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اجرای طرحهای حمایتی دولت از کسب و کارها نتیجهای جز اتالف و هدررفت منابع نداشته است .بهزعم کارشناسان اجرای این طرحها بیشتر
منجر به ایجاد کانالهای جدید برای ورود نقدینگی به بازارهای مصرفی کشور شده است و بر سیر صعودی تورم در بخشهای ملتهبی همچون
مسکن و اقالم مصرفی افزوده و بانکهای کشور را نیز با کمبود اعتبار و کسری بودجه مواجه کرده است

اقتصادی

دولتبهجایتسهیالتچه اقدامدیگریبرایحمایت ازکسبو کارهامتضرر از کرونامیتوانستانجامدهد؟

تحریک تقاضا
به جای تسهیالت غیر شفاف

سهگانه شکست خورده
شکست طرحهایی نظیر وام خوداشتغالی ،طرح ضربتی اشتغال و طرح بنگاههای زودبازده نشان داد تامین منابع
مال��ی برای حمایت از بنگاهها و کس��بوکارها به تنهایی کافی نیس��ت و نتیجهای جز هدررف��ت منابع ندارد .جالب
اینجاست پاشنه آشیل این  3طرح انحراف منابع بوده است .بهزعم کارشناسان اجرای این طرحها بیشتر منجر به ایجاد
کانالهای جدید برای ورود نقدینگی به بازارهای مصرفی کش��ور ش��ده و بر سیر صعودی تورم در بخشهای ملتهبی
همچون مسکن و اقالم مصرفی افزوده و بانکهای کشور را نیز با کمبود اعتبار و کسری بودجه مواجه کرده است.

وام خوداشتغالی
کارنامه طرح اعطای وام خوداشتغالی نشان میدهد در
ط��ول اجرای این طرح حداکثر  200هزار متقاضی موفق
به اخذ وام خوداش��تغالی از بانکها ش��دهاند .با این حال
در آبانماه س��ال  1381صن��دوق حمایت از فرصتهای
شغلی بدون اشاره به درصد مشخصی بهطور رسمی اعالم
کرد بررس��یهای صورت گرفته نشان داده اکثر قریب به
اتفاق وامهایی که برای انجام مش��اغلی همچون خیاطی،
آرایشگری و نظایر آن پرداخت شده ،صرف کارهایی غیر
از اشتغالزایی شده بود .همچنین گزارشهای غیررسمی
نشان میداد بخشی از متقاضیان با درج اطالعات غیرواقعی
از خود حت��ی امکان بازپسگیری این وامها را از بانکها
س��لب کرده بودند .از سوی دیگر با بروز فساد و رانت در
اعط��ای این وامها ،بازار غیررس��می خری��د و فروش وام
ارزانقیمت خوداشتغالی از طریق درج آگهیهای متعدد
در روزنامهها تش��کیل شد .با انتشار این گزارشها ،روند

اعط��ای وام خوداش��تغالی در س��ال  1381هفت ماهی
متوقف ش��د تا ش��رایط جدید از جمله داشتن محل کار
ثاب��ت به منظور فراهم ش��دن امکان بازرس��ی و کنترل
درباره سرنوش��ت وامهای خوداشتغالی لحاظ شود .با این
وجود اجرای طرح ضربتی اشتغال باعث توقف طوالنیتر
اعطای وام خوداش��تغالی ش��د .دولت بر این باور بود که
اعطای وام به کارفرمای��ان واحدهای کوچک صنعتی در
ایجاد اش��تغال کارآیی بیش��تری خواهد داشت .گذشته
از این در خوش��بینانهترین حالت اگر به تعداد  200هزار
دریافتکننده وام خوداش��تغالی ،طی  10س��ال اشتغال
پایدار ایجادشده بود ،باز هم تاثیر اجرای طرح کاهش تب
بیکاری با ورود ساالنه  750هزار جویای شغل جدید اندک
ارزیابی میشد .مطابق آمار ،طرح خوداشتغالی ساالنه تنها
پوششدهنده  20هزار متقاضی دریافت وام بود .ناکارآمدی
این طرح مورد تایید وزیر کار دولت سازندگی نیز هست.

طرح ضربتی اشتغال

محمد نهاوندیان ،معاون اقتصادی رئیسجمهور هم چند
روز پیش جزئیات بیشتری از این تصمیم دولت را تشریح
کرد و گفت :پس از دس��تورالعمل تعویق اقساط تسهیالت
بانکی ،در مرحله دوم بس��ته حمایت��ی  100هزار میلیارد
تومانی را که برابر  3درصد تولید ناخالص ملی کشور است
برای حمایت از اقتصاد کشور تصویب کردیم .بخشی از این
مبلغ بهصورت بالعوض و بخشی از آن بهصورت تسهیالت
با نرخ س��ود  12درصد پرداخت میشود 25 .هزار میلیارد
تومان از این رقم از منابع ملی و  75هزار میلیارد تومان از
منابع بانکی اس��ت .با توجه به اینکه درآمد نفتی کشور به
یکهشتم درآمد نفتی سال  90رسیده اما شرایط مدیریت
شده اس��ت و بنگاههای حملونقل ،گردشگری ،فرهنگی،
آموزشی و رستورانها برای دریافت این تسهیالت در اولویت
هس��تند .نهاوندیان شرط اس��تفاده بنگاهها از تسهیالت با
ن��رخ  12درص��د را تعدیل نکردن کارکن��ان اعالم کرد و
گفت :بنگاههای آسیبپذیر از کرونا نگران تسهیالت قبلی
خود نیز نباش��ند و کارکنان خود را حفظ کنند .روز شنبه
هم اس��حاق جهانگیری ،معاون اول رئیسجمهور با اشاره
به برنامهریزیهای دولت برای جبران آسیبها و خسارات
بنگاههای اقتص��ادی ،گفت :دولت  ۷۵هزار میلیارد تومان
تسهیالت با نرخ سود  ۱۲درصد برای بنگاههای آسیبدیده
به شرط حفظ نیروی کار در نظر گرفته و  ۲۵هزار میلیارد
تومان دیگر از منابع دولتی برای کمک به اقشار آسیبپذیر
تخصیص داده اس��ت .مشخص اس��ت که عزم دولت برای
پرداخت تس��هیالت  75هزار میلیارد تومانی جدی است و
قصد دارد در س��ریعترین زم��ان ممکن این برنامه را برای
حمایت از بنگاهها و کس��بوکارهایی که بهواسطه شرایط
کرونایی آسیب دیدهاند اجرایی کند.

گ�روه اقتص�ادی :خبر اختصاص  75ه��زار میلیارد تومان
تس��هیالت برای حمایت از کس��بوکارهای آسیبدیده از
کرونا ش��اید در نگاه اول خوش��حالکننده به نظر برسد ،از
این رو که دولت باالخره برای حمایت از اقتصاد دس��ت به
کار ش��ده است اما وقتی جزئیات بیشتر این طرح از شیوه
تجهیز منابع گرفته تا نحوه تخصیص آن مشخص میشود
باید درباره تبعات اجرایی شدن این طرح نکاتی را در نظر
داش��ت .به گزارش «وطن امروز» ،سیزدهم اسفندماه سال
گذش��ته ،روابط عمومی بانک مرکزی خبر داد شورای پول
و اعتبار تصویب کرده اس��ت به کسبوکارهای آسیبدیده
از کرونا وام ترجیحی داده خواهد شد .این خبر در البهالی
خبرهای پرش��مار جایی برای نمود نداش��ت ت��ا اینکه 9
فروردینم��اه دوباره رواب��ط عمومی بانک مرکزی خبر داد
رئیسکل بان��ک مرکزی در جمع مدی��ران عامل بانکها
و موسس��ات اعتباری بر مشارکت فعال بانکها در اجرای
طرح ارائه تسهیالت به کسبوکارهای آسیبدیده از شیوع
ویروس کرونا تاکید کرده است .همتی در دیدار با مدیران
عامل بانکها به تش��ریح س��ازوکار اجرای��ی مصوبه دولت
درب��اره اعطای  ۷۵۰هزار میلیارد ریال تس��هیالت با نرخ
سود  ۱۲درصد به واحدها و کسبوکارهای آسیبدیده از
ش��یوع ویروس کرونا پرداخت .چند روز بعد رضا رحمانی،
وزیر صنعت ،معدن و تجارت این خبر را تایید و اعالم کرد
تسهیالتی برای پرداخت به واحدهای تولیدی آسیبدیده
در نظر گرفته شده است .وی گفت :تعدادی از کسبوکارها
متحمل خسارت شدند .در دولت تصویب کردیم  75هزار
میلیارد تومان تس��هیالت ارزان به نرخ سود  12درصد در
اختیار این واحدها قرار گیرد و آییننامه آن در حال تدوین
است و شامل اصناف و واحدهایی در این حوزه میشود که
آسیب دیدند یا در سایر حوزهها مثل شرکتهای حملونقل
شهری و مسافری ،هتلها و ...فعالیت دارند.

نرخ ذخیره قانونی بانکها تامین میشود .نرخ ذخیره قانونی
نسبتی از سپردههای بانکی است که بانک باید باالجبار نزد
بانک مرکزی نگه دارد .این بدان معنا نیست که «بخشی از
سپردهها» بهصورت ذخیره قانونی نگه داشته میشود ،زیرا
سپردهها ،پول مخلوق بانک است درحالیکه ذخایر ،پول
مخلوق بانک مرکزی است .درواقع بانک مرکزی بانکها را
ملزم میکند به میزان درصد مش��خصی از پولی که خلق
میکنن��د ،پول بانک مرکزی را اکتس��اب ک��رده و نزد او
نگه دارن��د .کاهش نرخ ذخیره قانونی در بلندمدت تبعات
جبرانناپذیری دارد .بس��تن تنها مجرای خلق و تخصیص
پول توس��ط دولت (ذخیره قانونی) ،به معنای آن است که
دولت بهکلی تمام روندهای نظام پولی را به «نفع خصوصی»
بانکداران واگذار کرده و «مهمترین قدرت آفرینندگی دولت
یعن��ی ایجاد پول» از کف دولت��ی که نماینده عموم مردم
اس��ت خارج شده است .همین االن نسبت پول ایجادشده
توس��ط دولت به پول خلقشده بانکداران در ایران زیر ۱۰
درصد اس��ت .کاهش دادن ذخیره قانونی در وضعیتی که
دول��ت نه توان کنترلگری نرخ س��ود بانکی را دارد ،نه در
تخصی��ص اعتبارات بانک��ی حریف بانکه��ای خصوصی
اس��ت ،به معنای از بین بردن همین ق��درت تأثیرگذاری
ان��دک حاکمی��ت در تخصیص پول جدید ب��ه بخشها و
زمینههای اولویتدار اقتصادی اس��ت ،امری که آن را باید
بهمثابه وارد شدن توپی دیگر در دروازه مردم در جدال با
بانکداران ارزیابی کرد .این یعنی قدرتمندتر شدن بانکها
و دور ش��دن از اصالحات واقعی اقتصادی .با نگاه دقیقتر
به این طرح مش��خص میشود این برنامه برای حمایت از
کس��بوکارها با ابهامات جدی روبهرو بوده و ممکن است
به هدف اصلی خود دس��ت نیابد .این برنامه ش��بیه دیگر
اقدامات و برنامههایی اس��ت که تاکنون بارها اجرا ش��ده و
شکست خورده است.

■■منابع طرح تسهیالت  75هزار میلیارد تومانی

شنیدهها حاکی از آن است که منابع این طرح با کاهش

دولت میتواند چه اقدامات دیگری انجام دهد؟
برخی دیگر از اقدامات نیز هستند که دولت میتوانست
به آنها فکر کند؛ اقداماتی نظیر افزایش مهلت به بنگاههای
تعطیلشده تحت تاثیر کرونا برای پرداخت بیمه و مالیات
یا پرداخت بخشی از هزینه اجاره محل بنگاه برای کمک
به آنها .از س��وی دیگر دولت میتواند با تحریک بخش
تقاض��ا به رونق دوباره کس��بوکارها کمک کند .به این
ش��کل که با اعطای تس��هیالت یک میلی��ون تومانی به

هر نفر با س��ود  12درصد و بازپرداخت  12تا  24ماهه
نقدینگ��ی در اختیار مردم (دهکه��ای پایین درآمدی
ی��ا یارانهبگی��ران) قرار دهد .اعطای ای��ن وام باید بدون
تشریفات باشد و مبلغ وام هم میتواند به مرور از یارانه
کس��ر یا اینکه از یارانه نقدی به عنوان ضمانت استفاده
شود .این اقدام باعث تحریک تقاضا و رونق اقتصادی در
کوتاهمدت خواهد ش��د و اثرات اقتصادی کرونا را تا حد

خوبی برطرف خواهد کرد .از طرفی این شیوه معایب طرح
 75هزار میلیارد تومانی را نخواهد داش��ت .به این دلیل
که دیگر انحرافی در تخصیص وجود نخواهد داشت و این
تسهیالت به بازارهایی نظیر سکه و ارز کشیده نخواهند
ش��د .از طرف دیگر بانکها نمیتوانند با استفاده از این
تسهیالت دس��ت به خرید ملک بزنند یا سرمایهگذاری
مستقیم کنند.
زور  75هزار میلیارد تومان به کرونا میرسد؟

به نام مردم !

ادبی��ات حمایت از کارگران و س��فره م��ردم با حمایت از
کس��بوکارهای بزرگ و کوچک به وس��یله تس��هیالت که
اخیرا توس��ط رئیسجمهور مطرح ش��ده ،بس��یار آشناست.
چند سال پیش هم با این استدالل که اقتصاد باید از حالت
دولتی خارج ش��ود ،روند خصوصیس��ازی سرعت یافت .در
مقطع زمانی دیگری برای حمایت از مردم و افزایش نیافتن
قیمت کاالها به نس��بت ارز به طال دولت دست به حراج 50
میلیون تن طال زد .چند صباحی از این اتفاق نگذش��ته بود
ک��ه دولت بار دیگر برای حمایت از س��فرههای مردم و عدم
افزایش قیمتها ناشی از افزایش نرخ ارز سیاست ارز 4200
تومانی را اجرایی کرد.
نتیج��ه تمام این حمایتها چیزی غی��ر از انتفاع عدهای
محدود از سودجویان و رانتخواران که سرمایه خود را تبدیل
به وس��یلهای برای نابودی معاش م��ردم کردهاند نبود؛ طال
پس از این عرضه بشدت گران شد ،کاالهایی که ارز 4200
تومان��ی دریافت میکردند افزایش قیمت داش��تند و درباره
تبعات خصوصیس��ازیهای اشتباه و نابودی قشر کارگر هم
که میتوان چند کتاب نوشت.
گزاره حمایت در اقتصاد آن هم به س��بک س��رمایهداری
بدع��ت عجیبی بود ک��ه دولت تدبیر و امید در تاریخ اقتصاد
ابداع کرد .این دولت نه آنقدر لیبرال است که قید مداخله در
اقتصاد را بزند و نه آنقدر قائل به دخالت دولت در اقتصاد است
که در این دوره حال و روز اقشار آسیبدیده بهبود پیدا کند.
اساس��ا این دول��ت در خدمت طبقه متمول اس��ت و در

سیاس��تهای خ��ود هیچ جایی برای اقش��ار آس��یبپذیر و
طبقه متوس��ط قائل نیست .در این شرایط به دلیل تعطیلی
کس��بوکارها به دلیل ش��یوع ویروس کرونا ،بیشترین فشار
ب��ه افرادی که ش��غل ثابت��ی ندارند میآی��د؛ گروهی که نه
توان زندگی بدون درآمد را دارند و نه دسترسی به امکانات
بهداشتی برای مراقبت از خود در برابر بیماری.
در تمام این س��الها پیش��نهادهایی وجود داشت که به
جای این مداخالت بیسرانجام ،بستههای کمکی و حمایتی
به صورت مس��تقیم به دس��ت مصرفکنندگان اصلی یعنی
مردم برس��د .برای مثال در زمان اجرای سیاست ارز 4200
تومانی پیش��نهاد میش��د این یارانه به صورت مس��تقیم به
ج��ای واردکننده ،در اختیار مصرفکنندگان یا یارانهبگیران
قرار بگیرد.
اغلب کشورها برای حمایت از اقتصاد خود در زمان کرونا
بس��تههای محرک تقاضا را اجرای��ی کردهاند اما در ایران با
وجود تصویب بس��تههای حمایت��ی گوناگون ،تاکنون آنطور
که باید و ش��اید دولت برای حمایت از اقش��ار آس��یبپذیر
اقدامی انجام نداده است.
با فاکتور گرفتن تصمیمات اتخاذ ش��ده درباره کارفرماها
و صاحبان مش��اغل در حوزه تصمیمات اقتصادی دولت پس
از کرونا ،بس��تههای دولت برای دهکهای پایین درآمدی را
میتوان به  2بخش تقسیم کرد:
اول -حمایت از خانوارهای کمدرآمد در  2بخش اعطای بسته
کم��ک بالعوض و تس��هیالت :کمک بالعوض برای حدود 3

میلیون نفر در  4مرحله شامل اسفندماه سال  98و  3ماهه
اول س��ال  99از مبلغ  200ت��ا  600هزار تومان و پرداخت
تس��هیالت یک تا  2میلیون تومانی بر حس��ب بعد خانوار به
حدود  4میلیون سرپرست خانوار کمدرآمد با تشخیص وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با نرخ سود  12درصد که  4درصد
آن باید توسط گیرنده پرداخت شود.
دوم -حمایت از کس��بوکارهایی که بیش��ترین آس��یب را
از کرونا دیدهاند ،ش��امل رانندگان تاکس��ی ،دستفروشان و
کارگ��ران روزمزد که در این بس��ته ب��رای  4میلیون خانوار
کارت خریدهای یک تا  2میلیون تومانی طراحی ش��ده که
بای��د در اقس��اطی  27ماهه از محل دریاف��ت یارانه نقدی و
معیشتی برداشتشود.
مسأله اینجاس��ت که دولت در همین شرایط هم منتظر
است اوضاع از این هم وخیمتر شود تا بستههای حمایتی را که
خودش تصویب کرده پرداخت کند .شاهد این ادعا هم اینکه
با وجود گذش��ت  3هفته از تصویب بستههای یاد شده تنها
یک بار کمک  200تا  600هزار تومانی پرداخت شده است.
مسلما مردم و بویژه مخاطبان بستههای حمایتی با شرایط
کنونی هیچگونه اعتمادی به چنین دولتی ندارند .دولت در
این روزهای کرونایی چند قطره باقیمانده از سرمایه اجتماعی
خود را هم از دست داد و مردم با این باور که نمیتوانند به
بستههای حمایتی اعتماد کنند و با توجه به تجربه چند سال
اخیر ،ترجیح میدهند پنجه در پنجه مرگ برای معیش��ت
خود به خیابانها بیایند.

از سوی دیگر در سال  80دولت با هدف ایجاد سریع
فرصتهای شغلی در طرحهای زودبازده و اصالح اعطای
وام خوداش��تغالی ،طرح ضربتی اش��تغال را با همکاری
س��ازمان مدیریت و برنامهری��زی ،بانک مرکزی و وزارت
کار و امور اجتماعی ،بهعنوان متولی اجرای طرح تدوین
ک��رد .بر پایه این طرح کارفرمایان با ارائه جواز کارگاهها
و فهرس��ت کارگران تحت پوش��ش میتوانستند به ازای
ج��ذب یک نیروی کار جدید تا س��قف  3میلیون تومان
وام با بهره  4درصد دریافت کنند و در ضمن از پرداخت

حق بیمه س��هم کارفرما معاف شوند .این طرح با بودجه
 900میلی��ارد تومان��ی با هدف ایجاد  300هزار ش��غل
ضربتی در س��ال  1381به اجرا درآمد .گزارش عملکرد
این طرح نش��ان میدهد حداکثر تخصیص اعتبارات این
طرح در بخش صنعت  30درصد بوده و حدود  60درصد
اعتبارات به متقاضیان بخش خدمات تخصیص یافته بود.
در واقع حج��م اصلی این اعتبار  900میلیارد تومانی به
س��مت اصناف و واحدهای خردهپای توزیعی و خدماتی
سوق پیدا کرده بود.

طرح بنگاههای زودبازده
زمس��تان س��ال  ،84وزیر کار و امور اجتماعی دولت
نهم با هدف شتابدهی به ایجاد اشتغال در کشور و نقد
رویکرد دولتهای پیش��ین در مقوله اشتغالزایی ،طرح
توس��عه بنگاههای زودب��ازده را از طریق اعطای وامهای
ارزانقیمت دولتی ارائه کرد و به تصویب دولت رس��اند.
وزارت کار و ام��ور اجتماعی ب��رآورد کرده بود این طرح
 35ه��زار میلیارد توم��ان بودجه نیاز دارد و با اجرای آن
حدود یک میلیون و  200هزار فرصت شغلی جدید ایجاد
خواهد ش��د .در طول  3سال نخست اجرای این طرح ،از
مجموع  55هزار میلیارد تومان تسهیالت مصوب کارگروه
اشتغال برای طرحهای زودبازده ،معادل  18هزار میلیارد
تومان یا  32/7درصد تسهیالت از سوی بانکها پرداخت

شد .از اجرای این طرح تا سال  1388یک میلیون و 104
هزار طرح زودبازده به دولت ارائه شد که  900هزار طرح
از س��وی کارگروه اش��تغال به بانکها معرفی شد و 760
هزار طرح نیز از س��وی بانکها م��ورد تایید قرار گرفت.
براس��اس اعالم وزارت کار و ام��ور اجتماعی 470 ،هزار
طرح در بنگاههای زودبازده به بهرهبرداری رس��ید .مرکز
پژوهشهای مجلس در گزارش��ی درباره طرح بنگاههای
زودب��ازده ،رس��ما آن را طرحی ناموف��ق معرفی کرد که
بیش از  60درصد به انحراف رفته اس��ت .رشد نقدینگی
و مقطعی و ناپایدار بودن ش��غلهای ایجادش��ده در این
بنگاهها از جمله آس��یبهای مهم طرح یادش��ده از نگاه
مرکز پژوهشهای مجلس است.

طرحی که به بنبست میخورد
اج��رای طرحهای حمایت��ی دولت از کس��ب و کارها
نتیجهای جز اتالف و هدررفت منابع نداشته است .بهزعم
کارشناس��ان اجرای این طرحها بیش��تر منج��ر به ایجاد
کانالهای جدید برای ورود نقدینگی به بازارهای مصرفی
کش��ور شده است و بر س��یر صعودی تورم در بخشهای
ملتهبی همچون مسکن و اقالم مصرفی افزوده و بانکهای
کشور را نیز با کمبود اعتبار و کسری بودجه مواجه کرده
اس��ت .از ای��ن رو طرح پرداخت  75ه��زار میلیارد تومان
تسهیالت کامال شبیه به طرحهای شکستخورده یادشده
است و سعی دارد با تخصیص منابع مالی و اعطای تسهیالت
به بنگاههای اقتصادی کمک کند .اما قابل پیشبینی است
که این طرح نیز با بنبست مواجه خواهد شد.
چندین دلیل وجود دارد که این طرح برای حمایت از
بنگاههای اقتصادی راهگشا نیست .اول اینکه اعطای این
حجم از تس��هیالت در مدت محدود ممکن نیست ،حال
بوکارهایی که اکنون به دلیل شرایط
آنکه کارگاهها و کس 
پیشآمده تعطیل هستند ،همین حاال به منابع مالی نیاز
دارند و نه چند ماه دیگر! زیرا تا آن وقت یا این ش��رایط
بوکار مورد نظر از
بحرانی به پایان رس��یده یا اینکه کس 
دس��ت رفته اس��ت .بانکها نیز به دالیل مختلف یقینا با

بیتوجهی به مصوبه دولت برای اعطای وام شرایط خاصی
را برای ضامن یا ضمانتنامه وضع خواهند کرد و کار را برای
دریافت تسهیالت مشکل میکنند .یا اینکه برخی بانکها
فق��ط به افراد خاصی این تس��هیالت را پرداخت خواهند
کرد .دوم اینکه با توجه به اینکه در کشور ما سامانههای
دقی��ق و یکپارچه برای پایش اطالعات بنگاههای کوچک
و بزرگ اقتصادی مانند س��ایر کشورها وجود ندارد ،عمال
بوکارهایی که
امکان شناس��ایی بنگاههای کوچک و کس 
نی��از به حمایت مبرم دارند ،ممکن نیس��ت .از همین رو
بنگاهها و ش��رکتهای بزرگتری که در اولویت کمتری
هس��تند ،بیشتر از این تسهیالت اس��تفاده میکنند و به
نوعی این منابع را میبلعند.
س��وم هم اینکه باید این سوال را مطرح کرد که واقعا
بنگاهها تمایلی دارند در این وضعیت وام بگیرند و در این
ش��رایط خود را مقروض کنند؟ زیرا مش��خص نیست تا
چه زمانی این وضعیت کرونایی ادامهدار باش��د .مهمترین
ابهام هم اینکه چه تدبیری اندیش��یده شده تا این منابع
مانن��د طرحهای گذش��ته دچار انحراف نش��ود؟ چگونه
میتوان از ورود این مبالغ به بازارهایی همچون س��که و
ارز جلوگیری کرد؟

