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 1911ویژه اردیبهشت ماه  101خبرنامه شماره     
 

اخبار کوتاه اتاق های ایران وانگلیس و بریتانیا وایران اخبارکوتا ه اقتصادی ایران  سخن ماه،فهرست مطالب:  

 وجهان وگزارش ویژه

 

 

 سخن ماه:
 
 

رآیند کاهش مصرف گرایب  

 در

      دکترامیرهوشنگ امینی                           "  "پسا کرونا

 
ی  آن ، رویداد فراگیرهولناک و ناگهانی "ویروس کرونا" و تداوم حضووووور نا ر ی  برآینِد ظهور  

 .که برقراری شوورای ی وی ر را در سوورتاسوور بهان سوو   شوود بود هولناک و ترسووناک چنان
شووورای ی که کاهاِ اکرنه کِا ا ا کاها یا توقر برفی فیالیا های اقدیوووادی را در ه ِه 
کشورها به تناس  س   شدر اسا. رویدادی که به ت ع آن کاها تولید و درنهایا  یرف 

هاِن  یوورف گرای عوونیدِی ه تنهادرکشووورهای روبه رشوود،بلره درکا بندرکلیه ز ینه ها  را
شد وه وی ر اروپا بپپا رفده  ش الی درپی دا ساآ ریرای  سربهان ه ا سرا . رویدادی که در

 .نده ه شاهدنشانه های زندر آن
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

سان  شنا سوفان و با یه  شهور، ازقدیم و ندیم به نقا از فیل به هرروی ه چنان که بنابه  
تردید نیسا که ظهور ، بردر عادات فویا اسا":"انسان که به درسدی عنوان شدر اسا

بیشووونرفیالیا های اقدیوووادی، بخا ع در و تداوم حضوووور"ویروس کرونا" در بهان، وتوقر 
ه رار باهزینه های کالن رویارو ی با آن، تداوم کاها تولید و  یوورف راکه به ت ع آن کاها 

عددرعد ا ا تاحدودزیادی به ، رفده رفده اگرنه گشدهس ح رفار ع و ی را در پی دارد س   
 رفداری ع و ی بدل فواهد شد.

به نظر  ی رسوووود درحالی که در با یه های روبه رشوووود و یا از رشوووود  اندر کاها رفار 
ع و ی دراندظار چندان فارج ازتح ا ت اشوود، ا ا باید دانسووا که آن دسووده از کشووور ها ی 

این گاها دو  ،گهداشووده شوودرنکه سوو ح زندگی یا رفار ع و ی آنان تیوونیی و کاال باا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          تح ا فواهدبود. ِ                                                                                                             قابا  به سخدی چندان  وبه طوز ق ع

برهان نظر اینره، برآیند کاها فیالیا و تولید و به ت ع آن  یرف گرا ی در بهان پیا رفده، 
اسووداندارد یا سوو ح زندگی و به بیان روشوون تر سوو ح رفار ع و ی را در"پسووا کرونا"فوار 

 هد داد. واقییا دراندظاری که که به نظر  ی رسوووودباوبوداندازر زیادی کاها فوادرنافوار 
نه ه ِ  را هد  اتا  نارنخوا ندآن برک با یه یی  از گز بهرر گیری از ت ا ی علوم و فنون هیچ 
  اند.
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بنابراین ازآنجا که بنا به اشارر ، کم و کیر پیا دهای این رویداد در با یه ها ی که در آنها با 
واز ب له پردافا انوع یارانه های  سدقیم و غیر  سدقیِم آشرار  به کار گیری انواع  ابزارها 

و پنهان به گونه  ی تیوونیی وبه طور  ق ع غیر قابا دوام ودر سوو حی غیرفابا سوونجا با 
توان سووورانه تولیدی یا روشووون تر درآ دی کشوووور باا نگهداشوووده شووودر اسوووا،از ب له در 

ینیِی ِوکاالِ بر س خ رفار ع و ِی ت سده ع الّ رو به کشورفود ان،  سده یا نا فوا قرار، فوا
واقیی شوودن فواهد نهاد وبه ع ارت دیگر به توان راسوودین سوورانه اقدیووادی کشووور نزدی  
فواهد شد. راسدینه یی که س ح رفار ع و ی تینیِی کاالِ کنونی رادر س حی غیرقابا 

 تیور کاها فواهد داد.
ار، تنها درعوووورتی ا ران پ یر فواهد شووود که رویارو ی  وفقیا آ یز با رویداد نا ی ون دراندظ

کارگزاران ادارر ا ور اقدیووادی کشووور به رهاسووازی دن ال کردن حه  رفار تیوونیی وکاالِ غیر 
قابِا دواِم برقرارتن دردهند، و پ یرای  اسوووداندارد واقیی زندگی یا رفار ع و ی  دناسووو  با 

اسا که  ی توان و بایسدی با تریه توان سرانه اقیادی کشورشوند . زیرا تنهادراین عورت 
بر الزام کار  ضووواعر ورفار ک در پویا سوووازی چرفِه تولید کشوووور را درز ینه های برفوردار از 
یادی پویا و  سنجیدر  و  دیریا اقد ساس برنا ه یی  شور، بر ا س ی تولیدی ک  زیا های ن

دی کارگزاران ادارر کارآ راُس برنا ه های اقدیوووادی کشوووور قرارداد.زیرا حاعوووا رفدار اقدیوووا
 ا وراقیادی کشور از ب له واگ اری سر ایه های  لی در افدیار دولا به نحو  ورد نظروروند

سوور ایه های فیوووعووی و  عوواح انِ  در پیا، سوور ایه ودارا ی های کوچ  وبزر ِرفداری 
سر ایه گزاری های دولدی  یرِف  یادی به   عول و  انی دانا اقد ساس ا سدی برا که بای
اشدغال زای  سدقیم یا پس انداز برسد، به اوراقی فاقد پشدوانه  ورد اعالم و تیور  تولیدیِ 

ت دیا فواهد شد، و وبور حاعا از این فرآیند نیز به گونه یی تررارشوندر تا  رز الزام به پ یر 
ش تغییر نظام اقدیووادی و  دیریا  ا ور ربوط به  یوورف هزینه های فراگیر روز رر  ع و ی 

د رسوویدکه به دوراز هرگونه تردیدحاعووا آن بز اتالف  نابع  الی کشووور،کاها دولا فواه
  قدرت فرید پول  لی ،فقر فراگیر و ه ه بان ه و ورشوووورسوووودگی اقدیووووادی نخواهد بود. 

 
 

 اخبار کوتاه اتاق ها
 اخبارکوتاه اقتصادی ایران و جهان 

 اخبارکوتاه اتاق ایران وانگلیس
      

 

  اهانه اتاقرگزاری بلسه های ب
 هانه هیات  دیرر ،ا  بلسه های  اهانه اتاق ایران و انگلیس که ع ارتند از بلسه های   

در اسهندسال کرونا"ک یسیون های تخییی و عضویا اتاق که به  ناس ا ظهور"ویروس 
به عورت باری سال در اردی هشا  ار  دوقر شدر بود  گ شده وفروردین  اهسال باری

 به روش  جازی به شرح درپی تنشریا و ک یسیون"نها و گاز و پدروشی ی"ط ییی و 
 برگزارشد.

 
 انگلیسبلسه  اهانه هیات  دیرر اتاق ایران و برگزاری 

ّ  ا به روال  ی ول بندرسوووال باری دیرر اتاق ایران و انگل س بلسوووه هیات  نخسووودین  س را
سدثنای نوال ر یس که  03روزسه شن ه  51ساعا  در اردی هشا با حضور کلیه اعضاءبه ا

با قرن ینه بسووور  ی برند تشوووریا وبرگزارشووود.در این بلسوووه بیداز ت ادل اف ار اقدیوووادی 
 کارکرد اتاق در او  ار گ شووده دکدر ا ینی کزارش  شووارکا کلیه اعضوواض حاروور اربلسووه

عهر از پول  لی بیاناتی با تریه برنظز به تقییا  ،سپس داد راارا ه در بارر ایخه ف ف چهار 
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ق بان   رکزی ایرادکرد.در ادا ه  قررشد  ج ع ع و ی س اسر یدکدر شی انی  ارا ه شدرِ 
 گزارش هیات .اق ام شودنیز عقد قرا ردادبا حسابرس ط ق روال ارتیر ار برگزارشوا.در ورد 

 دبرر عنوان  ج ع ه رار بابرنا ه وبودبه سووال باری تهیه تا دربلسووه آیند ر  ورد برسووی 
با اسوودناد به افدیارات هیات  دیرر اتاق  ندرح در اسوواسوونا ه اتاق و  روو ناّ وتا ید قرارگیرد.

ر یس وقا اتاق بازرگانی وعوونایع و یادن  فا وشووی علی نقی نقا  بنال آقای  هندس 
ر یس افدخاری به عنوان ،ایشووان ر بیسووا و ی  سووال ک شووده دی اتاق راه ر تاسوویس و در

 بلسه درساعدپانزدر پایان پ یرفا. به ایشان گزارش شود. و ااندخالاتاق  ) ادام الی ر(دا م
 برگزاری بلسه  اهانه ک یسیون های تحضضس اتاق

 و وس کرونا"در طول دو ار اول سال باری با توبه به شرایط ناشی از حضور نافواندر "ویر
عورت آنالین برگزارگردید .  قرن نه بودن اعضا تنهاک یسیون نها و گاز وپدروشی ی به

 .یزیری برگزار شودآیندر به عورت فشد سایر ک یسیو ن ها از  ار ر ناّتوافق 
 

سووی و نه ین بلسووه  اهانه ک یسوویون برگزاری آنالین ک یسوویون نها و گاز وپدروشووی ی:

 با روش آنالین و با  82/38/5011ر روز یرشوووون ه 51نها، گاز و پدروشووووی ی دراّس سوووواعا

 ح دررووا سوور دی،  هدی نوروزی، ررووا  هدوی،  فداقلی حسووینلو، داریوش حضووورآقایان 

 تشریا دارایی، هادی بافی،  هدی پناهی، ا یرحسین پ وهی ،  هدی ررا ی دبیرکا اتاق

 .شدو برگزار 

ظهور و پدروشی ی و اثرات  و درز ینه نها وگاز اف ار و اطالعاتین آفر نخسابلسه راین د
و  نظراتاعضاء از  هری    ادله  وبر فیالیدهای اقدیادی و بازرگانی  "ویروس کروناگشدرش "

یادی و طرح های های دولا وتحواجربیات فود را در وردبدیدترین ت تغییرات در واردات ت اقد
شدند.کاا  سهالا توس داراییداریوش در ادا ه  هندس  بیان دا آفرین ورییا  ، ازشرکا ا

 در افدیار اعضا گ اشدند.را ایران و چین  و گاز و ه چنین   ادات بانری  ناقیات حوزر نها
 رباردر اقدا اتی که  ی کوتار ازگزارشو ک یسویون  یسنای  رنوروزی  هدی   هندس پسسو

در حوزر نها و  یی که قراراسووووا  سوووو ینار  ی  روزر در ز ینهیافده انجام  ه اهنگیهای

د تا شر اقراعضا سایر هدوی و تاییدررابه پیشنهاد  هندس درپایان ارایه کرد. برگزار شود گاز

             . برگزار گردد آنالینعورت ه ، بلسات ک یسیون ب"ویروس کرونا"اطالع ثانوی و رفع  شرا 

 آقای رعا ی گ اردر شد. قبر عهدر اعضا سایراندخال نرم افزار کاربردی و  یرفی آن به 

 ار   اک یسیون  اهانه عضویا در اردی بهشبرگزاری .بلسه  اهانه ک یسیون عضویا :

ء تشریا وبرگزار گردید. در این با حضور کلیه اعضا 8/5012/ 03سه شن ه  51ساعا راس 

 سه  ورد به شرح درپی با  یاوبررسی درفواسا های بدیدعضز پس اسه بل

 شرکا کندر عنیا پارتیان به  دیریا آقای ه ایون بهان خا اسهربانی،-5

 فر،  شرکا یاقوت کویر فاوران به  دیریا آقای  هران پارسیان-8

 آقای ابوالهضا ز انی،-0

درفواسا های غیر قابا بررسی از سوی شرکا ها ی که به طور ن ونه برفی  با توبه به 

و عضویا در اتاق را درفواسا کردر اند  با سر ایه ی  عد هزار تو ان سر ایه ث ا شدر اند

آ ین نا ه عضویا را بررسی و روابط  ازم ارافی و  ورد تی یم براین شد که دبیرفانه اتاق 

 .پایان یافا 51اعراس سانظز برای بررسی  دربلسه  آتی ارا ه  شود.بلسه 
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 اخبارکوتاه اقتصادی ایران

 
 
 

 :اعالم کردمرکز آمار 

شته،  سال گذ شد  9.۴۳تورم  صد/ ر سبت به  ۳در صدی ن در
1۹ 

 
درعوود ث ا شوودر اسووا که نسوو ا به  0.۴2به  یزان  12نرخ تورم برای کا کشووور در سووال 

 .درعدی را نشان  ی دهد ۹۴1رشد  1۹سال 

-گزارش سووواانه شووواف  قی ا کااها و فد ات  یووورفی فانوارهای کشوووور
شووورح ، به ف رگزاری  هر به نقا از fiاز سووووی  رکز آ ار ایران  5012 درسوووال

 .درپی  ندشر شد
شی نرخ تورم: سال ( 5011=533شاف  کا )بر   نایروند افزای  5012در 

و  521٨3، 521٨5برای کا کشووور و  ناطق شووهری و روسوودایی به ترتی  عدد 
دهد که نسوو ا به سووال ق ا )نرخ تورم( برای کا کشووور را نشووان  ی 515٨1
 01٨1درعوود،  ناطق شووهری  01٨2

 0۹٨0درعوووود و  ناطق روسوووودایی 
دهد. نرخ درعوود افزایا نشووان  ی

تورم کا نسووو ا به سوووال گ شوووده 
کشوووور،  ناطق شوووهری و برای کا 

ی   به ترت دایی  ناطق روسوووو  ۹٨1 ،
واحد درعوود افزایا یافده  1٨8و  ۹٨2

 اسا.
ها، »نرخ تورم گرور ع در  فوراکی 

در سووال « ها و دفانیاتآشووا یدنی
درعووود و  ناطق  18٨۹درعووود،  ناطق شوووهری  18٨1برای کا کشوووور  5012

ها و ا یدنیفوراکی ها و آشووو»درعووود بودر اسوووا. نرخ تورم  18٨8روسووودایی 
نسوو ا به سووال گ شووده برای کا کشووور،  ناطق شووهری و  ناطق « دفانیات

 واحد درعد افزایا یافده اسا. 1٨1و  1٨0، 1٨1روسدایی به ترتی  
سال « کااهای غیر فوراکی و فد ات»نرخ تورم گرور ع در  برای کا  5012در 

درعد  00٨1درعد و  ناطق روسدایی  05٨5درعد،  ناطق شهری  05٨1کشور 
 بودر اسا. 
نسوو ا به سووال گ شووده برای کا « کااهای غیر فوراکی و فد ات»نرخ تورم 

واحد  55٨۹و  2٨1، 1٨3کشوووور،  ناطق شوووهری و  ناطق روسووودایی به ترتی  
 درعد افزایا یافده اسا.

 
 
 

https://www.mehrnews.com/news/4920424/تورم-سال-گذشته-۳۴-۸-درصد-رشد-۸-درصدی-نسبت-به-۹۷
https://www.mehrnews.com/news/4920424/تورم-سال-گذشته-۳۴-۸-درصد-رشد-۸-درصدی-نسبت-به-۹۷
https://www.mehrnews.com/news/4920424/تورم-سال-گذشته-۳۴-۸-درصد-رشد-۸-درصدی-نسبت-به-۹۷
https://www.mehrnews.com/
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پادشاه شطرنج جهان را شکست داد ،یرانیا ساله-1۹نابغه   

 
 

ی ایرانی و پدیدر ش رنج دنیا  وفق علیررا فیروزبا، نابغه
شوووود  اگنوس کارلسوووون نروای، قهر ان دنیا و  لق  به 

ونیم ۹ونیم به 2ی پادشووووار شوووو رنج بهان را با ندیجه
هزار داری این  سابقه آنالین  .5و بایزر  شرسا دهد
 .را از آن فود کند

 
 50د، در شووووسووواله  ی 5۹رروووا که تازر فرداد ار علی

، اولین « قا یاحسان قا م»سالگی هم  وفق شدر بود 
اسداد بزر  تاریخ ش رنج ایران را شرسا دهد. علیررا 

 سال 5۱بازان زیر بندی ش رنجدر عدر ردر 8351دسا  ر 
بازان بوان بهان و در عووووودر بهان و ردر دوم شوووو رنج

 .بندی ایران قرار گرفاردر
 

توان به این ساله گ شده،  ی 03 سابقه بر  اگنوس کارلسن  چه در پایانبرای فه یدن آن
 «.الیادر بودیهای  ن را بسدی. فوقتو ه ه رار»اش دقا کرد: ب له

 ر یس کا اس ق بان   رکزی پیرا ون ایحه ح ف چهار عهر از پول  لیهشدار

                  داردها به راحدی وبود ا ران ایجاد تورم بیشدر پس از ح ف عهر
، نشسا نقد باشگار ف رنگاران بوان   به گزارش

ایحه پیشنهادی دولا برای ح ف چهار عهر از 
تن از  58ابراهیم شی انی و دکدر  پول  لی با حضور

ن ایندگان  جلس شورای اسال ی در دفدر سیید 
 .بلیلی برگزار شد

ابراهیم شی انی، اقدیاددان، اسداد دانشردر دکدر 
اقدیووواد دانشوووگار تهران، ر یس کا پیشوووین بان  
 رکزی در دولا هشوودم و نهم، و ه چنین سووهیر 

هم اکنون ریاسا که  .سابق ایران در اتریا اسا
راه ردی سوویاسووا  ک یسوویون اقدیووادی شووورای

 .دارد فاربی کشور ان را بیهدر

های بهان، هدف دولا از با توروویح سووابقه تغییرات پول  لی در کشووورابددا  شووی انیدکدر 
عووهر از پول  لی را تسووهیا   ادات دانسووا و ابراز کرد: ریاسووا  حدرم  .ارا ه ایحه ح ف 

 ا اثر  یگ ارد و نه تاثیری در به ود  بان   رکزی اعالم کردند که این ایحه نه در رشد اقدیاد
نرخ تورم فواهد داشا و تنها باعث تسهیا   ادات فواهد شد، ا ا  ا  یدقدیم که دردسر 
سوواز نیز فواهد بود. اظهار نظر ایشووان فود گویای   ل  اسووا که فایدر این طرح کم و زیان 

 .آن زیاد اسا

https://www.yjc.ir/fa/news/7136156/هشدار-رئیس-کل-اسبق-بانک-مرکزی-پیرامون-لایحه-حذف-چهار-صفر-از-پول-ملی-شیبانی-امکان-ایجاد-تورم-بیشتر-پس-از-حذف-صفرها-به-راحتی-وجود-دارد
https://www.yjc.ir/fa/news/7136156/هشدار-رئیس-کل-اسبق-بانک-مرکزی-پیرامون-لایحه-حذف-چهار-صفر-از-پول-ملی-شیبانی-امکان-ایجاد-تورم-بیشتر-پس-از-حذف-صفرها-به-راحتی-وجود-دارد
https://www.yjc.ir/fa/news/7136156/هشدار-رئیس-کل-اسبق-بانک-مرکزی-پیرامون-لایحه-حذف-چهار-صفر-از-پول-ملی-شیبانی-امکان-ایجاد-تورم-بیشتر-پس-از-حذف-صفرها-به-راحتی-وجود-دارد
https://www.yjc.ir/fa/political/14
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های  خدلر را تغییرات در پول  لی کشوووراسووداد دانشووردر اقدیوواد دانشووگار تهران علا 
های  هل  و ناشی از تغییرات در نظام سیاسی آن کشور ها، وقوع وقایع  خرل نظیر بنگ

 .های بسیار باا و لجام گسیخده عنوان کردیا وقوع تورم
شور عهر از پول  لی در ک ریح ح ف  سیه، پرو، ... وی با تو سی، رو هایی نظیر برزیا، کروا

دارای وروووییا  دهاوت با اقدیووواد ایران فواند و اظهار داشوووا:  نظور  ا از ابرتورم،  ها راآن
هایی درعوود اسووا و در  واردی نظیر شوویلی، لهسوودان و لیدوانی، تورم 533های باای تورم
 .درعد رخ دادر اسا 5333تا  33.بین 

ندارد، تیوریح  شوی انی با تورویح این نرده که کشوور  ا در هیچردام از شورایط   کور حضوور
های هایی که به ح ف عووهر از پول  لی فود روی آوردند، بخاطر تورم: برفی کشووورکرد که 

کشور   کور  ۹.کشور از  81بوبود آ در بیدی،  ج ور به تررار چندین بارر این اقدام شدند. 
بار( و ...  ۱) بار(، یوگسالوی 8بار(، کرر بنوبی ) 0بار(، چین ) ۱بار(، آرااندین ) ۹نظیر برزیا )

 .ها شدند ج ور به ح ف  جدد عهر
وی ه چنین با بیان تهاوت نحور ابرای ح ف عووووهر در ترکیه و ایحه پیشوووونهادی دولا در 

درعد  .۴ایران، اظهار داشا: سابقه ح ف عهر در ترکیه که  یانگین تورم سه دهه افیر آن 
از ریال به تو ان تغییر کند و در واقع بودر، به  انند آن بودر اسوووا که واحد پول  لی در ایران 

 .تاثیری در   ادات نیز نداشده اسا؛ ا ا ورییا  ا  دهاوت اسا
 چه»ر یس کا اس ق بان   رکزی با بیان این سوال که بید از ح ف چهار عهر از پول  لی، 

 آفرین این اقدام را تورم« ها نیز به ه ان  یزان اعالح شود؟تض ینی وبود دارد تا قی ا کاا
 .نا ید

شی انی در ادا ه سخنان فود، ورییا سیاسی و ابد اعی کشور را دارای ث ات دانسا و 
ها وبود دارد. چه تض ینی وبود فاطر نشان کرد: ا ران ایجاد تورم بیشدر پس از ح ف عهر

ها و چند هزار کاای  ورد اسوودهادر در دارد که قی ا چند عوود کاای  ورد اسوودهادر فانوادر
ا اقدیووادی به ه ین  یزان کاها یابد؟ چه کسووی یا نهادی قدرت نظارت دارد که ه ه بخ

 ها به ی  در هزارم ق ا برساند؟قی ا
هزار ریال  53وی تشریح کرد: پس از ح ف چهار عهر از پول  لی، هر ی  تو ان بدید  یادل 

ی سوو دی از ریال کنون ۴۱3333کنونی فواهد بود؛ سوووال اینجاسووا که اگر کسووی با درآ د 
س د کاا تو ان نیز  ی ۴۱تواند فریداری کند، آیا پس از این تغییر با ها را  یکاا تواند ه ان 

تو ان اسا و بخواهند  5را فریداری کند؟ باید توبه داشا که در آن عورت اگر قی ا کاایی 
به  یزان  ک 8افزایا قی دی  حاظ اهنی این  به ل ند،  کاا اع ال کن یال روی آن  حار تر ار را

هزار تو ان فیلی اسا و باعث فشار بر اقشار  8ریال  یادل  8فواهد بود در عورتی که این 
 .رییر با یه فواهد شد و نهایدا  نجر به رشد تورم بااتر  یشود

ر یس ک یسیون اقدیادی شورای راه ردی سیاسا فاربی کشور با ابراز نگرانی از ع لی 
ا و فد ات به  ردم بوی ر قشووور آسوووی  پ یر، ق ع ارت اط هنشووودن درسوووا تغییر قی ا کاا

 .های گ شده و بدید را نیز  شرا دیگری این اقدام تلقی کردعورتحسال
های قدی ی، دردسر آفرینی برای دفدرداری و چاپ پول بدید، فروج اسرناس-هزینه طراحی
بداری خاطر افزحسوووووا ایا ها و ه چنین ک در شووووودن اه یا ح ف عووووهر از پول  لی ب

 .های الردرونیری از دیگر دایا دکدر ابراهیم شی انی برای نقد  هاد این ایحه بودتراکنا
وی افزود: به ه ین دلیا و با توبه به اینره تضووو ینی برای عدم وقوع این رفداد ف رناک در 

های ظال انه وبود ندارد، این ایحه باید با دقا بیشووودری  ورد شووورایط فیلی با وبود تحریم
 .وبه ن ایندگان  حدرم  جلس قرار گیردت
 

 اجحاف خودروسازان به مردم" و واکنش آنها به انتقادها"
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در بلسه علنی  جلس از "احجاف فودروسازان" به  یرف  13سخنگوی ک یسیون اعا 
شدر اسا. فودروسازان  "کنندر شرایا کردر و فواسدار "رسیدگی به حقوق شهروندان

اندبها را ن ود ارز ارزان و گرانی ق یات دانسدهدر  قابا علا افزایا  .  

 
افزایا بهای فودرو در ایران به  وازات کیهیا پایین تولیدات عررووه شوودر در بازار شوورایا از 
این ورووع را به عووحن علنی  جلس کشوواندر اسووا. بهرام پارسووایی، سووخنگوی ک یسوویون 

در بلسووه علنی  جلس در اعدراب به افزایا بهای فودرو و پایین بودن کیهیا آن  13اعووا 
سا:  شهروندی و هر واار دیگری،  سئوان و به فیوص اگر به حق»گهده ا الناس، حقوق 

سووران قوا باور دارند با ابحاف آشوورار فودروسووازان به بان و عزت  ردم به عووورت سووریع و 
 «.عابا برفورد کنند

ر تاکید کردر اسووووا که اعضووووای ک یسوووویون "به طور قاطیانه از تولیدات دافلی این ن ایند
شهروندان را رعایا کند، حدی اگر  یرف کنندر و  ح ایا  ی کنند، ا ا تولیداتی که حقوق  

حاکم بر این  اندقاد بهرام پارسووایی به "نگار های غیرکارشووناسووی" فودروسووازی باشوود".
ودر و ق یات و آایندگی باا  نجر شدر و دود آن به عنیا اسا که به پایین بودن کیهیا ف

 .رودچشم  شدریان  ی
های گ اریاشوووارر کردر که ندیجه "برفی سووویاسوووا های واعوووله"او به برفی "شووورایا

و آنچه س   افزایا قی ا  های عنیا فودرو""چالا  بودر و باعث شدر اسا که اشد ار"
از سران  13گیرد. سخنگوی ک یسیون اعا  قرار 13آن شدر در دسدور کار ک یسیون اعا 

 .سه قور فواسده که "با ابحاف آشرار فودروسازان" برفورد کنند
بهرام پارسووایی ایران فودرو و سووایپا یینی دو تولیدکنندر بزر  فودرو در ایران را  دهم کردر 

ه اند. بزدر "5012تا  501۴اسوووا که دسوووا به "تخلر در قراردادهای پیا فروش از سوووال 
تر بودر گهده او تیداد فودروهای پیا فروش این دو شوووورکا از  جوزهای اف  شوووودر بیا

 .اسا
اردی هشووا در  جلس فواندر شوود به  88در گزارش ک یسوویون اعووا نود که روز دوشوون ه 

سا سیا عولی"گ اری" شد که یری از آنها تخیی   های غیرا  یلیون دار برای  8۴3اندقاد 
عندوق پ و  شده نیز اندقاد کردر بود 83۱طراحی  سال گ  سایی  رداد ار  سا. بهرام پار ر ا

 یلیون دار هزینه شووودر که "با ارز ا روز ) رداد  8۴3بود که فقط بابا طراحی این عوووندوق 
 ".رسدهزار  یلیارد تو ان  ی 0قی ا آن به ( 12

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D8%AC%D8%AD%D8%A7%D9%81-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7/a-53395686
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درو از درعووود فریداران فو 23تا  ۱3در برفی از  وارد »در این گزارش ه چنین آ در اسوووا: 
ها اع ال  حدودیا کد های فروش فودرو بودند. ه چنین در برفی از پیا فروشن ایندگی

فودرو ث ا نام کنند یا اینره  833 لی وبود نداشووده که باعث شوودر تیدادی از  شوودریان تا 
  «.اولویا تحویا فودرو رعایا نشدر اسا
 صاحبان خودرو را از خرید منع کنید

شوند. این فالعه ن ی های غیرکارشناسی"ی در ایران به "نگار شرالت عنیا فودروساز
هم روشوووون نیسووووا که با توبه به فسوووواد حاکم بر اقدیوووواد ایران، اندقادهایی نظیر آنچه 

عا  سیون ا شریان، نای  ر یس  جلس در  13ک ی   رح کردر تاثیری دارند یا نه.  سیود پز
دارای فودرو هسدند، از فرید  جدد  نع  اگر افرادی که»گهده اسا:  وگو با "فانه  لا"گها

شوووود در ندیجه الدهال بازار شووووند، تقاروووا در بازار کاها یافده و  دناسووو  با عرروووه  ی
 «.ها از بین فواهد رفاچارچرخ

شارر کردر که با این کار به  ها"گ اری و "دالی کاال در  یا الت بازار چارچرخاو به سر ایه ا
فاعوووله قی ا فودرو در بازار و »گهده این ن ایندر  جلس:  دن ال کسووو  سوووود هسووودند. به

ای با راب ه و راب ه فودرو از کارفانه فریداری  ی کنند و با ها بسیار اسا و عدرن ایندگی
 «.رسانندهای سرسام آور در بازار به فروش  یقی ا

سا؟ نای  ر یس حلی برای بلوگیری از این سوداگری هآیا گرفدن  الیات از دالی فودرو رار
توان از اف   الیات از فرید و فروش فودرو به قانون نیاز ند اسووا، ا ا  ی»گوید:  جلس  ی

آن به عنوان یری از راهرارهای سووووا اندهی بازار فودرو نام برد، در واقع اگر فرد فودروی 
  شود، فریداری شدر را زودتر از  وعد  قرر به فروش رساند، باید  الیات سنگینی از آن اف

در عوووورت ابرایی شووودن این ا ر افراد به دن ال دالی کاال و سووووداگری در این بازار ن ی 
 «.روند

  گویند؟خودروسازان چه می
 ه( و ه ز ان با بلسووه علنی  جلس  55اردی هشووا ) 88به گزارش ایسوونا روز دوشوون ه 

با  شارکا  سازی"نشسدی نیز با عنوان "بررسی  وانع و  شرالت عنیا فودرو و ق یه
سازندگان ق یه و  ج وعه شد. اح د انج ن  سازان ایران برگزار  های فودرو و انج ن فودرو

سازان در این نشسا از "قی انی ا اد کرد و اندق های دسدوری"بخا، دبیر انج ن فودرو
 .«اندهزار  یلیارد تو ان ررر کردر 3.گ اری، فودروسازان بالغ بر با فر ول قی ا»گها: 

ها "از به گهده او فودروسووووازان در اسووووهند ار سووووال گ شووووده با تجدید ارزیابی دارایی
او  سووازان بدهرارند".ورشوورسوودگی فارج شوودند ا ا ه چنان هزاران  یلیارد تو ان به ق یه

سا که چنانچه فر ول قی ا هشدار دادر سازان "واقیا ا شود، این بار فودرو عالح ن گ اری ا
  .زیرا دیگر چیزی برای فروش ندارند ورشرسده فواهند شد"

گ اری" له  س،  دبیر انج ن فودروسوووووازان از "اثر یه دافلی از ب  افزایا قی ا  واد اول
چدن و ه چنین دار بر نرخ فودرو سووووخن گها وورق که های فوادی،  یا کرد  را  :شوووو

 ار اسووا ابازر افزایا  5۱بودر و  501۹های به ن های فیلی براسوواس ه ان نرخقی ا»
حا پیشنهاد کردر که یا فودرو نیز او به عنوان رار«. قی ا به فودروسازان دادر نشدر اسا

 .های تولیدی در بازار بورس عرره شود و یا قی ا فودرو آزاد شود انند دیگر نهادر
چنین به اندقادی که نسوووو ا به آایندر بودن انج ن فودروسووووازان در این بلسووووه همدبیر 

هزار دسدگار فودرو  58  فودرو در حال حاررایران شود پاسخ دادر و گهده اسافودروها  ی
گ اری ندارند زیرا حدی در برفی دارند، ولی ابازر شووو ارر .اسوووداندارد یورو   آ ادر دارد که

 .هم فراهم نیسا . وارد سوفا یورو
  سه هزار میلیارد تومان سود به جیب دالالن

دانند. فرهاد ها را بر عهدر دولا  یاندرکاران این حوزر بخا  ه ی از نابسووووا انیدسووووا
شسا  یبه سازندگان و ق یات فودرو در ه ین ن سخنگوی انج ن  گوید که اعدقادی نیا، 

ا ا از  سووووئوان » :گویددروسووووا. او  یحا واقیی، افزایا قی ا فوبه این ندارد که رار
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به گهده  «گیری عووحیح عووورت گیرد.فواهیم ی  بار برای ه یشووه در این راب ه تیوو یم ی
ز ا گ اری  واد اولیه فودرو به فود تولیدکنندگان از سوی "شورای رقابا"با سپردن قی ا  او

  .یا قی ا ایجاد شددرعد به طور  دوسط افزا 85های تولید  یادل در نهادر 5015سال 
فواهد کاری برای عوووونیا فودرو انجام دهد، اگر شووووورای رقابا  ی» :کند کهاو اندقاد  ی

های تولیدکنندر  واد اولیه برود و با طی این دو سوووال فرعوووا داشوووا که به سووورا  بنگار
 «.ها را رقابدی کنند؛ ا ا این کار را رها کردها را وادار کند تا قی اشجاعا آن

تا  5012و  501۹های فودرو از سووال گهده سووخنگوی انج ن سووازندگان ق یه و  ج وعهبه 
آند. او به درعوود سووود داشووده ۹3تا  ۴3های تولیدکنندر  واد اولیه بیا از به ا روز شوورکا

شارر  ی این  501۹و سود سال  درعد سود کردر ۴3کند که بیا از شرکا فواد   ارکه ا
 .بود 501۱درعد بااتر از سال  538 ج وعه 

تازد که های فودرو به دولا روحانی  یسووووخنگوی انج ن سووووازندگان ق یه و  ج وعه
فواهد که قی ا گوید اگر دولا  یتالشووووی برای تث یا نرخ  واد اولیه نرردر اسووووا و  ی
رو و افدالف تدبیری در بازار فودبی»فودرو کاها یابد، باید این گام را بردارد. به گهده او: 
 یلیارد تو ان سوووود به بی   0333قی دی که در این حوزر بین کارفانه و بازار فودرو رخ داد، 

 «.داان ریخا
بخا فیوعی در حوزر »گوید: نیا  یا ا  نشا این دالی و سودبویی کجاسا؟ فرهاد به

ش ار  سازی اسا و حدی فودروسازان نیز بخا دولدی بهفودرو، تنها بخا عنیا ق یه
سازان در  جا یی ه چون سداد تنظیم بازار ای از سوی ق یهتاکنون هیچ ن ایندر .روند ی

ها وبود دارد، و شوووورای رقابا با حق رای ندوانسوووده شووورکا کند و اگر دعوایی بین دولدی
 «.سازی باید از این دعوا   را باشدعنیا ق یه

 تومانی زود تمام شد ۰00.دالر 
ترین  شوورالت اقدیوواد ایران نوسووانات بازار ارز اسووا که  جالی برای فسوواد و یری از بزر 

سا شدر د ضو هیات  دیرر انج ن سودبویی بی سا یی، ع شاپور  سا.  شدر ا اندرکاران 
این  های فودرو به ک  ود  نابع ارزی اشووووارر کردر و گهدهسووووازندگان ق یات و  ج وعه

تو انی در  833.ایران وارد کردر اسا. او از ت ام شدن دار بر اقدیاد  فشار بسیاری  ک  ود
  .سازی شرایا کردر اساعنیا ق یه

های  ح د شووهپری، یری دیگر از اعضووای هیات  دیرر انج ن سووازندگان ق یات و  ج وعه
سده»گوید: فودرو نیز  ی شده ندوان سال گ  سی   ایم ا ع ال از پایان  سدر به ارز نی ایی د
ه ین ارز نی ایی و  .. بها قی دی ارز نی ایی نیز بهشی عجی  بودر اساداشده باشیم

رسوووود و فقط  خد  کااهای سووووازان و فودروسووووازان ن یال ده ارز دولدی هم که به ق یه
 «.اساسی اسا، ندوانسده از افزایا قی ا کااهای اساسی و  وادغ ایی بلوگیری کند

 سازان ت دیاکند که به  یضلی برای ق یهرر  یها اشااو نیز به ی  ن ونه از افزایا قی ا
شوودر اسووا از ب له قی ا فواد و  س و دیگر  واد اولیه که به گهده او بر اسوواس نرخ بازار 

س ه  یهای بهانی با ق یهآزاد و قی ا شهپری  یسازان  حا هیچ »گوید: شود.  ح د 
سا. اکنون قی ا هر کیلو  س از  هزار تو ان  533هزار تو ان به  8۴نظارتی در این راب ه نی

رسوویدر اسووا؛ روو ن اینره قی ا  واد پدروشووی ی نیز با افزایا بی سووابقه  وابه شوودر 
 .«اسا

شد  شر  س ات کشور  ند در روزهای پایانی فررودین  ار ا سال گزارشی توسط دیوان  حا
ا. بر اساس ها اندافتو انی را بر سر زبان 833.که بار دیگر سیاسا دولا در راب ه با ارز 

حدود  غ ای  8۴2این گزارش  به واردات  غ ای  ردم  بای واردات  به  یارد دار ارز دولدی   یل
 . یلیارد دار از این بودبه نیز روشن نیسا ۴2.سگ و گربه تخیی  یافده و سرنوشا 

شوورا "تو انی فقط برای غ ای سووگ و گربه به تاراج دادر نشوود. ف رگزاری  هر از  833.ارز 
های  وبایا وارد شوووودر با ارز دولدی و احدرار های طوانی برای فرید گوشوووویگیری عوووور

و از "پیشووونهاد تورهای رایگان به  های وارد کنندر"های وارداتی از سووووی شووورکاگوشوووی
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های  سووافرتی برای اسوودهادر از سووه یه ارز  سووافرتی آنها، احدرارهای  شوودریان آاانس
 .گزارش داد  دیدد اقالم  خدلر"

  افزایش قیمت خودروتصویب 
به دن ال نشسا تولیدکنندگان ق یات روز دوشن ه بلسه سداد تنظیم بازار نیز تشریا شد 

یوی  کرد که  یوات ایران فودرو و  53و ت عد به قی ا  ح یوات  80در عد به قی ا  ح در
 .سایپا ارافه شود

سا ان بازار فودرو و افزایا  رع ناب ها اندقاد کردر بود قی احسن روحانی، ههده پیا به و
سا و قابا پ یرش » :و گهده بود یادی دولا ا سداد اقد یوبه  شرا فالف   افزایا به این 

عنیا،  یدن و تجارت  وظر اسا سرییا برای کندرل این  وروع ورود و با  نیسا و وزارت 
 «.هرگونه اقدام  دخلهانه در افزایا نرخ فودرو  قابله کند

 یدن برکنار شد و روحانی، حسین  درسی فیابانی را به بای ررا ا روز ا ا وزیر عنیا و 
 .رح انی به این س ا  نیول کرد

 
 رود؟قیمت خودرو در ایران به کدام سو می

قی ا فودرو در ایران به شدت افزایا یافده اسا. ا ا علا این افزایا چیسا و آیندر بازار 
حلیلگران کاها تولید فودرو را از شوووود؟ برفی کارشوووناسوووان و تفودرو چگونه ارزیابی  ی

 .دلیا افزایا قی ا عنوان  ی کنند
 

 0۴.توقف پراید و پژو 
از دایا  3۴.تولید پراید و پ و  اعالم ف ر توقر 

قی ا فودرو در ایران در چند  اعووولی افزایا 
روز افیر اسووا.  5011پیا از شووروع سووال 

کرونووا و  حران  ب توبووه بووه  با  قی ا فودرو 
تقووارووووووا در ایران، کوواها  کاها شوووودید 
کردر بود. این در حووالی بود   ینوواداری پیوودا 
پایان سووووال قی ا فودرو با  کووه  ی وا در 
تقارووا برای سووهر رشوود پیدا  توبه به افزایا 

 . ی کند
ا ناگهان با اعالم ف ر با شروع سال بدید رکود در بازار فودرو ایران ه چنان ادا ه داشا، ا 

 .قی ا فودرو در بازار افزایا یافا 3۴.توقر تولید پراید و پ و 
بواد سلی انی  دیرعا ا سایپا از توقر تولید دو ین  دل پراید ف ر 5011در آغاز اردی هشا 
گرور فودروسازی سایپا  533از  حیوات فانوادر ایرس  555آفرین پراید »دادر و گهده بود: 

از  ج وع  555و  508تولید دو  دل این ترتی  اردی هشا( تولید شد و به .نجشن ه )در روز پ
سه  دل فودروهای سواری پراید برای ه یشه از س د  حیوات سایپا در بازار ایران فارج 

 .«شد
هم در تیر ار ا سال  دوقر  505بر اساس اعالم شرکا سایپا تولید آفرین  دل پراید با نام 

شاد  قی ی  دیرعا ا ایران فودرو نیز از توقر تولید پ و  سوی دیگر فر شود. از  در  3۴. ی 
 .ف ر دادر اسا 11تابسدان 

 
 فرشاد  قی ی

این اف ار سوو   شوود تا قی ا فودرو در بازار افزایا یابد. حدی اف اری   نی بر فروش پراید 
 .تو ان هم  ندشر شد  یلیون 13با قی دی نزدی  به 

https://www.dw.com/fa-ir/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF/a-53388372
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را به  3۴.چند سالی اسا که پلیس و  وسسه اسداندارد ایران قید دارند تولید پراید و پ و 
دلیا کیهیا، ترنولوای وای نی پایین  دوقر کنند، ا ا با  قاو ات فودروسووووازان روبرو بودند. 

ا قی ا فودرو حاا اعالم ف ر توقر تولید این فودروها درسووا در شوورای ی که به دلیا کرون
که  هه را پیا آوردر  ده بود؛ این شوووو  یاف کاها 
  رن اسا فودروسازان سیی در افزایا قی ا 

 .فودرو با این سیاسا داشده باشند
افزون بر این باید ااعان داشووووا که بایگزین این 
 حیوات هم به درسدی  شخ  نیسا؟ برفی 

برنوود، از تی ووا بووه عنوان بووایگزین پرایوود نووام  ی
یهکه  ی فودرویی ید توان آن را توسوووو ده پرا یاف

 .دانسا. این فودرو قی دی بیشدر از پراید دارد
ها کاها تولید فودرو را دلیا افزایا قی ا برفی تحلیا: کاهش تولید و افزایش قیمت

کنند. فودروسووازان ایرانی با توبه به شوویوع ویروس بدید کرونا به ناچار با ظرفیا عنوان  ی
ها اند و این عا ا سوو   شوودر عررووه ک در از تقارووا باشوود و قی اتولید کردر حدود فودرو 

 .افزایا پیدا کند
نام تقارای باا برای ث ا» کنندگان و تولیدکنندگان اعالم کردر اسا:ساز ان ح ایا  یرف

های فروش، اکثرا کاال اسووووا؛ تولید ناکافی و در ندیجه عدم در هنگام بازشوووودن سووووایا
ال ده برفی این تقارا را در بازار  :»قارا  وب  برهم فوردن بازار شدر اسا پاسخگویی به ت
دانند چرا که  ی وا پس از شووروع سووال بدید تا دو  ار بازار در رکود به سوور ایران کاال  ی

ها فیال برد و در سال باری، کرونا هم بر این رکود دا ن زدر اسا. از طرفی دیگر سر ایه ی
 .اندس رفدهبه س ا بازار بور

دانند بازی  یاز این رو برفی کارشناسان و فیاان بازار بخشی از این تقارا را ناشی از دال
 .و به ه ین فاطر به دن ال راهی برای حا این  شرا هسدند

یرف ساز ان ح ایا از   سا: ع اس تابا ر یس  کنندگان دربارر تاثیر داان در بازار گهده ا
حث بلوگیری از حضووووور داان و سوووووداگران اسوووووا. یری از  وارد برای ک» بازار ب ندرل 

فودروسازان باید به نحوی برنا ه فروش فود را عرره کنند که حضور هرگونه دال و سوداگر 
 .«در بازار به عهر برسد

های این سخنان در حالی گهده شدر اسا که در سال گ شده برفی  دیران فروش شرکا
 .فروش راندی و فساد بازداشا شدر بودندفروش وپیافودروسازی ایران به دلیا 

 
 فساد در صنعت خودرو ایران

قور قضوواییه ایران سووال گ شووده اعالم کردر 
اش در یری از فودروسوووازان که پروندر»بود: 

ن ایندگی در  ۱33حال رسوووویدگی اسووووا 
 5۴سوووو ح کشووووور دارد، ا ووا بووا زد و بنوود 

ندخووال  ی کنوود و ن وواینوودگی فوواص را ا
یدات نان  یتول به آ با افزایا ا را  تا  هد  د

تقارووووا این فودروها را با قی ا باا به  ردم 
 .«بهروشند

های ایران از کشر در دو سال گ شده رسانه
هایی  ندشوووور شوووودر بود که فودرو ان ارهای فودرو توسووووط پلیس ف ر دادر بودند و گزارش

 .سازان برای افزایا قی ا، فودرو را ان ار  ی کنند

https://www.dw.com/fa-ir/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF/a-53388372
https://www.dw.com/fa-ir/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF/a-53388372
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کنندگان و تولید کنندگان اعالم کردر اسا بر اساس طرحی که برای ح ایا  یرفساز ان 
فرید و فروش فودرو در ایران در حال آ ادر شوودن اسووا، از این پس برای  دقاروویان فودرو 

 .شرایط سنی تییین شدر اسا
سووال سوون داشووده و دارای گواهینا ه باشووند، روو ن این که  52این افراد حد اً باید باای 

نا ی اسدهادر کردر و  دقاریان کنندگان برای فرید فودرو ن اید ق ال از فودروهای ث اناماث 
فرید و ث ا نام فودرو ن اید دارای پالک باری باشووووند. ه چنین اگر فودرویی سووووه  ار به 

های اولیه  رابیه نرند، حد اً های  جاز برای سوووورویسفد ات پس از فروش و ن ایندگی
کنندر نیسا و احدرار و شود به این  ینا که دارندر آن فودرو  یرفح ف  یگاراندی فودرو 

 .«افدها انجام دادر اسا
یری دیگر از  شووورالت در بازار فودرو ایران کندرل حاشووویه بازار اسوووا. رروووا رح انی وزیر 

یری از راهرارهای پیشوونهادی  ا برای کندرل حاشوویه »عوونیا،  یدن و تجارت گهده اسووا: 
یم، کنرو که به وزارت اقدیاد نیز ارا ه شدر و روی اتخاا این تی یم پافشاری نیز  یبازار فود

اف   الیات از  ابه الدهاوت قی ا فودرو از درل کارفانه تا بازار آزاد فودرو اسوا، ال ده در این 
 .«فیوص باید ت هیدات  ناس  نیز اتخاا شود که  ا با بدیا دن ال تحقق این ا ر هسدیم

دهد اند که نشوووان  یهایی را  ندشووور کردرهای ایران گزارشحال برفی رسوووانه در ه ین
درعدی قی ا کارفانه ای فودرو  03سازان ایرانی از دولا درفواسا افزایا بیا از فودرو

 .اندرا داشده
ها از بازار بورس به شود که در تابسدان ا سال با بازگشا سر ایهاین احد ال دادر  ی

 .درو و ارز، قی ا فودرو باز هم افزایا یابدس ا بازار فو

 :تهدید رئیس تسال

 رویممحدودیت کرونا رفع نشود، از کالیفرنیا می 

 یس ر ایام کرونا فشووم ایالن  اسوو ، رکار د  و بینی شوودر برای کسوو های پیا حدودیا
سا.  سا   اس  تهدید کردرشرکا تسال را برانگیخده ا عورت تداوم  ا ها  حدودیاکه در

شرکا وکارفانه سده را رکزاین  شرکا بزر  .کند ی ازکالیهرنیا فارجهای واب سال یری از  ت
فودروسازی در بهان اسا که کار فود را ع دتا بر روی تولید فودروهای برقی  د رکز کردر 
اسووا. بخا  ه ی از فیالیا این شوورکا 

گیرد. عووووورت  یفودروسووووازی در کالیهرنیا
یس شوووورکووا تسووووال ایالن  وواسووووو ، ر 

دولی   خ های ایجاد شوووودر برای حدودیا  از
این شوووورکووا فودروسوووووازی در کووالیهرنیووا 

 اسووو  فواسووودار  ایالن.نافرسوووند اسوووا
فود در افزایا تولید فودرو در یگانه شووووی ه 

اسووا. او بر آن اسووا تا با بهرر فاک آ ریرا 
شوووورایط کنونی حاکم بر بازارهای  گرفدن از 

به  یا را  کالیهرن ید فودرو در   الی بهان، تول
 بازگرداند.حالا عادی 

 .ایلون  اس ، ر یس شرکا تسال         

اند. ه ین  وروووع  سووئوان بهداشووا و در ان ایالا کالیهرنیا با فواسووا او  خالها کردر
دفدر  رکزی شوورکا تسووال و فشووم او را برانگیخده اسووا.  اسوو  تهدید کردر اسووا که 

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%85/a-53385532
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های تگزاس و های آتی این شووورکا برای ایجاد ف وط بدید تولید را به ایالاه چنین برنا ه
 .کندنوادا  ندقا  ی

شرکا  .حدی  وروع تی یلی فط تولید در شهر آا دا ایالا کالیهرنیا نیز   رح شدر اسا
در این شووهر ایجاد کردر اسووا.  فودروسووازی تسووال یگانه کارفانه تولید فودرو برقی فود را

 .کنندهزار نهر در این شی ه تسال کار  ی 53حدود 
 اسوووو  بر آن بود تا شووووی ه تولید فودرو در آا دا را از روز ب یه هشوووودم  ه  جددا  ایالن

بازگشووایی کند.  سووئوان شووهر آا دا ا ا  انع از بازگشووایی و شووروع به کار تسووال ن ودند. 
ای برای شوواغالن این کارفانه، ف ر از بازگشووایی  حدود با دن نا هپس از آن  اسوو  با نوشوو

 .درعد ظرفیا دادر بود 03بهرر گرفدن از 
 سئوان شهر آا دا، از سرگیری تولید در تسال را  غایر با راهرار تییین شدر برای  قابله با 

 .شیوع کرونا دانسده و با بازگشایی شرکا  خالها کردند
های تییین شووودر تا پایان  ار  ه به قوت فود باقی ند که  حدودیاا سوووئوان شوووهر گهده

 . اس  رد شدر اسا اسا. ه ین  وروع از سوی ایالن
ها را  غایر قانون اسوواسووی آ ریرا دانسووده و گهده ر یس شوورکا تسووال ایجاد این  حدودیا

 .اسا که علیه  سئوان این شهر شرایا فواهد کرد
رغم  دوقر شوودن فط تولید تسووال به علا شوویوع بی اری به:افزایش بهای سهههام تسههال

این شورکا بار دیگر افزایا یافا. بر اسواس آ ار  ندشور شودر، ارزش   کرونا، ارزش سوهام
بهای سهام این شرکا در روز ب یه هشدم  ه نس ا به اول سال باری  یالدی رشدی 

 .درعدی داشده اسا 23
گیرد که بحران برفاسووده از کرونا عووورت  یافزایا ارزش سووهام این شوورکا در شوورای ی 

های فودروسازی را فلج کردر و حدی به لحاظ  الی به شرکا تسال نیز بسیاری از شرکا
 .آسی  زدر اسا

بر اساس آ ار  ندشر شدر، ارزش سهام شرکا تسال در فیا گ شده  الی برای سو ین 
رکا تسوووال تا به ا روز فیوووا پیاپی افزایا یافده اسوووا. چنین ا ری از ز ان تاسووویس شووو

 .سابقه بودر اسابی
اندیشد. به عنوان ن ونه قرار شرکا فودروسازی تسال به گسدرش بیشدر فود در بهان  ی

سال  سا تا  شود. این کارفانه  8385ا شهر برلین ایجاد  ی  کارفانه تولید فودرو درنزدیری 
 .یون فودروی برقی تولید کندهزار نهر، ساانه نیم  یل 58قرار اسا با اشدغال نیروی حدود 

  ؟سرنوشت بازار بورس ایران: تحقق رویای رونق یا سونامی تورم

شرای ی که کرونا لرزر به بان بازارهای سهام و  الی بهان اندافده، بازار سهام ایران در 
کند. روحانی آن را نشانه اعد اد  ردم به اقدیاد کشور ای را تجربه  یرشدی افسانه

 .کارشناسان آن را برفاسده از نگرانی ع و ی از تورمداند و  ی
توانند در هایشووان  یهایی که پاسووخرا با چند پرسووا شووروع کنیم. پرسووا این نوشوودار

 .پرتوافرنی به تحول عجی  حاکم بر بازار سر ایه در ایران ک ری باشند
اسووا؟ ای عادی ظرف فقط ی  سووال پدیدر  درعوودی شوواف  بورس تهران 33.آیا افزایا 

سخ به ن قی سا که چنین پدیدر  ترین پا سا این ا عرفاین پر نظر از  ث ا یا  نهی ای 
 .ای عادی باشدتواند پدیدربودن آن، ن ی
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آیا رونق بازار سووهام ایران نشووانه آن اسووا که اقدیوواد این کشووور بر   انی  حر ی اسوودوار 
دهند. فالف آن را نشان  یهای اقدیادی اسا؟ پاسخ به این پرسا این اسا که تحلیا

 .ال للی پول از اوراع اقدیادی ایران گوار درسدی این پاسخ اساآفرین گزارش عندوق بین

آیا آن چنان که حسن روحانی  دعی شدر رونق حاکم بر بازار سر ایه در ایران نشانه اعد اد 
سخ به سا؟ پا شور ا یادی این ک س   ردم ایران به تحوات اقد سا این ا ا که تنها این پر

شود، رفدار و رویررد تواند اعد اد برانگیز باشد و وقدی شرایط غیرعادی  یاوراع عادی  ی
 .گیرد ردم نیز حالدی غیر عادی به فود  ی

های پولی و  الی بان   رکزی داشده آیا رونق بازار بورس ایران حرایا از درسدی سیاسا
بازارهای  الی اسا؟ پاسخ این پرسا را  های  وثر دولا روحانی درو برفاسده از دفالا

های اند و دفالانیز بسوووویاری از  سووووئوان و کارشووووناسووووان ا ور اقدیووووادی ایران دادر
بان ح ایا نه دولا از  یا یانگرا بازار بورس تهران را ز یابی کردرها و ه چنین  به بار ارز ند.  ا
 .هایی از آن در این  قاله اشارر فواهیم کردن ونه

های سوورگردان در بازار  الی ایران از بازار بورس باید پرسووید علا اسوودق ال سوور ایه بنابراین
 تهران چیسا و رونق این بازار را چگونه باید توریح داد؟

بهای شوواف  کلی بورس تهران ظرف  دت شووا رشهد شهتابان بهای شهاخو بورس:
د ایران در اثر ای اسووا که اقدیوواههده تقری ا دو برابر شوودر اسووا. و این ه ان شووا ههده

های اقدیووادی در کشووور فلج شوودر پیا دهای شوویوع بی اری کرونا از نهس افدادر و فیالیا
 .اسا

شووود. بیا از افزایا بهای شوواف  کلی بورس تهران ا ا به این شووا ههده  حدود ن ی
 .رو اسووابهنظیر بازارهای سووهام روی  سووال اسووا که بازار سوور ایه در ایران با رونق کم

از  ار اردی هشووا سووال گ شووده شووروع شوودر اسووا. یینی ه ز ان با تشوودید   وروووع
های ایران از سوووووی آ ریرا و عدم ت دید  یافیا ناظر بر فرید نها از ایران از سوووووی تحریم

 .هشا  شدری اعلی نها این کشور
بایسا رر به کاها ارزش سهام ب رد. به عنوان واکنا عادی بازار بورس به این تحوات  ی

ونه، شووووا ههده گ شووووده را در نظر بگیریم. واکنا بازار بورس تهران  دهاوت از واکنا ن 
 .بازارهای سهام کشورهای دیگر بودر اسا

 ترینبی اری کرونا تاثیرات  خربی بر اقدیاد بهان داشده اسا. شاف  بهای سهام در قوی
ید شوودر و به های شووداقدیووادهای بهان در اثر پیا دهای بی اری کرونا دسوودخوش نوسووان

شوودت کاها داشووده اسووا. حدی کشوووری ه چون آل ان با در افدیار داشوودن  نابع  الی 

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85/a-53328907
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سهام بازار  شاف   سا  انع از کاها  سده ا هنگهدی که روانه بازارهای  الی کردر، ندوان
 .داکس گردد

درعوود کاها داشووده اسووا. در  03شوواف  بازارهای بورس در کشووورهای عوونیدی حدود 
 .شودر ی  بازر ز انی  شابه شاف  بازار بورس تهران دو برابر  یچنین شرای ی و د

زدر اسووا و دولا با شوودت بحرانباید پرسووید که چرا  ردم در شوورای ی که اقدیوواد ایران به
آورند و در بازارهای  الی و رو اسوووا، روی به فرید سوووهام  یفشوووار  الی سووونگینی روبه

 کنند؟سر ایه در ایران  شارکا  ی
ای بزر  و غیر ندظرر شرا هرگار بین بها و ارزش ی  فرآوردر فاعله: !ن حباب بترکداگر ای

 .گویندبگیرد، در بسووویاری از  وارد، اقدیووواددانان از پدیدر ح ال و رشووود ح ابی سوووخن  ی
تواند به وی گی رشوود ح ابی در  وقا بودن آن اسووا. فاعووله بین بها و ارزش به دایلی  ی

افزایشی که در ه ه  وارد ح ابی نیسا. به عنوان ن ونه، ارزش سهام  بارر افزایا یابد.ی 
های گ شده افزایا چش گیری داشده اسا. ه ین  وروع باعث شرکا آ ازون ظرف  ار

افزایا بهای سهام این شرکا شدر اسا. در این بین باید بین ارزش سهام ی  شرکا و 
 .ا شدارزش شاف  کا سهام بازار بورس ی  کشور تهاوت قا 

 
اگر بهای سهام ی  شرکا،  ثا شرکا داروسازی آ ریرایی گیلیاد به علا سافا داروی 

ی  نا  های بورس افزایا فوقدر ان کرو بازار ندادر بارر در  یدر عجی ی روی  پد بد،  یا یادر  ال
شد، آنگار  شی با شاهد چنین افزای سهام در ی  بازار بورس  شاف  کا  سا. ا ا هرگار  ا

 . وروع عادی نیساتوان گها که  ی
ن اد، عضو هیات عل ی دانشردر  دیریا و اقدیاد دانشگار عنیدی شریر در علی ابراهیم

گوید که برفی از کارشووناسووان  سووا ا اقدیووادی از نا ه "تجارت فردا"  یوگو با ههدهگها
درو و گویند. از بازار بورس تا بازار ارز، طال، فوح ابی بودن ه ه بازارها در ایران سووووخن  ی

 . سرن
کند. در ارت اط با وگو نس ا به ح ابی بودن ه ه بازارها در ایران ابراز تردید  یاو در این گها

توان گها که حق با این کارشناس اقدیادی اسا. ا ا در تر یا باید افزود بازار  سرن،  ی
 .که بازار  سرن در ایران رشد ح ابی فود را پشا سر گ اشده اسا

سهند به عنوان ن و درعدی  13کاهشی  11تا فروردین  12نه، بهای  سرن در بازر ز انی ا
داشده اسا. شاف  سهام در بازار بورس تهران در ه ین  دت ز ان، رشد  شابهی کردر 

 .اسا

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85/a-53328907
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سا  ی سهام در بازار بورس تهران ح ابی ا شاف  کا  شد  ریح اینره ر توان به عدم در تو
 .ال للی اشارر کردبینهای سرگردان ب ل سر ایه

های سورگردان کند که سور ایه ن ق ناظر بر دادوسوددهای  الی در سو ح بهان حرم  ی
بانری در کشورهای عنیدی به عهر ب ل بازارهای سودآور شوند. در شرای ی که نرخ بهرر

نزدی  شدر و حدی  نهی شدر اسا، ط ییی اسا که عاح ان سر ایه به دن ال ان اشا 
 .از طریق  شارکا در بازارهای پررونق باشندسود فود 

 

 
گ اران ب ال درعدی داشده، باید  ن قا برای سر ایه 33.بازاری که ظرف ی  سال رشدی 

باشووود. فقدان حضوووور سووور ایه فاربی در بازار بورس تهران حرایا از ح ابی بودن آن دارد. 
 .ترکد، نخواهد بودود  یبدیهی اسا که کسی حارر به ترزیق پول در ح ابی که دیر یا ز

توان گها که رشد شاف  کا سهام در از سوی دیگر،  یمبانی رشد شاخو سهام:
بازار بورس تهران بر هیچ   نای اقدیادی اسدوار نیسا. به سخن دیگر هیچ تحول  ث دی در 
اقدیوووواد ایران روی ندادر اسووووا که بازتال آن در بازار بورس چنین تحولی را پوشووووا دهد. 

رر با آنتحوا یاد ایران در حال حا زا دارند. رو اسا، تاثیراتی  نهی و بحرانها روبهتی که اقد
 :انداز آن ب له

نرخ رشوود اقدیووادی ایران ظرف دو سووال گ شووده  نهی بودر اسووا. پیا بینی عووندوق  :1
ساس پیا بینی این بین سال باری نیز حرایا از تداوم این روند دارد. بر ا ال للی پول برای 

سال باری  نهای  یادی ایران در  شد اقد عد فواهد بود.  ن قا کاها نرخ  ۱نهاد، نرخ ر در
 .ث کاها ارزش سهام شودبایسا باعرشد اقدیادی  ی

عادرات نها به بهای  :8 شدر اسا ۴3بودبه دولا بر   نای   .دار برای هر بشره تنظیم 
عادرات نها ایران بیا از  سا که  یزان  عد کاها یافده و بهای نها  23این در حالی ا در

دار دار برای هر بشووره سووقوط کردر اسووا. فشووار  الی، دولا روحانی را وا 83ایران به زیر 
 .های دولدی را به پول ت دیا کنددارایی "سافده تا با به رار اندافدن "بورس  سدقا ا الک

وی ر برای  هار پیا دهای ناشی از شیوع بی اری کرونا باعث افزایا تزریق پول در بازار به :9
وگو با ف رنگار اقدیوووادی شوووود. فردین آقابزرگی، کارشوووناس بازار سووور ایه در گهاتورم  ی

سا. بنا بر اظهارات او، تنها ایلنا" از افزایا ی " سخن گهده ا سر ایه  بارر نقدینگی در بازار 
هزار  یلیارد تو ان وارد بازار سوووور ایه شوووودر اسووووا. به این  8۹روز رق ی  یادل  .8ظرف 

سه سال گ شده، پول به ههدهترتی ، دولا روحانی تنها در ی  بازر ز انی  ای به اندازر کا 
 .زریق کردر اسااقدیاد ت

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85/a-53328907
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یاد عندوق بینسونامی تورم: ال للی پول پیا از شیوع کرونا و تاثیرات این بی اری بر اقد
درعدی در سال باری سخن گهده بود. تاریخ اعد ار این پیا بینی  نقضی  .0ایران، از تورم 

 .ندکنشدر اسا. برفی از کارشناسان اقدیادی  یزان تورم را بسیار بیا از این ارزیابی  ی
وگوی فود با ف رگزاری "ایلنا" از  حاس ه  الی  یروس سخن گهده فردین آقابزرگی در گها

های دیگر، برای تورووویح رشووود شووواف  کا بازار بورس باید سوووایر ارزشاسوووا. به سوووخن
  اقدیادی در ایران نیز آن چنان افزایا یابند که چنین ا ری قابا  حاس ه گردد

درعوود  833در  حاسوو ات  الی  یروس به اعداد و ارقام »آقابزرگی در این بارر گهده اسووا: 
و دار  11در نرخ تورم برای سووووال 

 «.هزار تو انی رسیدیم 8۴
ناس  کارشوووو با سووووواز،   ح ود 

وگو با  سا ا اقدیادی نیز در گها
یدر دیگری اشوووووارر  پد به  "فرارو" 

سا  ی کند. او پیا بینی کردر ا
وحانی در سال باری با که دولا ر

به یادلکسووووری بود  5۴3  ای  
رو اسووووا. هزار  یلیارد تو ان روبه

افزون بر آن، دولووا برای تووا ین 
نیازهای  الی برفاسوووده از بحران 
کرونا به  نابع  الی بیشوودری نیاز 

 .دارد
برای  ایچارر» :گویدبا ساز با اشارر به نیازهای کالن دولا در  یاح ه با ف رنگار فرارو  ی

 اند که با اسدقراب از بان   رکزی و چاپ پول کسری بودبه فود را ب ران دولا باقی ن ی
ای را به ه رار فود دارد و سووو ح ع و ی کند، ا ا این ا ر تورم بسووویار افسوووار گسووویخده

 «.بردها را باا  یقی ا
 .ه شدر اسارویه نقدینگی در ایران باعث افزایا پول سرگردان در س ح با یافزایا بی

 88۱80بر اسوواس آ ار دولدی تا پایان آار ار سووال گ شووده کا حجم نقدینگی ایران بیا از 
 .هزار  یلیارد تو ان بودر اسا. رق ی که پس از آن نیز، افزایا چش گیری داشده اسا

روی آوردن  ردم به فرید سووهام و  شووارکا در بازار سوور ایه برفالف ت لیغات دولا روحانی 
شووان نسوو ا به عد اد  ردم به اقدیوواد ایران نیسووا، بلره برفاسووده از نگرانیناشووی از ا

شووود. ت دیا واحد کاها اعد ار پول کشووور اسووا. پولی که هر روز از ارزش آن کاسووده  ی
کاهد و تنها ن ایا اعداد بر پول کشووووور از ریال به تو ان نیز، از حجم نقدینگی و تورم ن ی

 .دهدروی کاغ  را تغییر  ی
هاسا که گ اری در بازار  سرن در ایران سودآور نیسا. بازارهای طال و ارز نیز  دتر ایهس

شدر و در در افدیار  سان ا نیدی  شنا عاح ان قدرت سل ان"به قول کار های" تحا ح ایا 
 .نظا ی ه چون سپار پاسداران قرار دارد

گیرد و بهای انواع فودرو یگ اری در بازار فودرو نیز پا به پای بازار سوووهام عوووورت  سووور ایه
سا که از ظرفیا ظرف ههده سا. این در حالی ا شده ا ش گیری دا شد چ شده ر های گ 

 .ها کاسده شدر اساتولید فودرو به علا تی یلی کارفانه
روزر شوووواهد کاها ارزش پول فود هسوووودند رار دیگری  گر بنابراین برای  رد ی که ه ه

 . شارکا در بازار سر ایه ن اندر اسا
شووووود. اینره این روند تا کی ادا ه فواهد تر  یح ال بازار بورس تهران هنوز بزر  و بزر 

بینی نیسووا. آنچه قابا پیا بینی اسووا، این اسووا که هرگار این ح ال یافا، قابا پیا
 .سوز بسیاری از  ردم را به بار فواهد آوردورشرسدگی فان ان  بدرکد،

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85/a-53328907
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 ر کروناناخالو ملی آمریکا در ادی تولید درص 90احتمال کاهش 

های اقدیووادی برفاسووده از شوویوع ر یس بان   رکزی آ ریرا از دا نه آسووی 

ویروس کرونا در این کشور سخن گهده اسا. بر اساس اظهارات بروم پاول، 

 03ر یس بان   رکزی این کشووووور احد ال کاها توان اقدیووووادی آ ریرا تا 

 .درعد نیز  ندهی نیسا
     

 
 پاول، ر یس بان   رکزی آ ریرابروم 

یا بان   رکزی آ ریرا از کاها شوووودید تولید نافال   بروم پاول، ر یس فدرال رزرو

 لی در این کشور ف ر دادر اسا. گهده شدر اسا که تولید نافال   لی آ ریرا در 

تواند بین  اهه دوم سال باری، در اثر تاثیرات برفاسده از شیوع ویروس کرونا  یسه

 .درعد کاها یابد 03تا  83

 51یابی به واکسوووون پیشووووگیری و در ان بی اری کووید به باور بروم پاول، دسووووا

 .تواند به طور تدریجی به بحران  الی برفاسده از این بی اری پایان دهد ی

 اهه سوم سال باری به باور ر یس پیا بینی به ود ورییا اقدیادی آ ریرا در سه

رو ن اسوووا که آ ریرا با  وج دوم شووویوع این بی اری روبهبان   رکزی  شوووروط به آ

  .نشود

ا ا او به درفواسووووا  کند یوووواح ه ا دناع  ی  بروم پاول  ی وا از سووووخنرانی و

سی سدندر ف ری " سخ  ث ا دادر و در برنا ه بیفر سدندر  ۱3اس" پا دقیقه این فر

سا سخ دبه پر یادی آ ریرا پا ساهای ف رنگار دربارر دورن ای اقد این دو ین .ادر ا

وگو با باری اسووا که ر یس بان   رکزی از ز ان شوویوع ویروس کرونا حاروور به گها

 .شودف رنگاران  ی

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/a-53477133


19 
 

بروم پاول برای به ود اوراع اقدیادی آ ریرا دو :بهبود تدریجی اوضاع اقتصادی

سا سا: د شدر ا شگیری و در ان کرونا و دوم  انع شرط قا ا  سن پی یابی به واک

 .در آ ریرا 51شدن از وقوع  وج دوم شیوع بی اری کووید 

یاد آ ریرا  شرط، اقد شدن این دو  عورت فراهم  به باور ر یس بان   رکزی آ ریرا، در 

 . ه دوم سال باری به طور آهسده به ود یابدتواند در نی ی

تواند در عورت  ساعد بودن او  یدقد اسا که به ود کا ا اوراع اقدیادی آ ریرا  ی

 . دحقق شود 8385شرایط تا پایان سال 

بر اساس آ ار و اطالعات  ندشر شدر از سوی  سئوان :تاثیر کرونا بر اقتصاد آمریکا

 اهه نخسا سال باری با کاهشی  یادل آ ریرا، تولید نافال   لی آ ریرا در سه

 اهه نخسووا بیشوودر بازارهای آ ریرا  داثر از رو بودر اسووا. در سووهدرعوود روبه 2،.

ن کشووور نداشووده شوویوع ویروس کرونا بودر و کرونا تاثیر چندانی بر تولیدات دافلی ای

 .اسا

شووووود که تولید  اهه دوم ا ا ورووووییا تغییر کردر و اکنون احد ال دادر  یدر سووووه

 .رو شوددرعد روبه 03تا  83نافال   لی این کشور با کاهشی  یادل 

سال باری به حدود  عد در آغاز  سه و نیم در  5۴افزون بر آن، نرخ بیراری در آ ریرا از 

 .سال افزایا یافده اسا اهه دوم این درعد در سه

شار ترامپ بر بانک مرکزی سریع:ف شایا هر چه  سدار گ تر بازار و دونالد ترا پ فوا

های ها اسووا. او اعالم کردر اسووا که فیالیاکسوو  و کار در آ ریرا و رفع  حدودیا

شوووود و گشوووایا اقدیوووادی این کشوووور  نوط به اقدیوووادی در آ ریرا  جددا آغاز  ی

 .پیشگیری و در ان کرونا نیسا یابی به واکسندسا

ترا پ افیرا گهده بود که "چه با واکسوووون، چه بی واکسوووون،  ا کار فود ان را ادا ه 

های اقدیادی حدی بان   رکزی این ترا پ برای گشایا  جدد فیالیا فواهیم داد".

 .کشور و بروم پاول را تحا فشار قرار دادر اسا

شار دولا، اقدام به ک سا. نرخ بهرر بروم پاول، زیر ف اها نرخ بهرر در آ ریرا کردر ا

عوودم درعوود تنزل یافده اسووا. این در حالی اسووا که  8۴در این کشووور بین عووهر تا 

 .ترا پ فواسدار واگ اری وام با نرخ بهرر  نهی به  دقاریان اسا

افزون بر آن، بان   رکزی آ ریرا به درفواسووووا دولا،  یلیاردها دار برای ح ایا و 

 .های اقدیادی پیا بینی کردر اسااز فیالیا پشدی انی

دولا آ ریرا اقدا ات عووووورت گرفده از سوووووی بان   رکزی را برای به ود ورووووییا 

شور کافی ن ی یادی این ک سا کردر تا اقد شرارا از بروم پاول درفوا داند و ترا پ آ

 .این ز ینه انجام دهد  اقدا ات بیشدری در

هزار نهر از شهروندان این کشور بان  22ریرا، بیا از در اثر شیوع ویروس کرونا در آ  

 .اندبافده
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در آ ریرا به  رز ی  و نیم  یلیون نهر )بیا از ی   51 یزان ابدال به بی اری کووید 

هزار نهر( نزدی  شدر اسا. ش ار   دالیان به ویروس کرونا تنها ظرف  ۱3. یلیون و 

 .اسا  ی  ههده گ شده بیا از یرید هزار نهر افزایا یافده
 یک پنجم شهروندان آلمان پس از بحران کرونا فقیرتر خواهند بود

های بحران کرونا برای اقدیوووواد آل ان پیا دهای سوووونگینی در بر دارد. بنگار

س شر شاغا زیادی نابود  یزیادی ور شوند. کرونا حدود ی  پنجم از ده و  

ها بیا از  جردها فشووووار  الی را  دح ا کند. فانوادربا یه را فقیرتر  ی

 .فواهند شد
     

 

بنا به ارزیابی ادارر آ ار آل ان هنوز پیا دهای اقدیووووادی بحران کرونا به ت ا ی دیدر 

س ا ن ی شود. برای ن ونه در  ار  ارس ا سال  یزان ث ا واحدهای ورشرسده ن

درعووود افزایا داشوووده و از ه ین  قدار هم در  ار آوریا  5/  ۱تنها  8351به  ارس 

 .کاسده شدر اسا

ها تا ث ا ورشووورسووودگی آنها به طور رسووو ی  یان کسوووادی بنگاربه نظر ادارر آ ار 

ای هسووووا که ا روزر به وی ر با توبه به اقدا ات ح ایدی دولا تا  دتی به فاعووووله

 .افدد، ا ا در هر عورت فرا فواهد رسیدعق   ی

گار یا از بن ناگون برای ح ا قدا ات گو فدرال برای حه  با وبود ا لا  ها و تالش دو

گیرند. بنا به بیشوووو اری از آنها در پرتگار ورشوووورسوووودگی قرار  ی  شوووواغا، تیداد

شهروندان شواهدی گهده  ی شود که پیا دهای رنج ار بحران گری انگیر ی  پنجم از 

 .آل ان فواهد شد

بیا از دو  یلیون از شووهروندان با ورشوورسوودگی کا ا یا بز ی روبرو فواهند شوود و 

ها به بدترین شووورلی در  یرب این انوادر  ر  یاش فود را از دسوووا فواهند داد. ف

 .ف ر هسدند

https://www.dw.com/fa-ir/%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF/a-53393093
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نهرر بر اثر بحران آسووووی  درعوووود از افراد  جرد یا فانوارهای ت  5۹اندکی بیا از 

درعوود  03های باای سووه نهر تا بیا از بینند، درحالیره این رقم در  یان فانوادر ی

فود را از دسووا  توبهی از درآ دها بخا قابااسووا، یینی حدود ی  سوووم فانوادر

 .دهند ی

سوواله، بیشوودر تحا تهدید هسوودند. در این ردر  01تا  03دیدگان افراد از در  یان زیان

عد آنها تا حد نابودکنندر.  0۹سنی زیان  الی تا  سا و برای نزدی  هها در عد ا در

این گرور سووونی که هم در بااترین توانایی شوووغلی اسوووا و هم نیازهای  یووورفی 

 .انداز بسیار  حدودی فواهد داشادر آیندر ا ران پسبیشدری دارد، 

اندازهای اند که برای ا رار  یاش به پسحدود هشووا درعوود از این گرور سوونی گهده

های دوران کرونا، به طور اند. ن اید از یاد برد که به فاطر  حدودیافود  دوسووا شوودر

 .کنندکلی  خارج زندگی کاها یافده و  ردم پول ک دری فرج  ی

درعوووود یا بیا از سووووه و نیم  یلیون شووووهروند عواق   الی  .عالور بر این بیا از 

و نیم درعوود از شوواغالن به  دارج گوناگون،  .5سوونگینی  دح ا فواهند شوود. حدود 

 .درآ د ک دری فواهند داشا

ارزیابی کلی آن اسوووا که حدود ی  پنجم از  ج وع شوووهروندان آل ان پس از بحران 

 .هند بودکرونا فقیرتر فوا

اند یا کسانی که به طور کا ا در  ورد شاغالنی که به  شاغا کوتار  دت روی آوردر

ح ایا دولدی  انند روووو انا  الی یا حقوق بیراری تنها  اند،از درآ د  حروم شوووودر

 .کندبخشی از زیان آنها را ب ران  ی

ه ه هایی که عوووورت گرفده اسوووا، زیان  الی در اندظار ک ابیا ط ق نظرسووونجی

سا، ل ا  وقییا شغلی یا  یزان درآ د و س ح تحییالت افراد در ایه های با یه ا

 .این  یان نقشی ناچیز دارد

 میلیارد دالر جذب کرد ۰۴بوئینگ با ارائه اوراق قرضه         

غول هواپی اسووازی بو ینگ  وفق شوود ک  ود نقدینگی فود را با فروش اوراق قررووه ب ران 
شود. هدفا بیکند و از ک   دول  یلیارد دار بود.  5۴تا  53گ اری اولیه  دیران بو ینگ نیاز 

 .بهرر اوراق  شخ  نیسا

یارد داری اوراق قررووووه بو ینگ را از بحران ک  ود بودبه نجات دادند.  نابع  8۴فروش   یل
 یلیارد دار بود ا ا به دلیا  5۴تا  53گ اری  دیران اند هدفنزدی  به این کنسوووورن گهده

  .تقارای باا، اوراق بیشدری ارا ه کرد

تر اعالم شوودر بود که  دیران بو ینگ سوورگرم   اکرر با سووه بان  هسوودند. ارا ه اوراق پیا
 3.تا  0ها احد اا تا روز دوشن ه سوم  ه ادا ه فواهد داشا و سررسید پردافا آن  قرره

  .ن بهرر این اوراق ا ا  شخ  نیساساله تییین شدر اسا.  یزا

با توبه به ب ل این  یزان نقدینگی، فیال »سووخنگوی این کنسوورن در شوویراگو گهده اسووا: 
 «.ای نداریم که در بازارهای  الی دیگر حضور یابیم یا از دولا ک   بخواهیمبرنا ه
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بو ینگ فرعا این 
که از  را داشوووووا 

 5۹بووودبووه ویوو ر 
 وویوولوویووارد داری 

ن ه داری وزارت فزا
هادر  را اسوووود آ ری
کنوود. این بودبووه 

هایی برای شرکا
تووخیووووویوو  دادر 
شدر که بقای آنها 
برای ا نیووا  لی 
کشووووور روووورورت 

  .دارد

 یلیون داری در سووه  اهه نخسووا سووال ف ر دادر بود.  ۱.5سووه روز ق ا، بو ینگ از روورر 
 یلیارد 5۱درعدی به نس ا سال ق ا، 8۱با کاهشی  8383بو ینگ در نخسدین فیا سال 

، دو  یلیارد 8351 یلیون دار درآ د داشوده اسوا. این شورکا در  دت  شوابه سوال 153و 
 . یلیارد دار درآ د اعالم کردر بود 80دار سود و 

عد از  وقییا53ز ان، دیوید کلهان، ر یس بو ینگ تایید کردر که هم شرکا در شغلی  های 
 .اندفط فوردر

ها ق ا درگیر بحران اسا.  شدریان این شرکا، پس از بو ینگ از  دت:های متوالیبحران
 رس که ناشووی از نق  سوویسوودم کندرل پرواز بود،  ۹0۹  سووقوط دو هواپی ای  سووافربری

بازر پرواز این نوع  له آل ان ا ند کشووووور از ب  ند و چ یاردی را  لغی کرد ند قرارداد  یل چ
 هواپی اها در حریم فود را ندادند. 

و بید از لغو  جوز پرواز هواپی ای یاد شدر از سوی ادارر هوانوردی آ ریرا، تولید این سرانجام 
ز ان پاند ی اسدیها کرد و هم 8351نوع هواپی ا  دوقر شد.  دیر عا ا بو ینگ نیز دسا  ر 

ید  به فر یازی  ها شووووود. در ورووووییا  وبود، هیچ ف وط هوایی ن باعث توقر پرواز نا  کرو
  .هواپی ای بدید ندارد

سر دنیا   بو ینگ که  قر آن شهر سیاتا هزار پرسنا 5۱3در ایالا واشنگدن اسا، در سرا
کنند؛ ایالدی که بیشوودرین هواپی اها در آن هزار نهر این کارکنان در واشوونگدن کار  ی۹3دارد. 

های نظا ی و بو ینگ عالور بر هواپی اهای  سووووافربری، بنگندر .شوووووندسووووافده  ی
   .کندنیز تولید  یهای فضایی سهینه

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%82%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DB%B2%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/a-53306744
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در ایوون  وویووان، رایووان ایوور کووه 
یی ارزان  درین ف وط هوا گ بزر

 0333  اروپاسا، اعالم کردر که
یا  به دل فد ه فود را  فل ان و 

فراج  ی کرونووا ا حران  کنوود. ب
ین  یس ا لری، ر   یشووووووا او
کنسوورن اعالم کرد که بازگشووا 
به سوووقر تقاروووای سوووابق، تا 

کشوووود. طول  ی 8388سووووال 
سر دنیا  رایان ایر سرا هزار 52در 

 .پرسنا دارد

ها؛ پنجار سالگی اولین پرواز  لره آس ان۹.۹بو ینگ   

های ایران ایر،  اهان ایر و نیروی هوایی ب هوری اسال ی ایران هر ی  چند فروند از بو ینگ
های دور فریداری که در سال 33.، 033، 833، 533های سری ۹.۹ "EP-ICD"  باری

افدیار دارنداند را در شدر  

 

 
شرکا سم و  عنیا توری شدر بر  های هواپی ایی در سایه ویروس کرونا روز به روز بی

 .کندسراسر بهان سنگینی  ی

شرکا هواپی ایی آل انی لوفا شپور،  دیر  سدن ا سهند  81هانزا روز پنجشن ه کار ا

شوودت سووخدگیرانه و  ارس( گها که این شوورکا ناگزیر اسووا با "اقدا اتی به 51)

 ."دردآور با  وقییا غیرعادی کنونی  قابله کند

تر کشوووود، احد ال این نیز قویهر چه این بحران بیشوووودر طول  ی»او تیووووریح کرد: 

 .«های دولدی   رن نخواهد بودشود که آیندر هوانوردی بدون ک   ی

درعوود حقوق  83هانزا در سووال باری از  سووئوان هی ت  دیرر لوفا به گهده اشووپور

 .نظر فواهند کردفود عرف

https://www.dw.com/fa-ir/%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%DB%B9%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%BA%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-52835047
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هانزا در حال حارووور هواپی ای شووورکا لوفا ۹۱0فروند از  ۹33او ااغان داشوووا که 

 1۴گیرد و به این ترتی  درعووود از پروازهای این شووورکا انجام  ی ۴اند و تنها فوابیدر

 .شدر اسا ها لغودرعد  ج وع پرواز

 

 
 هانزاکارسدن اشپور،  دیر لوفا                                          

سها داران فود شرکا لوفا سودی به  سال باری  یالدی  هانزا اعالم کردر که در 

ناشووی  هانزا این شوورکا برای  قابله با بحرانپردافا نخواهد کرد. ط ق اعالم لوفا

 .های دولدی داردک  از شیوع کرونا نیاز به 

هانزا وابسده اسا نیز از دولا بل ی  شرکا هواپی ایی بروکسا ایراینز که به لوفا

 . یلیون یورویی شدر اسا 833فواهان ک ری 

برند. برای ن ونه های هواپی ایی بهان نیز در ورییدی  شابه به سر  یدیگر شرکا

شرکا هواپی ایی آل سدهایدادولا ایدالیا برای نجات  یوی  ب الغ بر ای ک ری بلیا با ت

 . یلیون یورو  وافقا کرد ۴33

شد و از آن ز ان پرواز 835۹شرکا هواپی ایی آل ایدالیا در  ار  ه  سده  شر های ور

 .دهدهای دولدی انجام  یفود را از طریق دریافا وام

ر و بحران  یلیون یورو رسید 033ها در این  یان به ی   یلیارد و حجم  ج وع این وام

 .کرونا ورییا وفیم آل ایدالیا را تشدید کردر اسا

یاات  دحدر نیز از دولا فواهان ک  شوووورکا بالغ برهای هواپی ایی ا  ۴3 هایی 

 .اند یلیارد دار شدر

این نخسدین بار اسا که  به این سو 8335سپدا  ر  55از سِوءقیدهای تروریسدی 

هایی  الی در این ابیاد شدر ور فواهان ک  عرعه هوانوردی آ ریرا از دولا این کش

 .اسا

 

https://www.dw.com/fa-ir/%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%DB%B9%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%BA%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-52835047
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 گزارش ویژه:

ز ظهور  ا شی  یط نا شرا ا توبه به  ب ا  ر ا ه  شا  ار ف رن گزارش وی ر  اردی به
ا ا کشووووورها"ویروس کرون راقدیوووو ب ،  ن قه ها و در نهایا "وپیا دهای  ربوط 

ز  ا ا عنوان:چهان  به نقا  ب و  در دوران  سووورنوشوووا اروپا" ف رگزاری "دویچه وله" 
"اندخال اندخال شوودر اسووا بدون هرگونه اظهارنظر در رد یا فورد؟پسوواکرونا چگونه رقم  ی

 .پ یرش آن

 خبرنامه                                                                                   

 

 خورد؟سرنوشت اروپا در دوران پساکرونا چگونه رقم می

با دا  شدن بنگ اقدیادی چین و آ ریرا از ی  سو و رویای تزارشدن پوتین برای بهانی که 
رود، روویر اروپا چندان فوشووایند از سوووی دیگر با سوورعا به سوو ا دوق  ی شوودن  ی

  .نخواهد بود

 

یویر ی  بهان تازر  پاند ی کرونا، بدون آن که سیاسی باشد،  ا را در نگرش سیاسی با ت
تهاوت این بهان دوق  ی با بهان دوق  ی دوران بنگ سوورد تنها در کند. روبرو  ی دوق  ی

ی  چیز اسووا: آنجا بدالی اید ولوای  در کار بود. ا ا اینجا تنها تضوواد  نافع  الی و بدال بر 
 .های نهوا تازر غال  اساسر حوزر

دار سر ایهبینیم که در دوران ریاسا ب هوری ی  کالندر ی  ق   این بهان، ابرقدرتی  ی
رو به ورشووورسووودگی نهوا فود را در فارج از  رزهای ایاات  دحدر آ ریرا هر روز بیشووودر از 

 .دهددسا  ی

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D9%85%DB%8C%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF/a-53045725
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سدی را ق   دوم را ب هوری فلق چین  ی بینیم. کشوری که بخا ع در  یادات لی رالی
در حوزر اقدیووواد پ یرفده، ا ا به لحاظ سووویاسوووی ه چنان در چن رر حزل واحد ک ونیسوووا 

 .اسا

 8332و آ ریرا، ی  دهه پیا برای برونرفا از بحران اقدیووووادی ک رشوووورن سووووال  چین
تر، به تر و ف رناکسوویاسوودی ه اهنگ در پیا گرفدند، ا ا اکنون در برفورد با بحرانی بزر 

اند که از هر دو سو بر تئوری توطئه بای ه هرری و ه راهی با یردیگر لحنی فی انه گرفده
کند و دولا چین ویروس چینی" یاد  ی"از ویروس کرونا به عنوان  دری اسا. دونالد ترا پ 

 .گوید که ارتا آ ریرا ویروس کرونا را در ووهان پراکندر کردر اسا ی

گیری غیردوسدانه واشنگدن و پرن چیز تازهای نیسا. چین و آ ریرا دسا کم از چهار ب هه
و فاور یانه با یردیگر رقابا دارند  دهه پیا بر سووور کندرل  نابع زیرز ینی آفریقا، فاورنزدی 

و این رقابا از ز انی که ترا پ به کااهای وارداتی از چین عوارب گ رکی سنگینی بسا، 
 .کیهیدی فی انه نیز یافده اسا

قدام ی   با چین بود. و برای این ا را  بازرگانی  نهی آ ری نه  هدف ترا پ، تغییر اب اری  واز
ا: ح ایا از تولید دافلی و کارزایی ناشووی از آن. در توبیه پوپولیسوودی  ناسوو  هم داشوو

عادرات چین به آ ریرا به  8352سال  سید، در حالی  ۴33 یلیارد و  ۴01حجم   یلیون دار ر
 . یلیون دار بود 033 یلیارد و  583که واردات چین از آ ریرا تنها 

در واقع بازتال بحران  8352تا  8332عوووادرات چین به ایاات  دحدر آ ریرا در در سوووال  یان 
آغاز شد و چندین سال ادا ه داشا. چین  8332ها و  سدغالت آ ریرا بود که در سال بان 

که در آن ز ان دارای افایر ارزی زیادی بود، بیا از ی  تریلیون دار به بازار ورشرسده آ ریرا 
ا ا در عین حال توانسووا ک ر راسووا کند، تزریق کرد. پولی که اقدیوواد آ ریرا بدون آن ن ی

 .ها را در آ ریرا به شدت گسدرش داددا نه نهوا اقدیادی چینی

 0.3اکنون، در شورای ی که برپایه گزارش سواز ان بهداشوا بهانی نزدی  به ی   یلیون و 
  دال شدر اند و ش ار درگ شدگان نیز تا روز دوشن ه  51هزار تن در سراسر بهان به کووید 

ای برای تشدید بدال لهظی چین تن گ شده اسا، کرونا به وسیله هزار .۹آوریا از  رز  ۱
تواند به نهع و آ ریرا ت دیا شوودر اسووا. بدالی که دسووا کم به لحاظ  ن ق ریارووی ن ی

 .آ ریرا فات ه یابد

 انداز یک مقایسه غلط

شد. این  شوری بود که با چالا بزر  ویروس کرونا  وابه  سدین ک ب هوری فلق چین، نخ
 یلیون تن، نزدی  به ی  چهارم ب ییا بهان را در فود  00.کشووووور با حدود ی   یلیارد و 

 .بای دادر اسا

دهد تا روز ششم در کشوری با این ب ییا، آن ور که ساز ان بهداشا بهانی گزارش  ی
ی  یا نزد نا و  28به  آور به ویروس کرو به ث ا  0005هزار  ورد آلودگی   ورد  ر  و  یر 

رسویدر اسوا. نسو ا به عوداقا دولا چین در ارا ه آ ار واقیی تردید زیادی وبود دارد. ا ا 
 .در  ورد  هار پاند ی در ووهان که اواسط  ارس اعالم شد ک در  یدوان تردید نشان داد
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سوی س شدر از  شد، دسا کم تا به حال اگر آ ار اعالم  سا با شا بهانی در از ان بهدا
تواند  دعی  وفقیا بسوووویار بزر  در ز ینه کندرل پاند ی باشوووود. ب هوری فلق چین  ی

 : قایسه آ ار  ندشرشدر بی اران و درگ شدگان چین با آ ریرا این ادعا را تایید  یرند

هزار و  0۱8ار   دالیان به کرونا در ایاات  دحدر آ ریرا تا آفرین ساعات روز ششم آوریا ش 
 .تن بودر اسا ۹83هزار و  53تن و ش ار درگ شدگان  ۴۹0

درعوود ب ییا به کرونا  3/55ی   حاسوو ه سوورانگشوودی نشووان  یدهد که در آ ریرا تاکنون 
 .رسددرعد  ی 3/33۴۹اند، در حالی که این نس ا در چین تنها به   دال شدر

 فوار راهای ت ا یاگردند تا سیسدمکه دن ال بهانه  ی ها، سرگشدگانی راه ین  قایسه
کوشند کند. راسدگرایانی که  یبرتر نشان دهند شاد ان  ی  هادر  قایسه با د وکراسی

های د وکراتی  حاکم در این گنار کرونا در اروپا را نیز به گردن اتحادیه اروپا و سوووویسوووودم
 .سدند ج وعه بیاندازند در ش ار ه ین سرگشدگان ه

این  قایسه انحرافی به وی ر در آل ان که دارای ی  سیسدم فدراتیو اسا در روزهای آغازین 
ایالا فدرال  5۱ره ران   ها از ز انی شووروع شوود کهپاند ی طرفداران زیادی یافا.  قایسووه

گیری پاند ی چند های دوران اوجآل ان تا رسوویدن به ی  تیوو یم  شوودرک بر سوور  حدودیا
های راسوووودگرا، این ای که کا ال ط ییی بود، ا ا گروراز دسووووا دادند.  سووووئلهروزی وقا 

های بزر  ورووووییا را با چین  قایسووووه کردند و چنین ندیجه گرفدند که برای غل ه بر بحران
 .برتری دارند های  د رکز اتوکراتی  )فودکا ه(حرو ا

 گرایان افراظی؟محملی برای برآمد راست

سال گ شده در این روز سپدا  ر به عن 58روز  شدر اسا.  سی" نا گ اری  وان "روز د وکرا
ها د وکراسووی را در درعوود آل انی 3.داد ندایج ی  نظرسوونجی اندشووار یافا که نشووان  ی

ها از اتوکراسووی کنند. این شوواید به  ینای اسوودق ال آل انیعرعووه ع ا  وفق ارزیابی ن ی
پردازان راسوودگرا و افراطی باشوود. آن ها از ظریهن اشوود، ا ا  یدواند  ن ع تغ یه فوبی برای ن

سر  یهم ساکرونا در  پرورانند. اکنون رویای کوتار شدن رار دسدیابی به قدرت را در دوران پ
ای های اروپایی ندوانند به گونهاین بیم، در عووووورتی بدی فواهد شوووود که د وکراسووووی

نا غل ه کنند. بیانیه  شوودرک ه  سووده بر بحران اقدیووادی فان انسوووز ناشووی از پاند ی کرو
نوا  ر ی  ن ونه آشوورار از ه ین نگرانی اسووا. دو  ۴یوشوورا فیشوور و زیگ ار گابریا در روز 

سوویاسوود دار اسوودخواندار آل انی از دولا فواسوودند به ایجاد طرح  ارشووال برای ک   به 
شوورسوودن  اسووپانیا و ایدالیا ک   کند. آن دو هشوودار دادند که در غیر این عووورت ف ر درهم

 .اتحادیه اروپا وبود دارد

های ا یدوارکنندر دیگری هم به زیر ایه ظاهری سروت سنگین حاکم بر قرن ینه اروپا ز ز ه
های انگیز و زیانرسووود: کرونا فقط بن ه  نهی ندارد. به رغم تلهات سووونگین و غمگوش  ی

آورد تا بیا وزد که با  یاقدیادی ویرانگر، این فابیه زنگ ف ر را در گوش بشریا به عدا در 
توان زیسا و به  ادر ز ین که رو به نابودی هیجان و عی یا و سرعا و  یرف ک در نیز  ی

 .اسا، باید گهگار وقا نهس تازر کردن داد

توانند سربلند کنند که به های سیاسی و ابد اعی نوینی هم  یاز دل بحران کرونا، بن ا
سووور بازگشوووا به انسوووانیا را شووویار فود قرار دهند.  سووور قدرت، رقابا بر بای رقابا بر



28 
 

دانند که ن اید ابازر بدهند بازی تجاری واشوونگدن و پرن ترلیر ها،  یپرچ داران این بن ا
 .بهان پسا کرونا را یرسرر کند

شدن  شید. برای بهانی که با دا   عورت بدی اندی شا اروپا باید به  سرنو در این  یان، به 
یادی چین و  شدن پوتین از سوی دیگر با سرعا به بنگ اقد سو و رویای تزار  آ ریرا از ی  

رود، ریر اروپا چندان فوشایند نخواهد بود. زیرا که در این عورت س ا دوق  ی شدن  ی
 .ق   سو ی برای  دیادل کردن  یادات سیاسی بهان وبود نخواهد داشا

ان و  یوور ویران شوودر یا رو به های کهن در سوووریه و عراق و افغانسووداکنون که  هد ت دن 
پا چالا بزرگی اسوووووا که بهان در دوران  ویرانی دارد، حهاظا از  هد ت دن نوین در ارو

 .پساکرونا در پیا فواهد داشا

 ن

  «هزار تومانی برای جبران کسری بودجه دولت ۰۴سیگنال دالر »

هزار  یلیارد تو ان کسوو   ۴33گوید در بازار بورس بیا از ی  اسووداد دانشووگار در ایران  ی
شدر که اگر دولا  عد آن را به عنوان  الیات اف   ی 83درآ د  سری کرد،  یدر سا ک توان

 .فواهد ارز را گران کندبودبه را حا کند ولی به بای آن  ی

 

گویند حسوون روحانی، ر یس ب هوری ایران دو سووال اسووا که با کسووری اقدیوواددانان  ی
کند، حاا کرونا هم قوز باا قوز شوودر و فسووارات سوونگینی به بودبه دسووا و پنجه نرم  ی

وگو با حسین راغهر، اسداد اقدیاد دانشگار الزهرا و اقدیاد زدر اسا. سایا فرارو در گها
رییدی که کرونا در ایران به وبود آوردر پردافده  یاد به و شناس اقد علی دینی ترک انی، کار

ن وزارت کار اسا ی  ش وان دریافا بی ه بیراری بر اساس اعالم  سئوا»و نوشده اسا: 
ناشی از شیوع کرونا، تا ید شدر، ا ا دولا در حال حارر  نابع  الی ازم برای پردافا این 

 «.بی ه را ندارد

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DB%B2%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA/a-53467061


29 
 

فرارو به نقا از این دو کارشووناس نوشووده اسووا که دولا برای ب ران کسووری بودبه فود در 
 .حال گران کردن ارز اسا

های ها و هزینهتوانسوووا بسووویاری از فرجرک انی  یدقد اسوووا که دولا  یعلی دینی ت
ارافی را ح ف کند که نررد و اکنون با کسری بودبه شدیدی روبروسا. این کسری بودبه 

 .کندفشار زیادی بر اقدیاد وارد  ی

شوووود، اشوووارر نرردر های ق لی نیز  یها شوووا ا حال ت ا ی دولااو به بز یات این هزینه
ها نهاد ت لیغی و دینی در کنار بودبه های هنگها برای دراسووا. از ب له افدیوواص بودبه

آور نهادهای وابسده به حرو ا و در راس ه ه بودبه نظا ی در ایران و  ن قه. این سرسام
  .بینی کردر که  ردم با سال بسیار سخدی روبرو فواهند بودکارشناس پیا

 ای برای بیمه بیکاری نبوداگر کرونا هم نبود، باز بودجه

علیرغم شناسایی »گوید که دولا حسین راغهر اسداد اقدیاد دانشگار الزهرا به فرارو  ی
. «ای ندارند، تا به عنوان بی ه بیراری به این افراد پردافا کندبیراران ناشووی از کرونا، بودبه

گوید: اش  ی هوریاو با اندقاد از سوویاسووا اقدیووادی دولا روحانی در دور اول ریاسووا ب
دولا با اسوودقراب از بان   رکزی و چاپ اسوورنانس نقدینگی زیادی را تولید کرد و این ا ر »

ها و ورشوورسوودگی به بید گ اشووا، در دور دوم نیز با بحران بان  1۱اثرات فود را از سووال 
 وسوووسوووات  الی و اعد اری، بودبه کشوووور را به این ا ر افدیووواص دادند و از بی   ردم، 

 «.فوار را پردافا کردندهای ی  سری کاله ردار و رانابدهی

افزایا نقدینگی، ورشوورسوودگی  وسووسووات  الی و اعد اری و پردافا آن از بی   ردم در 
شووهر ایران را به ناآرا ی و اعدراب کشوواند. این  533  وبود آورد کهبحرانی را به  1۱سووال 

اعدرارات سرکول شدند. بحران دو سال بید و با گران کردن بنزین دوبارر اوج گرفا و هزاران 
اینها به گهده کارشوووناسوووان دولا هربار زف ی، زندانی و کشوووده بربای گ اشوووا. با ه ه

 .زاساکند که بحراناندخال  یهایی را برای تا ین بودبه فود کانال

دولا »کند: هایی که دولا در گ شده داشا و نرفا اشارر  یاسداد دانشگار الزهرا به رار
 یلیارد  83به بای اینره واردات را  حدود کند و از فروج ارز بلوگیری کند، ابازر داد بیا از 

گربه وبود داشووا، ط یا در ها نیز غ ای سووگ و دار کاای لوکس وارد شووود، که در بین آن
توانیم اندظار داشووده باشوویم، ورووییا اقدیووادی بهدر از اوروواع فیلی چنین اوروواعی ن ی

 یلیون  233در کنار وارد کردن کااهای لوکس و غ ای سووگ و گربه چهار  یلیارد و « باشوود.
تو انی  833.دار نیز ناپدید شد و تا ا روز دولا بوابی به این سوال ندادر اسا که این ارز 

 ها پنهان شدند؟به دسا چه کسانی و در کدام بی 

را شرا دهندر و  قیر چنین « کا نظام حر رانی اقدیادی»حسین راغهر نه تنها دولا که 
 .داندوریی  ی

 اخذ مالیات از برندگان بازار بورس

در حال حارووور بازار بورس ایران به شووورا غیرقابا تیوووور در حال رشووود اسوووا. بسووویاری 
دانند که بر هیچ رشد اقدیادی سوار نشدر و با ترکیدن کارشناسان از این رشد را ح ابی  ی

   .شوندفرال  یآن بسیاری فانه
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کم از دهد که دولا دسووااین اسووداد دانشووگار روو ن اشووارر به این  وروووع پینشووهاد  ی
د دولا با اف  گویبرند  الیات بدهند. او  یکسووووانی که از این بازار سووووودهای  یلیادر  ی

سهند و فروردین، در  ار»تواند کسری بودبه فود را ب ران کند. به گهده او  الیات  ی های ا
درعد از این   لغ  83هزار  یلیارد تو ان درآ د کس  شدر، دولا اگر  ۴33در بورس بیا از 

 «.ندتوانسا با این  ل غ کسری بودبه فود را حا ککرد،  یرا به عنوان  الیات اف   ی

 کاری دولت در سهامدست

سوو ح »کند. دسوودراری که حسووین راغهر دولا را  دهم به دسوودراری در قی ا سووهام  ی
قی ا »شود که و ندیجه این  ی« دهداندظارت ع و ی از رشد بیشدر بورس را افزایا  ی

سهدهسهم عورت  سی به  ی کند، در حالیره تنها ارزش دارایبازانه افزایا پیدا  یهای بور
  .«رود که فود این  سئله بحران تورم را دا ن فواهد زدروی کاغ  باا  ی

تواند ت یات بسیاری را به دن ال داشده باشد. داند که  یراغهر این را  سیری ف رناک  ی
های حاهای سووووهده بازانه و راردولا ه یشووووه به دن ال رفدار»گوید: ین کارشووووناس  یا

دهند و هایی که بوال ن یحارار«.  ق یی برای حا  شووورا کسوووری بودبه فود اسوووا
شوووند. به گهده اسووداد اقدیوواد دانشووگار الزهرا تر  یهربار این  ردم هسوودند که تهیدسووا

کرد و ابازر فروج دار را از کشور بندی  یرز را سه یهباید ا  دولا برای حا  شرا کسری
 .دادن ی

 رودارز بازهم باالتر می

دانند و تاکید کارشووناسووان افزایا نرخ ارز برای کسووری بودبه را  خد  دولا روحانی ن ی
های  خدلر برای ب ران کسووری بودبه هاسووا دولاکنند که این کاری اسووا که سووال ی

برفی از اعضای دافا دولا سیگنال ارز »به گهده حسین راغهر اکنون  دهند.فود انجام  ی
باید از »کند که دولا به بای گران کردن ارز او اندقاد  ی«. کنندهزار تو انی عووووادر  ی 8۴

های اقدیواد از ب له، سوهام،  سورن، فودرو، طال، بازانه در ه ه عرعوههای سوهدهفیالیا
 «.ها  دالطم نشوداین ور بازار ارز، سره و...  الیات بگیرد، تا

حسووون روحانی از ه ان اولین روزی که دولا را در دسوووا گرفا اندقاد کرد که دولا نهم و 
یا او دادر فالی تحو نه  ها فزا یارد دار ن ها  یل با فروش عووووود به دن ال توافق دهم  ند.  ا

حال  رسید بخشی از  شرالت اقدیادی درای و درسا در شرای ی که به نظر  یهسده
های تندرو حرو ا رار را بر هرگونه گشایا سازی بناحاندازی و بحرانحا شدن بود، سنگ

  .اقدیادی بسا

های آ ریرا و حاا کاها بهای نها، این درآ د نیز از سهرر حرو ا ح ف شدر ا ا با تحریم
و  ده سئوان دولا و حرو ا برای پر کردن فزانه فالی به گهده این کارشناس به بازی سه

  .اندسهام و گران کردن ارز روی آوردر


