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 مشکل کجاست؟

      
      امیرهوشنگ امینی دکتر                                                                                                                         

، روتث اختیار، به ویژه منابع طبیعی در اینکه با وجودِ انبوهِ انواع ِامکاناتِ طبیعی و انسانیِ  در    

 رد تصور از به گونه یی دور حال حاضر دره کشور رسد بر کسی پوشیده باشد کبه نظر نمی

 وهِ شیصورتِ تداوِم  برد. تنگنائی که دربه سر می آورسرسام سابقِه وتنگنای اقتصادی بی

ش بیشتر فقر فراگیر و همه جانبه گونه تردید، جز گستر برقرار، به دور از هر اداره امور اقتصادی

 پی نخواهد داشت. فرآیندی که اقتصاد و در کشور حاصلی در نهایت فروپاشی اقتصاد و در

 پیش دارد.آور رو به واقع کشور را هدف گرفته و با سرعتی سرسام

حاکم برکشور، به جرئت  ِاقتصادی فقرآفرین شیوه اداره امور که شرایط و آنجا با وجود این از  

مبانی  آگاهی کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور از اصول ونا به دالئل بسیار، ریشه در

ری استاندارد یا سطح خواهی منجر به برقرایک سو، فزون اقتصادی از اداره امورسنجیده 

 طریق ازسرانه کشور،  با توان تولیدی یا قدرت خرید )رفاه عمومی( نابرابر تصنعی زندگی

های نسنجیده اعمال سیاستو  یرمستقیم،غ مستقیم و های آشکار و پنهانپرداخت یارانه

 ،از سوی دیگر ...بودجه یی و تولیدی و از پولی/مالی گرفته تا های اقتصادی،کلیه زمینه در

های گوناگون مورد تذکر و اشاره قرار گرفته که بارها به مناسبتاست  راستینه یا واقعیتی

 .واقع نشدهرگز مقبول چند  هر است

افزایش  هزار میلیارد تومان 055 ومیلیون  2دینگی به حدود بیش از اما اکنون که حجم نق و

 گذران زندگی روزمره قشر تشدید فشار برو  یافته و همچنان رو به افزایش سامان برانداز

یابد، و پیش افزایش می روز بیش از که  هر فشاری .دارد درآمِد در خط فقر و زیر خط فقرمک

 ناکارآمدی کارگزاران اداره امور آن در ناآگاهی و رسد مشکل رویاروئی بابه نظر می

 نهفته است.   جامعه از شیوه اداره امور اقتصادیآنان ناراست  تصور اقتصادی/اجرائی مربوط و

آگاهی و ناکارآمدی کارگزاران اداره اموراقصادی/اجرائی کشور را به طور نمونه وشن نادلیل ر

آنهم در شرایطی که  نشینی جست.اجاره نسبی کم مشکلتوان در ناکامی حِل دستمی

 وجود با تورم، دارا به یمن درآمدهای اتفاقی ناشی از شاهد آنیم که قشر سالهاست همه

 شود. می ندارتر ندار، جرِ أو مست آن،داراتر های آشکارهمه کاستی
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می دولت حاباید   کمدست که  "!تدبیر به راستی روشن نیست به کدامین دلیل دولت "امید و

های اجتماعی ناشی که زیان جر"أحمایت از لغو "قانون موجر و مست ، باباشد قشر کم درآمد

ه بحمایت از موجران که  قشر ندار را فدای زآن بارها مورد تذکر قرار گرفته، حمایت ا از لغو

 اقتصادی روشن ناکارآمد بودن کارگزاران اداره امور یاین نمونه و کندمی اندی مرفهنسبت قشر

 .روزمره مردم استترین امور یا ساده

گذاری به صورت سپرده بلند مدت سپردهنقدینگی چهارم سهمنتشره،  هایدادهاساس  بر

نظام بانکی کشور  و ساالنه برای بخش خدمات مورد استفاده است در کلا  که شده است

چرخه  بهقطع به مصرف یا کمک  که به طور هزینه دارد، توماند میلیار هزار 255دست کم 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 رسد.تولید نمی

 مجموع  در رسدنظر نمیه بهای مجلس های سنجیده مرکز پژوهشبنا به بررسی هرچند

 باردید نیست که ت هرچند داشت، برقرار و بتوان امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی موجود

 ثبیتتکاهش و به جرئت  ،اجرائی دیگرهای های پولی/مالی و برخی سیاستاصلح سیاست

سامان نابهاوضاع بارآور  ی کهالبته نه به دست کارگزاران بود. خواهدپذیر نرخ تورم امکان

 .اندبرقرار بودهتصادی قا

تصور برگشت قدرت خرید پول  شد که یادآور باید اختیار حکم تجربه تاریخی در به با این حال

 با کمک هیچ نیروئی میسر نخواهد بود. یا نزدیک دورگذشته  از یی ملی به زمان یا برهه

                                                  5 5 5 5                                                                                                                    

 اخبارکوتاه اقتصادی
 

  وانگلیس کوتاه اتاق بازرگانی ایران اخبار
 

 کوتاه اقتصادی ایران و جهان  اخبار
      

 

 انگلیست مدیره اتاق ایران و أجلسه ماهانه هیبرگزاری 

 روز 51055سههههاعت س أرسههههال جاری  س دریدیره اتاق ایران و انگلت مأجلسههههه هی دومین

که میرمحمدصههادقی عل  آقای  به اسههتثنای با حضههور کلیه اعضهها  خرداد ماه 25شههنبه سههه

ل دبیرخانه اتاق تشهههکیل و در مح ،سهههفر درابراهیمی مرضهههیه خانم  نشهههین بودند وقرنطینه

 د.برگزار ش

 ید)کو اثرات ویروس کرونا کیه بر آثار وتتصههادی کشههور با قاز تبادل اخبار ا در این جلسههه بعد 

صیل در( 51 ساالنه اتاق،به تف ش گزار تاریخ برگزاری مجمع،تعیین  باره برگزاری مجمع عادی 
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 یا برگزاری سههههمینار تضههههروربودجه سههههال جاری  برنامه و ،ت مدیره خطاب به مجمعأهی

شههد  پایان قرار بحث و گفتگو شههد. در های تخصههصههی اتاقکمیسههیون های مرتبط باهمایش

ماه  شهههنبه هراولین سهههه از ظهر ت مدیره طبق روال گذشهههته بعدأهای ماهانه هیجلسهههه

 رگزار شود.ب تشکیل و

 

 اتاق تخصصیهای برگزاری جلسه ماهانه کمیسیون

 اشاره0

حضور ناخوانده ویروس کرونا و برخی ملحظات ماه سال جاری به مناسبت  خرداد در

 برگزار نشد." غذا و دارو"و  "ریزی شهری، گردشگری و ساختمانرنامه"بهای کمیسیون

و  نفت و گاز تخصصی چهلمین جلسه ماهانه کمیسیون0پتروشیمی کمیسیون نفت و گاز و 

 35روز شنبه  50055 رأس ساعتبا رعایت تدابیر بهداشتی و فاصله اجتماعی  شیمی پترو

حسن  حضور آقایان محمدرضا سرمدی، مهدی نوروزی، امیرحسین پژوهی، محمدبا  خرداد

رئیس، نایب اکبر خدابخشی، سید عطا  هللا میرمعینی، ور، محمدرضا احمدی، علیدیده

 برگزار گردید. تشکیل و ، دبیرکل اتاقمهدی رضائیو همچنین ، اعضا رئیس

ویژه در زمینه نفت و گاز و اخبار اقتصادی روز به ،جلسهدر این جلسه ابتدا طبق دستور

های الیتبر فع تغییر نرخ ارزتأثیر قدرت خرید ریال و  سپس تأثیر کاهشمبادله شد؛  پتروشیمی

 شرکت کنندگان تجربیات خود را در مورد .تفصیل مورد گفتگو قرار گرفتاقتصادی و بازرگانی به 

های موجود در این زمینه به اشتراک گذاشتند. جدیدترین قوانین واردات و صادرات کاال و چالش

اکبر خدابخشی سپس آقای مهندس علی

به بیان از شرکت ساختمانی پرهام، 

مشکلت کنونی شرکت در مناقصات و 

رقابت دشوار در مقابله با پیمانکاران مورد 

حمایت دولت پرداختند. در ادامه جلسه، 

سایر اعضا در مورد مشکلت ثبت سفارش 

کاال برای واردات، تخصیص ارز وارداتی به بحث و تبادل نظر پرداختند. به باور برخی اعضای 

های واردات کاال در شرایط کنونی، وجود آن دسته از شرکت کمیسیون یکی از مشکلت
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منع واردات کاالهای مناسب مورد نیاز ه با تولید کاالهای نامناسب سبب باشد کتولیدی می

 .شوندمی

مهندس امیرحسین پژوهی مدیرعامل شرکت نیرو سابین آریا، مسایل و مشکلت  ادامهدر 

تجهیزات تولید انرژی را مطرح و پیشنهاد کردند در صورت  های تعمیر و نگهداریباال بودن هزینه

موافقت اعضای کمیسیون و رییس محترم اتاق بازرگانی ایران و انگلیس نامه ای در خصوص 

 های تعمیر و نگهداری و درخواست ارز دولتی برای واحدهای تولید انرژی بهباال بودن هزینه

محترم کمیسیون به تبادل نظر در خصوص مصوبه  اعضای پایانمراجع ذیربط ارسال نمایند. در 

 پرداختند.  5311حداقل حقوق کارگران در سال  زمینه دولت در

 پایان یافت. 53035جلسه در ساعت 

اولین جلسه ماهانه کمیسیون  های نوین0آوریبرگزاری کمیسیون بازرگانی، صنعت و فن

روز دوشنبه  53035ساعت  های نوین در سال جاری، رأسآوریبازرگانی، صنعت و فن

با حضور خانم زهرا نقوی و آقایان علی نقیب، علیرضا مناقبی، پرویز شکرانی،  51/53/11

سعید ضرابیان، محمود توتونچیان، رودی، سید رضی سید اصفهانی، محمدعلیرضا هشت

رضائی،  احمدعلی کیانیان، محمود رستم افشار، محمد اخوان جم، کاظم اسدی کیا و مهدی

 دبیرکل اتاق، تشکیل و برگزار گردید.

های نوین به آوریابتدا طبق دستور جلسه، اخبار اقتصادی در زمینه بازرگانی، صنعت و فن

حوزه کاری  ویژه در ارتباط با انگلیس و

سپس ضرورت تقویت . مبادله شد اعضا 

مسائل فرهنگی به ویژه رعایت مسائل 

ود جپیشگیری از ابتل به بیماری کرونا، و

نیاز به کمک از سوی دولت برای 

تولیدکنندگان، و  توجه به حرکت گروه 

باشند زیادی که در خط سودجویی می

های بهداشتی کشور و نبود داخلی فرآورده باالی تولید تکیه بر توان پس از آن با اشاره شد.
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مل و نقل، حوزه ح در ی،حت هارخنامکان و مجوز صادرات از یک سو، افزایش لحظه به لحظه 

 های فعالیت در انطباق با اوضاع وشیوه و در دسترس نبودن آمار صحیح نرخ تورم، لزوم تغییر

های مواد غذایی اشاره به از بین رفتن بخش زیادی از سفارش و شرایط برقرار از سوی دیگر،

بحران و مدیریت و لزوم تقویت  چهار ماه اخیر، ها و قطع پروازها دربه علت تعطیلی رستوران

 دل تهدیدها. فرصت از ادجای

وگو شد و مقرر گردید جلسه های در پایان، درباره برنامه زمانی جلسه ها در سال جاری گفت

شنبه هر ماه برگزار گردد. ساعت برگزاری جلسه ها نیز در صورتی کمیسیون در دومین سه

روال عادی در دبیرخانه ، و در صورتی که طبق 53035که در اتاق تهران برگزار گردد، ساعت 

 پایان یافت. 50055جلسه ساعت خواهد بود. 50055اتاق برگزار گردد، ساعت 

سههه  53055اعت سههجلسههه ماهانه کمیسههیون عضههویت راس برگزاری کمیسههیون عضههویت0

ضههههور، خانم فیروزه مزدا، آقایان دکتر امینی رئیس حخردادماه سههههال جاری با  25شههههنبه

مهدی رضههههائی دبیر کل اتاق در دفتر دبیرخانه اتاق  نژاد وکمیسههههیون ،مهندس علی حمزه 

موافقت با  غضویت وبررسی درخواست های تمدید جلسه بعدازتشکیل و بر گزار شد.دراین 

 بنها با درخوسهههت آقای مصهههطفی اطلقی درخواسهههت های جدید عضهههویت بررسهههی و  آنها 

اخذ  وشههد گو گفت و به تفصههیل . سههپس درباره آئین نامه شههرایط عضههویت   شههدموافقت 

 د.جلسه راس ساعت پانزده پایان پذیرفت.جلسه بعد موکول گردیتصمیم دربار آن  به 

 برگزاری مجمع عادی ساالنه اتاق ایران و انگلیس                         

دعوت کتبی رئیس اتاق  خرداد و 23براسههههاس آگهی منتشههههره در روزنامه اطلعات مورخ 

مجمع عمومی عادی ، از اعضهههها  اتاقانگلیس  معادن ایران و صههههنایع و مشههههرک بازرگانی و

بازرگانی تهران واقع درخیابان  اتاق در تیر ماه  23سههههه شههههنبه  ظهر از بعدسههههاالنه اتاق 

 وزرا  سابق( تشکیل و برگزارخواهد شد.استانبولی )خالد

سه  ستور جل سمیت یافتن مجمع طبق د صمن ادای غیر بعد از ر ضار رئیس اتاق  مقدم به ح

سه  در سه انتخاجل س ب وهیات رئی شدتدر جایگاه خود م زارش هیات گ سپس .قر خواهند 

ارش زگ، پس از آن بازرس و حسابرس تصویب خواهد گذشتاز  ارائه ومدیره خطاب به مجمع 

 رس قانونی وزپایان با در شههد. خواهدگذارده  تصههویب به معرض  و صههورتهای مالی را ارائه  و
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مذاکره رو  ئی واپذیر و با شههد اهندوخد نظر برای نشههر اطلعیه های اتاق انتخاب مورروزنامه 

  در روی اعضا  جلسه پایان خواهد پذیرفت.

ن:اخبارکوتاه اقتصادی ایرا  

   :جهانگیری   

میلیارد دالر کاهش یافت ۸میلیارد به  011از  فروش ساالنه نفت درآمد  

 

معاون اول رئیس جمهوری به گزارش دویچه وله به نقل از خبرگزاری های ایران، جهانگیری  

گفت درآمد نفتی کشور از « توطئه علیه ایران»به  با متهم کردن آمریکا، عربستان و اسرائیل

اظهار میلیارد دالر در سهههال گذشهههته رسهههید؛ وی با این حال  ۸میلیارد دالر به  555سهههالی 

 .«اقتصاد ایران آسیب دید اما فروپاشی در آن اتفاق نیفتاد»0 داشت که

خرداد در  2۲روز شنبه  اسهههحاق جهانگیری 

معارفه مدیران قبلی و  یع و  تود مراسهههههم 

ما کشههههوری »گفت0  جدید بنیاد شهههههید 

میلیارد دالر  555سال  یم کههه در یههک  بود

داشتیم، اما کل درآمد  درآمهههد نهههفهههتهههی 

تی کشهههههور در  ۸حههدود  1۸سههههههال  ف ن

 .«لیارد دالر بودمی

این مقام ارشههد جمهوری اسههلمی اشههاره نکرد که درآمد یکصههد میلیارد دالری مربوط به چه 

ای بوده اسهههت. سهههازمان اوپک در آخرین گزارش خود اعلم کرده بود که میزان سهههال یا دوره

معاون اول حسن  .میلیارد دالر بود 05۰2حدود  255۸درآمد نفتی جمهوری اسلمی در سال 

اش آمریکا، عربسههتان و اسههرائیل را متهم کرد که برای توطئه روحانی در سههخنان روز شههنبه



 
 

  
 

 0911ماه  خردادویژه  012خبرنامه شماره     

 
 گزارش ویژه جهان و اخبارکوتا ه اقتصادی ایران وایران  انگلیس و بریتانیا و اخبار کوتاه اتاق های ایران و سخن ماه،فهرست مطالب:  

 

7 
 

ها اعمال نماد اصههههلی این توطئه»و به گفته او « دسههههت به دسههههت هم دادند»علیه ایران 

 «هاستتحریم

و « یااقدامات مخرب منطقه»از برجام خارج شهههد و با اشهههاره به  13آمریکا در اردیبهشهههت 

 .ها علیه ایران را بازگرداندهای موشکی جمهوری اسلمی، تمامی تحریمهمچنین فعالیت

صاد ایران از هم بپاشد اما ها میآمریکایی»اسحاق جهانگیری مدعی شد که  ستند اقت خوا

 .«اکنون اقتصاد ایران روی پای خود ایستاده است و در حال رشد است

کرد اما علت « زندگی سهههخت مردم»ای کوتاه به معاون رئیس جمهوری اسهههلمی اشهههاره

 .ها مربوط دانستها را به تحریمدشواری

ای، ضمن تحلیل روند رشد و حجم نقدینگی طی سالیان بانک مرکزی در اطالعیه

 .مختلف، توضیحاتی را در این باره ارائه کرد

 

حجم و رشد » هاى اخیر هشدار درباره رقمبه گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، طی سال

 نظران بوده و، به حق يكى از پرتكرارترين موضوعات مورد بحث تحلیلگران و صاحب«نقدينگى

اين موضوع در يك سال اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. همچنین به طور ويژه و با 

و دوره دولت يازدهم و دوازدهم از نظر رشد  5315تأكید زياد، تلش شده وضعیت در دهه 

  .هاى پیشین نشان داده شوددينگى كاملا متفاوت از دورهنق

میلیارد تومان به نقدينگى  5555شود كه برای نمونه، روزانه به طور مشخص، عنوان مى

هزار میلیارد تومان فراتر خواهد رفت و  3555شود يا حجم نقدينگى به زودى از افزوده مى

 هاى پولىمتغیرهاى اقتصاد كلن و به ويژه كلكسانى كه با تحلیل روند  .مواردى از اين دست

هاى پولى بايد آشنایی دارند، آگاهند كه قضاوت درخصوص تحوالت اقتصاد كلن و به ويژه كل

براساس نرخ رشد آنها انجام شود و نه حجم آنها كه گمراه كننده است، ضمناا در این زمینه 

 .گیری سیاست پولی نیز توجه کردد جهتباید به روند تراز واقعی نقدینگی به عنوان یک نما

 :براین اساس درخصوص رشد حجم نقدينگى الزم است به آمارهاى زير توجه شود
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درصد، دهه  33برابر با  5315درصد، دهه  50٦1برابر با  5335متوسط رشد نقدينگى دهه 

درصد و  23٦3برابر با  53۸5درصد، دهه  23٦3برابر با  5335درصد، دهه  5۸٦3برابر با  5305

درصد بوده است. همچنین، باالترين رشد نقدينگى  20٦3( برابر با 531۸) تا سال 5315دهه 

درصد و پس  31با نرخ  53۸1درصد و بعد از آن سال  13با نرخ  5313در ايران مربوط به سال 

ه لذا اوالا شديدترين نرخ رشد نقدينگى مربوط ب .درصد بوده است 3۸با نرخ  5333از آن سال 

گیرد قرار مى 5315و بعد از آن دهه  5335و  53۸5است و در مرحله بعد دهه هاى  5315دهه 

بوده است و  5333و  53۸1، 5313هاى و ثانیاا باالترين رشدهاى ساالنه نقدينگى در سال

 .گیردقرار مى 5313پس از آن سال 

مركزى نیست و رشد الزم به ذكر است، رشدهاى كنونى نقدينگى به هیچ وجه مطلوب بانك 

درصد و باالتر از متوسط بلندمدت نرخ رشد نقدینگی بوده  35که درحد  1۸نقدینگی در سال 

است نیز ناشى از فشار شديد تحریم صادرات نفت بر بودجه دولت و از طریق افزایش خالص 

درصد سهم صندوق توسعه  52ارزش دارایی های خارجی بانک مرکزی به دلیل خرید ارزهای 

 .ی بوده استمل

ها و مؤسسات اعتباری و جلوگیرى از همچنین تلش بانك مركزى در تشديد نظارت بر بانک

ها و نیز راه ها وکاهش شدید آن و ممانعت از مسابقه نرخ سود بین بانكاضافه برداشت بانک

 اندازى عملیات بازار باز و اصلح رابطه بانک مرکزی با دخل و خرج بود

 

 2101یارانه پنهان انرژی در سال میلیارد دالر  ۸۸
 

 ۸0زیر بار حدود  2551ای اعلم کرد که ایران در سال المللی انرژی در گزارش تازهآژانس بین

 .میلیارد دالر یارانه انرژی رفته است

های انرژی را درصدی از کل یارانه 51دهد و تقریبا سهمی ایران بیشترین یارانه انرژی را می

در مقام دوم و  -های ایرانتقریبا یک سوم حجم یارانه -میلیارد دالر  35چین با  .در جهان دارد

 .میلیارد دالر در مقام سوم است 21کمتر از عربستان با 
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ا قیمت ارزان کند و بمنظور از یارانه انرژی این است که یا دولت انرژی را با قیمت باال وارد می

دهد، یا اینکه انرژی در داخل کشهههور تولید شهههده و با قیمت ارزان به در اختیار مردم قرار می

 .گویندمی« یارانه پنهان»شود که در مورد دوم، اصطلحا به آن مردم تحویل می

ست. بدین ترتیب که اگ شده در واقع یارانه پنهان ا ست و ارقام یاد   رایران واردکننده انرژی نی

شتر  ۸0فروخت دولت ایران این انرژی را به جای داخل در بازارهای جهانی می میلیارد دالر بی

 .کرددرآمد کسب می
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 منبع0 آژانس بین المللی انرژی             2551تا  2555های انرژی در ایران از سال یارانه  

 

شته  سال گذ سهمی بالغ بر  02یارانه برق در ایران طی  شده و  صد کل  05میلیارد دالر  در

میلیارد  5۸های پنهان انرژی کشور به خود اختصاص داده است. یارانه محصوالت نفتی یارانه

 .میلیارد دالر بوده است 50دالر و یارانه گاز نیز 

سال قیمت گاز در بخش صنعتی و نیروگاهی را افزایش ایران اوایل پار صا  صو های مختلف، خ

ماه پارسهال نیز قیمت بنزین به شهدت افزایش یافت که منجر به اعتراضهات گسهترده د. آباندا

شهههروند به ضههرب گلوله نیروهای امنیتی  5055مردمی شههد و بنابر گزارش خبرگزاری رویترز 

شمار کشته سکوت، اخیرا اعلم کرد  سلمی بعد از ماهها  شدند؛ اما جمهوری ا ها کشته 

 .نفر بود« 255بیش از »

های فسیلی، آمارها نشان در پی افزایش قیمت گاز و بنزین، و همچنین افت قیمت سوخت

 255۸نسهههبت به سهههال  2551دهد که یارانه پنهان گاز و مواد نفتی در ایران طی سهههال می

 .های برق اوج گرفته استافت داشته، اما یارانه

نه یارد دالر ۸۸حدود  255۲های انرژی ایران در سهههههال یارا فت قیمت نفت  میل با ا ما  بود، ا

ها به بعد با افزایش قیمت نفت، یارانه 2550ها نیز کاهش یافت. با این حال از سههههال یارانه

 .همواره سیر صعودی داشته است
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شمگیر ارزش ریال در افزایش یارانه لیکی از عل ست  برابرهای پنهان انرژی، افت چ گه دالر ا

باعث شهههتاب رشهههد اختلف 

در داخل و خارج قیمت انرژی 

 .شودکشور می

کاهش ارزش ریال درکنار تورم 
بههاال، و نرخ بیکههاری بسههههیههار

همچنین فقر مردم و وضههعیت 
بحرانی اقتصههاد کشههور باعث 

سههههههازی شههههههده کهههه آزاد
های انرژی های حاملقیمت

 .به معضل تبدیل شود
سهههال یارانه انرژی درجهان در

کاهش  255۸درصههد نسههبت به سههال  23میلیارد دالر بوده که بیش از  35گذشههته بیش از 
 .دهددرصد افزایش نشان می 52یافته، اما در مورد ایران نزدیک 

های انرژی سه کشور ایران، گوید طی سال گذشته تنها یارانهالمللی انرژی میآژانس بین
  راستاى كاستنتشره ازسوی دولت، درطریق بازار سازی اوراق خزانه منجه دولت از سری

 صلى تورم وبى ثباتى اقتصاد كلن است .نقدينگى به عنوان منشا  اازنرخ رشد
های مرکزی در کنترل های بانکدر پایان یادآور می شود، شرط کلیدی موفقیت سیاست

نقدینگی و تورم، همراهی دولت در رعایت انضباط مالی، کنترل کسری بودجه همراه با حفظ 
کزی برای جبران کسر بودجه یا تامین مالی پایداری مالی و عدم توسل به منابع بانک مر

ای بوده و امید است با روندی که آغاز شده است، شاهد نتایج مثبت های توسعهسیاست 
 . آن درآینده باشیم

 
ها0گزارش مرکز پژوهش  

         در سراشیب فقر 

، که به تازگی «تصویری از وضعیت اقتصادی کشور؛ چالش ها و راهکار ها»زیر عنوان  گزارش   
 های مجلس شورای اسلمی انتشار یافته، در محافل سیاسیاز سوی مرکز پژوهش

و اقتصادی ایران بازتابی گسترده داشت، به ویژه از آن رو که محمد قاسمی، سرپرست این  
ه یازدهم خرداد ماه مجلس حاضر شد و چکیده نسبتاا مرکز، شخصاا در نشست علنی یکشنب

 .مفصلی از این گزارش را به آگاهی نمایندگان رساند

https://www.radiofarda.com/a/iran-fossil-fuel-subsidy/30144885.html
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گیرد و های زمامداری حسن روحانی را در بر می0این گزارش عمدتاا سال؟استفاده ابزاری
گذارد، از فروریزی چشمگیر سطح تصویری که از اقتصاد کشور طی این دوران به نمایش می

دهد. ارائه شهههفاهی چکیده این گزارش در خورشهههیدی خبر می 5315زندگی مردم در دهه 
دهد نشان می« اصولگرا»ی خبری معروف به هاصحن مجلس و بازتاب گسترده آن در سایت

که کشهههمکش میان جناح سهههردار محمدباقر قالیباف، رئیس تازه دسهههتگاه مقننه، و حسهههن 
 .گیری استجمهور، رو به اوجروحانی رئیس

https://www.radiofarda.com/a/tehran-poverty-threshold/30653275.html


 
 

  
 

 0911ماه  خردادویژه  012خبرنامه شماره     

 
 گزارش ویژه جهان و اخبارکوتا ه اقتصادی ایران وایران  انگلیس و بریتانیا و اخبار کوتاه اتاق های ایران و سخن ماه،فهرست مطالب:  

 

13 
 

 
 میلیون تومان رسید ۵.۴به  های مجلس: خط فقر در تهرانمرکز پژوهش

 

های مجلس، در سههههخنرانی خود در جمع نمایندگان، محمد قاسههههمی، رئیس مرکز پژوهش
وضههعیت بد اقتصههادی از جمله گسههترش فقر در کشههور را به آشههفتگی در سههیاسههتگذاری 

های اقتصادی کشور وجود دارد تشتت وظایف در میان دستگاه»اقتصادی نسبت داد و گفت0 
و حتی معلوم نیسههههت در مورد نظام بازرگانی و یا نظام بانکی چه کسههههی باید به مجلس 

سر در گمی سیاست »به گفته او «. پاسخگو باشد سر در گمی سیاست داخلی موجب 
 .«ده استمدت شهای کوتاهخارجی و تحکیم نگاه

ست مرکز پژوهش صمیم گرفته ا سه تازه مجلس، در ترکیب تازه خود، ت ها را در آیا هیئت رئی
 اعتبار کردن هر چه بیشتر دولت حسن روحانی به کار بگیرد؟راه بی

های مجلس در میان باشد، گزارش اخیر این از مرکز پژوهش« استفاده ابزاری»حتی اگر پای 
ی کشهههور از اعتبار برخوردار اسهههت. البته در فضهههای جمهوری نهاد درباره وضهههعیت اقتصهههاد

اسههلمی واژه اعتبار را باید با احتیاط و به صههورت نسههبی به کار برد، به این دلیل سههاده که 
« نماییسههیاه»هماهنگ کنند تا به « مصههلحت نظام»کارشههناسههان این مرکز باید خود را با 

 .متهم نشوند

، این گزارش روایت فصههلی تازه از انحطاط اقتصههادی ها هرچه باشههدملحظات و حسههابگری
ایران اسههت که مسههئولیت آن نه تنها متوجه دولت حسههن روحانی، بلکه بر عهده همه مراکز 

 .قدرت در جمهوری اسلمی است

سان مرکز پژوهش شنا شکده»ها، که کار شمار « اندی ستگاه مقننه به  یا بازوی تحقیقاتی د
اند که نظر بر آمار منابع رسهههمی جمهوری اسهههلمی تکیه کردهرود، در تهیه گزارش مورد می

هایی چون بیکاری و های کلن اقتصههادی کشههور را، از جمله در عرصهههطبعاا شههماری از داده
اند. در اینجا ما نیز، به منظور جلوگیری از پیچیده شدن تورم، بهتر از آنچه هستند، جلوه داده
 .دهیممی مطلب، همان آمار رسمی را ملک قرار

هایی از گزارش مرکز در این بررسههی، تنها بر بخش:عوامل اصللی سلقوط درآمد ایرانیان
یه میپژوهش یان در سهههههالها تک ید ایران قدرت خر به فروریزی  که  هه کنیم   5315های د

های پیشهههین از حوزه بحث ما خارج اسهههت، هر چند که عوامل پردازد. دههخورشهههیدی می
زاینده فقر در دهه جاری کم و بیش مشههههابه همان عواملی هسههههتند که ایران را، در پی 

 .استقرار نظام جمهوری اسلمی، از مسیر توسعه خارج کردند

https://www.radiofarda.com/a/tehran-poverty-threshold/30653275.html
https://www.radiofarda.com/a/tehran-poverty-threshold/30653275.html
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اسههههمی خانوارهای ایرانی در گوید که به رغم افزایش درآمد های مجلس میمرکز پژوهش
خورشیدی، میانگین قدرت خرید هر ایرانی طی همین دوران  531۸تا  5315های فاصله سال

به  531۸حدود یک سهوم کاهش یافته اسهت. به بیان دیگر اگر کل درآمد ملی ایران در سهال 
درصد نسبت  3۲صورت مساوی میان جمعیت کشور سرشکن شود، قدرت خرید هر ایرانی 

 شودکمتر می 5315اول دهه به 

این سقوط دردناک، که نماد اصلی یکی از 
های اقتصادی در تاریخ سیاه ترین دهه

معاصر ایران است، از دو عامل عمده 
 گیردسرچشمه می

 
 

 سهای مجلمنبع0 مرکز پژوهش
این متغیر، به زبان بسیار ساده، ارزش مجموع کاالها  :یک( سقوط تولید ناخالص داخلی

شود. اگر این متغیر را بر کل و خدماتی است که طی مدت یک سال در یک کشور تولید می
آید. تولید ناخالص جمعیت آن کشههور سههرشههکن کنیم، تولید ناخالص سههرانه به دسههت می

 55گذاریم که ا بر آن میکنند. فرض رداخلی را معموالا به یک کیک )شهههیرینی( تشهههبیه می
 کنند و در پایان نفر به مدت یک سال در تولید این کیک شرکت می

برند. با بزرگتر شدن یا کوچکتر شدن این کیک، سهم هر یک سال از آن سهمی مساوی می
شود. تفاوت اندازه کیک نسبت به سال پیش، نرخ رشد نفر بزرگتر و یا کوچکتر می 55از آن 

دهد. تولید ناخالص داخلی به همین کیک شههههباهت دارد، با این تفاوت که آن را نشههههان می
شارکت می شدن ایرانیکنند. مهمجمعیتی انبوه در تولید آن م ها در دهه ترین عامل فقیرتر 

 .، کوچکتر شدن کیکی است که باید میان آنها تقسیم شود5315

بینیم که ایران، در فاصههههله در این نماگر می
، چهار سهههال را با 531۸تا  5315های سهههال

نرخ رشههههد منفی گذرانده و در سههههال جاری 
خورشههههیدی نیز، به احتمال قریب به یقین، 
ته نرخ  هد بود. الب نرخ رشهههههدش منفی خوا

درصد اوج  53۰0تا  5310رشد ایران در سال 
فت، ولی این اوج به مصههههنوعی گر گیری جن

تنها مدیون آزاد شدن صادرات نفتی داشت و 
بود. در مجموع، « برجام»عد از امضای ایران ب

خورشهههیدی  5315نرخ رشهههد ایران طی دهه
                                        منفی است و این

ترین عامل فقیرتر شهههدن ایرانیان در این مهم
  های مجلسپژوهشمنبع0 مرکز                                                                .بازه زمانی است
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های سههههخت تورمی، دومین عامل فرو رفتن تنش :دو( مصللللیبتی سللللم  به نا  تور 
ست. دوران ایرانی شت و حتی بر  ۲5ها در گرداب فقر ا سلمی با تورم گذ ساله جمهوری ا

درصد بوده است، آن هم  25پایه آمار منابع رسمی، میانگین نرخ تورم در چهار دهه گذشته 
در شههرایطی که میانگین نرخ تورم در جهان پیرامون سههه تا چهار درصههد نوسههان کرده اسههت. 

توانست  5310و  5310های دولت روحانی که با وعده مهار تورم بر سر کار آمد، تنها در سال
گیری جبا رها شههد فنر دالر، او 5313درصههد برسههاند، ولی در سههال  55این شههاخص را به زیر 

 .درصد رسید 05به باالی  531۸ها بار دیگر آغاز شد و نرخ تورم نقطه به نقطه در سال قیمت

 
 تورم نقطه به نقطه در ایران به نقل از مرکز آمار

بابوه و های مجلس در گزارش خود میمرکز پژوهش عد از ونزوئل، زیم که ایران ب نویسهههههد 
ترین عوامل تداوم تورم باال در جهان دارد. یکی از مهمآرژانتین چهارمین نرخ باالی تورم را در 

هزار میلیارد تومان  2055گیری نقدینگی اسههههت که حجم آن به تازگی به باالی ایران، اوج
ست ) سیده ا شرایطی که حجم تولید ملی به قیمت  55ر سال انقلب(، آنهم در  هزار برابر 

 جاری فقط پنج برابر شده است.

درصد رسید، در حالی که حجم تولید ناخالص  35رشد نقدینگی به باالی  531۸تنها در سال 
صلی فروریزی قدرت خرید پول ملی و  3۰0داخلی حدود  سرچشمه ا سقوط کرد. این  صد  در

بار تورم عمدتاا بر دوش  .آور نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی اسههتسههقوط سههرسههام
سههههت. در واقع نرخ تورم برای مواد خوراکی و های پایین درآمدی اجمعیت متعلق به دهک

سنگین این مواد در  سطحی باالتر از نرخ تورم کل قرار دارد و، با توجه به وزنه  شامیدنی در  آ
 .ها هستندگیری قیمتترین قربانیان اوجسبد هزینه خانوارهای فقیر، اینان مهم

گیری تورم، دو عامل اصلی کوتاه سخن آنکه رشد ضعیف یا منفی تولید ناخالص داخلی و اوج
سهههقوط درآمد سهههرانه و فقیرتر شهههدن ایرانیان هسهههتند. در کنار این دو عامل، باید افزایش 
 1جمعیت کشههههور را نیز در نظر گرفت. در واقع طی یک دهه گذشههههته جمعیت ایران حدود 
الی حمیلیون نفر افزایش یافته، حال آنکه نرخ رشد کشور منفی بوده است. به بیان دیگر در 
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اند و در تر شهههده، جمعیت بیشهههتری پیرامون آن گرد آمدهکه سهههفره کاالها و خدمات کوچک
 .نتیجه سهم هر یک از آنها کمتر شده است

های ایاالت در بررسهههی رکود تورمی حاکم بر اقتصهههاد ایران، نقش تحریمهای خط فقر:تازه
ش شههههدید درآمدهای ارزی متحده علیه جمهوری اسههههلمی را طبعاا نباید نادیده گرفت. کاه

المللی، وجود هزار های ارتباطی میان ایران و جامعه اقتصادی بینایران از محل نفت، قطع پل
و یک مانع بر سههههر مبادالت مالی و پولی...، همه و همه به فلج شههههدن دسههههتگاه تولیدی، 

کار با این حال ان .آشههههفتگی در بازرگانی خارجی و سههههقوط پول ملی ایران دامن می زنند
های اصلی و دائمی سیاستگذاری المللی یکی از مؤلفهتوان کرد که تنش در روابط بیننمی

کلن در جمهوری اسههلمی اسههت و هسههته مرکزی قدرت در نظام تهران، برای رفع این تنش 
 .دهددر راه پیشبرد توسعه ایران و تأمین رفاه مردمان آن، شور و شوقی از خود نشان نمی

د سههقوط نرخ رشههد و تداوم تورم در سههطح باال، گسههترش فقر مطلق در جامعه ترین پیاممهم
ست. مرکز پژوهش ستاندارد »های مجلس، فقر مطلق را ایرانی ا سب حداقل ا ناتوانی در ک

اسهههتفاده « حداقل نیازهای اسهههاسهههی تکراری»داند، و در ارزیابی آن، از روش می« زندگی
کته بسههیار مهم آنکه بر پایه محاسههبات این مرکز، خط فقر در تهران برای یک خانوار ن .کندمی

 ۲۰0میلیون تومان در ماه به  2۰0، از 531۸تا  5310چهار نفره تنها در فاصههههله دو سههههال، از 
میلیون تومان در ماه افزایش یافته است. خط فقر متوسط کشوری، بر پایه محاسبات همان 

با قرار گرفتن خط فقر در  .مان در ماه برای یک خانوار چهار نفری اسههههتنهاد، دو میلیون تو
چنین سطوحی، بخش روز افزونی از کارمندان و کارمندان و بازنشستگان و صاحبان کسب و 

 .کار های خرد به زیر خطر فقر غلطیده اند

 
 531۸تا  5315های تغییرات خط فقط در فاصله سال
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را چگونه  531۸تا  5315های درصهههدی درآمد سهههرانه در ایران در فاصهههله سهههال 3۲کاهش 
ها در گوید سههههطح درآمد سههههرانه ایرانیهای مجلس میتوان جبران کرد؟ مرکز پژوهشمی

باز خواهد گشهت که کشهور بتواند دسهتکم طی مدت  5315صهورتی به سهطح درآمد آنها در 
رخوردار شود. با توجه به شرایط کسب شش سال از رشد اقتصادی هشت درصد در سال ب

المللی آن، دسههتیابی به چنین نرخ ناپذیر در روابط بینهای پایانو کار در درون کشههور و تنش
 های بعد به معجزه نیاز دارد.رشدی در سال آینده و سال

 فریدون خاوند، اقتصاددان، تحلیلگر اقتصادی

شده استتهران در عرض دوسال تقریبا دوبرابر درخط فقر   

های مجلس گزارشهههی از وضهههعیت اقتصهههادی ایران را منتشهههر کرده اسهههت. بر مرکز پژوهش

سال گذشته  ضریب جینی همه در هشت  ساس این گزارش خط فقر، نرخ تورم، بیکاری و  ا

 .اندسیر صعودی داشته
  

نه  ماهیا خانواده  055خط فقر متوسههههط کشههههوری در ایران از  یک  هزار تومان برای 

رسههیده اسههت. خط فقر در  1۸به دو میلیون تومان در سههال  5315در سههال چهارنفره 

هزار تومان رسههیده  055به چهار میلیون و  15تهران نیز از یک میلیون تومان در سههال 

 .است

هزار تومان و  055خط فقر متوسهط کشهوری اندکی کمتر از یک میلیون و  10در سهال 

مان بوده است این بدان معناست که در هزار تو 055خط فقر شهر تهران دو میلیون و 

 .عرض دو سال خط فقر در تهران تقریبا دوبرابر شده است

ساس ترین گزارش مرکز پژوهشاین آمار در تازه ست. بر ا شده ا شر  های مجلس منت

شتر از  صد 50این گزارش نرخ فقر کشوری از کمی بی سال   در صد  5۸،۲به  15در  در

 .است 13تا  15االترین نرخ فقر کشوری از سال رسیده است. این ب 13در سال 

 15این گزارش همچنین تصریح کرده که درآمد سرانه کشور از سال 0درآمد سرانه

سال  3۲، 1۸تا  سبت به  صد کاهش و قدرت خرید هر ایرانی ن سوم  15در حدود یک 

 .کاهش داشته است

از هفت میلیون ، اندکی بیشههتر 5315در حالی که درآمد سههرانه هر ایرانی در سههال 

هزار تومان سههههقوط کرده  ۸55به چهار میلیون و  1۸تومان بوده، این درآمد در سههههال 

 .است

که درآمد سرانه  10ها همواره نزولی بوده غیر از سال سیر درآمد سرانه در این سال

 .حدود یک میلیون تومان افزایش داشته است 10نسبت به سال 
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درصههدی تحقق یابد،  ۸به بعد رشههد اقتصههادی  11بر اسههاس این گزارش اگر از سههال 

 .بازگردیم 5315شش سال زمان نیاز است تا به سطح درآمد سال 

صادی مرکز پژوهش0رشد اقتصادی شد اقت های مجلس در گزارش خود متوسط ر

را نزدیک به صهههفر اعلم کرده اسهههت. این نرخ همچنین در  1۸تا  5315ایران از سهههال 

 15داشته و مثل از حدود منفی هشت درصد در سال های اخیر بسیار نوسان سال

سال  53به حدود  صد در  سال  10در سیده و در  صد  3مجددا به حدود منفی  1۸ر در

 .سقوط کرده است

سال پیش صادی برای  شد اقت سال 11بینی نرخ ر صد و برای  شش در ، حدود منفی 

 .حدود سه درصد است 5۲55

رخ تورم بلندمدت اقتصههههاد ایران را های مجلس متوسههههط نمرکز پژوهش0نرخ تور 

درصد اعلم کرده است. این در حالی است که متوسط نرخ تورم دنیا در  25نزدیک به 

درصههد بوده اسههت. ایران پس از ونزوئل، زیمبابوه و آرژانتین باالترین  2،۲، 255۸سههال 

 .نرخ تورم را دارد

سال  ساس این گزارش نرخ تورم نقطه به نقطه در  شتر از ، 1۸بر ا صد  05کمی بی در

 .تا کنون است 5333بوده است. این باالترین نرخ تورم از سال 

 .درصد بوده است ۸0،3، 1۸ها در سال ها و آشامیدنیتورم نقطه به نقطه خوراکی

سبه تورم نقطه سبت به ماه  نقطهبهدر محا شاخص قیمت کاالها را در پایان هر ماه ن

)میانگین موزون  11شاخص قیمت اردیبهشت  برای مثال، سنجد.سال گذشته می

قیمت سبد خانوار( به شاخص قیمت مدت مشابه سال قبل، یعنی شاخص قیمت در 

 .مقایسه شود 1۸اردیبهشت 

های مجلس نرخ بیکاری را به تفکیک اسههتان، جنسههیت، مرکز پژوهش0نرخ بیکاری

 .التحصیلن اعلم کرده استجوانان و فارغ

ساس در میان ستان بر این ا شاه با ا صد باالترین نرخ بیکاری را دارد.  5۸،3ها کرمان در

ستان چهار محال و بختیاری با  درصد قرار  50،3درصد و خوزستان با  53،۲پس از آن ا

 .دارند

 .درصد است 52،2نرخ بیکاری در استان تهران 

نها آن است. ت ها نرخ بیکاری زنان بسیار بیشتر از مردان و گاه تا دو برابردر اکثر استان

های خراسهههان شهههمالی، زنجان و همدان نرخ بیکاری زنان اندکی کمتر از در اسهههتان

 .مردان است
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های مجلس ایران، ضههریب جینی از بر اسههاس گزارش مرکز پژوهش0ضللریب جینی

رسیده است. در این گزارش آمده  13درصد در سال  ۲5،1به  5315درصد در سال  33

نی و نسههبت ده درصههد ثروتمندترين به ده درصههد روند صههعودی ضههريب جی»اسههت0 

نشههان دهنده افزايش قابل توجه نابرابرو و شههكاف  5312فقیرترين جمعیت از سههال 

ها بوده اجتماعی در نتیجه رشههد اقتصههادی منفی و تورم باالی اقتصههاد طی اين سههال

 «.است

ان یشاخصی اقتصادی برای محاسبٔه توزیع ثروت در م ضریب جینی یا شاخص جینی

مردم است. باال بودن این ضریب در یک کشور معموالا به عنوان شاخصی از باال بودن 

 .شوداختلف طبقاتی و نابرابری درآمدی در این کشور در نظر گرفته می
 

دستورالعمل اجرایی ِتعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل 
 کشور

  
تعیین میزان ارز قابل دستورالعمل اجرایی مربوط به »

به موجب « حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور

به  091149400مورخ  11449999بخشنامه شماره 

 شبکه بانکی کشور ابالغ شد.

 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس دستورالعمل اجرايی مزبور، حمل و نگهدارو 

یورو یا معادل آن به سایر ارزها  55٦555ارز )اسکناس( توسط اشخاص حداکثر تا سقف مبلغ 

یورو یا معادل آن  55٦555بلمانع بوده و حمل و نگهدارو ارز )اسکناس( برای مبالغ بیشتر از 

به سایر ارزها توسط اشخاص، صرفاا در صورت داشتن يکی از مدارک شامل0 سند موسسه 

  مجاز خواهد بود. اعتباری، رسید سنا و اظهارنامه گمرکی 

باشد ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار می 0اا سند موسسه اعتباری و رسید سنا، حداکثر ضمن

و قبل از انقضای مهلت مذکور، دارندگان سند موسسه اعتباری و رسید سنا مکلفند به یکی 

ها شامل0 واریز ارز مربوطه به حساب ارزی نزد یکی از موسسات اعتباری، فروش از اين روش

( ETSموسسات اعتباری به نرخ بازار )مندرج در سامانه معاملت الکترونیکی ارز  ارز به یکی از

و یا فروش به صرافی با درج در سامانه سنا اقدام کنند.در اين ارتباط اسناد مذکور پس از 

ماه(، فاقد اعتبار بوده و مشمول قوانین و مقررات مربوطه  0گذشت مهلت زمانی منظور شده )

 .خواهد شد
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ها های مجاز یا بانکبرای مساعدت با اشخاصی که قبلا ارز خود را از طریق صرافی همچنین

اند، لیکن مهلت زمانی سند بانک و موسسه اعتباری یا رسید و موسسات اعتباری تهیه کرده

خرداد ماه  55ها بیش از شش ماه گذشته باشد، از تاریخ ابلغ این دستورالعمل )سنا آن

 هایداده شده تا نسبت به تعیین تکلیف ارز خود در قالب يکی از روش (، سه ماه مهلت5311

  فوق اقدام کنند.

نکته حائز اهمیت اينکه چنانچه مشخص شود که منشا  ارزهای موضوع دستورالعمل ابلغی، 

برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و  باشد،حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم 

  ی تروریسم عمل خواهد شد.تأمین مال

ضمناا به بانک های عامل و صرافی ها تأکید شده، اطلع رسانی الزم در این خصوص را به 

 مشتریان خود انجام دهند.
 

 افزایش شیوع ویروس کرونا:

  ادامه وضعیت قرمز در چند استان ایران 
درمان و  رغم هشههههدارها، گسههههترش شههههیوع ویروس کرونا وخامت بیشههههتر امور ناظر بربه

های خوزستان، کرمانشاه، را سبب شده است. اوضاع در استان 51-پیشگیری بیماری کووید

 .خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، هرمزگان و کردستان قرمز اعلم شده است
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های ایران خبر های ایران از گسهههترش موج ابتل به ویروس کرونا در شهههماری از اسهههتانمقام
اند که علت گسترش موارد ابتل به این بیماری را اند شدهن حکومتی مدعیاند. مسئوالداده

 .وجو کردباید در "ناپرهیزی و رویکرد غیرمسئوالنه مردم" جست

ژوئن( از سههوی فخری الری، سههخنگوی  53خرداد ) 2۸بر اسههاس آماری که روز چهارشههنبه 

نفر بر شههمار  2055سههاعت گذشههته بیش از  2۲وزارت بهداشههت اعلم شههده اسههت، ظرف 

 .مبتلیان به ویروس کرونا افزوده شده است

رقمی بار دیگر سههه 51-همین خبر حکایت از آن دارد که شههمار قربانیان ابتل به بیماری کووید

 550 نفر بالغ شده است. تعداد قربانیان یک روز قبل 525شده و ظرف شبانه روز گذشته به 

 .نفر اعلم شده بود

در ایران به بیش از  51-مجموع بیماران مبتل به کووید اسههاس آمار رسههمی، به این ترتیب، بر

باختگان در اثر ابتل به هزار نفر رسهههیده اسهههت. طبق آمار وزارت بهداشهههت مجموع جان 510

 .است نفر رسیده 15۸0 ویروس کرونا در ایران به

ده تردید کارشهناسهان نسهبت به آمار رسهمی اعلم شهده از سهوی جمهوری اسهلمی با دی

سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلمی ایران مدعی شده است که تا کنون  نگرند.می

 .هزار تست تشخیص کرونا در ایران صورت گرفته است 325یک میلیون و 

 5311خرداد  2۸ایرج حریرچی، معاون وزارت بهداشت جمهوری اسلمی ایران، سنندج 

برای بررسی اوضاع به سنندج سفر کرده است، که   ایرج حریرچی، معاون وزارت بهداشت

هزار  20ای با خبرگزاری رسههمی جمهوری اسههلمی ایران "ایرنا" از امکان انجام در مصههاحبه

 .تست روزانه تشخیص ابتل به ویروس کرونا در ایران خبر داده است

 فخری الری، سخنگوی وزارت بهداشت اوضاع حاکم بر0اوضاع قرمز در چند استان ایران

های خوزستان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، کرمانشاه، هرمزگان و کردستان را ناستا

 .قرمز اعلم کرده است

ستان ضاع در برخی دیگر از ا ضایتاین در حالی است که او بخش نیست. به های ایران نیز ر

شگاه علوم پزشکی گلستان اعلم کرده است  ضل، رئیس دان ضا فا  کهعنوان نمونه، عبدالر

شهرهای گنبدکاووس، آق ضعیت حاکم بر  تپه و بندرگز قرمز بوده و به قل، بندرترکمن، مراوهو

استثنای تنها دو شهر )کردکوی و گمیشان( وضعیت در همه شهرهای دیگر این استان زرد 

 .است

ستان علت افزایش موارد ابتل به بیماری کووید ستان گل شکی ا شگاه علوم پز  51-رئیس دان

گذاری اجتماعی و افزایش دید و اسههههتان را "عدم رعایت نکات بهداشههههتی، فاصههههلهدر این 
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ضل همچنین از عدم بازدیدها" ضا فا ست. عبدالر ستفاده از ماسک در مجامع   اعلم کرده ا ا

 .عمومی انتقاد کرده است

خبرگزاری ایسههنا در گزارشههی که از هرمزگان ارسههال کرده به  0"شللرایط ماندن در خانه"

 .های مسئوالن دولتی از مردم پرداخته استبودن حمایتناکافی 

در گزارش این خبرگزاری و به نقل از رضهها صههادقی، یکی از هنرمندان اسههتان هرمزگان آمده 

بیان جمله "در خانه ماندن" بسیار ساده است. اما شرایط ماندن مردم در خانه هم »است0 

 «باید فراهم شود

متاسفانه وضعیت هرمزگان و »برنگار ایسنا گفته است0 وگوی خود با خرضا صادقی در گفت

سناک و عجیببه ضعیت خیلی حاد، تر شهر بندرعباس در زمینه بیماری کرونا و  وغریبیویژه 

تر بوده و ماندن با مردم همراه»اهل هرمزگان از مسئوالن خواسته است  این هنرمند«.است

حبه تاکید کرده است که کسانی که نگران صادقی در این مصا.تر کنندمردم در منازل را آسان

داشههت مگر  اجبار در خانه نگهتوان بهسههفره و تامین نیازهای خانوداده خود هسههتند را نمی

یه آن های اول یاز لت ن که دو ندآن تامین ک با چنین ایرج حریرچی در گفتهم.ها را  وگوی خود 

داده اسههت. او گفته اسههت که ایران خبرگزاری ایرنا از ادامه شههیوع ویروس کرونا در ایران خبر 

 .در ماه تابستان نیز درگیر این بیماری خواهد بود

معاون وزارت بهداشت تغییر باورهای مردم نسبت به شیوع کرونا را بسیار خطرناک دانسته 

 .رودو هشدار داده است که این ویروس با شروع فصل گرما نیز از بین نمی

 15ارش کمیسیون اصل گز

 هزار کشته در یک سال 1ایران با  خودروسازیصنعت 

شههود تنها در صههنعتی که از آن به عنوان صههنعت مادر و اسههتراتژیک نام برده می

 گرفته است. گزارش  ۲50هزار ایرانی را با پراید و پژو1جان بیش از  13سال 

 

صل نود مجلس در مورد چالش سیون ا صنعت ها وکمی شکلت  س م  ازیخودرو

خودروسهههازی در ایران که از آن به عنوان دومین شهههاخص مهم  دهنده اسهههتتکانایران 

شود، به گواه کارشناسان و سیاستمداران در این حوزه، در یاد می اقتصاد ملی پس از نفت

 .حال حاضر با مشکل جدی روبروست
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در ایران دستخوش فراز و فرودهای زیادی بوده است اما  سرگذشت پنجاه ساله خودروسازی

نقاط ضعف  ها،با گذشت پنج دهه، هنوز استراتژی مشخصی ندارد و با شدت گرفتن تحریم

گذاری، خودروهای تولیدی از کند. سوای از بخش سیاستاین صنعت بیشتر خودنمایی می

طلوبی ندارند. به این نکات در جهات مختلفی مانند کیفیت، تنوع، ایمنی و قیمت، وضههعیت م

 .گزارش کمیسیون اصل نود مجلس، اشاره شده است

های مرتبط با صنعت خودرو در ایران، در گزارش کمیسیون اصل نود مجلس دهم درباره چالش

ایمنی مناسههب برای حفاظت از جان سههرنشههینان را ندارند. با  ۲50آمده اسههت، پراید و پژو 

نفر در ایران جان خود را در اثر  1555در مجموع بیش از  13ال اسهههتناد به این گزارش، در سههه

نفر با  30۸0نفر با خودرو پراید و  0۲۲5اند؛ از دسهههت داده ۲50تصهههادفات رانندگی پراید و پژو 

 .پژو

به گزارش خبرگزاری ایسنا، گزارش کمیسیون اصل نود درباره وضعیت صنعت خودرو در ایران، 

شد".  در روزهای پایانی دوره دهم صحن علنی قرائت  صه در  صورت خیلی خل مجلس، "به 

های صنعت خودروسازی و خودروهای داخلی ها، مشکلت و چالشدر این گزارش به آسیب

های موجود در خودروهای وارداتی پرداخته شههههده و همچنین علل افزایش قیمت و چالش

 .است
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گ غیرطبیعی در اثر درصلللد مر ۴1ای در اثر واژگونگی، درصلللد تصلللادفا  جاده ۵1

گزارش، در  ی خودروهای داخلی، در اینیکی از مشههکلت عمده در حوزه0سللوانر رانندگی

 .بخش "کیفیت، ایمنی و آالیندگی" توصیح داده شده است

 ۲5طبق گزارش پلیس راهنمایی و رانندگی، »نویسههد0 کمیسههیون اصههل نود در این مورد می

 «.نوع واژگونی است ای در کشور ما ازدرصد تصادفات جاده

ترین از "ضهههعف در سهههاختار بدنه خودروهای تولید داخل" به عنوان "مهم گردآورندگان گزارش

اند. باختگان سوانح رانندگی" یاد کردهعوامل شدت بخشیدن به صدمات وارده و افزایش جان

اکز های غیرطبیعی ارجاعی به مردرصههههد از مر  05حدود »افزاید0 این گزارش همچنین می

ناشی از حوادث وسایل نقلیه بوده و عامل ضربه به سر نیز  5310پزشکی قانونی در سال 

 «.باختگان اعلم شده استدرصد از جان 00دلیل اصلی فوت 

، با اسههتناد به این گزارش، علوه بر آمار باالی مر  ۲50سههوانح رانندگی با خودرو پراید و پژو 

های مستقیم و غیرمستقیم گذارد و هزینهوم به جا میهزار مصد 355و میر، ساالنه بیش از 

درصد از تولید ناخالص ملی  3ناشی از تصادفات رانندگی با خودروهای داخلی، ساالنه حدود 

 .دهدکشور را تشکیل می

کمیسههههیون 0هزار دسلللتگاه0۸1فروش یک میلیون خودرو، با مجوز فروش تنها پیش

صل  های زیر د علوه بر صدمات جانی، به چالشمجلس شورای اسلمی در گزارش خو 15ا
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پیش فروش و فروش »  پرداخته است0 که صنعت خودروسازی در ایران با آن درگیر است نیز

 های غیراصههولی و هیجانی در صههنعت خودرو" افزایش قیمتگذاریفوری خودرو"، "سههیاسههت

سبدی به نمایندگی سیله ها و احتکاخودروهای داخلی از جمله به دلیل فروش  ر خودرو به و

ها و "تعلل در فروش خودرو به وسیله خودروسازان به منظور باالبردن قیمت برخی نمایندگی

 ."خودرو

سیاست حمایتی سازهای  این گزارش همچنین انحصاری بودن تولید خودرو،  دولت از خودرو

ران داخلی و باال نگه داشههههتن نرخ تعرفه گمرکی را از جمله مشههههکلت صههههنعت خودرو در ای

 .داندمی

در بخش "قراردادهای پیش فروش و فروش فوری" به موضههههوع پیش فروش خودروها مازاد بر 

شرکت سایپا  5313تا  5310های در سال» و آمده است0  مجوزهای اخذ شده اشاره شده

دستگاه خودرو پیش  55۸۸335دستگاه داشته در حالی که تعداد  5۸۸55۸فروش مجوز پیش

دسههتگاه خودرو،  50۸۸55ت ایران خودرو با داشههتن مجوز پیش فروش فروش نموده و شههرک

 «.دستگاه خودرو پیش فروش کرده است 5532012

ها" به گفته گردآورندگان گزارش، یکی دیگر از مشههکلت عدم رعایت ضههوابط در پیش فروش"

ی درصد خریداران خودروها ۸5الی  05صنعت خودرو در ایران است که "در برخی موارد حدود 

 ."اندهای فروش خودروسازان بودهمذکور، از کاربران نمایندگی

 
درصهههدی آمار خودروهای  25رشهههد  5310ماهه نخسهههت سهههال  00 در 15کمیسهههیون اصهههل 

 میلیارد دالر ارز از کشور را در پی داشت 5۰2وارداتی، خروج 

یت در تنظیم قراردادها"، "مجهول بودن عین  فاف عدم شهههه هام و  له در این گزارش، "اب معام

ضعف و وجود خل های قانونی الزام سبدی" و " شیوه  شرکتفروش خودرو به  های آور برای 

خودروسههههاز به انجام تعهدات" را از جمله ایراداتی حقوقی در رابطه قراردادهای پیش فروش 

 .داندخودرو به مشتریان می

س و گذاری در بالروأسلللیس کارخانجا  بدون نکر کارشلللناسلللی تا سلللرمایهتاز 

 :ونزوئال

های غیراصهولی و هیجانی در صهنعت گذاریکمیسهیون اصهل نود در گزارش خود، "سهیاسهت

سایپا" را از آور توسط شرکتهای نادرست، زیانخودرو و سرمایه گذاری های ایران خودرو و 

کند0 "تاسهههیس داند و به موارد زیر در این مقوله اشهههاره میدیگر مشهههکلت این عرصهههه می

های کلن اقتصادی در گذاریها بدون جلب نظر کارشناسی"، "سرمایهدر استان کارخانجات

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DB%B9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%DB%B9%DB%B0/a-53825194
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DB%B9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%DB%B9%DB%B0/a-53825194
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DB%B9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%DB%B9%DB%B0/a-53825194
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DB%B9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%DB%B9%DB%B0/a-53825194
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میلیههارد تومههان در طراحی  300بلروس، سههههنگههال و ونزوئل"، "هزینههه گزاف بههالغ بر 

 ."های لیزینگی توسط خودروسازانغیرکارشناسی خودروها" و "خرید سهام بانک یا شرکت

تا به کارگیری نیروی علل افزایش قیمت خودروهای تولید داخل ، از ارز و احتکار 

ها"، "احتکار خودرو از سهههوی در این گزارش از "فروش سهههبدی به نمایندگی0غیرمتخصللص

ها" و "تعلل در فروش خودرو به وسیله خودروسازان به منظور باالبردن قیمت برخی نمایندگی

خطوط تولیههد"، خودرو"، "کههاهش تولیههد برخی خودروهههای داخلی و تعطیلی موقههت برخی 

ها" و "نوسههههانات نرخ ارز که کاهش تولید را در پی داشههههته" و "افزایش قیمت "اعمال تحریم

عمده مواد اولیه مصههههرفی" به عنوان دالیل افزایش قیمت خودروهای تولید داخل نام برده 

 .شده است

ر کارگیری نیروهای مازاد غیرمتخصههص و سههفارشههی دهمچنین در این گزارش به موضههوع "به

های ایران خودرو و سهایپا" اشهاره شهده اسهت که از یک سهو "کاهش شهدید نیروی شهرکت

های خودروسههازی و از سههوی دیگر "افزایش متخصههص در بخش تحقیق و توسههعه" شههرکت

 .ها و افزایش قیمت محصوالت" را در پی داردهزینه

واردکننده خانواده  1هزار میلیارد تومان اضافه سود برای  01خودروهای وارداتی: 

های موجود در گزارش کمیسهههیون اصهههل نود در بخش "علل افزایش قیمت و چالش0اصللللی

حوزه خودروهای وارداتی"، "توقف ثبت سههههفارش کلیه خودروها"، "افزایش تعرفه خودروهای 

ها از سههههوی واردکنندگان به بهانه افزایش حقوق گمرکی در وارداتی"، "افزایش مجدد قیمت

ها" را از جمله عوامل موثر ردات خودرو و همچنین نوسانات نرخ ارز" و "تحریمنامه جدید واآیین

 .در افزایش ناگهانی قیمت خودروهای وارداتی ارزیابی کرده است

هئیت وزیران در مورد افزایش تعرفه  10ماه در این گزارش آمده اسهههت که تنها با مصهههوبه دی

 .درصد افزایش یافت 05ی در بازار تا خودروهای وارداتی، قیمت انواع خودروهای واردات

های به وجود آمده در حوزه واردات ترین علل نابسهههامانیگزارش کمیسهههیون اصهههل نود، مهم

ستفاده شدید قیمت" و "ا ضای کاذب و افزایش  های اطلعاتی و خودرو را از جمله "ایجاد تقا

 .داندکسب سودهای کلن" می

سد0 این گزارش می سامانه »نوی سداد  سفارش، حدود ان ضافه  55ثبت  هزار میلیارد تومان ا

 «.خانواده( در پی داشته است 1سود برای وارد کنندگان اصلی خودرو )

اند سههود از سههوی دیگر با اسههتناد به این گزارش برخی با دسههترسههی به اطلعات توانسههته

 3۲خودرو، طی دو ماه منتهی به ممنوعیت واردات »ای که کلنی به دسههههت بیاورند به گونه

ماه پیش از آن، متوسط ثبت  55هزار خودرو ثبت سفارش انجام شده است در حالی که در 

 «.هزار دستگاه بوده است 53سفارش در هر ماه حدود 
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پیشلللنهاداتی برای سلللامان دادن به وضلللعیت نابتلللامان صلللنعت خودروسلللازی 

شنهاداتی برای چیره0ایران صل نود پی سیون ا  هاکلت و چالششدن بر این مشگزارش کمی

های توان به این موارد اشهههاره کرد0 "واگذاری سههههام دولت در شهههرکتدارد که از جمله می

صل خودروسازی به بخش قانون اساسی با نظارت جدی و به  ۲۲های غیردولتی در اجرای ا

شفاف"، "برنامه ضای صورت کامل  ضای انحصاری و ایجاد ف ریزی مناسب برای از بین بردن ف

پذیر" و" لزوم پاسههههخگو نمودن و ایجاد التزام در خودروسههههازان داخلی در قبال ایمنی، رقابت

 ."کیفیت، تعهدات و خدمات پس از فروش همانند دیگر خودروسازان جهان

  

  :اخبار کوتاه اقتصادی جهان

 بانک جهانی:

شوندمیلیون نفر در دنیا دچار فقر شدید می 011تا   

میلیون نفر  555بینی کرد بحران کرونا تا پیشبانک جهانی در گزارشهههی تازه 

کند. به گفته کارشههههناسهههههان، ادامه درجهان را به فقر شهههههدید دچار می

کند و آن را تا های اجتماعی ضربه شدیدی بر پیکر اقتصاد وارد میمحدودیت

 .کندده درصد کوچک می
   

جهان در طی هفت دهه  بانک جهانی در گزارش جدید خود در مورد بزرگترین ضربه به اقتصاد

 .اخیر هشدار داده است

خرداد )هشتم ژوئن( گزارش کرد بحران اقتصادی و بحران حوزه  51بانک جهانی روز دوشنبه 

صور دنیا را  ضر با سرعتی غیر قابل ت سلمت که در پی شیوع ویروس جدید کرونا در حال حا

هد بود که کشههورها در برگرفته اسههت در نهایت موجب چنان شههوک اقتصههادی عظیمی خوا

 .اند نظیرش را در هفت دهه گذشته تجربه نکرده

اندازهای اقتصاد جهانی" به گزارش اسوشیتدپرس، بانک جهانی در گزارشی با عنوان"چشم

سطح جهانی تا بینی کرد فعالیتپیش صادی در  سال  0/  2های اقت صد در  کاهش  2525در

درصدی ناشی  53/  ۸پشت سرگذاشتن رکود  پیدا کنند. این بزرگترین رکود اقتصادی پس از

 .از پیامدهای جنگ جهانی دوم است
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صد  سه در سال جاری  صاد دنیا در  صندوق بین المللی پول در ماه آوریل گزارش کرده بود اقت

 .کوچک خواهد شد

میران رشههههد منفی اقتصههههادی البته برای کشههههورهای توسههههعه یافته شههههدیدتر از سههههایر 

ست. در کشورهای د شد منفی تا کشورها صد می 3سته اول ر سد. در کشورهای در در ر

درصهههد خواهد بود. مشهههکل ولی اینجاسهههت که  2/  0  حال توسهههعه این رقم حول و حوش

کشورهای در حال توسعه به دلیل نرخ باالتر رشد جمعیت به رشد اقتصادی بیشتری نسبت 

ابرای جمعیت خود تامین به کشههورهای توسههعه یافته نیازمندند تا اشههتغال و درآمد حداقلی ر

کنند. از این رو کاهش رشههههد هر درصههههد رشههههد اقتصههههادی برای این کشههههورها در قیاس با 

 .تری داردکشورهای توسعه یافته پیامدهای به مراتب سنگین

ست که  شی ا شدیدتر از گزار سیار  سط بانک جهانی ب شده تو صادی پیش بینی  ضربه اقت

 .م شده بوداخیرا توسط صندوق بین المللی پول اعل

 د

ه اند بچنین پیش بینی کردهکارشههناسههان بانک جهانی هم:افزایش "فقر شللدید" در دنیا

دلیل تاثیر پاندمی ویروس جدید کرونا بر کسههههب و کارها و درآمدها، تعداد افرادی که با "فقر 

میلیون نفر در سهههال  555تا  35افزایش پیدا خواهد کرد و به شهههدید" مواجه خواهند شهههد، 

 .جاری میلدی خواهد رسید

https://telegram.me/dw_farsi
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خیز هم از بازندگان اصهههلی کاهش رشهههد اقتصهههادی در دنیا هسهههتند. این کشهههورهای نفت

اند و حاال هم مجبور به کاهش قیمت کشههورها ابتدا با کاهش شههدید قیمت نفت روبرو شههده

خام تثبیت شود. ولی با توجه به کاهش تقاضا خطرات بیشتری  نفت هستند تا بازار این ماده

 .ماندبغل گوش این کشورها می

ساندهتحریم  در مورد ایران شور را به میزانی اندک ر صدور نفت این ک اند، واز این رو ها عمل 

یافته هم برای آن میسر نیست. این امر در در عدم دسترسی به درآمدهای نفتی ولو کاهش

شههده برای کنترل ویروس کرونا اقتصههاد ایران را های اعمالیامدهای ناشههی از محدودیتکنار پ

 د.انای قرار دادهسابقهایط بد کمدر شر

صاد  شی ازکرونا تا یک دهه گریبان اقت دیوید مالپس، رئیس بانک جهانی، هشدار داد رکود نا

 جهان را خواهد گرفت

ای سخت بر پیکر اقتصاد که پاندمی کرونا را ضربهدیوید مالپس، رئیس بانک جهانی در حالی 

جهانی خوانده هشهههدار داد، رکود اقتصهههادی ناشهههی از این بحران تا یک دهه گریبان همه را 

 .خواهد گرفت

در گزارش بانک جهانی آمده اسهههت 0های اجتماعی و تاثیر بر اقتصلللادادامه محدودیت

ین به ا های اجتماعی فعلی صورت گرفته است،بینی رکود اقتصادی بر مبنای محدودیتپیش
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شده که محدودیت  معنی که در این گزارش سب وکارها فرض این گرفته  های اجتماعی و ک

 .از اول ماه ژوئیه برچیده خواهند شد
ها سههه ماه پیش بینی شههده اسههت اگر محدودیتدر سههناریو احتمالی دوم این نهاد مالی  

درصد خواهد  55تا  ۸دیگر ادامه پیدا کنند، رشد منفی اقتصادی در کشورهای پیشرفته بین 
 .درصد کوچک خواهند شد 0بود و اقتصادهای نوظهور تا 

ماهانه، اما با درآمدی هنگفت رئیس تتال بدون حقوق  

به جای آن از افزایش ارزش سهام خود سود کند و رئیس شرکت تسل حقوقی دریافت نمی

ضر می سهام او در حال ا ست که  330جوید. افزایش ارزش  شکل آن ا ست؛ م میلیون دالر ا

 .درآمد و ثروت ایلن ماسک به آینده شرکت خودروسازی گره خورده است
     

 

این  به جای دریافت حقوق مرتب و ثابت از  ایلن ماسک، رئیس شرکت خودروسازی تسل،

کند. ارزش سهههههام ماسههههک در حال کنسههههرن بزر  از طریق افزایش سهههههامش ارتزاق می

 .ها دالر استمیلیون حاضر

که بهای کنونی هر سهههم  تسههل را در اختیار داشههت میلیون سهههام 5/  3  او در آغاز حدود

 .دالر پرداخت کرده بود 305  دالر است، درحالیکه او برای هر سهم تنها ۸50

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%81%D8%AA/a-53620368
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شود0 یعنی معادل وت این دو رقم سودی است که به جیب ایلن ماسک سرازیر میمابه تفا

 .میلیون یورو 355میلیون دالر برابر حدود  330

اشههکال قضههیه در آنجاسههت که ماسههک باید سهههام دریافتی را به مدت پنج سههال نزد خود 

 !ه افلس کاملداری کند، و پس از آن معلوم نیست به کجا برسد، به درآمدی نجومی یا بنگه

کند، اما چنانچه ماسههک از شههرکت تسههل در تولید خودروهای برقی حقوق ثابت دریافت نمی

شرفت سل پی شتری تعلق ت سود بی شد، به او هم در هر مرحله  شته با های چشمگیری دا

 .گیردمی

سال  سل نیل به  255۸در  شد، ت سال تمدید  سک به مدت ده  هنگامی که قرارداد ایلن ما

مدت  05ارزش کلی  هدف خود قرار داده بود. در این  یارد دالر در بورس را طی مراحلی  میل

ارزش سههرمایه تسههل به دوبرابر، یعنی به صههد میلیارد رسههیده، و ارزش آن به تازگی حتی به 

 .ته استمیلیارد دالر باال رف 505حدود 

ستاین تنها گام اول از برنامه سترده و فراگیری ا سل  ای گ سهام ت ساس آن ارزش  که بر ا

 .میلیارد دالر برسد 005در بازار بورس به  باید

شود، آنگاه ایلن ماسک، رئیس  ساله تسل، به درآمدی بالغ  ۲۸اگر چنین موفقیتی محقق 

 .بر بیش از دو و نیم میلیارد دالر خواهد رسید
و نیم درصد از سهام آن را در  5۸ایلن ماسک، به مثابه بزرگترین سهامدار شرکت تسل که 

د و موفقیت شرکت تسل گره ناپذیر با رشدرآمد و ثروت خود را به شکلی جدایی اختیار دارد،
 ت.زده اس

 

 رویمتهدید رئیس تتال: محدودیت کرونا رفع نشود، از کالیفرنیا می

بینی شههده برای کار و کسههب در ایام کرونا خشههم ایلن ماسههک، رئیس های پیشمحدودیت

ها شههرکت تسههل را برانگیخته اسههت. ماسههک تهدید کرده که در صههورت تداوم این محدودیت

 .کندهای وابسته را از کالیفرنیا خارج میکارخانهمرکز این شرکت و 

 

 
 
 
 
 

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
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
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
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
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
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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 گزارش ویژه:
ره0  اشا

توبرنامخ ا  ب نگلیس  اخیر بهه به مصههاحجه  ا امه اعتن تهرا درسههفیر  ا روزن  ادمب
بط دو و ادی دو کشهههور به به کشهههور اهمیت آن در روا اقتصههه بط   نوان عویژه روا

نتخاب  ا ر آن ی برای آگاه وگزارش ویژه این شهماره  نندگان محترم به نشه خوا
 خبرنامهشود.                                                 می تردمبا
 

 «:آرمان ملی»ایر، سفیر انگلیس در ایران در گفت و گو با راب مک

 ها باشیم.خواهیم شاهد شکتت توافقنمی

های مشترک الهی: ایران و بریتانیا عالوه بر همکاریحتین لطفمحمد -آرمان ملی

ر جهان شایع است که قریب به اتفاق همه اما این روزها بحرانی د ارنداختالفاتی نیز د

وس ویر: »اردالمللی بتتگی دهای بینه و مقابله با آن به تالشکرد رگیر خودکشورها را د

ر جمهوری وگو با راب مک ایر، سفیر بریتانیا در گفتد« آرمان ملی»مه روزنا«. کرونا

شور و کهای در مقابله با ویروس کرونا و همکاریاسالمی ایران به بررسی تالش بریتانیا د
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اخته است. همچنین سفیر بریتانیا ضمن اشاره به برخی اختالف نکرهای ر این زمینه پردد

ر اخته است که دولت متبوعش پردع برجا ، به بیان مواضع در موضوویژه دو طرف بهد

  .خوانیدامه متن آن را میاد

 

ه آورد   بريتانیا واردي بر مردهاي جاني و مالي زيادشیوع ويروس کرونا هزينه

 ه است؟موفق بود 01 ر مقابله با بیماري کوويدازه داندن تا چهنکر شما لنداست. به

ه است هاو گذشته با آن مواجه شدههر دويروس کرونا بزرگترين چالشي است که بريتانیا د

رانگر تاثیر وي نیا شاهدر سر تا سر در اين وضعیت هستیم. ما دو ما تنها کشورو نیستیم که د

گي ما و نیز گرفتن جان و است براو تغییر نوع زنديداين بیمارو هستیم. اين بیمارو تهد

اخته است. اگر به يگر، بريتانیا هزينه گزافي پردبسیارو از کشورهاو د زيزان ما. همانندع

ولت بريتانیا به اين و همچنین د کترها و پرستارهاو ما نبوده دالعادهاو فوقخاطر تلش

 ه بودعمل نکرد NHSاشت ملي بريتانیا مات بهدر جهت افزايش ظرفیت سازمان خدسرعت د

، ما يد[جد5هاو صحرايي]يم. علوه بر تاسیس بیمارستانبودوضعیت متفاوتي مي اهدما ش

هاو تست ادو برابر و نیز تعدرا بیش از د ر وضعیت حادهاو مخصوص بیماران دتخت ادتعد

که بل نه تنها بريتانیا ايم. ويروس کرونا اقتصادهادبرابر افزايش د 55روزانه کرونا را به بیش از 

ه است. ما به سرعت يک مکانیسم حمايتي براو ادساير کشورها را نیز تحت تاثیر قرار د

و کشور اوضاع اقتصاد يم و يک استراتژو ملي براو بهبودان مستقر کردمشاغل و کارمند

ايم تا هاماتي را اتخاذ کرداقد 25و نیز گروه  3ر همکارو با گروه ايم. اما همزمان، دهوين کردتد

هرگونه تاثیر عمیق و  گیر هستیم از ايجادر حال گذار از اين بیمارو همهر عین اينکه دد

ر اين رگی. البته تنها ما نیستیم که دجهاني جلوگیرو شود ت ويروس کرونا بر اقتصادمدبلند

ر پاسخ ه در حال ايفاو يک نقش عمدايم ولي به هر ترتیب دهگیر جهاني شدبیمارو همه

و و المللي کلیدهاو بینهاو ما از طريق سازمانجهاني به اين ويروس هستیم. تلش

ط ر خر جريان است. بريتانیا در سراسر جهان دهايمان و همچنین شرکاو بريتانیا دسفارتخانه

طور مشترک میزبان ه است و به همین منظور بهم ارائه پاسخ مناسب به اين ويروس بودمقد
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 51ماه مه ) 3ر تاريخ [ د2«]نشست پاسخ جهاني به ويروس کرونا»هاو به نام ادرويد ود

 ايم.ه( بودادخرد 51ژوئن ) 3ر[ د3«]نشست ائتلف جهاني واکسن»يبهشت( و ارد

ه و همراهي ر نکر گرفته شدهايي براي مقابله با ويروس کرونا دچه سیاست

 ه؟چگونه بودها   بريتانیا با اين سیاستمرد

او را امات سختگیرانها اقدر ابتد، دهاو مشاوران علمي خودولت بريتانیا، با کمک راهنماييد

ن ادرخ د . با وجودهاو اجتماعي اتخاذ نمودگذارور جهت اعلم قرنطینه و اجراو فاصلهد

ت سرعت پخش م اين کشور توانستاسف بار تلفات انساني، بريتانیا به لطف همکارو مرد

يگرو است هاو در تلش براو کاهش آسیب. بريتانیا همچنین دهدويروس کرونا را کاهش د

ه شد م و معیشت آنها واردماتي که به روحیه مرده است؛ از جمله صدکرد که قرنطینه ايجاد

تلو اين ويروس وم از ابها، موج ديتوداشتن محدکه هنگام برد اردد است. اما اين خطر وجود

 يدرا با يک واقعیت جد خود . ما بايدر رودهاو ما به هدر نتیجه تمام تلشو د شروع شود

و ادگي عبه زند اردتا جايي که امکان د تواندسازگار کنیم؛ واقعیتي که بر مبناو آن جامعه مي

ز گسترش اين بیمارو همچنان امات مراقبتي براو محافظت ار حالي که همزمان اقدد دبازگرد

اشته ر حال بردريج دبه تد ندر ماه مارس اعمال شداو که دگیرانهامات سخت. اقداتخاذ شود

ر مرزهاو بريتانیا، که مشتمل د يدامات جد. اقداندهو اعمال شديدامات جدو اقد ن هستندشد

 از جمله خود شوندکشور مي و که وارداو همه افرادو هفتهبر قرنطینه شخصي د هستند

وم ابتل، ر برابر موج دن ده شدم، آمادف کمک به محافظت از مردان اين کشور با هدشهروند

اشتن نرخ ابتل طراحي و پايین نگه د يدابتليي جد اسازو مواردکمک به شناسايي و جد

 .اندهشد

 01 کشورهاي اروپايي با بیماري کوويد ر خصوص برخورديکي از موضوعاتي که د

مر اي ار ابتدبريتانیا نیز د ر مورداين کشورهاست. د« غافلگیري» شودگفته مي

 اداگر تعد»که  ولت آقاي بوريس جانتون گفته بودپاتريک واالنس مشاور علمي د

. «ولت است، يک خروجي خوب براي دهزار نفر باشد21گان کرونايي شدکشته

 ولت شما چیتت؟ي دامروز اين رقم بتیار باالتر رفته است. سناريوهاي بعد
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اشتن ر حال برديگر نیز در حال کنترل است و کشورهاو در بريتانیا دابتل د اکنون که روند

ها، بلکه ولت بريتانیا نه تنها روو حفاظت از جان انسان، ده هستندهاو اعمال شديتودمحد

اين، همه کشورها مشخص  ه است. با وجودها متمرکز شدهاز معیشت خانواد بر حمايت

وم امات الزم براو جلوگیرو از بروز موج دها، اقديتوداشتن محدکه به همراه برد اندساخته

 هاييويژه از اين جهت مهم است که جانفشاني. اين اصل بهاتخاذ شود ويروس کرونا نیز بايد

ت ول. در روندبه هد نبايد ندن ويروس انجام شدرآورداعمال قرنطینه براو به کنترل در طول که د

و  ندکن انلودآن را د توانندان ميکه شهروند کرد و يک اپلیکیشن را ارائه خواهدزودبريتانیا به

 و اگر چنین اندهبود مبتل به ويروس کرونا ر تماس با مواردآيا د ه از آن متوجه شوندبا استفاد

ولت . درآيدتا گسترش ويروس تحت کنترل د را قرنطینه خانگي کنند خود تواننده است ميبود

ريج و با احتیاط قبل از اينکه کشور به تد ه است که بايدمرحله تست را مشخص کرد 1

به قرار زير  اندهيي شدها که هم اکنون اجرا. اين تستانجام شوند اردها را برديتودمحد

گي اشت ملي توانايي رسیدمات بهدسازمان خد هدو که نشان دريافت شواهدد - 05 هستند

ر نرخ مر  روزانه ار ده کاهش پايدمشاهد – 2، اردر سراسر کشور را دبیماران کرونا د ادبه تعد

 – 3ر حال کاهش است، ابتل د روند هدو که نشان دشواهد– 3حاصل از ويروس کرونا، 

 رمانير دو کادنیاز براو انجام تست و نیز تجهیزات محافظت فرد اطمینان از اينکه اقلم مورد

. همچنین، ادد وم شیوع رخ نخواهدابراز اطمینان از اينکه موج د – 1، اردد نیاز وجود ر حدد

. اين اردازو داندر حال راهس کرونا دار سطح گسترش ويروهشد يدولت يک سامانه جدد

و  کنده ارائه مير بريتانیا را آنطور که ارزيابي شدسامانه میزان گسترش ويروس کرونا د

. پنج مرحله اعلم شود هاو اجتماعي بايدگذاروچه سطحي از فاصله سازدمشخص مي

ر کشور ن ويروس معلوم نیست دويروس کرونا يعني اي 5سطح  -0 ار به قرار زير هستندهشد

اما نرخ انتقال  اردد ر کشور وجودويروس کرونا يعني اين ويروس د 2سطح  - اشته باشدد وجود

سطح  -ر حال گسترش است مي دالف ويروس کرونا يعني اپید 3سطح  -بیمارو کم است 

باالرفتن انتقال به  ر حال گسترش است، نرخ انتقال باالست يا خطرمي دالف يعني اپید 3

که ظرفیت  اردد و وجوداست و يک خطر جد 3سطح  مانند 1سطح  - اردد سرعت وجود

. براو ثبت ن باشدر حال تمام شداشتي براو پاسخ به بیمارو دمات بهدبخش خد

ه سطح کرونا هستیم. اين هنداردپیشرفتمان، ما مشغول تاسیس يک سیستم هشد
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. دشوکرونا مشخص مي موارد اده مشخصا از طريق تعیین نرخ ابتل و تعدهنددارسیستم هشد

گذارو اجتماعي امات مربوط به فاصلهکه اقد کنده مشخص ميهندداراين سیستم هشد

ها کمتر و هرچه سطح گذارو، فاصلهتر باشدار پايینه است. هرچه سطح هشدر موثر بودچقد

ر سطح و د اردد سطح وجود 1. شد تر خواهندگیرانهها سختگذاروفاصله دار باالتر باشهشد

 نرخ ابتل باالست. 1ر سطح نرخ ابتل کم است و د 5

ن سیدنبال رديگر کشورها بهان دانشمندد ان بريتانیايي نیز احتماال مانندانشمندد

 ه است؟نه حاصل شدر اين زمیهايي د؟ چه پیشرفتبه واکتن کرونا هتتند

ها براو ن رهبرو تلشو کالج سلطنتي لند انشگاه آکسفوردر دان بريتانیايي دانشمندد

ا ههاو بالیني روو اين واکسن. آزمايشاندست گرفتهر دستیابي به يک واکسن موثر را دد

براو پشتیباني  پوند میلیون32ولت بريتانیا بیش از ه است و دآغاز شد انشگاه آکسفوردر دد

ه است. بريتانیا همچنین براو کشف ادانشگاه قرار دو در اختیار هر دهاو بالیني داز آزمايش

به اين  نیازمند رمان براو همه افرادآزمايش و د و نیز انجام سريع روند يدهاو جدواکسن

اريخ چهارم ماه مه سال جارو ر تاست. د المللي خودر حال همکارو با شرکاو بینمات دخد

تامین هزينه »طور مشترک میزبان نشستي به نام (، بريتانیا به5311يبهشت ارد 51)

ماهه ف از اين نشست شروع يک پويش يک. هدبود« المللي پاسخ جهاني به ويروس کرونابین

هاو تحقیق و توسعه براو کشف هاو مالي جهت تامین هزينهآورو کمکبراو جمع

، ادر اين رويد. درمان اين ويروس بودويروس کرونا و نیز انجام آزمايش و د يدهاو جداکسنو

کمک مالي براو حمايت از تحقیقات مربوط به توسعه  میلیون پوند3۸۸بريتانیا به تامین 

ر اختیار ائتلف د میلیون پوند215. از اين مبلغ، رمان ويروس شدواکسن، انجام تست و د

مالي از هر کشور  که بیشترين تعهد شد [ خواهد3ها]مير برابر اپیدگي دابتکارهاو آماد

چرا که اين کارو است که نه فقط يک کشور و نه  –. اين يک تلش جهاني است يگرو بودد

او . کشور بريتانیا از ابتدهندتوانست به تنهايي انجام د ارويي خواهندفقط يک شرکت د

کان جهان تا نیمي از جمعیت کود کندسازماني کمک مي -[1ائتلف جهاني واکسن]تاسیس 

اف ه است و يکي از اهدو آن بودحامي جد - ها واکسینه شوندترين بیماروهر برابر کشندد
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 النهصورت مساوو و عادها را بهتوان واکسنه که چگونه ميتشويق اين گفتمان بود اين نهاد

 میلیارد۸بیش از  نیا گذاشت. نشست جهاني واکسن که توسط بريتانیا برگزار شدر در اختیاد

ک میلیون کود355سازو ، شرکت و سازمان براو ايمننهاد 52ه و کننداولت اهدد 32الر از د

 .و حمايت از مبارزه جهاني علیه ويروس کرونا تامین شد

گذاشت؟  المللي بريتانیا خواهدمناسبا  بیناين بیماري چه تاثیري بر  کنیدفکر مي

ساخت  گرايي بیشتر رهنمون خواهدکشور شما را به سوي ملي 01 بیماري کوويد

ه ردالمللي آگاه کر عرصه بینهاي بیشتر ديا بريتانیا را نتبت به ضرور  همکاري

 است؟

 ن اينرآوردبراو به کنترل د ه است کهادر نظر گرفتن اين که ويروس کرونا نشان دهمزمان با د

اشت که بريتانیا همچنین توجه د المللي بسیار حیاتي است، بايدمي همکارو بیناپید

 ه و اين روندالملل همکارو کردهاو جهاني با جامعه بینن نگرانيهمیشه براو برطرف کرد

ر سراسر جهان رها داشت. بريتانیا تاريخچه طوالني از کمک به کشود امه خواهدمسلما اد

ر حال انجام . ما به تنهايي داردها دوسیع شیوع بیمارو ر برابر موارده ساختن آنها دبراو آماد

، گروه 3همچون گروه  المللي خودر همکارو با شرکاو بیناين کار نیستیم بلکه اين کار را د

ملیتي هاو چنديگر نهادملل و ديه اروپا، کشورهاو مشترک المنافع، ناتو، سازمان ، اتحاد25

ها يک پاسخ جهاني موثر ارائه ف نهايي اين است که به شیوع بیماروهیم و هددانجام مي

هاو مالي مستقیم هیم ارائه کمکداماتي که انجام مينمايیم. به همین منظور از جمله اقد

امات . اقده سازندرا آماد اشتي خودپذير است تا کمک کنیم ساختار بهدبه کشورهاو آسیب

اشت المللي همچون سازمان بهدهاو بینيگر شامل ارائه کمک مالي مستقیم به سازماند

 .جهاني است تا سرعت گسترش ويروس کاهش يابد

وره شیوع ر داشت جهاني دسازمان بهد ر خصوص عملکردولت بريتانیا دنکر د

هاي مالي اماتي نکیر قطع کمکاقد مي کرونا چیتت؟ موضع شما نتبت بهپاند

 به اين سازمان چگونه است؟
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تر ر يک سطح وسیعاشت جهاني و ده است که سازمان بهدولت بريتانیا علنا اعلم کردد

اشت عمومي رهبرو ارائه يک پاسخ بهد تا بتوانند حمايت قرار گیرند مورد سازمان ملل بايد

. گفتني است که از ملزمات ست گیرندقبال ويروس کرونا به در را د موثر و مبتني بر شواهد

ير پذاشتي که بسیار آسیبچنین پاسخي مشتمل است بر افزايش کارآيي ساختارهاو بهد

يه ، اتحاد25، گروه 3همچون گروه  المللي خود. بريتانیا به همکارو با شرکاو بینهستند

 امه خواهدملیتي اد هاو چنديگر نهادان ملل و داروپا، کشورهاو مشترک المنافع، ناتو، سازم

بر  بود . انجام اين امر شامل خواهده شودادتا به اين ويروس يک پاسخ جهاني محکم د ادد

 اشتيساختارهاو بهد پذير تا بتوانندهاو مالي مستقیم به کشورهاو آسیبتامین کمک

اشت جهاني المللي همچون سازمان بهدهاو بیننو نیز کمک به سازما ه سازندرا آماد خود

 .هندسرعت گسترش ويروس کرونا را کاهش د تا بتوانند

 ولت بريتانیا براي مقابله با اين ويروس وجودولت ايران و دهايي میان دآيا همکاري

 ؟اردد

ن ر آوردبه کنترل د . اين کشور تجربهاردنیا دايران تجارب بسیارو براو به اشتراک گذاشتن با د

 ن هستندادر حال انجام ديگران چه کارهايي درک اين امر مهم است که د. داردها را دبیمارو

ر ها با آنها دهاو همکارو بین کشورها و انجام هماهنگياماتي را براو يافتن زمینهو چه اقد

ر هاو ايران در حال رايزني با وزارتخانه. ما داندهادن مبارزه با اين بیمارو انجام دبودموثر

هستیم. اوايل سال  اردد ه براو همکارو متخصصان ما وجودهاو سازندهايي که روشحوزه

و و مالي به هاو مادو، اين سه کشور اروپايي يک بسته حمايتي شامل کمکجارو میلد

 .ندادر اختیار ايران قرار درونا دمیلیون يورو براو کمک به جلوگیرو از گسترش ويروس ک1ارزش 

ور ويزا را براي اتباع ايراني ر تهران، شرايط صدسفار  بريتانیا د 091۸ ر اسفندد

، «يت مقطعيودمحد»لیل اين ه داد. آنچنان که اين سفارتخانه توضیر دکرد ودمحد

اشته يت بردودگیري ويروس کرونا است. چه زماني اين محدتعلیق پروازها با همه

 ؟شد خواهد
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مات سازمان امور ويزا و مهاجرت بريتانیا، که زير مجموعه وزارت کشور است، مسئول ارائه خد

هاو مرزو، مسافرتي يتوداينکه اين سازمان به علت محد ر سطح جهان است. با وجودويزا د

مات نیست، اما وزارت کشور ه خدر به ارائر حال حاضر قادد ارندد اشتي که هنوز وجودو بهد

، سازمان ر حال نظارت و بررسي وضعیت است. به محض اينکه اوضاع تغییر کندهمچنان د

ر تهران ور ويزا دمت رساني مرکز صدمات و وضعیت خدخد ر موردو را ديدامور ويزا اطلعات جد

 .کرد اعلم خواهد

اثیرا  مخربي که شیوع اين ويروس بر ر ايران و تبه رغم شیوع ويروس کرونا د

هاي يکجانبه   ايران همچنان تحت تحريم  گذاشت، مردگي و سالمت مردزند

ابیري براي تجار  . کشورهاي اروپايي تدکشنده رن  ميگرايانه اياال  متحد

 ؟اندهيشیدارو و غذا با ايران اندضروري نکیر تجار  د

و به همین  و مواجه هستنده اقتصادم ايران با فشارهاو فزايندبريتانیا متوجه است که مرد

او با ايران حفظ هستیم تا توافق هسته ر حال همکارو با شرکاو خودعلت است که ما د

 ردهاو تجارو که بسیار موتا فعالیت آمد . اينستکس به وجودو اينستکس نیز فعال بماند شود

م از؛ تامین اقل ها عبارتندهايي از اين نوع فعالیت. نمونهل نمايدم ايران است را تسهینیاز مرد

ر همین راستا، ارو. دغذايي، محصوالت کشاورزو و د وستانه و مصرفي همچون موادبشرد

 هاو اروپايي و ايرانيسه کشور اروپايي )آلمان، بريتانیا و فرانسه( همچنان به تعامل با شرکت

 وستانه هستندز مکانیسم اينستکس براو انجام تجارت اقلم بشرده اکه مايل به استفاد

 .ادد امه خواهداد

هاي که انتقال پول ايران به کانال انیددهاي اينتتکس، شما ميبا توجه به ضعف

ور نیتت. آيا ان مقدمالي اروپايي نکیر اينتتکس و کانال مالي سوئیس چند

 ه؟ه شديشیدابیري براي رفع اين مشکل اندتد

. ما به است ات ما ذيل برجام پايبندو تعهدعنوان بخش کلیدبريتانیا همچنان به اينستکس به

امه اد و نیز همتاهاو ايراني خود ه با شرکاو فرانسوو و آلماني خودهاو فشردرايزني
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و براو حمايت از  دمانباقي مي که اين ابزار موثر و کارآمد تا اطمینان حاصل شود ادخواهیم د

و براو هاو بسیار زياد. ما تلشه قرار گیرداستفاد مورد تواندالملل ميتجارت مشروع بین

 .اده نیز انجام خواهیم در آيندايم و اين کار را دهادن اينستکس انجاام داجرايي کرد

ر ولت انگلیس دهاي ايرانیان، مواضع ديگر از نگرانيفارغ از موضوع کرونا يکي د

و آيا شما  ارداي دن چه نگاهي به توافق هتتهاي است. لندقبال توافق هتته

هاي تتلیحاتي علیه ايران يا تالش براي تحريم يدهايي نکیر تمدر طرحمشارکتي د

 اشت؟د اسنپ بک خواهید

تیم تا آن را حفظ هس ر تلش بسیار با شرکاو خودو ما د چشمگیر بود ستاوردبرجام يک د

 ر ازاوها دو تحريم و طرف ذينفع هستندر آن هر دنمايیم. برجام يک توافق متقابل است که د

. ما نداشته شدبرد ه بودنامه مشخص کردهايي که اين توافقيتودو ايران به محدپاو بند

تا  ادامه خواهیم داد اندهر اين توافق نامه باقي ماندهايي که دهمچنان به همکارو با طرف

ات به تعهد ، اما ايران نیز بايدامه تجارت با ايران يافت شودهايي براو پشتیباني از ادحلراه

يم تا ر برجام را فعال کرده د. ما مکانیسم حل اختلف طراحي شددذيل برجام بازگرد خود

 .ا شودتلش کنیم يک گشايش به سمت جلو پید

 2119ر سال يگر توافق ايران با غرب نکیر آنچه در خطر است و اگر يکبار دبرجا  د

 ي به کشورهاي اروپايي، افکار عمومي ايران نگاه بتیار بداز بین برود اتفاق افتاد

 ؟اردازه براي شما اين موضوع اهمیت داند. تا چهکرد ا خواهندپید

الملل از جمله کشور تر و بهتر بین ايران و جامعه بینيکنزدروابط  ما مشتاق هستیم تا شاهد

. ما شرايطي است که اين اتفاق بیفتد يپلماتیک ما ايجادهاو دف تلشبريتانیا باشیم. هد

ه ه کنیم نايم استفاداشتههاو گذشته در نتیجه توافقهايي که دمايل هستیم از موفقیت

اريم ف نیاز دن به اين هدها باشیم. آنچه براو رسیدافقن آن توشکست خورد اينکه شاهد

  توسط همه طرف ها، و نه فقط کشورهاو اروپايي، است. حسن نیت و تلش زياد

 


