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 4نکته از  4روزجنگ

چهار روز از آغــاز جنگ رژیــم صهیونیستی و
مــقــاومــت فلسطین مــوســوم بــه جنگ «سیف
الــقــدس» مـیگــذرد .اگرچه اسرائیل به لحاظ
وارد کردن تلفات انسانی و خرابیهای شهری،
دست برتر را دارد اما این جنگ به دلیل تبعات
مــتــعــددی کــه بـــرای اســرائــیــل داش ــت ــه ،زنــگ
هــشــدار بـــرای ای ــن رژیـــم مــحــســوب م ـیشــود:
-1اولــیــن نکته ایــن جنگ ،حجم انبوه شلیک
راکتها و موشکها از سوی باریکه غزه به سمت
اراضی اشغالی است .تعداد راکتهای شلیک
شــده در دو روز اول درگیری به  1600فروند
رسید که در مقایسه با کل راکتهای شلیک شده
در درگیرهای سال  2019که  1070فروند بود،
بسیار بیشتر است .مقاومت اسالمی تنها در شب
اول درگیریهای اخیر 1050 ،موشک شلیک
کرد که شاید عدد معنی داری در مقایسه فوق
باشد؛ شلیک انبوه راکتی معادل کل سال2019
تنها در یک شب! در سال  2020با توجه به این که
درگیریها خیلی باال نگرفت ،تنها  170راکت از
سویمقاومتعلیهاشغالگرانشلیکشدهبود.در
مجموع تاکنون  ۲۱۲۷راکت از غزه شلیک شده
است .این تعداد موشک ،افزایش برد موشکها،
رونمایی از موشک عیاش  250و همچنین اعالم
گروههای مقاومت مبنی بر آمادگی بــرای یک
جنگ طوالنی مدت که بیانگر وجــود انبارهای
ذخیره ســاح اســت ،در حالی اســت که غــزه از
سال  2006تاکنون تحت محاصره همهجانبه
قــرار دارد .بــرآوردهــای بسیاری از رسانه های
اسرائیلیها حکایت از این دارد که حماس با ۱۴
هزار راکت برای  ۶۰روز آمادگی نبرد پیدا کرده
است .بنابراین ،گروههای مقاومت از محاصره
تحمیلیبهعنوانفرصتیبرایخوداتکایینظامی
بهره گرفتهاند و این یک هشدار برای اسرائیل
است .در این بین جمعیت شناسی و پراکندگی
صهیونیست ها در سرزمین های اشغالی برای
درک بهتر و اهمیت حمله مقاومت به تل آویو بسیار
مهم است .صهیونیست هایی که در شهرک های
نزدیک به نوار غزه زندگی می کنند ،صهیونیست
هایافراطی،متعصبومسلحیهستندکهعمدتا
زندگی مناسبی در خارج از سرزمین های اشغالی

نداشته اند و به واسطه یهودی بودن ،اسرائیل به
آن ها خانه مجانی می دهد .به عبارت دیگر این
صهیونیست ها سپر انسانی صهیونیست های
شهرکنشینهستند.موشکهایمقاومتعمدتا
به این شهرک ها اصابت می کرده و این موضوع
بــرای این صهیونیست ها تقریبا یک امر عادی
محسوب می شده است ولی صهیونیست هایی
که در شهرهای تل آویو و حیفا زندگی می کنند
صهیونیست های سکوالری هستند که عمدتا به
کشورهای اروپایی و آمریکایی مهاجرت کرده اند
و بسیاری از آنان دارای زندگی و خانه در خارج از
فلسطینهستندوبهواسطهتبلیغاتصهیونیست
ها برای آرامش بیشتر و امنیت باال به تل آویو آمده
اند .حال به فرض این که حتی اگر درصد زیادی
از موشک های مقاومت توسط گنبد آهنین نابود
شوند ولی به محض پرتاب موشک ها به سمت
تل آویو صدای آژیر در تمام شهر به صدا در می آید
و صهیونیست ها مجبور به رفتن به پناهگاه می
شوند .این کار باعث برهم خوردن امنیت روانی
صهیونیست هایی می شود که به امید آرامش به
تل آویو آمده بودند .وقتی امنیت نباشد ،دلیلی
بر ماندن نیست اولین کسانی که فرار میکنند
آن هایی هستند که وضع مالی خوبی دارنــد و
دستشان به دهانشان میرسد .این افراد هنگامی
که فــرار میکنند تنها خودشان نمیروند بلکه
بدون شک دارایی و ثروتشان را هم با خودشان
خواهند برد .دارایی بعضی از این افراد ،دانش و
علمیاستکهدارندوبهاینترتیبفشارمضاعفی
به رژیم صهیونیستی که با تبلیغ زندگی آرام ،رفاه
اقتصادی و اجتماعی و آرامش در سرزمین موعود
هزاران یهودی را از گوشه و کنار جهان به فلسطین
اشغالی فراخوانده بود ،وارد میشود.
 -2اصابت موشکها به اهداف حساسی مانند
نیروگاهها و مخازن سوخت نشان از باال رفتن دقت
موشکهایمقاومتداردبهگونهایکهدیگرترس
از فرود آمدن آنها در مناطق فلسطینینشین
وجود ندارد؛ این یعنی این رژیم نه تنها نتوانست
مانع پروژه موشکهای نقطهزن حــزبا ...شود
بلکه حاال کابوسی دیگر در جبهه جنوب خواهد
داشــت .بنابراین ،سامانه گنبد آهنین در این
جنگ از دو منظر قابل تحلیل است .از یک سو،
در مقابل شلیک انبوه راکت و موشک گروههای
مقاومت ضعف نشان داد و از سوی دیگر استفاده
از این سامانه هزینه مادی سنگینی برای اسرائیل
به جا گذاشت .هر تیر موشک تامیر سامانه گنبد
آهنین 40هزار دالر برای اسرائیل هزینه دارد .در
این سامانه به طور استاندارد برای هر هدف دو تیر
موشک شلیک میشود که  80هزار دالر خواهد
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شد ،در حالی که راکتهای گروههای مقاومت
فلسطینی هرکدام بیش از چند هزار دالر قیمت
نخواهند داشت .افزون بر این ،هر روز تعطیلی در
سرزمینهای اشغالی بیش از یک میلیارد دالر
برای این رژیم هزینه دارد و اگر مقاومت یک ماه
جنگ را ادامه دهد ،حدود  ۴۰میلیارد دالر خرج
روی دست صهیونیستها می گــذارد در حالی
که باریکه غزه را میشود با یک میلیارد دالر بار
دیگر ساخت .در نتیجه تا این جای کار مقاومت
فلسطین ،بخش اقتصادی جنگ را تا حد زیادی با
تحمیل هزینه به طرف اسرائیلی برده است.
 -3شکل گیری معادله غزه -مسجد االقصی،
سبب افزایش اعتبار حماس و مقاومت به ویژه
شاخهنظامیآنها دربینفلسطینیانبهخصوص
کرانه باختری و سرزمین های اشغالی 1948
و از جانبی دیگر به کاهش مشروعیت ابومازن و
تشکیالت خودگردان منجر شده است که این
مسئلهدرشعارهاییکهاینروزهادرکرانهباختری
و سرزمین های  1948از طرف فلسطینیان سر
داده می شود ،منعکس شده است :عاشت حماس
/الیاعدامابومازن/سالمسالمیاحماس/شکرا
شکرا یا حماس بره بره یا عباس( ابومازن) و . ...در
واقع حماس درصدد تحمیل معادله جدیدی به
اسرائیلاستکهتاثیرگذاریعملیاینجنبشدر
مواجههباآنرافراترازمرزهایغزهبهقدسوکرانه
باختری هم تسری دهد؛ به این معنا که معادلهای
بازدارنده را شکل دهد که مانع تداوم حمالت به
مسجداالقصیوکوچاندنفلسطینیهاشود.این
معادله در یک دهه اخیر میان غزه و اسرائیل شکل
گرفته بود که اگر طرفی علیه دیگری اقدام کند،
باید منتظر واکنش آن باشد و همین نوعی آرامش
رابهاینمنطقهبازگرداندهبودامابرایاسرائیلتن
دادن به تسری این معادله در قبال تحوالت قدس و
کرانه باختری بسیار سخت است.
 - 4از جمله پیامدهای جنگ ،افزایش احتمال
تــداوم بن بست سیاسی در اسرائیل است .پس
از آغــاز جنگ کنونی ،یکی از تحلیلها این بود
که نتانیاهو به این جنگ بــرای بقای در قدرت
نیاز دارد و اکنون به نظر میرسد جنگ منجر به
تداوم بن بست سیاسی در اسرائیل و تامین منافع
شخصی نتانیاهو خواهد شد .هر چند آن چیزی
که در فلسطین در حال وقوع است ،بسیار بزرگ
تر از چیزی است که بتوان به طراحیهای داخلی
صهیونیستها نسبت داد ،بازدارندگی رژیم
صهیونیستی یک رکن اصلی در موجودیت جعلی
رژیم است که با اتفاقات اخیر آسیب جدی دیده و
به سهولت قابل جبران نیست.

در هفته ای که گذشت همه بازارهای مالی داخلی با رشد قیمتی مواجه بودند ،کدام بازار بیشتر رشد کرد؟

دالر  /مثبت  4.6درصد

در هفته قبل بازار ارز تحت تاثیر اخبار مذاکرات و
تزریق ارز با ریزش بیش از دو هزار و  ۵۸۰تومانی
مواجه شد و صرافی ملی در پایان هفته نرخ دالر را
 ۲۰هزار و  ۶۴۸تومان اعالم کرد اما در این هفته
روند افزایشی دالر دوباره شروع و حدود هزار تومان
گران شد .آخرین نرخ دالر در این هفته  ۲۱هزار
و  ۶۱۳هزار تومان است .در طول این هفته دالر
 4.6درصد رشد کرد .در بازار آزاد روند صعودی
سرعت و شدت بیشتری داشت .در معامالت این
بازار ،نرخ از روز دوشنبه پا به کانال ۲۲هزار تومانی
گذاشت و تا  ۲۲هزار و  ۷۰۰تومان هم پیش رفت
با این حال در نهایت بازار با نرخ  ۲۲هزار و ۶۰۰
تومان به پایان رسید .به گفته فعاالن بازار به علت
فرارسیدنعیدفطردرپایانهفته،بازارکشورهای
عربی از جمله عراق و سلیمانیه تعطیل شد ،همین
تعطیلی تقاضای تجاری را کاهش داد و جلوی
رشد بیشتر قیمت دالر را گرفت .آنها میگویند از
روز سهشنبه نه دبی ،نه سلیمانیه و نه عراق معامله
نداشتند و رسما توانایی نرخ دهی به بازار ایران را از
دست داده بودند ،بنابراین بازار ایستا ماند.
طالی  ۱۸عیار /مثبت  3درصد

معاملهگران بازار فلزات گران بها هر گرم طالی

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• هــمــراه اول قبال قبض رو رایــگــان بــرات
تقسیط میکرد ،امروز با تعجب دیدم برای
 150تومان  7هــزار تومان بابت کارمزد
تقسیط درخواست کــرده .کسی رسیدگی
نمی کنه؟
••یک بطری آب معدنی کوچک سه هزار
تومان! مسئوالن دولت واقعا خسته نباشید.
دست مریزاد! آقای روحانی ،شما واقعا کاری
کردید که ملت تحریم را احساس نکنند.
••مادر و پدر گرامی ،از این که شرایط ازدواج
جوانان را طــوری آســان می گیرید که بیل
گیتس هم نمی تواند به آن تن دهد ،ممنونیم!
•• تا جایی که می دانیم در مذاکره باید هر دو
طرف چیزی از خودشان را وسط بگذارند تا
سر آن مذاکره کنند .ما برخی از داشته های
مان را وسط گذاشته ایم اما غربی ها دقیقا چه
چیزی را وسط گذاشته اند؟ اجازه استفاده از
داشته های ما را؟! یعنی ما باید برویم مذاکره
کنیم تا غربی ها اجازه بدهند از داشته های
خودمان استفاده کنیم؟!
•• عیدتون مبارک ،برای شیرین شدن کامتون
به این فکر کنید که عید بعدی دیگه روحانی
نیست!
•• یک نظر اشتباه در بخش نظرات مردمی
گفته شد که  ۸۰درصد خانم ها از نظر ذهنی
از آقایان قوی تر هستند! اگر این طور است
پس چرا بیش از ۹۹درصد بزرگ ترین فیزیک
دانان ،شیمی دانان ،ریاضی دانان ،فالسفه،
عرفا ،فقها ،شــاعــران ،پزشکان ،نقاشان،
موسیقی دان ها ،خطاطان ،تاجران ،مورخان
و ...در تمام طول تاریخ از گذشته تا کنون مرد
بوده اند؟
•• اصالحیه جدید ثبت نام نامزدهای ریاست
جمهوری را که تقریبا ساده و محکمه پسند
است ،چرا خود مجلس تصویب نکرد که جای
هیچ حرف وشبهه ای نباشد؟
•• خــدا پــدر و مــادر کسی کــه بــه هرطریقی
میتونه دردی از مشکالت طبقه محروم رو
دوامیکنه،رحمتکنه.بهخدا،نداریسخته
و همه گناهان و مشکالت از فقر و بدبختیه.

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

••شرکت گاز بــرای تولد فرزند و ازدواج به
کارکنان شرکتی  ۱۲۰ساعت اضافه کاری
پرداخت می کند .قابل توجه مدیران عامل
سایر شرکت ها.
•• آیــا بهتر نبود دانشگاه ها به جــای تولید
خروارها خــروار مقاالت بی سر و ته ،ظرف
 ۴۰سال گذشته حداقل یک مقاله برای رفع
بحران مهریه خانم ها و حل این معضل منتشر
می کردند؟ در دنیایی که یک شخص همچون
ایــان ماسک در حال آمــاده ســازی اسکان
بشر در سیاره مریخ است ،در کشور ما ۳/۵
میلیون دانشجو و ۲۵۰هزار استاد دانشگاه از
حل بحران مهریه عاجز هستند .عجبا! جهان
درباره ما چه قضاوتی می کند؟
••بعضی از این هندوانه ها رنگ غیرطبیعی
دارند .در ویدئوها نشان می دن موقع آبیاری
داخل جوی آب رنگ فرش می ریزند! لطفا
برای سالمتی مردم در این باره یک گزارش
تهیه کنید.
••عزیز محترمی که فرمودید ما باید باطن
مردم را ببینیم و ظاهر مردم را قضاوت نکنیم،
آیا این عقیده شما فقط برای این تصویر قرآن
به سر اســت یا بــرای همه تصاویری که در
جاهای دیگر می بینیم؟ شما اگه یک خانم
بدون حجاب در مسجد یا خیابان ببینی اون
جا هم همین رو می گی؟
••ای کاش جلوی مهاجرت مغزها و نخبگان
گرفته می شد! چرا باید افتخارات کشورمان
چــون مرحوم مریم میرزاخانی با ایــن همه
نبوغ فکری بــه جــای پـــرورش و شکوفایی
استعدادهای جوانان خودمان مایه بالندگی
و مباهات و رشد فکری ممالک غربی شود؟
•• شما را به هر مقدساتی که قبولشون دارین
قسم می دم فکری به حال این مستاجرها
بکنید .کارگر ساختمانم .نصف درآمدم برای
اجاره خانه هزینه می شه .با دو تا بچه موندم
چه کار کنم!
•• یک بــام و دو هــوا در نــرخ نامه یعنی این
که امالکی های تهران نیم درصد می گیرند
اما مشهدی ها هیچ سقفی ندارند! برای

نمابر05137009129 :

بعضی ها که دنبال سوء استفاده اند جور دیگر
است .مگر مشاور امالک نوکر مفت سرمایه
دارهاست؟!
•• توی این وضعیت که گرانی بیداد می کند،
حمایت از مردم برای تهیه نیازهای اولیه شون
یعنیمسکن،درقالبطرحمسکنملینیازبه
حمایت دستگاه های مختلف از جمله شورای
شهر بیرجند دارد تا با تصویب مصوبه ای و
محاسبه عوارض به قیمت سال های گذشته
و اقساطی کردن آن تا پایان مهلت دو ساله
ساخت ،خاطره ای خــوب از خــود در ذهن
کسانی باقی بگذارند که با رای آن ها عضو
شورای شهر شدند.
••چرا پارک جنگلی شهرک عسکریه را که
جزو منابع طبیعی مشهد است ،فروختند و
داخلش دارنــد هتل می سازند و دیگر نمی
گذارند مردم بروند داخل؟ دور تا دورش را
دیــوار کشیدند .به نگهبان گفتم چرا نمی
گــذاری برم داخل پارک ورزش کنم؟ گفت
پارک را شهرداری فروخته!
•• چرا به رغم افزایش سرمایه شرکت پدیده
شاندیز سهام این شرکت منفی است؟
•• یکی رو تــو زنــدگــی تــون راه بدین کــه به
خاطرش مجبور نشین خودتون رو الغر یا چاق
کنین .رفیق هاتون رو عوض کنین ،خانواده
تون رو بذارین کنار و کال یه آدم جدید بشین!
••چرا دولت و مجلس محترم حداقل تا زمانی
که شرکتهای داخلی خــودروســازی قادر
به تامین نیاز داخلی باشند ،واردات را آزاد
نمیکنند که هم مردم راحت خودرو بخرند و
هم شرکتهای داخلی تا این حد پررو و زیاده
خواه نشوند؟
•• با این که بارها در سایت ها و دفاتر ثبت
اسناد اعالم شد وکالت های فروش خودرو
تمدید شده ،پس از تالش فراوان و ثبت نوبت
در روز یک شنبه به مرکز تعویض پالک مراجعه
کردم و مسئولین مربوطه گفتند که وکالت
منقضی شده و اعتبار ندارد.
••امثال بنده که سهام عدالت نگرفتیم باید
چه کار کنیم؟ چرا یکی جواب ما را نمی دهد؟

انفجارپشتانفجار

افزایشقیمتدرهم هبازارها
مصطفوی-برخالفهفتههایگذشتهبازارهای
طال ،دالر ،سکه و ارز پس از افت ارزشی که داشتند
در هفته قبل دوبــاره رونــد صعودی را در پیش
گرفتند .حتی بــازار سرمایه که طی چندماه
گذشته با افت شاخص همه را کالفه کرده بود،
این هفته بعد از مدت ها مثبت شد و اندکی بر دل
سهامداران آرامش تزریق کرد .آن هم در حالی
که بازار دالر بعد از کاهش قیمتی ،دوباره باالتر
آمد و بسته به خبرهای متفاوت سیاسی و حاشیه
های خبرساز در منطقه و جهان باال و پایین رفت.
میدانید در این هفته کــدام بازارهای داخلی
بیشتر از همه رشد کردند؟ این گزارش را بخوانید.

حرف مردم

 ۱۸عیار را در هفته گذشته روی نرخ  ۹۴۰هزار
تومان معامله میکردند اما در این هفته حدود
 ۲۸هزار تومان افزایش قیمت داشت .براساس
دادههــــای شبکه اطــاع رســانــی طــا ،سکه و
ارز ،قیمت طالی  ۱۸عیار در این هفته با رشد
حدود  3درصدی به نرخ  ۹۶۸هزار تومان رسید.

روز انتهایی هفته اخیر صعودی بود و در ابتدای
آن روند نزولی داشت.بازار سرمایه هفته گذشته
در پایان معامالت روز چهارشنبه  ۲۲اردیبهشت
به سطح یک میلیون و  ۱۸۴هزار واحدی رسید.
در هفتههای اخیر پــس از مصوبات شــورای
هماهنگی اقتصادی سران قوا ،انتظارات در
بازار سهام کمی بهبود یافت اما با روند کاهشی
قیمت دالر روند شاخص نیز نزولی باقی ماند.
در هفته سوم اردیبهشت تصمیم نهاد ناظر بر
متقارن کردن دامنه نوسان قیمت سهام و رشد
نسبی قیمت دالر مــوجــب شــد کــه در ســه روز
پایانی هفته عــاوه بر صعود شاخص ،در روز
سهشنبه شاهد ورود پول حقیقی قابل توجهی
به بازار باشیم.

بورس /مثبت یک درصد

سکه امامی /مثبت  4.5درصد

در حالی که در دو روز ابتدایی هفته ،شاخص
کل روندی نزولی داشت ،در ادامه شاهد صعود
شاخص در سه روز پیاپی بودیم .در پایان هفته
اخیر شاخص کل  11هزار و  724واحد باالتر
از هفته قبل ایستاد اما شاخص کل هم وزن با
افت چهار هزار و  987واحدی نسبت به آخرین
روز معامالتی هفته قبل ،در محدوده  417هزار
واحدی قرار گرفت.
شاخص کل در آخرین روز هفته ،چهار هزار و
 452واحد رشد کرد و به رقم یک میلیون و 183
هزار واحد رسید و نسبت به آخرین روز معامالتی
هفته قبل  11هزار و  724واحد با التر ایستاد
تا بازدهی هفتگی شاخص بورس مثبت یک
درصد شود .روند تغییرات شاخص کل در سه

سکه نیز همانند دو بازار دیگر با این که هفته
قبل نزولی بود اما در این هفته با رشد قیمت 4.5
درصدی همراه شد.در هفته قبل قیمت هر عدد
سکه امامی  ۹میلیون و  ۴۹۳هزار تومان بود اما
در این هفته با افزایش  ۴۲۷هزار تومانی به رقم
 ۹میلیون و  ۹۲۰هزار تومان رسید.

انفجار تروریستی در مسجدی در کابل جان  12تن را گرفت
افغانستان هنوز داغدار  85دانش آموز مدرسه
دختران سیدالشهدا(ع) است که انفجار بمب
در مسجدی در کابل در هنگام برپایی نماز جمعه
 12تن را به شهادت رساند .پلیس کابل روز
گذشته اعالم کرد ،در پی انفجاری در مسجدی
در شهرستان «شکردره» این والیت  ۱۲نفر از
جمله امام جمعه مسجد کشته و بیش از  ۱۵تن
دیگر زخمی شدند.به گفته پلیس کابل ،این
انفجار ظهر جمعه هنگام برپایی نماز جمعه در
مسجد «حاجی بخشی» در منطقه قلعه مرادبیک

شهرستان شکردره رخ داده اســت«.فــردوس
فــرامــرز» سخنگوی پولیس کابل در ایــن باره
گفت :در این انفجار «مفتی نعمان» امام جمعه
مسجد با  ۱۱نمازگزار کشته شده است و بیش
از  ۱۵نــمــازگــزار دیگر زخمی شــده انــد .ایــن
انفجار در دومین روز آتشبس به مناسبت ماه
مبارک رمضان که از سوی طالبان اعالم شده
رخ داده است .مسئولیت انفجار را تاکنون فرد
یا گروهی بر عهده نگرفته اســت.روز پنجشنبه
هفته جــاری ساعاتی پس از آغــاز آتشبس سه

روزه به مناسبت عید فطر ،بر اثر چهار انفجار در
نقاط مختلف افغانستان حداقل  11غیرنظامی
کشته و  13تــن زخمی شدند .پس از انفجار
روز گذشته ،سخنگوی طالبان انفجار امروز در
مسجد «حاجی بخشی» واقــع در شهر کابل را
محکوم و آن را اقدامی «وحشیانه» توصیف کرد.
«ذبیحا ...مجاهد» سخنگوی طالبان در پیامی
توئیتری این حادثه را «وحشیانه» توصیف کرد .بر
اثر وقوع انفجار در مراسم نماز جمعه در پایتخت
افغانستان ۱۲،نفر شهید و۲۰تَن زخمی شدند.

بورسهایجهانیدرشوک
همزمان با عبور نرخ تورم آمریکا از  4درصد برای
اولین بار در 13سال اخیر ،بورس های این کشور
و دنیا ریزش شدیدی را تجربه کردند.
بهگزارشایسنابهنقلازآسوشیتدپرس،متوسط
نرخ تورم بزرگترین اقتصاد جهان در  ۱۲ماه
منتهی به آوریل با  1/6درصد افزایش نسبت
به دوره مشابه منتهی به ماه قبل به سطح 4/2
درصد رسید .این نرخ تورم که 0/8درصد بیشتر
از نرخ مورد انتظار قبلی بــوده ،باالترین سطح

تورمی ثبت شده در آمریکا در  ۱۳سال اخیر به
شمار می رود .گفته می شود این سطح تورم بیش
ازهمهتحتتاثیرافزایشقیمتبخشانرژیقرار
گرفته است به گونه ای که تورم بنزین به 49/6
درصد رسیده و پس از آن نیز سوخت های نفتی
با تورم  37/3درصد قرار گرفته اند.همزمان با
این رویداد ،نگرانی درباره مسیر آینده نرخ تورم
درآمریکا و دیگر کشورها ،بــازارهــای مالی را
درنوردید و موجب ریزش شاخص های بازارهای

جهانیدرآمریکا،اروپاوآسیاشد.هماکنونگفته
میشودنرختورمدربسیاریازمناطقازجملهدر
آمریکا ،آلمان و برخی کشورهای اروپایی دیگر از
سطح هدف گذاری شده عبور کرده و دست بانک
های مرکزی را برای اتخاذ رویکرد انقباضی به
دلیل ضــرورت تــداوم حمایت ها از بخش های
اقتصادیدربرابرپیامدهایکروناییبستهاست.
اینمسئله درصورتوخیمترشدنمیتواندخود
منجربهپیدایشیکبحرانجدیددرجهانشود  .

