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  ۸۲/۰۲/۲۰۲۰                 نعزیز رکی
  

 ؟یویروس و نقش آن در رکود اقتصاد جهان هکرون
  

  
است. ابتدا در روس در سراسر جهان روبشدت یکرونه و  (1)پیدیمیا

  رایالت ووان د
و هزاران نفر را آلوده ساخته  مرکز چین صد ها نفر را کشته

اکنون بیشتر  .تب شدید وخستگی است ،فهرسنتوم وعالیم آن س ،تاس
این  ا تعداد کسانیکه مبتال ب  تسرایت کرده اس نکشور جها  50رد

و تعداد کسانیکه جان  .دنفر میرس 83707اپیدیمی شده اند به 
، ا یلتایا ،در اراوپا   نفر میرسد 3000ازدست داده اند نزدیک   خودرا

نفر  12آلوده ،  فرد 400از  شیببا  ییا کشور اروپ نیرت هدید بیسآ
 ..   قرانتین قرار گرفته اند رزی  شهر وشهرک 11تفریبا  .دجان باختن

است که   یتنگران خطرا هژیوسازمان ملل متحد به  سآژان
و مبارزه با  صیخ مجهز به تش که ،ریقف یا کشوره یابر
  .ددارن وجود دیدج  سرویو

مصون  نکه تاکنو یا، قاره هدش نیتال یا کیروارد آم سرویو ا کرون
شده  ری گهمه  یرما یب نیا ،لیزارب قیربا ورود آن از ط ،بود هماند
پیر چینایی  داست که دونفر یک مر هتشخیض شد ال به کرونه ویروستمب ضفرد مری 41 در فرانسه .تاس

تلفات در سطح در  . است نفر شفا یافته 11 .نداساله جان خودرا از دست داده  60 یویک معلم فرانسو  ساله 80
نفر و تعداد تلف  388تعداد مریض  .بالرفته است % 8،7 هتلفات آن ب هک نبجز ایرا ،ترسیده اس %2،3جهانی 

در فرانسه هم پیدا کردن  .مرتبه بال رفته است 39ن اردر ای زنی کسقیمت ما   .رسیده است 34شده گان به 
آن  شهم عدم توجه دولت وفرو آن علت.دروجود دا دوفابریکه تولد کننده ماسک یکه باوجود ،مشکالست کماس

  .روف کفش دوز همیشه کفشش کهنه استعبقول م.بخارج بفیمت بالتر است
ظاهر شد  نیچ ، که در ماه دسامبر در  ریگهمه   یرما یب نیارسد   یم؟ به نظر  تخود رسیه اس وجایمی به   ددرچین اپی

 24در  دیدمرگ ج  52 ددناعالم کر هچهارشنب زرسمی چین رو تاست. مقاما  هدیس، به اوج خود ر
طیق آمار اورگنیسم صحت  .ا ست هدر بیش از سه هفت نآزیم نیرکه کمت ،رخداده است گذشته تساع

  .تاس رشتیب نیچ جهان از تعداد ثبت شده در  رگیداز افراد آلوده در نقاط  یدیدوزانه تعداد ج ر  مللیلا نبی
   !آماده سارید (2) "اندیمیخودرا برای"یک احتمال پ .: تانیان گفهسازمان بهداشت جهانی روز دوشنبه گذشه به ج 

 

  ؟ .دآور دبوجو ار یجهان  داقتصا درکو دمیتوان سویرو ه کرون اآی
 

 یناش یرکود اقتصاد کیتار یویرا به خود اختصاص داده است، سنار یجهان یمعامالت یوحشت بار بازار ها  دید
همه  یماریب نیدر مورد شدت و مدت زمان بروز ا نانیحال، عدم اطم نی. با اکند یجلب توجه م روسیاز کرونه و

 9از   ی. در سه روز آخر بورس جهانندینما زآن ابرا یاقتصاد ریدر مورد تأث ینظر قطع دهدیهنوز اجازه نم ریگ
 % ارزش خودرا ازدست داده است. 13 یال
بازار  هک یوحشت ها گن ا ب ؟است هگرفت رقرا درکو ضمعر رد سویرو راث رد یجهان داقتصا  ا آی
ی لب بجوا ، تاس هداد صاختصا  دخو هب ار یمعامالت یها 
رنظ ا ت دده ینم هاجاز سویرو هنوکور یاپیدم یبیمار نزما  تمد  و تشد دمور رد ناطمینا  معد ،حال نای ا ب !تاس
  .دباش هداشت دوجو نآ یاقتصاد رتأثی دمور رد ینهای 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Rakin_a_corona_eqtesad.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Rakin_a_corona_eqtesad.pdf


  

 

 2تر  2 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 الیږلو مخکې په ځیر و لولـئ هیله من یو خپله لیکنه له ر،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 مورد وجود دادر    83،000از  شیب نفر است و 3000به  کیکه تعداد مردهگان نزد یدرحال

شده است.با از دست دادن  یبورس جهان یدر بازار ها  کیپن ینیدر حا ل حاضر باعث م روسیکرونه و گسترش
به  -طال    متیق شیو افزا  دیکاهش شد  نیکرده است. اما ا  لی% بورس فرانس و المان تنز  13و  کا ی%بورس امر  12

شوک   ینیب شیپ کیگذاران است که شروع  هیبودن سرما  ینشان دهنده عصب -ریسال اخ 5در  حد خود نیباالتر
 ریهمه گ یماریب کی "هنوز   یمیدیگفته است که اپ یسازمان بهداشت جهان سی. رئدهدیرا نشان م یجهان یاقتصاد

 شود.  یبازارها نم نانیباعث اطم هیانیب نیحال، ا نی". با استین

در حالت  روس یبعلت کرونه و نیاست  اقتصاد چ  یجهان دی% تول 17از  شتریدر حاضر ب نیچ یناخالص داخل دیتول
است که   یارزش  یها   رهیزنج   یدارا  نیاست.کشور چ   افتهی% کاهش    38  نیذغال سنگ در چ  دی. تولبردیرکود بسرم

 است.  اقتصاد جهان یفجعه برا کیعمل خود  نی. ادهدیرا بخود اختصاص م ی% رشد تجارت جهان 75

%  5.7به  ل،ی% تنز 0.3با  نیچ  یناخالص داخل دیکند تول یم ینیب شیاقتصاددان پ ر،یهمه گ یمیدیتوجه به اپ با 
مشابهي را  لیشده است. بانك نه تیكسیس نیز تنز ینیب شی% در ابتدا پ 6که  یخواهد بود ، در حال 2020در سال 

پردازد ، که نرخ رشد آن سال به سال در   یم  نیچ   یتصاداق  جیتا به ن  شتریدرصد پیش بیني كرده است. آنچه ب  5،5با  
 حال کاهش است.

 

  ه:ونخذا  م
 

  ..ددار تجمعی کی رد ،یعفون ءمنشا  ا ب باغل هک ،را یسار یبیمار کی عسری عشیو و هتوسع :یاپیدیم ـ 1
  .در دوقاره سرایت کرده باشد نت آیپاندیمی : بیماریکه عفون ـ2
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