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 (30درباره مقابله با شیوع ویروس كرونا ) 

هاي تولیدي كشور در مواجهه با ویروس بررسی ظرفیت

 هاي صنعت،ویروس بر بخشكرونا و آثار شیوع این 

 معدن و پتروشیمی ایران 

 

 چکیده

اقتصادی صنعت، معدن و  هایهدف این گزارش تحلیل آثار بحران کرونا بر بخش

اقالم مورد نیاز در مواجهه با  تأمینهای تولیدی کشور برای پتروشیمی و بررسی ظرفیت

اقالم دهد ظرفیت تولیدی مناسبی برای انواع این پدیده است. نتایج این گزارش نشان می

ها در کشور وجود دارد. اما بنابه دالیل کننده و شویندهمورد نیاز ازجمله مواد ضدعفونی

نیاز داخلی، محدودیت در ورود به بازارهای صادراتی و کمبود مواد  تأمینجمله متعدد از

های فعال، کمتر از ظرفیت ایجاد شده بوده است. برای نمونه اولیه تولید واقعی شرکت

ولی تولید واقعی  ،در سال است میلیون لیتر 210کشور می تولید اتانول در ظرفیت اس

است. این در حالی است که در شرایط معمول مقدار مصرف  این مقدارسوم معادل یک

 8/6که  طوریکننده اتانول کمتر از تولید آن در کشور بوده بهعفونیداخلی ماده ضد

ظرفیت اسمی تولید انواع پودرهای صادر شده است.  1397میلیون لیتر آن در سال 

درصد نیاز بازار داخلی به  98 بیش از که، است هزار تُن 1700شوینده در کشور حدود 

تمامی  . این درحالی است کهشودمی تأمینانواع پودر شوینده توسط تولیدکنندگان داخلی 
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حجم  .کردنددرصد ظرفیت کار می 60تا  50در این بخش با واحدهای تولیدی کشور 

درصد  85 که حدود است هزار تُن 60انه صابون در ایران رقمی نزدیک به یمصرف سال

 . شودمی تأمینتوسط تولیدکنندگان داخلی بازار داخلی در این بخش  نیاز

 2/27جاری، فروردین ماه سال  17تا  1398شایان ذکر است از ابتدای اسفند ماه 

میلیون لیتر الکل توسط واحدها تولید و در اختیار وزارت  9/10میلیون عدد ماسک و 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است. همچنین با استفاده از ذخائر الکل، 

با توجه  1میلیون لیتر بوده است. 18میزان تحویل الکل به شبکه طی این مدت بیش از 

برای ماسک در شرایط فعلی، از لحاظ تامین مواد اولیه تولید ماسک مانند  به افزایش تقاضا

پارچه ماسک )ملت بلون و اسپان باند( در کشور مشکلی وجود ندارد. در خصوص تامین 

کش قیطانی مورد مصرف در ماسک سه الیه مشکالتی وجود دارد که مقرر شده است این 

  کنندگان به قید فوریت مرتفع گردد.مشکل با محوریت وزارت صمت و همکاری تولید

توان در مجموع با در نظر گرفتن میزان صادرات و واردات در کاالهای اشاره شده، می

امکان تولید انواع اقالم مورد نیاز برای مقابله با ویروس کرونا در کشور وجود نتیجه گرفت 

های الزم است دستگاه لکن با افزایش چندبرابری تقاضا و ایجاد بازار سوداگرانه،دارد. 

های مربوط با افزایش اجرایی متولی با هماهنگی و تعامل مناسب با فعاالن اقتصادی بخش

 تأمینخوبی میزان تولید و برطرف کردن تنگناهای احتمالی، نیاز بازار را مدیریت و به

های موجود در کشور برای نمونه درخصوص پارچه مورد شایان ذکر است ظرفیت کنند.

نیاز داخل امکان  تأمینبر قابلیت ای است که عالوهگونهاز برای تولید ماسک بهداشتی بهنی

                                                 
 گزارش اخذ شده از وزارت صمت. 1
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 صادرات آن نیز وجود دارد. 

حال حاضر، کمبود قابل دهد که درهای میدانی نشان میها و بررسیگزارش

تقاضا دلیل افزایش اما به ،کننده وجود نداردای در حوزه مواد شوینده و ضدعفونیمالحظه

دلیل عدم به رو بوده و بعضاًهدر این حوزه، قیمت این محصوالت با رشد قابل توجهی روب

خطرآور برای  های کافی، محصوالت با ترکیبات شیمیایی غیراستاندارد و بعضاًوجود نظارت

های جدی در این حوزه سالمتی مردم در کشور نیز توزیع شده است که نیازمند نظارت

مصرفی چون ماسک و  همچنان تقاضا برای اقالم بهداشتیاین موارد، است. در کنار 

اندازی شده است منظور افزایش ظرفیت تولید راهدستکش باال بوده و خطوط تولیدی به

 های بهداشتی و درمانی کشور است.نیاز مجموعه تأمیناما در مجموع اولویت نخست، 

رسی است. المللی و داخلی قابل برناز دو جنبه بی ویروس کرونا در حوزه صنعت، آثار

ته خصوص صنایعی مانند خودروسازی که قطعات پیشرفهدر صنایع مختلف حوزه ساخت، ب

خصوص در هقطعات را ب تأمینشود، ممکن است از کشور چین وارد می عمدتاًاین صنایع 

موجب  با چالش عمده مواجه کند. اگرچه، شیوع ویروس کرونا 1399های ابتدای سال ماه

ا بکه ها حاکی از آن است بینیکاهش تقاضای خودرو در حال حاضر شده است اما، پیش

تدای فروکش کردن این ویروس در انتهای فصل بهار و افزایش درخواست خودرو برای اب

 رو خواهد شد.هاین بازار با رشد تقاضا روب تابستان و سفرهای تابستانی، مجدداً

پذیری واحدهای تولیدی صنعتی در اثر شیوع یبلحاظ داخلی، بیشترین آسبه

 توان در سه بخش زیر خالصه کرد:ویروس کرونا را می

  ،ی(اجتماعی و مالیات تأمینافتاده واحدهای تولیدی )بانکی، بیمه دیون عقبـ 

 ،های دولتگیریبالتکلیفی واحدهای تولیدی در اثر عدم قطعیت در تصمیمـ 
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 محور در شرایط اپیدمی.( پروژه) طرح یهاقراردادی شرکت مشکالتـ 

 توان به:ترین اقداماتی که باید دولت در این شرایط انجام دهد میجمله مهماز

ماهه ابالغ و نظارت پیگیر و مستمر تخفیف و استمهال در قالب تنفس سه  .1

اعی اجتم تأمینترتیب در هر سه حوزه بانکی، بیمه درخصوص دیون واحدهای تولیدی به

 های تخصصی هر حوزه.ها و تشکلو مالیاتی با کمک اتاق

رونا و کثیرپذیری آنها از أبندی صنایع و واحدهای تولیدی و بررسی میزان تدسته .2

عطیلی تگیری از منظور جلومدت با بهره پایین بههای تسهیالت بانکی طوالنیارائه بسته

 یا اخراج کارگران.

 پروژه انجام کلی زمان مدت در کرونا اپیدمی با درگیری زمان مدت عدم احتساب .3

 بودجه و برنامه سازمان یا صمت وزارت توسط بحرانی شرایط شدن برطرف زمان تا

 .مابینفی قرارداد مفاد با متناسب

هوشمند و ارائه  گذاریفاصله و اجتماعی گذاریفاصله اجرای صحیح طرح .4

 همراه با آموزش نیروی کار.های مشخص کار در شرایط اپیدمی پروتکل

ش رکود بازارهای جهانی و کاهش تقاضا، افزای در حوزه معدن و صنایع معدنی،

ع موجودی انبارهای فلزات اساسی، روند کاهشی قیمت جهانی محصوالت معدن و صنای

معدنی و ایجاد محدودیت در صادرات این محصوالت به کشورهای همسایه ازجمله 

بازارهای  ترین آثار شیوع این ویروس برین ویروس است. ازجمله مهمترین آثار شیوع امهم

 توان به موارد زیر اشاره کرد:محصوالت معدن و صنایع معدنی می

عراق،  ند شدن روند صادرات زمینی به برخی کشورهای همسایه مانندتوقف یا کُـ 

 ترکیه، پاکستان، افغانستان و...،
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در کشورهای همسایه و جایگزین شدن محصوالت  از دست رفتن بازارهای صادراتیـ 

 صادراتی ایرانی با محصوالت سایر کشورها،

ت ثیر قرار گرفتن صادرات دریایی محصوالت معدن و صنایع معدنی )افأتحت تـ 

 قیمت و تقاضا(،

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

هش مصرف داخلی محصوالت معدن و صنایع معدنی و کارکود بازار داخلی، کاهش ـ 

 فروش تولیدکنندگان، 

ویژه معادن همدت )بمدت و میانتعدیل نیروی کار معادن و صنایع معدنی در کوتاهـ 

 کوچک و متوسط و واحدهای صنایع معدنی بخش خصوصی(،

 ها.ثیر قرار گرفتن بازار بورس و افت ارزش سهام شرکتأتحت تـ 

 عادنم حوزه بر کرونا ویروس ثیرأت کاهش خصوصدر دولت هایموریتأم ترینمهم از

 وزارت اتمقام رایزنی مالیات، و بیمه بانکی، حمایتی اقدامات برعالوه معدنی، صنایع و

 ومتدا جهت مرزها شدن باز برای پروتکل تعریف و همسایه کشورهای با ایران خارجه

 جلوگیری منظوربه همچنین طرفی از. است همسایه کشورهای و ایران بین زمینی تجارت

 دخو محصوالت صادرات طریق از که معادنی ویژههب متوسط و کوچک معادن تعطیلی از

 شودمی پیشنهاد کنند،می فعالیت... و افغانستان عراق، چین، مانند مختلف کشورهای به

 نوسانات و موجود واقعیات به توجه با دولتی حقوق محاسبه معادن، عالیشورای مصوبه با تا

 .شود انجام المللیبین داخلی و بازارهای

کاهش فروش و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات، در حوزه صنعت پتروشیمی، 

های پتروشیمی، از دست دادن بازارهای صادراتی، تشدید کاهش ارزش سهام شرکت
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در شرایط شیوع های صنعت پتروشیمی کشور مشکالت حمل و لجستیک ازجمله چالش

هایی جهت جلوگیری تاعزام هیئ ازجملهرهایی ویروس کروناست. در این خصوص راهکا

 ایجاد محدودیت شدن از انسداد مرزهای زمینی با کشورهای همسایه، رایزنی برای برطرف

 اولیه مواد حداکثری تأمینکشورهای مقصد،  با بار تخلیه و دریایی حمل بخش در شده

 شود.کننده در بورس کاال، پیشنهاد میتولید دستیپایین صنایع نیاز مورد

 

  مقدمه

تبع آن اقتصاد ایران خواهد داشت. متناسب شیوع ویروس کرونا آثار متعددی بر اقتصاد دنیا و به

مدت مدت و میانبا ادامه روند موجود، بخش صنعت، معدن و صنایع معدنی در یک بازه کوتاه

گیری جهانی این ویروس ثر خواهد شد و با توجه به همهأطور جدی متاز شیوع این ویروس به

های آینده ها و بلکه سالمدت اقتصادی در ماهثیر قرار گرفتن اقتصاد دنیا، آثار بلندأو تحت ت

مدت شیوع مدت و میانپدیدار خواهد شد. هدف از این گزارش بررسی آثار اقتصادی کوتاه

های تولیدی کشور درخصوص کاالها و تجارت و تبیین ظرفیتویروس کرونا بر بخش تولید و 

 تولید وضعیت اقدام مورد نیاز برای مهار این بیماری است. به این منظور در این گزارش، ابتدا

کشور بررسی شد. در بخش دوم،  در شوینده اقالم از برخی و کنندهعفونیضد مواد ماسک،

ویژه صنعت خودرو مورد بررسی هعمده آنها بهای وضعیت واحدهای تولیدی صنعتی و چالش

های عمده حوزه معادن و صنایع معدنی در مواجهه با قرار گرفتند. در بخش سوم نیز، چالش

ویروس کرونا و در بخش چهارم آثار این بحران بر صنعت پتروشیمی تحلیل شد. در انتها، 
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شیوع این ویروس بر حوزه صنعت،  وجود آمده ازتواند آثار بهراهکارها و اقدامات فوری که می

 معدن و پتروشیمی را کاهش دهد، ارائه شده است.

 

 اقالم از برخی و كنندهعفونیضد مواد ماسک، تولید وضعیت . بررسی1

 كشور در شوینده

شده باعث نگرانی اذهان عمومی کرونا و شیوع آن در ایران،  ویروسگیری جهانی همه

هایی که تواند ویروسمی کنندهعفونیضداستفاده از صابون و انواع مواد شوینده و  است.

با رعایت اگرچه،  .از بین ببرد راروی سطح دست و صورت و یا سطوح مختلف هستند، 

اما کمبود ماسک  ،جلوگیری کرد ویروساز شیوع توان نکات بهداشتی و مراقبتی ساده می

در این بخش . هایی در جامعه شده استموجب ایجاد نگرانیکننده و برخی مواد ضدعفونی

کننده و های تولیدی کشور برای تولید محصوالت و اقالم بهداشتی، ضدعفونیظرفیت

 ماسک مورد بررسی قرار گرفته است. 

ارائه  پیشگیری و مقابله با کرونا المتولید صنعتی اقعملکرد کمی در خصوص  1در جدول 

 شده است.
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 و مقابله با كرونا يریشگیپ اقالم یصنعت دیآمار تول. 1 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اهم اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مقابله با ویروس کروناماخذ: گزارش 

 

 بررسی وضعیت تولید اتانول در كشور. 1-1

 روش به هم توانرا می OH5H2CO شیمیایی فرمول با اتیلیک الکل یا اتانول

( اتیلن گاز مستقیم احیای یا و غیرمستقیم احیای عبارتیبه یا هیدراسیون) پتروشیمیایی

( زیستی) طبیعی منشأ با گوناگون اولیه مواد از( فناوریزیست) بیوتکنولوژی روش به هم و

 طبیعی أمنش با اولیه مواد از گیریبهره با و( زیستی) دوم روش به که اتانولی به. کرد تولید

بیش  امروزه .شودگفته می «بیواتانول» شود تولید ،(فسیلی هایسوخت) گاز و نفت از نه و

 به روش پتروشیمیایی تولید اتانول و است بیواتانول جهان در تولیدی اتانول درصد 90از 

در ایران بیشتر از  نیست. توجه مورد چندان محیطیزیست نظر از نه و اقتصادی نظر از نه
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ذرت،  ،اما در سایر کشورها ،شودمی استفادهاتانول  برای استحصال چغندر و نیشکر 1مالس

 مواد اولیه تولید این محصول هستند. زمینی نیز گندم، شکر و سیب

( شیمیاییغیر) طبیعی کنندهضدعفونی ترینمهم عنوانبه بیواتانول یا الکل طبی

به دالیل  شوندمی تولید و فرموله بیواتانول برپایه که هاییکنندهضدعفونی و شده شناخته

 :دارند درمان و بهداشت چرخه در زیادی دالیل ذیل اهمیت ازجملهبسیاری 

 أمنش نه و گیاهی أمنش با اولیه مواد از)طبیعی  است ایکنندهضدعفونی بیواتانول .1

 داخلی و پوستی عوارض بدون زیست، محیط در پذیرتجزیه درصد صد ،(پتروشیمیایی

 .وسیع نسبتاً عمل طیف با و کنندهمصرف برای

 رقیبی کننده، هیچضدعفونی ضررترینکم و کاراترین بهترین، عنوانبه بیواتانول .2

 برای تانولبیوا از استفاده. ندارد بازار در موجود شیمیایی متعدد هایکنندهضدعفونی بین

 ،روزمره زندگی شرایط در چه و بیمارستانی هایمحیط در چه ها،دست کردن ضدعفونی

 است. شده ییدأت و شناخته روش بهترین

درصد اتانول  90الی  60هایی که دارای کنندهضدعفونیاساس اطالعات موجود، بر

آمار تولید،  2در جدول . شوندمحسوب میزا ثرترین ماده علیه عوامل بیماریؤ، مهستند

 است.مصرف و بازرگانی اتانول در کشور ارائه شده 

  

                                                 
 .یند شکرگیری از نیشکر و چغندر قند استامانده فر. مالس ته1
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 . ظرفیت تولید، تولید واقعی، مصرف داخلی و صادرات2 جدول

 1397در سال اتانول كشور 

 مقدار واحد شرح

 ظرفیت اسمی تولید

 میلیون لیتر

210 

 70 تولید واقعی

 60 مصرف داخلی

 8/6 مقدار صادرات

 40 واحد تولیدی فعال هایتعداد واحد

 .1398 ران،یاتانول ا انگدکنندیتولاز انجمن  یافتیاطالعات در :مأخذ

 

شور کمشخص است در شرایطی که میزان تولید اتانول  2طور که از آمار جدول همان

ولید سوم ظرفیت اسمی ایجاد شده است، مقدار مصرف داخلی اتانول کمتر از تحدود یک

ایان شده است. شصادر  1397میلیون لیتر آن در سال  8/6که طوریآن در کشور بوده به

ازی درصد از اتانول تولیدی کشور توسط شرکت خمیرمایه و الکل ر 50ذکر است حدود 

 شود.واقع در خوزستان تولید می

 

 تولید برخی از مواد شوینده در كشور بررسی وضعیت. 1-2

 انواع پودرهاي شویندهـ 

بیش  که است نهزار تُ 1700ظرفیت اسمی تولید انواع پودرهای شوینده در کشور حدود 

 تأمینکنندگان داخلی درصد نیاز بازار داخلی به انواع پودر شوینده توسط تولید 98 از

ها در کننده انواع پودرها و شویندهواحد تولید 360بیش از  1396تا پایان سال  .شودمی
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دلیل مشکالت موجود بر سر راه تولید کشور، تمامی واحدهای به 1کشور فعال بودند.

مقدار  3در جدول  .کننددرصد ظرفیت کار می 60تا  50تولیدی کشور در این بخش با 

 ارائه شده است.  1397تولید انواع پودرهای شوینده در سال 

 

 صادرات و واردات . مقدار تولید،3جدول 

 1397شوینده در سال  هايانواع پودر 

 1397سال  دواح شرح

 ظرفیت اسمی
 هزار تُن

1700 

 7/636 تولید

 * صادرات
 نتُ

8/106 

 6/950 * واردات

 .انه وزارت صنعت، معدن و تجارتی. گزارش عملکرد سال1 خذ:آم

 .. آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران2
 ،34022029 ،34022020 ،34022010 یکدها شامل واردات و صادرات آمار *

 ژل، قرص، گرانول، مایع، پودر، شامل کدها نیا. است 34029010 و 34022090

 ذکر انیشا. رسدینم نظربه حیصح دیتول با آمار نیا سهیمقا لذا و هستند کنسانتره

 یبهداشت و ندهیشو مواد کنندگاندیتول انجمن از یافتیدر اطالعات براساس است

 به مربوط زین صادرات عمده. است بوده نییپا کشور در ندهیشو یپودرها واردات

 .است بوده یدست ندهیشو یهاپودر

 

 انواع صابونـ 

درصد  85 حدود که است تُن هزار 60 به کینزد یرقم رانیا در صابون انهیسال مصرف زانیم

 آمار 4 جدول در .شودیم نیتأم یکنندگان داخلدیبخش توسط تول نیدر ا یبازار داخل ازین

                                                 
 .1397کنندگان، کنندگان و تولیدسازمان حمایت مصرف. عملکرد بازرسی و نظارت 1
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 .است شده ارائه 1397 سال در صابون انواع واردات و صادرات د،یتول یاتیعمل تیظرف

 

 1397. مقدار تولید، مصرف و بازرگانی انواع صابون در سال 4جدول 

 شرح
 مقدار

 (هزار تُن)

 ارزش

 )میلیون دالر(

 - 120 ظرفیت عملیاتی

 - 60 مصرف داخلی

 8/14 2/13 واردات

 5/22 6/21 صادرات

 .و آرایشی ایران انجمن صنایع شوینده، بهداشتی. اطالعات دریافتی از 1 مأخذ:

 . آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران.2  

 

شور بیشتر نیز حاکی از آن است که تولید انواع مواد شوینده در ک 4و 3نتایج جداول 

زار این شود و به تعبیر دیگر کمبودی در بااز نیاز داخل است و مازاد بر آن صادر می

 وجود ندارد. در شرایط عادی محصوالت 

 

 كشور بررسی وضعیت تولید ماسک در. 1-3

که  یطیماسک در شرا دیولتپزشکی،  ملزومات و تجهیزات امور بنا به اظهارات مدیرکل

لکن در شرایط خاص . است کشور ازین یپاسخگو ،نباشدمواجه  یخاص تیکشور با وضع

ریزی الزم برای تجهیز امکانات کشور و افزایش چندبرابری تقاضا برای ماسک، باید برنامه

تر انجام شود. شایان ذکر است افزایش ظرفیت تولید ماسک، هرچه سریعمنظور کشور به

گونه محدودیتی وجود ندارد های بهداشتی )بیمارستانی( در کشور هیچماسک تأمینبرای 
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موقع و سریع از امکانات کشور الزم است. در حال حاضر و فقط مدیریت تولید و استفاده به

درصد آن  32که  است هزار تُن 500به  یکر نزدکشو استریپل یکسرهنخ  یدتول ظرفیت

 تعدادنصب است.  یزددرصد در استان  22و  یندرصد در استان قزو 28در استان اصفهان، 

در سطح کشور  هزار تُن 5/16 یدمتوسط تول یتبا ظرف یکسره هاینخ تولیدیواحد  30

بافت را دارد بی هایهمچنین کشور ظرفیت تولید الیاف جهت تولید پارچه فعال هستند.

که سرعت تولید در این واحدها نیز بسیار باالست. ازسویی پروسه دوخت ماسک بسیار 

ویژه در شهرهای تهران و مشهد در کشور به های دوزندگی بسیاریساده است و کارگاه

های فیلتردار نیز امکانات تولید در کشور وجود دارد )وجود فعال هستند. در مورد ماسک

ترین تفاوت منظور جذب آلودگی مهمفعال در محفظه پالستیکی ماسک فیلتردار بهزغال 

توان از ظرفیت وزارت دفاع در این بخش نیز بهره های معمولی است که میآن با ماسک

رسد در شرایط فعلی و با توجه به فراهم بودن همه الزامات، باید در نظر میبرد(. اما به

خصوص وزارت صمت  نیدر ای در تیراژ باال همت گماشت. ماسک بهداشتی معمول تأمین

 ینساج های¬تشکل تیاز ظرف یبه منظور استفاده حداکثر 19/01/1399در جلسه مورخ 

 ماه اردیبهشت ابتدای ار ماسک میلیون 7 تا 5 تولید ریزی¬کشور برنامه کیو پالست

 در طرح 8 که است اهمیت حائز نکته این ذکر. است داده قرار کار دستور در را 1399

میلیون ماسک جهت افزایش ظرفیت تولید  4اندازی با ظرفیت حدود  راه و نصب حال

را در دستور کار دارد. در مجموع، از لحاظ تامین مواد اولیه تولید  N95ماسکهای سه الیه و 

ماسک مانند پارچه ماسک )ملت بلون و اسپان باند( در کشور مشکلی وجود ندارد. در 

سه الیه مشکالتی وجود دارد که مقرر  ماسکمین کش قیطانی مورد مصرف در خصوص تا

 شده است این مشکل با محوریت وزارت صمت و همکاری تولیدکنندگان مرتفع گردد. 
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طرفی، ماشین آالت تولید ماسک از جمله موانع افزایش کمی ماسک در کشور است که  از

دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در این خصوص نیز وزارت صمت با همکاری وزارت 

دستگاه تولید ماسک را به پایان رسانده و در مرحله نصب و راه اندازی است.  10ساخت 

صنعتی، ظرفیت تولید البسه مورد نیاز واحدهای  هایهمچنین با همکاری تشکلها و انجمن

هزار دست لباس در روز رسیده است که متناسب با  20درمانی و کادر درمان به بیش از 

 هزار دست در روز نیز وجود دارد. 40نیاز و عقد قرارداد امکان افزایش تا 

 ،یفعل تیعکشور در وض ازیماسک مورد ن دیتول طیشرا لیذکر است به منظور تسه انیشا

و محصول  ای¬واسطه ه،یمواد اول نهیموقت در زم یصادرات یهاتیوزارت صمت محدود

که مورد مصرف مشابه دارند،  یکیپالست یاقالم حت یبرخ دیتول هیماده اول زیو ن یینها

از  یاقالم بهداشت یبرخ یصمت مجوز واردات برا وزارت گرید یاعمال کرده است. از سو

جمله ماسک را صادر کرده )کاهش حقوق ورودی اقالم و محصوالت بهداشتی و مواد اولیه 

 ییکاال کیآن در گروه  ازیدرصد( و ارز مورد ن 5درصد به  55از جمله ماسک تنفسی از 

 مردم قرار گرفته است. ازین نیتام یبرا

 

 اقالم مورد نیاز بازار تأمین. بررسی برخی از دالیل وضع موجود 4-1

 1تولید كمتر از ظرفیت (الف

 کمبود ماده اولیه مالس برای تولید اتانول ـ

 کنندگان مالس و افزایش قیمت آنها بین انجمن قند و شکر و مصرفوجود واسطهـ 

                                                 
کنندگان اتانول در کشور، های تخصصی انجمن تولید. موارد مربوط به تولید کمتر از ظرفیت اتانول، از نشریه1

 احصا شده است.  1396-1398های سال 43-40های شماره
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 مالس وهای اخیر و کاهش تولید چغندر قند و درنتیجه آن کاهش تولید خشکسالی ـ

هـای غیرمنتظـره کمبـود مالس حاصـل از صنایـع قند و شـکر کشـور ناشـی از بارندگی

 در سـال گذشـته سیالبو 

 ارزدلیل افزایش نرخ به مالستمایل فراوان به صادرات ـ 

 الکل در شرق کشور کنندهدیتول یهابه شرکت یغرب یهاحمل مالس از استان یباال نهیهزـ 

 هاهای ناشی از تحریممحدودیتافزایش نرخ ارز و ـ 

 و عدم تولید محصوالت قابل رقابت در بازارهای صادراتیهای تولید هزینهافزایش  ـ

 قانونی خوراکی آندلیل مصرف غیرمحدودیت در تولید و توزیع اتانول در کشور به ـ

 كننده و ماسک در كشورعفونیمدیریت ناكارآمد توزیع مواد ضد (ب

 م بهداشتی مصرفی مورد نیاز كشوروجود سوداگران و احتکار اقال (ج

 نده و سایر اقالم بهداشتیكنعفونیافزایش ناگهانی تقاضاي مواد ضد د(

 

 صنعت، حوزه در كرونا بیماري از ناشی اقتصادي هايآسیب . مدیریت2

 معدن و پتروشیمی

 حوزه صنعت هايبررسی چالش .2-1

 :است گذار اثر تولید بخش بر جهت سه از کرونا بحران از ناشی اقتصادی شوک کلی طور به

آلودگی و اختالل در زنجیره تأمین،  شوک های مستقیمی را به تولید وارد می کتد.  -

به گونه ای که حتی کشور هایی که زیان کمتری از ویروس کرونا دیده اند، در تأمین 

 مشکل شده اند.نهاده های وارداتی خود برای تولید دچار 
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تأخیر و تعلل مصرف کنندگان و شرکت های تولیدی در خرید به دلیل نااطمینانی از  -

وضعیت آینده و ضربه دیدن اقتصاد های بزرگ جهانی از قبیل چین، آلمان و آمریکا که 

بخش قابل توجهی از عرضه و تقاضای جهانی را به خود اختصاص می دهند، کاهش  شدید 

 رکود را برای بخش تولید به همراه دارد.تقاضا و تعمیق 

اختالل در عرضه مستقیم محصوالت به دلیل مشکالت ناشی از شیوع ویروس کرونا در  -

   1مقاصد داخلی و خارجی کشور ها، محدودیتهایی را برای بخش تولید ایجاد می کند.

های چالشمحور(، در این بخش ثیرپذیری صنایع تولیدی )ساختأبا توجه به اهمیت و ت

 طور ویژه صنعت خودرو مورد بررسی قرار گرفته است. واحدهای تولیدی و به

 هاي واحدهاي تولیدي صنعتیچالش الف(

توان سه چالش اصلی را ثیر ویروس کرونا بر حوزه صنعت تولیدی کشور میأخصوص تدر

 طور مختصر مورد بررسی قرار داد:هب

  بالتکلیفی واحدهاي تولیدي 

عدم قطعیت دولت در تعطیلی یا عدم تعطیلی واحدهای تولیدی و نبود دلیل به

واحدهای تولیدی در بالتکلیفی و  های نحوه کار در شرایط اپیدمی، عمالًپروتکل

برند. هر واحد تولیدی یک زنجیره تولید دارد که با عدم حضور سر میتعطیلی بهنیمه

ند تولید مورد نظر را داشته باشد. اجبار توانمی درصدی نیروی کار عمالً 20کارگران حتی 

                                                 
 -Economics in the time of COVID 19، ترجمه و خالصه سازي كتاب)19اقتصاد در زمان كوويد .1

Centre for Economic Policy Research(CEPR معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش ،)

 .1398نگري و نوآوري سالمت، آيندهژوهي در سالمت و  مركز تحقيقات پآيندهپزشكي، پژوهشكده 
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 به حضور سر کار نیز خود تبعات خاص خودش را دارد.

  افتاده واحدهاي تولیديدیون عقب 

وجود اند، سبب بهثیر قرار گرفتهأدر شرایط فعلی که هم حوزه تولید و هم بازار تحت ت

 تأمینهای بانکی، بیمه ترتیب در حوزهافتاده واحدهای تولیدی بهآمدن دیون عقب

شود های مختلف شنیده میها و مصاحبهچه در بیانیهاجتماعی و مالیات شده است. اگر

سفانه براساس أشود، اما متکه در هر سه حوزه با واحدهای تولیدی همکاری الزم انجام می

ها همکاری شده است و حتی ای در بعضی استانصورت جزیرهاخذ شده به هایگزارش

روند. حتی در مواردی دیده شده اقدامات های عامل زیر بار این موضوع نمیبعضی از بانک

 بلکه از شرایط عملکرد طبیعی هم فاصله گرفته است. ،گرانه نبودهنه تنها تسهیل

  هاي طرح )پروژه( محورمشکالت شركت 

ها د این پروژهی که در حال انجام است اگرچه در بندی از قرارداهایدرخصوص طرح )پروژه(

گفته شده است که در شرایط بحرانی )فورس ماژور( همچون وقوع اپیدمی امکان اعالم 

اما این کار تاکنون  ،خیر توسط وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه وجود داردأعدم ت

ها فشار آورده انجام نشده و همین موضوع موجب شده است تا به بعضی از این شرکت

 شوند. زیانشود و متحمل 

  تمایل به انجام مراودات توسط شركاي تجاري عدم 

اولیه  مواد تأمینبا شیوع ویروس کرونا، شوک منفی سمت عرضه در قالب ایجاد چالش در 

شود. این صورت کاهش در تقاضا منجر به رکود در صنایع میو شوک منفی تقاضا به

 دهد.می صورت کسری در تراز تجاری کشور نشانمشکل خود را به
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 صنعت خودروسازيب( 

 هاینیبشیپ اما، است شده حاضر حال در خودرو یتقاضا کاهش موجب کرونا روسیو وعیش

 درخواست شیافزا و بهار فصل یانتها در روسیو نیا کردن فروکش با است آن از یحاک

 خواهد روهبازار با رشد تقاضا روب نیا مجدداً ،یتابستان یسفرها و تابستان یابتدا یبرا خودرو

 .دیشیاند یداتیتمه زین پساکرونا در بحران جادیا از یریجلوگ یبرا دیبا لذا. شد

با فناوری خصوص قطعات ، بهقطعات اصلی تجهیزات تأمیناز مبادی اصلی چین 

ی در پروازهاهای اعمال شده یتدمحدو .است ی کشورهای خودروسازبرای شرکت پیشرفته

سبب  دلیل شیوع ویروس کروناسو و کاهش تولید قطعات در این کشور بهچین از یک مبدأ

 1399ل های ابتدایی سادر ماهخودروسازان قطعه  تأمینکه د شواین موضوع مطرح شده تا 

از طرف دیگر شرایط تحریمی حاکم بر صنعت خودرو و با مشکل مواجه گردد. 

افی قطعه هایی که از این ناحیه ایجاد شده نیز سبب شده خودروسازان از ذخیره کمحدودیت

 تأمینوند ر. در صورتی که ها را افزایش داده استکه این موضوع نگرانیبرخوردار نباشند، 

های خودروساز ال وجود دارد که شرکتاین احتم ،چین تسهیل نشوداز قطعات و مواد اولیه 

قطعات  تأمین ازآنجاکه مجبور شوند بار دیگر تولید خودرو ناقص را در دستور کار قرار دهند.

با درگیری  وزیاد بوده  قمالبرز، تهران و  ازجملهبیشتر درگیر با این ویروس  هایاز استان

یادی از ززیرا حجم  قطعات با مشکل مواجه خواهد شد، تأمیناحتمال زیاد ها، بهاین استان

 است. تأمیندر حال ها قطعات خودروسازی از این استان

خیر در پرداخت تسهیالت أت تواند به بحران کنونی دامن بزند،موضوع دیگری که می

سازان بود که مطابق گزارش انجمن جهت پرداخت مطالبات قطعههزار میلیارد تومانی  5

درصد و شرکت سایپا  85، شرکت ایران خودرو بیش از 1398انتهای سال  سازی تاقطعه
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درصد تسهیالت مورد نظر را دریافت کردند. با ادامه وضعیت موجود حتی در  50حدود 

، احتمال اختالل در سازانقطعه دلیل کمبود نقدینگیقطعات، به تأمینصورت امکان 

 قطعات محتمل است. تأمین
 

 حوزه معدن و صنایع معدنی هايچالش. بررسی 2-2

خود درصد از صادرات غیرنفتی ایران را به 20بخش معدن و صنایع معدنی، حدود 

 اختصاص داده است. از میان محصوالت مختلف صادراتی به سایر کشورها، محصوالت

ترین های ساختمانی، تزئینی و کاشی و سرامیک مهمزنجیره فوالد، مس، سیمان، سنگ

هه ما9ت صادراتی ایران است. کل صادرات محصوالت معدن و صنایع معدنی در محصوال

ر بوده میلیارد دال 4/6ن و از نظر ارزشی میلیون تُ 42از نظر وزنی،  1398نخست سال 

به  میلیارد دالر 3/2است. از مجموع صادرات محصوالت معدن و صنایع معدنی، حدود 

 ده است.کشورهای همسایه )صادرات زمینی( انجام ش

 تجارت زمینی محصوالت معدنی و صنایع معدنی الف( 

یران اتوزیع صادرات محصوالت معدن و صنایع معدنی را به کشورهای همسایه  1نمودار 

 دهد. نشان می

  



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش ________________________________________ 

 

 

20 

728

429

280 255
182

138
74 70 45 43 38 37 16

0

100

200

300

400

500

600

700

800

ت 
درا

صا
(

الر
 د

ن
یو

یل
م

)

 . صادرات زمینی محصوالت معدنی و صنایع معدنی به كشورهاي1نمودار 

 1398ماهه نخست سال 9همسایه در  

 

 

 

 

 

 

 

 

 آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران.: مأخذ

 

مشخص است کشورهای عراق، ترکیه و افغانستان سه  1طور که از نمودار همان

کشوری هستند که بیشترین میزان صادرات محصوالت معدن و صنایع معدنی به آنها 

شود. در حال حاضر کشورهای ترکیه، عراق و پاکستان مرزهای خود با ایران را انجام می

اند و روزه و... وضع نموده14هایی مانند قرنطینه یا محدودیت طور کامل مسدود کردهبه

تبع آن، مشتریان محصوالت ایرانی در این امکان صادرات به این کشورها فراهم نیست. به

محصوالت عمده  ازجملهکنندگان جدید هستند. تأمینوجوی کشورها در حال جست

توان به موارد زیر اشاره شود میرهای همسایه صادر میمعدن و صنایع معدنی که به کشو

 کرد:
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هماتیتی(، آهن اسفنجی، شمش فوالد  عمدتاًمحصوالت زنجیره فوالد )سنگ آهن )ـ 

 و محصوالت فوالدی(

 انواع محصوالت زنجیره سیمان ـ 

 کاشی و سرامیکـ 

 های ساختمانی و تزئینی سنگـ 

روفیل، محصوالت نوردی )مقاطع( و لوله و پ ویژههبنابراین صنایع زنجیره فوالد ب

های تزئینی و صنایع سیمان، صنایع کاشی و سرامیک و معادن و واحدهای فراوری سنگ

 ذیرفت. پثیر را از رخدادهای ناشی از شیوع ویروس کرونا خواهند أساختمانی بیشترین ت

 صادرات دریایی محصوالت معدنی و صنایع معدنی ب( 

دریایی محصوالت زنجیره فوالد ایران به چین و کشورهای جنوب شرق عمده صادرات 

آسیاست. شاخص قیمت سنگ آهن در بنادر چین در روزهای اخیر نزولی بوده است و 

بازار منتظر نحوه رفتار اقتصاد این کشور مانده است. در صورتی که روند فعلی انقباض 

ن، گندله د افت بیشتر قیمت سنگ آهاقتصاد چین همچنان ادامه پیدا کند، در آینده شاه

با بررسی قیمت محصوالت فوالدی در مجله متال بولتن مشاهده  و کنسانتره خواهیم بود.

دالر  535 – 540ن ورق گرم صادراتی در بنادر چین )فوب( از شده است که قیمت هر تُ

ن میلگرد مارس افت پیدا کرده است. قیمت هر تُ 3دالر در  464ژانویه به  13ن در بر تُ

عبارت دیگر، قیمت ورق گرم و میلگرد دالر کاهش یافت. به 441دالر به  467هم از 

های ارزش درصد افت کرده است. برخالف ورق گرم که در زنجیره 6و  16ترتیب حدود به

گیرد. افت وساز مورد استفاده قرار میشود، میلگرد در بخش ساختصنعتی مصرف می
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وساز چین ت به ورق گرم حاکی از انقباض کمتر بخش ساختکمتر قیمت میلگرد نسب

وساز است های ساختدلیل پیوستگی پروژهنسبت به صنعت این کشور است. این مهم به

 شود که دربینی میلذا، پیشمدت وجود ندارد. ها در کوتاهکه امکان توقف کامل فعالیت

های صادراتی افت قیمت م.باشیهای آتی شاهد افت بیشتر قیمت میلگرد در چین هفته

تقاضا  دی چین ناشی از کاهش تقاضا در بازارهای داخلی و همچنین کاهشت فوالالمحصو

است.  19 ـ دلیل شیوع بیماری کوویدکنگ و سنگاپور بهدر کشورهای همسایه نظیر هنگ

خود  انداز مثبتی ازهای اخیر، بازارها چشممدیریت نسبی این بیماری در هفته رغمعلی

  .اندنشان نداده

صورت د کشور بهذکر است که بخش قابل توجهی از صادرات دریایی فوال شایان

ن اسلب صادراتی ایران در بنادر اسلب و بیلت است. قیمت هر تُ تمام نظیرت نیمهالمحصو

دالر  385ر به دال 455طور پیوسته از همارس ب 3ژانویه تا  33در بازه  (فوب)خلیج فارس 

در شود که این افت می درصد است. مشاهده 4یافته است و معادل افت کمتر از  کاهش

 مراتب کمتر از افت قیمت صادراتی ورق گرم چین است. باقیمت صادراتی اسلب ایران به

، تحلیل تغییرات غیرمتناسب اسلب استتوجه به اینکه اسلب ماده اولیه تولید ورق گرم 

از چین آغاز شد  19 ـ حائز اهمیت است. بیماری کووید گرم مبدأ چین مبدأ ایران و ورق

کرد که درنتیجه کاهش تقاضای داخلی برای ورق  و نخست اقتصاد این کشور را منقبض

افت کرده است. این در حالی  طور چشمگیریهای صادراتی این محصول بهگرم، قیمت

هستند که  کشورهای جنوب شرق آسیا عمدتاًاست که بازارهای اصلی اسلب و بلیت ایران 

در این کشورها هنوز به مرحله بحران نرسیده است. لذا، تقاضا برای  19 ـ ویدبیماری کو

 الًدرصدی قیمت هم احتما 4اسلب ایران هنوز افت شدیدی پیدا نکرده است؛ افت  خرید
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زارهای های وارداتی در باتوسط چین و غلبه نسبی بر تعرفه دلیل دامپ ورق گرمبه

دلیل افزایش بیلت صادراتی ایران به د ایران است. از طرف دیگر، قیمتالصادراتی فو

میلگرد صادراتی  سو و عدم افت چشمگیر قیمتهای داخلی در یک ماه اخیر از یکقیمت

 .چین ازسوی دیگر، تقریباً بدون تغییر بوده است

نوب شرق جصادراتی ایران در توجه به دو نکته حائز اهمیت است: اول آنکه بازارهای 

ا دهد که دارای سطح متوسط یای تشکیل میدر حال توسعه آسیا را غالباً کشورهای

های هفته هستند؛ لذا، شیوع این بیماری در پایینی از استانداردهای بهداشتی و درمانی

تصاد رت اقکه در این صو بسیار محتمل است (با تأخیر نسبت به چین) ،آتی در این بازارها

قیمت  های آتیشود که در هفتهبینی میاین کشورها نیز منقبض خواهد شد. لذا، پیش

ایجاد  یهااسلب صادراتی ایران با کاهش ملموسی همراه باشد. نکته دوم آنکه محدودیت

همسایه  دی به کشورهایالفو (نظیر میلگرد و تیرآهن)ت نهایی الصادرات محصو شده برای

ادراتی را افزایش خواهد داد که درنتیجه، قیمت بیلت ص یصادراتعرضه بلیت  الًاحتما

وی، ردرخصوص سایر فلزات اساسی مانند مس،  .ایران نیز همراه با کاهش خواهند بود

 وسابقه موجودی مواجه هستند سرب و...، در حال حاضر انبارهای دنیا با رشد بی

 اند. های جهانی افت قابل توجهی داشتهقیمت

 

 صنعت پتروشیمی هايبررسی چالش. 2-3

گیری جهانی آن در دنیا، صنعت نفت و همه 19 ـ سفانه با بروز بیماری ویروسی کوویدأمت

شد. کشورهای مطرح صنعتی مواجه دست با دگرگونی فراوانی و گاز در باالدست و پایین

و تعطیل تعطیل دست نفت و گاز خود را به حالت نیمهکننده اصلی صنایع پایینو مصرف
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وسخت قرنطینه را اجرا کردند. کاهش تقاضای نفت در کل جهان درآورده و قوانین سفت

دستی صنایع نفت و گاز و از طرفی عدم هماهنگی در پی کاهش تقاضای محصوالت پایین

خصوص تعدیل عرضه عربستان، روسیه و آمریکا( درکننده نفت )کشورهای اصلی تولید

 نفت شدند. نفت، سبب افت شدید قیمت

های مختلف، با الگوی خاص در شرایط عادی قیمت محصوالت پتروشیمی در گروه

ای که محصوالت گونههای زمانی متفاوت تابعی از تغییرات قیمت نفت است. بهو وقفه

ها در کمترین وقفه زمانی، پلیمرها در مرحله بعدی و اوره متانول، ال.پی.جی و آروماتیک

شوند. لکن در شرایط فعلی تر متأثر از تغییرات قیمت نفت میطوالنیو آمونیاک با وقفه 

های زمانی را به فراگیری آثار و تبعات ویروس کرونا تا حدودی معادالت مربوط به وقفه

زمان با افت قیمت نفت کاهش یافته هم زده است و قیمت محصوالت پتروشیمی هم

تگزاس اینترمدیت با دو محصول  روند تغییرات قیمت نفت وست 2در نمودار  1است.

 پتروشیمی متانول و پروپیلن نشان داده شده است.

 

  

                                                 
 .می. اطالعات دریافتی از انجمن صنفی کارفرمایی پتروشی1
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Source: On-purpose Propylene: Is Propane the Best Feedstock? Nexant 

Thinking TM 

 

تحلیلگر ارشد، میانگین قیمت  21رویترز از  2020سنجی ماه مارس اساس نظربر

 05/39، 87/34به ترتیب معادل  2020نفت برنت در سه ماهه دوم، سوم و چهارم سال 

دالر در هر بشکه خواهد بود و اگر همین روند تعییرات برای سه ماهه اول سال  08/44و 

دالر در هر بشکه خواهد رسید.  35/47یمت به در نظر گرفته شود، میانگین ق 2021

 34/41معادل  1399بنابراین بر اساس گزارش رویترز میانگین قیمت نفت برنت در سال 

معادل  2019دالر در هر بشکه خواهد بود. از طرفی میانگین قیمت نفت برنت در سال 

به سال  نسبت 1399دالر بوده، بدین ترتیب  قیمت نفت شاخص برنت در سال  36/64

% کاهش خواهد یافت. با توجه تحلیل اشاره شده در  7/35به طور میانگین معادل  1398
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قیمت محصوالت پتروشیمی می توان  بخش قبل و وجود همبستگی باال بین قیمت نفت و

درصد کمتر از  30حدود  1399یش بینی کرد که درآمد صنعت پتروشیمی در سال پ

   د.خواهد بو 1398درآمد آن در سال 

 یمیپتروش محصوالت فروش مقدار کاهش و یمیپتروش محصوالت متیق افتمجموع در

 و هیهمسا یکشورها توسط ینیزم یمرزها شدن بسته و نهیقرنط طیشرا اتخاذ لیدلبه

حاصل  یارز یو کاهش درآمدها ییایدر حمل در هایکشت بار هیتخل در آمدهشیپ مشکالت

حاصل از صادرات  یارز یدارد. کاهش درآمدها یرا در پ یمیاز صادرات محصوالت پتروش

 قابل تأمل است:  ریموارد ز ازجمله یمختلف یهااز جنبه یمیمحصوالت پتروش

درصد از ارز این سامانه و  38، 1397گیری سامانه ارزی نیما از مردادماه با شکلـ 

 1شد. تأمینهای پتروشیمی درصد از ارز آن، توسط شرکت 43حدود  1398در سال 

تحلیل این آمار گویای نقش قابل توجه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات محصوالت 

ریزی آمده الزم است برنامهپتروشیمی در تراز ارزی کشور است. لذا با توجه به شرایط پیش

مناسبی درخصوص مدیریت آثار و تبعات کاهش درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات 

 شور صورت گیرد.محصوالت پتروشیمی ک

منزله از تواند بهکاهش مقدار فروش محصوالت پتروشیمی به سایر کشورها، میـ 

زین گیری سهم بازار از کشورهای جایگدست دادن بازارهای صادراتی باشد که باز پس

 شده در شرایط موجود مشکل خواهد بود.

گذاری در این سرمایهی کاهش جذابیت امعنکاهش قیمت محصوالت پتروشیمی بهـ 

علت کاهش گذاری ثابت مانده، اما درآمد واحدها بههای سرمایهصنعت است. زیرا هزینه

                                                 
 همان.. 1



 

 ___________________________________________________  

 

 

27 

سر و برابری هزینه قیمت محصول، کاهش محسوسی داشته و زمان نقطه سربه

 شود. تر میگذاری شده با درآمد خالص واحد، طوالنیسرمایه

وراق های پتروشیمی در بازار بورس و اتثیر ویروس کرونا و کاهش درآمد شرکأتـ 

ر نیز حائز اهمیت است. برای مثال ارزش سهام شرکت پاکسان )شرکت فعال ابهاد

 10یخ ریال در تار 20000دست در حوزه مواد شوینده( با نماد شپاکسا از قیمت پایین

 لیرسیده است در حا 1398فروردین  16ریال در تاریخ  38000به قیمت  1398اسفند 

وری که ارزش سهام شرکت پتروشیمی نوری )شرکت فعال باالدست پتروشیمی( با نماد ن

 16ریال در تاریخ  60000به قیمت  1398اسفند  13ریال در تاریخ  76700از قیمت 

 افت کرده است. 1398فروردین 

 با مقابله حوزه در محصوالتشان که صنایعی پتروشیمی، دستیپایین صنایع درخصوص

 صنایع و نساجی صنایع از بخشی شوینده، صنایع ازجمله است مصرف قابل کرونا ویروس

 موضوع این از نباید اما. دارند خوبی شرایط تقاضا افزایش دلیلبه حاضر حال در پالستیک

 زمانی هایوقفه با رکود تعمیق ویژهبه جهانی اقتصاد بر حاکم عمومی شرایط که شد غافل

 همسایه کشورهای نیاز به توجه با لکن. گرفت خواهد را صنعتی هایبخش همه گریبان متفاوت

 به برای الزم سازیزمینه شودمی پیشنهاد کرونا، شیوع از جلوگیری برای نیاز مورد اقالم به

 ویروس این کنترل از بعد موجود، شده ایجاد هایظرفیت شدن فعالنیمه و رکود افتادن تعویق

 . گیرد صورت همسایه کشورهای به اقالم این صادرات طریق از کشور در
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معدن و پتروشیمی براي كاهش  صنعت، حوزه در . راهکارها و اقدامات فوري3

 ویروس كرونا  اثرات شیوع

 حوزه صنعت. 1-3

تر وجود آمده در کشور الزم است اقدامات ذیل هرچه سریعبا توجه به شرایط بحرانی به

 این ویروس بر حوزه تولید به حداقل برسد. ثیرات ناشی ازأانجام شود تا ت

های تخصصی هر حوزه، ضمن ابالغ تخفیف و ها و تشکلدولت با کمک اتاق .1

درخصوص دیون واحدهای  1399ماه ماهه تا پایان خرداداستمهال در قالب تنفس سه

اجتماعی و مالیاتی، نظارت پیگیر و  تأمینترتیب در هر سه حوزه بانکی، بیمه تولیدی به

مستمر در جهت وحدت رویه در اجرا را نیز در دستور کار قرار دهد. در این خصوص 

 پیشنهادهای ذیل قابل بررسی است:

 1399ماه لغایت خرداد 1398استمهال سررسید اقساط تسهیالت از اسفندماه ـ 

 ،م دیرکردئبدون تعلق جرا

 ،است 1399 خردادماه لغایت 1398 ماهاسفند از آنها تسویه دسررسی که تسهیالتی تمدیدـ 

 ،ویروس شیوع اثر در آسیب میزان با متناسب 1398 سال  عملکرد مالیات در تخفیف ـ

 ،1399و فروردین  1398های اسفند درصدی برای حق بیمه ماه 50تخفیف حداقل ـ 

 برای( دستمزد حداقل نرخ با متناظر) اجتماعی تأمین از کارفرما سهم پرداختـ 

 دیده،های آسیببخش در آن تعویق یا و دولت توسط ماه سه مدت

 گردش، در سرمایه تأمین برای تولیدی واحدهای به اعطایی تسهیالت سود نرخ کاهشـ 

 به مشروط مشاغل، از پشتیبانی و وام اعطای برای دولت توسط اعتبار گشایشـ 
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 ثابت هایهزینه و دستمزد از قسمتی تأمین منظوربه کار نیروی درصد 90 حداقل حفظ

 اعتبارات پرداخت برای را الزم اعتبار خطوط باید مرکزی بانک منظور بدین، ماهه3 بازه در

 .دهد قرار هابانک اختیار در مذکور

 یکل زمان مدت در کرونا اپیدمی با درگیری زمان خیر یا مدتأت عدم احتساب .2

 و امهبرن سازمان یا صمت وزارت توسط بحرانی شرایط شدن برطرف زمان تا پروژه انجام

 .مابینفی قرارداد مفاد با متناسب بودجه

اعالم تصمیم مشخص و قاطع دولت درخصوص تعطیلی یا عدم تعطیلی واحدهای  .3

 تولیدی و جلوگیری از تصمیمات شتابزده.

وه های بهداشتی نحدولت با محوریت وزارت صمت و بهداشت، ضمن ارائه پروتکل .4

رایی شدن و جهت اج در شرایط اپیدمی را تهیه و ابالغکار نیروی کار زمینه آموزش آنها 

 آن، زیرساخت رعایت پروتکل را نیز فراهم نماید.

تسریع در پرداخت مابقی تسهیالت مصوب شده در شورای پول و اعتبار به  .5

 ینتأمنسبی از بحران عدم  سازان و جلوگیریخودروسازان جهت پرداخت مطالبات قطعه

  .1399قطعه برای سال 

صورت کاالکارت به کارگران بخش صنعتی با دوره های حمایتی بهاعطای بسته .6

 ماهه.6تنفس 

 و اندشده کردن تعطیل به مجبور دولت دستور با که هاییبخش از مالی حمایت .7

 از یسهم تقبل صورتبه( فعالیت نوع و بیماری سابقه، سن براساس) رریسکپُ افراد یا

 حقوق. حداقل

 .تأمین مالی زنجیره تأمینسرمایه در گردش برپایه ابزارهای  تأمینتخصیص کمک به  .8
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قانون حداکثر استفاده  (8)ماده  مالی فاکتورینگ تأمیننامه اجرایی آیینتصویب  .9

  .از توان داخل

 

 حوزه معدن و صنایع معدنی .2-3

یع معدنی صادرات زمینی و دریایی محصوالت معدنی و صنابا توجه به آنچه شرح داده شد، 

ا توجه ثیر شیوع ویروس کرونا قرار خواهند گرفت که بأمدت تحت تمدت و میاندر کوتاه

بت به بسته شدن یا ایجاد محدودیت در مرزهای کشورهای همسایه، صادرات زمینی نس

رونا کهد که شیوع ویروس دثر خواهد شد. شواهد نشان میأبه صادرات دریایی بیشتر مت

ا با رتا دو الی سه ماه آینده ادامه پیدا خواهد کرد و بخش معادن و صنایع معدنی 

ات زیر برای تداوم صادر هایپیشنهادرو خواهد ساخت. بنابراین ههای جدی روبچالش

 شود: محصوالت معدن و صنایع معدنی ارائه می

کشورهای همسایه و تعریف پروتکل برای باز رایزنی مقامات وزارت خارجه ایران با ـ 

ویژه عراق، ترکیه، هشدن مرزها جهت تداوم تجارت زمینی بین ایران و کشورهای همسایه ب

 شامل موارد زیر باشد:  تواندمیافغانستان و پاکستان. این پروتکل 

 ونیکام یضدعفون و( هیهمسا کشور به یرانی)عدم ورود راننده ا کاالها در مرز لیتحو 

 یباربر ناوگان ضعف: دی)تهد کشور دو بهداشت وزارت ندهینما نظارت تحت مرز در کاال و

 نیباعث شده است تا صادرات به ا پاکستان و افغانستان عراق، رینظ هیهمسا یکشورها در

 نباشد(. یاتیراهکار عمل نیشود و ممکن است اانجام  یرانیا یهاونیبا کام کشورها غالباً

 در شهر مقصد در کشور همسایه )ورود راننده به کشور همسایه( و  تحویل کاال

تولید ، ضدعفونی کامیون و کاال در مرز تحت نظارت نماینده وزارت بهداشت دو کشور



 

 ___________________________________________________  

 

 

31 

گیری تب راننده در مرز اندازهه، و انجام تست کرونا از رانند گاهیهای آزمایشانبوه کیت

یط خاص امکان ورود به کشور همسایه م بیماری، تحت شرائدر صورت عدم بروز عال)

تایی حرکت کنند تا توسط یک 20های ها در دستهوجود داشته باشد. برای مثال: کامیون

پلیس تحت نظارت قرار گیرند. راننده حق خروج از کامیون ندارد. در طول مسیر،  ناظر/

 .(ها تحت کنترل بهداشتی تعبیه شودهایی جهت استراحت رانندهمحل

نی مقامات وزارت امور خارجه با مقاصد عمده صادراتی ایران مانند چین و رایزـ 

 .تداوم صادراتجهت  های بهداشتیپروتکلمنظور تعریف به شرق آسیاکشورهای جنوب 

ویژه معادنی که هب متوسطمنظور جلوگیری از تعطیلی معادن کوچک و همچنین به

... چین، عراق، افغانستان و ماننداز طریق صادرات محصوالت خود به کشورهای مختلف 

عالی معادن محاسبه و وصول حقوق شود تا با مصوبه شورایکنند، پیشنهاد میفعالیت می

 انجام شود. المللیبینو  بازارهای داخلیدولتی با توجه به واقعیات موجود و نوسانات 

 

 حوزه صنعت پتروشیمی. 3-3

صادراتی پتروشیمی  ورود محصوالتو جلوگیری از  انسداد مرزهاجهت رفع مشکل . 1

هایی تئو ترکیه، هی عراق ازجملهکشور به کشورهای همسایه دارای اولویت هدف صادراتی 

 ، وزارتتجارتویژه متشکل از نمایندگان وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و 

 یندگان بخش خصوصی اعزام شود. نما بهداشت، سازمان ملی استاندارد و

بخش حمل دریایی  شده دردرخصوص برطرف شدن محدودیت ایجاد  های الزمرایزنی. 2

 چین صورت گیرد.  ازجملهمقصد  هایو تخلیه بار با کشور

 برای توانندمایع می خوراک هاینفتی، پتروشیمی هایبا توجه به کاهش قیمت فراورده. 3
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 تولید در وسیعی کاربرد که اتیلن و پروپیلن نظیر فعلی شرایط ضروری محصوالت تولید

 .کنند ریزیبرنامه نفتا خوراک از با استفاده، دارد ضدعفونی مواد و ماسک، البسه

کننده اقالم مورد نیاز دستی تولیدحداکثری مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین تأمین. 4

 باالدستی پتروشیمی در بورس کاال.برای مقابله با ویروس کرونا توسط صنایع 

 صنعتی هایظرفیت شدن فعالرکود و نیمه افتادن تعویق به برای الزم سازیزمینه. 5

 طریق از کشور، در ویروس این کنترل از بعد، برای مقابله با ویروس کرونا شده ایجاد

 صورت گیرد.  همسایه هایکشور به اقالم این صادرات
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