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کرونا اسات؛ ایان یاک     حادثهرایج کشور که  حادثهاین  درمورد

زمون است؛ آزمون برای دنیاا اسات؛   ابتالی عمومی است، یک آ

 ...ها ملّتهم برای  ها، دولتهم برای 

 12/2/2311بخشی از بیانات رهبر معظم انقالب مورخ 

 

  

  پیشگفتارپیشگفتار

 یایددهای اتصادا   ی، پ(پانددیی ) جهانی ریگ همه بیماریبه یک  شدن تبدیلرونا با کویروس 
 کده  رو  یید انصظدار   چندی  و  اند هشدا از آن یصأثر یشورهای  نکاری  ر پی  اشصه و همه یبس

ز ید ان، ایدران ن ید  ر اید  ی . سداز   رو روبه توجه تابلو  کرا با یک ر 0202اتصاا  جهانی سال 
 .بر  یی ایدهای اتصاا ی ناشی از آن رنجیر از پی رگ یشورهاکاری از ییانند بس
. ر از پد  یید شدور  کروندا  ر  کوع ویدروس  یش یاتصاا  یخصلف به بررسی ابعا  حاضر یطالعه

و  1۳79ه  و سدال سدخ    کرونا یواجه شده کماری یوع بیل شکبا یش  رحالی اتصاا  ایران
ل سریایه ثاب   ر اتصاا  ایدران سدبش شدده    کیاهش تشک .را پش  سر گذاشصه اس  1۳79

ش یو پد  1۳72ابی به سطح رفاه سدال  یاهش یابد و  سصکد بالقوه اتصاا  ی  تولیاس  تا ظرف
و  1۳79و  1۳79اپی ید بو ن نرخ تورم بدرای  و سدال پ   باال یگر، سوی از .از آن  شوار باشد

 یهدا  بنگداه ز یوجش شدده تدا   ین 1۳77 رصد برای سال  02 باالیتورم  ینیب شیپ  یهمچن
 .  خو  را از  س  بدهندیاری توانایی ا ایه فعالیبس
یثبد    رشدد  1۳77روندا، اتصادا  ایدران  ر سدال     که بددون  کد  شد یی ینیب شیپ حال ای  با
و تدداوم   1۳79رونا ویروس جدید از انصهای سال کوع یش .ندکرا ثب   (هرچند اندک)رنفصی یغ

تدرار   (عدم تطعید  ) نانییو  همراه با نااطمک  ریاتصاا  ایران را  ر وضع ،1۳77آن  ر سال 
اهش تجدارت  کد  طدورکلی  بده و )ایدران   یحادوالت اهش تقاضا برای صا رات ک.  ا ه اس 
ز تقاضدای  ید  ر بخش  اخلدی ن . کند ییل را ازطرف تجارت خارجی یصأثر کتقاضای  (جهانی

شدصر  یوع بیه به شکو خدیات  کاالهااهش برخی کاهش  رآید خانوار و هم ک  لیل بهل هم ک
ر تدرار  یتح  تأث ...(، رسصوران و هصلداری، پوشاک و ونقل حملیانند ) شوند ییویروس ینجر 
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ه ید   یدوا  اول یه تأیک ر شب اخصالل  لیل بروز بهز یا  نل اتصاکعرضه  ، یگرسوی از.  هد یی
ارزیابی آثدار  .   برخی از واحدهای صنفی، با شوک عرضه یواجه شده اس یو یحدو ی  فعال

ه هرچندد همده   کد   هدد  یدی ش  خانوار نشدان  ی  یعیرونا بر وضعکوع ویروس یاتصاا ی ش
  یپدای  هدای   هدک رپدذیری  یث  جدید یصأثر خواهند شدد، ایدا تأ  ی رآیدی از وضع های گروه
 .شصر خواهد بو یب (تر یحروم)

کند، ابعا  چندگانه تأثیر ای  بیماری بر اتصاا  ایران و پیایددهای آن   گزارش حاضر تالش یی
 .را به تاویر بکشد
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  اقتصادی ایراناقتصادی ایران  اندازانداز  چشمچشمکرونا و کرونا و 
 

و ونا  ر انسدان  کر یها روسیوبعضی از . باشد یی ها روسیواز بزرگ  خانوا هکرونا یک 
شیوع ویدروس کروندا  ر   با  .کنند بیماری ایجا  ییبرخی  یگر  ر حیواناتی یانند خفاش 

 ،جهددانآن  ر کشددورهای  شددیوع وو سددرای   (0202 ژانویدده) یدداه  ی چددی   ر اواخددر
، نفد ، طدال و  ریجمدوع اتصادا  اکثدر      بدورس ازجملده   یالی جهانییخصلف  بازارهای

به اعصقا  کارشناسان اتصادا ی، ریسدک   ای که  گونه به. رف کشورها، تح  تأثیر ترار گ
آن را آغازی بر وتدوع یدک رکدو   ر اتصادا       توان ییبه حدی اس  که  ویروس کرونا
یخصلدف   کشدورهای  ییزان اثرگذاری شیوع ویدروس کروندا بدر اتصادا      .جهانی  انس 

ر  رآید ناشی از بر اتصاا های یصکی ب تواند یییکسان نخواهد بو  و شیوع ای  ویروس 
شیوع ویروس کروندا   اتصاا  جهانیاثرات .  اشصه باشد ای یالحظه تابلگر شگری تأثیر 

سدنگی  بده اتصادا      یها شوکتحمیل  و افزایش بیکاری ازجمله ییها تالشتواند  ر  یی
 شددن  بسدصه سنگی  به تجارت خارجی اکثر کشورهای  رگیر، احصمال  یا لطمه کشورها

  .یانند آن بزند وروی تجارت خارجی  به یرزهای بی  کشوری
  .بسیاری بر اتصاا   اخلی  اشصه و خواهد  اشد   تأثیرشیوع ویروس کرونا  ر ایران نیز 

کمای   دلیل وابستگی به اقتصاد نفتی به ایران اقتصادهمه، داستان  با این

های اقتصاد جهانی، اقتصااد ایاران    تر است، زیرا عالوه بر آسیب پیچیده

المللای، رشاد    های باین  ، تحریم(محصولی تک) وابستگی به نفت لدلی به

 .های بیشتری را شاهد خواهد بود آسیب احتماالً ،منفی اقتصاد، تورم باال

تبعاات ویاروک کروناا را تجرباه     ، میتحار فشار  باوجود اقتصاد ایران

هاای حماایتی    منابع، دولت باید سیاست محدودیتکند و با توجه به  می

نظیر تخصای   )های حمایتی کور  کرده و از اجرای سیاست بهینه اتخاذ
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 درحالیقتصاد ایران ؛ بنابراین ااجتناب کند( ارز ترجیحی به برخی کاالها

اقتصاد کالن وضعیت مناسابی   یرهایمتغبا معضل کرونا مواجه شده که 

 1براساک اعالم مرکز آمار ایران رشد اقتصاادی در  . دادند را نشان نمی

درصد و رشاد اقتصاادی    7.6، در حدود منفی 2318ل ماهه نخست سا

 نقطاه  به نقطههمچنین، نرخ تورم . بدون نفت نیز تقریباً صفر بوده است

از ساوی دیگار دولات باه     . درصد بوده است 15 ماه بهمننیز در پایان 

ازجملاه   هام در تنگنا قرار دارد و کسری بودجه دولات  مالی لحاظ منابع 

 .است 2311برای سال معضالت مهم اقتصاد ایران 
 ر اثر اپیدیی کرونا و همچنی  کاهش تولیدد   شده تحمیلهای   ر چنی  شرایطی، هزینه

تدر یواجده    اتصاا ی پدایی   یرشدهاهای باالتر و  تواند اتصاا  را با تورم ناشی از آن، یی
ها باعد    از بی  رفص  برخی از یشاغل و یا کاهش شدید  رآید  ر برخی از بخش. ساز 
، برخی یشاغل  یگر یانند تولیدات یوا  بهداشصی هرچند. شو  ش رشد اتصاا ی ییکاه
 . ر ای  بازه زیانی رشد باالیی خواهند  اش  یانند آن و

. ساز  شوک ناشی از کرونا، اتصاا  را هم با شوک عرضه و هم با شوک تقاضا یواجه یی
أیی  یوا  اولیه تولید نیز و از طرف  یگر  ر ت یافصه کاهشعرضه نیروی کار  طرف، ازیک

شوک عرضده، شدوک تقاضدا را بده همدراه      (. شوک عرضه)یشکالتی ایجا  شده اس  
شو  و کاهش  رآیدد   ، ینجر به تعدیل نیروی کار ییوکارها کسشتعطیلی . خواهد  اش 

از طرف  یگر عددم اطمیندان نسدب  بده آیندده،       .خانوار، کاهش تقاضا را به همراه  ار 
انداز بیشصر و به تعویق انداخص  خرید اتالم غیرضروری ترغیدش   تامیم پسخانوار را به 

رو  رکدو    بندابرای  انصظدار یدی    ،شو  کاهش تقاضای کل را یوجش یی ،ایر ای . کند یی
هدای   ها تشدید شو  و لذا الزم اس  تا سیاسد   اتصاا ی ناشی از شوک ارزی و تحریم

 .ت گیر صور وکار کسشحمایصی هم از خانوار و هم از 
ر ن کیشخص  باهدفرونا کچارچوب یفهویی از اثرگذاری ویروس براساس شکل زیر، 

 .شده اس  به صورت شکل ذیل یشخص پذیری آسیش های کانال
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روناا بار   کروک یا و گیاری  هماه  یاثرگذار یها کانال( 2) شکل 

 رانیاقتصاد ا

 
 0202-بانک جهانی گزارش :ینبع

. شدو   یدی ل اتصاا  ینجدر  کل و عرضه کثر شدن تقاضای رونا به یصأکوع ویروس یش 
 :اهش تقاضا ناشی از یوار  زیر اس ک

 عمددتا  بدرای   )اهش تقاضای یارفی خانوارها ناشی از عددم تمایدل خریدد    ک
 بهداشصی یالحظات  لیل به( خدیاتی های بخش

 ه کبرای خانوارهایی )اهش  رآید کاهش تقاضای یارفی خانوارها ناشی از ک
 ( یده اس  شی ر ای  شرایط آس ها آنشغل 

 با وام و افدزایش   کاالهایبرای  خاوص بهاهش تقاضای یارفی خانوارها ک
 نانی از آیندهینااطم  لیل بهاطی یاحص انداز پس

 شورهای طرف تجاریکبهداشصی  یالحظات  لیل بهاهش صا رات ک 
ه  ر کد   ز یواجده شدده اسد   یل نکل، اتصاا  با شوک عرضه کنار شوک تقاضای ک ر 

 :یابد یییوار  زیر تجلی 

 گر شدگری،   یهدا   ید فعالاز خدیات ازجملده   یا عمدهلی اجباری بخش یتعط
 اجصماعی یگذار فاصلهاس  یجه  اجرای س ورزشی و تفریحی

 هیافزایش هزینه و سخ  شدن وار ات یوا  اول 
 الذکر فوقیوار    لیل به کاالهاد یره تولی یدن زنج شیآس 
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ویدروس کروندا و نگراندی یدر م از ورو  بده ایداک  عمدویی نظیدر         همچنی  با شدیوع  
با کاهش تقاضا و فدروش   وکارها کسشبسیاری از یشاغل و  ،ها، یراکز خدیاتی فروشگاه

رسد بیشترین آسایب را بخاش    به نظر می. کاالها و خدیات خو  یواجه شدند

اقتصاد شهری  ،ها آن در مقایسه با سایر بخش یها ربخشیزخدمات و 

کاارگران در مقایساه باا کارفرمایاان و      ،ر مقایسه با اقتصاد روستایید

و شاغل در بخش غیررسمی شهری در مقایسه باا   پذیر آسیبهای  گروه

هرگونه سیاسصی برای کنصرل شدیوع  بنابرای   .سایر خانوارها متحمل خواهند شد

ر یقابدل هرگونده   همزیان به بررسی آثار اتصاا ی آن نیز بپدر از  و    طور بهکرونا باید 
همزیان به کنصرل شیوع کرونا نیدز   طور به، باید یر موکارها و  سیاس  حمایصی از کسش

شرط اصلی برای کنصرل شیوع کرونا، کاهش حداکثری تعدایالت اجصمداعی   . کمک کند
هدای   از فعالید   برخدی الزیه ای  ایر تعطیلی . آینده خواهد بو  یها یاهغیرضروری  ر 

های اتصاا ی را به اتشدار یخصلدف تحمیدل     اس  که البصه هزینه اتصاا ی غیرضروری
    .خواهد کر 
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  کشاورزیکشاورزی  بخشبخشکرونا و کرونا و 
 

روی کار، یر بر عرضه نیو با تأث ها بنگاهو نقدینگی   ، تقاضایره تأییر بر زنجیکرونا با تأث
دکننددگان  یو تول کننددگان  یادرف با کاهش  رآیدد   ویژه بهو خدیات و  کاالهایاارف 
و بلندیدت بدر اتصادا  خانوارهدا و اتصادا  بخدش       یدت کوتاه ر  والت کشاورزییحا

شده  ریق بیز ین  یگرکشورهای   ر از یحاوالتبازار برخی . رگذار اس یکشاورزی تأث
م یریسدصق یم و غییسدصق  طدور  بده ز هدم  ید کشداورزی ن  یحادوالت و بخشی از صا رات 

ه و عرضد  اوالت کشاورزییح یز گ پسضم  اینکه . شده اس  نابسایانی  سصخوش
کده  ر   شدو   یید  کشدور  ر حادوالت  مد  اید  ی  یآن به بازار  اخلی، یوجدش افد  ت  

 سدال بعدد و   یهدا  یاهولی  ر  شو  کنندگان یی یارف  یرضایوجش اگرچه  یدت کوتاه
مد  اید    ی  افدزایش ت یو همچند  یشکل  ر عرضده  آنگاهد و یکاهش تولیوجش  آینده

 .خواهد شد یحاوالت  ر  اخل
  ید ش  بخشدی از جمع ی  یعیو تأی کشور  غذایی ی  اینیتأی  لیل کشاورزی به بخش
کروندا  .  ر اتصاا  برخور ار اسد   یا ژهیو  یاز اهم و غیریسصقیم یسصقیم طور به کشور

شدده و یدا   ایجا  یشدکالت و اغلش س  ای ن کشورهایاکثر  اتصاا ینفی برای  رویدا ی
سدبش   ایدا بده  . باشدد  یید جهدان   یکشدورها   یگدر آن  ر ایران یشابه  ینیب شیپ لتاب

ماری  ر جهان و حدو   ویاهه آن  ر ایدران، زیدان   یوع ای  بیچندیاهه از ش زیان یدت
هرچندد  . سد  یمداری کدافی ن  یاحصمالی ای  ب های خسارتاظهارنظر تطعی  رباره آثار و 

 اتتولیدد از یسصمر انسان به غذا، که بخش اعظدم  ین واسطه بهکه  کر ند ییبرخی تاور 
و  کشداورزی کروندا بدر بخدش     یمدار یب شدیوع ،  هدد  یدی  تشدکیل را  کشاورزیبخش 

ز ین کشاورزیبخش  یها  یفعال، ایا ای  بحران بر باشد نداشصهدکنندگان آن، اثری یتول
 کشداورزی بخدش    ربحران کرونا . رگذار خواهد بو یتأث اتصاا ی یها بخش ریسایانند 
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همانندد کمبدو    اساسدی   یهدا  چدالش و  تیشدکال که ای  بخش با  یطیشرا،  ر کشور
د، یواجده اسد ، بدر شددت     ی، ناکارآیدی بازار و تولیور بهره  بو ن ی، پاییگذار هیسریا
 .دیافزا ییای  بخش  یریپذ شیآس

 72ش از یاتصادا ی اسد  و بد    هدای  بخدش   یتر یخاوصی از ککشاورزی  ر ایران ی
 19د و ید  رصددی از تول  12و سدهم   شدو   یدی رتدابصی ا اره   یال کا صورت به رصد آن 

رکد  اساسدی  ر    ،ای  بخدش .  ا ه اس  ص رصدی از اشصغال کشور را به خو  اخصاا
ر رشدد و توسدعه   یفراواندی  ر یسد   های چالش  غذایی بو ه و ناپایداری آن ی  اینیتأی

عدی  ینسدب  بده حدوا ب طب   کده   هرانددازه کشداورزی  . اتصاا  کشور ایجا  خواهد کدر  
. رو  یی شمار بهبخش اتصاا ی   یتر یقاوم ،حوا ب یانوعی لقاباس ،  ر ی پذیر آسیش

 یهدا  ربخشید زاری از یشران بسد یپ عنوان بهبا توجه به نقش یحوری بخش کشاورزی 
صنع  صنایع غذایی، صنایع چوب، صدنایع نسداجی و پوشداک و    ) اتصاا ی کشور یانند

بدرای   یگذار هدف، (...ی و ، انبار ارونقل حملو رسصوران،  لبازرگانی، هص)و خدیات  (...
ای  بخش باید به صورتی باشد که  ر شرایط فعلی حاکم و احصمدال تدداوم آن، بخدش    

و  هدا   ید ظرفه ینه از کلیبه یریگ بهرهاصلی رشد یثب  اتصاا  یلی با  یلکشاورزی عا
نرخ رشد بخش کشداورزی ایدران  ر    ذیلنمو ار . د پایدار باشدیلحاظ کر ن الزایات تول

 ه  ر اید   هده،   کد این رغدم  بده .  هدد  یید را نشدان   1۳79تدا   1۳97 هدای  سدال فاصله 
 رصدد   3۳، ایدا بخدش کشداورزی    شدده  تحمیدل شدیدی بر اتصاا  کشدور   یها میتحر
، بخدش  رو ازاید  . ده اسد  ی رصدد رسد   9.2ر رشدد آن بده   یشده و  ر سال اخ تر بزرگ

اتصادا  کشدور    یآور بتدا  ر شرایط بحرانی بو ه و به  کالناه اتصاا  گیکشاورزی گران
که بخش کشاورزی  رو  ییز انصظار یوع ویروس کرونا نی ر شرایط ش. کمک کر ه اس 

 .صنع  و خدیات تجربه کند یها بخشش کمصری را نسب  به یآس

  



 00/ کرونا و اقتصاد ایران 

 

 نرخ رشد بخش کشاورزی در یک دهه اخیر( 2) نمودار

 
 1۳79یرکز آیار ایران سال : ینبع

 کشداورزی  یحادوالت ماری کرونا بر تجارت خارجی یب شیوعر ی  و تأثیبا توجه به اهم
ماری کروندا  یوع بیاز ش لکشاورزی  ر تب یحاوالت  صا رات و وار ات ی، وضعکشور

 .باشد توجه تابل تواند ییز ین (1۳79از اسفندیاه  لتب)
شاورزی و غذا تا انتهای کبخش  تراز تجاری مقایسه میزان( 2)جدول 

 ل قبلمدت مشابه سا و 2318 ماه بهمن

 
 یرکز آیار و اطالعات وزارت جها  کشاورزی: ینبع

مصرف  لکه شام تأمین رهیشوک ناشی از ویروک کرونا، در انتهای زنج

 تاوجهی  قابلاثر  رود احتمال میو  گذارد یمشتری یآثار ب ،و تجارت است

نداشاته   محصاوالت د و حتی توزیاع ایان   یتول لره شامیبر ابتدای زنج

بدر   تواندد  یید کاهش  ر یارف و یا تجارت بدا یدک وتفده زیدانی      ،وجو  باای  .باشد
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بدرآور     ر نمو ار زیدر، . آثار یعنا اری  اشصه باشد کننده توزیعدکننده و یا یمات تولیتام
کشداورزی  ر   یحاوالت  یره تأییوع ویروس کرونا بر زنجیزان اثرگذاری شیه از ییاول

دات زراعی،  ایی و باغی یوع، بخش تولیبا توجه به زیان ش. ایران نشان  ا ه شده اس 
وع یش از شد یکشداورزی پد   یحادوالت د ید م بده تول ی، زیرا تاماند دهیندش چندانی یآس

 یحادوالت   توزیع ی ر بخش توزیع، با توجه به عدم یمنوع. ویروس اتخاذ شده اس 
ایدا  ر بخدش یادرف، برآور هدا     . ش چندانی ندیده اس یز آسیکشاورزی، ای  بخش ن

زان  رآیدد  ید  رصددی  ر ی  9/9باعد  کداهش    ،آن اس  که کاهش یادرف  حاکی از
  بدا توجده بده کنصدرل و     یهمچند . کشداورزی شدده اسد     یحادوالت  کنندگان عرضه
 رصدد   12ز بدا  ید  ر یبا ی گمرکات کشور، بخش تجدارت ن  شده اعمال یها  ییحدو 

 .زیان یواجه شده اس 
ا بر زنجیره تأمین رونکشیوع ویروک  یمیزان زیان احتمال .(1) نمودار

 شاورزی در ایرانک محصوالت

 
 

 سازی گروه تحقیق شبیه: ینبع

تدوجهی  ر رژیدم غدذایی و سدبد      از طرف  یگر، شیوع ای  ویروس باع  تغییرات تابل
با توجه به یازا  تقاضای یارفی از یدوا  غدذایی کده  ر یداه     . یارفی افرا  شده اس 

نیز  ر ای  یاه نسب  به یصوسط یاز ه یاهه  ها م یتتبع آن  پایانی هرسال وجو   ار ، به
، یور  عجیبی  ر بسدیاری از کاالهدای غدذایی    1۳79ایا  ر اسفندیاه سال . بیشصر اس 

تیم  اسفند به یصوسط تیم  » ر نمو ار زیر،  رصد تغییرات شاخص . اتفاق افصا ه اس 
برای یثدال،  ر  . سال اخیر نشان  ا ه شده اس  12نسب  به  1۳79 ر سال « یاهه 11

فروش  کاالییای  یحاول به ازای هر واحد  کنندگان عرضهد، یگروه گوش  تریز و سف
مد   یات تید ایدا  ر گدروه لبن   اند شدهم  یواجه ی رصد با کاهش ت 12.3زان یرفصه به ی

وع اید   یبنابرای ، تداوم شد . بو ه اس  هرسالهش از روند ی رصد ب 7/1زان یفروش به ی
 .کند توجه تابلرات ییسبد غذایی را  چار تغ تواند ییزیا ی ویروس تا حدو  

 صف ) دیلسل

 (درصد

 عیلسز

( صف )

 (درصد

 8.7) مص ف

 (درصد

 01) ل ارت

 (درصد



 03/ کرونا و اقتصاد ایران 

 

 
در اسفندماه  یغذای محصوالتگروه  یبرآورد تغییرات قیمت .(3) نمودار

 سال اخیر 25نسبت به متوسط قیمت اسفند در  2318

 
 یرکز آیار ایران های گزارشق با اسصفا ه از یبرآور های تحق: ینبع

انصهایی سال ینجر  های یاهتقاضای فالی  ر  رسالههیارف  بخش زیانروش یحاسبه 
انصظار فروشندگان ای  بو ه کده   کهای  گونه به. شو  ییم  فالی  ر ای  ایام یبه تورم ت

قدی  یاید  انصظدارات تطب  . شصر باشدیب هرسالهیاهه  11نسب  به یصوسط  اسفندیاهم  یت
ز  ر اید   ید نیتول یها نهیهزآن  تبع بهبازار  ر ا وار گذشصه بو ه و  لجه رفصار عوایی رنص
یصوسدط  » از« هرسدال م  اسفند یت»یصوسط  طور به. کند ییتورم فالی را تجربه  ، وره
 جداری  سدال ایدا  ر  . شصر بو ه اس ی رصد ب 12زان یبه ی «یاهه همان سال 11م  یت

افد    رو ازای . شصر شده اس ی رصد ب 0/0زان یینصخش فقط به ی کاالهایبرای یصوسط 
 م  فروش بو هیت  رصد از 9/9زان یجه ای  ویروس به یی   رنصمیت

 ر  شدده  عرضده زان یحادول  ی ر ی یافصه کاهشم  یزان تیای  ی ضرب حاصلاز  .اس 
بده بدرآور ی از زیدان ناشدی از کروندا بدرای هدر یحادول          تدوان  یدی  1۳79اسفندیاه 
 .یاف   س 

غاذایی  مرتبط با مصارف ماواد    وکارهای کسباری از یشدن بسل یتعط

 و مانند آن، کاه  ها هتلن غذا و اغذیه، یتأم یها تیفعال، ها رستورانمانند 

ن حضور یاز بخش کشاورزی است و همچن ها آنه غذایی ین مواد اولیتأم
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مصارف غاذا در کشاور     الگاوی ر ییا ، سابب تغ خانگینه یافراد در قرنط

دکنناده،  ی، تولکنناده  مصارف بار   تواناد  یما  الگاو ر ییا ایان تغ . شود یم

یثدال، انصظدار    طدور  بده  .ره ارزش اثرگذار باشدیران زنجگو بازی گذار هیماسر

نسدب  بده یادرف     هدا  یفروشد  هید اغذ ر  یور اسصفا هصنعصی  یها نانیارف  رو  یی
اری از یتقاضا برای بسد  ص   رخاوی  وضعیهم. شو  رو روبهسنصی با کاهش  یها نان

آید کده   وجو  به دی صنایع غذایییولت آیا ه نیمهغذاهای   یگریانند کنسروها و کاالها 
د بخش کشاورزی خواهدد  اشد  و   یاثر ینفی بر پایداری تول یدت انییو  یدت کوتاه ر 

، هدا  بخدش روندق یجدد  اید      ،دات غذایییره تولیش به ای  بخش از زنجیآس  رصورت
وی انصظددارات گددر الییددنددانی کدده ینجددر بدده تغیتشدددید فضددای نااطم. اسدد  بددر نددهیهز

 بده علد   ره ارزش خواهدد شدد،   یران زنجگو بازی گذار هیسریادکننده، ی، تولکننده یارف
و یددیری  اتصادا ی    یزیر برنایهسصم ی، خطای سیدت کوتاه ر  بو ن بینی پیش غیرتابل

و  هدا  اسد  یسباعد  خنثدی شددن     بسدا  چده  و سداز   یید یواجده   لکرا با یش ها  یفعال
 .  شو یارهای اجرایی  ول  و حاکمکراه

زان یادرف  ید کشداورزی و غدذایی و ی   کاالهدای   ریدور  م  یف  تزان اُیه یبا توجه ب
یهدم   کاالهدای برخی از   ریور رات  رآیدی ییزان تغی، یکاالهاانه هر یک از ای  ییاه

کدده   هددد یددی  نشددان ینصددایج تخمدد. بددرآور  شددده اسدد  ذیددلکشدداورزی  ر نمددو ار 
. اند  یده زیانار  تویان یلیی 1111یعا ل  1۳79گوش  تریز  ر اسفندیاه  کنندگان عرضه

 . شو  ییار  تویان برآور  یلیی 3۳9 بر بالغگوش  یرغ ای  زیان  کنندگان عرضه ر گروه 
 ار  تویدان ید لیی 397با زیانی یعا ل  اند بو هبار فعال ککه  ر عرضه خش ییوکارها کسش
یشدخص   (3)ز  ر نمو ار ین یحاوالتسایر  کنندگان عرضهزان زیان یی. اند شدهیواجه 

 .شده اس 
 
 
 
 



 05/ کرونا و اقتصاد ایران 

 

از فروش  یناش 2318برآورد میزان تغییر در درآمد اسفندماه (. 4) نمودار

 (میلیارد تومان) روناکشیوع ویروک  درنتیجهشاورزی منتخب ک کاالهای

 
 .یرکز آیار ایران های گزارشق با اسصفا ه از یبرآور های تحق: ینبع

وع یجده شد  یادرفی  ر ایدران  رنص  عمدده ی  یحاوالتزان زیان احصمالی یی ذیل جدول
.  هدد  ییرا نشان  1۳77و فرور ی  و ار یبهش   1۳79اسفند  یها یاهویروس کرونا  ر 

ینصخدش،   یحادوالت وع ویروس کرونا تا انصهای ار یبهش  ا ایه یابد،  ر گروه یاگر ش
 .شدو   یید ار  تویان برآور  یلیی 9۳22ش از یب یحاوالتعرضه ای   بخش زیانزان یی

 یحادوالت فعال  ر حدوزه   وکارهای کسشاری از یا ایه بس تواند یی توجه تابلیان ای  ز
 .کند رو روبهکشاورزی و غذایی را با چالش جدی 

رونا در کاز شیوع ویروک  یناش یبرآورد زیان احتمال (1) جدول

 منتخب برای سه ماه محصوالت

 
 یرکز آیار ایران: ینبع
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ش یو بد  قکشاورزی یا به عرا کاالهایرصد   22ش از یشاورزی بک یحاوالتتجارت 
ه، آذربایجان، یه، ترکیون روسی، افغانسصان، فدراسقبه کشورهای عرا کاالها رصد  72 از

ایارات یصحده عربی، پاکسصان، ترکمنسصان، کوی ، تطدر، تزاتسدصان، جمهدوری عربدی     
 ر  یز گد  شدصاب . صا ر شدده اسد    (کشور 12)سوریه، ارینسصان، گرجسصان و اوکرای  

یاهه ینصهدی بده بهمد      11 ر   الریار  یلیی 33/1وار ات ینجر به تراز تجاری ینفی 
  الرار  ید لیی 22/۳تنهدا  ر حددو     1۳79 ر یدت یشابه سال  که  رصورتیشده  1۳79

کشداورزی و غدذا از    التیحادو   الریانه وار ات یروند یاه زیر، ر نمو ار . بو ه اس 
اگرچه روند وار ات نوسانات . نشان  ا ه شده اس  1۳79ه تا اسفندیا 1۳72 یاه فرور ی 

، ایا از خر ا یاه سال گذشدصه  ارای روندد کاهشدی بدو ه      هد ییشصری از خو  نشان یب
 سابقه یبزان وار ات به رتم یوس شده و یکیع 1۳79سال  یاه آبانایا ای  روند از . اس 
زان صدا رات اید    یر، یگطرف  یاز . ده اس یرس 1۳79 ر اسفندیاه   الرار  یلیی 1۳/1

کشاورزی  یحاوالتتجارت .   یاه بو ه اس ی ر هم  الرون یلیی 392ز ین یحاوالت
   غددددددذا  ر  سددددددصور کددددددار  ییصددددددأثر از تحددددددریم بددددددو ه و تددددددأی 

از  یحادوالت   ایر یوجش بدترشدن تراز تجداری اید    یهم. بو ه اس  گذاران اس یس
ز روندد وار ات را شددت   ید یدروس کروندا ن  وع ویشد . بو ه اس  سو ای به  1۳79 یاه آبان
ز ید ن صا رات بخشزیانِ کلی  صورت به. زان صا رات را کاهش  ا ه اس یده و ییبخش

 .شو  یی  ز ه ی رصد  رآیدهای صا راتی تخم 12 ر حدو  
 شاورزی و غذاک محصوالتماهیانه  صادراتروند واردات و  .(5)نمودار 

 
 شاورزیسای  یرکز آیار وزارت جها  ک: ینبع



 07/ کرونا و اقتصاد ایران 

 

 یاه فرور ی تراز تجاری بخش کشاورزی و غذا  ر بازه زیانی  یاهانهروند  ،(1) ر نمو ار 
گسدصرش ویدروس کروندا و برتدراری     . نشان  ا ه شدده اسد    1۳79تا اسفندیاه  1۳79
و یوانع یرزی و تجاری، تراز تجاری بخش کشاورزی و غذا را  ر اسفندیاه  ها  ییحدو 
اید  تدراز تجداری از ابصددای     . رسدانده اسد     الرار  ید لیی 133/1به رتم ینفی  1۳79

 .بو ه اس  سابقه بی 1۳79یاه  فرور ی 
و اثر شیوع  یغذای محصوالتشاورزی و کتراز تجاری بخش  .(6) نمودار

 رونا بر آنکویروک 

 
 .آیار وزارت جها  کشاورزی یرکز: ینبع

 دلیال  باه ی اتیا کاهش درآمادهای مال  با کاهش عواید ارزی دولت همراه

ر از درآمدهای دولت به کاهش گو کاهش برخی دی وکارها کسبلی یتعط

ر منفای تشادید رکاود و تاورم     یتأث. انجامد میمنابع عمومی  توجه قابل

ره یا ران زنجگت باازی یا فعال پاذیری  رقابتکشور و اثر آن بر پایداری و 

 یهاا  بخاش ر گش از دییرکشاورزی بیکشاورزی و غ های فعالیتارزش 

ص اعصبدارات عمراندی بخدش    یتخا رو  ییلذا انصظار  .دی مورد انتظار استااقتص

ز بدا  یر نگ ی یواتع  رای  یوضوع  که چنانشو ،  رو روبهکشاورزی و روسصایی با کاهش 
ر بحدران کروندا بدر بدروز رکدو       یبا پذیرش تدأث  .کاهش  رآیدهای  ول  رخ  ا ه اس 

 گسصر ه بو ن فقر یناطق روسصایی یی و ی و افزایش فقر و  ر شرایط اتصاا  تورااتصا
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بخش کشاورزی و  بر اران بهرهد، بخشی از یپایداری تول ینظور بهانصظار بر ای  اس  که 
یدثثر و   یهدا   ید حما ر شدرایط بحراندی یدور      ،اسید روسصایی، کوچک و یصوسدط یق 

کشداورزی  ر کشدور را کشداورزی     بدر اران  بهدره  رصدد   92حدو  . رندیگ هوشمند ترار
کمصر از  زارعانش از  وسوم ییعنی ب  هند یی لکیتش (صارکه 2کمصر از )اس یچک یقکو
. صار باغ  ارندد که 2 از کمصر کشاورزباغداران  چهارپنجمش از ی  زراعی و بیصار زیکه 2

 یهدا  روش کدارگیری  بده  ر فنداوری،   یها یگذار هیسریا   یالی،ی ر تأی کشاورزانای  
  یلذا تأی ،یواجه هسصند یشکالتیو بازار فروش با  آالت  ییاش کارگیری بهد، یجدید تول
  یالی آنان  ر شرایط بحران کرونا و عوارض اید  بحدران بدر    یو زندگی و تأی یعیش 

 تضعیف ازطریق تواند یی  بحران کرونا یهمچن. شو  یییواجه  لکاتصاا  کشور، با یش
د ید  ر چرخه تول اخاللع  یخصلف، با های فعالی  ر  کشاورزیروی کار فعال یو حذف ن
کداربر   ، ایی، زراعدی، بداغی و آبدزی    یها فراور هیحاوالتی شو  که یانند و فرآوری 
 .هسصند
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  یسک یسک   بخشبخشکرونا و کرونا و 
 

 یهدا   ید فعالد یاهش شدکبه  1۳79رونا  ر اسفندیاه کروس یو سریع وعیشو  گسصرش
م اثدر  ییسدصق  طور به وینجر شد  یاتصاا  تعایالتاهش کیشاغل و  یلی، تعطیاتصاا 

شهر تهدران نسدب  بده    یسک   ر نه ایاه یعایالتتعدا   ی رصد 03اهش کخو  را  ر 
.  هدد  یدی  نشان 1۳79اسفندیاه  یعایالتاهش نسب  به ک  یو همچن 1۳79 یاه بهم 

 حاد  تاا مسکن  معامالتمت و تعداد یت قیتداوم وضع درمورد ینیب شیپ

ر یا روناا متغ کروک یا ع وویمهاار شا   یزمان یوهایبر سنار یمبتن یادیز

اهش کا و  یلا یت قرماز و تعط یتداوم وضاع  رسد یم نظر خواهد بود، به

اهش کا یو ثبات  معامالتا ثبات تعداد یاهش کماً به یمستق وکارها کسب

باا   رساد  مینظر  به بها اجارهدر حوزه  .در فصل بهار منجر شود ها قیمت

ساال   یماه ابتادا  در دو بها اجارهت یشت خانوار، تثبیب معیتوجه به آس

ن یب یشیبه روند افزا الًمحتمل باشد، هرچند در ادامه سال احتما 2311

 ،  حدوزه ید یوضوع یهم  ر ا .گشت ر بازخواهدیاخ یها سالدرصد  30تا  10

ازیند یداخله ین ،نظر ه بهک بهاس  اجارهنه ید شکاف اسصطاع  خانوار با پر اخ  هزیتشد
  رحدال   از یسدصأجران  ید  ر حما یشدابه جهدان  تجدارب ی  ،  حوزهی ر هم.  ول  اس 

روندا،  کوع یش آیدده  ر اثدر شد   یط پد ی ر انگلسدصان بدا توجده بده شدرا     . ش اسد  یافزا
 ولد  آلمدان   . ر ن یسصأجران خو  ینع شددند کنده از جواب یتا سه یاه آ ها خانه صاحش
 یو تجدار  ییسدکون  ی  اخراج یسصأجران واحددها ی، ازجمله یمنوعییها کمک  رصد 
 ر  یانفعال  ولد  و وزارت راه و شهرسداز   بنابرای ، ،عدم پر اخ  اجاره اس  رت رصو

 یندایطلوب  یو اجصمداع  ی، تبعات اتصادا  یجاریبازار یسک  اسص ینقش سایانده یفایا
. اسد   ی  حوزه الزایی ر ا یقیو تشو یصیحما یها بسصهنه و یف گزیخواهد  اش  و تعر
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انصظدار   توان ینم یجاریتدام  ر حوزه یسک  اسصا ییحدو  بو ن ابزارها لحاظ بههرچند 
 .  حوزه  اش ی ر ا یدت کوتاهاس  یثثر یس

 بخش عرضه مسکن( ال 
سدال   ه از اسدفندیاه کشهرها  یساخصمان یها کارگاه  یفعال ،ا خو خواسصهی یتوتف الزای

 پس ازآنو  ف ایا ایه  سال جاری یاه  یفرور ان یتا پا واجرا شد  یرور بهیطرح و  1۳79
 یل واحددها ید ر  ر تکمی و یداه تدأخ   یثابده  بده ه کد ک شد یبه روال یعمول نز  یرور به

 ینیب شیپتابل  1۳77مه نخس  سال یاهش عرضه  ر نک  رصد 12و حداتل  یساخصمان
 یروید ن سدالی   یالحظدات ، یشهر  رونتر   برون و  یها  ییحدو و  ی شوار. اس 
 .اهش عرضه یثثر خواهند بو ک  ی ر از ییرتبط ن وکارهای کسش یلیو تعط یانسان

 بخش تقاضای مسکن( ب
م  نسب  بده  ی رصد رشد ت 1/9با  1۳79  یاه سال یم  یسک   ر واپسیتداوم رشد ت

گانه شدهر تهدران  ر    00 ر یناطق  یم  هر یصریربع واحد یسکونییصوسط ت یاه، بهم 
 یاهانده   نوسدانات  یصرشد یاز ب یکد یه ک ،دیون تویان رسیلیی 2/12ش از یاسفندیاه به ب
 12ش از یبدا بد   1۳79 ر سدال    ریجمدوع ه ک آید یی شمار بهر یاخ های سالیسک   ر 
آیدار شدهر   )1۳79م  یسدک  سدال   یت ی رصد 92م   ر تداوم رشد یش تی رصد افزا
یسدک    ییارف ید یسک  خانوار و تقاضای  اسصطاع  خریکسره بیبه شکاف  (تهران
تعددا    یالحظده  تابدل اهش کهرچند  رصد . ز ه اس عرضه یسک   ای   یها م یتبا 

شدش بدازار   کز یاه یشابه سال تبل نشانگر عدم ییسک  نسب  به یاه تبل و ن یعایالت
و  یارز تحدوالت ه یسک   ر ایصددا   یبازار سریا یتقاضا باالیسهم  ال و احصما ییارف
تابدل   1۳77سال  یاتصاا  تحوالت انداز چشمعمده و  یم  یاالح ساخصمانیش تیافزا
شدصر  یاز بدازار یسدک  و فاصدله ب    یان واتعی  اساس  ور شدن یصقاضیبر ا. ر اس یتفس

 یتقاضدا . ینجدر خواهدد شدد    ییادرف  یاهش تقاضدا کد اسصطاع  یسک  خدانوار بده   
ر بازارها خواهد یاندد،  ی  سایو وضع یاتصاا  کالن انداز چشمشصر تابع ی، ایا بیا هیسریا

  ید از ا کیاند تواند یی م یت گرانو  یخال یها خانه ور  ری  یشدن توان ییهرچند اجرا
 .ندکل ی  بازار را تعدیتقاضا بکاهد و وضع
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 (مسکن)اشتغال ( ج
روندا  ر بخدش   کوع یاز ش یناش یکاریش بیو افزا یینف یری، اثرپذها حوزهر یهمانند سا

  عمدده  ید فعال یهدا  گدروه اس ، ایا شددت آن برحسدش    یز تطعییسک  و ساخصمان ن
ع و ی ر حدوزه صدنا   یینفد  ی  اثدر شدغل  یمصدر ک رسدد  یید نظدر   بده . فاوت خواهد بو یص
 ر حوزه فروشدندگان  . اس  اغماض تابله کخواهد بو   ینندگان یاالح ساخصمانکدیتول
 ر حدوزه  . و اشدصغال یلمدوس خواهدد بدو      یاتصاا  یآثار ینف یو یاالح ساخصمان کاال

و  خریددوفروش   ید   فعالیمچند یدرتبط بدا یسدک  و سداخصمان و ه     ییشاغل خددیات 
و  توجده  تابدل  یو شدغل  یاتصادا   یریپدذ  شیآسد ، ایالک  ییسک  و یشاور یها بنگاه

 .دات یناسش اس یازیند تدارک تمهین

 پیشنهاد (د

 شایل یسصأجرانبه  یصیحما های گزینه ارائه: 
  یسصأجرانبه  یجاریایکان پر اخ  وام اسص 
 یعموی یو نها ها ی ولص ایالک بها اجاره یاهه یک  ییعاف 
 یو نها هدا  ی ولصد  ایدالک  یجدار  ییاهه یددت ترار ا هدا   ۳د یتمد 

 بها اجارهش یبدون افزا یعموی
 یجاریبازار اسص یبه سایانده یع ورو  وزارت راه و شهرسازیتسر 
 یاز  و یداه ابصددا   یش عوارض صدور پروانه سداخصمان ید عدم افزایتمد 

 1۳77نخس  سال  یاه ششسال به 
 هدر   یبدرا  یبدانک  های وامش یدت بازپر اخ  یو  و افزااهش نرخ سک

 یسک  یعرضه و تقاضا یسو
  زان یی برحسشیسک   خریداراناتساط سازندگان و  یاهه 1تا  ۳تنفس

 پذیری آسیش
  د و ید انصخداب و خر  ییجداز  یو بسصرها آنالی توسعه خدیات یشاوره

 اجاره یسک 
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 یسدصغالت و  کایدال  رسدانی  اطدالع سدایانه   یو ارتقدا  اصالح ،لیتکم 
 یان یبصنییصقاض یبرا یم  واتعیشف تک یبرا یوزارت راه و شهرساز

 یواتع یعایالتبر 
 زان  ویاهیبه ی یساخصمان های کارگاهمه یحق ب یبخشو گ 

طاور   ابتدای ساال باه   ماهه ششاگر شیوع این ویروک در  از نگاه کلی

تاوان انتظاار داشات کاه      اسااک مای  این کامل به اتماام برساد، بار   

ماهاه ابتادای    6به شرایط قبل خاود باازگردد و در    مسکن وساز ختسا

درصدی، رشد اقتصادی مثبت نزدیاک   35سال در کنار یک تورم حدود 

تار شاود،    اما اگر این شایوع طاوالنی  . به صفر دور از انتظار نخواهد بود

رسد کشور  نظر می های فوق از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و به تحلیل

ماهه ابتدای سال رکود تاورمی را   6تصادی خواهد شد و در وارد رکود اق

 رصدی را بدرای   ۳1بینی تورم  المللی پول پیش کما اینکه صندوق بی . شاهد باشیم

برآور  اتصادا  انان آن اسد  کده  ر شدرایط      . اشصه اس  0202اتصاا  ایران  ر سال 
(  رصددی  ۳۳کاهش )علی بدبینانه، احصمال سقوط تولید  اخلی ایران به  وسوم ییزان ف

 .وجو  خواهد  اش  جاری سالییلیار   الری  ر  12و کسری بو جه حدو  
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  تجارت خارجیتجارت خارجی  بخشبخشکرونا و کرونا و 
 

المللی، شیوع ویروس کروندا، صدا رات ایدران بده کشدورهای       های بی  براساس گزارش
شدور از  که بیش از نیمی از  رآیدد ک  برای  اساس،  رحالی. همسایه را یحدو  کر ه اس 

یابد، همسایگان ایران، یکی پس از  یگری  ای تحقق یی های تجارت ینطقه یحل کانال
بندابرای ،  . اندد  یا تبا الت خو  را به شدت یحددو  کدر ه   یرزهای خو  را با کشور بسصه

 .یافصه اس شدت کاهش  صا رات ایران به
شدیوع ویدروس    اولی  شریک تجاری ایران اس ، بعد از اولدی  گدزارش   ازآنجاکه چی ،

سدفرها بده چدی  و     کدر ن  یحدو کرونا  ر ووهان چی   ر یاه  سایبر، ایران نسب  به 
 رصد از صا رات غیرنفصی کشدور   0۳نشان  ا  چراکه حدو   یلیی یب تاحدو ی بالعکس

 ر شدرایطی  . به چی  بو ه اس  1۳79یاهه ابصدای سال  11 ر ( ییلیار   الر 9بیش از )
 هده گذشدصه رسدیده بدو ، حفد        3ن به کمصری  ییزان خدو   ر  که صا رات نف  ایرا

شد شداید   یصوتف یی اتدایی که اگر یوتصا . رسید نظر نمی تجارت با چی   ور از انصظار به
بسا نیاز  کمصر بو  و چه یراتش بهسطح بحران فعلی از حی  تبعات اتصاا ی و انسانی آن 

مللی پول برای کنصرل شیوع ای  ویروس ال ییلیار   الری از صندوق بی  2به اسصقراض 
 .شد  ر کشور احساس نمی

 11بدا کداهش    0202تجارت خدارجی ایدران  ر سدال     المللی، بی  یها گزارشبراساس 
کداهش   با توجه بده از طرف  یگر . ییلیار   الر خواهد رسید 92ییلیار   الری به حدو  
به شرایط فعلی بدا چندد   ( پیشسال  0)ییلیون بشکه  ر روز  9/0صا رات نف  ایران از 
خدوبی   حصی تبل از شیوع ویروس کرونا نیدز یقایدات کشدور بده     صدهزار بشکه  ر روز،

خادوص اتشدار    کاهش صدیات اتصاا ی وار ه به خانوارها و بده   انسصند که تا ر به یی
 الری  22کشدور بدا ندرخ     1۳77از طرف  یگدر بو جده سدال    .  رآید جایعه نیسصند کم

، شداهد کداهش تیمد  نفد  سدنگی       بی   رای . نف  تهیه شده اس  فروش هر بشکه
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بینانده   های واتدع  بینی براساس پیش.  الر  ر همی  ابصدای سال هسصیم 12ایران به زیر 
.  الر  ر هر بشکه خواهد بدو   30تا  19بی   0202یوجو ، نرخ هر بشکه نف   ر سال 

.  الر باشدد  02تدا   02ال بدی   شو  ییانگی  تیم  نف   ر ای  سد  اتفاتی که باع  یی
تواندد خدو  باعد  اخدصالالت      رسد کسری بو جه از ای  یحل یدی  نظر یی به طورکلی به

براساس بو جه  آن ازای  کسری که بخش عمده. توجه  ر اتصاا   اخلی ایران شو  تابل
ای   رحدالی اسد    . ، باید توسط انصشار اوراق یالی توسط  ول  پوشش  ا ه شو 1۳77
ها باید بدرای حماید  از    المللی،  ر شرایط بحران  ول  ساس توصیه نها های بی که برا

شدایل   یافصده  توسعهاتدایی که  ر کشورهای . اتصاا  اتدام به بازخرید اوراق خزانه کنند
 .یصحده انجام گرف  ایاالت

 یخارج تجارت تیوضع بر روناک وعیش یاثرگذار (.7) نمودار

 
 توسعه تجارتگزارش سای  سازیان : ینبع

 نفتی صادرات( ال 
 یور بررسدی از چند جنبده   توان ییران را یا یرونا بر صا رات نفصکروس یاثرات انصشار و

اهش کد ران اسد  و  ید ا یان نفصییشصر تری  بزرگاز  یکی  یه، چکنینخس  ا. ترار  ا 
صدا رات نفد     کرونا، حجم اندد کروس یوع ویش  لیل بهشور ک  ینف  ا یحجم تقاضا
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زان ید براساس برآور ها، ی و. ساز  یییواجه  یشصری  بیشور را با یحدو ک  یان به اریا
و بدا   یافصه کاهشه  ر روز کهزار بش 222 ،  ر حدو  یصا رات نف  خام عربسصان به چ

لدذا  . ار  شوارتر از رتبا اسد  ی  بسیران به چی، صا رات نف  ایمی  تحریتوجه به وضع
تطع صا رات نف  خدام بده    یاهش و حصک  یران، از حیرونا بر اکروس ی  اثر وینخسص
اهش تقاضدا و  کد   لیل به)م  نف  یسقوط ت  لیل بهه کنیا  وم .ح اس ی ، تابل توضیچ

اگر یقدار صا رات نفد    ی، حص(پالس کس  نشس  اوپکاز ش یاضافه عرضه نف  ناش
نادف خواهدد   ، صا رات نف  حددو ا   یارز یزان  رآیدهاینداشصه باشد، ی یرییران تغیا

  رجدده  لیددل بددهران یددا یمدد  نفدد  صددا رات ید توجدده  اشدد  ت یددالبصدده با. شددد

  لیدل  به  یهمچن. اس  کم  سبد اوپیمصر از تکآن،   پصروشیمی و نفصی ایعاتی چگالی
د یبا یشصریب های تخفیف  یو همچن ها هزینه فروش نف  یشور، براک یمیحرط تیشرا

ران ینجر خواهدد  ینف  ا یشصر  رآید صا راتیاهش بک  ایر به یه اک ر نظر گرفصه شو  
 .شد

 حوزه ارزی( ب
 و جهدان  بدزرگ  اتصادا های  اکثر  ر کرونا شیوع به توجه با :نف  تیم  کاهش 

 شداخص  سدابقه  کدم  و شددید  کداهش   ر هکد  جهدانی  اتصادا   یینفد  انداز چشم

 اسد   شده نمایان نف   رصدی تیم  ۳2 حدو  کاهش و المللی بی  های بورس

بدو ه   یدثثر  شددید  کداهش  اید    ر هدم  نف  صا رکنندگان ییان ینازعات البصه)
 .شو  گذشصه از بیش کشور ارزی یها  ییحدو  اس  یمک  ،(اس 

 تیمد   نفد ،  تیمد   و یجهدان  یهدا  بدورس  شداخص  شددید  کاهش به توجه با 

 تشدکیل  را یدا  یغیرنفصد  صدا رات  عمدده  بخش که اولیه یوا  و خام یحاوالت

  ر اولیده  و خدام  یدوا   اینکده سدهم   به توجه با .یاف  خواهد کاهش نیز  هد یی

 بدا  و اسد   کدم  یدوا   ندوع  ای  وار ات سهم برعکس و زیا  یا یغیرنفص صا رات
 یدوا   و کاالهدا  تیم  از کمصر یاینه کاالهای تیم  یکاهش تعدیل اینکه فرض

 به هم صا رات طرف ضرر به کشور وار ات و یتوازن صا رات غیرنفص اس ، اولیه

 .خور  خواهد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DA%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DA%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C
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 عراق، ویژه به همسایه کشورهای خطر احساس و ایران  ر کرونا شیوع به توجه با 

ی ارز ینابع ایجا  کشورشان، به ایران صا رات کر ن یحدو  و ترکیه و افغانسصان
 .شو  یواجه ییشکالت با اس  یمک  برای کشور یغیرنفص صا رات کانال از

 کداهش  بده  ینجدر  یخدارج  یهدا  یسدافرت   ر یحددو ی   ایجا  واسطه به کرونا 

 .بو  شده یخارج سفرهای کاهش از یعید ناش شش ارز تقاضای

 بندی آثار شیوع کرونا بر بازار ارز جمع( 3) جدول
 وضعی  بازار ارز بعد از شیوع بیماری کرونا بیماری کرونا وضعی  بازار ارز تبل از شیوع

 لیل  نوسانات و رشد تیم  ارز، به دیتشد .1
 اهیسدددتدددرار گدددرفص  ایدددران  ر لیسددد  

(FATF) 
تددوریی یثبدد  و فشددار بددر    انصظددارات .0

 تقاضای ارز

  لیل کاهش صا رات عرضه ارز به کاهش .1
 لیدل کداهش شددید     تقاضا ارز به کاهش .0

 یسافرتی ی ارزتقاضا
یعددایالت ارزی و بددی تاددمیمی  کدداهش .۳

 فعاالن بازار ارز

 شده در زمان شیوع کرونا اعمال یا تعرفهتغییرات ( ج
شدده بدر    اعمدال  یهدا  تعرفده بیش از نیمی از کشورهای عضو سازیان تجدارت جهدانی   

یحاوالت پزشکی را براساس اصدول و تواعدد سدازیان تجدارت جهدانی بدرای کلیده        
 ر بی  ای  کشورها، چهار عضدو   اند  ا ه رصد کاهش  2ت پزشکی به کمصر از یحاوال

و کشورهای جنوب  کنند ینمرا بر وار ات یحاوالت پزشکی اعمال  یا تعرفه گونه چیه
 .باشند ییشرق آسیا ازجمله ای  کشورها 

 درصد تعداد کشورهای عضو در هر دسته متوسط نرخ تعرفه اعمالی( 8)نمودار 

 
 سای  سازیان تجارت جهانی :ینبع
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ییانگی  تعرفه اعمالی بر وار ات یحادوالت پزشدکی  ر چدی ، کده بدرای اولدی  بدار        
تر از ییدانگی    که اندکی پایی  باشد یی رصد  3.2 ر آنجا پیدا شد،  17-ویروس کووید 

 رصدد تعرفده بدر وار ات اید       2.7طدور یصوسدط    کدره جندوبی بده   . تعرفه جهان اسد  
گونده   تعرفه اعمالی اعضدای اتحا یده اروپدا بدر وار ات اید      . کند یی یحاوالت اعمال
 2.9شدده سدوئیس     رصد بو ه و یصوسدط تعرفده اعمدال    1.2طور یصوسط  یحاوالت به

 رصدد   2.7یصحدده آیریکدا    نرخ تعرفه اعمالی ایاالت یا سهییقاباشد و براساس آیار  یی
 .باشد یی
 سدازیان  گزارش  ر یور یطالعه پزشکی یحاوالت بندی طبقه با ای  اساس یطابق بر

 یحاوالت ای  گمرکی های تعرفه نرخ 17- کووید با یبارزه چارچوب  ر تجارت جهانی

تفکیدک   بده  هدم  و کدل   ر هم ایران  ر پزشکی یحاوالت کاالهای تجارت جریان و
 پزشدکی  تجهیدزات  و  اروهدا  پزشکی، شخای، لوازم یحافظصی یحاوالت های بخش

 :باشد یی زیر شرح آن به نصایج که گرف  ترار یور بررسی
های  های محصوالت پزشکی و به تفکیک بخش متوسط تعرفه( 1) نمودار

 (درصد)آن برای ایران در زمان شیوع کرونا 

 
 سای  یرکز آیار گمرک جمهوری اسالیی ایران: ینبع

 
ان گونه که  ر نمو ار فوق آیده، ییانگی  تعرفه کدل یحادوالت پزشدکی  ر ایدر     همان
هدای اید  یحادوالت بده       رصد بو ه اس  و بیشدصری  ییدانگی  تعرفده    10.9یعا ل 

ازآن بده ترتیدش یحادوالت     تعلدق  اشدصه و پدس    17.0یحاوالت یحافظصی شخای 
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 10.0 رصد، لوازم پزشدکی بدا یصوسدط ندرخ تعرفده       12.2 ارویی با یصوسط نرخ تعرفه 
 .اند گرفصهترار   رصد 7.1 رصد و تجهیزات پزشکی با یصوسط نرخ تعرفه 

 عضدو  کشورهای و ایران پزشکی یحاوالت گمرکی های تعرفه ییانگی  زیر، نمو ار  ر

 یهدا  تعرفده  ییانگی  نمو ار ای  براساس .اس   ا ه شده نشان تجارت جهانی سازیان
 تعرفده  بدا ییدانگی    یقایسده   ر کده  بدو ه   رصدد  10.9 ایدران   ر پزشکی یحاوالت

 نشدان  را بیشدصری  شدکاف  باشد یی  رصد 3.9 که وعض کشورهای پزشکی یحاوالت

 اسد   نمایدان  هدم  پزشدکی  یحادوالت  هدای  بخدش   ر یا تعرفهفاصله  ای  . هد یی

 هف  تقریبا  که بو ه  رصد 12.2 ایران  ارویی یحاوالت یها تعرفه ییانگی  ای گونه به

 .شدد با یدی  ( رصدد  0.1) عضدو  کشورهای  ارویی یحاوالت های تعرفه ییانگی  برابر
 ییانگی  برابر  و به نز یک تقریبا   رصد 10.0 با ایران پزشکی لوازم های ییانگی  تعرفه

  ر برابدری   و بده  نز یدک  اخدصالف  اید  . باشد یی(  رصد 1.0) عضو کشورهای تعرفه

 ۳.2)بدا   عضدو  کشدورهای  و  رصدد  7.1 بدا  ایران پزشکی تجهیزات های تعرفه ییانگی 
 ایدران  کده  پزشدکی  یحدافظصی  یحادوالت  تعرفده  انگی یی  ر ایا  اشصه وجو (  رصد

 و بدو ه   رصدد  17.0 ایران یها تعرفهییانگی   نداشصه 0217 سال  ر وار اتی گونه هیچ
 .باشد یی  رصد 11.2 عضو کشورهای یها تعرفه نرخ ییانگی 

 ایران و پزشکی محصوالت های تعرفه نرخ متوسط سهیمقا (.20) نمودار

 (درصد) در زمان شیوع کرونا ارت جهانیسازمان تج عضو کشورهای

 
 سای  یرکز آیار گمرک جمهوری اسالیی ایران: ینبع
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 حوزه بازار سرمایه( د
 بُعدد   و  ر تدوان  یدی  را سدریایه  بازار بر کرونا ویروس اثرات ،یکل از نگاهی

 : ا  ترار یدنظر

 را مسها بازار  ر یوجو  های بنگاه ییال و اتصاا ی پارایصرهای که ابعا ی .1
 .ها بنگاه سو آوری و تولید فروش،  هد، یانند یی ترار تأثیر تح 

 .سریایه بازار  ر ها بنگاه سهام یعایالت به یربوط ابعا  .0

 اید   بده  اسد   الزم سریایه بازار بر کرونا ویروس آثار  تیق یبررس ینظور به

 بده  همسایه کشورهای و کشور  ر ویروس ای  که یاندگاری شو   ت  نکصه

 تدوان  یدی  باشدد،   اشصه ییاندگاری کم ویروس ای  چنانچه .اس  ییزان هچ

ریسک  یا اتصاا ی شوک یک عنوان به را ویروس ای  اتصاا ی و ییال اثرات
 یبیدان  بده  . اشد   خواهد سریایه بازار  ر یاندک یاندگاری که گرف  نظر  ر

 یهیجان همانیا ) اثرات  وم بُعد شایل بازار سریایه بر ویروس ای  اثر  یگر،

 طدور  بده  شداخص  سبش کداهش  که شو  یی (افرا  کر ن یعایله یاحساس یا

 تواندد  یدی  بدازار  ویروس، ای  بر غلبه با دیگو یی ینیب شیپ .بو  خواهد یوت 

 کشور  ر زیا ی یاندگاری ویروس ای  چنانچه. کند یط را خو  طبیعی یسیر

 بده  .شدو   یید  نیز شایل را اول بُعد  وم، بُعد عالوه بر آن اثرات باشد،  اشصه

 تیمد   ارزش تعیدی   یاصل پارایصرهای کرونا ویروس پایداری با  یگر، یبیان

 تدأثیر  اس ، تح  شان سو آوری و ها بنگاه یآت نقدی همان جریان که سهام

 :اس  زیر یوار  شایل اول بُعد .ر یگ یی ترار

 یدا  یرزهدا  شددن  بسدصه   لیدل  بده  یحادوالت  صا رات توتف و کاهش .1

  رآیدد  و فدروش  تولید، کاهش به کشورها که سایر از وار ات نوعی یم

 .انجاید یی

 سدایر  از اولیده  یدوا   عرضده  کداهش   لیدل  به یحاوالت تولید کاهش .0

 .ها بنگاه
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 شدیف   کداهش ) یانسان نیروی کاهش  لیل به یحاوالت تولید کاهش .۳
 (.ها کارخانه یوت  یتعطیل یا و کاری

 و هدا  شدرک   سدو    رآیدد،  تولیدد،  کاهش هب ینجر تواند یی فوق یها دهیپد
 سریایه بازار شاخص کاهش و بازار  ر سهام ارزش تیم  کاهش به  رنهای 

 .باع  شو 

 سدریایه  بدازار   ر یهدم  یصدنایع  کده  یخدوراک  یوا  و ی اروی صنایع  ر البصه

 هدای  شرک   ر یثال  . اش  خواهد ییصفاوت ویروس اثرات ای  شیوع هسصند،

 فدروش  افزایش شوند، یحسوب یی سریایه بازار  ر ییهم صنع  که ی اروی

 بده  یهدم  اید   که شد خواهد ایجا  بازار تقاضای افزایش  لیل به یحاوالت

 .انجایید خواهد سو آوری و افزایش  رآید
 تقاضدای  افدزایش   لیدل  سده  بده  نیز یخوراک یوا  های شرک   ر همچنی  

 : اش  خواهد وجو  یحاوالت

 از تدر  پداک  یا کارخانده  یحاوالت که  ار  وجو  اهنگ ای  یر م بی   ر .1

 .شو  یی عرضه غیراسصاندار  و ای فله طور به که اس  ییحاوالت

 بر اش  ای  بیماری، شیوع ترس از  لیل به یر م از گروهی اس  یمک  .0

 یحاوالت عرضه و ی سصرس و شو  شهرها ترنطینه که باشند  اشصه را

 .گر   یواجه اخالل با

 شدیوع  از جلدوگیری  ینظور به که  ار  وجو  افرا  یبرخ  ر بر اش  ای  .۳

 کده   هند یی کاهش را کاری یها ف یش ها و شرک  ها کارخانه بیماری،

 خواهدد  آن کمیاب شدن و یبهداشص و سالم یحاوالت تولید کاهش به

 و ی اروید  صدنایع  رشدد  که  اش  انصظار توان یی ترتیش بدی . انجایید
 جبدران  را بدازار  شاخص کاهش یقداری از بصواند سریایه بازار  ر یغذای

 .کند
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  پصروشیمی، صنع  و یعدنپصروشیمی، صنع  و یعدن  ییهاها  بخشبخشکرونا و کرونا و 

 پتروشیمی( ال 
و  کنندده  ضددعفونی ازجملده یدوا     یور نیداز  اتدالم ظرفی  تولیدی یناسبی برای اندواع  

، یصعدد  ازجملده تدأیی  نیداز  اخلدی       الیدل بده   ایا بندا .  ر کشور وجو   ار  ها شوینده
 هدای  شدرک  تولید واتعدی   ،یحدو ی   ر ورو  به بازارهای صا راتی و کمبو  یوا  اولیه

ظرفی  اسمی تولید اتدانول  ر   ،برای نمونه. فعال، کمصر از ظرفی  ایجا  شده بو ه اس 
. ای  یقدار اس  سوم یکییلیون لیصر  ر سال اس ، ولی تولید واتعی یعا ل  012کشور 
اتانول  کننده ضدعفونیشرایط یعمول یقدار یارف  اخلی یا ه اس  که  ر   رحالیای  

صدا ر   1۳79ییلیون لیصدر آن  ر سدال    9/1 که طوری بهکمصر از تولید آن  ر کشور بو ه 
هدزار تُد     1922ظرفی  اسمی تولید انواع پو رهای شوینده  ر کشور حدو  . اس  شده

و ر شوینده توسدط تولیدکننددگان    رصد نیاز بازار  اخلی به انواع پ 79اس ، که بیش از 
واحددهای تولیددی کشدور  ر اید       ای   رحالی اس  که تمدایی . شو  یی اخلی تأیی  

حجم یارف سالیانه صدابون  ر ایدران   . کر ند یی رصد ظرفی  کار  12تا  22بخش با 
 رصد نیاز بازار  اخلدی  ر اید  بخدش     92هزار تُ  اس  که حدو   12رتمی نز یک به 

تدا   1۳79 اسفندیاهاس  از ابصدای  ذکر شایان .شو  ییدکنندگان  اخلی تأیی  توسط تولی
ییلیون لیصر الکل توسدط   7/12ییلیون عد  یاسک و  0/09سال جاری،  یاه فرور ی  19

. واحدها تولید و  ر اخصیار وزارت بهداش ،  ریان و آیوزش پزشدکی تدرار گرفصده اسد     
ان تحویل الکل به شبکه طی ای  یدت بدیش از  ییز ،الکل ذخایرهمچنی  با اسصفا ه از 

با توجه به افزایش تقاضدا بدرای یاسدک  ر شدرایط فعلدی،       .ییلیون لیصر بو ه اس  19
 ر  (یل  بلون و اسدپان باندد  )یوا  اولیه تولید یاسک یانند پارچه یاسک  تأیی  ازلحاظ

، کدش تیطدانی یدور  یادرف  ر یاسدک      تأیی   رخاوص. کشور یشکلی وجو  ندار 
وجو   ار  که یقرر شده ای  یشکل با یحورید  وزارت صدم  و همکداری     یشکالتی
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عملکدر  کمدی    ذیدل جددول  وجدو    بداای  . تولیدکنندگان به تید فورید  یرتفدع گدر     
 .پیشگیری و یقابله با کرونا ارائه شده اس  اتالمتولید   رخاوص

 ارونکو مقابله با  یپیشگیر اقالمتولید صنعتی  آمار .(4)جدول 

ف
ر ی

 

 تولید روزانه نام یحاول
 تبل از شیوع

تولیددد روزاندده 
 ( رصد)نرخ رشد  واحد شمارش بعد از شیوع

 برابر 0 لیصر هزار ۳22 192 (الکل) اتانول 1
 برابر 2 عد  هزار 1222 022 انواع یاسک 0
 برابر 9 لیصر هزار 322 22 ضدعفونی یوا  ۳
 برابر 0بیش از  ییلیون عد  3.2 0  سصکش طبی 3
 برابر 022 عد  ۳0222 111 لباس یکسره 2
 برابر 022 عد  01222 92 شیلد یحاف  صورت 1
  رصد ۳2 ت  322 ۳۳۳ یایع  سصشویی 9
  رصد ۳2 ت  031 193 صابون 9

 گزارش اهم اتدایات وزارت صنع ، یعدن و تجارت برای یقابله با ویروس کرونا :ینبع

نصیجده   تدوان  یی، فوق کاالهایصا رات و وار ات  ر  با  ر نظر گرفص  ییزان  ریجموع
برای یقابله با ویدروس کروندا  ر کشدور وجدو       یور نیاز اتالمگرف  ایکان تولید انواع 

 یهدا   سصگاهاس   الزمتقاضا و ایجا  بازار سو اگرانه،  برابری چندلک  با افزایش .  ار 
یربدوط بدا    یهدا  بخدش تصاا ی ا فعاالناجرایی یصولی با هماهنگی و تعایل یناسش با 

 یخدوب  بهافزایش ییزان تولید و برطرف کر ن تنگناهای احصمالی، نیاز بازار را یدیری  و 

موجاود در کشاور بارای نموناه      یها تیظرفاست  ذکر شایان. تأیی  کنند

اسات   ای گونه بهبرای تولید ماسک بهداشتی  موردنیازدرخصوص پارچه 

 .صادرات آن نیز وجود دارد داخل امکان بر قابلیت تأمین نیازالوه که ع
 ر حوزه صنع  پصروشیمی، کاهش فروش و  رآیدهای ارزی حاصل از صا رات، کاهش 

 یشدکالت پصروشیمی، از  س   ا ن بازارهای صا راتی، تشدید  یها شرک ارزش سهام 
صنع  پصروشیمی کشور  ر شرایط شیوع ویدروس   یها چالشحمل و لجسصیک ازجمله 

جهد  جلدوگیری از    ییهدا  ئد  یه ر ای  خاوص راهکارهایی ازجمله اعزام  .کروناس 
انسدا  یرزهای زیینی با کشورهای همسایه، رایزندی بدرای برطدرف شددن یحددو ی       
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 ر بخش حمل  ریایی و تخلیه بار با کشورهای یقاد، تأیی  حداکثری یدوا    ایجا شده
 .شو  یی، پیشنها  کاال تولیدکننده  ر بورس  سصی پایی صنایع  یور نیازاولیه 

جهدانی آن  ر  نیدا،    گیدری  همده و  17با بروز بیماری ویروسی کووید د  از سوی  یگر، 
کشدورهای  . با  گرگونی فراوانی یواجه شد  س  پایی و  باال س صنع  نف  و گاز  ر 

 نف  و گاز خو  را به حال  نیمده   س  پایی اصلی صنایع  کننده یارفیطرح صنعصی و 
کاهش تقاضای نف   ر . ترنطینه را اجرا کر ند سخ  رآور ه و توانی   تعطیلتعطیل و 

صدنایع نفد  و گداز و عددم      ی سدص   ییپا یحاوالتکل جهان  ر پی کاهش تقاضای 
 رخادوص   (عربسدصان، روسدیه و آیریکدا   )هماهنگی کشورهای اصلی تولیدکننده نف  

 یحاوالتعا ی تیم   ر شرایط  .تعدیل عرضه نف ، سبش اف  شدید تیم  نف  شد
زیدانی یصفداوت تدابعی از     یهدا  وتفهیخصلف، با الگوی خاص و  یها گروهپصروشیمی  ر 

 هدا  آرویاتیکجی و .یپ .آلیصانول،  یحاوالتکه  ای گونه به. تغییرات تیم  نف  اس 
 تدر  طدوالنی  ر کمصری  وتفه زیانی، پلیمرها  ر یرحله بعدی و اوره و آیونیاک با وتفده  

 ر شرایط فعلی فراگیری آثار و تبعات ویدروس   ایا. شوند ییتغییرات تیم  نف  یصأثر از 
زیدانی را بده هدم ز ه اسد  و تیمد        هدای  وتفده یربوط به  یعا التکرونا تا حدو ی 

روند  زیر، ر نمو ار  .اس  یافصه کاهشپصروشیمی همزیان با اف  تیم  نف   یحاوالت
ا  و یحادول پصروشدیمی یصدانول و    تغییرات تیم  نف  وسد  تگدزاس اینصریددی  بد    

 .پروپیل  نشان  ا ه شده اس 
کاهش قیمتی نفت و محصوالت پتروشیمی متانول  راتییتغ (.22) نمودار

 (زمان شیوع کرونا)و پروپیلن 

 
Source: On-purpose Propylene: Is Propane the Best Feedstock? 

Nexant Thinking TM 
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پصروشدیمی   یحادوالت بی  تیم  نف  و تیم   باال وجو  همبسصگی بنابرای  براساس
 رصدد   ۳2حددو    1۳77کر  که  رآید صدنع  پصروشدیمی  ر سدال     ینیب شیپ توان یی

یحاددوالت  ریجمددوع افدد  تیمدد  . خواهددد بددو  1۳79کمصددر از  رآیددد آن  ر سددال 
اتخاذ شرایط ترنطینه و   لیل بهپصروشیمی یحاوالت یقدار فروش  کاهش و پصروشیمی

 ر تخلیه بار  آیده پیش یشکالتشدن یرزهای زیینی توسط کشورهای همسایه و بسصه 
یحادوالت   ر حمل  ریایی و کداهش  رآیددهای ارزی حاصدل از صدا رات      ها کشصی

کدداهش  رآیدددهای ارزی حاصددل از صددا رات    رنهایدد  .پصروشددیمی را  ر پددی  ار 
 :اس  تأیل لتابیخصلفی ازجمله یوار  زیر  های جنبهپصروشیمی از یحاوالت 

 رصد از ارز اید  سدایانه و  ر    ۳9 ،1۳79سایانه ارزی نیما از یر ا یاه  یریگ شکلد با  
تحلیدل   .پصروشیمی تأیی  شد یها شرک  رصد از ارز آن، توسط  3۳حدو   1۳79سال 

یحادوالت   رآیددهای ارزی حاصدل از صدا رات     توجده  تابدل ای  آیار گویدای نقدش   
اسد    الزم آیدده  پدیش لدذا بدا توجده بده شدرایط      . ر اس پصروشیمی  ر تراز ارزی کشو

یناسبی  رخاوص یدیری  آثار و تبعات کاهش  رآیدهای ارزی کشدور از   یزیر برنایه
 .پصروشیمی کشور صورت گیر یحاوالت یحل صا رات 

از  ینزلده  بده  تواندد  یدی پصروشیمی به سایر کشدورها،  یحاوالت د کاهش یقدار فروش  
سهم بازار از کشدورهای جدایگزی     گیری بازپس راتی باشد که  س   ا ن بازارهای صا

 .شده  ر شرایط یوجو  یشکل خواهد بو 
 ر اید    گذاری سریایهیعنای کاهش جذابی   پصروشیمی بهیحاوالت د کاهش تیم   

علد    ثاب  یاندده، ایدا  رآیدد واحددها بده      گذاری سریایه های هزینهزیرا . صنع  اس 
و برابری هزینه  سر سربهیحسوسی  اشصه و زیان نقطه تیم  یحاول، کاهش  کاهش
 .شو  یی تر یطوالنشده با  رآید خالص واحد،  یگذار هیسریا

پصروشدیمی  ر بدازار بدورس و اوراق     یهدا  شرک د تأثیر ویروس کرونا و کاهش  رآید  
شدرک  فعدال   )برای یثال ارزش سدهام شدرک  پاکسدان    . بها ار نیز حائز اهمی  اس 

 12ریدال  ر تداری     02222با نما  شپاکسا از تیمد    ( ر حوزه یوا  شوینده  س  پایی 
رسددیده اسدد   1۳79فددرور ی   11ریددال  ر تدداری   ۳9222بدده تیمدد   1۳79اسددفند 
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بدا   (پصروشدیمی  باال س شرک  فعال )ارزش سهام شرک  پصروشیمی نوری  که  رحالی
ریدال  ر   12222به تیمد    1۳79اسفند  1۳ریال  ر تاری   91922نما  نوری از تیم  

 .اف  کر ه اس  1۳79فرور ی   11تاری  
 

 بخش صنعت( ب
 ر  .اسد   بررسی تابلو  اخلی  المللی بی آثار ویروس کرونا  ر حوزه صنع ، از  و جنبه 

صنایعی یانند خو روسازی که تطعات پیشدرفصه   خاوص بهصنایع یخصلف حوزه ساخ ، 
بدا چدالش    1۳77تأیی  تطعدات سدال     ر، شو  ییای  صنایع عمدتا  از کشور چی  وار  

اگرچه، شیوع ویروک کرونا موجب کااهش تقاضاای   . شوند ییعمده یواجه 

حاکی از آن است که باا   ها بینی پیشحاضر شده است اما،  درحالخودرو 

فروکش کردن این ویروک در انتهای فصل بهار و افازایش درخواسات   

این باازار باا    احتماالًتابستانی، خودرو برای ابتدای تابستان و سفرهای 

واحددهای   یریپذ شیآسلحاظ  اخلی، بیشصری   به .خواهد شد رو روبهرشد تقاضا 

 :کر  خالصه ر سه بخش زیر  توان ییتولیدی صنعصی  ر اثر شیوع ویروس کرونا را 

  (.بانکی، بیمه تأیی  اجصماعی و یالیاتی)واحدهای تولیدی  افصا ه عقش یون 

 هدای  گیدری  تادمیم احدهای تولیدی  ر اثدر عددم تطعید   ر    و بالتکلیفی 
 . ول 

 یحور  ر شرایط اپیدیی (پروژه)طرح  های شرک ترار ا ی  یشکالت. 

 ،انجاام دهاد   بایاد  اقداماتی که دولت در این شرایط ترین مهمزجمله ا

 :این موارد اشاره کرد به توان می
 یاهده  سده الدش تدنفس   و نظارت پیگیر و یسصمر تخفیدف و اسدصمهال  ر ت   ابالغ .1

ترتیش  ر هر سه حوزه بانکی، بیمه تدأیی     رخاوص  یون واحدهای تولیدی به
 .تخاای هر حوزه های تشکلو  ها اتاقاجصماعی و یالیاتی با کمک 
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از کروندا   ها آنصنایع و واحدهای تولیدی و بررسی ییزان تأثیرپذیری  یبند  سصه .0
جلدوگیری   ینظور بهبا بهره پایی   دتی طوالنیبانکی  تسهیالت یها بسصهو ارائه 

 .از تعطیلی یا اخراج کارگران

کلی انجام پدروژه   زیان یدت رگیری با اپیدیی کرونا  ر  زیان یدتعدم احصساب   .۳
تددا زیددان برطددرف شدددن شددرایط بحرانددی توسددط وزارت صددم  یددا سددازیان   

 .یابی  فییصناسش با یفا  ترار ا   وبو جه برنایه

هوشدمند و ارائده    یگدذار  فاصدله اجصمداعی و   یگدذار  هفاصدل اجرای صحیح طرح  .3
 .یشخص کار  ر شرایط اپیدیی همراه با آیوزش نیروی کار یها پروتکل

 

 معدن و صنایع معدنی (ج
خدو     رصد از صدا رات غیرنفصدی ایدران را بده     ۳2بخش یعدن و صنایع یعدنی، حدو  

 یحاوالتکشورها، یخصلف صا راتی به سایر  یحاوالتاز ییان . اخصااص  ا ه اس 
 تری  یهمساخصمانی، تزئینی و کاشی و سراییک  یها سنگ، یس، سیمان، فوال زنجیره 

 2یعدن و صدنایع یعددنی  ر    یحاوالتکل صا رات . صا راتی ایران اس  یحاوالت
  الرییلیدار    3/3ارزشدی   ازنظرییلیون تُ  و  39وزنی،  ازنظر 1۳77نخس  سال  یاهه

ییلیدار    ۳/0یعدن و صدنایع یعددنی، حددو      یحاوالتا رات از یجموع ص. بو ه اس 
 .اس  شده انجام (صا رات زیینی)به کشورهای همسایه   الر

 ر حوزه یعدن و صدنایع یعددنی، رکدو  بازارهدای جهدانی و کداهش تقاضدا، افدزایش         
یعدن و صنایع  یحاوالتیوجو ی انبارهای فلزات اساسی، روند کاهشی تیم  جهانی 

بده کشدورهای همسدایه ازجملده      یحاوالتا  یحدو ی   ر صا رات ای  یعدنی و ایج
آثدار شدیوع اید  ویدروس بدر       تری  یهمازجمله . آثار شیوع ای  ویروس اس  تری  یهم

 :به یوار  زیر اشاره کر  توان یییعدن و صنایع یعدنی  یحاوالتبازارهای 
ایه یانندد عدراق،   د توتف یا کُند شدن روند صا رات زیینی به برخدی کشدورهای همسد   

 ....ترکیه، پاکسصان و
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 یحادوالت د از  س  رفص  بازارهای صا راتی  ر کشورهای همسایه و جایگزی  شدن 
 .سایر کشورها یحاوالتصا راتی ایرانی با 

افد   )یعددن و صدنایع یعددنی     یحادوالت د تح  تأثیر ترار گرفص  صا رات  ریایی  
 (.تیم  و تقاضا

 .یعدنی و صنایع یعدنی یحاوالتاز یحل صا رات د کاهش  رآید ارزی کشور  
یعدن و صنایع یعدنی و کداهش   یحاوالتد رکو  بازار  اخلی، کاهش یارف  اخلی  

 .فروش تولیدکنندگان
یعدا ن   ژهید و بده ) یدت انییو  یدت کوتاهد تعدیل نیروی کار یعا ن و صنایع یعدنی  ر  

 .(کوچک و یصوسط و واحدهای صنایع یعدنی بخش خاوصی
 .ها شرک د تح  تأثیر ترار گرفص  بازار بورس و اف  ارزش سهام  

دولت درخصوص کاهش تأثیر ویروک کروناا   های مأموریت ترین مهمز ا

اقدامات حمایتی بانکی، بیمه و  عالوه بربر حوزه معادن و صنایع معدنی، 

مالیات، رایزنی مقامات وزارت خارجه ایاران باا کشاورهای همساایه و     

وتکل برای باز شدن مرزها جهت تداوم تجاارت زمینای باین    تعری  پر

جلدوگیری از تعطیلدی یعدا ن     ینظور بهطرفی از  .ایران و کشورهای همسایه است

خو  به کشورهای یخصلدف   یحاوالتصا رات  ازطریقیعا نی که  ژهیو بهکوچک و یصوسط 
عدالی   بدا یادوبه شدورای    شو  یی، پیشنها  کنند ییفعالی  ... یانند چی ، عراق، افغانسصان و

یعا ن، یحاسبه حقوق  ولصی با توجده بده واتعیدات یوجدو  و نوسدانات بازارهدای  اخلدی و        
 .انجام شو  المللی بی 

  معدنی و صنایع معدنی محصوالتتجارت زمینی 
یعدن و صنایع یعدنی را به کشدورهای همسدایه    یحاوالتتوزیع صا رات  زیرنمو ار  

 . هد ییایران نشان 
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صادرات زمینی محصوالت معدنی و صنایع معدنی به (. 21) رنمودا

 2318ماهه نخست سال  1کشورهای همسایه در 

 
 آیار گمرک جمهوری اسالیی ایران: ینبع

کشورهای عراق، ترکیه و افغانسصان سه کشدوری   ،نمو ار یشخص اس ای  از  که چنان
انجدام   هدا  آننی بده  یعدن و صنایع یعد یحاوالتهسصند که بیشصری  ییزان صا رات 

حاضر کشورهای ترکیه، عراق و پاکسدصان یرزهدای خدو  بدا ایدران را        رحال. شو  یی
 وضددع  یاننددد آن و روزه 13یاننددد ترنطیندده   ییهددا  ییحدددو یسدددو  کددر ه یددا   

وی ججسدص   رحدال ایراندی  ر اید  کشدورها     یحادوالت آن، یشصریان  تبع به .اند نمو ه
 عمده یعدن و صدنایع یعددنی کده بده     یحاوالتمله ازج. جدید هسصند کنندگان  یتأی

 :به یوار  زیر اشاره کر  توان یی شو  ییکشورهای همسایه صا ر 

 و  فدوال ی آهد  اسدفنجی، شدمش     آه ، سنگ) یفوال زنجیره  یحاوالت
 (فوال ی یحاوالت

  زنجیره سیمان یحاوالتانواع 

 کاشی و سراییک 

 ویدژه  بده  فدوال ی زنجیدره  ساخصمانی و تزئیندی بندابرای  صدنایع     یها سنگ 
و لوله و پروفیل، صنایع سیمان، صدنایع کاشدی و    (یقاطع)نور ی  یحاوالت

تزئینددی و سدداخصمانی  یهددا سددنگسدراییک و یعددا ن و واحدددهای فددراوری  
 .بیشصری  تأثیر را از رخدا های ناشی از شیوع ویروس کرونا خواهند پذیرف 
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  معدنی و صنایع معدنی محصوالتصادرات دریایی 
ایران به چی  و کشورهای جنوب شرق  فوال زنجیره  یحاوالتعمده صا رات  ریایی 

شاخص تیم  سنگ آه   ر بنا ر چی   ر روزهای اخیر نزولی بدو ه اسد  و   . آسیاس 
روند فعلدی انقبداض    که  رصورتی. ینصظر نحوه رفصار اتصاا  ای  کشور یانده اس  ،بازار

، گندله آه  سنگ ر آینده شاهد اف  بیشصر تیم   اتصاا  چی  همچنان ا ایه پیدا کند،
چدی    فدوال ی  یحادوالت صدا راتی   های تیم اف  بنابرای  . و کنسانصره خواهیم بو 

ناشی از کاهش تقاضا  ر بازارهدای  اخلدی و همچندی  کداهش تقاضدا  ر کشدورهای       
 .اس  17شیوع بیماری کووید د   لیل بهو سنگاپور  کنگ هنگهمسایه نظیر 
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  فناوری اطالعات و ارتباطاتفناوری اطالعات و ارتباطات  بخشبخشکرونا و کرونا و 
 

 یهدا   یظرف ازطریقی کزییاهش تماس فکه با ک  را  ار  یای  ظرف اطالعاتفناوری 
وع یی بدا شد  یکد صرونکی و خریدد ال یکد صرونکداری الکد ی، بانیکصرونکاری، آیوزش الک ور

 تاطالعدا مدک بده تدرویج    ک اطالعات،  فناوری ی یگر ظرف. ندکرونا یقابله کویروس 
ازیندد  ین هدا   ید ظرفایدا اسدصفا ه از اید     . جعلدی اسد    اطالعدات  رس  و یبدارزه بدا   

 .اس  ها زیرساخ  ر توسعه  یگذار هیسریال یاز جنس رفع یوانع و تسه یگذار اس یس
فعال  ر  یها شرک ه باع  ضربه اتصاا ی به ک حال  رعی  17 -وویدکوع ویروس یش

 اطالعاترورت اسصفا ه از ابزارهای فناوری و ارتباطات شده، ض اطالعاتبخش فناوری 
اهش کد نصدرل افدرا  ناتدل و    کشناسایی و  ازطریقماری یوع بینه شیرا برای یدیری  به

 یو یواتع اضدطرار  ها بحران ر  اطالعاتفناوری . ساخصه اس  تر پررنگی کزییتماس ف
اهش کد اسصفا ه از ینابع و انجدام ایدور از راه  ور و    یساز نهیبهیصعد ی  ر  یها  یتابل

وع ویدروس  ی ر بحدران شد   تواندد  یدی  هدا  تابلید  ه ای  ک کند ییی عرضه کزییتماس ف
 .آید کار بهز ین 17-وویدک

 های آسیشبرای یقابله با  اطالعات،فعال  ر حوزه خدیات فناوری  یها شرک ،  ر ایران
بدر   ثبد  تدر   یبصندی    یهدا   سدصگاه سدصفا ه از  عددم ا تمهیداتی ازجمله رونا کویروس 
اری و اسدصفا ه از وسدایل   کشصر از  وریروها، اسصفا ه بیر ن حضور نکفصی ی، شاثرانگش 

 شورکبه  ال آنچه احصما. را برترار کر ند نانکارکتر    ربسصی اینصرنصی برای عبور و یرور 
  یره تأیی ر زنج یوتع بهو  ر   رس کروی ر ه،کمک ک گونه ای برای یقابله با شرایط  یا
اخصیدار  شده  ر  یه را همید ه انبارهای یصعد ی از یوا  اولکایرانی اس   یها شرک شصر یب

دی ایرانی حوزه فناوری یتول یها شرک رونا بر کوع ویروس یر شیاز ای  جنبه، تأث.  ارند
ش یدا  اهکد  .ر کد  ینیب شیپشورهای جهان کاز سایر  تر شدهتعدیل  توان ییرا  اطالعات
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تدا حدد زیدا ی بده حدوزه       اطالعاتنوپای فناوری  یها شرک افزایش اتبال به خدیات 
نده گر شدگری   یاینصرنصدی فعدال  ر زی   وکارهدای  کسدش  ال یث ،وابسصه اس  ها آن اریک
 هدای  شرک ایا  ر . اند کر هخو شان را گزارش  های تراکنش رصدی  92تا  92اهش ک

شهری بدا انصقدال تقاضدای سدفر بدا وسدایل        لی سفرهایکاهش ک ،اینصرنصی ونقل حمل
اینصرنصدی را   ونقدل  حمدل اهش تقاضای سفر با کلی کیقدار  وکارها کسشعمویی به ای  

اهش تمایدل یدر م و   ک  لیل بهز یخدیات پر اخ  خر  ن های شرک . ر ه اس کتعدیل 
فعدال  اربران کد با افدزایش تعددا     ها یسافرتسی به اسصفا ه از پول نقد  ر کرانندگان تا
اهش  ر پر اخد   کد  رصدد   ۳9 شهری  روناهش سفرهای ک  لیل بهایا  اند شدهیواجه 

اری و برگزاری جلسدات  کنه  وریفعال  ر زی یها شرک . اند کر هرا تجربه  الی رایه آنک
نش و فدروش خدو  را گدزارش    ک رصدی تدرا  322تا  22افزایش  آنالی  یها کالسو 

 92اهش کد رویدا ها و یجایع و جلسات حضوری  کننده تسهیل یها شرک ایا  اند کر ه
 کنندده  عرضده  یهدا  شدرک  . اند کر هخو شان را گزارش  های تراکنش رصدی  122تا 

 رصدی باز ید از یحصواهای یخصلف خو شدان را شداهد    93تا  02افزایش  ،ویدئو برخط
 رصددی فدروش    92تا  92اهش کنه گر شگری یفعال  ر زی وکارهای کسشایا  اند بو ه

نه خریدد گروهدی   یفعال  ر زی یها شرک . کنند ییروی شدید را تجربه یخو  و تعدیل ن
حضوری اسد    های فروشگاهه خرید یجایع عمویی و ک شان خدیاتز با توجه به بازار ین
اسدصفا ه از خددیات اید      اید  حدال،    ر. اندد  شده رصدی یواجه  92اهش تقاضای کبا 

 یهدا  ینابسدایان تدا حدد زیدا ی     تواندد  یدی هدم  اساسی و ی کاالهای ر توزیع  ها شرک 
ه کز اشاره شو  یاس  به ای  یهم نالزم . ندکاساسی را یهار  اتالم ر توزیع  شده تجربه
 وکارهدای  کسدش   ید نایطلوبی بدر فعال  تأثیرات  اینصرن  یوبایل هم یفکیف  ل اُکیش

خط انجدام  بدر  صدورت  بده ه کد  ییهدا   یفعالسایر  بر  یو همچن ها آناینصرنصی و فروش 
ی از الزایدات  کد ی.  ار  (اری بدرخط کیانند آیوزش برخط، جلسات و ارتباطات ) شوند یی

نددی سدرع    ک  اینصرند  همدراه و رفدع    ید فکیافزایش  ینظور بهه یوبایل کتوسعه شب
  رحدال ه ک باشد یییگاهرتز  922و  922انسی ک  باندهای فریاینصرن ، اسصفا ه از ظرف

و اپراتورهای یخابراتی تدرار نددار ،    اطالعاتباطات و فناوری ار وزارت ارتیحاضر  ر اخص
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ان اسصفا ه از ای  باندهای کل ایی   لیبه هم. باشد یی صداوسیماار سازیان یه  ر اخصکبل
 .  اینصرن  همراه وجو  ندار یفکیانسی برای بهبو  کفر

 روناکمدیریت شیوع ویروک  یبرا اطالعات یفناور های ظرفیت
اهش کد نصرل افرا  ناتل، کشناسایی و لی ک سصه به سهحاضر  ر گزارش  ها  یظرفای  

 :م شده اس یاجصماعی تقس های رسانهغلط  ر  اطالعاتی، یبارزه با نشر کزییتماس ف

  نترل افراد ناقلکشناسایی و 
مارسدصانی را بدا   یرونا ینابع بخدش ب کوع سریع ویروس ینصرل افرا  ناتل شکو  یشناسای

 ارندد و بده    بداالیی رونا هزینده  کماری یص بیتشخ های کی . ر ه اس کجه مبو  یواک
شدصری  یه احصمدال ب که افرا ی کضروری اس   رو ازای . سصندیافی  ر  سصرس نکتعدا  
رضدروری یدا اشدصباه    یرونا باشند آزیایش شوند و از یراجعه غکه آلو ه به ویروس ک ار  

از . ری شدو  یرضروری جلدوگ یغ های تس نجام ز  ریانی و اکو یرا ها بیمارسصانافرا  به 
ان سرای  آن ازسوی افرا  نداتلی  کای  ویروس ای یدت طوالنینهفصگی   لیل به ،طرفی

ه کد بدا توجده بده این   . ابدد ی یید ، افزایش اند ندا هماری را نشان یار بکشآ عالئمه هنوز ک
سصرسدی بده   ،  شدو   یدی   ینصقل ینصرل نشده با ناتلک یکانی هم ازطریقرونا کویروس 
به  تواند یی اند  اشصهان ترار ک ر یک ی ها آنه با کسانی کمار و یانی افرا  بکی اطالعات

نه خدانگی  یند و ترنطکمک کز ندارند، یماری را نیه حصی نشانه بکشناسایی افرا  پرخطر 
 .ندک  کای  افرا  را یم

 کیفیزی های تماکاهش ک 
 هدای  تابلی  ازجمله. ی اس کزییتماس فرونا، کوع ویروس یعوایل ش تری  یهمی از کی

از  یدوار ی . ان انجام ایور  ر فاصله  ورتدر اسد   کای سازی فراهمز ین اطالعاتفناوری 
: از اندد  عبدارت   هندد  یدی اهش کی را کزییاز به تماس فیه نک اطالعاتخدیات فناوری 

 .ییکصرونکی، بانکداری الیکصرونکاری، آیوزش الک ور

 آموزش الکترونیکی 
برای  بیشصری یشکالت رو  یی، انصظار آیده پیشه  ر شرایط بحرانی ک  اش توجه باید 

ه بدرای  کد  هدایی  سدایانه  .بوجدو  آیدد  آیوزان یناطق یحروم  ی  انشیکصرونکال آیوزش
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نندد یدا تنهدا    کبانی یهوشمند تددیمی پشدص   های تلف یا باید از  شوند ییآیوزش انصخاب 
از  نیداز  بییرورگر تلف  همراه و  ازطریقانی اتاال بی  پشصیبا تابل رسان پیام های سایانه
برای  ای برنایهنهایصا  باید . حمای  شوند وپرورش آیوزشجداگانه، ازسوی  افزار نرمناش 

 ر اید    .ر یار ترار گکه تلف  هوشمند ندارند  ر  سصور کازیند یآیوزان ن شناسایی  انش
اربر هدای  کتفدل شدده بدرای     شورهای  یگر  ر عرضه تلف  هوشدمند کتجربه  ،نهیزی

 تواندد  یدی صدالی  یاف  یجکاهش شد کان یناطق یحروم برای کو کخاص به خانوارها و 

مردمای و مناابع    هاای  پویشز، استفاده از یدر ایران ن. ر ید ترار گ یور توجه

دسترسای   مک باه کبرای  زدایی محرومیتامدادی و متولی  های سازمان

تلفان  )دسترسی باه اینترنات    یا هیپا های حداقلآموزان به  این دانش

ه ملای  کو اشاتراک رایگاان شاب    قیمات  ارزان هاای  رایاناه هوشمند یاا  

باا   ای پایاه و هدایت بخشی از یارانه نقدی به حفظ ارتباطات  (اطالعات

 صدورت  بده از آیدوزش از راه  ور   اسدصفا ه  طورکلی به .بررسی شود تواند میمک ک

 ها  انشگاهلی یدارس و یه به تعطک)دید برف یا  ر یواتع آلو گی هوا و بارش ش ای  وره
وع ییشدابه بدا شد    های بحرانآیا گی نظام آیوزشی برای یواجهه با  تواند یی (انجاید یی
 .ندکرونا را  ر آینده تقوی  ک

 بانکداری الکترونیکی 
ه  ریافد  و  کد یدوار ی   ازجملده . انصقال آلدو گی اسد    یهم ی از ابزارهایکپول نقد ی

باندک   شدو   یدی شدنها   یپ. خر  اسد   یها پر اخ  ر آن شایع اس  پر اخ  پول نقد 
 ر نظدام   بدان  پر اخد  الزایات، ضوابط و فرایندهای اجرایی  نویس پیش یبالغزی با کیر

پذیرنددگی اید     و الدزام و نظدارت بدر هدم     شده تهیه 1۳79ه  ر سال کشور کپر اخ  
 .ندکی خر  را سایاندهی یکصرونکابزارها، پر اخ  ال

 وعیشد  از  یگدر،  هدای  بخش از ارییبس همانند زین ارتباطات و اطالعات ناوریف بخش

 حدوزه  وکارهای کسش بر روناک ویروس ینفی راتیتأث .اس  ر پذیرفصهیتأث روناک ویروس

 هدم  و المللی بی  سطح  ر هم 0202 سال اول یاهه سه  ر خاوص به اطالعات فناوری

 وعیشد  پایدان  با رو  یی انصظار ایا توجه اس  تابل  اخلی اینصرنصی وکارهای کسش  ریور 
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 حدوزه  وکارهدای نوپدای   کسدش  شدور، ک  اخل  ر .شوند یصوتف زین راتیتأث ای  ویروس

 .کنندد  یدی  تجربده  را یصفداوتی   یوضدع  وکارشان کسش یدل به بسصه اطالعات فناوری
 افدزایش  آنالید   یها کالس و جلسات برگزاری و اریک ور نهیزی  ر فعال یها شرک 

 و رویددا ها  کننده تسهیل یها شرک  س،کبرع و و فروش نشکترا  رصدی 322 تا 22
 گدزارش  را خدو   هدای  تدراکنش  ی رصد 122 تا 92 اهشک حضوری جلسات و یجایع

 .اند کر ه

پیشاانهادهای حمااایتی فناااوری اطالعااات و ارتباطااات درخصااوص    

 وکارها کسب

  اشصه ییحسوس کاهش ایام ای   ر اه فروشگاه و بازار از یفیزیک خرید اینکه به توجه با

 یاندداز  راه و توسدعه  یبدرا  الزم تسدهیالت  و شدرایط  اسد   الزم خواهدد  اشد ،   و
 زیدر  اتددایات  خادوص  اید    ر .شدو   گرفصه نظر  ر اینصرنصی و ییجاز یها فروشگاه

 :گر   یی پیشنها 

 قازطرید  (یاینصرنص) یجازی های فروشگاه توسعه یا ایجا  یجوزهای فوری تسهیل 
 .ربط یذ های  سصگاه

  تعایدل  نحدوه   رخادوص  یبازرگدان  هدای  اتداق  و هدا  اتحا یه اصناف، یهماهنگ 

 عرضده  بدرای  یوجو  بزرگ یاینصرنص های با فروشگاه یسنص و خُر  وکارهای کسش

 عرضده  بدرای  ییهدا  پلصفدرم  ایجدا   یدا  و یجازی صورت به خو  تولیدات از یبخش

 .یشصری به یحاوالت ارسال یخصلف های روش با ای شبکه صورت به یحاوالت

   توزیدع  شدبکه   ر زیدا ی  افدرا   اشدصغال  آنالی  کده نیازیندد   های فروشگاه ایجا 

 وظیفده  .کند کمک نیز کرونا از یناش اشصغال به کاهش تواند یی ایر ای  .کاالس 

  ر  ولد   تشدویق  عنوان شدد،  باال  ر که یور ی  و بر عالوه زیینه ای   ر  ول 

 تواند یی  ول  یثال عنوان به .اس  یشاغل ای   ر یحروم تشر از افرا  یریکارگ به

 براسداس  کده )یحروم  تشر از افرا  کارگیری به  رصورت ،یتشویق برنایه یک یط

 کارفریا، یپر اخص تویان 1222 هر به ازای ،(شوند یی یشناسای ایرانیان رفاه پایگاه

 .نماید پر اخ  را تویان 022 یثال   رصدی
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  آیوزشآیوزش  بخشبخشکرونا و کرونا و 
 

 کده  دیرسد  یبده حدد    یچد  ووهان شهر  ر 0217  سایبر  ر کرونا ویروس وعیش آغاز

. شددند  لیتعط  یچ  ول  یازسو که بو ند ینها های  یازجمله اول ها  انشگاه و یدارس
 یهدا  یکدان  خادوص  ر  بده  ویروس ای  سریع انصقال خطر به توجه با همی  ینوال، بر

 ایران، کشور  ر ی انشجوی و یآیوز  انش  یجمع گسصر ه حجم به عنای  با و پراز حام

  ولد   اس یس .تعطیل شدند ها  انشگاهاز همان ابصدای شیوع ویروس کرونا یدارس و 

 یرییدا گ  و آیدوزش   کل اس ، لیتعط ها  انشگاه و یدارس»که  بو ه ای  یدت ای   ر
 ایدور  شدبر  یپ یرا بدرا  یا گسدصر ه  رایبس یسازوکارها اساس  یهم بر« س ین لیتعط

 و یطراحد   ور راه از آیدوزش  و ییجداز  یفضدا  بسصر بر تمرکز با یقاتیتحق و یآیوزش
اشاره  توان یی ول   ر ای  خاوص به یوار  ذیل  یها اس یسازجمله . اند نمو ه تدوی 
 :کر 

  انشدگاه  آن یهدا   ید فعال یرید گیپ یبدرا   انشدگاه  هدر   ر یا صده یکم لکیتشد  -

 وآیدد  رفد   ،یآیوزشد  ایدور  هدا  اید  کمیصده   .کرونا ویروس با یواجهه ص رخاو

 یخوابگداه  یفضداها   ر کده  ی انشدجویان  یتمدای ) یخارج و ی اخل  انشجویان
 صدا ره  های بخشنایه ،(ندارند را یخوابگاه یفضاها از خروج حق کنند یی یزندگ

 .کنند یی دامات گزارش و ،یریگیپ  هد یی رخ  انشگاه آن  ر که یاتفاتات تمام و

 یبرا خاوص به سازوکار ای . ییجاز یفضا بسصر  ر  رس های کالس یبرگزار -
 بده  یکمصدر  ازین که ها رساله و ها نایه پایان ،یقاتیتحق های فعالی  ،یتئور  روس

 . ار  یشصریب یکارای  ارند، یهای آزیایشگاه فعالی 

 ،آیدوزان   اندش  یبرا ها نایه پایان ها، کصاب یقاالت، ییحصوا به رایگان ی سصرس  -
 یبدرا  سدابقا   کده  یآیوزشد  جزوات های کشور،  انشگاه اکثر .دیاسات و  انشجویان



 زارش پژوهشیگ 46 

 
 

  ر رایگدان  صدورت  به ایام ای   ر اس ، بو ه هزینه پر اخ  به ازین ها آن  ریاف 

 فایدل  ها، فروشی کصاب از یاریبس ها  انشگاه کنار  ر .اند  ا ه ترار یخاطبان اخصیار

 .اند  ا ه ترار  سصرس یخاطبان  ر رایگان صورت به را ها کصاب یکیصرونکال

 یازسو ییجاز یفضا بسصر  ر  انش آیوزان ویژه ی رس فیالکت و ییحصو ارائه  -
 یعلمدان  و یددیران  بدا  هدا  آن اولیدای  و  انش آیوزان ارتباط انکای ایجا  و  ول 

 .یدارس

 ،یورزشد ) یسدابقات  عاندوا  یبرگدزار  بدا  یندزل   ر  انش آیوزان اوتات کر ن پُر -
 (.ها  یخالت و ها ینوآور ...و ینقاش نویسی، خاطره

 شدده  دیاک هیتوص یماریب ای  به یابصال از یریشگیپ یبرا که یخو یراتبص روش -

 یابدصال  احصمال عالوه بر لذا .س ین اتکا تابل اساسا  آیوزی  انش  یجمع  ر اس ،
 به ویروس انصقال ساز زیینه انندتو یی آنان یبرا یسالیص یایدهایپ و  انش آیوزان

 .شو  خانوا ه ی یگر اعضا

 ارائه کرونا ویروس  رخاوص ی انشگاه یراجع که یجد ییراتبص های توصیه از  -

 خارج خو  اتاق از ینزل  ر نشوید، ینزل خارج از االیکان حصی :از اند عبارت اند  ا ه

کده   اس  یصورت  ر ها ای  همه .دیکن اسصفا ه یجزا یبهداشص سرویس از و نشوید
 حددو   یصد یجمع ییعن  انشجو، ونیلیی ۳.2 از شیب و آیوز  انش ونیلیی 1۳ حدو 

 یعمدوی  اندات کای و وسدایل  از شدوند،  خارج یی ینزل از روزانه نفر ونیلیی 11.2
برتدرار   ارتبداط   یگران با هیاول یبهداشص زاتیتجه  اشص  بدون و کنند یی اسصفا ه
 .کنند یی
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  صنع  گر شگریصنع  گر شگری  بخشبخشو و کرونا کرونا 
 

اسد ،   ینصشدر شدده   جهدان  سراسر  ر هفصه چند طی کرونا که ویروس ریگ همه بیماری
 اتصادا   اصدلی  ارکدان  از یکدی  بلکه  اشصه عمویی سالی   ر توجهی تابل تأثیر تنها نه

 شدیوع  کنصدرل  بدرای  .اسد    ا ه ترار تأثیر تح  را نیز گر شگری صنع  یعنی جهان

  لیدل  همدی   به و اند کر هاعمال  یسافرتی های یحدو ی  شورهاک از بسیاری ویروس،

 .اسد   شدده  یصوتدف  کایدل  طدور  بده  تقریبدا   0202 سدال  آوریل از المللی بی  سفرهای
 صدنع   یها شاخه سایر هسصند، یسافر سابقه یب کاهش شاهد هوایی خطوط که  رحالی

 کاهش تا گرفصه یآشاییدن و غذایی صنایع شدن بسصه از یشابه یشکالت با یگر شگر

 .اند شده رو روبه اسکان و هصلداری بخش  ر ییهمانان تعدا 
 و شدده  آشدکار  گر شگری صنع   ر حاضر  رحال کرونا ویروس شیوع یالی پیایدهای

حکاید  از   هدا  بیندی  پیش . هند نمی نشان را نویدبخشی انداز ساالنه چشم های بینی پیش
  رصددی  02 کداهش  بدا  نع  گر شدگری ص جهانی  رآید ،0202 سال آن  ار  که  ر

 اید   اگرچده  .رسدید  خواهد  الر ییلیار  219.1 به  الر ییلیار  911.73از  و شده یواجه

 صدنع   شدو   یید  بیندی  پدیش  اسد ،  رؤید   تابدل  جهان سراسر  ر زیا  احصمال به روند

 .شدو   رو روبده  ینداطق  سدایر  بده  نسدب   بیشصری آسیش با یناطق  ر برخی گر شگری
 سدال   ر گر شدگری  صدنع    رآید با بیشصری  کاهش آسیا ها، تخمی  ری آخ براساس

 بده  را رفصده  از سد    رآید بیشصری  سهم چی  ییان ای  از که شد خواهد یواجه 0202

 . ا  خواهد اخصااص خو 
 شاتصاا  و بر  های شدید آیریکا به سر یی تح  تحریم که  رحالی یران ر ای  ییان، ا

کروندا  .  ار  فدراوان  به  رآید حاصدل از گر شدگری نیداز    ،س با فشار شدیدی یواجه ا
گر شدگری و هصلدداران    یهدا  آژانس. سخ  را بر ای  صنع  وار  آور ه اس  یا ضربه
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و حداتل بدرای   اند دهی کرونا ویروس بر صنع  گر شگری  تأثیر ازنظربیشصری  ضرر را 
 0201تا سال  تأثیرای   .چند یاه یا حصی یک سال کایل، باید ای  ضرر را یصحمل شوند

ویروس کرونا صنع  گر شدگری جهدانی را  چدار یشدکل کدر       . ا ایه پیدا خواهد کر 
هدای   های  یجیصال یثدل بوکیندگ، ناوگدان    ای بزرگ و پلصفرم های زنجیره هصل ازجمله
را وا ار به لغدو رزروهدا   ... هوایی و اپراتورهای کروز و  ونقل زیینی، ریلی و  ریایی، حمل
های سخ  بده صدنع  سدفر     از ضربه شمار کمیتنها  ها ای . شورهای آسیایی کر  ر ک

که ای  شدیوع  ر سدال     ر زیانی شدند ها یخاوصا  واکنش تری  سریعهسصند که  چار 
ایدران کده  ر بحدران     های سفر  ر آسدیا یخاوصدا    جدید که یکی از پرتر  تری  فال

فادل  )ها  تری  زیان  ر ایران یکی از یهمایام عید . رخ  ا ه اس  ،اتصاا ی ترار  اشصه
تعطدیالت،    لیدل  بده شدد زیدرا    عرصه گر شگری یحسدوب یدی   وکار کسشبرای ( پیک

سفرهایی که ینجر به رزرو . گرف  بیشصری  سفرها توسط گر شگران  اخلی صورت یی

شدد و ییدزان    یدی ... و کیش ،شیراز ،یشهد ازجملههای شهرهای یخصلف  ر ایران  هصل
شد کده بدا توجده بده      کسش یی سال اوتات آخر ر  یعموال  ساالنهاز  رآید  توجهی تابل

برخی از فعداالن اید  حدوزه     ای بعد از تعطیالت عید احصماال ا ایه شیوع ای  ویروس بر
 .ورشکس  خواهند شد

دلیل شیوع  بینی تغییر درآمد در صنعت گردشگری به پیش(. 23) نمودار

 (میلیون دالر -1021-1010) جهاندر  کرونا

 

https://hihotel.ir/mashhadhotels/?utm_campaign=ar-139901164722112920&utm_source=akhbarrasmi&utm_content=pr-45&utm_term=%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF&utm_medium=news.akhbarrasmi.com
https://hihotel.ir/mashhadhotels/?utm_campaign=ar-139901164722112920&utm_source=akhbarrasmi&utm_content=pr-45&utm_term=%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF&utm_medium=news.akhbarrasmi.com
https://hihotel.ir/%d9%87%d8%aa%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b2/
https://hihotel.ir/%d9%87%d8%aa%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b2/
https://hihotel.ir/%d9%87%d8%aa%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%db%8c%d8%b4/
https://hihotel.ir/%d9%87%d8%aa%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%db%8c%d8%b4/
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دلیل  بینی کاهش اشتغال در صنعت گردشگری به پیش(. 24) نمودار

 1010ا در سال گیر ویروک کرون همه

 
 المللی پول صندوق بی : ینبع

 
درآمد صنعت گردشگری در کشورهای درگیر کرونا در سال ( 25) نمودار

 (میلیون دالر) 1010

 
 المللی پول صندوق بی : ینبع
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شدغل  ر   ونید لیی 22 (UNWTO) سازیان جهدانی گر شدگری  بینی  براساس پیش
 ر ایدران نیدز   . خواهدد رفد    صنع  گر شدگری و یسدافرت  ر سدطح جهدان از بدی      

 از ییکد  کده  (ورو ی توریسدم ) یخدارج  و ی اخلد  گر شدگری  حدوزه  یوکارهدا  کسش

 چدرخ  و شده تعطیل عمال  ،شوند یی یحسوب تحریم  وران  ر رشد و اشصغال یوتورهای

 زنجیدره   ر یفراواند  یهدا   ید فعال و واحددها  و شو  یصوتف یی نیز زا اشصغال صنع  ای 

 ....(و غدذا  صنع  یها ی سص  ییپاو  ها یباال سص ونقل، حمل هصل، ملهازج) آن به وابسصه

 .بدهند  س  از را خو  کار اس  یمک  ها آن کارکنان و  یده آسیش
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  اشصغال و تولیداشصغال و تولید  بخشبخشکروناو کروناو 
 

 وضعیت تولید و اشتغال قبل از کرونا 

 تولید( ال 
  و  ر یاتصادا   النک یهارییصغ تری  یهم از یکی عنوان به شورک ی اخل ناخالص دیتول
 1۳79 سدال   ر برجدام  از ایکد آیر خروج .اس  نداشصه ییناسب چندان  یوضع ریاخ سال

بخدش   .ر کد  جدا  یا شورک یبرا یتجار و ییال یبا الت حوزه  ر یا یز یها  ییحدو 
بازگشد    بدا  هکد  شدد  یی حاصل نف  فروش یحل از شورک یارز ی رآیدها از یا عمده
 یهدا  نهیهز شیافزا به یتجار و ییال یها میتحر .شد یحدو  شدت به ،ینفص یها میتحر

ش یافدزا  .شد ها تیم  شیافزا کننده  یتقو خو  نوبه به یوضوع  یا هک دیانجای ییبا الت
 بدر  عدالوه  بازارها ریسا نوسانات و ارز بازار  ر ثباتی بی ،یتوری انصظارات و ها ینانینااطم

 شدور ک دید تول ریکد پ بر یجد یها صدیه به ینجر متور شیافزا و اتصاا  ر نک ثبات بی

 .شد

 و 1۳71 و 1۳72 هدای  سدال  یثبد   رشدد  رغدم  بده  شدد  باعد   یعوایل  یچن یجموعه
 رشدد  بدا  شدور ک اتصادا   1۳79 سال  ر عمل  ر ،1۳79 سال یبرا آن بینی تداوم پیش

 و نف  با شورک ی اخل ناخالص دیتول رشد زیر نمو ار  ر .شو  یواجه ی رصد 3.7 یینف
 .اس  شده  ا ه شینما 1۳79 تا 1۳72 های سال  ر بدون نف 
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تولید ناخال  داخلی و رشد تولید ناخال  داخلی  رشد (.26) نمودار

 بدون نفت

 
 یرکز آیار ایران: ینبع

اهش کد  1۳79 سدال   ر نفد   بدون ی اخل ناخالص دیتول رشد شو  یی که یالحظه چنان
 به که با توجه(  رصد -0.3) اخلی تجربه کر ه  کمصری را نسب  به کل تولید ناخالص

 یینفد    رشدد ید ا هک  اش  توجه دیبا .اس  نبو ه انصظار از  ور ینفص دیشد یها میتحر
 طدور یصناسدش   به یاتصاا  عمده های بخش  رون  ر 1۳79 سال ی اخل ناخالص دیتول

بدو ه و   یواجده  شیآسد   یشدصر یب با یعدن و صنع  بخش ای که گونه به اس ، ندا ه رخ
برابدر بدا    1۳79نیدز  ر سدال    یا کارخانهرشد تولیدات .  رصدی  اشصه اس  -7.1رشد 
-1۳79های عمده اتصاا ی  ر سدال   نمو ار زیر، رشد بخش  ر.  رصد بو ه اس  -2.1

 رصددی را تجربده    -1.2بخش کشاورزی شدد   1۳79سال   ر. آور ه شده اس  1۳72
 .بدون تغییر باتی یانده اس  1۳71سال  کر ه و بخش خدیات با رشد صفر نسب  به

 (درصد)های عمده اقتصادی  بخش رشد (.27) نمودار

 
 یرکز آیار ایران: ینبع
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های اخیدر   بخش خدیات بیشصری  سهم عمده را  ر تولید ناخالص  اخلی  ار  و  ر سال
بخش  1۳71 ر سال .  رصدی از تولید ناخالص  اخلی را  اشصه اس  22سهم  ر حدو  

.  رصدی از تولید را  ارا بو ه اس  9 رصدی و بخش کشاورزی سهم  03ع  سهم صن
-1۳71هدای   های اتصاا ی از کل تولید  ر کشدور  ر فاصدله سدال    تحول سهم بخش

های اتصادا ی،   شناخ  کافی از سهم بخش.  ر نمو ار زیر نشان  ا ه شده اس  1۳72
.  هدد  صلف را  ر اخصیار یا ترار ییهای یخ پذیری تولید  ر بخش برآور ی از ییزان آسیش

 22وکارهای حوزه خدیات گشصه کده   از طرفی، کرونا ینجر به تعطیلی بسیاری از کسش
تدوجهی بدر تولیدد     کشد که اثر تابل افزو ه کل اتصاا  را به  وش یی  رصد از بار ارزش
 .خواهد  اش  1۳77 اخلی  ر سال 

 
 یداخلتولید ناخال   های عمده اقتصادی از بخش سهم (.28) نمودار

 (درصد)

 
 یرکز آیار ایران: ینبع

 رصد  -9.0، 1۳79شده که نرخ رشد تولید ناخالص  اخلی با نف   ر سال  بینی چنی  پیش

صاندوق  . و نرخ رشد یحاول ناخالص  اخلی بدون نف  به صفر  رصدد خواهدد رسدید   

 2318 پول قبل از موضوعیت یافتن کرونا، رشد تولید در ساال  المللی بین

بینای کارده    درصد پیش 0.06مثبت  2311برای سال  درصد و -1.46را 
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هاا   بینای  است که با توجه به اتفاقات مربوط به ویروک کرونا ایان پایش  

 .شده و کاهش خواهند یافت تعدیل

 اشتغال( ب
تحدوالت   و بدو ه   ول  اهداف جزو هک اس  یاتصاا  النک یرهاییصغ گری  اشصغال از

سداله   12  یجمع یاتصاا   کیشار نرخ .اس  اثرگذار  ول  گذاری  سیاس نحوه بر آن
 رصد بدو ه   33.2 یعا ل 1۳79 سال  ر ارک یروین عرضه زانیی نماگر عنوان به شصریب و

 نمداگر روندد    ید ا 1۳73 سدال  از شدده   ا ه شیطور که  ر نمو ار زیر نما همان. اس 

 33.7شصر به یب و ساله 12  یمعج  کیشار نرخ 1۳79 تابسصان  ر .اس   اشصه یشیافزا
 رصدی  اشصه اسد   ر تابسدصان    2.0افزایش  1۳79رسیده اس  که نسب  به تابسصان 

بو ه اس  کده نسدب  بده یقدا یر      19.1و برای زنان  90.0نرخ یشارک  یر ان  1۳79
 رصددی نشدان    2.0 رصدی و کاهش  2.2به ترتیش افزایش  1۳79یصناظر  ر تابسصان 

 . هند یی
 (درصد) یاقتصادروند نرخ مشارکت (. 21) ارنمود

 
 یرکز آیار ایران: ینبع
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 رصدی نسب  بده   2.1، افزایش 1۳79بنابر اعالم یرکز آیار ایران نرخ بیکاری  ر سال 
 1۳79سال تبل را تجربه کر ه اس  که شاید باتوجه به رشد ینفی اتصادا ی  ر سدال   

شده توسط یرکدز   طبق آخری  آیار اعالم. انصظار افزایش بیشصر نرخ بیکاری وجو   اش 
 1۳79واحد  رصدی نسب  بده پداییز    1.0نرخ بیکاری کاهش  1۳79آیار،  ر پاییز سال 

 رصدد   1.19را  1۳79المللی پول نرخ بیکاری ایران برای سال  صندوق بی .  اشصه اس 
 . رصد اس  19.3یعا ل  1۳77بینی کر ه و ای  نرخ برای سال  پیش

 رصدد   22.۳بخدش خددیات بدا     1۳79هدای اتصادا ی  ر سدال     خش رخاوص سهم ب
 رصددی   19.9و  ۳0باالتری  سهم از اشصغال و بخش صنع  و کشاورزی به ترتیش سهم 

های اتصاا ی از اشدصغال بدرای    نیز سهم بخش 1۳79 ر پاییز سال . اند از اشصغال را  اشصه
 .بو ه اس  رصد  22و  ۳0.7، 19.1کشاورزی، صنع  و خدیات به ترتیش 

 

 وضعیت تولید و اشتغال بعد از کرونا 
 1۳79 رصدی  اشصه و برای سال  -3.1رشد  1۳79تولید ناخالص  اخلی ایران  ر سال 

انددازه کدافی وضدعی      ای   و رتم، خو  بده .  رصدی شده بو  -9.0بینی رشد  نیز پیش
تبدل از شدیوع    1۳77برای سدال   حال  یابا .  هند کننده تولید کشور را نشان یی نگران

 رصددی شدده بدو  ایدا      2.21بینی رشد نز یک به صفر ایا یثبد    ویروس کرونا پیش
گسصرش ویروس جدید تولید را از هر وسم  عرضه و تقاضدا بدا شدوک ینفدی یواجده      

با کاهش تقاضا یواجه شددند و از   ها  یفعال ر سم  تقاضا بسیاری از گروه . خواهد کر 
جدی یواجه  یها شیآسبسیاری  ر اتصاا  ایران با  یها  یفعالناحیه شوک ینفی تقاضا 

اتصاا ی یربوط به اصناف یوا   یها  یفعال. اند رفصهشده و بعضا  تا آسصانه تعطیلی پیش 
هدا و   شدا   ها، کافی خانه ، باغ تاالرها، سفرهها یطباخ، تاالرها، ها رسصورانغذایی ازجمله 

و حصدی  ر   اندد  شده رصدی یواجه  72تا  22غیره با کاهش فروش یحاوالت  ر بازه 
  یتدأی  بدر  یشصمل یگر شگر حوزه با یرتبط یها  یفعال گروه. اند شدهیوار ی تعطیل 

 روسید و وعیشد  از یریشگیپ باهدف و اند دهی  را شیآس  یشصریها ب آشاییدنی و غذا جا،

 گروه .اند هشد لیتعط ها آن ریجموعهیز یها  یفعال و یاتایص زکر یرایسا و ها هصل اغلش

 خدیات انواع عرضه ی رصد 22 حداتل اهشک با صنوف براساس اظهارنظر ونقل حمل
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 یهدا  باشگاه ش،ینما و تئاتر های سال  شایل یفرهنگ یها  یفعالگروه  .اند شده یواجه
 ریسدا  و هدا  یشدهرباز  ،هدا  کصابخانده  ،یخیتدار   کایدا  و هدا  سداخصمان ، ها یوزه ،یورزش
 بدا  و اندد  شده لیتعط ایلک طور به زین نشده یبند طبقه یحیرو تف یسرگری یها  یفعال

 یددارس،  شدایل  یآیوزشد  یهدا   ید فعال گروه .اند شده یواجه یصد رصد  رآید اهشک
 .اندد  شده لیتعط ایلک طور به زین یآیوزش یها  یفعال ریسا و ها  انشگاه، ها یهدکو ک 

 اظهدارنظر  بدر  بندا  و شدده  یواجده  تقاضا اهشک با زین ها رگروهیز همه  ر کپوشا گروه

 هدای  فعالید   .اند شده یواجه داتیتول همه ی رصد 22 حداتل اهش فروشک با صنوف

 و  یوکسد یب ،ینیریشد  دید تول و کیخدورا  یحاوالت ریسا و بارکل، خشیآج یانند گری 
 هکد  یطیشرا  ر هم آن اند، کر ه تجربه را فروش ی رصد 22 ش ازیب یاهشک زین کیک
 شدصر یب خسدارت  احصمال و اند  اشصه فروش شیافزا انصظار د نوروزیع یکینز  به توجه با

 . ار  وجو  زین باال فاسدشدنی هیاول یوا  دیخر و فروش باال بینی پیش از یناش
  ید شدویی، فعال  خشدک  و شسصشو یر انه، و زنانه یها شگاهیآرا یانند ییها  یفعال گروه
نظافد    و سداخصمان  نظافد   بده  یربوط های فعالی  یاساژ، و سونا یها سال  ،ها گریابه
  رصدد  22 از شیتقاضدای بد   اهشکد  با زین خو رو ارانکریتعم و ها یکییکان و یصنعص

 یانندد  هیهمسدا  یشدورها ک  یهمچند  .اند شده لیتعط زین یوار  یبرخ  ر و یواجه شده

  ید ا .اندد  کدر ه  جدا  یا تر   های یحدو ی  منسصانکتر و سصانکپا  ،یوک ه،کیعراق، تر
را  هیهمسا یشورهاک با تجارت یرزها شدن بسصه یوار  یبرخ  ر و تر   یها  یو یحد
 یبدرا  تقاضدا  (یددت  کوتاه حصی) اهشک ییعنا به یوضوع  یا .ر ک خواهد یحدو تر زین

شدصر  یب شددن  یحددو   بده  تقاضدا  یینف کشو  یتقو بر عالوه و بو ه یا شورک صا رات
 .انجاید یی شورک یارزآور

 .اندد  دهید   شیرونا آسک روسیو گیر همه وعیش از ها آ  اسصارت و  یآنال وکارهای کسش
 یروین لیتعد نفر 190 و بو ه یواجه فروش ی رصد 92 اهشک با بابا علی یثال عنوان به
 یاریبسد  و سکد ت یتد  ،یکپ الو ،یوریلیچ برگ، ن  فان،یتخف اسنپ، .اس   اشصه ارک

 اه،ید گ و ، گدل یگر شدگر  و سدفر  غدذا،  ونقل، حمل حوزه  ر هک  یآنال وکارهای کسش

 ییقابدل برخد    ر .اندد  بدو ه  یواجده  فدروش  اهشکد  بدا  اند بو ه فعال غاتیتبل و  کیس
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 لمیفد  سدوپریارکصی و  یاالهدا ک  یآنال بازار حوزه  ر عمدتا  هک ینصرنصیا وکارهای کسش

 وکارهایی که بیشدصری   کسش. اند بو ه یواجه فروش و ییشصر تعدا  رشد با اند بو ه فعال
ها  ر جداول ذیدل آیدده اسد  و     به همراه اشصغال آن. اند دهی ضربه را از شرایط یوجو  

 رصد از اشصغال کل اس  را به  02.۳0نفر شغل که یعا ل  39۳9790وکارها  ای  کسش
تواند ینجر به بحران بیکاری  وکارها یی کاهش فعالی  ای  کسش. اند خو  اخصااص  ا ه

 . ی را تح  تأثیر ترار  هدشده و رفاه خانوارهای زیا
 

دیده از  و صنوف اقتصادی و خدماتی آسیب ها تیفعالفهرست (: 5) جدول

  کرونا

 شرح فعالی  ر یف شرح فعالی  ر یف

 ها و ایاک  تاریخی فعالی  یوزه 12 تولید شیرینی و بیسکوی  و کیک 1

0 
جدز   به -تولید کاالهای نساجی آیا ه

 پوشاک
 ای ورزشیه های باشگاه فعالی  11

 ها فعالی  شهربازی 19 تولید پوشاک ۳

 ها شویی شس  شو و خشک 19 تولید کاالهای خز ار 3

 های یر انه و زنانه آرایشگاه 17 بافی باف و تالب تولید پوشاک کش 2

1 
فروشدی خواروبدار، لبنیدات، یدوا       خر ه

 غذایی و آجیل خشکبار
 ...های سونا و ها و سال  فعالی  گریابه 02

 های توریسصی و تفریحی ار وگاه 01 فروشی ینسوجات خر ه 9

9 
فروشددی پوشدداک، کاالهددای  خددر ه
 چریی

 های یسافرتی و تورها فعالی  آژانس 00

 های یربوط به نظاف  ساخصمان فعالی  0۳ شهری بی  -ونقل ریلی یسافر حمل 7

 ها های آیوزشی، کصابخانه فعالی  03 ونقل ریلی بار حمل 12

 های هنری تئاتر و نمایش فعالی  02 ونقل زیینی یسافر حمل 11

 های پس  و پیک فعالی  01 ونقل  ریایی یسافر حمل 10

 ونقل آبی  اخلی یسافر حمل 1۳
 ها آپارتمان و یسافرخانه هصل و هصل 09

 ونقل آبی بار حمل 13
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 یها تیفعالدر رسته  شاغالن یو جنس ییب سنکعداد و ترا(: 6) جدول

(درصد)دیده  وکار آسیب سبک  

هایی که بیشدصری  تعددا  یبصالیدان بده       یده  ر اسصان آسیش یها  یفعالبراساس رسصه 
افدزو ه تولیددی کشدور  ر     ارزش  رصدد  32 شدو   یید بینی  ویروس کرونا را  ارند پیش

هدای فعدالیصی  یگدر     تهران، تح  تأثیر کرونا ترار گرفصه اس  به عبارتی اگر ای  حوزه
 رصدد کداهش    32افزو ه تولیدی اسصان تهران  افزو ه نباشند، ارزش به تولید ارزش تا ر

 رصدی ای  اسصان از تولید کشور، اندازه اتصادا    01پیدا خواهد نمو  و با توجه به سهم 
و رفداه اتصادا ی    شده رصد کوچک  12واسطه تغییرات اتصاا ی اسصان تهران  تنها به

توجده و   ها نیدز تابدل   ای  یوضوع برای سایر اسصان. شد یر م به یخاطره کشانده خواهد
هدای ینصخدش نیدز بسدیار بداال       ها  ر سایر اسصان کننده اس  زیرا سهم ای  بخش نگران
 .اس 



 59/ کرونا و اقتصاد ایران 

 

شیوع ویروس کرونا،  ر حوزه اشصغال هر  و سم  عرضه و تقاضای بازار   رنهای  براثر
های اتصاا ی ینجر بده   عالی تعطیلی و کاهش سطح ف. گرفصه اس ترار  ریتأث کار تح 

تعدیل نیرو و کاهش تقاضای کار خواهد شد و عرضه کار نیز کاهش خواهد یاف ، زیدرا  
غیریسدصقیم بدا اتددایات     ،اندد و برخدی  یگدر    بدا بیمداری  رگیدر شدده     یسصقیما برخی 

نظدر   بندابرای  بده  . اندد   ا هخو یراتبصی و کاهش تعایالت، ساعات کاری خو  را کاهش 
. با کاهش نرخ یشارک  و کاهش اشدصغال یواجده خدواهیم بدو      1۳77 ر سال رسد  یی

شدت کاهش خواهد  اند به شده یصأثراز بحران کرونا  یسصقیما که  وکارهایی کسشفعالی  
تواند ینجر به بحدران بیکداری شدده و رفداه      وکارها یی کاهش فعالی  ای  کسش. یاف 

ر اید  ییدان بیشدصری  ضدربه اتصادا ی را       . ترار  هد ریتأث خانوارهای زیا ی را تح 
و کدارگران   فروشان  س یانند ) کسانی یصحمل خواهند شد که  ارای شغل  ائم نیسصند

وکارها کاهش یابد،  رآیدهای یالیاتی  ول  نیز کاهش  هرچه فعالی  کسش (.ساخصمانی
اتصادا ی و   های سصانی از فعالی  های یالیات ظرفی  کاهش بهبنابرای  با توجه . یابد یی

 یده و  وکارها و افرا  آسیش برای حمای  از کسش یور نیازکاهش تیم  نف  و اتدایات 
همچنی  افزایش یخارج  ول   ر حوزه بهداش  و  ریان، کسری بو جه  ول  تشددید  

با توجه به ای  یوضوع و افزایش نقدینگی، تورم نیز روند صعو ی بده خدو    . خواهد شد
 .خواهد گرف 

 :دیده وکارهای آسیب ایی برای حمایت از کسبپیشنهاده
 آن بدرای  اعصبداری  یثسسدات  و ها بانک توسط گر ش  ر سریایه تسهیالت اعطای 

 را خدو   (های چک)  یون پر اخ  توان فروش کاهش  لیل که به ییها بنگاه از  سصه
 نددار ،  وجدو   ایدران   ر کده  ها بنگاه گر ش  ر سریایه ییال تأیی  شیوه یک .ندارند

 تواندد  یی که اس  (Revolving Loan) سررسید بدون (وام) تسهیالت اعطای

 یینفد  شدوک  بصوانندد  تدا  شو  یی  ا ه ها بنگاه به تسهیالت ای  .گیر  ترار یور توجه
 .کنند یدیری  یشکل رفع زیان تا را هایشان چک و تقاضا

 1۳79 آذریاه  ر آن  سصورالعمل که (یولد اعصبار یگواه) گام اوراق ظرفی  از اسصفا ه 

 های بنگاه زنجیره ییال تأیی  برای تواند یی گر ید، ابالغ اعصبار و شورای پول توسط

 بدازار  ابزار یک عنوان به گام، یولد اعصبار یگواه .ترار گیر  یور توجه یخاوص بخش
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 بدرای  را جدیدی تسهیالت و سریایه، پول بازارهای  ر وانصقال نقل تابلی  با و یحور

 بریبندای  آن تولیدکنندگان براساس که کند یی فراهم تولیدی های بنگاه صباراع تأیی 

 یگدواه  تضدمی   و انصشدار   رخواسد   عایل بانک از واسط و اولیه یوا  خرید فاکصور
  ارندده  . هندد  یی تحویل اولیه یوا  فروشنده بنگاه به و کر ه سررسید  ر یولد اعصبار

 اولیده  یدوا   فروشدنده  به یا  ار  نگه خو  نز  آن سررسید زیان را تا یگواه تواند یی

 .کند تنزیل سریایه بازار  ر یا  هد تحویل خو 

 هدا  آن تأیی  زنجیره  ر که یکاالهای از  سصه آن یگمرک عوارض و ها نهیهز کاهش 

 .اس  شده کمبو   چار بازار  ر ها آن عرضه ایجا شده یا اخالل
 برای شهری خدیات سایر و گاز برق، آب، ،یخدیات تبوض پر اخ  زیان یدت تمدید 

 . یده آسیش وکارهای کسش و اصناف

 ییدال  تدأیی   یهدا  روش سدایر  و (اوراق انصشار) سریایه بازار های ظرفی  از اسصفا ه 
  ر تسدهیل  همانند اتصاا ی، واحدهای ینقدینگ تأیی  برای ییها روش اتخاذ جه 

 ییدال  یثسسدات  توسدط  هدا  بنگاه ی ریافصن یها حساب و اسنا  تنزیل یا اوراق انصشار
 .1۳77 سال خدی  برای یا کاال فروش پیش یا سلف یها روش از اسصفا ه یا و یجاز

 بدا  کده  ی ولصد  یها شرک  یا  ول  با ترار ا  طرف های شرک  ترار ا  یدت تمدید 

 .نمایند عمل خو  تعهدات به اند نصوانسصه بازار حاکم بر شرایط به توجه

 بدرای  1۳77 نیمده اول سدال   یربدوط  کارفریدا  سدهم  بیمده  حق از ینیم یبخشو گ 

 کدار  نیدروی  تعددیل  عدم به یشروط اصناف، و یخاوص بخش های اتصاا ی بنگاه

 بنگداه  انگیزه که باشد یحمایص باید حمای ، تری  نوع توضیح اینکه یهم .بنگاه توسط

 اهشکد  بده  ینجدر  که یحمایص ییعن  هد، کاهش را کار نیروی اخراج و تعدیل برای

 .شو  (کارگران تعدیل عدم به یشروط) کارگر سربار هزینه

 اتسداط   رخادوص  (1۳77 نیمده اول سدال   پایان تا) چهاریاهه تنفس ارائه و ایهال 

  ر کده  یشدرایط  بده  یشدروط  اصناف، و یخاوص بخش اتصاا ی یها بنگاه یبانک

 .شو  یی ذکر ا ایه
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 یینقضد  1۳77 نیمه اول سال انپای تا) کار یا کسش یجوزهای کلیه تجدید یا تمدید 
 بده  نیداز  بدون و وکار کسش صاحش تخلف عدم به یشروط  وره، یک برای ،(شو  یی

 .ییالیات پر اخ  یگواه اخذ به نیاز بدون و ی ولص به ا ارات یراجعه

 تدانون  چهدارم  بداب  از نهم فال یوضوع یاجرای عملیات کلیه شدن یوتوف االجرا 

 .1۳77.21.۳1 تاری  تا (لیاتیا وصول) های یسصقیم یالیات

 یدا  صددور  جهد   ییالیدات  یبدده  پر اخ  ترتیش یا پر اخ  یگواه اخذ به نیاز عدم 

 هدای  یالیدات  تدانون  (191) یدا ه  یوضوع یحقیق اشخاص وکار پروانه کسش تجدید

 .1۳77 سال نیمه اول پایان تا یسصقیم

 یهل  همچنی  و یطالبه برگ و تشخیص برگ به اعصراض یهل   وبرابری افزایش 

 (.گر   یی یا شده ابالغ 1۳77 سال یاهه 1) ییالیات ایور ا اره یرسیدگ

 تجمیدع  بده  یوسدوم  تدانون  عوارض و یالیات یبده نشده پر اخ  جرائم یبخشو گ 

تداری    تدا  عدوارض  و یالیدات  اصدل  پر اخد   شرط به 1۳79.12.00یاوب  عوارض
1۳77.27.۳2. 

 تدانون  (090) یدا ه  یوضوع یحسابرس شگزار تسلیم یهل  به یاه سه شدن اضافه 

 .1۳77 سال  ر های یسصقیم یالیات
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  پذیرپذیر  آسیشآسیش  وو  ضعیفضعیف  اتشاراتشار  ها ازها از   سصگاه سصگاه  حمایصیحمایصی  ارزیابی اتدایاتارزیابی اتدایات
 
 شکل جایعه بط   ر جمعی یها کنش از انواعی اینکه عالوه بر بحرانی های وضعی   ر

 یا یجموعه سیاسی، و اجصماعی  نها تری  اصلی عنوان به اند نیز یکلف ها  ول  ،ر یگ یی
 و یکسدو  از اجصمداعی  هدای  گدروه  حماید  از  بدرای  را گزینشدی  و همگانی اتدایات از

 بده  بدا توجده   .کنند طراحی  یگر، ازسوی هسصند آسیش یعرض  ر بیشصر که هایی گروه

 پذیر آسیش اجصماعی های گروه برای زندگی شرایط کشور،  ر 17 - کووید ویروس شیوع

 اجصماعی های حمای  گرو  ر ها آن اجصماعی حیات ا ایه و شده  شوار هرزیانی از بیشصر

 .اس  پایدار

 حماید   و رفداه  تدأیی   یسدئولی   یخصلفدی  هدای   سدصگاه  کشور  ر عا ی وضعی   ر

 کلی عملکر  بررسی و ارزیابی که  ارند برعهده را پذیر آسیش ضعیف و اتشار از اجصماعی

 حمدایصی  یهدا   سدصگاه  اتددایات  بررسی یجموعده  ایا طلبد یی را خاصی فرص  ها آن

 ارائده  و جهد  بازاندیشدی   کروندا  بدا  یبدارزه  بدرای  ضعیف اتشار از حمای   رخاوص

 غیر ولصی و  ولصی های  سصگاه راسصا ای   ر .اس  ضروری وضعی ، از روش  تاویری

 بنیدا   و هدا  یشدهر ار  ،(ره) خمیندی  ایدام  ایددا   کمیصده  کشور، بهزیسصی نظیر سازیان

 اتددایاتی  کشدور   ر 17 - کوویدد  ویدروس  شدیوع  از زیان اسالیی انقالب یسصضعفان

 :اند  ا ه صورت را حمایصی

 پذیر آسیب اقشار از حمایتی اقدامات و ها فعالیت اهم

 اتدایصی  یراکدز  بده  کشور بهزیسصی سازیان ازسوی تویان ییلیار  2.9 اخصااص 

 کنصدرل  و پیشدگیری  هدای   سدصورالعمل  یبرای اجدرا  یعصا ی ، بازتوانی و  ریان

 .تویان ییلیون پنج یرکز هر سرانه با 17 -کووید
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 روزی شبانه یراکز به کشور بهزیسصی سازیان ازسوی تویان ییلیار  03 تخایص 

 تویدان  هدزار  222 سدرانه  نفر، 39222 ظرفی  با و یعلوالن سالمندان نگهداری

 .نفر هر برای

 یبلدغ ) نیازیند افرا  از نفر ییلیون ۳ برای ل  و یعیشصی حمایصی بسصه اخصااص 

 .اجصماعی رفاه و کار تعاون، وزارت ازطریق( تویان هزار 122 تا 022

 طرح  رخاوص بهزیسصی و سازیان تهران اسصانداری توافقنایه اجرای. 

  سالی  از حفاظ  برای کشور بهزیسصی سازیان به تویانی ییلیار  2 یبلغ کمک 

 .اسالیی انقالب بنیا  یسصضعفان ازسوی کرونا  ربرابر کار کو کان

  کمیصده  یدد جویان  برای تویان ییلیار  ۳2 که تویان ییلیار  32 یبلغ اخصااص 

 بهداشصی یها بسصه تهیه جه  سازیان بهزیسصی برای تویان ییلیار  12 و ایدا 

 .اسالیی انقالب یسصضعفان بنیا  ازسوی کرونا  ربرابر یراتبصی و

   تهران شهر اری  رخواس  به را تویانی ییلیون یک یبلغ هدیه فانیسصضع بنیا 

 کروندا  بدا  یقابلده   ر (س) زهدرا  و بهش  پسماند کارگر و پاکبان نفر 3222 برای

 .اس  کر ه پر اخ 

   پُرخطدر،  ینداطق  کدر ن  ضددعفونی  بدرای  جهدا ی  های گروه از کایل حمای 

 بنیدا   ازسدوی  کشدور یحدروم   ینطقده  13 اولوید   با یر م آیوزش و غربالگری

 .اسالیی انقالب یسصضعفان

  0 حددو   ییزبان که کهریزک آسایشگاه ترنطینه و کرونا ویروس شیوع  نبال به 
 ۳ یبلغ یسصضعفان بنیا  اس ، یعلول نخاعی و اس.ام بیمار یعلول، سالمند، هزار

 .اس  کر ه اهدا آسایشگاه ای  به را تویان ییلیار 

   ضدایعه  یعلوالن نفر هزار 32 حساب به تویان ییلیار  12 یبلغ یسصضعفان بنیا 

 و بهداشدصی  اتدالم  تهیده  یندزل بدرای    ر یسدصقر  شددید  خیلدی  و نخاعی شدید
 تخادیص  کشدور  بهزیسصی سازیان ازطریق کرونا از پیشگیری جه  ضدعفونی

 .اس   ا ه

 هدا،  خانده  گدرم   ر کروندا  غربدالگری  تس  انجام نظیر اتدایاتی تهران شهر اری 

 خانه گرم تمام  ر سطوح تمام یسصمر ضدعفونی و سصا ی نیروهای تمایی شآیوز
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و   ریدانی  خددیات  ارائده  و لیدزری  سدنج  تدش  به یراکز تمام تجهیز سرا، سایان و
 و زبالده گدر    و خیابدان  و کدار  کو کدان  به بهداشصی های بسصه توزیع و آیوزشی
 اتشار از حمای  ه  رج زباله را تفکیک گاراژهای و گو ها  ر پزشکی تیم حضور

 .اس   ا ه صورت پذیر آسیش

  حفد   و خدو یراتبصی  بده  شهروندان  عوت و بهداشصی خدیات و ها هیتوص ارائه 

 هدای  رسدانه  و نهدا   هدای یدر م   سدازیان  ازسدوی  اجصمداعی  گذاری فاصله تاعده

 .اجصماعی

 کشور در گرفته صورت حمایتی یسازوکارها درخصوص تأمل قابل نکات

 یاهید   به کرونا ویروس بحران یخصلف تبعات یاندگاری و اثر شدت که ازآنجایی 

 هدد   یدی  نشدان  ها یافصه اس ، ها یرتبط  ول  واکنش سرع  و ها سیاس  نوع و
  ول  تأخیر و ضعف و نبو ه روشنی اجصماعی سیاس  تابع گرفصه صورت اتدایات

 یندع  یدل تب از) یوتدع  بده  و الزم اتددایات  انجدام  و ضروری یها یریگ میتام  ر

 الزم پیشگیرانه های آیوزش شهری، ارائه برون و شهری  رون غیرضرور تر  های

 ،(غیره و ها خانمان بی برای یوت  اسکان کر ن فراهم آسیش، یعرض  ر اتشار به
 اتشدار  و پدایی   هدای  الیده   ر ویدروس  ای  یاندگاری و اثر افزایش شدت باع 

 .اس  شده جایعه ضعیف

 و یحدروم  اتشدار  و اجصمداعی  هدای  آسدیش  حدوزه  مدایصی ح یها  سصگاه ییان از 
 ،(ره) خمینی ایام ایدا  کمیصه کشور، بهزیسصی سازیان صرفا  کشور  ر ریپذ شیآس

 اید   طدی  نها  یر م یها سازیان و اسالیی انقالب یسصضعفان بنیا  و شهر اری

 یسدئول،  نها هدای  خدالی  جدای  کده   رحدالی  اندد،   ا ه انجدام  را اتددایاتی  روزها

 کده  اسد   یحسدوس « اجصماعی ایور سازیان»تبیل  از نظارتی و کننده ماهنگه

 نظارت و هماهنگی یدیری ، وظیفه (1۳72)کشور  اجصماعی شورای یاوبه بنابر

 . ار  برعهده را اجصماعی های حمای  و ها آسیش حوزه های  سصگاه بر

  اتشدار  از حماید   بده  یربدوط  ایدور  انجام  ر نظارتی و کننده هماهنگ نها  نبو 

 های حمای  هدفمندی عدم یوازی کاری و پراکندگی، باع  پذیر، آسیش و ضعیف



 65/ کرونا و اقتصاد ایران 

 

 و اجرایی یها  سصگاه برنایه یحوری گرو  ر نقیاه ای  رفع .اس  شده اجصماعی
 .اس  نظارتی و یدیریصی شدن نها های فعال

  و عملیداتی  ینسدجم،  برنایده  هدا   سدصگاه  کندونی،  بحدران  شرایط  ر  ریجموع 
 اجصمداعی  حماید   آسیش برای یعرض  ر و ضعیف اتشار شناسایی  ر ییشخا

 بعضدا   کده  اسد   شدده  ای کنندده  خنثدی  و ضعیف اتدایات یوجش ایر ای  .ندارند

 برای را یالی حمای  یسصضعفان بنیا  که زیانی برای یثال .ندارند را الزم پوشش

 افدرا   صدرفا   هدیده  اید    هدد  یی تخایص شهر اری به فروشان  س  به هدیه

 و نیسدصند  پروانه  ارای که  یگری فروشان  س  و شو  یی شایل را  ارای پروانه
  یگدر  ازسوی. ر یگ ینم ربر  را هسصند ویروس بیشصر ابصالی و آسیش یعرض  ر

 صدرف  چگدونگی   رخادوص  را یشخادی  و عملیداتی  برنایه بهزیسصی سازیان

 و کدار  کو کدان  سدالی   حفد   جهد   بنیا  یسصضعفان ازسوی تخایای اعصبار
 یحددو   اسدصانداری  همکاری با را خو  اتدایات یجموعه و کند ینمخیابان اعالم 

 بخش البصه .اس  نمو ه خالصه خیابان و کار کو کان ضربصی آوری جمع به طرح

 از گدروه  اید   ینطقدا   و عمویی نیسصند انظار  ر و ها خیابان  ر کار کو کان اعظم

  یده حوزه ای  یصولی عنوان به بهزیسصی سازیان یها یزیر برنایه  ر نیز کو کان

 یشدخص  عملیاتی برنایه یک از تابعی  عدم گف ، توان بنابرای  یی .اس  نشده

 .اس  یشهو  ها  سصگاه اتدام نحوه  ر
 تأکیدد  آن بدر  کروندا  ویدروس  بدا  یواجهده   ر کده  راهبر هایی تری  یهم از یکی 

 بر سالی  نظام ایروز تأکید . اس «یخودمراقبت»به شهروندان  عوت ،شو  یی

 تاعدده  حف » رخاوص  ایا گرف ، نیک فال به باید را پیشگیری و خو یراتبصی

 رویکر ی ایروز به تا سالی ، نظام کر  خاطرنشان باید« یاجصماع گذاری فاصله

 زندگی سبک رفصارهای پیشگیرانه، از جایعه افرا  از بسیاری و  اشصه یحور  ریان

 صدرف  تأکید رسد یی به نظر ندارند لذا کافی آگاهی و یراتبصیخ و یحور سالی 

 طبقدات  همه برای کرونا ویروس شیوع بحرانی لحظات  ر راهبر  خو یراتبصی بر

 روسصانشدینان  یانندد )اجصمداعی   یهدا  گدروه  و طبقدات  همده  زیرا .نیس  صحیح

 ری،شده  خددیات  کارگران ،سوا ان کم و سوا ان بی ،یا هیحاش یناطق و  ورافصا ه
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 فرص  (غیره و فروشان  س  و کار سالمندان و خیابان، کار کو کان ،ها خانمان یب

 صدرف  ر  خدو یراتبصی  ترویج دیتر  یب. ندارند خو یراتبصی برای یکسانی توان و

 تواندد  نمدی  هسدصند،  خدو   از حمای  و یراتب  برای سریایه فاتد که طبقاتی بی 

 اهمید   بدا  یدر م  اجصماعی و ولی  فر ییسئ که اندازه همان به زیرا .باشد یثثر

 چراکه اس ، حیاتی نیز  ول  بیشصر یریپذ  ییسئول ،شو  یی ترویج ایروز و اس 

 خور ه گره  ول  یها اس یس به همیشه از بیش یر م روزیره روزها، زندگی ای 

 .اس 

 رغدم  بده  کده  اس  آن از حاکی کشور بحرانی شرایط  رخاوص تاریخی تجارب 

 اجصمداعی  حمای   رجه  ازسوی جایعه ها بحران یواتع  ر که جمعی یها کنش

 عادم  و منساجم  برناماه  نباود  دلیال  باه  اماا  گیارد  مای  صدورت 

 بده  یحدو  صرفا  جمعی ای  اتدایات حمایتی، یها برنامه یافتگی سازمان

 و یهدارت افزایدی   کده  اجصمداعی  حماید   سدیکل  و شدو   یدی  هدا  بحدران  یواتع
 از حماید   چگونگی کنونی شرایط  ر یاند لذا یی ماماس  نات افرا  توانمندافزایی

 رو  یانصظداری  ایدا  اسد    شدوار  و سدخ   زیدانی  هدر  از بیشصر ریپذ شیآس اتشار

 بده  یعطدوف  خدو  را  یهدا  کدنش هدا و   ، برنایده هدا  شهیاندحمایصی،  یها  سصگاه

 فدر   بازگشد  یجدد    آن نصیجده  کده ) نکنندد  یقطعدی  و یددت  کوتاه یها برنایه

 بدا  را اجصمداعی  یهدا   ید حما چرخده  و (شو  خو  گذشصه وضعی  به ریپذ شیآس

 یسئول های  سصگاه آیدن کار پایه و نها  یر م یها سازیان ظرفی  از ییند بهره

 کار خو   سصور  ر را پایداری اجصماعی های حمای  و نمایند تکمیل زیینه ای   ر

 . هند ترار
 اتشدار  از هدا  آن اجصماعی حمای  یچگونگ و حمایصی های  سصگاه های فعالی  اهم یرور

 نها هدا  و ها  سصگاه همه که اس  آن از کنونی حاکی شرایط  ر پذیر آسیش و  س  یته

 از گرفصده  صدورت  اتددایات  حدال،   رعی  کنند حمای  نیازیند اتشار از که اند کر ه سعی

 یداهیصی  اتدایات  یگر ازسوی و نبو ه روشنی و یشخص اجصماعی سیاس  تابع سو یک

 و کنندده  هماهندگ  نها هدای  ضدعف  عدالوه،  بده  .اندد   اشصه و ینفعالنه پسینی تأخیری،
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 شدده  اجصماعی های ناپایداری حمای  و هدفمندی عدم یوازی کاری، به ینجر نظارتی،

 تا روزیره زندگی بسصر  ر کرونا  هند، یی نشان تجربی های  ا ه و شواهد که چنان .اس 
 یعدرض   ر و ضعیف اتشار شو  یی باع  وضعی  ای  ومتدا. بو  خواهد یاندگار ها یدت

  یگدری  رخدا های  ر ناک و  اشصه کمصری آوری تاب ویروس ای  با یواجهه  ر آسیش

  ر بازاندیشی ضم  تامیم گیران، یجموعه اس  الزم رو ازای  .باشد  اشصه به همراه را

 از و نمایند ابداع نونیک شرایط با یصناسش جدیدی سیاس  شده، انجام اتدایات و ها رویه

 گدرو   ر نقیاده  اید   چراکه رفع کنند پرهیز غیرکارشناسی تعجیلی تأخیری یا اتدایات

 راسدصای   ر نظارتی یدیریصی نها های شدن فعال و اجرایی های  سصگاه برنایه یحوری

 .اس  اجصماعی های هدفمندسازی حمای 
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  بو جه  ول بو جه  ول   بخشبخشکرونا و کرونا و 
 

 ر بودجهاثرات شیوع کرونا ب
را  شدور ک یاتصادا   ابعدا   همده  1۳79 اسفندیاه یابصدا از دیجد روناک روسیو گسصرش
د، ید تول اهشکد  اشدصغال،  اهشک ها، بنگاه یبرخ یلیتعط .اس   ا ه ترار خو  تأثیر تح 
 بو جده  حدال،  بداای  .  سد    ار ازای  فهرسصی ا ایه و تقاضا اهشک د،یخر تدرت اهشک

  ار  عهده را بر اتصاا  بر یرونیب یها شوک نصرلک  یئولیس هک ینها  عنوان به  ول 

 .اسد   روندا کروس ید و گسدصرش  تبعات تأثیر تح  یاتصاا  فعال عوایل ریسا از شیب
 اهش خواهدد کد   ولد   یاتید یال ی رآیدها د،یتول و ها  یفعال اهشک با ییسو از چراکه

 و یو بهداشص کیپزش های هزینه پوشش چون یفیوظا به توجه با گری  یسو از و اف ی
 وعیشد  یجهان سازیان بهداش  هکنیا به توجه با .اس  یواجه یخارج شیافزا با یصیحما

  ر  ولد   هدای  هزینده  رسدد  یید  نظر به  انسصه یجهان یریگ همه ای یپاندی را یماریب

آسدیش   لید تحل بدا  بخدش   ید ا  ر .اف ی خواهد شیافزا ای فزاینده طور به ندهیآ یها یاه
 تبعدات  از  ولد   بو جه یریپذ شیآسزان یی ینیب شیپ به  ول  و جهب  یوضع شناسانه

  رآیدها  یوضع از یریتاو ابصدا ای  رهگذر، از .شو  یی پر اخصه روسیو  یا یاتصاا 

 شو  یی تالش و سپس شو  یی ارائه رانیا به روناک روسیو ورو  از تبل  ول  یخارج و

 روندا ک وعیشد  از یخارج  ول  و یاتیالی ی رآیدها ،ینفص ی رآیدها یریپذ شیآس زانیی

 .گر   لیتحل
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 وضعیت بودجه دولت در دوره شیوع کرونا

 یواگدذار  و  رآیددها  ،یا هیسدریا  یهدا  یدی  ارا یواگدذار  شایل کیکتف به بو جه ینابع
 سدال   ر یاتید یال ی رآیددها  رشد ،یا بو جهبراساس یحاسبات  .اس  ییال یها یی ارا

م ییسصق یها اتییال را  رصد 22.0 یوصول یها اتییال لک از و اس  شده اسصهک 1۳79
 . هند یی لکیتش میریسصقیغ یها اتییال را  رصد 37.9و 

 ولد    ر کد عمل  ر  ائمدی  بو جده  یسدر ک وجو  از کیحا شورک بو جه  یوضع یبررس
  ید ا و بدو ه  یواجه بو جه یسرک با گذشصه همواره یها سال  ر  ول  یعبارت به .اس 
 نف ، م یت  یوضع یانند یخارج عوایل طیتأثیر شرا تح  وبیش کم زین بو جه یسرک

 عوایل  یهمچن و ینفص یها میتحر و (رونق ای یو ک  ریوضع) اتصاا  بر مکحا طیشرا

  رآیددها،  خلدق  ییتواندا  و اتصادا   یهدا   یظرف به زانیر بو جهتوجه  عدم یثل ی اخل

 رفصدار   یهمچند  و یجدار  یهدا  نهیهز ناپذیری انعطاف شده، بینی پیش ینابع برآور  شیب

 تأیی  یسئول عنوان نها  به  ول  یبرا روناک وعیش ،یطی  شرایچن  ر .اس  بو ه  ول 

  خلدددق یدیدددجد فیوظدددا جایعددده، افدددرا  آحدددا  یرفددداه اجصمددداع
 بار گذشصه، یجار یها نهیهز بر عالوه هک بو  آن خواهد ییعنا به یوضوع  یا .کند یی

 اتددایات  حجدم  بده  بسدصه   یبندابرا  .شدد  خواهد وضع  ول  بر  وش یبزرگ یا نهیهز

 .شد خواهد بزرگ 1۳77 سال  ر  ول  بو جه سم  یاارف یصیحما و رانهیشگیپ
 یکی همواره، ،یگاز عاناتیی و ینفص های فرآور ه گاز، نف ، فروش از حاصل ی رآیدها

 ، یجموع1۳79 لسا بو جه تانون  ر .اس  بو ه  ول  بو جه ی رآید ینابع تری  یهم از

 یهدا  یی ارا یواگذار از حاصل ینابع +  رآیدها)  ول  یاخصااص و یعموی ی رآیدها

 الید ر ییلیار  هزار 2022 حدو  (ییال یها یی ارا یواگذار از حاصل ینابع + یا هیسریا

 عندوان  بده ) ینفصد  یهدا  فدرآور ه  و نفد   از حاصدل  یندابع  سهم زان،یی  یا از هک بو ه

 هزار 12۳2.9حدو   (یا هیسریا یها یی ارا یواگذار از حاصل ینابع ربخشیز تری  یهم

 بو جده  ی رآید یوابسصگ ،1۳79 سال هک گف  توان یی  رواتع .اس  بو ه الیر ار یلیی

  ر .اس   رصد 07.3 حدو ا  ینفص های فرآور ه و نف  صا رات از حاصل ینابع به  ول 

 هدزار  21۳9.۳ ول   یاخصااص و یعموی ی رآیدها یجموع ،1۳77 سال بو جه حهیال
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 نشدان  را رشدد   رصدد،  9.3 حددو   1۳79 سال به نسب  هک شده بینی پیش الیر ار یلیی

 ار یلیی هزار 390.7آن  یها فرآور ه و نف  از حاصل ینابع سهم حهیال  یا  ر . هد یی

 لدذا .  ار  یینفد  رشدد  1۳79سدال   به نسب   رصد 19 از شیب هک شده بینی پیش الیر

بده یندابع حاصدل از نفد  و       ولد   بو جده  ی رآیدد  یوابسدصگ  حده، یال  ید ا اسبراس
 نفد   سهم یالحظه تابل اهشکرغم  به.  رصد خواهد بو  9.1های نفصی حدو ا   فرآور ه

 کاند یقدار  یهم تحقق ی ول  برا هک رسد یی نظر به  ول ، بو جه ی رآیدها لک از
 سدهم  اگدر  یحصد  شدده،  انجدام  حاسباتبراساس ی رایز اس ، یواجه یبزرگ چالش با زین

 باشدد،  هکبشد  هدر   ر  الر 22 نفد   م یت و شو  لحاظ  رصد 02 یتوسعه یل صندوق

 ینفصد  های فرآور ه و نف  هکبش هزار 122 از شیب صا رات به زان  رآید،یی  یا تحقق
 .بو  خواهد  ریجموع، تقریبا  نایمک  ها میتحر  یوضع به توجه با هک اس  وابسصه
 حید   از را  ولد   ی رآیدد  یندابع   یوضدع  نف ، یجهان بازار ریاخ تحوالت بی ،  رای 

 و اهش تقاضاک شد، گفصه تر پیش چنانچه .اس  ساخصه تر پیچیده ینفص ی رآیدها تحقق
 یحدو  نفد   صا رات تواند یی پالس کاوپ نشس  س کش از یناش نف  عرضه اضافه

فدرض   بدا  یحصد  گدر ی  طدرف  از و ندک یواجه لکیش با هم را یمیتحر طیشرا  ر رانیا
 صا رات نف  یحل از  ول   رآید نف ، م یت اهشک  لیل به نف  صا رات زانیی ثبات

 را بدر  نفد   بازار ریاخ تحوالت یینف اثرات فوق یوار . اف ی خواهد توجهی تابل اهشک

  ید از ا زید ن ییثبص اثرات حال، باای  . هد یی نشان  ول  بو جه  یوضع و رانیا اتصاا 
صدا رات   شیافدزا  انکد ای و  یبنز ی اخل یارف اهشک آن و اس  تاور تابل تحوالت

 کشدور   ر روندا ک وعیش  لیل به ی اخل یسفرها زانیی هکنیا به توجه با واتع  ر .اس  آن
 ار  ا ایده   یبنز یارف اهشک  ،یوضع شدن یتا عا  رو  یی انصظار اس ، افصهی کاهش
 ی رآیددها  اهشک از یبخش ،(رصورت وجو  یشصری )  یبنز صا رات با  ول  و باشد
 دید با زید ن یدور    ید ا  ر البصه .ندک جبران را 1۳77 سال بو جه  ر شده ینیب شیپ ینفص
 یارز ی رآیددها  از یبخشد  خدام،  نفد   و  یبنز م یت ی لیل وابسصگ به هک شد ا آوری

 روندا ک وعیشد  یینفد  اثدرات  جزء زین ایر  یا و ابدی یی اهشک  یبنز صا رات از حاصل

 .شو  یی بندی طبقه
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 ودکا ر دلیال  باه  اقتصاد شدن کوچک به توجه با منابع ازلحاظ درمجموع

 افات  و نفات  یبرا تقاضا اهشک رونا،ک روکیو یرونیب کاز شو یناش

 د،یا تول یتیحما یها استیس و اقدامات ینار برخک در نفت متیق دیشد

 پرداخات  قیا عوت رینظ چنینی دولت این اقدامات یبرخ تاکنون که چنان

 در دولت منابع بودجه سمت در اهشک انتظار است، شده اعالم ها اتیمال

 یعنا ی شاده،  رکا ذ تیوضاع  دو مجماوع  .داشت میخواه را 2311 سال

 بودجاه  یسار ک یاحتمال بروز یمعنا به منابع اهشک و مخارج شیافزا

 بوده آن شاهد رانیا اقتصاد از آن چیزی است که تاکنون تر بزرگ اریبس

 .تاس
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  بندیبندی  جمعجمع

  
بدر  . ای  ار   هد اثرات کالن اتصاا ی ویروس کرونا ابعدا  گسدصر ه   ها نشان یی ارزیابی
عرضه، تقاضا و عدم اطمیندان نسدب     یحور، کرونا از سه شده های انجام پژوهشاساس 

هدای اتصادا ی    بنددی کدل فعالید      سصه حال  رعی . کند به آینده، به اتصاا  حمله یی
های  طور یسصقیم بر فعالی   هد ای  ویروس بیشصری  اثر ینفی را به ان ییکشور نیز نش

فروشی و به لحاظ اتصاا ی اثر یثب  بر صدنایع تولیدد  ارو  اشدصه     فروشی و خر ه عمده
 .اس 

 کرونا بر کانال عرضه تأثیر( ال 

جهدانی، توتدف    تدأیی   ر زنجیدره   توجده  تابدل  اخدالل ایجدا    از طریدق ویروس کرونا 
هدای بخدش    ها و رکو   ر بسیاری از فعالی  های اتصاا ی و بسصه شدن کارخانه  فعالی

و  وییدر  یدرگ از طرفی با توجه به اثر .  هد خدیات، عرضه اتصاا  را تح  تأثیر ترار یی
وری نیروی کدار، شدوک  ر    کاهش نیروی انسانی و اثر بیماری بر کاهش فعالی  و بهره

ون افزایش اخراج و بیکداری نیدروی کدار، نصدایج     نصایجی چ. شو  طرف عرضه ایجا  یی
 .بینی  ر ای  خاوص اس  تابل پیش

 کرونا بر کانال تقاضا تأثیر( ب

های تجاری  شیوع ویروس کرونا کاهش زیا ی  ر یسافرت  رنصیجه ر بخش تقاضا نیز 
ونقل، کداهش  ر خددیات آیوزشدی و     های یرتبط با حمل و گر شگری، تقاضای فعالی 

ای  تغییر  ر تقاضا ناشی از تغییدر  ر  . افصد یی و خدیات تفریحی اتفاق ییکاهش سرگر
انصظدار  . تغییدر الگدوی یادرف اسد       رنصیجهکننده به  لیل ترس و  ترجیحات یارف

 .کاهش سرع  گر ش پول باشد ،رو  نصیجه کالن ای  کاهش تقاضا یی

  



 73/ کرونا و اقتصاد ایران 

 

 ها اطمینانعدم  تقویتکرونا بر  تأثیر( ج

ایجا  عددم اطمیندان نسدب  بده آیندده       از طریق هد ویروس کرونا  ها نشان یی ارزیابی
تاددمیمات یددرتبط بددا  تددأخیراتصاددا  سددبش کدداهش  ر یاددرف کاالهددا و خدددیات و 

 پیشدروی افزایش ترس جهدانی و عددم اطمیندان     ،به عبارتی. گذاری خواهد شد سریایه
 تدأثیر . اندداز   یدی  تدأخیر گذاری را به  گذاران  اخلی و خارجی، تامیمات سریایه سریایه

 زیانی که وره اول ، شو  به  و  وره تقسیم یی طورکلی بهویروس کرونا بر اتصاا  ایران 
ویروس کرونا به ایران نیز وار   زیانی کهویروس کرونا وار  ایران نشده بو  و  وره  وم 

 تدأیی   ر  وره اول با کاهش ییزان تولید  ر چدی  و بده  نبدال تضدعیف زنجیدره      . شد
ای چیندی  ر   هدا و کاالهدای واسدطه    ، ییزان تولید تمایی صنایع وابسصه به نها هجهانی

تری  شریک تجداری ایدران بده لحداظ وار ات از      چی  یهم. سایر کشورها کاهش یاف 
بنابرای  هرگونه کداهش تدوان یدالی کشدور  ر وار ات یدا کداهش تیمد         . ایران اس 

یش بده تجدارت و  رآیددهای ارزی    طور یسصقیم سدبش آسد   کاالهای وار اتی  ر چی  به
ویدروس کروندا  ر چدی  رو بده اتمدام اسد ،        یسدئله  ازآنجاکده البصده  . شدو   ایران یدی 
پس از کاهش بداز ه   ،ویروس کرونا را حل کند یسئلهتر  ایران بصواند سریع که  رصورتی
ایکان برگش  و حصی بهبو ی سریع برای جبران رکو های تبلی  ر برخی  ،برای یدتی

 .وجو   ار  ها بخش
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