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 چكیده

درصد( و اایگاه دوم در انان پس از  11حدود به دلیل نقش پررنگ اقتصااد یی  در اقتصااد انان) )مان      -1

امریکا، شایع  ای  بیمار  به وعر قع  ثاار و پیامداا  مایگیی) بر اقتصااد انان و امنیی  شر ا  ریار     

گذارد. رفاوت من  ای  بیمار  با بیمار  مااارب به نقش  یعن) یی  در اقتصاااد انان) ای   شااعر براا  م)

درصااد بعد و از امی  رو  4ار  مااارب، ماان  یی  در اقتصاااد انان) رینا گردد. در زمان شاایع  بیمبرم)

 اارگذار  ثن نیز اندک بعد. راایرگذار  ای  بیمار  بر اقتصاد یی  و انان از یید میظر قابل بررم) امت:

ا  و امنیی  ا : یی  امروزه به عیعان ااب من  عرضاه و رقاضا  مصصعتت صیای   ارخانه رعلیدات  ارخانه -2

زنییره رامی  در ماع  انان درثمده امات. از ای  رو ار گعنه ریییر در ای  وضتیت معاآ ثمیآ بر اقتصاد   

لید صیای  خعدروماز ، اولی  یی  و اقتصاا انان خعااد شاد. از امه منمتر اماتان اعب) به عیعان ااب رع   

ثماایآ را به ای  صاایتت در مااع  انان و یی  وارد نمعد. به وعر   ه رعلیدات  ارخانیات من  مانید  یا،  

 نیسان به دلیل عدم رامی  قعتات با رتعیل) معااه شد. 

. بعد ر شع ای  در فعریه ماه در رعلید  ااش در راریخ) ر عد  ابت یی ، در  رونا بیمار  شیع  نتایج از یک) -3

 ای  مع  ژانعیه ماه در.  رد مقعط 3.73عدد  به ماه ای  در( PMI) خرید مدیران شاخص اا،گزارش بر بیا

 الملل)بی  اا مازمان و  شعراا مع  از  ه اقتصاد  گعناگعن اا شاخص میان از .بعد شده اعالم 3۵ شاخص

 اقتصاد  اا شاخص رری من  از یک) شعد،م) نامیده «شامخ» فارم) در  ه( PMI) شاخص شعد،م) میتشر

 رعلید افزایش  نشانه باشد، 3۵ از بیش «خرید مدیران شاخص» اگر. امت 3۵ عدد شامخ شاخص در متیار .امت

 نعشته به. امت بخش ثن در اقتصاد  ر عد و انقباض نشانه باشد 3۵ مع  از ررپایی  اریه و( اقتصاد  رونق)

 .امت نداشته نزول فعریه، ماه اندازه به گاهایچ را یعن 2۵۵3 مال از شاخص ای  فرانسه، خبرگزار 

دایده راایر ای  بیمار  بر اقتصااد انان، قیمت نفت امت.  شعر یی   اا  نشاان از شااخص  بازار نفت: یک) -4

 1۵بزرگتری  رقاضااا ییده نفت در بازار انان) اماات. از ای  رو با  ااش رقاضااا  ای   شااعر، عالوه بر  ااش 

صااادر ییده  دتر  قیمت انان) نفت، مازاد عرضااه در بازار نیز افزایش یافت.  ااش درثمد نفت  شااعراا 

 نفت، در گام بتد  معاآ  ااش رقاضا  ثننا برا  مایر  اتاا و خدمات در بازاراا  انان) خعاادشد. 

 افتهشااد.  2۵۵2رر از بصران مااال بازاراا  مال): به دنبال شاایع  بیمار   رونا، مااقعط بازاراا  مال) قع  -3

 مقعط ٪1274 منام شاخص و زد رق  2۵۵2 را تب و اقتصااد   بصران زمان از را داواعنز افته بدرری  گذشاته 

 ای  . رد مقعط ٪۵72 نیز شعد م) مصسعب بعرب مانام  شااخص  رری من   ه ،3۵۵ پ) اند اب شااخص  . رد

 .بعد امروز به را 2۵۵2 ا تبر از خعد افتگ) مقعط بدرری  شااد و  رد مقعط ٪1173 گذشاته  افته در شااخص 

 اند اب مال) ارزش. شد بازار ای  ارزش از دتر رریلیعن 372 رفت  بی  از باعث افته ای  در پ) اند اب ماقعط 

 از با( فعریه 2۱) امته روز ثلمان منام شاخص ،«د س».امات  یافته  ااش دتر رریلیعن 371 فعریه 1۱ از پ)
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 ا  پاریس و لیدن نیعیعرک، بعرب بازاراا  . رد واحد مقعط ازار 12ثمتانه  زیر به درصد 3721دادن  دمات 

  .رماندند ابت به 2۵۵2 مال در اقتصاد  بصران زمان از را خعد  افته بدرری 

شاعند  بازار وال از رشد فزاییده برخعردار امت و ای  بازار  ار زمان بازاراا  مختلف دیار رالو  م) بازار وال: -1

 131۵یمت به  متر از شعد، اما بازار وال نیز دیار افت شد و قگذاران مصسعب م)پیااگاا) ام  برا  مارمایه 

 به بتد امت. 2۵12دتر در ار انس رمید  ه  متری  ارزش وال از نعامبر 

ییی) از  شعراا  دیگر بازدید  گردشگر میلیعن 112 حدود 2۵1۱ ماال  درگردشاگر  انان: از انیا  صایتت  -.

 ای  ،2۵2۵ مال ثغاز از. دادم) اختصاص خعد به را انانگرد  انان) اا ازییه از درصد 2۵ اند  ه رقریبا رده

تید اس وابسته گردشگر درثمد به  ه  شعراای) برا  اد  بالقعه امت  ه پیامداا  شده قع  رقریباً اریان

 . را به دنبال دارد امترالیا( و ژاپ  رایعان، رایلید، ویتیام، مالز ، ) امنعن میگاپعر،

 شعراا  اروپای) و ثمریکای) خعاادبعد، از امی  رمد معج دوم راایرگذار  شیع  بیمار   رونا، بر به نظر م) -2

  اارو ای   شعراا اقدامار) مانید حمایت از صیای  ثمیآ دیده )مانید ااش مالیات(،  ااش نرخ بنره و حمایت

 اند. مستقی  را در دمتعر  ار قرار داده

میلیارد دتر  24۵رزریق  اا  دولت یی  در ای  مرحله  ااش نرخ بنره،  ااش نرخ مالیات ومنمتری  میامت -۱

 به بازار برا  العگیر  از ریزش بیشتر منام بعده امت.

امانید  زیرزرو نفدرال کای رونا به ثمر روبیدرصد  ااش داد. با ورود و ۵/ 3، نرخ بنره را کایثمر  انک مر زب -1۵

نرخ بنره  رییرزروثغاز به ری ه فدرال  الدیم2۵13ارخاذ  رد. از مال  )انبساو  ااامتیم  یی  بانک مر ز

خعد  کایثمر  بانک مر ز ریرو اقدام اخ  ینبعد.از ام شتریصدم درصد ب23از  راتییامعاره ری روزی رد را د

  شعر امت.   یا  اضعرار طیشرا  ایگع

 پیامداا  میف) من  برا  ایران  ااش خرید نفت یی  و امنیی   ااش شدید انانگرد  امت. گردشگر  -11

الملل) از امله ععامل مصرک رعلید مشاغل ادید در اقتصاد بعده و بدین) امت  ه ا  و بی داخل)، میعقه

 یابد.بیکار  در نتییه بصران فتل) افزایش م)

به دلیل بسته شدن مرزاا   شعر رعمط  شعراا  امسایه، به نعع) رابعه اقتصاد  ایران با  شعراا  امسایه  -12

خعااد رماند. از ای  رو،  ریار  ایران استید، به شدت به صادرات و واردات  شعر، ثمیآ ه بزرگتری  شر ا  

 دمتگاه دیپلمام)  شعر باید از ورق رتامل با امسایگان نسبت به حل ای  مشکالت اقدام نماید.

م ورود عد اا  ثمریکا برا  اقتصاد  شعر بسیار زیانبار امت. بعیژه ااش صادرات  شعر در شرایط فتل) رصری  -13

داد  ه در ثییده دوباره در شکل افزایش ارز حاصل از صادرات، میاب  ارز   شعر را به شدت رصت راایر قرار م)

 قیمت ارز خعدنمای) خعااد نمعد.

بخش خدمات  شعر  ه بیشتری  من  را در اقتصاد  شعر دارد، از شیعه ای  بیمار  به شدت ثمیآ خعااد  -14

ن) رو  داده امت  ه در ماه اخر مال و ایام عید نعروز قرار داری   ه بیشتری  فروش دید. بعیژه ای  ارفاق زما

اا  رعلید ، بخش پعشاک و اصیاف گیرد. بیابرای  از ایبه بخش ات و خدمات در ای  براه از زمان صعرت م)

میآ ل  شعر نیز با ثپذیر  برخعردار خعااید بعد. بتالوه خدمات گردشگر  در  مرربط با ثن از بیشتری  ثمیآ

معااه خعاادشد. بیابرای  ازمال گذشته  ه عرضه ورف اقتصاد با یالش معااه بعد، در ماه اار  ای  ورف 

 داد.رقاضا  اقتصاد امت  ه  ااش نشان م)
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ا  در پیش گرفته امت، افزایش مالیات اای)  ه دولت در مال اار  به دلیل مشکالت  بعداهیک) از میامت -13

رمد در شرایط اار   شعر ریدید نظر در ای  میامت برا  حمایت از بخش از ای  رو به نظر م) بعده امت،

 رعلید  شعر ضرور  امت.

ا  دولت بیشتر خعااد شد. رمد از امی  حات مشکالت بعداهبا ارفاقات رخ داده در اقتصاد ایران به نظر م) -11

 رور  امت.اا و اقدامات در ای  حعزه ضبیی) میامتبیابرای  پیش

رمد بازیاب) اقتصاد اا  رعلید ، به نظر م)اا  بخش خدمات و امنیی  برخ) از بخشبه دلیل  ااش فتالیت -71

رمد دولت در گام اول، اا  شدید و ظالمانه ثمریکا، به راخیر بیفتد. از ای  رو به نظر م) شعر، ناش) از رصری 

مایت) ح -اد اقدام نماید و در گام دوم باید بسته میامت)پذیر اقتصاا  ثمیآنسبت به ارزیاب) دقیق از بخش

 خعد را ارایه نماید.
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 جهان ایران و جهان بر اقتصاد تاثیر کرونا -1

 ایاتت در متیادار  شکل به و مختلف  شعراا  در مال) بازاراا  انان مرامر در  رونا ویروب شیع  پ) در

  ه امت شده رو به رو ا  دیگر  رندید با حات  رونا شیع  وحشت از پس انان اند ومیر نزول) را ثغاز  رده  متصده

 .باشد داشته امراه به انان مرامر در مردم برا   رونا از ررخعرناک مرارآ به ربتار) رعاندم)

 و ایتالیا به گسترده مع  در ویروب ای  ورود مشخص وعر به و یی  مرزمی  از خارج در  رونا ویروب شیع 

 ا شانهن رعاندم)  ه امت،  رده امتثیای) وضتیت) دیار را انان مرامر در منام بازار اروپای)  شعراا  مایر بالعب 

 در منام ارزش ثزاد مقعط را لیدن بازار در نفت قیمت مقعط از. باشد انان) اقتصاد  بصران و ر عد یک ثغاز برا 

 افزایش با داد. امزماندر انان را نشان م)  را اقتصاد  بصران یک وقع  احتمال خعر  رومیه و بریتانیا فرانسه، ثلمان،

 ال)م بازاراا  انان، نقاط اقص) در اقتصاد  اا فتالیت و صیای  بر  رونا ویروب شیع  احتمال) پیامداا  از اانگران)

. گذرانیدم) مر پشت 2۵۵2 مال مال) بصران زمان بدرری  عملکرد خعد را از مختلف در افته اخیر  شعراا  در

 دتر رریلیعن 3 حدود افته یک رینا وعل در مال) بازاراا  مقعط علت به انان مررامر در الملل)بی  اا  مپان)

 اا ابر مپان) و اعاپیمای) اا شر ت نیز راریخ) مقعط ای  ادف رری اصل). دادند دمت از اعتبار  و مال) مرمایه

 .استید نظایرثننا و معرعرز ایرال مایکرومافت، اپل، نظیر الملل)بی 

 ه  اای) - ثمریکا بازاراا  به نگاا) ثن از ناش) ربتات و رو پیش احتمال) بصران اصل)  انعن یافت  برا  اما 

 بصران) رعاند خعرات ناش) از ای  بصران را به نصع بنتر  نشان داد. بام)  - شد ثغاز اا ثن از 2۵۵2 مال مال) بصران

 میلیعن صد یید  می  در بسیار  خعرات 2۵۵2 مال امنعن  رونا ویروب روزافزون شیع  و صاد اقت وضتیت شدن

 اروت  ااش شیل)، معقتیت شمارب) رفت  دمت از  قبیل از خعرار) امت  انان مرامر در نفر شاید میلیارداا یا

 شیع  را برمد( دتر میلیارد ازاران به اقتصاد  ر عد اییاد صعرت در رعاندم) ) ه اامته فقیر وبقات و عاد  مردم

 امنیی  ر عد انان، مرامر در ااانسان از شمار ب) رتداد شدن خانمانب) و مالکیت ملآ و مسک  بصران دوباره

 .داد رخ 2۵۵2 مال) بصران در ثننه امانید درمت اا مپان) ابر ورشکستگ) و دا)زیان و بازاراا

 

 بازارهای مالی  -1-1

  ااش به امییععر،.  رد مختل را دنیا رعلید زنییره  ه شد مییر اا ارخانه معقت رتعیل) به یی  در  رونا شیع 

 در اختالل و معد  ااش. امت  رده    رو ااشر ت معد خرید،  ااش. امت شده مییر مفر  ااش و مردم خرید

 و اروپا در  رونا اگر. امت شده مییر نفت قیمت افت به مفر،  ااش. امت انیامیده بعرب مقعط به رعلید، زنییره

 خعااد  متر ا  باز ااشر ت درثمد و  رد خعااد پیدا  ااش پیش از بیش نفت برا  رقاضا شعد، اپیدم) ا  ثمریکا

 .شعدم) بیکار  افزایش نتییه در و اقتصاد  رشد  ااش به مییر ننایت در امر ای . شد

 بعده 2۵۵2 مال بصران از شدیدرر ثمریکا متصده ایاتت مشخصاً و انان مرامر در اخیر روزاا  در بازاراا مقعط

 قعطم شدت به  شعر ای  به  رونا ویروب انتشار درباره اانگران) فزاییده افزایش با ثمریکا مختلف بازاراا  امت.

 فلزات و نرژ ا بازار در نابسامان) اند. امنیی  شده قیمت اصالح مصدوده وارد ثمریکا منام عمده اا شاخص و  ردند

 صدهمت ایاتت در منام بازار برا  وحشتیاک ا افته گذشته روزاا  ان، ان م) گزارش به. خعردم) یش  به نیز گرانبنا

 مال) بصران از پس را خعد افتگ)  ااش بیشتری  مال) بازاراا  در منام اصل) و عمده شاخص مه. خعرد رق  ثمریکا

 ، در افته اخیر  ریربه  ردند.  2۵۵2 مال
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 در را زرو رمام رقریباً منام بازار و  ید ریربه را  عراه انش) رعانست گذشته روز در  امپعزیت نزدک شاخص رینا

 ی   شعرا مر ز  بانک اییکه بر فتالی  اقتصاد  در بازاراا  ثمریکا مبی)  انتظار. گذراند نمعدار  میف) و قرمز مصدوده

 اردشع  افته پایان از پس نیز دارد،برم) گام) بازار ارزش افزایش و منام قیمت ریزل از العگیر  برا ( رزرو فدرال)

 .شد روروبه ناامید  با بازاراا

 دیگر عبارت به یا واحد  .33 مقعو) با و ماند قرمز مصدوده در پیاپ) روز افتمی  برا  داواعنز صیتت) شاخص

 صیتت) میانگی  شاخص . رد ریربه ا  را واحد  1۵21 مقعط خعد بصران)  نقعه در شاخص ای . شد بسته  ااش 174٪

 روز. بعد نیز پییشیبه راریخ) مقعط افت شامل  ااش ای   ه یافت،  ااش واحد 3323 گذشته افته و) داواعنز

 فااته پییشیبه روز در شاخص درصد  474 ریزش و خعرد رق  شاخص ای  راریخ روزانه افت رری میگی  پییشیبه

 و اد اقتص بصران زمان از را شاخص داواعنز  افته بدرری  گذشته افته .گذاشت نمایش به را داواعنز عملکرد باررری 

 . رد مقعط ٪1274 منام شاخص و زد رق  2۵۵2 ا تبر

 
 را روز دوشیبه افته اار  2۵1۱. رصعتت شاخص داواعنز در دوره ا تبر 1نمعدار

 

 در شاخص ای  . رد مقعط ٪۵72 نیز شعد م) مصسعب بعرب منام شاخص رری من   ه ،3۵۵ پ) اند اب شاخص

 در پ) اند اب مقعط .بعد امروز به را 2۵۵2 ا تبر از خعد افتگ) مقعط بدرری  شااد و  رد مقعط ٪1173 گذشته افته

 رریلیعن 371 فعریه 1۱ از پ) اند اب مال) ارزش. شد بازار ای  ارزش از دتر رریلیعن 372 رفت  بی  از باعث افته ای 

 .امت یافته  ااش دتر

 
 را روز دوشیبه افته اار  2۵1۱در دوره ا تبر 3۵۵ پ) اند رصعتت شاخص اب.2نمعدار
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 واحد مقعط ازار 12ثمتانه  زیر به درصد 3721دادن  دمت از با( فعریه 2۱) امته روز ثلمان منام شاخص ،«د س»

 ابت به 2۵۵2 مال در اقتصاد  بصران زمان از را خعد  افته بدرری  ا  پاریس و لیدن نیعیعرک، بعرب بازاراا  . رد

  .رماندند

 
 را روز دوشیبه افته اار  2۵1۱در دوره ا تبر د س رصعتت شاخص .3نمعدار

 

 تاثیر بر بازار نفت -1-2

 میقاع بازار یک به شعد،م) گرفته نظر در اقتصاد  رشد متیار و اصل) بتیعان یک شاخص اغلآ  ه خام قیمت نفت

 دایدهنشان اا شاخص از و رقاضا  ای  مصصعل در بازاراا  انان)  ااش یافته امت یک) شده ربدیل رونق   

 یزانم  ااش به مییر  رونا ریفس) بیمار .امت انرژ  انعا  دیگر و نفت بنا  انان، اقتصاد بر بیمار  ای  راایرات

 امت ثن بر ا یعن عربستان. امت داشته پ) در را نفت بنا   ااش  ه معضعع). امت شده مخا نفت برا  یی  رقاضا 

 انان) بازاراا  در خام نفت بنا  .بکااد نفت عرضه و رعلید از دیگر بار اوپک اعضا  و رومیه ماخت  متقاعد با را

 اب نفت، رعلید مع   ااش بر مبی)( رومیه و اوپک عضع  شعراا ) «پالب اوپک» عضع  شعراا  رصمی  رغ به

 عدب زده دام  امید ای  به یی  و ثمریکا بی  اولیه ریار  رعافق  ه امت حال) در ای  .امت بعده روروبه شدید  ااش)

 یمار ب. یابد افزایش خام نفت برا  رقاضا مختلف،  شعراا  اقتصاد  رشد نرخ افزایش و اقتصاد  اوضا  بنبعد با  ه

 .امت شده اوضا  اد  ریییر باعث اما یی  در  رونا

 اماب بر .امت یافته  ااش دتر 1۵ حدود  رونا، بیمار  شیع  زمان از انان) بازاراا  در نفت بشکه ار بنا 

 حدود به شمال دریا  برنت نفت بشکه ار بنا  انان)، بازاراا  در نفت انعا  بنا  درباره شده میتشر اخبار ثخری 

  رده مقعط دتر 31 از  متر به حت) ثمریکا اییترمدیت رگزاب نفت بنا   ه امت حال) در ای . امت رمیده دتر 33

 .امت

 میزان .شد متامله بشکه ار در میت 1. و دتر 44 قیمت اخیر به دو روز در درصد  47۱ ریزل) با ثمریکا نفت

 ثخری  به نسبت بیشتر یا درصد 2۵  ااش متیا  به  ه امت رمیده خرم) بازار وضتیت به ثمریکا در نفت بازار مقعط

 نرمیده بشکه ار در دتر 41 از  متر به ارگز را یعن 2۵12 مال دمامبر ماه از ثمریکا خام نفت قیمت .امت قیمت اوج

 .امت را یعن 2۵11 مال از میاه وال  قیمت افتگ) مقعط شدیدرری  متیا  به ارزش  ااش ای . بعد
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 ،ونزوئال و ایران نفت عرضه  ااش رغ به و «پالب اوپک» عضع  شعراا  مع  از نفت عرضه و رعلید  ااش رغ به

 فتن برا  روزانه رقاضا  میزان انرژ ، الملل)بی  ثژانس گزارش اماب بر .امت یافته  ااش اوپک نفت برا  رقاضا

 فعریه ماه در روز در بشکه ازار 2۵۵ و میلیعن .2 به 2۵1۱ مال پایان) مااهمه در بشکه ازار 4۵۵ و میلیعن 2۱ از اوپک

 سبتن رعلید میزان فعریه ماه در. امت گرفته شتاب فعریه ماه در اوپک نفت برا  رقاضا  ااش روند .امت یافته  ااش

 .امت بعده  متر روز در بشکه ازار ۵۵. و میلیعن یک نیز اار  مال ژانعیه ماه به

 تمیام از داشته خام نفت انان) بازاراا  وضتیت درباره  ه گزارش) در «رعد  الخلیج» زبانانگلیس) روزنامه

 نا ب حفظ خعامتار عربستان .امت داده خبر رومیه و اوپک عضع  شعراا  نفت رعلید بیشتر  ااش برا  عربستان

 اوپک عضع  شعراا  دیگر امراا) با را ثنید بر  شعر ای  مقامات رو، ای  از. امت نفت بشکه ار برا  دتر 1۵ حداقل

  ه امت اورب ای  بر نیز روزنامه ای  اقتصاد   ارشیاب .بکیید خعد نفت رعلید بیشتر  ااش به اقدام رومیه امنیی  و

 ای  .امت 2۵۵2 مال در مارب بیمار  راایرات از بیش خام نفت برا  انان) رقاضا  میزان بر  رونا بیمار  راایرات

 بیشتر  ااش به نسبت و  رده اشاره  رونا بیمار  شیع  اار در اار  مال در نفت بنا  دتر  11 مقعط به روزنامه

 .امت  رده نگران) ابراز بیمار  ای  گسترش و رداوم اار در نفت بنا 

مت، ا شده مییر میاه وال  بنا  مقعط به  ه نفت رعلید  ااش برا  پالب اوپک و اوپک اعضا  نرمیدن رعافق

 دوشیبهروز «  1۵۵فعرس)» به معمعم لیدن بعرب اصل) شاخص  ه ا گعنه بهراایر گذاشت،  انان بعرب بازاراا بر 

 نفت شر ت منام. امت داده دمت از را خعد ارزش از پعند میلیارد 13۵ افته  ار  روز نخستی  در( )نعزدا  امفیدماه

 . رد مقعط پیی  یک نیز شل داچ رویال نفت) شر ت و درصد 24( پترولیعم بریتیش) انگلیس

 یروبو شیع  میف) ثاار از العگیر  برا   ردند پیشیناد ا بیانیه صدور با( امفید 13) پییشیبه روز اوپک اعضا 

 بیانیه، ای  اماب بر .داید  ااش را خعد رعلید از نفت بشکه ازار 3۵۵ و میلیعن یک روزانه انان)، بازاراا  در  رونا

 انتظار امه  ه حال) در .بعد شده رتیی  بشکه ازار 3۵۵ غیراوپک من  و بشکه میلیعن یک میزان ای  از اوپک من 

 امان و نشد امراه رعافق ای  با رومیه یابد، افزایش ااقیمت و برمد نتییه به پییشیبه نشست در ورح ای  داشتید

 2۵ از بیش شدید مقعط با نفت بنا  نیز امفید 1۱ دوشیبه بامداد .داد دمت از را خعد ارزش از درصد ۱ نفت روز

 دتر ۱7۱3 متادل درصد 22 با برنت نفت . رد ریربه اخیر مال 3۵ به نزدیک در را روزه یک  ااش بیشتری  درصد ،

 دتر 3272۱ به درصد 2172 متادل افت، دتر 27۱۱ با «اییترمیدیت رگزاب ومت» نفت) شاخص و دتر 33732 به  ااش

 مقعط دومی  ای  ،1۱۱1 مال در اییترمیدیت رگزاب ومت شاخص و برنت نفت قیمت درصد  3۵ مقعط از پس .رمید

  ااش امروز متامالت ابتدا  در اییترمیدیت رگزاب ومت و برنت نفت قیمت .اامتثن راریخ در روزه یک بزرگ

 .نداشت مابقه را یعن 2۵11 مال اوایل از  ه رمیدند دتر 3۵ و 317۵2 به ررریآ به  ه بعد شااد را شدیدرر 

 

 بازار طال  -1-3

 را ب ام  پیااگاا) میت) شکل) به وال بازار شدند م) شدید نعمانات و بصران دیار مختلف بازاراا   ه زمان ار

 قعطم اما رصلیلگران و فتاتن.  یدم) ریربه را اوضا  وخامت ا یعن ا  نیز وال بازار اما شد،م) مصسعب گذارانمرمایه

 قعطم از خعد ررب دلیل به وال بازار در گذارانمرمایه  ه متتقدند و دایدم) نسبت گذارانمرمایه ررب به را بازار ای 

 درصد  471 مقعو) با بازار متامالت در وال ارزش .رمانیدم) فروش به را خعد والاا  منام، بازار در اایشانمرمایه

 بدرری  متیا  به امر ای . فعریه( 3)در  شد متامله میت 1۵ و دتر 1314 قیمت به وال اونس ار و امت شده رو به رو
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 112۵مارب به حدود  1امت، اما بتد از ثن قیمت وال افزایش یافت و در  بتد به 2۵12 نعامبر از وال ارزش روزانه مقعط

 باشد.دتر به ازا  ار انس رمید  ه بیشتری  میزان در یک مااه اخیر م)

 
 را روز دوشیبه افته اار  2۵1۱ در دوره ا تبرقیمت وال در بازاراا  انان) رصعتت .4نمعدار

 

 اثر کرونا بر اقتصاد چین  -1-4

 رد بیشتر  مرارآ به نقش یی  و امت پیعمته ا  به ا مالحظه قابل وعر به انان) اا  اخیر اقتصاددر داه -1

 .دارد  اتاا و انانگرد  ریارت، بازاراا  انان)، رعلید

و اراا معد  سآ و  رده مختل را انان) عرضه اا زنییره حاضر حال در یی  ویروب  رونا در  شعر شیع  -2

: داستی بدبییانه میاریع  یک نگران اقتصاددانان در حال حاضر ای  بیمار ، گسترش امت. با داده  ااش را

 رد غذای) اا خعددار  از صرف وعده مفر، اا برنامه لیع ، ییدگانمصرف بیشتر احتیاط و ااقرنعییه  ه ای 

ثاار و ربتات شدید میف) اقتصاد  به امراه داشته  خانه در و ماندن ااخعددار  از ورود به فروشگاه ،رمتعران

 باشد.

 ای  مسئعتن ویروب، ای  گسترش با مقابله میظعر به. شد ثغاز یی  در دمامبر ماه از  رونا بیمار  شیع  -3

. شد اعمال رعلید امنیی  و نقل و حمل درحعزه اای)مصدودیت و  ردند رمدید را یی  نع مال رتعیالت  شعر

 3۵ از بیش میمع  با  شعر ای  شنراا  از بسیار  یی ، در  رونا با مقابله برا  ارخاذشده ردابیر یاریعب در

 اا  ارخانه از بسیار   ه ،(وواان مر زیت با) «اعبئ)»مر ز   امتان .شدند قرنعییه امتیت میلیعن

 .دید ثمیآ اامصدودیت ای  از شدت به دارند، قرار ثن در خعدروماز 

اقتصاد یی ، یک) از بزرگتری  بازاراا  صادرات غیرنفت) ایران، در حال حاضر رصت رأایر بصران ویروب  رونا  -4

 ااش داد  ه احتماتً در واردات  ٪2در ای   شعر قرار دارد. ای  بصران ممک  امت رشد اقتصاد  یی  را را 

اا  ایاتت متصده متعقف شعد. صادرات نفت بیشتر به دلیل رصری  اتاا  غیرنفت) ثن از ایران میتکس م)

  ید. درصد از صادرات غیرنفت) ایران را خریدار  م) 23شده امت، اما یی  ایعز 
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. بعد عر ش ای  در فعریه ماه در رعلید  ااش در خ)راری ر عرد  ابت یی ، در  رونا بیمار  شیع  نتایج از یک) -3

 ای  مع  ژانعیه ماه در.  رد مقعط 3.73عدد  به ماه ای  در( PMI) خرید مدیران شاخص اا،گزارش بر بیا

 الملل)بی  اا مازمان و  شعراا مع  از  ه اقتصاد  گعناگعن اا شاخص میان از .بعد شده اعالم 3۵ شاخص

 اقتصاد  اا شاخص رری من  از یک) شعد،م) نامیده «شامخ» فارم) در  ه( PMI) شاخص شعد،م) میتشر

 رعلید افزایش  نشانه باشد، 3۵ از بیش «خرید مدیران شاخص» اگر. امت 3۵ عدد شامخ شاخص در متیار .امت

 نعشته به. امت بخش ثن در اقتصاد  ر عد و انقباض نشانه باشد 3۵ مع  از ررپایی  اریه و( اقتصاد  رونق)

 .امت نداشته نزول فعریه، ماه اندازه به گاهایچ را یعن 2۵۵3 مال از شاخص ای  فرانسه، خبرگزار 

 به ر عد ای  از خعدروماز  و مکانیک صیتت بخش دو یی ، ثمار اداره مع  از شده میتشر اوالعات پایه بر -1

 گردشگر ، و اا افه و اارمتعران نقل، و حمل یعن دیگر  غیررعلید  اا بخش اما اند دیده ثمیآ شدت

 3471مع   از شاخص ای  خدمات بخش در. انددیده زیان  رونا بیمار  شیع  نتییه در پیشی  بخش دو از بیش

 .امت  رده مقعط فعریه ماه در 2۱71به  ژانعیه ماه در

 میظر  ای از و یی  اقتصاد بر  رونا بیمار  راایرات  ه امت عیعان  رده خعد گزارش در انرژ  الملل)بی  ثژانس -.

  رده بیی)پیش معمسه ای  .بعد خعااد 2۵۵2/2۵۵3 مال در مارب بیمار  راایرات از بیش انان اقتصاد بر

 رعاندم)  شعر ای  اقتصاد  رشد نرخ گردد،  رونا بیمار  گسترش از مان  نتعاند یی  ثنکه صعرت در  ه امت

  شعراا  اقتصاد  رشد اا نرخمعابق گزارش .برمد درصد نی  و ینار به و یافته  ااش درصد نی  و یک را

 دحدو رعاندم) نیز ثمریکا و رومیه امله از دارند،  الن ریارت یی  با  ه  شعراای) امنیی  و یی  امسایه

 مال در مارب بیمار  شیع  دوران در انان اقتصاد در یی  من   ه شد یادثور باید .یابد  ااش درصد نی 

 درصد 11 به اار  مال در انان اقتصاد در یی  من   ه امت حال) در ای . امت بعده درصد 4 حدود 2۵۵2

  .امت رمیده

 انانگرد  و گردشگر  به  شعر ای  شنروندان رمایل  ااش به مربعط امنیی  یی  در انرژ  به نیاز  ااش -2

 ترتعیال ایام ییی)، گردشگران از نیم) از بیش. دارد را انان در گردشگر میزان بیشتری  ماتنه یی . امت

 شنروندان رمایل امنیی  و ثمد و رفت  رونا، بیمار  شیع  به رعاه با . ییدم) یی  مپر  خاک در را خعد

 .امت یافته  ااش  شعر ای  در گردشگر  به

 شرایط از ییز ار از بیش  ه امت معارد ...   و ثیفعن ادید اا گعش) رعلید ارعمبیل، ادید قعتات رعلید -۱

 رداوم صعرت در  ه رمانده ثمیآ فروش و رعلید زنییره به شده اییاد اختالل. امت شده متاار شده اییاد

 از شمار  مثال عیعان به . ید روبرو رردید با ادید اا پروژه در گذار مرمایه زمییه در را ااشر ت رعاندم)

 فروش اابیی)پیش اماب بر  ه اندداده اشدار منام خعد، درصد  ارزش 2721 مقعط با اپل امله از ااشر ت

  .یابدم)  ااش زیاد  میزان را

 را مالیات نرخ دولت.  ید ثرام را  ارگران و صیای  گذاران،مرمایه را امت  رده رالش یی   معنیست حزب -1۵

 . یدم)  مک مشاغل به و داده  ااش

  ااش بنره را نرخ بصران میف) ای  اقتصاد  پیامداا  ابران برا  رالش در یی  مر ز  بانک حال، امی  در -11

  مک مشاغل و مردم به رعاندم) رربنره پایی  ای  میامت در معرد اندونز  نیز در حال اارا امت. نرخ. داد

 فتالیت یترقع به رعاندم)  یید و در نتییه افزایش رقاضا را در پ) داشته باشد  ه خرج پعل و بگیرند وام را  ید

 را اای) ارخانه رعاندنم) امنیی .  ید مال  را بیمار افراد رعاندبنره نم) ررپایی  نرخ  ید، اما  مک اقتصاد 
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  شیع از  ه میاوق) در رأمی  اا زنییره میدداً یا و شعندم) داشته نگه قرنعییه دلیل به ثننا  ارگران  ه

 . یید بازگشای) میدداً شعد،م) ناش) بیمار 

اا افزایش یافته امت. زیرا  فتالیت خععط اعای) در یی  نرخ ادید حمل و نقل اعای) با شرو  میدد  ارخانه -12

ریز  شده در وعل بصران  روناویروب  ااش داشتید و  ظرفیت حمل به وعر یشمگیر  در مسیراا  برنامه

اا برا  ارمال قعتات و مصصعتت ننای)، انهبار مصدود در ای  مسیراا مصدود شده بعد. بیابرای ، با رالش  ارخ

رقاضا  بیش از حد برا  ظرفیت حمل و نقل اعای) واعد دارد. گزارش شده امت  ه نرخ باربر  از افته گذشته 

اا  رأمی  ثمیآ دیده را پینیده نماید. رعاند رالش برا  بازماز  زنییرهمه برابر شده امت. ای  واقتیت م)

ا  در صادرات یی  دارد. ای  من  از ریارت اریید به لصاظ وزن) اندک ای) نقش عمدهونقل اعبتالوه حمل

درصد از  12درصد از رصعیل رینیزات مخابرار)،  1.امت، اما به لصاظ ارزش) بسیار بات امت، به وعر   ه 

اتت متصده از ای  درصد مصصعتت داروی) از یی  به ای 31درصد از لعازم الکترونیک) مصرف) و  31اا ، رایانه

 گیرد.وریق صعرت م)

 ی ریظ مرعت به را خعد مسیراا  رعانیدنم) زیاد احتمال به اعاپیمای) اا شر ت  ه امت ای  مسئله ا یعن -13

 )مسافرر مسیراا  از نیز بار حمل برا  اعاپیمای) شر تنا  از بسیار . امت مصدود مسافر مفر زیرا  یید.

 ا گزییه ای  اما اند،اااره  رده یاررر  را پروازاا  بزرگتر اا شر ت از برخ).  ییدم) امتفاده شده رتیی 

 یار بس در اما  یید، رالش ااده وریق از مصصعتت اابیای) برا  رعانیدم) ااباربر . نیست ااباربر  امه برا 

 شرو  با حت) رمد،م) نظر بیابرای  به. دارد واعد ا ااده نقل و حمل برا  اای)مصدودیت یی  میاوق از

 بیشتر  نیاز دارد.  زمان به احتماتً یی   ارثمد بسیار رأمی  زنییره احیا  اا، ارخانه میدد

 گیرندگان وام یی ، در ضتیف بسیار اقتصاد  فتالیت دلیلبه S&P Global بید رربه بر اماب اوالعات ثژانس -14

 دلیل به  عیک مشاغل میلیعن 3۵ حدود  ه  یدم) خاورنشان S&P حال، ای  با. دارند مشکل اابدا) ارائه در

 زا بسیار  اقتصاد ، فتالیت رضتیف با. ارکا دارند اابت اعتبار  اریان یک به پایی  معد اا حاشیه

متک)   عیک دایدگان وام به گیرندگان وام از بسیار  ای ، بر عالوه. استید خعر مترض در گیرندگانوام

 قرار دارند. خعر مترض در نیز دایدگان وام ای  استید  ه خعد

 اا ارخانه در  ار برا  رومتااا از  ه استید افراد  ایینا. دارد واعد مناار  ارگر میلیعن 3۵۵ رقریبا یی  در -13

 به ادید مال وعل در افراد از بسیار . اند رده مناارت ماحل) عمدراً و بزرگ شنراا  به دیگر مشاغل و

 ان ارگر معم دو حدود ا یعن، ا  از واعد، ای  با. گردندم) باز خعد  ار به رتعیالت، پایان از پس و روندم) خانه

 اابار  قرنعییه اا  امنیی  به ای  بصران و مربعط مسافرر) اا مصدودیت. اندنرفته  ار مر به ایعز مناار

 بسیار  ،اا ارخانه بازگشای) با حت) ه  امت ای  نتییه. ای  وضتیت استید اصل) دتیل  ارگران برا  روزه 14

 ررریآ بدی  و دارد واعد امنیان مردم حر ت به مربعط اا مصدودیت بتالوه،. ندارند  اف)  ار نیرو  ثننا از

 اقدامات انیام حال در و استید نگران ااامتان از بسیار  در مصل) مقامات. شعدم) رشدید  ار نیرو   مبعد

 مال) اا انگیزه ارائه یاررر  و نقل و حمل اقدامات شامل ای . استید اا ارخانه به  ارگران ثوردن برا  تزم

 بعدند، مسافر اعاپیما و ریل) ااده، وریق از  ه افراد  رتداد گذشته افته در. امت  ارگران بازگشت برا 

 .امت یافته  ااش درصد 2۵ گذشته مال به نسبت

 از درصد 2۵ اند  ه رقریباییی) از  شعراا  دیگر بازدید  رده گردشگر میلیعن 112 حدود 2۵1۱ مال در -11

امت  شده قع  رقریباً اریان ای  ، 2۵2۵ مال ثغاز از. دادم) اختصاص خعد به را انانگرد  انان) اا ازییه
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 مالز ، استید ) امنعن میگاپعر، وابسته گردشگر درثمد به  ه  شعراای) برا  اد  بالقعه  ه پیامداا 

 . را به دنبال دارد امترالیا( و ژاپ  رایعان، رایلید، ویتیام،

اقدام  )یگیدتر نقد اردیلیم 24۵از  شیب قیبازاراا به رزر شتریب زشیاز ر  ریالعگ  برا  یی  انک مر زب -.1

 . رد

 

 اثر کرونا بر اقتصاد اروپا -1-5

 بنبعد فعریه ماه در یعرو (میعقهPMIخرید ) مدیران ثخری  شاخص  روناویروب، گسترش اشدار علیرغ  -1

  ه معص) یافت، افزایش فعریه در 3272 به ژانعیه ماه در 3273 از خدمات برا  PMI اول، یافته امت.

 فعریه در 4۱71 به ژانعیه در 4.7۱ از PMI یعرو، میعقه رعلید بخش در. امت فتالیت متعمط رشد دایدهنشان

به دلیل اییکه ای  شاخص امنیان  حال، ای  با. اخیر بعده امت مااه 12میزان در  باترری   ه یافت افزایش

اد اا  اقتصالبته ای  بنبعد  به دلیل فتالیت. اا  رعلید  امتفتالیت دایده  ااشامت ، نشان 3۵ متر از 

 بااند ) با ر عد فاصله دارد.  درصد ۵72 رینا ماتنه نرخ با اقتصاد  رشد با یعرو ثلمان امت. بیابرای  میعقه

 ثباع امر ای  اند،شده  روناویروب مختل رعمط به وروق مختلف) ااشر ت از فتالیت بسیار  اییکه واعد

 .وارد  رده امت. ا  شده و به صیتت انانگرد  نیز ثمیآمصصعتت  ارخانه در عرضه مشکالت اییاد

  شیع  از ناش) رقاضا  و گردشگر  مسافرت، رأمی ، زنییره در اختالل اییاد پتانسیل اییکه  انداز یش  -2

 هشد مشااده فعریه ماه در رصعیل خریداا در  گسترده رأخیراا  ویژه، به. امت نامشخص بسیار ویروب  رونا

 . رد رضمی  را رصعیل ادید  بتعان اییکه مگر استید، مضر رعلید برا  مارچ ماه در  ه

 هگرفت نظر در مال) اا  مک برا  رمنیدار) اقتصاد و بازار از حمایت میظعر به اروپای)  شعراا  از در برخ) -3

 میلیارد 3،1 ایتالیا. انددیده زیان  رونا شیع  اار بر  ه شعدم) داده اختصاص اای)شر ت به  ه امت شده

 .امت گرفته نظر در میظعر ای  برا  یعرو

 2 فقط امسال ویروب  رونا  ه امت زده رخمی  اروپا، ارصادیه بازاراا   میسر بررعن، ریر  حاضر، حال در -4

 ییی) راایر داشته گردشگران رتداد  ااش دلیل به صرفاً رعریس  درثمد در( دتر میلیارد 272) یعرو میلیارد

 ارناوال  مانید وقایت) لیع و ایتالیا شمال در معارد مبتال به ویروب  رونا گسترش با شعدم) بیی) پیش. امت

 .شعد بدرر اروپا برا  اوضا  ونیز،

 ایتالیا تدول. امت داشته اروپای)  شعراا  میان در را  رونا قربان) بیشتری  را یعن ایتالیا لعمبارد  میعقه -3

 اختصاص بیمار  ای  پیامداا  با مبارزه برا  نیز یعرو میلیعن ۱۵۵ شده، یاد مبلغ بر عالوه  ه امت  رده اعالم

 برا  مالیار) درثمداا  از امت گفته «ترپعبلیکا» روزنامه به ایتالیا، اقتصاد وزیر گعالتیر ، روبررع .دادم)

 رمنیدار) ییی ا . امت  رده پیدا  ااش درصد 23 درثمدشان  ه شد خعااد امتفاده اای)شر ت به  مک

  .اند رده ضرر  رونا شیع  اار بر  ه امت شده گرفته نظر در اای)شر ت مالیات  ااش برا 

 ایتحم برا  ا برنامه  شعر ای   ه امت گفته «زونتاگ ام ولت»روزنامه  به ثلمان، دارای) وزیر شعلتس، اوتف -1

 .متبیی)  رده اپیش  را حمایت ای  برا  تزم خعد در نظرگرفته و مرمایه اقتصاد  فتاتن و صیای  صاحبان از

 الاحتم به اشاره با اداره ای . گرفتید را اد « وبیت) بالیا  در امدادرمان)» اا  ادارهرعصیه ثلمان شنروندان
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 یهرعص ثلمان شنروندان به و میتشر بصران شرایط در نیاز معرد اقالم از فنرمت) ثلمان در  رونا شدن گیرامه

  . یید ذخیره خانه در را  اتاا ای  روز ده مصرف برا  دمتک   رد

 دم یه ار اخیر روز یید در مردم  ه ایددم) نشان اافروشگاه خال) اا قفسه گعیدم) ثلمان خبرگزار  -.

 ،ثلمان اقتصاد  رصقیقات انستیتع  مدیر فررسزیر، مارمل .اندبرده خانه به و هخرید را رمیده شاندمت

 معاد و صابعن ما ارون)،  یسرو، فروش مثال عیعان به .داندم) «خعرناک و غیرمیعق)» را رفتار  ییی 

 اتب امییععر خرید رقاضا  اگر  ه استید نگران برخ) و یافته افزایش شدت به ثلمان در  ییدهضدعفعن)

 .باشید نداشته را ثن رأمی  رعان رعلید ییدگان بماند،

 ثلمان خبرگزار  به بات، ماندگار  با خعرا ) مصصعتت رویهب) خرید از انتقاد با ا  ثلمان) پزشک اعبیر، نیلز -2

 نعییهقر رصت  ه شنراای) در ایتالیا، شمال یا یی  در مردم اییکه بر مبی) نداری  گزارش) ایچ ما امت گفته

  .ریزندم) دور را خعد خریداا  از بسیار  زود  به ااثلمان)  ه  رده بیی)پیش او .اندمانده گرمیه استید،

 گرانن ندارند، نیاز معرد  اتاا  رأمی  در مشکل) حاضر حال در اییکه بر رأ ید ضم  ثلمان) رعلید ییدگان -۱

 امت فتهگ ثلمان خبرگزار  به ثلمان ریار  فتاتن ارصادیه مخیگع . استید  خعد رعلید بر  رونا شیع  رأایر

 ییدگانرعلید   ه  رده رأ ید او . ییدم) خرید وحشت با اییععر زمان) یه را مردم  ه  رد بیی)پیش رعاننم)

 و  ییدگانمصرف از حمایت برا  رعانیدم) اقدامار) یه ببییید را استید اررباط در ثلمان دولت مقامات با

 اقتصاد  رصقیقات معمسه مدیر .باشید داشته رعلید بخش در خعد  ارمیدان و  ار یان از حمایت امزمان

 د ا بزند صدمه رعلید خععط به  رونا شدن گیرامه اییکه احتمال متتقدند معنیخ، دانشگاه در نیتستیآ

  .امت شده رعلید ییدگان از دولت حمایت خعامتار او. امت

 

 اثر کرونا بر اقتصاد آمریكا -1-6

 میف) رأایر حاضر حال در ویروب  رونا  ه دادم) نشان  IHSاز بازار( PMI) 1خرید مدیر اا شاخص ثخری  -1

 اقتصاد در فتالیت انت میگیال متیا  به نگرثییده اا شاخص PMI. داشته امت متصده ایاتت اقتصاد بر

 رشد باشد، بیشتر مقدار ای  اریه. اا امتدر حال رشد بعدن فتالیت دایدهنشان 3۵7۵ بات  شاخص. استید

یافت  ه   ااش فعریه ماه در 4۱74 به ژانعیه در 3374 از خدمات بخش برا  PMI. برعکس و رراا مری فتالیت

 .امت خدمات بخش در فتالیت  ااش نشانگر ای  و گذشته امت ماه 1. در میزان  متری 

2- PMI رمیده امت وای   مااه  ه به  متری  مقدار خعد در شش فعریه، ماه در 3۵72 به ژانعیه در 317۱ صیتت از

 ایاتت ریار  فتالیت ،2۵13 مال در دولت رتعیل) امتثیا  به. امت اافتالیت رشد  ید  دایده نشان و امر

 اتمفارش  ل داه یک و) بار اولی  شده امت و برا  میقبض انان) مال) بصران زمان از بار اولی  برا  متصده

 و بعد امت ویروب  رونا مرربط شیع  با حدود  را اقتصاد  اا فتالیت در وخامت. امت یافته  ااش ادید

 رأمی  زنییره در اختالل و صادرات  ااش امنیی  و انانگرد  و مفر امله از اای)بخش رضتیف رقاضا در

 اا  اقتصاد  بعده امت. از ثاار ای  ویروب بر فتالیت

 مقعط شدت به متصده ایاتت قرضه اوراق بازده  ه امت شده معاآ ویروب  رونا  اقتصاد  رأایر از ررب -3

 اوراق بازده و  رد مقعط مع  رری پایی  به مپتامبر از ماه ماله 1۵ دولت قرضه اوراق بازده گذشته افته.  ید

                                                           
1- purchasing manager’s indices 
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 نا یع زیرا امت. شده متکعب دیگر بار بازده میصی)  ه امت ای  نتییه. شد روبرو اندک ر عرد با ماله 3۵

 ععامل بنادار اوراق بازده  ااش. امت مدت عراه خزانه بنادار اوراق معد نرخ از ررپایی  بلیدمدت بازده

 دوم، یابد،  ااش اقتصاد  رشد  ه دارند انتظار ا یعن گذارانمرمایه اول،. دادم) نشان را مختلف)

 .باشد بصران پامخگع  مدتبنره  عراه اا نرخ  ااش با ثمریکا رزرو فدرال  ه دارند انتظار گذارانمرمایه

 بازاراا  ایم  حر ت  یید. ممت به اومییان، عدم افزایش ایگام دارند رمایل گذارانمرمایه معم،

 زار برگ به اقدام ثییده افته مه و) مر ز  بانک اگر حت):  ردند اعالم گذشته روز لییچ مریل رصلیلگران -4

 .ید  برپا اضعرار  نرخ  ااش برا  ویژه ا السه و شعد بکار دمت زودرر رعاندم) ا  باز نکید، خعد نشست

  ه امت  رده اعالم نیز ثمریکا بانک. داد رخ 2۵۵2 مال اقتصاد  بصران خالل در اضعرار  نرخ  ااش ثخری 

 خعشبییانه ییدان نیز اضعرار  نرخ  ااش درباره اازن)گمانه امت، اما نرخ درصد  نی   ااش انتظار در

 از ررستردهگ و باررر فااته بسیار رعاندم) رخداد ای  ربتات  ه باورند ای  بر رصلیلگران از بسیار  و نیستید

 .بگیرد را انان و ثمریکا اقتصاد دام  رمدم) بیظر ثننه

 قتاوا( رزرو فدرال) مر ز  بانک اگر: گعیدم) خصعص ای  در مار تز م) ام م) در بازار رصلیلگر مادن، دیعید -3

 مختلف مقامات نیز میان ای  امت؟ در بصران) اندازه یه به را وضتیت یتی) شعد، بازار در مداخله به میبعر

 ضرورر) فتال اضعرار  نرخ  ااش  ه اند رده اعالم خعد اظنارنظراا  در را یعن متصده ایاتت مر ز  بانک

 کاثمری اقتصاد امام) اصعل و ااپایه ا بیانیه در امته ظنر نیز ثمریکا مر ز  بانک رئیس پاول، اروم .ندارد

 از )ناش اقتصاد  پیامداا  و  رونا ویروب شیع  وضتیت مر ز  بانک  ه گفت و .  رد رعصیف قدررمید را

 .داد خعااد انیام را باره ای  در تزم اقدامات و  یدم) رصد را ثن

 داده اشدار امته روز  ید،م) میتشر را  ییدگانمصرف رمایل برثورد مااانه بصعرت  ه میشگان دانشگاه -1

 ثمریکای)  ییدگانمصرف مخارج بر رعان)قابل راایرات رعاندم) ثمریکا در  رونا ویروب شیع   ه امت

 از نشان ثمریکای)  ییدگانمصرف رمایالت از میشیگان دانشگاه فعریه ماه برثورد نتایج .باشد داشته

 را یعن 2۵12 مال مارب از نگران) میزان ای  نیز اانظرمیی) ای  در  ه ا گعنه به دارد  ثنان عمیق اا نگران)

 ماه اا روز ثخری  در  رونا ویروب شیع  میتظر افکارمیی) ای  در  ییدگانشر ت ا ثر. امت بعده مابقهب)

 و مخارج  ااش و دایدم) شکل را ثمریکا اقتصاد فقرات متعن نعع) به  ییدگانمصرف. استید اار 

 . ید وارد  شعر ای  اقتصاد  رشد به شدید ا ضربه رعاندم) اایشانازییه

امانید  زیرزرو نفدرال کای رونا به ثمر روبیدرصد  ااش داد. با ورود و ۵/ 3، نرخ بنره را کایثمر  انک مر زب -.

نرخ بنره  رییرزروثغاز به ری ه فدرال  الدیم2۵13ارخاذ  رد. از مال  )انبساو  ااامتیم  یی  بانک مر ز

خعد  کایثمر  بانک مر ز ریرو اقدام اخ  ینبعد.از ام شتریصدم درصد ب23از  راتییامعاره ری روزی رد را د

  شعر امت.   یا  اضعرار طیشرا  ایگع

 

 جنوبیکره -1-7

 مسافرر)، اا مصدودیت واعد با امت، یی  از خارج در  رونا گسترده شیع   انعن دومی  ا یعن  ه ایعب)  ره

 و ثمعزش) مرا ز و ریمتات رتعیل) مکمل، بعداه رخصیص ماز ،ایزوله بیماران،  ردن قرنعییه قرمز، اشدار اعالن
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 مرنعشت روزاای)  شعر ای  برا  را ثییده اا افته مسعوتن و دارد پیش در دشعار  راه  ما ان دیگر اقدام ااده

 .اند رده رعصیف ماز

 برا  مکمل و ویژه بعداه یک را شد ثن خعامتار گذشته دوشیبه روز ایعب)  ره امنعر رییس ای  اائه معن

 رحالد ایعب) ره مسعوتن و بنداشت) امعر  ارشیامان. شعد داده اختصاص ویروب ای  با مبارزه و  رونا از پیشگیر 

 .استید ویروب  یترل ادف با میامآ رااکاراا  یافت  برا  اای)نشست برگزار 

 از دولت. شعد داده اختصاص ویروب منار برا  دتر میلیعن 2۵۵ و میلیارد 2 دمتک   ه امت شده بیی) پیش  -1

 ویروب رل یت برا  دولت با و باشید داشته باور قرنعییه ردابیر و گرفته صعرت اا رالش به امت خعامته مردم

 .باشید داشته را امکار   مال

 در میزان رری  پایی  به ایعب)  ره پعل واحد وون ارزش و  رده مقعط درصد 4  شعر ای  در منام شاخص -2

 .امت رمیده گذشته مال 1 در دتر برابر

 به نیاز  امت شده گفته یابدم) پایان ایعب)  ره در ثوریل ماه در ثننا اقامت روادید  ه خارا) ازار 13۵ به -3

 .شعد م) رمدید خعد ار صعرت به ماه یک برا  ثننا روادید و نیست مناارت اداره به مرااته

 و معمسات و ااشر ت از بسیار . امت ثنالی  خدمات و اییترنت) اا بخش از امتفاده ردابیر دیگر امله از -4

 .اندشده متمر ز اییترنت) خدمات رو  ثمعزش) اا بخش

 به یی  به  شعر ای  صادرات  ه امت ثن از حا ) ایعب)  ره بازرگان) وزارت اولیه ثماراا  رابعه امی  در -3

 .امت داشته  ااش درصد 1٫1 میالد  گذشته ماه و)  ره، ریار  شر ا  رری اصل) از یک) عیعان

 هب  شعر ای  راریخ در را  ااش) روند رری مری  فعریه ماه در یی  در اا ارخانه فتالیت ثمار ای  اماب بر -1

 .امت بعده 2۵۵2 مال اقتصاد  بصران از بدرر اوضا  حت) و رمانده ابت

 ریارت نزول) روند: گعیدم) اوا ، گذار مرمایه و اوراق مؤمسه اقتصاد  ارشد  ارشیابااعه، مانگ ل) -.

 و مارب ماه در باشید یی  در رقاضا  ااش فعریه ماه افت اصل) دلیل  ه صعرر) در و نشده رمام ایعز  ره

 .بعد خعاای  اوضا  شدن بدرر حت) شااد نیز ثوریل

 یف)م راایر از بخش) بتعاند ثمریکا امله از  شعراا دیگر به صادرات افزایش استید امیدوار ااا  ره البته -2

 . یید ابران را  شعر ای  ریارت در  رونا شیع 

 ویروب شیع  از را بیشتر  میف) راایرات رودم) انتظار اییکه بیان با ایعب)،  ره صیتت وزیر یعنمع، معنگ -۱

 ونا ر ویروب شیع  میف) اارات رودم) انتظار: گفت باشی ، شااد مارب ماه و) ایعب)  ره اقتصاد در  رونا

 .باشد مارب شیع  زمان از بیشتر

 تمال)اح گذار  اار و بزرگ اا شر ت از بسیار  اا  ارخانه معقت بعدنبسته نگران نیز اقتصاد   ارشیامان -1۵

 ه  صعرر) در: گعیدم) نریتز، مؤمسه ارشد اقتصاد   ارشیاب اعن، معنگ ل) .استید  ره اقتصاد بر ثن

 .شد خعااد بدرر اوضا   یید رتعیل را خعد اا  ارخانه بزرگ اا شر ت
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 اثر کرونا بر اقتصاد ایران -1-8

ررب از شیع  ای  بیمار  و رأایر ثن بر اقتصاد ایران را باید از یید میظر داخل) و خارا) معرد بررم) قرار داد. 

 گیرد. رمد ریارت خارا)  شعر رصت راایر ای  بصران قرار م)در ایبه خارا) به نظر م)

صاد یی  امت. بیابرای  اا  من  اقتصاد و بعیژه ریارت خارا) وابستگ) بیش از حد به اقتیک) از یالش -1

ا یعن  ه اقتصاد ای   شعر با یالش اد  معااه شده امت، یک) از  شعراای)  ه با ثمیآ بیشتر  در 

 گیرد، ایران امت.مقایسه با شر ا  ریار  یی ، رصت راایر قرار م)

  نخستی یی . ادد خعااد نشان را خعد یی  و ایران اقتصاد  رابعه در ایران اقتصاد بر  رونا راایر نخستی  -2

 اگر رق  ای . بعد دتر میلیارد مه و بیست 2۵1۱ مال در یی  و ایران ریارت حی . امت ایران ریار  شریک

 در را یی  امنیان اما بعد،  متر بسیار .2۵1 مال در دتر میلیارد .3 و 2۵12 مال در دتر میلیارد 33 از یه

. امت ایران نفت رمم) خریدار رینا یی  حاضر حال در .دادم) قرار ایران ریار  شر ا  بزرگتری  اول مقام

 ش اا و یی  اقتصاد ر عد با. امت پتروشیم) امنعن ایران) مصصعتت دیگر خریدار رری من  امنیی  یی 

 را ب یی  میل بلکه یافت، خعااد  ااش مصصعتت ای  قیمت رینا نه مصصعتت دیگر یا نفت برا  رقاضایش

 .یابدم)  ااش نیز ایران) شدهرصری   اتاا  خرید

یی  بزرگتری  شریک ریار  ایران امت و به وعر قع  ثاار  رونا بر ثن  شعر راایر مستقیم) بر اقتصاد  شعر  -3

از میظر صادرات )نفت، متیانات گاز  و ...( خعااد داشت. به دلیل  ااش رقاضا  نفت  شعر یی  و شرایط 

اا  اعمال) امریکا، صادرات ایران ا  از میظر مقدار صادرات و ا  لیل رصری نامیامآ صادرات نفت ایران به د

گیرد. یک) از ثاار اولیه ای  اقدام  ااش ورود ارز به اقتصاد  شعر و در نتییه از میظر قیمت رصت راایر قرار م)

 شعک به ورف عرضه ارز در بازار خعااد بعد.

ار بزرگ صادرار) ایران، به احتمال زیاد به دلیل بسته شدن مرزاا  ریارت با عراق، رر یه و افیانستان، مه باز -4

فعریه، ینار روز پس از گزارش اولی  معارد ابتال به  23زمیی) خیل) مری  رصت رأایر قرار خعااد گرفت. در 

د.  روناویروب، رر یه، عراق و افیانستان از بسته شدن مرزاا  خعد با ایران و ابعال امه پروازاا خبر دادن

درصد از  ل صادرات غیرنفت) ایران به  شعراا   22عراق دومی  بازار صادرار) ایران پس از یی  امت. حدود 

 شعد.امسایه عراق انیام م)

اا  ایاتت متصده بسیار  ااش یافته رر یه دروازه ایران به اروپا امت. صادرات ایران به اروپا به دلیل رصری  -3

مارب  21زار صادرار) ایران امت. صادرات ایران به رر یه برا  مدت مه ماه بی  امت، اما خعد رر یه معمی  با

 میلیارد دتر بعده امت. 2723حدود  2۵1۱ژوئ   21و 

صادرات ایران به افیانستان نزدیک  2۵1۱پس از امارات، افیانستان پییمی  بازار صادرار) ایران امت. در مال  -1

میلیارد دتر بیشتری  صادر ییده به  1721ایران با بیش از  2۵12ل میلیارد دتر بعده امت. در ما 271به 

افیانستان بعد. ایران معخت، مصال  ماختمان)، رینیزات پزشک)، معادغذای)، لعازم و معاد بنداشت) را به 

  ید.میلیعن دتر مصصعتت، عمدرا معاد غذای)، از افیانستان وارد م) 23 ید و حدود افیانستان صادر م)

نانگرد  بخش دیگر  امت  ه احتماتً رصت رأایر شیع  ثن در ایران بسیار رصت رأایر قرار گرفته امت. ا -.

گعیید بسیار  از رعراا  خارا) ا یعن لیع شده امت. در بازه زمان) مه مااه اا  مسافرر) ایران م)ثژانس

اند، بسیار  از ثننا زائران  رده بیش از مه میلیعن گردشگر از ایران بازدید 2۵1۱ژوئ   21مارب و  21بی  
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 شعراا  امسایه عراق و  شعراا  دیگر  مانید  عیت و لبیان بعدند  ه عازم شنراا  مقدب ق  و مشند 

اا  مقدب شدند. در ار صعرت، با ایعم ویروب  رونا، ایچ گردشگر خارا) از ایران انت بازدید از زیاررگاه

درصد از مفراا  زیارر)  2۵ت وزارت میراث فرایگ) و گردشگر  حداقل  ید. به گفته یک) از مقامادیدار نم)

به مشند، دومی  شنر بزرگ ایران در حال حاضر لیع شده امت. حت) اگر شیع  ای  بیمار  واعد داشته باشد، 

 ممک  امت مدر) وعل بکشد را زائران و گردشگران بازگردند.

رصد ، نسبت به مال گذشته به ورز یشمگیر  پایدار د 4۵مصرف در مال اار  حت) با واعد رعرم بات   -2

شعد مارب ثغاز م) 2۵بعده امت، اما بازرگانان ایران) رو  افزایش فروش میت) رتعیالت نعروز  ثییده  ه از 

  ردند.و دو افته ادامه دارند، حساب م)

گیر   یید. در یک شعد افراد از انیام مفراا  غیرضرور ، خرید و متامالت العشیع  ویروب باعث م) -۱

اا  ایران) به  ه خانعاده« رمیز  ردن بنار »شاخص اولیه، رقاضا برا  خدمات شستشع  فرش، بخش) از 

 درصد  ااش یافته امت. 4۵داید، حدود  وعر میت) پیش از رتعیالت نعروز انیام م)

 شیع  بر بیا روزاا ای  در  ه امت رعمان میلیارد ازار 24 حدود رقم) در مال در دارانرمتعران مال) گردش -1۵

 و انرمتعر دارندگان ارصادیه اا  رئیسمعابق گفته .امت شده  امته رعان) قابل شکل به ثن حی  از  رونا

 ه  ا گعنهبه امت، دیده اد  ثمیآ ارصادیه ای  اعضا  و اراا  سآ  رونا، شیع  زمان از» مرویس ملف

 را 3۵ بی  رنران اا رمتعران از بسیار  و ، گفته به. رفت خعااد پیش رتعیل) ثمتانه را زیاد  واحداا 

 شده، انیام میت) اا خانهمفره و دارانخانهقنعه ارصادیه رئیس امنیی  .اندداشته مشتر   ااش درصد4۵

 ا ضربه درواق . اندشده رتعیل و نداشته مشتر  اصال زمان ای  در صیف، ای  واحداا  ازار 3 از صددرصد

 .امت رعاه قابل و میگی   رده، وارد  اراا و  سآ عاد  روال به ویروب ای   ه

 هب بیش و    دارند، را خعد فروش حدا ثر نعروز ثمتانه در  ه ا  پعشاک بازار نظیر دیگر بازاراا  از بسیار  -11

 ،داشت اذعان رنران پعشاک ارصادیه اا پژواش مر ز رئیس «ریرگر میصعر» ییاننه. انددرثمده رتلیق حالت

 فروش حدا ثر  ه دارد مال) گردش مال، در رعمان میلیارد ازار 1۱2 یا دتر میلیارد 12 به نزدیک صیف ای 

 و انان) اقتصاد شرایط به رعاه با پعشاک، صیف در ریار  مبادتت از حی  ای . امت نعروز ثمتانه در ااثن

 روبرو خعد مختص اا دشعار  با ا  را ثن وضتیت و گرفته خعد به ا  بیشتر  شدت  رونا ویروب شیع 

 قایاق و واردات امله از صیف ای  برا  ابران) غیرقابل ضرراا  به مییر رعاندم) نیز ثن رداوم. امت  رده

 شده اییاد عرصه ای  در  ه اای)گشایش به رعاه با و اخیر اا مال و) پعشاک صیف اریید. باشد پعشاک

 .امت افتاده نفس از بازا  ادید، بیمار  شیع  با  رد،م) ریربه را ثرام و ردریی) رونق) بعد،

 یترنت)ای و اراا  سآ  ه امت شرایع) ییی  در نیست. انتخاب یک اییترنت) اا فروشگاه از مردم امتقبال -12

 در یرفراگ ارفاق یک اار در را، ااتماع) رفتاراا  و بازار روند ریییر برا  ماله ییدی  راه و گرفته خعب) رونق

 را بزرگ ریییرات برا  اعام  ثمادگ) رعاندم) شرایع) ییی . نماید و) اند ) بسیار زمان مدت در انان،

 .ببخشد بیشتر  شدت را ااتماع) ریییرات مرعت و  رده فراا 

 زا امتفاده و بانک) شتآ در مشتریان ورود  ررافیک  ه دادم) نشان بانک) شبکه از دریافت) گزارشات -13

 یانمشتر از بسیار  و یافته  ااش  رونا ویروب ابتالبه احتمال از العگیر  میظعر به خعدپرداز اا دمتگاه

 لمعبای و بانک اییترنت وریق از غیرحضعر  صعرت به را واه انتقال عملیات امله از بانک) مختلف خدمات

 و یارانه پرداخت و الکترونیک پرداخت اا شر ت گزارش اماب بر دیگر معی) داید. ازم) انیام بانک
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 وریق از پرداخت امله از  ارت حضعر بدون و  ارر) اا ررا یش رتداد مر ز ، بانک از دریافت) اا داده

 ثن ربیشت ازییات بررم)  ه داشته افزایش رعان) قابل صعرت به اییترنت) پرداخت و  اررخعان دمتگاه

 .امت شده افزوده ررا یش میلیعن نی  و 4 بر بالغ پرداخت شبکه به روزانه صعرت به داد،م) نشان

 زمییه در ررا یش افزایش بیشتری   ه امت ثن از حا ) پرداخت اا شر ت مع  از اعالم) ازییات -14

 اا فروشگاه ثن از پس و بنداشت) و ثرایش) لعازم فروشیدگان و ااداروخانه به مربعط فروشگاا) اا پایانه

 حعزه  اراا  و  سآ فروش در شدید   ااش بنداشت) اا رعصیه به رعاه با میان ای  در امت  ا زنییره

 .امت شده اییاد فروش) اغذیه و رمتعران

درصد ، نسبت به مال گذشته به ورز یشمگیر  پایدار  4۵مصرف در مال اار  حت) با واعد رعرم بات   -13

شعد مارب ثغاز م) 2۵ثییده  ه از  بعده امت، اما بازرگانان ایران) رو  افزایش فروش میت) رتعیالت نعروز 

  ردند.و دو افته ادامه دارند، حساب م)

 زا  شعر داخل) ناخالص رعلید از نیم) حدود  ه  رد درک باید اقتصاد ، خسارت ارزیاب) برا  ای ، بر عالوه -11

 امله از اازیرمیمععه و خدمات گردش در اختالل ارگعنه ررریآ، ای  به. شعدم) رعلید خدمات بخش وریق

 عیل)رت روز ار  شعر، بازرگان) اراق رئیس متاون گفته به.  رد خعااد وارد اقتصاد به بزرگ) ضربه نقل و حمل

 انقباض به مییر اوضا  ادامه  ه امت بدین). دارد ازییه دتر میلیعن 114 حدود اقتصاد برا  اصل) مشاغل  ل

 .شد خعااد اقتصاد بیشتر

 

 

 جمع بندی -2

 زود یا دیر و نبعده خاص  شعر یید یا یک به مربعط رینا  رونا اقتصاد  راایرات  ه داشت نظر در باید .1

 ویروب  یترل برا  تزم اقدامات  یار در را امت تزم روای  از.  رد خعااد درگیر را انان از زیاد  اا بخش

 اا برنامه به دا)انت .داشت نظر مد ا  را ااتماع) و اقتصاد  ریییرات ثییده برا  تزم رمنیدات  رونا،

 و  سآ انداز راه انت داخل) گذارانمرمایه برا  راه نقشه ردوی  یا و دولت) ادارات و اامازمان بعداه

 .داشت ویژه رعاه بدان رعانم) ثمده بعاعد شرایط به رعاه با  ه امت معارد  امله از اییترنت)،  اراا 

 ،متصده ایاتت در ویژه به بنره، نرخ  ااش با مر ز  اا بانک  ه دارند انتظار گذارانمرمایه رمدم) نظر به .2

 ررایی پ نرخ . یید برورف را مشکل رعانیدنم) ررپایی  اا نرخ  ه متتقدند  ارشیامان اما  یید، پیدا نیات

 فتالیت رقعیت باعث رعاندم) امر ای   ه داد معق  ردن ازییه و گرفت  وام به را مشاغل و مردم رعاندم)

 عییهقرن دلیل به ثننا  ارگران  ه را اای) ارخانه  یید، مال  را بیمار افراد رعانیدنم) ثننا اما شعد، اقتصاد 

 اند،دیده ثمیآ ثن شیع  اار در  ه انان از میاوق) در را میدد رأمی  اا زنییره یا شعندم) داشتهنگه

 . یید باز میدداً

ایران  ااش خرید نفت یی  و امنیی   ااش شدید انانگرد  امت. گردشگر   پیامداا  میف) من  برا  .3

الملل) از امله ععامل مصرک رعلید مشاغل ادید در اقتصاد بعده و بدین) امت  ه ا  و بی داخل)، میعقه

 یابد.بیکار  در نتییه بصران فتل) افزایش م)
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نعع) رابعه اقتصاد  ایران با  شعراا   به دلیل بسته شدن مرزاا   شعر رعمط  شعراا  امسایه، به .4

خعااد رماند.  امسایه  ه بزرگتری  شر ا  ریار  ایران استید، به شدت به صادرات و واردات  شعر، ثمیآ

 از ای  رو، دمتگاه دیپلمام)  شعر باید از ورق رتامل با امسایگان نسبت به حل ای  مشکالت اقدام نماید.

اا  ثمریکا برا  اقتصاد  شعر بسیار زیانبار امت. بعیژه عدم تل) رصری  ااش صادرات  شعر در شرایط ف .3

داد  ه در ثییده دوباره در شکل ورود ارز حاصل از صادرات، میاب  ارز   شعر را به شدت رصت راایر قرار م)

 افزایش قیمت ارز خعدنمای) خعااد نمعد.

از شیعه ای  بیمار  به شدت ثمیآ خعااد  بخش خدمات  شعر  ه بیشتری  من  را در اقتصاد  شعر دارد، .1

دید. بعیژه ای  ارفاق زمان) رو  داده امت  ه در ماه اخر مال و ایام عید نعروز قرار داری   ه بیشتری  فروش 

اا  رعلید ، بخش پعشاک و اصیاف گیرد. بیابرای  از ایبه بخش ات و خدمات در ای  براه از زمان صعرت م)

پذیر  برخعردار خعااید بعد. بتالوه خدمات گردشگر  در  ل  شعر نیز با تری  ثمیآمرربط با ثن از بیش

ثمیآ معااه خعاادشد. بیابرای  ازمال گذشته  ه عرضه ورف اقتصاد با یالش معااه بعد، در ماه اار  ای  

 داد.ورف رقاضا  اقتصاد امت  ه  ااش نشان م)

ا  در پیش گرفته امت، افزایش مالیات لیل مشکالت  بعداهاای)  ه دولت در مال اار  به دیک) از میامت ..

رمد در شرایط اار   شعر ریدید نظر در ای  میامت برا  حمایت از بخش بعده امت، از ای  رو به نظر م)

 رعلید  شعر ضرور  امت.

ر خعااد شد. ا  دولت بیشترمد از امی  حات مشکالت بعداهبا ارفاقات رخ داده در اقتصاد ایران به نظر م) .2

 اا و اقدامات در ای  حعزه ضرور  امت.بیی) میامتبیابرای  پیش

 رمد بازیاب) اقتصاداا  رعلید ، به نظر م)اا  بخش خدمات و امنیی  برخ) از بخشبه دلیل  ااش فتالیت .۱

ل، ولت در گام اورمد داا  شدید و ظالمانه ثمریکا، به راخیر بیفتد. از ای  رو به نظر م) شعر، ناش) از رصری 

حمایت)  -پذیر اقتصاد اقدام نماید و در گام دوم باید بسته میامت)اا  ثمیآنسبت به ارزیاب) دقیق از بخش

 خعد را ارایه نماید.

 


