذار  سرمایه جذب •

 دستمزدها؛ و حقوق پرداخت برا  الزم مالی اولیه و همچنین منابع مواد تهیه برا  نقدینگی تامین •

 واحدها؛  این به انسانی و مالی مختلف ها  حمایت برا  خیرین نهاد از استفاده •

 انواع مانند نیاز مورد تجهیزات تولید در... و  دانشگاهی جهاد بنیان، دانش ها  شرکت تولید  و علمی ظرفیت از مند  بهره •

 کننده؛ ضدعفونی مواد آزمایشگاهی و ها  کیت

 صندوق منابع از یورو برداشتی میلیارد یک تخصیص و کرد هزینه چگونگی برا  دولت ا توجه به عدم اعالم برنامهو سرانجام ب •

درصد  استان از جمعیت کشور  42/9استانی و با تکیه بر سهم  مداوم پیگیر  مناسب و گذار  با هدف توان ملی، می توسعه

 .بهداشت و درمان تزریق کردمیلیون یورو از این محل جذب و به بخش  2/94حداقل 

باید نهادها  متولی حداکتر تالش را داشته باشند : استان در و تخصیصِ مطلوب تسهیالت جذب جهت ریزی برنامه( 5

دیده از شیوع  ها  آسیب جذب الزم صورت گرفته و نهایتا به گروه، تسهیالت اعطا  در بانکی منابع محدودیت به تا با توجه

 :شود اشاره می در این زمینه به چند مورد. کرونا اختصاص یابد

 و واحدها به درصد 92 نرخ با (و تنفس چندماهه)تسهیالت دو ساله  ریال میلیارد هزار 751 اعطا  دولت مصوبات از یکی •

 تسهیالت این حداکثر  جذب و در پیگیر  «ها بانک هماهنگی شورا ». است کرونا ویروس شیوع از دیده آسیب وکارها  کسب

 خواهد تاثیرگذار  و مهم نقش...  و ها رستوران، دستی صنایع، ها هتل، ردشگر گ حوزه در ویژه استان به متضرر واحدها  برا 

 میلیارد 521 و هزار میزان به حداقل بتواند باید استان مجموعه کشور اقتصاد از یزد استان درصد  11/2 سهم به توجه با .داشت

  .کند جذب محل این از تومان

 از آن اقساط بازپرداخت و ضامن بدون تومان هزار 11 ماهیانه پرداخت و ماهه 91 قساطا با نفر میلیون 4 به الحسنه قرض وام اعطا  •

 بازپرداخت و درصد 92 نرخ با بگیر یارانه خانوار میلیون 29 به خرید اعتبار تومانی میلیون یک وام یارانه و همچنین اعطا  کارت
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 محروم مناطق وجود به توجه منتها با. مردم مطرح شده است دخری توان و معیشت به کمک راستا  در ماهه چهار تنفس با ماهه 24

 .است استان درون راهبر  و مدیریت نیازمند معیشتی بسته دریافت برا  پیگیر  و افراد این شناسایی، استان در

 با: کشاورزی حوزه تولید اولیه مواد فروش و محصول خرید رویکرد با دام امور پشتیبانی شرکت تقویت( ۰

 شرایط این در تواند می که نهادهایی از غذایی به صورت مازاد یا کمبود عرضه، یکی مواد از برخی بازار ها  تعادل عدم به توجه

 اهمیت این شرکت( انبار و سردخانه)لجستیک  و مالی بنیه تقویت. است اناست در دام امور پشتیبانی شرکت، باشد آفرین نقش

 سرمایه بازار از استفاده با دار مدت خرید امکان ایجاد و همچنین دولتی ها  بانک الحسنه قرض دارد که از طریق تسهیالت باالیی

 .عملیاتی خواهد بود

ثمر واقع  توانند پیگیر  کرده و البته در بلندمدت مثمر حاکمیتی میسرانجام موارد دیگر  که دولت و نهادها  : سایر موارد( 7

 :خواهد شد

ها  سایر کشورها در زمینه اشتغال در  ها  استان در جهت مطالعه و ارائه مستندِ تجربه موسسات و نهادها  پژوهشی و دانشگاه •

آمدن نخبگان در جهت کمک فکر  به نهادها  استانی و  توانند به عنوان محل گرد هم ها می دانشگاه. زمان کرونا گام بردارند

 .ها  اجرایی ایفا  نقش کنند بخشها  نوآورانه به  ارائه راه حل

ها  مردم نهاد و خیرین چتر حمایتی  توان در چارچوب سازمان نوعان می   فرهنگ یزد در کمک به هم باتوجه به قدمت دیرینه •

ها  سنتی و فرهنگی استان، مانند فرهنگ کمک و  استفاده از ظرفیت.   اشتغال فراهم کرد برا  افراد آسیب دیده در حوزه

ها و  ساخت مستندهایی از این فعالیت. ها  مجالس مذهبی به فقرا و نیازمندان از این موارد است و همچنین پرداخت هزینه همدلی

 .ها  غیرمقیم نیز مد نظر قرار گیرد همچنین استفاده از پتانسیل یزد 

پذیر نیز  محلی کمک به اقشار آسیبتوسعه به راهکارها  غیرپولی و  و ها  تحقیق گیران و سازمان نهادها  حاکمیتی و تصمیم •

هزینه  ها  کم مثال ساخت مسکن)ها  انرژ  بر اساس جغرافیا و امکانات یزد  توان به کاهش هزینه برا  نمونه می. توجه کنند

 .ها  مهاجرت معکوس و برگشت بخشی از جمعیت به روستاها و شهرها  کوچک اشاره کرد و یا توسعه زمینه( پایه خاک

 ها  تشویق برا  نمونه، بسته. تواند مفید باشند ها  سیاستی که از قبل از کرونا مطرح شده نیز می ظرفیت کامل را اج پیگیر  •

 .اعتبار و پول شورا  9911 آذرماه در آن مطابق با دستورالعمل (مولد اعتبار گواهی)گام  و اوراق 9911 سال مصوب صادراتی

 


