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تیحمایابزارهایشناساییوجهانیتجارببررسی–اولبخش

پذیرآسیبصنوفشناساییچارچوبارایه-دومبخش

حمایتیهایبستهچارچوب-سومبخش

2

فهرست مطالب

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی 



بررسی تجارب جهانی و شناسایی  –بخش اول 
ابزارهای حمایتی
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درگیرکشورهایتعداد

میرومرگ-مبتالیان

جهانسراسردرکشور155تعداد

نفر167,569جهاندرمبتالیانشمار
نفر6,455جهاندرمیرومرگشمار
نفر76,590جهاندریافتگانبهبودشمار

1398اسفند25تاجهانیسطحدرکرونابیماریوضعیتآخرین.1
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(اسفندماه25یکشنبهتا)مبتالیانشماربیشترباکشور15دربیماریشیوعوضعیتآخرین.2

ردیف کشور مبتالیان ومیرکلمرگ بهبودیافتگان افراددرگیربیماری

1 چین   80,849 3,199 66,931 10,719
2 ایتالیا 24,747 1,809 2,335 20,603
3 ایران   13,938 724 4,590 8,624
4 کره جنوبی 8,162 75 834 7,253
5 اسپانیا 7,798 292 517 6,989
6 آلمان 5,795 11 46 5,738
7 فرانسه 4,499 91 12 4,396
8 آمریکا   3,312 62 56 3,194
9 سوئیس 2,217 14 4 2,199
10 انگلستان 1,372 35 18 1,319
11 نروژ 1,220 3 1 1,216
12 هلند 1,135 20 2 1,113
13 دانمارک 1,024 3 1 1,020
14 بلژیک 886 4 1 881
15 دانمارک 864 2 1 861
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https://www.worldometers.info/coronavirus/



اقتصاد
GDPسهم 

(درصد)
سهم تولیدات 

کارخانه ای
سهم

صادرات
سهم صادرات

کارخانه ای
سهم مبتالیان به

اسفند25کرونا تا 
1629131848.2چین

2416882آمریکا
68450.5ژاپن

568103.5آلمان 
32230.8انگلستان
32342.7فرانسه 

223314.8ایتالیا
20220.2کانادا
6165435372.7جمع

(درصد-جهاندرسهم)چینوG7محوریتباجهانیاقتصادبرکرونابیماریشیوعتاثیر.3
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کشورهایاختیاردرجهانیصادراتوتولیدتقاضا،ازتوجهیقابلسهمG7استچینو.
داداهدخوافزایشراجهانیاقتصادپذیریآسیبکشورهاایندرکرونابیشترگسترشوشیوع.
استیجهاناقتصادبهرساندناصلیهایکانالازچیناقتصادچین،ازبیماریشروعبهتوجهبا.



چینمحوریتباجهانیاقتصادبرکرونابیماریشیوعاثرگذاریکانال.4

تقاضادرآنباالیسهمو(1نمودار)جهانیاقتصاددرچینتوجهقابلتنیدگیبهتوجهبا
.داردجهانیاقتصادبرمخربیآثارچیندربیماریمهارعدم(2نمودار)جهاندرهاکامودیتی

Source: OECD (2020), Coronavirus: The world economy at risk

افزایش ادغام اقتصاد چین در اقتصاد (. 1)نمودار 
(درصد)جهانی 

سهم قابل توجه چین در تقاضا جهانی  (. 2)نمودار 
(درصد)کامودیتی 
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2020اثر کرونا بر اقتصاد جهانی درتوصیف کرونانهاد 

IMFوجهانی بانک 
چالش بزرگ  –تراژدی انسانی 

اقتصادی
واحد درصد1کاهش بیش از 

OECD
ترین ریسک پس ازمهلک

2008بحران 
واحد درصدی  1.5کاهش 

واحد درصدی0.7تا 0.3کاهش انسانی معاصرنخستین تراژدی کنزیمک موسسه

تحقیقات اقتصادی و   مرکز
(CEPR)سیاست گذاری 

واحد درصدی  1.5تا 0.5کاهش در دامنه گسترش رنج بشر در سراسر جهان

جهاناداقتصبرکروناپیامدهایدرخصوصگذاریسیاستوالمللیبیننهادهایارزیابیآخرین.5
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تحقیقهاییافته:ماخذ



20202021اقتصاد
(درصدواحد)آبان ماه تغییر نسبت به گزارش 

20202021
0.1-1.92.10.1آمریکا
0-0.30.90.1آلمان

-0.4-0.80.80.2انگلیس
0.2-0.91.40.3فرانسه
0-00.50.4ایتالیا
0-0.20.70.4ژاپن
0.9-4.96.40.8چین
-0.8-5.15.61.1هند

-0.1-1.21.30.4روسیه
0.1-2.73.30.3ترکیه

(OECDروایتبه1398اسفند-درصد)جهاناقتصادهایازبرخیرشداندازچشم.6

.  واحد درصد قرار دارد1.1تا 0.1کاهش رشد اقتصادی اقتصادهای بزرگ جهان در دامنه :OECDپیش بینی 
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کروناسوءپیامدهایمدیریتدرکشورهادرگذاریسیاستمحورهای.7

واطمینانعدمکاهشهدفباهدفمندحمایتیهایسیاستپرقدرتاجرایوتسریع
:زیرمحورهایدررشدبهبود

؛(آنی-کارگرانوجامعهآحاد)بیماریبیشتراشاعهازپیشگیریعمومیبهداشتتوسعه

؛(مدتکوتاه-پذیرآسیبهایگروهدرآمد)خانوارهاازحمایت

متوسطوکوچککارهایوکسبازحمایت(SMEها)؛(مدتکوتاه)خردمشاغلو

؛(مدتمیان)اقتصادیکالنهایسیاستباتقاضابهبودوبازیابی
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اکروناقتصادیسوءپیامدهایمدیریتدرکشورهاحمایتیهایبرنامهاهم.8
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کشورها برنامه سیاست

مالزی،چین،
هنگایتالیا،
سنگاپور،کنگ،

جنوبیکرهوژاپن

کاهش ساعت کاری و . انجام دورکاری و آموزش از راه دور برای فرزندان؛1

اعطای مرخصی؛  . 2

پرداخت نقدی؛ . 3

بیمه بیکاری؛  . 4

پرداخت هزینه های بیماری؛  . 5

حمایتازخانوارها.1

کنگ،هنکچین،
ایتالیا،مالزی،

،آلمانفیلیپین،
ژاپن

ها؛وامفرعواصلبازپرداختدرتاخیر1.

کاهش. دولت؛بامرتبطهایبدهییامالیاتپرداختدرتأخیریا2

تامین. تولیدی؛واحدهایگردشدرسرمایهبرایالزمنقدینگی3

ارایه. انرژی؛همچونهانهادهازبرخیترجیحیقیمت4

تعلیق. اشتغال؛وتولیدبازیابیبرایافزودهارزشبرمالیات5

اعطای. خرد؛هایبنگاهبرایمالیاتیهایمعافیت6

اختصاص. دیده؛آسیبواحدهایبهکمکبرایدولتیبودجه7

پرداخت. ها؛آنکارگرانوخردمشاغلصاحبانبربیکاریواجتماعیهایبیمه8

حذف. دولتی؛نهادهایبهمربوطهایهزینهپرداخت9
سیاست. ای؛منطقهحمایتیهای01

خرد؛مشاغلوهاSMEازحمایت.2



(امهاد)کرونااقتصادیسوءپیامدهایمدیریتدرکشورهاحمایتیهایبرنامهاهم.8
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کشورها برنامه سیاستی

ین،فیلیپایتالیا،چین،
دونزی،انکنگ،هنک

آمریکا،جنوبی،کره
راکثکانادا،استرالیا،

واروپااتحادیهاعضای
کردهاعالم)G7گروه

هبرنامحوزهاینکهاند
دقیقصورتبهراهای

ارایهآتیروزهایدر
.(کردخواهند

سیاستهایمالیهدفمندتشویقسرمایهگذاری؛.1
بهداشتیخدماتحوزهدردولتیمخارجتوسعه
؛بهداشتبخشدرگذاریسرمایههایپروژهتوسعه
خارجیگذارانسرمایهازحمایت

سیاستهایپولیهدفمنددرحمایتازکسبوکارها؛.2
 افزایش اعتبارات بانکی بهSME ها و مشاغل خرد؛
وان  کاهش موقت سطح ذخایر بانک ها نزد بانک مرکزی برای گسترش ت

مالی بانک ها؛  

سیاستهایسهولتمحیطکسبوکار؛.3
 تسریع در امور گمرکی و رویه های اداری
کاهش حقوق دولتی
صادرات اقالم ضروری وتشویق واردات

قتصاداکلتقاضایبهبودوبازیابی.3
؛(اقتصادیکالنهایسیاست)



ارایهچارچوبشناسایی-بخشدوم

صنوفآسیبپذیر
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(ماهاسفند25تاابتدااز-هااستانتفکیکبه)کشوردرکرونابهمبتالیانآمارآخرین.1
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باهااستاندربیماریشیوعکانون.1
اب)مبتالیانباالیتعدادبهتوجه

:(درصد57حدودسهمیمجموع
نفر3574تهران
نفر1278مازندران
نفر1183اصفهان
نفر1004قم
نفر840گیالن

استانایندرصدی35حدودسهم.2
درپروانهدارایاصنافکلدرها

یپذیرآسیببررسیاهمیت)کشور
.(بیماریاینباارتباطدراصناف



دارندکرونادرباالییشیوعکهدارندقرارهاییاستاندراصنافازتوجهیقابلبخش.
استاهمیتبابسیارکرونابیماریازپذیرآسیبصنوفازحمایت.

(استانهردرصنفیواحدهایسهم)کشوردرصنوفجغرافیاییپراکندگی.2
14.4
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گام اول
عوامل موثر بر آسیب پذیری صنوف •

گام دوم 
احصا و طبقه بندی صنوف•

گام سوم 
خارج کردن صنوف با افزایش تقاضا•

گام چهارم
(  غربالگری با روش موزون خطی)شناسایی صنوف با آسیب پذیری باال •

باالآسیپ پذیریباصنوفشناساییگامبهگامفرایند.3
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صنوف خدمات 

فنی و مهندسی 
صنوف تولیدی صنوف توزیعی صنوف خدماتی

کاهش تقاضای عمومی
(بازارهارکود )

کاهش تقاضای فصلی 
(شب عید)

هزینه های توزیع و 
فروش

کروناازصنوفآسیب پذیریبرموثرعوامل.4

عوامل با محوریت 

(درآمد)سمت تقاضا

(مولفه3)

عوامل با محوریت 

(هزینه)سمت عرضه 

(مولفه4)

ناشی از )کاهش تقاضا 
(توصیه های بهداشتی

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی  17

نیروی های هزینه 
انسانی

افزایش قیمت مواد 
اولیه و نهاده

حقوق دولتی و 
مطالبات بانکی



هستندفعالیتبهمشغولصنفیواحدهایایندرنفرمیلیون6.7ازبیشکهاستآنازحاکیاولیهبرآورد.

استاثرگذارواحدهاایندراشتغالبرشدتبهکروناهایآسیببرابردرصنفیواحدهایازحمایتعدم.

هاآنبندیطبقهوصنوف.5
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(درصد)سهم تعداد نوعصنف

توزیعی 1,318,330 48.7

تولیدی 519,142 19.2

17 فنیخدمات  458,841

خدماتی 408,174 15.1

کل 2,704,487 100



(خطیموزونروشباغربالگری)باالپذیریآسیبباصنوفشناسایی.6
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روشمورداستفاده اهممولفههایموردبررسی محورموردبررسی

کاالکد975مخارجسهمبررسی
وکاالکد747وخوراکیکد228)

استانداردبا-غیرخوراکیخدمت
COICOP)

وشهریخانوارتقاضایبندیاولویت
روستایی

  اقالم مصرفی خوراکی
  اقالم مصرفی غیرخوراکی
اقالم خدماتی

ردخانوارخدماتوکاالتقاضاالگویبررسی
:صنوفهایفعالیتبرسالپایانایام

تقاضاافزایشباکهصنوفیکردنخارج)
(میشوندروبرو

صنفیرسته2088غربالگری
،641تولیدی،984توزیعی)

(116فنیخدماتو347خدماتی
تعیینوخطیموزونروشبا

:سطحسهدرپذیریآسیب
 (5امتیاز )باال
 ( 3امتیاز )متوسط
 (1امتیاز )پایین

قیمت مواد اولیه و نهاده
نیروی انسانی
حقوق دولتی و مطالبات بانکی
هزینه های توزیع و فروش

ر  بررسی عوامل موثر  آسیب پذیری اصناف د
سمت عرضه  

یه کاهش تقاضای فصلی و ناشی از توص
های بهداشتی

کاهش تقاضای عمومی

ر  بررسی عوامل موثر  آسیب پذیری اصناف د
سمت تقاضا  
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باالپذیریآسیببا(فنیخدماتوخدماتی)خدماتیصنوفغربالگری.7

زیارتیوسیاحتیآژانسخدمات
،ایاجارهویالیوپالژپذیر، مهمانهتل
وغذارسانیغذا،تهیهخدماتمراسم،برگزاریخدمات....
آرایشگری
(...موتوری،پیک)باربریخدمات
مسافرنقلوحملخدمات
(...وصافکاریروغن،تعویضمکانیکی،)خودروتعمیراتبامرتبطخدمات
منزلبامرتبطخدمات
شوییلباسوشوییخشکشویی،قالی
پوشاکوکفشحوزهبامرتبطخدمات
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باالپذیریآسیبباتولیدیصنوفغربالگری.8

(شیرینی جاتوغذاانواع)اغذیهتولید

منسوجاتتولید

پوشاکوکفشتولید

دستیصنایع
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باالیپذیرآسیببا(فروشیعمدهوفروشیخرده)توزیعیصنوفغربالگری.9

فروشیاغذیه

رستوان ها

خشکباروآجیل

پوشاکومنسوجات

کفش



حمایتیهایبستهچارچوب-سومبخش
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ابزارهایحمایتی محورسیاستی
کاهش ساعت کاری و . انجام دورکاری؛1
اعطای مرخصی؛  . 2
پرداخت یارانه معیشتی به خانوارهای هدف . ؛  ...( بهزیستی،  کمیته امداد، )3
بیمه بیکاری؛  . 4
پرداخت هزینه های بیماری؛  . 5

حمایتازخانوارها.1

ها؛وامفرعواصلبازپرداختدرتاخیر1.

کاهش. دولت؛بامرتبطهایبدهییامالیاتپرداختدرتأخیریا2

اعطای. تولیدی؛واحدهایگردشدرسرمایهبرایالزمتسهیالت3

ارایه. انرژی؛هایحاملهمچونهانهادهازبرخیترجیحیقیمت4

تعلیق. اشتغال؛وتولیدبازیابیبرایافزودهارزشبرمالیات5

اعطای. خردآسیب پذیر؛هایبنگاهبرایمالیاتیهایمعافیت6

تقسیط. آسیب پذیر؛خردمشاغلوتولیدیهایبنگاههایمالیاتی7

مزایای. ها؛آنکارگرانوخردمشاغلصاحبانبربیکاریواجتماعیهایبیمهبامرتبط8

حذف. شهرداری ها؛عوارضودولتیحقوقدریافتتعویقیا9
استمهال. بانکی؛تسهیالت01
عدم. برگشتی؛چک هایبرایتنبیهیمقرراتاعمال11
سیاست. کرونا؛شیوعکانوناستان هایدرایمنطقهحمایتیهای21

خردمشاغلوهاSMEازحمایت.2
؛(باالیپذیرآسیبباصنوفبرتاکیدبا)

پیشنهادیهایبستهچارچوب.1

:سناریوها
(اصلیهایکانوندروماه6زمانیبازهدرهاسیاستاعمال)بدبینانهو(ماه3زمانیبازهدرهاسیاستاعمال)بینانهخوش
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برنامه محورسیاستی

حوزهاینایسرمایههایداراییتملکوبهداشتیخدماتدردولتیمخارجتوسعه

بهبانکیاعتباراتافزایشSMEخرد؛هایبنگاهوها

گمرکیاموردرتسریع

صادراتووارداتهایرویهوتشریفاتکاهش

هاینگرانیرقعبرایزیرساختیاقداماتوتجاریهدفکشورهایبامرزهایبازگشایی

مرزهادربهداشتی

ضروریاقالمصادراتووارداتهایمحرک

کسب وکارمجوزهایتمامیتمدید

نتیاینترفروشگاههایومجازیفضایظرفیتازاستفادهباغیرحضوریفروش هایتوسعه

(...انی،درمپیشگیری،اپیدمی،تشخیصی،الکترونیک،زیرساخت)نوینهایفناوریتوسعه

ابزیرساختیاقدامات.3
وکسبمحیطبهبودهدف
تقاضاتحریکوکار

(ادامه)پیشنهادیهایبستهچارچوب.1



باتشکرازتوجهشما



دوره 
چک عادی
مبادله ای 

چک عادی
وصولی 

چک عادی 
برگشتی

نسبت چک 
(تعدادی)برگشتی 

نسبت چک
(ارزشی)برگشتی 

139794.580.813.712.714.5
13976.35.60.710.210.7آذر 
13977.46.50.910.611.9دی 

13977.46.50.99.711.1بهمن 
139710.39.318.89.4اسفند 

1398908191011
13989.88.71.18.310.5آذر
1398119.91.18.210.1دی 

(تومانمیلیاردهزار–مبلغ)کشوردربرگشتیهایچکوضعیتبررسی-1پیوست

خذ
ما

:
ک

بان
ی

کز
مر

ا.ا.ج

یابدمیشدتسالپایانیهایماهدرچکصدورروند.

استداشتهرشددرصد50قبلدورهباقیاسدراخیرماهدودرچکوصولوصدور.

است،خوردهبرگشتهاچکارزشدرصد11حدود1398سالاولماهدهدر

خوردمیبرگشت(تومانمیلیاردهزار21حدود)دیوآذرصادرههایچکازبیشتریبخشاخیر،وضعیتبا.
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2پیوست
بررسیاولویتخریداقالممصرفیخانوارهادر

1397ماهه12اسفندماهدرمقایسهبا

معرفیدادههاوروشمحاسبه-1

مقایسهاولویتبندیاقالممصرفیخوراکیشهریوروستایی-2

مقایسهاولویتبندیاقالممصرفیغیرخوراکیشهریوروستایی-3

مقایسهاولویتبندیاقالمخدماتیشهریوروستایی-4



:معرفی داده ها

(COICOP)داده های خام طرح هزینه درآمد خانوار بر پایه استاندارد طبقه بندی مصرف فردی •

(  کد کاال و خدمت غیرخوراکی747کد خوراکی و 228شامل )گروه 8دسته بندی شده در : کد کاال 975•

سهم مخارج اقالم خوراکی از کل مخارج خوراکی  : 1شاخص •

سهم مخارج اقالم غیرخوراکی از کل مخارج غیرخوراکی: 2شاخص •

معرفیدادههاوروشمحاسبه

1397
20350شهری

18610روستایی

97اسفند 
1209شهری

1513روستایی

واسفندماه1397اطالعاتتعدادخانوارهایموردبررسیدرسال

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی  29



مقایسهاولویتبندیاقالممصرفیخوراکیشهری

97دوازده ماهه 97اسفند 

(درصد)سهم نام کاال(درصد)سهم نام کاال

6.7(ماشینی)گوشت مرغ وخروس وجوجه 7.5(ماشینی)گوشت مرغ وخروس وجوجه 

6.6گوشت گوسفند ،بره، بز و بزغاله  6.9گوشت گوسفند ،بره، بز و بزغاله  

4.4برنج خارجی درجه یک 4.8برنج خارجی درجه یک 

3.7گوشت گاو وگوساله3.6گوشت گاو وگوساله

3.0(اشینیلواش، تافتون، سنگک، بربری وسایر انواع نان م)نان ماشینی3.4(لواش، تافتون، سنگک، بربری وسایر انواع نان ماشینی)نان ماشینی

2.7برنج طارم2.9پرتقال

2.1(ر آنذرت ،کنجد ، آفتابگردان و نظای)سایر انواع روغن نباتی مایع 2.5(ذرت ،کنجد ، آفتابگردان و نظایر آن)سایر انواع روغن نباتی مایع 

2.1انواع چای  خارجی2.4گوجه فرنگی

2.1تخم مرغ ماشینی2.3انواع چای  خارجی

2.0برنج صدری،دمسیاه و استخوانی2.2سیب درختی

2.0گوجه فرنگی2.2تخم مرغ ماشینی

1.8رب گوجه فرنگی2.1رب گوجه فرنگی

1.8... (  پشندی،آلفا واستانبولی و)انواع سیب زمینی 2.1... (  پشندی،آلفا واستانبولی و)انواع سیب زمینی 

1.7سیب درختی1.8برنج طارم

1.5پرتقال1.5پیاز

1.4(شامل پنیر خامه ای )انواع پنیر پاستوریزه 1.5(به صورت زنده)مرغ و خروس، جوجه،اردك ،بوقلمون و غاز

1.4نان لواش1.5انواع خیار

1.3(حبه ای ،کلوخه ای،مصنوعی یارژیمی،پودر قند وخاك قند)قند 1.5..(شامل کامفیروزی،چمپای خوزستان و)برنج های محلی غیر شمالی

1.3انواع ماست پاستوریزه1.4(حبه ای ،کلوخه ای،مصنوعی یارژیمی،پودر قند وخاك قند)قند 
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مقایسهاولویتبندیاقالممصرفیخوراکیروستایی

97دوازده ماهه 97اسفند 

(درصد)سهم نام کاال(درصد)سهم نام کاال

6.6(ماشینی)گوشت مرغ وخروس وجوجه 7.7(ماشینی)گوشت مرغ وخروس وجوجه 

5.7برنج خارجی درجه یک 5.2برنج خارجی درجه یک 

4.6گوشت گوسفند ،بره، بز و بزغاله  3.8گوشت گوسفند ،بره، بز و بزغاله  

4.0(به صورت زنده)گوسفند،بره،بز،بزغاله 3.6(به صورت زنده)گوسفند،بره،بز،بزغاله 

3.1(ماشینیلواش، تافتون، سنگک، بربری وسایر انواع نان)نان ماشینی3.6(لواش، تافتون، سنگک، بربری وسایر انواع نان ماشینی)نان ماشینی

2.7انواع چای  خارجی2.7انواع چای  خارجی

2.5وآغوز(غیر پاستوریزه)شیر معمولی 2.6پرتقال

2.4گوشت گاو وگوساله2.6وآغوز(غیر پاستوریزه)شیر معمولی 

2.2برنج طارم2.5گوشت گاو وگوساله

2.1گوجه فرنگی2.4... (  پشندی،آلفا واستانبولی و)انواع سیب زمینی 

2.1(دحبه ای ،کلوخه ای،مصنوعی یارژیمی،پودر قند وخاك قن)قند 2.3گوجه فرنگی

2.1انواع روغن نباتی جامد و مارگارین 2.3رب گوجه فرنگی

2.0... (  پشندی،آلفا واستانبولی و)انواع سیب زمینی 2.2انواع روغن نباتی جامد و مارگارین 

1.9رب گوجه فرنگی2.2(حبه ای ،کلوخه ای،مصنوعی یارژیمی،پودر قند وخاك قند)قند 

1.9(ایر آنذرت ،کنجد ، آفتابگردان و نظ)سایر انواع روغن نباتی مایع 2.1(ذرت ،کنجد ، آفتابگردان و نظایر آن)سایر انواع روغن نباتی مایع 

1.8(به صورت زنده)مرغ و خروس، جوجه،اردك ،بوقلمون و غاز2.0(به صورت زنده)مرغ و خروس، جوجه،اردك ،بوقلمون و غاز

1.7تخم مرغ ماشینی1.9سیب درختی

1.6نان لواش1.8تخم مرغ ماشینی

1.4سیب درختی1.7پیاز
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مقایسهاولویتبندیاقالممصرفیغیرخوراکیشهری

97دوازده ماهه 97اسفند 
(درصد)سهم نام کاال(درصد)سهم نام کاال

2.25اتومبیل دست اول داخلی2.4انواع بنزین
2.23انواع بنزین2.1(شامل حقوق گمرکی و عوارض پرداخت شده  و هزینه شماره گذاری)اتومبیل دست  دوم خارجی 

2.01(شامل عوارض پرداخت شده ونظایرآن)اتومبیل دست دوم داخلی1.9اتومبیل دست اول داخلی
0.78(طال)گردنبند ، گوشواره،دستبند، النگو،انگشتری ونظایرآن 1.8(شامل عوارض پرداخت شده ونظایرآن)اتومبیل دست دوم داخلی

1.0(شامل حقوق گمرکی و عوارض پرداخت شده  و هزینه شماره گذاری)اتومبیل دست اول خارجی 
شامل حقوق گمرکی و عوارض پرداخت شده  و)اتومبیل دست اول خارجی 

0.64(هزینه شماره گذاری

1.0(طال)گردنبند ، گوشواره،دستبند، النگو،انگشتری ونظایرآن 
شامل حقوق گمرکی و عوارض پرداخت شده  و)اتومبیل دست  دوم خارجی 

0.59(هزینه شماره گذاری

0.52مانتو وروپوش0.8مبل و کاناپه
0.46پوشک بچه ونواربهداشتی ، پنبه های بهداشتی0.6مانتو وروپوش

0.40فریزر ویخچال فریزر0.5پوشک بچه ونواربهداشتی ، پنبه های بهداشتی
0.40(ماشینی...)قالی،قالیچه،پشتی و0.5فریزر ویخچال فریزر

0.40شلوار0.5انواع شامپو و نرمکننده مو
0.37مبل و کاناپه0.4انواع پودر ماشین لباسشویی و ظرفشویی

0.37انواع شامپو و نرمکننده مو0.4(ماشینی...)قالی،قالیچه،پشتی و
0.35کفش چرمی، شورو، جیر، ورنی، چکمه و پوتین0.4کت وشلوار، پالتو ، بارانی،کاپشن،کت تنها وجلیقه

0.35انواع پودر ماشین لباسشویی و ظرفشویی0.4انواع لوازم آرایشی 
0.34...بلوز، شلوار، دامن، کت، ژاکت، ژیله و 0.4الستیک روئی اتومبیل سواری

0.34تعویض روغن ،گریسکاری و شستشوی موتور0.4تعویض روغن ،گریسکاری و شستشوی موتور
0.33(موبایل)خرید گوشی تلفن  همراه 0.4شلوار

0.33کفش چرمی، شورو، جیر، ورنی، چکمه و پوتین0.4دستمال کاغذی وحوله کاغذی ، کاغذ توالت
0.33الستیک روئی اتومبیل سواری0.4انواع مایعات و پودرهای پاککننده و سفیدکننده، مایع شیشه شور

0.32انواع لوازم آرایشی 0.4کفش چرمی، شورو، جیر، ورنی، چکمه و پوتین
0.32کت وشلوار، پالتو ، بارانی،کاپشن،کت تنها وجلیقه0.3...بلوز، شلوار، دامن، کت، ژاکت، ژیله و 

0.31انواع پیراهن،بلوز و پلوور0.3(موبایل)خرید گوشی تلفن  همراه 
0.30انواع مایعات و پودرهای پاککننده و سفیدکننده، مایع شیشه شور0.3کفش چرمی، شورو، جیر، ورنی، چکمه و پوتین

0.30دستمال کاغذی وحوله کاغذی ، کاغذ توالت0.3انواع پیراهن،بلوز و پلوور
0.28انواع پیراهن،بلوز و پلوور0.3انواع پیراهن،بلوز و پلوور

0.26انواع ماشین لباسشوئی وماشین خشک کن0.3انواع ماشین لباسشوئی وماشین خشک کن
0.24انواع تلویزیون رنوی خارجی0.2کت و دامن، شلوار

0.23ختانواع روغن موتور،روغن ترمز،واسکازین،ضدیخ،گریس ومکمل های سو0.2انواع روغن موتور،روغن ترمز،واسکازین،ضدیخ،گریس ومکمل های سوخت
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مقایسهاولویتبندیاقالممصرفیغیرخوراکیروستایی
97دوازده ماهه 97اسفند 

(درصد)سهم نام کاال(درصد)سهم نام کاال
2.9انواع بنزین3.2(شامل عوارض پرداخت شده ونظایرآن)اتومبیل دست دوم داخلی

2.6(نشامل عوارض پرداخت شده ونظایرآ)اتومبیل دست دوم داخلی2.8انواع بنزین
1.7اتومبیل دست اول داخلی1.2(طال)گردنبند ، گوشواره،دستبند، النگو،انگشتری ونظایرآن 

1.0(طال)گردنبند ، گوشواره،دستبند، النگو،انگشتری ونظایرآن0.9پوشک بچه ونواربهداشتی ، پنبه های بهداشتی
0.6پوشک بچه ونواربهداشتی ، پنبه های بهداشتی0.6انواع شامپو و نرمکننده مو

0.6(ماشینی...)قالی،قالیچه،پشتی و0.6انواع مایعات و پودرهای پاککننده و سفیدکننده، مایع شیشه شور
0.6فریزر ویخچال فریزر0.6انواع پودر ماشین لباسشویی و ظرفشویی

0.6شلوار0.5انواع پودر رختشویی
0.6انواع شامپو و نرمکننده مو0.5دستمال کاغذی وحوله کاغذی ، کاغذ توالت

0.5...بلوز، شلوار، دامن، کت، ژاکت، ژیله و 0.5فریزر ویخچال فریزر
0.5کفش چرمی، شورو، جیر، ورنی، چکمه و پوتین0.5...بلوز، شلوار، دامن، کت، ژاکت، ژیله و 

0.5مانتو وروپوش0.5الستیک روئی اتومبیل سواری
0.5شه شورانواع مایعات و پودرهای پاککننده و سفیدکننده، مایع شی0.5کفش چرمی، شورو، جیر، ورنی، چکمه و پوتین

0.5انواع پودر ماشین لباسشویی و ظرفشویی0.4شلوار
0.5انواع پیراهن،بلوز و پلوور0.4انواع ماشین لباسشوئی وماشین خشک کن

0.4الستیک روئی اتومبیل سواری0.4انواع صابون حمام
0.4انواع پودر رختشویی0.4(ماشینی...)قالی،قالیچه،پشتی و

0.4انواع پیراهن،بلوز و پلوور0.3تعویض روغن ،گریسکاری و شستشوی موتور
0.4دستمال کاغذی وحوله کاغذی ، کاغذ توالت0.3اتومبیل دست اول داخلی

0.4کت وشلوار، پالتو ، بارانی،کاپشن،کت تنها وجلیقه0.3مانتو وروپوش
0.4کفش چرمی، شورو، جیر، ورنی، چکمه و پوتین0.3انواع روغن موتور،روغن ترمز،واسکازین،ضدیخ،گریس ومکمل های سوخت

0.4انواع تلویزیون رنوی خارجی0.3کت وشلوار، پالتو ، بارانی،کاپشن،کت تنها وجلیقه
0.4انواع صابون حمام0.3انواع پیراهن،بلوز و پلوور
0.3تعویض روغن ،گریسکاری و شستشوی موتور0.3(موبایل)خرید گوشی تلفن  همراه 

0.3انواع ماشین لباسشوئی وماشین خشک کن0.3انواع لوازم آرایشی 
0.3(موبایل)خرید گوشی تلفن  همراه 0.3معمولی ،شمعی ،گازی ،فلورسنت و المپهای)لوازم کوچک برقی نظیر انواع المپ برق 

0.3مبل و کاناپه0.3انواع تلویزیون رنوی خارجی
0.3پارچه پیراهن زنانه0.3انواع پیراهن،بلوز و پلوور

0.3کت و دامن، شلوار0.2کرم دست وصورت 
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مقایسهاولویتبندیخدماتدریافتیشهریوروستایی

روستایی97اسفند شهری97اسفند 

(درصد)سهم نام خدمت(درصد)سهم نام خدمت

1.7کرایه سواری بین شهری0.7بازدید فنی،لنت کوبی،تنظیم موتور ،تنظیم ترمز ،تعمیر فنر و کمک فنر

0.7اصالح سروصورت آقایان0.6کرایه  تاکسی  داخل شهری

0.5کرایه  تاکسی  داخل شهری0.5اصالح سروصورت آقایان

0.4هزینه اصالح صورت خانم ها0.4کرایه تاکسی تلفنی وآژانس

0.4..(تراشکاری و)تعمیرات اساسی موتور اتومبیل و موتور سیکلت 0.4(  داخل منزل)هزینه حق  اشتراك بابت استفاده از اینترنت وکارت اینترنت 

0.3تعویض روغن ،گریسکاری و شستشوی موتور0.4تعویض روغن ،گریسکاری و شستشوی موتور

0.3(  نزلداخل م)هزینه حق  اشتراك بابت استفاده از اینترنت وکارت اینترنت 0.4..(تراشکاری و)تعمیرات اساسی موتور اتومبیل و موتور سیکلت 

0.2چلوخورشت0.4کرایه سواری بین شهری

0.2کرایه  اتوبوس بین شهری 0.3هزینه اصالح صورت خانم ها

0.2(مسافرکش شخصی)کرایه سواری داخل شهری0.3صافکاری اتومبیل

0.2صافکاری اتومبیل0.2کرایه حمل مسافر توسط هواپیما وبالگرد

0.1پیتزا و نظایر آن
کاسه،بشقاب،سینی، )انواع ظروف استیل،آلومینیومی،مسی وروئی

0.2دیس،،کتری، قوری، 

0.2مک فنربازدید فنی،لنت کوبی،تنظیم موتور ،تنظیم ترمز ،تعمیر فنر و ک0.1سایر انواع ساندویچ

0.1...(شامل اجرت تعویض و)سایر تعمیرات وسایل نقلیه شخصی0.1چلو گوشت ، چلو مرغ ، زرشک  پلو با مرغ ، لوبیا پلو ، باقاال پلو ، شیرین پلو ، ته چین 

0.1(مانیکور، پتیکور، اپیالسیون وآرایش)خدمات سالن های آرایش وزیبایی 
رین پلو ، ته چلو گوشت ، چلو مرغ ، زرشک  پلو با مرغ ، لوبیا پلو ، باقاال پلو ، شی

0.1چین 

0.1کرایه مینی بوس بین شهری0.1...(شامل اجرت تعویض و)سایر تعمیرات وسایل نقلیه شخصی

0.1کباب کوبیده
پکیج و تعمیر کولر،آب گرمکن،درب بازکن ،آسانسور ،تهویه مطبوع،شوفاژ ،

0.1نظایرآن

0.1اجرت بنا برای تعمیرات جزئی0.1کرایه  اتوبوس داخل شهری 

0.1سایر انواع ساندویچ0.1(با مصالح)اجرت نقاشی ساختمان به صورت کنتراتی
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