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 :سخن ماه

 

مالیات خانه های خالی طرح  

 

 

صاد مجلسنايب رئیاخبار آمده بود كه  در سیون اقت سالمی س كمی در رابطه  شورای ا

ت ن عنوان کرده اند كه:طرح مالیات بر خانه. هاى خالى افزايش قیمبا مشكككمس مسكككم

 ن را متوقف مى كند.مسم

در كنار اقدامات  :باتوجه به اينمه مجلس ياردهم بنا دارد که نماينده محترم اظهارداشته

 تن، واكنش کوتاه مدتي نیز به افزايش قیمدرباره سككامان دهى بارار مسككم ،بلند مدت

مى ار بهترين یدر اين بارار و نوسكككانات بى طكككابطه و افسكككاراسكككی،ته نشكككان دهد، 

نه هائی اسكككت كه در اين واكنش هاى كوتاه مدت اسكككتهاده ار ظرفیت خا ابزارهابراى

جود دارد اما عرطكككه نمى شكككو د و به عنوان خانه هاى خالى مسرو  اسكككت.  كشكككور

اسككككتانداردهای بین المللی خانه های خالی ارائه و باره ادامه ارقامی در ایشككككان در

 اشاراتی فرموده اند . . . 

شككوم که ايشككان نیز همبون بیشككتر كارازاران  به هر روی نگارنده با پورش، باید یادآور

شده اند. شور در بیانات خود دچار قیاس مع الهارق  صادى ك شن  اداره امور اقت ریرا رو

، در كشورهايي شور ها چه ارتباطى با ايران داردصد خانه هاى خالى ساير كدر نیست

ن براساس نیار جامسه و با تامین مسم سیاست توسسه وكه در آنها منطق حاكم است 

، درحالى كه در ن انجام مى پذيردد و کم کیف  تقاطككا در بارار  مسككمتوجه به قدرت خري

ا برابر ب آغار نه تنها  نسنجیده و ن ارسیاست اقتصادى كشور در ب،ش مسمکشور ما 

 نه تنهافرآیند مربوط نیز  كم و كیفقدرت خريد و تقاطككككاى بارار نبوده اسككككت، نیارها و 
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دچار چنین کشكككور  درمورد نظارت نبوده، بلکه رها بوده اسكككت. وارنه ب،ش مسكككکن 

 وطسیتی نمی شد.

آنبه به تحقیق ار  رور روشن تَر است اينمه بنا به اعالم مقامات رسمى كشور بیش ار 

ك بانسككككه ملیون واحد مسككككمونى و ادارى خ تجارى خالى وجود دارد كه بنا به اعالم 

تومان  ٠٠٥١١ن ار  قرار مترى ت آنها درتهرامركزى جمهورى اسككككالمى متوسكككك  قیم

ست صادى نیارمندان يا به طوركلى بار ار ا . رقمی که با متوس  قدرت خريد يا توان اقت

 .، به هیچ روى هم،وانى نداردکشور بالهسس مسمّن

سى نه تنها خالى ار فايده نیس سا شاره به يك نمته ا ه ار اهمیت ويژه ت، بلمدر اينجا ا

ن اين كه حاصس يا برآيند سیاست نا راست اقتصادى كشور در ب،ش برخوردار است و ا

نه   يا حبس هزي میلیارددالر )به نرخ هر دالر  ٠١١رقمى در حدود بر   مسككككمّن، رمین ایر 

، ار مترمربع متوسكككك  هر واحد خالى ٠١١ با درنظر ارفتن دسككككت کم  تومان و٠٠١١١

 .شده است كشور منابع مالى

شود به  یمسمونى اعم ار مسمون واحدهاى اراما اينمه  و و خالى با يد مالیات ارفته 

جز برخى اشككك،اا يا  ،آن م،الهتى باشكككد باپوشكككیده یا  كسكككى برنظر نمى رسكككد 

ر ا كه بر اثر قوانین پیبیده غیر شها  تهسر پذير  مالیاتى دچار وسوسه فرار موحرانی

 .پرداخت مالیات مى شوند

 شكككوم که پیبیده كردن انجام هر یادآور با وجوداین هرچندکه تکرار مکرر اسكككت اما باید

اممان ايجاد و استرش فساد  ورود به درواره فراهم ساری رمینه وکشور امرى ار امور 

 فراایر و همه جانبه است.

واحدها  ظر اخذ مالیات ار کلیههد  مورد نراسكككت ترين و سكككهس ترين راه رسكككیدن به 

باید مالمین اين واحدها و  می باشديا خالى  یاعم ار مسمون ،تجارىخ، ادارىمسمونى

ک خویش كال مملف به پرداخت ت رور و نه منطقه یی ملقیم براساس درصدى مسیین ار

 ت شوند .مالیا
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انتقال امالك قیمت  منطقه یی   روشككككن نیسككككت به كدامین برهان در نقس و در اینجا

م،س اجرا و دسككككت یابی به فلسككككهه مالیات براررش  ؟ واقسیتی کهاعمال مى شككككود

 افزوده است.

طواب   ستاجران  ست كه مالیات اجاره بهاى دريافتى مؤجرين ار م شن ا خود  البته  رو

 ت امالك ندارد.به مالیارا دارد و ارتباطى 

در پايان الرم مى دانم در باره تسیین تملیف واحدهای مسككموني خالي نیز يادآور شككوم 

رئت و داليس بسیار بیشترين ب،ش ار واحدهای خالى به ويژه واحدها ى لوکس كه به ج

ر فاقد بارارمى باشكككند لذا روشكككن اسكككت كه اينگونه واحدها که داراى هزينه مسكككتم

، منطقى ترين راه رهائی  ار مشمس مربوط آن است سرسام آور ساالنه نیز مى باشند

ها واحدهاى در اختیار را به  بانک كه دست كم دولت، موسسه هاى وابسته به دولت و

به فاقدين  به شكككرط تملیك طوالنى مدت، ترجیحابه صكككورت اجاره و ت تمام شكككده قیم

ار مشمس واحدهاى خالى در اختیار   ريرا جز اين راهى براى رهائی ن وااذار كنند.مسم

                                                    دولت وجود ندارد.

 ** * 

 اخبارکوتاه اقتصادی

 اخبارکوتاه اقتصادی اتاق ها

 اخبارکوتاه اقتصادی ایران، بریتانیا و جهان

 اخبارکوتاه اقتصادی اتاق ایران و انگلیس

 برازاری جلسه هیات مدیره اتاق ایران و انگلیس

 انگلیسیکصد و نود و چهارمین جلسه هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی و صنایع و معادن ایران و 

روز سه شنبه سوم تیر ماه در محل دبیرخانه اتاق با حضور خانم ها فیروزه  30:00راس ساعت 

مزدا و مرضیه ابراهیمی، و آقایان دکتر امیرهوشنگ امینی، جعفر ذره بینی، مهندس علی حمزه 

ر و دکتنژاد، تشکیل و برگزار گردید. در این جلسه جناب آقای حاج آقا میرمحمدصادقی در قرنطینه 

 علیمردان شیبانی به دلیل غیرمترقبه ای عازم همدان شده بودند و در جلسه حضور نداشتند.
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در این جلسه نخست اخبار اقتصادی مالدله و دکتر امیین به تفصیل درباره علل نوسان قیمت ارز 

 بیاناتی ایراد کدر، سپس گزارش کارکرد اتاق در خرداد ماه ارائه شد. 

هیات مدیره و برنامه و بودجه سال جاری اتاق، عنوان مجمع، مطرح و مورد تائید پس از آن گزارش 

 قرار گرفت. سپس صورت های مالی نیز مطالعه و تائید شد.

پیشنهادات تشکیل شورای مشورتی هیات مدیره و روسای کمیسیون ها مطرح و قرار شد در 

 جلسه آتی درباره آن اخذ تصمیم شود. 

ست بازگشت وام قرض الحسنه که برای خرید محل اتاق از سوی مهندس در پایان نامه درخوا

 خاموشی دریافت شده بود، عنوان و قرار شد سریعاً مورد اقدام قرار گیرد.

 انگلیس تسویق برازاری مجمع عمومی عادی ساالنه اتاق ایران و

حضور در به مبنی بردعوت اعضاءاتاق آگهی منتشره در روزنامه اطالعات  براساس دعوت کتبی و

تیرماه در اتاق تهران  42سه شنبه  30راس ساعتمجمع مقرر بود ، جلسه مجمع عمومی اتاق

از برگشت" ویروس کرونا  ، به سبب ضرورت رعایت ضوابط برحذرماندن از بیماری ناشیشودبرگزار 

 رسانی  موکول به اطالعآن  محدد لغو وبر گزاری برگزلری مجمع  خشنامه اتاق ایران"براساس ب

 .آتی شد 

 برازاری جلسه های ماهانه کمیسیون ها

ز و پتروشیمی ی کمیسیون نفت و گای ماهانهجلسه میسیون نهت و اار وپتروشیمی:ک

با شرکت آقایان محمدرضا احمدی  41/00/3111 یکشنبه  30:00 س ساعتأهمچون ماه گذشته  ر

ور، امیرحسین پژوهی، مهدی پناهی، خداقلی حاجی حسینلو، محمدحسن دیده ،مهران پارسیان

 به صورت مجازی برگزار شد. مهدی نوروزی، رضا مهدوی، و مهدی رضائی

ی نفت و گاز و پتروشیمی و اثرات شیوع این جلسه نخست آخرین اخبار و اطالعات در زمینه رد

مبادله شد. تحوالت اقتصادی و نوسانات شدید نرخ  های اقتصادی و بازرگانیویروس کرونا بر فعالیت

 گرفت. اعضا گو قرار های دولت و تغییرات در واردات کاال مورد گفت وارز طی یک ماه گذشته و طرح

مقررات واردات و صادرات و نحوه تخصیص ارز گله مند  بی وقفه قوانین و کمیسیون کال از تغییرات

 یبارهو مذاکرات اتاق تهران و دولت در آخرین تمهیدات یبارهدرور دیدهمهندس  آقای بودند. در پی

آن  پس از قوانین و مقررات صادرات و واردات و ثبات نرخ ارز به آگاهی اعضاء کمیسیون رساندند.
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گزارش کوتاهی در خصوص تمهیداتی  ،دبیر کمیسیون نایب رئیس و ،مهندس مهدی نوروزیآقای 

 ی نفت و گاز و پتروشیمی انجام پذیرفته بیاناتی ایرادکه برای برگزاری سمینار یک روزه در حوزه

آمدگویی به عضو و قرار شد پس از رفع خطر کرونا سمینار برگزار شود. در ادامه ضمن خوش کردند

شرکت بازرگانی یاقوت کویر خاوران،  مدیرعامل ،جدید کمیسیون، آقای مهندس مهران پارسیان

، در پایان .درخواست شد شرکت و زمینه فعالیتشان را برای آگاهی اعضای کمیسیون معرفی کنند

مور اقتصادی و مراودات آقای مهندس رضا مهدوی قرار شد به منظور تسهیل ا به پیشنهاد بنا

ی کمیسیون ی آیندهجلسهتشکیل کارگروهی متشکل از اعضای کمیسیون در دستور بازرگانی 

 .قرار گیرد

جلسه ماهانه کمیسیون بازرگانی، صنعت  :های نوینآوریكمیسیون بارراانی، صنست و فن

ه ب، بناتیرماههای نوین آوریو فن

-سااه 30:10روال رأس ساااعت 

با حضااااور  30/00/3111شاااانبه 

ها زهرا نقوی و نساااااااااایم خانم

توکل و آقایان علیرضااااا مناقبی، 

ین یرحسااااا م لی  ا ع هی،  پژو

نااژاد، ساااااایاادرضاااااای حااماازه

سااایداصااافهانی، محمدساااعید 

ضاااارابیااان، محمااد اخوان جم و 

 .مهدی رضائی دبیرکل اتاق ، در محل اتاق تهران تشکیل و برگزار گردید

 طبق دستور جلسه  ابتدا  اخبار اقتصادی  روز مبادله شد.

اقدام درزمینه بررسااای  وضاااع وگو و ی ساااال جاری کمیسااایون، گفت ی، برنامه در ادامه درباره

 موجود، مسائل و مشکالت

سایت  و صمیم شد. درپی در زمینه تجهیز  ارائه پیشنهاد درخصوص چگونگی برون رفت ازآن اخذ ت

 اتاق به نمایشگاه مجازی برای استفاده اعضاءعالقمند.



 
 

 
 

 3111 ماه ویژه تیر 301 خبرنامه شماره
انیا و ، بریته اقتصادی ایرانیس و بریتانیا و ایران اخبارکوتاانگلایران و  خبررسانی ،اخبار کوتاه اتاق های سخن ماه، فهرست مطالب:

 گزارش ویژه جهان،

 
 

6 
 

برای درپایان درخواسااات عضاااویت آقای مهران پارسااایان، مدیرعامل شااارکت یاقوت کویر خاوران 

غضویت در کمیسیون مطرح گردید و موردموافقت قرار گرفت.ضمنا توافث شدمنشور رفتاری اعضاء 

گروه مجازی کمیسیون در واتسپ در فواصل زمانی مشخص، به اشتراک گذاشته شود.جلسه در 

 پایان یافت. 30:00ساعت 

کمیسیون ی ی ماهانههاجلس ساختمان: برنامه ریزی شهری،اردشگری و نمیسیوک

با حضور  31/00/11شنبه ، سه30:00ساعت رأس ریزی شهری، گردشگری و ساختمان برنامه

خوار، محمدرضا قائدی، احمدعلی کیانیان، اکبر خدابخشی، علی غمزهرا نقوی و آقایان علی خانم

  مجید محمدخانی و ، مهدی رضائی دبیرکل اتاق در محل دبیرخانه اتاق تشکیل و برگزار گردید.

طبق دستور جلسه، نخست 

در  ترجیحاً  اخبار اقتصادی روز،

حوزه گردشگری و ساختمان 

مبادله و به برخی مشکالت 

این بخش اشاره  موجود در

ثرات کرونا در اشد. در رابطه با 

ن تریبخش گردشگری که بیش

-بینی میدمه را دیده، پیشاص

نیز  4043شود در سال 

 ثیر قرار گیرد.م تحت تأی به علت تغییر رفتار مردگردشگر

روز دوشنبه  32:00ساعت رأس  کمیسیون غذا و دارو یماهانه یجلسهكمیسیون غذا و دارو: 

پگاه انتظار و آقایان علیرضا مناقبی، محمود توتونچیان،  ها مژده رضانیا و، با حضور خانم04/00/3111

، دبیرکل مهدی رضائی ، ویاسر قاسمی، عطاءهللا میرمعینی، محمدعلی موثقی، محمد معماری

 اتاق تشکیل و برگزار گردید. یاتاق، در محل دبیرخانه

در ارتباط با  ویژهی غذا و دارو بهبر اساااس دسااتور جلسااه، نخساات اخبار اقتصااادی روز در حوزه

لیس در دوران کرونا به تفصاااایل خانم رضااااانیا از کمبود امکانات اولیه در انگ انگلیس مبادله شااااد.

 رد.کاتی ایراد نبیا
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ی ضاااارورت سااااپس درباااره

ی مطالب آموزشی مفید ارائه

وگو و مقرر برای اعضااااا گفت

ی بعد، هر شااااد از جلسااااه

جلساااااه یکی از اعضاااااای 

کمیساایون، خودش یا یکی از 

باره ی مدیران شاااارکتش، در

موضاااوعی که برای ساااایرین 

مورد نیااز اسااااات، مطاالبی 

در  آموزشاااای ارائااه نمااایااد.

مرداد ماه برگزار  0ی بعدی کمیساایون که در روز در جلسااهاظهار داشااتند  آقای توتونچیان ،پاساا 

دعوت خواهند کرد در رابطه با مسااایل مالی مطالب  خودشااانمدیر مالی شاارکت  خواهد شااد، از

 یجلسااه آقای دکتر قاساامی نیز اعالم آمادگی کردند در مفیدی به کمیساایون ارائه نمایند .ضاامناً 

شد  د الملل و مالکیت معنوی مطالبی ارائه دهند.شهریور ماه در رابطه با حقوق بین ر پایان توافق 

برگزار  30:00 ساااعتس أاول هر ماه ر یکمیساایون در سااال جاری دوشاانبهی جلسااات ماهانه

 پایان یافت. 30:00جلسه رأس ساعت  دد.گر

 

 اخبارکوتاه اقتصادی ایران:

 خ  فقر تهران در عرض دوسال تقریبا دوبرابر شده است

 :3111تیر, 43شنبه, 

های مجلس گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور منتشر کرده است. بر اساس این مرکز پژوهش

بیکاری و ضااریب جینی همه در هشاات سااال گذشااته ساایر صااعودی گزارش خط فقر، نرخ تورم، 

هزار تومان برای یک خانواده چهارنفره  000خط فقر متوسط کشوری در ایران از ماهیانه  .اندداشته

رساایده اساات. خط فقر در تهران نیز از یک میلیون  1۹به دو میلیون تومان در سااال  3110در سااال 

 .هزار تومان رسیده است 000و به چهار میلیون  10تومان در سال 
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هزار تومان و خط فقر شهر  000خط فقر متوسط کشوری اندکی کمتر از یک میلیون و  10در سال 

سال خط فقر در  000تهران دو میلیون و  ست که در عرض دو  ست این بدان معنا هزار تومان بوده ا

 .تهران تقریبا دوبرابر شده است

های مجلس منتشاار شااده اساات. بر اساااس این گزارش مرکز پژوهشترین گزارش این آمار در تازه

رسیده است.  11درصد در سال  3۹،2به  10در سال   درصد 30نرخ فقر کشوری از کمی بیشتر از 

 .است 11تا  10این باالترین نرخ فقر کشوری از سال 

 12، 1۹ تا 10:این گزارش همچنین تصااریک کرده که درآمد ساارانه کشااور از سااال درآمد سككرانه

 .حدود یک سوم کاهش داشته است 10درصد کاهش و قدرت خرید هر ایرانی نسبت به سال 

، اندکی بیشتر از هفت میلیون تومان بوده، این 3110در حالی که درآمد سرانه هر ایرانی در سال 

 سیر درآمد سرانه در این .هزار تومان سقوط کرده است ۹00به چهار میلیون و  1۹درآمد در سال 

حدود یک میلیون  10که درآمد سرانه نسبت به سال  10ها همواره نزولی بوده غیر از سال سال

درصدی  ۹به بعد رشد اقتصادی  11بر اساس این گزارش اگر از سال  .تومان افزایش داشته است

 .بازگردیم 3110تحقق یابد، شش سال زمان نیاز است تا به سطک درآمد سال 
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صادی شد اقت سال شمرکز پژوه:ر صادی ایران از  شد اقت سط ر های مجلس در گزارش خود متو

های اخیر بسیار نوسان را نزدیک به صفر اعالم کرده است. این نرخ همچنین در سال 1۹تا  3113

رسیده و در  10درصد در سال  31به حدود  13داشته و مثال از حدود منفی هشت درصد در سال 

بینی نرخ رشاد اقتصاادی برای پیش .ساقوط کرده اساتدرصاد  1مجددا به حدود منفی  1۹ساال 

 .حدود سه درصد است 3200، حدود منفی شش درصد و برای سال 11سال 

درصد  40های مجلس متوسط نرخ تورم بلندمدت اقتصاد ایران را نزدیک به :مرکز پژوهشنرخ تورم

درصااد بوده  4،2، 403۹اعالم کرده اساات. این در حالی اساات که متوسااط نرخ تورم دنیا در سااال 

 .است. ایران پس از ونزوئال، زیمبابوه و آرژانتین باالترین نرخ تورم را دارد

سال  ساس این گزارش نرخ تورم نقطه به نقطه در  شتر از 1۹بر ا ست.  00، کمی بی صد بوده ا در

سال  ست 3111این باالترین نرخ تورم از  شامیدنیتورم نقطه به نقطه خوراکی .تا کنون ا ها ها و آ

 .درصد بوده است ۹0،1، 1۹در سال 

شاخص قیمت کاالها را در پایان هر ماه نسبت به ماه سال گذشته  نقطهبهدر محاسبه تورم نقطه

میانگین موزون قیمت سااابد خانواره به ) 11برای مثال، شااااخص قیمت اردیبهشااات  سااانجد.می

 .مقایسه شود 1۹شاخص قیمت مدت مشابه سال قبل، یعنی شاخص قیمت در اردیبهشت 

نان و مرکز پژوهش:نرخ بیکاری تان، جنساااایت، جوا های مجلس نرخ بیکاری را به تفکیک اساااا

درصد باالترین  3۹،1ها کرمانشاه با بر این اساس در میان استان .التحصیالن اعالم کرده استفارغ

 30،1خوزساااتان با درصاااد و  31،2نرخ بیکاری را دارد. پس از آن اساااتان چهار محال و بختیاری با 

ها نرخ بیکاری زنان در اکثر استان .درصد است 34،4نرخ بیکاری در استان تهران  .درصد قرار دارند

های خراسااان شاامالی، زنجان و بساایار بیشااتر از مردان و گاه تا دو برابر آن اساات. تنها در اسااتان

 .همدان نرخ بیکاری زنان اندکی کمتر از مردان است

درصااد در  11های مجلس ایران، ضااریب جینی از اس گزارش مرکز پژوهش:بر اسااطككریب جینی

سال  20،1به  3110سال  صد در  ست:  11در ست. در این گزارش آمده ا سیده ا صعودی »ر روند 

سال  صد فقیرترين جمعیت از  صد ثروتمندترين به ده در سبت ده در شان  3114ضريب جینی و ن ن

صادی منفی و تورم باالی  دهنده افزايش قابل توجه نابرابري و شكاف اجتماعی در نتیجه رشد اقت

شااخصای اقتصاادی برای  ضاریب جینی یا شااخص جینی «.ها بوده اساتاقتصااد طی اين ساال
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محاسااابهو توزیع ثروت در میان مردم اسااات. باال بودن این ضاااریب در یک کشاااور معموالً به عنوان 

 .شوددر این کشور در نظر گرفته می شاخصی از باال بودن اختالف طبقاتی و نابرابری درآمدی

 برابری مصر  انرژی ایران و آلمان

 اوغلو، کارشناس نفت و انرژیدالغا خاتین

ست، مصر  انرژی دو کشور  صاد آلمان ا صاد ایران تقریبا یک دهم اقت در حالی که اقت

و  غل ار انرژی در ایران به خاطر مدیریت  تقریبا به یک انداره اسكككتل البته ب،ش بزرای

 .رودوری پایین در همان مرحله تولید و توریع ار بین میبهره

اگزا » 34.12گوید ایران در سااال گذشااته میالدی پی در گزارش جدید ساااالنه خود میشاارک بی

 2.1میلیارد بشااکه معادل نفت خامه انرژی مصاارف کرده که نساابت به سااال قبل آن  4.30« )ژول

  .دهددرصد افزایش نشان می

درصااد بوده که دو برابر  1.4سااال گذشااته  30متوسااط رشااد مصاارف ساااالنه انرژی در ایران طی 

سال  30متوسط رشد مصرف جهانی است؛ در حالی که متوسط رشد اقتصادی ساالنه ایران در 

 .المللی و مرکز پژوهشهای مجلس تقریبا معادل صفر بوده استگذشته بنابر آمارهای بین

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/a-53885120
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شمار مانند آمریکا، چین، هند، روسیه، ژاپن و کانادا مصرف انرژی باالتری تنها چند کشور انگشت 

اند و مصاارف انرژی در جمهوری اسااالمی تقریبا با کره از ایران طی سااال گذشااته میالدی داشااته

سه و جنوبی، ژاپن و برزیل برابری می شرفته مانند بریتانیا، فران شورهای پی سیاری از ک کند و از ب

 .الف چشمگیری باالتر استایتالیا با اخت

ساالنه  صرف انرژی در ایران به از بین رفتن  میلیارد متر مکعب  31علت بخش مهمی از باال بودن م

های گاز در همان مرحله تولید، راندمان بساااایار پایین بخش صاااانعتی، خودروها، همچنین نیروگاه

تولیدی ایران و بیشااتر از این  درصااد برق 30درصااده، و از طرفی اتالف  1۹برقی حرارتی ایران )زیر 

میزان گاز تولیدی در مرحله انتقال و توزیع اساااات که این موضااااوعات ربطی به مردم و فرهنگ 

 .استفاده از انرژی آنها ندارد، اگرچه مصرف انرژی بخش خانگی ایران نیز بسیار باال است

شرکت بی ساس برآورد  سی بر ا صرف انرژی ایران از محل ا 11.0پی  صد م سیلی نرژیدر های ف

است که تقریبا یک سوم آن سهم نفت و دو سوم سهم گاز و مقدار اندکی نیز زغال سنگ است. 

ای روی هم رفته های تجدیدپذیره و هسااااتههای آبی و انرژیهای پاک )تولید برق از نیروگاهانرژی

 .درصد سهم در کل مصرف انرژی ایران دارند 4.0تنها 

اکساااید کربن در ایران طی ساااال های فسااایلی، میزان تولید دیبه خاطر مصااارف باالی ساااوخت

 گازهایمیلیون تن بوده و جمهوری اسااالمی در هفتمین جایگاه بزرگترین تولیدکننده 010گذشااته 

 30ای در ایران طی میزان رشاد سااالنه تولید گازهای گلخانه .ه اسات ای جهان قرار گرفتگلخانه

 .برابر متوسط جهانی بوده است 4.0درصد، یعنی تقریبا  4.0سال گذشته 

شرکت بی:صنست نهت و اار ایران شکه ذخایر  300.0گوید ایران با پی میزارش  میلیارد ب

درصاادی در کل ذخایر نفت جهان دارد. متوسااط تولید روزانه نفت،  1نفت قابل اسااتخراج سااهمی 

شته میالدی  سال گذ سال  1.0میعانات و مایعات گازی ایران در  سبت به  شکه بود که ن میلیون ب

 1.۹میلیون بشکه بود که  0باالی  4031درصدی داشت. این رقم در سال  40افتی نزدیک  403۹

 .انات و مایعات گازی بودمیلیون بشکه آن نفت خام و بقیه میع

ساس برآورد اوپک، تولید نفت خام ایران از  سال  1.۹بر ا شکه در  به زیر دو میلیون  4031میلیون ب

صادرات روزانه نفت و میعانات گازی ایران نیز از  ست.  سیده ا شته میالدی ر شکه در ماه گذ  4.0ب
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دهد ایران پی نشان میبیآمارهای  .هزار بشکه سقوط کرده است 400میلیون بشکه به حدود 

 .پارسال روزانه بیشتر از دو میلیون بشکه مصرف نفت و میعانات گازی داشته است

درصاادی در کل ذخایر  30تریلیون متر مکعب، سااهمی باالی  14در خصااوص گاز، ایران با دارا بودن 

 .ته استمیلیارد متر مکعب تولید گاز داش 422پارسال ایران کال بیش از  .گازی جهان دارد

درصااد رشااد  20برخالف افت تولید و صااادرات نفت ایران، صااادرات گاز جمهوری اسااالمی پارسااال 

میلیارد متر مکعب رسااایده اسااات. بیش از نیمی از این میزان، به عراق و  31داشاااته و به نزدیک 

 .دهددرصد رشد نشان می 4.2بقیه به ترکیه صادر شده است. تولید گاز ایران نیز 

 4ای از کل انرژی مصاارفی ایران در سااال گذشااته تنها سااهم برق هسااته:ایرانصنست برق 

های اما با بارندگی .دهم درصاااد )دو هزارمه بوده و طی ساااالهای گذشاااته تغییری نکرده اسااات

درصدی تجربه کرده که طی بیش از یک  301پارسال، تولید برق از نیروگاههای آبی رشدی باالی 

سااابقه اساات. علت رشااد تولید برق از نیروگاههای آبی، احدای ساادهای جدید دهه گذشااته بی

های گذشاااته ظرفیت نامی بخش دهد طی ساااالنیسااات و آمارهای وزارت نیرو نیز نشاااان می

های پارسااال علت اصاالی رشااد این بخش، بارندگی .های آبی تغییر چندانی نکرده اسااتنیروگاه

ها و خسارات سنگین به مناطقی از کشور شد، اما همزمان بوده که موجب سرازیر شدن سیالب

 .سدهای کشور را نیز پر کرد

درصااد افزایش داد، اما سااهم  34.3ایران همچنین تولید برق از منابع تجدیدپذیر را پارسااال بیش از 

 .م بسیار اندک استانرژیهای تجدیدپذیر در کل انرژی مصرفی ایران هنوز ه

، تولید 3200ها اعالم کرد تا سااااال ای و برچیده شاااادن تحریمایران همزمان با توافق هسااااته

رسااااند، هزار مگاوات می 0برابر کرده و به  20های تجدیدپذیر )بادی، خورشااایدی و غیرهه را انرژی

 .ر نیز نشداما پیشرفت بسیار اندکی داشت و حتی سطک تولید طی پنج سال گذشته دو براب

تراوات ساااعت آن از  0.0تراوات ساااعت رسااید که تنها  131کل تولید برق ایران پارسااال به نزدیک 

درصد رشد داشت، در حالی که  3.2ل تولید برق ایران در سال گذشته تنها ک .منابع تجدیدپذیر بود

اند اگر دهدرصااد اساات و مقامات ایران امسااال هشاادار دا 0رشااد مصاارف ساااالنه برق ایران حدود 

شد شی مواجه خواهند  صرف برق را کاهش ندهند با خامو صد برق ایران در  ۹1تقریبا  .مردم م در
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درصااااد نیز از  30نیروگاههای حرارتی با مصاااارف محصااااوالت نفتی، گاز و زغال ساااانگ و کمتر از 

 د.شونیروگاههای آبی تولید می

 اخبارکوتاه اقتصادی بریتانیا:

 ورارت توسسه بین المللی تصمیم دولت در خصوا ادغام

 در

 ورارت خارجه انگلیس

بوریس جانسااون نخساات وزیر انگلیس به گزارش سااایت معاونت دیپلوماساای وزارت امور خارجه ، 

شاره به تغییر سیاست  2020ژوئن  30روز سه شنبه  در سخنرانی در پارلمان این کشور ضمن ا

این کشااور در حوزه تجارت خارجی اظهارداشاات که قرار اساات وزارت توسااعه و تجارت این کشااور 

(DFID) در وزارت خارجه (FCO) ادغام شود.  

های انهبا این اقدام وزارت خ»: جانساااون در بیانیه مکتوب خود در این زمینه چنین اساااتدالل نمود

دیپلماسااای و تجارت در یک وزارت جدید ادغام شاااده و تالش های بین المللی بریتانیا را یکپارچه 

 The) موسوم به« وزارت امور مشترک المنافع و توسعه»خواهد ساخت. این وزارت جدید با عنوان 

Foreign, commonwealth and Development Office)  ه 3111)شاااهریور  4040از ماه ساااپتامبر

 کارش را آغاز و زیر نظر وزیر خارجه خواهد بود. این ادغام فرصتی را در اختیار بریتانیا قرار خواهد 

 

شیوع کرونا خارج می ست گروه داد تا در حالی که از تأثیرات  و اجالس اقلیمی  1شویم و برای ریا

COP26 ی بین المللی برجا شویم،انگلستان تأثیر و نفوذ بیشتری بر عرصهدر سال آینده آماده می

بگذارد. وزیرخارجه از قدرت بیشاااتری برای تصااامیم گیری در زمینه اختصااااص کمک ها منطبق بر 

هایی برخوردار خواهد شد اولویت های خارجی بریتانیا، بهره منده از مهارت ها، تخصص ها و زمینه

 «.استکه تاکنون شهرت کشور ما را بعنوان رهبر توسعه بین المللی بدنبال داشته 

سون در این سخنرانی افزود /. % از در 1است که حدود  1بریتانیا تنها کشور گروه  » :بوریس جان

کند و دولت نسبت به این هدف متعهد است و آن را آمد ناخالص خود را صرف توسعه در خارج می

یی قانونی ساااخته اساات. این دقیقا همان موضااوعی اساات که ما باید بخاطر آن همه توان و دارا
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ملی خود از جمله بودجه کمک ها و تخصص خود را بسیج نماییم تا منافع بریتانیا و ارزشهای آن را 

در خارج تأمین کنیم و بهترین ابزار ممکن برای این کار این اساااات که وزارتخانه جدید متصاااادی 

های پیش رو در این زم یا جهت بهره برداری از فرصااااات  تان های نفوذ بری کارگیری همه ابزار نه ب ی

  «.باشد

 های زیادی را در محافل سایاسای و رساانه ای این این اقدام نخسات وزیر انگلیس مناظره

کشااااور از احزاب و گروههای مختلم دامن زده و مخالفین و موافقین آن در بین هردو حزب 

 .نسبت به آن نظرات خود را ابراز داشته اند

 1960و تأساااایس آن به دهه  وزارت توسااااعه و تجارت انگلیس سااااابقه دیرینه ای دارد 

گردد که در آن زمان حزب کارگر با ادغان دو بخش همکاریهای فنی و بخش سیاسی بازمی

نافع و مسااااتعمرات  خارجی و مشااااترک الم که درون وزارت روابط  خارجی  های  مک  ک

ید،   وجود جد ها در وزارت  غام آن ند بخش دیگر دولتی و اد یک چ با تفک ند همراه  داشاااات

 (Ministry of Overseas Development) را با عنوان وزارت توسااااعه خارجیوزارتخانه ای 

با پیروزی محافظه کاران این  1974تأساایس نمود. اما این وضااعیت دیری نپایید و در سااال 
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وزارت باردیگر در وزارت خارجه ادغام گردید هرچند یک وزیر مشاور زیر نظر وزیر خارجه بر آن 

 نظارت می نمود. 

با روی کارآمدن حزب کارگر، یک بار دیگر بخش توسااعه و کمک های  3111سااالسااپس در 

این وضعیت  3111بین المللی از وزارت خارجه تفکیک شد اما با انتخاب خانم تاچر در سال 

تغییر یافت باردیگر ادغام شاااادند. مجددا با پیروزی تونی بلر و گوردون بروان از حزب کارگر 

سال  شته  ، باردیگر3111جدید در  شد که تاکنون ادامه دا وزارت توسعه بین المللی ایجاد 

 .است

 میلیارد پوند 1.11ه و 4030میلیارد پوند ) 1130 بودجه این وزارت خانه در سال های اخیر بین

دهم درصد از  1میلیارد پوند بوده است که معادل  4134 نیز حدود 4030ه و در سال 4032)

 .می داده استدرآمد ناخالص بریتانیا را تشکیل 

  در سالهای اخیر انتقاداتی نسبت به عملکرد این وزارتخانه مطرح شده است و برای مثال

سرزمین صرف آن و تقلب هایی در بخشی از  سوء م های تحت قیمومیت اتهامات همچون 

این کشور ویا انتقاداتی مانند اینکه، مصرف این کمک ها در امور سطحی مانند سوادآموزی 

ره وری زنان و جلوگیری از افزایش جمعیت در افریقا و غیره بوده است که هیچ و افزایش به

 .تأثیری در بهبود رفاه و توسعه جوامع مورد نظر نداشته است

  سون نخست وزیر انگلیس در صمیم جدید بوریس جان هرچند بطورطبیعی باید انتقادات از ت

می رسااااد که در دوره جدید این  این زمینه باید بر محور خطوط حزبی دور بزند اما به نظر

وضااعیت کمکی تفاوت کرده اساات و برای مثال مقامات سااابق حزب محافظه کار از جمله 

دیوید کامرون نخسااات وزیر قبلی از این اقدام انتقاد کرده اسااات. کامرون در اظهارنظری در 

ست می»توییتر در این زمینه گفت:  صرف نخست وزیر در سبت به   1گوید که حفظ تعهد ن

ها، پیشاااابرد جهان امن تر و نفوذ بریتانیا دهم درصااااد از درآمد بریتانیا باعث نجات انسااااان

 «.شود اما ادغام وزارت توسعه بین المللی با وزارت خارجه یک اقدام اشتباه استمی

  مانی که خود ز چل  ندرو می له ا کار از جم ظه  حاف مات ساااااابق حزب م قا نه م در این زمی

سع سئولیت هدایت وزارت تو شتن مقاله ای م ست با نو شته ا ه بین المللی را برعهده دا

در بحبوحه بحران شاااایوع DFID از بین بردن»این اقدام جانسااااون را تخطئه کرد و گفت: 
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جهانی و وخیم کرونا یک اشاااتباه فوق العاده اسااات. این درحالی اسااات که بانک جهانی 

در جهان در آساااتانه  میلیون انساااان دیگر 300هفته گذشاااته پیش بینی نمود که بیش از 

 .«گرسنگی قراردارند

  در درون حزب کارگر بطورطبیعی وضاااعیت انتقادی شااادیدتر بوده اسااات. تونی بلر که خود

بوده است در اظهارنظری ضمن اشتباه و غیرعادی  3111مؤسس این وزارت خانه در سال 

اهداف » تونی بلر افزود: «. کامال نگران کننده اسااااتاین تصاااامیمی» خواندن آن گفت: 

های جدید برای منافع راهبردی اساااتراتژیک ادغام دیپلماسااای و توساااعه وتمرکز بر زمینه

 «.نیز انجام شود DFID توانست بدون از بین بردنبریتانیا می

 ( ه 4040ژون  3۹هیالری بن وزیر توسعه بین المللی حزب کارگر در مطلبی در روزنامه تایمز

ل یک عقبگرد اساات به موقعیت بین المللی بریتانیا نوشاات: از بین بردن این وزارت مسااتق

ضربه خواهد زد. این وزارت در سراسر دنیا از اعتبار جهانی برخوردار شده است و اظهارات 

 .«نخست وزیر نشان می دهد که وی شناختی از کار این وزارت ندارد

  اقدام جانسون از طرف دیگر افراد غیرحزبی و متخصص حوزه توسعه بین المللی نیز از این

سابق این وزارت در دولت جان میجر  سر جان ریکر معاون ثابت  انتقاد کرده اند و برای مثال 

که بطور معمول یک فرد حرفه ای و غیر  4004تا  3111و سااااپس از سااااال  3111پیش از 

ادغام وزارت توسااعه بین المللی با  » :باشااد، در این زمینه اظهارداشااته اسااتحزبی می

اکنون زمان از دسااات رفتن قدرت نرم بریتانیا  .ه یک تصااامیم وهم انگیز اساااتوزارت خارج

 «.نیست

  صاااارف نظر از محتوای این انتقادات که بطورعمده نگران از دساااات رفتن نفود و قدرت نرم

ها مدنظر بوده بیشااتر به باشااند، آنچه تاکنون در این جابجاییبریتانیا در عرصااه جهانی می

ضوع بازمی ساختن گردد کاین مو سعه ای در یک وزارت جدید و دور  ه تفکیک کمک های تو

آن از وزارت خارجه، شائبه اهداف سیاسی و امنیتی را از این کمک دورساخته و قدرت نرم 

اسات و ادغان آنها باعث تخریب اعتبار این کمک ها و در  و نفوذ جهانی انگلیس را افزایش 

 .نهایت وجهه بریتانیا خواهد شد
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 می رساد بوریس جان تحت تأثیر عوامل و دالیل زیر دسات به چنین اقدامی زده  اما به نظر

 :است

نخساااتین عامل، خطوط حزبی و سااانت محافظه کاری اسااات که در این زمینه مؤثر بوده  .3

هرچند برخی مقامات گذشته حزب مانند دیوید کامرون با آن مخالفت کرده اند  –است زیرا 

شود و حزب محافظه رت متعلق به حزب کارگر تلقی میوزارت توسعه بین المللی یک وزا –

کار همواره مخالم بوده و این دو وزارت را ادغام کرده است. لذا این امر تبدیل به یک سنت 

شااده اساات. ضاامن اینکه، بوریس جانسااون خود را متعهد به ساانت های محافظه کاری 

 .بخصوص سنت تاچر می داند

بریتانیا و اینکه احتمال می رود نتواند بودجه الزم برای وضااعیت وخیم و نگران کننده اقتصاااد  .4

سعه بین  صاص بودجه وزارت تو صد دارد با کمک و اخت روابط خارجی بریتانیا تأمین نماید و ق

 .المللی بخشی از مشکالت کمبود بودجه را رفع و رجوع نماید

 ادی ناشی از شیوعیکی دیگر از عوامل مؤثر در این تصمیم که بازهم تحت تأثیر بحران اقتص .1

های مسااااعد جهت بهره باشاااد، هدفمند کردن کمک های توساااعه ای به زمینهکرونا می

برداری اقتصااادی و ساایاساای اساات. بعبارتی کمک ها باید از اهداف صاارف توسااعه ای و 

انسااانی خارج شااده و به ساامت اهداف ساایاساای سااوق پیدا کند تا منافع اقتصااادی و 

 .سیاسی همزمان تأمین گردد

صور ا ضعیت، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و مشکالت احتمالی است که ت ز جمله دالیل دیگر این و

جانسااون و دولت وی این اساات که از همه ابزارهای خود برای یافتن بازارهای جدید برای انگلیس 

 3111/02/00 .تواند در این زمینه کمک کننده باشداستفاده نماید و کمک های توسعه می

 

دوران پسابرکسیتلدر  

دهدبریتانیا به مهاجران کم مهارت روادید نمی   

:3111تیر, 43شنبه,   

طرح های مهاجرتی دولت بریتانیا برای پس از دوران گذار برکسااایت نشاااان می دهد که مهاجران 

 .کم مهارت امکان دریافت روادید نخواهند داشت
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«  نیروی کار ارزان»دولت بریتانیا به کارفرماها در این کشور توصیه کرده است که وابستگی خود به 

از داخل اروپا را کاهش دهند و در مقابل به دنبال حفظ کارکنان فعلی خود و توساعه دساتگاه های 

 .خودکار )برای استفاده به جای نیروی کار انسانیه باشند

یتانیا پس از پایان دوره گذار برکساایت، این کشااور با اتباع کشااورهای بنا به اعالم وزارت کشااور بر

 .عضو اتحادیه اروپا و شهروندان کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا برخورد یکسانی خواهد داشت

نظام مهاجرتی جدید بریتانیا مشابه سیستم امتیازی استرالیا خواهد بود. دولت بوریس جانسون، 

برای به دساات گرفتن « فرصااتی منحصاار به فرد»پایان دوره گذار برکساایت را نخساات وزیر بریتانیا 

 .مرزهای این کشور ارزیابی کرده است «کنترل کامل»

درخشان »پریتی پتل، وزیر کشور بریتانیا اعالم کرده است که هدف از نظام مهاجرتی جدید جذب 

 .است« ترین و بهترین ها

یس جانسون در جریان کارزار انتخاباتی اخیر خود وعده داده حزب محافظه کار بریتانیا به رهبری بور

 .بود که نظام مهاجرتی مبتنی بر امتیازدهی را جایگزین سیستم فعلی خواهد کرد

 است. احزاب کارگر و لیبرال دموکرات بریتانیا از طرح مهاجرتی دولت بوریس جانسون انتقاد کرده
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 قانون اخذ مالیات ار غول های دیجیتال در انگلیس و م،الهت آمریکا با آن

:3111تیر, 44یکشنبه,   

های دیجیتال جهان همانند گوگل،  کشاااورهای بزرر اروپایی با گساااترده شااادن بازار حضاااور غول

سال هاست که درخواست پرداخت مالیات از سوی این « گافا»آمازون، فیسبوک و اپل موسوم به 

اولین کشوری بود که بطور رسمی و  403۹فرانسه در سال  .شرکت های آمریکایی را داشته اند

در پارلمان و سنای خود مطرح جدی مباحث مرتبط با قانونگذاری برای اخذ مالیات از این شرکت ها 

قانونی را برای اخذ مالیات از گافا در پارلمان این کشاااور به  4031کرد، ساااپس انگلیس در ساااال 

تصویب رسانید. کشورهای مهم دیگری همچون آلمان و اتریش نیز به این جریان پیوستند و موضوع 

در اروپا دارد اما مخالم جدی  در سااااطک اتحادیه اروپا بطور جدی مطرح گردیده که البته مخالفانی

ضع تعرفه ست که با تهدید به و سئله آمریکا های واردات و مالیات ها و عوارض مختلم تالش این م

در سااااال  40نموده تا جلوی این روند را بگیرد. این مساااائله آنقدر جدی بوده که در اجالس گروه 

ساااال گذشاااته نیز یکی از  1یک کارگروه ویژه برای آن تاسااایس شاااده و در اجالس گروه  4031

  .کشور دیگر با آمریکا در این گروه بود 0محورهای مهم اختالفات میان 

درصاااادی بر  4قانون مالیات :در انگلیس… اخذ مالیات ار اواس، فیسككككبوم، آمارون، اپس و 

درآمد شاارکت های چند ملیتی بزرر فناوری از یکم آوریل در انگلیس اجرایی شااده اساات. این در 

http://ibccim.org/fa/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%86
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حالی است که عالوه بر شرکت های بزرر فناوری در آمریکا، دولت این کشور نیز نسبت به وضع 

ست. طبق این قانون  شته ا سال  31از اول آوریل یا  چنین مالیاتی در انگلیس اعتراض دا فروردین 

های اجتماعی و بازارهای آنالینی درصاااد مالیات بر درآمد موتورهای جساااتجو، شااابکه 4 جاری ، 

ضع سود میمی و سب  سی ک شرکت هایی شود که از کاربران انگلی کنند. البته این قانون برای 

شان از فعالیت های آنالین بیش از اجرا می ست و از این مقدار،  000شود که درآمد میلیون پوند ا

شرکت هایی مانند آمازون، 25بیش از  شد.  سی بوده با شی از کاربران انگلی میلیون پوند درآمد نا

 .شوندفیس بوک و گوگل مشمول این قانون می اپل،

از سوی دیگر اتحادیه اروپا قانون مالیاتی سختگیرانه تری برای شرکت های بزرر فناوری پیشنهاد 

درصاادی برای شاارکت های بزرگی که در آمد آنها در سااطک جهان بیش از  1کرده از جمله مالیات 

نشاااده اسااات. کشاااورهای اروپایی از آلمان تا میلیون یورو اسااات اما هنوز این قانون نهایی  100

اتریش و ایتالیا و کره جنوبی مشغول بررسی قوانین مالیاتی مخصوص خود بر شرکت های فناوری 

 .هستند

به لحاظ قانونی تهیه یک بسااتر رسااانه اجتماعی، موتور جسااتجوی اینترنتی یا بازار آنالین توسااط 

تجاری و یا مرتبط با تبلیغات آنالین باشد مشمول  یک گروه زمانی که شامل انجام هرگونه فعالیت

  .شوداین قانون می

همچنین وقتی یکی از طرفین معامله در یک بازار آنالین، یک کاربر از انگلیس باشااااد، یا اینکه آن 

معامله شامل زمین یا ساختمانهایی در انگلیس باشد اما طرف دیگر معامله در کشوری باشد که 

این .ات خدمات دیجیتال داشااته باشااد میزان مالیات به نصاام کاهش می یابدمالیات مشااابه مالی

مالیات بشاااکل سااااالنه و براسااااس دفاتر حساااابداری و یا اعالم وضاااعیت مالی محاسااابه و اخذ 

شااااود و مساااائول آن نیز بخش گمرکات و درآمدها زیر نظر وزارت خزانه داری انگلیس انجام می

برای شاارکت های ارائه دهنده خدمات دیجیتال درانگلیس  درصاادی 4شااود بدین ترتیب مالیات می

 .اعمال خواهد شد 4040در پایان سال 

اظهارات  براساااس:اختالفات آمریکا با کشااورهای مالیات گذار بر خدمات دیجیتال ازجمله با انگلیس

پایی، غول مازون، فیسدولتمردان کشااااورهای ارو کا همچون آ بوک و گوگل در های اینترنتی آمری

این مساااااله  اند.جارت خود در اروپا، با فرارهای مالیاتی، ضااااررهای زیادی به تجارت این قاره زدهت
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اند، به این بارها با انتقاد تجار و تولیدکنندگان اروپایی همراه شااااده و آنها از دولت خود خواسااااته

شی از نپرداختشرکت سویه تجارت یک شی نا ن مالیات، های اینترنتی آمریکا در نتیجه ارزان فرو

 .پایان دهند

های بزرر فناوری آمریکایی شااامل گوگل، آمازون، فیساابوک و طبق قوانین اتحادیه اروپا، شاارکت

اپل در انتخاب کشااور عضااو این تشااکل برای اسااتقرار دفتر خود و ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد 

هایی را برای استقرار انتخاب اساس برای نپرداختن یا پرداخت حداقل مالیات، کشور براین آزادند و

 .کنند که نرخ مالیاتی اندک دارند، از جمله این کشااااورها هلند، ایرلند و لوکزامبورر اسااااتمی

تر از تولیدات این قاره به کشور عضو اتحادیه اروپا ارزان 4۹ها سپس کاالهای خود را در این شرکت

 .رسانندفروش می

سال  42شبکه تلویزیونی فرانس  شده توسط   403۹ اوایل  سناد و مدارک ارائه  در گزارشی به ا

شاره کرد و نوشت سال  :اتاق بازرگانی هلند ا  ۷١میالدی نزدیک به  ۷١٠٠شرکت اواس در 

بخشاای از این فرار .میلیارد دالر ار اروپا فرار مالیاتی داشكته اسكت ۷۲میلیارد یورو مسادل 

 .شودآن به عنوان بهشت مالیاتی اروپا یاد میانجام شده که از « برمودا»مالیاتی از طریق شرکت 

ساااخنگوی شااارکت اینترنتی گوگل مدعی پرداخت همه مالیات خود به اروپا در ساااالیان گذشاااته 

های اینترنتی آمریکایی همچون فیساابوک و شااده اما اتحادیه اروپا طبق اسااناد و مدارک، شاارکت

 آمازون را به فرار مالیاتی متهم کرده است. 

 41میلیارد یورو معادل  40میالدی نزدیک به  4031ساااات که شاااارکت گوگل در سااااال این درحالی

 .میلیارد دالر از اروپا فرار مالیاتی داشته است

طرح درخواست مالیات از این شرکت های معظم خدمات دیجیتال با پیشگامی فرانسه و همراهی 

از ساااوی برخی کشاااورها نسااابی آلمان و انگلیس و اساااپانیا همراه بوده اما مخالفت هایی هم 

همچون ایرلند، سااوئد، اسااتونی و دانمارک داشااته اساات همچنین ایرلند نیز از مخالفان جدی این 

از این شااارکت ها و بیم خروج این  طرح بوده و دلیل اصااالی آن میزبانی دفاتر اروپایی تعداد زیادی 

 .از ایرلند بوده است دفاتر 

س گروه هفت بر جلوگیری از فرار مالیاتی شااارکت های و نیز در اجال 40همچنین در اجالس گروه 

بزرر فناوری دیجیتال تاکید شااااد که البته با مخالفت جدی آمریکا همراه بود. اختالفات آمریکا با 
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دیگر کشااورها از جمله با انگلیس بر ساار این مساائله به حدی بود که اسااتیو منوچین وزیر خزانه 

های نه داری انگلیس را به اقدام تالفی جویانه و وضااااع تعرفهوزیر خزار 4040داری آمریکا در ژانویه 

 های اتومبیل سازی انگلیس تهدید کرد. جدید روی محصوالت کارخانه

شرکت هواآوی چین در انگلیس و نیز مذاکرات توافق  سر فعالیت  سطه اختالف بر این اختالفات بوا

پیچیده تر شااااده اساااات. همچنین آمریکا  تجاری با آمریکا برای دوران پس از خروج از اتحادیه اروپا

درصاادی تعرفه بر محصااوالتی نظیر شااراب و پنیر تهدید کرد که با واکنش  40فرانسااه را به افزایش 

 .تند فرانسه روبرو شد

کا و  یان آمری جاری م یک جنگ ت مال وقوع  که نشاااااان از احت یداتی  هد با ت مان  مپ همز لت ترا دو

دیجیتالی را می دهد همچنین یک مکانیساااام نظارتی کشااااورهای خواهان اخذ مالیات از خدمات 

برای اتخاذ اقدامات تالفی جویانه و متقابل ایجاد کرده است. این نهاد نظارتی در مقابل کشورهای 

اتحادیه اروپا ، چک، برزیل، اتریش ، برزیل ، هند ، اندونزی، ترکیه و بطورخاص اسااااپانیا، ایتالیا، 

 .ده استفرانسه، آلمان و انگلیس ایجاد ش

صاد دیجیتال طع مالیات بر اقت صوا و شورها درخ پس از :آغار مذاکرات آمریکا و دیگر ک

شد و نیز  40اجالس گروه  ضع مالیات بر خدمات دیجیتال  که موفق به تهیه یک برنامه عمل برای و

 فرصتی ایجاد شد تا آمریکا OECDهای اقتصادی و توسعه ارائه آن برنامه عمل به سازمان همکاری

 به نوعی با دیگر کشورها بر سر میز مذاکره و گفتگو بنشیند. 

آمریکا نیز در مسااایر تعامل با این برنامه عمل برآمده و اصاااالحاتی به آن ارائه کرد. بر این اسااااس 

سازمان همکاری ساس محورهای مذاکرات میان آمریکا و دیگر اعضای  سعه برا صادی و تو های اقت

های کارشاااناسااای آمریکا با دیگر د و مذاکرات رسااامی میان گروهبرنامه عمل مورد نظر تهیه شااا

شیوع ویروس کرونا باعث به تعویق افتادن پیشرفت مذاکرات و نهایی شدن   .کشورها آغاز گردید

کشورهای  4040براساس این برنامه عمل، پیش بینی شده است که تا پایان سال  .مسئله شد

در چارچوب وضااع مالیات حداقلی بر خدمات دیجیتال  عضااو این سااازمان به یک توافق بین المللی

 .دست یابند

های شاااایوع همزمان با کاهش سااااخت گیری:ها ار سكككوی آمریکا ترم مذاکرات با اروپایی 

ویروس کرونا مذاکرات میان آمریکا با دیگر کشااورها برساار حصااول به یک توافق بین المللی جهت 
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جیتال مجددا آغاز گردید اما با باالگرفتن اختالفات میان وضااع مالیات بر اقتصاااد دیجیتال یا خدمات دی

هیئت آمریکایی با دیگر هیئت ها استیو منوچین وزیرخزانه داری آمریکا طی نامه ای در نیمه خرداد 

سال جاری خروج آمریکا از این مذاکرات را اعالم کرد. این اقدام با واکنش های منفی از سوی  ماه 

 .بروشدمقامات کشورهای مختلم رو

وزیرخارجه فرانسااه این اقدام را بعنوان اقدامی تحریک آمیز تقبیک کرد و کمیساایونر اقتصااادی اروپا 

از این اقدام آمریکا ابراز تاساااام کرده و تاکید کرد که اگر توافقی میان آمریکا و  «پائولو جنتیلونی»

ی اعضااای اتحادیه دیگر کشااورها شااکل نگیرد اتحادیه اروپا یک طرح مشااخص را برای برای تمام

لومر وزیرخارجه فرانساااه گفت که ما  جهت وضاااع مالیات برخدمات دیجیتال تصاااویب خواهد کرد. 

سه مالیات  شتیم و اگر آمریکا به مذاکرات باز نگردد فران صله دا ستیابی به یک توافق فا اندکی با د

ریکا در نامه خود تاکید مصااوب خود را بر خدمات دیجیتال اعمال خواهد کرد. البته وزیرخزانه داری آم

شورها  شیوع ویروس کرونا همچنان ادامه دارد برای آنکه ک ست که در این دوره از زمان که  کرده ا

ن منوچین همچنی گردد. تمرکز بیشتری بر مقابله با این معضل داشته باشند مذاکرات متوقم می

فیزیکی در خاک دیگر کشورها اشاره کرده است که انتظار داشته شرکت های آمریکایی که حضور 

مذاکرات محقق نشاااااده  له در  که این مساااائ ند  ها معاف شااااو یات  مال ند از بخشاااای از  ندار

 .به نقل از سایت دیپلوماسی اقتصادی30/02/3111.است

 

 برازاری کنهرانس جهانی ساخت تولید واکسن کرونا در لندن

  3111تیر, 44یکشنبه, 

میزبان همایشاای مجازی با حضااور  (Gavi)بریتانیا با مشااارکت اتحاد جهانی برای تولید واکساان 

سازمان ملل  صندوق کودکان  شت جهانی، بانک جهانی،  سازمان بهدا سی،  سیا برخی رهبران 

شرکت سازی بود تا پیرامون تحوالت مرتبط با بحران بیماری متحد )یونیسمه و تعدادی از  های دارو

میزبان  (Gavi)بریتانیا با مشاااارکت اتحاد جهانی برای تولید واکسااان  .و تبادل نظر کنند کرونا بحث

همایشاای مجازی با حضااور برخی رهبران ساایاساای، سااازمان بهداشاات جهانی، بانک جهانی، 

های داروسااازی بود تا پیرامون صااندوق کودکان سااازمان ملل متحد )یونیساام تعدادی از شاارکت

بیماری کرونا بحث و تبادل نظر کنند. این نشااااساااات در تاری  چهارم ژوئن تحوالت مرتبط با بحران 
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آوری منابع مالی برای سااااخت واکسااان این بیماری جاری و بصاااورت غیرحضاااوری و با هدف جمع

 .برگزار گردید

بوریس جانسااون نخساات وزیر انگلیس در سااخنرانی افتتاحیه این نشااساات اظهار :سكك،نرانان 

رد که امروز میزبان این اجالس باشااااد. بیائید عزم و اراده جمعی خود را بریتانیا افتخار دا :داشاااات

برای یافتن واکسنی که بتواند ویروس کرونا را شکست دهد، احیاء نمائیم. ما با هم برای رسیدن 

به بزرگترین تالش مشااترک زندگی خود یعنی پیروزی بشاار بر بیماری، در این مقطع زمانی و برای 

 .گذاریمر این راه مینسل های بعدی قدم د

دبیرکل سااازمان جهانی بهداشاات تدروس ادهانوم نیز سااخنان خود را با یادآوری این نکته آغاز کرد 

 31که اکنون چهلمین ساااالگرد ریشاااه کن شاااده بیماری آبله اسااات. وی افزود: واکسااان کووید 

که فقیرترین و  تواند مهمترین وساااایله مبارزه با این بیماری باشااااد اما زمانی نتیجه می دهدمی

محروم ترین جوامع بشری هم بتوانند به آن دسترسی داشته باشند. به گفته وی، هدف سازمان 

ها به محض آماده شاادن در اختیار تمام انسااان 31جهانی بهداشاات این اساات که واکساان کووید 

 .قرار بگیرد
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در زمینه بهداشت  آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد از واکسن به عنوان مهمترین کشم

کشاام  31عمومی نام برد. وی افزود: در زمانی قرار داریم که که هنوز هیچ واکساانی برای کووید 

نشده است. گوترش تاکید کرد که واکسن به تنهایی کافی نبوده و برای رسیدن به ایمنی، نیاز به 

شته باشند. همبستگی جهانی داریم تا همه در همه جای دنیا دسترسی یکسان به واکسن دا

 .وی تاکید کرد که این واکسن باید به عنوان یک کاالی عمومی جهانی در دسترس همه باشد

سازمان متبوع  شت: هدف  سن نیز اظهار دا شیث برکلی مدیر عامل اتحاد جهانی برای تولید واک

وی، پر کردن خالء تولید واکساااان در بازار بوده و این به معنی رساااایدن واکساااان به افراد فقیر 

شرکتمی سن را از  ست که واک شد. وی افزود: روش کار این نهاد آن ا های دارویی خریده و در با

کند. وی همچنین خاطرنشااااان نمود: هدف دیگر، حمایت از تولید بین کشااااورهای فقیر توزیع می

 .های کالن و برای مدت طوالنی استها از طریق انجام سفارشکننده

حفظ جان مردم  31کشااورش در مبارزه با کووید  :ظهار داشااتلی کچیانگ نخساات وزیر چین نیز ا

کشاااورش را در اولویت قرار داده و به این مسااااله آگاهی دارد که ساااالمت مردم یک کشاااور به 

سالمت کشورهای دیگر مرتبط است. وی افزود: کشورش همچنان به کمک به سایرین و از جمله 

 .کشورهای در حال توسعه ادامه خواهد داد

نارندرا مودی نخساااات وزیر هند نیز این اتحاد را نماد همبسااااتگی جهانی معرفی کرده و اظهار 

درصد کودکان متولد  00داشت: کمک به دیگران در واقع کمک به خود است. وی افزود: کشور هند 

 .دباشهای واکسن میکند و یکی از بزرگترین تولید کنندهشده در جهان را سالیانه واکسینه می

 .میلیون دالری کشورش به این کمپین خبر داد 30از کمک وی 

ما بایساتی قادر  31آنگال مرکل، صادراعظم آلمان نیز اظهار داشات: درصاورت تولید واکسان کووید 

شیوع کووید  سیون را را آغاز کنیم. وی افزود:  صله در سطک جهانی واکسینا شیم بالفا خود  31با

 ۹0شااود های موجود شااده و تخمین زده میاریموجب متوقم شاادن واکساایناساایون علیه بیم

 .میلیون کودک در سراسر جهان فرصت واکسینه شدن را از دست داده اند

میلیارد یورویی این اتحادیه  3.0 اورساااوال فون در الین، رئیس کمیسااایون اتحادیه اروپا نیز از کمک

 .خبر داد
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نیز از تعهد کشااور خود به قطعنامه وزیر توسااعه، همکاری و تجارت جهانی فنالند ویله اسااکیناری 

مجمع جهانی بهداشت که نهاد باالدستی سازمان بهداشت جهانی بوده و اعالم کرده است که 

 .باشد، سخن گفتبایستی یک کاالی جهانی عمومی 31واکسن کووید 

وزیر بهداشااات پرتغال و قائم مقام وزیر دیپلماسااای سااایاسااای یونان نیز به نمایندگی از ساااوی 

شورها سن کووید ک سی آزاد جهانی به واک ستر به عنوان یک کاالی عمومی  31ی خود بر لزوم د

 .جهانی تاکید کردند

 300فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی نیز در این اجالس ضمن اعالم اختصاص مبلغ 

لت میلیون دالر به اتحاد جهانی تولید واکساان، به نمایندگی از پادشاااه عربسااتان سااعودی از دو

انگلیس و بوریس جانسااااون برای میزبانی این اجالس، تشااااکر کرد. وی افزود: اکنون، بیش از هر 

زمان دیگر، بایسااتی متحد بمانیم. وی همچنین خاطرنشااان نمود که عربسااتان سااعودی در سااال 

میلیون دالر برای حمایت از تالش های این اتحاد جهانی و ماموریت های آن کمک  40، مبلغ 4030

 .استکرده 

های بین المللی نیز در خانم ریم الهاشااامی، وزیر مشااااور امارات متحده عربی در زمینه همکاری

متعهد  31کشاااور امارات به آینده ای عاری از بیماری و مبارزه با کووید  :این اجالس اظهار داشااات

قرار  وی افزود: ما همچنین منابع قابل توجهی را در اختیار ساااازمان بهداشااات جهانی .باشااادمی

های قابل پیشااااگیری که فقیرترین مردم جهان را تحت تاثیر می دهیم که بر پایان دادن به بیماری

 .قرار می دهند، متمرکز گردیده است

بیل گیتس، بنیانگذار مایکروسافت و رئیس بنیاد بیل و ملیندا گیتس نیز اظهار داشت: برای پیروزی 

شااااتر از هر چیز به علم و پیشاااارفت نیاز دارد. این امر ، جهان بی31و غلبه بر بیماری واگیر کووید 

باشد. این همان چیزی است که ما امروز شاهد آن هستیم که رهبران نیازمند سخاوت بسیار می

دولتی و بخش های خصوصی برای حمایت از اتحاد جهانی برای تولید واکسن و بویژه نخست وزیر 

سون در این راه گام برمی دارند. هنگامی سر  31های کووید که واکسنجان سرا شد، مردم  آماده 

 .توانند به آن دسترسی پیدا کنندجهان می
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دولت اهدا کننده و  13میلیارد دالر از سوی  ۹.۹در این اجالس، بالغ بر :دستاوردهای کنهرانس

 31میلیون کودک برای مقابله با بیماری کووید  100بنیاد، شرکت و سازمان برای واکسیناسیون  ۹

 .مع آوری گردیدج

همچنین شرکت کنندگان در این کنفرانس بر اختصاص نیم میلیارد دالر جهت تامین مالی مربوط به 

 .تعهد نمودند 31امکان دسترسی کشورهای با درآمد کم و متوسط به واکسن کووید 

 رساختاین امر به ارتقاء نظام بهداشتی کشورها برای مقاومت در برابر ویروس کرونا و نیز حفظ زی

و در مقیاس جهانی، کمک خواهد کرد.  31های آینده مرتبط با واکسن کووید های الزم برای برنامه

ناساااایون  مه واکساااای نا به بر جه همچنین  که این بود ید  میلیون کودک در  100بعالوه اعالم گرد

سرخک، فلج اطفال و دیفتری تا پاکشورهای کمتر توسعه یافته در برابر بیماری ان یهایی همچون 

 .یاری خواهد رساند 4040سال 

اتحاد جهانی برای تولید واکسن، سازمان بهداشت جهانی و یونیسم هشدار داده اند که بالغ بر 

های های واکساایناساایونمیلیون کودک زیر یک سااال در جهان، در اثر ابتال به اختالل در برنامه ۹0

 .، در معرض خطر بیماری هستند31حیاتی بدلیل شیوع کووید 

همچنین اعالم گردید که عالوه بر حمایت از انجام واکسایناسایون برنامه ریزی شاده عادی صادها 

های عفونی، از این اقدام جدید نیز برای میلیون کودک در کشااااورهای کم درآمد در برابر بیماری

کمک به کشااورهای کم درآمد جهت برطرف کردن مشااکالت ساایسااتم های بهداشااتی و توزیع 

 .ه خواهد شدواکسن، استفاد

، این اجالس همچنین شاااااهد  4043-40میلیارد دالر برای دوره   ۹.۹عالوه بر جمع آوری بیش از

بساااایاری از تعهدات و مشااااارکت های جدید برای حمایت از ماموریت اتحاد جهانی برای تولید 

 .گرددواکسن بود. این موارد شامل موارد ذیل می

طبق اخبار منتشااااره، اکنون :های جهانتقویت عرطككككه واکسككككن برای فقیرترین کشككككور

سااوئدی که دفتر مرکزی آن در کمبریج انگلیس واقع  -آسااتارازنکا )شاارکت داروسااازی انگلیساای 

را امضاء نمود. براساس  COVAX Facilityشده استه، اولین تولید کننده واکسن هست که قرارداد 

را که با  31لیون دوز واکساان کووید می 100تفاهم نامه امضااا شااده فوق، آسااتارازنکا تولید بالغ بر 



 
 

 
 

 3111 ماه ویژه تیر 301 خبرنامه شماره
انیا و ، بریته اقتصادی ایرانیس و بریتانیا و ایران اخبارکوتاانگلایران و  خبررسانی ،اخبار کوتاه اتاق های سخن ماه، فهرست مطالب:

 گزارش ویژه جهان،

 
 

28 
 

ست. این واکس ها، پس از  ضمین کرده ا ستور کار خود دارد را ت سفورد در د شگاه آک همکاری دان

 .کسب مجوزهای الزم یا تائید توسط سازمان بهداشت جهانی توزیع خواهند گردید

شست کمپانی سوی دیگر، در این ن شامل از  سن   MSD  ،GSK  ،Innovaxهای تولید کننده واک

که از ساارطان ) HPV، برای افزایش عرضااه واکساان  Walvaxو  (SII)،انسااتیتو ساارم سااازی هند 

کنده به کشاااورهایی با درآمد پایین تر تعهد نمودند. با انجام این تعهدات، دهانه رحم محافظت می

میلیون دختر در فقیرترین کشورها  ۹2اتحاد جهانی برای تولید واکسن تخمین زده است که بالغ بر 

میلیون مرر و میز  3.2 ساااله آتی دریافت نموده و متعاقبا از 0را در دوره  HPVتوانند واکساان می

 .ناشی از سرطان دهانه رحم، در آینده جلوگیری خواهد گردید

که همانگونه  4040شرکت کنندگان در اجالس جهانی واکسن :مشارکت کننداان در کنهرانس

سون برگزار گردید، تعهدات فوق را اعالم  ست وزیر انگلیس بوریس جان شد به میزبانی نخ که ذکر 

رئیس دولت، برخی مدیران  10کشاور، از جمله  04اعالم شاده، نمایندگانی از  نمودند. طبق اخبار

سازمان بهداشت جهانی، نمایندگانی از بخش های خصوصی، مدیران برخی مراکز تولید واکسن 

های غیردولتی در این اجالس بر عزم خود برای فعالیت و همچنین نمایندگانی از برخی سااااازمان

 های عفونیکه قادر باشد تا بسیاری از کودکان جهان را در برابر بیماری برای تولید واکسن مربوطه

 .کشنده و قابل پیشگیری محافظت کند، تاکید کردند

بریتانیا بعنوان بزرگترین اهدا کننده کمک های مالی برای مقابله با بیماری کرونا در این اجالس، 

یلیون پوند به این امر اختصاص دهد. سایر م 110ساله آتی، سالیانه مبلغ  0تعهد نمود تا در دوره 

اهدا کنندگان عمده نیز شاااامل بنیاد بیل و ملیندا گیتس و کشاااورهای نروژ، آلمان و ایاالت متحده 

باشااند. هشاات کشااور دیگر اهداء کننده عمده، شااامل بوتان، بورکینا فاسااو، کامرون، آمریکا می

ن تعهد سااااهم کمک های خود به اتحاد جهانی برای فنالند، یونان، نیوزلند، پرتغال و اوگاندا، اولی

 .تولید واکسن اختصاص را انجام دادند

شده، اتحاد جهانی برای تولید واکسن  شر  شارکت بخش (Gavi)طبق اطالعات منت ، ائتالفی با م

های دولتی و خصوصی است که به برنامه واکسیناسیون نیمی از کودکان جهان در برابر برخی از 

کند. این اتحاد جهانی از زمان تاساااایس یعنی در سااااال های جهان کمک مییماریمرگبارترین ب

میلیون کودک مساعدت کرده و از مرر و میر  100، به واکسیناسیون یک نسل کامل شامل 2000
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میلیون نفر جلوگیری کرده اسااات. این اتحاد همچنین با پشاااتیبانی سااایساااتم های  31بیش از 

های ابوال، وبا، مننژیت از سوی مراکز جهانی برای تولید واکسن بهداشتی و همچنین تامین بودجه

و تب زرد، نقش موثری در ارتقاء نظام بهداشت جهانی داشته است. تصمیم برای تشکیل ائتالف 

 .و در حاشیه کنفرانس داووس اتخاذ شده است 3111جهانی برای تولید واکسن، در سال 

فروردین ماه سااالجاری متعهد شااده بود که مبلغ  41پیشااتر، کشااور عربسااتان سااعودی در تاری   

میلیون دالر برای تالش های جهانی جهت مقابله با شاااایوع بیماری کرونا در جهان در اختیار  300

میلیون دالری  000اتحاد جهانی برای واکساااان کرونا دهد. این مبلغ قرار بود از بسااااته حمایتی 

ای تحقیق و توسااااعه و بکارگیری امکانات عربسااااتان سااااعودی جهت حمایت از اقدامات الزم بر

 بهداشتی تشخیص، درمان و واکسن، تامین گردد. 

، شااارکت کنندگان 40فروردین ماه ساااالجاری و در جریان برگزاری اجالس رهبران گروه  1در تاری  

را اختصاص  31موافقت کردند تا منابع مالی اضطراری برای اتحاد جهانی برای تولید واکسن کووید 

. ساافارت انگلیس در ابوظبی همچنین پیشااتر اعالم کرده بود که خانم ریم الهاشاامی، وزیر دهند

های بین المللی، نماینده کشااااور خود در اجالس مشاااااور امارات متحده عربی در زمینه همکاری

 فوق الذکر خواهد بود. 

 000ای خرید میلیون دالر بر 30در اخبار منابع عربی همچنین آمده اسااات که کشاااور امارات مبلغ 

 .هزار کیت تشخیص بیماری در اختیار سازمان بنداشت جهانی قرار داده است

های پیشااارفته )های تکه جهان امروز های دارو و واکسااان که از فن آوریانجام تحقیقات در زمینه

شااااوند، امروزه از فعالیت های با اهمیت باال و دربرخی موارد محرمانه محسااااوب محسااااوب می

، عجیب نخواهد بود که شرکت ها و بالطبع دولت ها، جزئیات این تحقیقات را افشاء شوند. لذامی

نکرده و تنها اطالعات کلی پیرامون مراحل زمان بندی تحقیقات را در اختیار مخاطب جهانی قرار 

می دهند، تا زمانی که محصااول نهایی تولید و روانه بازار جهانی گردید، شاارکت ها و کشااورهای 

 .های الزم برخوردار باشندبل برای تامین آن، از آمادگیخارجی از ق

سیت در مورد کووید  سا شتر از  31البته این ح سد. « های تک های»به مراتب بی رایج بنظر می ر

بیشتر شامل کشورهای  31کردند که تبعات منفی کووید چنانچه تا چند ماه قبل، برخی گمان می

کشورهای پیشرفته، ولیکن بخاطر تلفات انسانی باال و درحال توسعه و جهان سوم خواهد بود تا 
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همچنین ضااارورت تعطیلی مراکز عمده اقتصاااادی در کشاااورهای توساااعه یافته، ازجمله صااانعت 

های گساااترده ناشااای از این امر و متحمل شااادن همچنین افزایش بیکاریو  درآمدزای توریسااام

ن و ازجمله ایاالت متحده آمریکا که خسارات اقتصادی هنگفت در بسیار از کشورهای قدرتمند جها

بطور رساامی وارد رکود اقتصااادی گردید، آساایب پذیری کشااورهای مذکور درقبال این بیماری نیز 

 ،اثبات گردید بوضوح 

 به نقل از سایت دیپلوماسی اقتصاد 03/04/1399

 

 اقتصاد بریتانیاکرونا و تاثیرات آن بر شیوع بیماری 

 و 

 خطوط حمس و نقس و صنست هوایی انگلیس 

باار خطااوط عمااده حماال و  31شااود تااا تاااثیرات شاایوع بیماااری کوویااد در ایاان گاازارش تااالش می

  .نقل هوایی انگلیس و همچنین برخی مراکز و صنایع مربوطه، مورد بررسی قرار گیرند

روردین فاا 34شاارکت هواپیمااایی بااریتیش ایرویااز در تاااری  :شككرکت هككوایی بككریتیش ایرویككز

ماااه سااالجاری اعااالم کاارد کااه تمااام پروازهااای خااود در فرودگاااه گتویااک لناادن را بااه دلیاال 

محاادودیت ساافر در دنیااا پااس از شاایوع ویااروس کرونااا بااه حالاات تعلیااق درآورده اساات. بااراین 

های قاباال توجااه و فضااای پاار چااالش بااازار اساااس، بااریتیش ایرویااز بااا توجااه بااه محاادودیت

موقاات تمااام پروازهااای خااود را از فرودگاااه گتویااک تعلیااق کاارد. های هااوایی، بطااور مسااافرت

ساخنگو شاارکت مااذکور بااا اعااالم ایاان خباار افازود کااه پروازهااا در فرودگاااه هیتاارو لناادن بااه صااورت 

 .محدود ادامه دارد

 -بعنااوان شاارکت هولاادینگ هواپیمااایی انگلیساای  (IAG) گااروه خطااوط هااوایی بااین المللاای

 1تیش ایرویاااز را انجاااام مااای دهاااد، نیاااز در تااااری  اساااپانیایی کاااه پروازهاااای شااارکت باااری

اردیبهشااات مااااه جااااری اعاااالم کااارد کاااه بااادلیل الک داون )الک داون یاااک پروتکااال شااارایط 

اضااطراری اساات کااه بااه موجااب آن، افااراد از خااارج شاادن از محلاای کااه در آن قاارار دارنااد منااع 

ان خااود را اخااراج هاازار نفاار از کارکناا 34شااونده و وضااعیت ناشاای از بیماااری کرونااا تعااداد می

 010باااالغ بااار  4040کناااد. ایااان شااارکت اعاااالم نماااوده کاااه در ساااه ماهاااه نخسااات ساااال می
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میلیااون یااورو  310میلیااون یااورو ضاارر کاارده اساات، در حااالی کااه در ماادت مشااابه سااال گذشااته 

سااود کاارده بااود. سااهام ایاان گااروه در بااورس، پااس از آنکااه جزئیاااتی از برنامااه تعاادیل نیااروی 

 .درصد کاهش یافت 410هارم از خلبانان را اعالم کرد، خود از جمله یک چ

قاارار داشااته و دفتاار  لناادن، در شااهر (IAG) المللاایمقاار اصاالی گااروه خطااوط هااوایی بین

از ادغاااام دو  4033باشاااد. ایااان شااارکت، در ژانویاااه مساااتقر می مادریااادعملیااااتی آن نیاااز در 

بریتانیااا و  حاماال پاارچم، کااه خطااوط هواپیمااایی هواپیمااایی ایبریاااو  بااریتیش ایرویاازشاارکت 

اسااات. گاااروه خطاااوط هاااوایی باااین المللااای درحاااال حاضااار اساااپانیا هساااتند، تشاااکیل شاااده 

محساااوب  اروپااااجهاااان و ساااومین شااارکت هواپیماااایی  واپیمااااییشااارکت ههفتماااین 

میلیااون پونااد وام  100ایاان گااروه بعنااوان شاارکت مااادر بااریتیش ایرویااز باارای دریافاات  شااود. می

هرچنااد اعااالم شااده اساات کااه ایاان بااا حمایاات دولاات اسااپانیا قراردادهااایی امضااا کاارده اساات. 

توانااد باارای کمااک بااه ایبریااا مااورد اسااتفاده قاارار بگیاارد و گااروه مزبااور از دولاات انگلاایس پااول می

 .درخواست وام نکرده است

هفتااه قباال نیااز اعااالم گردیااد کااه شاارکت هواپیمااایی بااریتیش ایرویااز احتمااال دارد فعالیاات هااای 

نگیاارد. آلکااس کااروز، رئاایس و مااادیرعامل خااود در فرودگاااه گتویااک لناادن را همچنااان از سااار 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84_%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84_%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
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بااریتیش ایرویااز در نامااه ای بااه کارمناادان خااود نوشاات: فعااال هیچگونااه کمااک مااالی دولتاای 

 .برای بریتیش ایرویز وجود ندارد

شاارکت هواپیمااایی ویاارجین آتالنتیااک بریتانیااا، باارای جبااران :شككرکت هواپیمككایی ویككرجین

اردیبهشااات مااااه  16رشکساااتگی، در تااااری  هاااای ناشااای از بحاااران کروناااا و اجتنااااب از وزیان

جاااری اعااالم کاارد کااه قصااد دارد یااک سااوم از کارکنااان خااود را اخااراج نمایااد. ایاان شاارکت بعنااوان 

رقیااب بااریتیش ایرویااز همچنااین اعااالم داشاات کااه تصاامیم گرفتااه اساات تااا پروازهااای خااود را از 

ر ایاان اساااس، قاارار فرودگاااه گتویااک، بااه بزرگتاارین فرودگاااه لناادن یعناای هیتاارو منتقاال کنااد. باا

هاازار خلبااان، خدمااه پاارواز و پرساانل اداری شاارکت  30نفاار از مجمااوع  1320اساات بااالغ باار 

ویاارجین آتالنتیااک خانااه نشااین شااوند. اتحادیااه صاانم خلبانااان انگلاایس اعااالم داشااته کااه ایاان 

تصااامیم ضاااربه دیگاااری بااار صااانعت هاااوایی کشاااور اسااات کاااه دوران ساااختی را پشااات سااار 

درصااد از پروازهااای خااود را  00تیااک امیاادوار اساات تااا پایااان سااالجاری گااذارد. ویاارجین آتالنمی

فرونااد  30از ساار بگیاارد. بااا ایاان حااال ایاان شاارکت تصاامیم گرفتااه اساات تااا دو سااال دیگاار 

خااود را کاااهش دهااد. شاارکت هواپیمااایی ویاارجین اسااترالیا نیااز ماااه  هواپیماهااای ناوگااان از 

  .کرد که مورد حمایت قوانین ورشکستگی قرار گیرد درخواستقبل 

فاااروردین مااااه  33جااات در تااااری  شااارکت هواپیماااایی ایزی:شكككرکت هكككوایی ایكككزی جكككت

پروازهاااای خاااود را باااه حالااات تعلیاااق درآورده اسااات. ایااان ساااالجاری اعاااالم کااارد کاااه تمامی

خااود را بااه  فرونااد هواپیمااای 122قیماات، در بیانیااه خااود آورده کااه  شاارکت هواپیمااایی ارزان

حالااات تعلیاااق و خدماااه پااارواز را بااارای جلاااوگیری از خساااارت ماااالی، باااه مرخصااای اجبااااری 

 .فرستاده است

فرودگاااه لااوتن اساات کااه دفتاار مرکاازی آن در  بریتانیااایی هواپیمااایی شاارکتایاازی جاات یااک 

تاارین شاارکت هواپیمااایی بریتانیااا بااه لحاااظ تعااداد باشااد. ایاان شاارکت بزررمسااتقر می لناادن

کشااور اروپااایی  00مساایر در  3000المللاای، بااا باایش از بین انتقااال مسااافر و تعااداد پروازهااای

تاساایس شااد و در طااول  3110جاات، در سااال و شاامال آفریقااا اساات. شاارکت هااوایی ایزی

سااارعت هزیناااه، بههای آغااااز فعالیااات از طریاااق خریاااداری و ادغاااام خطاااوط هاااوایی کمساااال

هواپیمااا و عمومااا  100پیشاارفت نمااوده و درحااال حاضاار بااا برخااورداری از ناوگااانی بااا باایش از 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%86_%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%86_%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%86_%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
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فرودگاااه هااا نیااز اساات، کااه بزرگتاارین آن اروپاااآشاایانه در سراساار  41از نااوع ایرباااس، دارای 

میلیااون مسااافر در سااال  10جاات بااا انتقااال باایش از باشااد. شاارکت ایزیلناادن می گتویااک

اساات. سااهام ایاان  اروپااادر  قیمااتشاابکه پااروازی ارزانن دارای دوماای ایررایااانگذشااته، پااس از 

 .شودمعامله می بورس لندنشرکت در بازار 

هامااات شاارکت هواپیمااایی فااالی باای انگلاایس کااه بااه دلیاال اب:شككرکت هككوایی فككالی بككی

اقتصااادی ناشاای از خااروج ایاان کشااور از اتحادیااه اروپااا )برگزیااته و مشااکالت مااالی، سااال 

اساافند سااال گذشااته و بااه دنبااال  32گذشااته در ماارز ورشکسااتگی قاارار گرفتااه بااود، در تاااری  

کاااهش تقاضااای مسااافران باار اثاار شاایوع ویااروس کرونااا اعااالم ورشکسااتگی کاارد. ایاان خااط 

بااود، اولااین شاارکت باازرر قربااانی شاایوع ویااروس کرونااا  هااوایی کااه ماادت هااا دچااار مشااکالت

شااود. ورشکسااتگی ایاان خااط هااوایی کااه بریتانیااا را بااه نقاااط عمااده در انگلاایس محسااوب می

کارمنااد را در خطاار بیکاااری قاارار داد. فااالی باای، پااس از  4200کاارد، حاادود اروپااا متصاال می

ویااه بااا آن موافقاات کاارده بااود انصااراف دولاات بریتانیااا از ارائااه بسااته نجااات مااالی کااه در ماااه ژان

اعااالم داشاات: تمااام هواپیماهااا از پاارواز منااع شااده انااد و کسااب و کااار ایاان شاارکت در بریتانیااا 

سااااله  23شاااود. ابتااادا دولااات بریتانیاااا باااا نجاااات ماااالی ایااان شااارکت باااه فوریااات متوقااام می

میلیااون مسااافر اهمیاات  ۹موافقاات کاارده و گفتااه بااود حفااظ ارتباطااات در سراساار کشااور باارای 

توانااد انجااام دهااد. فااالی باای، ولاایکن سااپس اعااالم کاارد کااه کاااری باایش از ایاان نمی .دارد

فرودگااااه فعالیااات  ۹3هواپیماااا باااین  0۹بعناااوان بزرگتااارین خاااط هاااوایی مساااتقل در اروپاااا، باااا 

کاارد و متعلااق بااه شاارکت هااای ویاارجین آتالنتیااک، اسااتوبارت گاارو  و سااایروس کپیتااال می

میلیااون پونااد و  310ماااه گذشااته باایش از  32بااود. ایاان شاارکت هااا اعااالم کاارده انااد کااه طاای 

میلیااون پونااد فقااط در ماااه ژانویااه بااه ایاان شاارکت تزریااق کاارده بودنااد. دولاات  40شااامل حاادود 

ماااه ژانویااه سااالجاری بااا پرداخاات کمااک مااالی دولتاای، یااک وام بااالقوه، کاااهش بریتانیااا در 

مالیااات و بااازبینی مقااررات مالیااات پروازهااای داخلاای موافقاات کاارده بااود. درحالیکااه، خطااوط 

هااوایی رقیااب شااکایت کردنااد کااه دولاات نبایااد شاارکت هااای ورشکسااته را ساارپا نگاااه دارد و 

های پاارواز بااا برای کاااهش هزینااههاار اقاادامی فعاااالن حفااظ محاایط زیساات نیااز اعااالم کردنااد کااه

اهاااداف دولااات بااارای کااااهش گازهاااای گلخاناااه ای تطاااابق نااادارد. بهرحاااال شااارکت هاااای 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D8%A7%D8%AA%D9%88%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D8%A7%D8%AA%D9%88%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D8%A7%D8%AA%D9%88%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3_%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3_%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
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اسااتوبارت گاارو  و ویاارجین آتالنتیااک بااا ابااراز تاساام عمیااق اعااالم کاارده انااد کااه تاااثیرات کوویااد 

مایاات مااالی توانااد بااه حباار فااالی باای، بااه ایاان معناای اساات کااه ایاان کنسرساایوم دیگاار نمی 31

 .خود از شرکت هوایی فالی بی ادامه دهد

 ایرلواان

بحااران ناشاای از شاایوع بیماااری کرونااا همچنااین موجااب گردیااد تااا پروازهااای خطااوط هااوایی 

هااای شااهر بلفاساات و دری در ایرلنااد لوگااان ایاار، بغیاار از دو خااط پااروازی لناادن کااه از فرودگاه

 شاارکت هواپیماااییوگااان ایاار یااک کننااد، بااه حالاات تعلیااق درآیااد. لشاامالی فعالیاات می

فرودگاااااه تاساااایس گردیااااده اساااات و مقاااار آن در  3104بریتانیااااایی اساااات کااااه در سااااال 

 .اسکاتلند قرار دارد المللی گالسگوبین

 211مااایتی دولاات بریتانیااا باارای حفااظ دو خااط هااوایی فااوق الااذکر ایاان شاارکت، یااک بسااته ح

میلیااون پوناادی اعااالم کاارده اساات. ایاان کمااک مااالی کااه تااامین آن بصااورت مشااترک از سااوی 

دولاات انگلاایس و مقامااات اجرایاای ایرلنااد شاامالی تعهااد گردیااده، قاارار اساات بطااور مشااترک بااه 

 .شرکت های هوایی لوگان ایر و ایرلینگاس )خط هوایی جمهوری ایرلنده اختصاص یابد

نقاال بریتانیااا در ایاان ارتباااط اظهااار داشاات: مااا بایااد ایاان اطمینااان را  گراناات شاایپس وزیاار حماال و

تواننااد بااه پاارواز خااود باار فااراز دریااای ایرلنااد ادامااه دهنااد، لااذا ایجاااد کناایم کااه مسااافران می

کنااد. گفتناای اساات ساارمایه گااذاری در ایاان زمینااه حفااظ ایاان ساارویس خاادماتی را تضاامین می

میلیااون تاان کاااال، میااان بریتانیااا و ایرلنااد  31نااین میلیااون مسااافر و همچ 34سااالیانه بااالغ باار 

شااوند. براناادون لااوئیس وزیاار ایرلنااد شاامالی در کابینااه دولاات انگلاایس نیااز اظهااار جابجااا می

داشاات: دولاات بریتانیااا قااول داده اساات کااه باارای شکساات ویااروس کرونااا و حفاظاات از مااردم، 

ا مقامااات اجرایاای ایرلنااد مشاااغل و معیشاات در سراساار بریتانیااا تااالش کنااد. وی افاازود: مااا باا

شااامالی و همچناااین وزارت اقتصااااد انگلااایس، بااارای تحویااال ایااان بساااته حمایااات از تاااداوم 

هااای آینااده بااا آنهااا همکاااری نزدیکاای ها و ماهارتباطااات و مقابلااه بااا ایاان بیماااری، در هفتااه

 .خواهیم کرد

شاارکت قصااد  جاناتااان هینکلااز ماادیر اجرایاای لوگااان ایاار در ایاان ارتباااط اظهااار داشاات کااه ایاان

دارد مساایر گالسااکو را مجااددا راه اناادازی نمااوده و خاادمات لناادن باارای فرودگاااه شااهر دری در 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
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ایرلنااد شاامالی، همزمااان بااا اعااالم اسااتراتژی دولاات انگلاایس باارای خااروج از شاارایط الک داون 

  .که قرار است بزودی منتشر کند را برقرار نماید

 فرودااه هیترو لندن

المللااای فرودگااااه هیتااارو لنااادن بعناااوان بزرگتااارین فرودگااااه بینکاااای مااادیرعامل -جاااان هلناااد

های ریزیاردیبهشااات مااااه جااااری اعاااالم کااارد کاااه درچاااارچوب برناماااه 31انگلااایس در تااااری  

کنااد گرهااایی را در ایاان فرودگاااه نصااب میصااورت گرفتااه باارای عبااور از شاارایط الک داون، حس

در سااخنانی در کمیتااه پارلمااانی  تااا مسااافران مبااتال بااه عالئاام کرونااا شناسااایی شااوند. وی

ای از تاادابیر صااورت گرفتااه باارای جلااوگیری از حماال و نقاال مجلااس عااوام انگلاایس مجموعااه

گساااترش ویاااروس کروناااا در فرودگااااه هیتااارو را بااارای نماینااادگان تشاااریک نماااوده و افااازود: باااا 

 گرهااای حرارتاای، بیماااران ازهااای فااوق پیشاارفته شناسااایی چهااره و حساسااتفاده از دوربین

راه دور شناسااایی خواهنااد شااد. ایاان فناااوری دو هفتااه دیگاار بااه صااورت آزمایشاای در پایانااه 

های فرودگااااه نصاااب خواهناااد ها و ساااالندوم فرودگااااه راه انااادازی و ساااپس در ساااایر پایاناااه

گردیااد. ماادیرعامل فرودگاااه هیتاارو همچنااین از دولاات خواسااته اساات تااا بااا فرارساایدن فصاال 

المللاای مشااترک و قاباال اجاارا باارای فعااال کااردن راه حاال بینتابسااتان، پیرامااون رساایدن بااه 

 .ها متمرکز شودفرودگاه

 فرودااه اتویک لندن

فااروردین ماااه سااالجاری اعااالم کاارد کااه تمااام  34خطااوط هواپیمااایی بااریتیش ایرویااز در تاااری  

پروازهااای خااود در فرودگاااه گتویااک لناادن را بااه دلیاال محاادودیت ساافر در دنیااا متعاقااب شاایوع 

کرونااا بااه حالاات تعلیااق درآورده اساات. بااراین اساااس بااریتیش ایرویااز بااا توجااه بااه ویااروس 

های هااوایی، بااه طااور موقاات های قاباال توجااه و فضااای پاار چااالش بااازار مسااافرتمحاادودیت

 .تمام پروازهای خود را از فرودگاه گتویک تعلیق کرده است

شااارکت هواپیماااایی ویااارجین آتالنتیاااک نیاااز کاااه یکااای از شااارکای تجااااری قااادیمی فرودگااااه 

رود اعااالم کاارده کااه قصااد دارد بااا کاااهش ناوگااان هااوایی خااود باارای شاامار ماایگتویااک بااه 

های مااالی ناشاای از کرونااا، پروازهااای ایاان شاارکت از ایاان فرودگاااه را متوقاام تعاادیل خسااارت
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فرودگااااه میلیاااون مساااافر را از  20شاااته بااایش از شااارکت هواپیماااایی ساااال گذ 4کناااد. ایااان 

   .جا کرده اندبه اروپا و آمریکا جابه گتویک

هااااو ماااریمن عضاااو کمیتاااه پارلماااانی حمااال و نقااال پارلماااان انگلااایس اظهاااار داشاااته اسااات: 

امیاادوارم فرودگاااه گتویااک از ایاان بحااران جااان سااالم بااه در باارد، ولاایکن امااا وضااع صاانایع هااوایی 

گتویااک نیااز ضاامن اظهااار خااوش بیناای نساابت بااه  کشااور بساایار بغاارنج اساات. رئاایس فرودگاااه 

انات بحااران کرونااا، اذعااان کاارده اساات کااه شاایوع ایاان ویااروس آینااده فرودگاااه باارای عبااور از نوساا

شااود. برخاای بااه صاانایع هااوایی کشااور ضااربه ساانگینی وارد کاارده و شاادت آن احساااس می

کارشناسااان اعتقاااد دارنااد کااه فرودگاااه گتویااک بایااد راهباارد دراز ماادت خااود را تغییاار داده و 

البتااه شاایوع  گذاری کنااد.باارای ادامااه فعالیاات روی خطااوط هواپیمااایی ارزان قیماات ساارمایه

 4رود. شاامار مااایترین بحااران فرودگاااه گتویاااک در چنااد سااال گذشااته بهویااروس کرونااا تااازه

سااال قباال نیااز پاارواز هواپیماهااای باادون سرنشااین در نزدیکاای حااریم هااوایی ایاان فرودگاااه، 

صااادها هااازار پوناااد زیاااان باااه آن وارد نماااود. همچناااین ورشکساااتگی شااارکت هواپیماااایی 

و همچناااین تعلیاااق پروازهاااای شااارکت تومااااس  4031ناااارک ایرالیناااز در ساااال بریتانیاااایی مو

ضااربه ساانگین دیگااری را بااه وضااعیت درآماادزایی ایاان فرودگاااه تحمیاال  4031کااوک در سااال 

کاارده اساات. مقامااات گتویااک ماااه گذشااته هشاادار دادنااد کااه ایاان فرودگاااه باارای بازگشاات بااه 

ار سااال زمااان نیاااز دارد. براساااس سااطک ترافیااک هااوایی پاایش از بحااران شاایوع کرونااا، بااه چهاا

درصااد نساابت بااه ماادت  1۹هااا، تعااداد پروازهااای ایاان فرودگاااه درحااال حاضاار، برخاای گزارش

مشااابه گذشااته کاااهش یافتااه اساات. فرودگاااه گتویااگ، قباال از بحااران کرونااا دومااین فرودگاااه 

 .مهم و پر تردد لندن بوده است

 فرودااه سیتی لندن

فااروردین ماااه سااالجاری اعااالم کاارد کااه بااه دلیاال شاایوع  0فرودگاااه ساایتی لناادن در تاااری  

بیماااری کرونااا، تااا پایااان آوریاال سااالجاری تعطیاال خواهااد شااد، هرچنااد ایاان تعطیلاای در ماااه 

پروازهاااای جااااری نیاااز همچناااان پابرجاسااات. مقاماااات ایااان فرودگااااه اعاااالم کردناااد کاااه تمامی

ل کارمناادان همچنااان تجاااری و خصوصاای ایاان فرودگاااه بطااور موقاات متوقاام گردیااده، درعااین حااا

 31در اسااتخدام خواهنااد بااود و فرودگاااه از برنامااه دولاات انگلاایس باارای مقابلااه ملاای بااا کوویااد 

http://shafaonline.ir/
http://shafaonline.ir/
http://shafaonline.ir/
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باارای توجیااه ایاان تعطیلاای، در آن زمااان اعااالم گردیااد کااه باایش از یااک سااوم  .کناادحمایاات می

ماارر و میرهااای انگلاایس ناشاای از بیماااری کرونااا، در لناادن بااه ثباات رساایده اساات. فرودگاااه 

هاااای بریتانیاااا را باااه خاااود اختصااااص داده اسااات و ن سااایتی جایگااااه دوازدهااام در فرودگاهلناااد

باادلیل موقعیاات  .میلیااون مسااافر از خاادمات آن بهااره منااد شااده انااد 213بااالغ باار  4031سااال 

تجاااری کناااری  -جغرافیااایی فرودگاااه کااه در منطقااه شاارق لناادن و نزدیااک بااه منطقااه مااالی

اری لناادن )پااس از منطقااه ساایتیه واقااع شااده اساات، تجاا -وارف بعنااوان دومااین مرکااز مااالی

باشااد. ایاان فرودگاااه مااورد عالقااه تجااار و ماارتبطین بااا شاارکت هااای باازرر مااالی و تجاااری می

باشااند، از ایاان گفتناای اساات پروازهااای تجاااری بااریتیش ایرویااز کااه بااه مقصااد نیویااورک می

 .شودفرودگاه انجام می

زمااان بااا اعااالم ایاان خباار اظهااار داشاات کااه اسااتوارد وینگیاات ماادیراجرایی ایاان فرودگاااه هم

درصااد از حقااوق خااود را کاااهش داده و در سااال مااالی فعلاای،  40  نااامبرده و تاایم وی، مبلااغ

 .از دریافت هرگونه پاداش مالی خودداری خواهند نمود

 فرودااه بلهاست ایرلند شمالی

قااادردانی از برایاااان آمباااروز مااادیر اجرایااای فرودگااااه بلفاسااات در مرکاااز ایرلناااد شااامالی، باااا 

میلیاااون پونااادی جهااات  211مقاماااات عاااالی بریتانیاااا بااارای اختصااااص یاااک بساااته حماااایتی 

لناادن اظهااار داشاات کااه آنهااا بااا ایاان اقاادام،  - برقااراری مجاادد و حفااظ پروازهااای بلفاساات

اهمیاات اسااتراتژیک منطقااه باارای باااز نگاااه داشااتن ارتباطااات بلفاساات بااا لناادن را بااه رساامیت 

وی هشاادار داد کااه آثااار بهبااودی ناشاای از خااروج از الک داون در شااناخته انااد. درعااین حااال، 

 300بطااول بینجامااد. ایاان فرودگاااه بااا کاااهش حاادود  4044توانااد تااا سااال ایاان فرودگاااه، می

پاارواز در روز باااه یااک پااارواز روزانااه و آن هااام باارای افاااراد فعااال در زمیناااه بهداشاات و درماااان، 

وده اساات. آقااای آمبااروز سااه مرحلااه از های اخیاار بااشاااهد کاااهش چشاامگیر ترافیااک در هفتااه

بازگشاااایی فرودگااااه را اینگوناااه بیاااان کااارد: ساااه مااااه آیناااده الک داون خواهاااد باااود، فعالیااات 

بساایار محاادود بااوده و باارای راه اناادازی مجاادد فرودگاااه آماااده خااواهیم شااد. از ماااه آگوساات 

فاات پاارواز در سااالجاری تااا بهااار آینااده، رونااد بهبااود تاادریجی خااواهیم داشاات و بجااای انجااام ه

 4043روز و بااه یااک مقصااد، ممکاان اساات یااک یااا دو پاارواز انجااام خواهااد شااد. سااپس از آوریاال 
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طااول خواهااد کشااید  4044کنیم ولاایکن احتماااال تااا سااال بااه ساامت عااادی شاادن حرکاات ماای

بااازگردد. فرودگاااه بااین المللاای بلفاساات،  4031تااا فعالیاات هااای فرودگاااه بااه سااطک سااال 

شااامالی و دوماااین فرودگااااه پرتاااردد در جزیاااره ایرلناااد پاااس از  شااالوغ تااارین فرودگااااه ایرلناااد

میلیااون مسااافر از طریااق ایاان فرودگاااه  014بااالغ باار  403۹باشااد. در سااال فرودگاااه دوبلااین می

 .درصد افزایش داشته است 110جابجا شدند که این رقم در مقایسه با سال قبل از آن 

 رولز رویس

شاارکت مهندساای صاانایع هااوا فضااای رولااز رویااس بریتانیااا اعااالم کاارده اساات کااه قصااد دارد 

هاازار  24هاازار نفاار از  ۹هااای اقتصااادی ناشاای از بحااران کرونااا، بااالغ باار باارای کاااهش زیان

تاارین میاازان تعاادیل بااه گاازارش روزنامااه فایننشااال تااایمز، ایاان بزرر کارکنااان خااود را اخااراج کنااد.

رود. خبرگااازاری رویتااارز هفتاااه ساااال گذشاااته بشااامار مااای 10در نیااارو توساااط رولاااز رویاااس 

گیاار شاادن هواپیماهااای خطااوط گذشااته خباار داد کااه بااا لغااو سفارشااات تولیااد هواپیمااا و زمین

هااوایی مختلاام بااه دلیاال شاایوع جهااانی کرونااا، شاارکت بریتانیااایی رولااز رویااس کااه عااالوه باار 

باشااد، در نظاار ئینااگ و ایرباااس میتولیااد خااودرو، تولیدکننااده موتورهااای هواپیماهااا ازجملااه بو

تاار از کاااهش نیروهااای درصااد از نیااروی کااار خااود را اخااراج کنااد. ایاان تعاادیل حتاای بزرر 30دارد 

سااپتامبر خواهااد بااود کااه کااه در آن هنگااام، رولااز  33انسااانی ایاان شاارکت در زمااان حادثااه 

ایاای شاارکت هاازار از نیروهااای خااود را کنااار گذاشاات. وارن ایساات، ماادیر اجر 2رویااس بااالغ باار 

های شاارکت رولااز رویااس، اخیاارا اظهااار داشااته اساات: رولااز رویااس بااه دنبااال کاااهش هزینااه

درصاادی حقااوق کارکنااان شاارکت در سراساار جهااان  30اساات کااه ایاان اماار شااامل کاااهش 

 .شودمی

 :جمسبندی

گیااار شااادن بسااایاری از هواپیماهاااای خطاااوط هواپیماااایی و محااادودیت سااافرهای باااا زمین (1

های هواپیمااایی در ب شاایوع بیماااری کرونااا، وضااعیت اقتصااادی شاارکتهااوایی در دنیااا متعاقاا

هااازار کارمناااد در ایااان صااانعت، تااااکنون  40شاااود حااادود انگلااایس کسااااد گردیاااده و گفتاااه می

و نقاال هااوایی )یاتاااه بااا عضااویت  المللاای حماالانجماان بین .اناادشااغل خااود را از دساات داده

دین مااااه ساااالجاری منتشااار گردیاااد کشاااور، در گزارشااای کاااه اوایااال فااارور 340ایااارالین از  410
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میلیااارد پونااد  3۹های هواپیمااایی انگلاایس در سااالجاری حاادود بیناای نمااود کااه شاارکتپیش

هااای انگلاایس هااا، ترافیااک هااوایی در فرودگاهمتضاارر خواهنااد شااد. براساااس برخاای گزارش

  .درصد کاهش داشته است 10شیوع کرونا به میزان  متعاقب 

بینااای کااارده اسااات کاااه باااا نقااال هاااوایی )یاتااااه اخیااارا پیشالمللااای حمااال و انجمااان بین (2

ازساارگیری پروازهااا متعاقااب برطاارف شاادن الک داون شااهرها و کشااورها، هزینااه ساافرهای 

درصااد افاازایش یابااد. ایاان انجماان همچنااین اعااالم  00هااوایی ابتاادا کاااهش و سااپس حااداقل 

ا را از داشااته کااه خطااوط هااوایی کشااورها بساایار عالقمنااد هسااتند کااه بااه ساارعت پروازهاا

توانااد بااه افاازایش تعااداد صااندلی خااالی در پروازهااا منجاار شااود. لااذا ساار گیرنااد کااه ایاان اماار می

بااه اعتقاااد برخاای تحلیلگااران، درحااالی کااه انتظااار ماای رود بخاااطر شاارایط اقتصااادی ایجاااد 

شااده و همچنااین نگراناای مااردم از انتقاااال بیماااری کرونااا در ساافرهای هااوایی چندسااااعته، 

هااوایی حاااداقل در ماههاااای آتااای در سااطک پاااائینی همچناااان بااااقی  تقاضااا بااارای سااافرهای

ولاایکن از  .بمانااد، احتمااال دارد فشااار باار خطااوط هااوایی باارای کاااهش بهااای بلاایط زیاااد شااود

سااوی مقاباال، چنانچااه شاارکت هااای هواپیمااایی بخاااطر رعایاات قااوانین مربااوط بااه رعایاات 

ایاان اماار در نهایاات بااه  های وسااط را خااالی بگذارنااد،فاصااله اجتماااعی مجبااور شااوند صااندلی

افاازایش قاباال توجااه بهااای ساافر هااوایی منجاار خواهااد شااد. مایکاال اولیااری رئاایس شاارکت 

رایااان ایاار در ایاان ارتباااط گفتااه اساات کااه خااالی نگااه داشااتن صااندلی وسااط هواپیمااا احمقانااه 

خااط هااوایی مااورد بررساای ایاان  344اساات. یاتااا نیااز باارآورد کاارده اساات کااه فقااط چهااار عاادد از 

اننااد تحاات ایاان شاارایط میااان دخاال و خاارج خااود تااوازن برقاارار کننااد. لااذا، مقااام توانجماان می

هااای یاتااا بااراین اساااس اظهااار داشااته انااد کااه باااال بااردن قیماات باارای خطااوط هااوایی اجتناااب 

ناپااذیر خواهااد بااود. برایااان پیاارس اقتصاااددان ارشااد انجماان یاتااا درارتباااط بااا پیشاانهاد فاصااله 

شااود گفاات چااه تعااداد خطااوط هااوایی قااادر خواهنااد گیااری اجتماااعی گفاات: بااه راحتاای نمی

بااود بااا حفااظ سااود بااه فعالیاات خااود ادامااه دهنااد. صاانعت هااوایی خیلاای کااوچکتر خواهااد شااد. 

کناااد کاااه فاصاااله گیاااری اجتمااااعی از طریاااق خاااالی گذاشاااتن تااایم او نیاااز اساااتدالل می

ماان های وسااط، تضاامینی در براباار شاایوع ویااروس کرونااا در هواپیمااا نیساات. لااذا، انجصااندلی

المللااای حمااال و نقااال هاااوایی در هفتاااه جااااری باااا صااادور اطالعیاااه ای اعاااالم کااارد کاااه بین
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اساااتفاده از ماساااک صاااورت توساااط مساااافران و خدماااه پااارواز، اهمیااات قابااال مالحظاااه ای در 

جلااوگیری از انتقااال بیماااری کرونااا در حااین پاارواز خواهااد داشاات. انجماان مااذکور ضاامن حمایاات 

ایااده ضاارورت فاصااله گااذاری اجتماااعی در داخاال هواپیمااا از ایااده مااذکور اعااالم داشاات کااه از 

کااه بااه نساابت پوشااش ماسااک خطاار انتقااال بیماااری را کمتاار کاااهش داده و منجاار بااه افاازایش 

شااود، حمایاات های هواپیمااا میچشاامگیر هزینااه ساافرهای هااوایی بخاااطر کاااهش صااندلی

مااانی کنااد. بهرحااال معضاال اصاالی اینجاساات کااه بنظاار ماای رسااد، خطااوط هااوایی فقااط زنمی

تواننااد قیماات بلاایط هااا را افاازایش دهنااد کااه تعااداد مسااافران بااه حالاات عااادی برگااردد، می

 .اتفاق نخواهد افتاد 4043درحالیکه طبق برآوردهای یاتا این امر زودتر از سال 

آنچااه مساالم اساات میااان شاایوع بیماااری کرونااا و الک داون ناشاای از آن در بریتانیااا، بااا  (3

هاااوایی ایااان کشاااور، رابطاااه مساااتقیم وجاااود دارد. باااوریس رکاااود ایجااااد شاااده در صااانعت 

جانساااون نخسااات وزیااار بریتانیاااا بااارای کااااهش فشاااارهای اقتصاااادی ناشااای از بحاااران کروناااا 

تری را باارای چاارخش اقتصاااد کشااور برداشااته و قاارار اساات در هااای جاادیقصااد دارد تااا گام

مقااررات مربااوط بااه روزهااای آتاای، برنامااه دولاات باارای عبااور از قرنطینااه و آسااان نمااودن برخاای 

الک داون کشااور را تشااریک کنااد. ولاایکن شاااید همااه امااور بااه دساات نخساات وزیاار نباشااد، 

و میاار ناشاای از  بعنااوان مثااال ناایکال اسااتروجن سااروزیر اسااکاتلند بااا توجااه بااه آمااار باااالی ماارر

ای باارای کاااهش مقااررات مربااوط بااه الک داون گویااد کااه فعااال برنامااهکرونااا در آن منطقااه می

بار خواهااد بااود و بایااد از او معتقااد اساات کااه هرگونااه کاهشاای در ایاان زمینااه فاجعااه ناادارد.

 31مااوج دوم شاایوع کرونااا جلااوگیری شااود. مااارک دریکفااورد سااروزیر منطقااه ولااز نیااز در تاااری  

هفتااه دیگاار تمدیااد نمااود، ولاای برخاای  1اردیبهشاات ماااه جاااری، مقااررات الک داون را بااه ماادت 

  .طرف کردهای جزئی را نیز برمحدودیت

اردیبهشاات ماااه جاااری در گزارشاای نساابت بااه بااروز  3۹بانااک مرکاازی انگلاایس در تاااری   (4

ترین رکااود اقتصااادی تاااری  ایاان کشااور باار اثاار بحااران شاایوع ویااروس کرونااا هشاادار داد. عمیااق

اسااات کاااه باااا فااارض   بینااای کاااردههای پاااولی باناااک مرکااازی انگلااایس پیشکمیتاااه سیاسااات

درصااد از  32یااا تسااهیل مقااررات مربااوط بااه الک داون ایاان کشااور در ماااه آینااده، اقتصاااد بریتان

 13قاادرت خااود را تااا پایااان سااال جاااری از دساات خواهااد داد کااه ایاان رقاام بیشااترین میاازان در 
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شاادت افاازایش خواهااد کاااری بهرود. طبااق ایاان گاازارش، آمااار بیشاامار ماایسااال گذشااته به

بیلاااای  ای از درآمااااد خااااود را از دساااات خواهنااااد داد. آناااادرویافاااات و مااااردم بخااااش عمااااده

یس کااه دو ماااه قباال باه ایاان ساامت انتخاااب شاده اساات درایاان ارتباااط بانااک مرکاازی انگلا رئایس

در  نیاااز باار اساااس اظهااار داشاات: بانااک مرکاازی متناسااب بااا تحااوالت دورنمااای اقتصااادی و

ضاااروری اسااات، اقااادام و  بلندمااادت اماااری توساااعه راساااتای ثباااات ماااالی و پاااولی کاااه بااارای

اری بریتانیااا پاایش از ایاان، در هااای مااردم ایاان کشااور را تااامین خواهااد کاارد. وزارت خزانااه دنیاز

 300باااه ارزش  هاااای ناشاای از الک داون، تصااامیماتی فااوری بااا تعطیلی مقابلاااه تااالش باارای

ها و تااادابیر مالیااااتی، اتخااااذ کااارده اسااات. کمیتاااه میلیاااارد پوناااد در راساااتای افااازایش هزیناااه

عناای سیاساات پااولی بانااک مرکاازی انگلاایس اعااالم کاارد کااه ناارخ بهااره را در پااائین تاارین سااطک ی

های دولاات یااک دهاام درصااد نگاااه داشااته و بااا برنامااه خریااد اوراق قرضااه کااه عماادتا باادهی

میلیااارد پونااد هاادف گااذاری کاارده اساات. ریشاای  020شااود، باار رقاام می بریتانیااا را شااامل

درصااد شاارکت  40سااوناک وزیاار خزانااه داری بریتانیااا نیااز در مجلااس عااوام اظهااار داشاات کااه 

هااازار شااارکت بااارای  000هاااای خاااود را متوقااام کااارده و هاااای تجااااری در انگلااایس، فعالیااات

اند. وزیاار خزانااه داری های دولاات متوساال شاادهپرداخاات حقااوق کارکنااان خااود بااه کمااک هزینااه

اوضاااع اقتصااادی کشااور را بساایار وخاایم توصاایم کاارد و هشاادار داد کااه ممکاان اساات وضااع از 

تاااکنون  آنچااه هساات، دشااوارتر شااود. وی افاازود: هرچنااد مساااعدت مااالی دولاات انگلاایس

هایی را از مااارز ورشکساااتگی نجاااات داده اسااات ولااایکن مناااابع دولااات مشااااغل و شااارکت

 3111/04/41 .باشدمحدود بوده و قادر به نجات تمام کسب و کارهای کشور نمی

 

 :اخبارکوتاه اقتصادی جهان

ترین مقعترین و اتریش کمبینی نرخ رشد اقتصادی اروپال ایتالیا وخیمپیش

 کنندمیرکود را تجربه 

 

بینی پیشاااین خود برآورد کرد که رکود اقتصاااادی شااانبه با اصاااالح پیشکمیسااایون اروپا روز ساااه

 .کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا عمق بیشتری پیدا کند
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صادی منطقه یورو در  شد اقت سط نرخ ر شتر اعالم کرده بود که متو سیون اروپا پی در حالی که کمی

سید، تازه 1.1سال جاری میالدی به منفی  صد خواهد ر سیون این نرخ را در ترین گزارش این کمی

بینی متوساط کمیسایون اروپا همچنین در گزارش تازه خود، پیش .درصاد کاهش داد ۹.1به منفی 

صادی  شد اقت صد به منفی  1.2کشور اتحادیه اروپا را نیز از منفی  41نرخ ر سانده  ۹.1در صد ر در

ادی ترین نرخ رشد اقتصبر پایه این گزارش، ایتالیا در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا پایین .است

واهد کرد و در مقابل اتریش کمترین ضااربه اقتصااادی را از شاایوع ویروس تجربه خ 4040را در سااال 

 .کرونا متحمل خواهد شد

پائولو جنتیلونی، کمیسااار اقتصاااادی اروپا، همزمان با ارائه این گزارش اعالم کرد که ادامه شااایوع 

ه به نگران کننده ویروس کرونا در جهان بر شاااادت اثرات ویرانگر این ویروس در حوزه اقتصاااااد افزود

های اولیه بر رکود، واگرایی، نابرابری و ناامنی دامن بینیطوری که در اتحادیه اروپا نیز فراتر از پیش

  .زده است

صادی منطقه یورو در  شد اقت سط نرخ ر شتر اعالم کرده بود که متو سیون اروپا پی در حالی که کمی

سید، تازه 1.1سال جاری میالدی به منفی  صد خواهد ر سیون این نرخ را ترین گزادر رش این کمی

  .درصد کاهش داد ۹.1به منفی 
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کشااور  41بینی متوسااط نرخ رشااد اقتصااادی کمیساایون اروپا همچنین در گزارش تازه خود، پیش

 .درصد رسانده است ۹.1درصد به منفی  1.2اتحادیه اروپا را نیز از منفی 

ر ترین نرخ رشد اقتصادی را دبر پایه این گزارش، ایتالیا در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا پایین 

تجربه خواهد کرد و در مقابل اتریش کمترین ضاربه اقتصاادی را از شایوع ویروس کرونا  4040ساال 

 .متحمل خواهد شد

رش اعالم کرد که ادامه شااایوع پائولو جنتیلونی، کمیسااار اقتصاااادی اروپا، همزمان با ارائه این گزا

نگران کننده ویروس کرونا در جهان بر شاااادت اثرات ویرانگر این ویروس در حوزه اقتصاااااد افزوده به 

های اولیه بر رکود، واگرایی، نابرابری و ناامنی دامن بینیطوری که در اتحادیه اروپا نیز فراتر از پیش

  .زده است

میلیارد  100هدف حصول توافق در خصوص بسته نجات اقتصادی رهبران اروپایی اواخر ماه جاری با 

یورویی نشااسااتی را برگزار خواهند کرد. با توجه به این که بخش عمده منابع این بسااته از طریق 

فروش اوراق بدهی مشااترک تامین خواهد شااد، کشااورهای اروپای شاامالی با توجه به باال بودن 

الیا، یونان و اسااپانیا تاکنون با تصااویب این بسااته ریسااک اعتباری کشااورهای جنوبی از جمله ایت

 .اندمخالفت کرده

ای اتحادیه اروپا بتواند با همکاری فرانساااه، با این حال آلمان امیدوار اسااات، به عنوان رئیس دوره

نظر مساااعد سااران تمامی کشااورهای عضااو اتحادیه را برای تصااویب و اجرای این بسااته نجات 

 .اقتصادی جلب کند

 

ها تریلیون دالر بدهی مردم جهانبحران اقتصادی و ده  

های گذشته که طی دهه به گزارش "دویچه وله فارسی " جهان در سال جاری وارد رکودی شده 

سابقه بوده است. ویروس کرونا به سرعت در حال گسترش و قربانی گرفتن در نقاط مختلمبی  

 .بسامان ایران به مراتب بیشتر استجهان است. تأثیر این وضعیت بر اقتصاد نا

المللی پول هفته گذشته اعالم کرد که جهان وارد رکودی شده است که احتماال بدتر صندوق بین

دهم درصد کوچکتر است. در بحران قبلی، اقتصاد جهانی حدود یک 4001از بحران اقتصادی سال 

 .شد
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سال میگوید، انتظار المللی میاما اکنون موسسه مالی بین صاد جهانی در  در  4040رود که اقت

 .درصد کوچکتر شود 3 /0ترین حالت حدود خوشبینانه

 /1چین در دو ماهه ابتدایی سااااال جاری که درگیر بحران کرونا بود، با رشااااد اقتصااااادی منفی 

رسد که شتاب گسترش کرونا سابقه بود، اما به نظر میها بیدرصدی مواجه شد که برای دهه 0

های پیش رو رشد اقتصادی گیرانه فروکش کرده و در ماهکشور به خاطر تدابیر بسیار سخت در این

رود که تولید ناخالص داخلی این کشااور در سااال دوباره مثبت خواهد شااد و در کل انتظار می چین

 .درصد باشد 4 /۹حدود  4040

داشت، در همه درصدی  2که رشد اقتصادی  3110چین طی سه دهه گذشته، به استثنای سال 

شدی باالی سال صد 0ها ر شد باالی  در سال متوالی ر را تجربه کرده و در این مدت حتی چندین 

 .درصدی را نیز رقم زد 30

ویروس کرونا  از نیمه فوریه تا نیمه ماه مارس سااااال جاری:هاها و دولتبحران برای شكككرکت

 .تریلیون دالری بر بازارهای جهانی سهام وارد کرد 30زیانی 

های کرونا بر اقتصاااااد و آمریکا و اروپا بیش از سااااه تریلیون دالر برای مهار آساااایب  هایدولت

شاااهروندان تخصااایص داده و بنا بر ارزیابی ساااازمان ملل، کشاااورهای در حال توساااعه نیز نیاز به 

تریلیون دالر دارند. در این میان کشااااورهای فقیرتر مانند ایران با کمبودهای مالی  4 /0تخصاااایص 

 .واجه هستندم
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اند. کشااور از این نهاد مالی درخواساات کمک کرده ۹3 المللی پول اعالم کرد کهاخیرا صااندوق بین

میلیارد دالر وام  30بهره و میلیارد دالر وام کم 20صااااندوق قبال اعالم کرده بود که آماده اعطای 

دالر وام از این نهاد  میلیارد 0بدون بهره به کشاااورهای محتاج اسااات. ایران نیز خواساااتار دریافت 

 .شده است

المللی انرژی، تقاضای جهانی های فاتک بیرول، مدیر اجرایی آژانس بیندر این میان بر اساس گفته

درصد از کل مصرف جهانی  40میلیون بشکه، معادل  40نفت احتماال در سال جاری میالدی روزانه 

را نشااااان داده و قیمت نفت برنت روز  نفت، کاهش یابد؛ موضااااوعی که در بازارهای نفت نیز خود

 .دالر برسد 40گوید احتماال قیمت نفت به بیرول می سقوط کرد. دالر 41دوشنبه به زیر 

این موضااوع برای کشااورهای وابسااته به درآمدهای نفتی، مانند ایران، اعضااای اوپک، روساایه و 

 .عیار خواهد بودها، یک فاجعه تمامبسیاری دیگر از تولیدکننده

ها هم دولت رو هستند؛ونقل و غیره با خطر ورشکستگی روبههای نفتی، حملسیاری از شرکتب

 .با کسری هنگفت بودجه

های شااااهروندان به گوید بدهیالمللی میموسااااسااااه مالی بین:های مردمیبحران بدهی

دالر تریلیون  34ساااال پیش حدود  34تریلیون دالر رسااایده که نسااابت به  21ها در جهان به بانک

درصااااد از کل تولید ناخالص داخلی جهان در سااااال  00دهد. این رقم معادل افزایش نشااااان می

 .گذشته است

های مالی شاااهروندان به کل اقتصااااد کشاااور در جوامع در حال نکته جالب اینکه، نسااابت بدهی

درصااد رساایده اساات. شااهروندان این  ۹0درصااد به نزدیک  00سااال گذشااته از  40توسااعه طی 

شورها  سسات مالی بدهکارند 40ک سوم  .تریلیون دالر به بانکها و مو ست که یک  این در حالی ا

نشاااین شاااده و بخش قابل توجه آنها شاااغل و خاطر شااایوع کرونا خانهاکنون بهجمعیت جهان هم

ست داده سال، حدود پنج تا هفت میلیون  .انددرآمد خود را از د سه ماهه ابتدایی  برای نمونه، در 

اند. این در حالی اساات که بدهی شااهروندان چینی به ساایسااتم د را از دساات دادهچینی کار خو

 .اوج گرفته است 4031در سال تریلیون دالر  1.1به بیش از  4030تریلیون دالر در سال  3بانکی از زیر 

ها تحت تاثیر ویروس های مردمی به بانکگوید که وضااعیت بدهیالمللی میموسااسااه مالی بین

 .واهد شدکرونا بدتر خ



 
 

 
 

 3111 ماه ویژه تیر 301 خبرنامه شماره
انیا و ، بریته اقتصادی ایرانیس و بریتانیا و ایران اخبارکوتاانگلایران و  خبررسانی ،اخبار کوتاه اتاق های سخن ماه، فهرست مطالب:

 گزارش ویژه جهان،

 
 

46 
 

تریلیون دالر  401اند به ها گرفتهها و مردم از بانکها، شاااارکتهایی که دولتکل وام همچنین

 .رسیده که سه برابر کل تولید ناخالص داخلی جهان است

های دولتی در این ر اساااااس آمارهای بانک مرکزی ایران، میزان بدهیب :وطكككسیت بجرنی ایران

 11تریلیون تومان رساایده که نساابت به آذر سااال  1۹۹به حدود  311۹ها در آذرماه به بانک کشااور

سالی  -3111ها نسبت به آذرماه بدهی دولت ایران به بانک .دهددرصدی نشان می 4۹افزایشی 

 .تا آذرماه پارسال تقریبا سه برابر شده است -که دولت حسن روحانی سر کار آمد 

 11در آذرماه پارسال نسبت به ماه مشابه سال ها های غیردولتی به بانکهمچنین میزان بدهی

های دولتی و بدین ترتیب بدهی .تریلیون تومان رساایده اساات 3323درصاادی به  31با افزایشاای 

تریلیون تومان رساایده اساات. این  3041غیردولتی به ساایسااتم بانکی در آذرماه پارسااال به حدود 

 .است رقم معادل بیش از دو برابر تولید ناخالص داخلی ایران

بدهی که میزان  نک مرکزی دقیقا اعالم نکرده  نکبا با به  به چه رقمی های معوقه  ها در آذرماه 

تریلیون تومان اعالم کرده بودند که  310رسیده، اما مقامات ایران این رقم را برای شهریور پارسال 

 .دهددرصد افزایش نشان می 31حدود  11نسبت به شهریور سال 

فروردین ماه اعالم کرد که برای کمک به واحدهای  1یس کل بانک مرکزی عبدالناصاااار همتی، رئ

تریلیون تومان تسااهیالت بانکی با نرخ  10تولیدی و خدماتی، همچنین کسااب و کارها قرار اساات 

شود 34 صد ارائه  شروع  .در ست و برای  ساله ا سهیالت دو  ساط این ت به گفته او، بازپرداخت اق

 .ماهه در نظر گرفته خواهد شدبازپرداخت اقساط، تنفس چند 

های معوق به کل تسااهیالت تری اساات. هم نساابت بدهیبحران کرونا برای ایران موضااوع بغرنج

ارائه شااده به بخش غیردولتی بساایار باالساات، هم ارزش پول ایران در حال سااقوط اساات و هم 

ایران نیز با کسری رود که دولت نتظار میا .ها و فساد گسترده مالی مواجه استکشور با تحریم

 .هنگفت بودجه مواجه شود

دالر را در بودجه سااال  00دولت ایران صااادرات روزانه یک میلیون بشااکه نفت با قیمت هر بشااکه 

میلیون دالر است. اما صادرات روزانه نفت ایران  400میلیارد و  3۹که ارزش آن  گنجانده است آینده

هزار بشکه سقوط کرده و  300" در ماه مارس به بر اساس آمارهای شرکت اطالعات انرژی "کپلر
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دالر است. اگر وضعیت کنونی ادامه یابد، درآمدهای نفتی  40قیمت نفت ایران نیز هم اکنون حدود 

 .میلیارد دالر نیز نخواهد رسید 4حتی به  11ایران در سال 

شدید درگیر خواهد مباالتیچنین بی کرد و دولت مجبور  در تنظیم بودجه، دولت ایران را با کسری 

های کشااور شااود و خواهد بود دوباره دساات با دامن صااندوق توسااعه ملی، بانک مرکزی و بانک

 3111تیر, 43شنبه,  . های خود را افزایش دهدمیزان بدهی

 

تی به دلیس لجو ویزای دانشجویان خارجی ار دولت آمریکا آیهاروارد و ام

 شکایت کردند

تی آمریکا اعالم کردند که از دولت ترامپ به دلیل تصاامیم جدید برای آیامهای هاروارد و دانشااگاه

  .اندلغو روادید دانشجویان خارجی شکایت کرده

تی با اعالم شاکایت از اداره آیمسائوالن دانشاگاه هاروارد و انساتیتوی فناوری ماسااچوسات، ام

اند که دسااااتورالعمل جدید این اداره فدرال مهاجرت و گمرک وابسااااته به وزارت کشااااور، گفته

کند تا بتوانند در آمریکا بمانند. های حضااوری میدانشااجویان خارجی را ملزم به شاارکت در کالس

اند، اقدام اداره مهارت و ای بوستون دادهو دانشگاه در متن دادخواستی که به دادگاه منطقهاین د

رهری و ناشاای از سااوء اسااتفاده از »گمرک در صاادور این دسااتورالعمل جنجالی را  خودساارانه، هه
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در دادخواسااات دو . اند تا مانع اجرای این دساااتورالعمل شاااودخوانده و از دادگاه خواساااته« قدرت

گیری کووید توانایی ارائه آموزش از راه دور در دوران شاایوع همه»گاه آمریکایی آمده اساات: دانشاا

 «.های سراسر کشور برخوردار استای برای دانشگاه، از اهمیت ویژه31

اقدام اداره فدرال مهاجرت و گمرک باعث »اند: دو دانشااگاه آمریکایی در دادخواساات خود نوشااته

دانشاااجوی خارجی در ایاالت متحده بدون هیچ گونه برنامه آموزشااای رها شاااود صااادها هزار می

نند توااین دانشجویان نمی»اند: آنها با اشاره به فرصت اندک باقی مانده تا ترم جدید گفته« .شوند

شگاه شروع ترم پاییز به دان شوند، تنها ظرف چند هفته پس از  شور اخراج ن هایی برای آن که از ک

آموزش حضوری دارند. عالوه بر این، برای بسیاری از این دانشجویان بازگشت به منتقل شوند که 

شرکت در کالس شان برای  شورهای خود سیار گران یا حتی ک های آنالین ناممکن، غیر عملی، ب

 «.خطرناک خواهد بود

بر پایه تصاامیم تازه دولت فدرال آمریکا، قرار اساات روادید آن :اوید؟دسككتورالسمس جدید چه می

هایشااان تماما به دسااته از دانشااجویان خارجی که در سااال تحصاایلی بعدی از ابتدای پاییز کالس

شاااود، لغو گردد و به دانشاااجویانی که قرار اسااات برای شااارکت در این صاااورت آنالین برگزار می

ر تیره صاد 30ژوئیه ) 0ها به آمریکا بیایند، ویزا داده نشود. بر اساس این دستورالعمل که روز کالس

شجویانی هم که روادید آنها لغو می  .شود باید در مهلت قانونی خاک آمریکا را ترک کنندشد، دان

های آنالین از گوید كه دانش آموزان خارجی مجاز به گذراندن دورهدسااااتورالعمل جدید آمریکا می

باشد. های آنها فقط آنالین نخواهند بود، مگر آن كه کالس« وضعیت فعال»كشورهای خود و حفظ 

های تماما آنالین درس هایی با کالساین دانشاااجویان با این حال اجازه دارند که اگر در دانشاااگاه

ها، دانشااااگاه خود را عوض کنند و به خوانند، در مدت باقی مانده تا بازگشااااایی دانشااااگاهمی

هایی هاداره مهاجرت و گمرک آمریکا به دانشگا .های حضوری هم دارنددانشگاهی بروند که کالس

طرح »تیره فرصاات داده تا رد صااورت تمایل،  40ژوئیه ) 30هایشااان آنالین اساات، تا که تمام کالس

های خود را ارائه دهند. همچنین آن دساااته از مراکز آموزش عالی که برای کالس« تغییر عملیاتی

مرداده برای  32اوت ) 2های آنها شامل مدل ترکیبی آنالین و حضوری است، باید تا پیش از کالس

شجویان خارجی دارای روادید نوع اف ضوری را میگواهی کنند که آنها کالس 3دان  .گذرانندهای ح

های ، روادیدی است که به دانشجوی خارجی برای ورود به آمریکا و تحصیل در دانشگاه3روادید اف
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شور داده می شاین ک شجویان دارنده این روادید در برخی از دان شمار دان های آمریکا به گاهشود. 

دستورالعمل دولتی جدید درباره روادید دانشجویان خارجی اندکی پس از آن  .رسدهزاران نفر می

شگاه شد که مسئوالن چند دان شان را از جمله هاروارد اعالم کردند در ترم جدید کالس صادر  های

اند در ترم یگر نیز گفتههای دکنند. شااامار بیشاااتری از دانشاااگاهتماما به صاااورت آنالین برگزار می

 .گیرندجدید مدل ترکیبی آنالین و حضوری را در پیش می

 

قرنطینه اجباری برای مسافرانی که ار کشورهای درایر با شیوع کرونا به 

 سوئیس می روند

 

 30های اخیر، قرنطینه اجباری سااااوئیس پس از افزایش موارد مبتالیان به ویروس کرونا در هفته

 .روزه را برای افرادی که از کشورهایی که میزان آلودگی گسترده به ویروس دارند اجرایی می کند

 .روز دیگر آغاز می شود 2ژوئیه،  0دولت سوئیس روز چهارشنبه اعالم کرد كه قرنطینه اجباری از 

 مقامات بهداشااتی این كشااور لیسااتی از كشااورهای درگیر با ویروس کرونا را بزودی منتشاار می

آلن برساات، وزیر کشااور سااوئیس گفت ممکن اساات سااوئد و صااربسااتان در اروپا نیزدر این  .كنند

سااوئیس که عضااو اتحادیه اروپا نیساات اعالم کرد همچون دیگر کشااورهای  .فهرساات قرار بگیرند

شهروندان  ضو اتحادیه اروپا مرزهایش را به  شیوع ویروس کرونا در آنها  30ع کشور غیراروپایی که 
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ه اساات، باز خواهدکرد. البته مقامات وزارت بهداشاات این کشااور تصاامیم گرفته اند تا کنترل شااد

 .بازگشایی مرزها را برخالف اتحادیه اروپا از اول ژوئیه، به بیستم این ماه به تعویق بیندازند

همچنین در واکنش به افزایش تعداد افراد آلوده مبتال به ویروس، دولت از شاااشااام ژوئیه ماساااک 

سایل نقلیه عمومی دارند را اجباری کردصورت را ب صد تردد درو شهروندانی که ق تعداد  .رای همه 

نفر رسااید که در نوع خود از ماه آوریل به این  311افراد مبتال به ویروس کرونا در روز چهارشاانبه به 

 .سو یک رکورد در این کشور محسوب می شود

 

 ازارش ویژه

 :اشاره

ه در بخش حمل و نقل به ویژه صنعت 31بروز و شیوع ویروس کرونا )کویت باتوجه به اینکه              

گردشگری در سراسر جهان  بیشترین کاهش فعالیت و زیان را در پی داشته که همچنان ادادامه 

دارد ،گزارش ویژه تیرماه را به  ارائه گزارشی که سایت دیپلوماسی درباره اقدامات دولت بریتانی 

  .حظه خواهدشد اختصاص داده ایمانشر کرده ودرپی مال

 خبرنامه 

ی احیای صنست اردشگریاقدامات دولت بریتانیا برا  
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  3111تیر, 44یکشنبه, 

های گسترده ناشی از آن، یکی از شدیدترین ضربات خود را شیوع بیماری کرونا در دنیا و تعطیلی

به صاانعت گردشااگری وارد کرده اساات، بگونه ای که در بهترین حالت، کارشااناسااان از کما رفتن 

گویند.به گونه ای که در بهترین حالت، کارشناسان از صنعت گردشگری برخی کشورها سخن می

سخن میکما رفت صنعت گردشگری برخی کشورها  شدن ن  سپری  گویند. درعین حال، متعاقب 

های و آغاز مراحل عادی سااااازی فعالیت (LOCKDOWN)های گسااااترده دوران چندماهه تعطیلی

سیب دیده می شورهای آ شخاص حقوقی، مقامات ک صادی مردم و ا شند تا روزانه عادی و اقت کو

خارج کنند. در این گزارش تالش شاااده اسااات تا به اهم  شااارایط را به نحوی از وضاااعیت بحرانی

 .اقدامات دولت بریتانیا برای احیای صنعت گردشگری این کشور اشاره گردد

 هایدولت بریتانیا هفته گذشته اعالم کرد که مشغول بازبینی محدودیت:میزان صدمات وارده 

ست که این  شده ا شی از کرونا بوده و درعین حال تخمین زده  صنعت محدودیتنا ها در بخش 

 .هزار شغل را در معرض خطر قرار داده است 200گردشگری، نزدیک به 

     گیر شاادن های مهم مرتبط با صاانعت جهانگردی، با زمیندر این ارتباط و بعنوان یکی از بخش

شیوع  سفرهای هوایی در دنیا متعاقب  سیاری از هواپیماهای خطوط هواپیمایی و محدودیت  ب

های هواپیمایی در انگلیس نیز بسایار کسااد گردیده و کرونا، وضاعیت اقتصاادی شارکتبیماری 

هزار کارمند در این صااانعت، شاااغل خود را از دسااات 40چندی پیش گفته شاااد که که بالغ بر 

المللی حمل و نقل هوایی )یاتاه در گزارشی که اوایل فروردین ماه سالجاری اند. انجمن بینداده

های هواپیمایی انگلیس در ساااالجاری میالدی بالغ ینی نمود که شااارکتبمنتشااار گردید پیش

های انگلیس متعاقب شاایوع میلیارد پوند متضاارر خواهند شااد. ترافیک هوایی در فرودگاه 3۹ بر

 .درصد کاهش داشته است10کرونا نیز به میزان 

     شده و به اعتقاد برخی تحلیلگران، درحالی که انتظار می صادی ایجاد  شرایط اقت رود بخاطر 

همچنین نگرانی مردم از انتقال بیماری کرونا در ساااافرهای هوایی چندساااااعته، تقاضااااا برای 

ساااافرهای هوایی حداقل در ماههای آتی در سااااطک پائینی همچنان باقی بماند، احتمال دارد 

ی برای کاهش بهای بلیط زیاد شااااود. ولیکن از سااااوی مقابل، چنانچه فشااااار بر خطوط هوای
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های هواپیمایی بخاطر رعایت قوانین مربوط به رعایت فاصااااله گذاری اجتماعی مجبور شاااارکت

های وسااط را خالی بگذارند، این امر در نهایت به افزایش قابل توجه بهای ساافر شااوند صااندلی

 .ر تقاضای بازار تأثیر منفی برجای خواهد گذاشتهوایی منجر خواهد شد که این امر نیز ب

      این درحالیست که، دولت بریتانیا علیرغم مخالفت شدید بخش از مراکز اقتصادی داخلی، در

روزه خانگی برای مسااافران  32خردادماه سااالجاری، ضاارورت رعایت یک دوره قرنطینه  31تاری  

های هوایی بریتیش ایرویز، رایان اعالم شاارکتورودی به این کشااور را اعالم نمود. متعاقب این 

ایر و ایزی جت، از این امر انتقاد نموده و این مقررات را نامناسااااب و ناعادالنه خواندند. در بیانیه 

صنعت  شده در این ارتباط، قید گردید که این قرنطینه ناکارآمد بوده و تاثیرات مخربی بر  شر  منت

که متعاقب آن، هزاران شااغل دیگر نیز نابود خواهد  گردشااگری انگلیس برجای خواهد گذاشاات

 .شد

    ای در بخش جهانگردی این کشااااور دارند، عالوه بر خطوط هوایی بریتانیا که سااااهم عمده

ها های تفریحی، سینما، شهربازی و تم پارکها، پارک کاروانسراها، کمپها، هتل آپارتمانهتل

ت جهانگردی این کشور دارند که بخاطر قرنطینه و و مراکزی از این قبیل، سهم بسیاری در صنع

های گساااترده ناشااای از شااایوع بیماری کرونا، متحمل بیکاری بسااایاری و خساااارات تعطیلی

یکی از مناطق گردشگری در جنوب  (Cornwall)اند. بعنوان مثال منطقه کورن وال هنگفتی شده

نطینه، لطمات اقتصاااادی جدی هایی اسااات که با اعمال مقررات قرغربی انگلیس یکی از مکان

یافت، ها تا ماه آگوساات سااالجاری ادامه میشااد چنانچه این محدودیتدیده اساات و گفته می

  .گردیدنددرصد مشاغل مربوط به گردشگری این منطقه نابود می ۹0بالغ بر 

 برخی مقامات انگلیساااای اعالم :برنامه دولت بریتانیا برای احیای صككككنست اردشككككگری

که کرده ند  یت از بخش گردشااااگری داخلی و ا با حما تدا  ند ژاپن، اب یا قصاااااد دارد همان تان بری

سافرت صنعت م شورای  صنعت اقدام کند. در این ارتباط،  شوری، برای احیای این  های درون ک

های مالی برای سفرهای داخلی است. قرار گردشگری بریتانیا مشغول بررسی ارائه تشویق

های گردشگری که گردشگران انگلیسی در داخل هزینه است در چارچوب این طرح بخشی از

شود. یکی از زیرمجموعهکشور خرج می صنعت کنند مستقیماً به حساب آنها بازگردانده  های 
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میلیون نفر  340جهانگردی در بریتانیا، بخش گردشااااگری داخلی اساااات که با برخورداری از 

 .گرددمیلیارد پوند برآورد می 44جهانگرد داخلی در سال، درآمد سالیانه آن بالغ بر 

 های پولی بانک مرکزی انگلیس، هفته گذشااته اعالم کرد که از سااوی دیگر، کمیته ساایاساات

ست سیدن به هدف تورم سیا شد و  4های پولی برای ر صدی و به گونه ای که به پایداری ر در

سه کمیته مذکور در ت شد. در این ارتباط، در جل شتغال کمک کند، اتخاذ خواهد  خرداد  4۹اری  ا

ماه جاری، اعضاااای این کمیته به اتفاق آرا تصااامیم گرفتند تا نرخ ساااود بانکی در انگلیس را در 

سااطک یک دهم درصااد حفظ کنند. بعنوان یک اصاال اقتصااادی، کاهش نرخ سااود بانکی به نفع 

های تولیدی و خدماتی خواهد بود. لذا، ها به سااامت بخشاقتصااااد کشاااور و هدایت سااارمایه

سرمایهتومی سمت بخشان پیش بینی نمود که بخشی از  شور به  های های بانکی در این ک

 .جهانگردی سوق داده خواهد شد

  در راسااتای احیای اقتصاااد و همچنین بخش جهانگردی بریتانیا، بوریس جانسااون نخساات وزیر

راکز های ترددی و باز شدن مانگلیس در تاری  سوم تیرماه جاری و در راستای کاهش محدودیت

صله شور، با اعالم کاهش فا صادی و خدماتی این ک گذاری اجتماعی از دو به اداری، تجاری، اقت

های یک متر در مجلس عوام اظهار داشاااات: بر اساااااس برنامه دولت برای خروج از محدودیت

ها ضمن رعایت اصول بهداشتی از دو هفته دیگر بازگشایی خواهند ها و هتلقرنطینه، رستوران

های تئاتر و کنسرت نیز به شرط عدم برگزاری برنامه زنده بازگشایی وی افزود که سالن گردید.

خواهند شااد. نخساات وزیر بریتانیا تصااریک کرد: اکثر مراکز تفریحی و جهانگردی این کشااور اگر 

تیرماه جاری باز  32بتوانند فعالیت خود را با حفظ اقدامات بهداشااااتی انجام دهند، در تاری  

های ای، پارک کاروانسااااراها، کمپهای اجارهها، آپارتمانردید. بر این اساااااس، هتلخواهند گ

شهربازی سینماها،  شتی را رعایت کنند، مجاز ها و تم پارکتفریحی،  ها مادامیکه مقررات بهدا

 .به فعالیت خواهند بود

 اوغلو، وزیر خارجه مولودچاووش:همکاری با برخی کشورها برای رونق ب،ش اردشگری

ترکیه ماه گذشته با اشاره به عملکرد موفق ترکیه در مقابله و مهار ویروس کرونا اظهار داشت: 

ای را با آلمان، فرانساااه و انگلیس پیرامون گردشاااگری برگزار کردیم. وی نشاااسااات چهارجانبه

افزود: اطالع داریم که گردشگرانی از آلمان، روسیه، اروپا و کشورهای دیگر قصد سفر به ترکیه 
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رند. در مقایسه با کشورهای هم تراز در زمینه گردشگری، ترکیه در وضعیت بهتری قرار دارد و دا

برهمین اساااس گردشااگران خواهان ساافر به ترکیه هسااتند. لذا، کشااورها بایسااتی با یکدیگر 

 .همکاری کنند تا شرایط سفر گردشگران فراهم شود

 جاری اعالم کرد که گردشااگران انگلیساای  وزیر امور خارجه اسااپانیا نیز روز یکشاانبه اول تیرماه

 .توانند بدون رعایت مقررات قرنطینه در هنگام بازگشت به این کشور، از اسپانیا بازدید کنندمی

شهروندان بریتانیایی از  ستفاده برخی از  سپانیا از این معافیت، بخاطر ا شور ا عالوه بر منافع ک

بع این امر به صااانعت هوایی و جهانگردی خطوط هوایی انگلیس برای سااافر به اساااپانیا، بالط

بریتانیا نیز کمک خواهد نمود. وزیر امور خارجه اسااااپانیا گفته اساااات که به اتباع انگلیس اجازه 

 .شود بدون نیاز به انزوا، آزادانه وارد کشور شوندداده می

 براسااااس گزارش شاااورای جهانی سااافر و :سككهم ب،ش اردشككگری در اقتصككاد بریتانیا

یا با403۹در سااااال  (WTTC)گردشااااگری  تان بازدید  133 ، بری میلیارد دالر درآمد ناشاااای از 

کشورهای  .جهانگردان، در رتبه پنجم دنیا بعد از کشورهای آمریکا، چین، ژاپن و آلمان قرار گرفت

به یا و فرانساااااه در این گزارش، در رت تال تهای عدی قرار گرف ندهای ب براسااااااس این گزارش،  .ا

درصد از کل تولید ناخالص  21 چین، ژاپن، آلمان و انگلیس، در مجموع بالغ بر کشورهای آمریکا،

داخلی جهانی این بخش جهانگردی دنیا را به خود اختصاااااص داده بودند. انگلیس همچنین با 

، یکی از ده مقصد پربازدید کننده مقاصد 403۹میلیون نفر بازدید کننده در سال  11برخورداری از 

 .بوده است جهانگردان خارجی

   وزارت خزانه داری بریتانیا اساااافند ماه سااااال گذشااااته اعالم کرد که دولت این کشااااور برای

جلوگیری از تبعات منفی اقتصاااادی ناشااای از کرونا در انگلیس، بساااته حمایت اقتصاااادی به 

ست. دولت بریتانیا همچنین مبلغ  110 ارزش صاص داده ا  10میلیارد پوند را برای این منظور اخت

یارد پوند برای حمایت از خدمات عمومی، اشااخاص حقیقی و مشاااغلی را که بدلیل بیماری میل

 .اند، را اعالم نمودبا مشکالت مالی مواجه شده 31کووید 

   بانک مرکزی انگلیس پنجشنبه هفته گذشته اعالم کرد که برای کمک به ترمیم اقتصاد بحرانی

این کشااور ماه  .کندوراق قرضااه دولتی منتشاار میمیلیارد پوند ا 300 کشااور بر اثر کرونا، مبلغ

، برای فروش اوراق 31-های ناشاای از کوویدگذشااته اعالم کرد که برای تأمین و پرداخت بدهی
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های میلیارد پوند، در ماه 440 قرضااه اقدام خواهد کرد. همچنین اعالم شااد این اوراق به ارزش

 .می تا جوالی سالجاری عرضه خواهد شد

  ادی بریتانیا متعاقب دوران بالتکلیفی این کشااور پس از انتخابات برگزیت در سااال شاارایط اقتصاا

های این کشور را افزایش داده است. و همچنین بحران شیوع بیماری کرونا، سطک بدهی 2016

اخیراً دفتر آمار ملی انگلیس گزارش داده اساااات که اسااااتقراض دولت این کشااااور در ماه می 

باشاااد. طبق ان خود رسااایده و بدهی دولتی نیز در حال افزایش میساااالجاری به باالترین میز

، میزان بدهی 2019در سااپتامبر  Bureau of Economic Analysisگزارش منتشاار شااده توسااط 

درصااااد تولید ناخالص داخلی  ۹1باشااااد که معادل میلیارد دالر می 4002دولتی بریتانیا بالغ بر 

اعالم گردید که بدهی دولتی بریتانیا برای اولین  باشااد. روز جمعه هفته گذشااته نیزکشااور می

میلیارد پوند در ماه می سااالجاری، بیشااتر از حجم  55، با اسااتقراض 3101مرتبه پس از سااال 

، میزان 4031اقتصاااد این کشااور شااده اساات. به گزارش صااندوق بین المللی پول در ماه اکتبر 

دالر برآورد گردیده است. بانک مرکزی انگلیس  میلیارد 4122تولید ناخالص داخلی بریتانیا بالغ بر 

ترین رکود اردیبهشاات ماه سااالجاری، طی گزارشاای نساابت به احتمال بروز عمیق 3۹ در تاری 

های اقتصادی تاری  این کشور بر اثر بحران شیوع ویروس کرونا هشدار داده بود. کمیته سیاست

درصد از قدرت  32 ه اقتصاد این کشوربینی همچنین پیش بینی کرده بود کپولی این بانک پیش

سااال 13خود را تا پایان سااالجاری میالدی از دساات خواهد داد که این رقم بیشااترین میزان در 

گردد. صااندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود پیرامون کاهش گذشااته محسااوب می

پیش بینی کرد که رشااااد اقتصااااادی و رکود اقتصااااادی در جهان، در تاری  چهارم تیرماه جاری 

سال برخالف پیش بینی صاد بریتانیا در  شد اقت صد  30بالغ بر منفی  4040های قبلی، نرخ ر در

 .خواهد بود

   شورای صنست اردشگری(TIC) یک نهاد مسئول همکاری بین دولت و صنعت گردشگری ،

الیت بریتانیا اساات که با تمرکز بر بهبود بخش گردشااگری شااامل مشاااغل و مقررات زدایی فع

کند. حمایت دولت بریتانیا از صاااانعت گردشااااگری این کشااااور نیز از طریق وزارت دیجیتال، می

 Visit Britainو  Visit Englandپذیرد. این وزارتخانه از مراکز فرهنگ، رساااانه و ورزش انجام می

کند. معاون این وزارتخانه در امور هنر، میرای فرهنگی و جهانگردی، متولی بخش حمایت می
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باشد. در این ارتباط، مجمع ولز، هیات اجرایی اسکاتلند، اداره توسعه جهانگردی این کشور می

  .باشندهای دولتی برخوردار میای، اداره توسعه لندن و اداره محلی نیز از حمایتمنطقه

 های گسترده مراکز خدماتی آنچه مسلم است میان شیوع بیماری کرونا و تعطیلی :جمسبندی

ناشاای از آن در بریتانیا، با رکود ایجاد شااده در صاانعت گردشااگری این کشااور، رابطه و تجاری 

صادی  شارهای اقت ست وزیر بریتانیا برای کاهش ف سون نخ ستقیمی وجود دارد. بوریس جان م

تر برای چرخش اقتصاااد کشااور، در تاری  های جدیناشاای از بحران کرونا جهت برداشااتن گام

سالجاری، برنامه سان نمودن برخی مقررات مربوط  سوم تیرماه  دولت برای عبور از قرنطینه و آ

 .به این وضعیت را تشریک نمود

  البته نخست وزیر انگلیس در اظهارات خود بر ضرورت رعایت موارد ایمنی جهت حفظ سالمت و

جلوگیری از انتقال بیماری در پروسااااه آغاز مجدد مراکز مربوطه تاکید کرد. درحالیکه، این موارد 

صاحبان مراکز و اماکن فوق الذکر را با ابهام ب شریک جزئیات امر،  شده و عدم ت صورت کلی ذکر 

مواجه کرده است. لذا، فارغ از محل تأمین بودجه این امر که درحال حاضر برای بریتانیای مواجه 

و  4030های اخیر و متعاقب همه پرساای برگزیت در سااال شااده با بالتکلیفی اقتصااادی سااال

شد، بنظر می، با مشکالت جدی همراه می4040بودجه جاه طلبانه همچنین  صورت با سد در ر

ها های تجاری اقتصادی روزمره و بالطبع ادامه قرنطینه موجود در هفتهعدم عادی شدن فعالیت

 .های بیشتری مواجه خواهد شدو ماههای آتی، ادامه مسیر فعلی با چالش

 وج از قرنطینه توسااط نخساات وزیر این کشااور در هفته بهرحال، علیرغم اعالم مقررات جدید خر

جاری، بخاطر ترس و نگرانی مالکین بساایاری از مراکز تفریحی و جهانگردی این کشااور نساابت 

به ضاارورت رعایت قوانین سااخت پیرامون اسااتفاده از امکانات مشااترک از قبیل دسااتشااویی و 

ای آینده غیرقابل پیش بینی شاااده گردد که این مراکز احتماالً برایهای حمام، موجب میدوش

یا نیز همچنان منتظر  تان مدیران تورهای جهانگردی بری لذا، احتماالً  ند.  مان باقی ب نیمه تعطیل 

دریافت قوانین دقیق مربوط به جزئیات مقررات و ضااااوابط جدید برای راه اندازی مجدد تورهای 

ای جهانگردی بریتانیا با همسااااافرتی خود باقی بمانند. از سااااوی دیگر، برخی مدیران بخش

تشریک خسارات هنگفت وارده به صنعت جهانگردی این کشور که آن را معادل تعطیلی فعالیت 

های مالی دولت اند، خواساااتار حمایتو کساااب و کار در ساااه زمساااتان متوالی ارزیابی کرده
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فوق موضاااوعی که باتوجه به شااارایط  .اندانگلیس از این صااانعت جهت ادامه فعالیت آن شاااده

شت جمیع جهات الذکر، بعید بنظر می شود. لذا، با درنظر دا سد حداقل در کوتاه مدت محقق  ر

رسد که صنعت جهانگردی بریتانیا در سالجاری میالدی بتواند از فشارهای مالی بعید بنظر می

 .های گسترده، خالصی پیدا کندهنگفت وارد شده بر آن بخاطر تعطیلی

 

      

 

 

 

 

 


