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ست. اگذرد و این روزها دیگر تمام جهان درگیر این بیماری شده چند ماهی است که از آغاز شیوع بیماری کرونا می

ها نها اثرگذار بوده است. تأثیر کرونا محدود به حوزه سالمت و بهداشت انساکرونا بر بیشتر شئون زندگی انسان

ج کرده است و تأثیرات این سبک بر زندگی کنونی مردم و نتاینیست. سبک زندگی جدیدی که کرونا بر بشر تحمیل 

تواند ایفا و آثار موقت و دائمی آن و نقشی که در تحوالت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی آینده می

ند و مندان و دولتمردان را بر آن داشته است که با دقت به این پدیده بنگرکند، اندیشمندان، پژوهشگران، عالقه

 تحوالت و آثار آن را رصد و تحلیل نمایند. 

سب های مهمی است که کرونا بر آن اثر زیادی گذاشته است. بیماری کرونا در بیشتر کشورها کاقتصاد یکی از بخش

ی رضه و تقاضاها را به تعطیلی کشانده است. به دنبال کرونا، عو کارها را با اختالل مواجه کرده و در موارد بسیاری آن

 کل اقتصاد کاهش یافته است و این به معنای وارد آمدن ضربه سنگین به تولید، اشتغال، رشد اقتصادی، معیشت

در پی  مردم، تجارت و بازرگانی و هر چیزی است که به اقتصاد مرتبط است. این اتفاقات می توانند نتایج وحشتناکی

اشت و آن هستند تا بتوانند در کنار توجه به موضوع بهدداشته باشند و از این رو دولت ها به طور جدی به دنبال 

ر ایران سالمت مردم، بر مشکالت اقتصادی ناشی از کرونا نیز غلبه کنند یا تبعات منفی آن را به حداقل برسانند. د

 نیز کشور پیش از کرونا در وضعیت اقتصادی نامناسبی قرار داشت و بیماری کرونا ضربه دیگری بر شئون مختلف

یاری از تصادی کشور وارد کرد. در این شرایط عالوه بر اظهارات و تصمیمات نهادها و  مقامات اجرایی کشورها، بساق

های اقتصادی های داخلی و خارجی، اقدام به رصد و ارائه تحلیلها، اساتید، صاحب نظران و سازماناندیشکده

قات کنند. با توجه به اینکه سرعت تحوالت و اتفاا میشوند و بازتاب پیداند که هر روزه منتشر میمتعددی نموده

ها و ارشآید؛ تعداد گزمربوط به کرونا زیاد است و هر روز اطالعات بیشتری درباره آن و آثاری که دارد، به دست می

یری اگنظرات منتشر شده زیاد است و هر مطلب نیز حاوی نکات جدیدی است. بنابراین با توجه به ابعاد گسترده و فر

ت های مختلف به طور مستمر در جریان تحوالکه این بیماری در سراسر کشور دارد، الزم است همه مسئوالن در رده

 اقتصادی مربوط به کرونا قرار بگیرند و آن را در تصمیماتشان لحاظ نمایند.

ی و خارجی و های داخلها، سازماننظران، اندیشکدههدف این گزارش ارائه مطالب منتشرشده توسط، صاحب

همچنین بیان تصمیمات و اظهارات مهم مسئوالن داخلی و خارجی در مورد مسائل اقتصادی ناشی از بیماری 

 کروناست. انتشار این گزارش به صورت هفتگی خواهد بود.
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 تحوالت کرونا در جهان

گان این نفر بوده است. تعداد کل درگذشت 2715614، برابر با 2020آوریل  23تعداد کل مبتالیان کرونا در جهان تا 

نفر و تعداد  558534آوریل برابر با  23تا  16نفر است. تعداد مبتالیان از  190422بیماری نیز تا همین تاریخ بالغ بر 

ار فوتی هز 50تال و حدود هزار مب 879می باشد. ایاالت متحده با آمریکا بیش از  45194فوتی ها در همین مدت نیز 

 با اختالف در صدر فهرست مبتالیان و درگذشتگان قرار دارد.

 تحوالت کرونا در ایران
ود را خنفر جان  612اند و نفر به کرونا مبتال شده 9031اردیبهشت(، تعداد  4فروردین تا  28طی یک هفته گذشته )

وع مبتالیان، نفر بوده است. مجم 12614یافتگان در این مدت نیز اند. میزان بهبوددر اثر ابتال ین بیماری از دست داده

بوده  نفر 64843و  5481، 87026اردیبهشت به ترتیب  4ها در ایران نیز تا روز پنچشنبه درگذشتگان و بهبودیافته

های تیفو اردیبهشت رسیده است. آمار 4نفر در  1030فروردین به  28نفر در  1606است. تعداد مبتالیان روزانه از 

ه نفر رسیده است. در این یک هفته آمار روزان 90به  92روزانه نیز طی این مدت با نوسان همراه بوده و از 

 نفر رسیده است. 1730تن به  2296بهبودیافتگان از 
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 معاونت پژوهش و فناوری سازمان بسیج دانشجویی

 

 نگاه به منابع داخلی

بررسی ابعاد اثرات ویروس -ز پژوهش های مجلس شورای اسالمی مرک  

 کرونا بر بخش مسکن

1399-01-27تاریخ انتشار:   

 https://b2n.ir/281941به آدرس تارنمای اینترنتی: 

های علمی است که پژوهش مجلس شورای اسالمی ایرانهای مجلس شورای اسالمی نهادی وابسته به مرکز پژوهش

دهد. این مرکز در تالش است تا بدور از ها و تصمیمات حقوقی و فناورانه انجام میریزیستفاده در برنامهالزم را جهت ا

 .های مختلف را به نمایندگان مردم عرضه کندطور مستقل نظرات کارشناسان حوزههای سیاسی و بهگیریجهت

ای و ارزیابی سیاست در مورد عدد مروری، مقایسههای پشتیبان متگزارش این مرکز از بدو پیدایش پدیده ویروس کرونا،

 است. داشته که تعدادی از آنها انتشار عمومی( حدود بیست گزارش تاکنون)کرده است هرکدام از این نکات تهیه

 

در این گزارش ضمن اشاره به مشکالتی که کرونا برای بشر به وجود آورده است، آثار کرونا بر بخش مسکن مورد 

 بررسی قرار گرفته است. در بخشی از این گزارش آمده است: 

 یلیتعط ،یاقتصاد یها تیفعال دیبه کاهش شد 1398کرونا در اسفندماه  روسیو وعیش یگسترش آن»

تعداد  یدرصد 24اثر خود را در کاهش  میمنجر شد که به طور مستق یت اقتصادمشاغل و کاهش تعامال

 1397 ماهکاهش نسبت به معامالت اسفند نیو همچن 1398شهر تهران نسبت به بهمن ماه  انهیمعامالت ماه

 دهد.یم شینما

تعداد معامالت  یرود روند کاهشیرودررو، انتظار م یکسب و کارها و به خصوص برخوردها یلیتعط با

و تعداد معامالت  متیق تیدر مورد تداوم وضع ینیب شی. پابدیهم ادامه  1399 نیدراسفندماه در فرو

خواهد بود، به نظر تداوم  ریکرونا متغ روسیو وعیمهار ش یزمان یوهایبر سنار یمبتنی ادیمسکن تاحد ز

کاهش  ایثبات تعداد معامالت و ثبات  ایبه کاهش  مایو کاهش کسب و کارها مستق یلیقرمز و تعط تیوضع

 ها در فصل بهار منجر شود. متیق

سال  یبها در دو ماه ابتدااجاره تیخانوار، تثب شتیمع بیرسد با توجه به آسیحوزه اجاره بها به نظر م در

باز  ریاخ یهادرصد سال 30تا  20 نیب یشیمحتمل باشد هر چند در ادامه سال احتماال به روند افزا 1396

 «خواهد گشت.

در ادامه این گزارش درباره عرضه )تولید( و تقاضای مسکن بحث صورت گرفته است. بر اساس این گزارش فعالیت 

های ساختمانی که به اجبار یا خودخواسته از اوایل اسفند تعطیل شده بود تا آخر فروردین دوام خواهد آورد کارگاه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


 

6 

 

اقتصادی اپیدمی کرونابسته رصد تحلیل و راهکارها حوزه   

 

درصد کاهش عرضه در نیمه نخست  10خواهد شد. با این وجود حدود و پس از آن عرضه به روال معمول نزدیک 

بینی خواهد بود. همچنین طبق این گزارش دو نوع تقاضای مسکن وجود دارد: مصرفی و قابل پیش 99سال 

ای. با توجه به افزایش قیمت مسکن طی دو سال اخیر، تقاضای مصرفی کاهش خواهد یافت و تقاضای سرمایه سرمایه

های خالی و چشم اندازهای کالن اقتصادی و اوضاع سایر بازارها خواهد تابع وضع قوانینی مثل مالیات بر خانهای نیز 

 بود.

در گزارش فوق در مورد آثار کرونا بر اشتغال حوزه مسکن نیز صحبت شده است. طبق این گزارش کمترین آسیب 

موس شده به فروشندگان کاال و مصالح ساختمانی ملبه تولیدکنندگان مصالح ساختمانی وارد شده است. آسیب وارد 

است و مشاغل خدماتی مرتبط با حوزه مسکن و بنگاه های خرید و فروش امالک آسیب قابل توجهی را متحمل 

 اند.شده

 ها عبارتند از:در انتهای گزارش نیز چند راهکار و پیشنهاد ارائه شده است که برخی از آن

 مستأجران شامل: ارائه گزینه های حمایتی به 

o امکان پرداخت وام استیجاری به مستأجران 

o بها امالک دولتی و نهادهای عمومیمعافیت یک ماهه اجاره 

o بها تمدید سه ماهه مدت قراردادهای جاری امالک دولتی و نهادهای عمومی بدون افزایش اجاره 

  پذیریآسیبماهه اقساط سازندگان و خریداران مسکن بر حسب میزان  6تا  3تنفس 

 تسریع ورود وزارت راه و شهرسازی به سازماندهی بازار استیجاری 

 های ساختمانی به میزان دو ماهبخشودگی حق بیمه کارگاه 
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 بررسی آثار اقتصادی شیوع -پژوهش های مجلس شورای اسالمی رکز م

  ویروس کرونا بر بخش کشاورزی ایران

1399-01-27تاریخ انتشار:   

 https://b2n.ir/861821به آدرس تارنمای اینترنتی: 

 

های علمی است که پژوهش مجلس شورای اسالمی ایرانهای مجلس شورای اسالمی نهادی وابسته به مرکز پژوهش

دهد. این مرکز در تالش است تا بدور از ها و تصمیمات حقوقی و فناورانه انجام میریزیستفاده در برنامهالزم را جهت ا

 .های مختلف را به نمایندگان مردم عرضه کندطور مستقل نظرات کارشناسان حوزههای سیاسی و بهگیریجهت

ای و ارزیابی سیاست در مورد عدد مروری، مقایسههای پشتیبان متگزارش این مرکز از بدو پیدایش پدیده ویروس کرونا،

 است. داشته که تعدادی از آنها انتشار عمومی( حدود بیست گزارش تاکنون)کرده است هرکدام از این نکات تهیه

 

های شورای اسالمی درباره اثر کرونا بر کشاورزی ایران دارای سه بخش اصلی است. بخش اول گزارش مرکز پژوهش

دهد. بخش دوم درباره اثر شوک ناشی از بحران کرونا بر زنجیره وضعیت کشاورزی در ایران ارائه میتصویری از 

تأمین محصوالت کشاورزی)مصرف، تجارت محصوالت کشاورزی، سایر آثار اقتصادی( است. بخش آخر نیز شامل 

 بندی و پیشنهادهای سیاستی است. جمع

کردند به واسطه نیاز گسترده ای که گمان میکه بر خالف تصور عدهدر این گزارش بر این نکته تأکید شده است 

دهد، شیوع بیماری کرونا بر این بخش اثر انسان به غذا، که بخش اعظم تولیدات بخش کشاورزی را تشکیل می

رونا بر ها تأثیرگذار خوهد بود. بحران کهای بخش کشاورزی نیز به مانند سایر بخشندارد، اما این بحران بر فعالیت

گذاری، پایین های اساسی همانند کمبود سرمایهبخش کشاورزی ایران در شرایطی که این بخش با مشکالت و چالش

 پذیری خواهد افزود.وری و ناکارآمدی بازار و تولید مواجه است، بر شدت آسیببودن بهره

 تصویری از وضع کشاورزی ایران

درصد  90های اقتصاد است و بیش از ترین بخشیران یکی از خصوصیهای این گزارش کشاورزی در ابر اساس داده

درصدی از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده  18درصدی از تولید کشور و  10آن کامال رقابتی است و سهم 

 درصد بوده 7.4رشد این بخش برابر با  98است. نرخ رشد بخش کشاورزی نیز بهتر از سایر بخش ها بوده و در سال 

 دهد.است. نمودار زیر نرخ رشد بخش کشاورزی ایران را طی یک دهه اخیر نشان می

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 نرخ رشد بخش کشاورزی طی یک دهه اخیر -1شکل 

 1398منبع: مرکز آمار ایران؛ 

 اثر شوک ناشی از بحران کرونا بر زنجیره تأمین محصوالت کشاورزی

 در ابتدای این بخش گزارش آمده است: 

زنجیره تأمین محصوالت کشاورزی شامل یک شبکه پیچیده از ارتباطات متقابل بین عواملی مانند »

ها، تولیدکنندگان، حمل و نقل، صنایع تبدیلی، تجارت وغیره است. شوک ناشی از ویروس کرونا، در نهاده

گذارد و احتماال اثر قابل توجهی بر ابتدای آثار بیشتری میانتهای زنجیره که شامل مصرف و تجارت است 

زنجیره شامل تولید و حتی توزیع این محصوالت نداشته باشد. با این وجود، کاهش مصرف و یا تجارت با 

 «کننده آثار معناداری داشته باشد.تواند بر تصمیمات تولیدکننده و یا توزیعیک وقفه زمانی می

های شکل های احتمالی مختلف زنجیره تأمین کشاورزی است. دادهمیزان زیان احتمالی بخشدهنده شکل زیر نشان

 ها هستند.زیر برآورد اولیه این زیان

 

 

 

 

 میزان زیان احتمالی شیوع ویروس کرونا بر زنجیره تأمین محصوالت کشاورزی ایران -2شکل 
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دهد. طبق درصد نشان می 7.8و  10های تجارت و مصرف را به ترتیب در بخش، میزان زیان ناشی از کرونا 2شکل

توان به تغییر الگوی مصرف غذا در کشور نسبت داد که این گزارش یک دلیل این زیان در بخش مصرف را می

أمین غذا های تها، فعالیتوکارهای مرتبط با مصرف مواد غذایی مانند رستورانزمان با تعطیلی بسیاری از کسبهم

غییر جویی بیشتر مردم نیز در تانداز و صرفهکنندگان یا پسو اغذیه رخ داده است. عواملی مثل نااطمینانی مصرف

 االگوی مصرف و کاهش تقاضا مؤثر است. 

 درصد صادرات محصوالت کشاورزی ایران به عراق بوده است. 50در بخش تجارت نیز بر اساس این گزارش بیش از 

ز ان مرزها در اثر شیوع کرونا صادرات این محصوالت به کشورهای همسایه با مشکل مواجه شده است. با بسته شد

 رود و تراز تجاری بخش کشاورزیطرف دیگر ایران هموار یک واردکننده محصوالت کشاورزی و غذایی به شمار می

دهد. غذا را در ایران نشان می واردات و صادرات ماهیانه محصوالت کشاورزی و 3ایران معموال منفی است. شکل

 همانگونه اکه از شکل پیداست تراز تجاری این بخش اقتصاد ایران معموال منفی است.

 

 

 

 

 

 

 

 روند واردات و صادرات ماهیانه محصوالت کشاورزی و غذا -3شکل 

 1398منبع: گزارش وزارت جهاد کشاورزی؛  

 آثار اقتصادی کرونا بر بخش کشاورزی آمده است: در این گزارش درباره سایر

وکارها و کاهش برخی کاهش عواید ارزی دولت به همراه کاهش درآمدهای مالیاتی به دلیل تعطیلی کسب»

انجامد. تأثیر منفی تشدید رکود و تورم دیگر از درآمدهای دولت به کاهش قابل توجه منابع عمومی می

های کشاورزی و پذیری فعالیت بازیگران زنجیره ارزش فعالیترقابتکشور و اثر آن بر پایداری و 

رود که تخصیص اعتبارات های اقتصادی مورد انتظار است. لذا انتظار میغیرکشاورزی بیش از دیگر بخش

رو شود، چنانکه این موضوع در مواقع دیگر نیز با کاهش عمرانی بخش کشاورزی و روستایی با کاهش روبه

 ولت رخ داده است.درآمدهای د
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های مختلف، تواند از طریق تضعیف و حذف نیروی کار فعال کشاورزی در فعالیتهمچنین بحران کرونا می

باعث اختالل در چرخه تولید و فرآوری محصوالت متعدد دامی، زراعی، باغی و آبزی که کاربر هستند، 

 « شود.

 پیشنهادها

دادی اثر کرونا بر کشاورزی پیشنهاداتی ارائه شده که مختصرا به تعها درباره در بخش نهایی گزارش مرکز پژوهش

 شود:از آنها اشاره می

 های حمایت مالی برای بخش کشاورزیدر نظر گرفتن بسته 

  رکود اقتصادی ناشی از ویروس کرونا، به میزان قابل توجهی بنگاههای عرضه کننده محصوالت کشاورزی

ی کسب است. بنابراین الزم است تدابیر ویژه جهت تداوم تولید و پایدارو غذایی را تحت تأثیر قرار داده 

و کار بنگاههای خرده فروشی و عرضه کننده محصوالت غذایی در دستور کار سیاستگذاران قرار بگیرد. 

 ای به منظور پوشش ریسک ناشی از این ویروس گسترش یابد.شود که چتر بیمهبرای این منظور توصیه می

 انوارها دهد، اما به واسطه رکود اقتصادی، خهای خانوار را پوشش میدرصد از هزینه 24کی تقریباً مواد خورا

های اند. اعطای کارت اعتباری و پرداختهای غذایی دچار مشکل شدهنسبت به تأمین بخشی از هزینه

 تی شود.نقدی تا حصول اطمینان نسبت به دریافت کافی مواد غذایی توسط خانوارها باید عملیا

 رو شده و برگشت این محصوالت به داخل در شرایط کرونایی صادرات محصوالت کشاورزی با کاهش روبه

تواند کشور موجب افت قیمت آن در ایران شده است. صادرات محصوالت کشاورزی در شرایط فعلی می

افته میلیارد دالر کاهش ی 1.1موجب رونق تولید آن شود و تراز تجاری ایران را که با واردات شتاب زده 

 ها و موانع صادراتی مورد بازبینی قرار گیرد.شود محدودیتاست، بهبود بخشد. در مجموع توصیه می

 بهره گیری از رایزنی های وزارت امور خارجه به منظور برای صدور کاالها به کشورهای همسایه 

 ه بشوند را داشته باشد تا ه پس زده میدولت باید آمادگی الزم برای خرید کاالهای کشاورزی صادراتی ک

 ها آسیب وارد نشود.تولید این بخش

  به منظور کاهش تهدید صادرات مواد غذایی و خام بخش کشاورزی و ایجاد اطمینان کشورهای مقصد

ای در مبادی صادراتی تدوین سریع پروتکل های بهداشتی و قرنطینهتجاری در شرایط بحران کرونا، 

ضروری است. همچنین اعمال نظارت و کنترل بیشتر بر فرآیند تولید ا بحران کرونا کشور متناسب ب

های آن به منظور محصوالت کشاورزی بر اساس استانداردهای بهداشتی و غذای سالم و ارائه گزارش

 اطمینان شرکای تجاری بیش از گذشته مورد تأکید است.

  اد جدید و سبد غذایی متفاوت جهان پس از کرونا ایحباید سازوکارهای الزم برای مواجهه با سبک زندگی

 شود. در این میان انتظار است که به مواد غذایی تقویت کننده سیستم ایمنی بدن، توجه شود.
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 های و به ویژه زنجیره تأمین محصوالتی که نهاده اطمینان ار پایداری زنجیره تأمینهای تجاری در سیاست

سی وارداتی رد باید مورد توجه قرار گیرد. در مورد مواد غذایی و کاالهای اساتولید آنها به واردات بستگی دا

ردات و به ویژه تأمین ارز مورد نیاز آن و در صورت لزوم، کاهش موانع واردات و از جمله کاهش عوارض وا

 اقدام شود.

 .همچنین  برای حفظ امنیت غذایی و تقویت طرف عرضه، تحریک تقاضای مصرف مواد غذایی ضروری است

تواند به پایداری های بازاریابی و فروش، میهای کشاورزی، کاهش هزینهاعطای وام برای تأمین نهاده

های خالی اقتصاد با تسهیل آوری این بخش کمک کند. استفاده از ظرفیتتولیدات کشاورزی و تاب

تواند برای بهبود یوکارهای متقاضی در بخش کشاورزی نیز محداکثری در مجوزدهی به واحدهای کسب

 وکارهای این بخش نقش ایفا کند.وضعیت و کاهش آسیب به کسب

 فعال  ؛ باید حداکثر مراقبت از بر پا ماندن وحمایت از صنایع تکمیلی زنجیره تولید غذا در بخش کشاورزی

ید. های کلیدی به ویژه صنایع تولیدکننده محصوالت غذایی به عمل آهای اساسی و بخشبودن زیرساخت

 وری تولید در بخش کشاورزی نقشی مؤثر دارند. لذا کمک بهاین صنابع در کاهش ضایعات و افزایش بهره

ها و قرار ها برای زنده ماندن در شرایط بحران از طریق کمک به تأمین مالی و اعتباری این بنگاهاین بنگاه

 مدنظر قرار گیرد.تواند دادن محصوالت آنان در سبد معیشتی برای اقشار ضعیف می

 هایی از ؛ مشکالت بخشجایی جغرافیایی در کشورهای کشاورزی مبتنی بر جابهحمایت از فعالیت

ران داران و زنبورداهای کشاورزی که مبتنی بر جابه جایی در جغرافیای کشور هستند مانند کمباینفعالیت

و  د بتوان به صورت پرداخت یارانه حملهای مترتب از آن را شایو عشایر کوچنده در حمل و نقل و هزینه

 داران، بخشودگی بخشی از وام آنان و ... جبران کرد.نقل، معافیت مالیاتی به درآمد کامیون
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هایتحلیل اجمالی بر چالش –پژوهش های مجلس شورای اسالمی رکز م   

کار روستایی و عشایری در دوره شیوع کروناوکسب  

1399-10-30تاریخ انتشار:   

 https://b2n.ir/681074به آدرس تارنمای اینترنتی: 

 

های علمی است که پژوهش مجلس شورای اسالمی ایرانهای مجلس شورای اسالمی نهادی وابسته به مرکز پژوهش

دهد. این مرکز در تالش است تا بدور از ها و تصمیمات حقوقی و فناورانه انجام میریزیاستفاده در برنامهالزم را جهت 

 .های مختلف را به نمایندگان مردم عرضه کندطور مستقل نظرات کارشناسان حوزههای سیاسی و بهگیریجهت

ای و ارزیابی سیاست در مورد تعدد مروری، مقایسههای پشتیبان مگزارش این مرکز از بدو پیدایش پدیده ویروس کرونا،

 است. داشته که تعدادی از آنها انتشار عمومی( حدود بیست گزارش تاکنون)کرده است هرکدام از این نکات تهیه

 

های کسب و کار نواحی روستایی و عشایری به تأثیر کرونا بر این کسب در این گزارش ضمن اشاره به اهمیت چالش

داخته است. این گزارش براساس مصاحبه های میدانی با روستاییان و عشایر تهیه شده است. هدف این و کارها پر

 گزارش ارائه واقعیات میدانی نواحی روستایی و عشایری برای تصمیم سازی صحیح بین مسئوالن ذکر شده است. 

و صنعتی و واحدهای نواحی صنعتی های مواد غذایی های این تحقیق در دوره شیوع کرونا، کارگاهبر اساس یافته

اند، ولی آالت فعال بودههای خودرو و ماشین های روستایی و تعمیرگاهگاه های مواد غذایی سکونتروستایی و مغازه

آالت خود با فعالیت واحدهای فروش قطعات، ممنوع بوده است. این موضوع در عمل روستاییان را در تعمیر ماشین

های گردشگری روستایی تعطیل شده و درآمد ناشی از فروش صنایع دستی و  گاه اقامت مشکل مواجه کرده است.

سایر محصوالت به گردشگران نیز تقریبا به صفر رسیده است. خرید طیور محلی به دلیل ترس مردم از ناقل بودن 

خرید شیر از دهنده طیورکاهش داشته است. تولید محصوالت کشاورزی صادراتی نیز کاهش یافته است. پرورش

دامداران کاهش یافته و کشتار دام نیز کم شده است. به طور کلی هر چند بخش تولید محصوالت روستاییان و 

 عشایر کمتر متضرر شده اما به دلیل اختالل در بازار این محصوالت، درآمد تولیدکنندگان کاهش یافته است.

دودا دو ماهه، اثر چندانی بر تغییر راهبرد معیشتی ها کرونا در دوره حهای حاصل از مصاحبهبر اساس یافته

 روستاییان و عشایر نگذاشته است.

گیری به شرح زیر های مناطق عشایری را بررسی نموده و در نهایت نیز به یک نتیجهاین گزارش در ادامه چالش

 رسیده است:

کرونا اقدام به مهاجرت موقت به  وعیش امیدر ا ،یشهر یاز خانوارها یاز آن است که برخ یشواهد حاک»

 ییروستا یبه نواح نانیکنترل رفت و آمد شهر نش یمناسب برا ریاند. عدم تداوم تدابکرده ییروستا ینواح

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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قابل توجه  یتواند آثار منفیم ،ینواح نیا یو درمان یدر امکانات بهداشت یضعف اساس لیبه دل ،یریو عشا

اند و داشته یو مل یامنطقه یکه بازارها یمحصوالت یرد. به طور کلبگذا یاز خود برجا یریناپذو جبران

 نیتوان گفت از بیاند. ممواجه شده متیبا کاهش فروش و ق ،یمحل یمحصوالت برخوردار از بازارها یحت

 یریو عشا ییروستا یگردشگر یهارا اقامتگاه یمنف آثار نیترقیعم یریو عشا ییروستا یکسب و کارها

ندارد.  یریو عشا ییدر اقتصاد روستا یپررنگ گاهیباال، جا تیصنعت با وجود قابل نیاند. البته اشاهد بوده

 یو فروش محصوالت کشاورز یابیاختالل در بازار هیرا از ناح بیآس نیشتریب ر،یو عشا انییروستا شتیمع

محصوالت  کیالکترون یابیبازار یهارساختیز ریعدم توسعه فراگ لیبه دل بیآس نیشاهد بوده اند. ا

از خود نشان داده است.  یشترینمود ب دار،یو ارزش پا نیتأم یها رهیو فقدان زنج ریو عشا انییروستا

و اختالل در  دیتول یها نهیتلفات و هز شیو افزا ریممانعت از تحرکات، سبب اختالل در نظام کوچ عشا

 رییبر تغ یمبن یشده است. در مجموع، در دوره حدودا دوماهه، شواهد شانیا محصوالتی ابیبازار

 یتیمذکور، تراکم جمع یدر نواح نکهیشود نظر به اینم دهید ریو عشا انییروستا یشتیمع یراهبردها

ب ساکنان یکرونا در ترغ وعیاست، لذا ش ندهیتر از عوامل آال زولهیا ط،یتر از شهرها بوده و مح نییپا یلیخ

اختالل  لیدر هر صورت، به دل ینداشته است. ول یمهاجرت به شهر نقش یبرا یریروستاها و مناطق عشا

بازار فروش، آثار  دیکسب و کار، به خصوص تحد یتهایفعال یبرا ازیمورد ن یخدمات و نهاده ها نیدر تأم

 «گذاشته است. یبرجا ریو عشا انییدر درآمد روستا یاعمده

 ز پیشنهاداتی ارائه شده است. برخی از این پیشنهادات به شرح زیر است:در انتهای گزارش نی

 افزایش حمایت مالی از خانوارهای متأثر در قالب یارانه و کمک معیشتی 

 ها و واحدهای تولیدی متأثر از کروناهای تسهیالتی به کارگاهاعطای کمک 

  های عشایر به خصوص از طریق استارتاپتسهیل صادرات و بازاریابی محصوالت و خدمات روستاییان و

 بازاریابی

 ای و الکترونیک تولیدات تکیه بر ظرفیت فناوری ارتباطات و اطالعات برای بهبود بازاریابی شبکه

 روستاییان و عشایر و کاهش خسارات ناشی از تعطیلی بازارهای حقیقی

 ازی روستاییان و عشایر برای کننده سیستم ایمنی بدن و توانمندسشناسایی گیاهان دارویی تقویت

 هاآوری و فروش آنبندی، عملبسته

 بینی تمهیدات ویژه بهداشتی در روستاها و مناطق عشایری گردشگرپذیر از جمله تدوین و اجرای پیش

 ها و بررسی سالمت گردشگران قبل از ورود به روستالیست بهداشت اقامتگاهچک
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  صنایع دستی و کرونا –پژوهش های مجلس شورای اسالمی رکز م

9139-02-20تاریخ انتشار:   

 https://b2n.ir/282154به آدرس تارنمای اینترنتی: 
 

های علمی است که پژوهش مجلس شورای اسالمی ایرانهای مجلس شورای اسالمی نهادی وابسته به مرکز پژوهش

دهد. این مرکز در تالش است تا بدور از ها و تصمیمات حقوقی و فناورانه انجام میریزیستفاده در برنامهالزم را جهت ا

 .های مختلف را به نمایندگان مردم عرضه کندطور مستقل نظرات کارشناسان حوزههای سیاسی و بهگیریجهت

ای و ارزیابی سیاست در مورد عدد مروری، مقایسههای پشتیبان متگزارش این مرکز از بدو پیدایش پدیده ویروس کرونا،

 است. داشته که تعدادی از آنها انتشار عمومی( حدود بیست گزارش تاکنون)کرده است هرکدام از این نکات تهیه

 
 

در ابتدای این گزارش به جایگاه صنایع دستی در کشور و ابعاد اقتصادی و اجتماعی آن اشاره شده است. در ادامه 

های ایجاد شده در زمینه اشتغال و دیگر ابعاد این صنعت آماری از وضعیت صنایع دستی در کشور، چالشبا بیان 

کارگاه شناسایی شده و دارای  144535توسط کرونا مورد بررسی قرار گرفته است. به خطر افتادن فعالیت رسمی 

هزار شغل رسمی  450که حدود  مجوز از معاونت صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

میلیون دالری صادرات صنایع  90اند از جمله مشکالتی است که کرونا به وجود آورده است. کاهش را ایجاد نموده

دیگر پیامد کرونا برای حوزه صنایع دستی است. یک معضل مهم دیگر  99و فروردین  98دستی طی دو ماه اسفند 

اشتغال جدید در صنوف تولیدی کوچک و کارخانه های مقیاس پایین حداقل  این است که بر اساس شواهد، ایجاد

پذیر نیست و از آنجا که مشاغل و کسب و کارهای حوزه صنایع دستی از این جنس تا دو سال پس از تعطیلی امکان

وابسته  هستند؛ بیم آن می رود که استمرار وضع بحرانی موجود باعث شود که بسیاری از مشاغل و کسب و کارهای

 این حوزه برای همیشه از گردش فعالیت اقتصادی کشور خارج شده و تعطیل شوند.

اند. در ادامه این گزارش به اقدامات دولت در زمینه این صنعت اشاره شده و این اقدامات مورد ارزیابی قرار گرفته

ت. برخی از این پیشنهادات پیشنهاد برای مدیریت حوزه صنایع دستی ارائه شده اس 14در انتهای گزارش نیز 

 عبارتند از:

 دار حوزه فرش ها و افراد فعال و شناسهتأمین سازوکارهای مناسب برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز کارگاه

های صنایع دستی، با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنایع دستی با استفاده از ظرفیت تعاونی

 گردشگری و صنایع دستیو وزارت میراث فرهنگی، 

  درصدی تولیدات صنایع دستی مرسوله )ارسال شده( از طریق پست 50تخفیف 

 های توزیع و فروش صنایع دستی با حمایت دولتبرقراری امکان برگزاری نمایشگاه مجازی توسط سایت 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 اطق هدف به های صنایع دستی تولید داخل در منتعلیق دریافت مالیات بر درآمد دولت از کلیه فروشگاه

 مدت یک سال بعد از بحران

  1399استمهال اقساط بانکی کارگاه ها و افراد دارای پروانه فعالیت صنایع دستی تا پایان شهریورماه 

 های اتوبوسرانی( به تخصیص آهن و ترمینالهای راهها، ایستگاههای مسافری )فرودگاهمکلف شدن پایانه

 ایع دستی به صورت رایگان پس از عادی شدن شرایطمکانی برای تولید و عرضه مستقیم صن

 های ایران در کشورهای خارجی جهت صادرات صنایع دستی، پس از بحراناحیای ظرفیت خانه 
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های قراول نسل نوین اندیشکدهدار و پیشنهادی کارآمد و اثربخش، به پرچم یاندیشکده حکمرانی دانشگاه صنعتی شریف در جایگاه

ا این اندیشکده ب .است که به پیشرفت و تعالی روزافزون نظام جمهوری اسالمی کمر همت بسته است شدهدانشگاهی ایرانی مبدل 

های اندیشکده با رعایت وجیمحصوالت و خر های تخصصی، فرآیند تولیدگردآوری نخبگان و متخصصین خبره و متعهد در قالب گروه

های اندیشکده و بازنشر محصوالت استانداردهای کمی و کیفی موردنظر شکل گرفت و در حال حاضر در راستای اثربخش نمودن فعالیت

ه بر انجام این نوع کدباشد. و در این برهه توان اندیشسازی در اندیشکده در حال پیگیری میو تولیدات، فرآیندهای ارتباطی و شبکه

 .ها متمرکز گردیده استفعالیت

  پ

 

 هایبررسی ظرفیت -مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی   

 کشور در مواجهه با ویروس کرونا و آثار شیوع این ویروس تولیدی

 صنعت، معدن و پتروشیمی ایران  هایبر بخش

 1399-02-01تاریخ انتشار: 

 https://b2n.ir/076944به آدرس تارنمای اینترنتی: 

 

 

 

 

 
 

بر اساس آنچه در مقدمه این گزارش آمده است هدف آن بررسی آثار اقتصادی کوتاه مدت و میان مدت 

های تولیدی کشور در خصوص کاالها و اقدام مورد شیوع کرونا بر بخش تولید و تجارت و تبیین ظرفیت

ارد. در ابتدای گزارش وضعیت تولید ماسک، مواد نیاز برای مهار این بیماری است. گزار ش فوق سه بخش د

ضدعفونی کننده  برخی از اقالم شوینده در کشور مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش دوم، به وضعیت 

و چالش های عمده آن ها پرداخته شده « صنعت، معدن و پتروشیمی»واحدهای تولیدی در بخش های 

ات فوری که می تواند آثار به وجود آمده از شیوع این ویروس بر است. در بخش سوم نیز راهکارها و اقدام

 حوزه صنعت، معدن و پتروشیمی را کاهش دهد، ارائه شده است.

 کنندهماسک، مواد شوینده و ضد عفونی

در بخش اول گزارش، وضعیت تولید اتانول، برخی مواد شوینده )انواع پودرهای شوینده و انواع صابون( و 

را  97بررسی شده است. به عنوان مثال جدول زیر وضعیت تولید اتانول کشور در سال ماسک در کشور 

 دهد.نشان می
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 1397ظرفیت تولید، تولید واقعی، مصرف داخلی و صادرات اتانول کشور در سال  -1جدول

 1398منبع: اطالعات دریافتی از انجمن تولیدگنندگان ایران، 

 کننده در کشور آمده است:وضعیت تولید مواد شوینده، ماسک و مواد ضدعفونیدر چکیده گزارش درباره 

از جمله مواد  ازیانواع اقالم مورد ن یبرا یمناسب یدیتول تیدهد ظرفیگزارش نشان م نیا جینتا»

 ،یداخل ازین نیمتعدد از جمله تأم لیها در کشور وجود دارد. اما بنابه دالندهیکننده و شوینضدعفو

فعال، کمتر از  یهاشرکت یواقع دیتول هیو کمبود مواد اول یصادرات یدر ورود به بازارها تیمحدود

در  تریل ونیلیم 210اتانول در کشور  دیتول یاسم تیظرف نمونه یشده بوده است. برا جادیا تیظرف

 طیاست که در شرا یدر حال نیمقدار است. ا نیسوم ا کیمعادل  یواقع دیتول یسال است، ول

 یآن در کشور بوده به طور دیکننده اتانول کمتر از تولیماده ضدعفون یمعمول مقدار مصرف داخل

 شده است.  رصاد 1397آن در سال  تریل ونیلیم 618که 

 98از  شیهزار تن است، که ب 1700در کشور حدود  ندهیشو یانواع پودر ها دیتول یاسم تیظرف

در  نیشود. ایم نیتأم یکنندگان داخلدیتوسط تول ندهیبه انواع پودر شو یبازار داخل ازیدرصد ن

کردند. یکار م تیدرصد ظرف 60تا  50بخش با  نیکشور در ا یدیتول یواحدهای است که تمام یحال

 ازیدرصد ن 85هزار تن است که حدود  60به  کینزد یرقم رانیصابون در ا انهیحجم مصرف سال

 شود. یم نیتأم یکنندگان داخل دیش توسط تولبخ نیدر ا یبازار داخل

عدد  ونیلیم 27.2 ،یماه سال جار نیفرورد 17تا  1398اسفند ماه  یذکر است از ابتدا انیشا

وزارت بهداشت، درمان و آموزش  اریو در اخت دیالکل توسط واحدها تول تریل ونیلمی 10.9ماسک و 

 نیا یتحویل الکل به شبکه ط زانیبا استفاده از ذخائر الکل، م نیقرار گرفته است. همچن یپزشک

از  ،یفعل طیدر شرا سکما یتقاضا برا شیبوده است. با توجه به افزا تریل ونیلیم 18از  شیمدت ب

 یماسک مانند پارچه ماسک )ملت بلون و اسپان باند( در کشور مشکل دیتول هیمواد اول نیلحاظ تام

وجود دارد  یمشکالت هیمورد مصرف در ماسک سه ال یطانیکش ق نیوجود ندارد. در خصوص تام
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 تیفور دیکنندگان به ق دیتول یوزارت صمت و همکار تیمشکل با محور نیکه مقرر شده است ا

 مرتفع گردد.

فت گر جهیتوان نتیاشاره شده، م یصادرات و واردات در کاالها زانیمجموع با در نظر گرفتن م در

 شیا افزابکرونا در کشور وجود دارد. لکن  روسیمقابله با و یبرا ازیانواع اقالم مورد ن دیامکان تول

 و یهماهنگ با یمتول ییاجرا یبازار سوداگرانه، الزم است دستگاه ها جادیتقاضا و ا یچندبرابر

 یارطرف کردن تنگناهو ب دیتول زانیم شیمربوط با افزا یهابخش یتعامل مناسب با فعاالن اقتصاد

شور موجود در ک یهاتیذکر است ظرف انیکنند. شا نیتأم یو به خوب تیریبازار را مد ازین ،یاحتمال

 است که عالوه بر یاهبه گون یماسک بهداشت دیتول یبرا ازینمونه در خصوص پارچه مورد ن یبرا

 «صادرات آن نیز وجود دارد. داخل امکان ازین نیتأم تیقابل

شوینده  مورد از دالیل مشکالت موجود در زمینه تأمین اقالم مورد نیاز بازار مواد 4ادامه این بخش به در 

 و ضدعفونی کننده اشاره شده است:

 تولید کمتر از ظرفیت 

  مدیریت ناکارآمد توزیع مواد ضد عفونی کننده و ماسک در کشور 

 کشور وجود سوداگران و احتکار اقالم بهداشتی مصرفی مورد نیاز 

 کننده و سایر اقالم بهداشتیافزایش ناگهانی تقاضای مواد ضدعفونی 

های صنعت، شناسی اقتصادی و ارائه راهکار برای کاهش آثار منفی کرونا در حوزهآسیب

 معدن و پتروشیمی

های اقتصادی ناشی از بیماری های دوم و سوم گزارش درباره مدیریت آسیبهمانطور که گفته شد بخش

ها برای در حوزه صنعت، معدن و پتروشیمی و همچنین ارائه راهکارها و اقدامات فوری در این حوزه کرونا

 کاهش اثرات شیوع ویروس کرونا است. 

 بخش صنعت

طبق این گزارش، آثار ویروس کرونا در حوزه صنعت، از دو جنبه بین المللی و داخل قابل بررسی است. در 

ص صنایعی مانند خودروسازی که قطعات پیشرفته این صنایع عمدتًا صنایع مختلف حوزه ساخت، به خصو

با چالش  1399شود، ممکن است تأمین قطعات را به خصوص در ماههای ابتدای سال از کشور چین وارد می

مواجه کند. اگرچه، شیوع ویروس کرونا موجب کاهش تقاضای خودرو در حال حاضر شده است اما، پیش 
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است که با فروکش کردن این ویروس در انتهای فصل بهار و افزایش درخواست خودرو بینی ها حاکی از آن 

 رو خواهد شد.برای ابتدای تابستان و سفرهای تابستانی، مجدداً این بازار با رشد تقاضا روبه

توان به لحاظ داخلی، بیشترین آسیب پذیری واحدهای تولیدی صنعتی در اثر شیوع ویروس کرونا را می

 بخش زیر خالصه کرد:در سه 

 )دیون عقب افتاده واحدهای تولیدی )بانکی، بیمه تأمین اجتماعی و مالیاتی 

 های دولتگیریبالتکلیفی واحدهای تولیدی در اثر عدم قطعیت در تصمیم 

 یدمیاپ طیطرح )پروژه( محور در شرا یشرکت ها یمشکالت قرارداد  

زیر  موارد توان بهیم ،انجام دهد در حوزه صنعت طیشرا نیدولت در ا دیکه با یاقدامات نیتراز جمله مهم

 :اشاره کرد

 ونیو استمهال در قالب تنفس سه ماهه در خصوص د فیو مستمر تخف ریگیابالغ و نظارت پ 

ها با کمک اتاق یاتیو مال یاجتماع نیتأم مهیب ،یدر هر سه حوزه بانک بیبه ترت یدیتول یواحدها

 هر حوزه یتخصص یهاو تشکل

 یه هاآنها از کرونا و ارائه بست یریپذ ریتأث زانیم یو بررس یدیتول یو واحدها عیصنا یدسته بند 

 اخراج کارگران ای یلیاز تعط یریبه منظور جلوگ نییمدت با بهره پا یطوالن یبانک التیتسه

 انجام پروژه تا زمان برطرف یکرونا در مدت زمان کل یدمیبا اپ یریعدم احتساب مدت زمان درگ 

 یسازمان برنامه و بودجه متناسب با مفاد قرارداد ف ایتوسط وزارت صمت  یبحران طیشدن شرا

 نیماب

 مشخص کار  یهاهوشمند و ارائه پروتکل یگذارو فاصله یاجتماع یگذارطرح فاصله حیصح یاجرا

 کار یرویهمراه با آموزش ن یدمیاپ طیدر شرا

 صنایع معدنیبخش معدن و 

های این گزارش در حوزه معدن و صنایع معدنی، رکود بازارهای جهانی و کاهش تقاضا، بر اساس یافته

افزایش موجودی انبارهای فلزات اساسی، روند کاهشی قیمت جهانی محصوالت معدن و صنایع معدنی و 

شیوع این ویروس است.  ترین آثارایجاد محدودیت در صادرات این محصوالت به کشورهای همسایه مهم

 دهد.ارزش صادرات زمینی محصوالت معدنی به کشورهای همسایه را نشان می 1شکل
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 1398ماهه تخست سال  9صادرات زمینی محصوالت معدنی و صنایع معدنی به کشورهای همسایه در  -4شکل 

 منبع: آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران

مهمترین آثار شیوع این ویرروس بر بازارهای محصوالت معدن و صنایع معدنی می توان به موارد  از جمله

 زیر اشاره کرد:

  ،توقف یا کند شدن روند صادرات زمینی به برخی کشورهای همسایه مانند عراق، ترکیه، پاکستان

 افغانستان و ...

  جایگزین شدن محصوالت صادراتی با از دست رفتن بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه و

 محصوالت سایر کشورها

 )تحت تأثیر قرار گرفتن صادرات دریایی محصوالت معدن و صنایع معدنی )افت قیمت و تقاضا 

 کاهش درآمد ارزی کشور از محل صادرات محصوالت معدنی و صنایع معدنی 

  و کاهش فروش رکود بازار داخلی، کاهش مصرف داخلی محصوالت معدن و صنایع معدنی

 تولیدکنندگان

 مدت )به ویژه معادن کوچک و متوسط مدت و میانتعدیل نیروی کار معادن و صنایع معدنی در کوتاه

 و واحدهای صنایع معدنی بخش خصوصی(

 هاتحت تأثیر قرار گرفتن بازار بورس و افت ارزش سهام شرکت 

بر اقدامات حمایتی بانکی، بیمه و مالیات، کند در زمینه معدن عالوه این گزارش به دولت پیشنهاد می

رایزنی مقامات وزارت خارجه ایران با کشورهای همسایه و تعریف پروتکل برای باز شدن مرزها جهت تداوم 

 تجارت زمینی بین ایران و کشورهای همسایه را در دستور کار خود قرار دهد.
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 بخش پتروشیمی

های رزی حاصل از صادرات، کاهش ارزش سهام شرکتدر حوزه پتروشیمی، کاهش فروش و درآمدهای ا

پتروشیمی در بازار بورس و اوراق بهادار، از دست دادن بازارهای صادراتی، تشدید مشکالت حمل و 

 های صنعت پتروشیمی کشور در شرایط شیوع ویروس کروناست. لجستیک از جمله چالش

ر صنعت باست تأثیر کرونا بر نفت و اثر این اتفاق یکی از نکاتی که در این بخش گزارش به آن پرداخته شده 

 پتروشیمی است. توضیحات گزارش فوق در این باره به شرح زیر است:

جهانی آن در دنیا، صنعت نفت و گاز در باالدست  و همهگیری 19-با بروز بیماری ویروسی کووید»

ه اصلی، صنایع پایین و پایین دست با دگرگونی مواجه شد. کشورهای مطرح صنعتی و مصرف کنند

 را نهیسفت و سخت قرنط نیدرآورده و قواندست نفت و گاز خود را به حالت نیمه تعطیل و تعطیل 

 عیصنا یدستنییمحصوالت پا یکاهش تقاضا ینفت در کل جهان در پ یاجرا کردند. کاهش تقاضا

 (کایو آمر هیکننده نفت )عربستان، روس دیتول یاصل یکشورها یعدم هماهنگ ینفت و گاز و از طرف

 .دنفت شدن متیق دیدر خصوص تعدیل عرضه نفت، سبب افت شد

 یزمان یهاخاص و وقفه یمختلف، با الگو یهادر گروه یمیمحصوالت پتروش متیق یعاد طیشرا در

و  یج یکه محصوالت متانول، ال پ یانفت است. به گونه متیق راتییاز تغ یمتفاوت تابع

تر  ینبا وقفه طوال اکیو اوره و آمون یدر مرحله بعد مرهایپل ،یوقفه زمان نیها در کمترکیآرومات

تا  کرونا روسیآثار و تبعات و یریفراگ یفعل طیشوند. لکن در شرا ینفت م متیق راتییاز تغ أثرمت

 یمیوشمحصوالت پتر متیرا به هم زده است و ق یزمان یمعادالت مربوط به وقفه ها یحدود

نفت وست تگزاس  متیق راتییروند تغ 2 شکلاست. در  افتهینفت کاهش  متیهمزمان با افت ق

 نشان داده شده است. لنیمتانول و پروپ یمیبا دو محصول پتروش تینترمدیا
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 تغییرات قیمتی نفت و محصوالت پتروشیمی متانول و پروپیلن -5شکل 

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

Nexant Thinking TM 

تحلیلگر ارشد، میانگین قیمت نفت برنت در سه  21رویترز از  2020بر اساس نظرسنجی ماه مارس 

دالر در هر بشکه  44.08و  39.05، 34.87به ترتیب معادل  2020ماهه دوم، سوم و چهارم سال 

در نظر گرفته شود، میانگین  2021خواهد بود و اگر همین روند تغییرات برای سه ماهه اول سال 

 متیق نیانگیم ترزیبر اساس گزارش رو نیبنابرادالر در هر بشکه خواهد رسید.  47.35مت به قی

نفت  متیق نیانگیم یدالر در هر بشکه خواهد بود. از طرف 41.34معادل 1399نفت برنت در سال 

 1399نفت شاخص برنت در سال  متیق بیترت نیدالر بوده، بد 64.36 معادل 2019برنت در سال 

اشاره  لی. با توجه تحلافتی خواهد کاهش درصد 35.7معادل  نیانگیبه طور م 1398نسبت به سال 

توان یم یمیمحصوالت پتروش متینفت و ق متیق نیباال ب یقبل و وجود همبستگ بخش شده در

درصد کمتر از درآمد آن در  30حدود  1399در سال  یمیکرد که درآمد صنعت پتروش ینیبشیپ

 «خواهد بود. 1398سال 

در انتهای این بخش نیز راهکارهایی از جمله اعزام هیئت هایی جهت جلوگیری از انسداد مرزهای زمینی 

با کشورهای همسایه، رایزنی برای برطرف شدن محدودیت ایجادشده در بخش حمل دریایی و تخلیه بار با 

دستی تولیدکننده در بورس کاال، کشورهای مقصد، تأمین حداکثری مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین

 پیشنهاد شده است.
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های قراول نسل نوین اندیشکدهدار و پیشنهادی کارآمد و اثربخش، به پرچم یاندیشکده حکمرانی دانشگاه صنعتی شریف در جایگاه

این اندیشکده با  .است که به پیشرفت و تعالی روزافزون نظام جمهوری اسالمی کمر همت بسته است شدهدانشگاهی ایرانی مبدل 

های اندیشکده با رعایت های تخصصی، فرآیند تولید محصوالت و خروجیگردآوری نخبگان و متخصصین خبره و متعهد در قالب گروه

های اندیشکده و بازنشر محصوالت در راستای اثربخش نمودن فعالیتاستانداردهای کمی و کیفی موردنظر شکل گرفت و در حال حاضر 

باشد. و در این برهه توان اندیشکده بر انجام این نوع سازی در اندیشکده در حال پیگیری میو تولیدات، فرآیندهای ارتباطی و شبکه

 .ها متمرکز گردیده استفعالیت

  پ

 

 

 هوشمند در مقابله با کروناگذاری فاصله -اندیشکده حکمرانی شریف   

9139-01-71تاریخ انتشار:      

 https://b2n.ir/203320به آدرس تارنمای اینترنتی:    

 

 

 

 

 

 

 

هایی از آن با اقتصاد مرتبط است. این گزارش درباره نحوه مواجهه موضوع این گزارش اقتصادی نیست اما بخش

کند. در خالصه این گزارش درباره توجه به تبعات آن صحبت میها با کرونا از منظر نحوه کنترل بیماری با دولت

 هدف نگارش آن چنین آمده است:

کنترل کرونا تنها  یاتخاذ شده برا یاصل یها استیاست که س یدینکته کل نیا دیهدف گزارش حاضر تاک»

 یآوراقع اگر تابدر و. به مدت چند ماه را داشته باشد افتنیادامه  تیقابل دفاع هستند که قابل یدر صورت

آنها با توجه به امکان  یها صرفا در کوتاه مدت ممکن باشد، اصالح و بازنگر استیس نیجامعه در برابر ا

 خواهد بود. یضرور یریشدن دوره همه گ یطوالن

مختلف قابل مشاهده  استیدر مواجهه با کرونا داشته اند، در س یرانفعالیغ یکردیکه رو ییکشورها نیب در

توقف  استیمهار(. س استی)س وعیمهار ش استیتوقف و س استی)س وعیش رهیتوقف زنج استیاست؛ س

به  ماریفرد ب راز ه تیکه متوسط تعداد سرا یاز فرد به فرد است به صورت تیبه دنبال کاهش تعداد سرا

 یماریو احیانا حذف ب مارانیتعداد ب عیکاهش سر استیس نینفر برسد. هدف ا کیافراد سالم به کمتر از 

 ست،ین مارانیتعداد ب عیمهار لزوما کاهش سر استیهدف س گرید یاز منطقه تحت کنترل است. از سو

 تیریابعاد مد نیاز مهمتر یکیکرد.  تیریرا مد یماریاست که بتوان ب یبه صورت مارانیبلکه کنترل تعداد ب

مفهوم  نیکشور تجاوز نکند. ا یدرمان تیاز ظرف مارانیاست که تعداد ب یکنترل جامعه به گونه ا زین یماریب

 «در شکل نشان داده شده است.

گیری مورد بحث قرار گرفته است. طبق آنچه نگارنده های مواجهه در دوران همهدر ادامه این گزارش بحث سیاست

سیاست مهار شیوع )سیاست و  توقف زنجیره شیوع )سیاست توقف(گفته است به صورت کلی می توان دو سیاست 

را در مواجهه با شیوع این بیماری در کشورهای مختلف تمایز داد. هدف سیاست توقف کاهش سریع تعداد  هار(م
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بیماران و احیانًا حذف بیماری از منطقه تحت کنترل است. از سوی دیگر هدف سیاست مهار لزوما کاهش سریع 

 ن آن را مدیریت کرد.تعداد بیماران نیست، بلکه کنترل تعداد بیماری به صورتی است که بتوا

اند، به تبعات منفی ها سیاست توقف را اتخاذ کردهاین گزارش در ادامه با اشاره به اینکه در عموم کشورها، دولت

این سیاست اشاره کرده است. براساس نظر نگارنده اولین مشکل این سیاست تبعات بسیار منفی اقتصادی آن است 

کارهای فعال است. مسأله مهم دیگر عدم وجود تضمین برای حل پایدار وکه ناشی از تعطیلی بسیاری از کسب

هاست. در این گزارش برای نشان گیری مجدد این بیماری با پایان یافتن محدودیتگیری و امکان اوجموضوع همه

 کند:اشاره می  1920تا  1918دادن نبود تضمین برای شکست همه گیری به تجربه آنفلوآنزای اسپانیایی در سال 

سه بار موج آنفلوآنزای اسپانیایی کشورهای مختلف را در نوردید. در این  1920الی  1918در بین سالهای »

میلیون نفر جان باختند. موج اول این بیماری در  43درصد مردم جهان برابر حدوداً  2جهانگیری حدود 

با بازگشت  1919تا ژانویه  1918امبر فراگیر شد. موج دوم از سپت 1918سال پایانی جنگ جهانی اول در بهار 

رخ داد. مهمترین پیام این تجربه آن است  1919سربازان به وقوع پیوست، و موج سوم از فوریه تا دسامبر 

 «که با برداشتن محدودیتهای وضع شده ممکن است مجدداً بیماری شیوع پیدا کند.

بر بودن رسیدن به ای، زمانناشی از اقدامات قرنطینههای اقتصادی گوید به دلیل وجود شدت آسیباین گزارش می

های ویروسی باعث شده است تا برخی های مربوط به کارایی واکسن در بیماریواکسن و همچنین عدم قطعیت

 های کمتر اما هوشمندتر را تجویز کنند.های مهار با محدودیتسیاست

های اتخاذشده در مورد شده است و ضمن نقد سیاستدر بخش دیگری از این گزارش، به کشور ایران پرداخته 

کند. سپس ممنوعیت ترددها، پیشنهاداتی به منظور ایجاد خودتنظیمی و کنترل هوشمند در این زمینه ارائه می

 افزاید:وکارها نیز تعمیم داده و میدرانتها این الگو را به کسب

 اریباشند صرفا در بازه بس لیفعال و تعط مهیفعال، ن دیکه با ییکسب و کارها یکسب و کارها به سه گانه میتقس»

خواهد بود زیرا اوال تمامی کسب و کارها در جامعه در بلندمدت مشمول ضرورت خواهند شد و  سریم یکوتاه مدت

ثانیا روابط پیشینی و پسینی کسب و کارها باعث خواهد شد تعطیلی بخشی از آنها پس از مدت کوتاهی سایر کسب 

از کسب و کارها  یبخش از این رو به نظر نمی رسد که بتوان کارهای ضروری را نیز با مشکل مواجه خواهد ساخت.و 

 یحدهاوا هیکه کل ستا نیا نیگزیراهکار جا .نمود لیتعط یمدت طوالن یبرا -به نظر برسند یرضروریهر چند غ -را 

 یلیکه تا زمان تعط یمختار نمود به صورت یلیتعطشود در یداده م صیتشخ یرضروریها غآن تیرا که فعال یصنف

 یحال واحدها نیبه آنها اعطا کرد. در ع یالتیتسه یحت ایمعاف بوده  اتیداوطلبانه از پرداخت انواع عوارض و مال

تعداد  نیباشند. بنابرا یباالتر اریبا نرخ بس اتیو مال عوارضموظف به پرداخت  رندیگیم تیبه فعال میکه تصم یصنف

 یاضطرار یازهاین یطیشرا نیخواهند شد. در چن لیواحدها تعط ریداده و سا تیمشاغل ادامه فعال نیاز ا یمعدود

 اهندخو تیادامه فعال ای یلیبه تعط میخود تصم اریبه اخت زین یصنف یاز واحدها کیرفع خواهد شد و هر  زیمردم ن
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کند، اما هزینه آن فضای حاکمیت کسب و کار کشور تحمیل میهای قابل توجهی بر این شیوه هرچند هزینه گرفت.

تر خواهد بود. منطق هزینه بر کردن رفتارهای نامطلوب همان منطقی است که در هزینهاحتماال از رویکرد فعلی کم

قع تردد گیرد. در واادبیات اقتصاد در مورد آثار خارجی )آثار نامطلوب رفتار افراد بر جامعه( مورد تجویز قرار می

ای برای این عمل کند در حالی که فرد هزینهافراد در جامعه هزینه باالیی در قالب شیوع بر جامعه تحمیل می

بر شود. در چنین مواردی تجویز اقتصاد هزینهپردازد. به عبارت دیگر هزینه رفتار این افراد بر دیگران وارد مینمی

ها برای سایرین مورد ست و منابع ناشی از آن نیز برای رفع این هزینهکردن رفتار نامطلوب برای این قبیل افراد ا

 «گیرد.استفاده قرار می
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 خارجینگاه به منابع 

ویروسرونابازیابی ملی ک های کمیسیوناولین مجموعه توصیه   

  برای بازگشایی آمریکا  

2020-04-20تاریخ انتشار:   

 https://b2n.ir/831798 تارنمای اینترنتی:به آدرس 

 

توصیه ارائه  47، در مورد بازگشایی آمریکا 2020آوریل  20کمیسیون بازیابی ملی کروناویروس آمریکا در تاریخ 

های این برای مردم و دولت است و اجرای آن توسط هر دو بخش میسر خواهد بود. توصیهها هیتوص نیاکرده است. 

توان گفت که اصل مطرح کردن بازگشایی، بیشتر از همه چیز، عادی اقتصادی نیستند اما مشخصا مینهاد صرفا 

 های اقتصادی را مد نظر داشته و آن را هدف گرفته است. شدن زندگی مردم و فعالیت

 نیا یهاهیتوصبه عنوان مثال، »دارد.  ازین "همه جامعه" کردیبه رو دیجد روسیو مقابله با کروناو کایآمر ییبازگشا

های فعالیتممکن است که  عتریهرچه سر واستفاده کنند  یمحل یهاخواهد تا از دادهیاز استانداران م ونیسیکم

 «.شروع به فعالیت کنند اقتصادی فردمحور

متخصص و متفکر برجسته از دولت، بهداشت  17ها را با استفاده از هیتوصکروناویروس این  یابیباز یمل ونیسیکم

 ه است.ارائه داد جامعه مذهبیو  بخش تجاریها و آموزش و پرورش، ، دانشگاه یرساندسوانح و امدا بخش، یعموم

، یک نقشه برای 1گیرد. فازتر منتشر کرده بود را در بر میفازی که این کمیسیون پیش 5ا دو فاز اول از هاین توصیه

کُند کردن شیوع »، مراحل 2است. فاز« های علمیدادهتر فعالیت اقتصادی براساس بازگشت به یک سطح عادی»

ها دهد. در بخشی از این توصیهرا ارائه می« ها و ردیابی تماسها، گزارشکروناویروس را در مواقع گسترش آزمایش

. زیرا هر چند که این گذاری اجتماعی یه تاکتیک برای سالمت عمومی است نه یک استراتژیفاصله»آمده است که 

کند. این کار مساحت سطح زیر منحنی را در کند اما آن را طوالنی نیز میمنحنی اپیدمیولوژی را مسطح میطرح 

صورت نبود یک عامل خارجی مثل یک درمان یا واکسن یا یک حالت فصلی بودن که موجب شود بیماری در تابستان 

دهد. فاصله گذاری اجتماعی هم بر روی یر نمیای برای موج دوم آن در پاییز باشد؛ تغیمتوقف شود قبل از آنکه پله

آور این نامه به تبعات اقتصادی سرسامدر مقدمه این توصیه«. سالمت عمومی و هم گستره اقتصاد، تأثیر منفی دارد

 2درصد کسب و کارها، خسارت  50هفته، تعطیلی بیش از  4میلیون آمریکایی طی  22شرایط پرداخته و از بیکاری 

نامه تأکید گردیده هفته بیماری و مشکالت کارگران ساعتی اشاره شده است. در این توصیه 8دالری طی تریلیون 

های تعطیل کردن ادامه یابد، یک رکود بزرگ به وقوع خواهد پیوست. به غیر از رنج بزرگ اقتصادی، که اگر سیاست

نی ماندگار خواهد بود و رکود بزرگ غلبه های طوالتبعات منفی اجتماعی و سالمت عمومیِ چنین رکودی برای سال

 های آینده اقتصادی، اجتماعی و سیاست خارجی را برای ایاالت متحده دشوار خواهد کرد.بر چالش
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« بخش خصوصی و جامعه مدنی»و « دولت فدرال»، «های محلیدولت»، «های ایالتیدولت»بخش  4ها به این توصیه

 گردد.ارائه می

آوری کند به جمعهای ایالتی توصیه میلت های ایالتی تأکیدشده است که کمیسیون به دولتدر بخش مربوط به دو

ها به کار کنند تصمیمات محلی برای بازگشت آمریکاییهایی که در دولت فدرال آگاهی ایجاد نموده و کمک میداده

باید به این موضوع توجه کنند که  هاو زندگی عادی اتخاذ شود، اولویت دهند. عالوه بر این توصیه شده که ایالت

 ها رفاه ایجاد نماید.تواند برای خانوادهاصالح مقررات رشدمحوری که در اقتصاد جهش ایجاد کند، می

ها، کاهش خواهد که نقش مهمی در ارائه اطالعات و راهنماییهای خود از دولت فدرال میاین کمیسیون در توصیه

ابع بالعوض برای ایاالتی که به عرضه بیشتر احتیاج دارند، ایفا کند. در این بخش، موانع بازیابی و فراهم آوردن من

کمیسیون به شاخه اجرایی توصیه می کند که موانع موجود در مقررات را کاهش دهد، نسبت به ویروس آگاهی 

فراهم کند و کسب کند، تولیدات بخش خصوصی را توسعه دهد و تجهیزات الزم برای غلبه بر ویروس را برایشان 

انعطاف مورد نیاز جهت بازگشت به کار را برای اختیار کسب و کارها ایجاد نماید. همچنین در این قسمت کمیسیون 

ها، فراهم کردن انعطاف الزم دهندگان و خانوادههایی در خصوص تأثیر کروناویروس رفاه مالیاتبه کنگره نیز توصیه

 های مدنی دارد.دیمنابع مالی برای آموزش و حمایت از آزا

این کمیسیون معتقد است بخش خصوصی و جامعه مدنی نقش خطیری در بازگرداندن مردم به کار، از سرگیری 

های سالمت عمومی به خصوص در جمعیت جوان و جلوگیری از شیوعی دوباره زندگی، مراودات مربوط به اولویت

 دیگر دارد.
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 گیرهای همهاجتماعی سیاستو  مسائل اقتصادی -موسسه بروکینگز 

2020-40-22تاریخ انتشار:   

 https://b2n.ir/470452 به آدرس تارنمای اینترنتی:

 

گیر کرونا در گزارش اندیشکده بروکینگز راهکارهای سیاست پولی و مالی که کشورها برای مواجهه با بیماری همه

ها تنها در کوتاه مدت موفق شود که این سیاستاستدالل میاند نقد شده است. در این گزارش اینطور اتخاذ کرده

های مدت مؤثر نیستند. در این گزارش تأکید شده است باید کمتر روی انگیزهمدت و بلندخواهند بود و در میان

های اجتماعی توجه شود. چکیده این گزارش به افراد خودخواه تکیه شود و بیشتر روی بسیج مردم و تقویت انگیزه

 شرح زیر است:

، دولت ها درسراسر جهان بسته های بزرگ تحریک اقتصادی پولی و مالی 19-در مواجهه با پاندمی کووید»

تهیه کردهاند. اگرچه این سیاست ها در کوتاه مدت مورد استقبال قرار خواهند گرفت اما این کار، مشکل 

 کند.را در میان مدت و بلندمدت به طور اساسی حل نمی

ن امر آن است که این همه گیری یک کاهش تقاضای عمومی در تقاضای کل ایجاد نمی کند. بلکه دلیل ای

، به طور مشخص با کاهش تقاضا در چیزهایی که به تعامالت نزدیک «1عدم تطابق اقتصادی بزرگ»یک 

ه مناسب هر جا ک -گذاری اجتماعی سازگارندفیزیکی احتیاج دارند و کاهش عرضه در چیزهایی که با فاصله

توانند تقاضای کل را تحریک کنند، ولی آورد. سیاست های اقتصادِ کالنِ گسترده میبه وجود می -باشد

های فیزیکی گذاری اجتماعی اجباری باشد، تولید و مصرف را  هر جا که تقاضا از طریق فعالیتوقتی فاصله

های سیاست»طابق اقتصادی بزرگ، کند. برای غلبه بر عدم تگردد، تحریک نمیدرگیرکننده ایجاد می

هایی دهی مجدد را در فعالیتها یک جهتباید فراخوانده شوند. در میان مدت، این سیاست« 2بازخوانی

اقتصاد  3پذیریها، خاصیت انعطافکند. در بلندمدت، این سیاستکه با فاصله اجتماعی سازگارند ترویج می

 کند.آورند، بیشتر میتطابق اقتصادی به وجود میهای ناگهانی که عدم را نسبت به شوک

گیری در سیاست عمومی، تجارت و جامعه گیری، به یک تفکر دوباره ژرف درباره تصمیمپس از پایان همه

گیران باید تمرکز رایج بر روی کارایی اقتصادی را با تأکید بیشتر مدنی نیاز است. اواًل، الزم است تصمیم

تر های اقتصادی باید کمهای اقتصادی و استراتژیاقتصادی تکمیل کنند. ثانیاً؛ سیاستپذیری روی انعطاف

های اجتماعی مردم توجه کنند. در ها برای افراد خودخواه تمرکز کنند و بیشتر به بسیج انگیزهبر مشوق

گیران در منهایت، برای تشویق مردم سراسر جهان به مشارکت جهانی در مقابله با مشکالت جهانی، تصمی

                                                           
1 Great Economic Mismatch 
2 readaptation policies 
3 resilience 
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ای، ملی و جهانی نیاز دارند که از کمک دو ابزار قدرتمند که در سراسر تاریخ بشری برای سطح منطقه

 اند؛ بهره بگیرند:ها مورد استفاده قرار گرفتههماهنگ کردن تالش

 های شکل دهنده هویتروایت 

 نهادهای حاکمیتی چندسطحی» 
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مدل کردن رفتار بازار سهام در زمان -دفتر ملی پژوهش اقتصادی   

گیر مثل سارس و کرونابیماری های همه شیوع  

2020-04-01تاریخ انتشار:   

 https://b2n.ir/754692 به آدرس تارنمای اینترنتی:

 

های واگیرداری چون سارس در این پژوهش جالب رفتار بازار سهام با استفاده از اتفاقاتی که در همه گیری بیماری

دهد، پیش بینی شده است. بر اساس این مطالعه، برای هر روز تجاری، رفتار بیماری واگیردار با و کرونا رخ می

 شود. بینی میاستفاده از اطالعات روز قبل در برابر دو روز قبل، پیش
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