دﮐﺗر ﻣﮭدی ﻋﺳﻠﯽ
ﺑﯿﻤﺎری ھﻤﮫ ﮔﯿﺮ ﮐﻮﯾﺪ  ١٩و اﻗﺘﺼﺎد ﺟﮭﺎن

ُﺟﻨﮓ ﻣﺎه
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
18.09.2020

203. Ausgabe

زﻣﺎن :آدﯾﻨﮫ  ١٨ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،2020ﺳﺎﻋﺖ 18:45
ﻣﮑﺎنAlbertgasse 23, 1080-Wien :
ﺟﻧﮓ ﻣﺎه در ﺳوﻣﯾن آدﯾﻧﮫ ھر ﻣﺎه ﺑرﮔزار
ﻣﯽﺷود .ﺷرﮐت در اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ راﯾﮕﺎن و ﺑرای
ھﻣﮕﺎن آزاد اﺳت.
Iranischer Kulturverein Andischeh
http://www.andischeh.com
kanun@andischeh.com
ZVR Nr.: 865853953

ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ھﻤﮫﮔﯿﺮی وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮدی ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ
در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ وﯾﺮوس ،از
ﺷﻤﺎ دوﺳﺘﺎن ارﺟﻤﻨﺪ ﺧﻮاھﺶ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ
در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫﮔﺬاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
Mit freundlicher
Unterstützung
von Wien Kultur

ﭼﮑﯿﺪه :ﺳﺧﻧران در اﯾن ﻧﺷﺳت ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ھﻣﮫﮔﯾر ﮐوﯾد  ١٩و ﺗﺎﺛﯾر آن ﺑر اﻗﺗﺻﺎد ﺟﮭﺎن و اﯾران ﻣﯽﭘردازد .در ﺑﺧش ﻧﺧﺳت،
ﻧﮑﺎت ﻣﮭم ﻣﺑﺎرزه ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎری ﮐوﯾد ١٩ﻣورد ﮐﻧﮑﺎش ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد .ﺳﺧﻧران ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ دادهھﺎی آﻣﺎری ﻣﻧﺗﺷر ﺷده از
ﺳوی ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮭداﺷت و ﺑﻧﯾﺎدھﺎی ﻣﻌﺗﺑر در ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠف و ﮐﺷورھﺎی ﻣﻧﺗﺧب )از ﺟﻣﻠﮫ اﯾران و اﺗرﯾش( و ﻧﯾز
وﺿﻌﯾت ﺳﻼﻣﺗﯽ ﮐﺷورھﺎ از ﻧظر ﺷﯾوع ﺑﯾﻣﺎری ﮐوﯾد ،١٩ﻋﻣلﮐرد ﮐﺷورھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون از ﻧظر ﻣﯾزان ﻣوﻓﻘﯾت ﯾﺎ ﻋدم ﺗوﻓﯾق
در ﻣﮭﺎر ﺑﯾﻣﺎری را ﺑررﺳﯽ ﻣﯽﮐﻧد .ﯾﮏ ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻣﮭم در ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ،ﮐﮫ راﺑطﮫ و ﻣوازﻧﮫای ﻣﻌﻧﺎ دار ﻣﯾﺎن
ﮐﺎھش ﻣﻘررات و ﻣﺣدودﯾتھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑرای ﮐﻧﺗرل ﺳراﯾت ﺑﯾﻣﺎری و رﺷد ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ ﭼﺷم ﻧﻣﯽﺧورد .ﻧﮑﺗﮫ
ﻣﮭم دﯾﮕر در ﻣوﻓﻘﯾت ﮐﺷورھﺎ در ﮐﻧﺗرل ﺑﯾﻣﺎری ،ﺷﯾوه و ﺷﻣﺎر ﺗﺳتھﺎی ﺗﺷﺧﯾص ﺑﯾﻣﺎری ﺑوده اﺳت .ﺷروع ﺗﺳتھﺎی
ﺗﺷﺧﯾص ﭘس از ﻣﺷﺎھده ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣورد ﺑﯾﻣﺎری ،ﺷﻣﺎر ﺗﺳتھﺎ و ﻧﺣوه اﻧﺟﺎم آنھﺎ ﻣﻌﯾﺎری ﻣﮭم در ﻣوﻓﻘﯾت ﮐﺷورھﺎ در ﮐﻧﺗرل
ﺑﯾﻣﺎری ﮐوﯾد ١٩ﺑوده اﺳت .ﮐﺷورھﺎی ﺳوﺋﯾس ،آﻟﻣﺎن و اﺗرﯾش در ﺳﻧﺟش ﺷﺎﺧصھﺎی ﺳﻼﻣﺗﯽ ﮐﺷورھﺎ از ﻧظر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ
وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب در ردهھﺎی اول ،دوم و ﺷﺷم و اﯾران در رده  ٧٣ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ...
در ﺑﺧش دوم ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺗﺎﺛﯾر ﺷﯾوع ﮐروﻧﺎ ﺑر اﻗﺗﺻﺎد ﺟﮭﺎن ﺑررﺳﯽ ﻣﯽﺷود .ﮔﺳﺗرش ﮐروﻧﺎ رﺷد ﻣﺛﺑت اﻗﺗﺻﺎدی ﺟﮭﺎن را ﮐﮫ
ﺑرای ﺳﺎل  ٢٠٢٠ﺣدود  ٣درﺻد ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽﺷد ﺑﮫ رﮐود ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ و رﺷد ﻣﻧﻔﯽ ﺗﺑدﯾل ﮐرد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺷورھﺎ،
ﺑﮫ وﯾژه اﻗﺗﺻﺎدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺧش ﺧدﻣﺎت و ﺻﻧﻌت ﺗورﯾﺳم واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﯾﺷﺗر داﺷﺗﮫاﻧد ،ﺷﺎھد ﻣﻧﻔﯽ ﺷدن ﺗراز ﭘرداﺧتھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
ﺧود ﺑودهاﻧد ،ﺑرﺧﯽ از ﮐﺷورھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد آﻟﻣﺎن ھم ﭼﻧﺎن ﺗراز ﭘرداﺧتھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺛﺑت ﺧود را ﺣﻔظ ﮐردهاﻧد .در اﯾن
ﻣﯾﺎن ﮐﺷورھﺎی ﺻﺎدر ﮐﻧﻧده ﻧﻔت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷوک ھمزﻣﺎن ﺳﻘوط ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑرای ﻧﻔت ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﻌطﯾل ﺷدن ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ،ﮐﺎھش
ﻣﺳﺎﻓرتھﺎی ﺟﺎدهای و ھواﯾﯽ و ﻏﯾره و ﺷوک اﻓزاﯾش ﻋرﺿﮫ ﻧﻔت در ﻣﺎهھﺎی اوﻟﯾﮫ ﮔﺳﺗرش ﺑﯾﻣﺎری و ﺳﻘوط ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﮫ ﻗﯾﻣت
ھﺎی ﻧﻔت ﻣواﺟﮫ ﺷدهاﻧد ،ﺷﺎھد رﮐود ﻋﻣﯾقﺗر اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﻘوط ارزش ﭘول ﻣﻠﯽ ﺧود ﺑودهاﻧد .وﺿﻌﯾت اﻗﺗﺻﺎدی اﯾران در ﻣﯾﺎن
اﯾن ﮐﺷورھﺎ ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی وﻧزوﺋﻼ ،دﺷوارﺗر از دﯾﮕران ﺑوده اﺳت .ﺑﺧﺷﯽ ﺑزرگ از اﯾن وﺿﻌﯾت ﺑﮫ اﺛر ﺗﺣرﯾم ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی
ﻋﻠﯾﮫ ﮐﺷور ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﯾوع ﺑﯾﻣﺎری ﮐوﯾد -١٩ﺗﺷدﯾد ﺷده اﺳت ﺑرﻣﯽﮔردد ،اﻣﺎ ﺑﺧﺷﯽ دﯾﮕر از وﺿﻌﯾت دﺷوار اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺷور ﺑﮫ
ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﻧﺎدرﺳت اﻗﺗﺻﺎدی در ﺳﺎلھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﻣرﺗﺑط ﺑوده اﺳت ...
ﻣﮭدی ﻋﺳﻠﯽ ) ١٣٣۵ـ ﺗﮭران( داﻧشآﻣوﺧﺗﮫ داﻧﺷﮕﺎه اﻗﺗﺻﺎد ﺗﮭران و داﻧﺷﮕﺎه ﺻﻧﻌﺗﯽ اﺻﻔﮭﺎن )ﻓوق ﻟﯾﺳﺎﻧس ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺳﯾﺳﺗمھﺎی
اﻗﺗﺻﺎدی( و داﻧﺷﮕﺎه دورھﺎم اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن )دﮐﺗرا در ﻣﺎﮐرو اﮐوﻧوﻣﯽ( اﺳت .وی از ﺟﻣﻠﮫ ﻣدﯾر ﮐل دﻓﺗر اﻗﺗﺻﺎد ﮐﻼن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑودﺟﮫ
اﯾران در ﺳﺎلھﺎی ١٣٨١ـ  ،١٣٧۶رﯾﯾس ﻣوﺳﺳﮫ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﻧرژی ١٣٨۴ـ  ،١٣٨١ﺗﺣﻠﯾﻠﮕر ﺑﺎزارھﺎی ﻧﻔت در دﺑﯾرﺧﺎﻧﮫ اوﭘﮏ
)وﯾن( ١٣٩٢ـ  ،١٣٨۵ﻣدﯾر ﮐل اﻣور اوﭘﮏ و ﻣﺟﺎﻣﻊ اﻧرژی وزارت ﻧﻔت ١٣٩۶ـ  ،١٣٩٣ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﻠﯽ اﯾران در ﺳﺎزﻣﺎن اوﭘﮏ )وﯾن( و
ﻣﺟﻣﻊ ﮐﺷورھﺎی ﺻﺎدر ﮐﻧﻧده ﮔﺎز )دوﺣﮫ( و اﺳﺗﺎد ﻣدﻋو داﻧﺷﮕﺎه ﻣﻠﯽ ﺗﺎﯾوان ﺑوده اﺳت .او از ﺳﮫ ﺳﺎل ﭘﯾش ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮫ ﺷده اﺳت.

