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پسا کرونا را دریابیم
  در حالــی کــه ایــن روزها خود را برای آغاز ســال 99 آماده 
می کنیم و به اســتقبال نوروز برویم ویروســی وحشتناک به 
جــان دنیــا افتاده و جامعه مــا نیز از آن بی نصیب نماند.  گویا 
پایانی برای پایان تلخکامی های ســال 98 نیســت و سرایت 
یک ویروس خانمان ســوز در ســال  99 جامعه ایران را درگیر 

خود خواهد کرد.
همانطور که در روزهای پایانی ســال 98 بســیاری از کســب و کارها از رونق افتاد باید 
در سال جدید نیز در انتظار روزهای سخت باشیم. روزهایی که همراه با ترس و دلهره 
خواهد بود. گستردگی و عمق بحرانی که کرونا ویروس در جهان و در ایران ایجاد کرد 
به حدی بود که در کشورمان همه نهادها و دستگاه های ذی ربط را وادار به مشارکت 

وسیع همراه با فداکاری و تالش در جهت کاهش تبعات فوری ناشی از آن کرد.
در مواجهه با این بحران، بدون تردید بخش بهداشــت و درمان کشــور از جان مایه 
گذاشتند و به رغم خطرات آن به معنای واقعی جان فشانی کردند، و در حوزه اقتصادی 
و معیشتی نیز دستگاه ها و سازمان های ذی ربط همتی مضاعف از خود نشان دادند تا 

مانع از بروز قحطی ناشی از اضطراب مردم نسبت به تأمین مواد الزم باشد.
با این اوصاف در ســال جدید باید طرحی نو اندیشــید و با اقداماتی هوشــمندانه، برای 
مواجهه با آثار زیان بار تشدید تحریم های امریکا، انبار کاالهای موردنیاز مردم را به خوبی 
تجهیــز کرده بود که احتمااًل بخشــی از ایــن محصوالت در مواجهه با این بحران به 
کار گرفته شــد و مانع از بروز کمبودهای شــدیدی که حتی در کشــورهای پیشرفته به 
وجود آمد، شــد. به همین دلیل به رغم تمامی کمبودها و ضعف ها و ناکارآمدی های 
ســاختاری، تالش بخش های مختلف دولتی برای به حداقل رســاندن درد و رنج های 

مردم از این بحران قابل ستایش است.
اما نباید فراموش کنیم که پایان کرونا، آخر داستان نیست و احتمااًل مشکالت اصلی 
و اساسی می ماند برای زمان پساکرونا. همه تحلیلگران اقتصادی متفق القول بر این 
باورند که پساکرونا بحران های دیگری به همراه خواهد داشت و مشکالت اقتصادی 
و معیشــتی می تواند عامل بروز بحرانی حتی بزرگ تر از کرونا باشــد. اما برای کاهش 

تبعات این بحران بین المللی چه اقداماتی باید صورت بگیرد؟
نباید فراموش کرد که بروز و شیوع این بحران جهانی، در قرن گذشته و حاضر بی سابقه 
بوده و کل جهان را با مشــکالت و تبعات جبران ناپذیری مواجه کرده اســت. بعد از 
صدمات عاطفی و روانی ناشی از بیماری و مرگ ومیر تأسف آور تعداد قابل توجهی از 
هموطنان، بدون تردید عوارض اقتصادی و معیشتی ناشی از این بیماری فراگیر، معضل 
جدی و دغدغه انگیز جامعه و حاکمیت خواهد بود. برقراری قرنطینه نسبی و تعطیلی 
اجباری اغلب کسب وکارها برای مدتی طوالنی، مشکالتی جدی هم در بخش عرضه 

)تولید( و هم در طرف تقاضا )مصرف( ایجاد کرده و در آینده نزدیک، خواهد کرد. 
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همان طــور که انتظار می  رفت، اصولگرایان در 
انتخابــات مجلس ایران پیروز شــدند و یکی از 
دالیلش هم این بود که بســیاری از نامزدهای 
اصالح طلب و میانه رو برای نامزدی در انتخابات 
تایید صالحیت نشده بودند. با این حال، پیروزی 
اصولگرایان آنقدر هم که انتظار داشتند شیرین 
نبود چون تنها ۴۲ درصد مشارکت در انتخابات 
وجود داشــت که پایین  ترین میزان مشارکت از 
آغاز جمهوری اسالمی تاکنون به شمار می رود. 
میزان مشــارکت در تهران تنها ۲۶ درصد بود. 
این نبود اشــتیاق به مشــارکت در انتخابات به 
این معناست که اصولگرایان اختیار تام نخواهند 
داشــت. این مســاله همچنین این معنا را دارد 
کــه پیروزی اصولگرایان در انتخابات ریاســت 
جمهــوری ماه مه ســال ۲۰۲۱ همچنان یک 

عدم قطعیت است.

چرا اصولگرایان پیروز شدند؟  �
جدایی از شــمار اندک تعداد نامزدهای میانه رو 
و اصــالح طلب، عوامل دیگری هم در پیروزی 
اصولگرایان تاثیر داشتند که یکی از آنها کاهش 
اعتقاد مردم به مشــارکت در انتخابات به عنوان 
یک مسیر مناسب برای اصالحات است. روسای 
جمهــوری اصالح طلب و میانه رو در انتخابات 
ســال های ۱99۷، ۲۰۰۱، ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷ بــا 
اکثریت آرا پیروز شــدند؛ با این حال، هیچ کدام 

در تــالش ها برای اصالحات موفق نبودند.
از دیگر عواملی که در دو دهه گذشــته شــرایط 
را در انتخابــات ریاســت جمهوری و انتخابات 
مجلــس به نفع اصولگرایان تغییر داده، عملکرد 
اقتصادی دولت و عقب نشــینی ها در سیاســت 
خارجــی بوده اســت. در رابطــه با رئیس دولت 
هفتم و هشــتم، سیاســت ایاالت متحده برای 

مجــازات ایران به رغم کمک های آن به انتقال 
قدرت موفق در افغانستان در سال ۲۰۰۱ و اقدام 
جورج دابلیو. بوش به شــمول ایران در »محور 
شرارت« از جمله عواملی بودند که در انتخابات 
ریاست  جمهوری سال ۲۰۰۵ به پیروزی محمود 
احمدی نژاد که یک محافظه کار بود، انجامیدند. 
آنگاه اصولگرایان رئیس دولت هفتم و هشتم را 
به دنبال کردن سیاســت خارجی امتیاز دهنده، 
یعنی دســت کشــیدن از اهرم های نفوذ بدون 
هیچ دستاورد حقیقی در ازای آن، متهم کردند.

در انتخابات مجلس نیز خشم از سیاست سازش 
روحانی بر سر مسائل هسته ای بدون بهره مندی 
از مزایای اقتصادی، به نفع اصولگرایان تمام شد 
و این در حالی اســت که روحانی اساســا قربانی 
تصمیم یک  جانبه و تاییدنشده دونالد ترامپ به 
خروج از توافق و اعمال مجدد تحریم ها شــده 

سهم اصولگرایان در مشکالت 
پیش روی ایران

نتیجه انتخاب مجلس چه معنایی برای مذاکرات 
ایران و آمریکا دارد؟

شیرین هانتر
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است. کمپین اعمال فشار حداکثری ترامپ بیش 
از هر زمان دیگری اصولگرایان ایران را متقاعد 
ســاخت که باید خودشان به دنبال منابعی برای 
نجات و توســعه باشند و این که دولت ایران هر 
کاری انجام دهد و هر امتیازی که قائل شــود، 
بازهم ایاالت متحده از دشــمنی با آن دســت 
نخواهد کشــید. از آنجایی کــه اصالح طلبان 
و میانه روها در زمان حصول توافق هســته ای 
ایاالت متحده از آن خارج شد قدرت را در کشور 
در دست داشتند، آنها های خشم و اصولگرایان 

را پرداختند.
اصولگرایان مجبورند با حقایق مواجه شــوند

در سراسر دو سال گذشته اصولگرایان روحانی و 
کابینه او را برای مشکالت ایران مقصر دانسته 
اند درخواســت برای استعفای او پیش رفته اند. 
آنهــا همچنین محمد جــواد ظریف، وزیر امور 
خارجه، را به دلیل مذاکره برجام مورد شــماتت 
قرار داده اند. اصولگرایان همچنین از سیاســت 
روحانی در بازگشایی درها به روی جهان خارجی 
و تســهیل محدودیت های فرهنگی و سیاسی 
به شدت انتقاد کرده اند. آنها می گویند که اتکا 
به خارجی  ها مشــکالت اقتصادی ایران را حل 
نمی  کند و در همین راســتا، اقتصاد مقاومتی و 

مدیریت انقالبی را خواســتار شده  اند.
به طور قطع کارهای زیادی هست که ایران خود 
به تنهایی می تواند انجام دهد و از نمونه آنها می 
توان به برخورد درســت با سوخت های فسیلی، 
مدیریت بهتر و اســتفاده کارآمد از منابع اشــاره 
کرد. با این حال، ایران برای توســعه و ارتقای 
شــرایط زندگی مردم به فناوری و ســرمایه نیاز 
خواهد داشــت. با توجه به تحریم های ایاالت 
متحــده و احتمال اعمال مجــدد تحریم  های 
جهانــی، ایران نمــی  تواند به دریافت آنچه نیاز 
دارد امید داشــته باشــد. حتی متحدان از جمله 
روسیه و چین نیز  کمکی نمی کنند. برای نمونه، 
ایران به شدت به سرمایه  گذاری در صنعت نفت 
خود نیاز دارد؛ اما روسیه همین اواخر اعالم کرده 
که در عراق سرمایه گذاری می کند. به عالوه، 
روسیه و چین هر دو در رابطه با تجارت با ایران 

نگران مواجهه با تحریم  های غرب هســتند.

زمانــی که اصولگرایان مجلس کار خود را آغاز 
کننــد، روحانی تا برگزاری انتخابات ریاســت 
جمهوری اساســا به رئیس جمهوری سرپرست 
تبدیــل مــی شــود. آنــگاه اصولگرایانی که 
بزرگتریــن وظیفه مجلس آتی را ارتقای اقتصاد 
و اســتانداردهای زندگی مــردم توصیف کرده  
انــد، مجبور به پاســخگویی برای عملکرد خود 
خواهند شــد. اگر در این مسیر شکست بخورند 
دیگــر نمــی توانند روحانی را تنها مقصر بدانند. 
اصولگرایان خیلی زود در خواهند یافت که نمی 
توانند دســتور کار خود را تحت تحریم ها پیش 
ببرند به ویژه که شــرایط اقتصادی تحت تاثیر 
شیوع ویروس کرونا وخیم تر شده است. از این 
رو، آنها هم با همان گزینه  های دولت های قبلی 
مواجه می شوند: یا منعطف باشند و اولویت های 
سیاســت خارجی خــود را تغییر دهند و درصدد 
اصالحات داخلی برآیند یا با سقوط بیشتر اقتصاد 

و مشکالت سیاسی مواجه شوند.
تاثیرات نتیجه انتخابات مجلس بر روابط   �

ایران و آمریکا چطور خواهد بود؟
یکی از مســائل اصلی این اســت که آیا ایران 
تصمیــم می گیــرد با ایاالت متحــده مذاکره 
مســتقیم داشــته باشــد یا خیر. این تصمیم به 
ویــژه با توجه به تجربه برجام بســیار مخاطره 
آمیز خواهد بود. اما این مخاطره ایســت که دیر 
یا زود ایران مجبور می  شــود بپذیرد. در رابطه 
بــا مذاکره اصولگریان در موقعیت بهتری برای 
کســب اطمینان از هرگونه عدم مخالفت داخلی 
هســتند. هیچ کســی آنها را به نزدیکی با غربی 
هــا متهــم نمی  کند و آنها بــاور دارند که اعتبار 
انقالبی آنها مثال اســت. الزم به ذکر اســت که 
حتی رئیس جمهوری احمدی  نژاد نیز آماده بود 
تا با ایاالت متحده توافق کند اما ایاالت متحده 
او را رد کرد و نهایتا بن بســت هســته  ای پیش 

آمده به شرایط کنونی انجامید.
به عــالوه اصولگرایــان می تواننــد از توافق 
بــا ایــاالت متحده به شــدت ببرند چرا که می 
تواننــد بگویند تنها آنهــا توانایی اداره ایران را 
دارند. الزم به ذکر اســت کــه اختالفات میان 
اصولگرایان-اصالح طلبان-میانه روهــا تنها بر 

سر ایدئولوژی نیست و به قدرت نیز مربوط می  
شــود. اگر اصولگرایان مطمئن باشند که توافق 
قدرت آنها را بیشــتر می کند، در جهت آن گام 
برمــی دارند. اما برای تحقق چنین توافقی الزم 
اســت که محافظــه کاران در آمریکا نیز منافع 
خــود را در توافــق با ایران بداننــد و از این رو، 
برای امتیازدهی آماده باشند. بدترین اتفاق این 
است که محافظه کاران آمریکایی به این نتیجه 
برســند که پیــروزی اصولگرایان در مجلس به 
معنای از بین رفتن احتمال گفت و گو بین ایران 
و امریکاســت و بدین ترتیب، سیاســت اعمال 
فشــار خود را با بیشــترین شدت و با وجود همه 
مخاطرات درگیری نظامی احتمالی، پیش ببرند.

منبع: ریسپانســیبل اســتیت کرفت )دولتداری 
مسئوالنه( / 

مترجم: طال تسلیمی  �

یکی از مســائل اصلی این اســت که آیا 
ایــران تصمیم می گیــرد با ایاالت متحده 
مذاکره مســتقیم داشته باشد یا خیر. این 
تصمیم به ویژه بــا توجه به تجربه برجام 
بســیار مخاطره آمیز خواهــد بود. اما این 
مخاطره ایســت کــه دیر یــا زود ایران 
مجبور می  شود بپذیرد. در رابطه با مذاکره 
اصولگریان در موقعیت بهتری برای کسب 
اطمینــان از هرگونه عدم مخالفت داخلی 
 هســتند. هیچ کســی آنها را به نزدیکی با 
غربی ها متهم نمی  کند و آنها باور دارند که 

اعتبار انقالبی آنها مثال است.
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شیرین هانتر

آسیب های اقتصادی شیوع در 

چند ماه آینده حس خواهد شد

ویروس کرونا، 
نفت و زنجیره 
تامین جهانی
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 ملت ها درحال آماده شــدن برای فوریت سالمت 
احتمالی هســتند و رهبــران جهان دریافته اند که 
کنترل ویروس جدید کرونا دشــوارتر از آنچه امید 
آن می رفت، اســت. بســیج همچنان ادامه دارد 
و نگرانی هــا درباره عواقب ســالمت و اقتصادی 
این ویروس افزایش یافته. واشــنگتن و بســیاری 
از پایتخــت های جهانی بــه ویژه نگران تاثیرات 
اقتصادی ویروس کرونا هستند. گزارش ها حاکی 
از آن اســت که شــهر میالن، مرکز مالی ایتالیا و 
دومین شــهر بزرگ آن، به دلیل نشــانه  هایی از 
شــیوع ویروس کرونا در شــمال ایتالیا در آستانه 
تعطیلــی قرار گرفته اســت. کــره جنوبی به طور 
همزمان با آســیب های شــیوع ویروس کرونا و 
همچنین کاهش واردات و صادرات از چین مواجه 
شده است. خودروسازی یکی از بخش  های اصلی 
صــادرات کره جنوبــی و تولید کنندگان خودرو به 
دلیل اختالالت اقتصادی در چین دچار مشکل شده 
اند. در کره جنوبی و ژاپن بسیاری از موسسات مالی 

از کارمندان خود خواســته اند که دورکاری کنند.
یکی از شاخص های اقتصادی که نشان می دهد 
ویــروس کرونا تاثیرات اقتصادی قابل توجهی در 
جهان و نه فقط در چین داشــته، کاهش قیمت ها 
در بازارهای نفت و گاز اســت. قیمت گاز طبیعی 
مایع بیشتر به دلیل افزایش عرضه و همچنین آب 
و هوای نسبتا معتدل در زمستان کاهش یافته بود، 
اما اکنون به کمترین سطح خود رسیده است. قیمت 
نفت نیز از دوشنبه گذشته و پس از آنکه مشخص 
شد اختالل در حمل و نقل دریایی جهانی و تجارت 

فراتــر از چین خواهد بود، کاهش یافت.
۱8 درصد از کاالها در جهان توسط کشتی جابجا 
مــی شــود و تقاضا برای حمــل و نقل دریایی به 
طرز قابل توجهی کاهش یافته اســت. برای نمونه 
در خلیج فارس، حجم بارگیری در کشــتی ها در 
مــاه فوریــه از میزان متداول حــدود ۳۰ تانکر یا 
بیشــتر، به عددی تک رقمی کاهش یافت. طبق 
جدیدترین گزارش های »ســی تی بانک« درباره 
ویــروس کرونا، صادرات کره جنوبی در ماه فوریه 
۱۰ درصــد و واردات آن ۱۵ درصــد کاهش یافته 
اســت. این بانک تاثیرات تجــاری وخیم تری را 
برای کره جنوبی در ماه مارس پیش بینی می کند.

طبق آمارهای ســازمان کشــورهای صادر کننده 
نفــت خام )اوپک(، پیش بینی از ســوخت دریایی 
مورد استفاده در سراسر جهان به حدود ۴.۲ میلیون 
بشــکه در روز و سوخت هوایی حدود ۶.۶ میلیون 
بشــکه در روز می رســد. نفت مصرفی در حمل و 
نقل به طور کلی حدود ۵8 میلیون بشــکه در روز 
اســت. تاکنون تحلیلگران تنها کاهش ۱۳۵ هزار 
بشــکه در روز از ســوخت مورد نیاز جت ها در آسیا 
را پیش بینی کرده اند؛ اما اگر مسافران در سراسر 
جهان نگران امنیت خود در ســفرهای هوایی و به 
مقاصدی با شیوع ویروس کرونا باشند، رقم حقیقی 
خیلــی پایین تر از خیلــی باالتر از این پیش بینی 
خواهــد بود. به طــور خالصه، تاثیر ویروس کرونا 
بر اختالالت در بازارهای نفت هنوز به طور دقیق 

مشخص نشده است.
اما شاید آسیب مهم تر و ماندگارتر شیوع ویروس 
کرونا در قیاس با کاهش ارزش اقتصادی تجارت 
و توریســم، درک رهبران جهانی از آسیب  پذیری 
و شکنندگی اقتصادهایشان در برابر زنجیره تامین 
جهانی باشــد. دولت دونالد جی. ترامپ پیشــتر در 
صــدد کاهش وابســتگی صنایــع نظامی ایاالت 
متحده به آهن رباهای چینی، مواد معدنی و خاک 
های کمیاب، و دیگر فلزات وارداتی و مصرفی در 
تولیــدات برآمده. اکنون صدای محافظه  کاران از 
جمله پیتر ناوارو، مشــاور تجاری رئیس جمهوری 
ترامــپ که اخیرا از صنعت تجهیزات پزشــکی و 
داروسازی خواسته بود وابستگی خود را به واردات 
کاهش دهند، بلندتر شده است. مارکو روبیو سناتور 
جمهوری خواه و کریس مورفی ســناتور دموکرات 
اخیراً با ارســال نامه ای به اداره غذا و دارو ایاالت 
متحده، از آنها پرسیده اند که آیا آمادگی الزم برای 
نظــارت بر امنیت دارو، مــواد غذایی و تجهیزات 
پزشکی وارداتی از چین را دارند یا خیر. البته چین 
اساســا در موقعیتی نیســت که بخواهد یا بتواند 
تجهیزات پزشــکی حیاتی صــادر کند. گوردون 
چانگ، یک اســتاد مطاالت آمریکایی در دانشگاه 
استنفورد با تمرکز بر روابط آمریکایی-چینی، اخیرا 
در بالگی هشدار داده که تاثیرات آشوب اقتصادی 
در چیــن در مــاه آوریل توســط مصرف کنندگان 

آمریکایی احساس خواهد شد.

یکی از عواقب ناخواسته و ویروس کرونا می  تواند 
ســخت گیری درباره زنجیره تامین و بازگشت به 
ســمت سیاست اقتصاد ملی در اقتصادهای بزرگ 
باشــد. از آنجایی که جمعیت باالی چین در کل و 
به ویژه در رابطه با نفت به عنوان موتور اقتصادی 
اقتصــاد جهانــی عمل می کــرده، چنین تغییری 
تاثیــرات شــدیدی بر آن خواهد داشــت. ایاالت 
متحده و اروپا بررسی مخاطرات تکیه کردن بیش 
از انــدازه به تجهیزات چینی را راه اندازی شــبکه  
های ارتباطات نســل پنجم مدتی پیش آغاز کرده 
اند. ویلیام بار، دادســتان کل ایاالت متحده، اوایل 
ایــن مــاه این ایده را مطرح کرد که ایاالت متحده 
و متحدانش باید با ســرمایه گذاری در شــرکت 
هــای مخابراتــی و ارتباطی اروپایی از جمله نوکیا 
اریکسون برای تحت کنترل درآوردن شرایط و به 
عنوان راهی برای ممانعت از سلطه شرکت هواوی 
چین بر بازارهای بی ســیم نســل پنجم اســتفاده 
 کنند. اگر عواقب اقتصادی شــیوع ویروس کرونا 
زنجیره های تامین اقتصادی در صنایع مهم  را فلج 
کند، رویکرد های اینچنینی متداول تر خواهد شد.

منبع: شورای روابط خارجی   �
 مترجم: طال تسلیمی  �

اما شــاید آسیب مهم تر و ماندگارتر شیوع 

ویــروس کرونا در قیاس با کاهش ارزش 

اقتصادی تجارت و توریسم، درک رهبران 

جهانــی از آســیب  پذیری و شــکنندگی 

اقتصادهایشــان در برابــر زنجیره تامین 

جهانی باشــد. دولــت دونالد جی. ترامپ 

پیشــتر در صدد کاهش وابستگی صنایع 

نظامی ایــاالت متحده به آهــن رباهای 

چینــی، مواد معدنی و خاک های کمیاب، و 

دیگر فلزات وارداتی و مصرفی در تولیدات 

برآمده.



8

Bilingual Economic Monthly  

نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ اسفند ماه 1398 / شماره 47

چه بسا این نخستین بار در تاریخ است که تمامی 
جمعیــت کره زمین در خصوص مســئله کرونا 
احســاس می کنند همگی سرنوشت مشترکی 
دارند و باور دارند این ویروس سرنوشــت همه 

آنها را تهدید می کند.
گســترش این ویروس و عدم قدرت کشــورها 
برای متوقف کردن آن مسائل بسیاری را نشان 
داد. در سطح انسانی نشان داد جهان آماده شیوع 

یک بیماری واگیردار نیست.
 کشورها روی تجهیز و گسترش نظامی تمرکز 
دارند زیرا ســرمایه گذاری روی خشــونت و نه 
صلح به آنها اطمینان بیشــتری می دهد. کافی 
اســت به اوضاع چین، ایاالت متحده آمریکا و 
فرانسه نگاهی بیندازیم. چین با وجود طرح های 
توسعه خود و برگزاری بزرگترین رژه نظامی در 
تاریخ کشــورش به مناسب هفتادمین سالگرد 
پیروزی انقالب کمونیستی از متوقف کردن این 
ویــروس ناتوان اســت. آمریکا نیز اعالم کرده 
اســت ماسک کافی برای تمام ملت این کشور 
ندارد. یکی از پزشــکان فرانسوی نیز از امانوئل 

مکرون، رئیس جمهوری فرانسه به علت کمبود 
بودجه و کادر پزشکی بیمارستان ها انتقاد کرد.

فرهنــگ مبارزه بــا بیماری و در نتیجه حمایت 
از انســان ها به اندازه کافی در محافل جهانی 
گســترش نیافته اســت. این مســئله افزایش 
پناهنــدگان به علــت جنگ ها و تغییرات آب و 
هوایی را باعث شــده اســت. از این رو کشورها 
بایــد بداننــد رها کردن امور به حال خود نه تنها 
منجر به فاجعه بشری خواهد شد، بلکه چه بسا 

به جنگ جهانی ســوم بینجامد.
جنبه مثبتی که این بیماری دارد این اســت که 
تمرکز رسانه ای روی شیوع کرونا باعث برجسته 
شــدن نقش کسانی می شــود که می خواهند 
بشــریت را نجات دهند؛ پرستارها، پزشک ها، 
ســازمان های مردم نهاد، کادرهای پزشــکی، 
سازمان های بهداشتی، بهداشت جهانی و گروه 
های بشردوســتانه ای که به طور جدی به فکر 
مبارزه با ویروس کرونا و کمک به انسان ها نه 
تنها در کشورشان بلکه در سراسر جهان هستند. 
در این میان کشــورهای بسیاری سعی خواهند 

کرد نقش قهرمان را بازی کنند و ســیاره زمین 
را از مرگ حتمی نجات دهند که مطمئنا آمریکا 
و رئیس جمهوری این کشور یعنی دونالد ترامپ 
در راس آنها قرار خواهند داشــت. آنها کرونا را 
به چشــم عاملی برای قهرمان بازی های خود 

در ســطح داخلی و بین المللی می بینند.
مبالغه آمیز اســت اگر بگوییم همانطور که ورود 
ایاالت متحده آمریکا به جنگ های جهانی اول 
و دوم باعــث پیروزی طرف های مورد حمایت 
این کشــور شد، »عملیات نجات آمریکا« علیه 
کرونــا نیز جهــان را نجات می دهد و به تثبیت 
رویکــرد جهانی جدیدی به رهبری واشــنگتن 
منجر می شــود اما احتماال این مســئله در ماه 
های آینده به واقعیت تبدیل شــود اگر شــیوع 
کرونــا ادامــه یابد بدون این که با مانعی مواجه 
شــود. تا آن زمان بشــر تنها باید وظیفه خود را 
برای دفاع از نظر اقدامات پیشــگیرانه در برابر 
ایــن ویروس و پایبندی به ضوابط بهداشــتی 

انجام دهد.
منبع: العربی جدید   �

 برای نخستین بار مردم جهان 
به احساس مشترک رسیده اند

 ویروس کرونا 

به مثابه جنگی جهانی

 بیار عقیقی
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با شیوع ویروس جدید کرونا نظریه های توطئه 
و خرافات های مختلفی ظهور پیدا کرده اســت. 
نظریه توطئه ای که بیشترین رواج را پیدا کرده، 
این اســت که این ویروس در آزمایشــگاه ها به 
عنوان یک سالح بیولوژیکی ساخته شده است. 
ایــن نظریه دو جهتگیری دارد. در جهت گیری 
نخست، ویروس از یکی از آزمایشگاه های شهر 
ووهان به بیرون درز کرده اســت. اما در جهت 
گیری دوم ایاالت متحده آمریکا به علت رقابت و 
کشمکش های سیاسی و اقتصادی با چین متهم 
شــده که این ویروس را ســاخته و در این کشور 
منتشر کرده و اآلن در جهان فراگیر شده است.

الزم به ذکر است این نظریه توسط دانشمندان 
بیمــاری های واگیــردار و دانشــمندان علوم 

پزشکی کامال رد شده است.
از جملــه برخوردهای غیر منطقی و خرافاتی که 
در شــبکه های اجتماعی در جهان عرب شاهد 
آن بودیم، این بود که ویروس کرونا انتقام الهی 
از چیــن در نتیجــه ظلم و ســتم حکومت این 
کشــور به مســلمان اویغور است، اما بالفاصله 

این ویروس در کشــورهای مســلمان از جمله 
ایران شیوع پیدا کرد.

شبکه های اجتماعی در گسترش ترس و وحشت 
از این ویروس جدید به میزان زیادی نقش داشته 
اند. در مقایســه، ویروس هایی که در گذشــته 
شــیوع پیدا کردند خطــر کمتر و میزان مرگ و 
میر بیشــتری نســبت به کرونا داشتند، اما این 
بار ســیطره شبکه های اجتماعی بیشتر است و 
بنابرایــن با پدیده ترس از این ویروس  روبه رو 
شده ایم که این موضوع ابعاد تازه ای در جهت 

مقابله با این ویروس ایجاد کرده اســت.
آنچه در برخورد با شیوع این ویروس جلب توجه 
می کند بعد سیاسی این مسئله است. از جمله این 
که انتقادهای شدیدی علیه ایران صورت گرفته 
و ایرانی ها متهم شده اند که اقدامات پیشگیرانه 
ضعیفی انجام داده اند، حتی فراتر ادعا می شود 
که ایرانی ها شمار مبتالیان را پنهان می کنند، 
در نتیجه این بیماری به کشورهای همسایه این 

کشور انتقال یافته است.
ایــن ویروس وارد محــدوده درگیری ایران – 

آمریکا نیز شــده اســت. به این ترتیب که مایک 
پمپئو، وزیر امور خارجه ایاالت متحده خواستار 
بیان واقعیت توســط ایران شده و روحانی گفته 
است که اجازه نمی دهیم آمریکا ویروسی به نام 

تــرس را به ویروس کرونا اضافه کند.
به نظر می رسد بعد سیاسی این ویروس در ایران 
پررنگ تر است زیرا نخستین کشوری است که 
در آن شخصیت های رسمی و حکومتی برجسته 

به این بیماری مبتال شــده اند.
از ســوی دیگر بســیاری از هیئت های دینی 
در کشــورهای اســالمی با این بیماری برخورد 
 آگاهانــه ای داشــته انــد و برخــی مراســم و 
عبادت ها مانند نماز جمعه را متوقف کرده اند و 
از تجمــع در مراکز دینی جلوگیری می کنند. به 
این ترتیب عربستان سعودی اجازه ورود به این 
کشور برای انجام مناسک عمره را نمی دهد. روز 
گذشــته تصاویری منتشر شد که نشان می داد 
بیت اهلل الحرام و مســجد نبوی برای جلوگیری 

از گســترش ویروس کرونا خالی از زوار است.
منبع: القدس العربی   

شبکه های اجتماعی بر 
گسترش جنبه های روانی 

بیماری تاثیر دارند

ویروس کرونا از توهم 

توطئه تا سیاسی بازی

صادق الطائی
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 میشــل مارتین : بار دیگر درباره ی یکی از 
داســتان های اصلی این روزها، یعنی ویروس 
کرونــا، صحبت می کنیــم و اینبار تمرکزمان 
روی ایــران اســت؛ جایی که ابتال به ویروس 
کرونا تاکنون دست کم ۱۴۵  کشته داشته و ۶ 
هزار مورد دیگر ابتال به ویروس نیز تایید شده 
اســت. اما امدادرسانی به ایران دشوار است و 
یکی از دالیلش هم تحریم  های ایاالت متحده 
آمریکاســت. این تحریم هــا با هدف ترغیب 
ایران به بازگشــت به میز مذاکره اعمال شــده 
انــد، اما سیاســتگذاری ایاالت متحده ممکن 
است فوریت سالمت در ایران را تشدید کنند. 
جکی نورتام از »ان پی آر« در این باره گزارش 

می دهد. 
 جکــی نورتام: شــماره باالی موارد ابتال به 
ویروس در سراسر ایران کارشناسان بهداشت 
و ســالمت بین  المللی را نگران کرده اســت. 

تحریم هــای ایاالت متحــده اقتصاد ایران را 
تحت فشــار گذاشــته و به سیســتم خدمات 

بهداشــت و درمان آن آسیب رسانده است.
 الیزابــت روزنبــرگ: فشــار و تحریم های 
اقتصــادی ایاالت متحده به ویژه در دشــوار 
شــدن دسترســی ایران به تجهیزات پزشکی 

قابل مشاهده است.
 نورتام: الیزابت روزنبرگ مقام ارشــد پیشین 
وزارت خزانــه داری اســت و اکنون، در مرکز 
امنیــت جدید آمریکایــی کار می کند. او می  
گویــد بانک  ها و شــرکت  های بیــن  المللی 
نگران این هســتند کــه در صورت تجارت با 
ایران در فهرســت ســیاه دولــت ترامپ قرار 
بگیرنــد. در تئــوری، اقالمــی همچون مواد 
غذایی و تجهیزات پزشــکی شــامل تحریم 
هــای آمریکا نمی شــود؛ اما بــه گفته آرین 
طباطبایــی، کارشناســی ایرانی، در عمل این 

گونه نبوده است.
 آرین طباطبایی:  به دلیل یکسری مسائل از 
جمله عدم دسترسی ایران به بانک ها، شرکت 
هــا قــادر نبوده اند که روند پرداخت  ها را پیش 
ببرنــد و از این رو، ایران عمال به بســیاری از 
کاالهای بشردوستانه دسترسی نداشته است.

 نورتام: شــدت بحران از شــدت اظهارات 
سیاســی ایران علیه ایاالت متحده نکاســته 
اســت. محمدجواد ظریــف، وزیر امور خارجه 
ایران، در توییتی نوشته است که این کشور به 
ماســک، ماسک های اکسیژن به ابزار جراحی 
نیــاز دارد. او در ادامــه ایاالت متحده را در پی 
»تروریســم اقتصادی« و بــه خطر انداختن 
بیماران ایرانی مقصر دانســته است. اما بهنام 
بن طالب لو از موسســه دفاع از دموکراسی  ها 
می  گوید دولت ایران خود نیز در شیوع ویروس 
کرونا در این کشــور مقصر بوده اســت. او می 

منبع: ان پی آر   �

ان پی آر در مصاحبه با کارشناسان بررسی می کند

تاثیر تحریم های آمریکا علیه ایران بر 
بحران ویروس کرونا

مترجم: طال تسلیمی
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گوید که دولت ایران اطالعات را از عموم مردم 
پنهان کرده است.

  بهنام بن طالب لو: در توضیح شیوه مدیریت 
این بحران توسط دولت  چه مثالی بهتر از این 
که معاون وزیر بهداشــت خود در مصاحبه ای 
شــرکت و در همان حین در کنار یک خبرنگار 
ســرفه و عطسه می کند و احتماال آن خبرنگار 
را نیز بیمار کرده اســت؛ چندین نفر از اعضای 
کابینه دولت نیز  با افراد مبتال به ویروس کرونا 

جلسه داشته اند.
 نورتــام: مایــک پومپئو، وزیــر امور خارجه 
آمریکا، نیز پاســخ ایــران را با انتقادی متقابل 
داده و گفته که دولت ایران شمار حقیقی افراد 

مبتــال به ویروس کرونا را پنهان می کند.
 مایک پومپئو: اطالعات مبنی بر اینکه نظام 
ایران جزئیات گزارش ها درباره شیوع ویروس 
در این کشور را پنهان می  کند، به شدت ایاالت 

متحده را نگران ســاخته است. همه ملت ها از 
جمله ایران باید حقیقت را درباره ویروس کرونا 
به مردم بگویند و با سازمان های امدادرسانی 

بین  المللی همکاری داشــته باشند.
 نورتــام: پومپئو و رئیــس جمهوری ترامپ 
گفته اند که اگر ایران درخواســت کمک کند، 
ایاالت متحده  به آن پاســخ خواهد داد. ایران 
این پیشــنهاد را رد کرده اســت. وزارت خزانه 
داری ایــاالت متحده هفتــه پیش اعالم کرد 
که برخی از تحریم های مرتبط با تروریســم 
علیــه بانــک مرکزی ایران را لغو کرده که این 
امر امکان فروش تجهیزات پزشــکی بیشتر به 
ایران را برای شــرکت  های بین  المللی فراهم 
می آورد. الیزابت روزنبرگ تاکید کرده اســت 
که ایاالت متحده می  تواند کارهای بیشــتری 

در همین راستا انجام دهد.
 روزنبرگ: آمریکا می  تواند اقدامات نوآورانه 

دیگری انجام دهد و مســیرهای حقوقی برای 
ارســال تجهیزات پزشــکی و دارو به ایران باز 
کند. هنوز شــاهد چنین اقداماتی نبوده ایم، اما 
اگر ایاالت متحده انگیزه کافی داشــته باشد، 

انجام چنین کارهایی ممکن است.
نورتــام: در همیــن حال، کمــک  های بین  
المللی در حال رســیدن به ایران اســت، البته 
نه از ایاالت متحده. هفته گذشته یک گروه از 
ســازمان بهداشت جهانی تجهیزات پزشکی، 
تجهیزات محافظتی و کیت های آزمایشگاهی 
برای بررسی ۱۰۰ هزار نفر را به ایران رساندند. 
فرانسه، آلمان و بریتانیا اعالم کرده اند که بیش 
از ۵ میلیون دالر تجهیزات از طریق ســازمان 
بهداشــت جهانی به ایران می رسانند. روسیه 
هــم اعالم کرده اســت که خــود را به تامین 
داروخانه های ایرانی در دوران شیوع ویروس 

کرونا متعهد می  داند.
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با انتشــار ویروس کرونا در کشــورهای مختلف جهان، چین از این تهدید 
بــرای تقویت دیپلماســی عمومی خود به گونــه ای مطلوب بهره برده و به 
کشــورهای دوســت و به خصوص ایران برای رهایی از چنگال این ویروس 

یاری رســانده تا وجهه خود در میان افکار عمومی را ارتقا بخشــد.
دیپلماســی عمومی کشــورها در قبال یکدیگر جلوه های مختلفی دارد که از 
جمله آنها می توان به کمک های انســان دوســتانه، علمی و پزشــکی برای 
مقابله با بیماری های صعب العالج و مســری در دیگر کشــورها اشاره کرد. 
در این میان چین به عنوان یکی از شرکای استراتژیک ایران، این بخش از 
ظرفیت دیپلماسی عمومی خود را برای تقویت روابط با کشورهایی همچون 
ایــران بــه کار گرفته که به علت تحریم هــای اقتصادی ظالمانه آمریکا در 

زمینه مقابله با ویروس کرونا با دشــوارهایی مواجه اند.
در همین راســتا ژائو لیجیان ســخنگوی وزارت خارجه چین به صراحت از 
تداوم پشــتیبانی از ایران در نبرد با ویروس کرونا ســخن گفته و خواســتار 
همکاری جامعه بین المللی با ایران برای تضمین امنیت بهداشــت جهانی 
سخن گفته است. به گفته وی تداوم تحریم های یک جانبه آمریکا در این 
شــرایط اقدامی ضدانســانی اســت و شرایط را بدتر خواهد کرد. این گفته ها 
در شــرایطی که حســن روحانی رئیس جمهوری کشورمان لغو تحریم های 
دارویی دولت آمریکا را نشــانه عزم واقعی کاخ ســفید در جهت کمک به 

مقابله با کرونا در ایران دانســته، معنایی دوچندان می یابد.
چین در راســتای اثبات جدیت خود در یاری رســانی به ایران در مقابله با 
کرونا و در قالب یک ابتکار عمل دیپلماســی عمومی و پزشــکی، کیت های 
تشــخیص ویــروس کرونا و نیز گروهــی از متخصصان داوطلب را به ایران 
اعزام کرده است. اولین محموله کمک های ارسالی چین متشکل از ۵۰۰۰ 
کیــت آزمایــش ویروس کرونا و ۲۵۰ هزار ماســک بوده و چهار متخصص 

تقویت دیپلماسی 
عمومی با استفاده از 

کرونا

چگونه 
چین از 

تهدیدکرونا 
فرصت 
ساخت

 دکتر احسان موحدیان
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کنترل این بیماری نیز همراه با این محموله به 
ایران فرستاده شدند. 

متخصان صلیب ســرخ چین که هفته گذشته به 
ایران رسیدند، عالوه بر انتقال ابزار و تجهیزات 
پزشــکی و درمانی، تجارب خود در زمینه مقابله 
بــا کرونــا را در اختیار طرف ایرانی گذاشــته و 
با تحســین مقامات کشــورمان و نیز ســازمان 
بهداشــت جهانی مواجه شده اند. آنان همچنین 
خواستار ارتقای همکاری های دوجانبه در زمینه 
دارو و بهداشــت شــده اند. اعضای این گروه با 
همکاری گروه اعزامی سازمان بهداشت جهانی، 
تجارب خود در مورد نقشی که قرنطینه پزشکی 
در زمینه کنترل گســترش این بیماری ایفا می 
کند را در اختیار وزارت بهداشت ایران قرار داده 
اند. به گفته ماریا ون کرکوو مسئول فنی برنامه 
اضطراری سالمت ســازمان بهداشت جهانی، 
اقدامات گروه پزشــکی چیــن در ایران، نمونه 
ای عالــی از به اشــتراک گــذاری تجارب را در 
سطح فردی ودوجانبه به نمایش گذاشته است. 
اعالم آمادگی چین برای تداوم این کمک ها بر 
مبنای نیازهای ایران چهره مطلوبی را از دولت و 
کشــور چین در میان افکار عمومی داخل کشور 
ترسیم می کند. البته باید توجه داشت که ایران 
نیز در زمان شــیوع اولیه ویروس کرونا در چین 
برخــی اقالم و تجهیزات پزشــکی را در اختیار 
چین گذاشــت و جواد ظریف اولین وزیر خارجه 
یک کشــور خارجی بود که برای چینی ها پیام 

همدردی ارسال کرد.
دیپلماسی عمومی چین بر مبنای تهدید ویروس 
کرونــا در قبال ایران، محدود به اقدامات دولت 
این کشــور نمانده و در سطح عمومی و از سوی 
عمــوم مردم این کشــور نیز دنبال می شــود. 
بــه عنوان مثال، یکــی از فعالیت های روزمره 
جدیــد چــن زیرویی، که مدتی قبل در ایران به 
تحصیل اشتغال داشته و از مهمان نوازی مردم 
کشــورمان خاطره خوشــی دارد، ترجمه دهها 
ویدئوی چینی در مورد کنترل ویروس کرونا به 
زبان فارسی است. وی در این مورد گفته است: 
» تنها هدفم این بود که در پاســخ به مهربانی 
مــردم ایــران در زمان تحصیلم در این کشــور 

برایشــان کاری بکنم. » چن یک سال قبل بعد 
ازاتمام تحصیالتش در مقطع کارشناســی ارشد 
رشــته تاریخ ایران در دانشــگاه تهران به چین 

بازگشته است. 
این بانوی چینی هم اکنون یکی از اعضای یک 
گروه داوطلب ایرانی – چینی است که به تازگی 
گــرد هم آمده اند تــا یافته های علمی چین در 
مــورد مقابله با ویروس کرونا را در اختیار مردم 
ایران قرار دهند. حدود ۲۰۰ داوطلب از ایران و 
چین در این گروه عضویت دارند. به گفته کوثر 
حســنی یکی از اعضای این گروه بســیاری از 
ایرانیــان در مــورد نحوه مقابله با ویروس کرونا 
دچار ســردرگمی بودند و انتقال تجارب چین به 
ایران می تواند به حل این مشــکل کمک کند. 
اقدامی دیگر در حوزه دیپلماسی عمومی مردمی 
چیــن کــه مورد توجه قرار گرفت، از ســوی یه 
شــیائولیانگ بازرگان چینی مقیم تهران رخ داد. 
وی که مقداری ماســک بــرای انتقال به چین 
خریداری کرده بود، وقتی با شــیوع گســترده 
ویروس کرونا در ایران مواجه شــد، از تصمیم 
خود منصرف شد و ماسک های خریداری شده 
را به همراه تعدادی کیت تســت کرونا در اختیار 
ایران گذاشــت. وی هدف از این کار را توســعه 

دوســتی میان ایران و چین دانست. 
اقدامات دیپلماســی عمومی چین برای مقابله 
با کرونا محدود به ایران نبوده و این کشــور در 
زمینه ارســال تجهیزات پزشــکی و به اشتراک 
گــذاری دانش خــود با کشــورهایی همچون 
آذربایجــان، بالروس، گرجســتان، مولداوی، 
ارمنســتان، ترکمنستان و ســازمان همکاری 
شــانگهای فعال بوده و از شــیوه هایی همچون 
ویدئو کنفرانس برای برگزاری جلســات آنالین 

بهره برده است. 
باید توجه داشــت که مقامات چینی با تاکید بر 
ضــرورت لغو تحریم های امریکا بر علیه ایران 
و تمرکز بر چالشــی که این تحریم ها برای کل 
بشــریت ایجاد می کنــد، خود را به عنوان یک 
شریک اســتراتژیک قابل اعتماد برای ایران و 
یک کشــور مسئول و دلسوز در سطح جهانی به 
تصویر کشیده اند. این اقدام در شرایطی رخ می 

دهد که گروه های فشار ضد ایران در آمریکا به 
شدت خواســتار جلوگیری از هرگونه همکاری 
شــرکت های دارویی خارجــی با ایران حتی با 

اهداف بشردوستانه هستند. 
یکــی از این گروه های فشــار بــه نام » متحد 
علیه ایران هســته ای« هرگونه صادرات دارو 
به ایران را هدف قرار داده و این امر نشــان می 
دهــد ادعاهای دولت ترامپ در مورد ایجاد یک 
کانال مالی برای انتقال کاال و تجهیزات پزشکی 
بــه ایران جامه عمل به خود نخواهد پوشــاند. 
اقداماتی از این دست در کنار ظن جدی مقامات 
کشــورمان در مورد اســتفاده آمریکا از ویروس 
کرونا به عنوان یک ســالح بیولوژیک بر علیه 
کشورهایی همچون ایران و چین، وجهه آمریکا 
در میان افکار عمومی مردم ایران را بیش از پیش 
تخریب خواهد کرد و دیگر اقدامات دیپلماســی 
عمومــی وزارت خارجه دولــت آمریکا را که از 
طریق فعالیت در شبکه های اجتماعی پیگیری 

می شــود، بی ثمر خواهد گذاشت.

اقدامات دیپلماســی عمومی چین برای 

مقابلــه با کرونا محــدود به ایران نبوده 

و این کشــور در زمینه ارسال تجهیزات 

پزشــکی و به اشــتراک گذاری دانش 

خود با کشــورهایی همچون آذربایجان، 

مولــداوی،  گرجســتان،  بــالروس، 

ارمنســتان، ترکمنســتان و ســازمان 

 همــکاری شــانگهای فعال بــوده و از 

شــیوه هایی همچون ویدئــو کنفرانس 

برای برگــزاری جلســات آنالین بهره 

برده است. 
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تمایــالت ضد چینی در کره جنوبی گســترش 
بســیاری یافته اســت. شــهروندان کره ای از 
رئیــس جمهورشــان به خاطــر ممنوع نکردن 

ورود شهروندان چینی ناراضی هستند.
شــهروندان ژاپنی نیز از عملکرد دولت کشــور 
ناراضی هســتند. در هفته گذشــته، فقط زمانی 
کــه تعداد مبتالیان به ویــروس کرونا به 9۷۰ 
نفر رســید، مدارس این کشور تعطیل اعالم شد. 
انتشــار خبرهایی پیرامون برگزاری مســابقات 
المپیــک در توکیــو و در اواخر ماه ژوئیه نیز تأثیر 
بسیار منفی داشته است. اما، چند روز بعد، دولت 
توکیو اعالم کرد که احتمال دارد، برگزاری این 

مســابقات به اواخر سال موکول شود.
در ایاالت متحده امریکا، تبلیغات برای برگزاری 
انتخابات ریاســت جمهوری ادامه دارد و شیوع 
ویــروس کرونا به یکی از ابزارها در این تبلیغات 
تبدیل شده است. دونالد ترامپ همچنان، دست 
از خوش بینی های خود بر نمی دارد. در روزهای 
اخیر، او اعالم کرده که ســطح گســترش این 
ویروس در امریکا بســیار اندک اســت و بهترین 
کارشناسان و سازمان های دولتی به طور کامل، 
بر وضعیت کنترل دارند. و این در حالی است که 

ویروس کرونا بر وضعیت اقتصادی امریکا تأثیر 
مســتقیمی دارد. اما، دونالد ترامپ، باور دارد که 
این اپیدمی تا اواخر ماه آوریل پایان خواهد یافت. 
نامزدهایی از حزب دموکرات ها از عملکرد دولت 
ترامپ در رابطه با سیســتم ســالمت و بهداشت 
جامعه انتقاد می کنند. در صورت شــیوع بیشــتر 
ویــروس کرونا در امریکا، ضربه جدی به وجهه 

ترامپ وارد خواهد شد.
ایران که کشور بحران زده ای است و به تازگی، 
از موج اعتراضات مردمی رهایی یافته بود، درگیر 
شــیوع ویروس کروناســت. شیوع این ویروس 
بــر روند برگــزاری انتخابات مجلس شــورای 
اسالمی تأثیر گذار بود و در نتیجه، تعداد اندکی 
از مــردم در این انتخابات شــرکت کردند. علت 
تعداد پایین شــرکت کنندگان در این انتخابات، 
تــرس از ویروس کرونا بــود و نه، نارضایتی از 
حکومــت حاکم. گفته می شــود کــه ۲۳ نفر از 
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی ایران به 
ویــروس کرونا مبتال شــده اند. ایرج حریرچی، 
معاون وزیر بهداشــت ایران، نیز به این ویروس 

مبتال شده است.
در میان کشــورهای اروپایی، در ایتالیا ویروس 

کرونا شــیوع بیشــتری داشته است. بسته شدن 
مرزهــا، ممنوعیت ورود اتبــاع خارجی و دیگر 
اقدامات علیه کشورهای درگیر با ویروس کرونا 
متشــنج شــدن روابط برخی از کشورها را باعث 

شده است.
در شــبکه های اجتماعی چین شــایعاتی منتشر 
شده مبنی بر این که ویروس کرونا توسط امریکا 
ساخته شده است تا به اعتبار چین ضربه وارد کند 
و این کشــور را به انزوای بین المللی بکشــاند. و 
این در حالی اســت که مایک پومپئو، وزیر امور 
خارجــه از چین و ایــران به خاطر مخفی کردن 
اطالعــات پیرامون تعداد مبتالیان و افراد فوت 

شده انتقاد کرده است.
در سختی ها، انسان ها ماهیت واقعی خود را نشان 
می دهند. بســیاری از کشورها به چین پیشنهاد 
کمــک و حمایت به شــیوه های گوناگون ارائه 
داده انــد. برعکس، ســخنان و اقدامات امریکا 
براســاس ارزیابی های واقعی از وضعیت حاکم 
نیســت و فقط اظهاراتش درباره چین و ایران به 

امریکا ضربه وارد می کند.

منبع: گازتا   �

دولت ترامپ همه چیز را سیاسی می بیند

بهره برداری های سیاسی ازکرونا

نویسنده: آنا یورانتس

ویروس کرونا به یکی از موضوعات اصلی در خبرهای جهانی تبدیل 
شــده و بســیاری از کشورها با پیامدهای سیاسی ناشی از شیوع این 
ویروس مواجه هســتند. با وجود آن که فقط ۲ درصد از مبتالیان به 
ویــروس کرونــا فوت می کنند، امــا جامعه جهانی در چند قدمی این 
وحشــت قرار گرفته اســت. شیوع ویروس کرونا تأثیر بسیار جدی بر 

وضعیت سیاســی در کل جهان دارد.
اپیدمی ویروس کرونا که نخســت چین با آن درگیر شــد به کاهش 
جدی رشــد اقتصادی این کشــور منجر شــده است. در حال حاضر، 
پروازهای بین المللی به ســوی چین لغو شــده اند و دولت های برخی 
از کشــورها ورود شــهروندان چینی به کشورشان را ممنوع کرده اند.
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براســاس گزارش هــای بین المللی، شــیوع 
ویــروس کرونا، صادرات ایران به کشــورهای 
همســایه را محدود کرده اســت. براین اساس، 
درحالی که گفته می شود بیش از نیمی از درآمد 
کشــور از محل کانال هــای تجارت منطقه ای 
تحقق می یابد، همســایگان ایران، یکی از پس 
از دیگری مرزهای خود را با کشــور بســته اند. 
بنابرایــن، صــادرات ایران به شــدت کاهش 
می یابــد. از آنجاکــه اولین شــریک تجاری 
ایران چین اســت، بعد از اولین گزارش شــیوع 

ویروس کرونا در ووهان چین در ماه دســامبر، 
ایران نســبت به محدودکردن ســفرها به چین 
و بالعکس بی میلی نشــان داد چراکه حدود ۲۳ 
درصد از صادرات غیرنفتی کشــور )بیش از 8 
میلیارد دالر( در ۱۱ ماهه ابتدای ســال ۱۳98 
به چین بوده اســت )نمودار ۱(. در شرایطی که 
صــادرات نفت ایران به کمترین میزان خود در 
۴ دهه گذشته رسیده بود، حفظ تجارت با چین 
دور از انتظار به نظر نمی رســید. اقدامی که اگر 
موقتًا متوقف می شــد شاید سطح بحران فعلی 

از حیث تبعات اقتصادی و انسانی آن به مراتب 
کمتر بود و چه بســا نیاز به اســتقراض ۵ میلیارد 
دالری از صنــدوق بین المللی پول برای کنترل 
شــیوع این ویروس در کشور احساس نمی شد. 
همچنیــن براســاس گــزارش وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی، اختــالل در صادرات از 
مرزهای زمینی، کاهش ورود و خروج گردشگر، 
کاهش قیمت و تقاضای جهانی نفت و کاهش 
محصوالت صادراتی کشــور در کنار اختالل در 
تجارت با چین، از مهم ترین پیامدهای شــیوع 

شــوک اقتصادی شــیوع ویروس کرونا در روزهای پایان ســال قبل، منجر 
به کاهش فروش بســیاری از مشــاغل و کســب وکارهای مرتبط شد. در این 
میان دولت با وعده بسته حمایتی سعی کرد اثرات منفی اقتصادی این مساله 
را بــرای خانوارهــا موقتًا تعدیل کند. بر این اســاس برای یک خانواده مثاًل ۴ 
نفره، ۵۰۰ هزارتومان کمک مالی درنظر گرفته شد. از طرفی برخی مشوق ها 

نیز برای بازپرداخت اقســاط وام ها و مالیات ارزش افزوده در نظر گرفته شــد.
تــا لحظــه تهیه این گزارش، تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در کشــور بیش 
از ۶۲ هزار نفر اعالم شــده اســت و تعداد جان باختگان نیز به حدود ۳8۰۰ 
نفر بالغ شــده اســت. براســاس گزارش های موجود و به رغم تاکید مقامات و 
متخصصان امر، تخمین زده می شــود که در همان روزهای ابتدای ســال یک 
میلیون نفر از استان تهران که از کانون های شیوع ویروس به حساب می آید، 
برای ســفرهای نوروزی خارج شــده اند. وضعیت در سایر استان ها نیز بهتر از 
تهران نبوده اســت. هرچند اظهارات مســووالن حاکی از کاهش شیب تعداد 
مبتالیان در بیشــتر اســتان ها اســت، همچنان احتمال بروز موج دوم شیوع 
ویروس وجود دارد و اســتمرار شــرایط فعلی و طرح فاصله گذاری اجتماعی 
منجر به اســتمرار شــرایط رکود و ســکون کاری مشاغل، اصناف، شرکت ها 
و کارخانه ها خواهد شــد. با توجه به شــرایط موجود، آیا اقتصاد ایران قادر به 

حفظ ثبات نســبی خود خواهد بود؟

 اثر کرونا 
بر اقتصاد 

ایران

محمدهاشم بت شکن- محمدصادق عبداللهی پور 
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ایــن ویروس در حوزه تجارت خارجی کشــور 
هستند.

از طرفــی صندوق بین المللی پول تخمین زده 
اســت که تجارت خارجی ایران در سال ۲۰۲۰ 
با کاهش ۱۶ میلیارد دالری به حدود ۷۰ میلیارد 
دالر خواهد رســید. همچنین در سال جدید، دو 
رویداد مهم که می تواند شــکل گیری مجلس 
بــا ترکیب جدید و انتخابات ریاســت جمهوری 
ایاالت متحده باشــد بر تجــارت خارجی ایران 
اثرگــذار خواهد بود. در شــعارها و برنامه های 
کاندیداهــای پیــروز مجلــس، بحث تجارت 
خارجی و بهبود شــرایط آن یک حلقه مفقوده 
تلقی می شود. در این شرایط در صورتی که در 
آبان ماه، ریاست جمهوری ترامپ برای ۴ سال 
دیگر تمدید شــود هیچ چشم انداز روشنی برای 
بهبود تجــارت خارجی ایران نمی توان متصور 
بــود. در صورتی که کاندیدای دموکرات ها نیز 
راهی کاخ ســفید شود با توجه به تمرکز ایشان 
بر سیاست داخلی به نظر نمی رسد در کوتاه مدت 
تغییــر قابل مالحظه ای در روابط دو کشــور و 
بالطبــع تجــارت خارجی ایران شــکل بگیرد، 
چراکه ســال ۱۳99، ســال پایانی دولت تدبیر 

و امیــد نیز هســت و در صورتــی که مذاکرات 
فی مابین نیز از ســر گرفته شــود احتمااًل شاهد 
مذاکــرات طوالنی و فرسایشــی خواهیم بود. 
چه بســا اگر نتایج انتخابات ریاســت جمهوری 
سال ۱۴۰۰ مشابه نتایج انتخابات اخیر مجلس 
باشــد، احتمال از سرگیری مذاکرات نیز فارغ از 
ســرکارآمدن دموکرات ها یا جمهوری خواهان 
حداقل در کوتاه مدت بسیار ضعیف خواهد بود. 
با توجه به محدودیت های ایجاد شــده بر ســر 
تجــارت و مبــادالت خارجی، طرف عرضه ارز 
کاهــش می یابد اما به دلیــل کاهش واردات و 
مسافرت ها تقاضای ارز نیز کاهش خواهد یافت 
و به نظر می رسد نوسان چشمگیری در نرخ دالر 

حداقل تا اواســط اردیبهشت ماه ایجاد نشود.
اثرات ویروس کرونــا بر اقتصاد داخلی   �

ایران
بــا توجــه به کاهش صادرات نفت ایران از 8/ ۲ 
میلیون بشــکه در روز )۲ سال پیش( به شرایط 
فعلــی بــا چند صدهزار بشــکه در روز )نمودار 
۲(، حتــی قبــل از شــیوع ویــروس کرونا نیز 
مقامات کشــور به خوبی می دانســتند که قادر 
به کاهــش صدمات اقتصادی وارده به خانوارها 

و به خصوص اقشــار کم درآمد جامعه نیســتند. 
صندوق بین المللی پول تخمین زده اســت که 
بعد از خروج ایاالت متحـده از توافق هستـه ای، 
ارزش ریـال بیش از ۵۰ درصـد کاهـش یافته 
است. تورم با شتاب فزاینده به ۴۰ درصد رسید و 
شرکت های بزرگ خارجی کشور را ترک کردند 
و براساس همین تخمین، اقتصاد ایران در سال 
گذشته ۵/ 9 درصد کوچک تر شده است )نمودار 
۳(. بنابراین اقتصاد داخلی ایران پیش از شیوع 
ویروس کرونا نیز شــرایط پرتالطمی را تجربه 

می کرده است.
از طرف دیگر بودجه سال ۱۳99 کشور با نرخ ۵۰ 
دالری فروش هر بشکه نفت تهیه شده است. در 
این بین، شاهد کاهش قیمت نفت سنگین ایران 
به زیر ۱۵ دالر در همین ابتدای ســال هستیم. 
براساس پیش بینی های واقع بینانه موجود، نرخ 
هر بشــکه نفت در ســال ۲۰۲۰ بین ۱۷ تا ۴۲ 
دالر در هر بشــکه خواهد بود. اتفاقی که باعث 
می شــود میانگین قیمت نفت در این سال بین 
۲۰ تا ۲۵ دالر باشد. به طور کلی به نظر می رسد 
کسری بودجه از این محل می تواند خود باعث 
اختــالالت قابل توجــه در اقتصاد داخلی ایران 
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شود. کسری که بخش عمده ای ازآن براساس 
بودجه ۱۳99، باید توســط انتشــار اوراق مالی 
توســط دولت پوشش داده شــود. این درحالی 
اســت که براساس توصیه نهادهای بین المللی، 
در شــرایط بحران دولت هــا باید برای حمایت 
از اقتصــاد اقــدام به بازخرید اوراق خزانه کنند. 
اقدامی که در کشــورهای توســعه یافته شامل 
ایاالت متحده انجام گرفت. درواقع تحلیلگران 
معتقدنــد، انــزوای اقتصاد ایــران و فاصله از 
بازارهای ســرمایه بین المللی، ایران را به سمت 
تأمین مالی داخلی سوق خواهد داد که می تواند 
منجر به افزایش نرخ وام دهی و فشــار بیشــتر 

بر بودجه به دلیل تورم غیرقابل کنترل شــود.
براســاس گــزارش وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی، بر اثر شــیوع ویروس کرونا، در حوزه 
اشتغال هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار کار 
تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. تعطیلی و کاهش 
ســطح فعالیت های اقتصــادی منجر به تعدیل 
نیرو و کاهش تقاضای کار خواهد شد و عرضه 
کار نیــز کاهــش خواهد یافت، زیرا برخی افراد 
که مســتقیمًا با بیماری درگیر شــده اند و برخی 
دیگر که غیرمســتقیم با اقدامات خودمراقبتی 
و کاهــش تعامــالت، ســاعات کاری خود را 
کاهش خواهند داد. بنابراین به نظر می رســد در 
ســال ۱۳99 با کاهش نرخ مشارکت و کاهش 
اشــتغال مواجه خواهیم بود. فعالیت کســب و 
کارهایی که مســتقیمًا از بحــران کرونا متأثر 
شــده اند به شدت کاهش خواهد یافت. کاهش 
فعالیــت ایــن کســب وکارها می تواند منجر 
بــه بحران بیکاری شــده و رفــاه خانوارهای 
زیــادی را تحت تاثیــر قرار دهــد. در این میان 
بیشــترین ضربه اقتصادی را کســانی متحمل 
خواهند شــد که دارای شغل دائم نیستند، مانند 
دست فروشــان و کارگران ســاختمانی. هرچه 
فعالیت کســب وکارها کاهش یابد، درآمدهای 
مالیاتــی دولت نیز کاهــش می یابد. بنابراین با 
توجه به کاهش ظرفیت های مالیات ســتانی از 
فعالیت هــای اقتصادی و کاهش قیمت نفت و 
اقدامات مورد نیاز برای حمایت از کسب وکارها 
و افراد آســیب دیده و همچنین افزایش مخارج 

دولت در حوزه بهداشت و درمان، کسری بودجه 
دولت تشدید خواهد شد. با توجه به این موضوع 
و افزایــش نقدینگی، تورم نیز روند صعودی به 

خود خواهد گرفت.
در حــوزه بــازار مســکن، معاون وزیــر راه و 
شهرســازی با تاکید برکاهش تعداد معامالت 
در اســفندماه، خبر از ثبــات قیمتی و پایداری 
در بازار مســکن داد. همچنین براساس گزارش 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی، با توجه 
بــه فرارســیدن فصل نقل وانتقــاالت، به نظر 
نمی رسد شیوع ویروس کرونا تأثیر چشمگیری 
بر کاهش معامالت در ۳ ماه ابتدای سال ۱۳99 
بگــذارد. بنابراین انتظار می رود شــاهد تثبیت 
قیمت مسکن باشیم. از طرف دیگر، بازار سرمایه 
نیز به دلیل آنچه در ادامه گزارش وجود شرایط 

»اقتصاد پرتالطم« تفســیر شده است، به رغم 
اصالحات محدود، درصورت تثبیت نرخ دالر در 
ارقام فعلی، روند نســبتًا صعودی خواهد داشت. 
گرچه شیوع این ویروس با افزایش مصرف برق 
و آب، چالش هایی را برای دولت به وجود آورده و 
به ویژه امکان مواجه شــدن با بحران تأمین آب 
خانگی در فصول گرم سال را ایجاد کرده است، 
امــا از حیث کاهش مصرف بنزین برای دولت 

درآمــدزا بوده، زیرا میزان یارانه پرداختی دولت 
بابــت بنزین کاهــش یافته و دولت می تواند از 
محل مابه التفاوت صادارت بنزین صرفه جویی 
شــده در طی ســه ماه حدود ۶/ ۳ هزار میلیارد 

تومان درآمد داشته باشد.
به طور کلی اگر شیوع این ویروس در سه ماهه 
ابتدای سال به طور کامل به اتمام برسد، براساس 
نظر اقتصاددانان می توان انتظار داشت که تولید 
به شرایط قبل خود بازگردد و در ۶ ماهه ابتدای 
سال در کنار یک تورم حدود ۲۵ درصدی، رشد 
اقتصــادی مثبــت نزدیک به صفر دور از انتظار 
نخواهد بود. اما اگر این شــیوع طوالنی تر شود، 
تحلیل های فوق از درجه اعتبار ســاقط خواهد 
شد و به نظر می رسد کشور وارد رکود اقتصادی 
خواهد شد و در ۶ ماهه ابتدای سال رکود تورمی 
را شــاهد باشیم. کما اینکه صندوق بین المللی 
پول پیش بینی تورم ۳۱ درصدی را برای اقتصاد 

ایران در ســال ۲۰۲۰ داشته است.
برآورد اقتصاددانان آن اســت که در شــرایط 
بدبینانه، احتمال ســقوط تولیــد داخلی ایران 
به دوســوم میزان فعلی )کاهش ۳۳ درصدی( 
و کســری بودجه حــدود ۱۰ میلیارد دالری در 

سال جاری وجود خواهد داشت.
آیا اقتصاد ایران زیر فشار بحران ویروس   �

کرونا زمین گیر می شود؟
شــکی وجود ندارد که بحــران ویروس کرونا 
اقتصــاد ایران را تحت الشــعاع قــرار خواهد 
داد و منجــر به کاهش تولیــد ناخالص داخلی 
خواهد شــد. دولت ایران اعالم کرده اســت که 
ابزارهای حمایتی را برای پشــتیبانی از اقشــار 
آســیب پذیر جامعه مانند کســب وکارهایی که 
از رکــود اقتصاد فعلی متضرر شــده اند، در نظر 
گرفته است. این درحالی است که دولت خود با 
مشــکالتی از قبیل کسری بودجه، تحریم های 
خارجــی و کاهش قیمــت جهانی نفت روبه رو 
اســت که اثرات این تســهیالت را درهاله ای از 
ابهام قرار داده اســت. براســاس شواهد، اولین 
چالش در طراحی و اجرای مشوق های صحیح 
برای کســب وکارهای ایرانی این حقیقت است 
کــه دولت خود بزرگ تریــن بازیگر اقتصادی 

به طور کلی اگر شــیوع این ویروس در سه 
ماهه ابتدای ســال به طــور کامل به اتمام 
برسد، براساس نظر اقتصاددانان می توان 
انتظار داشــت که تولید به شرایط قبل خود 
بازگردد و در ۶ ماهه ابتدای سال در کنار یک 
تورم حدود ۲۵ درصدی، رشــد اقتصادی 
مثبت نزدیک به صفر دور از انتظار نخواهد 
بود. اما اگر این شــیوع طوالنی تر شــود، 
تحلیل هــای فوق از درجه اعتبار ســاقط 
خواهد شــد و به نظر می رســد کشور وارد 
رکــود اقتصادی خواهد شــد و در ۶ ماهه 
ابتدای سال رکود تورمی را شاهد باشیم. 
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در کشــور اســت؛ درحالی کــه انتظار می رود 
سیاست گذار و ناظر بخش های اقتصادی باشد. 
این به آن معناســت که مشــوق های مستقیم 
ماننــد کمک های مالی عمدتًا به شــرکت های 
دولتــی یا نیمه دولتــی اختصاص خواهد یافت 
که هدف اصلی این ابزارهای حمایتی را برآورده 
نمی ســازد. براساس اطالعات ارائه شده توسط 
بانک مرکزی ایــران، همه بانک های تجاری 
موظف هســتند وام هــای کم بهره را برای ۱۰ 
طبقه بندی شغلی که بیشترین آسیب را از شیوع 

ویروس کرونا دیده اند، تمدید کنند.
از: رســتوران ها،  ایــن مشــاغل عبارتنــد 
فروشگاه هایی که آجیل، شیرینی و محصوالت 
مشــابه را به فروش می رســانند، آژانس های 
ســفر و گردشــگری، هتل ها و شــرکت های 
اقامتــی، شــرکت های حمل ونقــل، خطوط 
هوایی، شــرکت های نســاجی، تولیدکنندگان 
محصوالت چرم، مراکز ورزشــی و ســرگرمی 

و برگزارکنندگان مراسم مختلف.
در عین حال رئیس اتاق اصناف، معتقد است که 
دولت صرفًا نباید بر بخش های خاصی از اقتصاد 
متمرکز شــود، بلکه مشوق های اقتصادی باید 
به تمام کســب وکارها اعطا شود؛ چراکه به نظر 
می رســد تبعات مخرب اقتصادی این بحران، 
در سه ماه آینده نمایان شود. اگرچه تسهیالتی 
ماننــد تعویق پرداخت اقســاط وام و پرداخت 
مالیات بر ارزش افزوده و مشــوق بیمه کارفرما 
در نظر گرفته شــده اســت، اما به نظر می رسد 
تمرکز دولت بیشتر بر اقشار کم درآمد است تا کم 
کردن فشار بر کسب وکارها. برای مثال بیانـیه 
دولت که ۲۶ اسفنـدماه سال گذشته منتشر شد 
بر پرداخت نقدی به اقشـار کم درآمـد براساس 
شنـــاسایی معـاون اول رئیس جمهور و رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه، وام با بهره صفر ۲۰ 
میلیون ریالی و بازپرداخت ۳۰ ماهه به کارگران 
و دست فروشــانی که شــغل خود را در اثر این 
بحران از دست داده اند )تخمین زده می شود ۴ 
میلیون نفر این تســهیالت را دریافت خواهند 
کرد( و توانمندســازی زنان سرپرســت خانوار 
برای کســب یا ایجاد شــغل های ثابت تمرکز 

دارد. بنابراین واضح است که برنامه های مذکور 
بیشــتر بر جلوگیری از شــیوع ویروس متمرکز 

است تا تثبیت اقتصاد کشور.
بــه عبــارت دیگر، رفتار دولت در قبال ویروس 
کرونا )کووید-۱9( بیشتر نشان دهنده تمرکز بر 
بعد بحران ســالمت عمومی آن است تا تمرکز 
بر بعد بحران اقتصادی آن. مهم نیســت دولت 
کدام بعد این بحران را در اولویت قرار می دهد، 
در هرحال مساله اصلی تأمین مالی دولت خواهد 
بود. در واقع همان طور که تشــریح شد، هرچه 
فعالیت کســب وکارها کاهش یابد، درآمدهای 
مالیاتــی دولت نیز کاهش می یابد که منجر به 
افزایش کسری بودجه دولت می شود. همچنین 
اثرات تورمی فشــار بیشــتری بر وضعیت مالی 
دولت و به طور کلی بر اقتصاد وارد خواهد کرد.

آیــا اقدامات ایران بــرای کنترل تبعات   �
اقتصادی ویروس کرونا کافی است؟

اقدامــات دولت و بانــک مرکزی برای کنترل 
تبعــات اقتصادی ویروس کرونا را می توان در 
اعطــای ۷۵۰ هزار میلیارد ریال تســهیالت به 
کسب وکارهای آسیب دیده با نرخ ترجیحی ۱۲ 
درصد، ۵۰ هزار میلیارد ریال کمک به صندوق 
بیمه بیکاری، بسته حمایتی نقدی به اقشار کم 

درآمد، تعویق ســه ماهه پرداخت تســهیالت، 
برداشــت احتمالی از صندوق توسعه ملی برای 
تأمین دارو و تجهیزات پزشــکی، درخواســت 
اســتقراض ۵ میلیــارد دالری از صنــدوق 
بین المللــی پول و در نهایت بســته حمایتی از 
مودیان مالیاتی شامل تمدید سررسید پرداخت 
مالیات بر ارزش افزوده و مهلت سه ماهه جدید 
برای پرداخت بدهی خالصه کرد. اقداماتی که 
تاحدودی در سایر کشورها نیز برای اجرای آنها 
تصمیماتی اتخاذ شــده است. اما موضوع حائز 
اهمیت آن اســت که کســب وکارها و مشاغل 
در ایران برخالف عمده کشــورها تقریبًا ۳ ماه 
پربازده را که شامل بازار قبل و بعد از عید نوروز 
می شــود، از دست داده اند. به عبارتی صدمات 
اقتصادی وارده بر خانوارها می تواند در ماه های 
بعدی و حتی بعد از طرح فاصله گذاری اجتماعی 
نیز ادامه داشــته باشد. بنابراین به نظر می رسد 
تعویق پرداخت اقســاط وام و مالیات برای یک 
دوره سه ماهه نتواند کسب وکارها را به شرایط 
قبــل بازگرداند. بنابراین همانطور که در بخش 
اقتصاد داخلی ایران بدان اشــاره شــد، پس از 
پایان بحران، نمی توان انتظار بهبود نســبی را 
در وضعیت اشــتغال به کار و به طور کلی شرایط 
رفــاه خانواده ها، حداقل در برخی از مشــاغل 

خاص درگیر با بحران داشت.
از طرفی حجم بســته محرک اقتصادی ایران 
توســط دولت ۱۰۰ هــزار میلیارد تومان اعالم 
شــد. دو موضوع مهم که قابل طرح است؛ اواًل 
میزان کفایت این بســته برای خروج از بحران 
اســت و دوم محل تأمین آن. در مورد موضوع 
اول، برای آنکه قابلیت مقایســه ایجاد شــود 
نســبت حجم بســته محرک به تولید ناخالص 
داخلی هرکشــور سنجیده می شود. با نگاهی به 
بسته محرک اقتصادی سایر کشورهای درگیر، 
می تــوان پی برد که بســته ۲ تریلیون دالری 
ایاالت متحــده، حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص 
داخلی این کشور است. همچنین بسته محرک 
اقتصادی سایر کشــورهای توسعه یافته مانند 
ژاپــن و آلمان اندکــی کمتر از ۱9 درصد تولید 
ناخالص داخلی آن کشورها است، برای سنگاپور 

به عبارت دیگــر، رفتار دولت در قبال ویروس 
کرونا )کووید-۱۹( بیشتر نشان دهنده تمرکز 
بر بعد بحران سالمت عمومی آن است تا تمرکز 
بر بعد بحران اقتصادی آن. مهم نیســت دولت 
کدام بعد این بحران را در اولویت قرار می دهد، 
در هرحال مساله اصلی تأمین مالی دولت خواهد 
بود. در واقع همان طور که تشــریح شد، هرچه 
فعالیت کســب وکارها کاهش یابد، درآمدهای 
مالیاتــی دولت نیز کاهش می یابد که منجر به 
افزایش کسری بودجه دولت می شود. همچنین 
اثرات تورمی فشــار بیشتری بر وضعیت مالی 

دولت و به طور کلی بر اقتصاد وارد خواهد کرد.



نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ اسفند ماه 1398 / شماره 2047

Bilingual Economic Monthly  

۱۳ درصد و برای بریتانیا حدود ۴ درصد اســت. 
همچنین این نســبت براساس ادعای موسسه 
رتبه بندی فیچ، در کشورهای حوزه خلیج فارس، 
بــرای بحرین و عمــان حدود ۳۰ درصد، برای 
امارات متحده عربــی و قطــر حدود ۱۰ درصد و 
بــرای رقیب منطقه ای ایران یعنی عربســتان 

سعودی ۴ درصد است.
بر اســاس اطالعات موجود، به طور متوسط در 
حــدود ۷۵ درصد اقتصاد دنیا، حجم بســته ای 
بــه اندازه ۵ درصد کل تولیــد ناخالص داخلی 
دنیا توســط دولت ها پیشــنهاد شده است. این 
درحالی اســت که بســته محــرک اقتصادی 
پیشــنهاد شــده در ایران حــدود ۲/ ۰ درصد 
تولیــد ناخالــص داخلی ایران و ۷ درصد بودجه 
ســال جاری اســت )جدول ۱(. عالوه بر این، 
براســاس نظر اقتصاددانان، از آنجاکه تاکنون 
ایران بســته حمایت مالی نداشــته است، این 
بســته محرک اقتصادی نه یک بسته مالی، که 
شــبیه به یک بسته سیاست پولی است. هرچند 
براســاس تحلیل موسســه فیچ، بسته محرک 
اقتصادی بزرگ تر لزومًا منجر به بهبود نســبی 
رفاه نخواهد شد. در مورد موضوع دوم نیز باتوجه 
به شرایط بودجه سال جاری و موارد اشاره شده 
در این یادداشــت، محل تأمین آن نامشــخص 
به نظر می رســد. بسته ای که حتی از درخواست 

اســتقراض ایران از IMF بیشتر است.
ویروس کرونا می تواند بیشتر از تحریم ها   �

به اقتصاد ایران ضربه بزند؟
درچنین شــرایطی ایران درخواست استقراض 
۵ میلیــارد دالری از صنــدوق بین المللی پول 
کرد که از بعد از انقالب ســال ۱۳۵۷ بی ســابقه 
اســت. برخی از کارشناســان معتقدند در طول 
چهار دهه گذشته تحریم های همه جانبه منجر 
به درخواســت استقراض ایران از این صندوق 
نشــده بــود اما ویروس کرونا ایــران را به این 
ســمت سوق داده اســت. عالوه بر ابعاد مالی 
این اســتقراض، از بعد سیاسی نیز پذیرش این 
درخواســت چالش برانگیز به نظر می رسید. در 
واقــع جدا از مقررات صنــدوق بین المللی پول 
کــه امیدها را برای پذیرش این درخواســت با 

توجه به شــرایط شــفافیت مالی ایران کمرنگ 
کــرده بود، تنش در روابط تهران و واشــنگتن 
کــه در ماه های اخیر افزایش چشــمگیری نیز 
داشــته اســت بر پذیرش این درخواست سایه 
انداخت، چراکه میزان نفوذ واشنگتن در صندوق 
بین المللی پول انکارناپذیر اســت و می تواند به 
راحتی جلوی پذیرش این گونه درخواســت ها 
را بگیرد. تنش در روابط دو کشــور تا ســطحی 
اســت که به نظر می رســد پاسخ ایاالت متحده 
بــرای کاهش تحریم های ایــران جهت عبور 
از بحران شــیوع ویــروس کرونا بدون مذاکره 
مستقیم منفی باشد. ویروسی که به طور متوسط 
هر ۱۰ دقیقه یک نفر را به کام مرگ می کشاند و 
هر ساعت 8۵ نفر به آن مبتال می شوند. هرچند 
براساس اظهارات مسووالن، پالس های مثبتی 
از صنــدوق بین المللی پول برای اجابت تمام یا 
بخشی از درخواست ایران دریافت شده بود، در 
لیستی که در روز ۴ آوریل )۱۶ فروردین( منتشر 
شــد نام ایران در بین کشــورهایی که از کمک 
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی استفاده 
خواهند کرد، به چشــم نمی خورد. این درحالی 
است که کشورهای منطقه از جمله افغانستان، 
کامبوج، هند، پاکســتان، مالدیو، ســریالنکا، 
تاجیکســتان، مغولســتان و یمن موفق به اخذ 

این کمک های مالی شده اند.
همچنین ویروس کرونا ســبب شــده است تا 
مقامات رسمی کشور، در اقدامی تقریبًا بی سابقه 
درخواست و فشار رسانه ای خود را برای رفع یا 
تعلیق تحریم های ایاالت متحده از این کشــور 
یــا جوامــع بین المللی اعالم کنند. درعین حال 
ادعای شــفاهی مقامــات ایاالت متحده برای 
کمــک دارویی و درمانــی به ایران و همچنین 
اقدام پزشــکان بدون مرز برای کمک به کادر 
درمانی کشور رد شده است. اقداماتی که باعث 
شده است تا سوء ظنی علیه ایران تبلیغ شود که 
ایران نه خواستار کمک های درمانی و تجهیزات 
پزشــکی، که خواستار پول نقد است، موضوعی 
که ازســوی وزیرخارجــه ایاالت متحده نیز در 
روز ۲8 مارس )9 فروردین( ادعا شــد. هرچند 
رئیس جمهــور ایاالت متحــده در ۲ آوریل )۱۴ 

فروردیــن( پــس از نامه ۳۳ ســناتور و نماینده 
آمریکایــی مبنی بردرخواســت تعلیق موقت 
تحریم ها علیه ایران، اذعان کرد آمادگی مذاکره 
با ایران را برای کاهش تحریم ها در شرایط فعلی 
دارد و صرفًا الزم اســت تا مقامات این کشــور 
این درخواســت را مســتقیم یا غیرمستقیم به 
اطالع کاخ سفید برسانند. درخواست استقراض 
۵ میلیــارد دالری ایــران از صندوق بین المللی 
پول و درخواست علنی تعلیق تحریم ها درحالی 
مطرح شــد که تخمین زده می شــود ایران از 
ماه می  ۲۰۱8 )بازگشــت تحریم ها( تا به حال 
حــدود ۵۰ میلیــارد دالر درآمد نفتی بالقوه را از 

دست داده است.
جمع بندی  �

در مجموع و در یک نگاه امیدوارکننده می توان 
ادعا کرد که گرچه بحران اقتصادی ناشی از 
شــیوع ویروس کرونا تأثیر بزرگی بر اقتصاد 
ایران خواهد گذاشت و حتی ذهن رشد مثبت 
حداقلــی نزدیک به صفر برای اقتصاد ایران 
در سال ۱۳99 دور از انتظار است و کشور در 
این سال با رشد منفی تولید دست به گریبان 
خواهد بود، اما ایران نشــان داده است که در 
برابــر بحران های این چنینی مقاومت باالیی 
دارد. یک دلیل که براساس آن به نظر می رسد 
ایران می تواند بهتر از ســایر کشــورها از این 
چالــش عبور کند، »اقتصاد پرتالطم« ایران 
اســت. به عبارت دیگر به دلیل اینکه اقتصاد 
ایران سال هاست در شرایط تحریم قرار دارد، 
مردم و کســب وکارها توانایی انطباق سریع 
و خروج از شــرایط وخیم را کســب کرده اند. 
بــه عــالوه، حس وحدت در میــان ایرانیان 
قابل توجه اســت. پدیده ای که به بازســازی 
صدمات عمیق این بحران کمک خواهد کرد. 
اما تنها سوالی که با توجه به همه ابعاد مساله 
در ذهن متبادر و بی پاســخ می ماند آن اســت 
که گرچه به احتمال قوی ایران قادر به عبور 
از بحــران فعلــی نیز خواهد بود اما بهای این 
بحران ها برای مردم و کشــور چیســت؟ آیا 
امــکان عبور از ایــن بحران ها با بهای کمتر 

وجود نداشته است؟
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پس از شــیوع کرونا در سرتاسر جهان و در نتیجه 
آن، پدیدار شــدن ضعف شــهرهای ما در مقابله با 
این ویروس، لزوم اجرای اقدامات تدافعی در جهت 
کنترل و پیشــگیری از همه گیری عوامل مخرب 
از این دســت، بیش از پیش حس شــد. اقداماتی 
که عالوه بر داشــتن نقش پیشــگیری، بتوانند به 
ارتشــی قدرتمند در برابر اولین جرقه های اپیدمی 

تبدیل شوند.
بــا توجــه به اهمیتی که حمــل و نقل در زندگی 
جوامــع اجتماعــی به خصوص شــهری دارد و 
همچنین به علت جابه جایی سریع و پرشمار افراد 
متعدد در مقیاس کالن، شــاید مهم ترین صنعتی 
اســت که می تواند موجب فراگیری این ویروس 
در سطح جهانی شود. از خطوط هوایی که با خود، 
مسافرانی را از قاره ای به قاره دیگر می برند تا حمل 
و نقل عمومی برون شــهری همچون خودروها، 
اتوبوس هــا، قطــار و راه آهــن و نیز حمل و نقل 
درون شهری مانند تاکسیرانی، اتوبوسرانی و مترو، 
همه عواملی هســتند که در گســترش پرسرعت 
و همه جانبــه عوامل بیماری زا دخیل هســتند. از 
ســفر هوایی کرونا از چین به کشــورمان گرفته تا 
ایران گــردی این جهانگرد شــوم، رد پای صنعت 
حمل و نقل به وضوح قابل مالحظه اســت. حال 
بــا توجه به اینکه کرونا، اولین مهاجم ســالمت 
انســان نبوده و آخرین آن ها نیز نخواهد بود، باید 
از امروز خود را برای مقابله هر چه بهتر و بیشــتر 
با عوامل مخرب مخل ســالمت انســان در آینده 
آماده کنیم تا مثل داستان تلخ این روزهای جهان، 

غافلگیر نشویم.
پیرامــون محل زیســت و ســکونت مــا، تعداد 
بی شــماری از میکروارگانیزم ها در حال زیســتن 
هســتند. میکروارگانیزم هــا شــامل قارچ هــا، 
باکتری ها، ویروس ها، جلبک ها و ... می باشند که 
اغلب تحت عنوان میکروب بیان می شوند. داستان 

این موجودات کوچک وقتی به تراژدی ای همچون 
کرونا تبدیل می شــود که تعادل زیســتی آن ها در 
طبیعت دچار اختالل شود، بی تعادلی ای که درصد 
عمده آن به علت رفتارهای نامهربانانه و به دور از 

انصاف ما با محیط زیست نشأت می گیرد.
از آن جایی که حمل و نقل یکی از راه های ســفر 
این عوامل بیماری زا به چهارگوشه جهان است و 
نیز منســوجات به کار رفته در صنایع حمل و نقل 
نظیر صندلی اتوبوس های بین شهری و هواپیماها 
می توانند عالوه بر مهیا نمودن محیط مناسب برای 
رشد و تکثیر میکروب ها، باعث انتقال و شیوع انواع 
بیماری ها شوند. استفاده از تکنولوژی نانو در صنایع 
حمل و نقل به ویژه در منسوجات به کار رفته در این 
صنایــع، می تواند به گامی رو به جلو برای تقویت 
سد دفاعی بشر در مقابله با عوامل بیماری زا مبدل 
شود. مواد در ابعاد نانو، ویژگی های جدیدی از خود 
نشــان می دهند که می توان از آن ها برای بهبود 
بخشــیدن به خواص مواد و یا حتی ایجاد ویژگی 

جدید مانند خاصیت ضد میکروبی استفاده کرد.
بــه منظور ضــد میکروب کردن منســوجات، از 
شــیوه های متفاوتــی نظیــر افــزودن ماده ضد 
میکــروب در مرحلــه تولید بهــره می گیرند. در 
روش های مختلف تولید الیاف نظیر ذوب ریســی، 
ترریســی، خشک ریسی و الکتروریسی، می توان 
بــا افــزودن مواد ضد میکروب به محلول یا مذاب 
ریســندگی، الیاف با خاصیت ضد میکروب تولید 
کرد. الکتروریسی به عنوان اصلی ترین روش برای 
تولیــد نانو الیاف در مقیاس صنعتی اســت که در 
آن، امــکان افــزودن دارو و مواد ضد میکروب به 
محلــول پلیمری به منظور تولید نانو الیاف حاوی 
ایــن مــواد وجود دارد. به عنوان مثال، می توان به 
 )PVP( استفاده از کمپلکس پلی وینیل پیرو لیدن
و ُید اشــاره کرد که امکان رهایش تدریجی ُید به 
عنوان عاملی ضد باکتری و ضد ویروس به الیاف 

می دهنــد. عالوه بــر خاصیت ضد میکروبی، نانو 
الیاف در مقابل شست وشــو بسیار مقاوم تر هستند 
که این نیز از موارد مهم در زمینه مقابله با عوامل 
بیماری زا به حساب می آید. نانو الیاف عملکرد قابل 
توجهــی در حفظ رنــگ و خواص مکانیکی نظیر 
اســتحکام سایشی و کششی دارند و در چشم انداز 
بلندمــدت می توانند باعث صرفه اقتصادی برای 
شــرکت ها و سازمان های بهره بردار صنایع حمل 
و نقلی نظیر شــهرداری ها و خطوط هوایی شوند.

داستان چالش و مبارزه انسان ها با عوامل بیماری زا 
به وســعت تاریخ اســت و ما هستیم که می توانیم 
با انتخاب های خود، چرخه تعادل محیط زیســت 
را بر هم نزنیم و با داشــتن رویکردی پیشــگیرانه 
و تدافعــی از امروز، بــه مقابله با این مهاجم های 

سرسخت در آینده برویم.
* خلبان  

تن پوش نانویی حمل ونقل

علیرضا جباری زادگان *

بــا توجه بــه اهمیتی که حمل و نقل در زندگی 
جوامع اجتماعی به خصوص شــهری دارد و 
همچنین به علت جابه جایی ســریع و پرشمار 
افراد متعدد در مقیاس کالن، شاید مهم ترین 
صنعتی اســت که می تواند موجب فراگیری 
این ویروس در سطح جهانی شود. از خطوط 
هوایــی که با خود، مســافرانی را از قاره ای 
بــه قاره دیگــر می برند تا حمل و نقل عمومی 
برون شــهری همچون خودروها، اتوبوس ها، 
قطار و راه آهن و نیز حمل و نقل درون شهری 
مانند تاکســیرانی، اتوبوسرانی و مترو، همه 
عواملی هســتند که در گسترش پرسرعت و 

همه جانبه عوامل بیماری زا دخیل هستند.
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 کرونا با اقتصاد ایران و 
جهان چه می کند؟

اقتصــاد ایــران فشــار دوگانه تحریم و تبعــات ویروس کرونا را تجربــه می کند و به عقیده 
اقتصاددان ها با توجه به محدویت منابع، دولت باید سیاست های حمایتی بهینه اتخاذ کرده و از 
اجرای سیاست های حمایتی کور )نظیر تخصیص ارز ترجیحی به برخی کاالها( اجتناب کند.

با شــیوع ویروس کرونا در چین در اواخر ژانویه و ســرایت وشــیوع آن در کشورهای اروپایی و 
خاورمیانه، بازارهای مالی جهانی در سراســر جهان واکنش گســترده ای نشان دادند.

به اعتقاد کارشناســان اقتصادی، ریســک ویروس 
کرونا )Covid ۱9( به حدی است که می توان آن را 
آغازی بر وقوع یک رکود در اقتصاد جهانی دانست.

البتــه میزان اثرگذاری شــیوع ویــروس کرونا بر 
اقتصادهای مختلف یکسان نخواهد بود و شیوع این 
ویروس می تواند بر اقتصادهای متکی بر درآمد ناشی 

از گردشگری تأثیر قابل مالحظه ای داشته باشد.
از جمله اثرات جهانی شیوع ویروس کرونا عبارتند از 
افزایش بیکاری در جهان، تحمیل شوکهای سنگین 
به اقتصاد دنیا، لطمه سنگین به تجارت خارجی چین 
و اکثر کشــورهای درگیر کرونا، احتمال بسته شدن 

درهای دنیا به روی تجارت خارجی و ...
برخی معتقدند که دولت ها در این شرایط به سیاست 
کاهــش واردات و ســاخت آنهــا در داخل از طریق 
سیاســتهای تضعیف پولها و در نتیجه افزایش رشد 
داخلی و صدور بیکاری به کشورهای مختلف روی 

می آورند.
اما تقریبًا تمام کشورها به یقین رسیده اند که دوران 
پرتالطمی در حوزه اقتصادی خواهند داشت و طبعًا 

تالطم اقتصاد جهانی نیز افزایش پیدا می کند.
 زلزله در اقتصاد جهان به واسطه شیوع کرونا  �

بانک توســعه آسیایی ۳ سناریو مختلف را در رابطه 
با هزینه مقابله با شــیوع ویروس کرونا )کوید-۱9( 
و همچنیــن زیان ناشــی از آن پیش بینی و اعالم 
کرده که در صورت تداوم شش ماهه شیوع کرونا٬ 

این ویروس احتمااًل ۳۴۶.9 میلیارد دالر به اقتصاد 
جهان ضربه خواهد زد.

بنا براین گزارش٬ بهترین ســناریوی ممکن ضرر 
۷۶.۶ میلیــارد دالری جهــان در صورت تداوم دو 
ماهه ویروس اســت. همچنین ضرر ۱۵۵.9 میلیارد 
دالری برای تداوم سه ماهه و ضرر ۳۴۶.9 میلیارد 
دالری در صــورت ادامه شــش ماهه این ویروس 

پیش بینی شده است.
بنابرایــن تخمین زده می شــود، رشــد اقتصادی 
امســال در کشــورهای در حال توسعه آسیا و جهان 
به دلیل شــیوع این بیماری کاهش یابد. در هر ســه 
این سناریوها٬ ضرر چین دو سوم کل ضرر جهانی 
خواهد بود. ســایر کشــورهای جهان نیز به میزان 

برابری از ویروس کرونا متضرر خواهند شد.
انتشــار کرونــا در چین، منجر بــه اولین اقدام های 
محدودکننده اقتصادی شده است و برآورد می شود 
رشد اقتصادی چین از رقم شش درصد به ۴.۵ درصد 
کاهــش یابد که به معنــی کاهش تقاضای کل در 
جهان اســت. کاهش تقاضا و کاهش رشــد اقتصاد 
جهان منجر به کاهش تقاضا برای نهاده های تولید، 

از جمله نفت خام و فلزات شده است.
در طرف عرضه نیز اقتصاد با فشــار کاهشــی روبرو 
اســت. با مختل شــدن تجارت بین الملل و حتی 
حمــل و نقل داخلی، زنجیره ارزش طیف وســیعی 
از محصوالت دچار اختالل شــده و ظرفیت تولید 

واحدها به دلیل عدم دسترســی به نهاده ها کاهش 
می یابد.
 تأثیر کرونا در اقتصاد ایران چقدر است؟  �

شــیوع ویروس کرونا در ایران نیز تأثیر بســیاری 
بر اقتصاد داخلی داشــته و خواهد داشــت؛  به باور 
کارشناســان اقتصــادی در ایران، داســتان کمی 
پیچیده تر اســت، زیرا عالوه بر آسیب های اقتصاد 
جهانــی، اقتصاد ایران به دلیل وابســتگی به نفت، 
تحریم هــای بین المللی، رشــد منفی اقتصاد، تورم 

باال و ... آسیب های بیشتری را شاهد خواهد بود.
اقتصاد ایران فشــارهای دوگانــه تحریم و تبعات 
ویــروس کرونا را توأمان تجربــه می کند، هرچند 
اقتصاددانان بر این باور هستند که چنانچه سریعتر 
واکســنی برای کرونا یافت شود، افت ها کمتر بوده 

و اقتصاد سریعتر به روال عادی بازمی گردد.
در گزارشــی که مرکز پژوهش های مجلس منتشر 
کرده آمده اســت: اقتصاد ایران در حالی با معضل 
کرونــا مواجه شــده که متغیرهــای اقتصاد کالن 
وضعیت مناســبی را نشــان نمی دادند. براســاس 
اعــالم مرکز آمار ایران رشــد اقتصادی در 9 ماهه 
نخســت ســال ۱۳98، در حدود منفی ۷.۶ درصد 
و رشــد اقتصادی بدون نفــت نیز تقریبًا صفر بوده 
اســت. همچنیــن، نرخ تورم نقطــه به نقطه نیز در 
پایان بهمن ماه ۲۵ درصد بوده است. از سوی دیگر 
دولت به لحاظ منابع در تنگنا قرار دارد و کســری 
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بودجــه دولت یکی از معضالت مهم اقتصاد ایران 
برای سال ۱۳99 است.

در چنین شــرایطی، هزینه های تحمیل شده در اثر 
اپیدمی کرونا و همچنین کاهش تولید ناشی از آن، 
می تواند اقتصاد را با تورم های باالتر و رشــدهای 
اقتصادی پایین تر مواجه سازد. از بین رفتن برخی از 
مشاغل و یا کاهش شدید درآمد در برخی از بخش ها 
باعث کاهش رشد اقتصادی می شود و از طرف دیگر، 
برخی مشــاغل دیگر مانند تولیدات مواد بهداشتی 
و… در این بازه زمانی رشد باالیی خواهند داشت.

شوک ناشی از کرونا، اقتصاد را هم با شوک عرضه 
و هم با شــوک تقاضا مواجه می سازد. از یک طرف 
عرضــه نیروی کار کاهش یافته و از طرف دیگر در 
تأمین مواد اولیه تولید نیز مشــکالتی ایجاد شــده 
اســت )شوک عرضه(. شوک عرضه، شوک تقاضا 
را به همراه خواهد داشــت. تعطیلی کسب و کارها، 
منجر به تعدیل نیروی کار می شود و کاهش درآمد 

خانوار، کاهش تقاضا را به همراه دارد.
از طرف دیگر عدم اطمینان نسبت به آینده، خانوار 
را به تصمیم پس انداز بیشــتر و به تعویق انداختن 
خرید اقالم غیرضروری ترغیب می کند. همین امر 
کاهش تقاضای کل بیشــتری را موجب می شــود؛ 
بنابراین انتظار می رود رکود اقتصادی ناشی از شوک 
ارزی و تحریم ها تشــدید شــود و لذا الزم اســت تا 
سیاســت های حمایتی هم از خانوار و هم از کســب 

وکار صورت گیرد.
در شــرایطی که دولت با تنگنای مالی مواجه بوده 
و عــالوه بر کاهش درآمدهای ناشــی از تحریم و 
کاهش قیمت نفت و فرآورده های نفتی، با افزایش 
هزینه های بهداشــتی و درمانی ناشــی از کرونا نیز 
روبه رو اســت، منابع برای سیاست های حمایتی به 
شــدت محدود اســت. از این رو بســیار مهم است 
که سیاســت های حمایتی، بهینه اتخاذ شــده و از 
اجرای سیاســت های حمایتی کور )نظیر تخصیص 
ارز ترجیحی به برخی کاالها( اجتناب شود، زیرا به 
احتمال قوی، این منابع با هزینه تورم تأمین شده اند. 
بر این اساس سیاست های افزایش تقاضای کل از 
طریق جلوگیری از کاهش اشــتغال و درآمد خانوار 

باید در اولویت قرار گیرند.
آثار اقتصادی شــیوع این ویروس بر کسب و کارها 

و فعالیتهای اقتصادی در کشــور را می توان از ابعاد 
مختلف مورد بررسی قرار داد. نگرانی نسبت به شیوع 
ویروس بر رفتار مصرفی خانوارها اثرگذار اســت. از 
ســوی دیگر با کاهش تقاضا، بنگاه های اقتصادی، 
کسب و کارها بویژه کسب و کارهای کوچک تحت 

تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار می گیرند.
با این وجود تمام بخش های اقتصادی به یک نسبت 
دچار رکود نمی شــوند. بخش هایــی از اقتصاد که 
محدودیتهای کنترلی از ســوی دولت جهت کنترل 
و کاهــش ابتالء اعمال می گردد. بخش هایی مانند 
گردشــگری و حمــل و نقــل از حمله بخش هایی 
هســتند که به ســرعت تحت تأثیر شیوع ویروس 
کرونا قرار می گیرند. اصناف به ویژه خرده فروشــی 
به خاطر محدودیت هایی که باید توســط دولت ها 
برای مجموعه های تجاری و بازارها اعمال شــود و 
یا به واسطه خودقرنطینه کردن که توسط شهروندان 

صورت می گیرد، با رکود مواجه می شوند.
همچنین با شــیوع ویــروس کرونا و نگرانی مردم 
از ورود به اماکن عمومی نظیر فروشــگاه ها، مراکز 
خدماتی و… بســیاری از مشاغل و کسب و کارها 
بــا کاهش تقاضا و فــروش کاالها و خدمات خود 
مواجه شــدند. به نظر می رســد بیشترین آسیب را 
بخش خدمات و زیربخش های آن در مقایســه با 
سایر بخش ها؛ اقتصاد شهری در مقایسه با اقتصاد 
روســتایی؛ کارگران در مقایســه بــا کارفرمایان و 
گروه های آسیب پذیر و شاغل در بخش غیررسمی 
شهری در مقایسه با سایر خانوارها متحمل خواهند 

شد.

هرگونه سیاستی که برای کنترل شیوع کرونا به اجرا 
گذاشته می شود باید به طور همزمان به بررسی آثار 
اقتصادی آن نیز بپردازد و در مقابل هرگونه سیاست 
حمایتی از کسب وکارها و مردم که صورت می گیرد، 
بایــد بــه طور همزمان به کنترل شــیوع کرونا نیز 

کمک کند.
شــرط اصلی بــرای کنترل شــیوع کرونا، کاهش 
حداکثــری تعامالت اجتماعی غیرضروری در یک 
ماه آینده خواهد بود. الزمه این امر تعطیلی بسیاری 
از فعالیت های اقتصادی غیرضروری است که البته 
هزینه های اقتصادی را به اقشــار مختلف تحمیل 

خواهد کرد.

با این وجود تمــام بخش های اقتصادی 
به یک نســبت دچار رکود نمی شــوند. 
بخش هایــی از اقتصاد که محدودیتهای 
کنترلی از ســوی دولــت جهت کنترل و 
کاهش ابتالء اعمال می گردد. بخش هایی 
ماننــد گردشــگری و حمل و نقل از حمله 
بخش هایی هســتند که به سرعت تحت 
تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار می گیرند. 
اصنــاف به ویژه خرده فروشــی به خاطر 
محدودیت هایی که باید توســط دولت ها 
بــرای مجموعه های تجــاری و بازارها 
اعمال شــود و یا به واسطه خودقرنطینه 
کردن که توســط شــهروندان صورت 

می گیرد، با رکود مواجه می شوند.
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البتــه با وجود ابعاد فراگیر تأثیر شــیوع کرونا 
روی اقتصــاد، دولت تدابیر خوبی برای کنترل 
و مدیریت شرایط اتخاذ کرده که نیازمند تداوم 
و حتی بهبود این روند است. این درحالی است 
که بسیاری از کشورهای توسعه یافته و صنعتی 
غــرب در مواجهه با بحران کرونا دچار چالش 
فراگیــر و در ظاهر غیرقابل مهار شــده اند. با 
ایــن وجود در اینســتاگرام کاربران مختلف با 
پیوســتن به پویــش کرونا)اقتصاد_ ایران به 
تشــریح وضعیت اقتصادی کشور پرداخته اند.

تأثیر کرونا بر اقتصاد  �
هنوز مشــخص نیســت تا چه زمانی کشــور 
درگیــر ویروس کرونا باقی می ماند اما چیزی 
که مســلم است، آسیب اقتصادی شدیدی به 
کشور وارد شده است که در این میان اصناف 
مختلف را شــامل می شود. به همین دلیل هم 
اصناف مختلف در اینســتاگرام با پیوســتن به 
پویــش کرونا_اقتصاد_ایــران، گالیه های 

محمدرضــا باباخانی رییس اتحادیه چلوکباب اقتصــادی خود را بیــان کرده اند. برای نمونه 
و چلوخــورش در این فضای مجازی می گوید 
که تمام صنوف و رســته ها به یکدیگر مرتبط 
هستند و االن صنفی وجود ندارد که از وضعیت 
راضی باشــد. سیســتم بازار ایران به گونه ای 
است که دسترنج یکساله خود را در بازار شب 
عید می توان کســب کرد. حاال با این وضعیت 
و خلوت شــدن بازار، بازاری به وجود نیامد و 
مردم حاضر هستند شب گرسنه بمانند اما غذا 

از بیرون نخرند.
مرتضــی افقه اقتصاددان و عضو هیات علمی 
دانشــگاه شــهید چمران اهواز با پیوستن به 
پویــش کرونا_اقتصاد_ایــران، ویدئویی در 
صفحه اینســتاگرام خود منتشر کرده و معتقد 
اســت که شــاغالن زیادی در ماجرای کرونا 
شغل خود را از دست داده و خواهند داد. او با بیان 
اینکه ابعاد اقتصادی کرونا بســیار بزرگ است 
از نهادهــای غیردولتــی می خواهد به کمک 

سهم من در کرونا

اقتصاد ایران در یک دهه گذشــته مســیر بسیار پیچیده و پر 
فراز و نشــیبی را گذراند اما در ماه گذشــته و با شیوع کرونا به 
نقطه اوج تالطم ها رسید. به همین دلیل هم کاربران مختلف 
در اینســتاگرام با پیوستن به پویش کرونا_اقتصاد_ایران به 
تشریح وضعیت اقتصادی کشور پرداخته اند و گالیه های خود 
را ارائه داده اند.کرونا جهانگردی از دیار چشــم بادامی ها بود 
که مهمان ناخوانده ســفره اقتصادهای زیادی شد و وضعیت 
اقتصاد ایران را نیز متالطم کرد و شــرایطی را که پیش آورد 

به شــدت بر محیط کســب و کار کشــور و فعالیت بنگاه ها 
تأثیر عمیق گذاشــته و باعث توقف فعالیت بنگاه ها در کشور 
شــده اســت. این مساله دولت را با چند مشکل اساسی مواجه 
کرده که مهم ترین آن، ســرعت گسترش این ویروس و نرخ 
مرگ ومیر مردم اســت. در این شــرایط دولت ناچار است هم 
بــرای مبــارزه با این ویروس و هم برای دوران بعد از کنترل 
این اپیدمی یعنی دوران پســاکرونا هزینه هایی را متقبل شود 

کــه ایــن خود وضعیت اقتصاد را با تالطم همراه می کند.

به طور قطع آسیبی که همزمان با شیوع ویروس 
کرونــا بــر اقتصاد وارد شــده در ماه های آتی 
بیشتر خود را نمایان می کند. در چنین شرایطی 
بســیاری از تحلیل گــران معتقدند اگر امروز به 
فکر وضعیت پیش آمده نباشــیم، اقتصاد دوران 
پســاکرونا می تواند بحران های جدی را تجربه 
کند. به همین دلیل هم در اینســتاگرام کاربران 
مختلف با پیوســتن به پویش کرونا_اقتصاد_

ایران، تحلیل های مختلف در این خصوص ارائه 
داده اند. برای نمونه یکی از کاربران اینستاگرام 
با انتشار ویدئویی از صحبت های محمدحسین 
ادیب عضو بازنشســته گروه اقتصاد دانشگاه 
اصفهــان تحلیل او را دربــاره وضعیت اقتصاد 

ایران در پساکرونا به اشتراک می گذارد.
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دولت بیایند. او معتقد اســت در ماجرای کرونا 
کار کارخانه های تولید محصوالت بهداشــتی 

و غذایی رونق گرفته است.
بحــث دیگری که کاربــران در این پویش به 
آن واکنش نشــان داده اند، تأثیر کرونا بر بازار 
مســکن اســت که کاربران مختلف با انتشار 
پســت هایی در ایــن خصــوص تحلیل های 
مختلفی ارائه داده اند و معتقد هســتند که بازار 
مســکن به اتفاق های مختلــف دیر واکنش 
نشــان می دهد و به همیــن دلیل هم باید در 

آینده منتظر رکود بازار مســکن بود.
همچنیــن کاربران با دغدغه های کارگری نیز 
با پیوســتن به پویش کرونا_اقتصاد_ایران، 
به اشــتراک گذاری پست هایی در اینستاگرام 
درباره آســیب جامعــه کارگری از کرونا اقدام 
کرده اند. برای نمونه یکی از کاربران گفته های 
حمید حاج اسماعیلی فعال حوزه کارگری آورده 
اســت که گفته نگرانی برای حفظ اشتغال در 
این شیوع کرونا بیشتر شده است و دولت باید 
از فعالیــت بنگاه ها و از کارگران حمایت کند.

گالیه هایی از جنس کرونایی  �
البته دولت تدابیر خوبی برای کنترل و مدیریت 
شــرایط اتخاذ کرده که نیازمند تداوم و حتی 
بهبــود این روند اســت. بــرای نمونه یکی از 
اقدامــات دولت برای کاهــش آثار اقتصادی 
کرونا، اختصاص ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده 
است اما با این وجود برخی گالیه ها همچنان 
وجــود دارد. برای نمونه مهوش نیکپور عضو 
هیات نماینــدگان ادوار اتاق بازرگانی تهران 
و ایران با پیوســتن به پویش کرونا_اقتصاد_

ایــران، از تصمیمات کرونایی درباره آســیب 
دیدگان کرونا می نویســد: دولت تاکنون هیچ 
بســته حمایتی برای آســیب دیدگان کرونا به 
صــورت عملیاتــی در نظر نگرفته اســت. در 
ایتالیا به افرادی که از کرونا خسارت دیده اند، 
وام هــای صفر درصد با بازپرداخت ۱۵ ســاله 

می دهند.
همچنیــن اتحادیــه صنف وانــت بار و پیک 
موتــوری تهران با پیوســتن به این پویش در 
صفحه اینستاگرامی خود گالیه هایی می کنند 

و معتقد هستند که دولت و شهرداری از اصناف 
کرونــا زده حمایــت نمی کنــد. آن ها اعالم 
می کننــد که صنفشــان ۴۰ هزار عضو دارد و 

نیازمند کمک دولت است.
اقتصاد پساکرونا  �

بــه طور قطع آســیبی که همزمان با شــیوع 
ویروس کرونا بر اقتصاد وارد شده در ماه های 
آتی بیشــتر خود را نمایــان می کند. در چنین 
شــرایطی بسیاری از تحلیل گران معتقدند اگر 
امــروز بــه فکر وضعیت پیش آمده نباشــیم، 
اقتصاد دوران پســاکرونا می تواند بحران های 
جــدی را تجربه کند. بــه همین دلیل هم در 
اینســتاگرام کاربران مختلف با پیوســتن به 
پویــش کرونا_اقتصاد_ایــران، تحلیل های 
مختلف در ایــن خصوص ارائه داده اند. برای 
نمونه یکی از کاربران اینســتاگرام با انتشــار 
ویدئویی از صحبت های محمدحســین ادیب 
عضو بازنشسته گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان 
تحلیــل او را دربــاره وضعیت اقتصاد ایران در 

پساکرونا به اشتراک می گذارد.
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شــیوع ویروس کرونا همه بازارهای مالی جهان را 
با تالطم، آشــفتگی و بی نظمی مواجه کرده اســت 
تاکنــون بســیاری از اقتصاددانان و کارشناســان 
اقتصــادی دربــاره تأثیر همه گیری این بیماری بر 
بازارهــا نظرات و پیش بینی هایی داشــته اند آنچه 
می دانیم این است که منشاء این آشفتگی اقتصادی 
بــر موج همه گیری ویروس کرونا و شــوک نفتی 
سوار شده که بر کل بازارهای مالی و اقتصاد تأثیر 

گذاشته است.
در بــازار اتفاق نظر هســت کــه در آمریکا بعنوان 
نماینده اقتصاد جهانی، ســه ماهه اول سال ۲۰۲۰ 
رکود و رشــد اقتصادی منفی خواهیم داشت برای 
پیــش بینــی آینده نیاز داریم اتفاقــات و واقعیات 
رخ داده را بررســی و تجزیــه تحلیــل کنیم طبق 
تأیید ســازمان بهداشــت جهانــی بیماری کووید 
۱9 بــه مرحله همه گیری رســیده و اکنون تمامی 
کشــورهای جهان با بیــش از ۱/۲ میلیون مبتال و 

۶۵ هزار مرگ درگیر این بیماری هســتند.
از دو مــاه پیــش همزمان با نــا اطمینانی و بحران 
نقدینگی در بازارها، آشفتگی آغاز شد و از ۱9 فوریه 
تــا ۲۰ مارس ۲۰۲۰ بورس های آمریکا، انگلیس، 
فرانســه و آلمان بیش از ۳۰ درصد افت کردند در 
همیــن مــدت ۴ بار مکانیزم فیــوز در بورس های 
آمریکا فعال شــد و جهت جلوگیری از سقوط بیش 
از ۷ درصد معامالت برای ۱۵ دقیقه معلق شــدند، 

اتفاقی که طی دهه ها کم ســابقه بود.
شــمار افراد درخواســت کننده بیمــه بیکاری در 
آمریــکا، طــی دو هفته منتهی بــه 9 فروردین به 

احسان چلونگر | دکترای اقتصاد کاربردی

ویروس کرونا با اقتصاد چه می کند؟
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رقم بی سابقه ۱۰ میلیون نفر با نرخ ۱۳ درصد 
رســیده و پیش بینی می شــود اگر همین روند 
ادامه داشــته باشــد تا تابستان نرخ بیکاری به 
۳۳ درصد برابر با ۵۰ میلیون نفر بیکار می رسد، 
یعنی بسیار باالتر از بحران بزرگ دهه ۳۰ که 

۲۵ درصد بود.
PMI )شاخص مدیران خرید( در کشورهای 
صنعتی به جز چین حکایت از »سقوط تقاضا« 
و »افــول قیمت هــا« دارد و ایــن کاهش در 
صنعت خدمات بســیار بیشــتر از سایر صنایع 
بــوده و طبیعتًا نرخ بیکاری در صنعت خدمات 
 PMI .نیز بســیار بیشتر از سایر صنایع است
در آمریــکا مــاه مارس ۱. ۵ درصد افت کرد و 
به رقم ۴9. ۵ درصد رسید، PMI منطقه یورو 
هم با افت ۴. ۴ درصد به ۴۴. 8 درصد رســید، 
در آلمان لوکوموتیو اتحادیه اروپا شــاخص با 
افت ۲. ۳ درصد به ۴۵. ۷ درصد رسیده است.

امــا اوضــاع در چین متفاوت اســت چرا که 
توانســته ویــروس کرونــا را کنتــرل کند و 
هفته های اخیر تعداد بســیار ناچیزی به شمار 
مبتالیان جدیدش افزوده شده بر همین اساس 
PMI بخــش تولیدی در ماه مارس با رشــد 
۱۷ درصدی نســبت به ماه فوریه ۵۲ رســید و 
PMI بخــش غیرتولیــدی نیز از ۳۰ درصد 
فوریه به ۵۲ درصد در مارس رســید اما با این 
حال همچنــان تقاضا داخلی چین و تقاضای 
صادراتی از چین بســیار ضعیف است و اوضاع 

همانند مواقع رکود است.
اکنــون بــه توصیــه دولت هــای امریکایی 
و اروپایــی بیــش از 9۰ درصــد مردم در این 
کشــورها خانه نشــین شده اند و در مجموع ۴ 
میلیارد نفر اکنون در سراســر جهان قرنطینه 
خانگی هستند وضعیت پاندمی ویروس کرونا 
در آمریکا، اســپانیا، ایتالیا، فرانســه و انگلیس 
بســیار بحرانی است به نحوی که بیش از 9۰ 
درصد مبتالیان جهان در این ۵ کشــور است 
و تخمین زده می شــود تاکنون به ناچار بیش 
از ۱۵ درصد بودجه ســاالنه خود را در بخش 
بهداشــت و درمان صرف کرده باشــند و این 

رقم در حال افزایش است.
از اول دسامبر ۲۰۱9 و با شدت گرفتن جنگ 
نفتی روسیه، عربستان و آمریکا تا اول مارس 
۲۰۲۰ قیمت نفت ۶۵ درصد افت داشــت و به 
۲۰ دالر رســید آخرین بار در سال ۱999 نفت 
به ۲۰ دالر در هر بشــکه رســیده بود و پس از 
آن در ۲۱ سال گذشته هیچ گاه به این میزان 

افت نکرده بود.
در حــال حاضــر بحران نقدینگــی تبدیل به 
بحران مالی شده و بعد از بحران مالی، بحران 
اقتصادی ظهــور خواهد کرد به همین جهت 

همه دولت ها در تالشــند از ظهور بحران در 
اقتصادها جلوگیری کنند، در ۱۵ مارس فدرال 
رزرو نــرخ بهــره را به صفر کاهش داد، پس از 
آنکه این اقدام نتوانســته از افت و آشــفتگی 
بورس هــا جلوگیری کنــد، فدرال رزرو طرح 
)QE( ۷۰۰ میلیــارد دالری اجرا کرد آن هم 
از شــدت آشــفتگی کم نکرد و در ۲۳ مارس 
بزرگترین الیحه محرک اقتصادی تاریخ با ۲ 

تریلیون دالر به تصویب رسید.
بانک مرکزی چین در سه ماه گذشته سه بار به 
صندوق های ســرمایه گذاری کمک کرده، در 

بسته های 8۰۰۰، ۵۵۰۰، ۴۰۰۰ میلیارد یوانی، 
از طــرف دیگر یک تریلیون یوان در عملیات 
بازار باز ســرمایه گذاری کرده و چند تریلیون 
یــوان نیز با نــرخ بهره پایین جهت اختصاص 
به صاحبان کسب و کار تخصیص داده است.

بانک مرکزی اروپا در ۱۲ مارس برنامه خرید 
دارایی هــا با ۱۲۰ میلیــارد یورو را اجرا کرد و 
پس از یک هفته ۷۵۰ میلیارد یورو به آن طرح 
افزود انگلیس در ۱۷ مارس خبر از یک برنامه 
۳۳۰ میلیــارد پونــدی داد که ۲۰ میلیارد پوند 
آن برای حمایت از مشــاغل خرد بود و آلمان 
نیز در ۲۳ مارس بســته ۱. ۲ تریلیون یورویی 

مصوب کرد.
اگــر بخواهیم تأثیــر پاندمی ویروس کرونا و 
شوک کاهش قیمت نفت را بر اقتصاد و احتمال 
ایجاد رکود اقتصادی را تحلیل کنیم باید آسیب 
پذیری ذاتی سیســتم اقتصادی مالی را آنالیز 
کنیــم در بین اقتصاددانــان دو دیدگاه وجود 
دارد یکی آنکه اکنون پس از گذشــت دهه ها 
و کسب تجربه از بحران های اقتصادی، اصول 
اقتصاد بخصوص در کشــورهای پیشــرفته 
بســیار پایدارتر شــده و سرمایه و نقدینگی در 
سیســتم بانکی خوب اســت. اگر این دیدگاه 
درســت باشد، بحران و رکود اقتصادی بزرگی 

نخواهیم داشت.
برنانکه رئیس پیشــین فــدرال رزرو اخیراً در 
مصاحبــه ای اعــالم کرده اســت »من فکر 
می کنم ســالمت عمومی مهم ترین موضوع 
است«. اگر سالمت عمومی را تأمین کنیم راه 
حل مشــکالت اقتصادی را می دانیم، سیاست 
پولــی و مالــی کار خود را انجام می دهند و ما 
بــا رکــودی به بزرگی رکــود دهه ۳۰ مواجه 

نخواهیم شد.
گروه دیگر از اقتصاددانان نگران انتقال بحران 
مالی به اقتصاد و ظهور بحران اقتصادی هستند 
در حال حاضر شاخص بورس ها، نرخ بیکاری 
و قیمت کامودیتی ها، همگی نشــان از ظهور 

مشکل در اقتصاد می دهند.
این دســته از اقتصاددانان با بررســی بحران 

اگــر بخواهیم تأثیــر پاندمی ویروس 
کرونا و شــوک کاهش قیمت نفت را بر 
اقتصــاد و احتمال ایجاد رکود اقتصادی 
را تحلیل کنیم باید آســیب پذیری ذاتی 
سیســتم اقتصادی مالــی را آنالیز کنیم 
در بیــن اقتصاددانــان دو دیدگاه وجود 
دارد یکــی آنکه اکنون پس از گذشــت 
دهه ها و کســب تجربــه از بحران های 
اقتصادی، اصــول اقتصاد بخصوص در 
کشــورهای پیشرفته بســیار پایدارتر 
شــده و ســرمایه و نقدینگی در سیستم 

بانکی خوب است. 
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اقتصادی دهه ۳۰ روند امروز را با دوران پیش 
از آن بحــران مطابق می دانند بر این اســاس 
می گوینــد پیش از بحران ۱9۲9 بازار ســهام 
دوران رونق طوالنی مدتی داشت که در زمان 
حــال نیز از بحران اقتصادی ۲۰۰8 تا ۲۰۲۰ 
بازار ۱۱ ســال رشــد مداوم داشــته که منجر 
به تشــکیل حباب شــده، کاهش نرخ بهره و 
مداخــالت پــی در پی فــدرال رزرو در بازار و 
افزایش نرخ بیکاری همگی شــبیه به دوران 

پیش از بحران اقتصادی دهه ۳۰ هســتند.
چه پیش خواهد آمد؟  �

اکنــون مــا در مرحله نبرد انســان با ویروس 
هستیم و همه مردم جهان تأثیر و هزینه های 
این نبرد را در زندگی های خود در حال مشاهده 
هســتند سرنوشت آینده بشر به سیاست های 
کالن و هماهنگی کشورها بستگی دارد در چند 
ســال گذشته سیاست های پوپولیستی و عوام 
فریبانه در آمریکا و برخی دیگر کشورها منجر 
به عقب راندن جهانی شــدن و همبستگی در 
کشورها شده و بسیاری از پیمان های تجاری 
بیــن کشــورها از بین رفته، حــال باید ببینیم 
همبستگی شکننده جهانی در مقابله با ویروس 

کرونا چطور عمل می کند.
بــه گفتــه برنانکــه )هیچ چیــز کار نخواهد 
کــرد، اقدامات فــدرال رزرو و اقدامات مالی 
هیــچ کدام کمکــی نخواهند کرد تا آنکه اول 
ســالمت عمومی تأمین شود و مسئله ویروس 
کرونا حل گردد در واقع اوضاع کنونی برخالف 
بحران مالی که مشــکالت در سیستم بانکی 
اقتصــاد را آلوده می ســازد، این بار مشــکل 
ویروس کروناســت که سیستم بانکی را آلوده 
ســاخته و مشــکل حال حاضر ناشی از ترس و 
احساس وحشت در جوامع است، چیزی شبیه 

بــه یک طوفان عظیم یا یک زلزله بزرگ(
به نظر می رسد آشفتگی مالی و رکود اقتصادی 
در نیمه اول ســال ۲۰۲۰ حتمی است و آنچه 
حائز اهمیت اســت زمان و کنترل همه گیری 
ویــروس کرونا و تأثیــر اقتصادی آن بر نیمه 
دوم ســال ۲۰۲۰ اســت درک ما از اقتصاد بر 
اساس آموخته های گذشته و درس هایی است 
که در بحران ها آموخته ایم، پس بر اساس درک 

خود عمل می کنیم و پاسخ می دهیم اما اقتصاد 
ممکن است مطابق درک ما عمل نکند و یک 
)قوی ســیاه( باشــد اما آن عملکرد به خودی 
خود برای اقتصاد طبیعی است، بنابرین با درک 
اکنون می توان نتیجه گرفت رکود شــدیدی 

خواهیم داشت اما کوتاه مدت.
وضعیت اقتصادی کشور ما طی ماه های   �

آینده
بدلیل ارتباط محدود اقتصاد ایران با بازارهای 
دنیا، تأثیر آشفتگی و بحران مالی بوجود آمده 
بســیار کمتر از کشورهای با اقتصاد باز خواهد 
بود اما از طریق صادرات و واردات با بازارهای 
جهانــی در ارتبــاط هســتیم و از طرف دیگر 
تــا همینجا همه گیــری ویروس کرونا باعث 
بیماری ۵۵ هزار نفر و مرگ ۳۴۰۰ نفر شــده، 
تعطیلی سراســری در کل کشــور و صرف ۲۰ 
درصــد بودجه ســال ۱۳99 جهــت مقابله با 

ویروس کرونا شده است.
از طرف دیگر کاهش بهای نفت و محصوالت 

پتروشــیمی در کنار محدودیت های فروش به 
جهت تحریم ها درآمدهای نفتی کشــور را به 
شــدت کاهش داده، همزمان، رکود اقتصادی 
در جهان و کاهش رشد اقتصادی دیگر کشورها 
قیمت مواد معدنی و صنعتی را بشدت کاهش 

داده که این موضوع کاهش درآمدهای ارزی 
دولت را تشدید می کند.

بــر اســاس گفته ســازمان برنامــه و بودجه 
۴۰ درصد از منابع عمومی کشــور در ســال 
۱۳99 درآمدهــای مالیاتی اســت که با وجود 
تعطیلی های گســترده طی هفته های اخیر و 
کندی اقتصاد بعید به نظر می رسد انتظار دولت 

در بخش مالیات ســتانی محقق گردد.
در همــه جای دنیا بخش خدمات بیشــترین 
آســیب را از ویروس کرونا دیده اند، در ایران 
۴۵ درصد GDP متعلق به این بخش اســت 
و ۵۰ درصد جمعیت شاغل کشور نیز در بخش 
خدمــات فعالیت می کنند یعنی ۱۲. ۲ میلیون 
نفــر، با در نظر گرفتــن اعتبار ۵ هزار میلیارد 
تومانــی دولت به صندوق بیمه بیکاری برای 
حمایــت از کارگران بیکار شــده و تعمیم نرخ 
بیکاری ۱۰ درصد ســایر کشــورها در نتیجه 
پاندمــی ویروس کرونا، ۵۰۰ هزار بیکار جدید 

خواهیم داشت.
همزمــان با بحران مالی ۲۰۰8 بســیاری از 
کارشناسان کشور عنوان می کردند بدلیل عدم 
تعامــل با بازارهای جهان ما از بحران مصون 
خواهیــم ماند اما در پاییز ۱۳8۷ این اشــتباه 
مشــخص شد و بازارهای کشــور دومینویی 
یکــی پس از دیگری دچار بحران شــدند در 
اینجا با بررسی آن اتفاقات و تعمیم به شرایط 
کنونی ســعی می کنیم ماه های آینده را پیش 
بینی کنیم اما همانطور که قباًل نیز ذکر شــد 
اقتصاد بر اســاس طبیعــت خود عمل خواهد 
کرد و ممکن اســت آینــده برخالف درک ما 

یک )قو سیاه( باشد.
تأثیر بحران مالی جهان بر بورس کشور  �

افــت ۳۰ درصدی در بورس های معتبر جهان 
در فاصله ۱9 فوریه تا ۲۰ مارس ۲۰۲۰ عددی 
نیست که بشود به سادگی از آن گذشت و قابل 
تعمیم به بورس اوراق بهادار تهران نباشد تأثیر 
پذیــری بازار مالی در کشــورهایی که تعامل 
با بقیه بازارهای جهان ندارند متفاوت اســت 
و بــا وفقه چند ماهه اتفاق می افتد آشــفتگی 
بازارهــای مالی جهان، افت شــدید تقاضا و 
تولید، کاهش قیمت جهانی بسیاری از کاالها 

بدلیل ارتبــاط محــدود اقتصاد ایران 
بــا بازارهای دنیــا، تأثیر آشــفتگی و 
بحران مالی بوجود آمده بســیار کمتر از 
کشــورهای با اقتصاد باز خواهد بود اما 
از طریق صادرات و واردات با بازارهای 
جهانی در ارتباط هستیم و از طرف دیگر 
تــا همینجا همه گیــری ویروس کرونا 
باعــث بیمــاری ۵۵ هزار نفــر و مرگ 
۳۴۰۰ نفر شــده، تعطیلی سراسری در 
کل کشور و صرف ۲۰ درصد بودجه سال 
۱۳۹۹ جهــت مقابله بــا ویروس کرونا 

شده است.
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بخصــوص محصوالت فلزی، پتروشــیمی و 
معدنــی که عمده تولیدکنندگان آن در بورس 
هستند خبر از کاهش تقاضا در بازارهای داخلی 
و خارجــی، کاهش فــروش، کاهش قیمت و 

کاهش سودآوری برای آن ها دارد.
در ابتدای سال ۱۳8۷ و همزمان با بحران مالی 
۲۰۰8 در ســایر کشورها که همراه با کاهش 
شاخص ها در بورس بود، بورس تهران به رشد 
خود ادامه می داد و رکوردهای جدیدی می زد 
اما درســت شــش ماه بعد از شروع بحران در 
ســایز کشورها، شاخص بورس تهران نزولی 
شــد و از ۱۴ هزار واحد در اردیبهشــت 8۷ به 
8۵۰۰ واحد در آبان 8۷ سقوط کرد و به اعداد 
و ارقام ۵ ســال قبل خود رســید در آن زمان 
مشــکل بزرگ دیگر کاهش حجم معامالت 
بــود که با افت شــاخص معامالت به حداقل 

رســید و رکود بازار تشدید شد.
بحران مالی با بحران نقدینگی آغاز می شــود 
و منجــر به کاهــش فعالیت های اقتصادی، 
کاهش در قیمت ها، کاهش ســود شرکت ها و 
گاه زیان دهی و حتی ورشکســتگی می شود 
بــورس تهران در ابتدای بحران مالی ۲۰۰8 
از ســایر بورس ها هیچ تاثیری نگرفت اما به 
تدریج و با آشکار شدن ابعاد بحران و رسیدن 
موج اتفاقات به اقتصاد کشــور، بورس تهران 
نیز با افت شــدید مواجه شد هم اکنون هم به 
نظر می رســد بحران مالی با یک تأخیر سه تا 
شــش ماهه بازار سرمایه کشور را متأثر کند.

تأثیر بحران مالی جهان بر کسب و کار   �
در کشور

بحران مالــی جهان، کاهش عرضه، کاهش 
تقاضا، رشــد بیکاری در جهان، کاهش قیمت 
نفــت و محصوالت مشــتقه، کاهش قیمت 
فلزات، کاهش قیمت محصوالت کشــاورزی 
و دامــی، محدودیت های صادرات و واردات 
و بســته شــدن برخی مرزها از ترس ویروس 
کرونا، کند شدن و افزایش هزینه حمل و نقل 
و کسری بودجه دولت همگی خبر از تهدیدها 
و فرصت هایی اســت که طی ماه های آینده 

برای صاحبان کسب و کار بوجود خواهد آمد.
کاهــش قیمت جهانی اکثر مواد اولیه و ترس 
جوامع از ویروس کرونا و کاهش فعالیت های 
اقتصــادی خبر از رکود و مشــکل نقدینگی 
در تمــام جهان می دهد که صاحبان کســب 
و کار در کشــور ما نیز از این آســیب در امان 

نخواهند ماند.
بدلیل محدودیت های اعمال شــده ناشــی از 
فاصلــه گذاری اجتماعــی در تمام جهان در 
طــرف عرضه با مشــکل تولید و کمبود کاال 
مواجه شــده ایم، در سمت تقاضا نیز با کاهش 
شــدید تقاضا مواجه هســتیم و به طور کلی 
نظام عرضه و تقاضا در کل دنیا مختل شــده 
اما کاهش تقاضا بســیار بیشــتر از کاهش در 
عرضــه بوده و بدلیــل آنکه تولید کنندگان با 
مشــکل فروش مواجه گشــته اند و از طرف 
دیگر کاهش تقاضا و کاهش قیمت مواد اولیه 

تولیــد منجر به کاهش قیمت در محصوالت 
تولیدی شــده، تولید کنندگان و صاحبان کاال 
را یــا مجور به عــدم فروش و نگهداری کاال 
در انبارهــا می کند که این امر ریســک های 
زیــادی همچون خرابی کاال و کاهش قیمت 

بیشــتر در آینده دارد و یا مجبور خواهد شــد 
کاالی خود را با ســود پایین و یا حتی با ضرر 

به فروش برسانند.
از طرف دیگر کاهش قیمت مواد اولیه ممکن 
است برای تولید کنندگان فرصتی باشد جهت 
افزایش ســود و فروش بیشــتر با قیمت های 
پایین تر اما این موضوع به مدیریت موجودی 
مواد اولیه گران از سنوات پیشین و جایگزینی 
آن با مواد اولیه ارزان تر دارد. همچنین جریان 
نقدینگی نیز بســیار حائز اهمیت است چرا که 
در صــورت بروز بحران نقدینگی در کشــور، 
فــروش و ادامه فعالیت کســب و کارها تنها 
با هوشــمندی امکان پذیر خواهد بود. صادر 
کننــدگان و واردکنندگان نیز ماه های آینده با 

چالش های زیادی مواجه خواهند بود.
کاهش قیمت کاالها در ســطح جهان قیمت 
محصوالت صادراتی را بر حسب دالر کاهش 
خواهــد داد اما از طــرف دیگر بدلیل افزایش 
نرخ دالر در مقابل ریال، شــاید در نگاه اول 
اوضــاع صادرکننده خوب به نظر برســد اما 
این افزایــش نرخ دالر جبران کاهش قیمت 
جهانــی را نخواهد کرد و صــادرات بتدریج 
کاهــش می یاد. از طرف دیگر بدلیل کاهش 
درآمدهای ارزی، واردات بیش از سال گذشته 

با محدودیت مواجه خواهد شد.
به نظر می رسد رکود اقتصادی در پیش داشته 
باشــیم که ناشــی از کاهش تقاضا در داخل و 
در محصوالت صادراتی کشــور خواهد بود و 
حفظ کسب و کارها نیازمند هوشمندی، دقت 
و خالقیت اســت در این نوشــته سعی کردیم 
بــا واقع بینی شــرایط را تحلیل کنیم چرا که 
بدبینی و یا خوش بینی غیرواقعی ممکن است 
صدمــات جبران ناپذیری وارد کند به آینده و 
روشــنی فردا اعتماد داشته باشیم امیدوارانه 
حرکت کنیم و لحظه ای امیدمان را از دســت 
ندهیم، حتی اگر این روزها اندوه و دلواپســی 
از فردا، شما را فرا گرفته اعتماد به وعده الهی 
فراموشــمان نشــود با دشواری آسانی است، 

آری، با دشواری آسانی است.

بحران مالی با بحران نقدینگی آغاز می شود 
و منجر به کاهــش فعالیت های اقتصادی، 
کاهش در قیمت ها، کاهش ســود شرکت ها 
و گاه زیان دهی و حتی ورشکستگی می شود 
بورس تهران در ابتدای بحران مالی ۲۰۰۸ 
از ســایر بورس ها هیچ تاثیری نگرفت اما 
به تدریج و با آشــکار شــدن ابعاد بحران 
و رســیدن موج اتفاقات به اقتصاد کشور، 
بورس تهران نیز با افت شــدید مواجه شد 
هم اکنون هم به نظر می رســد بحران مالی 
با یک تأخیر سه تا شش ماهه بازار سرمایه 

کشور را متأثر کند.



دکتر راغفر در تشــریح ابعاد تاثیرات اقتصادی 
شیوع ویروس کرونا در ایران با اشاره به تحریم ها 
موضوع فروش نفت را مطرح و تاکید کرد: فروش 
نفت کشور عماًل به کمترین میزان رسیده است.

معاون اســبق سازمان مدیریت و برنامه ریزی و 
رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی ایران اظهار داشت: اینکه 

وضعیــت تحریم هــا علیه ایران پس از شــیوع 
ویروس کرونا در کشــور چه شــرایطی را پیش 
آورده باید گفت که در ایران حداقل این بیماری 
به بعضی از تحوالتی که باید صورت می گرفت، 
ســرعت بخشید بخصوص که مدتی است اواًل 
تحریم های نفتی در ایران اتفاق افتاده و فروش 

نفت عماًل به کمترین میزان رســیده است.

دکتر راغفر افزود: به همین دلیل این فشــارها 
و بحران هــا دو ظرفیــت هم دارنــد عالوه بر 
تهدیدهایــی که اعمال می کنند فرصت هایی را 
هم به وجود می آورند. بنابراین این فشارهاست 
که عزم سیاســی یا اراده سیاســی باید انتخاب 
کند که با مشــکالت موجود چگونه مواجه شود.

- بــا حذف درآمدهای نفتی سیاســتگذاران با 
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طــی گفت و گویی تفصیلی با  با  
حسین  راغفر مطرح شد: 

لزوم اصالح 
ساختار اقتصاد 

ایران 

نرگس رضایی

دکتر حســین راغفر، اقتصاددان، پژوهشــگر حوزٔه فقر و عدالت 
اقتصادی و استاد دانشگاه الزهرا تهران در گفت وگوی اختصاصی 
با خبرنگار »آناتولی« ضمن ارزیابی همه جانبه تأثیر ویروس کرونا 
بر اقتصاد ایران که مســئوالن اجرایی این کشــور نیز اخیراً اشــاره 
صریح و تلویحی به وخامت آن داشته اند، مسائل اقتصادی را یکی 
از دالیل عمده عدم قرنطینه شــهرهای ایران دانســت که به شیوع 

بیشتر این بیماری انجامید.
وی در این گفت وگو به پیامدهای تصمیمات اتخاذ شــده در این 
برهــه حســاس پرداخته و تصریح کرد تصمیمــات بینابین اتخاذ 
شده احتمااًل نه مساله اقتصاد ایران را حل خواهد کرد و نه مساله 
بیماری را که بنظر می رســد در فرایندی طوالنی کشــور را درگیر 

خود خواهد کرد.



مشکالت جدی مواجه شده اند.
وی ادامــه داد: متاســفانه اقتصــاد ایران چون 
وابسته به نفت بوده یعنی در واقع سیاستگذاران 
وابسته به فروش نفت بودند حاال که درآمدهای 
نفتی حذف شــده اینها با مشکالت جدی روبرو 
شــده اند، در چنین شرایطی یکی از اتفاقاتی که 
می تواند بیفتد تغییر ســاختار اقتصاد ایران است 
و از همین حاال بایســتی برنامه ای تدوین شــود 
کــه این جهت گیری تغییر کنــد یعنی به جای 
وابســتگی به درآمدهای نفتی، دولت وابسته به 

درآمدهای مالیاتی شود.
راغفر در ادامه تصریح کرد: در ایران در شرایط 
کنونی هم فرار مالیاتی گســترده داریم. ضمن 
اینکه بسیاری از گروه هایی که باید مالیات دهند 
مالیات برای آنها تعریف نشــده بسیاری از انواع 
مالیات ها مثل مالیات بر مســتغالت، مســکن و 
زمیــن و مالیات هایی بــا درآمدهای حاصل از 
فعالیت های سوداگری مثل بازار بورس یا خرید 
و فروش ســکه و همینطور فعالیت در بازار ارز 
که هیچ کدام از اینها مالیات نمی پردازند و رقم 

نسبتًا قابل توجهی می شود.
 تصمیم گیــران از وضعیت کنونی منتفع   �

هستند
این اقتصاددان و پژوهشگر اظهار داشت: از آنجا 
که دولت وابسته هست، یعنی بسیاری از کسانی 
که در موضع تصمیم گیری نشســته اند، کسانی 
هستند که خودشان از این وضعیت کنونی منتفع 
هســتند بنابراین مشکل کنونی در کشور ما این 
مســاله است و اال پیامدهای کرونا قطعًا زندگی 
میلیون ها نفر را در کشــور تحت تأثیر قرار داده 
و ادامــه آن، این وضع را قطعًا بدتر خواهد کرد.

دکتر راغفر افزود: تنها راهش این اســت که از 
ثروتمندان مالیات گرفته شــود. در ایران مقادیر 
قابــل توجهی معافیت مالیاتــی داریم. یعنی از 
عده ای مالیات گرفته نمی شود که بنظرم بایستی 
این معافیت های مالیاتی حذف شود و مالیات اخذ 
شود و نظام مالیاتی را شفاف و فعال کنند و ضمنًا 
همزمــان باید بخش خصوصی را فعال تر کنند.

- نهادهــای حکومتی از فعالیت های اقتصادی 

کنار بروند
وی در ادامه به راهکار مهم دیگری برای برون 
رفت از بحران کنونی اشاره و تاکید کرد: بخش 
خصوصی در شــرایط کنونی انگیزه خیلی قوی 
بــرای ورود ندارد، بایــد که دولت البته منظورم 
حکومت و نهادهای حکومتی است تا جایی که 
می شــود از فعالیت های اقتصادی کنار بروند تا 

این مســاله بطور واقعی دیده شود.
دکتــر راغفر با بیان این مطلب انجام اصالحات 
را در شرایط فعلی اجتناب ناپذیر دانست و گفت: 
اینجا نیاز به اصالح دیگری وجود دارد که یکی 
اصالح در نظام بانکی است که اعتبارات بانکی 
را بــه بخش خصوصی فعــال یعنی آنهایی که 
بخــش خصوصی واقعی هســتند پرداخت کند 

و نظــام مالیاتــی نیز باید بطور فعال از صاحبان 
درآمدها مالیات بگیرد.

- آن ها که در رأس قدرت هستند کمترین آسیب 
را از تحریم می بینند

این اقتصاددان و اســتاد دانشــگاه ضمن تبیین 
کلی وضعیت تحریم ها در دوران کرونا در ایران 
که طبق آمار رسمی ارائه شده بر اثر این بیماری 
نزدیک به پنج هزار نفر در این کشور جان خود 

را از دســت داده اند و بیش از ۷۶ هزار نفر نیز به 
آن مبتال هســتند، تأثیر آن را برای مردم عادی 

»بسیار شکننده« دانست.
دکتر راغفر تصریح کرد: البته که این تحریم ها، 
تحریم های ظالمانه ای است که علیه بسیاری از 
کشــورها اعمال می شود و در خیلی از کشورها 
جنایــات بزرگــی رخ می دهد مثل یمن و بعضی 
کشــورهای آفریقایی و خیلی از کشورهایی که 
ظرفیــت اقتصادی کافــی ندارند این اتفاق که 
می افتد تحریم ها بسیار شکننده است برای مردم 
عادی و کســانی که در قدرت هســتند کمترین 

میزان آسیب را می بینند.
- مسائل اقتصادی از دالیل عمده عدم قرنطینه 

شهرها در ایران است
وی در ادامه این ارزیابی، مســائل اقتصادی را 
یکــی از دالیل عمده عدم قرنطینه شــهرها در 
ایران در پی شیوع ویروس کرونا دانست و گفت: 
قطعــًا در ایــران یکی از دالیل عمده جلوگیری 
از قرنطینه شــهرها مســائل اقتصادی است. اما 
مســاله دیگر نیز اینجا مطرح است که بخشی از 
آن مشکالت فرهنگی است و بخشی پیامدهای 
اقتصادی خیلی گســترده می تواند داشته باشد.

دکتر راغفر تاکید کرد: همه این ها قطعًا در اینکه به 
رغم شیوع ویروس کرونا شهرهای کشور قرنطینه 
نشــدند نقش داشته و پیامد آن، این خواهد بود که 
روند گسترش بیماری طوالنی شده و تعداد زیادی 
از انسان ها جانشان را از دست بدهند و بین این دو 

مســاله باید حکومت تصمیم بگیرد.
وی همچنین در ارزیابی اثرات شــیوع ویروس 
کرونا بر گردشــگری و حمل و نقل ایران که به 
زعم بســیاری از کارشناسان اقتصادی مستقیمًا 
این دو بخش را تحت تأثیر منفی قرار داده است، 
گفت: خیلی واضح و روشــن است که نه تنها در 
ایران در دیگر کشــورها نیز یکی از بخش هایی 
که بالفاصله بعد از شیوع کرونا آسیب دید بخش 
گردشگری بوده و در ایران هم طبیعتًا اثرات آن 

را به شــکل ملموس مشاهده می کنیم.
دکتــر راغفر همچنیــن در تحلیل ابعاد تاثیرات 
شــیوع کرونا در ایران به مساله حذف مبادالت 
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متاســفانه اقتصاد ایران چون وابسته به 
نفت بوده یعنی در واقع سیاســتگذاران 
وابســته به فروش نفــت بودند حاال که 
درآمدهــای نفتی حذف شــده اینها با 
مشکالت جدی روبرو شده اند، در چنین 
شــرایطی یکی از اتفاقاتی که می تواند 
بیفتد تغییر ســاختار اقتصاد ایران است 
و از همین حاال بایستی برنامه ای تدوین 
شــود که این جهت گیری تغییر کند یعنی 
به جای وابســتگی به درآمدهای نفتی، 
دولت وابســته به درآمدهــای مالیاتی 

شود.



اقتصــادی فیزیکی بین مردم و اینکه نقدینگی 
به ســمت بورس ســرازیر شده پرداخت. آن هم 
در شــرایطی که با رکود اقتصاد و کاهش شدید 
قیمــت نفــت که البته فروش آن نیز به کمترین 
میزان رســیده، بورس تنها نقطه امید در ایران 
بوده و حتی دولت روحانی نیز با واگذاری سهام 
شرکت های خود در بورس سعی دارد درآمدهای 
از دست رفته نفت و برخی منابع دیگر را از این 

راه جبران کند.
وی در این رابطه اظهار داشــت: با کمال تعجب 
و تأســف شاهد آن هســتیم که منابع به سمت 
بورس هدایت شــده و این نشــان می دهد که 
مالحظات دیگری به جز عرضه و تقاضا، باعث 
این مســاله شده است که باید سیاستگذاران به 
آن توجه کنند و اینجاســت که اتخاذ تصمیمات 

ساختاری تر ضروری می نماید.
- در صــورت عدم اتخاذ تصمیمات ســاختاری 

بحران اقتصادی عمیق تر خواهد شد
این اقتصاددان در ادامه گفت: بحران اقتصادی 

و کرونا در واقع فرصتی را برای سیاستگذاران در 
کشور بوجود آورده است که تصمیمات عمیق تر 
و ســاختاری تر اتخــاذ کنند در غیر این صورت 
بحــران کنونی در حوزه اقتصاد عمیق تر خواهد 

شد.
وی در عین حال این نکته را خاطرنشــان کرد 
که متاســفانه شواهدی برای ایجاد اصالحات 

عمیق نمی بینیم.
دکتر راغفر تاکید کرد: باید اصالحات عمیق تری 
صورت گیرد بنحوی که جهت گیری اقتصادی 
کنونی کشور که عمدتًا ظرف سه دهه گذشته 
حامــی منافع صاحبان ســرمایه و قدرت بوده 

تغییر یابد.
- اگــر در ایــن برهه اصالحات صورت نگیرد 

شــاهد نارضایتی های گسترده خواهیم بود
وی در تشــریح ایــن مســاله ضمــن ارائه 
راهــکار به پیامدهای عــدم انجام اصالحات 
اشــاره و تصریح کرد: منابع باید بین اقشــار 
مختلــف جامعه عادالنه توزیع شــود و برای 

ایــن کار دولــت باید از صاحبان ثروت مالیات 
منصفانه ای دریافت کند و جلوی اتالف منابع 
را در توزیــع منابــع موجود بگیرد و این ها را به 
ســمت فعالیت های تولیدی در داخل هدایت 

کند.
این اقتصاددان در پایان به این پیامدها اشــاره 
کرد و هشدار داد: در غیر این صورت مشکالت 
توزیــع محصول اجتماعی یــا درآمد ملی به 
شدت نابرابرتر خواهد شد و این موضوع قطعًا 
موجب بروز نارضایتی های گســترده در کشور 
خواهد شد و مساله اداره جامعه را با مشکالت 

جدی تری روبرو خواهد کرد.
کمااینکــه در حــال حاضر نیــز دولت خود با 
مشکالت اقتصادی جدی مواجه بوده و ادامه 
تحریم ها به موازات کاهش شدید قیمت نفت 
به علت شــیوع گسترده ویروس کرونا و افت 
تقاضــای جهانی نفت شــرایط بدی را از این 
حیث برای دســتگاه اجرایی ایجاد کرده است 

کــه مقامات صراحتًا به آن اذعان دارند.
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 اقتصاد ایران سال ۱۳98 را با شوک کرونایی به پایان 
می رســاند و شاخص های سال آینده را با شوک های 
حلقه ای )از جمله تحریم ها( در کنار کرونا رقم خواهد 

زد.
بیشــتر سیاســت های اقتصادی و اقدامات مدیریتی 
کشــور دارای محتوای مدیریت حلقه های شــوکی 
اقتصادی و سیاسی بود که پس از اعالم شیوع ویروس 
کرونا در ایران به مدیریت کرونایی رنگ عوض کرد. 
پس از شیوع این ویروس در ایران از هفت همسایه ای 
که با ایران مرز مشــترک زمینی دارند، پنج همســایه 
یعنی عراق، ترکیه، ترکمنستان، افغانستان و پاکستان 
تدابیری را برای محدودیت رفت وآمد با ایران به اجرا 
گذاشتند که از بسته شدن مرزهای زمینی و هوایی تا 
توقف پروازها به مبدأ و مقصد ایران در نوســان بوده 
اســت.از آنجاکه تجارت زمینی ایران با عراق بعد از 
تحریم اهمیت بیشتری پیدا کرده است، بستن مرزها 
یعنی کند شدن تجارت با این کشور و تأثیر آن بر اقتصاد 
کشور. درحقیقت بسته شدن مرز این کشورها، جریان 
ورود ارز به کشور را با چالش روبه رو می کند و از سرعت 
آن می کاهد. همسایگان ایران از جمله بازارهای عمده 
صادراتــی ایران یعنی عراق و ترکیه مرزهای خود را 
بسته اند و سفرهای هوایی را از ایران لغو کرده اند. این 
محدودیت هــا می توانند ماه ها باقی بمانند و اقتصاد 
ایران که نشــانه هایی از بهبود را پس از ۱8 ماه رکود 
عمیق ناشی از تحریم های ترامپ آشکار ساخته بود، 

در معرض خطری جدی تر قرار دهد.
در ســه ماه گذشــته بخش غیرنفتی ایران توانست 
رشدی ۰.9 درصدی داشته باشد و قدری باعث بهبود 
وضعیت اقتصاد ایران شــود. اقتصاد ایران در بخش 
صادرات غیرنفتی از انعطاف پذیری برخوردار شده بود 
که به طور میانگین ماهانه ارزشی ۳.۵ میلیارد دالری 
را شــامل می شــد. صادرات ماهانه به عراق به طور 

میانگین در سال گذشته حدود ۶۵۰ میلیون دالر بود 
و میانگین صادرات به ترکیه در همان بازه زمانی ۴۰۰ 
میلیون دالر. اگر به بررسی آمارها و اطالعات یک ماه 
اخیر بپردازیم می توانیم دریابیم که کاالهای صادراتی 
ایران به چین، افت ۱۰ تا ۲۰ درصدی را تجربه کرده 
است. حال اگر در مقایسه یاد شده حجم کل صادرات 
ایران به چین لحاظ شــود، ضربه ای که در اثر شــیوع 
این بیماری بر پیکره اقتصاد کشور وارد شده، بیش از 

پیش آشکار خواهد شد.
از ســوی دیگر، توجه به این نکته نیز ضروری به نظر 
می رسد که مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی کشور 
بــه چیــن بالغ بر ۱.۵ تا ۲ میلیــارد دالر در ماه برآورد 
می شــود. افت یاد شــده به این معناست که کاهش 
صــادرات به چین، حدود ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلیون دالری 

در ماه از درآمد ارزی کشور می کاهد.
اکنون بخاطر ویروس کرونا، صادرات غیرنفتی ایران 
دیگر قادر به دسترسی به بازارهای منطقه ای نیستند. 
نگرانی هــای اقتصادی در حال حاضر دامن بازارهای 
ارز خارجی را در ایران گرفته است. ریال ایران حدود 
۷ درصد از ارزش خود را از دســت داده اســت. به این 
موضوع اضافه شــدن ایران به فهرســت سیاه اف ای 
تی اف را نیز اضافه کنیم. باید منتظر بی ثباتی بیش تر 
در بازارهای ارزی و رشــد نرخ تورم باشیم. بازرگانان 
ایرانی برای فروش سنتی کاالهای خود در تعطیالت 
نوروزی پیش رو که از ۲۰ مارس آغاز می شود و تا دو 

هفته ادامه دارد، حساب می کردند.
اکنون شــک و تردید در این باره وجود دارد. شــیوع 
ویروس کرونا ســبب می شود افراد از انجام سفرهای 
غیرضــروری و خرید و معامــالت خودداری کرده و 
روند نزولی اقتصاد ایران تشــدید شود. در ساده ترین 
مورد تقاضا برای خدمات شستشوی فرش که بخشی 
از تمیــز کردن خانــه در ایران در ایام بهاری در میان 
خانواده های ایرانی است که پیش از تعطیالت نوروز 
آن را انجام می دهند تا ۴۰ درصد کاهش یافته است.

شــوک کرونایــی، فعالیت هــای اقتصــادی را در 
بخش هــای مختلفــی که با مردم در ارتباط اســت، 
بیشــتر تحــت تأثیر قرار می دهــد و به فعالیت هایی 
نظیر »گردشگری، رستوران داری، ورزشگاه، سینما، 
مراکز خرید، برگزاری همایش ها، سالن های زیبایی، 
هتــل داری، حمل ونقل در حوزه های مختلف زمینی، 
ریلی، هوایی« و سایر مورادی که در آنها اجتماعاتی 

شکل می گیرد، بیشتر لطمه می زند. حال در این میان 
می توان اشــاره کرد بخش عمده ای در اقتصاد که با 
افزایش تقاضا مواجه شــده را باید تجهیزات قرنطینه 

و بهداشتی دانست.
از آنجــا که تولید این محصــوالت نیز نیازمند واردات 
مواد اولیه اســت، امکان افزایش تولید این محصوالت 
با سرعت وجود ندارد. در نتیجه تنها تأثیر قابل توجهی 
بر درآمد و فروش این دســت تولیدکنندگان به صورت 
یک بــاره و در کوتاه مــدت پدید خواهد آمد. از آنجا که 
این ویروس در آســتانه تعطیالت نوروز، همه گیر شده، 
بدون شــک از حجم مســافرت های داخلی و خارجی 
می کاهــد و فعالیت آژانس های گردشــگری و تمامی 
فعاالن صنعت توریســم را تحت تأثیر قرار می دهد. با 
توجــه به اینکــه بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران را 
در ســال های اخیر کســب و کارهای آنالین تشکیل 
می دهند این تحوالت، شــوک کرونایی این بخش را 
نیز با چالش های جدی مواجه کرده اســت به خصوص 
اســتارت آپ های مربوط به مواد غذایی که بیشــترین 
تأثیرپذیری را داشته است. از سوی دیگر از آنجا که حضور 
در مکان هــای عمومی، احتمال ابتال به این ویروس را 
تشدید می کند، سامانه های فروش آنالین بلیط نیز تحت 
تأثیر قرار گرفته اند. همین طور ســامانه فروش آنالین 
بلیط سینما، تئاتر و کنسرت از قطع شدن فروش آنالین 
بلیط از طریق این سامانه به دلیل شیوع ویروس کرونا و 
خسارت ۱۰۰ درصدی بر این کسب وکار داشته است. با 
توجه به مباحث اشاره شده و موارد مذکور قابل طرح است 
که، دولت و بخش خصوصی در کنار اقدامات بهداشتی 
برای ســالمتی بهداشت جسمی و روانی جامعه درگیر 
آخرین حلقه شوک در اقتصاد ایران، در پی تصمیم سازی 
و تصمیم گیری اقدامات حمایتی از بخش خصوصی و 
واحدهای تولیدی کشــور به منظور کاهش آسیب ها و 
چالش های ناشــی از کرونا از جمله؛ تقسط و استمهال 
بدهی هــای ارزی و ریالــی و همینطور مالیاتی و تأمین 
اجتماعی و در ادامه کوتاه کردن مســیر تخصیص ارز 
و امور گمرکی به منظور تأمین مواد اولیه بهداشــتی به 
منظور تولید محصوالت نهایی در داخل با هدف تأمین 
نیازهای اساسی کشور در شرایط حاضر و صادرات این 
محصوالت به کشورهای درگیر این ویروس که بالتبع 

می تواند ارزآوری مناسبی در کشور ایجاد کند.
 * رییس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات 

اتاق ایران

چشم انداز 
شاخص های 

مالی کشور
محمد جعفری *
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در صنایع کشــورهای پیشــرفته تأثیرپذیری از 
شیوع ویروس کرونا با تأخیر در حال ظهور است 
اما در ایران آثار آن با ســرعت نمایان شده است 
و خیلی از کارخانه ها و کســب وکارها برای ادامه 

حیات خود نگرانی های جدی دارند.
مرکــز پژوهش های مجلس در گزارشــی آثار 
اقتصادی کرونا و پیشــنهادهایی برای مدیریت 
تبعات آن را بررســی کرده است. در این گزارش 
آمــده: »اقتصاد ایــران در حالی با معضل کرونا 
مواجه شده که متغیرهای اقتصاد کالن وضعیت 
مناسبی را نشان نمی دادند. براساس اعالم مرکز 
آمار ایران رشد اقتصادی در 9 ماهه نخست سال 
۱۳98، در حدود منفی ۷.۶ درصد و رشد اقتصادی 
بدون نفت نیز تقریبًا صفر بوده است. همچنین، 
نــرخ تــورم نقطه به نقطه نیز در پایان بهمن ماه 
۲۵ درصد بوده اســت. از ســوی دیگر دولت به 
لحاظ منابع در تنگنا قرار دارد و کســری بودجه 
دولت یکی از معضالت مهم اقتصاد ایران برای 

سال ۱۳99 است.«
در چنین شــرایطی، هزینه های تحمیل شده در 
اثر اپیدمی کرونا و همچنین کاهش تولید ناشی 
از آن، می توانــد اقتصــاد را با تورم های باالتر و 
رشــدهای اقتصادی پایین تر مواجه سازد. از بین 
رفتن برخی از مشــاغل و یا کاهش شدید درآمد 
در برخی از بخش ها باعث کاهش رشد اقتصادی 
می شــود و از طرف دیگر، برخی مشــاغل دیگر 
مانند تولیدات مواد بهداشــتی و… در این بازه 

زمانی رشــد باالیی خواهند داشت. )+(
از ســوی دیگر، شــوک ناشی از کرونا، اقتصاد را 
هم با شــوک عرضه و هم با شوک تقاضا مواجه 
می سازد. از یک طرف عرضه نیروی کار کاهش 
یافتــه و از طرف دیگر در تأمین مواد اولیه تولید 
نیز مشــکالتی ایجاد شده است. شوک عرضه، 
شــوک تقاضا را به همراه خواهد داشت. تعطیلی 
کسب وکارها، منجر به تعدیل نیروی کار می شود 
و کاهش درآمد خانوار، کاهش تقاضا را به همراه 
دارد. همچنیــن عدم اطمینان نســبت به آینده، 
خانوار را به تصمیم پس انداز بیشــتر و به تعویق 
انداختن خرید اقالم غیرضروری ترغیب می کند. 
همین امر کاهش تقاضای کل بیشتری را موجب 
می شــود؛ بنابراین انتظار می رود رکود اقتصادی 

ناشــی از شوک ارزی و تحریم ها تشدید شود.
کدام کسب وکارها بیشتر متضرر شدند؟  �

 شــاید به جرأت بتوان گفت که کسب وکارهای 
خدماتی در ایران بیشترین تبعات منفی از شیوع 
ویروس کرونا را بر دوش می کشــند. در بخش 
بازرگانــی نیز، پس از اعمــال مجدد تحریم ها 
توسط امریکا مجاری تجاری ایران بسیار تنگ و 
بخش اعظم ارتباطات اقتصادی کشور به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم از طریق کشورهای منطقه 
برقرار شــده اســت، لذا صادرات فلزات اساسی، 
پتروشیمی، محصوالت کشاورزی و غیره بیشتر 
از مبادی کشــورهای همسایه انجام می گرفت. 
با شــیوع ویروس کرونا در ایران و بســته شدن 

مرزهای هوایی و زمینی کشــورهای همســایه 
به ویــژه عراق، بازرگانی خارجی ایران با چالش 
جدی مواجه شده است. بررسی ها حاکی از افت 
۵۰ الی ۷۰ درصد در تجارت خارجی کشــور بر 

اثر اپیدمی کرونا است.
از آنجــا کــه یکــی از اقدامات ضــروری برای 
پیشــگیری از ابتال بــه ویروس کرونا اجتناب از 
حضور در تجمعات اســت، کسب وکارهایی که 
به نوعی با تجمع پیوند خورده اند مانند ســینما، 
تئاتر، رســتوران ها و… بیشــتر از این مســاله 
متضرر خواهند شــد. در این ایام این گروه ها با 
فقدان مشــتری و کاهش درآمد مواجه شــده اند 
بنابراین کسب وکارهای عمومی با کاهش شدید 
تقاضا مواجه شــده اند که حداقل در کوتاه مدت 
ارزش افــزوده بخش خدمات را به شــدت متأثر 
خواهند کرد. شــدت این تأثیر ۷۰ درصد و دوره 
بازگشــت آن حداقل تا پایان اردیبهشت ماه 99 

پیش بینی می شود.
شــیوع ویروس کرونا نــه تنها از طریق کاهش 
تقاضــای جهانی نفت و در نتیجه کاهش قیمت 
آن، اقتصــاد ایــران را متأثر کــرده که از طریق 
بســته شدن مرزهای کشور و به ویژه مرز عراق 
نیز متضرر شــده است. به عالوه انتشار ویروس 
کرونا در شهرهای بزرگ و تالش برای جلوگیری 
از انتشــار این بیماری ســبب شده تا بسیاری از 
واحدهای اقتصادی و کســب وکارها به کاهش 
ساعت کاری و در برخی از مواقع تعطیلی کامل 

کرونا چقدر اقتصاد ایران را 
کوچک می کند؟

فاطمه قّوتی
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روی آورند که این امرخسارت های مالی زیادی 
را برای بنگاه ها به همراه داشــته است.

انحــالل بنگاه هــای اقتصادی نــه تنها بخش 
تولید را متأثر می ســازد که منجر به بیکار شــدن 
بخــش عظیمــی از نیروی کار شــاغل در این 
بخش ها می شــود. بر اســاس گزارشی که اتاق 
بازرگانی اصفهان تهیه کرده زیان تحمیل شــده 
به اقتصاد کشــور در اثر شــیوع ویروس کرونا 
در قالب ســه سناریو خوشــبینانه، واقع بینانه و 
بدبینانه برآورد شــده اســت. این زیان براساس 
سناریوی خوشــبینانه ۳۱۲ هزار و ۴۴۰ میلیارد 
تومان، ســناریوی واقع بینانه ۴۲9 هزار و ۲۰۷ 
میلیارد تومان و ســناریوی بدبینانه ۵۴۲ هزار و 
8۱8 میلیــارد تومان خواهد بود. این ارقام حاکی 
از آن اســت که براساس ســه سناریو ارائه شده 
زیان وارده به اقتصاد کشــور به میزان 9 درصد، 
۱۳ درصــد و ۱۷ درصــد از تولید ناخالص داخلی 

سال 98 خواهد بود.
راهکارهایی برای کاهش آسیب کرونا  �

در شرایطی که دولت با تنگنای مالی مواجه بوده 
و عالوه بر کاهش درآمدهای ناشــی از تحریم 
و کاهــش قیمت نفــت و فرآورده های نفتی، با 
افزایش هزینه های بهداشــتی و درمانی ناشی از 
کرونا نیز روبه رو است، منابع برای سیاست های 
حمایتی به شــدت محدود است. از این رو بسیار 
مهم است که سیاست های حمایتی، بهینه اتخاذ 
شده و از اجرای سیاست های حمایتی کور )نظیر 
تخصیص ارز ترجیحی به برخی کاالها( اجتناب 
شــود، زیرا به احتمال قوی، این منابع با هزینه 
تورم تأمین شــده اند. بر این اساس سیاست های 
افزایــش تقاضــای کل از طریــق جلوگیری از 
کاهش اشــتغال و درآمد خانوار باید در اولویت 

قرار گیرند.
در گزارش اتاق بازرگانی اصفهان آمده که برای 
کاهش آســیب های ناشــی از اپیدمی کرونا دو 
راهکار اصلی شــامل تأمین نقدینگی و تحریک 
تقاضا پیشــنهاد می شــود. تجربه نشان داده که 
سیاســت های حمایــت مالی و پولــی دولت از 
بنگاه ها به دلیل ســاختار غیرچابک و غیرشفاف 

نظام بانکی کشور موفق نبوده، لذا باید به صورت 
اضطراری از راه حل هایی اســتفاده کرد که این 
تســهیالت به نســبت عملکرد واحدهای فعال 

تعلق گیرد تا خلل نقدینگی جبران شــود.
دولت در بسته حمایتی خود می تواند برنامه هایی 
چــون تأمیــن نقدینگی بــرای بنگاه ها، اعمال 
تمهیداتی مانند تنفس پرداخت مالیات بر ارزش 
افــزوده، مالیات تکلیفــی، بیمه و قبوض انرژی 
مانند آب، برق و گاز از خرداد ماه 99 به مدت یک 
سال و وصول آنها در سال ۱۴۰۰ در نظر بگیرد.

همچنین برنامه های حفظ اشتغال و عدم تعدیل 
نیرو توسط بنگاه ها مانند پرداخت معادل حداقل 
تعداد حقوق پرســنل اســفند 98 تا ســقف مبلغ 
۲ میلیــون و ۵۰۰ هزار تومان توســط دولت به 
بنگاه های آســیب دیده به شــرط حفظ اشتغال 
طــی فروردین، اردیبهشــت و خرداد و اعطای 
تســهیالت ســرمایه در گردش معادل فروش 
اعالمــی در اظهارنامه فصل ســوم ســال 98 
می تواند راهگشــا باشــد. از سویی الزم است تا 
با بســته های حمایتی، تقاضای داخلی را تشویق 
کرده تا برای پاســخ به این تقاضا، تولید کشــور 
نیز شرایط رشد و شکوفایی پیدا کند. به عبارتی 

جبــران تولید ناخالص داخلی و کاهش صادرات 
غیرنفتــی با اســتفاده از ظرفیت جامعه مصرفی 
و جوان کشــور از طریق تســهیل اعتبار خریدار 
و تســهیل و ترتیــب ازدواج و مســکن جوانان 

امکان پذیر است.
تحلیــل مک کنــزی از تأثیــر کرونا بر   �

کسب وکارهای جهان
بانک توســعه آســیایی سه سناریو مختلف را در 
رابطه با هزینه مقابله با شــیوع ویروس کرونا و 
همچنیــن زیان ناشــی از آن پیش بینی و اعالم 
کرده که در صورت تداوم شــش ماهه شــیوع 
کرونــا، این ویــروس احتمــااًل ۳۴۶.9 میلیارد 
دالر بــه اقتصاد جهان ضربه خواهد زد. بنابراین 
گــزارش، بهترین ســناریوی ممکن ضرر ۷۶.۶ 
میلیــارد دالری جهان در صورت تداوم دو ماهه 
ویروس اســت. همچنین ضــرر ۱۵۵.9 میلیارد 
دالری برای تداوم سه ماهه و ضرر ۳۴۶.9 میلیارد 
دالری در صورت ادامه شش ماهه این ویروس 

پیش بینی شده است. )+(
بنابراین تخمین زده می شــود، رشــد اقتصادی 
امسال در کشورهای در حال توسعه آسیا و جهان 
به دلیل شیوع این بیماری کاهش یابد. در هر سه 
این سناریوها ضرر چین دو سوم کل ضرر جهانی 
خواهد بود. ســایر کشورهای جهان نیز به میزان 

برابری از ویروس کرونا متضرر خواهند شــد.
انتشــار کرونا در چین، منجر به اولین اقدام های 
محدودکننــده اقتصادی شــده اســت و برآورد 
می شود رشد اقتصادی چین از رقم شش درصد 
بــه ۴.۵ درصــد کاهش یابد که به معنی کاهش 
تقاضــای کل در جهان اســت. کاهش تقاضا و 
کاهش رشد اقتصاد جهان منجر به کاهش تقاضا 
برای نهاده های تولید، از جمله نفت خام و فلزات 

شده است.
در طرف عرضه نیز اقتصاد با فشار کاهشی روبرو 
اســت. با مختل شــدن تجارت بین الملل و حتی 
حمل ونقل داخلی، زنجیره ارزش طیف وســیعی 
از محصوالت دچار اختالل شده و ظرفیت تولید 
واحدها به دلیل عدم دسترسی به نهاده ها کاهش 

می یابد.

در شــرایطی که دولت بــا تنگنای مالی 
مواجه بوده و عالوه بر کاهش درآمدهای 
ناشــی از تحریــم و کاهش قیمت نفت و 
فرآورده های نفتی، با افزایش هزینه های 
بهداشــتی و درمانی ناشــی از کرونا نیز 
روبه رو اســت، منابع برای سیاست های 
حمایتی به شــدت محدود است. از این 
رو بســیار مهم اســت که سیاست های 
حمایتــی، بهینه اتخاذ شــده و از اجرای 
سیاســت های حمایتــی کــور )نظیــر 
تخصیــص ارز ترجیحی به برخی کاالها( 

اجتناب شود.



نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ اسفند ماه 1398 / شماره 3647

Bilingual Economic Monthly  

در صــورت ادامه دار بــودن فراگیری کرونا در 
چند ماه آینده، می توان رکود معامالتی سنگین، 
کاهــش موقــت و انــدک قیمت ها و پس از آن 
وقوع رکود تورمی قابل توجه در بازار مســکن 

را انتظار داشت.
شــیوع یک ویروس ناشــناخته و در نوع خود 
کم نظیر در گوشــه ای از دنیا به ســرعت تمامی 
وجوه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشــی و 
حتی سیاســی کل دنیا را به چالش کشــید و به 
مــرور تبدیل به یک بحران بزرگ و کم ســابقه 
شــد که ابعاد آن حتی به درســتی قابل تخمین 
نیست. کشور ما که برای مدت ها با چالش های 
بزرگــی دســت و پنجه نرم می کــرد به یکباره 
زودتر از بسیاری از کشورهای دیگر چنان درگیر 
ایــن ویروس و بیماری فراگیر شــد که تمامی 

ابرچالش های قبلی تحت شــعاع قرار گرفت.
از اوایل اســفندماه کــه ورود ویروس کرونا به 
کشــور به طور رســمی اعالم شــد، بسیاری از 

کســب وکارها با مشــکالت جدی مواجه شدند 
و فضای نااطمینانی در اقتصاد کشــور بیش از 
پیش شــد. شوک اقتصادی این بیماری فقط از 
ســمت عرضه و یا فقط از ســمت تقاضا نبود و 
هر دو ســمت را به شــدت درگیر کرد. در سمت 
عرضه، فعالیت نیروی کار محدود شده و حمل و 
نقل مواد اولیه، کاالهای واسطه و حتی تولیدات 
نهایی به سختی انجام می شود. در سمت تقاضا 
نیز فعاًل اولویت اول مردم ســالمت اســت و از 
این رو اســتفاده از بســیاری از کاالها و خدمات 

در چنین شرایطی معنا ندارد.
بــه طور کلی می توان گفت که ســبد مصرفی 
خانوار دچار تغییر ســاختاری بزرگی شــده که 
معلوم نیست حتی پس از اتمام بحران به حالت 
قبل بازگردد. با کاهش تولید و افزایش ســطح 
بیکاری، گردش مالی و اعتباری نیز دچار مشکل 
می شــود و ســرمایه گذاری افت می کند که در 
نتیجه شــوک سمت عرضه را شدت می بخشد. 

بــا تغییراتی به این وســعت و شــدت، حتی با 
فرض بازگشــت به شــرایط عــادی هم نتوان 
شــرایط بازارهــا در چند ماه آینــده را با همان 
اصول و فروض قبلی بررســی کرد، چه برسد به 
آنکه حتی نمی دانیم اوج فراگیری و گســترش 

ویروس چه زمانی خواهد بود.
امــا می تــوان گفت که هر چه بــازه زمانی این 
شــرایط طوالنی تر شــود، بیکاری بیشتر، تولید 
کمتر، خســارات اقتصــادی هنگفت تر، و تغییر 
ســاختاری بازارها و حتی تغییر الگوی رفتاری 

افــراد و خانوارها عمیق تر خواهد بود.
تأثیر کرونا بر بازار مسکن

تأثیــر کرونــا بر بازارهــا و بخش های مختلف 
اقتصادی متفاوت اســت. هر چه کاال یا خدمات 
در این بازارها نیاز بیشتری به حمل و نقل مواد 
و وسایل و به خصوص واردات نهاده های تولید 
از کشــورهای خارجی داشته باشد، هر چه تولید 
به حضور نیروی کار در محل کار بیشتر وابسته 
باشــد و امکان دورکاری کمتر باشــد، و هر چه 
نیــاز مالــی برای تولید به منابــع خارج از بنگاه 
بیشــتر باشد، آســیب پذیری آن در این شریط 

بیشتر خواهد بود.
با این اوصاف بازار مســکن از جمله بخش هایی 
اســت که تأثیرپذیری زیــادی از بحران فعلی 
می گیــرد. ماهیــت عرضه در بازار مســکن به 
گونه ای اســت کــه نه تنها نیاز بــه جابه جایی 
گســترده و پرتعداد نهاده های تولید دارد، بلکه 
دورکاری در آن مفهومــی نــدارد و قطعًا نقش 
منابع مالی بیرونی نیز در آن پررنگ است. سمت 
تقاضای بازار مســکن نیز تا حدود بسیار زیادی 

آینده بازار مسکن در سایه کرونا

محمد کوثری
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مســتلزم حضور فیزیکی متقاضی برای انتخاب 
و انجــام فرآیندهــای زمان بــر و پرتعداد خرید 
اســت که امکان پذیری آن را در چنین شرایطی 
زیر ســؤال می برد. بنابراین تغییر و تحوالت در 
بازار مســکن می تواند حتی چشمگیرتر از سایر 

بخش ها باشد.
چنانکه در نمودار زیر مشــاهده می شود، قیمت 
یک متر مربع واحد مســکونی معامله شــده در 
تهران در اسفندماه سال گذشته به طور متوسط 
در حدود ۱۶ میلیون تومان بود. قیمت مسکن در 
اســفند ۱۳98 نزدیک به 9 درصد از بهمن ماه و 
حدود ۴۲ درصد از اسفند ۱۳9۷ باالتر بود. البته 
قیمت مســکن در تهران نرخ رشد نقطه به نقطه 
۱۱۲ درصد را هم در اردیبهشــت ۱۳98 تجربه 
کرد، اما برای چند ماهی این رشــد کم رمق شد.

 افت نرخ رشد قیمت مسکن طی ماه های میانی 
ســال 98 بازتابی از کاهش استقبال متقاضیان 
خرید از این بازار بود که خود را در افت شــدید 
تعداد معامالت نشان داد. با این حال حجم باالی 
نقدینگی و نوســانات بازار ارز باعث شــد تا بازار 
مسکن در انتهای سال گذشته با تقاضای نسبتًا 
باال مواجه شــود. تعداد معامالت که در شهریور 
۱۳98 تا زیر ۳ هزار نیز افت کرده بود در بهمن 
به بیش از ۱۳ هزار رســید. از اوایل اســفندماه 
خبر ورود ویروس کرونا به کشور به طور رسمی 
اعالم و بــه مرور بحث فاصله گذاری اجتماعی 
مطرح شــد که در نتیجه جست وجو برای خرید 

مسکن را مشکل کرد.
با این حال بســیاری از توافق ها که در یکی دو 
ماه گذشــته به نتیجه رســیده بود در اســفند به 
ثبت رســید و در نهایت در این ماه نیز حدود ۱۰ 
هــزار معامله انجام گرفت. اگرچه هر ســال به 
علت تعطیالت نوروز معامالت در فروردین افت 
قابل توجهی دارد،  در فروردین امســال شرایط 
بحرانــی ویروس هم مزید بر علت شــد تا تنها 
۱۲۰۰ معامله واحد مســکونی در تهران به ثبت 

برســد که در نوع خود بی سابقه بود.
در ســمت عرضــه و ساخت وســاز واحدهای 
جدیــد هم شــرایط بهتر از ایــن نبود. در فرایند 

ســاخت ســاختمان حضور فیزیکی نیروی کار 
اجتناب ناپذیر اســت و فاصله گذاری اجتماعی یا 
فیزیکی در هنگام کار عماًل امکان پذیر نیســت.

همچنیــن، به دلیل کار بــا مصالح و ابزارآالت 
متعــدد و فضای کاری غیرایمن، رعایت اصول 
بهداشــتی نیروی کار ساختمانی معنای چندانی 
ندارد و در نتیجه کارگران ساختمانی در صورت 
فعالیت ریسک بزرگی را از لحاظ ابتال به ویروس 
خواهند داشت. عالوه بر این، از آنجا که ساخت 
مســکن نیازمند تعداد پرشــماری از نهاده های 
تولید مثل مصالح و تجهیزات ســاختمانی است، 
تأمین آنها نیز با چالش بسیار جدی مواجه است.

بســیاری از این نهادها خود با توقف یا کاهش 
تولید همراه شــده اند و حتی اگر تولید هم شوند 
حمل و نقل آنها با مشکل و قطعًا هزینه باالتری 
همراه است. این شرایط به مراتب برای کاالهای 
وارداتــی و تجهیزاتــی که تا قبل از این از خارج 
وارد می شــده سخت تر نیز خواهد بود. بنابراین 
عرضه واحدهای نوســاز و ساخت وساز مسکن 
نیز با شــوک قابل توجهی مواجه شــده اســت 
که تکمیل ســاختمان های نیمه کاره و شــروع 

پروژه هــای جدید را با ابهام مواجه می کند.
آینده بازار  �

اگرچه از ابتدای اردیبهشت ماه محدودیت های 
رســمی برای کسب وکارها ســبک تر شده، اما 
همچنان ســایه ســنگین کرونا بر اقتصاد وجود 
دارد. حتــی ممکن اســت کاهش محدودیت ها 
به شــیوع گســترده تر ویروس منجر شود و به 
ناچــار محدودیت ها قبلــی برگردد. بنابراین در 
بــازار مســکن به احتمال زیــاد افت معامالت 
ادامــه دار خواهد بود که می تواند در کوتاه مدت 
روند صعودی قیمت ها را کند کرده و حتی روند 
نزولــی هر چنــد خفیفی در قیمــت واحدهای 
مســکونی )و به طور خاص واحدهای تجاری( 

به دنبال داشته باشد.
امــا به مرور تــورم عمومی قیمت هــا در بازار 
مســکن نیــز نمایــان خواهد شــد و نقدینگی 
در اقتصــاد بــا تأخیر وارد ایــن بازار هم خواهد 
شــد. این در شــرایطی اســت که چنانچه گفته 

شــد ساخت وســاز و عرضه واحدهای جدید نیز 
افــت قابل توجهی داشــته کــه این موضوع به 
مــرور خود را در بازار نشــان خواهد داد. کمبود 
عرضه و افزایش هزینه های ســاخت به معنای 
فشــار ســمت عرضه برای افزایش قیمت است 
که احتمااًل بیشــتر با تقاضای ســرمایه گذاری 

همراه خواهند شد.
بــا این حال تقاضای مســکن نه تنها همچنان 
مشــکالت قبلی را از نظر جست وجوی فیزیکی 
خواهد داشــت بلکه معضــل تأمین مالی نیز به 
آن اضافــه خواهد شــد. از یــک طرف درآمد و 
حتی پس انداز بسیاری از خانوارها کاهش جدی 
خواهد داشت و از طرف دیگر اعتباردهی بانک ها 
و مؤسسات مالی هم در چنین شرایطی با چالش 
روبــه رو خواهــد بود که هر دو باعث افت تقاضا 
می شود. در نتیجه با اطالعات فعلی، در صورت 
ادامــه دار بودن فراگیری کرونا در چند ماه آینده 
می توان یک رکود معامالتی ســنگین، کاهش 
موقت و خفیف قیمت ها و پس از آن وقوع رکود 
تورمی قابل توجه در بازار مســکن را به عنوان 

محتمل ترین ســناریوی ممکن انتظار داشت.

اگرچه از ابتدای اردیبهشت ماه محدودیت های 
رســمی برای کسب وکارها سبک تر شده، اما 
همچنان ســایه سنگین کرونا بر اقتصاد وجود 
دارد. حتی ممکن است کاهش محدودیت ها به 
شیوع گسترده تر ویروس منجر شود و به ناچار 
محدودیت هــا قبلی برگردد. بنابراین در بازار 
مسکن به احتمال زیاد افت معامالت ادامه دار 
خواهــد بود که می توانــد در کوتاه مدت روند 
صعودی قیمت ها را کند کرده و حتی روند نزولی 
هر چند خفیفی در قیمت واحدهای مســکونی 
)و بــه طور خاص واحدهای تجاری( به دنبال 

داشته باشد.



اقتصاد دوره پســاکرونا 
فرصت هــا و تهدیدهای 
زیــای بــرای اقتصاد 
دنبال  بــه  کشــورها 
خواهد داشــت. مهم-

ترین فرصت مغتنم در 
پساکرونا، سرعت  دوره 
اقتصاد  رشــد  گرفتــن 
دیجیتــال و افزایش نفوذ 

آن در اقتصاد کشورهاست.
شیوع ویروس کرونا در کنار آثار و 
تبعات آن بر سالمت انسان ها، بر اقتصاد 
کشورها نیز تبعات زیادی به دنبال داشته است بگونه 
ای که تبعات اقتصادی ناشی از شیوع این ویروس، 
تقریبًا تمام کشورهای جهان را با خود درگیر کرده 
است. پیش بینی های متعددی از وضعیت اقتصادی 
کشور در دوره پساکرونا وجود دارد که بیشتر آنها بر 
کاهش رشــد اقتصادی، افزایش بیکاری و فقر در 
جوامع متمرکز هستند. در کنار این تبعات یادشده، 
اقتصاد پســاکرونا به نظر می رسد اقتصاد متفاوتی 
خواهــد بود که اختالف معناداری بین مؤلفه های 
اقتصاد پساکرونا و اقتصاد قبل از کرونا وجود خواهد 
داشت. در این راستا، تالش می شود در این نوشتار 
به برخی از مؤلفه های اقتصاد پساکرونا اشاره شود 
و بــا توجــه به این مؤلفه ها، چالش آتی پیش روی 

اقتصاد کشور، بحث و بررسی شود.
مؤلفه های اقتصاد پساکرونا  �

در یک نگاه می توان اقتصاد پســاکرونا را به مانند 
اقتصاد پساطاعون سیاه در اواسط قرن ۱۴ میالدی 
دانســت. اپیدمی این بیماری در اواســط قرن ۱۴ 
در تمام کشــورهای اروپایی مشاهده شد و تبعات 
ویرانگری به لحاظ مرگ و میر در جهان داشــت. 
تخمین زده می شود یک سوم جمعیت ایران در آن 
زمان در نتیجه اپیدمی این بیماری کشــته شدند. 
تبعات مرگ و میر ناشی از شیوع ویروس کرونا در 
مقایسه با شیوع طاعون سیاه بسیار اندک است، اما 

نکته مهم در خصوص تحوالت اقتصاد پساطاعون 
اســت که می تواند برای اقتصاد پســاکرونا نیز در 

اقتصادهای جهان، قابل کاربرد باشد.
در دوره پســاطاعون، ســاختار اقتصادی بیشــتر 
کشورها دگرگون شد و اختالف رشد و توسعه بین 
کشــورهای جهان و حتی در بین کشورهای یک 
منطقه نیز بیش از پیش افزایش یافت. برای نمونه، 
رشد و توسعه کشورهای اروپای شرقی با کشورهای 
اروپای غربی در دوره قبل از شیوع طاعون چندان 
قابل توجه نبود، اما در دوره پســاطاعون، اختالف 
بین این دو گروه از کشورها افزایش یافت و امروزه 
نیز این شــکاف در رشــد و توسعه کشورهای این 
منطقه، مشاهده می شود. البته نباید فراموش کرد 
که علت افزایش شکاف در رشد و توسعه اقتصادی 
کشــورها، تنها ناشی از شیوع طاعون سیاه نبوده، 
بلکه شــیوع طاعون سیاه، آغازگر این شکاف بین 

کشورها بوده است.
در دوره پساطاعون بیشتر کشورهایی که توانستند 
رشد و توسعه باالیی را تجربه کنند و اختالف خود 
را با سایر کشورها، افزایش دهند، کشورهایی بودند 
که رشــدهای اقتصــادی مبتنی بر علم و فناوری 
را دنبال کردند. بررســی تاریخ اقتصادی کشورها 
در این دوره نشــان می دهد اختراعات صنعتی در 
دوره پســاطاعون بیشــتر مورد توجه قرار گرفت و 
کشــورهایی که از این اختراعات در راســتای رشد 
و توســعه اقتصادی خود بهره گرفتند، کشورهای 
موفقی بودند. نمونه این کشــورها بریتانیا و آلمان 
هستند. کشورهای یادشده برخالف سایر کشورها، 
با حمایت ویژه از توسعه علم و فناوری، مسیرهای 
رشــد و توســعه را با سرعت بیشتری در مقایسه با 
ســایر کشورها طی کردند و این امر، افزایش رفاه 
اقتصادی را نیز برای آنها به دنبال داشت. در حالی 
که سایر کشورها از جمله کشورهای اروپای شرقی، 
همان مسیر گذشته را دنبال کردند و اقتصاد سنتی 
خودشــان را مبنای رشــد و توسعه اقتصادی قرار 
دادنــد. نتیجه این تالش ها، افزایش اختالف بین 

رشد و توسعه اقتصادی در بین کشورهای اروپای 
غربی و شرقی شد.

بــا نگاهی بــه این تاریخ اقتصادی در قرن ۱۴ بعد 
از شیوع طاعون سیاه، در خصوص دوره پساکرونا 
نیز می توان برخی پیش بینی ها انجام داد. در دوره 
پساکرونا، بیشتر اندیشمندان بر این اعتقاد هستند 
که اقتصاد کشورها به دوره قبل از شیوع این ویروس 
برنخواهد گشت. از این رو، اقتصاد کشورها در دوره 
پســاکرونا متفــاوت از اقتصاد قبل از این ویروس 
خواهد بود. با توجه به پیشــرفت علم و فناوری به 
ویژه در اواخر قرن بیســتم و قرن بیســت و یکم، 
می توان پیش بینی کرد که دوره پساکرونا همانند 
دوره پســاطاعون منجر به شکل گیری شکاف در 
رشــد و توسعه اقتصادی کشورهای جهان خواهد 

شد.
در دوره پســاکرونا، کشورهایی که سرمایه گذاری 
ویژه در توسعه و بکارگیری علم، فناوری و نوآوری 
انجام داده اند، مســیر رشــد و توســعه متفاوتی از 
کشورهایی خواهند داشت که سرمایه گذاری آنها 
در حوزه علم، فناوری و نوآوری اندک بوده اســت. 
به گونه ای که این اختالف در ســرمایه گذاری و 
توجه به جایگاه علم، فناوری و نوآوری در اقتصادها، 
می تواند منجر به شکل گیری قدرت های جدید در 
اقتصاد جهانی از یک سو و افول قدرت های سابق 
حتی در بین کشــورهای اروپای غربی شود. پیش 
بینی می شود دوره پساکرونا فرصت بسیار مغتنمی 
ایجاد کرده است که کشورهای دارای علم، فناوری 
و نوآوری جهش های رشد و توسعه اقتصادی خود را 
در مقایسه با سایر کشورها به دست آورند. در سوی 
مقابل، کشورهایی که به علم، فناوری و نوآوری در 
اقتصاد توجه ویژه ای نداشته اند، در مسیر افول قرار 
گرفته و شــکاف رشد و توسعه اقتصادی باالیی با 

کشورهای یادشده، تجربه خواهند کرد.
پدیده یادشــده، در اقتصاد دوره پساکرونا، احتمال 
رخداد باالیی دارد. اقتصاد پســاکرونا، ویژگی های 
متفاوتی در مقایســه با اقتصاد قبل از کرونا خواهد 
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سجاد برخورداری * 

جوالن 
اقتصاد 

دیجیتال 
در عصر 
پساکرونا



داشــت که دستیابی به جهش های اقتصادی برای 
کشورهای سرمایه گذار در علم، فناوری و نوآوری را 
تسهیل می کند. از مهم ترین مشخصه های اقتصاد 

پساکرونا می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- دیجیتالی شدن اقتصاد

بعد از انقالب صنعتی و انقالب اطالعاتی، رشــد 
اینترنــت از دهــه ۱99۰ و در نتیجه آن توســعه 
ارتباطات و اطالعات موجب شــد تا تحول بزرگی 
در فناوری هــا در آینده نزدیک قابل تصور باشــد. 
بــه گونه ای که امروزه انقالب دیجبتال به عنوان 
واژه کلیــدی در تحــوالت جهانی مورد تاکید قرار 
گرفته و این انقالب، بر زندگی وجامعه کشــورها، 
تأثیر داشــته است. رشد روز افزون تکنولوژی های 
ارتباطات و اطالعات موجب شده تا اقتصاد کشورها 
نیز متحول گشــته و بیش از گذشــته در راستای 
دیجیتالــی شــدن حرکت کنند. دوره پســاکرونا 
فرصت بســیار مغتنمی برای رشــد باالی اقتصاد 
دیجیتال فراهم کرده اســت. از جمله فناوری های 
این حوزه می توان به فناوری های بالکچین، پرینت 
ســه بعدی، اینترنت اشیا، رایانش ابری، روباتیک 
و هوش مصنوعی اشــاره کرد. هر چند بکارگیری 
این فناوری ها در اقتصاد دیجیتال از ســوی برخی 
از کشــورها مورد توجه قرار گرفته اســت، اما دوره 
پســاکرونا، اقتصاد کشــورها را به ســمت اقتصاد 
دیجیتــال ملزم می کند. از این رو، کشــورهایی که 
سرمایه گذاری های کالن در توسعه و به کارگیری 
فناوری های اقتصاد دیجیتال داشته اند، مسیرهای 
هموار در رشــد و توسعه اقتصادی تجربه خواهند 

کرد.
۲- کاهش سهم اشتغال های سنتی

بــا توجــه به تحول در اقتصاد دوره پســاکرونا در 
کشــورهای جهان، مشاغل مبتنی بر اقتصادهای 
ســنتی با تهدید جدی مواجه خواهند شد. بسیاری 
از این مشــاغل، دیگر در اقتصاد جدید جایگاهی 
نداشــته و از بین خواهند رفت. اقتصادهای مبتنی 
بــر اقتصاد دیجیتال، دیگر نیــازی به نیروی کار 
همانند دوره قبل کرونا نخواهد داشــت و این امر، 
بیشــتر مشاغلی که با اقتصاد دیجیتال انطباق پیدا 
نکنند را با رکود مواجه کرده و حتی دســتمزد این 

مشاغل نیز کاهش خواهد یافت.
۳- نقش برجسته نیروی کار آموزش دیده

اقتصادهای قبل از کرونا برای تمام اقشــار نیروی 
کار از نیروی کار ســاده تا نیروی کار ماهر، توان 
ایجاد شغل داشتند، به گونه ای که یادگیری مهارت 
و کسب دانش تنها در حوزه های محدودی از اقتصاد 
بــه عنوان یک الزام کلیدی به شــمار می آمد، اما 
اقتصاد پســاکرونا، تحول بزرگــی در نیروی کار 
ایجــاد کرده و فرصت های شــغلی را به ســمت 
نیروی کار ماهر هدایت خواهد کرد. چنین تحولی 
از یکســو به ط وری نیروی کار در اقتصاد کشورها 
را افزایش داده و از ســوی دیگر، دســتمزد نیروی 
کار را افزایش خواهد داد. نکته مهم، تهدید جدی 
بــرای اقتصادهایی اســت که تربیت نیروی کاهر 
ماهــر را در اولویت قــرار نمی دهند. این در حالی 
اســت که اقتصادهــای دارای نظام تربیت نیروی 
کار متخصــص، نه تنهــا تولیدات با ارزش افزوده 
باال را خواهند داشــت بلکه نیروی کار مســلط بر 

اقتصاد کشورها نیز خواهند بود.
۴- نقش برجسته علم، فناوری و نوآوری

در اقتصاد پیش از کرونا، کشــورهای صاحب علم، 
فناوری و نوآوری جزء کشــورهای پیشرو و توسعه 

یافته نیز به شــمار می آمدند، اما در دوره پساکرونا، 
نقش علم، فناوری و نوآوری در مقایســه با دوره 
قبــل از کرونا، در ارزش آفرینی و توان رقابت بین 
کشــورها افزایش خواهد یافت. کشورهایی که در 
خصوص علم، فناوری و نوآوری ســرمایه گذاری 
کرده اند و مسیرهای دانش بنیان شدن اقتصاد را 
فراهم کرده اند، با جهش در رشد اقتصادی مواجه 
شده و با اختالف فاحش در مقایسه با سایر کشورها، 
قرار خواهند گرفت. حتی رخداد این پدیده، ممکن 
است برخی از اقتصادهای توسعه یافته فعلی را نیز 
به چالش بکشــد و کشــورهای نوظهور در عرصه 
علــم، فناوری و نوآوری، نقش مســلط در اقتصاد 

جهان پساکرونا داشته باشند.
با توجه به ویژگی های یادشــده، مشــاهده می شود 
اقتصاد دوره پســاکرونا فرصت هــا و تهدیدهای 
زیای برای اقتصاد کشــورها بدنبال خواهد داشت. 
مهم تریــن فرصــت مغتنم در دوره پســاکرونا، 
ســرعت گرفتن رشــد اقتصاد دیجیتال و افزایش 
نفوذ آن در اقتصاد کشــورها است. کشورهایی که 
در مســیر دیجیتالی شدن اقتصاد گام برداشته اند 
یا برنامه های مشــخص و معینی برای دیجیتالی 
شدن اقتصاد دارند، قطعًا در این مسیر موفق شده 
و می توانند جهش رشد و توسعه اقتصادی را تجربه 
کنند. برای چنین کشورهایی، دوره پساکرونا، دوره 
فرصت برای اقتصاد به شــمار می آید. در ســوی 
مقابل، کشــورهایی که در فضای دیجیتالی شدن 
اقتصاد تالشــی نکرده اند یا گام های حرکت آنها 
کُند است، در دوره پساکرونا با تهدید جدی مواجه 
خواهند شد و شکاف رشد و توسعه آنها با کشورهای 
گروه اول در مقایســه با دوره قبل از کرونا، بیشــتر 
خواهد شــد. از این رو، ضروری اســت از این نگاه، 
برنامه های تحــول در اقتصاد ایران مورد ارزیابی 
قرار گرفته و برنامه های حرکت به ســمت اقتصاد 
دیجیتال و اقتصاد دانش بنیان، بیش از پیش مورد 
توجه قرار گیرد. در صورت تأخیر در حرکت در این 
مسیر، شکاف رشد و توسعه کشور در مقایسه با سایر 
کشورها و حتی کشورها همسایه، بیشتر خواهد شد.

* عضو هیات علمی دانشــکده اقتصاد دانشــگاه 
تهران
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بــا توجــه به تحــول در اقتصــاد دوره 
پســاکرونا در کشورهای جهان، مشاغل 
مبتنی بــر اقتصادهای ســنتی با تهدید 
جدی مواجه خواهند شــد. بسیاری از این 
مشاغل، دیگر در اقتصاد جدید جایگاهی 
نداشته و از بین خواهند رفت. اقتصادهای 
مبتنــی بر اقتصاد دیجیتال، دیگر نیازی به 
نیروی کار همانند دوره قبل کرونا نخواهد 
داشــت و این امر، بیشــتر مشاغلی که با 
اقتصاد دیجیتــال انطباق پیدا نکنند را با 
رکــود مواجه کرده و حتی دســتمزد این 

مشاغل نیز کاهش خواهد یافت.



طی یک فرآیند تکاملی و جانشینی بلندمدت، فئودالیسم اروپایی به تدریج 
با شــکل جدیدی از روابط و نهادهای مبتنی بر رقابت و بازار آزاد جایگزین 
شــد. بنیان گذاری نهادهای اقتصادی نظام ســرمایه داری نظیر بانک ها و 
تجارتخانه ها در ایتالیا و سپس سایر مناطق اروپا، توسعه دریانوردی، تجارت 
و بازرگانی، شکل گیری دولت های ملی و کاهش قدرت اشراف و قدرت های 
محلی، ایجاد پیشــرفت های فنی در نظام تولید، ایجاد بازار کار، رنســانس 
فکری و توســعه علوم جدید و مواردی از این دســت، بخشی از فرآیند گذار 
به نظام ســرمایه داری بود. اما در کنار تمامی این موارد، مورخان معتقدند 
که شــیوع طاعون در اروپا در فاصله ســال های ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۰ میالدی نیز 
نقش مهمی در تســریع این فرآیند داشــته و فضای مناسبی را در اروپا برای 

بنیان گذاری یک نظم جمعی جدید مهیا کرده است.
طاعون یا مرگ سیاه که احتمااًل از بنادر تجاری جنوا در ایتالیا به اروپا وارد 
شــده بود، با ســرعت بســیار زیاد در شهرهای پرجمعیت آن دوران منتشر و 
طی چندماه تا شمال قاره کشیده شد. بیماری در کمتر از چهار سال بیش از 
یک-چهارم جمعیت قاره اروپا را به کام مرگ فرستاد. افزایش هزینه های 
مقابلــه بــا بیماری از یک طرف و کاهش درآمدهای تجاری از طرف دیگر، 
باعث شــد که وضع اقتصادی ناگواری در بســیاری از شــهرها ایجاد شود. 
مرگ ومیر و مهاجرت ناشــی از بیماری موجب شــده بود که بســیاری از 
محصوالت کشاورزی برداشت نشوند و قحطی رواج یابد. در دوره بیماری 
شــمار زیادی از ســرف ها )غالمان(، کشاورزان و صنعتگران از بین رفتند، 
نیروی کار به شدت کاهش یافت، تقاضا برای برخی کاالها و خدمات ضروری 
افزایش و برای برخی دیگر از کاالها و خدمات به شدت کاهش یافت، میراث 
بدون وارث و بدهی و بهره مالکانه پرداخت نشــده بســیار زیادی از مردگان 
باقــی مانــد و با کاهش قــدرت نهادهای نظامی و انتظامی، اموال و امالک 
بسیار زیادی به صورت قهری تصرف شد. از آنجا که جامعه آن دوران هیچ 
ابزاری برای کنترل و یا حتی شــناخت بیماری نداشــت، خرافات در میان 
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جهان پساکرونا

آیا بیماری کرونا که شبیه به طاعون ایتالیا را به شدت 
درگیــر کرده می تواند اثرات مشــهودی بر نظم های 
جهانی داشــته باشــد و جهان پســاکرونا متفاوت از 

شرایط فعلی خواهد بود؟
تا پیش از ظهور نظام ســرمایه داری، اروپای فئودالی 
در مقایســه با ســایر مناطق دنیا توســعه کمتری را 
تجربــه کرده بــود و اســتانداردهای زندگی در این 
قاره در مقایســه با مناطق ثروتمندتر و مترقی تر آن 
زمان نظیر اعراب، هندیان، چینی ها و ایرانیان بسیار 
پایین تر بود. با این وجود ظهور و توســعه کاپیتالیسم 
در قرون بعدی، سبب رشد سریع اروپا و استیالی آن 
بر تمامی ســاختارهای اقتصادی، سیاسی، نظامی و 
اجتماعی در سراسر دنیا شد. اکنون و با گذشت حدود 
پنج قرن از پیدایش نظام سرمایه داری، استانداردهای 
زندگی در اروپا و آمریکای شــمالی بســیار باالتر از 
ســایر کشورهاست و تنها نقاط معدودی از دنیا نظیر 
ژاپن وجود دارد که قابل قیاس با این مناطق اســت. 
اما پیدایش نظام ســرمایه داری که منشاء تمامی این 

تحوالت است، چگونه امکانپذیر شد؟

مهدی کرامتفر 



مردم رواج یافت و برخالف تالش های 
پاپ کلمنت ششــم، در آن دوره 

جادوگران و یهودیان زیادی 
بــه جرم تقصیــر در این 

بالیا، سوزانده شدند.
در نتیجه تمامی این 
وقایع، سرتاسر قاره 
اروپــا یک پدیده 
یکسان را تجربه 
کــرد؛ کمبــود 
نیــروی کار. در 
واقــع اروپــا از 
یــک وضعیــت 
و  پرجمعیــت 

کم زمیــن به یک 
وضعیت کم جمعیت و 

پرزمین وارد شــد که در 
آن سرانه زمین کشاورزی 

بــه ازاء هر فرد افزایش یافت. 
همیــن اتفاق مالکان را وادار کرد تا 

بر سر نیروی کار به رقابت بپردازند و این 
رقابــت در نهایت ماهیت نیروی کار، مالکیت 
اربابانه و ســازمان تولید کشاورزی را دگرگون 
کرد. کمبود نیروی کار و افزایش تبعی دستمزد، 
منجر به تالش برای جانشینی سرمایه با نیروی 
کار شد و ابداع تکنولوژی های جدیدی را به دنبال 
داشت که همگی سهم نیروی کار در فرآیند تولید 
را کاهش می دادند. به عنوان نمونه می توان به 
رواج آسیاب های بادی و آبی، گسترش قایق های 
بادبانی، ســاخت ابزارآالت کشاورزی و ساخت 
ماشین آالت بافندگی و ریسندگی اشاره کرد. به 
طــور خالصه، مجموع اثرات حاصل از بیماری 
طاعون با از بین بردن نظم های موجود، سبب شد 
تا دوره گذار از نظام فئودالی سرعت یابد و از میان 
خاکسترهای آن، یک نظام اجتماعی، سیاسی و 
اقتصادی جدید با نام سرمایه داری پدیدار شود. 
اما در مورد کرونا چطور؟ آیا این بیماری جهانگیر 
)که شــبیه به طاعون ایتالیا را به شــدت درگیر 
کرده( نیز می تواند اثرات مشهودی بر نظم های 

نی  جها
داشــته باشد و 

جهان پســاکرونا متفاوت از شرایط فعلی 
خواهد بود؟

بنا به آمار رسمی کرونا تاکنون در بیش از ۲۰۰ 
کشــور مشاهده شده، بیش از ۱.۲ میلیون نفر را 
مبتــال نمــوده و نزدیک به ۷۰ هزار نفر را به کام 
مرگ فرستاده است. البته عدم کنترل بیماری و 
وجود بیش از ۵۰ هزار بیمار حاد و بحرانی گویای 
آن است که ارقام مرگ و میر به زودی از صد هزار 
نفــر عبور خواهد کرد. این میزان تلفات هرچند 
که در مقایســه با اپیدمی هایی نظیر آنفوالنزای 
اســپانیایی ۱9۱8 )با صد میلیون کشته( پایین 
محســوب می شود اما با توجه به پیشرفت های 
چشــمگیری که در پزشکی و بهداشت عمومی 
ایجاد شــده، ارقام بســیار باالســت. در کنار 

هزینه های 
مواردی  انســانی، 
نظیر توقف اجباری یا تبعی خطوط تولید، 
کاهش محسوس تجارت، ریزش های بی سابقه 
بازارهای مالی، توقف کامل زنجیره های تأمین 
جهانی، پدیدار شدن بیکاری ارادی و غیرارادی 
گسترده، افت شدید پروازها و سفرهای داخلی و 
خارجی، اعمال مقررات گسترده منع آمد و شد در 
کشورها، اعمال قرنطینه های خانگی، افزایش 
حضور نظامیان جهت حفظ نظم عمومی، توقف 
گســترده آموزش رســمی، ایجاد کمبودهای 
موردی در مواد غذایی و وسائل بهداشت فردی 
در بسیاری از کشورها، افزایش ارتباطات مجازی 
و فعالیت های دیجیتال، گســترش دامنه حضور 
فناوری اطالعات در انواع بخش ها و فعالیت ها، 
اعطای مرخصی های گســترده به زندانیان در 
کشــورهای مختلــف، افزایش حضور دولت ها 
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در بازار انواع کاالهای عمومی )نظیر ســالمت( 
و خصوصــی )نظیر مواد غذایی(، تنها بخشــی 
از اثــرات اقتصــادی و غیراقتصادی گســترده 
بیماری در گســتره جهانی اســت. اثراتی که با 
تداوم گسترش بیماری قطعًا دامنه و ابعاد آن ها 

افزایش خواهد یافت.
مجله فارین پالیسی به تازگی نظرات شماری از 
متفکرین برجسته را در زمینه اثرات و پیامدهای 
احتمالی آتی کرونا بر اقتصاد و سیاســت جهانی 
منتشر کرده است. این گزارش نشان می دهد که 
همه گیــری بیماری باعث تقویت نقش دولت و 
ناسیونالیسم در کشورها خواهد شد. دولت ها در 
این شــرایط اقدامات اضطراری زیادی را برای 
مدیریــت بحران اتخــاذ می کنند و احتمااًل بعد 
از پایــان بحران همچنان به انجام آن ها اصرار 
خواهند ورزید. وقوع هراس جمعی و نااطمینانی 
گسترده در عصر بحران، عامل زمینه سازی است 
کــه پایگاه اجتماعــی افزایش حضور دولت در 
عصــر پســابحران را نزد افــکار عمومی ایجاد 
خواهد کرد. به این ترتیب، شــاهد عقب نشینی 
از جهانی شدن خواهیم بود زیرا شهروندان برای 
محافظت از خود به دنبال دولت های مقتدر ملی 
می گردنــد تا بتوانند از آن ها در مقابل تهدیدات 
آینده حفاظت کنند. در کنار این موضوع، شوک 
عظیم وارد شده به زنجیره های تأمین شبکه های 
توزیع جهانی ســبب خواهد شد که شرکت ها و 
ملت هــا در مورد ایــده تولید جهانی تجدیدنظر 
کنند و به دنبال زنجیره های تأمین و شبکه های 
توزیع داخلی باشــند که ریســک کمتری دارند. 
افزایش مخالفت با مهاجرت های بین کشــوری 
و شکل گیری شمار بیشتری از دیوارهای حائل 
مرزی در دوره پساکرونا نیز چندان دور از انتظار 
نخواهد بود. کرونا قابلیت تغییر روابط بین الملل 
در مقیاس وســیع را نیــز دارد و می تواند انتقال 
قدرت و نفوذ جهانی از غرب به شــرق را تسریع 
کند؛ کره جنوبی و سنگاپور بهترین واکنش را به 
بحران بیماری نشــان داده اند و چین نیز پس از 
اشــتباهات اولیه خود به خوبی توانست در ادامه 
بحران را مدیریت کند. پاســخ دولت در اروپا و 

آمریکا بســیار تردید آمیز بوده و احتمااًل باعث 
کاهش قدرت برند غربی می شود. البته باید توجه 
داشت که این بیماری جهت گیری جهانی را تغییر 
نمی دهد بلکه تنها تغییری را که در دهه های اخیر 
آغاز شــده سرعت می بخشد و آن تغییر، موازنه 
قدرت به سمت شرق است. در اقتصاد نیز کرونا 
اثــرات عمیقی را در ســال های آینده به همراه 
خواهد داشــت و اصولی نظیر حمایت و امنیت 
بــه تدریج جایگزیــن رقابت، بهینه اقتصادی و 

تجارت آزاد خواهند شد.
اکنون می توان این سؤال را مطرح کرد که آیا این 
اثرات احتمالی که می توانند در دوره پساکرونا رخ 
دهند، اساسًا نامطلوب هستند؟ برای پاسخ به این 
سؤال می توان از نظرات آینده پژوهانی نظیر یوال 
نوح هراری بهره برد. هراری در کتاب بیســت و 
یک درس برای ســده بیســت و یکم، دو چالش 
بزرگ فعلی بشــر را انقالب هوش مصنوعی و 
مشکالت زیست محیطی عنوان کرده و دالیل 
متعددی را برای اهمیت این مســائل و ضرورت 
تمرکز بر حل آن ها در مقیاس جهانی ذکر می کند. 
در زمینــه انقالب هوش مصنوعی و ترکیب آن 
با داده فنــاوری )Data Technology( و 
زیســت فناوری )Bio Technology(، به 
نظر می رسد که انقالب تکنولوژیک در بسیاری 
از صنایع روی می دهد و جایگزینی عظیم نیروی 
کار با ماشــین منجر به ایجاد یک طبقه جدید با 
نام طبقه بی مصرف خواهد شد که اساسًا شغلی 
برای آن ها وجود نخواهد داشت. هرچند که ترس 
از بیکاری گسترده به دلیل انقالبات تکنولوژیک 
همواره از ابتدای انقالب صنعتی وجود داشــته 
اما به نظر می رســد که این بار موضوع متفاوت 
اســت؛ انسان ها دارای دو نوع توانایی جسمی و 
شناختی هســتند و بخش عمده ای از انقالبات 
تکنولوژیک قبلی در حوزه توانایی های جســمی 
بشــر بوده اما در حال حاضر هوش مصنوعی به 
حوزه شــناخت و احساســات بشری وارد شده و 
رقیب جدی بشــر در تمامی حوزه های مشاغل 
اســت. در زمینه چالش های زیست محیطی نیز 
تنها تمرکز بر مساله گرمایش جهانی و تغییر اقلیم 

نشان می دهد که در صورت عدم کاهش انتشار 
گازهــای گلخانه ای، طــی دو دهه آینده دمای 
متوســط زمین بیش از دو درجه افزایش خواهد 
یافت و این به معنای گسترش بیابان ها، نابودی 
کوه های یخ، افزایش تناوب حوادث آب وهوایی 

نظیر طوفان ها و توقف کشاورزی خواهد شد.
در مــورد راهکار حل این مســائل نیز به عقیده 
وی با توجه به آنکه این چالش ها ابعادی جهانی 
دارند، نیازمند همکاری گسترده در سطح جهانی 
هستند. هر راه حلی در مقابل این مشکالت باید 
همکاری جهانی را شامل شود اما ناسیونالیسم، 
بشــر را به اردوگاه های رقیب تقســیم می کند و 
امکان همکاری در ابعاد جهانی را دشوار می سازد. 
به این ترتیب به نظر می رسد که در دوره پساکرونا 
کــه احتمااًل با تقویــت دولت های ملی و افول 
نسبی جامعه جهانی همراه خواهد بود، می توان 
انتظار داشــت که توانایی بشــر برای حل برخی 
مشــکالت بزرگ جهانی نظیر مســائل زیست 
محیطی و انقالب هوش مصنوعی کاهش یابد.

اکنون می توان این ســؤال را مطرح کرد 
که آیا این اثرات احتمالی که می توانند در 
دوره پساکرونا رخ دهند، اساساً نامطلوب 
هستند؟ برای پاسخ به این سؤال می توان 
از نظــرات آینده پژوهانی نظیر یوال نوح 
هراری بهره برد. هراری در کتاب بیســت 
و یک درس برای ســده بیست و یکم، دو 
چالش بزرگ فعلی بشــر را انقالب هوش 
مصنوعی و مشــکالت زیســت محیطی 
عنــوان کرده و دالیــل متعددی را برای 
اهمیت این مســائل و ضرورت تمرکز بر 
حــل آن ها در مقیاس جهانی ذکر می کند.
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»کیک« اقتصاد ایران طی سال ها به طور مرتب کوچک شده و بنابراین سهم 
همه مردم از این کیک کاهش یافته اســت. تحت این شــرایط نمی توان انتظار 

داشت که سطح رفاه و مصرف به اندازه قبل بازگردد.
وضعیت متغیرهای اقتصاد ایران در ســال ۱۳98 شــرایط مساعد قابل قبولی را 
ترسیم نمی کند. در حالیکه نرخ تورم در پایان سال ۱۳9۷ به طور نقطه به نقطه 
به بیش از ۴۷ درصد رسید، همچنان در بهمن سال ۱۳98، باالتر از ۲۶ درصد 
قرار دارد. همچنین انتظار می رود تا اقتصاد ایران در سال ۱۳98 بیش از ۷ درصد 
کاهش در تولید ناخالص داخلی را تجربه کرده و همزمان نرخ بیکاری نیز افزایش 
یابد. بررسی متغیرهای معیشتی نیز، نشان از کاهش سطح مصرف خانوارهای 
ایرانی از کاالهای اساســی دارد. به طوریکه همه دهک های درآمدی مصرف 
خود را در ســال ۱۳9۷ نســبت به ســال ۱۳9۶ از گروه های اصلی غذایی مانند 

گوشت مرغ، گوشت گوسفند، برنج، روغن و گوشت گوساله، کاهش داده اند.
این وضعیت دشوار تنها مختص به سال ۱۳98 نیست. هرچند شوک تحریم در 
پایان ســال ۱۳9۶، دو ســال سخت ۱۳9۷ و ۱۳98 را برای اقتصاد ایران در پی 
داشته، اما به طور کلی مجموع شوک های بین المللی و داخلی وارده به اقتصاد 
ایران باعث شده است تا همانگونه که در نمودار ۱ نیز مشاهده می شود، از سال 
۱۳9۰ تا ســال ۱۳98 به طور پیوســته )به جز برخی نوســانات اندک مانند سال 
۱۳9۶( از درآمد ســرانه ایرانیان کاســته شود. همچنین طی این سال ها از رشد 
انباشــت ســرمایه نیز به شدت کاسته شــده و برای برخی بخش های تولیدی، 

رشد انباشت سرمایه منفی است.
شواهد ذکر شده از متغیرهای اقتصاد ایران، نشان می دهد که ایران از روند رشد 
بلندمدت خود فاصله گرفته و ظرفیت تولید در اقتصاد ایران به شدت افت کرده 
اســت. به طوریکه دســتیابی به ســطح درآمدهای قبلی )در سطح سال ۱۳9۰( 
تقریبًا در یک دوره کوتاه مدت یکســاله با اســتفاده از سیاســت های انبساطی 
تحریــک تقاضــا یا عرضه غیرممکن اســت. درک این موضوع به خصوص از 
سوی سیاست گذار از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. زیرا عدم درک صحیح 
از شــرایط اقتصاد و وضعیتی که متغیرهای اقتصاد کالن در آن قرار گرفته اند 

باعث اجرای سیاست های غلط و در نتیجه پیامدهای نابه سامانی خواهد شد.
کاهــش ظرفیــت تولید بالقوه در اقتصاد ایران، باعث می شــود تا مســیر تولید 
ناخالــص داخلی، از مســیر قبلی بلندمــدت فاصله گرفته و وارد یک مدار جدید 
شــود که اگر در این مدار، رشــدهای اقتصادی قابل توجهی در سال های آینده 
رخ دهد، در نهایت پس از ســپری شــدن مدت زمانی، می تواند مجدداً به سطح 

درآمدهای سال ۱۳9۰ برسد.
نتیجه آنکه، اقتصاد ایران نسبت به قبل فقیرتر شده و این فقر کاهش مصرف 
را در پی داشته و دارد. »کیک« اقتصاد ایران طی سال ها به طور مرتب کوچک 
شــده و بنابراین ســهم همه مردم )به طور متوســط( از این کیک کاهش یافته 
اســت. تحت این شــرایط نمی توان انتظار داشــت که ســطح رفاه و مصرف به 

اندازه قبل بازگردد.
سیاســت گذاری صحیح با درک شرایط جدید اقتصاد ایران و تعادل های جدید، 
از اهمیــت باالیــی برخوردار اســت. تصور آنکه اقتصاد در رکود قرار داشــته و 
سیاســت های انبســاطی باید اجرا شــود، می تواند وضعیت اقتصاد را وخیم تر از 

قبل کند.
به طور خاص در بخش سیاست مالی در حالی که دولت با کسری بودجه قابل 
توجهی در ســال ۱۳99 مواجه اســت، الزم اســت تا دولت مالحظات زیر را در 

نظر بگیرد:
۱- در وضعیتی که اقتصاد کوچک تر شــده، دولت نیز باید مانند مردم و ســایر 
بخش های اقتصاد کمتر مصرف کند. در شــرایطی که دولت با مشــکل کسری 
بودجــه مواجه اســت، اولیــن راه حل برای جبران کســری بودجه، کاهش در 

هزینه هاست.
۲- یک دولت بدهکار، با کسری بودجه، در شرایطی نیست که با دست و دلبازی 
به گروه های مختلف یارانه بدهد. در حال حاضر ارقام پیش بینی شده در الیحه 
بودجه سال ۱۳99 در قالب تبصره ۱۴ به حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان می رسد 
که در مقایسه با رقم کل بودجه، تقریبًا به اندازه نصف بودجه عمومی کل کشور 
است، و این در حالی است که بخش زیادی از یارانه ها نیز به صورت یارانه پنهان 
)مانند ارز ترجیحی، یارانه حامل های انرژی و ...( پرداخت می شوند. با این حال، 
به نظر می رســد این ارقام نتوانســته از بهره وری کافی برخوردار باشد. بنابراین 
در شرایط فعلی، الزم است تا همزمان با کاهش در هزینه ها، ضمن آنکه دولت 

برای گروه های نیازمند برنامه حمایتی خواهد داشت، از یارانه ها نیز بکاهد.
۳- کاهش معافیت های مالیاتی از موارد بســیار مهمی اســت که باید در دستور 
کار قرار گیرد. معافیت مالیاتی باید بر مبنای میزان حقوق باشــد و نه بر اســاس 
نوع حرفه و شــغل. از منظر سیاســت پولی، بانک مرکزی باید توجه داشته باشد 
که پرهیز از انبســاط پولی باید بســیار مورد توجه قرار گیرد. به خصوص با توجه 
به آنکه دولت تمایل زیادی به پولی کردن کسری بودجه دارد، عدم توجه به این 

امر می تواند مجدداً نرخ های تورم بسیار باال را به همراه داشته باشد.

تصویری از واقعیت های اقتصاد ایران

زهرا کاویانی
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کرونا 
با نظام 

بانکی چه 
می کند؟

در سال های اخیر، روندها به شکلی بوده که ریسک های زیست محیطی سهم قابل مالحظه ای 
را به خود اختصاص داده اند و در آخرین نسخه این گزارش )منتشره در ۱۵ ژانویه ۲۰۲۰( تمامی 
۵ ریســک دارای بیشــترین احتمال وقوع، مربوط به این حوزه بوده اند. نکته قابل مالحظه آنکه 
نه در ســال جاری و نه در یک دهه اخیر، هیچ ریســکی در زمینه بیولوژی یا پزشــکی، توســط 
صاحبنظران برای جهان متصور نبوده اســت. شــیوع دور از انتظار ویروس کرونا در ابتدای سال 
۲۰۲۰ در کشــور چین و ســپس ســایر کشورها، نشان داد که پیش بینی در مورد شرایط آتی حتی 
در بازه های کوتاه مدت یکساله، تا چه حد می تواند دشوار باشد و چه ریسک های غیرمنتظره ای 

می تواند جامعه بشــری و اقتصاد جهانی را تهدید کند.
در کنار پیامدهای انســانی این فاجعه که تا روز ۱۰ دســامبر )بیســتم اســفند( بیش از ۱۱۵ هزار 
نفر را درگیر کرده و منجر به فوت حدود ۴۱۰۰ نفر شــده اســت، عواقب اقتصادی این موضوع 
نیــز می توانــد قابل مالحظه باشــد. در موج اول انتظار می رود کــه بیماری موجب افت تولید و 
تجارت، گردشــگری و ایجاد نااطمینانی در بازارهای مالی شــود. نشانه های تمامی موارد فوق، 
به تدریج در اقتصاد جهانی در حال پدیدار شــدن اســت به شــکلی که بازارهای مالی و کاالیی 
جهانی )نظیر نفت( در هفته های اخیر واکنش شــدیدی به این ویروس نشــان داده اند. هرچند 
که پیش بینی دامنه زمانی و مکانی گســترش بیماری بســیار دشــوار است اما تداوم این شرایط 
زنگ خطر مهمی است که می تواند نشانگر آغاز نخستین رکود جهانی پس از بحران مالی سال 
۲۰۰9 باشــد. انتظار می رود بخش های انرژی، کاالهای پایه، مالی، خودرو، ســفر و گردشگری، 
بیمه و تکنولوژی، بیشــترین آســیب را از ناحیه این بیماری متحمل شــوند. در حال حاضر ایران 
نیز پس از کشورهای چین و ایتالیا، در زمره کشورهایی است که بیشترین موارد ابتال و فوت را 
ثبت کرده اســت. قطعًا از دســت رفتن جان شــماری از هموطنان، مهم ترین آسیب این ویروس 
در کشــور خواهــد بــود اما از نظر اقتصادی نیز بیماری منجر بــه کاهش تولید و افزایش قیمت 
در برخی بخش ها خواهد شــد. تعطیلی مدارس و دانشــگاه ها، کاهش مســافرت های داخلی و 
خارجی، کاهش ترددهای درون شــهری، لغو تورهای نوروزی، نیمه تعطیل شــدن ادارات و 
واحدهای تولیدی، بســته شــدن مرزهای زمینی و تشــدید نااطمینانی تنها بخشی از پیامدهای 

منفی برای اقتصاد ایران است.

مهدی کرامتفر

مقوله تأمین مالی بنگاه ها می تواند 
به صورت جدی از شرایط بیماری 
کرونــا متأثر شــده و بــا توجه به 
بانک محــور بــودن نظــام مالی 
کشــور، انتظار می رود که به نحو 
قابل مالحظــه ای نظام بانکی را 

متأثر سازد.
 World( مجمــع جهانی اقتصاد
در   )economic forum
ابتــدای  هر ســال گزارشــی با 
عنــوان گزارش ریســک جهانی 
منتشــر می کند و در آن براساس 
نظر شــمار زیادی از صاحبنظران 
حوزه های مختلف، ریســک های 
جهان در ســال پیش رو را معرفی 
می کند.این ریسک ها در دو حوزه 
»محتمل تریــن موارد« و »موارد 
دارای بیشــترین تأثیر« مشخص 

و طبقه بندی می شوند. 
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هرچند که برخی بخش ها نظیر تولیدکنندگان 
تجهیــزات ســالمت، تولیدکننــدگان مواد 
شــوینده و بهداشــتی، خرده فروشــی های 
آنالین، تولیدکنندگان محصوالت ســلولزی، 
تولیدکننــدگان محصــوالت یکبارمصرف و 
موارد مشابه دیگر می توانند به صورت مقطعی 
از این تغییرات منتفع شوند اما در مجموع به نظر 
می رســد که کاهش تقاضا در پررونق ترین ماه 
ســال و از دست رفتن بازار عید برای بسیاری 
از کاالها و خدمات می تواند مشــکالت زیادی 

را برای بنگاه ها ایجاد کند.
در این شــرایط، مقوله تأمین مالی بنگاه ها نیز 
)شــبیه به بســیاری دیگر از متغیرهای خرد و 
کالن اقتصــادی( می تواند به صورت جدی از 
شــرایط بیماری متأثر شــود و با توجه به بانک 
محور بودن نظام مالی کشــور، انتظار می رود 
کــه نظــام بانکی از این تحــوالت به صورت 
چشــم گیری متأثر شــود. البته شدت و دامنه 
اثرات بیماری بر نظام مالی و بانکی، بیش از هر 
چیز وابسته به موقت یا دائم بودن شوک بیماری 
اســت؛ در صورتی که اثرات ناشــی از بیماری 
کوتاه مدت باشد و تنها یک شوک مالیم تقاضا 
و زنجیره تأمین )ریزش و بازگشت سریع شبیه 
به V( در روند اقتصاد ایجاد شود، آنگاه انتظار 
مــی رود که نقش نظــام بانکی تنها محدود به 
اقدامات حمایتی از بنگاه باشــد. مصوبه اخیر 

شــورای عالی هماهنگی اقتصادی در راستای 
تعویق چندماهه تسهیالت بانکی، بدهی های 
مالیاتــی و پرداخت هــای تأمیــن اجتماعی 
بنگاه های تولیدی نیز در همین راســتا تدارک 
دیده شــده اســت. تحقق این سناریو می تواند 
منجــر به اثرگــذاری حداقلی بیماری بر نظام 

بانکی کشور شود.
حالت دیگر زمانی اســت که اثرات اقتصادی 
ناشــی از بیماری به شــکل رکود نسبتًا عمیق 
پدیــدار شــود و بــرای چند فصــل اقتصاد را 
درگیــر کند )کاهــش طوالنی مــدت تولید 
و بازگشــت باوقفه شــبیه بــه U( که در این 
صورت، بنگاه های بســیار زیادی با مشــکل 
مواجــه خواهند شــد و حتی انتظــار می رود 
نــرخ ورشکســتگی بنگاه ها، بــه ویژه در بین 
بنگاه های کوچک و متوســط، افزایش یابد. در 
این شــرایط، از یکسو نرخ بازگشت تسهیالت 
تولیدی از جمله تســهیالت مربوط به ایجاد و 
تأمین سرمایه در گردش کاهش خواهد یافت 
و با توجه به ســهم باالی این تســهیالت از 
مجموع تســهیالت نظام بانکی )۶۶ درصد در 
نه ماهه ابتدای سال( می توان انتظار داشت که 
تغییرات قابل مالحظه ای در ترازنامه شــبکه 
بانکی کشور ایجاد شود. اضافه شدن مطالباتی 
غیرجاری از این دســت به ترازنامه نه چندان 
مناســب نظام بانکی، قطعًا می تواند مشکالت 

آن را افزایش دهد و به نظر نمی رسد که نظام 
بانکی در شــرایط فعلی تاب آوری باالیی برای 
مقابله با شوک نکول تسهیالت را داشته باشد. 
کاهش نسبت نقدینگی، افزایش تقاضا در بازار 
بین بانکی و کاهش میزان تسهیالت جدید )که 
خود می تواند رکود را تعمیق بخشــد(، حداقل 
اثراتی اســت که این سناریو می تواند به همراه 
داشته باشد. از سوی دیگر با توجه به آنکه نیاز 
بنگاه هــا به تأمین مالی افزایش خواهد یافت، 
فشار سیاست گذار بر شبکه بانکی جهت اعطای 
تسهیالت بیشتر می تواند منجر به شکل گیری 
موج جدیدی از تســهیالت تکلیفی شــود که 
نتیجه نهایی آن فشــار بر منابع بانک مرکزی 
و خلــق پایه پولــی خواهد بود. با توجه به این 
موارد به نظر می رســد که ســال ۱۳99 برای 
نظام بانکی با چالش هایی جدی همراه خواهد 
بود و سیاســت گذار اقتصادی در صورت اتخاذ 
هرگونه سیاســت پولــی یا مالی )جهت مقابله 
بــا اثرات حاصل از ویروس کرونا( که می تواند 
نظام بانکی را نیز متأثر سازد، باید شرایط درون 
صنعت بانکداری و وضعیت شــکننده آن را نیز 

در نظر گیرد.

در کنــار پیامدهای انســانی این فاجعه که تا 
روز ۱۰ دســامبر )بیستم اسفند( بیش از ۱۱۵ 
هــزار نفر را درگیر کرده و منجر به فوت حدود 
۴۱۰۰ نفر شــده است، عواقب اقتصادی این 
موضوع نیز می تواند قابل مالحظه باشــد. در 
موج اول انتظار می رود که بیماری موجب افت 
تولید و تجارت، گردشگری و ایجاد نااطمینانی 
در بازارهای مالی شود. نشانه های تمامی موارد 
فوق، به تدریج در اقتصاد جهانی در حال پدیدار 
شدن است به شکلی که بازارهای مالی و کاالیی 
جهانی )نظیر نفت( در هفته های اخیر واکنش 
شدیدی به این ویروس نشان داده اند. هرچند 
که پیش بینی دامنه زمانی و مکانی گســترش 

بیماری بسیار دشوار است...
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 برخي کارشناسان پیشبیني کرده بودند که ایرانیها 
در سال 98 سال سختي از نظر اقتصادي و سیاسي 
تجربه میکنند، اما شاید هرگز تصور نمیکردند نیمه 
دوم سال با حوادث ریز و درشتش نفسها را در سینه 

حبس کند.
 از قدیم گفته اند سالي که نکوست از بهارش پیداست؛ 
آن هــم چــه بهاري، بهاري که با ســیل ناگهاني و 
غیرمنتظره حتي براي هواشناســي در اســتانهایي 
همچون گلســتان، فارس، لرســتان و خوزستان و 

ایالم آغاز شد.
با آتش ســوزي جنگلهاي شــمال، ارســباران در 
آذربایجان شــرقي و زاگرس در تابســتان، کشف 
انبوه دســتگاههاي بیت کوین در استانها، آلودگي 
 هــواي کالن شــهرها و در نتیجــه تعطیلي گاه و 
بي گاه مدارس، مرگ گروهي در برخي اســتانها در 
پي مصرف مشروبات الکلي دست ساز در مردادماه، 
ازدواج پر سر و صداي دختر ۱۱ ساله با پسر ۲۲ ساله 
در کهگیلویه و بویراحمد و خودسوزي »دخترآبي« 
زاده چهارمحال و بختیاري در اعتراض به دستگیري 
و محکومیــت خــود به زندان براي تالش به منظور 
ورود به ورزشگاه در شهریور امسال ادامه پیدا کرد.

شش ماهي پر از ماجرا و حوادث غیرمترقبه همراه با 
دشــواریهاي اقتصادي ناشي از آغاز خروج تدریجي 
ایران از برجام، بروز تحریمها و در نتیجه نوســانات 
قیمــت ارز و افزایش قیمت انرژي و کاالها از جمله 
بنزین اگر چه مردم را در سراسر کشور به کما نبرد، 
اما شــوک همراه با خســتگي روح و جســم آنان را 

 به همراه داشــت، اما ایرانــي از جنوبي ها گرفته تا 
شــمالي ها، از اهالي خراسان بزرگ در شرق کشور 
گرفته تا کردها و ترکها در غرب کشور بیدي نبودند 
که با این بادها بلرزند و استوار با کم و زیاد روزیشان 

و حوادث پیش رویشان ساختند.
برخي کارشناســان اقتصادي و سیاسي، پیش بیني 
کرده بودند که ایرانیها در ســال 98 ســال سختي از 
نظر اقتصادي و سیاســي تجربه مي کنند، اما شاید 
هرگز تصور نمي کردند نیمه دوم سال 98 با حوادث 
ریز و درشتش نفسها را در سینه حبس کند و به طرز 
باور نکردني سردار سلیماني را از دست بدهند. در آخر 
هم کرونا به جانشان بیفتد و اسفند پرهیاهو با شوق 
خرید و برنامه ریزي براي ســفرهاي نوروزي و دید 
و بازدیدهاي عید جایش را به خانه نشیني همراه با 

وسواس شست و شوي دستها بدهد.
امــا آنچه نیمه دوم ســال را پر تــب و تاب کرد، از 
ناآرامیهاي چندین استان در پي افزایش قیمت بنزین 
در پاییز امسال آغاز شد و به تصادفات مرگبار زنجیره 
وار اتوبوسها در استانهاي مختلف، زلزله هاي مرگبار 
در آذربایجان شرقي و غربي و بارش بي سابقه برف 
گیالن و ســیالبهاي خانه خراب کن در مازندران و 
لرســتان و سیستان و بلوچستان و آلودگي کیک ها 

و کلوچه ها به قرص در استانهاي مختلف رسید.
با تعطیلي هفتگي مدارس در چندین اســتان کشور 
به دلیل شایع شدن آنفلوآنزاي N ۱ .H. ۱ و شایع 
شدن این بیماري در کشور ادامه یافت و به ماجراي 
مبتال شــدن گروهي از ســاکنان یک روستا به ایدز 

در لــردگان چهارمحال و بختیاري، حمله ملخها به 
استانهایي همچون فارس، هرمزگان، بوشهر، کشته 
شــدن ۶۰ نفر در مراســم تشییع سردار سلیماني در 
کرمان، از بین رفتن جمعي از هموطنان استانها در 
ســقوط هواپیماي اوکرایني ناشي از خطاي انساني 
و در نهایت به تعطیلي خیلي از برنامه هاي دستگاه 
هاي اجرایي و گردشــگري و خانه نشــیني ایرانیها 
در پــي شــیوع ویروس بي جــان و نفس گیر یعني 

»کرونا« ختم شد.
ســیلي بیســابقه در صد ســال اخیر که از تاریخ ۲۶ 
اسفند ۱۳9۷ بر اثر بارندگي هاي شدید در استانهاي 
شمالي ایران، از جمله گلستان و مازندران و خراسان 
شــمالي آغاز شــد و ۵ و ۶ فروردین 98 شهر شیراز 
و دروازه قــرآن معروف را فراگرفت و در نهایت از ۵ 
تــا 9 فروردیــن و در موج دوم از ۱۱ تا ۱۳ فروردین 
موجب ایجاد سیالب و خسارت در بیشتر شهرهاي 
نیمه غربي و جنوب کشور از جمله کرمانشاه، ایالم، 
مرکــزي، یزد، هرمــزگان، کهگیلویه و بویر احمد، 
چهارمحال و بختیاري شــد و سهمگینتر و عمیقتر 
آن در شهرســتانهاي اســتان لرستان اتفاق افتاد و 
پس از آن به خوزســتان ســرازیر شد و روستاهاي و 

شهرهاي شمالي خوزستان را فراگرفت.
در پي سیلهاي آغازین سال در ۲۵ استان کشور در 
مجمــوع بیــش از ۱۰۰ نفر جان باختند و بین ۳۰ تا 
۳۵ هزار میلیارد تومان به زیرساخت هاي شهري و 

روستایي و خانه ها خسارت وارد شد.
ســیلها، اما ادامه یافتند و در زمســتان امســال در 

حوادثی که  ایران را در ســال 98 ایران درنوردید

بدرودتلخکامی های 98
سید محسن بهره دار
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اســتانهاي خراســان، کرمان، هرمزگان، بوشهر و 
بخشهایي از فارس و سیستان و بلوچستان و لرستان 
خســارت به بار آوردند، اما این بار لرســتان چشــم 
ترسیده تمام امکاناتش را بکار برد تا خسارتها را به 
حداقل برساند و از آن طرف در سیستان و بلوچستان 
تالش شد تا حداقل کشته به جاي بگذارد، هر چند 
خسارتهاي ســنگیني به زیرساختهاي این استانها 
وارد کرد. برف سهمگین هم از آن طرف دیگر گیالن 
و استانهاي شمال غرب از جمله آذربایجان شرقي، 
غربي، اردبیل و کردســتان و کرمانشاه را فرا گرفت 
و بیش از همه جا گیالنیها را غافلگیر کرد تا آنجا که 
تا چندین روز در برف محاصره شده بودند و امکان 
خدمات رســاني به آنان به شــدت محدود شده بود. 
باران از یک سو و آتش از سوي دیگر به جان طبیعت 
ایران افتاد، آن چنان که آتش سوزیهاي گستردهاي 
در جنگلهاي شمال و شمال غرب ایران )ارسباران( و 
از آن سو در جنگلهاي زاگرس در کردستان، لرستان 
و کهگیلویــه و بویراحمد، حال یا بر اثر بي احتیاطي 
گردشــگران و گرماي هــوا و یا عمدي براي تهیه 
زغال چوب رخ داد و بخش وســیعي از جنگل هاي 

چند میلیون ساله ایران از دست رفت.
قاچاق چوب جنگلها هم در پي افزایش قیمت چوب 
وارداتــي ناشــي از افزایش قیمت ارز بخصوص در 
شمال ایران گستردهتر شد و بیش از پیش از وسعت 
جنگلهــاي ایران کاست.کشــف کیکهاي آلوده به 
قرص در مدارس برخي اســتانها یکي پس دیگري 
ادامه یافت و در نهایت وزیر بهداشت از دستگیري و 
بازداشت تعدادي در پي پرونده کیکهاي آلوده خبر داد 
و تاکید کرد، هیچ مورد تخلفي در هیچ کارخانهاي در 
این زمینه اتفاق نیفتاده، بلکه این کیکها در یک اقدام 
خرابکارانه دستکاري شده بودند.مسمومیت تعدادي 
از مردم در برخي اســتانها در پي مصرف مشروبات 
الکلي از دیگر وقایعي بود که در تابستان امسال در 
اســتانها خبرساز شد؛ برخي افراد به دالیل متعددي 
به تهیه و فروش مواد الکلي دستســاز روي آوردند 
که به دلیل اســتفاده از متانول یا همان الکل چوب 
به مســمومیت شدید، سردرد، سرگیجه، مشکالت 
گوارشــي، تاري دید، دید برفکي، مشکالت کبدي 

و در نهایت به مرگ دچار میشدند.
ناآرامي ها در چندین اســتان کشــور در پي تصمیم 
شــوراي ســران قوا مبني بر اصالح قیمت بنزین از 
دیگــر حوادثي بود که تا حدود حداقل ۱۰ روز طول 
کشید و موجب وارد شدن خسارت به زیرساختهاي 
خدمات رساني از جمله بانکها و جان باختن تعدادي 

از شهروندان در ایران شد.

پس از آن هم سردار سلیماني در پي اقدام تروریستي 
آمریکا به شــهادت رســید و میلیون ها ایراني در 
شهرهاي مختلف کشور عزادار شدند؛ پیکر شهیدان 
این حادثه تروریســتي در چندین استان خوزستان، 
خراسان رضوي، تهران و قم و در نهایت در کرمان 
تشییع شد و در نهایت سردار سلیماني بر طبق وصیت 
اش در زادگاهش در کرمان به خاک ســپرده شــد. 
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متاســفانه در جریان برگزاري مراســم خاکسپاري 
ســردار، حدود ۶۰ نفر از هموطنان در تاریخ ۱9 دي 

ماه به دلیل ازدحام جمعیت از بین رفتند.
بالفاصلــه پــس از این حادثه تلخ در حالي که مردم 
ایــران عزادار این واقعه بودنــد حادثه تلخ دیگري 
اتفاق افتاد و هواپیمایي بینالمللي اوکراین که از مبدأ 
تهران به مقصد کییف در حال حرکت بود با خطاي 
انساني هدف شلیک پدافند هوایي قرار گرفته و ۱۷۶ 
سرنشــین آن جان باختند. در این حادثه تعدادي از 
دانشــجویان نخبه ایراني نیز جان خود را از دســت 
دادند. خروج هواپیماي تهران - ماهشــهر از باند و 
خروج هواپیماي تهران - کرمانشاه از باند فرودگاه 
کرمانشــاه در بهمن ماه امسال از دیگر سانحههاي 
هوایي امسال بود که البته هر دو این سوانح ختم به 

خیر شد و مسافري آسیب ندید.
پس از آن هم در حالي که مردم در حال آماده شدن 
براي برپایي جشن، دید و بازدید و سفرهاي نوروزي 
بودند، تا اندکي از دردهاي روحیشان را تسکین دهند، 
سر و کله » کرونا« پیدا شد، ویروسي که جان ندارد، 
اما ریشههایش را در بیشتر شهرهاي ایران پهن کرده 
است؛ آسان و بي سر و صدا به همه جا سرک کشیده 

و همه را اسیر خود کرده است.
از چین به تهران و قم آمد و ســپس در کســري از 
ثانیه به کمک میزبانانش از نقطهاي به نقطه دیگر 
حرکت کرده است و حاال نه تنها در تهران بلکه در 
شــهرهاي شمالي و استانهایي همچون اصفهان و 

مرکزي جا خوش کرده و انگار خیال رفتن ندارد.
سازمان بهداشــت جهاني و وزارت بهداشت ایران 
از مردم خواســتهاند از خانههایشان خانه نشوند چه 
برســد به آنکه در آســتانه نوروز و به رسم هزار ساله 
شــان خیال دید و بازدید و ســفر کردن به شمال و 
شــهرهاي توریستي همچون یزد، اصفهان و شیراز 
به سرشان بزند. گفته اند حتي به فرض در کپسول 
شیشــه اي باشند و از ماشینشان بیرون هم نروند و 
تنها مبدأ تا مقصد را طي کنند باز هم عامل انتقالند 

و بالي جان شهروندان شهر مقصد.
دلیلشان هم خیلي روشن است و ساده؛ این ویروس 
به شدت واگیر دار است و کم از سارس، آنفلوآنزاي 
N ۱ .H. ۱ و ابوال ندارد و انســان کش اســت؛ و هر 

روز وزارت بهداشــت ایران آمار تلفات این بیماري 
را اعالم میکند.

با همه چالشــها و مصیبتهایي که ایرانیها در ســال 
98 تجربــه کردهاند، اما اتفاقات خوبي هم رخ داده 
اســت کــه از جمله آنها افزایــش آبگیري دریاچه 
ارومیه، کاهش نســبي گرد و غبار در خوزســتان در 
پــي آبگیــري تاالب هورالعظیم، پربار بودن باغ ها، 
افزایش کشــت محصوالت کشــاورزي از جمله در 
خوزســتان، اصفهان و فــارس و افزایش آوردهاي 

سد در برخي استانها بوده است.
مهمترین رویدادهاي کشــور به تفکیک استانها به 

شرح زیر اعالم میشود:
استان آذربایجان شرقي:

- بارش شــدید باران در ابتداي سال و درگیر شدن 
برخي شهرستانها و همچنین بخشهایي از شهر تبریز

- آتش سوزي بازار تبریز
- دو بار حضور رئیس جمهور و هیئت دولت در استان

- انتقال بخشــي از حســابهاي مس ســونگون به 
آذربایجان شــرقي و آغاز عملیات اجرایي کارخانه 
ذوب مس به عنوان یکي از دغدغههاي اصلي استان

- آتشسوزي جنگلهاي ارسباران
- حضور رییس قوه قضانیه بعد از ۲۳ سال در تبریز

- زلزله میانه و سراب
- فوت و مسمومیت دهها نفر بر اثر مصرف مشروبات 

الکي
- حوادث ابان ماه

- واژگوني متعدد اتوبوسها در زمستان و جان باختن 
دهها نفر

- بارش بي ســابقه برف و مســدود شدن راههاي 
روستایي و تمام شدن آذوقه در روستاها و همچنین 

اختالل در زندگي مردم تبریز
- حضور خودجوش و سیل گونه مردم تبریز در اولین 
روز شهادت سردار سلیماني که مقام معظم رهبري 

هم بدان اشاره کردند
- ماجــراي کیکهــاي آلوده به قرص و شــیرهاي 

مسموم به آفالتوکسین
- سقوط هواپیما و شهادت خلبان تبریزي میگ ۲9

- برگزاري اولین نشســت خبري خارج از پایتخت 
سخنگوي وزارت خارجه در تبریز

- آلودگیهاي متوالي هواي تبریز
- شیوع کرونا در استان

آذربایجان غربي:
- وقوع زلزله قطور در مرز آذربایجان غربي

- سرمازدگي محصوالت کشاورزي
- وقوع ناآرامیها در استان در پي اصالح قیمت بنزین

اردبیل:
 -بحران برف تا اردیبهشــت در اردبیل و در پي آن 

سرمازدگي باغات و به بار آمدن کم محصول
- هجوم ملخ در پارس آباد و شمال استان به مزارع 

کلزا
- حضــور رئیــس جمهور و افتتــاح چندین طرح 

آبخیزداري و سد
- مبتال شدن عدهاي از مردم استان به کروناویروس

البرز:
- شیوع کرونا در البرز

- دستگیري دو باند زمین خواري با ۱۰ هزار میلیارد 
ریال کالهبرداري

- انتخابات مجلس شوراي اسالمي و رفتن انتخابات 
البرز به دور دوم

- افتتاح قطعه یک آزادراه تهران شــمال با حضور 
رئیس جمهور

- ثبت ملي خودرو دکتر مصدق
- کشف کارگاه تولید بستني با شیر خشک فاسد

- مشاهده مجدد پلنگ ایراني در طالقان
- افتتــاح مترو تهران-هشــتگرد با حضور رئیس 

جمهور
- کشف یک شبکه فساد در دانشگاه علوم پزشکي 

البرز
- مشاهده قرص در کیک

- ورود دو توله شیر سفید آفریقایي به ایران
- گران شــدن بنزین، حوادث آبان، قطع چندروزه 

اینترنت
- ادعاي بمبگذاري در شوراي شهر فردیس

- مسابقه فوتبال استقالل و گل ریحان البرز در جام 
حذفي و قطع برق ورزشگاه انقالب کرج

- دستگیري هکر ۱۶ سالهاي که کارت بانکي افراد 
معتاد را خریداري میکرد!

- تخلفات دارویي شبنم نعمت زاده دختر وزیر سابق 
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صنعت در کرج
- قطــع درختــي که یک طرفش تابســتان و یک 

طرفش پاییز است
- فــرار ۴ زندانــي از محوطــه کارگاهي ندامتگاه 

فردیس
- افزایــش حجم آب رودخانه کرج و غرق شــدن 

تعدادي از شهروندان
- اعدام یک جاسوس سیا در زندان رجایي شهر
- افتتاح نخستین شهرک دارویي کشور در البرز

- دستگیریها در شورا و شهرداري چهارباغ
- مجازات جالب در مورد نصب یک بنر

- نشست نگران کننده زمین در البرز
- فوت باسابقهترین روزنامه فروش جهان
- دستگیري گسترده در شهرداري فردیس

- پرواز دستههاي پروانه در کرج
- کشف انبار میلیاردي کاغذ در کرج

- پدري که ۲ فرزند خود را به قتل رساند
- دســتگیري یک نوجوان ۱۴ ســاله با ۱۰ میلیارد 

کالهبرداري
اصفهان:

- شیوع بیماري کرونا در اسفند
- آلودگي هواي اصفهان و تعطیلي گاه به گاه مدارس 

از آذرماه تا اسفند
- شیوع بیماري آنفلوانزا از آبان ماه تا اسفند

- اصــالح قیمــت بنزین، حوادث آبان و خســارت 
شهري در پي آن

- واژگونــي اتوبــوس تهران شــیراز در بهمن در 
اصفهان

- خشــکي زاینده رود و تاالب گاوخوني و خسارات 
زیست محیطي آن

- کمبود داروي بیماران خاص و قلمهاي انســولین 
در اصفهان

- انتخاب اصفهان به عنوان شهر دوستدار سالمند
- تصادف خودروي پورشه در اصفهان در اردیبهشت 

و حواشي ناشي از آن
- سقوط آرمان غیاثي کودک صخره نورد اصفهاني

- حضور قربانیان اسیدپاشــي در مجلس و واکنش 
یکي از نمایندگان اصفهان

- اسیدپاشي خانوادگي در شاهینشهر

- واژگوني اتوبوس مســافربري تهران- شیراز، در 
اصفهان در اردیبهشت

- صدور حکم شــش ماه منع فعالیت عضو شوراي 
شهر اصفهان

- باز و بسته شدن زاینده رود
- ســیل ابتداي امسال و طغیان رودخانه زاینده رود 

و رسیدن اندکي آب به تاالب گاوخوني
- آبگیري تاالب گاوخوني بعد از حدود شــاید یک 

دهه و تخصیص حقابهاي در این خصوص
- تخصیص حقابه پاییزه و تابســتانه کشــاورزان 

اصفهان جهت کشت
- افتتــاح کارگــو ترمینال اصفهان بعد از حدود یک 

دهه توسط دو وزیر صنعت و راه و شهرسازي
- تخصیص بســته معیشــتي دولت جهت جبران 

افزایش نرخ بنزین
- نوسانات شدید قیمتي در بازار خودرو و مسکن و 

روند افزایشي نرخ دالر
- ســقوط هواپیماي تهران اوکراین و کشته شدن 

جمعي از هموطنان و از جمله ۱۵ اصفهاني
- شیوع کرونا و تأثیر آن بر اقتصاد ایران و تعطیلي 

برخي صنوف
- مرمت گنبد شیخ لطفاهلل

- کشفیات چهارباغ
- جشنواره بین المللي فیلم کودک

- تهدید مراکز فرهنگي توسط ترامپ
- سفر ظریف، وزیر امورخارجه به اصفهان به منظور 

رایزني با وزیر خارجه ترکیه
- نشســت دو روزه کمیته سیاسي مجالس آسیایي 

در اصفهان
- دیدار وزیر امورخارجه هلند و ترکیه با اســتاندار 

اصفهان
- ســقوط هواپیماي تهران اوکراین و کشته شدن 

جمعي از هموطنان و از جمله ۱۵ اصفهاني
- پنجمین کنفرانس بینالمللي »بازیهاي رایانهاي؛ 

فرصتها و چالشها«
- افتتاح منطقه نوآوري دانشگاه اصفهان

- چهارمین اجالس بنیاد علمي اِکو در اصفهان
- همایش بین المللي دانشگاه سبز

- برگزاري ســمپوزیوم بینالمللي سایکوانکولوژي 

در اصفهان
- لغو بازي سپاهان - پرسپولیس و حواشي آن

- کســب ســهمیه جهاني فرزانه فصیحي در رشته 
دو میداني

ایالم:
- ســیل فروردین و سفر یک ساعته رییس جمهور 

به بخش ماژین دره شهر در ۳۱ فروردین
- کنسل شدن پي در پي سفر رییس جمهور به ایالم 

و سفري که عملي نشد
- تــردد بیــش از ۶۰ درصد زائران از مرز مهران در 

ایام اربعین
- سفر حامد، معلول ایالمي به مشهد که ناخواسته 

سر از افغانستان درمیآورد
- سفر بیش از ۲۳ هیئت کشوري به ایالم

- گم شــدن یک گروه کوهنوردي در دره شــهر که 
با تالش هالل احمر پیدا شد

بوشهر:
- هجوم ملخها به مزارع استان بوشهر

- پیدا شدن کیکهاي آلوده به قرص در این استان
- آلودگي هواي عسلویه

- آلودگي سفرههاي آب زیرزمیني در عسلویه
- خودکشي پسر دادستان بوشهر

- دســتگیري 8 نفر از کارمندان شــهرداري بوشهر 
به دلیل اختالس

- سیل مخرب فروردین ماه
چهارمحال و بختیاري:

- سیل ابتداي سال در فروردین ماه در کوهرنگ
- سرمازدگي باغات در اواخر فروردین

- فراگیري ابتال به ایدز در چنارمحمودي لردگان
- ابتالي گروهي از مردم استان به کروناویروس

خراسان شمالي:
- سیل جاري شده در ابتداي سال

- سفر رییس جمهور به خراسان شمالي
- برگزاري جام کشتي باشگاههاي جهان و برگزاري 
مســابقات جهاني کشــتي پهلواني و ورزشــهاي 

زورخانهاي در استان
- هجوم ســودجویان به معدن سرب و روي آلبالغ 

و فوت ۶ نفر در آن معدن
خراسان جنوبي:
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- آغاز نهضت ملي ساخت مسکن محرومان
- وقوع سیل در اوایل سال 98 و آسیب به روستاهاي 

خراسان جنوبي
- رتبه دوم مشارکت خراسان جنوبیها در انتخابات
- تعیین تکلیف سد تفریحي بنددره پس از سالها

- آغاز به کار سید سیاهو پس از چندین سال
- آغاز عملیات اجرایي پروژه راه آهن بیرجند

- برگزاري همایش ملي روستا و عشایر براي اولین 
بار در خارج از پایتخت و در خراسان جنوبي

- انعقاد چندین تفاهم نامه در یک روز براي اولین بار 
در استان در راستاي اشتغالزایي روستایي و عشایري

- سفر چندین وزیر براي اولین بار به طور همزمان 
به استان در مهرماه

- ابتالي اســتان به عنوان آخرین استانهاي کشور 
به ویروس کرونا

- برگــزاري همایــش ملــي عنــاب و رونمایي از 
محصوالت فرآوري شــده عناب براي نخستین بار 

در استان
- آغاز نهضت گلخانهاي در استان

- سفر وزیر ارتباطات به خراسان جنوبي و افزایش 
پوشش اینترنت
خراسان رضوي:

- جشــن هفتادمین ســالگرد تأســیس دانشگاه 
فردوسي و علوم پزشکي

- حذف تیم پیام مشهد از لیگ برتر والیبال
- افشــاگري سخندان از دالیل مهاجرت فغاني به 

استرالیا
- لغو مجوز ۲ باشــگاه کوهنوردي مشــهد در پي 

حادثه کولجنو
- تشــییع پیکر سردار قاســم سلیماني در مشهد و 
راهپیمایي مردم مشهد در پي شهادت سردار سپهبد 

شهید قاسم سلیماني
- برگزاري انتخابات 98 خراسان رضوي

- تعویض پرچم گنبد حرم رضوي در آغاز ماه محرم
- مرگ ببرها در باغ وحش وکیآلباد

- بروز ناآرامیها در آبان ماه در مشــهد که به گفته 
استاندار خون از دماغ کسي نیامد

- برگزاري نخســتین ســمپوزیوم مجسمه سازي 
شهدا و مفاخر مشهد

- تشــرف کاروان پیاده ۱۰۰۰ نفري ملل اســالمي 
به حرم مطهر رضوي

- آغاز احیاء بازار تاریخي فرش مشهد
- انتقال دائمي ۳۳ هزارشــي تاریخي از موزه ملي 

به موزه بزرگ خراسان
- ثبت ۱۴ حســینیه تاریخي از خراســان رضوي در 

فهرست آثار ملي
- افتتاح موزه بانکملي مشــهد همزمان با نودمین 

سالگرد گشایش بانکملي
- ثبــت ملــي »نقش اشــعار جعفرقلي زنگلي« در 

فرهنگ عامه کرمانجهاي خراسان
- ورود چینیها به ساخت راهآهن چابهار- مشهد

- انتصاب حجت االسالم و المسلمین احمد مروي 
به تولیت آستان قدس رضوي

- بروز سیل در خراسان رضوي
- به خاک سپاري پیکر نورعلي تابنده

- شناسایي ۱۳۱ آسباد در خراسان رضوي
-اســکان ۶۶۰۰ مســافر گرفتار در برف و کوالک 

در تربتحیدریه
- افتتاح اولین میني پاالیشــگاه تولید بنزین در مرز 

دوغارون
- تخریب عمارت رئیسالتجار در نیشابور

- شیوع کرونا در خراسان رضوي
خوزستان:

- سیل در خوزستان در فروردین و آذرماه
- خروج هواپیماي تهران _. ماهشــهر در شــهر 

ماهشهر
- تشــییع سردار سلیماني و ابومهدي المهندس در 

خوزستان
- ناآرامي هاي پس از اصالح نرخ بنزین در خوزستان 

به ویژه ماهشهر
- اربعین حســیني و پوشــش اخبار مرز خوزستان 

و عراق
- سقوط دو پهپاد در ماهشهر و شوشتر

- تنگي نفس خوزستانیها پس از اولین باران
- زمین لرزه ۵.۷ ریشتري در مسجدسلیمان

- اخبــار مربوط به قربانیان خوزســتاني ســانحه 
هواپیمایي اوکرایني

- پیدا شدن کیک هاي آلوده به قرص در استان
- هجوم جیرجیرک ها به خوزستان

- ابتالي برخي شهروندان به کرونا در خوزستان
- هجوم ملخ ها به خوزستان در اردیبهشت ماه

هرمزگان:
- وقوع سیل در شرق هرمزگان

- وقوع زلزله در بستک و بندرخمیر
- افتتاح سد سرني در شرق هرمزگان

- رکورد بارندگي هرمزگان در کشــور و درآمدن از 
خشکسالي پس از بیست سال

- ماجراي پیدا شدن قرص در کیک هاي آلوده
- هجوم ملخهاي صحرایي به مزارع استان

- زمین خواري ساحلي در قشم و هرمز و بندرلنگه 
و هجوم به محدوده ژئوپارک قشم

زنجان:
- وقوع ســیل در برخي مناطق اســتان در ابتداي 

سال 98
- برگــزاري پنجمین جشــنواره بین المللي غذاي 

اکو در زنجان
- ثبت ۱۴۰۰ ازدواج زیر ۱۴ سال در استان زنجان

- مرگ ۲ نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلي دستساز 
در ابهر

- مرگ ماهیان سد گالبر

پــس از آن هم در حالي که مردم در حال 

آماده شــدن براي برپایي جشــن، دید 

و بازدید و ســفرهاي نــوروزي بودند، تا 

اندکي از دردهاي روحیشــان را تسکین 

دهند، ســر و کلــه » کرونا« پیدا شــد، 

ویروسي که جان ندارد، اما ریشههایش 

را در بیشتر شــهرهاي ایران پهن کرده 

اســت؛ آســان و بي سر و صدا به همه جا 

ســرک کشــیده و همه را اسیر خود کرده 

است.
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- متوقف شدن فعالیت روغن نباتي جهان
- بازداشت اعضاي شوراي شهر و شهردار زنجان

- بازداشت مدیرعامل شرکت آبفار زنجان و رئیس 
اتاق بازرگاني زنجان

- بازداشت عضو هیئت مدیره شرکت ایران ترانسفو
- شــهادت شــهید طارمي از همرزمان شهید قاسم 

سلیماني
- شــهادت شــهیده الناز حبیبي از شهداي سقوط 

هواپیماي اکرایني
- انتخاب زنجان به عنوان شهر جهاني ملیله

- شــهادت شهید مدافع حرم شهید حجت االسالم 
هیدجي در سوریه

فارس:
- وقوع سیل در فروردین امسال در شیراز

- دســتگیري یکي از اعضاي شــوراي شهر شیراز 
و شــماري از اعضاي شــوراهاي صدرا، مرودشت 

و شهردار صدرا
- ثبــت جهانــي محور ساســاني و نام گرفتن آباده 

به شهر
- وقوع آتش ســوزي در ســاختمان در حال ساخت 

هتل آسمان
- برگزاري انتخابات مجلس

- ناآرامیهاي ناشي از اصالح قیمت بنزین
- انتخاب شیراز به عنوان پایتخت کتاب سال 99

- شیوع کرونا در استان فارس و خالي ماندن هتلها، 
سکوت خیابانها و بیکاري کسبه

قم:
- تشییع سردار سلیماني در قم

- برگــزاري انتخابــات مجلــس و انصراف علي 
الریجاني از کاندیداتوري مجلس

- وقوع سیل در قم و افزایش منابع آبي در استان
- شیوع کرونا در قم

قزوین:
- بارش شــدید باران در ابتداي سال و درگیر شدن 
کشــور و مهار ســیل در شهر قزوین به خاطر وجود 

باغستان سنتي قزوین
- آتشسوزي مکرر باغستان سنتي قزوین

- افتتاح مرکز شیمي درماني جهاد دانشگاهي قزوین
- تنبیه بدني دانش آموز قزویني توسط مدیر مدرسه

- ثبت رکورد کوچکترین آفرودکار ایران در قزوین
- تقدیــر رهبــر انقالب از خیــر قزویني که براي 

زوجهاي بي بضاعت جهیزیه تهیه مي کند
- کتک خــوردن علیرضا افتخاري خواننده مطرح 

در اطراف قزوین
- مطرح شــدن دوباره پرونده زمین خواري هفت 
ســنگان و تعیین قاضي ویژه از ســوي ریاست قوه 

قضا براي این پرونده
- الکترونیکــي شــدن عوارضیهــا و بالتکلیفي 

کارمندان
- تعطیلي بیمارستان خیریه رحیمیان در شهرستان 

البرز
- تجمعهاي مکرر پرسنل شرکت کنتورسازي ایران 
و اعتراض درخصوص ناکارآمدي مسئوالن شرکت 

و دریافت معوقات
- انفجار در آزمایشگاه دانشکده علوم پایه دانشگاه 

علوم پزشکي قزوین و مصدومیت یک دانشجو
- ناآرامیها در پي اصالح قیمت بنزین

- حضور خودجوش مردم قزوین در روز شــهادت 
سردار سلیماني

- درگذشت دکتر اشراقي مورخ نامدار قزویني
- درگذشت همسر خلبان شهید سرلشگر لشگري

- آلودگیهاي متوالي هواي آبیک
- شیوع کرونا در استان

سمنان:
- رانش زمین در حسین آباد کالپوش که به جابجایي 
این روســتا انجامید و ســاخت شــهرکي جدید در 
نزدیکي همین روستا براي رانش دیدگان آغاز شد

- وداع با حجت االســالم ســیدجالل احمدپناهي 
امام جمعه موقت و از خطباي سرشــناس ســمنان 

در اردیبهشت
- ســفر علــي الریجاني، رییس مجلس شــوراي 
اسالمي، جهت افتتاح چند پروژه عمراني و صنعتي 
و از جملــه فــاز دوم مجتمع فــوالد کویر دامغان به 

استان سمنان
- برگزاري چهارمین اجالسیه بین المللي مجاهدان 

در غربت در دامغان در مهرماه
- وقــوع ناآرامیها در ســمنان در پي اصالح قیمت 

بنرین در آبان ماه
- برپایي هفدهمین نمایشــگاه بزرگ کتاب استان 
سمنان با حضور بیش از ۱۵۰ ناشر کشوري در آذرماه

- فعال ســازي بیش از ۶۰ واحد تولیدي و صنعتي 
تعطیل استان با وجود تشدید تحریمها

- نمایش فیلمهاي ســي و هشتمین جشنواره فجر 
در دو ســینماي سمنان و استقبال ۱۲ هزار سمناني 

از آنها در بهمن ماه
- برگزاري انتخابات مجلس در اســتان و انتخاب 
نماینده مردم در هر چهار حوزه انتخابیه در مرحله اول

- تداوم وضعیت مســاعد اشتغال در استان در سال 
98 و پیشتازي این استان به عنوان رتبه اول کشور 

در داشتن کمترین بیکاران
- راه اندازي پروازهاي سمنان-مشهد و بالعکس و 
انجام رسمي پروازها در فرودگاه تازه تأسیس سمنان 

و صدور مجوز بینالمللي براي فرودگاه شاهرود
- مــرگ خواهر رئیس جمهور و خاکســپاري او با 
حضور دکتر روحاني و تعداد زیادي از اعضاي کابینه 

در آذرماه 98
- رونمایي از دو محصول خودروسازي در سمنان

- ردصالحیــت ۲ نفــر از چهار نماینده اســتان در 
مجلس دهم

سیستان و بلوچستان:

ســازمان بهداشــت جهانــي و وزارت 
بهداشــت ایران از مردم خواستهاند از 
خانههایشــان خانه نشوند چه برسد به 
آنکه در آستانه نوروز و به رسم هزار ساله 
شــان خیال دید و بازدید و سفر کردن به 
شمال و شهرهاي توریستي همچون یزد، 
اصفهان و شــیراز به سرشان بزند. گفته 
اند حتي به فرض در کپســول شیشه اي 
باشــند و از ماشینشان بیرون هم نروند 
و تنهــا مبدأ تــا مقصد را طي کنند باز هم 
عامــل انتقالند و بالي جان شــهروندان 

مقصد. شهر 
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- وقوع سیل در مناطق جنوبي استان
- کمبود گاز مایع در زمستان در استان

- بحران حاشیه نشیني در زاهدان و شهرهاي استان
- نبــود صنایــع و کارخانجــات بزرگ در اســتان 
 و بیــکاري زیــاد و روي آوردن مــردم اســتان به 

شغل هاي کاذب مثل قاچاق سوخت
- تلفــات باالي جادهاي اســتان بــه دلیل قاچاق 

سوخت و دو بانده نبودن جادهاي استان
- عدم اســتفاده مناسب از ظرفیتهاي مرزي استان 

در جهت اشتغالزایي مناسب
- ظرفیت مناسب استان در پذیرش زایران پاکستاني 

جهت زیارت اماکن مقدسه
کردستان:

- جان دادن یک کولبر سقزي بر اثر سرما
- ثبت تاالب زریوار در کنوانسیون رامسر

- تشییع پیکر چهار شهید سانحه هوایي در سنندج 
و سقز تشییع شد

- مفقودشدن ۲۳ کولبر سقزي و جان دادن ۲ کولبر 
نوجوان کردستاني در ارتفاعات اورامان

- آتش سوزي مرگبار یک تاالر عروسي در سقز
- راه یابي اولین زن کردستاني به مجلس

- شکستن رکورد » کلینشیت« فوتبال ایران توسط 
دروازه بان تیم »وچان« کردستان

- شیوع کرونا در کردستان
کرمان:

- وقوع ســیل در جنوب استان کرمان در فروردین 
ماه و اذرماه

- هجوم ملخها به جنوب استان کرمان
- برگزاري مراســم خاکسپاري شهید سلیماني در 

کرمان
- جان باختن ۶۱ نفر در مراسم تشییع شهید سلیماني 

در کرمان
- ســفر ۱۶ سفیر کشــورهاي اسیایي و اروپایي به 

کرمان
- سفر رییس جمهور به کرمان

- حوادث آبان ماه و کشته شدن یک نفر در سیرجان
- پیدا شدن قرص در کیک

- شیوع کرونا در استان
- برگزاري انتخابات مجلس در استان

کرمانشاه:
- وقوع سیل ابتداي سال و تخریب یا آسیب دیدن 

۳۲۰۰ واحد مسکوني استان
- بازگشــایي مرز خسروي جهت تردد زوار عتبات 
عالیات پس از ســالها چشــم انتظاري و تردد حدود 

۵۰۰ هزار زائر از این مرز
- اعطــاي میزباني رویداد بین المللي گردشــگري 
روســتایي ۲۰۲۰ براي برگزاري در ســال آینده با 
حضور فعاالن گردشــگري بیش از ۱۵۰ کشــور در 

کرمانشاه
- برگزاري مسابقات کشتي بین المللي جام جهان 

پهلوان تختي در کرمانشاه
- پایان بازسازي مناطق زلزله زده استان

- شیوع کرونا در استان
کهگیلویه و بویراحمد:

- وقوع سیل در استان در فروردین ماه
- حمله ملخها به برخي مناطق استان

- ترور نافرجام رئیس کل دادگســتري کهگیلویه 
و بویراحمد

- وقوع زلزله ۵.۲ ریشتري در چرام و گچساران
- پیدا شدن کیکهاي آلوده به قرص

- اصالح قیمت بنزین و وقوع حوادث آبان ماه
- قطع ۱۰ تا ۱۵ روزه اینترنت در استان

- برگزاري نمایشگاه کتاب و مطبوعات در استان
- برگزاري مراسم باشکوه شهادت سردار سلیماني

- مشــارکت ۷۰.۶۶ درصــدي مــردم اســتان در 
انتخابات دوم اسفند 98 و کسب رتبه نخست کشور

- اســتعفاي نماینده، ولي فقیه در استان کهگیلویه 
و بویراحمد و تغییر امام جمعه یاسوج

- بارش برف در شــهرهاي و مناطق سردســیري 
استان از جمله یاسوج و سي سخت

- تغییر استاندار کهگیلویه و بویراحمد
- شیوع بیماري آنفلوآنزا و تعطیلي مدارس استان

- شیوع بیماري کرونا
گلستان:

- وقوع سیل مرگبار در عید 98 در گلستان و خسارت 
دیدن بیش از ۱8 هزار واحد مســکوني، ۱۰۰ هزار 
هکتار زمین کشــاورزي، ۱۲۰ واحد صنعتي، ۱8۰۰ 

واحد صنفي

- مرگ پرندگان در گلستان
- شیوع کرونا در استان

گیالن:
- صف کشــیدن خودروهــا در پي احتمال افزایش 

قیمت بنزین
- وقوع ســیل در شهرســتانهاي استان و تخریب 

پلهاي ارتباطي و تخریب منازل مسکوني
- ماجــراي کیکهاي آلوده به قرص و مســمومیت 

عدهاي از شهروندان
- شیوع آنفلوانزا و فوت چند گیالني

- بروز ناآرامي پس از اصالح نرخ بنزین
- بــارش بــرف ۱.۵ متري در گیالن و بحران هاي 

بوجود آمده پس از آن
- آتش سوزي جنگلهاي گیالن

- سرریز شدن آب سد بیجار
- وقــوع چنــد زمین لــرزه در نقاط مختلف گیالن 

در طول سال
- اعدام قاتل شرور مأمور گیالني در مالعام

- رشت و روزهاي بدون شهردار
- آلودگیهاي ناشي از پسماند در سراوان و تجمعات 

مردم منطقه براي رفع معضل پسماند
- غرق شدن چندین نفر در سواحل استان

- حضــور خودجوش گیالنیان در اولین ســاعات 
خبر شهادت سردار سلیماني در خیابانهاي استان و 
برگزاري مراسم عزاداري و همچنین گلباران مسیر 
حضور ســردار سلیماني در لنگرود به یاد سخنراني 
تاریخي این ســردار رشید اســالم مبني بر نابودي 

داعش ظرف سه ماه
- وزش تند باد و قطع درختان در مسیر رشت به فومن 
و منجر به مرگ یک راننده و آسیب به چندخودرو

- حضــور مردم رشــت زیر بارش شــدید برف در 
راهپیمایي ۲۲ بهمن

- شیوع کرونا در گیالن
لرستان:

- وقوع سیل در ۱۲ فروردین ماه امسال و واردشدن 
خسارت زیادي به بخشهاي مختلف لرستان

- وقوع سیل در ۷ اسفند امسال و واردشدن خسارات 
در بخشهاي زیربنایي و کشاورزي
- وقوع مقطعي ریزگرد در استان
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-شیوع کرونا در استان
مرکزي:

- وقوع سیالب در فروردین ماه
- تجمعات متعدد کارگري در پي پرداخت نشــدن 

معوقات از جمله آذراب
- ناآرامیهاي آبان ماه در پي اصالح قیمت بنزین

- لغــو پــروژه ۵۵ متــري اراک پس از ۱۵ ســال 
بالتکلیفي

- قائله کشــت محصوالت کشاورزي با استفاده از 
فاضالب در ساوه

- سفر رییس قوه قضائیه به استان
- بروز آلودگي هوا در استان

- حضور مردم اســتان مرکزي در مراســم تشییع 
سردار سلیماني

- سرریز شدن سد ساوه پس از ۲۳ سال
- سرریز سد کمال صالح

- دزدیده شدن دختر بچهاي در شازند و پیدا شدن 
در سیستان و بلوچستان

- تبدیل شــدن اراک به یکي از قطبهاي مبتالیان 
به بیماري کرونا

مازندران:
- مــرگ بحــث برانگیز هزاران پرنــده مهاجر در 

میانکاله
- وقوع سیالب در مازندران در فروردین

- ادامه روند ویالسازي در زمین هاي کشاورزي و 
ارتفاعات مازندران

- ادامه روند آلودگي مازندران با دپوي زباله در نقاط 
جنگلي، ساحلي و شهري
- شیوع کرونا در استان

همدان:
- وقوع سیل در فروردین

- کشته شدن طلبه همداني
- راه اندازي قطار همدان- تهران

- برگزاري گردهمایي روســاي جهاددانشگاهي به 
میزباني همدان

- برگزاري اجالس راه ابریشم در استان
- برگزاري جشنواره تئاتر کودک و نوجوان

- تغییر نماینده، ولي فقیه و تغییر جنجالي مدیرکل 
ارشاد استان

- برگزاري تشییع نمادین براي سردار سلیماني
- تشییع ۵ شهید حادثه هواپیما اوکرایني

- اعتراض مسالمت آمیز در پي اصالح قیمت بنزین
- اعتــراض کارگران خوش نوش و کیوان به علت 
پرداخت نشــدن معوقات و اجرا نشــدن آیین نامه 

مشاغل سخت برایشان
- گرامیداشــت یاد و خاطره سردار و شهداي حادثه 

هواپیما
- برگزاري انتخابات در همدان و رد صالحیت سه 

نماینده فعلي
- شیوع کرونا در استان

- افزایش قیمت نان در استان
یزد:

- میزباني یزد از مسافران نوروزي با جمعیتي بیش 
از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر

- ســفر رییس جمهور به یزد یکشــنبه ۱9 بهمن و 
افتتــاح حدود ۵۰۰ طرح با اعتباري معادل ۲۵ هزار 

میلیارد ریال در این سفر
- برگزاري نخســتین جشــنواره ملي گردشگري 
معلــوالن از ۱۲ تــا ۲۰ آذرماه بــا حضور ۷۰ نفر از 
نمایندگان معلوالن انجمن ضایع نخاعي کشــور و 

با عنوان »یزد شهر دوستدار معلول«
- برگــزاري جشــنواره متعدد گردشــگري مانند 
جشــنواره انار تفت یا زعفران بهاباد که اســتقبال 
از برخــي آنها تا حــدودي منجر به تکمیل ظرفیت 

هتلهاي یزد شد
- بیســت و شــش ساله شدن صدرنشیني یزدي ها 

در قبولي کنکور سراسري
- هشــتمین کنگــره بیــن المللــي و جشــنواره 
 دانشــجویي طــب تولیــد مثل و ســومین کنگره

 بیــن المللــي -ژنتیک تولید مثل از ۳۰ فروردین تا 
۱ اردیبهشت ۱۳98

- اجالس کالنشــهرهاي کشور به میزباني یزد در 
تاریخ هجدهم و نوزدهم دي ماه

- رکورد گرماي یزد در تیر ماه 98 )میانگین دماي 
استان یزد در تیر ماه نسبت به دوره ۲۰ سال گذشته 

بیش از ۲ درجه سلسیوس افزایش داشت(
- برگزاري جشنهاي اقلیت زرتشتیان در یزد مانند 

جشنهاي سده و مهرگان

- آغاز رســمي هســته گردشگري چین در یزد اول 
دي ماه

شمارش معکوس براي به پایان رسیدن سال ۱۳98 
هجري شمســي آغاز شده است. تلخ بود و سخت؛ 
وقایعي که حداقل تصادفاتش جان بیش از ۱۴ هزار 
نفر از ایرانیان را گرفت و وقایع سیاسي و اقتصادي 
که ایرانیها را نگران فردایشــان ساخت، اما این هم 

گذشت و به قول خیام 
» از دي که گذشت هیچ ازو یاد مکن/ فردا که نیامده 
ست فریاد مکن/ برنیآمده و گذشته بنیاد مکن/ حالي 

خوش باش و عمر بر باد مکن
در بیــن همه گالیهها و نگرانیها باید به ســالهاي 
آینده ایران امید داشت چرا که جواناني دارد با همتي 
بلند.آنها خودجوش و بدون توقع حمایت از ســوي 
مســئوالن در قالب NGO ها دست به کار شده و 
گرهاي از فقر و مشکالت محیط زیست را باز میکنند 
و در حوادث بي پایان ایران همچون زلزله و ســیل 
جهادي به کمک مردم میشــتابند. جواناني که صبر 
ایوب دارند و امید به آیندهاي بهتر براي نســلهاي 
آینده ایرانیان؛ هفت خوان رســتم را طي میکنند تا 
ایراني بسازند آباد و خواستار صلح و دوستي هستند 

با همه جهانیان. به امید آن روز...

شمارش معکوس براي به پایان رسیدن 

ســال ۱۳۹۸ هجري شمسي آغاز شده 

است. تلخ بود و سخت؛ وقایعي که حداقل 

تصادفاتــش جان بیــش از ۱۴ هزار نفر 

از ایرانیــان را گرفت و وقایع سیاســي و 

اقتصادي که ایرانیها را نگران فردایشان 

ساخت، اما این هم گذشت و به قول خیام 

» از دي که گذشت هیچ ازو یاد مکن/ فردا 

که نیامده ســت فریــاد مکن/ برنیآمده و 

گذشــته بنیاد مکن/ حالي خوش باش و 

عمر بر باد مکن
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گفت و گوی تفصیلی با دکتر رضا نصری کارشــناس سیاست خارجی و حقوقدان:

الزمه قرنطینه دسترسی ایران به منابع 
کالن مالی است

گفت و گو: زهره نوروزپور

 این روزها ترامپ و همکارانش در امور خارجه و ایران پی در پی می گویند ما قصد کمک بشــر دوســتانه، 
دارویی و پزشــکی به ایران را داریم، ادعایی که حتی متحدان اروپایی آنها نیز باور نکرده اند؟ چرایی باور 
بپذیر نبودن این ادعا به این دلیل اســت که کشــورهای اروپایی بیشــتر از هر کشــور دیگری می دانند که 
هر نوع تجارت اعم از دارو، غذا یا صنعت مشــمول تحریم آمریکا اســت و همه راه ها برای دور زدن بســته 
اســت! این روزها چرا ترامپ چرا ترامپ چهره ای انساندوســتانه به خود گرفته اســت؟ ایا راهبرد جدیدی 
علیه کشــورمان به کار گرفته اســت؟ ضمن اینکه ایران در حالی با کرونا دســت و پنجه نرم می کند که زیر 
بار فشــار تحریم های این کشــور اســت و از سوی دیگر کشــورمان بار دیگر در لیست سیاه اف ای تی اف 
قرار گرفت، به این معنی که اگر هم اروپا بتواند به ایران کمک کند ممکن اســت گرفتار این نهاد شــود و 
اســم انها هم وارد لیســت ســیاه شــود و به زعم خودشان بدنام شــوند. با این وضعیت ایران چگونه با کرونا 
مقابله می کند و در کنار آن امریکایی ها چه در ســر دارند؟ دکتر رضا نصری کارشــناس سیاســت خارجی و 

حقوقدان به ســئواالت زیر پاســخ می دهد که در ادامه می خوانیم.
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 وب سایت اینترسپت هفته گذشته در گزارشی نوشت که آمریکا در   �
مقابل ایران از راهبرد نام ببر و رسوا کن برای افزایش انزوای اقتصادی 
ایران. این کارزار فشــار، شــرکت های پزشکی متعددی را هدف قرار 
داده کــه برای تجارت با ایران، مجــوز وزارت خزانه داری آمریکا را 
دارند. دقیقاً ۹ شــرکت داروســازی، بیوتکنولوژی و کاالهای پزشکی 
که همگی مجوز ویژه دارند در فهرســت رجیستری تجاری این گروه 
قرار دارند. گزارش های فراوان حاکی از آن است که کانال های قانونی 
تجارت بشردوســتانه از ارائه جریان کافی از داروها و سایر کاالهای 

بشردوســتانه بازمانده اند. تحلیل شما درباره این گزارش چیست؟
 United( »موضوع از این قرار است که گروه »متحد علیه ایران هسته ای
Against Nuclear Iran( - که یکی از بانفوذترین گروه های فشار در 
آمریکا و نزدیک به تندروهای دولت ترامپ است - سال هاست فهرست هایی 
از شرکت های خارجی که با ایران کار می کند تهیه می کند تا به روش های 
مختلــف آن هــا را از ادامــه کار با ایران منصرف کند. در این راســتا، فقط به 
انتشــار اســامی و ایجاد »هزینه حیثتی« برای آن ها هم اکتفا نمی کند. این 
گروه متشــکل از مقامات ســابق سیاسی، نظامی و امنیتی آمریکا و اروپاست 
و اغلب با اعزام هیات و نماینده به این شــرکت ها مدیران و تصمیم گیران 
آن هــا را مــورد ارعــاب و تهدیــد قرار می دهد تا از کار بــا ایران صرف نظر 
کننــد. طبعتًا، وقتی مدیر یک شــرکت اروپایــی می بیند یک هیات از یک 
سازمان متشکل از چند رئیس سابق CIA، رئیس اسبق سرویس جاسوسی 
آلمان )BND(، چند مشــاور امنیت ملی آمریکا، یک مقام نظامی/امنیتی 

ســابق بریتانیا، دادستان ُکل کانادا با چند وکیل و 
وزیر دیگر به ســراغ اش آمده اند و تهدید می کند، 
ریسک ســنجی می کند و احیانًا ترجیح می دهد در 
مورد همکاری با ایران تجدید نظر کند! حال، این 
گروه که همواره به عنوان بازوی »غیر رســمی« 
دولت هــای آمریکا علیه ایران وارد میدان شــده، 
امروز شــرکت های دارویِی دارای مجوز را هدف 
قرار داده است تا ایران را در این شرایط سخت دچار 
کمبود و بحران کند. یعنی از یک سو دولت آمریکا 
در انظار عمومی و ُپشــت بلندگوها اعالم می کند 
موانع تهیه دارو و تجهیزات پزشــکی را از ســر راه 
ایران برداشته و از سوی دیگر از طریق این گروه ها 
راه را مجدداً - بدون پذیرفتن مسئولیت - بر ایران 

مسدود می کند.
 هدفی که امریکا دنبال می کند چیســت؟   �

چهره ای بزک کرده از حقوق بشــری است؟ 
چرا می گوید کمک می کنیم ولی پشــت پرده 

راه ها را بسته است؟

تحریم - یا همان »تروریســم اقتصادی« - یک سیاســت جنایتکارانه است 
که تبعات ســنگینی بر جان، ســالمت، مال و امنیت انسان ها دارد. به همین 
خاطر، دولت آمریکا همراه در موازاِت تحریم یک دستگاه »روابط عمومی« 
هم تأســیس و - به کمک عده ای »فارســی زبان« - سازمان دهی می کند تا 
اقدامات غیرانســانی خود را در افکار عمومی موجه و حتی »انســانی« یا »به 
نفع مردم« جلوه دهد. در واقع، دولت آمریکا و مبلغان تحریم یک سری توجیه 
و پاسخ بسته بندی شده و از »پیش آماده« در اختیار دارند تا در برابر هرگونه 
انتقاد یا افشاگری در مورد تبعات انسانی تحریم این پاسخ ها و توجیهات را 
به صورت گسترده در شبکه های اجتماعی و رسانه های وابسته انتشار دهند. 
مثاًل اگر با عدد و رقم نشــان دهید که تحریم به ســالمت مردم عادی لطمه 
می زند، فوری یک کارزار راه می اندازند که با نشان دادن چند »سند« و بیانیه 
از ســوی وزارت خارجه آمریکا به افکار عمومی القا کنند که »دارو تحریم 
نیست« و اگر کمبودی هم مشاهده می کنید صرفًا ناشی از »سوءمدیریت« 
دولت ایران است! یا اگر ثابت کنید که فشار مالی و مسدودسازی دارایی های 
ایران موجب شده دولت در مدیریت بحران کرونا، تٔامین کاالهای الزم، حفظ 
نظام درمانی، ممانعت از ورشکســتگی بنگاه های اقتصادی و اتخاذ تدابیر 
پر هزینه )مانند قرنطینه( با مشــکل روبرو شــود، فوری یک کارزار تبلیغاتی 
راه میندازند که القا کنند »پول ایران در هر حال صرف موشــک و ســوریه 
و عراق می شــود« و اگر به خاطر کمبود منابع مالی جان تان در خطر افتاده 

فقط و فقط بخاطر »سوءمدیریت« حاکمیت است!
اما جالب اینجاست که وقتی کارگزاران و مبلغان تحریم در مقابل رسانه های 
تندروی انگلیسی زبان یا در برابر البی ها و حامیان 
مالــی خود قرار می گیرند و می خواهند کارنامه و 
گزارش کار نشان دهند، زبان و ادبیات شان کاماًل 
متفاوت می شــود! در این مواقع، آن ها - که در 
رســانه های فارسی زبان مدعی می شوند تحریم 
تاثیــری روی »مــردم« نــدارد و فقط حکومت 
را نشــانه رفته، ناگهان از اینکه رشــد اقتصادی 
ایــران را از مثبت ۱۲٪  به منفی 9٪ رســانده اند 
می گویند؛ از اینکه چند کارخانه و چند تولیدی ها 
را به ورشکستگی کشانده اند گزارش می دهند؛ از 
اینکه چقدر از صندوق دولت خالی کرده اند سخن 
می رانند و بی پروا از »تحریم« با عنوان »تحریم 
فلج کننــد« )Crippling sanction( یاد 
می کننــد! یعنی تحریمی که دولت را در مواجهه 
با معضالت کشور »فلج« می کند! در این مواقع، 
آقای برایان هوک - که در رسانه های فارسی زبان 
ســنگ مردم ایران را به ســینه می زند - با افتخار 
گزارش می دهد که در عرض یک سال ۵۰ میلیارد 

حقیقت این اســت که بــرای مهار بحران 
کرونــا امــروز پول از دارو مهم تر اســت. 
الزم اســت از یک سو افکار عمومی جهان 
را متوجــه این موضوع کنیم که مشــکل ما 
فقط »دارو« نیســت و از تمام ظرفیت های 
دیپلماتیک و سیاســت خارجه نیز برای رفع 
موانع مالی اســتفاده کنیم؛ و از سوی دیگر 
الزم است در داخل هم به دولت برای تامین 
هزینه هــا تا حد ممکن کمک شــود. جدا از 
کمک های مردمی، ده ها سازمان و موسسه 
در ایــران وجود دارد که ســاالنه میلیاردها 

تومــان از دولت بودجه دریافت می کنند. 
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دالر به دولت ایران ضرر زده ایم و آقای پومپئو - که در توئیتر به فارسی خود 
را حامی و دوســتدار مردم ایران می خواند - می گوید »اگر ایران می خواهد 

مردمش غذا بخورند،  شروط ما را اجرا کند«!
 با این حســاب و توضیح شــما و اقدامات پشت پرده گروه فشار،   �

ســوالی که برای من مطرح می شــود این است که ظریف لیستی ارائه 
کرده از نیازهای پزشــکی و دارویی ایران که به سازمان های مربوطه 
و بین المللی ارائه داده اســت و همین طور رایزنی های گســترده با 
همتایان خود در سراســر جهان. اقدام وزارت خارجه تا کنون به چه 

صورت بوده است؟
تالش دکتر ظریف این است که از همه ظرفیت های دستگاه دیپلماسی ایران 
و از توان رسانه ای خود برای رفع موانع و تسهیل روند کنترل ویروس کرونا 
اســتفاده کند. او حتی ســفارتخانه های ایران را هم مأمور کرده که تجربیات 
و راهکارهای علمی و عملی سایر کشورها را به ایران منتقل کنند تا هرچه 
سریع تر کشور بتواند از این گردنه سخت عبور کند. دکتر ظریف در نامه ای 
که اخیراً به دبیرکل سازمان ملل نوشته محدودیت ها و موانعی که تحریم بر 
سر راه مهار ویروس کرونا ایجاد کرده را برشمرده؛ و اکنون در حال رایزنی 

برای اِعمال فشار به دولت آمریکاست تا تحریم ها را ملغی کند.
در واقع، یک نکته مهم که الزم به یادآوری است این است که مشکل ایران 
در بحران کنونی فقط »کمبود دارو و تجهیزات پزشــکی« نیســت. مشکل 
اصلــی ایران این اســت کــه اتخاذ تدابیر ضربتی و مؤثــر - مانند قرنطینه 
شــهرها، منع عبور و مرورو تعلیق فعالیت های اقتصادی - مســتلزم پول 

زیاد و دسترســی ایران به منابع کالن مالی است 
و امروز - بعد از تحمل دو ســال تحریم و »فشــار 
حداکثــری« - این پول و منابع همچنان از ایران 
دریغ می شــود. در مقام مقایســه، دولت ایتالیا تا 
کنــون بودجه ای معادل ۲8 میلیارد دالر و دولت 
بریتانیــا بودجه ای معــادل ۳9 میلیارد دالر برای 
کنترل شیوع کرونا، احیای کسب وکار آسیب دیده 
و ممانعت از سقوط اقتصاد در نظر گرفته اند. دولت 
ایران در شــرایط تحریم و چه کسری از این پول 
را می تواند هزینه کند؟ برایان هوک سال گذشته 
گفت »تا ســال آینده )یعنی امســال( ۵۰ میلیارد 
دالر یا معادل ۴۰٪ بودجه ســاالنه ایران به این 
کشور ضرر خواهیم زد«. امروز کارشناسان و مردم 
توقع دارند دولت ادارات و کارخانه جات را تعطیل 
کند، عبور و مرور را محدود کند و حتی شهرها را 
بــه طــور کامل قرنطینه کند. اما چطور دولتی که 
در خوش بینانه تریــن حالت چنین زیانی متحمل 
شده می تواند به راحتی امروز هزینه های این تدابیر 

سفت وسخت را پرداخت کند؟
 ایا شــما پیشنهادی برای جبران این خسارت دارید؟  �

حقیقت این است که برای مهار بحران کرونا امروز پول از دارو مهم تر است. 
الزم اســت از یک ســو افکار عمومی جهان را متوجه این موضوع کنیم که 
مشــکل ما فقط »دارو« نیســت و از تمام ظرفیت های دیپلماتیک و سیاست 
خارجه نیز برای رفع موانع مالی اســتفاده کنیم؛ و از ســوی دیگر الزم اســت 
در داخل هم به دولت برای تٔامین هزینه ها تا حد ممکن کمک شود. جدا از 
کمک های مردمی، ده ها ســازمان و موسســه در ایران وجود دارد که ساالنه 
میلیاردها تومان از دولت بودجه دریافت می کنند. اغلب فعالیت های آن ها هم 
فعالیت های ارشادی و تبلیغاتی است که در شرایط بحرانی کنونی موضوعیت 
چندانی ندارد. آن ها می توانند در این مقطع حساس از این بودجه ها صرف نظر 
کنند یا دســت کم آنچه در اختیار دارند را در خدمت بیمارســتان ها، مراجع 
درمانی، ســتاد مبارزه با کرونا و مهار این پاندمی خطرناک قرار دهند. این 

حداقل وظیفه ملی همه ماست.
 درباره موانع خارجی، با این وضعیت شما کمک ها را چه طور ارزیابی   �

می کنیــد؟ آیا آنها با موانع ســوئیفت و تبادل تجاری با ایران برخورد 
نکرده اند؟ ضمن اینکه ایران وارد لیست سیاه اف ای تی اف شده است.

کمک های مقطعی و موردی - چه از سوی دولت ها و چه از سوی سازمان های 
بین المللــی - مفید اســت اما در بلندمــدت کفایت نمی کند. حتی اگر دولت 
آمریــکا اعــالم کنــد موانع دارویی یا حتی بانکی لغو شــده، باز هم »موانع 
روانــی« فراوانــی وجود دارد که موجب می شــود همتایان خارجی از کار با 
ایران منصرف شوند. قرار گرفتن ایران در لیست 
ســیاه FATF هم - که واقعًا می توانستیم از آن 
جلوگیــری کنیم - طبیعتًا کمکی به ماجرا نکرد! 
اگر بحران کرونا ماه ها تداوم پیدا کند، به احتمال 
زیاد ایران دچار مشــکالت فراوانی خواهد شــد. 
در نتیجــه، آنچــه در بُعد بین المللی ضرورت دارد 
لغو کامل تحریم ها یا دســت کم تعلیق تحریم ها 
تا پایان شــیوع بیماری اســت. این درخواســتی 
اســت که باید دولت ایران، کارشناســان مستقل 
ایرانی، ایرانیان مقیم خارج از کشور، انجمن های 
تخصصی و پزشــکی، ســازمان های غیردولتی 
ایرانــی و غیرایرانی با جدیت تمام پیگیری کنند. 
الزم اســت »سازمان بهداشت جهانی« نیز - به 
عنوان یک ارگان غیر سیاسی و علمی و به عنوان 
مهم ترین مرجع مقابله با این پاندمی خطرناک - از 
مســاعی جمیله و وزن کارشناســی خود استفاده 
کنــد تا دولــت آمریکا را به لغو یا تعلیق تحریم ها 
)مطابق قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت( متقاعد 

ســخنگوی وزارت خارجه دولت چین به 
صراحت در مورد منشــاویروس و نحوه 
انتقال آن از سوی نظامیان آمریکا به چین 
اتهاماتی مطرح کرده است. اینکه دولت 
چیــن - با آن ســاختار منضبط و جدی - 
اعتبــار خود را هزینه کرده و چنین اتهامی 
را به صورت »رســمی« مطــرح می کند 
نشــان می دهد موضوع جدی اســت یا 
دست کم شــواهد و قرائن قابل تاملی در 
اختیار چین قرار دارد. در نتیجه، نمی توان 
به راحتی موضوع را در چارچوب »تئوری 

توطئه«  تعریف کرد.
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سازد یا دست کم سایر دولت ها را - با استدالل های علمی و فنی خود - به 
عدم اجرای تحریم ها فرابخواند.

 برخی می گویند این حمله بیولوژیک اســت و امریکا و اســرائیل   �
نمونه ای از ژئوم های ایرانی را داشته اند. چقدر می توان گفت که این 

نظریه های تنها یک تئوری توطئه است؟
دانش و تخصص الزم را برای پاسخ به این سئوال ندارم. اما می دانم سخنگوی 
وزارت خارجه دولت چین به صراحت در مورد منشــٔا ویروس و نحوه انتقال 
آن از سوی نظامیان آمریکا به چین اتهاماتی مطرح کرده است. اینکه دولت 
چین - با آن ســاختار منضبط و جدی - اعتبار خود را هزینه کرده و چنین 

اتهامــی را به صورت »رســمی« مطرح می کند 
نشــان می دهد موضوع جدی اســت یا دست کم 
شــواهد و قرائن قابــل تٔاملی در اختیار چین قرار 
دارد. در نتیجــه، نمی توان به راحتی موضوع را در 
چارچوب »تئوری توطئه«  تعریف کرد یا با اغماض 
از کنار آن گذشت. این موضوعی است که نیازمند 
پیگیری است و امیدوارم دولت ها با یکدیگر برای 
تشــکیل یک کمیته حقیقت یاب بین المللی برای 
پیدا کردن منشٔا و علت اصلی شیوع این ویروس 

با یکدیگر همکاری کنند.
 مبارزه ایران با کرونا با تمامی مشــکالت   �

سیاســت خارجی، اعــم از تحریم های بی 
ســابقه، نام ایران در لیســت اف ای تی اف، 
جنگ نفتی که ســعودی به راه انداخته است، 
و بودچه دولت برای ســال ۹۹ روی نفت ۲۸ 
دالر بســته نشده است! با این حجم از موانع 
پیــش روی ایران این مبارزه بیولوژیک را چه 
طور ارزیابی می کنید و پیش بینی شما از سال 
آینده چیست؟ چه راهکاری را برای سیاست 

خارجی و داخلی مؤثر می بینید؟
پیش بینی آینده در شــرایط بروز یک پاندمی خطرناک بســیار مشکل است. 
هنوز تأثیر این ویروس بر سالمت مردم جهان محرز نیست؛ هنوز تأثیر آن 
بر جوامع، دموگرافی و اقتصاد جهان را نمی دانیم؛  هنوز تأثیر کرونا بر روابط 
بین الملل، انتخابات در آمریکا و صلح و ثبات و امنیت جهان مشخص نیست. 
در چند هفته گذشته، فاکتورها و عواملی در تحلیل ورود پیدا کرده که پیش 
از این حتی قابل تصور هم نبود. در نتیجه، به سختی می شود سیر تحوالت 

را در سال آینده پیش بینی کرد.
اما بعید نمی دانم شیوع این پاندمی بر نگرش ها و جهان بینی ها تأثیر بگذارد. 
ممکن است این تجربه سخت موجب شود دولت ها و جوامع مختلف بشری 
رویکرد دیگری نسبت به مقوله امنیت و کشورداری پیدا کنند. ممکن است 
دولت ها به چشــم خود ببینند ضعف سیســتم درمانی در یک کشــور مستعد 
است سالمت شهروند یک کشور دیگر را هزاران کیلومتر دورتر تحت تأثیر 
قرار دهد. ممکن است باعث شود تصمیم گیران متوجه شوند در دنیای به هم 
پیوســتٔه امروز ابزار تحریم و جنگ و »فشــار حداکثری« - که هدفی جز 
ســقوط اقتصاد کشــورها و تضعیف ساختار حاکمیتی دولت ها ندارد - تا چه 
اندازه برای کل بشــر می توانند خطرناک و تهدید آمیز باشــند. ممکن است 
موجب شود افراد و احزاب و جریان هایی در صحنه سیاست کشورها ظهور 
پیدا کنند که می فهمند در جهان امروز تهران با نیویورک و پاریس و میالن 
 America( »فاصله چندانی با یکدیگر ندارند و آن ها که شعار »اول آمریکا
First( می دهند، آن ها که اصرار بر یکجانبه گری و ســلطه جویی دارند یا 
آن ها که بر طبل انزوا و دوری از جهان می کوبند 
تا چه اندازه از مرحله و حقیقت های عصر کنونی 
پرت هستند! ممکن است مردم جهان لمس کنند 
دیگر نمی شود به بهای ناامنی دیگران »امنیت« 
یا حتی ســالمت داشت! شــاید ببینند ویروس از 
دیــوار عبور می کند؛ و سیاســتمداری که از یک 
ســو در انتخابات وعدٔه ساختن »دیوار« می دهد 
و از ســوی دیگر در ســال اول حکومت خود تیم 
مبــارزه بــا پاندمی را در »شــورای امنیت ملی« 
کشــورش منحل می کند، هیــچ درکی از امنیت 
و حقایــق دنیــای امروز ندارد و نمی شــود آینده 
را به او واگذار کرد. شــاید سیاســتمداران و افکار 
عمومی به اهمیت سیاست های حامی اکولوژی، 
محیط ریســت، فضای سبز و توسعه پایدار بیشتر 
بیندیشــند. شاید به اهمیت »چندجانبه گرایی« و 
همــکاری برای حل وفصل معضالت و تهدیدات 
»فرامرزی« برای همه محرز شــود. شاید کرونا 

آمده تا یک وحدت جهانی ایجاد کند!

پیش بینی آینده در شرایط بروز یک پاندمی 
خطرناک بسیار مشــکل است. هنوز تأثیر 
این ویروس بر ســالمت مردم جهان محرز 
نیست؛ هنوز تأثیر آن بر جوامع، دموگرافی 
و اقتصاد جهان را نمی دانیم؛  هنوز تأثیر کرونا 
بر روابط بین الملــل، انتخابات در آمریکا و 
صلح و ثبات و امنیت جهان مشخص نیست. 
در چند هفته گذشــته، فاکتورها و عواملی در 
تحلیــل ورود پیدا کرده که پیش از این حتی 
قابل تصور هم نبود. در نتیجه، به ســختی 
می شــود ســیر تحوالت را در سال آینده 

پیش بینی کرد.
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شــاید بتوان بعد از جنگ هــای جهانی اول و 
دوم، ویروس کرونــا را تنها پدیده عالمگیری 
دانســت که طی بیش از ۷۵ سال گذشته همه 
کشــورهای جهان را درگیر خود ساخته است.

ایــن ویروس جهش یافته جدید تاجدار، خواب 
و خوراک و نظام معمول و مالوف مردم دنیا را 
به هم زده و بســیاری را با ترس و وحشــت در 

خانه هایشان قرنطینه کرده است.

ماجرا بســیار شبیه درام های سینمایی است اما 
این یک واقعیت است؛ » پاندمی« )عالمگیری( 
ویروس کرونا و صدمات انســانی و اقتصادی 
گسترده و پردامنه آن بر جوامع انسانی از شرق 

تا غرب عالم.
چین که منشــا این ویروس شناخته شده است 
تــا حــدود زیادی پس از ۳ ماه مبارزه ســخت 
و نفســگیر با این ویروس در نهایت توانســت 

دامنــه شــیوع آن را مهار کــرده و این غول را 
دوبــاره به داخل چــراغ جادو ببرد؛ هر چند که 
نحوه رفتار این ویروس هنوز ناشــناخته است 
و دانشــمندان مشغول تحقیق و شناخت بیشتر 
روی آن هســتند و بر همین اساس با اطمینان 
قطعی نمی توان ازپایان یافتن کار این ویروس 
در چین سخن به میان آورد؛ اما آن گونه که از 
شواهد عینی پیداست، دولت چین پس از ۲ ماه 

بحران کرونا و تحسین 
» مشت آهنین چینی«

 مازیار آقازاده 
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قرنطینه سفت و سخت مرکز شیوع این بیماری 
در اســتان »هوبی«، موارد ابتال و مرگ و میر 
جدید ناشــی از این ویروس را تک رقمی کرده 
است و با بهبود و مرخصی بیماران، بسیاری از 
مراکز ویژه درمان و بستری بیماران کرونایی را 

در اســتان »هوبی« تعطیل کرده است.
بازدید هفته گذشــته رییس جمهوری چین از 
شهر »ووهان« چین پس از مهار اپیدمی کرونا/ 

سی ان ان
این بدان معناســت که فتیله شــیوع ویروس 
کرونا جدید در چین پایین کشــیده شــده است 
و این در حالی اســت که پاندمی این ویروس 
در ســطح جهانی تازه در آغاز راه خود اســت و 
قاره ســبز اروپا بنا به اعالم ســازمان بهداشت 
جهانی حاال تبدیل به مرکز جدید شــیوع این 

بیماری شده است.
در خاورمیانــه نیــز وضعیــت ایــران از نظر 
شــیوع گســترده این ویروس وخیم تر از دیگر 
کشــورهای منطقه  به نظر می رســد و در قاره 
آمریکا و اســترالیا هم شیوع ویروس آغاز شده 

و نگرانی های زیادی را ســبب شده است.
حاال چینی ها با پایین کشــیدن فتیله ویروس 
در کشور خودشان در حال مشاهده تالش های 
جهانــی برای مهار ویروس هســتند و تجربه 
خود را نیز پشــت ســر دارند؛ سیاست »مهار با 
مشت آهنین و بدون مالحظه و مسامحه« که 
اتفاقا این بار مشــت آهنین چینی ها بر خالف 
مــواردی تاریخی چون ســرکوب اعتراضات 
۳ دهــه پیش در میــدان »تیان آن من« پکن، 
تحســین جهانیان را برانگیخته اســت و کسی 
از چین بابت به کارگیری سیاست مشت آهنین 
در سرکوب ویروس کرونا انتقاد نمی کند بلکه 
به نظر می رســد دموکراسی های غربی که در 
آغاز مســیر مبارزه با ویروس کرونا هســتند، 
ایــن بار بر خــالف انتقادهای تاریخی خود از 
سیاست های استبدادی و سرکوبگرایانه حزب 
حاکم کمونیســت چین، با رشک و تحسین به 

الگــوی مدیریتی و حکمرانی چین می نگرند.
دولت هــای غربــی که خــود را مبدع و مروج 

الگوی هــای لیبرالــی و دموکراتیک می دانند 
بــرای مبــارزه با ویروس کرونا مشــکالت و 

مالحظات زیادی دارند.
در اولین تالطمات ناشی از ورود ویروس به این 
کشــورها ) از استرالیا گرفته تا همه کشورهای 
اروپایی و ایاالت متحده آمریکا و کانادا( مردم 
بــا هجوم خود و در صف های بســیار طوالنی 
قفســه فروشگاه ها را غارت کردند و تصاویر نه 
چنــدان خوشــایندی از زد و خورد و درگیری 
مردم »تربیت یافته در نظام های دموکراتیک« 
ســر چند »رول » بیشتر »دستمال توالت« به 

جهان مخابره شد.
این در حالی اســت که در چین کمونیســت و 
اســتبدادی، دولــت در مناطق قرنطینه با نظم 
خاصــی تهیه تمامــی مایحتاج اولیه و روزمره 
زندگی مردم را به بهترین نحو ممکن بر عهده 
گرفت و مواد غذایی نزدیک به 8۰ میلیون نفر را 
در طول هفته ها قرنطینه در اختیار آنها قرار داد.

قرنطینه کرونا
در کشورهای غربی اما هنوز درباره استراتژی 
و نحوه مبارزه با ویروس کرونا اجماعی حاصل 
نشده است و این در حالی است که ضریب شیوع 
ویروس به صورت تصاعدی در حال رشد است.

شــرکت های بیمه و داروســازی در آمریکا که 
عادت دارند ســاالنه سودهای هنگفت صدها 
میلیــارد دالری به جیب بزنند در برابر تقاضای 
فزاینــده افکار عمومــی و جنبش برابری خواه 
آمریکا )به پیشــوایی برنی ســندرز( برای ارایه 
ســرویس های عمومــی که ممکن اســت به 
مبتالیان ویروس کرونا بدهند در حال چانه زنی 
با دولت هستند و دولت فدرال آمریکا که همواره 
خــود را مدافع منافع شــرکت های آمریکایی 
می دانــد، در مخصمــه نحوه پاســخگویی به 
بحران کرونا گرفتار آمده اســت؛ دولت فدرال 
آمریکا از سویی مراقب است منافع شرکت های 
آمریکایی و شــاخص سهام بازار بورس آمریکا 
در اثر تکانه های شــدید ویروس کرونا آســیب 
کمتری ببیند و از دیگر ســو تحت فشــار افکار 
عمومی، خود را مجبور به سرویس دهی رایگان 

برخی خدمات بهداشــتی و پزشــکی به مردم 
آمریکا و جمعیت مبتال در ماه های آتی می بیند 
کــه هزینه هنگفتی می طلبد. از ســوی دیگر 
قوانین کار آمریکا که به گمان برابری خواهان 
و سوسیال دموکرات ها کامال به نفع کارفرمایان 
به صورت یکطرفه تدوین شده، مانعی جدی در 
برابر مبارزه با شیوع کروناست ، چون در قوانین 
کار آمریکا مساله مرخصی استعالجی یک حق 
تثبیت شده نیروی کار محسوب نمی شود و در 
اختیار کارفرماســت و به همین خاطر بسیاری 
از کارگــران و کارمنــدان آمریــکا که احتماال 
عالیمی از بیماری دارند از بیم اخراج نشــدن 
از شغل هایشــان مجبور به حضور در محل کار 
خود خواهند بود و این مســاله ممکن اســت به 

شــیوع بیشتر ویروس کرونا بینجامد.
چین گریبان خود را از شیوع ویروس کرونا رها 
یافته می بیند و دموکراسی های غربی در آستانه 
تکانه های شدید اقتصادی و اجتماعی ناشی از 

شــیوع ویروس کرونا در جوامع خود هستند.
مشت آهنین چینی تا اینجای کار برای کوفتن 
به ســر ویروس کرونا جدید موثر افتاده اســت 
و دموکراســی های غربی  و نظام سرمایه داری 
لیبرال در آســتانه ورود به دوره بحران عمیق 
کرونــا، در حال »شــیش و بِش« کردن روی 
فرمول و نحوه مبارزه با شــیوع کرونا هســتند؛ 
مبارزه ای که به نظر می رســد  نیازمند بازبینی 
و تغییــر اصولی روی برخــی بنیان های نظام 
سرمایه داری است؛ نظامی که حق »بهداشت و 
سالمت عمومی و رایگان« را تبدیل به کاالیی 
اقتصــادی و درآمدزا در رقابت دهها شــرکت 
خصوصی عمده کرده، حاال باید با غولی مبارزه 
کنــد که حمله بر بنیان های همه جوامع آورده 
است و دولت های ناکارآمد و فاسد را به نحوی 
زیر تیغ خواهــد بُرد و دولت های دموکراتیک 
غربــی و نظام های اقتصادی ســرمایه داری 
لیبرال آنها را به نحوی دیگر مورد تاخت و تاز 

قرار خواهد داد.
جهان پســاکرونا دوره ای متفــاوت از دنیای 

پیشین خواهد بود.
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ویروس ناشناخته کرونا همچنان در حال قربانی گرفتن است. 
برخالف روزهای نخست، نه چین و ایران که پای این ویروس 
به قاره ســبز و حتی آمریکا هم رســیده و بســیاری از امور را در 
کشور های این دو قاره مختل کرده است. تا به امروز این ویروس 
حــدود ۱۴۱۰۰۰ نفــر را در جهان مبتال کرده و حدود ۵۵۰۰ نفر 
را به کام مرگ کشــانده اســت ولی با این حال هنوز برای این 
ویروس که سازمان بهداشت جهانی آن را »بیماری همه گیر« 

خوانده، درمانی یافت نشده است.
متخصصان در تحقیقاتشان درباره این ویروس هنوز با ۲ سوال 
بی پاسخ مواجه هستند؛ اول اینکه منشا این بیماری کجاست و 
دوم اینکه چگونه باید آن را درمان کرد؟ شاید اگر دانشمندان 
بتوانند پاسخ پرسش نخست را بیابند، در زمان کوتاه تری داروی 
درمان کرونا را کشف کنند. آیا کرونا ویروسی مشابه با سارس 
است و از خفاش به انسان منتقل شده و یا اینکه حاصل تحقیقات 
بر روی ســالح های بیولوژیکی اســت که در آزمایشگاه های 
نظامی تولید می شــود؟ این اصلی ترین موضوعی اســت که 
نه تنها دانشــمندان علم پزشــکی که سرویس های امنیتی و 
اطالعاتی کشــور ها به دنبال یافتن پاســخ برای آن هســتند. 
احتمال »جنگ بیولوژیکی« بودن شــیوع کرونا هر روز ابعاد 
جدیدی به خود می گیرد و کارشناسان معتقدند »بررسی ژنوم 
ویروس« می تواند به رد یا تائید این فرضیه کمک کند. سازمان 
بهداشــت جهانی به عنوان متولی این مســئله می تواند ضمن 
بررسی، نتیجه یافته های خود را در دسترس افکار عمومی قرار 
دهد اما این نگرانی وجود دارد که کشورهای شمال که معمواًل 
بــا زور امــورات را مدیریت می کنند و نه با منطق، مانع چنین 
شفافیتی شوند. اگر فرضیه فوق تائید شود، رژیم آمریکا متهم 
اصلی آن خواهد بود چرا که برای دست یافتن به اهداف خود 
از هیــچ جناتــی فروگذار نمی کند. مقابله اقتصادی با چین که 
این روزها با آن درگیر است و مقابله سیاسی با ایران، مهمترین 
فرضیــه هایی اســت که می تواند انگیــزه رژیم آمریکا برای 
شــروع چنین جنگ بیولوژیکی است. نخستین احتمال درباره 
منشــاء این ویروس را یک تیم ویروس شناســی چینی مطرح 
کرد. این تیم در همان روزهای نخســت ادعا کرد آنفلوآنزای 
ناشــی از ویروس کرونا همچون بیماری سارس، از خفاش ها 
به انســان انتقال یافته اســت اما پذیرش این یافته کمی دور از 
واقعیت بود چرا که چینی ها چندین دهه سوپ خفاش خورده 
اند و گرفتار این بیماری نشــده بودند. اما روند گســترش این 
بیماری در چین، فضاسازی رسانه ای سنگین آمریکایی ها و 
اینکه این برای چندمین بار اســت که ســرو کله یک ویروس 

کشنده از چین پیدا می شود، گمانه ها درباره منشا غیر طبیعی 
کرونا را شــدت بخشــید. یکی از دالیلی که کارشناسان را به 
این جمع بندی رســاند، سیکل بیماری کرونا بود. این بیماری 
تفاوت های چندانی با بیماری سارس نداشت. به عبارت بهتر 
ویروس کرونا از ســرماخوردگی آغاز و به ســارس منتهی می 
شــد. ســارس در سال ۲۰۰۲ توانست ۷۷۴ نفر را به کام مرگ 
بکشــاند. این ویروس، ســندروم حاد تنفسی بود و بیمار مبتال 
به آن ابتدا نشــانه هایی همچون تب باال، بی حالی و بدن درد 
داشــت و بعد از مدتی، دچار ســرفه های خشــک و اشکاالت 
تنفســی و کمبود اکســیژن در خون می شد. در کرونا هم بیمار 
عالئمی اینچنینی دارد و وقتی بیماری به سندروم حاد تنفسی 
یا همان »ســارس« منهی می شــود، بیمار جانش را از دست 
می دهد. نکته دیگر اینکه در حال حاضر برای تشخیص این 
ویروس از روش هایی اســتفاده می شــود که برای تشخیص 
ایدز یا سارس استفاده می شده است. این نشانه ها شاید نتواند 
به تنهایی ثابت کند کرونا حاصل یک عملیات بیولوژیک است 
اما یافته های محققین این گزاره را تا حدی مهم می کند. عالوه 
بر کارشناسان بیماری های عفونی روسیه که می گویند کرونا، 
ترکیبی از ویروس اوریون و سرخک است و این ترکیب هرگز 
نمی تواند در طبیعت ظاهر شــود و تنها در آزمایشــگاه به  دست 
می آید، بسیاری از مقامات سیاسی و امنیتی نیز به این مساله 
اشــاره کرده اند. به عنوان نمونه اورلی لوی ابکاســیس عضو 
کنســت رژیم صهیونیستی و گزینه وزارت بهداشت این رژیم 
گفته که ویروس کرونا بیماری منتقل شده از حیوان به انسان 
نیســت، بلکه این ویروس یک ســالح بیولوژیکی است که در 
آزمایشگاه ساخته شده است. »دیمیتری نوویکوف« معاون اول 
رئیس کمیته بین الملل پارلمان روســیه، نیز صراحتا از فعالیت 
برخی کشورها برای ساخت سالح های بیولوژیک سخن گفته و 
این موضوع را دیگر یک مساله محرمانه نخوانده است.مجموع 
این گفته ها باعث شد تا در روزهای گذشته سخنگوی دولت 
چین بدون اشاره به بیولوژیک بودن ویروس کرونا، اعالم کند 
این ارتش آمریکا بود که باعث رســیدن کووید ۱9 به ووهان 
چین شــده است. اثبات بیولوژیک بودن ویروس های ساخته 
دست بشر، به آسانی امکان پذیر نیست و تاکنون هم هیچ یافته 
علمی نتوانسته به طور قاطع یک ویروس را ساخته و پرداخته 
آزمایشگاه های نظامی معرفی کند. حتی اگر کشوری که درگیر 
ویروشی شبیه کرونا شده، آن را بیولوژیک بخواند، تا زمانی که 
سازمان بهداشت جهانی که مسئول اعالم این موضوع است، 
آن را اعالم نکند، این موضوع به رسمیت شناخته نمی شود.

ادعاهای 
مختلف 
درباره 
جنگ 
بیولوژیکی 
و سکوت 
سازمان 
بهداشت 
جهانی

 مازیار آقازاده 
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اگر در گذشته می توانستیم نقل و انتقاالت کوچکی 
با بانک های کوچک داشته باشیم، اما اکنون با قرار 
گرفتن در فهرست سیاه اف.ای.تی.اف بانک های 
کوچــک نیز مراودات خــود را احتمااًل با ما قطع 
خواهند کرد. کشورهای جهان پس از قرار گرفتن 
نام یک کشور در لسیت کشورهای پر ریسک، باید 
همه روابــط مالی، تجاری، بانکی، تراکنش های 
مالی افراد حقیقی و حقوقی )شــامل مؤسســات 
بانکــی و مالی( آن کشــور را مورد ارزیابی دقیق 
قرار دهند. در این روش اجرایی تأکید شــده که 
حتی اگر خود FATF نیز درخواســتی نداشــته 
باشــد، تمام کشورهای جهان راسًا باید تمام افراد 
ایرانی را که با آنها در تماس مالی و تجاری هستند 
مــورد ارزیابی دقیق قرارداده و تراکنش های آنها 
را زیر نظر داشــته باشــند. این بدان معنی اســت 
کــه همــه افراد حقیقی و حقوقی که در شــرایط 
تحریم در حال تجارت با ایران یا به مقصد ایران 
هســتند، تحت نظارت کشــورهای میزبان قرار 
گرفته و روش های مقابله )دور زدن( در شــرایط 
تحریم فعلی، فاش می شــود! در چنین شــرایطی 
حتی ایرانیان خارج از کشــور یا حتی هر کســی 
که به آنها شــک وجود داشــته باشــد، نیز ممکن 
اســت تحت نظارت دقیق کشورهای خارجی قرار 
گرفته و تراکنش ها و فعالیت های تجاری و بانکی 
آنها زیر نظر گرفته شود. این محدودیت ها شامل 
تمام نهادهای مالی مانند بانک ها، مؤسسات مالی 
و اعتبــاری، صرافی ها و حتی اشــخاص حقیقی 
می شــود. همچنین در یادداشــت های تفسیری 
)INTERPRETIVE NOTE( مربوط 
به ۱9 روش اجرای این توصیه توسط کشورهای 

دیگر به شــرح زیر تعیین شده است؛
 - افزایش اقدامات شناســایی دقیق مشــتریان 
)بررســی ســابقه مشــتری، ارتباطات تجاری و 
حقوقی افراد حقیقی و حقوقی، بررسی سهامداران 
و شرکت های مرتبط با افراد و شرکت ها، وابستگی 

افراد به نهادها و ســازمان ها و...(
 - اجرایی کردن سیســتم پیوســته گزارش دهی 

تراکنشهای مالی
 - امتناع از تأســیس شرکت های تابعه یا شعب یا 

دفاتر نمایندگی مؤسسات مالی از کشور پر ریسک 
در کشورهای دیگر

- منع مؤسســات مالی از ایجاد شــعب یا دفاتر 
نمایندگی از کشور پر ریسک در کشورهای دیگر

- محدود کردن روابط تجاری یا معامالت مالی با 
کشــور یا افراد مشخص شده در آن کشور

- ممنوعیت تکیه مؤسســات مالی به اشــخاص 
ثالث مستقر در کشور لیست سیاه )تراکنش های با 
واسطه جهت دور زدن تحریم نیز محدود می شود

- الزام مؤسســات مالی برای بررســی و اصالح یا 
در صورت لزوم خاتمه روابط تجاری با مؤسسات 

مالی در کشور مربوطه
-افزایش ممیزی و الزامات بازرســی دقیق برای 
شــعب و شرکت های تابعه مؤسسات مالی مستقر 

در کشور مربوطه
- افزایــش ممیزی برای گروه های مالی با توجه 
به هر یک از شاخه ها و شعب خود واقع در کشور 

مربوطه
همانگونه که مشاهده می گردد بازگشت به لیست 
ســیاه، تبعات بسیار زیادی بر روابط مالی، تجاری 
و بانکــی افــراد و نهادهای ایرانی در سرتاســر 
جهــان و افزایــش هزینه بــرای واردکنندگان و 
صادرکنندگان ایرانی دارد. با بازگشــت به لیست 
ســیاه، عماًل تمام روش هــای مقابله )دور زدن( 
تحریم حتی در کشورهای دوست و هم پیمان ما 

نیز بسته خواهد شد.
هر گونه مسدودشــدن دادوســتد و نقل و انتقال 
پــول بــا بانک های جهان بر تولید داخلی و قیمت 
تمام شــده محصــوالت داخلی نیز اثــر خواهد 

گذاشت.
حتی کشورهای دوست که با ما همکاری می کنند 
نیز اعالم کرده اند که در صورت قرار گرفتن ایران 
در لیست سیاه FATF کار با سیستم بانکی آنها 
نیــز به حالت تعلیــق در می آید چرا که اغلب این 
بانک ها خصوصی هســتند و از ترس قرار گرفتن 
در فهرست سیاه، با ایران همکاری نخواهند کرد.

*تحلیل گر ارشد بین المللی صنعت فوالد 
و سنگ آهن

 مراودات 
بین المللی 
ایران با 
مشکالت جدی 
مواجه می شود

تبعات 
بازگشت 
به لیست 
سیاه

کیوان جعفری طهرانی*
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رمز جدول شماره قبل:
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designating the Revolutionary 

Guards as a terrorist group, ordering 

the assassination of Soleimani, and 

sanctioning Iran’s supreme leader and 

foreign minister, both of whom are key 

to the negotiations process. 

Secondly, detente will be impossible as 

long as Trump continues to follow the 

Israeli playbook. Israeli Prime Minister 

Benjamin Netanyahu has revealed 

that he requested Trump to impose 

maximum pressure on Iran, pull out 

of the nuclear deal and designate the 

Revolutionary Guards as terrorists.

Containing tensions

Furthermore, former Secretary of State 

John Kerry revealed that Saudi Arabia, 

Egypt and Israel urged the US to bomb 

Iran. It is thus vital for maintaining 

international peace and security to 

contain the rising tensions between 

Washington and Tehran and prevent 

a possible war. A number of practical 

measures could lead to that end.

Firstly, a reliable and highly confidential 

channel should be established for 

unofficial communications between 

Tehran and Washington on sensitive 

issues. Both sides should have a chance 

to clarify their intentions, communicate 

red lines and correct possible 

misperceptions.

Iranian President Hassan Rouhani 

walks past a portrait of Supreme Leader 

Ayatollah Ali Khamenei in Tehran on 

16 February (AFP)

A limited deconfliction channel should 

be used in specific areas of operation 

of mutual concern, such as Iraq, Syria 

and the Strait of Hormuz. Localised 

incidents or actions by armed groups 

that could trigger a broader regional 

conflict must be managed and 

contained.

In addition, possible confidence-

building measures and other ideas to 

maintain the current tactical pause 

should be tested, while both sides work 

towards de-escalation. There must be 

an exchange of views to determine 

how a direct or indirect dialogue could 

be initiated, addressing the broader 

security concerns of both sides.

Finally, the US, Iran, Iraq and Saudi 

Arabia should establish regular lines 

of communication to avert potential 

misunderstandings, and to ensure that 

they can calm things down before a 

situation spirals out of control.

Maintaining peace

To achieve success, both sides must 

take small, but concrete steps to build 

confidence and establish credibility. In 

the current situation, larger steps will 

not work. But after de-escalation, there 

could be a chance for a breakthrough in 

relations, especially after the upcoming 

US and Iranian presidential elections 

this year and next.

Any possible future deal will require a 

firm commitment to the nuclear Non-

Proliferation Treaty and UN Security 

Council Resolution 2231, which 

endorsed the 2015 nuclear deal.

With the US seeking assurances that 

Iran will never possess a nuclear bomb, 

this can be achieved by secularising 

and operationalising the nuclear fatwa 

issued by Supreme Leader Ayatollah Ali 

Khamenei, which bans the production, 

possession and stockpiling of nuclear 

weapons and other weapons of mass 

destruction.

Why the US will not win a war with 

Iran

Regionally, countries need to establish 

a new mechanism to maintain 

peace, stability and security through 

cooperation. US Senator Bernie 

Sanders, who is running for the 

Democratic presidential nomination, 

recently noted: “We can bring the 

Saudis and the Iranians together, tell 

them that we’re sick and tired as a 

nation [of] spending trillions of dollars 

on endless wars. They’re going to have 

to get their act together, and we have 

the resources to help bring that about.”

Such an initiative should include 

regional arms control and security 

building; the establishment of 

mechanisms to prevent and resolve 

regional conflicts; the preservation of 

the territorial integrity and sovereignty 

of all countries in the region; a 

commitment to non-intervention 

and non-aggression; and new 

mechanisms for regional cooperation 

on humanitarian issues, including the 

treatment of migrants, refugees and 

displaced people.

The views expressed in this article 

belong to the author and do not 

necessarily reflect the editorial policy 

of Middle East Eye.
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Regionally, Iran agreed to attend international negotiations 

to resolve the Syrian war, sitting with adversaries the US 

and Saudi Arabia, and Iran and European powers made 

progress in talks to end the Yemen war.

Maximum pressure policy

Former US President George W Bush once warned that 

a nuclear-armed Iran could lead to World War Three. 

Through the Iran nuclear deal, agreed between world 

powers and Iran, Obama laid a new foundation on 

nuclear disarmament, noting that Iran had agreed 

“to the most robust and intrusive inspections and 

transparency regime ever negotiated for any nuclear 

programme in history”.

By withdrawing from the nuclear deal and pursuing 

a “maximum pressure” policy, Donald Trump has 

secured a legacy of being the first US president to 

launch a political, security and economic war on Iran 

- a second exception to the norm in bilateral relations. 

Moreover, he ordered the assassination of the most 

popular Iranian general, Qassem Soleimani, by 

drone strike in January. In retaliation, Iran launched 

a barrage of missiles on a US military base in Iraq, 

injuring 109 troops - the first military strike by a 

nation on a US military base by any country since 

World War Two.

In pursuing such dangerous actions and policies, 

Trump has pushed the US and Iran to the brink of war.

Yet, neither Trump nor Iranian leaders genuinely desire 

war. The question today is whether rapprochement 

between the two countries is realistic anymore - and if not, 

how can we prevent all-out war? There are two reasons to 

believe that an effective rapprochement is not realistic - at 

least not during the first term of Trump’s presidency.

Firstly, Trump has crossed many Iranian red lines, recklessly 

 Iran and the US: A path
back from the brink  Seyed Hossein Mousavian

Since the 1979 Islamic Revolution, 

containment has been the default Iran 

policy of every US administration. 

Presidents, both Democrat and 

Republican, have pursued an ill-

advised and barely disguised policy 

of regime change, through imposing 

harsh economic sanctions and 

political pressure.

There are perhaps two exceptions. 

The first occurred during former 

US President Barack Obama’s 

second term, when he tried an 

engagement policy with Iran. 

It was a success: a long-lasting 

nuclear crisis was resolved through 

diplomacy, alongside other positive 

developments, including the swift 

release of detained US sailors. 
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citizenship notwithstanding). Religion 

also plays a much larger role. Aside from 

the obvious influence of Judaism and 

Islam, Israeli fringe groups have recently 

suggested opening the Temple Mount 

to Jews, or even taking down the Dome 

of the Rock, one of the holiest sites in 

Islam, and building a Third Temple in its 

place. This appears to be the proximate 

motive for the spate of stabbings. (One 

should note that a few Israeli Jews have 

responded in kind.)

But the very core of the situation is 

basically the same. There are roughly 

equal numbers of Jews and Palestinians 

in the areas Israel controls — a bit 

over six million of each. Of those, 4.6 

million live under Israeli occupation — 

effectively governed and controlled by a 

state over which they have no democratic 

influence. The Palestinian Authority is 

a captured joke of a government, and 

the daily injustice in the old Bantustans 

is comparable if not greater than that 

endured in the West Bank and Gaza. As 

Josh Marshall argues:

But Israel should not expect a Mandela 

to pop out of the rubble in Gaza to save 

the country from itself. Statistically 

speaking, a Mugabe is far more likely.

  Source: Politico 
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It is the fate of Zimbabwe that the 

people of Israel should remember, 

as random stabbings of Israelis 

have sparked a spiral of government 

reprisals and counter-reprisals. 

Violence is the inevitable result of the 

Israeli occupation of the Palestinian 

territories. And while Israel may be 

able to maintain a grip on power for 

many years to come, without a true 

settlement it will lose eventually, quite 

possibly laying waste to everything it 

has built.

The problem for Israel is that, if an 

insurgency were to arise, the brutal 

tactics necessary to defeat it would turn 

the country into an international pariah 

state and lead to eventual economic 

devastation. As Smith discovered 

after years of grinding bush war, 

overwhelming military superiority 

cannot deliver permanent victory 

against guerrilla or terror tactics. 

Instead, massive military expenditures 

slowly bleed the state, while constant 

violence leads to large-scale emigration, 

particularly of wealthier people whose 

tax money is needed to finance the war.

Going for a full-blown police state 

might be somewhat more tactically 

effective (and what Israel has effectively 

chosen when it comes to the occupied 

territories), but this will undermine the 

international support that Israel must 

have to survive in the long term. These 

days, no nation can survive completely 

cut off from international markets and 

trade — especially not a small one.

Israel continues to enjoy the extensive 

support of the United States, most 

critically in the form of a U.N. Security 

Council veto. But this cannot be 

counted on forever. The longer Israel 

continues the occupation, the weaker 

the political foundation of this support. 

Increasingly extremist Israeli officials 

have deeply damaged the U.S.-Israel 

relationship of late — witness Prime 

Minister Benjamin Netanyahu doing 

his utmost to make it a partisan issue, 

reserved for conservative Republicans, 

during his failed effort to destroy the 

nuclear deal with Iran. And Israel is 

already widely disliked across most of 

the rest of the world.

Mandela himself once put this logic 

to Constand Viljoen, a conservative 

Afrikaner military leader:

He could point right over the border 

for direct evidence of this proposition. 

It was the Zimbabwe example (in 

addition to Mandela’s masterful 

leadership) that persuaded white South 

Africans to effectively vote themselves 

out of power in 1992. It was an act of 

real honor and nobility, however selfish 

or fearful the motivation.

Of course, Rhodesia circa 1970 is 

not identical to Israel today. Most 

importantly, Jewish Israelis are not 

a tiny minority, and some 20 percent 

of Israelis are Arabs with citizenship 

rights (suggestions from former Israeli 

Foreign Minister Avigdor Lieberman 

that many of them be stripped of 

Why Israel is doomed 
unless it makes peace 
with the Palestinians

  By Ryan Cooper

Before Robert Mugabe was the 

ancient, clownish dictator who 

wrecked Zimbabwe, he was a 

popular guerrilla leader who led 

the successful fight against white 

rule in Rhodesia. For 14 years 

Mugabe’s ZANU and Jacob 

Nkomo’s ZAPU fought the white 

government led by Ian Smith 

(and each other), eventually 

leading to universal suffrage and 

full democracy — which did not 

last, of course.
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the Islamic State from the air.

Relatively safe enclaves should emerge 

from this effort. A Syria of enclaves 

or cantons may be the best possible 

outcome for now and the foreseeable 

future. Neither the US nor anyone else 

has a vital national interest in restoring 

a Syrian government that controls all of 

the country’s territory; what is essential 

is to roll back the Islamic State and 

similar groups.

The second track is a political process 

in which the US and other governments 

remain open to Russian (and even 

Iranian) participation. The goal would 

be to ease Assad out of power and 

establish a successor government that, 

at a minimum, enjoyed the support of 

his Alawite base and, ideally, some 

Sunnis.

Such a process might well confer 

prestige on Putin. That would be a 

price worth paying if it contributed to 

a dynamic that over time reduced both 

the suffering of the Syrian people and 

the danger posed by the Islamic State.

 By Richard N. Haass

 Source: Project-Syndicate
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There has been no shortage of scrutiny 

of what Russian President Vladimir 

Putin is up to in Syria and why. Much of 

the analysis, though, has been narrowly 

focused on the short term and may be 

too negative in assessing his actions’ 

likely long-term consequences.

What we know is that Putin has 

decided to come to the aid of Bashar 

al-Assad’s embattled regime. Russian 

bombs and missiles are now raining 

down on an array of armed groups that 

have been fighting Syrian government 

forces, which has given the regime 

the breathing space that Russia’s 

intervention was intended to provide.

As bad as the Assad government is, 

and as much as it has to answer for, 

this outcome is arguably preferable in 

the short run to the regime’s collapse. 

The painful truth in Syria today is that 

a government implosion would most 

likely lead to genocide, millions more 

displaced people, and the establishment 

of the Islamic State’s so-called caliphate 

in Damascus.

Putin’s motives are a matter of 

speculation, but it would appear that he 

did not want to see Russia’s long-term 

ally in the Middle East fall. Moreover, 

he never misses an opportunity to 

remind the world that Russia remains 

a major power, able and willing to act 

on behalf of its perceived interests. 

It is also possible that he sought to 

distract domestic attention from a 

shrinking economy and the rising cost 

of intervention in Ukraine. Putin’s high 

approval ratings suggest he may well 

be succeeding.

Many fear that Russia’s latest activism 

will not only prolong Syria’s brutal civil 

war, but also strengthen the Islamic 

State. This could well turn out to be the 

case, as hatred of the Assad regime is 

a major recruiting tool. And, thus far 

at least, the Islamic State seems to be 

a low priority for the Russian military, 

which appears to be attacking mainly 

other anti-Assad groups.

Indeed, there have been reports of 

the Islamic State moving into areas 

that others have abandoned following 

Russian attacks. Russia seems to be 

playing the same cynical game as 

Assad: framing the war as a binary 

choice between the Islamic State and 

a regime that, however flawed, still 

deserves the world’s support.

Some also fear that this demonstration 

of Russian assertiveness presages a new 

wave of such interventions, even a new 

Cold War. But this is unlikely, if for no 

other reason than that Russia lacks the 

economic and military means to sustain 

such efforts on multiple fronts. It is also 

not clear that the Russian people are 

prepared to pay a high price for such a 

foreign policy.

So it all comes down to Putin, who 

enjoys a degree of autonomy in 

Kremlin decision-making not seen 

since the Stalin era. Putin is widely 

known to be a martial-arts enthusiast, 

and his action in Syria is entirely 

consistent with many of the discipline’s 

principles, including the importance of 

the decisive thrust that neutralizes the 

opponent’s strengths and exploits his 

weaknesses.

But force has its limits. Russia’s 

intervention in Syria cannot succeed 

if success is defined as enabling the 

Assad government to regain control 

over the bulk of the country’s territory. 

Putin’s policy can, at most, establish a 

relatively secure enclave.

Even this modest aim will prove 

costly, because the Islamic State is also 

becoming stronger. And it could prove 

expensive to Russia itself: it is only a 

matter of time before suicide bombings 

(such as the recent attack in Ankara) 

occur in Moscow.

The real question, then, is whether Putin 

sees bolstering the Assad government as 

an end in itself or as a means to an end. 

If it is the latter – if Putin is thinking in 

terms of chess, the preferred game of 

many Russians, and planning several 

moves ahead – a diplomatic process, in 

which Assad is removed at some point, 

is conceivable. Russia might support 

such a process; after all, Putin is not 

known for his sentimentality. Indeed, he 

might embrace a political process that 

enabled him to demonstrate Russia’s 

central role in shaping the future of the 

Middle East.

In the meantime, the United States 

and others should pursue a two-track 

policy. One track would channel steps 

to improve the balance of power on 

the ground in Syria. This means doing 

more to help the Kurds and select Sunni 

tribes, as well as continuing to attack 

Testing 
Putin in 

Syria
 Interview by Javad Heirannia
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Marc Finaud, the former French 

Foreign Ministry spokesman, says 

If the UN Security Council does not 

agree to extend the arms embargo, 

the United States can always apply 

unilateral sanctions as it has been 

doing since 2018 without legal force 

on third countries.

Former Senior Resident Fellow 

at the United Nations Institute for 

Disarmament Research (UNIDIR) adds 

“The Dispute Resolution Mechanism 

of the JCPOA is, of course, open only 

to the current JCPOA parties.”

A senior member of the Geneva 

Centre for Security Policy also says 

that “It is indeed paradoxical that the 

Trump administration was critical 

of the JCPOA but at the same time 

criticized Iran for suspending its 

implementation.”

Following is the full text of the 

interview:

The United States is working to extend 

the issue of Iran›s arms sanction in 

the UN Security Council. Given that 

the United States has violated and 

withdrawn from the JCPOA, can it 

legally make such a request?

It is true that, by withdrawing from 

the JCPOA, the United States has 

acted against UN Security Council 

resolution 2231 unanimously adopted 

to endorse the agreement which 

does not contain any provision on 

unilateral withdrawal. That resolution 

provides for the lifting of the arms 

embargo against Iran by 2020 or 2023 

depending on the category of arms and 

technology and if the IAEA certifies 

that Iran’s nuclear program remains 

peaceful. In any case, for a decision 

to be taken by the Security Council to 

extend the sanctions, all the Permanent 

Members must agree, and at this stage, 

it seems unlikely that Russia or China 

(and perhaps France and the United 

Kingdom) will join such a decision.

The United States, despite withdrawing 

from the UN Security Council, is set 

to establish itself as a participant in 

the JCPOA. Why is the United States 

looking for this?

It is indeed paradoxical that the Trump 

administration was critical of the 

JCPOA but at the same time criticized 

Iran for suspending its implementation. 

It would have been more logical for 

the United States to remain a party 

to the JCPOA and use the internal 

mechanisms of the agreement to raise 

any question about compliance.

If the United States fails to extend its 

arms sanction on Iran, it is likely to 

turn to a trigger mechanism. How can 

he do this legally, even if he considers 

himself a participant in JCPOA?

If the UN Security Council does not 

agree to extend the arms embargo, 

the United States can always apply 

unilateral sanctions as it has been 

doing since 2018 without legal force 

on third countries. But because of its 

extra-territorial jurisdiction, it has a 

powerful deterrent to pressure foreign 

companies with interests in the United 

States to renounce trade with Iran. The 

Dispute Resolution Mechanism of the 

JCPOA is, of course, open only to the 

current JCPOA parties.

Do European countries want to activate 

the trigger mechanism and take Iran›s 

case to the UN Security Council?

It is true that the E3 (France, Germany, 

United Kingdom) triggered the Dispute 

Resolution Mechanism to address the 

suspension of implementation by Iran 

of some provisions of the JCPOA. 

However, the EU High Representative, 

who is chairing the process, suspended 

it in the hope that further negotiations 

will allow finding a solution instead 

of deferring Iran to the UN Security 

Council. This is part of diplomacy 

made both of public signals and private 

talks to salvage the JCPOA, to which 

the Europeans are strongly attached.

Dispute Resolution 

Mechanism of JCPOA 

is open “only” to 

current JCPOA 

parties: Finaud

 Interview by Javad Heirannia



71 نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ اسفند ماه 1398 / شماره 47

Bilingual Economic Monthly  

Professor Paul Pillar, who was CIA intelligence analyst 

for 28 years, says the Trump administration is 

arguing that it is still a party to the JCPOA even 

though it has grossly violated its obligations 

under the agreement. 

Pillar says, “Indeed, previous declarations by 

the administration have been nothing short of 

a complete renunciation of the JCPOA.  Other 

parties to the agreement, especially Russia 

and China, are unlikely to accept the U.S. 

argument.”  

“Other members of the Council realize that 

it was the United States under the Trump 

administration that violated the JCPOA 

and went directly against Security Council 

Resolution 2231, which is the formal 

international endorsement of the JCPOA,” 

Pillar tells the Tehran Times in an exclusive 

interview.

Following is the text of the interview:

Q: The United States is working to extend arms 

sanctions on Iran in the UN Security Council. 

Given that the United States has violated and 

withdrawn from the JCPOA, can it legally 

make such a request?

A: As a permanent member of the Security 

Council, the United States can make requests 

for Council action on all sorts of things.  The 

legality of the request is not really the issue.  

Other members of the Council realize that 

it was the United States under the Trump 

administration that violated the JCPOA and went 

directly against Security Council Resolution 2231, which is the 

formal international endorsement of the JCPOA.  For that and 

other reasons, the Trump administration can expect substantial 

resistance to its attempt to extend the arms embargo.

Q: The United States, despite violating the JCPOA, is set to 

establish itself as a participant in the agreement. Why is the 

United States looking for this?

A: The Trump administration has been using every means 

possible to put every form of pressure it can on Iran.  It argues 

that it still should be considered a participant in the JCPOA 

so that it can use the «snapback» mechanism the agreement 

established to restore sanctions on Iran that had previously 

been lifted.

Q: If the United States fails to extend arms sanctions on Iran, 

it is likely to turn to a trigger mechanism. How can the U.S. 

do it legally?

A: The Trump administration is arguing that it is still a party 

to the agreement even though it has grossly violated its 

obligations under the agreement.  Indeed, previous declarations 

by the administration have been nothing short of a complete 

renunciation of the JCPOA.  Other parties to the agreement, 

especially Russia and China, are unlikely to accept the U.S. 

argument.  They will say that the only reasonable interpretation 

is that the United States can be either in the agreement or out 

of it and that it cannot renounce its own obligations while 

using the agreement to impose punishment on one of the other 

parties.  Parties other than the United States are fully aware 

that although Iran has exceeded some of the limits on uranium 

enrichment specified in the JCPOA, this was in direct response 

to the U.S. violations.

Q: Do European countries want to activate the trigger 

mechanism and take Iran›s case to the UN Security Council?

A: The Europeans felt obliged to start the dispute resolution 

process when Iran progressively exceeded the enrichment 

limits of the JCPOA.  But the European goal all along has been 

to salvage the agreement, not kill it.  The European preference 

probably is not to take the case to the Security Council but 

rather to buy time and extend the dispute resolution process 

until after the U.S. presidential election, in the hope that a new 

administration will take office.

JCPOA parties unlikely to accept US argument to 
extend arms embargo on Iran: ex-CIA official

 Interview by Javad Heirannia



If the arms embargo is not renewed, the 

United States would exercise that right as an 

original member of the agreement. That step 

would force a restoration of the wide array 

of the sanctions that prohibited oil sales and 

banking arrangements before the adoption 

of the agreement in 2015. Enforcing those 

older sanctions would, in theory, be binding 

on all members of the United Nations.

Mehr News Agency discussed the issue with 

Dr. Luciano Zaccara, a research assistant 

professor at Qatar University. 

Here is the full text of his comments:

US President Trump has withdrawn from the 

JCPOA. From a legal point of view, can he 

do it such a thing?

Depending on the interpretation of the 

JCPOA, as just a voluntary “Plan of Action” 

without binding character, which is the one 

assumed by the Trump administration, the 

US government had the right to abandon it 

at any time without any legal consequences. 

But the interpretation of Iran and other 

major powers was that despite the fact 

that the JCPOA was not an “International 

Treaty” it actually had a binding character 

since it was supported by a United Nations 

Security Council resolution. Therefore, 

abandoning it unilaterally was illegal. 

However, the abandonment of the deal by 

the US did not carry any punishment from 

neither the UNSC nor any other government 

or institution, and that actually gives the US 

position more leverage to claims they were 

right in their interpretation.

Why the US is trying to consider itself as a 

‘participant” to the JCPOA, while President 

Trump left the agreement couple of months 

ago?

The US is trying to revert its position to use 

any legal advantage to accuse Iran lack of 

compliance with the deal. However, Pompeo 

declaration is publicly recognizing that this 

particular crisis in US-Iran relations was a 

direct consequence of the US foreign policy 

towards Iran implemented during Trump´s 

administration, therefore, the US unilateral 

withdrawal from the JCPOA provoked a 

chain reaction that brought us to the current 

situation. It is difficult to understand the 

strategy behind this sudden move, but I 

cannot expect that the intentions are to come 

back to the deal but use the legal text of the 

JCPOA to use it eventually against Iran and 

convince the other signatory powers.

Even being a participant to the JCPOA, can 

the US resort to the snapback mechanism of 

the JCPOA to return Iran sanctions?

There are no legal precedents of such things 

in the history of the UN-SC sanctions. The 

JCPOA facilitated some agreements between 

states, mainly Iran and the US, that were 

supported by the UNSC and other signatory 

states, but it is only the UNSC the one able to 

reinstate the international sanctions against 

Iran as they did between 2006 and 2015. The 

US as permanent member has huge leverage, 

but it cannot decide on its own and it needs 

support or at least the abstention of the other 

permanent members, Russia, China, France 

and the United Kingdom. Nowadays, it is 

still difficult to gather that support.

Recent crisis between Iran, US result 
of Trump’s foreign policy

 Pompeo declaration is publicly recognizing that this particular crisis in US-Iran 

relations was a direct consequence of the US foreign policy towards Iran implemented 

during Trump’s administration.

US Secretary of State Mike Pompeo is preparing a legal argument that the United States 

remains a participant in the Iran nuclear accord that President Trump has renounced, part 

of an intricate strategy to pressure the United Nations Security Council to extend an arms 

embargo on Tehran or see far more stringent sanctions reimposed on the country.
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برنامه های توسعه راه آهن کشور براساس سند چشم 
انــداز ۱۴۰۴ و از ســویی عمر بــاالی  لکوموتیوهای 
موجود در شــبکه ناوگان ریلی کشــور بیانگر نیاز روز 
افــزون راه آهن به لکوموتیو بــه ویژه لکوموتیو باری 
 MAP۲۴ اســت. از ایــن رو پروژه لکوموتیــو باری
باهــدف طراحی، ســاخت و تولیــد لکوموتیوی باری 
کــه بتواند بخش مهمــی از نیازهای نــاوگان ریلی 
کشــور را تأمین نماید در شــرکت مپنا لکوموتیو آغاز و 
 برنامه های اجرایی آن تدوین شــد. این لکوموتیو به 
گونه ای طراحی شــده است که با شرایط آب و هوایی 
ایران کاماًل ســازگار بوده و در کلیه خطوط و نواحی راه 
آهن جمهوری اسالمی ایران قابل بهره برداری باشد.

 شــرکت مهندسی و ســاخت لکوموتیو مپنا به عنوان 
تخصصــی ترین واحد صنعتی کشــور در حوزه تولید 
لکوموتیو در سال های اخیر در راستای ماموریت خود و 
براســاس مصوبه هیئت مدیره محترم گروه مپنا، تولید 
۲۵  دســتگاه لکوموتیو باری  MAP۲۴ را در دســتور 

کار قرار داده است. 
در این پروژه بخش های متعددی از لکوموتیو توسط تیم  
مهندســی و تحقیقات این شرکت مهندسی معکوس 
شده و یا اساسا از ابتدا طراحی شد که این امر عالوه بر 
بهبود قابل مالحظه در سیستم ها و عملکرد لکوموتیو و 
رضایت بهره برداران توانمندسازی صنعت بومی کشور 

را در زمینه تولید لکوموتیو به همراه داشته است.




