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 آئین های نوروزی خجسته  ونوروز 
 

 

 امینی دکتر امیرهوشنگ

 

ه بر ویادگار مانگا این  ،شکوهمند نوروزهای  نو زمان برگزاری آئیا رسیدن نوروز فر

سراسر  وباورمندان به این آئین در , ,را به همه هموطنان  از دوران باستانجا مانده 

 می گویم. تبریکآشفتگی های همه چانبه چهانی  ،همزمان باجهان 

با نگاهی کوتاه  ، گذریمدر از ادای سخن درباره آتچه عنوان شد چنانچه    

ت اکثریافتصادی است بر اقتصاد وزندگی روزمره  ومروِرآنچه در سالی کی روبه پایان

، روبه گسترش ی با همه ِوعد و وعید ها بانهایت تاسف حاکم بوده است، جامعه 

گوئی نه کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور ،ونه مجلسیان محترم ودرنهایت خود 

وادامه شرایط یا استانارد  حفظکه ند رای این واقعیت باشپذی ندنمی خواهمردم 

مصرف سرمایه های ملی برقرارشده ا باگر نخواهیم بگوئیم اتالف،  برقرار که زندگی

ویژه اقتصادهائی با درآمد سرانه  باالی همان گونه که بارها یادآورشده ام  ،است 

 هزار دالر.    2ادی با درسران واقعی زیر هزار دولت است ،نه اقتص 31

با وعد  از آمارهای غیرواقع از رشد وتوسعه اقتصادی که چا به چا  بنا براین فارغ 

، شرایط حاکم بر اقتصاد  شودی تبلیغ معنوان و سرخرمن  توخالِی  ووعیدهایِ 

 اقتصادی سرانهتولیدی یا  در شرایطی تصنعی ونامتناسب با توان  کشور باید 

برقراررا خفظ وادامه  دگی تصنعینزد دارانبه سر می بریم و برآنیم که اسن کشور

م ،نه تنها خواب وخیالی بیش نیست ، بلکه با ادامه تفکر وذهنیت خالق و دهی

 ایجاد  جز کمک به مربوطشکل گرفته در نظام اقتصادمتمرکز دولتی ومدیریتی 

 واهد داشت . ی های همه جانبه فر گیر حاصلی درپی نخساماننا
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ه در اقتصادی که درآمد سرانه  واقعی آن با احتساب ارزش برابری دالر با ریال ب

هزار تومان است خط فقر دست باالسه  میلیون تومان است ونه  22نسبت یک به 

متفاوت از خط فقر دراقتصادهای فارغ از همه ی نظرهای علمی ده میلیون توما، 

  زندگی متفاوت است .لحاظ درآمد واستاندارد واقعی 

 خط فقردر "بورکینوفاسو" است .خط فقر در سویس متفاوت از 

ن به قیمت اتالف سطح زندگی تصنعی باالی زندگی را برای مدتی کوتاه می توا

ه یا از دست دادن سرمای های ملی حفظ کرد ،اما با افزایش هزینه های تولیدی ن

 است . قتصاد کشور زدن تنها نمی توان حفظ کرد بلکه تیشه به ریشه ا

افزایش حقوق و دستمزد به نحو مورد تقاضا وعمل نه تنها راهگشا نیست ،بلکه 

 .که طی این سالها آن را تجربه کرده ایم  خواهدشد بارآور مسائل ومشکالتی 

 پایه مالیاتی اصلح آن است که به فوریت جرائم تغییر کاربه جای افزایش 

 هک فروتنی اعالم کردنهایت  و با، با صداقت روبه رو شدباید واقع بین بود وبا مردم 

طی سال های گذشته  با نهایت تاسف به هر دلیل حاصل فرآینداقتصاد کشور

اکثریت نزدیک به تبع آن کوچک شدن سفره ه کاهش تولید ملی و درآمد سرانه وب

به گفته استا همه ی .بنابراین تنها راه چاره آن است که  است  بوده کل جامعه

 . طرحی نو براندازیمفلک را سقف بشکافیم و  . : .حافظ  استادان 

 –تصنعی بودن استاندارد زندگی برقرار را پذیرا شویم  -

به ویژه هزینه های حمل برتولید قاطعاّ جلوگیری  از افزایش هزینه های دولتی -

ی هزینه  وهمه استاندارد، کنیم )از جمله هزینه های مربوط به کارت بازرگانی

ازمحل حق عضویت وکمک های بال های دریافتی بنگاه هائی که بودجه آنها 

 عوض تامین می شود .

تنها و اجرای درست بهینه سازی یارانه ها،باتاکید بر واقعی سازی قیمت ها  -

 شدافرادی را شامل خواهد  تنها که در مرحله نخست مربوطدر مورد مشمولین 

.آن هم به طریق کاهش هزینه که قانونا از پرداخت مالیا ت معاف می باشند 

زندگی و نه پرداخت نقدی یا کاالئی و ... که کال فساد بر انگیز ،،بی اثر و 

  تشدیدکننده تورم خواهند بود 



 

 

 

 1011ویژه اسفند ماه  123 هخبرنامه شمار

 

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

 اخبارکوتا ه اقتصادیایران وجهان وگزارش ویژه
 

3 
 

ادامه برخورد با رفتارهای غیر قانونی از جمله تخریب تغییر کاربرد اراضی حریم  -

اراضی خارج از محدوده قانونی شهر ها و وتفکیک و تغیییر کاربری  دریا ورودخانه

 ها و به ویژه اراض جنگلی جلگه ای ساحلی و. . .

 د ی حاکم ونه جزاین.اقتصا شیوه دورکردن ذهنیت خالق یا شکل کرفته در -

* * * 

   اخبار کوتاه اتاق ها

 

 اخبارکوتاه اقثصای ایران وحهان

 ایران وانگلیساخبار کوتاه اقتصادی اتاق 

 اخبارکوتاه اتاق ایران وانگلیس

 انگلیس برگزاری جلسه ماهانه هیات مدیره اتاق ایران و

جلسه  دوازدهمین  دویست و

ماه هیات مدیره  اسفند هماهان

اتاق مشترک بازرگانی وصنایع 

راس و معادن ایران وانگلیس 

اسفند  2بهنشه س 12ساعت 

ماه با حضور کلیه اعضاء 

نخست  برگزارشد. وتشکیل 

طبق دستور جلسه اخبار 

اقتصادی کشور مبادله شد 

با توجه به اینکه دکتر  ،سپس 

عضو محمدکاظم موسوی 

درحال مقیم ه پیشین اتاق ک

با ، ازایشان دعوت شدبه سر می بردتهران  درمدت دوهفته  برای و است واشینگتن
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وبیناری به شرح   ااستتوجه به تخصص و موسسه ای که تحت مدیریت ایشان 

بنا به دعوت درجلسه برگزار کند. از این رو ایشان نیز گزارش مربوط برای اعضاء اتاق 

ای در باره"آشنائی بابهترین روش ه مورد نظردرباره وبینار بیاناتیبه تفصیل  حضوریافته

 ایراد کرد و به پرسش های اعضاء پاسخ داد. نوین مدیریت پایداروانیت سایبری"

فصلنامه ویژه زمستان سال جاری که به در باره چاپ ونشر ر امینی دکت سپس 

معرفی دوشاعر وغزل سرای ایرانی و اسکاتلندی اختصار "حافظ" و"رابرت 

جلسه با رد و بدل بیاناتی درباره برگزاری آئین فته بیاناتی ایراد کرد.ابرنز"اختصاص ی

  داد.پایان  به کارخود خاتمه داد 11های نوروزی در ساعت 

 

 برگزاری جلسه های ماهانه کمیسیون های تخصصی اتاق ایران و انگلیس

 اسفندماه یی ماهانهجلسهمین تشص گاز و پتروشیمی: کمیسیون نفت،-

باشرکت  ماهاسفند22شنبه یک11کمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی رأس ساعت 

مهدی پناهی،خداقلی  یرحسین پژوهی،ما، مهران پارسیانهادی بافی  آقایان،

عطا میرمعینی،  رضا مهدوی، حسینلو، علی اکبر خدابخشی،  محمدرضا سرمدی، ،

 به صورت مجازی تشکیل و برگزار شد .، مهدی نوروزی و مهدی رضائی

 گاز و زمینه نفت و در کشور به ویژه  اقتصادی مرور اخبار پس از این جلسه، در

 وین گوهای درباره نتایج حاصل از گفت وکمابیش با حدس وگمان ها که شیمی وپتر

،رضا مهدوی و امیرحسین لسه های برجام دور می زد آقایان بافی ،سرمدی جونتایج 

اقتصاد کشو نظرات وبرداشت های خودرا از اوضاع واحوال موجود وآثرات آن بر  پژوهی

با   آقای نوروزی وپتروشیمی عنوان کردندگاز  و ر وشرکت های فعال در زمینه ونفت

نمایشگاه برگزار در ماه در انگلیس  توجه به اهمیت یرگزاری نمایشگاه های نفت وگاز

جلسه با اشاره به ایام نوروز و برگزاری  .ندفوریه درابردین را برای بازدید مفید عنوان کرد

   پایان پذیرفت. 31و11عت ساآئین های مربوط را

 کمیسیون در ی ماهانهجلسهیازدهمین  :کمیسیون برنامه ریزی شهری،گردشگری-

 ، به صورت مجازی. با10:11ساعت رأس  23/12/1011شنبه ماه جاری، دو اسفند
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خوار، محمدسعید : زهرا نقوی و شبنم بهرامی و آقایان دکتر علی غمشرکت خانم ها

اکبر خدابخشی، محمدرضا قائدی و مهدی رضائی تشکیل و برگزار شد.ضرابیان، علی  

شد.  مبادلهعمول، اخبار اقتصادی در حوزه گردشگری و ساختمان روال مطبق  ابتدا

 1011نقوی نظر حاضران در جلسه را درباره این که چگونه در سال زهراسپس خانم 

مشارکت بیشتری در کمیسیون ایجاد شود و نتیجه بهتری از جلسات گرفته شود، 

مان برگزاری و زجویا شد.آقای مهندس خدابخشی مرور اخبار در جلسات کمیسیون 

  .بسیار مفید دانستفعلی جلسات را برای سال آینده نیز 

 واظهارداشتای از نمایشگاه اکسپو دبی ارائه در ادامه، خانم بهرامی گزارش خالصه

که در این نمایشگاه، به توسعه پایدار و ساختمانهایی که با رویکرد توسعه پایدار به 

شوند، تأکید زیادی شده اخته میرسانی آسیب به محیط زیست سمنظور حداقل

بعد از تغییر مدیریت سؤال کردند و آقای دکتر  CIPبود. ایشان همچنین درباره تغییرات 

خوار همچنین توضیحاتی درباره شرکت خودشان خوار پاسخ دادند. آقای دکتر غمغم

 ایران در رویداد گردشگری اخیر در آنکارا ارائه کردند، و از بهبود وضعیت گردشگری در

، و نیز از مؤثر نبودن نمایشگاههای 1011بینی بهبودهای بیشتر در سال و پیش

 خبر دادند. ITBگردشگری مجازی نظیر 

سپس خانم نقوی از حاضران خواستند پیشنهادات خود برای برنامه سال آتی 

تا در اولین جلسه در سال آتی که ترجیحاً  ارائه دهند 1011تا دهم فروردین کمیسیون 

حضوری برگزار خواهد شد، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. خود ایشان نیز برگزاری 

 وبینار و نیز ایجاد ارتباط بین گردشگری و ساختمان را برای سال آینده پیشنهاد دادند.

های  ر ملکدر پایان، آقای مهندس خدابخشی مثالهایی از میزان بازگشت سرمایه د

خوار های متوسط و خوب ارائه کردند و از آقای دکتر غماداری و تجاری در لوکیشن

خواستند آن را با هتلها مقایسه کنند، و پاسخ مفصل و جامعی از ایشان دریافت 

 کردند.
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 پایان یافت. 11:31جلسه در ساعت 

 1011سال دهمین جلسه ماهانه کمیسیون غذا و دارو در  کمیسیون غذا ودارو:-

با حضور خانم پگاه  به صورت حضوری ،12/12/1011روز دوشنبه  10:11ساعت رأس 

انتظار و آقایان علیرضا مناقبی، عطاءهللا میرمعینی، سید جواد احمدی نژاد، محمد 

 معماری، نیما احمدخانی، حمید قربانی و مهدی رضائی برگزار گردید.

به شد. در ادامه، مرور در حوزه غذا و دارو  اقتصادیاخبار ابتدروال  بنابه این جلسه در

اشاره مشکالت فعلی اقتصادی جامعه و برخی مشکالت رایج کنونی در تجارت پ

درباره راهکارهای مناسب برخورد با آنها گفت و گو شد. از جمله مهمترین  شد،سپس

کاهش تمایل سرمایه گذاران ایرانی به سرمایه گذاری :موارد مطرح شده می توان 

، مشکالت ناشی از درج قیمت تمام شده کارخانه  در داخل کشور، رشد میزان قاچاق 

 بر روی محصول، مشکالت مالیاتی موجود با اداره دارائی، کاهش حجم فروش شرکت

فت ویزای طوالنی بودن مدت انتظار پروسه دریاودر حال حاضر های عضو کمیسیون، 

 پایان یافت. 11:21.جلسه در ساعت را نامبرد انگلیس

جلسه ماهانه این کمیسیون  :ت،معدن ،تجارت وفن آوری های نوینکمیسون صنع-

، به صورت مجازی و با حضور آقایان علی نقیب، 10:11دراسفندماه، راس ساعت 

محمد اخوان،  محمدسعید ضرابیان، علی حمزه نژاد، امین مقدم، مهران پارسیان فر،

 پرویز شکرانی، امیرحسین پژوهی تشکیل و برگزار گردید.

شد. آقای ضرابیان از اخبار جنگ و مرور ، اخبار اقتصادی دراین جلسه ابتدا طبق روال

جهت دار بودن آن گفتند. آقای حمزه نژاد از بردن مجسمه پوتین به انبار در موزه لوور 

ایران استعفا کرده اما مورد پذیرش واقع نشده  خبر دادند. همچنین گفتند رئیس اتاق

مع عمومی برگزار نشود. صدور اتا اطالع ثانوی مج ضمنا اعالاام شده استاست. 

 .شده است واگذار صمت وزارت عهده کارت بازرگانی نیز 

تولیدکنندگان نساجی را تحت الشعاع  که گران شدن گاز و مواد اولیه بهآقای مقدم 

 مشکالت ناشی از انتقال ارز را برشمرد. واشاره  قرار داده است 
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تومانی را مطرح کرد و آقای مقدم در  0211آقای حمزه نژاد موضوع حذف کامل ارز 

نتیجه این کار در صنعت نساجی این خواهد شد که دوباره ظهار داشت اهمین راستا 

. آقای حمزه پارچه های ایرانی از پارچه های بنگالدشی و ترکیه ای گرانتر خواهد شد

نژاد افزودند که این مشکل فقط در صنعت نساجی نیست، و در صنایع دیگر هم 

هست. در همین خصوص آقای ضرابیان پرسیدند مگر نباید این گونه باشد که صنایع 

تولیدی باید بتوانند بدون حمایت دولت روی پای خود بایستند و رقابت کنند؟ آقای 

وجود دو مشکل این کار دشوار است. آن دو مشکل  مقدم در پاسخ گفتند که به دلیل

 عبارتند از به روز نبودن ماشین آالت و مواد اولیه، و استاندارد نبودن صادرات.

 101آقای نقیب از انتظار به ثمر رسیدن برجام، و نیز از افزایش قیمت نفت به بیش از 

ن بعد از برجام برنامه دالر خبر دادند. همچنین گفتند که بسیار مهم است که برای دورا

ی های خارج صحیحی داشته باشیم تا فعاالن بخش خصوصی بتوانند بیشتر با طرف

خود رابطه برقرار کنند. قوانین داخلی می بایستی سرمایه گذاری را تسهیل کند. 

 0211ایشان همچنین توضیحاتی در خصوص دالیل استقبال بخش خصوصی از حذف 

ز امیدواری کردند که بعد از برجام، عرضه و تقاضا نرخ ارز را تومانی ارائه کردند. و ابرا

در کنار برجام برای  FATFتعیین کنند و این امر دستوری نباشد. همچنین به اهمیت 

استفاده از سوئیفت اشاره کردند. در ادامه، مورد بعدی دستور جلسه گزارش 

 . سپسردکخواهندائه ار توضیحات الزم  درجلسه آینده  پژوهی بودکه آقایکمیسیون 

در رابطه با اقدامات صورت گرفته در خصوص راه اندازی نمایشگاه مجازی توضیحاتی 

نظرحاضران در جلسه را جویا شدند. در  و  مطرحبرنامه سال آتی کمیسیون  وارائه 

این راستا، آقای حمزه نژاد گفتند که اعضای کمیسیون بهتر است درباره مواردی که 

به کمیسیون تجارت مربوط است، یادداشتهایی به کمیسیون ارائه کنند تا از طریق 

 بهاتاق، به اطالع اتاق ایران و مجلس برسد. آقای پارسیان فر پیشنهاد کردند که 

جای پرداختن به مسائل کالن کشوری، بر روی فعالیت با بریتانیا تمرکز شود. آقای 

مقدم نیز پیشنهاد دادند که هیأت مدیره اتاق به کمیسیون خط مشی دهد و 

کمیسیون آن را شاخ و برگ دهد و بپروراند، و به همین منظور، پیشنهاد دادند جلسات 

ر شود تا کمیسیون نیز بتواند گ به هیأت فصلی بین کمیسیون و هیأت مدیره برگزا

 .زارش دهد مدیره
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پیش نویس قرارداد نمایشگاه مجازی توسط دبیر کمیسیون برای بررسی نهایی و 

پیشنهادات ارائه و تقدیم ریاست اتاق گردید تا پس از بررسی ایشان، اقدامات الزم 

 پایان یافت. 11:10معمول شود.جلسه در ساعت در این خصوص

 ری وبینار "آشنائی با بهترین روشهای نوین مدیریت پایدار و امنیت سایبری"برگزا

رشنبه چها« آشنائی با بهترین روشهای نوین مدیریت پایدار و امنیت سایبری» وبینار 

با سخنرانی آقای دکتر محمدکاظم موسوی، استاد پیشین ، 1011اسفند ماه  11

بنا به دعوت  دانشگاه در واشنگتن،دانشکده برق دانشگاه تهران، و استاد کنونی 

یل تشکدر طبقه ششم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران  اتاق از ایشان 

  د.شبرگزار  و

در این وبینار عالوه 

اعضای هیأت مدیره بر

  که اتاق ایران و انگلیس

جلسه  رد به صورت حضور

 سته بودندجشرکت 

اعضای اتاق تعدادی از 

زی در به صورت مجا نیز

این رویداد شرکت کردند. 

در این وبینار دو ساعته، 

 آقای دکتر موسوی به

کاربردهای  تفصیل درباره

فناوری اطالعات در بهبود 

یز و به کمک مثالهای گویا و نبیاناتی ایراد کرد و ارتقاء مدیریت پایدار و امنیت سایبری 

حاضران در به پرسش های  ندر پایا ادامه داد، وفایل پاورپورینت ، به تشریح موضوع 

 .پایان یافت 10جلس راس ساعت  داد.جلسه پاسخ 
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 اخبار کوتاه اقتصادی ایران:

 رانش جاده؛ در آستانه سفرهای نوروزی جاده چالوس بسته شد

به گفته سازمان راهداری ایران، جاده چالوس به علت رانش زمین بستە شدە است. 

ها سازی کنند. اما رسانههای نوروزی، ایمنسفرمسئوالن وعدە دادەاند کە تا شروع 

  .به مردم توصیه کردەاند کە از مسیرهای جایگزین استفاده کنند

   
مارس( جاده چالوس به  12اسفند ) 21های داخلی ایران روز شنبه به گزارش رسانه

 .دلیل رانش زمین بسته شده و مشخص نیست چه زمانی بازگشایی خواهد شد

های ایران گزارش دادە بود محور چالوس در محدوده حالی کە ابتدا، مرکز مدیریت راهدر 

های محلی اعالم سیاه بیشه به علت ریزش سنگ مسدود شده، کمی بعدتر رسانه

کردند کە در محدوده پل زنگوله، مسیر شمال به جنوب نیز، جاده چالوس با رانش 

 .ای" مواجه شده استسابقه"بی
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در  ای ایرانمدیرکل بحران و تجهیز ماشین آالت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

مورد علت مسدود شدن جاده چالوس و زمان بازگشایی آن به خبرگزاری ایسنا گفته 

متر و به صورت عمیق  111این شکاف در ضلع غربی معبر به طول حدود »است: 

 21ده است و در حال حاضر به ارتفاع ایجاد شده و اختالف سطح در محور به وجود آم

 «.ای که الین شمال به جنوب کامال مسدود شده استسانتیمتر بوده، به گونه

 .ترین جادەهای ایران استدر ایام نوروز، جادە چالوس یکی از پر ترافیک

او ابراز امیدواری کرده 

 2۲که جاده تا قبل از 

اسفند تعمیر و قابل 

این در  استفاده شود.

حالی است که 

شکاف ایجاد  هارسانه

شده را " عمیق و 

سابقه" خواندەاند و بی

سازمان راهداری و 

ای نیز ونقل جادهحمل

محور چالوس به ازای هر  کیلومتر از 11سازی خاطر نشان کرده که روسازی و به

ندن تواند به معنای بسته مااز دارد. چیزی که میکیلومتر به یک میلیارد تومان اعتبار نی

  .جاده در طول تعطیالت نوروزی تلقی شود

رود. ترین جادەهای ایران به شمار میمحور چالوس در روزهای نوروز یکی از پرترافیک

های دسترسی به شمال ایران از تهران و کرج محسوب ترین راههمچنین یکی از مهم

  .شودمی

افتتاح شدە است. در  1312متر در سال  ٨کیلومتر و عرض  10٨ا طول جادە چالوس ب

ها، واحدهای اقامتی و پذیرایی زیادی وجود دارد کە آن را به کنار این جادە رستوران

 .های ایران تبدیل کرده استگاهیکی از تفریح
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خواست روسیه و هشدار سه کشور اروپایی درباره احتمال شکست 

 مذاکرات وین

های مسکو برای تضمین ه، بریتانیا و آلمان به روسیه هشدار دادند که خواستهفرانس

های تجارت با ایران، مذاکرات وین را با خطر شکست مواجه کرده است. دیپلمات

بار شکست احتمالی این مذاکرات هشدار اروپایی نسبت به پیامدهای زیان

  .دهندمی

    

ای با ایران، روز فرانسه، بریتانیا و آلمان، سه کشور اروپایی حاضر در مذاکرات هسته

هیچ کشوری »ای مشترک تاکید کردند: مارس( با صدور بیانیه 12اسفند ) 21شنبه 

هایی باشد که نباید به دنبال سوء استفاده از مذاکرات برجام برای کسب تضمین

 .«ربطی به برجام ندارد

هایی، ''خطر اند که درخواست چنین تضمیندر بیانیه خود هشدار داده این کشورها

 .''شکست مذاکرات را به همراه خواهد داشت

 .روی میز باید با نهایت فوریت به سرانجام برسد افزاید که توافقاین بیانیه می

اشاره این سه کشور اروپایی به درخواست تضمین روسیه از آمریکا است مبنی بر 

 .ای نزندهای مسکو با تهران لطمهها بر سر اوکراین، به همکاریحریماینکه ت
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اسفند گفته بود روسیه از آمریکا  10سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه روز شنبه 

های اعمال شده علیه مسکو به خاطر تهاجم خواهد تضمین کتبی دهد که تحریممی

با ایران پس از احیای برجام تاثیر  به اوکراین بر مناسبات تجاری و اقتصادی این کشور

 .گذاردمنفی نمی

 

 های مسکو:های گسترده با درخواستمخالفت

های درخواستی روسیه، تنها به بیانیه امروز فرانسه، بریتانیا و مخالفت با تضمین    

 .آلمان محدود نیست

اسفندماه به خبرگزاری فرانسه گفت که  21جمعه   از جمله، یک دیپلمات اروپایی نیز

ای وین، انتخاب در صورت پافشاری روسیه برای دریافت تضمین در مذاکرات هسته

 .های دیگر'' ممکن است''گزینه

خواهیم در موقعیتی قرار ما نمی»او که نخواست نامش فاش شود، تصریح کرد: 

 .«ه روسیه اجازه دهیم برجام را گروگان بگیردبگیریم که ب

های مسکو را اقدامی ''غیرمسئوالنه'' این دیپلمات اروپایی همچنین درخواست

توصیف کرد و هشدار داد که شکست احتمالی مذاکرات وین، هم برای مردم ایران و 

 .''بار خواهد بودهم برای جامعه جهانی ''بسیار زیان

های ر ریاست جمهوری فرانسه که نامش فاش نشده، تضمینپیشتر نیز یک مقام دفت

 .خواهی'' خوانددرخواستی مسکو را ''باج

ها علیه روسیه هیچ ارتباطی با برجام ندارند آمریکا هم صراحتا اعالم کرده که تحریم

وگوهای احیای برجام پیشنهاد جدیدی و واشنگتن قصد ندارد برای نهایی شدن گفت

 .به مسکو ارائه کند

 ابراز تاسف از توقف مذاکرات:

های روسیه و توقف در مذاکرات احیای برجام در خواسته                                  

 .های این مذاکرات افزوده استوین، بر پیچیدگی

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که وظیفه هماهنگی مذاکرات احیای برجام در 

اسفند در یک پیام توییتری از لزوم وقفه در این  21ده دارد، روز جمعه وین را بر عه

 .«به دلیل عوامل خارجی وقفه در مذاکرات وین الزم است»مذاکرات خبر داد و نوشت: 
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 .ای نکردوگوها اشارهجوزپ بورل اما به زمان از سرگیری دوباره گفت

انگلیس در مذاکرات وین، در کننده ارشد در همین خصوص و ساعاتی بعد، مذاکره

 «تعمیقا ناامیدكننده اس»توییتی با ابراز تاسف نسبت به توقف این مذاکرات نوشت: 

 :اعالم کردایران   بانک مرکزی

 درصد ۴/۱با احتساب نفت  ایران ماهه اول امسال ٩رشد اقتصادی 

بانک مرکزی ایران به گزارش دویچه وله فارسی به نقل از خبرگزاری های داخلی 

ماهه اول  ٩در را در گزارشی که به تازگی منتشر کرده رشد اقتصادی کشور 

 درصد اعالم کرده است؛ 0/1با احتساب درآمدهای نفتی ( 1011امسال )

را منتشر کرده که هفته پیش مرکز آمار ایران  بانک مرکزی ایران در حالی این داده

داد؛ بنابر هم گزارش مشابهی منتشر کرده بود که ارقام متفاوتی را نشان می

تا پایان آذر ماه با احتساب نفت پنج و یک دهم درصد  کشور ایران مرکزآماراعالم  

 .صد رشد داشته استو بدون احتساب نفت سه و هشت دهم در

اند به بخشی از "رشد اقتصادی" که این دو سازمان اعالم کردهبدیهی است که  

های گذشته و پس گردد که طی ماهافزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی برمی

از به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی بازار نفت شاهد آن بوده است؛ علت آن هم 

های ورد دوران کرونا و به جریان افتادن فعالیتافزایش تقاضای جهانی بعد از رک

 .اقتصادی و صنعتی بود

دهد که فروش نفت ایران به چین ها نشان میتخمین سه شرکت ردیابی نفتکش

های نفتی، های گذشته افزایش یافته و در مقایسه با دوران قبل از تحریمدر ماه

 .بیشتر شده است

ساله  10ها علیه روسیه، قیمت نفت اوج تحریم ها در اوکراین واخیرا با ادامه تنش

 .کندخود را تجربه می

 .ماه اول امسال، 'بیش از پنج درصد بوده است ٩'رشد اقتصادی 
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 :اخبارکوتاه اقتصادی جهان

 

 توانند جایگزین گاز روسیه شوند؟دام کشورها میک

بیاید. اما چه کشورهایی خواهد از وابستگی به گاز روسیه بیرون اتحادیه اروپا می

توانند جایگزین روسیه شوند؟ آیا کشورهایی همچون آمریکا، نروژ، هلند، قطر، می

     توانند گاز مورد نیاز اروپا را تامین کنند؟الجزایر یا آذربایجان می

کشورهای اتحادیه 

اروپا به شدت به گاز 

روسیه وابسته 

هستند. آلمان از 

جمله همین 

کشورها است که 

وابستگی زیادی به 

منابع گازی روسیه 

دارد. طبق آمارهای 

رسمی، در حال 

 ۲۲حاضر حدود 

درصد از گاز وارداتی 

به آلمان، از روسیه 

 .شودتامین می

اند که در صورت پایان گ و جدی مواجه شدهکشورهای اروپایی حاال با این پرسش بزر

توانند گاز مورد نیاز قاره سبز را بخشیدن به واردات گاز از روسیه، چه کشورهایی می

 تامین کنند؟

 ایاالت متحده آمریکا
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آمریکا یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گاز طبیعی و صادرکنندگان گاز مایع در جهان با 

''شکست هیدرولیکی'' است. این روش، به دالیل  "هیدروفرکینگ" یااتکاء به شیوه 

 .برانگیز استمحیطی، بسیار بحثزیست

های گذشته، صادرات گاز مایع خود به اروپا را افزایش داده است. با آمریکا در هفته

ای برای آلمان ندارد چرا که آلمان، این حال، این موضوع به طور مستقیم، چندان فایده

 .ای برای واردات گاز طبیعی مایع نداردنهپایا

 نروژ و هلند

نروژ هم یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گاز در جهان است و در حال حاضر، حدود 

کند. با این حال، امکان افزایش واردات گاز سوم از گاز مورد نیاز آلمان را تامین مییک

 .از نروژ وجود ندارد

های ماه ژانویه گذشته در تلویزیون آلمان گفت: میانه نخست وزیر نروژ، به تازگی در

 «.کنیمما با تمام ظرفیت خود صادر می»

تواند صادرات خود کند، گفته که نمیدرصد از گاز آلمان را تامین می 11هلند هم که 

 .را افزایش دهد

 قطر

رین بزرگت قطر یکی از بزرگترین صادرکنندگان گاز مایع و در کنار روسیه و ایران، دارای

 .ذخایر گاز طبیعی جهان است

کند. وزیر انرژی این کشور به با این وجود، قطر با بیشترین ظرفیت خود تولید می

تازگی، یعنی تنها دو روز قبل از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین، گفته بود که 

و ها" های گسترده در زیرساختگذاریقطر برای تولید بیشتر گاز به "سرمایه

  .ها نیاز داردقراردادهای بلندمدت با اروپایی

  .های آینده، میزان تولید گاز مایع خود را افزایش دهدتواند در سالقطر اما می

 الجزایر

میالدی بخش  2121سال   الجزایر، دهمین صادرکننده بزرگ گاز در جهان است و در

پایی صادر شده است. این بزرگی از گاز طبیعی مایع این کشور به مقصد بازارهای ارو

کنندگان گاز برای کشورهای اروپایی تبدیل ترین تامینامر، الجزایر را به یکی از مهم

 .کندمی
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های الجزایر با فروش اواخر فوریه گذشته گزارش داده بود که مقام خبرگزاری فرانسه

از آمادگی اند. از جمله، رئیس شرکت انرژی دولتی الجزایر، بیشتر گاز موافقت کرده

مدیترانه به اروپا خبر داده  این شرکت برای صدور گاز اضافی از طریق خط لوله ترانس

  .است

اما در عین حال تاکید کرده که قبل از هر چیز باید ''گاز اضافی'' در الجزایر  این شرکت

وجود داشته باشد؛ یعنی ابتدا همه تعهدهای قراردادی و تقاضاها برای گاز الجزایر 

 .تواند به اروپا فرستاده شودین شوند و سپس گاز باقی مانده، میتام

تواند روی گاز الجزایر مدت، نمیکه اروپا حداقل در کوتاه کارشناسان بر این باورند

 .حساب باز کند

 نیجریه

نیجریه، از کشورهایی است که بیشتری ذخایر گازی در جهان را دارند. گاز نیجریه به 

این اساس، احداث یک خط لوله  از داخلی بیشتر است برمراتب از میزان نی

تواند به کاهش مدت میدر میان کیلومتری از غرب آفریقا به اروپا، دستکم0111

 31تواند تا وابستگی اروپا به گاز روسیه کمک کند. این خط لوله در صورت احداث می

 .میلیارد مترمکعب گاز را ابتدا به الجزایر، و سپس به اروپا منتقل کند

های سیاسی در این منطقه، احداث این خط لوله را به تعویق انداخته تاکنون اما تنش

 .است

کند. اسپانیا، نیجریه در حال حاضر، گاز مایع را از طریق کشتی به اروپا صادر می

ی های گاز طبیعیان گاز نیجریه هستند که پایانهترین مشترفرانسه و پرتغال اصلی

مایع دارند. آلمان تصمیم دارد تا دو پایانه گاز طبیعی احداث کند تا بتواند، مستقیما 

 .کشدها طول میهایی سالاندازی چنین پایانهگاز وارد کند؛ اما ساخت و راه

 آذربایجان

در  فته که این کشور قصد داردبه تازگی گ های وزارت انرژی آذربایجانیکی از مقام

درصد افزایش دهد. اما مشکل اینجاست که این  11سال جاری، صادرات گاز خود را 

ها قبل به امضا رسیده و از طرف کشور درگیر قراردادهای بلندمدتی است که سال

دیگر، تقاضای داخلی در این کشور طی ده سال گذشته، به شدت افزایش پیدا کرده 

 .است
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این کشور از طریق خط لوله ترانس آدریاتیک، به اروپا  میالدی، 2121بر سال از دسام

کیلومتر، از مرز ترکیه و یونان  ٩11کند. این کریدور گازی به طول تقریبی گاز صادر می

 .رسدگذرد و با عبور از آلبانی به ایتالیا میمی

حلی کردن راهوجوی پیدا های مسئول در کشورهای اروپایی همچنان در جستمقام

  .هستند تا خود را از وابستگی به گاز روسیه، رها سازند

 

های گسترده جهانی علیه روسیهانتقاد چین از تحریم  

نخست وزیر چین، از محکومیت حمله روسیه به اوکراین خودداری کرد و در مقابل، 

زند. این در حالی است ها علیه روسیه به اقتصاد جهانی آسیب میگفت که تحریم

  .کننده'' توصیف کرده استنگ در اوکراین را ''واقعا نگرانکه او، شرایط ج

 
در پکن، لی که چیانگ، نخست وزیر این در پایان نشست امسال کنگره خلق چین 

 .کشور همچنان از انتقاد نسبت به روسیه بابت حمله به اوکراین، خودداری کرد

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87/a-61101003
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87/a-61101003
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87/a-61101003
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87/a-61101003
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87/a-61101003
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های گسترده جهانی علیه روسیه بابت حمله این نخست وزیر چین با انتقاد از تحریم

ی مها علیه روسیه، بر بهبود اقتصاد جهانی پس از پاندتحریم»کشور به اوکراین گفت: 

 .«مند نیستکس به آن عالقهکرونا تاثیری منفی دارد و هیچ

چین همچنین برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی بزرگ در اوکراین، خواستار 

 .داری شدید'' در جنگ اوکراین شد''خویشتن

 سال گذشته 31بینی کمترین رشد اقتصادی در پیش

عضو این کنگره برگزار  3111یبا نشست ساالنه کنگره خلق چین در حالی با حضور تقر

 .المللی سایه افکنده استشد، که جنگ در اوکراین بر تحوالت بین

ثباتی اقتصادی و تحوالت ناشی از جنگ در اوکراین، نخست وزیر چین به دلیل بی

 .بینی کرددرصد پیش ۲/ ۲رشد اقتصادی چین در سال جاری را 

ین در طی سه دهه گذشته محسوب ترین رشد اقتصادی چاین رقم، اگرچه پایین

المللی پول، بیشتر است. این صندوق، رشد بینی صندوق بینشود اما از پیشمی

 .بینی کرده استدرصد پیش 0/ ٨اقتصادی چین در سال میالدی جاری را 

ضعف اقتصاد جهانی، اخالل در زنجیره تولید و مشکالت بخش امالک از جمله عواملی 

 .است شد اقتصادی چین شدههستند که باعث کاهش ر

درصدی را به ثبت رسانده است؛  ٨/ 1میالدی، رشد اقتصادی  2121چین در سال 

این رقم به دلیل پایین بودن مبنای مقایسه به خاطر شیوع ویروس کرونا در سال قبل 

بوده است. رشد اقتصادی چین تا پایان سال گذشته، به طرز قابل توجهی کاهش 

 .یافت

ین همچنین اعالم کرده که با کاهش مالیات و عوارض، به اقتصاد این نخست وزیر چ

 .کشور کمک خواهد کرد

 کننده" در اوکراینوضعیت "واقعا نگران

رفت، نشست امسال کنگره خلق چین، تحت تاثیر جنگ در همانطور که انتظار می

 استراتژیکاوکراین برگزار شد. این در حالی است که امیدها برای اینکه چین شریک 

 .بس در اوکراین ترغیب کند، تقریبا از بین رفته استخود، روسیه، را به آتش

خواهد نقشی نخست وزیر چین در خصوص جنگ در اوکراین گفت که کشورش "می

 ."المللی ایفا کندفعال همراه با جامعه بین
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اکنون وظیفه »کننده" توصیف کرد و افزود: او وضعیت جنگ در اوکراین را "واقعا نگران

ها یا حتی خارج شدن آن از کنترل، جلوگیری فوری این است که از تشدید تنش

 .«شود

لی که چیانگ اگرچه بر ضرورت احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها تاکید 

کرد اما در ادامه افزود که "منافع امنیتی مشروع همه کشورها نیز باید در نظر گرفته 

 ."شود

ها بر این باور هستند که چین مایل نیست تا در شناسان و دیپلماتشماری از کار

 .جنگ اوکراین، میانجیگری کند

 های دفاعی چینافزایش چشمگیر هزینه

ها درباره حمله نظامی احتمالی چین به تایوان، کنگره خلق همزمان با افزایش نگرانی

اد. این، باالترین های دفاعی این کشور رأی ددرصدی هزینه 1/ 1چین به افزایش 

 .رودهای دفاعی چین در سه سال گذشته به شمار میمیزان رشد هزینه

 .درصد افزایش پیدا کند 3/ ٩های دولتی در چین، رود که کل هزینهانتظار می

در 

 .کنگره خلق چین همچنین بر عزم جدی این کشور برای تصرف تایوان تاکید شد
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داند و بارها تاکید کرده که آن را بازپس ی خود میچین، جزیره تایوان را جزئی از قلمرو

گوید که یک کشور مستقل است و چین خواهد گرفت. در مقابل، تایوان می

 .داندبین دو کشور می ایجاد تنش مسئول را

ها درباره پیروی پکن از مسکو و حمله حمله نظامی روسیه به اوکراین، بر نگرانی

 .استافزوده  احتمالی چین به تایوان

 

 ها روسیه را به تنگنا انداخته استموج تحریم

های غرب در واکنش به جنگ روسیه علیه اوکراین ضربات سختی به دولت و تحریم

جامعه روسیه وارد کرده است. تمام سطوح جامعه، از نخبگان گرفته تا شهروندان 

 .ورشکستگی هستندهای اقتصاد در مرز اند. برخی حوزهها شدهعادی متأثر از تحریم
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یک هفته پس از تهاجم روسیه به اوکراین، زندگی در روسیه دستخوش دگرگونی 

سابقه غرب در های بیای از جامعه روسیه از تحریماساسی شده است. هیچ حوزه

های مالی و اقتصاد، صنعت و حمل و انتقال، سفر، فرهنگ امان نمانده است: حوزه

ها شود، نگاه جامع به این تحریمت جدیدی که هر روز اعالم میورزش. با اقداما و

 .شوددشوارتر می

ها و اقدامات کشورهای غربی نویسد، تحریمرومان گونچارنکو، خبرنگار دویچه وله می

اکنون چون هزاران ضربه سوزن از هماند که هماز چنان شدت و شتابی برخوردار بوده

ها را نه ضربات سوزنی، فرسا انداخته است. اما ایناقتاقتصاد روسیه را به تنگنایی ط

 .بلکه موجی از شوک وارده به کل ساختار جامعه روسیه باید ارزیابی کرد

سوم ارزش خود را از دست داد روسیه در طول فقط چند روز حدود یک روبل، وحد پول

روسیه با های خودپرداز و مشکل شهروندان های طویل در برابر دستگاهو اینک صف

پی را شاهد هستیم. وسایل خانگی و پوشاک غربی پی و یا اپلهای گوگلسیستم

همانند دوران حاکمیت اتحاد شوروی به کاالهای نادر بدل شدند. بنا به ارزیابی برخی 

کارشناسان، در صورتی که این روند ادامه یابد، باید در انتظار نزول دو رقمی توان 

 .اقتصادی روسیه شد

 کنده خود را آماده میروسی

بینی ایجاد کند. کوشد در مردم خوشکرملین به بروز مشکالت اعتراف دارد و می

جمهوری روسیه در این باره گفت: دمیتری پسکوف، سخنگوی والدیمیر پوتین، رئیس

البته که اقتصاد روسیه فشاری قوی و ضربه شدیدی را حس کرده است، اما توان »

 «.هایی برای مقابله به این وضعیت در دست استطرحمقاومت وجود دارد و 

تنش در بازارها به »گوید: موضع اصلی رهبری کرملین بر این نکته استوار که می

 «.زودی فروکش خواهد کرد

های بدین سو، روسیه خود را با تحریم 2110کم از زمان اشغال کریمه در سال دست

ه از همان زمان به جای مفهوم اقتصادی غرب تطبیق داده است. حاکمیت روسی

"تحریم" دست به زیباسازی زد و مفهوم "واقعیت جدید اقتصادی" را جا انداخت. اما 

 .هاستها شدیدتر از ایناین بار ضربات تحریم
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وزیر روسیه در رأس آن است، حال یک مرکز بحران که میخائیل میشوستین، نخست

های پرواز، هوانوردی روسیه را به شدت کوشد این تالطم را کنترل کند. ممنوعیتمی

درصدی مشتریان خبر 11های مسافرتی از کاهش زیر ضرب برده است. آژانس

خواهند خود را به سواحل رویایی برسانند، پول نقد هایی که میدهند. روسمی

 .زیادی باید همراه داشته باشند

 
 های خودپرداز خالی از پول استبسیاری از دستگاه

های روسیه به سیستم ت این امر را باید مرتبط با قطع دسترسی برخی بانکعل

های مالی "سوئیفت" دانست. برای مثال، سه بیمارستان تایلند خدمات خود تراکنش

دهند. پروازهای برگشت به کشور را برای اتباع روس فقط در برابر پول نقد ارائه می

 .نیز با دشواری زیاد توأم شده است

رفت، بانک مرکزی روسیه در پی سقوط ارزش روبل، نرخ بهره را ه انتظار میچنان ک

درصد رساند تا با تنزل بیشتر ارزش روبل و گرانی فزاینده مقابله 21دو برابر کرد و به 

های کند. اما خود بانک مرکزی نیز زیر فشار شدید قرار گرفت زیرا انتظار تصمیم

همین دلیل مجبور شد عمال دوسوم ذخایر  به پرشتاب کشورهای غربی را نداشت و

 

https://www.dw.com/fa-ir/%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-61004581
https://www.dw.com/fa-ir/%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-61004581
https://www.dw.com/fa-ir/%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-61004581
https://www.dw.com/fa-ir/%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-61004581
https://www.dw.com/fa-ir/%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-61004581
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خود را مسدود کند. الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی در ویدئویی برای همکاران بانک 

ی ترمرکزی در رابطه با واکنش غرب گفته است که مسئوالن انتظار سناریوی معتدل

 .اندرا داشته

 بیشترین آسیب به طبقه متوسط

"ودوموستی"، طبقه متوسط بیشترین نگرانی را از این  به نوشته روزنامه اقتصادی

درصد کاهش یافته  01های مسکو حدود بحران دارد. شمار مشتریان برخی رستوران

ها را حس است. با این حال نه تنها طبقه متوسط، بلکه تمام شهروندان این تحریم

 .کنندمی

ها را در گذشته تحریمها روس»نویسد: شناس میاین روزنامه به نقل از یک روان

اند که این بار همه متأثر از آن فهمیدند. حال دریافتهنوعی از "مجازات نخبگان" می

 «.هستند

سرگئی اوتکین، کارشناس اقتصادی سرشناس از مسکو، در روزنامه "کومرسانت" 

های عظیم اقتصادی و نابودی شیوه زندگی یک طبقه اجتماعی" در مورد "خسارت

 .ها همه عواقب لشکرکشی به اوکراین استاست. اینهشدار داده 
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 درصد رساند21بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را دو برابر کرد و به 

ها در حوزه ورزش و فرهنگ چیزی که در روسیه کسی انتظارش را نداشت، موج تحریم

 اند.های روسی از شرکت در مسابقات حذف شدهرسد که تیمبود. هر لحظه خبر می

پترزبورگ به محل رویدادهای ورزشی مانند مسابقه نهایی لیگ قهرمانی در سن

ها میلیونی برای کسب و کار محلی دیگری منتقل شده و این به معنای ضرر مالی ده

 .است

 سینمای روسی در آستانه نابودی

ر والدیمیهنرمند روس و رهبر ارکستر فیالرمونی مونیخ، والری گرگیوف، که از هواداران 

 .انداش در غرب خاتمه داده و در واقع عذر او را خواستهپوتین است، به فعالیت

ها به تهاجم روسیه آسیب دیده اما یک حوزه هنری وجود دارد که به ویژه از واکنش

-است، و آن سینما است. برای مثال زمانی که روز پنجشنبه قسمت جدید هالیوود

ها رود، مردم روسیه پس از دهنی به روی پرده میباستر "بتمن" در سطح جهابالک

کنندگان آمریکایی اکران آن را در سال از دیدن آن محروم خواهند بود، زیرا تولید

 .اندسینماهای این کشور ممنوع کرده

درصدی درآمد خود حساب کنند. تاکنون 11پیامد آن: صاحبان سینما باید روی کاهش 

های غربی بوده است. ن سینما حاصل از اکران فیلمچهارم درآمد صاحبابیش از سه

گویند، در صورتی که تا ماه مه وضعیت بهبود نیابد، باید در انتظار کارشناسان می

 .ای سینما در روسیه بودورشکستگی فله

روندمیروسیه های مواد غذایی از غول  

شوند. در این راستا چهار شرکت تر میهای اقتصادی علیه روسیه گستردهتحریم

ها است که با دونالد یکی از این شرکتبزرگ از بازار روسیه خارج خواهند شد. مک

 .شوندهزار نفر بیکار می 01شعبه تعطیل و بیش از  ٨11خروج آن بیش از 
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 هایها به دلیل اعتراض یا تحریمبسیاری از شرکتاز زمان تهاجم روسیه به اوکراین 

هایی که هنوز اند. انتقادات به شرکتشعب خود را در روسیه تعطیل کرده المللیبین

  .اند، رو به افزایش استفعالیت خود را در روسیه تعلیق نکرده

ها و هایی مبنی بر بایکوت این شرکتهای اجتماعی کمپینکاربران شبکه

دونالد، المللی چون مکهای بیناند و شرکتها را مطرح کردهاران آنگذسرمایه

استارباکس و کوکاکوال به این کمپین پاسخ مثبت دادند و اعالم کردند که به صورت 

 پپسی کنند. در این زمینه شرکت اصلیموقت فعالیت خود را در روسیه متوقف می

  .محدود کند )پپسیکو( هم تصمیم دارد فعالیت خود را در روسیه

دونالد اولین اند. مکها در روسیه حضور داشتهچهار شرکت نام برده شده برای دهه

شعبه خود در مسکو را پیش از فرو ریختن دیوار برلین و فروپاشی اتحادیه جماهیر 

سال است که محصوالت خود را در  01شوروی تاسیس کرده است. پپسی بیش از 

 

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%BA%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF/a-61069248
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%BA%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF/a-61069248
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%BA%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF/a-61069248
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%BA%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF/a-61069248
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%BA%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF/a-61069248
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درصد از کل فروش خود را در آنجا به ثبت رسانده روسیه می فروشد و حدود چهار 

 .است

کند. این شعبه خود در روسیه را تا اطالع ثانوی تعطیل می ٨۲1مک دونالد حدود 

فود جهان بزرگترین شرکت فست هزار کارمند در روسیه دارد. پیش از این، 02شرکت 

 یس کمپچینسکی،اما اکنون کر گیری جدی نداشت،در مورد حمله به اوکراین موضع

   .مدیرعامل این شرکت در این زمینه اعالم موضع کرده است

توان رنج انسانی غیرضروری را که در اوکراین نمی»او در ایمیلی به کارمندان گفت: 

 ».افتد نادیده گرفتاتفاق می

سال است که در روسیه فعالیت  31این شرکت اعالم کرده با وجود اینکه بیش از 

اما تعطیلی را به دلیل  کند،رسانی میها مشتری خدمتروز به میلیوندارد و هر 

 .داندهای این شرکت ضروری میارزش

سی و پیتزا هات است، اعالم کرده افکی  که مالک” شرکت فست فود "یام! برندز

هایی را که اداره می کند، که دیگر در روسیه سرمایه گذاری نخواهد کرد و فروشگاه

شوند هایی که توسط صاحب امتیازان محلی اداره مید کرد. اما فروشگاهتعطیل خواه
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چنان دایر خواهند بود. این گروه همچنین اعالم کرده که سود حاصل از این هم

 ها را برای اهداف بشر دوستانه در نظر گرفته استفروشگاه

ن، یه به اوکرایای جهان، نیز با توجه به حمله روسزنجیره ترین کافهاستارباکس، بزرگ

کند. کوین جانسون، مدیرعامل استارباکس در فعالیت خود را در روسیه متوقف می

های تجاری در ایم تمام فعالیتما تصمیم گرفته»ای به کارمندان خود اعالم کرد: نامه

 131گران، استارباکس حدود روسیه را به حالت تعلیق درآوریم. به گفته تحلیل

 .ارد که توسط مالکان محلی اداره می شوندفروشگاه در روسیه د

 منبع گزارش آسوشیتدپرس از توقیف 'محموله نفتی ایران'

خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی به جزئیات "توقیف بی سر و صدای" محموله 

 دو نفتکش ایرانی به حکم دادگاهی در آمریکا پرداخته است.

این گزارش دو نفتکشی که مظنون به حمل نفت ایران برای دور زدن تحریم  ربنا ب

بودند، پس از توقیف وادار شدند محموله نفتی خود را در باهاماس و هیوستون تخلیه 

 کنند.
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میلیون دالر برآورد  3٨گردد و ارزش محموله آنها برمی 2121ها به اکتبر توقیف کشتی

عنوان غرامت به نزدیکان "قربانیان تروریسم"  شده که قرار است بخشی از آن به

 داده شود.

هایی از گزارش آسوشیتدپرس و بدون تکذیب آن خبرگزاری مهر با بازنشر بخش

گردد، گفته نشده که چرا نوشته: "با وجود آن که این رویداد به چند ماه پیش باز می

اکنون صورت گرفته های غربی پس از چند ماه سکوت انتشار خبر آن از سوی رسانه

 است."

ای" به آسوشیتدپرس گفته: "این کلر جونگمن، از گروه "متحد علیه ایران هسته

 هایش را بردارد."توقیف مثال بارزی است برای اینکه چرا آمریکا نباید تحریم

خبرگزاری آسوشیتدپرس بر مبنای اطالعاتی که این گروه از ردیابی و پیگیری 

ها با اسناد جعلی قصد پنهان گوید نفتکشدر اختیارش قرار داده میهای ایران نفتکش

کردن رد محموله نفتی از ایران را داشتند. آنها در این مسیر همچنین به خاموش 

 های ناوبری و انتقال نفت روی دریا متوسل شدند.کردن دستگاه

ت کهای آرینا و نوستوس تحت مدیریت دو شرمطابق گزارش آسوشیتدپرس نفتکش

 یونانی بودند.

در این گزارش آمده که نفتکش آرینا، با پرچم پاناما، راهی کانال سوئز شد، اما سفرش 

 به درازا کشید و در نهایت پس از تعمیراتی در استانبول به سوی رومانی رفت.

این نفتکش، که نتوانسته بود نفت خود را بفروشد، بخشی از آن را در نزدیکی سواحل 

 نوستوس منتقل کرد. قبرس به نفتکش

سرانجام وقتی هر دوی آنها قصد داشتند با تخلیه محموله در ترکیه آنها را انبار کنند، 

 های آمریکایی آنها را شناسایی و توقیف کردند.مقام

از زمانی که آمریکا با تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت، از برجام خارج شد و 

ازگرداند، چندین رویداد امنیتی و درگیری حقوقی های سختی را علیه ایران بتحریم

های ایران رخ داده های کشورهای دیگر در آبهای ایران یا نفتکشپیرامون نفتکش

 است.
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 :جهان خودرو             

 واگن الکتریکی با چاشنی نوستالژیمدل جدید فولکس

 

هایی از اولین مدل واگن، انتشار عکساین هفته در جهان خودرو: رونمایی از ون الکتریکی فولکس

 .الکتریکی مزدا-و اولین مدل هیبرید ٩11الکتریکی جیپ، نمایش رقیب سوئدی پورشه 

 :بازگشت الکتریکی به دهه پنجاه

که با اقتباس از یکی از مشهورترین واگن از مدل جدیدی رونمایی کرده فولکس

( ID Buzzدی باز )هایش در دهه پنجاه میالدی ساخته شده است. فولکس آیمدل

چهارمین مدل کامال 

الکتریکی کارخانه است 

و از پاییز آینده به بازار 

 عرضه خواهد شد.

باز با الهام از دیظاهر آی

کارخانه " 2مدل "تایپ 

طراحی شده است. 

دومین ماشینی  2تایپ 

واگن در است که فولکس
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های مختلفی از جمله میکروباس دهه پنجاه میالدی بعد از بیتل تولید کرد و آن را با نام

را  به کشورهای مختلف صادر کرد. توجه جوانان هیپی آمریکایی به این ماشین آن 

 نمادی از این خرده فرهنگ در دهه شصت میالدی تبدیل کرد.به 

اش را برای احیای میکروباس در فرم یک ماشین واگن پنج سال پیش عالقهفولکس

امیدوار است با یادآوری  الکتریکی با نمایش یک کانسپت نشان داد. کارخانه آلمانی

شهرت این ماشین، توجه کسانی را جلب کند که به طور سنتی مشتری محصوالتش 

 نیستند.

های الکتریکی دیگر کارخانه مشترک است. عالوه بر این ماشین از نظر فنی با مدل

باز ساخته خواهد شد. دیجا کردن بار هم از آیبهمدل سواری، یک مدل برای جا

تر است و برای هفت نفر جا دارد. شود، کشیدهر بازار آمریکا فروخته میمدلی که د

ترین بینی شده که ارزانکرده، اما پیش واگن اطالعات فنی ماشین را منتشر نفولکس

گوید واگن میفولکس کیلومتر حرکت کند. 321تواند تا حدود مدل با هر بار شارژ می

 به بازار خواهد آمد 212۲ دی باز در سالتاکسی کامال خودران آی
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های دیگر ارتباط برقرار کند تواند با ماشینباز به سیستمی مجهز است که میدیآی

کند. ترمز اتوماتیک پیش بندان را با خودروهای دیگر رد و بدل میو اطالعاتی مثل راه

 شود.میارائه  نبعارداز برخورد هم از دیگر امکاناتی است که به صورت استاند

است که با  0باز با سیستم خودرانی در سطح دیواگن در حال ساخت آیفولکس

تواند در مسیرهای مشخصی بدون راننده حرکت کند. قرار است در آن ماشین می

 باز با این سیستم خودران ساخته شود.دیهای آیتاکسی 212۲سال 

 
 اولین جیپ الکتریکی

 
 هنوز نام مدل الکتریکی جیپ اعالم نشده است                  

 

هایی از اولین مدل کامال الکتریکی خود را منتشر کرد. این ماشین که جیپ عکس

بلند جیپ خواهد بود و در نیمه اول سال ترین شاسیهنوز نامش اعالم نشده، کوچک

 به بازار اروپا خواهد آمد. 2123
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جدید جیپ در همایش گروه خودروسازی استالنتیس، مالک جیپ خبر ساخت مدل 

های اعالم شد. کارلوس تاوارز، مدیر استالنتیس در این همایش گفت که توانایی

ها از این حرف آقای تاوارز ذاتی جیپ با الکتریکی شدن چند برابر خواهد شد. رسانه

 .اند که جیپ الکتریکی دو دیفرانسیل خواهد بودنتیجه گرفته

بلند الکتریکی جیپ ها، اطالعات دیگری از شاسیزنیها و این گمانهبه جز عکس

تر اعالم کرده بود که جیپ اولین کارخانه در منتشر نشده است. استالنتیس پیش

هایش را الکتریکی خواهد کرد. جیپ به تازگی یک مدل این گروه است که همه مدل

نگلر تولید کرده و قرار است یک مدل الکتریکی از مشهورترین مدلش، را-هیبرید

 بسازد. 2120الکتریکی دیگر هم در سال 

 به بازار عرضه خواهد شد 2123اولین مدل الکتریکی جیپ در نیمه سال 

آقای تاوارز در این همایش که برای اعالم استراتژی آینده کارخانه برگزار شده بود، 

هفتاد و پنج مدل الکتریکی خواهند  2131های این گروه تا سال گفت که کارخانه

کرایسلر و پژو -با پیوستن دو خودروسازی فیات 2121ساخت. استالنتیس در سال 

از جمله مازراتی، آلفارومئو، النچیا و اپل  شکل گرفت و اکنون شامل پانزده کارخانه

 است.
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های الکتریکی به بعد فقط ماشین 2120استالنتیس همچنین اعالم کرد که از سال 

 در اروپا خواهد فروخت.

 ٩1رقیب سوئدی پورشه 

 

 پلتفرم کامال جدید کارخانه پلستار ساخته شده استبر روی  O2کانسپت 

پذیری پلتفرم نسل جدید الکتریکی سوئدی برای نمایش انعطافپلستار، خودروساز 

 هایش، کانسپتی از یک مدل اسپرت نمایش داد.ماشین

ها زیرمجموعه اسپرت کارخانه ولوو بود، اما از پنج سال پیش به عنوان پلستار سال

های اسپرت و لوکس الکتریکی تمرکز کرده و خودروسازی مستقل بر ساخت ماشین

 رقابت با پورشه است.هدفش 

های بنزینی ولوو استفاده مدل هایش از شاسیاین شرکت تا االن برای ساخت مدل

به بازار  2120که قرار است در سال  ۲ترین مدلش، پلستار کرد، اما برای لوکسمی

 POLESTARصویر،های الکتریکی ساخته است.بیاید، پلتفرمی جدید ویژه ماشین
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ید با گوخودروساز سوئدی می

توان یک این پلتفرم هم می

ماشین لوکس و بزرگ ساخت 

و هم از آن برای ساخت یک 

ماشین اسپرت استفاده کرد 

مثالی برای  O2و کانسپت 

پذیر بودن این پلتفرم انعطاف

 است.

اندازه ها به خاطر همرسانه

خواهد به زودی با اند که پلستار می، این ایده را مطرح کرده٩11با پورشه  O2بودن 

اند که به ساخت مشهورترین مدل پورشه رقابت کند. مدیران کارخانه هم اعالم کرده

 ای برای این کار ندارند.دارند، اما فعال برنامه عالقه O2ماشینی براساس 

 
 واممزدا در برابر ب
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الکتریکی خود را تابستان امسال به بازار عرضه خواهد کرد. -مزدا اولین مدل هیبرید

است منتشر  CX-60خودروساز ژاپنی هفته گذشته تصاویری از این مدل که نامش 

بلند جدیدی است که تا کرد و اعالم کرد که این ماشین اولین مدل از چهار شاسی

 د.به بازار عرضه خواهند ش 2123سال پایان 

 بلند جدید مزدا تابستان امسال به بازار خواهد آمدشاسی        

یک موتور بنزینی چهار سیلندر و یک موتور الکتریکی  CX-60الکتریکی -مدل هیبرید

تواند گوید ماشین میکند. مزدا میاسب بخار نیرو تولید می 321دارد که در مجموع 

کیلومتر در  111کیلومتر در شهر" حرکت کند و شتاب صفر تا  01با نیروی باتری "

 MAZDAصویر،ثانیه است. ۲/٨ساعتش 

و دارد و برای همین ماشین امنگاهی به رقابت با بنز و ببلند نیممزدا با این شاسی

تر طراحی کرده است. ایده مدیران شرکت این است که با پیشنهاد قیمتی را لوکس

 های لوکس آلمانی را جلب کنند.اران مارکتر توجه خریدارزان

CX-60 بلند بعدی با توجه به سلیقه مشتریان در اروپا طراحی شده است. شاسی

تر است و سه ردیف صندلی دارد. کارخانه نام دارد که بزرگ CX-80مزدا برای بازار اروپا 

خواهد ساخت هم برای بازار آمریکا  CX-90و  CX-70های بلند به نامژاپنی دو شاسی

الکتریکی، با موتور شش سیلندر بنزینی و دیزل هم فروخته -که عالوه بر موتور هیبرید

 خواهند شد.

یک چهارم فروش کارخانه را  2131های الکتریکی تا سال مزدا اعالم کرده که مدل

-هایش را به موتور هیبرید یا قوای محرکه هیبریدشامل خواهد شد و بقیه مدل

 د.الکتریکی مجهز خواهد کر
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 :رش ویژهاگز

 اشاره              

راین پوتین به اوک ِ جه به اینکه بادرگیری نظامی وبه بیان روشن تر حمله روسیهباتو   

 واژه "اّلیگارش " وفور به کارگیری وماجرای آبراموویچ و باشگاه فوتبال منچستر، 

اینکه تحریریه خبر نامه  است ، یافتهبی سابقه  رواج  مره درگفت وگوهای روز

 که خبرگزاری بی بی سی با نشر گزارش حبرگونه یی تارآن شد الکترونیکی اتاق بب

لیگارشی" و"اّلیگارش ها " مخابر کرده است خوانندگا ن خبرنامه را فارسی در باره "اّ 

 آگاه سازد.

 الیگارش کیست؟

 
،دست دادن پوتین با بوریس وآرکادی روتنبرگ، که دررسانه های 2111تصوی از سال 

 گویندغربی به آنها "یاران پوتین" می

 

کسانی که قدرت را الیگارش ها کسانی هستند که ثروتشان مافوق تصور است و با 

در دست دارند ارتباط بسیار نزدیکی دارند.الیگارش ها اکنون در مناقشه بین روسیه، 

 شود؟الیگارش به چه کسی گفته میاما واقعا اند.شده اوکراین و غرب گرفتار
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در حالی که بحران بین روسیه، اوکراین و غرب باال می گیرد، یک بار دیگر الیگارش 

 اند.یک مناقشه بین المللی قرار گرفتههای روس در مرکز 

پس از آن که روسیه حمله برای اشغال اوکراین را شروع کرد، غرب تحریم های اعمال 

شده علیه بانک های روسیه و بسیاری از روس ها را که رسانه های غربی آنان را 

 "دوستان صمیمی" پوتین می خوانند، تشدید کرد.

؟ وجه تسمیه این اسم چیست و چرا بسیاری از اما الیگارش ها چه کسانی هستند

 الیگارش های روسیه اکنون هدف تحریم های غرب قرار گرفته اند.

 

 گویند؟به چه کسی الیگارش می

 
 منبع تصویر،

 های روسرومن آبراموویچ، مالک باشگاه فوتبال چلسی یکی از مشهورترین الیگارش

 است
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طوالنی است ولی در حال حاضر معنای خاص کلمه "الیگارش" دارای یک تاریخچه 

 .است بیشتری پیدا کرده

ی یک نظام سیاس-به مفهوم سنتی، یک الیگارش عضو یا طرفدار یک الیگارشی است

 که در آن گروه کوچکی بر مردم حکومت می کنند.

ولی اکنون این کلمه به طور معمول به گروهی از افراد فوق العاده ثروتمند روسی 

به افراد سرشناسی  1٩٩1ود که پس از فروپاشی شوروی در سال اطالق می ش

 تبدیل شدند.

 کلمه الیگارش مرکب از دو پیشوند یونانی است که معنی آن "حکومت اقلیت" است.

بنا بر این الیگارش می تواند اشاره به یک عضو طبقه حاکم باشد که از لحاظ مذهب، 

حتی زبان، متمایز از بقیه جامعه  خویشاوندی، شهرت و اعتبار، وضعیت اقتصادی و

چنین نخبگانی اغلب از طریق راه های مشکوک، به دنبال منافع شخصی  .است

 خودشان هستند.

 

 ؟الیگارش های امروزی چه کسانی هستند

این روزها الیگارش اغلب به کسانی                                                         

که بیش از حد ثروتمند هستند و از طریق معامالت با دولت پولدار گفته می شود 

 شده اند.

شاید سرشناس ترین الیگارش در بریتانیا، رومن آبراموویچ بازرگان روسی باشد که 

میلیون دالر  311میلیارد و  10صاحب باشگاه فوتبال چلسی است. او ثروتش را که 

ی به دست آورده که قبل از فروپاشی هایتخمین زده می شود، از راه فروش دارایی

 شوروی دولت مالک آن بود و بعدا او آنها را تصاحب کرده بود.

الیگارش شناخته شده دیگر آلکساندر لِبِدف، بانکدار و مامور سابق کا گِ بِ ) سرویس 

اطالعاتی و امنیتی شوروی( است که پسرش یوگنی در حال حاضر صاحب روزنامه 

 ر لندن است. ایونینگ استاندارد د

 یوگنی لبدف که اکنون یک شهروند بریتانیایی است، عضو مجلس اعیان بریتانیاست.
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 :دارند سایر کشورها هم الیگارش

 
 GETTY IMAGESمنبع تصویر،

لئونید کوچما، رئیس جمهور سابق اوکراین، بر خصوصی سازی و آزادسازی اصالحات 

انستیتوی آینده اوکراین، که یک سازمان مستقل مستقر در  .اقتصادی نظارت داشت

 یف است، معتقد است که علت موانع وکی

مشکالت توسعه در اوکراین نفوذ گسترده گروهی از الیگارش ها در جامعه، صنعت و 

 سیاست این کشور است.

در  1٩٩1سازمان یاد شده در گزارشی می نویسد پس از سقوط شوروی در دهه 

ست جمهوری لئونید کوچما در اوکراین "الیگارش های سابق" دوباره جان دوره ریا

 گرفتند.

های اوکراین بیشتر دارایی های خود را از طریق تبانی با مقامات و از راه "الیگارش

خصوصی سازی های فاقد شفافیت و با پنهانکاری به دست آوردند و از آن هنگام 

 برای نجات کسب و کارشان بوده."کنترل نظام سیاسی همچنان یک عامل مهم 
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 چگونه الیگارش ها پولدار شدند؟

ویکتور آندروسیو، رئیس انستیتوی آینده اوکراین، در                                         

طی سخنرانی در مرکز ویلسون در واشنگتن، گفت الیگارش ها "یک  211٩سال 

"راه های بخصوصی برای داد و ستد" دارند و طبقه اجتماعی" از مردم هستند که 

 برای زندگی و اعمال نفوذ از شیوه مخصوصی استفاده می کنند.

آنها واقعا بازرگان نیستند. آنان ثروتمند هستند ولی راهی که برای ثروتمند شدن "

 انتخاب کردند با آنچه در یک کشور سوسیالیست اتفاق می افتد کامال متفاوت است.

 و کار را خلق نکردند: آنان کسب و کار را از دولت به غنیمت گرفتند.""آنها کسب 

 چرا تعداد الیگارش های روسی زیاد است؟

یکی از دالیل شمار قابل توجه الیگارش                                                      

رخ  1٩٩1های روس به دلیل اتفاقاتی است که پس از فروپاشی شوروی در سال 

 داد.
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میخائیل گورباچف، از ریاست جمهوری شوروی استعفا  1٩٩1در روز کریسمس سال 

 داد و رهبری کشور تازه استقالل یافته روسیه، به بوریس یلتسین سپرده شد.

 

استعفا داد و اختیارات خود را به بوریس یلتسین  1٩٩1میخائیل گورباچف در دسامبر 

 واگذار کرد

 

در حالی که در نظام کمونیستی مالکیت خصوصی جایی نداشت، روسیه 

کاپیتالیست برنامه خصوصی سازی کشور را در مقیاس وسیع شروع کرد، به خصوص 

 در رشته صنایع، انرژی و بخش های مالی.

تعداد قابل توجهی از روس 1٩٩1نتیجه در دوره برنامه خصوصی سازی اوایل دهه در 

 ها بیش از حد تصور ثروتمند شدند.

اگر آنان در موقعیت مناسبی قرار داشته و ارتباطات درستی داشتند می توانستند 

تمام بخش های صنعت روسیه را تصاحب کنند. معامله مواد خام مانند مواد معدنی، 

 های کسب ثروت بود.ز از جمله راهنفت و گا

آنها کمک مقاماتی را که انجام این معامالت را تسهیل کرده بودند، با پرداخت پول 

 جبران می کردند یا اینکه پّست هایی مانند مدیریت را در اختیار آنان قرار می دادند.

شرکت الیگارش ها صاحب رسانه های گروهی، میدان های نفتی، کارخانجات فوالد و 

های مهندسی بودند و غالبا برای منفعتی که می کردند سود بسیار ناچیزی پرداخت 

 می کردند.

، هزینه انتخابات ریاست جمهوری 1٩٩0آنها حامی بوریس یلتسین بودند و در سال 

 او را تامین کردند.
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 هاپوتین و الیگارش

 

وسط( و واسیلی پوتین پس از تمرین جودو در سوچی با آرکادی روتنبرگ )نفر 

 آنیسیموف

 

وقتی پوتین جانشین یلتسین شد در صدد مهار الیگارش ها برآمد. ولی کسانی که 

 از لحاظ سیاسی با او متحد بودند موفقیت بیشتری به دست آوردند.

شماری از الیگارش های اصلی ماننند بوریس بِِرژوفسکی که به جبهه پوتین نپیوسته 

 کشور شدند.بودند، ناچار به فرار از 

میخائیل خودورکوفسکی که زمانی تصور می شد ثروتمندترین فرد در روسیه است 

 اکنون در لندن زندگی می کند.

روزنامه تایمز مالی از آقای پوتین در باره الیگارش ها سئوال کرد،  211٩وقتی در سال 

 پاسخ داد: "ما دیگر الیگارش نداریم."
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با آقای پوتین داشتند در نتیجه برخورداری از ولی کسانی که روابط بسیار نزدیکی 

 حمایت او موفق به تاسیس امپراطوری های بازرگانی و مالی شدند.

دولت بریتانیا بوریس روتنبرگ، را که در کودکی با آقای پوتین عضو یک باشگاه جودو 

بوده "یک بازرگان سرشناس روس که مناسبات شخصی نزدیک با آقای پوتین دارد" 

 ی کند.توصیف م

میلیون دالر تخمین  211نشریه آمریکایی فوربس، ثروت آقای روتنبرگ را یک میلیارد و 

 زده است.

پس از این که آقای پوتین دو منطقه جدایی طلب دونتسک و لوهانسک در شرق 

اوکراین را به عنوان "جمهوری های مردم" به رسمیت شناخت، دولت بریتانیا بوریس 

 دی را مشمول تحریم کرد.روتنبرگ و برادرش آرکا

دولت بریتانیا هم رومن آبراموویچ، میلیاردر روس و مالک باشگاه چلسی را تحریم و 

 های او را توقیف کرد.دارایی

عالوه بر بریتانیا، اوکراین، آمریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا و ژاپن هم تحریم هایی را 

به نظرمی رسد به دنبال تجاوز روسیه علیه الیگارش های روسیه به اجرا درآورده اند و 

 ها احتماال تشدید خواهد شد."به خاک اوکراین بسیاری از این تحریم

 

 

 

 

 

 

 پایان


