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 مقدمه 

 
بیشتر  در و میر مرگ و ابتال از موجی ایجاد بر عالوه و است گسترش حال در جدید ویروس آثار کرونا

 جهانی هایبورس ویروس، این شیوع پی در. است کرده خود اقتصادی پیامدهای درگیر را آنها جهان، کشورهای

از  بیش کاهش جهانی بازارهای در نفت قیمت و اندکرده تجربه را خود اخیر سالیان هایسقوط ترینسابقهبی

این در حالی است که قیمت محصوالت کشاورزی در سطح جهان روند افزایشی در . است داشته درصدی 61

 انندم مختلفی موارد از اقتصادی هایفعالیت دیگر، کشورهای از بسیاری مانند هم ایران پیش گرفته است. در

 ،اجتماعی تعامل دارای وکارهایکسب برخی تعطیلی کنندگان،مصرف احتیاط و نااطمینانی آمدها،ورفت کاهش

 .است پذیرفته اثر کشورها سایر با ارتباطی مسیرهای شدن مسدود و خدمات و صنایع از بسیاری تقاضای کاهش

آمریکا نیز مواجه است، شدیدتر  های ظالمانهبا این وجود، پیامدهای این بیماری برای اقتصاد ایران که با تحریم

ا توجه به اهمیت موضوع در ادامه بررسی آثار مستقیم و غیرمستقیم شیوع ویروس کرونا بر . بتر استو پیچیده

 ، اشتغال و درآمد خانوارها پرداخته خواهد شد.های اقتصادیفعالیت

 

 بررسی پیامد شیوع بیماری بر بخش اقتصاد ایران )آثار مستقیم( 

 از درصد 5112 حدود سهم 1931 سال در و دارد داخلی ناخالص تولید در را سهم باالترین ماتخد بخش

ه ب و کشاورزی و معدن صنعت هایاین در حالی است که سهم بخش. است داشته را داخلی ناخالص تولید کل

 حوزه وکارهایکسب از بسیاری تعطیلی به منجر کرونا بنابراین ویروس. درصد بوده است 612و  91 ترتیب

 بر هیتوج قابل اثر است، بنابراین اقتصاد کل افزوده بخش دارای بیشترین سهم در ارزش این و گشته خدمات

 .گذاشت خواهد 1933 سال در داخلی کشور ناخالص تولید
 9917های اقتصاد در تولید ناخالص داخلی در سال سهم زیربخش .9جدول 

 خدمات صنعت و معدن نفت کشاورزی بخش

 23.6 61.1 1..3 2.6 سهم در تولید ناخالص داخلی

 ماخذ: نتایج تحقیق
 

ها، های خدمات در تولید ناخالص داخلی آمده است. براساس بررسیدر جدول زیر سهم زیربخش

ه ای و تخصصی از جملهای بازرگانی، رستوران و هتلداری و خدمات مستغالت و خدمات حرفهزیربخش

های مهم بخش خدمات هستند که با بیشترین آسیب در اثر شیوع بیماری کرونا مواجه شده است. این زیربخش

دهند. خدمات اجتماعی، درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می 2615دو زیر بخش در مجموع بیش از 

 اند. جدی روبرو شده درصد با آسیب 1سهم  شخصی و خانگی نیز با
 

 

 

 



 بر اقتصاد ايران 91-بررسی آثار شيوع بيماری کوويد: گزارشعنوان 

 

 توسعه بازرگانی پژوهشکده

 غير قابل انتشار -ويرايش اوليه  .

 

 2صفحه:  9911ماه فروردينتاريخ: 

 

 9917های خدمات در تولید ناخالص داخلی در سال سهم زیربخش .2جدول 

 سهم در تولید ناخالص داخلیبخش ردیف

 36.6 بازرگانی، رستوران و هتلداری 3

 ..9 حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 6

 6.2 خدمات موسسات مالی و پولی 1

 34.1 تخصصیای و خدمات مستغالت و خدمات حرفه 4

 36.3 خدمات عمومی 2

 3.1 خدمات اجتماعی و شخصی و خانگی 2

 ماخذ: نتایج تحقیق

 
 1931سال ستانده-های بخش خدمات ارایه شود، بر اساس جدول دادهبرای آنکه تصویر دقیقتری از فعالیت

ر این زمینه مرکز است و د 1931ستانده سال -ستانده موجود در کشور، جدول داده-روزترین جدول داده)به

ها تفکیک شده است. های آن، زیربخشاند(تری را تولید نکردهآمار ایران و بانک مرکزی هنوز جدول به روز

های خدماتی که با زیربخش 1931ستانده سال -شود بر اساس جدول دادهچنانچه در جدول زیر مشاهده می

دهند. با توجه به اهمیت خالص داخلی را تشکیل میدرصد تولید نا 2615اند حدود بیشترین آسیب مواجه شده

و کارکرد بخش خدمات در ماه پایانی سال، در ستون چهارم و پنجم میزان کاهش ماهانه تولید ناخالص داخلی 

واحد  2محاسبه شده است. با توجه به این سناریو، میزان کاهش تولید ناخالص داخلی بخش خدمات حداقل 

های بخش خدمات در ری که اشاره شد در اسفندماه بیشترین تقاضا برای فعالیتبود. همانطو درصد خواهد

ای هدوبرابر ماهحداقل رسد ارزش افزوده تولیدی این بخش در این ماه، اقتصاد وجود دارد و بنابراین به نظر می

درصد احد و 412 دیدههای آسیبمیزان کاهش تولید ناخالص داخلی زیربخش فرضمعمول سال باشد. با این 

 خواهد بود. )به طور مستقیم طی دوماه( تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران
 

 )درصد( ستانده-های خدمات بر اساس جدول داده. آثار بیماری کرونا بر زیربخش9جدول 

 زیربخش

 های متناظر زیربخش

 ستانده-در جدول داده

 31.1سال  

 سهم از

 تولید 

 ناخالص 

 داخلی 

 درصد کاهش ماهانه 

 تولید ناخالص 

 داخلی )حداقل(

 درصد کاهش

 تولید ناخالص 

 داخلی دو ماه 

بازرگانی، 

رستوران و 

 هتلداری

عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه 

 و کاالها

..26 1.9 3.2. 

 1.12 1.116 .1.1 هتل و خوابگاه 

 1.31 1.121 1.22 رستوران
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 زیربخش

 های متناظر زیربخش

 ستانده-در جدول داده

 31.1سال  

 سهم از

 تولید 

 ناخالص 

 داخلی 

 درصد کاهش ماهانه 

 تولید ناخالص 

 داخلی )حداقل(

 درصد کاهش

 تولید ناخالص 

 داخلی دو ماه 

 حمل و نقل،

انبارداری و 

 ارتباطات

 1.11 1.131 1.32 راه آهن

 1.23 1.114 1.22 حمل و نقل جاده ای

 1.19 1.119 1.42 حمل و نقل آبی

 1.12 .1.16 1.14 حمل و نقل هوایی

 1.66 1.33 3.16 پست و مخابرات

خدمات 

موسسات 

 مالی و پولی

 1.62 1.36 3.42 بانك

های جنبی لیتهای مالی و فعاسایر واسطه گری

 آنها
1.62 1.16 1.14 

 1.12 1.11 1.12 بیمه

خدمات 

مستغالت و 

خدمات 

ای و حرفه

 تخصصی

 1.63 1.3 .3.6 خدمات واحدهای مسكونی  اجاری

 1.12 .1.16 1.14 خدمات واحدهای غیر مسكونی 

 1.16 1.136 1.34 خدمات دالالن مستغالت

 1.61 1.332 3.19 کرایه و خدمات کسب و کار

خدمات 

 عمومی

 1.34 1.126 1.92 امور عمومی

 .1.1 1.142 1.24 آموزش ابتدائی دولتی

 1.114 1.116 1.11 آموزش ابتدائی خصوصی

آموزش  متوسطه عمومی و متوسطه فنی و 

 ای دولتیحرفه
1.26 1.12 1.36 

آموزش  متوسطه عمومی و متوسطه فنی و 

 ای خصوصیحرفه
1.12 1.112 1.13 

 1.12 1.112 1.42 آموزش عالی دولتی

 1.12 1.112 1.46 آموزش عالی خصوصی

 1.13 1.114 1.12 آموزش بزرگساالن دولتی

 1.13 1.112 1.12 آموزش بزرگساالن خصوصی

 1.114 1.116 1.11 دامپزشكی

 1.11 1.132 1.39 مددکاری اجتماعی 

خدمات 

اجتماعی و 

شخصی و 

 خانگی

 1.34 .1.12 1.91 ، و ورزشی تفریحی، فرهنگی

 1.16 1.133 1.31 مذهبی و سیاسی

 1.12 1.162 1.16 سایر خدمات

 4.6 6.6 62.2 کل

 ماخذ: نتایج تحقیق

 

 دیده این بخشهای آسیبپذیری بعد از بخش خدمات قرار دارد. زیربخشبخش صنعت براساس میزان آسیب
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، ساخت رادیو،تلویزیون ؛یل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلرساخت وساهای در جدول زیر آمده است. زیربخش

و  ساخت مبلمان ؛محصوالت کاغذی؛ چرمی محصوالت ؛منسوجات ؛پوشاک ها و وسایل ارتباطی؛دستگاه

درصد تولید ناخالص داخلی واحد  5های آسیب دیده هستند که سهمی در حدود انتشارات مهمترین زیربخش

های پایانی سال، میزان کاهش رسد به دلیل تقاضای باالی این محصوالت در ماهظر میدهند. به نرا تشکیل می

تولید ناخالص  درصدواحد  112 حدود و حداکثر 1/1ها، حداقل تولید ناخالص داخلی از محل این زیربخش

 باشد.  داخلی
 

 )درصد( ستانده-اس جدول دادههای صنعت بر اسآثار بیماری کرونا بر زیربخش .4جدول 

درصد کاهش دو 

ماه

 کاهش  درصد

 ماهانه )حداقل(

 سهم از تولید

ناخالص  

 داخلی

-های متناظر در جدول دادهزیربخش

 31.1سال  ستانده
 زیربخش

1.32 1.12 1.99  ساخت منسوجات

 صنعت

1.12 1.112 1.46 ساخت پوشاك، عمل آوری و رنگ کردن 

1.13 خز 1.16 1.31 اغی و پرداخت چرم و سایر محصوالت دب

1.14 چرمی 1.166 1.62  ساخت چوب و محصوالت چوبی

1.134 1.112 1.19
 های ضبط شدهچاپ و تكثیر رسانهانتشار، 

1.12 1.1. 1.21 ها و وسایل ساخت رادیو،تلویزیون، دستگاه

 ارتباطی

1.2 1.12 4.32 ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم 

 یلرتر

1.34 1.12 1.91 ساخت مبلمان، مصنوعات طبقه بندی 

 نشده در جای دیگر

3.32 1.22 2.13 کل

 ماخذ: نتایج تحقیق

 

 های اقتصاد ایران )آثار مستقیم و غیرمستقیم(بر بخشکرونا بررسی پیامد شیوع بیماری  

مین زده شده است. در این در بخش قبل، آثار مستقیم ناشی از شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران تخ

 غیرمستقیم آن برآورد شده است.مستقیم و  آثار 1931سال  قسمت با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی

 این بیماری مزیت مهم این ماتریس، لحاظ هر دو طرف عرضه و تقاضا در براورد اثر این تکانه بر اقتصاد است.

گیرد، شیوع پیدا کرد و فرض شد که میزان رفی در آن صورت میدر ماه پایانی سال که بیشترین تقاضای مص

های مستقیم های معمول است. بر اساس این فرض و همچنین میزان آسیبحداقل دو برابر ماهخرید در این ماه 

واحد درصد  16(، تولید ناخالص داخلی ناشی از این تکانه حدود 4و  9برآورد شده بر اقتصاد کشور )جدول 
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، میزان 1931هزار میلیاردریال در سال  92692هد یافت. با در نظر گرفتن تولید ناخالص داخلی کاهش خوا

 هزار میلیارد ریال خواهد بود. 5211آسیب وارده بر اقتصاد ایران حدود 

ی اقتصاد هادهد که تمام بخشهای اقتصادی نشان میبررسی آثار این شوک بر اقتصاد ایران به تفکیک بخش

ز . ا)ستون چهارم و پنجم جدول زیر( اثر شیوه بیماری کرونا با کاهش تولید و زیان مواجه خواهند شدایران در 

درصد  5615درصد به بخش صنعت و  96درصد آن مربوط به بخش کشاورزی،  515زیان وارده بر کل اقتصاد، 

ر شیوع بیماری کرونا مواجه به بخش خدمات اختصاص دارد. بنابراین بخش خدمات با باالترین میزان زیان در اث

 شده است. 

ر دهایی که باالترین واحد درصد زیان وارده از کل زیان وارده بر اقتصاد آمده است. در ستون ششم زیربخش

و زیربخش وارد  های آندام و طیور و فرآوردهو  زراعت و باغداری هایزیربخشزیانی که به بخش کشاورزی، 

زیانی که بر در بخش صنعت، باشد. زیان وارد بر اقتصاد میدرصد کل  2/2و  9/9 حدودشود به ترتیب می

درصد زیان کل  11حدود  ایهای هستههای حاصل از تصفیه نفت و سوختوردهآساخت کک، فرزیربخش 

درصد زیان کل اقتصاد  616با  ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلراقتصاد است. پس از آن، زیربخش 

ساخت مواد شیمیایی و محصوالت ، هاغذایی و انواع آشامیدنیصنایع های به دوم قرار دارد. زیربخشدر رت

زیان کل اقتصاد در درصد  114و  216، 412، 416به ترتیب با  ساخت مبلمان؛ و ساخت منسوجات، شیمیایی

 و نقلیه وسایل تعمیر فروشی، خرده فروشی، های عمدهدر بخش خدمات، زیربخش های بعدی قرار دارند.رتبه

از زیان ایجاد شده در کل اقتصاد در این زیربخش  درصد 1119شوند. بیش از روبرو میزیان بیشترین کاالها با 

درصد کل زیان اقتصاد در رتبه بعدی قرار  615ای نیز با های حمل و نقل جادهبوقوع پیوسته است. زیربخش

  دارد.
 طی دو ماه واحد: میلیون ریال 9911های اقتصاد بر اساس ماتریس حسابداری اجتماعی سال ثار بیماری کرونا بر زیربخشآ .5جدول 

هازیربخش

 میزان کاهش تولید

در اثر شیوع  

 بیماری

)در دو ماه( 

 میزان زیان وارده 

 بر تولید 

 )آثار مستقیم 

و غیرمستقیم( 

درصد 

 زیان

 نسبت به  

کل درآمد 

 یتفعال

درصد 

زیان از کل 

زیان وارده 

 بر اقتصاد

زراعت و باغداری

 دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شكار

 جنگلداری
 ماهیگیری

 نفت خام و گاز طبیعی
 سایر معادن

 هاساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی
 ساخت محصوالت از توتون و تنباکو

 ساخت منسوجات
 ساخت پوشاك، عمل آوری و رنگ کردن خز
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هازیربخش

 میزان کاهش تولید

در اثر شیوع  

 بیماری

)در دو ماه( 

 میزان زیان وارده 

 بر تولید 

 )آثار مستقیم 

و غیرمستقیم( 

درصد 

 زیان

 نسبت به  

کل درآمد 

 یتفعال

درصد 

زیان از کل 

زیان وارده 

 بر اقتصاد

 دباغی و پرداخت چرم و سایر محصوالت چرمی

 ساخت چوب و محصوالت چوبی
 ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی

 های ضبط شدهچاپ و تكثیر رسانهانتشار، 
های های حاصل از تصفیه نفت و سوختفراورده ساخت کك،

 ایهسته



 ساخت مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی
 ساخت محصوالت از الستیك و پالستیك
 ساخت سایر محصوالت کانی غیر فلزی

 اخت فلزات اساسیس
 ساخت محصوالت فلزی فابریكی بجز ماشین آالت و تجهیزات

 بندی نشده در جای دیگرآالت و تجهیزات طبقهساخت ماشین

 ساخت ماشین آالت دفتری، حسابداری و محاسباتی
های برقی طبقه بندی نشده در ن آالت و دستگاهساخت ماشی

 جای دیگر


 ها و وسایل ارتباطیساخت رادیو و تلویزیون، دستگاه

 ساخت ابزار پزشكی، ابزار اپتیكی، ابزار دقیق و انواع ساعت

 تریلر و نیم تریلر  ساخت وسایل نقلیه موتوری،
 ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل 

ساخت مبلمان، مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر و 

 بازیافت


 برق 

 توزیع گاز طبیعی
 آب

 های مسكونیساختمان
 هاسایر ساختمان

 عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها
 هتل و خوابگاه 

 رستوران
 راه آهن

 حمل و نقل جاده ای
 حمل و نقل لوله ای

 حمل و نقل آبی
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هازیربخش

 میزان کاهش تولید

در اثر شیوع  

 بیماری

)در دو ماه( 

 میزان زیان وارده 

 بر تولید 

 )آثار مستقیم 

و غیرمستقیم( 

درصد 

 زیان

 نسبت به  

کل درآمد 

 یتفعال

درصد 

زیان از کل 

زیان وارده 

 بر اقتصاد

 حمل و نقل هوایی
 پشتیبانی و انبارداریخدمات 

 پست و مخابرات
 بانك

 های جنبی آنهاهای مالی و فعالیتسایر واسطه گری
 بیمه

 ی مسكونی  شخصیخدمات واحدها
 خدمات واحدهای مسكونی  اجاری
 خدمات واحدهای غیر مسكونی 

 خدمات دالالن مستغالت
 کرایه و خدمات کسب و کار

 امور عمومی
 خدمات شهری
 امور دفاعی 
 امور انتظامی

 تأمین اجتماعی اجباری
 آموزش ابتدائی دولتی
 یآموزش ابتدائی خصوص

 ای دولتیآموزش  متوسطه عمومی و متوسطه فنی و حرفه
 ای خصوصیآموزش  متوسطه عمومی و متوسطه فنی و حرفه

 آموزش عالی دولتی
 آموزش عالی خصوصی

 آموزش بزرگساالن دولتی
 آموزش بزرگساالن خصوصی

 بهداشت و درمان دولتی
 بهداشت و درمان خصوصی

 دامپزشكی
 مددکاری اجتماعی 

 تفریحی، فرهنگی ، و ورزشی
 مذهبی و سیاسی

 سایر خدمات

 ماخذ: نتایج تحقیق
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 مستقیم و غیرمستقیم( بررسی پیامد شیوع بیماری بر خانوارها )آثار 

اثرگذاری  زیر مواجه خواهند شد، خانوارها هستند. مطابق جدول رفاه از دست رفتههایی که با یکی از بخش

مقایسه کاهش درآمد خانوارهای شهری و روستایی حاکی از آن است بسیار شدید است.  این تکانه بر خانوارها

شدیدتر از خانوارهای روستایی است؛ به طوری که کاهش درآمد که اثر بیماری کرونا بر خانوارهای شهری بسیار

 های حمایتیدهد که دولت باید بستهبرابر خانوار روستایی است. این وضعیت نشان می 4خانوار شهری حدود 

های پایین درآمدی تدوین نماید. مطابق این نتایج درصورتی که دولت به دنبال کاهش درآمد را برای دهک

دهک روستایی  5هزار میلیارد ریال ارایه نماید. در صورتی که  191دهک شهری باشد باید بیش از  5خانوارهای 

در صورتی که رفاه از دست رفته  هزار میلیارد ریال خواهد رسید. 111این رقم به بیش از  ،به آن اضافه شود

این  یلیاردریال خواهد رسید.هزار م 625و به  تها اضافه شود این رقم به شدت افزایش خواهد یافسایر دهک

 19511)هزارمیلیارد  11برای خانوارها  و مصوبات هیات دولت ی است که در بسته پیشنهادی دولتدر حال

 61پذیر، میلیون نفر خانوار آسیب 9هزار تومان به حدود  611تا  211های معیشتی میلیارد ریال در قالب بسته

میلیون  29درصد به  12پرداخت وام یک میلیون تومانی با نرخ و ( الحسنههزار میلیارد ریال پرداخت وام قرض

و تخصیص ارقام مصوب  ست. با این وضعیتبینی شده اپیش هزار میلیارد ریال(291)حدود  بگیرخانوار یارانه

 تا حدودی بتوان به تحریک تقاضا توسط خانوارها امیدوار بود.توان می شده،

 های دهگانه شهری و روستایی خانوارها بر اساس ماتریس حسابداری اجتماعی. آثار بیماری کرونا بر دهک6جدول 

ساالنه درآمددرصد نسبت به کل میزان زیان )میلیارد ریال( های خانوارهادهك 

شهریخانوارهای دهك اول 

شهریخانوارهای دهك دوم 

شهری خانوارهای دهك سوم

شهریخانوارهای دهك چهارم 

شهریخانوارهای دهك پنجم 

شهری خانوارهای دهك ششم

شهریخانوارهای دهك هفتم 

شهریخانوارهای دهك هشتم 

شهریخانوارهای دهك نهم 

شهریخانوارهای دهك دهم 

روستاییخانوارهای دهك اول 

روستاییخانوارهای دهك دوم 

روستایی خانوارهای دهك سوم

روستایی خانوارهای دهك چهارم

تاییروسخانوارهای دهك پنجم 

روستاییخانوارهای دهك ششم 

روستایی خانوارهای دهك هفتم
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ساالنه درآمددرصد نسبت به کل میزان زیان )میلیارد ریال( های خانوارهادهك 

روستاییخانوارهای دهك هشتم 

روستایی خانوارهای دهك نهم

روستاییخانوارهای دهك دهم 

 ماخذ: نتایج تحقیق

 بر اشتغالبررسی پیامد شیوع بیماری  

 ترتیب به کشاورزی و صنعت بخش و اشتغال از سهم باالترین درصد  5119خدمات با  بخش 1931 سال در

 اشتغال اقتصادی از بخشهای سهم نیز 1931 سال پاییز در. اندداشته را اشتغال از درصدی 1111و  92سهم 

این امر نشان از اهمیت بخش  .استبوده  درصد 51و  1111، 9213ترتیب  به خدمات و صنعت کشاورزی، برای

 خدمات در ایجاد اشتغال در اقتصاد کشور دارد. 

است ـ جمعیت  1931مرکز آمار ایران پیرامون نرخ بیکاری ـ که مربوط به پاییز  اطالعاتبنابر آخرین 

با پاییز نفر گزارش شده که این تعداد در مقایسه  126هزار و  132بیکاران کشور در این فصل، دو میلیون و 

نفری را تجربه نموده است. با این کاهش جمعیت بیکاران، نرخ بیکاری نیز از  943هزار و  924کاهشی  1931

رسد با شرایط ، اما به نظر میکاهش یافته است 1931درصد در پاییز  1116به  1931درصد در پاییز  1111

ریکا و ورود اقتصاد ایران با فاز رکودی(، بازار کار های امفعلی حاکم بر اقتصاد ایران )شیوه ویروس کرونا، تحریم

کشور در سال جاری با انقباض شدیدتری روبرو باشد و نرخ بیکاری روند افزایشی داشته باشد. بویژه در این 

مرحله، اثرگذاری این بیماری بر بخش خدمات کشور شدید بوده است که دارای بیشترین سهم در ایجاد اشتغال 

درصد  11به بیش از  1933المللی پول نرخ بیکاری در سال بینی صندوق بیناست. بر اساس پیشدر کشور بوده 

 خواهد رسید.

 رسدبا توجه به این که به تناظر بین سهم تولید ناخالص داخلی و میزان اشتغال بخش خدمات به نظر می

رسد رصد باشد، اما به نظر مید 4و حداکثر  2 حداقل افزایش بیکاری از ناحیه بخش خدمات طی مدت دو ماه

به بازار کار کشور  در اثر شیوع بیماری کرونا صنعتاز ناحیه کاهش تولید در بخش درصدی  1بیکاری حداقل 

المللی پول بین درصد توسط صندوق 11بینی نرخ بیکاری رسد پیشتحمیل شود. با این وضعیت به نظر می

د بازیابی اشتغال در اقتصاد کشور هم به کوتاه شدن دوره بیماری در رسبه نظر می قابل قبول باشد.برای ایران 

 ایران و در جهان بستگی دارد. 

 بررسی پیامد شیوع بیماری بر زیر بخش اصناف  

 گیرند. اصناف با حدودبندی معمول قرار میاصناف کشور بیشتر در بخش خدمات کشور بر اساس تقسیم

هزار صنفی بدون پروانه( نقش مهمی در بخش خدمات کشور  511دود میلیون واحد صنفی )با احتساب ح 211

از زنجیره تامین تا توزیع کاالها و ایجاد اشتغالزایی دارند. با توجه به ماهیت چهارگانه اصناف کشور، این اصناف 

اند. اصناف کشور در های خدمات بجز خدمات عمومی و موسسات پولی و مالی توزیع شدهدر تمام زیربخش

هاردسته توزیعی، خدماتی، تولیدی و خدمات فنی قرار دارند. مطابق نمودار زیر بیش از یک میلیون واحد چ

درصد  11درصد اصناف تولیدی،  13درصد کل واحدهای صنفی کشور(، حدود  43صنفی در دسته توزیعی )
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 باشند.درصد خدماتی می 15اصناف خدمات فنی و 

 درصد(-)نفر 9911در سال  . تعداد اصناف کشور دارای پروانه بر اساس چهار دسته9نمودار 

 

 های صنفی: محاسبات بر اساس آمار دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمانماخذ            

 

 درصد اصناف کشور در رتبه اول 14دهد که استان تهران با حدود بررسی استانی واحدهای صنفی نشان می

ی هاهای اصفهان و خراسان رضوی حایز بیشترین تعداد اصناف در کشور است. استانقرار دارد و سپس استان

هزار واحد صنفی دارند. بررسی سرانه  21و  11کرونا در آنجا مشاهده شد، به ترتیب حدود  شیوعقم و گیالن که 

واحد  41و  44الم و مازندران به ترتیب با های اینفر حاکی از آن است که استان 1111واحد صنفی به ازای هر 

های سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان، قم و تهران صنفی دارای بیشترین سرانه در کشور هستند و استان

 بندی کشوری قرار دارند.واحد صنفی در انتهای رتبه 22و   21، 21، 11، 19به ترتیب با 

 9911های مختلف در سال عداد اصناف دارای پروانه در استانت .2نمودار 

 

 های صنفی: محاسبات بر اساس آمار دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمانماخذ            
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شغل در  215های صنفی، به ازای هر واحد صنفی بر اساس برآورد دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان

میلیون  615احتساب اصناف دارای پروانه و فاقد پروانه، میزان اشتغالزایی آنها به بیش از شود و با کشور ایجاد می

میلیون شغل خواهد بود(. از این رو بررسی وضعیت اشتغال  515نفر خواهد رسید )اشتغال واحدهای دارای پروانه 

 آنها در شرایط فعلی ضروری است.

 زا بسیاری تقاضا سمت ل مواجه خواهد شد. از یک طرف دربعد از شیوع کرونا تولید از دو ناحیه با مشک

از سوی دیگر در سمت عرضه نیز به دلیل  و اندشده مواجه تقاضا کاهش با های واحدهای صنفیفعالیت

های دولت و جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری، واحدهای صنفی با تعطیلی مواجه شدند. بنابراین بسیاری سیاست

صادی این واحدها در تعطیل شده و اشتغالزایی آنها به شدت در خطر افتاده است و تداوم های اقتاز فعالیت

های شغلی اصناف پذیری انها را به شدت افزایش خواهد داد. در جدول زیر تعداد رستهشرایط جاری میزان آسیب

و بقیه غیرفعال و  رسته فعال 115رسته، حدود  351کشور آمده است. مطابق این جدول در اصناف توزیعی از 

رسته شغلی فعال و بقیه غیرفعال  11رسته، تنها  311باشند. در اصناف تولیدی نیز از یا دارای فعالیت اندک می

غلی این های شهستند. این وضعیت برای اصناف خدماتی و خدمات فنی بسیار نگران کننده است و تقریبا رسته

 دو گروه از اصناف با تعطیلی مواجه هستند.

 

 9911های اصناف در سال . تعداد رسته7جدول 

 خدمات فنی خدماتی تولیدی توزیعی ردیف

 399 413 93. 21. کل رسته

 399 412 13. 912 رسته تعطیلی و زیان دیده

 1 62 91 332 رسته فعال

 ماخذ: نتایج تحقیق

  
ل نگران کننده باشد. در جدورسد وضعیت اشتغال در واحدهای صنفی بسیار با توجه به بند باال به نظر می

شغل توسط هر واحد صنفی، وضعیت  215های مختلف کشور و با فرض ایجاد زیر بر اساس تعداد اصناف در استان

میلیون  9اشتغالزایی اصناف کشور بررسی شده است. مطابق این جدول، یک کاهش اشتغال موقتی در حدود 

درصد کاهش شغل، با  95چهارگانه اصناف، اصناف توزیعی با  هایشود. در بین گروهنفر در اصناف مشاهده می

اند، اما به دلیل سهم باالی آن در ایجاد اشتغال، این کاهش بسیار باال است. واحدهای کمترین کاهش مواجه شده

ت اند. بنابراین ضروری اسپذیری مواجه شدهصنفی، خدماتی، خدمات فنی و تولیدی با بیشترین میزان آسیب

ای برای کاهش آثار زیانبار این بیماری برای بخش اصناف و تدابیر الزم برای کوتاهی دوره بیماری برنامهدولت 

هایی که در حوزه ها، از جمله کسب و کارالبته در شرایط شیوع ویروس کرونا برخی کسب و کاربیاندیشد. 

 ثار زیانبار آن بر سایر صنوف بسیار اندک است.، اما در مقایسه با آاندرونق پیدا کردهنیز بهداشتی، دارویی و ... 
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 اصناف دارای پروانه  اشتغالآثار بیماری کرونا بر  .7جدول 

خدمات  خدماتی تولیدی توزیعی شرح
 فنی

 11.111. 221.111 3.111.111 6.211.111 بیماری عمیزان اشتغال در شرایط قبل شیو

 32.111 32.111 611.1111 3.211.11 میزان اشتغال فعلی

 %9. %2. %91 %12 درصد کاهش اشتغال

 ماخذ: نتایج تحقیق

 

 جمع بندی 

به شدت تحت تاثیر قرار گرفت  1931 های ظالمانه امریکا از سالبا وضع تحریم ایران داخلی ناخالص تولید .3

صفر بوده  1931سال ماهه  3درصد و  -211بدون نفت  1931رشد سال و اقتصاد به رکودی وارد شد )

(. انتظار درصد بوده است -116حدود  1931درصد و در نه ماهه  -411رشد با نفت  1931است. در سال 

رسد در سال جاری اقتصاد کشور از رکود خارج شود، اما به نظر می 1931و  1931رفت بعد از دو سال می

 ، بازیابی اقتصاد کشور به این سرعتاضاو تق عرضه سمت دو هرو اثرگذاری  کرونا ویروس گسترشبه دلیل 

ادامه این روند برای اقتصاد کشور که با شرایط شدید تحریمی مواجه است، در سال جاری ممکن نباشد. 

 بسیار نگران کننده است.

های اقتصادی وجود دارد. در اثر این تکانه کاهش ها نشان داد اثرگذاری این بیماری بر تمام بخشبررسی .6

های آتی و که ترمیم آن در ماه )طی دوره دو ماهه( باشددرصد می واحد 16 لص داخلی حدودتولید ناخا

در شرایط فعلی اقتصاد ایران بسیار مشکل است. مطابق نتایج اثر شیوع بیماری کرونا بر بخش خدمات و 

صاد ایران در درصد از کل زیان وارد بر اقت 11های دیگر است. حدود های آن بسیار بیشتر از بخشزیربخش

، پست و های حمل و نقلفروشی و تعمیرات قرار دارد. پس از آن زیربخشفروشی، خردهزیر بخش عمده

وکار، رستوران و خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی به مخابرات، بیمه، اموزش، کرایه و خدمات کسب

گیرند. در های بعدی جای میرتبهدرصد زیان کل اقتصاد در  112و  114، 219، 213، 213، 213 ،615ترتیب با

گیرد و پس از آن زیربخش صورت میها سوختدرصد کل زیان اقتصاد در زیربخش  11بخش صنعت نیز 

، و 412، 416، 616 پوشاک و منسوجات به ترتیب با غذایی و آشامیدنی، موادشیمیایی،  وو  صنایع خودرو

 قرار دارند.  های بعدیدر رتبه ،درصد کاهش درآمد کل اقتصاد 116

ل شده تعطیی صنفی واحدهادر های اقتصادی بسیاری از فعالیت ها نشان داد با شیوع بیماری کرونا،بررسی .1

نها را به شدت آپذیری و اشتغالزایی آنها به شدت در خطر افتاده است و تداوم شرایط جاری میزان آسیب

رسته فعال و بقیه غیرفعال و یا دارای  115رسته، حدود  351افزایش خواهد داد. در اصناف توزیعی از 

رسته شغلی فعال و بقیه غیرفعال  11رسته، تنها  311باشند. در اصناف تولیدی نیز از فعالیت اندک می
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ای شغلی ههستند. این وضعیت برای اصناف خدماتی و خدمات فنی بسیار نگران کننده است و تقریبا رسته

 واجه هستند.این دو گروه از اصناف با تعطیلی م

میلیون نفر در اصناف مشاهده  9، یک کاهش اشتغال موقتی در حدود محاسبات انجام شدهبا توجه به  .4

درصد کاهش شغل، با کمترین کاهش  95های چهارگانه اصناف، اصناف توزیعی با شود. در بین گروهمی

سیار باال است. واحدهای صنفی، اند، اما به دلیل سهم باالی آن در ایجاد اشتغال، این کاهش بمواجه شده

ت اند. بنابراین ضروری است دولپذیری مواجه شدهخدماتی، خدمات فنی و تولیدی با بیشترین میزان آسیب

ای برای کاهش آثار زیانبار این بیماری برای بخش اصناف و تدابیر الزم برای کوتاهی دوره بیماری برنامه

وزه هایی که در حها، از جمله کسب و کارکرونا برخی کسب و کارالبته در شرایط شیوع ویروس بیاندیشد. 

، اما در مقایسه با آثار زیانبار آن بر سایر صنوف بسیار اندک اندرونق پیدا کردهنیز بهداشتی، دارویی و ... 

وکارهای دارای پروانه مدنظر قرار گرفته است، این در بسته سیاستی دولت، بیشترین اصناف و کسب است.

پذیرترین آقشار جامعه شامل کارگران روزمزد؛ کارگران ساعتی، کارگران فاقد بیمه ر حالی است که آسیبد

 ها و تسهیالت خود قرار دهد.و خوداشتغال است. از این رو ضروری است دولت این گروه را نیز مدنظر کمک

درصد در  1116به  1931ییز درصد در پا 1111از  کشور، نرخ بیکاری ر اساس اطالعات مرکز آمار ایرانب .2

رسد با شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد ایران )شیوه ویروس ، اما به نظر میکاهش یافته است 1931پاییز 

های امریکا و ورود اقتصاد ایران با فاز رکودی(، بازار کار کشور در سال جاری با انقباض کرونا، تحریم

 ی داشته باشد.ند افزایششدیدتری روبرو باشد و نرخ بیکاری رو

. کاهش درآمد خانوارهای شهری کاهش درآمد خانوارها در اثر شیوع این بیماری بسیار شدید بوده است .2

دهک اول خانوارهای شهری بسیار بیشتر از  5بیشتر از روستایی است. از سوی دیگر میزان این کاهش در 

د ریال(. این امر نشان از کاهش شدید هزار میلیار 94هزار در مقابل  191خانوارهای روستایی بوده است )

 تقاضای خانوارها دارد. 

های آن نشان بسته سیاستی دولت دو بعد تحریک تقاضا و عرضه داشت، اما بررسی تسهیالت و کمک .2

رسد در شرایط رکودی حاکم بر دهد که بیشتر آن مصرف طرف عرضه اقتصاد شده است. به نظر میمی

 ک تقاضا از اهمیت بیشتری برخوردار است.اقتصاد کشور در گام اول تحری

 

 پیشنهادها 

ر زمان بایست درسد با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران، گذر از شرایط بحرانی فعل اقتصاد میبه نظر می .3

وسط ریزی دقیقتر گذر از این بیماری تگرفت. در شرایط فعلی نیز بایستی با برنامهبسیار کوتاه صورت می

 شود. تر دولت کوتاه

در شرایط فعلی به دلیل کاهش درآمد خانوارها، تقاضای آنها نیز محدود شده است. بنابراین در بسته  .6

های تحریک تقاضا ضروری است. از سوی دیگر با توجه به وضعیت نامناسب سیاستی دولت، اتخاذ سیاست

های دولت به ز کمکدرصد ا 51شود حداقل پیشنهاد میدهک اول(  5های پایین درآمدی )حداقل دهک
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تواند به خرید کاالهای اساسی تعلق گیرد. صورت بالعوض به این خانوارها پرداخت گردد. این رقم صرفا می

 تواند صرف کاالهای بادوام داخلی جهت تحریک تقاضا گردد.سایر تسهیالت پرداختی می

 121ل در واحد صنفی مبلغ دیده، به ازای هر شاغوکار آسیبدر بسته حمایتی دولت از واحدهای کسب .1

میلیون نفر باشد،  914گیرد. در صورتی میزان کاهش اشتغال در بخش اصناف حدود میلیون ریال تعلق می

هزار میلیارد ریال برای دوره زمانی حداکثر سه ماهه تعطیلی اصناف و  411رسد تخصیص مبلغ به نظر می

رسد این رقم جبران ایش زمان تعطیلی به نظر میوکار مبلغ مناسبی باشد. در صورت افزهای کسبواحد

 های این بخش را ننماید.هزینه

 ضروری است:های مالی انبساطی دولت در سمت سیاست .4

  ؛  های آسیب دیدههای مالیاتی برای بنگاهتخفیفات یا معافیت 

 دیده؛بخشودگی حق بیمه واحدهای صنفی آسیب 

  ،برق، گاز و ســایر خدمات شــهری برای اصــناف و   تمدید مدت زمان پرداخت قبوض خدماتی، آب
 دیده؛وکارهای آسیبکسب

 دیده.وکارهای آسیباستمهال و ارایه تنفس در خصوص اقساط بانکی واحدهای صنفی و کسب 

بحران فعلی به اهمیت اقتصاد دیجیتال در کل کشور و اهمیت نظام توزیع مدرن در کشور اذعان نمود. از  .2

سازی ریزی مناسب به سمت نوین، معدن و تجارت با برنامهگذاران بخش صنعتتاین رو ضروری است سیاس

 نظام توزیع در کشور حرکت کند.

ضروری است وزارت صنعت، معدن و تجارت بانک اطالعاتی منسجم و سازمان یافته از اصناف کشور تهیه  .2

لف های مختهای و تکانهیاستهای درست از آثار و پیامدهای سکند تا بتوان بر اساس آن نسبت به تحلیل

 این اهمیت را دو چندان نموده است.  13-رسد شیوع بیماری کوویداقتصاد اقدام نماید. به نظر می

 


