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اشتغالوکارآفرینیتوسعهمعاونت



)*( اندمیوقوع پیوست و پسرانجام آنچه همه جامعه و سیاستگذاران کشور از آن هراسان بودند به
دت پاندمی اکنون ایران در کنار ایتالیا، دو کشوری هستند که شهم. کرونا در کشورمان آغاز گردید

نظیار)هاای در معارخ ر ار در این میان، عالوه بر گروه. در آنها بیش از کشورهای دیگر است
فتاه اسات، الشعاع این پاندمی قارار گرکه حیات انسانی آنان تحت...( سالمندان، بیماران ریوی، و 

دمی قارار شدت تحت آثار تغییر رفتار جامعاه در واکانش باه ایان پاناوکارهای کشور نیز بهکسب
، و وکارهاای رارد، کو ا این صنایع، عموما صنایعی ردماتی و عمدتا شاام  کساب. اندگرفته

. ت هره با مشتریان و مخاطبان اسبهمتوسط هستند که ماهیت آنان، ارتباط نزدی  و  هره

 ین زده تا در این گزارش، برآنیم تا ابتدا سری به کشور مبدا ویروس کورونا، یعنی جمهوری رلق

دیاده،  اه بهای اتخاذ شده توسط دولت این کشور بارای صانایع آسایها و برنامهببینیم سیاست
عالوه بار سپس در بخش بعدی این گزارش،. تواند برای دولت در بر داشته باشدهایی میآمورته

د؛ در تعریف ها، دو برنامۀ نوآورانۀ دیگر نیز ارائه رواهد شپیشنهاد سه برنامۀ مبتنی بر این آمورته
االت متحده های ایدلی  تحریماین دو برنامه، این فرخ اساسی مبنای کار بوده است که دولت، به
قارار ای رود در سه دهۀ اریارو همچنین افت شدید قیمت نفت، در شدیدترین محدودیت بودجه

ته بایست حداق  بار ماالی را بارای دولات دربرداشارو تعریف هر برنامۀ جدید، میدارد و از همین
دولات و عناوان یا  فرصات پایش رویدر بخش پایانی گزارش نیز، به پاندمی کرونا، به. باشد
.وکارهای کشور رواهیم پردارتکسب

پانادمی باه بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی، اپیدمی به شیوع گسترده اما من قه ای ی  بیمااری گفتاه می شاود؛ اماا* 

. استشود که ی  بیماری جدید در تمام جهان شیوع یافته و افراد زیادی را در تمام دنیا درگیر نمودهوضعیتی گفته می
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دادهاندانجامچینیهاآنچه



د که در دههای دولتی  ین نشان میها و سازمانهای منتشر شده توسط وزارتخانهبررسی گزارش
ا بین یا  تاا وکارهای  ینی، با س ح نقدینگی معمول رود، تنهشرایط پاندمی، بسیاری از کسب

ان سه ماه قادر به ادامه فعالیت هستند؛  راکه آنها علیرغم کاهش میزان فروش و درآماد، همچنا

. ستندمتعهد  ه... های حقوق و دستمزد، اجاره، تامین اجتماعی، مالیات و نسبت به پردارت هزینه
کاار و وکارها به دلی  عدم حضور نیروی کار، با کمبود شادید نیارویاز طرف دیگر، عمدۀ کسب

1شک  )وند شهمچنین، به دلی  ارتالل در زنجیرۀ تامین، با عدم دسترسی به مواد اولیه مواجه می
(. 2و 

(1)شک  

د کاه از دهاوکارهای  ینی نشان میهای صورت گرفته بر روی انواع کسبدر این میان، پیمایش
، ابتادا متوسط و ردماتی، مهمترین مدارلۀ م لوب توسط دولت-کو  -وکارهای رردنظر کسب

به عبارت دیگار، حمایات ماالی، و موضاوع تاامین. در حوزۀ اجاره و سپس در حوزۀ مالیات است

(. 3شک  )های بعدی قرار دارند اجتماعی، در اولویت
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(2)شک  

(3)شک  
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جهات هاای متناوعهای مناطق مختلف  ین اقدام به تعریف برنامهبا توجه به مقدمۀ فوق، دولت
قۀ پکن، دلی  اهمیت سه من به. اندوکارهای رود نمودهحمایت از عدم ورشکستگی و احیای کسب

قه از بخاش در اقتصاد  ین و میزبانی این سه من ( به مرکزیت گوانجو)دانگ شانگهای، و گوانگ
. پاردارتیم( 1جادول )های این سه من قه وکارهای  ینی، ما به استخراج برنامهای از کسبعمده

.برنامۀ دو صفحۀ بعد رالصه نمود13ها را میتوان در ب ور کلی، همۀ این برنامه

هامنبع برنامهمنطقه

پکن
https://bit.ly/3aW5qVK

https://bit.ly/39RObEN

https://bit.ly/2xE573tشانگهای

دانگگوانگ
https://bit.ly/3aW5qVK

https://bit.ly/2INVtO5

هامنابع مورد استفاده در استخراج برنامه: 1جدول 
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حوزۀ
برنامه

برنامه

مالیات
برایماهسهاتحداکثرمالیاتپردارتومالیاتیاظهارنامهارایهزمانمدتتمدیدیامالیاتیتخفیفاتارائۀ.1

.اندشدهمشک د اربیماریشیوعبواس ۀکهوکارهاییکسب

اجارهانواع

دولتییمهنودولتیامکاناتازاستفادهقبالدرنوعیبهکهکسب وکارهاییبرایاجارهپردارتازمعافیت.2
.(باشددفترازاستفادهبرایاگردرصد50سقفتااجارهکاهش)باشندمیاجارهپردارتبهموظف

عنوانهباقداماینپذیرشومستاجرین،برایاجارهکاهشیاپوشی شمبهنسبتموجرینتشویق.3

آنقبالدرمالیاتیهایتخفیفارایهیاومالیاتیقبولقاب هایهزینه

عوارخهمانندکسب وکارهابرایدولتیشبهودولتیردماتهایهزینهانواعپردارتازمعافیت.4
...وبازرسینوسازی،فاضالب،شهرداری،

بیمهانواع

بیمهحق،بیکاریبیمهحقدرمان،بیمهحقاجتماعی،تامینبیمهحقپردارتاستمهالیاتخفیفارائۀ.5

.بیماریشیوعدوراناتمامازپسماهسهتا...وکارحوادث

تاثیرتحتوکارهایکسببه(درصد100تا50)قب سالدرشدهپردارتبیکاریبیمۀحقپردارت.6
(نیروتعدی کمترینبهمشروط)بیماری

مبلغبه)انددهشحاضرقرن ینهدریاگرفتهقراردرمانتحتمدتیبرایکهکارکنانیبهدستمزدیارانهارایه.7
.(پایهدستمزدوحقوقنرخازدرصد50حداکثر

وام

بهنیازبدونوامدوبارهتجدیدیاوسررسیدزمانمدتافزایشووامبازپردارتزمانمدتتعدی .8

صنعتظیرن)اندگرفتهقرارتاثیرتحتبیماریشیوعاثردرشدتبهکهکسب وکارهاییبرایبازپردارت،
مراکزتفریحی،وفرهنگیمراکزانبارداری،لجستی ،نق ،وحم پذیرایی،واقامتیمراکزتوریسم،

(...وهافروشیرردهنمایشگاهی،

بهروطمش)اندشدهمتاثربیماریشیوعشرایطازکهکسب وکارهاییبرایترجیحیهاینرخباوامارایه.9
(نیروتعدی کمترین

یتوانمندساز
.کارکنانآموزشوورکینگتلهردماتمحصوالترریدیارانۀارایه.10
کی،پزشهایمراقبتآنالین،سالمتزمینهدرپررشدهایاستارتاپازکلیدیوموثرهایحمایتارایه.11

...وداروییهاینوآوریپزشکی،تجهیزات

تسهیل
قراردادها

تعهداتبهعم ازبیماری،شیوعشرایطبواس هکههاییشرکتبرایماژورفورسشرایطگواهیارایه.12
.اندشدهناتوانرودالمللیبینقراردادهای

تعهداتبهدتواننمیبیماریشیوعواس ۀبهوبستهدولتیشرکتی باراقراردادیکسب وکاریاگر.13
.یابدمیافزایشمناسبصورتبهتعهدمدتنماید،عم رود

کوروناوکارها در مواجهه با پاندمیهای سه من قۀ مهم  ین با هدف حمایت از عدم ورشکستگی و احیای کسببرنامه: 1جدول 
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بهوجهتباجدیدحمایتیبرنامۀسهپیشنهاد
چینازآموختهها



احیاای های محتم  پیش روی دولت ایران جهت حمایت از عدم ورشکستگی وب ور کلی، برنامه
: توان به دو دسته تقسیم نمودوکارها در مواجهه با پاندمی کورونا را میکسب

وجه به ها، هزینۀ قاب  توجهی برای دولت دربر دارند و با تاین برنامه. زاهای هزینهبرنامه•
-ریمدلی  تحابه)ای رود در سه دهۀ اریر قرار داشتن دولت در شدیدترین محدودیت بودجه

ها یا رنامهبه نظر میرسد این ب( های ایاالت متحده آمریکا و همچنین افت شدید قیمت نفت
ورتی گیرند و یا در صورت پاذیرش، عماال باه صاکال مورد پذیرش سیاستگذاران قرار نمی

. دهندایکه تاثیر رود را از دست میشوند بگونهجزئی یا ناقص اجرا می

ع و گیاری از مناابشاود کاه باا بهارهها، سعی میدر این برنامه. زاهای غیرهزینهبرنامه•
. های موجود، بار مالی قاب  توجهی بر روی دولت تحمی  نشودپتانسی 

چه در  ین زا تا حدودی مشابه آن، توسط دولت، دو برنامۀ اصلی هزینهگزارشتا تاریخ نگارش این 
:گرددشاهد بودیم به اجرا درآمده که شام  دو مورد زیر می

3رسته و بخش به مدت 10وکارهای فعال در های ارذ شده توسط کسبمامهال اقساط وا. 1
. ماه

میلیونی با وثیقۀ یارانه2تا 1ارائۀ وام . 2
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هاای هتواند باه عناوان برناماهای حمایتی  ین، همچنان سه حوزۀ دیگر میاما با توجه به برنامه
این . تندزا هسهای هزینهالبته همۀ این سه برنامه، جزء برنامه. پیش روی دولت مد نظر قرار گیرد
:سه حوزه شام  موارد زیر است

و تعویاق ارائۀ تخفیفات مالیاتی یا تمدید مدت زمان ارایه اظهارناماه مالیااتی: حوزۀ مالیات. 1
پردارت مالیات تا ی  مدت مشخص

: حوزۀ انواع اجاره. 2

ز زمین وکارهایی که به نوعی در حال استفاده امعافیت از پردارت اجاره برای کسب•
-ها و صندوقها، یا سازمان، شهرداری(از جمله اوقاف)و امکانات دولتی، حاکمیتی 

نحاوی تحات مادیریت یاا مالکیاتهر سازمان و صندوقی که به)های رصولتی 
. باشندمی( باشددولت

-شده توسط ساازمانهای ردمات ارائهوکارها از پردارت انواع هزینهمعافیت کسب•

، ها نظیر عوارخ شهرداری، فاضالب، نوساازیهای دولتی، حاکمیتی، و شهرداری
...و 

-بتشویق موجرین رصوصی نسبت به  شم پوشی یا کااهش اجااره بارای کسا•
ت؛ وکارهای استیجاری ، در ازای ارائۀ هر مشوق و امکاناتی که در ارتیار دولت اس

در هاای بعادی، تساهی نظیر تسهی  بروکراسی و ارائۀ مجوزهای کسب در سال
ان دولتی، های دولتی، حتی ارائۀ اینترنت رایگها و ضرایب مالیاتی، مشاورهمحاسبه

...و 

:حوزۀ انواع بیمه. 3

شابه تاا ارائۀ تخفیف یا استمهال پردارت حق بیمۀ تامین اجتماعی و کلیۀ موارد م•

ی  مدت مشخص

-به کسب( درصد100تا 50)پردارت حق بیمۀ بیکاری پردارت شده در سال قب  •

(مشروط به کمترین تعدی  نیرو)وکارهای تحت تاثیر بیماری 

ا در ارایه یارانه دستمزد به کارکنانی که برای مدتی تحات درماان قارار گرفتاه یا•

(.درصد از نرخ حقوق و دستمزد پایه50به مبلغ حداکثر )اند قرن ینه حاضر شده
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برایاغیرهزینهزنوآورانۀبرنامۀدوپیشنهاد
دولت



ولات، یاا ای دزا بوده که با توجه باه شارایط بودجاههمانگونه که گفته شد، سه برنامۀ فوق هزینه
اقعای ای اجرا رواهند شد که تااثیر و ندان مورد پذیرش قرار نخواهند گرفت و یا در عم  بگونه

ن روی ها برای قرار گرفترسد که بهترین برنامهرو به نظر میاز همین. رود را از دست رواهند داد
اره هاا اشازا هستند که در این گزارش به دو نموناه از آنهای نوآورانۀ غیرهزینهمیز دولت، برنامه

.شودمی

:صفر-برنامۀانتگرال.1

هاای وکارهای ررد، کو ا ، متوساط و رادماتی زیاادی در بخاشاگر ه پاندمی کورونا، کسب
نایع دیگاری دلی  تغییر سب  زندگی مردم، صامتعددی را تحت تاثیر منفی قرار داده است، اما به

ه بارای مثاال اند که با توجه به شرایط ایجاد شده  فروش قاب  توجه یا استثنایی داشته اند کابوده
:توان به  هار بخش زیر اشاره نمودمی

 اع طاور قوآمد درون شهری و بین شاهری، باهبه دلی  کاهش شدید رفت: صنعت بیمه •
االی دو ایم و با توجه به حجام باای بسیار کمتری بودهبدنه-فوتی-شاهد تصادفات جرحی

عت شاهد سود محصول بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه از ک  پرتفوی صنعت بیمه، این صن
وکارهاای رارد، کو ا ، متوساط ودر مقایسه با فاروش کساب)قاب  توجهی بوده است 

(.ردماتی

از جامعه، به دلی  هراس از بیماری، بخش زیادی: صنعت فروش آنالین و تفریحات آنالین•
لی  از طرف دیگر، به د. هرگونه ررید رود را به سمت رریدهای آنالین هدایت کرده است

-باه( مرصوص پخاش فایلبه)قرن ینه شدن عموم جامعه در رانه، سهم تفریحات آنالین 
. شدت افزایش یافته است

ها روشگاهبه دلی  هجوم مردم به ف(: های بزرگبنگاه)شیمیایی و بهداشتی -صنعت غذایی•
ودن بیش و انبار نم( اندهایی از  ین شاهد بودهناشی از ترس آنچه در قرنی نۀ شدیدِ بخش)

. داناز حد مواد غذایی و شیمیایی، این صنایع نیز فروش بیش از حد معمولی داشته

در (: اسا البته به جز داروها و لوازم مستقیم مرتبط با درمان کرونا نظیر م)صنعت دارویی •
بط  با اینجا نیز به دلی  هراس عمومی از بیماری، شاهد ررید بیش از حد داروهای غیر مرت

.ایمها توسط جامعه بودهدرمان واقعی کرونا و انواع مکم 

ه گفته هایی کدر اینجا نیز به دلی  هجوم مردم برای ررید میوه: بارفروشان میوه وترهعمده•
جیاب و شده است در درمان بیماری یا تقویت سیستم ایمنی بدن موثرند، شاهد فاروش ع

.ایمجات بودهها و صیفیافزایش قیمت برری میوه

•...
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وکارهای صنایع قاب  توجه کسبفروش و سود شود تا به دلی  در برنامۀ انتگرال صفر، پیشنهاد می
اجتماعی، و دیگر عووار  تامین مالیات، سهم 1399در ساال فوق در  ند ماه بحران، 

مالیات توسط دریافت چند درصددیده از کرونا، آسیب وکارهای کسبقابل توجهِ 
مقودار پرفروش، بعوووۀ واریوز مسوتقیم هموینوکارهای صنایع کسببیشتر از 

یار توسط خود دولت از محل افزایش درآمد خود از مالیات اخذ شده از فروشِ بس
، این سهم 1400گردد؛ اما در سال تامین ( نسبت به سال قبل)بیشترِ این صنایع 
وساط وکارهاای صانایع پرفاروش، تشاده از کسابایکه مبلغ اضافی ارذ بگونهمعکوس گردد 

، 1399عباارت دیگار، در ساال باه. وکارهای ررد، کو  ، متوسط و ردماتی بازپس گرددکسب
شاود مایدیاده قارخ دادهوکارهای آسیبوکارهای صنایع پرفروش به کسبمبلغی توسط کسب

( مجددا از طریاق مکانیسام مالیاات)1400اما این مبلغ در سال ( البته از طریق مکانیسم مالیات)

. شودبازپس گرفته می
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هابرنامۀهدایتپاداش.2

ای هاتوسط ساازمان...( ها و از جمله هدیه، عیدی، مناسبت)هر ساله، مبالغی تحت عنوان پاداش 
-اع ا میبه پرسن ... های حاکمیتی، و های وابسته به دولت، سازمانها و صندوقدولتی، شرکت

تحات ها با هدف تحری  تقاضاا وشود تا درصدی از این پاداشدر این برنامه، پیشنهاد می. شود
تاه الب. دیاده اع اا شاودوکارهاای آسایبردمت کسب/عنوان بن، به پرسن  برای ررید محصول

وع رادمت آنهاا از نا/وکارهایی جزء این برنامه قرار رواهند گرفت که تقاضا برای محصاولکسب
برای (. اشت ندارندها که قابلیت انبنظیر اقامت در هت ، مراکز تفریی، یا رستوران)غیرانباشتی باشد 

ای کناونیِ هاگیری از سازوکار مورد استفاده توسط سایتتوان با بهرهاجرای نهایی این برنامه، می
ها هادایت ها را به سمت آندیده، بنوکارهای آسیبارائۀ تخفیف، به نحوی با ساماندهی این کسب

.نمود

چوۀ جدا از دو برنامۀ فوق، بحران کرونا فرصت خوبی است توا دری
وش جدیدی پیش روی سیاستگذاران کشور گشوده شود و آن، تو
ود بوه برای نوآوری سیاستی و عبور از سیاست های رایج، و حتی ور
جدیود سیاستگذاری باز است؛ یعنی باز بودن نسبت به روش هوای

دید فکر کردن از طریق فراهم نمودن بستری برای ورود ایده های ج
(.توزیع شده در جامعه)



فرصتیکعنوانبهکروناپاندمی



ن یو  پاندمی کرونا، و فضای اضطرار ناشی از آن، می تواند به عنوا
اشی از از ی  طرف، این بحران و فشار ن. فرصت نیز نگریسته شود

رکت به آن، بهترین فرصت برای غلبه بر اینرسی ذاتی دولت ها و ح
سمت دولت دیجیتال و قرار دادن هموۀ خودمات در بسوتر آنویون

احوراز برای مثال، از همین فرصت می توان برای ایجاد بستر. است
هویت دیجیتوال، امضوای دیجیتوال، و حوذف دفترچوه های توامین 

. اجتماعی بهره برد

از طرف دیگر، این بحران فشواری اسوت بور کسوب وکارها بورای 
آموزش و توانمندسازی کارکنان خود در زموان آزاد ایجواد شوده، و 
حرکت به سمت روش های مدرن فروش، برندینگ، و خودمات دهی 

لوت درواقوع دو. اسوت( نظیر بانکداری تمام دیجیتوال)به مشتری 
ریو  به خوبی می تواند از فرصت پیش آمده اسوتااده کورده و بوا تع

( ارائۀ مشوق، مشروط به ورود به حووزۀ دیجیتوال)مشوق مشروط 
.  کسب وکارهای داخلی را تشویق به ارتقا نماید
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سخن پایانی

انناد باا وکارهاای ایرانای بتودر بخش پایانی این گزارش، ابتدا امیدواریم تا آحاد جامعه و کساب
چناین هم. موفقیت کام  و با کمترین آسیب ممکن، بحران پایش آماده را پشات سار بگذارناد

سادگی هامیدواریم که جامعۀ سیاستگذاران و مدیران اجرایی کشور، از اقدامات رود در این بحران ب
ای ور اهاها و آزموننگذشته و با تعمق بر روی اقدامات کشورهای رارجی و همچنین یادگیری

ه نسا  بیاندوزناد و با( و احیانا بزرگتر)های بعدی های بزرگی را برای مدیریت بحرانرود، درس
گوناه نکاه ایانو نهایتا مهمترین نکتاه ای. بعدی سیاستگذاران و مدیران اجرایی نیز منتق  سازند

همراه راود دارناد، فرصاتی هساتند بارای روی آوردن باه هایی که بهها، جدای از آسیببحران
ان باه های سیاستی؛  راکه محدودیت و فشارها، گاهی بهترین ابزار بارای واداشاتن انسانوآوری

ن اسات کاه روبی مؤید آتجربۀ تاریخی کشورهای موفق در فرآیند توسعه نیز به. نوآوری هستند
وآوری در تواند از طریق یادگیری از دیگران تسهی  شود، اما نهایتاا ایان ناراه توسعه، اگر ه می

ن رواهاد گذاری است که مسیر اصلی ی  کشاور را تعیایرصوص در حوزۀ سیاستهمۀ ابعاد، به
.  نمود

.استبودهایرناربرگزاریگزارش،ایندراستفادهموردایرانیعکس هایمنبع*


