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 :مقدمه

و پس از آن به سرعت در کل  شناسایی شددر شهر ووهان چین  2019( در دسامبر 19 -دی)کو روسیکروناو

 "جهان فراگیر"این ویروس  (WHO) جهانیجهان گسترش یافت به طوریکه از سوی سازمان بهداشت 

تأیید شد و از آن زمان در حال گسترش  1398بهمن ماه  29تاریخ  در. این نوع ویروس در ایران اعالم شد

و تحمیل هزینه های  ها  انسانشیوع گسترده کرونا ویروس عالوه بر گرفتن جان شمار زیادی از  می باشد.

ا، فعالیت طیف گسترده ای از کسب وکارها را با رکود جدی مواجه ها و خانواره سنگین سالمت به دولت

در شرایطی گرفتار  ایراناقتصاد نموده و پیامدهای گسترده ای را بر اقتصادهای درگیر تحمیل کرده است. 

طح داخلی با چالشی هایی از قبیل رکود اقتصادی، افزایش قیمت ها، معضل کرونا شده است که در س

مواجه است و به واسطه شرایط تحریمی در فضای اقتصادی  مولدتشدید رکود سرمایه گذاری در بخش های 

 با محدودیتهای متعددی مواجه است.بین المللی 

س کرونا، در حوزه اشتغال هر دو سمت راساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر اثر شیوع ویروب

های اقتصادی منجر تاثیر قرار خواهد گرفت. تعطیلی و کاهش سطح فعالیتعرضه و تقاضای بازار کار تحت

به تعدیل نیرو و کاهش تقاضای کار خواهد شد و عرضه کار نیز کاهش خواهد یافت، زیرا برخی افراد که 

ی دیگر که غیرمستقیم با اقدامات خودمراقبتی و کاهش تعامالت، اند و برخمستقیما با بیماری درگیر شده

با کاهش نرخ مشارکت و  1399رسد در سال نظر میساعات کاری خود را کاهش خواهند داد. بنابراین به

اند کاهش اشتغال مواجه خواهیم بود. فعالیت کسب و کارهایی که مستقیما از بحران کرونا متاثر شده

تواند منجر به بحران بیکاری شده و رفاه وکارها مید یافت. کاهش فعالیت این کسبشدت کاهش خواهبه

تاثیر قرار دهد. در این میان بیشترین ضربه اقتصادی را کسانی متحمل خواهند خانوارهای زیادی را تحت

یز کاهش وکارها کاهش یابد، درآمدهای مالیاتی دولت نشد که دارای شغل دائم نیستند. هرچه فعالیت کسب

های اقتصادی و کاهش قیمت نفت و ستانی از فعالیتهای مالیاتکاهش ظرفیتیابد. بنابراین با توجه بهمی

دیده و همچنین افزایش مخارج دولت در حوزه وکارها و افراد آسیباقدامات مورد نیاز برای حمایت از کسب

به این موضوع و افزایش نقدینگی، تورم  بهداشت و درمان، کسری بودجه دولت تشدید خواهد شد. با توجه

 .نیز روند صعودی به خود خواهد گرفت

بخش  پارلمانو  دستگاه هامشاورعنوان  به صنایع، معادن و کشاورزی بیرجنداز این رو اتاق بازرگانی،

تحلیلی از وضعیت تولید و  های تا با ارائه گزارشدارد  یسعدر کنار سایر اتاق های بازرگانی  ،یخصوص

حمایت از کسب درجهت  ،کارشناسان و خبرگانصاردات استان خراسان جنوبی، احصاء و ارائه پیشنهادات 

  بخش های مختلف اقتصادی و نظام تصمیم گیری را یاری نماید. و کارهای زیان دیده، 
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 اثرات ویروس کرونا بر اقتصاد جهان

بازارهای  شیوع آن در کشورهای اروپایی و خاورمیانه، سرایت و با شیوع ویروس کرونا در چین و 

 .نشان دادند ای گسترده واکنش جهان سراسر در  مالی جهانی

حدی است که می توان آن را آغازی بر  به به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، ریسک ویروس کرونا

 .وقوع یک رکود در اقتصاد جهانی دانست

ویروس کرونا بر اقتصادهای مختلف یکسان نخواهد بود و شیوع این  البته میزان اثرگذاری شیوع

تأثیر قابل مالحظه ای داشته  ویروس می تواند بر اقتصادهای متکی بر درآمد ناشی از گردشگری

  شد.با

 های شوک تحمیل جهان، در بیکاری افزایش  از جمله اثرات جهانی شیوع ویروس کرونا عبارتند از

لطمه سنگین به تجارت خارجی چین و اکثر کشورهای درگیر کرونا، احتمال  یا،سنگین به اقتصاد دن

 ... روی تجارت خارجی وشدن درهای دنیا بهبسته

ها در این شرایط به سیاست کاهش واردات و ساخت آنها در داخل از طریق برخی معتقدند که دولت

ر بیکاری به کشورهای مختلف های تضعیف پولها و در نتیجه افزایش رشد داخلی و صدو سیاست

اما تقریباً تمام کشورها به یقین رسیده اند که دوران پرتالطمی در حوزه اقتصادی   .روی می آورند

 .خواهند داشت و طبعاً تالطم اقتصاد جهانی نیز افزایش پیدا می کند
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 اثرات ویروس کرونا بر اقتصاد داخلی ایران

به باور  تاثیر بسیاری بر اقتصاد داخلی داشته و خواهد داشت؛ شیوع ویروس کرونا در ایران نیز

های اقتصاد جهانی، اقتصاد ایران به دلیل وابستگی کارشناسان اقتصادی در ایران، عالوه بر آسیب

های بیشتری را شاهد خواهد المللی، رشد منفی اقتصاد، تورم باال و ... آسیبهای بینبه نفت، تحریم

 .بود

ه دکند و به عقیس کرونا را توأمان تجربه میایران فشارهای دوگانه تحریم و تبعات ویرواقتصاد 

اقتصاددان ها با توجه به محدودیت منابع، دولت باید سیاست های حمایتی بهینه اتخاذ کرده و از 

در گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس منتشر اجرای سیاست های حمایتی کور اجتناب نماید. 

های اقتصاد کالن ده است: اقتصاد ایران در حالی با معضل کرونا مواجه شده که متغیرکرده آم

ماهه نخست  9دادند. براساس اعالم مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در وضعیت مناسبی را نشان نمی

درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز تقریباً صفر بوده است.  6/7، در حدود منفی 1398سال 

درصد بوده است. از سوی دیگر دولت  25رخ تورم نقطه به نقطه نیز در پایان بهمن ماه همچنین، ن

به لحاظ منابع در تنگنا قرار دارد و کسری بودجه دولت یکی از معضالت مهم اقتصاد ایران برای 

های تحمیل شده در اثر اپیدمی کرونا و همچنین کاهش در چنین شرایطی، هزینه .است 1399سال 

تر مواجه سازد. های اقتصادی پایینهای باالتر و رشدتواند اقتصاد را با تورماشی از آن، میتولید ن

ها باعث کاهش رشد از بین رفتن برخی از مشاغل و یا کاهش شدید درآمد در برخی از بخش

 این در …شود و از طرف دیگر، برخی مشاغل دیگر مانند تولیدات مواد بهداشتی واقتصادی می

شوک ناشی از کرونا، اقتصاد را هم با شوک عرضه و هم با  .داشت خواهند باالیی رشد زمانی بازه

سازد. از یک طرف عرضه نیروی کار کاهش یافته و از طرف دیگر در تأمین شوک تقاضا مواجه می

مواد اولیه تولید نیز مشکالتی ایجاد شده است )شوک عرضه(. شوک عرضه، شوک تقاضا را به 

شود و کاهش درآمد هد داشت. تعطیلی کسب و کارها، منجر به تعدیل نیروی کار میهمراه خوا

از طرف دیگر عدم اطمینان نسبت به آینده، خانوار را به  .خانوار، کاهش تقاضا را به همراه دارد

کند. همین امر کاهش انداز بیشتر و به تعویق انداختن خرید اقالم غیرضروری ترغیب میتصمیم پس

رود رکود اقتصادی ناشی از شوک ارزی شود؛ بنابراین انتظار میکل بیشتری را موجب می تقاضای

های حمایتی هم از خانوار و هم از کسب وکار ها تشدید شود و لذا الزم است تا سیاستو تحریم

 .صورت گیرد

تحریم و های ناشی از در شرایطی که دولت با تنگنای مالی مواجه بوده و عالوه بر کاهش درآمد 

های بهداشتی و درمانی ناشی از کرونا نیز های نفتی، با افزایش هزینهکاهش قیمت نفت و فرآورده
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ست که های حمایتی به شدت محدود است. از این رو بسیار مهم ارو است، منابع برای سیاستروبه

ود، زیرا به های حمایتی کور اجتناب شبهینه اتخاذ شده و از اجرای سیاست های حمایتیسیاست

های افزایش تقاضای کل اند. بر این اساس سیاستاحتمال قوی، این منابع با هزینه تورم تأمین شده

 .از طریق جلوگیری از کاهش اشتغال و درآمد خانوار باید در اولویت قرار گیرند

از ابعاد  آثار اقتصادی شیوع این ویروس بر کسب و کارها و فعالیتهای اقتصادی در کشور را می توان

مختلف مورد بررسی قرار داد. نگرانی نسبت به شیوع ویروس بر رفتار مصرفی خانوارها اثرگذار 

 کارهای و کسب بویژه کارها و  کاهش تقاضا، بنگاه های اقتصادی، کسب با  است. از سوی دیگر

اقتصادی به یک با این وجود تمام بخش های  تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار می گیرند تحت کوچک

نسبت دچار رکود نمی شوند. بخش هایی از اقتصاد که محدودیتهای کنترلی از سوی دولت جهت 

له بخش جممانند گردشگری و حمل و نقل از  هایی بخش، گردد می اعمال ابتالء کاهش و  کنترل

خرده هایی هستند که به سرعت تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار می گیرند. اصناف به ویژه 

فروشی به خاطر محدودیت هایی که باید توسط دولت ها برای مجموعه های تجاری و بازارها اعمال 

شود و یا به واسطه خودقرنطینه کردن که توسط شهروندان صورت می گیرد، با رکود مواجه می 

 .شوند

ها، مراکز همچنین با شیوع ویروس کرونا و نگرانی مردم از ورود به اماکن عمومی نظیر فروشگاه

کارها با کاهش تقاضا و فروش کاالها و خدمات خود  و کسب و مشاغل از بسیاری …خدماتی و

رسد بیشترین آسیب را بخش خدمات و زیربخش های آن در مقایسه با ند. به نظر میوشمی مواجه 

کارفرمایان و ها؛ اقتصاد شهری در مقایسه با اقتصاد روستایی؛ کارگران در مقایسه با سایر بخش

های آسیب پذیر و شاغل در بخش غیررسمی شهری در مقایسه با سایر خانوارها متحمل گروه

 .خواهند شد

شود باید به طور همزمان هرگونه سیاستی که برای کنترل شیوع کرونا به اجرا گذاشته میاز این رو  

وکارها و مردم مایتی از کسببه بررسی آثار اقتصادی آن نیز بپردازد و در مقابل هرگونه سیاست ح

 .نمایدگیرد، باید به طور همزمان به کنترل شیوع کرونا نیز کمک که صورت می
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 اثرات ویروس کرونا بر تجارت خارجی ایران

المللی، شیوع ویروس کرونا، صادرات ایران به کشورهای همسایه را محدود های بینبراساس گزارش

های شود بیش از نیمی از درآمد کشور از محل کانالکه گفته میدرحالیکرده است. براین اساس، 

یابد، همسایگان ایران، یکی پس از دیگری مرزهای خود را با کشور ای تحقق میتجارت منطقه

همچنین براساس گزارش وزارت تعاون،کار  یابد.هش میشدت کااند. بنابراین، صادرات ایران بهبسته

تالل در صادرات از مرزهای زمینی، کاهش ورود و خروج گردشگر، کاهش قیمت و رفاه اجتماعی، اخ

و تقاضای جهانی نفت و کاهش محصوالت صادراتی کشور در کنار اختالل در تجارت با چین، از 

 .ترین پیامدهای شیوع این ویروس در حوزه تجارت خارجی کشور هستندمهم

با کاهش  2020که تجارت خارجی ایران در سال  المللی پول تخمین زده استاز طرفی صندوق بین

جدید، دو رویداد مهم میلیارد دالر خواهد رسید. همچنین در سال 70میلیارد دالری به حدود  16

متحده باشد بر جمهوری ایاالتگیری مجلس با ترکیب جدید و انتخابات ریاستتواند شکلکه می

های ایجاد شده بر سر تجارت و تجارت خارجی ایران اثرگذار خواهد بود. با توجه به محدودیت

ها تقاضای ارز نیز دلیل کاهش واردات و مسافرتیابد اما بهش میمبادالت خارجی، عرضه ارز کاه

ماه رسد نوسان چشمگیری در نرخ دالر حداقل تا اواسط اردیبهشتنظر میکاهش خواهد یافت و به

  .ایجاد نشود

رسد نظر میبه امادیده ارزش و هدف آسیب مجموع صادرات ایران هم در مقدار، علی رغم اینکه

وکارها توانایی و کسبایران جاری، مردم بینی رشد اقتصادی نزدیک صفر در سالرغم پیشبه

 .اند و عبور از بحران فعلی دور از ذهن نیستانطباق سریع و خروج از شرایط وخیم را کسب کرده
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 بخش کشاورزی:

درحوزه زرشک، عناب و پسته خسارات بسیاری را متحمل فعاالن و بهره برداران بخش کشاورزی 

 شده است که در زیر به توضیح مختصری در این خصوص پرداخته می شود:

 محصول استراتژیک زرشک:

با عنایت اینکه کارخانجات فرآوری و بسته بندی و کلیه فعاالن عمده در فصل برداشت )مهر و 

عتباری اقدام نموده اند )که محصول پس از طی آبان( نسبت به خرید از کشاورزان به صورت ا

ماه به بازار عرضه شده و وجوه کشاورزان مسترد گردد( درحال  4فرایند خشک شدن در حداقل 

حاضر به علت شیوع ویروس کرونا، سطح تقاضا در بازار های  مصرف به شدت پایین آمده و منجر 

نگین شده است. با توجه به تداوم درصدی در قیمت محصول به صورت میا 25الی  10به افت 

شرایط فوق و عدم توانایی فروش محصول به قیمت مناسب، شاهد ریزش روزانه قیمت زرشک 

ودر نهایت ضرر و زیان هنگفت فعاالن این بخش و عدم پرداخت وجوه کشاورزان و تولید کنندگان 

ن زحمات بسیاری در زرشک و افت ارزش افزوده این محصول استراتژیک که برای ارتقاء سطح آ

این چند سال کشیده شده است، خواهیم بود الزم به ذکر است عالوه برمعضالت شیوع این 

ویروس، مشکالت جدید و متعدد به وجود آمده در بخش صادرات در شرایط فعلی، باعث از دست 

ه رفتن بازارهای خارجی  وداخلی شده و صادرکنندگان و کارخانجات فرآوری این محصول را ب

 ورشکستگی می رساند.

 محصول استراتژیک عناب:

درصد تولید این محصول دربازارهای داخلی مصرف می شود، بازار  70با عنایت به اینکه بیش از 

خرید و فروش آن به شدت راکد شده و افت قمیت شدیدی را به همراه داشته است که با تداوم 

این محصول از کشاورزان شاهد سقوط  شرایط فعلی و نزدیک شدن به موعد برگشت وجوه خرید

 آزاد قیمت این محصول و ضرور و زیان جبران ناپذیر تولید کنندگان مربوطه خواهیم بود.
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 محصول پسته:

باتوجه به تأثیر پذیری قمیت این محصول از نوسانات ارزی و بروز مشکالت جدی در صادرات 

گمرکی و عالوه بر آن شیوع ویروس کرونا این محصول و توقف محموله های صادراتی در مبادی 

و رکود بازار داخلی در ماه پایانی سال، نفس های بازار این محصول را به شمارش انداخته به 

 درصدی در یک ماهه اخیر مواجه  شده است. 25طوری که با افت حدود 

والت باغی نهایتاً با عنایت به خشکسالی های متعدد و رویکرد کشاورزان این منطقه کشت محص

مقام به کم آبی نظیر زرشک، عناب، گل محمدی و پسته و افزایش چشمگیر سطح زیرکشت 

این محصوالت چشم امید هزاران بهره بردار بخش کشاورزی به این محصوالت است که با شرایط 

فعلی بازار و کاهش زیاد ارزش این محصوالت ضرر و زیان هنگفتی خواهد داشت و کشاورزی 

ه زانو در خواهد آورد و ضربه ای مهلک برآن وارد خواهد کرد که عالوه بر زیان های منطقه را ب

 مالی بعلت عدم پرداخت تعهدات مالی تبعات اجتماعی فراوانی را نیز به دنبال خواهد داشت.

 

 .لذا بدینوسیله دو راهکار درجهت کاهش مشکالت فوق پیشنهاد می گردد

سرمایه در گردش به خریداران و کشاورزان مربوطه جهت الف( تخصیص وام کم بهره به عنوان 

 تأمین مالی و پرکردن خالی ایجاد شده

ب( استمهال وام های مأخوذه توسط افرادی که درگیر با این معضالت تشخیص داده می شوند، 

 ماه 6حداقل به مدت 

 

 

 

 

 نظرات و پیشنهادات:دهنده مرجع ارائه 

 طبیعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجندیسیون کشاورزی، آب و منابع مک
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 بخش گردشگری:

در خصوص معضالت ناشی از ویروس کرونا و بروز مشکالت متعدد برای برخی از کسب و کارها 

در حوزه گردشگری،به استحضار می رساند بعد از نظر سنجی از اعضای محترم کمیسیون 

 موارد زیر اعالم می گردد:گردشگری و کسب و کارهای وابسته 

 کسب و کارهای خسارت دیده بابت شیوع کرونا:-1

 الف(هتل ها: 

با شیوع کرونا اقامت در فضای هتل ها که احتمال انتقال این ویروس بسیار زیاد می باشد ممنوع 

شده است. وزارت گردشگری تمام جلسات و جشن ها را کنسل کرده و این شرایط اقتصادی را 

ن حوزه گردشگری سخت می کند و برگشت نقدینگی برای کنسل شدن رزرو هتل ها برای فعاال

در عید نوروز که هتل ها در این خصوص به مشکالت زیادی برخورده اند زیرا هتل داران بخش 

عمده ای از این نقدینگی را تبدیل به مواد غذایی برای یک ماه فروردین کرده اند و امکان برگشت 

آنها بسیار دشوار شده است و متاسفانه هزینه ها برای هتل داران پابرجاست  این نقدینگی برای

 ولی مسافری دیگر وجود ندارد.

 ب(دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی:

این دفاتر علی رغم تعطیلی فعالیت ها و زیان های هنگفت، همکاری خود را جهت رضایت 

مت با توقف پروازهای بین المللی برنامه سفر گردشگران و شهروندان عزیز که به دلیل حفظ سال

خود را ابطال نموده اند، انجام داده اند. متاسفانه علی رغم تاکید وزیر محترم راه و شهر سازی 

مبنی بر ابطال بدون جریمه هزینه سفرهای هوایی، زمینی، ریلی کماکان شرکت های هواپیمایی 

ا همکاران محترم توان و امکان استرداد وجوه از اجرای این دستورالعمل فوق عاجز هستند لذ

دریافتی از مسافران را بدون همکاری شرکت های هواپیمایی و هتل های داخلی و خارجی ندارند 

از طرفی بخشی از هزینه های سفرپرداختی از جمله ویزا، اقامت در هتل های خارج از کشور با 

شده برای سفرهایی که مبداء و مقصد آن در  هزینه بلیط پروازها، قطارها و اتوبوسهای خریداری

خارج از ایران است قابل استرداد به مسافرین نیست هتل ها در خارج از کشور هیچ مبلغی را 

 بابت کنسلی نمی دهند و مردم پولشان را از آژانس ها می خواهند.
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تهران و مشهد مسافرت عمده مسافران پروازهای استان کارمندان دولت هستند که برای جلسات به 

می کردند که دیگر همه ی این جلسات کنسل شده و تقریبا مسافری برای تهران و یا مشهد وجود 

هزار تومان برسد هزینه های دفاتر هواپیمایی  100تا  70ندارد و این باعث شده که بهای بلیط بین 

ی است در نتیجه دفاتر که شامل:اجاره، حقوق، عیدی و بیمه می باشد همچنان به قوت خود باق

 خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی سراسر کشور به تنهایی امکان استرداد وجوه مسافران راندارند.

 

 راهکارهای پیشنهادی:-2

 الف(تخصیص سبد های حمایتی

 ب(بخشودگی مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی

 ج(تعدیل نرخ حامل های انرژی 

 د(مساعدت و همراهی بانک های عامل

 ه(همکاری شرکت های هواپیمایی برای استرداد وجوه مسافران
 

 نظرات و پیشنهادات:دهنده مرجع ارائه 

 یسیون گردشگری و کسب و کارهای وابسته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجندمک

 

 

 بخش صنعت:

 پیشنهادات:

تولید یا خدمت مستمر داشته اند و از  1398در واحدای تولیدی یا خدماتی که تا اسفند ماه سال 

یل کرونا متوقف شده اند، اصل هزینه های پرسنلی که بطور مستند پرداخت شده ه دلآن پس ب

تا زمان رفع محدودیت قانونی این واحدها مورد قبول مطالبات حقوق  98است، از اول اسفند ماه 

 دولتی آن واحد قرار گیرد و با ضریب یک مستهلک گردد.

 

 

 نظرات و پیشنهادات:دهنده مرجع ارائه 

 و محیط کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند 44یسیون صنعت ، اصل مک
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 بخش معدن:

مشکالت بوجود آمده براثر شیوع ویروس کرونا برای برخی از کسب و کارها و تعدادی 

 از معدن داران به شرح ذیل اعالم می گردد:

 

توجه به شیوع ویروس کرونا و جلوگیری افراد روستا از ورود افراد غیربومی، تردد ماشین با -1

تبع آن پرداخت حقوق معدن کاران لدن و باامعبرخی از  های حمل بار و درنتیجه فعالیت های

 با مشکل مواجه شده است.

متی حفظ سالو ضرورت تعطیلی معادن طی ماه های اخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا -2

 معدنکارگران 

تبع آن رکود کارخانجات کاشی و سرامیک باعث د ساخت و ساز در شرایط فعلی و بالرکو -3

گردیده که معادنی که تأمین کننده مواد اولیه این کارخانجات می باشند نیز با رکود مواجه 

 شوند.

 

 

 پیشنهادات:

  بیمه و مالیات پرداخت حقوق دولتییا معافیت تعویق  -

ره برداری به عنوان و پذیرش پروانه بهو شرایط آسان پرداخت تسهیالت با بهره پائین  -

 ضمانت تسهیالت

 استمهال اقساط تسهیالت -

 

 

 

 

 

 
 

 نظرات و پیشنهادات:دهنده مرجع ارائه 

 خانه معدن  خراسان جنوبی
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 بخش بازرگانی و تجارت خارجی

آن برحوزه تجارت و فعاالن اقتصادی حوزه  با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و تأثیر

بازرگانی و از طرفی افت صادرات و به تبع آن برخی محدودیت ها از طرف دولت افغانستان و 

سایر کشورها مبنی بر نخریدن کاال و یا توقیف کاال در فرودگاه ها و بنادر و محدودیت های 

رات در ایام منتهی به سال جدید گمرکی و با توجه به اینکه تجار و صادرکنندگان روی صاد

حساب ویژه ای بازکرده و خریدهای اعتباری انجام داده اند و همچنین برخی از فعاالن اقتصادی 

از سیستم بانکی اعتبارات بلند مدت و یا کوتاه مدت گرفته اند و با توجه به اوضاع پیش آمده از 

دالر در این ایام ضرر وزیان های  عهده پرداخت وام ها برنمی آیند و همچینین نوسانات نرخ

هنگفتی برصادرکنندگان و واردکنندگان تحمیل می نماید در این شرایط می بایست بسته 

حمایتی ویژه  صادرکنندگان، پیله وران و به خصوص فعاالن اقتصادی مرتبط با افغانستان در 

 نظر گرفته شود.

 

 

 پیشنهادات:

 پیله وران و واردکنندگانتدوین بسته حمایتی از صادرکنندگان،  -

 استمهال بدهی های بانکی -

 استمهال مالیات های سررسید شده فعاالن اقتصادی -

 استمهال بدهی های احتمالی تأمین اجتماعی -

 استمهال هزینه های جاری آب، برق، گاز واحدهای تولیدی و صادراتی -

انه به فعاالن اعطای وام های بلند مدت و کوتاه مدت با نرخ بهره پائین و اعطای یار -

 اقتصادی

اعطای بسته حمایتی به فعاالن اقتصادی جهت پرداخت حقوق و مزایای پرسنل، عیدی  -

 و پاداش پایان سال درقالب وام و تسهیالت

 

 

 نظرات و پیشنهادات: دهنده مرجع ارائه

 یسیون مدیریت واردات و توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجندمک
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 وکارهاراهکارهای پیشنهادی جهت کاهش پیامدهای شیوع کرونا بر کسب

 راهکارهای پیشنهادی جهت ایجاد منابع درآمدی برای دولت: 

 تسریع در واگذاری اموال مازاد دولتی از طریق سازو کار بازار سرمایه 

  هستند.بهره مندی از منابع نهادهای عمومی غیردولتی که از سطح درآمدی باالیی برخوردار 

 استفاده از ظرفیت اوراق بدهی جهت پرداخت بدهی دولت به کارفرمایان 

 خیرانه تر جهت جلوگیری از فرار مالیاتیتاعمال اقدامات س 

 

 راهکارهای پیشنهادی به دولت جهت حمایت از کسب و کارها 

 استمهال تسهیالت بانکی کسب و کارهای متضرر از شیوع کرونا  

  با شرایط آسان به عنوان سرمایه در گردش جهت تأمین مالی و پرداخت تسهیالت کم بهره

 رفع مشکالت ناشی از شیوع کرونا به کسب و کارهای آسیب دیده

  تسهیالت اخذ  1398به منظور جلوگیری از تعدیل نیرو، بنگاه های اقتصادی که در سال

از سود تسهیالت درصد  6به بعد می باشد  98نموده اند و سررسید اقساط آنها از اسفند ماه 

به عنوان یارانه دستمزد توسط دولت پرداخت گردد و در مقابل واحد تولیدی متعهد گردد 

 نماید.نیروهای کاری موجود را حفظ 

  مساعدت و همراهی بانک های عامل در اجرای بخشنامه های حمایتی صادرشده 

 ک های صاحبان اعمال تمهیدات الزم توسط بانک مرکزی به منظور جلوگیری از برگشت چ

 زیان دیده از کرونا هایکسب و کار

 معافیت مالیاتی کسب و کارهای متضرر از کرونا 

 اعمال معافیت های تأمین اجتماعی درخصوص سهم بیمه کارفرمایان 

 به  استمهال و تقسیط بدهی های دوره های گذشته کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا

 سازمان تأمین اجتماعی

  تعدیل نرخ حامل های انرژی 

  جلوگیری از شیوع ویروس کرونا  )شامل م بهداشتی به منظور سهمیه اقالو تحویل تعیین

زمانی های دستکش و محلول های ضدعفونی و ... ( به واحدهای تولیدی در بازه ماسک، 

 مشخص

  ... بخشودگی عوارض شهرداری، بخشداری و 
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  های مختلف )واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، تدوین بسته های حمایتی ویژه ی بخش

 صادرکنندگان و پیله وران و ...(

 کاهش هزینه ها و تعرفه های گمرکی جهت واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی 

 

   پیشنهادی در حوزه تجارت خارجیراهکارهای 

  مرزهای پیگیری دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه به منظور بازگشایی هرچه سریعتر

 زمینی با تعریف پروتکل های بهداشتی

  تولید حداکثری فراورده های نفتی در پاالیشگاه های کشور درجهت افزایش صادرات فرآورده

 های نفتی

 

 :سایر موارد 

  تمدید کلیه مجوزهای کسب وکار تا پایان دروه شیوع ویروس کرونا بدون نیاز به مراجعه به

 ذ گواهی مالیاتی، مشروط به عدم تخلف صاحب کسب و کارادارات دولتی و بدون نیاز به اخ

 تسهیل ورود به کسب و کار و لغو مجوزهای غیر الزم 

  توسعه دولت الکترونیک وکاهش بوروکراسی اداری در ارائه خدمات مرتبط با کسب وکار به

 ویژه امور مرتبط با تأمین اجتماعی و مالیات

  پهنای باند از سوی وزارت ارتباطات به منظور استفاده توسعه زیرساخت های فناوری و افزایش

 حداکثری از تجارت الکترونیک و گسترش کسب و کارهای اینترنتی

 

 

 

 


