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 مقدمه -1

جهانی است که  در شهر ووهان چین آغاز شد، یک بحران 2019بحران ناشی از شیوع بیماری کرونا که از پایان سال 

یی از اقتصاد است. رکود ناشی از شیوع بیماری کرونا در بخشهابخش های مختلف اقتصاد کشورها را درگیر نموده 

للی، اعمال جهان بی سابقه میباشد. کاهش شدید سطح مبادالت تجاری، بسته شدن مرزها، لغو پروازهای بین الم

ز آن دولت امقررات تردد بین شهری و خارج شهری در بسیاری از کشورها، تعطیلی کسب و کارها و بیکاری ناشی 

 را با مشکالت متعددی مواجهه نموده است.ها 

سائل ایجاد شده در مگذر از این بحران و کاهش اثرات ناشی از آن نیازمند شناسایی و ارزیابی دقیق ابعاد خسارات و 

های آتی اقدام  بخش های مختلف میباشد تا بتوان بر اساس ارزیابی صورت گرفته نسبت به تعیین سیاستها و برنامه

 نمود.

یماری کرونا مین منظور دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان لرستان  نسبت به بررسی آثار ببه ه

 ت.بر بخش های مختلف اقتصاد استان شامل صنعت، معدن و صنایع معدنی، گردشگری و کشاورزی نموده اس

 

 درباره تحقیق -2

یزان اثر گذاری مدر این تحقیق به منظور بررسی آثار بحران شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد استان وهمچنین برآورد 

 است.  بسته های حمایتی اعالم شده از سوی دولت اقدام به جمع آوری اطالعات در قالب یک فرم مشخص شده

وند تأمین مواد اولیه ری کرونا بر اشتغال، فروش و رتأکید اصلی در این تحقیق بر شناسایی میزان اثرگذاری شیوع بیما

 سوی دولت از  بنگاههای اقتصادی بوده است. در بخش دیگر تحقیق  میزان اجرایی شدن بخشنامه های اعالم شده از
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 242ین تحقیق ابتدای شیوع بیماری کرونا مورد بررسی قرار گرفته است. تعداد واحدهای جامعه مورد بررسی در ا

 باشد. واحد می

 

 تأثیر شیوع بیماری کرونا بر صنعت استان لرستان -3

با شیوع بیماری کرونا و کاهش مراودات تجاری بین کشورها، صادرات ایران نیز مانند سایر کشورها با کاهش قابل 

میلیارد دالر برسد در حالیکه  30به  99توجهی مواجه شده است. پیش بینی میگردد حداکثر صادرات کشور در سال 

با این فرض که ارز مورد نیاز کاالهای اساسی کشور ثابت میلیارد دالر برآورد شده است.  35نیاز ارز وارداتی حدود 

درصد از واردات کشور 80بماند بیشترین کسری ارز متوجه تولید خواهد بود . چراکه بر اساس آمار موجود بیش از 

را کاالهای سرمایه ای، واسطه ای، قطعات و مواد اولیه تشکیل میدهند. تأمین تجهیزات بخصوص صنایع ماشین سازی 

این صنعت در خطوط تولید همه صنایع کاربرد دارد( و ساخت وسایل نقلیه موتوری یکی از چالش های اصلی سال )

 1خواهد بود. 99

یش امده از زمان به تبع کشور صنایع موجود در استان نیز از این مشکالت متاثر خواهند شد. در این بخش مشکالت پ

 بررسی قرار میگیرد.شیوع بیماری کرونا در بخش صنعت استان مورد 

از صاحبان صنایع  با شیوع بیماری کرونا در کشور و وقوع اپیدمی در استان، با توجه به مشکالت پیش آمده  بسیاری

د از واحدهای درص 64نسبت به تعطیلی واحد اقدام نمودند.  نتایج بدست آمده در گزارش پیش رو نشان میدهد که 

 ل شده اند. این امر موجب اواخر فروردین )بازه زمانی قید شده تقریبی میباشد( تعطی صنعتی استان از اواسط اسفند ماه تا

                                                           
ملی و نظارت بر اجرای تهیه شده توسط کمیسیون ویژه حمایت از تولید "ارزیابی اثرات شیوع بیماری کرونا بر بخش های مختلف اقتصادی". گزارش 1

 قانون اساس محلس شورای اسالمی 44اصل 
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یکاری به سازمان بآنها از طرف کارفرما جهت دریافت بیمه  %20بیکاری بسیاری از شاغلین در این بخش شده که تنها 

 تأمین اجتماعی معرفی شده اند.

 

 تاثیر بر فروش 1-3

 فروش داخلی

ش فروش مواجه درصد از صنایع استان از ابتدای شیوع بیماری کرونا با کاه 80نشان میدهد که نتایج بدست آمده 

جهیزات بهداشتی درصد از صنایع با توجه به نوع محصوالت تولیدی )مواد و ت 2بوده اند و در این مدت تنها فروش 

 شامل الکل و مواد ضد عفونی کننده( افزایش داشته است.

 وش داخلی محصوالت میتوان به موارد زیر اشاره نمود:از جمله علل کاهش فر

 تعطیلی اصناف به عنوان عرضه کنندگان نهایی محصوالت 

  محدودیت های اعمال شده جهت  تردد بین استانی 

 تعطیلی وکاهش تولید کارخانه ها و کارگاهای مصرف کننده تولیدات استان 

 تعطیلی پروژ های عمرانی و ساخت و ساز 

  ر نتیجه تغییر و د از بیماری کرونا و آینده پیش رو ترجیحات مصرف کنندگان نهایی به دلیل ترستغییر در

 الگوی مصرف در خانوارها

  افزایش قیمت نهایی محصوالت به علت گران شدت مواد و اولیه، افزایش هزینه های تولید و... 
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 صادرات

امل صادرات کی صادراتی استان، با کاهش و یا قطع درصد از واحدها 77نتایج به دست آمده نشان میدهد صادرات 

ند قبل از شیوع درصد از این واحدها تونسته اند بر اساس رو 23محصوالت خود در این مدت مواجه شده اند و تنها 

 بیماری کرونا نسبت به صادرات محصوالت خود اقدام نمایند.

 ت میباشند. ودات از علل اصلی کاهش میزان صادرابسته شدن مرزهای زمینی و کاهش تمایل طرفهای تجاری به مرا

 

 مشکالت موجود در تأمین مواد اولیه 2-3

 2.2ز داخل کشور، درصد از واحدهای تولیدی استان مواد اولیه مورد نیاز خود را ا 76.5بر اساس نتایج بدست آمده 

بخشی را از خارج  واز خود را از داخل درصد از واحدها بخشی از مواد اولیه مورد نی 21.3درصد از خارج از کشور و 

 کشور تأمین میکنند.

ا مشکل مواجه بوده درصد از واحدهای تولیدی جهت تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود از داخل کشور ب 58در این میان 

 اند. از جمله مشکالت موجود در این بخش میتوان به موارد زیر اشاره نمود

  کاهش تولید و یا تعطیل شدن صنایع باالدستیکمبود مواد اولیه به دلیل 

 افزایش قیمت مواد اولیه 

 و نقل و اعمال محدودیت های تردد وسایل نقلیه مشکالت موجود در حمل 

 

 

 



 

 
 

6 

 

ا مستقیما از خارج یدرصد از واحدهای تولیدی که مواد اولیه مورد نیاز خود را با واسطه از فروشندگان داخلی و  84

ه علل ایجاد مشکل در ز در تامین مواد اولیه مورد نیاز خود با مشکل مواجه شده اند. ازجملاز کشور تأمین میکنند نی

 این خصوص میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

 عدم تمایل به انجام مراودات توسط شرکای تجاری 

 بسته شدن مرزها 

 افزایش نرخ ارز 

 

 مشکالت تامین مالی 3-3

نه های تولید بسیار ماری کرونا بر فعالیت های اقتصادی، جریانها درآمدی و هزیبا توجه به تاثیرات گسترده شیوع بی

مله علل این کاهش جمتاثر شده است. در دوران شیوع بیماری کرونا میزان نقدینگی واحدها بسیار کاهش یافته است از 

 میتوان به موارد زیر اشاره نمود :

 کاهش فروش 

  یا شیفت بندی واحدهاکاهش میزان تولید به دلیل تعطیلی و 

 . ایجاد هزینه های مازاد ناشی از شیوع بیماری نظیر هزینه های بهداشتی، لغو سفارشات و.. 

  افزایش هزینه های نگهداری کاالهای آماده تحویل به دلیل کاهش تقاضا 

  در برخی صنایعاز بین رفتن کاالهای فاسد شدنی و دارای تاریخ مصرف کوتاه مدت 
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نمود که  حمایت از کسب و کارها بخشنامنه هایی را جهت کمک به حفظ نقدینگی واحدها صادر دولت در راستای

وقی در ماهای ازآن جمله میتوان به امهال و ارائه تنفس در پرداخت اقساط تسهیالت دریافتی اشخاص حقیقی و حق

فتن در میان رسته دلیل قرار نگراشاره نمود. متاسفانه بخش بزرگی از صنعت به  99وفروردین و اردیبهشت  98اسفند 

مند نشده اند. بسیاری  های آسیب دیده از کرونا که توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا اعالم شده است از این امکان بهره

نبوده و با اخطار  از واحدها به دلیل مشکالت پیش آمده در این دوران قادر به پرداخت اقساط تسهیالت دریافتی خود

 ت از سوی بانکها مواجه شده اند.پرداخت معوقا

سهیالت به تاز سوی دیگر واحدهای تولیدی که به منظور کاهش اثرات ناشی از کمبود نقدینگی خود جهت دریافت 

 درصد از آنها طی این مدت موفق به اخذ تسهیالت شده اند.18بانک ها مراجعه نموده اند، تنها 

موده و موجب نانجام تعهدات پرداختی نیز با مشکالت بسیاری مواجه کاهش نقدینگی واحدهای تولیدی آنها را در 

تعهدات ناشی از  به پرداخت  99تا پایان اردیبهشت  98درصد از واحدهای صنعتی استان از ابتدای اسفند 15گردیده 

رفع لغ و چک صادر شده توسط خود نباشند و اغلب به علت کاهش فروش و تعطیل بودن واحد قادر به پرداخت مب

 باشند. سو اثر آن نیز نمی

 

 ه خدمات توسط دستگاههای خدمات رسانارائ 4-3

ب، برق، گاز با توجه به کاهش نقدینگی اغلب واحدهای صنعتی از ابتدای شیوع بیماری کرونا در پرداخت قبوض آ

 درصد 13ه بدمات و تلفن خود با مشکل مواجه بوده اند و دستگاههای خدمات رسان در استان نیز نسبت به قطع خ
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رفته مربوط گدر صد از قطع خدمات صورت  74واحدهای صنعتی مورد بررسی در این تحقیق اقدام نموده اند که که 

 درصد تلفن بوده است. 13درصد گاز و  13به برق، 

 

 تاثیر شیوع بیماری کرونا بر واحدهای تولید کننده پوشاک در استان -4

وده شوک ایام پیش از نوروز که هرساله از بازارهای اصلی صنعت پوشاک بتعطیل شدن مراکز عرضه پوشاک در 

 13ه جز کمنفی بزرگی برای این صنعت محسوب میشود. در این بخش تاثیر شیوع بیماری کرونا بر صنعت پوشاک 

اهد قرار خو رسته آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا اعالم شده از سوی دولت قرار دارد، جداگانه مورد بررسی

 گرفت.

سفند ماه تا اواخر درصد از واحدهای تولید پوشاک استان در جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق از اواسط ا 100

ورد کرد که اغلب سایر فروردین )بازه زمانی قید شده تقریبی میباشد( تعطیل شده اند. با توجه به این امر میتوان برآ

 د مواجه بوده اند.طی این مدت تعطیل شده و یا با کاهش قابل توجه میزان تولیواحدهای تولید پوشاک در استان نیز 

 

 تاثیر بر فروش 1-4

گردد، شیوع بیماری کرونا پیش از تعطیالت نوروز که هرساله بازار اصلی قروش پوشاک در کشور محسوب می

اهش داده ان قابل توجهی کتولیدکنندگان پوشاک را مشکالت بسیاری مواجه نموده است و فروش واحدها به میز

 است. از جمله علل کاهش فروش واحدهای تولید کننده پوشاک میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
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 تعطیل شدن مراکز خرید و عرضه پوشاک 

 ر نتیجه تغییر و د از بیماری کرونا و آینده پیش رو تغییر در ترجیحات مصرف کنندگان نهایی به دلیل ترس

 وارهاالگوی مصرف در خان

 

لهای قبل در این ایام بسیاری از این واحدها جهت بهره مندی از بازار پیش از نوروز و با درنظر گرفتن میزان فروش سا

اند که محقق نشدن  با بر عهده گرفتن تعهدات مالی مدت دار نسبت به خرید پارچه و ملزومات مورد نیاز اقدام نموده

 خت تعهدات مالی خود با مشکل مواجه نموده است.فروش مورد نظر این واحدها را در پردا

ه کادر درمان برخی از واحدهای تولیدکننده پوشاک در سراسر کشور در زمان شیوع بیماری کرونا به منظور کمک ب

ند اقالم روی اورده و توانست و بهره بردن از بازار ایجاد شده  برای اقالمی مانند گان و ماسک با تغییر روند به تولید این

اری مورد بررسی بخشی از ضرر متحمل شده ادر این دوران را جبران نمایند. هیچ یک از واحدها موجود در جامعه آم

 در این تحقیق چنین اقدامی انجام نداده اند.

 

 مشکالت موجود در تأمین مواد اولیه 2-4

رت کامل از داخل نیاز خود را به صودرصد از واحدها مواد اولیه مورد 80بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق 

تأمین میکنند. از  در صد از واحدها بخشی از ملزومات مورد نیاز خود را از خارج از کشور 20کشور تأمین میکنند و 

 ود:جمله مشکالت موجود جهت تأمین مواد اویه مورد نیاز صنعت پوشاک میتوان به موارد زیر اشاره نم

  واحدهای نساجی در سطح کشورکمبود مواد اولیه به دلیل کاهش تولید و یا تعطیل شدن 

 افزایش قیمت مواد اولیه 
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 افزایش نرخ ارز 

فروردین بر  20 عالوه بر موارد باال اعمال دور جدید تحریم های آمریکا بر علیه صنعت نساجی و پوشاک ایران از

 مشکالت موجود در این بخش خواهد افزود.

 

 مشکالت تامین مالی 3-4

ب باال با کاهش واحدهای تولیدکننده پوشاک نیز مانند سایر صنایع کشور به دلیل عوامل توضیح داده شده در مطال

 شدید نقدینگی مواجه شده اند.

ز چک صادرشده درصد از این واحد ها در این مدت قادر به ایفای تعهدات ناشی ا 40بر اساس نتایج بدست آمده،  

مکرر  5ده درصد آنها بر اساس بخشنامه مرکزی در خصوص معافیت از محرومیت های ما50نبوده اند و تنها  خود

ند شوند. همچنین تنها الحاقی به قانون صدور چک، به بانک مراجعه کرده اند و توانسته از مفاد بخشنامه مذکور بهره م

اده نموده اند استف 99و فروردین و اردیبهشت  98د درصد از واحدها از معافیت پرداخت اقساط در ماهای اسفن 50

 ده اند.درصد واحدهایی هم که متقاضی دریافت تسهیالت از بانکها بوده اند موفق به اخذ تسهیالت نش 100

 

رای ب اجرای بخشنامه های ابالغ شده از سوی دولت در حوزه های مالیات و تأمین اجتماعی 4-4

  رسته آسیب دیده از بحران بیماری کرونا 13

ف ازقبیل امور متاسفانه اغلب واحدها به علت ناآگاهی از بخشنامه های صادر شده ازسوی دولت در حوزه های مختل

 نا صادر شده اندبانکی، مالیات و تأمین اجتماعی که به منظور حمایت از واحدهای آسیب دیده از شیوع بیماری کرو
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دهایی که مورد بررسی درصد از واح 100الت در نظر گرفته شده در بخشنامه های مذکور بهره نبرده اند.تقریباً یتسهاز 

 طلع نبودند.قرار گرفته اند از بخشنامه های مالیاتی صادر شده در از ابتدای شیوع بیماری کرونا تا کنون م

ی مراجعه نموده اند صد از واحدهایی که به تامین اجتماعدر 25همچنین بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق تنها 

  درصد سهم کارفرما در پرداخت حق بیمه کارکنان بهره مند شوند. 20توانسته اند از امکان امهال 

 

 ه خدمات توسط دستگاههای خدمات رسانارائ 5-4

تدای شیوع وده است و از ابمشکالت کمبود نقدینگی واحدها را در پرداخت قبوض مصرفی نیز با مشکل مواجه نم

 ع شده است.درصد از واحدهای تولیدکننده پوشاک مورد بررسی در این تحقیق قط 20بیماری کرونا تا کنون برق 

 

 تأثیر شیوع بیماری کرونا بر معادن و صنایع معدنی استان لرستان -5

ن مدت به معادن بزرگ کشور طی ایتاثیر شیوع بیماری بیشتر بر روی معادن کوچک و متوسط بوده است و اغلب 

ت جهانی محصوالت فعالیت خود ادامه داده اند.رکود بازارهای جهانی در اثر شیوع بیماری کرونا و روند کاهشی قیم

 معدنی و صنایع معدنی، این بخش از اقتصاد را با چالش جدیدی مواجه نموده است. 

ی رغم اینکه را با افت قابل توجهی رو به رو نمود. علبسته شدن مرز های زمینی صادرات محصوالت معدنی کشور 

 ند صادرات این هنوز آماری دقیقی از سوی گمرک جهت برآورد این میزان ارائه نشده است اما با در نظر گرفتن رو
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 میلیون دالر برآورد می 250محصوالت از طریق مرزهای زمینی در سالهای گذشته میزان افت صادرات ماهانه حدوداً 

در این بخش مشکالت پیش امده از زمان شیوع بیماری کرونا در بخش معادن وصنایع معدنی استان مورد  2شود.

 گیرد. بررسی قرار می

ا به علت علی رغم اینکه عدم صدور بخشنامه از سوی دولت جهت تعطیلی واحدهای معدنی بسیاری از این واحده

رایط اقتصادی شآمده و برخی از آنها همچنان در حال رصد  مکشالت پیش آمده به حالت تعطیل و یا نیمه تعطیل در

 باشند. حاکم بر کشور جهت بازگشایی مجدد می

ا اواخر فروردین تدرصد از معادن و صنایع معدنی  استان از اواسط اسفند ماه  79نتایج بدست آمده نشان میدهد که 

ر این بخش شده که دوجب بیکاری بسیاری از شاغلین )بازه زمانی قید شده تقریبی میباشد( تعطیل شده اند. این امر م

 ند.آنها از طرف کارفرما جهت دریافت بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی معرفی شده ا %17تنها 

 

 تاثیر بر فروش 1-5

 فروش داخلی

یان مدت م شیوع بیماری کرونا  موجب تعطیلی بسیاری از معادن کوچک و متوسط و تعدیل نیرو در کوتاه مدت و

 خش از اقتصاد درصد از واحدهای فعال در این ب 97یج بدست آمده نشان میدهد که شده است. نتاتوسط این واحدها 

 

                                                           
لی و نظارت بر اجرای تهیه شده توسط کمیسیون ویژه حمایت از تولیدم "ارزیابی اثرات شیوع بیماری کرونا بر بخش های مختلف اقتصادی"گزارش  2

 اسالمی قانون اساس محلس شورای 44اصل 
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کرونا  تنها بر فروش  بیماری کرونا با کاهش فروش مواجه بوده اند و در این مدت شیوع بیماری استان از ابتدای شیوع 

 اشته است.درصد از واحدهای معدنی استان تاثیر ند 3

 از جمله علل کاهش فروش داخلی محصوالت معدنی میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

 تعطیلی پروژه های عمرانی 

 کاهش ساخت و ساز مسکن 

  تعطیلی و کاهش میزان تولید صنایع پایین دستی 

 مشکالت موجود در بخش حمل و نقل و اعمال محدودیت های تردد وسایل نقلیه 

 

 صادرات

محصوالت معدنی  شدن مرز زمینی با کشور های همسایه از قبیل: عراق، پاکستان، افغانستان و ترکیه صادراتمسدود 

ه شدت کاهش یاز قبیل سیمان، سنگ های ساختمانی، شن وماسه و .... را که اغلب از طریق زمینی صادر میشوند، 

رهای همسایه ن از طریق مرزهای زمینی کشوداده است. با توجه به اینکه بخش عمده صادرات محصوالت معدنی استا

از  د.انجام میگیرد، این موضوع موجب شده که صادرات محصوالت معدنی استان با کاهش چشمگیری مواجه شو

مده در این آسوی دیگر کاهش قیمت جهانی مواد معدنی بر مشکالت موجود در این حوزه افزوده است. نتایج بدست 

کرونا با  صد واحدهای صادر کننده محصوالت معدنی استان در زمان شیوع بیماریدر 100تحقیق نشان میدهد که 

 کاهش میزان صادرات مواجه بوده اند.
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 مشکالت موجود در تأمین مواد اولیه 2-5

ورد نیاز خود با اغلب واحدهای فراوری مواد معدنی در استان خود دارای معدن بوده لذا  جهت تامین مواد اولیه م

در زمان شیوع  درصد از واحدهای فراوری مواد معدنی که خود دارای معدن نمیباشند 50مواجه نیستند. لکن مشکلی 

 :بیماری کرونا به جهت تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود با مشکالتی به شرح زیر مواجه بوده اند

 کمبود مواد معدنی مورد نیاز به علت کاهش میزان تولید و یا تعطیلی معادن 

 ایش قیمت مواد اولیه مورد نیازافز 

 

یباشد که از مأمین قطعات ماشین آالت دیگر چالش روبروری معادن و صنایع معدنی در زمان شیوع بیماری کرونا ت

 جمله علل آن میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

 کاهش سطح مبادالت تجاری و به تبع آن کاهش میزان واردات قطعات مورد نیاز 

 رزافزایش نرخ ا 

 تعطیل بودن واحدهای تولیدکننده قطعات 

 افزایش قیمت تجهیزات تولید شده در داخل کشور 

 

 مشکالت تامین مالی 3-5

در دوران شیوع بیماری کرونا  باشد. در زمان وقوع بحران اصلی ترین مشکل واحدهای تولیدی تأمین نقدینگی می

 از جمله علل این کاهش میتوان به موارد زیر اشاره نمود :میزان نقدینگی معادن و صنایع معدنی کاهش یافته است که 
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 کاهش فروش 

 کاهش میزان تولید به دلیل تعطیلی و یا شیفت بندی واحدها 

 . ایجاد هزینه های مازاد ناشی از شیوع بیماری نظیر هزینه های بهداشتی، لغو سفارشات و.. 

حقیق که تبر اساس بررسی های صورت گرفته هیچ یک از واحدهای موجود در جامعه آماری مورد بررسی در این  

ین تحقیق موفق به اخذ امتقاضی اخذ تسهیالت از بانکهای استان بوده اند از ابتدای شیوع بیماری کرونا تا زمان انجام 

 تسهیالت نشده اند.

واجه نموده و تولیدی آنها در انجام تعهدات پرداختی با مشکالت بسیاری ماز سوی دیگر کاهش نقدینگی واحدهای 

یه پرداخت  قادر  99تا پایان اردیبهشت  98درصد از واحدهای صنعتی استان از ابتدای اسفند 13موجب گردیده 

به  ادرقتعهدات مالی ناشی چک های صادر شده خود نباشند که اغلب به علت کاهش فروش و تعطیل بودن واحد 

 پرداخت مبلغ و رفع سو اثر آن نیز نمیباشند.

 

 ه خدمات توسط دستگاههای خدمات رسانارائ 4-5

ههای خدمات مشکالت کمبود نقدینگی واحدها را در پرداخت قبوض مصرفی نیز با مشکل مواجه نموده است و دستگا

حقیق کرده تمورد بررسی در این  یدرصد از معادن و واحدهای فرآوری مواد معدن 18رسان اقدام به قطع خدمات 

 درصد مربوط به قطع گاز بوده است. 20درصد مربوط به قطع برق و  80اند. که از این میزان 
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 سنگبری ها و واحدهای فرآوری سنگتأثیر شیوع بیماری کرونا بر  -6

ررسی قرار بنه مورد با توجه به نقش واحدهای سنگبری و فرآوری سنگ در اقتصاد استان این بخش به صورت جداگا

 خواهد گرفت.

ع معدنی که همانطور که در بخش قبل توضیح داده شد کاهش میزان فروش داخلی و خارجی و تعطیلی معادن و صنای

ست. نتایج بدست اسنگبری ها نیز بخشی از آن میباشند این بخش از اقتصادی استان را درگیر مشکالت بسیاری نموده 

ا اواخر فروردین صد از سنگبری ها و واحدهای فرآوری سنگ استان از اواسط اسفند ماه تدر 80آمده نشان میدهد که 

ر این بخش شده که د)بازه زمانی قید شده تقریبی میباشد( تعطیل شده اند. این امر موجب بیکاری بسیاری از شاغلین 

 د.عی معرفی شده انآنها از طرف کارفرما جهت دریافت بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتما %9تنها 

 

 تاثیر بر فروش 1-6

 فروش داخلی

دای شیوع بیماری درصد از واحدهای فعال در این بخش از اقتصاد استان از ابت 95نتایج بدست آمده نشان میدهد که 

عطیلی پروژه تکرونا با کاهش فروش مواجه بوده اند. از جمله علل کاهش فروش داخلی محصوالت معدنی میتوان به 

 کاهش ساخت و ساز مسکن اشاره نمود. عمرانی وهای 
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 صادرات

کستان، افغانستان و همانطور که پیش از این عنوان شد مسدود شدن مرز زمینی با کشور های همسایه از قبیل: عراق، پا

صادرات  ترکیه صادرات سنگهای ساختمانی را با کاهش چشمگیری مواجه کرده است. بر اساس نتایج بدست آمده

ن واحدها درصد از ای 20سنگ صادراتی استان کاهش داشته و تنها د از سنگبری ها و واحدهای فرآوری درص 80

 توانسته اند بر اساس روند قبل به صادرات خود ادامه دهند.

 مشکالت موجود در تأمین مواد اولیه 2-6

یه مورد نیاز أمین مواد اولدرصد از واحدهای سنگبری و فرآوری سنگ استان جهت ت 80بر اساس نتایج بدست آمده 

 خود با مشکالتی به شرح زیر مواجه بوده اند:

 سنگ کاهش میزان تولید و یا تعطیلی معادن 

 افزایش قیمت سنگ خام 

شکالتی مواجه مسنگبری ها و واحدهای فرآوری سنگ نیز مانند سایر صنایع معدنی در نأمین قطعات ماشین آالت با 

 میتوان به موارد زیر اشاره نمود:شده اند که از جمله علل آن 

 کاهش سطح مبادالت تجاری و به تبع آن کاهش میزان واردات قطعات مورد نیاز 

 افزایش نرخ ارز 

 تعطیل بودن واحدهای تولیدکننده قطعات 

 افزایش قیمت تجهیزات تولید شده در داخل کشور 
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 مشکالت تامین مالی 3-6

یباشد. بررسی ی سنگ استان نیز مشابه مشکالت  سایر صنایع معدنی ممشکالت موجود در واحدهای سنگبری و فرآور 

ر این تحقیق درصد از واحدهای موجود در جامعه آماری مورد بررسی د 10های به عمل آمده نشان میدهد که تنها 

 که متقاضی اخذ تسهیالت از بانکها استان بوده اند موفق به اخذ تسهیالت شده اند.

ی مواجه نموده ینگی واحدهای تولیدی آنها را در انجام تعهدات پرداختی با مشکالت بسیاراز سوی دیگر کاهش نقد

ر یه پرداخت قاد 99تا پایان اردیبهشت  98درصد از واحدهای صنعتی استان از ابتدای اسفند 10و موجب گردیده 

ادر به بودن واحد ق تعهدات مالی ناشی چک های صادر شده خود نباشند که اغلب به علت کاهش فروش و تعطیل

   باشند. پرداخت مبلغ و رفع سو اثر آن نیز نمی

 

 ه خدمات توسط دستگاههای خدمات رسانارائ 4-6

تدای شیوع مشکالت کمبود نقدینگی واحدها را در پرداخت قبوض مصرفی نیز با مشکل مواجه نموده است و از اب

 است. مورد بررسی در این تحقیق قطع شدهدرصد از واحدهای سنگبری و فرآوری سنگ  11بیماری کرونا برق 

 

  استان لرستان کشاورزیتأثیر شیوع بیماری کرونا بر  -7

 شیوع بیماری شیوع بیماری کرونا کمترین تاثیر را به نسبت سایر بخشهای اقتصادی در بخش کشاورزی داشته است.

 که پیش از شیوع گلخانه با توجه به این کرونا بر میزان تولید محصوالت کشاورزی در حوزه های زراعت، باغداری و
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رونا بر میزان فروش و کبیماری روند تولید آغاز شده بود تاثیر نداشته است. بیشترین میزان تاثیر گذاری شیوع بیماری 

 7.8اعث تقاضا برای محصوالت کشاورزی بوده است. بر اساس برآورد های صورت گرفته، شیوع بیماری کرونا ب

صدی در 10یع کنندگان و به علت کنترلها و محدودیت های اعمال شده در گمرکات زیان درصدی درآمد توز

ارد میلی3250صادرات محصوالت کشاورزی شده است. که با در نظر گرفتن ارقام فوق خسارت بخش کشاورزی 

 میلیارد تومان در بخش صادرات تخمین زده شده است. 700تومان در بخش مصرف 

ی و مابقی آن بصورت آب یک چهارم ار اراضی کشاورزی است که قریب بههزار هکت 800دود استان لرستان دارای ح

آبزیان  وکل تولید محصوالت زراعی، باغبانی، دامی و شیالت  1397گردد. طبق آمار سال  بصورت دیم کشت می

ر تن آن قابلیت هزا 400میلیارد تومان و حداقل  7000میلیون تن بوده که ارزش اقتصادی آن بیش از  65/2بالغ بر 

ا دیده است که سایر بخشها آسیب های بسیاری از شیوع بیماری کونبخش کشاورزی استان هم همانند  صادراتی دارد.

 شود: در این بخش به آنها اشاره می

 

تماعات، بدلیل شرایط جدید بوجود آمده در کشور و تعطیلی اج: کاهش قیمت تولیدات بخش کشاورزی -1

نتی ها و ... میزان تقاضا برای تولیدات کشاورزی بویژه گوشت مرغ، شیر، سبزی، گل و گیاهان زیرستوراندانشگاهها، 

 است.به شدت کاهش و این امر منجر به کاهش قیمت این تولیدات شده

 

لمه قگل بیدمشک،  بخشی از تولیدات کشاورزی نظیر آلوئورا،: عدم فروش محصوالت به دلیل ممانعت از تردد -2

 است.محمدی به دلیل ممانعت تردد به بازارهای مصرف انتقال داده نشدهگل

 

 کاهش تقاضای مصرف برای تولید محصوالت کشاورزی نظیر شیر، گوشت مرغ، سبزی و ... -3
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بدلیل  رفته است.گکاهش درآمد تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی که تولیدات آنها تحت تاثیر بیماری قرار  -4

اهش میزان قیمت محصوالت کشاورزی نظیر گوشت مرغ کاهش یافته که در نهایت این امر منجر به ککاهش تقاضا، 

 شود. درآمد قابل تصرف تولید کنندگان می

 

 یتدیده به تفکیک موضوع فعالتعداد واحدهای آسیب: 1جدول شماره 

 ریال(مبلغ خسارت )میلیارد  دیده )واحد(تعداد واحدهای خسارت نام زیربخش ردیف

 

1 

 

 دام )واحدهای تولید شیر(

 50 45 واحدهای صنعتی

 130 3500 واحدهای سنتی

 120 230 طیور 2

 

 

3 

 

 

 تولیدات گیاهی

 7 13 قارچ

 69 7 های زینتیگل

 146 10 ایمحصوالت گلخانه

 6/0 3 های فصلی و نشاییگل

 2/1 200 سبزی

 8/226 233 جمع

 8/526 4008 جمع کل
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 استان لرستان گلخانه ها درتأثیر شیوع بیماری کرونا بر  -8

تایج بدست آمده در این بخش گلخانه های استان به عنوان بخشی از کشاورزی استان مورد بررسی قرار گرفته است. ن

شده تقریبی نی قید درصد از گلخانه های استان از اواسط اسفند ماه تا اواخر فروردین )بازه زما 64نشان میدهد که 

ز طرف کارفرما اآنها  %85میباشد( تعطیل شده اند. این امر موجب بیکاری بسیاری از شاغلین در این بخش شده که 

های گلخانه ای جهت دریافت بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی معرفی شده اند. شایان ذکر است تعطیلی واحد

 باشد. ی میبیشتر مربوط به گلخانه های تولید گلهای زینت

 

 تاثیر بر فروش 1-8

 فروش داخلی

رونا با کاهش درصد از گلخانه های فعال استان از ابتدای شیوع بیماری ک 100نتایج بدست آمده نشان میدهد که 

 شاره نمود:افروش مواجه بوده اند. از جمله علل کاهش فروش داخلی محصوالت گلخانه ای میتوان به موارد زیر 

  محصوالت کشاورزیکاهش قیمت 

  ن محصوالت این مراکز تهیه غذا به عنوان بخشی از خریداراو کاهش تقاضا به علت تعطیل بودن رستوران ها

 بخش از تولید

 زینتی محدودیت های اعمال شده جهت  تردد بین استانی در مورد برخی از محصوالت از قبیل گل های 
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  ر نتیجه تغییر دترس از بیماری کرونا و آینده پیش رو و تغییر در ترجیحات مصرف کنندگان نهایی به دلیل

 الگوی مصرف در خانوارها

 

 صادرات

ت موجود جمله مشکالمیزان صادرات محصوالت گلخانه ای استان نیز طی این مدت به شدت کاهش داشته است. از 

 : اشاره نمود بر سر راه صادرات محصوالت گلخانه در زمان شیوع بیماری کرونا میتوان به موارد زیر

  کاهش تمایل طرفهای تجاری به مراودات 

 کنترل ها و کند شدن روند امور درگمرکات کشور به علت رعایت پروتکلهای مربوطه 

 بسته شدن مرزهای زمینی 

 

 مشکالت موجود در تأمین مواد اولیه 2-8

درصد از خارج  36داخل کشور،  درصد از واحدهای گلخانه ای مواد اولیه خود را از 45بر اساس نتایج بدست آمده 

 شور تأمین میکندد.درصد از واحدها بخشی از مواد اولیه مورد نیاز خود را از داخل و بخشی از خارج ک19از کشور و 

بوده اند. مشکل  درصد از واحدهای گلخانه جهت تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود از داخل کشور با مشکل مواجه 71

 ایش قیمت و کمبود مواد اولیه عنوان شده است.اصلی در این خصوص افز

از واحدهای  درصد 67به علت افزایش نرخ ارز و مشکالت موجود جهت واردات بذر و سموم مورد نیاز گلخانه ها، 

 گلخانه نیز جهت تامین مواد اولیه خارجی مورد نیاز خود با مشکل مواجه شده اند.
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 تامین مالی مشکالت 3-8

یتوان به موارد مبیماری کرونا میزان نقدینگی گلخانه کاهش یافته است که از جمله علل این کاهش در دوران شیوع 

 زیر اشاره نمود:

 کاهش فروش 

 کاهش میزان تولید به دلیل تعطیلی و یا شیفت بندی واحدها 

 . ایجاد هزینه های مازاد ناشی از شیوع بیماری نظیر هزینه های بهداشتی، لغو سفارشات و.. 

در این تحقیق  سی های به عمل آمده نشان میدهد که هیچ کدام از واحدهای موجود در جامعه آماری مورد بررسیبرر

ی موفق به اخذ علی رغم اخذ موافقت از سازمان جهاد کشاورز که متقاضی اخذ تسهیالت از بانکها استان بوده اند

 تسهیالت نشده اند.

 

 رسانتوسط دستگاههای خدمات  ارائه خدمات 4-8

ه های مشکالت کمبود نقدینگی واحدها را در پرداخت قبوض مصرفی نیز با مشکل مواجه نموده است و دستگا

ه از این میزان کدرصد از گلخانه های مورد بررسی در این تحقیق نموده اند.  36خدمات رسان اقدام به قطع خدمات 

شده  بوده است. علت هم پوشانی درصدهای ذکردرصد مربوط به قطع گاز  75درصد مربوط به قطع برق و  50

 واحدهایی هستند که برق و گاز آنها هر دو قطع شده است.
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  استان لرستان گردشگریتأثیر شیوع بیماری کرونا بر  -9

شیوع بیماری کرونا باعث آسیب به بخش های گردشگری و هتلداری به ویژه گردشگری سالمت ایران شد. بر اساس 

نیز ادامه خواهد  99درصد با افت مواجه خواهد بود که حداقل تا تیر ماه  80ها صنعت گردشگری کشور تا  پیش بینی

سال گذشته نشان میدهد که سالیانه از ابتدای اسفند ماه تا پایان فروردین ماه  5داشت. تخمین های صورت گرفته از 

هزار گردشگر خارجی  850گرفت و حدود میلیون مسافرت خارجی توسط گردشگران ایرانی صورت می  1حدود 

میلیون شب  75میلیون نفر سفر داخلی با  20طی این مدت به کشور وارد می شدند. همچنین در طی این مدت حدود 

  3( توسط گردشگران داخلی ثبت می شد.98اقامت)براساس میاینگین نوروز 

باشد که موجب پیش از آن، گستره چهانی آن می وجه تمایز بحران ایجاد شده در اثر بیماری کرونا با بحران های

ن شده است. تعطیلی کامل، طوالنی مدت و غیر قابل پیش بینی فعالیت ها و کسب و کارهای گردشگری در سطح جها

ن بر این صنعت آهمچنین این بحران همزمان با پیک سفرهای نوروزی در کشور به وقوع پیوسته که میزان اتر گذاری 

 مینماید. را چندین برابر

ست. به متاسفانه تا کنون گزارش رسمی در خصوص میزان خسارات وارده به بخش گردشگری کشور ارائه نشده ا

سئولین مهمین علت به منظور مشخص شدن تقریبی خسارات وارده در این بخش نقل قول های عنوان شده از سوی 

 باشند. شود. باید توجه داشت این ارقام تقریبی می ارائه می

 

                                                           
 44ظارت بر اجرای اصل تهیه شده توسط کمیسیون ویژه حمایت از تولیدملی و ن "ارزیابی اثرات شیوع بیماری کرونا بر بخش های مختلف اقتصادی" 3

 قانون اساس محلس شورای اسالمی
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جدول زیر جزئیات نقل قول های صورت گرفته در خصوص میزان تاثیرات شیوع بیماری کرونا بر صنعت در 

 4شود. گردشگری مشاهده می

 : 2جدول شماره 

                                                           
پژوهش های  وتهیه شده توسط مرکز آموزش  "پیش بینی روند کسب و کارهای خدمات گردشگری در دوران پسا کرونا و ارائه مدل راهبردی" 4

 اقتصادی و اجتماعی اتاق شیراز

تاریخ اعالم 

 شده
 میزان خسارت به نقل از

بخش صنعت 

 گردشگری

 میلیارد تومان  38000براورد خسارت  معاون گردشگری اردیبهشت 3

صنعت 

 گردشگری

 

 

 شغل مستقیم و غیر مستقیم 2000تحت تاثیر قرار گرفتن  معاون گردشگری اردیبهشت 9

 صنعت گردشگری

 اردیبهشت 17

دفتر امور اقتصادی و 

های تجاری سیاست

 وزارت صمت

 میزان کاهش تقاضا از زمان شیوع کرونا در کشور برای

درصد کاهش در صدر  100رسته خدمات گردشگری با  

 کسب و کار های زیان دیده بودند

 اردیبهشت 20

 دبیر تشکلهای ملی

 گردشگری

میزان خسارت تحمیل شده از شیوع ویروس کرونا به 

 صنعت گردشگری را فقط

 5300  در دو ماه اسفند و فروردینماه رقمی بالغ بر ویروس

 میلیارد تومان

 اردیبهشت 20

سازمان جهانی 

 گردشگری

المللی در ماه  درصدی ورودی گردشگران بین 81کاهش 

 درصدی  از ابتدای سال 15.8مارس و  متوسط رشد منفی 

 میالدی تاکنون
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 اردیبهشت 30

مدیرکل میراث 

فرهنگی ،گردشگری 

و صنابع دستی 

 خراسان رضوی

 

 

 درصدی درامد گردشگری 80کاهش 

براورد  هزار نفر در خراسان رضوی 70تهدید اشتغال 

 هزار میلیارد ریالی 40  خسارت بیش از

 

 فروردین 5
وزیر میراث فرهنگی و 

 گردشگری

درصدی سفر ها نسبت به مدت مشابه سال  54کاهش 

 گذشته

سفر های 

 نوروزی

 99درصد تور ای نوروزی  100لغو تقریبا  معاون گردشگری فروردین 9

 فروردین 10

جانشین رئیس پلیس 

 راهور

 25درصدی در تردد سطح جاده ای کشور از  62کاهش 

  10تا  98اسفند 

 فروردین

 فروردین 9

معاون وزیر راه و شهر 

سازی و مدیر عامل 

 شرکت راه اهن

 درصدی سفر اهی ریلی در روز های کرونایی 90کاهش 

 حمل و نقل
 وزیر راه و شهر سازی فروردین 13

درصدی حمل و  75درصدی سفر های ریلی ، 94کاهش 

 درصدی حمل و نقل هوایی 70نقل جاده ای با اتوبوس ،

 اردیبهشت 8
دبیر انجمن شرکتهای 

 هواپیمایی

 3000درصدی پرواز های داخلی ، خسارت  90کاهش 

 وردینفر 15میلیارد تومانی به شرکتهای هواپیمای تا تاریخ 

 اردیبهشت 20
 مدیرکل دفتر

 

جایی  جاده ای و به همین نسبت   درصد جابه 60کاهش 

 کاهش در تعداد شاغالن در این بخش
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 : 2ادامه جدول شماره 

بخش صنعت 

 گردشگری

 میزان خسارت
 به نقل از

تاریخ اعالم 

 شده

 کسب و کار

 انالین

درصدی  70درصدی کل فروش، کاهش  80کاهش 

 درصدی خرید انالین بلیط 100رزرو اقامت ، کاهش 

سازمان فناوری 

 اطالعات
 فروردین 27

دفاتر  مسافرتی 

 و راهنمایان

 گردشگری

 میلیارد تومان در دو ماه اسفند و فروردین 1000خسارت 

رئیس هیات مدیره 

انجمن صنفی دفاتر 

 مسافرتی

 اردیبهشت 8

 اردیبهشت 17 معاون گردشگری میلیارد تومان دفاتر مسافرتی 203خسارت هزار و 

 

های اقتصادی  ارزیابی

وری  بهرهمدیریت و

 حمل و نقل

 خرداد 7
مرکز پژوهشهای 

 مجلس

خش بهزار نفر اشتغال  در  329از بین رفتن یک میلیون و 

و  هزار نفر شغل در حمل 70حمل و نقل جاده ای، بیش از 

 هزار نفر 35نقل هوایی ، بیش از 

 شغل در حمل و نقل ریلی

 خرداد 7
مرکز پژوهشهای 

 مجلس

درصدی حمل  81درصدی حمل و نقل جاده ای؛  71افت 

درصدی  98درصدی مسافرت هوایی ،  80و نقل ریلی ،

 مسافرت دریایی
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 اردیبهشت 17 معاون گردشگری میلیارد تومان راهنمایان گردشگری 126خسارت 

 216میلیارد تومانی پروازهای داخلی و  49خسارت

 المللیمیلیارد تومانی پروازهای بین

مرکز پژوهشهای 

 مجلس
 خرداد 7

مرکز پژوهشهای  استرداد چند صد میلیارد تومانی بلیتهای هواپیما

 مجلس

 خرداد 7

 هتل داری

رئیس جامعه هتل  هزار پرسنل هتل ها و مراکز اقامتی 80خطر بیکاری 

 داران

 فروردین 7

 اردیبهشت 10 دبیر جامعه هتل داران میلیارد تومانی هتل ها و مراکز اقامتی 600خسارت 

درصد  3درصد هتلهای کشور و مابقی  تنها  80تعطیلی 

 خدمات ارائه دادند

 اردیبهشت 20 دبیر جامعه هتل داران

ر دمیلیارد تومانی هتل ها و مراکز اقامتی  4500خسارت 

 سه ماه گذشته

رییس جامعه 

هتلداران 

 ایران

 خرداد 3

 

کرونا عمالً  نامرئی شناخته میشد، باشیوع بیماریبخش گردشگری که در زمان اعمال تحریم ها به عنوان صادرات 

 حران ایجاد شده تعطیل شده است. همزمان شدن این بحران با سفرهای نوروزی اثرات آن را تشدید نموده و بر عمق ب

 

یوع بیماری شدر این صنعت افزوده است. از جمله عواملی که موجب ایجاد رکود شدید در حوزه گردشگری در زمان 

 اند میتوان به موارد زیر اشاره نمود: کرونا شده
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 افزایش شمار مبتالیان و قربانین بیماری کرونا 

 بسته شدن مرزهای زمینی و هوایی همسایگان ایران 

 لغو پروازهای ایرالین های خارجی 

  کنسلی انواع تورهای مسافرتی شامل زیارتی، طبیعت گردی و خارجی 

  لغو برنامه های فرهنگی 

 

ند زنان، حساس به نیروی کار است و این امر به شدت برگروه های آسیب پذیرتر جامعه مان گردشگری، یک بخش

ری .. موجب بیکا.جوانان و جوامع روستایی تاثیر میگذارد.تعطیلی مراکز اقامتی و پذیرایی آژانس های مسافرتی و 

تردی که در شگری هم هست. م.بسیاری از شاغلین این بخش شده است. عالوه بر این موارد مشاغل پنهان بخش گرد

لی هستند و استخدام تاسیسات گردشگری نبوده و غالب آنها نیز به علت ماهیت فصلی بودن گردشگری، مشاغلی فص

نها به گردشگری اغلب فاقد پوشش بیمه ای هستند. حتی بسیاری از راهنمایان گردشگری که به ظور مستقیم اشتغال آ

 ی گردشگری نبوده و از پوشش بیمه ای خاصی برخوردار نیستند.مربوط است در استخدام مجموعه ها

اغل در این حوزه بیکار شمراکز اقامتی و پذیرایی آژانس های مسافرتی و ... بسیاری از افراد  علی رغم اینکه با تعطیلی

بیکاری به تأمین مه از این افراد توسط کارفرما جهت دریافت بی %27شده اند، نتایج بدست آمده نشان میدهد که تنها 

 اجتماعی معرفی شده اند.

 

 مشکالت تامین مالی 1-9
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آسیب ناشی از شیوع بیماری کرونا برای صنعت گردشگری بی سابقه است و این صنعت عمال تعطیل شده است. با 

. وجود این تعطیلی ناگزیر، کسب و کارهای در این صنعت مانند هتل ها همچنان هزینه های گزافی پرداخت میکنند

هزینه های از قبیل تعمیرات و نگهداری ساختمان و فضای سبز، تامین برق ساختمان و محوطه و .... . این یعنی با از 

دست دادن فرصت اصلی درآمد زایی در سال، کسب و کارها باید حقوق کارکنان را بدهند. با این وصف گردشگری 

ده اند. از جمله مواردی که میزان نقدینگی کسب و کارهای جز بخشهایی است که بیشترین آسیب را از بحران کرونا دی

 گردشگری را با چالش جدی مواجه مینماید، میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

 استرداد وجوه سفرهای لغو شده 

 ی متخصص تعدیل نیروی انسانی آموزش دیده )این جالش بسیار کلیدی است زیرا نربیت یک نیروی انسان

 سالها زمان می برد(در این حوزه 

 در بخش گردشگری تعطیلی طوالنی مدت کسب و کارها 

 هزینه های تعمیر و نگهداری 

 جهت پذیرایی از  ی از فساد مواد اولیه تهیه شده توسط مراکز اقامتی و تهیه غذا به منظور آمادگیضرر ناش

 گردشگران نوروزی

هایی را صادر  از شیوع بیماری کرونا دولت بخشنامنه به همین علت و به به منظور حمایت از واحدهای آسیب دیده

یقی و حقوقی در نمود که ازآن جمله میتوان به امهال و ارائه تنفس در پرداخت اقساط تسهیالت دریافتی اشخاص حق

 اشاره نمود. 99وفروردین و اردیبهشت  98ماههای اسفند 
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اکز گردشگری استان از این امکان استفاده کرده اند و درصد از مر 55بررسی های به عمل آمده نشان میدهد که تنها 

درصد  27همچنین تنها  مابقی واحدها به علت عدم تمایل خود واحد و یا عدم اطالع از این استفاده نکرده اند.

 واحدهایی هم که متقاضی دریافت تسهیالت از بانکها بوده اند موفق به اخذ تسهیالت نشده اند.

چک صادرشده  درصد از این واحد ها در این مدت قادر به ایفای تعهدات ناشی از 14مده، بر اساس نتایج بدست آ

مکرر  5اده درصد آنها بر اساس بخشنامه مرکزی در خصوص معافیت از محرومیت های م 40خود نبوده اند و تنها 

 مذکور استفاده کنند.  د بخشنامهدرصد  توانسته اند از مفا 50الحاقی به قانون صدور چک، به بانک مراجعه کرده و تنها 

 

رای ب اجرای بخشنامه های ابالغ شده از سوی دولت در حوزه های مالیات و تأمین اجتماعی 2-9

  رسته آسیب دیده از بحران بیماری کرونا 13

 ف ازقبیل امورمتاسفانه اغلب واحدها به علت ناآگاهی از بخشنامه های صادر شده ازسوی دولت در حوزه های مختل

نا صادر شده اند بانکی، مالیات و تأمین اجتماعی که به منظور حمایت از واحدهای آسیب دیده از شیوع بیماری کرو

 ، از تسهالت در نظر گرفته شده در بخشنامه های مذکور بهره نبرده اند.

نموده اند توانسته  عهدرصد از واحدهایی که به تامین اجتماعی مراج 19بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق تنها 

 اند از امکان امهال سهم کارفرما در پرداخت حق بیمه کارکنان بهره مند شوند. 
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 های خدمات رسان ارائه خدمات توسط دستگاه 3-9

ه های مشکالت کمبود نقدینگی واحدها را در پرداخت قبوض مصرفی نیز با مشکل مواجه نموده است و دستگا

تحقیق  درصد از کسب وکارهای فعال در بخش گردشگری مورد بررسی در این 3 خدمات رسان اقدام به قطع برق

 نموده اند. 

 

 


