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 کرونا و اقتصاد ایران          روز    حرف ▼ 

های  شیوع کرونا در ایران موضوع اصلی این روزهای رسانه

های غربی،  ضد انقالب شده است. نوع پوشش شبکه

های اپوزیسیون حاکی از آن است که  ای و سایر رسانه ماهواره

کنند؛ یکی ایجاد  ها دو خط تحلیلی را دنبال می این رسانه

ناامیدی در جامعه ایران و دیگری مختل کردن هراس و 

ها بر موضوع کرونا در ایران بیش از  اقتصاد. تمرکز این رسانه

 21« سی فارسی بی بی»ای که در دو روز  حد است، به گونه

مورد مربوط به  3۲خبر از کرونا منتشر کرد که از این تعداد، 

تصاد ایران بود و بخش زیادی از آنها با هدف قفل کردن اق

ایران منتشر شد. حال سؤال اینجاست که کرونا چقدر بر 

اقتصاد ایران تأثیر دارد و برای مقابله با تأثیرات منفی آن چه 

 باید کرد؟

در سطح کالن، کاهش قیمت جهانی نفت و بسته شدن 

تواند سطح  مرزهای تجاری با برخی کشورهای همسایه می

دهد؛ ولی بررسی درآمدهای ارزی ایران را تحت تأثیر قرار 

دهد درآمد فروش نفت ایران  تر موضوع نشان می عمیق

چندان باال نیست که کاهش درآمدی باالیی از این ناحیه 

مشاهده شود. عالوه بر این، بسته شدن مرزها نیز امری 

ای که افغانستان مرزهای خود را  موقتی بوده است، به گونه

مرز کشورمان با  مجدداً به روی کاالهای ایرانی باز کرده و

کردستان عراق نیز بازگشایی شده است. از آنجا که صادرات 

ایران به کشورهای همسایه کاالهایی نسبتاً ضروری، همچون 

مواد غذایی و مواد اولیه مورد نیاز صنایع برای این کشورها را 

توانند مرزهای  دهد، کشورهای همسایه نمی تشکیل می

و این کشورها فقط به صورت  تجاری خود را با ایران ببندند

اند تا تدابیر بهداشتی  موقت ورود کاال از ایران را متوقف کرده

و ایمنی الزم را برای جلوگیری انتقال احتمالی این ویروس 

 بیندیشند و قطعاً این مشکل به زودی مرتفع خواهد شد.

اما مسئوالن و فعاالن اقتصادی در این شرایط نقش محوری 

های  های اقتصادی کرونا دارند. فعالیت سیبدر مقابله با آ

اقتصادی نباید متوقف شود و دولت باید تمهیدات الزم برای 

ایمنی بهداشتی بخش تولید را به کار گیرد. همچنین نباید 

پایه در فضای مجازی موجب تعطیلی یا  پخش شایعات بی

کاهش عملکرد واحدهای تولیدی شود. در شرایط فعلی، 

تواند فرصتی برای ظهور بیش از پیش تجارت  تهدید کرونا می

الکترونیک و خرید اینترنتی در حوزه تجارت خرد جامعه 

تر بر روند توزیع کاال،  باشد. دولت نیز باید با نظارت دقیق

 نگرانی کمبود کاال را از بین ببرد.

 

 
 

 

 کالف معادالت در شمال سوریه!                    روز گزارش ▼

نظامیان ترک ها در سوریه و کشته شدن تعدادی از  وسیه به  کاروان  تروریستحمله هوایی ر

اهلل لبنان بر اثر حمله هوایی ترکیه  بر اثر این حمالت و همچنین شهادت چندین نیروی حزب

در حومه ادلب، کالف سردرگم  معادالت در شمال سوریه را بیش از پیش پیچیده کرده است. 

سوریه آغاز کرده است و تالش دارد پای ناتو و پنتاگون را  به  ترکیه حمالت خود را علیه

های مهاجرتی ترکیه  معادالت میدانی در شمال سوریه نیز باز کند! کارشناسان، تغییر سیاست

جویان را در همین راستا و برای همراه کردن کشورهای  و بازکردن مرزهای خود روی پناه

کنند. حتی برخی کارشناسان، حمله  روسیه ارزیابی میاروپایی با خود در تقابل با سوریه و 

با ها  اهلل را نیز برای همراه کردن آمریکایی شب گذشته ترکیه به برخی از مقرهای حزب

 کنند. مواضع ترکیه ارزیابی می

بشار »اما واکنش نماینده دائم سوریه در سازمان ملل به رویکرد آنکارا نیز قابل توجه است؛ 

العاده شورای امنیت درباره ادلب، بر ادامه کار ارتش  نانی در نشست فوقدر سخ« الجعفری

سوریه برای مبارزه با تروریسم تأکید کرد. بشار الجعفری با بیان اینکه ادلب جزء سوریه است، 

نماینده دائم « کند و نه در خاک دیگری. سوریه در خاک خود با تروریسم مبارزه می»افزود: 

های  تأکید کرد مبارزه نیروهای سوری با تروریسم طبق قطعنامه سوریه در سازمان ملل

همچنان از   در پایان سخنان خود درباره اینکه برخی وی سازمان ملل ادامه خواهد داشت.

ها حمایت  های انسانی برای انتقال سالح به تروریست های ترکیه در استفاده از گذرگاه جنایت

های تروریستی در خاک سوریه،  های ترکیه از جریان حمایتکنند، ابراز تأسف کرد. فارغ از  می

سؤال اینجاست که چطور ممکن است ترکیه به بهانه مقابله سوریه با تروریسم در خاک خود، 

های  الملل و معاهدات جهانی، به این کشور حمله کند و سازمان خالف تمام قوانین بین

 المللی سکوت کنند؟ بین

 ؟درصد از فروش هر بشکه نفت به وزارت نفت تعلق گیرد 5/41چرا باید  اخبار ویژه ▼

ها پلکانی افزایش  با اشاره به اینکه در الیحه بودجه سال آتی حقوق« سیدمحمدجواد ابطحی»

پلکانی کردن افزایش حقوق کارکنان کشوری و لشکری و ارتقای »پیدا نکرده است، گفت: 

های دولت است. همچنین باید  ینهپذیر جامعه مستلزم کاهش هز معیشت قشرهای آسیب

های بودجه، همچون گاز و نفت ایجاد شود؛ چون در غیر این  تغییراتی در برخی از ردیف

شهر در  نماینده مردم خمینی« ها خلق نخواهد شد. صورت، منابعی برای افزایش حقوق

ها  حقوقهای بسیاری برای افزایش حقوق کارکنان و پلکانی کردن  مجلس با بیان اینکه راه

درصد از فروش هر بشکه نفت به وزارت نفت تعلق گیرد و  9/01چرا باید »وجود دارد، افزود: 

وی با اعتقاد به اینکه اگر فشار « ها نیز سهم ببرد؟ الیحه، از هدفمندی یارانه 01طبق تبصره 

مجلس »پذیر است، گفت:  ها و پلکانی شدن آن امکان ها اجازه دهد افزایش حقوق البی

درصد در الیحه بودجه تغییر ایجاد کند، اما اصالح الیحه در صورت وجود  9تواند تنها  می

 «.پذیر است اراده امکان

ـ سفید رژیم صهیونیستی توطئه این رژیم برای حمله به  رئیس ائتالف آبی« بنی گانتس»◄

رتش ای جمهوری اسالمی ایران را فاش کرد. گانتس که پیشتر رئیس ستاد ا تأسیسات هسته

ای ایران  این رژیم بوده است، فاش کرد رژیم صهیونیستی قصد داشته است تأسیسات هسته

را مورد هدف قرار دهد و همچنان این توطئه را در سر دارد. گفتنی است، رژیم صهیونیستی 

دهد، اما تاکنون  ای ایران را مورد هدف قرار می بارها تهدید کرده است تأسیسات هسته

 نین اقدامی را نداشته است و در آینده نیز نخواهد داشت.جسارت و جرئت چ

 



  
 

 

 اخبار ▼

 فشار نمایندگان دموکرات بر پمپئو در زمینه پرونده شهید سلیمانی

وزیر امور خارجه آمریکا برای توضیح « پمپئو»، «ان ان سی»به گزارش وبگاه شبکه خبری 

، به جلسه «قاسم سلیمانی»ر سردار های دولت آمریکا در قبال ایران و ترو درباره سیاست

گذاران کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان فراخوانده شده بود، اما از  استماع از سوی قانون

مورد « کرونا»اینکه نمایندگان دموکرات او را در نخستین سؤال بابت پاسخ دولت به شیوع 

ت استفاده کردند و انتقاد قرار دادند، خشمگین شد. نمایندگان دموکرات از این فرص

های متناقض دولت دونالد ترامپ درباره ترور سردار سلیمانی را با سخنان او درباره  وجیهت

شیوع ویروس کرونا مقایسه کردند. دولت ترامپ بعد از ترور سردار سلیمانی مدعی شده بود 

الوقوع برای منافع آمریکا به شمار  هایی داشته که تهدیدی قریب سردار سلیمانی برنامه

با این وجود، کاخ سفید در گزارش رسمی که به کنگره ارائه کرد، نتوانست این رفته است.  می

 مسئله را به اثبات برساند.

 تالش آمریکا برای جلوگیری از اتمام مهلت اولین محدودیت برجامی ایران

جمهور آمریکا برای جلوگیری از به  رئیس« دونالد ترامپ»دو مقام آمریکایی از تالش دولت 

خبر دادند. به نوشته  3131های تسلیحاتی علیه ایران در اکتبر  تحریم اتمام رسیدن

های سازمان  گفت: آمریکا از جامعه ملل خواهد خواست تحریم« مایک پمپئو»، «المانیتور»

ملل برای جلوگیری از فروش تسلیحات متعارف به ایران را تمدید کند. پمپئو گفت: ایاالت 

ین را متقاعد کند قطعنامه سازمان ملل متحد را برای متحده تالش خواهد کرد روسیه و چ

اگر »های تسلیحاتی وتو نکنند. برایان هوک نیز در این مصاحبه گفت:  تمدید این تحریم

 «ایم. اجازه بدهیم موعد این تحریم تسلیحاتی منقضی شود، مرتکب خطای دیپلماتیک شده

 ادعایی مضحک از سوی پمپئو

شورمان در پاسخ به ادعای وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر سخنگوی وزارت امور خارجه ک

ها  کمک به ایران در زمینه ویروس کرونا آن هم به صورتی که قبل از اعالم به ایران، در رسانه

اعالم و روی آن تبلیغات وسیع انجام شد، این ادعا را یک حرکت تبلیغاتی و ریاکارانه دانست 

سیدعباس »گیرد.  فریب افکار عمومی جهانیان صورت می منظور که با اغراض سیاسی و به 

ادعای کمک به ایران برای مقابله با کرونا از سوی کشوری که با تروریسم »افزود: « موسوی

اقتصادی خود باعث فشارهای گسترده بر مردم ایران شده و حتی راه خرید دارو و تجهیزات 

 «ـ روانی است. ی سیاسیپزشکی را مسدود کرده است، ادعایی مضحک و یک باز

 رهبر انصاراهلل: ایمان رمز پیروزی بر دشمنان اسالم است

های دشمنان اسالم  بر لزوم بیداری مسلمانان در برابر توطئه« بدرالدین عبدالملک الحوثی»

اند و مواضع  تأکید کرد. او گفت: منافقان امروز در کنار آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستاده

کنند. رهبر  فلسطین و سایر کشورها اتخاذ می علیه امت اسالمی در یمن،ای را  خصمانه

ها و دشمنان از  توانیم در برابر چالش ترین عنصر قدرتی که ما می مهم»انصاراهلل یمن گفت: 

ها و  آمریکایی»او گفت: « آن استفاده کنیم، ایمان است که ما امروزه به آن نیاز مبرمی داریم.

کنند  ال ضعف و تحقیر امت ما هستند. حتی کسانی را که از آنها تبعیت میها به دنب اسرائیلی

 «اند. کنند و آنها را بازیچه خود قرار داده )مانند عربستان سعودی( تحقیر می

 کننده در کشور تولید انبوه محصوالت ضدعفونی
ه به کنند رئیس انجمن تولیدکنندگان محصوالت شوینده از تحویل ژل ضدعفونی« بیگی علم»

کننده به  در عرضه محصوالت ضدعفونی»داروخانه طی روز گذشته خبر داد و گفت:  ۰11

ها نیز از  روز آینده داروخانه 01صورت گسترده در کشور عمل خواهیم کرد. به طوری که تا 

کننده را در  وی با بیان اینکه توزیع محصوالت ضدعفونی« این محصوالت پر خواهند شد.

دهیم، افزود:  داری که مرکز پخش هستند نیز انجام می های پروانه و مغازه های بزرگ فروشگاه

 «لیتری در بازار شوش توزیع شد. 1های  کننده در ظرف حتی روز گذشته مایع ضدعفونی»

 

 
 

 

 کوتاه اخبار ▼

رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت ادعای  ◄

 مبنی بر جان« سی فارسی بی بی»شده از طرف شبکه  مطرح

علت ویروس کرونا را رد کرد و  نفر در کشور به 301باختن 

ربط است و باز هم به کاهدان  ادعای این رسانه بی»گفت: 

کرونا برای مردم دنیا »گفت: « کیانوش جهانپور« »زده است.

ای و  های ماهواره رنج و بیماری است، ولی برای این شبکه

آور شده  سعودی و آلبانی، نان های شان در شبکه همتایان

ها  است و مطامع پست سیاسی را در اضطراب و نگرانی ملت

 «کنند. وجو می جست

در اقدامی نسنجیده و برخالف « مسعود پزشکیان» ◄

تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا، در صفحه شخصی خود 

بنده معتقدم نباید وقت را از دست »در اینستاگرام نوشت: 

و در اسرع وقت قرنطینه  داد، دولت باید کامالً قاطعانه

های دولتی را  وآمد و تعطیلی ارگان های آلوده، منع رفت شهر

با اتخاذ تدابیری که کمترین لطمه به مردم وارد شود، با نظر 

 «کارشناسان داخلی و خارجی اعمال کند.

در حمله هوایی که در  ،«المیادین»به گزارش شبکه  ◄

در حومه « الزاویهجبل »واقع در « الباره»نزدیکی روستای 

 .کشته شدند نظامی ترکیه 21 استان ادلب انجام شد،

های ادلب و  ها در استان عملیات ارتش سوریه علیه تروریست

آغاز شد و کماکان  ب از چهارم بهمن ماه گذشته مجدداًحل

منطقه را در این  00ادامه دارد. ارتش سوریه شامگاه گذشته 

 محور آزاد کرد.

های تشخیص قطعی کرونا  ای مسلح، کیتبا تالش نیروه ◄

های  نیز با تست آن با کیت« انستیتو پاستور»تولید شد و 

های تولید داخل را تأیید کرده است. همچنین  خارجی، کیت

های داروسازی لرستان نیز این محصول را تولید  یکی از شرکت

های آزمایشی اولیه آن موفق بوده است که در  کرده و تست

 انستیتو پاستور به تولید انبوه خواهد رسید. صورت تأیید

سخنگوی وزارت خارجه چین اعالم « ژائو لی جیان» ◄

برای تشکر از ایرانیان به سبب کمک صادقانه آنها به »کرد: 

چین در پی شیوع ویروس کرونا، کیت تست اسید نوکلئیک 

سخنگوی وزارت خارجه چین تأکید  «.به ایران فرستاد شد

شناسد، اما دوستان واقعی را  گیر مرز نمی همهبیماری »کرد: 

 «.شناسیم می

عضو هیئت رئیسه مجلس در توئیتر « محمدعلی وکیلی» ◄

نفر از همکاران  21طبق اطالع از تست کروناویروس »نوشت: 

شده چهار نفر  در مجلس شورای اسالمی، تاکنون نتیجه اعالم

 «مثبت است.

نفر ابتال  211 مقام مسئول، تاکنون یکبر اساس نظر  ◄

نفر از  ۰2قطعی به کرونا در کشور داریم که از این میان 

 اند. نفر فوت کرده 21و  اند مبتالیان بهبود یافته

 
 دنبال کنند. و ایتا سروش های رسان ( در پیامbasirat_fa@بصیرت )( و ssweekly@ها را در کانال صبح صادق) توانند نشریه اخبار و تحلیل مندان می عالقه

 


