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 1398ماه  اسفند  -  1گزارش شماره 

 بخش خصوصی خراسان جنوبیتهیه شده در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند

 

 

 

 

 

 ،معرفی کسب و کارهای خسارت دیده از بابت شیوع کرونا

 ت و راهکارهای پیشنهادیاتخمین میزان خسار 

 
 



 کروناویروس  شیوع  و کارهای خسارت دیده از کسب

 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کروناویروس  شیوع  و کارهای خسارت دیده از کسب

 
 

3 

 

 :مقدمه

 متضرر اقتصادی فعاالن از حمایت و کرونا ویروس بیشتر اقتصادی هایآسیب از جلوگیری برای

 کارهای و کسب صنوف، برای بندیاولویت یک که است این زمینه این در اقدام اولین آن، از شده

 وارد صنوف و هاشرکت کدام به زیان و ضرر بیشترین شود مشخص تا گیرد انجام متوسط و خرد

 .است شده

 و خرد کارهای و کسب و مختلف صنوف برای ویروس این احتمالی خسارات برآورد اقدام، دومین

 .شود مشخص هاآن به شده وارد زیان و ضرر میزان تا است متوسط

 کشور، اقتصاد بر ویروس این گسترش تاثیرات از پیشگیری برای دوم و اول گام شدن اجرایی

 در آن از برآوردی تا است وارده خسارات بررسی بندی،اولویت و موجود وضعیت شناخت نیازمند

 .شود مشخص بعدی ماه

در این گزارش ضمن معرفی کسب و کارهای خسارت دیده از بابت شیوع کرونا، تخمین از این رو 

میزان خسارت فعلی و آتی در حوزه کسب و کار ) با ارئه آمار و ارقام مستدل(، راهکارهای 

پیشنهادی جهت حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده و جبران بخشی از خسارات آنان ارائه شده 

  . است
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 معرفی کسب و کارهای خسارت دیده بابت شیوع کرونا با دالیل توجیهی مربوطه :

 الف . رستوران ها ، غذاهای آماده ، کافی شاپ ها ، سفره خانه ها و چایخانه ها 

به دلیل تجماعات در این مکان ها و عمومی بودن آنها ، با شیوع بیماری کرونا مشتریان حتی به میزان نصف 

 .موجب خسارت در این اصناف شده استکاهش پیدا کرده اند و این امر 
 

 ب . آرایشگاهها و سالن های زیبایی 

به دلیل اینکه در آرایشگاههای زنانه خدمات زیبایی همچون کاشت ناخن و وکس و خدمات هاشور و ... انجام 

میگیرد و ارتباط مستقیم با دست و صورت مشتری وجود دارد لذا با توجه به شیوع این بیماری و ترس از همه 

تعطیل شده و یا به حالت رکود درآمده اند و این مورد در سالن های مردانه  گیر شدن بسیاری از این سالن ها

ه عید را این بخش متحمل شده نیز به وضوح قابل مشاهده می باشد و خسارت های زیادی باتوجه به نزدیکی ب

 است.
 

 ج . مهمانپذیر ها ، مسافرخانه ها ، هتل ها ، و مراکز اقامتی 

ور و منع پذیرش مسافر توسط ارگان ها و وزارت بهداشت توسط این بخش ، این با توجه به شیوع بیماری مزک

صنف خسارت جدی را تجربه کرده . تعطیلی این صنف به دلیل کنترل افراد جهت عدم جابجایی و سفر برای 

 جلوگیری از پراکنده شدن ویروس در نقاط دارای وضعیت سفید می باشد. 
 

 د . تاالرهای تشریفات 

ین صنف به دلیل جلوگیری از تجماعات انسانی برای جلوگیری از شیوع بیماری مذکور می باشد و تعطیلی ا

 این صنف نیز متحمل خسارات فراوانی شده است.
 

 ه . شرکت های هواپیمایی و دفاتر خدمات زیارتی 

 .ه استن بخش با رکود جدی مواجه شدبه دلیل شیوع بیماری مذکور و کاهش سفر های داخلی و خارجی ای
 

 ج . کارخانجات و شرکت های تولیدی 

این بخش نیز به صورت نیمه تعطیل درآمده و از آنجایی که بازار با کاهش تقاضا مواجه شده و بسیاری از 

 دوران بی کاری را تجربه می کنند. کارگران نیز با دستور مدیران کارخانجات و شرکت ها فعال
 

 چ . کسب و کارهای خرد 

تقاضای افراد در بازار و قرنطینه خانگی و کاهش رفت و آمدها بدلیل شیوع بیماری این بخش  به دلیل کاهش

 نیز خسارات قابل توجهی را تجربه کرده است .
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 تخمین میزان خسارت فعلی و آتی در حوزه کسب و کار ) با ارئه آمار و ارقام مستدل(

 الف . صنف رستوران داران و سلف سرویس ها 

هزار میلیارد تومانی این صنف در  24بازار این صنف در اقتصاد ایران حکایت از حجم آخرین وضعیت 

اقتصادایران می دهد . باتوجه به شرایط پیش آمده و شیوع بیماری کرونا این صنف به شدت آسیب دیده و 

 درصد پیش بینی می شود . 35خسارت وارد شده به این صنف 

 ب . گردشگری 

درصدی را تجربه  40یش از سه میلیون گردشگر به داخل کشور بوده ایم که رشدی شاهد ورود ب 98در سال 

کردیم ، با توجه به شیوع بیماری مذکور و تعطیل شدن این بخش به دلیل بسته شدن مرزها به دلیل جلوگیری 

 درصدی بوده . 70از انتقال ویروس این بخش شاهد خسارت 

 ج . سفر های داخلی و درون شهری 

میلیون سفر بین شهری در کشور انجام  250سفر است و ساالنه حدود  119فر خانواده های کشور متوسط س

میلیون کاهش پیدا  12میلیون به  20می شود . که با توجه به شیوع این بیماری متوسط سفرهای روزانه از 

 کرده . خسارت در بخش حمل و نقل درون شهری به وضوح قابل مشاهده می باشد .

 های خارجی د . سفر

درصدی را تجربه کردیم . اما  16هزار سفر خارجی داشته ایم و رشد  160حدود چهار میلیون و  98در سال 

 80به دلیل شیوع بیماری کرونا و بسته شدن مرزها و کاهش تقاضا برای سفرهای خارجی این بخش خسارت 

 درصدی را متحمل شده است . 

 ت . سینما و تئاتر

میلیون نفر در سال از آن بهره  28.5تئاتر وجود دارد که نزدیک به  292ای فعال و هزار سینم 596در کشور 

 درصدی را تجربه کرده است . 100می برند و اکنون بخاطر شیوع کرونا و تعطیلی کامل این صنف خسارت 

 ث. تاالرها و مکانهای تشریفات



 کروناویروس  شیوع  و کارهای خسارت دیده از کسب

 
 

6 

 

درصدی  50تا  40شریفات این صنف خسارت به دلیل جلوگیری از تجمعات و تعطیلی تاالرها و مکان های ت

 را تجربه کرده است .

 ف . آرایشگاهها و سالن های زیبایی

به دلیل از پراکندگی این ویروس مذکور این صنف با کاهش مشتری و گاها با تعطیلی رو به رو شده و خسارت 

 درصدی را تجربه کرده است .  30تا  25

 فی شاپ هاق . قهوه خانه ها و قلیان سراها و کا

هرچند آمار رسمی پیرامون صنوفی که ارائه به این خدمت می پردازند وجود ندارد اما فقط در شهر تهران 

هزار نفر خدمه در این صنف مشغول به کارند . با توجه به شیوع این  35قهوه خانه با  3000چیزی بیش از 

درصد پیش بینی  15د شده به این بخش ویروس و کاهش تقاضا برای مراجعه به این صنف میزان خسارت وار

 می شود .
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 راهکارهای پیشنهادی جهت حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده و جبران بخشی از خسارات

الف . تشکیل صندوق نجات، جهت حمایت از کسب و کارهای خرد از اعطای یارانه حمایتی و 

 بخشودگی هزینه های آب و برق و ... اصناف

زمینه گردشگری پیشنهاد می شود دولت محترم بسته حمایتی برای فعاالن این حوزه در ب . در 

نظر بگیرد . بسته هایی که دست کم بتواند بعد از خروج از این بحران بخشی از ضررهای آنها را 

 جبران کند . مانند برخی معافیت های مالیاتی و معافیت در زمینه عوارض.

ولید داخل نداریم تسهیالت الزم برای واردات آن به مدت محدودی ج . در زمینه تجهیزاتی که ت

 فراهم شود که یکی از این تسهیالت واردات ممواد و تجهیزات خاص بدون انتقال ارز است.

 بخشیده شود. 98ت . مالیات کلیه صنوف شامل کسب و کارهای خرد در اسفند ماه 

 ود و کارگرانشان معاف گردند.ث . در اسفند ماه جاری صنوف از پرداخت حق بیمه خ

 ف . نسبت به استهمال اقساط بانکی واحدهای صنفی در اسفند ماه جاری اقدام الزم صورت گیرد.

 ز . تخصیص تسهیالت و اعتبارات بالعوض و کم بهره بانکی به فعالیت های تجاری. 

ند ماه جاری تا ل . معافیت پرداخت حق عضویت و شارژ در شکل های دولتی و غیر دولتی از اسف

 اطالع ثانوی

م . معافیت از پرداخت هرگونه هزینه های جانبی در حوزه های شهرداری و بخشداری و دهیاری ها 

 از اسفند ماه جاری تا اطالع ثانوی
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