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یران  و انتخابات، ا 1۹ها، کووید همزمان با تحریم

 سابقه میلیاردرهاست!شاهد افزایش بی
 برگردان به فارسی: نادر ثانی

 (1۴۰۰تیرماه  ۷) 2۰21جون  2۸، 2شده در نشریه "فوربز" درج

 

 
 های تهران چند آقازاده ایرانی در یکی از کافه

 

 االتیدا  یهدامیتحر  در اثرکشددددور    نیا  نکدهیرغم ایعل  رانیدر ا  ونرهدایلیتعدداد  

ای  به حد بیسددداب ه، در رنج بسدددیار فرو رفته  ۱۹کووید    ریهمه گ  یماری تحده و ب

 ه است.افزایش یافت

 

 ۵ی که دارای ثروتی که بالغ بر دسددددتکم  ، تعداد افراد2020سددددا    دردر ایران 

درصدددد افزایش یافته اسدددت. این  یزان   ۶،2۱به  یزان    3باشدددد یلیون دالر  ی

درصددددد بود،    3،3رقم در این سددددا  کده  این    یجهدان  نیانگید افزایش    بداالتر از

داشدددته    2۴،3 عاد  با   یافزایشددد  یدالر  یونرهایلی   نیا  ی. ثروت جمعباشدددد ی

 است.

 

1) Ollie A. Williams 

2) Forbes 

3) HNWI  = High-net-worth individual 



جون  نتشدر    2۹شدنهه  که در روز سده  4گزارشدی از شدرکت  شداورتی پکایگمینیپ

ئیده، ارز  تاداری بورو هدای  دارو و  وشددددد دایر بر آن اسددددت کده پبین  داه

در   ایسدده با  دت  شددابه در سددا  گششددته رشدددی  عاد  با   5اوراق بهادار تهران

شدرکت  ۵00سدها   توان یادآور شدد که درصدد داشدته اسدت. برای   ایسده  ی  ۶2۵

نها دارای رشدددی کمی بیشددتر  در همین دوران ت  6بزرگ بورو در ایاالت  تحده

 درصد بوده است. ۱۶از 

 

 یهاییبه دارا  یبا دسدددترسددد  رانیا  یاطه ات ثروتمند و حرفهافراد  از   یاریبسددد

بازار بورو و ، یو  خود را وارد ندها  حدود شدده امیکه توسد  تحر  اییالمللنیب

شدددددن    ونریلی نار به    ، بازار دزدان،جو واین بازار یُرجنبند.  اردهسددددها  ک

هزار   2۵0، اکنون  پکایگمینیپگفته  نا به گزار آنها شددده اسددت. ب بسددیاری از

 یزنددگ  ،، تهرانایران  تخدتیشددددتر آنهدا در یدایب  کده  دنداروجود د  رانیدر ا یلیونر  

 کنند.ی 

 

در بورو اوراق بهادار  بازار دارایی عمو ی به  سددرازیر سدداختنبا   رانیادولت  

. در ه اسدددتکمک کرد  ونرهایلی قشدددر رشدددد سدددرعت در  رونق   اادیاتهران به  

)صدندوق توسدعه    دارایی  لی خزانهاز دولت یک درصدد    نیسدتتا هر سدا  گششدته ا

ا سددا   هیکرد و در  انو قیتهران تزردر بورو اوراق بهادار  ( را به بازار ی ل

بددا   هلغاین   برابر  دالر( را اعال    ونیلی   ۵۹۵.2)حدددود    لایر  ونیلیتر  2۵  را 

 د.نمو

 

ارز الکترونیکی دددددد توزددیگ از برگرداننده( پ یا  8کوینپبیت) 7هیر زیا یارزها

ده اسددت. برق ارزان بو  رانیا  دیجد  یونرهایلی  ثروت  برای افزایش  یگری نهع د

 کرده است. اادیا نیکو تیبوری از بازار شکوفایی برای بهرهکشور  نیدر ا

 

خواست نا ش فا  شود، گفت  ی، که نمرانیادر    نیکو  تیب  اناندکاردستاز    یکی

با   عا له از  یشدتریاو درآ د بشدخ  وار سدودآورپ اسدت و  وانهیعمل پد  نیکه ا
 

2) Capgemini 

5) Tehran Stock Exchange's trade 

6) S&P 500 

7) Cryptocurrencies 

8) Bitcoin 



این : پدیگوی  یدارد. واسددت،  وکالت  نسددهت به اشددتبا  به شددبلش که  نیکو  تیب

ها دالر کسب ونیلی   نیکو  تیب   عا له باازطریق از  رد     یدرست است که برخ 

و با توجه   اندبه دسددت آوردهها دالر  ونیلی  ی: پبه راحتازددافه کردو  ااند.پ  کرده

دارای   ی آنهادالر  ونیلی دارایی  ، اگر در کشور بمانند،  لایر   بودن ارز  یایینبه  

 .پاست ترباال حتی یارزش

 

عمو ی شددددهپ در همه جا  ، فا  و برای درآ دزایی پاکنون این راه:  تایید کردو  ا

  تی شددد که در  اه  ه دولت  منوع  دیچنان شدددآن  کوین عا له با بیت یبرا  اقیاشددت

 ازید ورد ن  یرا اعال  کرد. قدرت  حداسددددهدات  کوینبا بیدتبرای تادارت  چهدار اهه  

باعث این ا ر کرد و  یاسددتفاده   یادیزبسددیار  ، از برق  عا التاناا  این    یبرا

 شد.یکشور   طن ا بسیاری ازدر  یخا وش

 

 
 کوین  عا الت با بیت از  ییس از قطع برق ناش  هیدر تهران در  انو  یخا وش

 

درصددددد از   72گزار  شددددرکت  شدددداورتی پکایگمینیپ دایر بر آن اسددددت که 

کوین   یلیون دالر اسدددت در خریدوفرو  بیت ۵ثروتشدددان بیش از ایرانیانی که 

 اند.گشاری کردهسر ایه

 

را به   رانی، اونرهایلی ثروت این    عیسددددر شیافزاپکایگمینیپ   یبرآوردها  بنا به 

کرده   لیتهد  انهیخاور کشدددور    نیثروتمندترکشدددور ثروتمند جهان و  ۱۴یکی از  



،  لحاظ تعداد ثروتمندان به    رانیاهای این گزار  دایر بر آن اسددت که داده.  اسددت

ییشی  نیز   یعربسدتان سدعودیعنی  ، در  نط هخود   بیرق  نیاز بزرگتر یاکنون حت

  .قرار دارد ۱7در رده  دالری ونیلی  ۵هزار ثروتمند  2۱0داشتن  ، که باگرفته

 

به فرزندان   ۱۹۹0. در دهه  ستین  یاتازه  یدیده  رانیدر ا  بسیار زیادثروت  داشتن  

 ایازادهپ قپآ آنهدا نا هدایی چون بیدو غر  بیدعا  یسددددهدک زندگ  لیدثروتمنددان به دل

و  آنهاهای  لیاتو ه  ری، تصاودر بسیاری از  واقع  داده شد. ا روزپ اشراف زادهپ

این از    یاریبسدد .خوردیبه چشددم    نسددتاگرا یدر ات  الیتعطزندگیشددان در خال  

 شوند.یشر  بازن پتهران هاییولداربچهپتوس  کانا   ویرتصا

 

چندی ییش از فرزندان حاکمان کشدددور هسدددتند.  بسدددیاری از   ،خیلاین   انیدر  

  یدسددت  فیبا ک عکسددی،  ینیهللا خم  تی، آرههر ایران، نوه بزرگ  یعاطفه اشددراق

زاده، دا اد ی هد زی، کا ه20۱8گرفته شدددد. در سدددا   در لندن    ا یدالر  3800

اتها ات  یس از    رییس جمهوری که دوره ا  در حا  یایان است،  ،  یحسن روحان

 استعفا داد. ا ی، از سمت ارشد دولتات ویژه به نزدیکاندادن ا تیاز ربوط به 

 

ها ازادهقآ بررا تسددل  خود   رانیا میر دهند  نشددان  یوجود دارد که    ییهانشددانه

  نسدتاگرا یاآنها در ر زرق و برق یُ   یهایسدتدر سدا  گششدته  .  ده اسدتدا  گسدتر 

  آیدد کده آ داده بده تسددددلیمبده نرر  ی  یحت  رانیا  و  ه اسددددتکداهش بسددددیدار داشددددتد

تحت تع یب   ییبه اتها  یولشدو  ایدر اسدتانکه  پ،یسدهحانسداشدا پ رکاریُ  نسدتاگرا ریا

 است، باشد.

 

 



 لوکس تهران های  افوق ها در حا  خرید از یکی از  بازهیکی از آقازاده

 یاقتصددادوزددع  کا الً در تضدداد با   رانیا  یونرهایلیثروت   ید یادآور شددد کهبا

 ۶0از   شی، بپکار یاسدال   یشدورابه  وجب گزار  پاسدت.    های این کشدورتوده

 یزندگ  یدر ف ر نسده یزندگ  یهانهیهزباال بودن    لیبه دل  رانیا تیجمعاز درصدد  

 .در کشور ارائه نداده استوجود  درباره ف ر  ایران آ ار رسمی کنند. دولتی 

 

از توافق ایداالت  تحدده  بر خروج  دایر  دوندالدد ترا د     میتصددددماعال   بده دنهدا   

اقال  روز ره  متیها، قمیو اعما   ادد تحر  20۱8در سدددا     رانیابا   یاهسدددته

  یها نهیهز شیافزا  هیعل  یزیآ . سدا  بعد اعترازدات خشدونتافتیبسدیار   شیافزا

 برگزار شد. رانیبزرگ ا یدر سراسر شهرها یزندگ

 

اند.  افتهیباز بیشددددتر   شیافزا  یدرصددددد  ۵0  توجه به تور با    اقال  روز رهبهای  

  کشدددورهایاز   یاریبسدددزدددربه زدن به  از   شیکه ی  ۱۹کووید    ریهمه گ  یماریب

 شده است. شتریو ف ر ب یکاریزربه زده بود، باعث ب رانیبه ا کایآ ر وارویا 

 

 سی، رئیسدیرئ  میابراه  یتواند برای   رانیاشددن ثروتمندان    خهر ثروتمندتریخش 

 یجمهور اسددتیدر انتخابات ر ریچشددمگ  یروزیکه یس از ی،  رانیا  ندهیجمهور آ

 .باشد دردسرساز ،کار خواهد آ د ی اه  وئن، در  اه آگوست رو

 

شددورای  پ  سیو رئسددیاسددی علو    ییکایآ ر-یرانیاکارشددناو زاده، عیرف  دی ا 

كنند و به طور یانت اد    میاز ر   انیرانیاز ا  یاری: پبسدیگوی  پكایآ ر  یالمللنیب

  نی ب  یاقتصدددداد  یندابرابرو    ارو ف   ثروتمنددان  نیب  دیداز اختالف شددددد  یانددهیفزا

یایین   شددارکت   زانی:  دیافزای   او  كنند.پیابراز خشددم    ینخهگان و  رد  عاد

  رد  از دولت است. یدیدر انتخابات  وئن نشانه ناا 

 

جمهور  نتخدب، حمدایدت خود را از  دشاکراتی کده در وین برای رئیسددددی، رئیس

ای با ایاالت  تحده در جریان هسدددتند اعال  داشدددته  ای تازهقرارداد هسدددتهانع اد 

رود کده تحریمهدا اسددددت. اگر این  دشاکرات بده  وف یدت  نار شددددوندد احتمدا   ی

وسددیعتر از سددر  المللی برای کار در بازای گشاریهای بینبرچیده شددده و سددر ایه

 گرفته شوند.

 



 

 
 جمهور  نتخب، ابراهیم رئیسی رئیس 

 

زاده   عیرف.  باشددددد  عیسددددر  یحلها راهمیتحر  برداشددددتنکه   آیدبه نرر  ی  دیبعا ا 

،  انند  یاغلب ف ر گسترده در کشور را به عوا ل خارج   رانیپرههران ا  :دیگوی 

 یبانک  سددتمیو سدد  یابرنا ه هسددته  هی تحده عل  االتیشددده توسدد  اعما ا    یهامیتحر

 .پدهندینسهت   رانیا

 

ها،  خویشوو دادن ا تیازات ویژه به قو   گسددترده یفسدداد  ال  دیافزود: پا ا با  یو

 د.پنشو یسطگ ف ر تل  شی هم در افزا یبه عنوان عوا لنزدیکان دوستان و 


