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گزارش

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت تجارت 
ایران با اتحادیه اروپا و اتحادیه اوراسیا در سال جاری پرداخته است.بر اساس 
اطالعات ارائه شــده از ســوی این اتاق، در ده ماهه ابتدایی ۲۰۲۰، هر چند 
میزان واردات ایران از اتحادیه اروپــا کاهش یافته اما میزان صادرات افزایش 
محدودی را به ثبت رسانده و به این ترتیب وضعیت ایران در تجارت مشترک 
میان دو طرف، بهبودی نســبی را نشــان می دهد.در میان کشورهای اروپایی 
واردکننده کاال از ایران، مانند سال های قبل، همچنان آلمان اصلی ترین شریک 
اروپایی به شــمار می رود و در ۱۰ ماهه ابتدایی ســال جاری میالدی، ۲۳۲ 
میلیون یورو، معادل ۳۶ درصد از کل صادرات به اروپا را به خود اختصاص داده 
اســت.پس از آلمان، هلند با ۱۱۰، ایتالیا با ۸۴، اســپانیا با ۴۵ و بلژیک با ۳۰ 
میلیون یورو دیگر واردکنندگان اصلی کاال از ایران به شــمار می روند.در میان 

کاالهای ایرانی صادر شده به اروپا نیز مواد و محصوالت غذایی و حیوانات زنده 
۴۰ درصد از کل سبد صادراتی را تشکیل می دهند و پس از آن، مواد شیمیایی 
با ۱۹ درصد، سوخت های معدنی با ۱۶ درصد، کاالهای صنعتی با ۱۱ درصد، 
مواد خام غیر خوراکی با ۱۰ درصد و ســایر کاالها با چهار درصد در رده های 
بعدی قرار دارند.در میان صادرکنندگان اروپایی کاال به ایران نیز آلمان با یک 
میلیارد و ۲۲۶ میلیون یورو در این حوزه نیز صدر نشــین است و پس از آن، 
ایتالیا با ۴۷۴، هلند با ۲۹۸، فرانسه با ۲۰۶ و اسپانیا با ۱۶۵ میلیون یورو دیگر 
صادرکنندگان اصلــی اروپایی به ایران بوده اند. در میان کاالهای اروپایی، ۳۳ 
درصد از کل واردات ایران به ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل، ۲۷ درصد 
به مواد شــیمیایی و ۱۴ درصد به محصوالت غذایی اختصاص یافته اســت.

اتاق بازرگانی تهران همچنین آخرین وضعیت تجارت مشــترک میان ایران و 

اورآســیا را نیز بررسی کرده و بر این اساس با وجود افزایش صادرات به برخی 
کشــورهای عضو این اتحادیه، با شیوع کرونا، میزان تجارت مشترک در میان 
همسایه های شــمالی نیز افت کرده است.بر این اساس میزان تجارت کاالیی 
ایران و اوراسیا در هشــت ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹، تقریبا ۱.۴ میلیارد دالر 
بوده ۲.۸ درصد از کل ارزش تجارت کاالیی ایران را تشکیل می دهد اما میزان 
این تجارت نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشی ۱۱ درصدی را پشت سر 
گذاشــته است.ایران در این مدت ۶۲۹ میلیون دالر به اوراسیا صادرات داشته 
که از نظر وزنی ۲۰ و از نظر ارزشــی کاهشی شش درصدی را نشان می دهد. 
در این مدت ایران توانسته صادرات خود به روسیه و بالروس را به شکل جدی 
افزایــش دهد اما کاهش صادرات به دیگر کشــورهای عضو این اتحادیه، آمار 
فعلی را به ثبت رســانده است. محصوالت کشاورزی اصلی ترین صادرات ایران 
به اوراســیا بوده و روسیه و ارمنستان اصلی ترین کشورهای واردکننده کاال از 

ایران در این مدت بوده اند.

کدام کاالی ایرانی در اروپا بیشترین طرفدار را دارد؟

بازار جهانی نفت در سال آینده متحول می شود؟
انتظــار می رود تقاضای جهانی برای نفت در ســال ۲۰۲۱ از رکورد پایینی 
که در دوران قرنطیه کووید ۱۹ مشــاهده شــد، بهبود پیدا کند اما افزایش قابل 
انتظار تولید نفت خاورمیانه و رشد سوخت زیستی بدون شک این بازار را تحت 
تاثیر قرار می دهد.به گزارش ایســنا، اوپک پالس برای تامین تقاضا که همسو با 
احیای اقتصادی رشــد خواهد کرد و در عین حال کاهش سطح ذخایر جهانی، 
محدودیت عرضه خود را به صورت تدریجی تســهیل خواهد کرد و تاثیر عرضه 
واکســنهای کووید ۱۹ روی تقاضا را زیر نظر می گیرد.طبق بررســی »اس اند 
پی گلوبال آنالیتیکس«، تولید جهانی نفت در ســال ۲۰۲۱ به طور متوسط ۳.۵ 
میلیون بشکه در روز رشد می کند و عمده این رشد مربوط به نفتی خواهد بود 
که توســط اعضای گروه اوپک پالس و در راس آنها عربستان سعودی و روسیه 
تولید می شود.اگرچه رشد عرضه نفت به سیاست تولید اوپک پالس بستگی دارد 
که پیش بینی آن دشوار است اما حدود ۷۰ درصد از رشد عرضه در سال ۲۰۲۱ 
مربوط به خاورمیانه خواهد بود که تولیدکنندگان آن مجموعا ۸۰۰ هزار بشــکه 
در روز به عرضه نفت به بازار اضافه می کنند. در مقابل، انتظار می رود تولید نفت 
آمریکا در سال ۲۰۲۱ به طور متوسط به میزان یک میلیون بشکه در روز کاهش 
پیدا کند زیرا همه گیری ویروس کرونا باعث شــد شرکتهای انرژی فعالیتهای 
حفــاری را محدودتر کنند.افزون بر این که عرضه نفــت به دلیل اختالالت در 
خاورمیانه، پتانسیل نوسان را پیدا می کند، وابستگی به نفت خاورمیانه پیامدهایی 
برای میانگین کیفیت نفت جهانی خواهد داشت. بهبود عرضه از سوی اوپک به 
معنای تغییر روند ســالهای اخیر خواهد بود و فراوانی عرضه نفت سبک شیرین 
که تحت تاثیر رشــد تولید نفت شیل آمریکا بود، جای خود را به فراوانی عرضه 
نفت مدیوم ترش می دهد.این تغییر به پاالیشگاههایی کمک می کند که مجبور 
بودند برای خرید نفت ســنگینتر و ترش که مناســب پاالیش در تجهیزات آنها 
بودند پول بیشتری بپردازند.عرضه نفت بیشتر از سوی خاورمیانه قیمتهای نفت 
ترش را ضعیفتر و ارزانی قیمت آنها در مقایسه با نفت شیرین را بیشتر می کند.بر 
اساس گزارش پالتس، اما کاهش قیمت گریدهای نفتی سنگین به بهبود اوضاع 
پاالیشگاههای غربی که با کاهش تقاضا برای سوخت به دلیل همه گیری ویروس 
کرونا روبرو شده اند و شاهد تسریع رشد سوختهای جایگزین و دورنمای ضعیفتر 

تقاضا برای نفت هستند، کمک نمی کند.

درآمد ۱۱۰ میلیارد دالری صنعت پتروشیمی 
در ۷ سال گذشته

دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی گفت: مجموع درآمد پتروشیمی 
از محل صادرات و فروش داخلی از ســال ۹۲ تا شــهریور سال ۹۹، حدود ۱۱۰ 
میلیارد دالر بوده اســت.احمد مهدوی ابهری در نشستی خبری با اشاره به روز 
صنعت پتروشیمی، ادامه داد: امروز پیشران اقتصادی کشور صنعت پتروشیمی 
است.  وی افزود: نفت و خام فروشی ما را به جایی نمی رساند.  امروز همه اذعان 
دارنــد این صنعت با توجه به منابع هیدروکربوری می تواند اقتصاد را نجات داده 
و از خام فروشی جلوگیری کند.  مهدوی با اشاره به اینکه در سخت ترین تحریم 
قرار داریم، تاکید کرد: اما بسیاری از محصوالت این صنعت به مدت سه ماه پیش 
فروش شده است که نشان دهنده باالیندگی و حرکت ارزشمند است که مدیران 
این صنعت با علم و تدبیر و رصد به این نقطه رسیده اند و این در حالی است که 
در بقیه صنایع کشــور رشد چندانی نداریم اما در صنعت پتروشیمی ظرفیت از 
۶۸ میلیون تن سال گذشته به ۸۵ میلیون تن در سال ۹۹ می رسد.وی با تاکید 
بر اینکه تا پایان ســال ۱۴۰۰ به تولید ۱۰۰ میلیون تن خواهیم رســید، خاطر 
نشان کرد: این در شــرایطی است که تحریم هستیم اما توقف وجود ندارد.دبیر 
کل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی ادامه داد: امسال ۱۰ طرح پتروشیمی با 
ظرفیت ۱۷ میلیون تن افتتاح خواهد شد،  در سال ۱۴۰۰ نیز ۱۲ طرح دیگر به 
بهره برداری می رسد.به گفته مهدوی، در تولید و صادرات نه تنها توقف نداشتیم 
که پیشرفت هم ثبت شده و ۸.۲ درصد افزایش داشتیم.وی با بیان اینکه فروش 
داخل نســبت به سال گذشته ۷۰۰ هزار تن بیشــتر بوده، افزود: افزایش فروش 
داخل، ۶۵۰ میلیون دالر ارزش داشته است اما دغدغه ما این است که این فروش 
داخلی به دست مصرف کننده داخلی برســد.مهدوی با اشاره به اینکه در تمام 
محصوالت، عرضه بیشتر بوده و در ۸ ماهه سال ۹۹، معامله در بورس کاال حدود 
۲۵ درصد افزایش داشته است، گفت: با وجود افزایش معامالت اما بخشی از این 
خوراک به دســت مصرف کننده واقعی نرســیده و قرار است پاالیش اساسی در 

سامانه بهین یاب انجام شود تا تولیدکنندگان کاغذی حذف شوند.  

نخستین توربین بادی ۲۵۰ کیلوواتی 
در کشور ساخته شد

مدیــرکل دفتر نظارت، تعیین صالحیت و کنترل پروژه ســازمان انرژی های 
تجدیدپذیــر و بهره وری برق ایران) ســاتبا ( گفت: نخســتین توربین بادی در 
مقیاس ۲۵۰ کیلووات به عنوان مولد انشــعابی در کشــور ساخته شد.به گزارش 
پایگاه اطالع رســانی وزارت نیرو، »علی شب نورد« افزود: امروز باوجود مشکالت 
موجود، توسعه نیروگاه های خورشیدی خانگی و انشعابی )کیلوواتی( مورد توجه 
بسیاری از سرمایه گذاران بخش غیردولتی قرار گرفته بطوری  که این نیروگاه های 
تجدیدپذیر نســبت به مدت مشابه در سال قبل ۲۴ درصد رشد یافته است.وی 
توضیــح داد:دو ماهه منتهی به آذرمــاه ۱۳۹۹ درمجموع ۱۱۹ واحد نیروگاهی 
انشــعابی به ظرفیت ۲ مگاوات به شــبکه سراســری برق افزوده شده که با این 
رقم، اکنون تعداد چهار هزار و ۶۵۱ مولد خانگی محدود به ظرفیت انشــعاب با 
مجموع ظرفیت ۵۵ مگاوات در سراســر کشور به بهره برداری رسیده  است.شب 
نورد گفت: بیشترین ظرفیت اضافه شده به میزان ۴۵۰ کیلووات درحوزه فعالیت 
شــرکت توزیع نیروی شهرستان مشهد است.این مقام مســوول افزود: ایران در 
این دوره برای نخســتین بار یک توربین بادی به عنوان مولد انشعابی در مقیاس 
۲۵۰ کیلووات که توسط متخصصان داخلی کشور ساخته شده در منطقه بینالود 
راه اندازی و به شــبکه توزیع برق کشور افزوده شــد.وی با اشاره به آمار توسعه 
مولدهای انشــعابی در دو ماهه منتهی به آذرماه ۱۳۹۹ در ســایر نقاط کشور، 
جایگاه های بعدی را متعلق به شــرکت توزیع نیروی برق اســتان اصفهان با ۳۸ 
نیروگاه انشعابی و مجموع ظرفیت ۶۳۸ کیلووات و همچنین شرکت توزیع نیروی 
برق اســتان مرکزی با ۶ نیروگاه توسعه یافته به ظرفیت تجمیعی ۲۲۵ کیلووات 
دانست.شــب نورد خاطرنشان کرد: براساس جایگاه های بعدی نیز شرکت توزیع 
نیروی برق فارس، شیراز و خراسان شمالی قرار دارند که هر یک با احداث ۱۷۰ 
کیلووات مولد خورشــیدی انشعابی، ظرفیت تولید شبکه سراسری برق کشور را 
افزایش داده اند.براساس تازه ترین گزارش سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره 
وری برق ایران، ظرفیت تولید برق کشــورمان از محل انرژی های تجدیدپذیر و 
بهره وری برق در آبان به عدد۸۴۴.۵۹ مگاوات رســید.براین اساس سهم انرژی 
بادی با ۳۰۳.۱۸ مگاوات به رقم ۳۶ درصد و جایگاه دوم در انرژی های تجدیدپذیر 
رســید.نیروگاه های برق آبی کوچک با۱۰۵.۶۵ مگاوات سهمی ۱۲ درصدی در 
بخــش انرژی های تجدید پذیر را در آبــان ماه به خود اختصاص دادند وبازیافت 
تلفات حرارتی نیز باتولید ۱۳.۶ مگاوات ســهم دو درصدی از انرژی های تجدید 

پذیر و بهره وری برق ایران را داشتند.

توان باالی داخلی سازی قطعات در کروز
بزرگترین و پیشرفته ترین قطعه ساز کشور با استفاده از دانش فنی و تخصص 
نخبگان و مهندســان ایرانی، برای تطبیق توابع موجود در ECU با نوع موتور و 
خودرو، صفر تا صد فرایندی مهم و پیچیده به نام کالیبراســیون را در مجموعه 
خود انجام می دهد تا از خروج ارز در این شرایط حساس تا حد امکان جلوگیری 
کند.بــه گزارش مردم ســاالری آنالین،با قــرار گیــری ECU در خودروهای 
انژکتوری، دریافت و پردازش اطالعات از سنسورهای اطراف موتور برای مصرف 
سوخت بهینه، توان و گشتاور بیشینه، قابلیت رانندگی بهتر و آالینده های کمینه 
را بــر عهده دارد. برای تطبیق توابع موجود در آن با نوع موتور و خودرو، نیاز به 
فرایندی مهم و تخصصی به نام کالیبراســیون اســت و بدین منظور در راستای 
جلوگیری از وابستگی به تامین کنندگان خارجی و امکان تامین نیازهای داخل، 
واحد کالیبراسیون شــرکت کروز فعالیت دارد.در ابتدا تمامی قطعات مجموعه 
مدیریت موتور از خارج از کشــور تامین می شد که با تالش متخصصان شرکت 
کروز از هشت ســال پیش موضوع داخلی سازی آن از جمله ECU در دستور 
کار قرار گرفت. در همین راســتا با استفاده از نخبگان و مهندسان دانشگاه های 
معتبر داخلی، انتقال دانش فنی مربوطه صورت پذیرفت تا شرکت کروز به عنوان 
تنها شــرکت داخلی باشــد که نه تنها طراحی، صحه گذاری و تولید نرم افزار و 
ســخت افزار ECU، بلکه فرایند مهم و پیچیده ی کالیبراسیون ECU را نیز 
در داخل کشور انجام دهد.در گروه قطعه سازی کروز کالیبراسیون در دو بخش 

انجام می شود.

اخبار  انرژی

خبر

بررســی آمارها  نشــان می دهد که بخش های مختلف 
)بدون احتساب تجارت خارجی( در دوران شیوع کرونا ۱۰۹ 
هزار و ۲۵ میلیارد تومان خسارت دیده اند.به گزارش پایگاه 
خبری پایش آثار اقتصادی کرونا، امســال دولت با کاهش 
درآمدهای نفتی خود ســعی به اصالح نظام بودجه ریزی و 
تأکید بر ایجاد درآمد پایدار برای اداره کشــور به خصوص 
درآمدهای مالیاتی داشــته اســت. اما با همه گیری ویروس 
کرونا و تأثیــرات منفی آن بر بخش هــای اقتصادی دیگر 
نمی توان به درآمدهای مالیاتی امید چندانی داشت.همچنین 
از طرفــی کاهش منابع و درآمدهــای دولت از بخش های 
مالیات و عوارض بــا افزایش هزینه های جــاری دولت در 
بخش بهداشــت و درمان و افزایش چشــم گیر هزینه های 
حمایتی دولت همراه شــده اســت.بنابراین دولت اقدام به 
خصوصی سازی و واگذاری بخش قابل توجهی از اموال تحت 
مالکیت خود کرده است. اما با توجه به رکود چندساله حاکم 
بر اقتصاد کشور به علت تحریم ها جبران خسارت های ناشی 
از کرونا بر اســاس این اقدام دولت کار بسیار دشواری است.
ســال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ ایران دچار کاهش سرمایه ثابت 
در اقتصاد شد و این امر سبب کاهش ظرفیت بالقوه تولید و 
به دنبال آن کاهش رفاه شده است. از سوی دیگر باال بودن 
نرخ تورم برای دو ســال پیاپی ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و همچنین 
ادامه روند در ســال ۱۳۹۹ سبب کاهش توانایی بنگاه های 
اقتصادی برای ادامه فعالیت شــده است. تداوم این روند بر 
معیشــت دهک های پایین تأثیرات مخــرب و صعب العالج 
خواهد داشت.بر طبق آنچه گفته شد شیوع ویروس کرونا به 
متأثر شدن شدید تقاضای کل و عرضه کل در اقتصاد ایران 
منجر شــده است. به این صورت که در بخش تقاضا مصرف 
خانوار به علت کاهش درآمد، عدم تمایل برای خرید، افزایش 
پس انــداز به دلیل نا اطمینانــی از آینده و کاهش صادرات 
به دلیل مالحظات تحریمی و بهداشــتی کشورهای طرف 
تجاری به شدت کاهش پیداکرده است. از طرف عرضه نیز با 
شوک هایی مانند تعطیلی اجباری بخش عمده ای از خدمات، 
افزایش هزینه و ســخت شــدن واردات مواد اولیه و آسیب 
دیدن زنجیره تولید کاال روبه رو است. بر اساس دسته بندی 
انجام شده از رسته های کسب وکارهای آسیب دیده از بیماری 
کرونا ۱۴ رســته اصلی از شیوع ویروس کرونا آسیب جدی 
دیده اند.این کسب وکارها بیش از چهار میلیون و ۸۳۰ هزار 
شــاغل معادل ۳۲.۲ درصد از اشتغال کل کشور را تشکیل 
می دهنــد. کاهش فعالیت این کســب وکارها به طور قطع 
رفاه خانوارهای زیادی را تحت تأثیر قرار می دهد. بر اساس 
نظرسنجی های انجام شده از بخش خصوصی، تولید در زمان 
شــیوع کرونا ۶۵ درصد کاهش پیداکرده است. ۵۹ درصد 
کســب وکارها با کاهش تقاضا مواجه شده اند. همچنین ۵۷ 
درصد کارگاه ها و فعالیت های اقتصادی با مشکل تأمین مواد 

اولیه برخورد کرده اند.
بیکاری نزدیک به سه میلیون نیروی کار 

در کرونا
متاسفانه در کشور یک مرجع آماری واحد و نظام آماری 
جامع و یکپارچه در رابطه با اشتغال و بیکاری وجود ندارد و 
مراکز و مراجع مختلف بر اســاس تعاریف متفاوت و در خأل 
یک کدینگ ملی و با روش های غیراســتاندارد، هر از گاهی 
آمار بیکاری را اعالم می کنند. اخیراً نسخه آزمایشی سامانه 
ملی اشتغال و کسب و کار )LMIS( از سوی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شــده است، که می تواند در 
زمینه تعیین آمار واقعی )ثبتی و عملیاتی( اشتغال و بیکاری 
مؤثر باشــد. بر اســاس گزارش مرکز پژوهش های مجلس 
شــورای اســالمی، بین ۷.۵ تا ۱۱ درصد از کاال و خدمات 
اقتصاد درنتیجه شــیوع ویروس کرونا کاهش خواهد یافت. 
همچنین بین ۲.۸ تا ۶.۴ میلیون نفر از شاغلین فعلی، متأثر 

از شیوع ویروس کرونا، شغل خود را از دست خواهند داد.
طبق گزارش سازمان تامین اجتماعی؛ بنا به تخمین یکی 
از پژوهش های انجام شــده در مرکــز آمار و داده های هیات 
 امنای ســازمان تأمین اجتماعی و صندوق های تابعه حدود 
۷.۶۴ میلیون نفر )۳۰ درصد( شــاغلین کشــور در بخش 
غیررسمی اشتغال دارند. با این فرض که ۴۰ درصد از نیروی 
کار غیررسمی در ســه دهک پایین درآمدی هستند طبق 
تخمین سه میلیون نفر شــاغل بخش غیررسمی به شدت 
به حمایت اجتماعی نیاز دارند.بر اســاس گزارش موسســه 
مطالعات و پژوهش های بازرگانی، در اردیبهشــت ماه سال 
۱۳۹۹ با شــیوع بیمــاری کرونا، بســیاری از فعالیت های 
اقتصادی در واحدهای صنفی تعطیل شــد و اشــتغال زایی 
آن ها به شــدت درخطر افتاده اســت. بر اساس بررسی های 
انجام شــده تا قبل از بازگشــایی اصناف کم خطر و متوسط 
ریسک در سطح کشــور، در اصناف توزیعی از ۹۵۰ رسته 
حدود ۱۱۵ رســته فعال و بقیه غیرفعال و یا دارای فعالیت 
اندک بوده اند. در اصناف تولیدی نیز از ۹۸۱ رسته، تنها ۸۰ 

رســته شغلی فعال و بقیه غیرفعال و یا دارای فعالیت اندک 
بوده اند. ایــن وضعیت برای اصناف خدماتی و خدمات فنی 
بسیار نگران کننده بود و تقریباً رسته های شغلی این دو گروه 
از اصناف با تعطیلی مواجه هســتند. با توجه به محاسبات 
انجام شده یک کاهش اشتغال موقتی حداقل سه میلیون نفر 

در اصناف مشاهده می شود. 
در بیــن گروه های چهارگانه اصنــاف، اصناف توزیعی با 
۳۵ درصد کاهش شــغل با کمترین کاهش مواجه شده اند 
اما به دلیل ســهم باالی آن در ایجاد اشــتغال این کاهش 
بســیار باال است. ۵۷ گروه صنفی از کرونا آسیب دیده و در 
مجموع ماهانه بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان )فقط شامل 
اجاره و دســتمزد حداقلی کارکنان طی دو ماه اول شــیوع 
کرونا( خسارت ایجاد شده اســت. طبق این محاسبات، در 
حدود ۱.۴۵ میلیون واحد صنفی به طور مســتقیم از کرونا 
آسیب دیده اند. برآورد شــده تا پایان سال جاری، مجموع 
خسارات وارده حداقل به ۲۰۲.۵ هزار میلیارد تومان برسد.

حدود ۷۵ درصد بهره برداران کشاورزی در ایران را کشاورزان 
کوچک مقیاس با مالکیت زمین)کمتر از پنج هکتار ( تشکیل 
می دهند یعنی بیش از دوسوم کشاورزان کمتر از پنج هکتار 
زمین زراعی و بیش از چهارپنجم باغداران کشاورز کمتر از 
پنج هکتار باغ دارند. این کشــاورزان در شرایط عادی بدون 
کرونا نیز در تأمین منابع مالی، ســرمایه گذاری در فناوری، 
به کارگیری روش های جدید تولید، به کارگیری ماشین آالت 
و بازار فروش با مشــکالت مواجه هستند.بررســی شواهد 
آماری نشــان دهنده اثرگذاری ۷.۸ درصدی شیوع ویروس 
در بخش مصــرف و ۱۰ درصدی در بخش صادرات، در ماه 
اسفند ۱۳۹۸ است و درنتیجه میزان حداقل خسارت ناشی 
از این بحران در ماه اسفند ۱۳۹۸ در حدود سه هزار و ۲۵۰ 
میلیارد تومان در بخش مصــرف و ۷۰۰ میلیارد تومان در 

بخش صادرات تخمین زده می شود. 
تــداوم شــیوع ویروس کرونــا در ماه هــای فروردین و 
اردیبهشت ۱۳۹۹ توانسته است دامنه خسارت ها را به صورت 
تصاعدی گسترش دهد.همه گیری ویروس کرونا سبب افت 

قابل توجه میزان صادرات محصوالت کشــاورزی ایران شده 
است. این خســارات به میزان ۱۱۴.۱۶۷ هزار میلیارد ریال 
برای ۶۰ هزار و ۵۷۹  واحد تا اردیبهشت سال ۱۳۹۹ برآورد 
شده است.درآمد کشــاورزان به طور متوســط ۷.۸ درصد 
کاهش یافت و همچنین با توجه به کنترل و محدودیت های 
اعمال شــده در مبادی گمرکات ایران، تجــارت در بخش 
کشــاورزی نیز با ۱۰ درصد زیان روبرو شده است. مجموع 
خسارت وارده بر بخش کشاورزی حدود ۱۱.۵ هزار میلیارد 

تومان گزارش شده است.
کاهش ۱۶ میلیارد دالری تجارت خارجی 

در دوران کرونا
 تجــارت  خارجی ایــران در ســال ۲۰۲۰ با کاهش ۱۶ 
میلیاردی به حدود ۷۰ میلیارد دالر رســیده است. صادرات 
نفت ایران با توجــه به تحریم ها و همه گیری ویروس کرونا 
به ســختی آن هم در حجم بســیار اندک صورت پذیرفت. 
از حجم ارزش تجارت ۸۵ میلیارد دالری کشــور در ســال 
۱۳۹۸، میزان واردات و صادرات کشــور به ترتیب ۴۳.۷ و 
۴۱.۳ میلیــارد دالر بود. با توجه به شــیوع ویروس کرونا، 
پیش بینی می شــود حداکثر صادرات کشور در سال ۱۳۹۹ 
به ۳۰ میلیارد دالر برســد. این موضوع در حالی اســت که 
حداقل نیاز ارز وارداتی حدود ۳۵ میلیارد دالر برآورد شــده 
است. با این فرض که چنانچه ارز موردنیاز کاالهای اساسی 
کشور ثابت بماند، بیشترین کسری ارز به حوزه تولید اصابت 
خواهد کرد، زیرا بر اســاس آمار موجود بیش از ۸۰ درصد 
از واردات کشــور را کاالهای سرمایه ای، واسطه ای، قطعات 
و مواد اولیه تشــکیل می دهند.بخــش خدمات در مجموع 
بیــش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلــی ایران را به خود 
اختصاص داده که هرگونه بحرانی در این بخش کل اقتصاد 
ایران را با مخاطره روبرو خواهد کرد. الزم به ذکر اســت که 
این بخش قابلیت انبار محصــوالت و فروش بعد از کرونا را 
نــدارد و درنتیجه درآمدهای ازدســت رفته در ماه های بعد 

جبران نمی شود. 
در زیــر بخش های خدمات، صنعت گردشــگری که در 

ســال های اخیر از رونق بســیار قابل توجه در بخش زیارتی 
و درمانی برخوردار بوده آســیب جدی خواهد دید.بر اساس 
گزارش وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۰ میلیون نفر گردشگر خارجی وارد 
کشور شــده اند و انتظار می رود به این دلیل که فصول بهار 
و تابســتان زمان مناسبی برای ورود گردشگران خارجی به 
کشور است بیش از ۷۰ درصد این درامدهای ارزی ناشی از 
ورود گردشگران در سال ۱۳۹۹ در معرض خطر قرارگرفته و 
فعاالن بخش گردشگری با کاهش ۸۰ درصدی فروش خود 
روبرو شده اند.پیامد استمرار وضعیت بحرانی همه  گیری کرونا 
و تعطیلی  های سراسری مراکز فرهنگی، هنری و رسانه  ای و 
همچنین توقف رویدادهای متنوع ملی و بین  المللِی بخش 
فرهنگ، هنر و رســانه در ۶ ماه نخســت امسال، خسارات 
بســیاری را بر کسب و کارها و فعاالن اقتصادی بخش وارد 
آورد.بنابر فرآیند ثبت اطالعات فعاالن اقتصادی آسیب  دیده 
برای ارائه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۸۶ هزار نفر 
فعال آســیب  دیده، شناسایی و میزان خسارت وارده بر سه 
رسته اصلی فعالیت  های اقتصادی فرهنگی، هنری و رسانه  ای 
بر مبنای اطالعات دریافتی تا پایان شهریور ماه ۹۹، حدود 
ســه هزار میلیارد تومان و با تخمین منطقی تا پایان آذرماه 

بیش از چهار هزار میلیارد تومان برآورد شد.
ضرر ۲۵ هزار میلیارد تومانی کرونا 

به بخش حمل و نقل 
با شــیوع ویروس کرونا و وضع محدودیت های ناشی از 
آن صنعت حمل ونقل در هر دو حوزه مسافری و باری دچار 
ضرر قابل توجهی در ۵ ماهه ابتدای ســال ۱۳۹۹ نسبت به 
سال ۱۳۹۸ شده است. بررســی آمار عملکردی وزارت راه 
و شهرســازی  نشــان می دهد میزان کل خسارت وارده بر 
حوزه های مختلف حمل ونقل کشور، از دوران شیوع ویروس 
کرونا )اســفند ۱۳۹۸ تا مــرداد ۱۳۹۹(، ۴.۵ هزار میلیارد 
تومان بوده است که بخش هوایی و ریلی سهم قابل توجهی 
از خسارت حاصله  )۹۰ درصد( را متحمل شده اند.در صورت 
ادامه وضــع موجود حداقل کاهش درآمدی ســال ۱۳۹۹ 
نســبت به ســال ۱۳۹۸ برای ۶ ماهه دوم ســال در بخش 
مسافری در سه زیر بخش جاده ای، ریلی و هوایی به ترتیب 
۲.۶، ۰.۳۱ و ۱۹.۳ هــزار میلیارد تومان برآورد می شــود. 
همچنین در بخش باری نیز در هر ســه زیر بخش جاده ای، 
ریلــی و هوایی به ترتیــب ۰.۳۶، ۰.۸ و ۱.۷۱ هزار میلیارد 

تومان حداقل کاهش درامد برآورد می شود.
کرونا و آسیب یک هزار میلیارد تومانی 

شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها
بیش از ۹۰ درصد از پنج هزار و ۳۹۴ شرکت دانش بنیان، 
به ویژه در بخش های فناوری زیســتی، کشاورزی و صنایع 
غذایی، مواد پیشرفته، ساخت تجهیزات و ماشین آالت، برق، 
الکترونیک، فتوالکترونیــک و مخابرات، فناوری اطالعات و 
خدمات تجاری سازی، با مشکالت عدیده ای در حوزه کاهش 
تقاضــای محصــوالت، کاهش درآمد و فــروش، عدم توان 
پرداخت حق بیمه نیروی انسانی، فقدان نهاده ها و تجهیزات 

مورد نیاز و کمبود سرمایه در گردش روبه رو هستند. 
از طرفی دیگر بر اســاس برآوردهای انجام شده بسیاری 
از اســتارتاپ های فعال در حــوزه پلت فرم های اینترنتی با 
مشــکالت زیادی نظیــر کاهش فروش ، تعدیــل کارکنان 
و مواردی از این دســت روبه رو شــده اند. به عنوان نمونه 
استارتاپ های حوزه گردشگری با کاهش ۸۰ درصد فروش ، 
اســتارتاپ های اطالع رســانی خدمات تفریحی و فرهنگی 
مانند رزرو و فروش بلیط یــا پلت فرم های تخفیف گروهی 
به طور متوسط با کاهش ۸۵ درصدی فروش و استارتاپ های 
حوزه جابه جایی اینترنتی بار و مسافر با کاهش بیش از ۲۰ 

درصدی تعداد سفر روبرو بوده اند.
بر اساس آخرین آمار موجود در معاونت علمی و فناوری 
رئیــس  جمهور و صندوق نوآوری و شــکوفایی ، به بیش از 
۴۰۰ شــرکت آســیب دیده از کرونا در حدود پنج هزار و 
۶۰۰ میلیارد ریال تســهیالت ویژه تخصیص یافته اســت.
همچنین بوسیله صندوق های غیردولتی پژوهش و فناوری 
از شــرکت های فناور غیر دانش بنیان نیز که از این بیماری 
آسیب دیده اند، حمایت هایی به وسیله این معاونت و صندوق 
نوآوری و شکوفایی انجام شده است. در این راستا به بیش از 
۹۲ شرکت بیش از ۶۱۰ میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شد. 
با توجه به حمایت های انجام شــده در این معاونت، صندوق 
نوآوری و شــکوفایی و ســایر صندوق های و ســازمان های 
حمایتی در حوزه دانش بنیان از مشاغل آسیب دیده ، برآورد 
می شود بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال به این حوزه خسارت 
وارد شده باشــد. به این مبلغ می بایست افت میزان فروش 
شرکت های دانش بنیان که در سال گذشته بالغ بر ۱۲۰ هزار 
میلیارد تومان بوده است را نیز اضافه نمود که متأسفانه آمار 

دقیقی از آن در دسترس نیست.

متوســط قیمت خرید و فــروش یک متر 
مربع زیربنای واحد مســکونی معامله شــده 
بوسیله بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران 
در آذرمــاه ۲۶ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان بود 
که نسبت به ماه قبل ۱.۱ درصد کاهش داشته 
اســت.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، 
تعداد معامالت آپارتمان های مســکونی شهر 
تهــران در آذر ۱۳۹۹، به دو هزار و ۶۰۰ واحد 
مســکونی محدود شد که نسبت به ماه قبل و 
ماه مشابه ســال قبل به ترتیب ۴۲.۸ و ۷۳.۲ 
درصد کاهش نشــان می دهد.بررســی توزیع 
تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر 
تهران به تفکیک عمر بنا در آذرماه سال ۱۳۹۹ 
حاکی از آن است که از مجموع دو هزار و ۵۵۵ 
واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا پنج 

سال ساخت با ســهم ۱. ۳۹ درصد بیشترین 
ســهم را به خود اختصاص داده اند. سهم یاد 
شــده در مقایسه با آذرماه سال گذشته حدود 
۳.۴ درصد کاهش یافته و در مقابل به ســهم 
واحدهای بــا قدمت بــاال در گروه های »۶ تا 
۱۰ »و »بیش از ۲۰ ســال« ســاخت افزوده 
شده است.توزیع تعداد معامالت انجام شده بر 
حســب مناطق مختلف شهر تهران در آذرماه 
ســال ۱۳۹۹ حاکی از آن اســت که از میان 
مناطق ۲۲گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم 
۱۲.۷ درصدی از کل معامالت، بیشترین تعداد 
قراردادهای مبایعــه نامه را به خود اختصاص 
داده است.همچنین مناطق ۴ و ۱۰ به ترتیب 
با اختصاص سهم های مشابه ۷.۹ درصدی در 
رتبه بعدی قرار گرفته انــد. در مجموع ۶۹.۴ 

درصــد از کل تعداد معامالت انجام شــده در 
شــهر تهران در آذرماه سال ۱۳۹۹ مربوط به 
۱۰ منطقه شــهر )به ترتیب بیشترین فراوانی 
شامل مناطق ۵ ،۴ ،۱۰ ،۲ ،۱ ،۱۵ ،۱۴ ،۷ ،۱۱ 
و ۸ ( بوده و ۱۲ منطقه باقیمانده ۳۰.۶ درصد 
از کل تعداد معامالت را به خود اختصاص داده 
اند.آذرماه ســال ۱۳۹۹، متوســط قیمت یک 
متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده 
بوسیله بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران 
۲۶ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان بود که نســبت 
به ماه قبل ۱.۱ درصد کاهش و نســبت به ماه 
مشابه ســال قبل معادل ۹۸.۹ درصد افزایش 
نشــان می دهد.بررســی مزبور نشان می دهد 
در میــان مناطق ۲۲ گانه شــهرداری تهران، 
بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای 

مساکونی معامله شــده معادل ۵۷ میلیون و 
۱۰۰ هزار تومان به منطقه یک و کمترین آن 
بــا ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هــزار تومان به منطقه 
۱۸ تعلق داشته اســت. ارقام مزبور نسبت به 
ماه مشــابه ســال ۱۳۹۸ به ترتیب ۸۴ و ۶۶ 
درصد افزایش نشان می دهند.بررسی شاخص 
کرایه مســکن اجاری در شهر تهران و در کل 
مناطق شــهری در آذرماه سال ۱۳۹۹ نشان 

دهنده رشــد به ترتیب معادل ۲۹.۴ و ۳۲.۴ 
درصدی نســبت به ماه مشابه سال قبل است.
بــه گزارش ایرنا، پیــش از این رئیس اتحادیه 
مشــاوران امالک تهران گفته بــود، ثبات در 
بازارهــای اقتصادی باعــث کاهش حدود ۱۵ 
درصدی قیمت مسکن تهران شده و این اتفاق 
در حالی روی داده که در شهر تهران قراردادها 

۲۹ درصد افزایش یافته است.

جزئیاتی از آسیب کرونا بر اقتصاد ایران

خسارت ۱۰۹ هزار میلیارد تومانی کرونا به بخش های مختلف کسب و کار

بانک مرکزی گزارش داد

کاهش ۱/۱ درصدی قیمت مسکن در تهران

وضعیت واریز بسته حمایت معیشتی کرونا در سال آینده معلوم نیست
سخنگوی طرح حمایت معیشتی کرونا گفت: تاکنون مشخص نشده که بسته حمایت معیشتی کرونا در سال آینده 
واریز  شود.حسین میرزایی در پخش زنده اینستاگرام افزود: برخی مشموالن که واریزی بسته حمایت معیشتی آنها انجام 
نشــده بود، به مورد اجرا درآمد.وی پیرامون اصافه شــدن مشموالن جدید گفت: چنانچه مقرر شود به تعداد مشموالن 
اضافه کنیم، نیازی به اعتراض نیست و امکان شناسایی افراد دارای اولویت وجود دارد.سخنگوی طرح حمایت معیشتی 
کرونا تاکید کرد: پایه و مبنای بررســی مشموالن درآمدهای ثبتی اســت.میرزایی  درباره جزئیات واریز یارانه، وام یک 
میلیونی و یارانه معیشتی گفت: افرادی مشمول این طرح می شوند که درآمد ثابت نداشته و تحت پوشش بیمه نباشند.
وی افزود: مبنای وزارت تعاون این است که چنانچه یک نفر از افراد خانواده، یکی از شروط را نداشته باشد، کل خانواده 
از این طرح معیشتی محروم می شوند.سخنگوی طرح معیشتی کرونا گفت: »در بررسی شاخص های بانکی افراد، میزان 
واریزی ها، گردش حســاب چهار ســال اخیر افراد )۹۸-۹۷-۹۶-۹۵( و تراکنش های خرید آنها در ۶ ماهه اول سال ۹۹ 
را مورد رصد قرار می دهیم تا بر ما محرز شــود که فرد در طول حداقل چهار ســال اخیر وضعیت مالی خوبی نداشته و 
وضعیت او، بهبود هم نیافته است«.وی توضیح داد:  افرادی که مشمول بیمه رانندگان، قالی بافان یا حتی خویش فرمایی 
هستند ، مشمول این طرح نمی شوند. ضمن اینکه بیمه پردازان خویش فرمایی به شرط آنکه همه شرایط را در کل افراد 
خانواده داشــته باشند و مجموع درآمد آنها زیر حداقل حقوق قانون کار باشد، از این طرح بهره مند می شوند.به گزارش 
ایرنا، پیش از این  سخنگوی طرح حمایت معیشتی کرونا گفته بود: طرح حمایت معیشتی کرونا که به ازای هر خانوار 
۱۰۰ هزارتومان اســت به خانوارهای فاقد درآمد ثابت که تحت پوشــش بیمه نیستند و از نظر درآمدی و شاخص های 
بانکی در وضعیت پایین تری نســبت به دیگران دارند، تعلق می گیرد.  به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با 
شیوع بیماری کرونا دولت حمایت های مختلفی از مشاغل و کسب و کارها انجام داد. یک مورد حمایت، وام یک میلیون 
تومانی بود که به تمامی یارانه بگیران در ابتدای امسال پرداخت شد، همچنین به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا 
نیز تسهیالت اعطا شد.در آخرین مورد نیز پرداخت مرحله دوم وام یک میلیون تومانی و یکصد هزار تومان به خانوار فاقد 

درآمد ثابت و بدون بیمه انجام شد.


