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 سخن ماه:

 

 

 

 دخلط نیسط خرج آهس ه ترکا چو         

 

    

بیش از به ویژه سیاسی  ،اجتماعی محافل اقتصادی/ بیشتر در آنچه این روزها      

مشکل کسری بودجه ساالنه کل کشور و  ،است مورد گفت و گو و اظهار نظرهمه 

هدف تامین با  یش فروش نفت است که از سوی دولتپ قرضه اوراق و صدور عرضه

 .استشده  پیشنهادکشور  ای پوشش کسری بودجه ساالنه کلمورد نیاز بر وجوه

تثبیت درباره حمایت بانک مرکزی  وهای تکمیلی  ستتتتتدال با برخی اهمراه آن هم 

  ..و .تورم نرخ به تبع آن  نرخ کمی نقدینگی و

های نظر اظهارپیشتتتتنهادی دولت و طرح باره درکالمی  ادای هر پیش ازاکنون  اما   

رگزاران اداره امور اینکه حاصتتتل کارکرد کا، پایانی کالم   خالصتتته، مرکزی بانک تاییدی

 مخرب و دستتتوری متمرکز و اقتصتتادیگزینش نظام  از صتترف نظر ،وراقتصتتادی کشتت

 دهه و چهار بیش از از بعد برای اداره امور اقتصتتتادی کشتتتور،دولتی  زفستتتاد برانگی

به گونه یی  لهر دلیملی به ستتتترمایه های  و درآمد تریلیون صتتتترف چندین ده هزار

اه برقرار و رف ی زندگیتوان حفظ استاندارد تصنع از نیروییبوده است که اکنون هیچ 

 با لغو حتا شتتده استتت، رستترمایه های ملی برقرا اتالف منابع و آن که با تصتتنعی تر

 کلیه تحریم ها برخوردار نیست. 

دانش اداره امور اقتصادی  به معنایمبانی اقتصاد سیاسی  بنابراین به حکم اصو  و 

 رفع مستتا ل وهکار رانگرش دولت و بانک مرکزی به تردید نیستتت که شتتیوه جامعه 

حل مشتتکل کستتر بودجه و تورم افستتار الت اقتصتتادی و به ستتخن کوتاهتر مشتتک

   زیرا : چاه است.به و افتادن  نخته روبه تشدید به مصداق از چاله درآمدیسگ
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قرضه در صورتی از جمله اوراق صدور هر نوع  به خالف نظر بانک مرکزی عرضه و     

صل از خواهد بود  و کاهش حجم نقدینگی ای رویا رو ی با تورم،هراهکار که وجوه حا

 هاز جریان خارج شتتود، درحالی که استتتفاده از وجوه مورد اشتتارقرضتته  فروش اوراق 

به هزینه گرفتن آن با ثابت ماندن کمیت حجم نقدینگی،  برای پوشش کسر بودجه و

 به تبع آن تشتتتتدید ستتتترعت و و افزایش پایه پولی ناشتتتتی از افزایش بدهی دولت

کاهش قدرت خرید پو   پو  به دور از هرگونه تردید ستتتتبد تشتتتتدید تورم وگردش 

اوراق قرضتته پیش فروش نفت در اندازه  صتتدورضتتمن اینکه  ملی)ریا (خواهد شتتد.

هکاران در انتظار بازار آشتتفته  بی تبرخپو  شتتو ی  امکان برقراریمی تواند  رمورد نظ

 ناشتتی از آن نه به ستتادگی میستتری که رها ی از زیان ها را متبادر به ذهن ستتازد

 امکان پذیر خواهد بود.کوتاه مدت  نه در و  است،

صوال  که آنجا ازبنابراین   شور را با توجه به  ا ساالنه کل ک ست بودجه  دولت مکلف ا

 و در اختیار ض یا فروش سرمایه های ملیااستقر درآمدهای قابل وصو  و نه بارقم 

صور درآمدنهایت  در صوید تب تهیه و ت صورت ه مقننه کنددیم قوقرای ت ذف ح، در این 

الیحه بودجه از باالترین اولویت  دوینبا دولت در باز تبی ارتباط  و کل هزینه های زا د

مالی الزم برای پوشتتش کستتری واقعی این صتتورت تامین منابع  استتت. در برخوردار

 . بود د هواخ به سادگی میسرراه های ممکن  بودجه از

شش ک ابع مورد نیازه های تامین منراازجمله  ساالبرای پو شور  نهسر بودجه  کل ک

با  بی تردید کهدنبا  می کنند،  را عنوان واخذ مالیات از خانه های خالی که برخی 

 نیز این زمینه درحاصتتتل کار  ،دولت اقدام های روشچگونگی ه به تفکر حاکم بر توج

  نخواهد بود.ی یارانه ها اجرای طرح بهینه سازسرنوشت بهتر از به جر ت 

واحدهای کلیه مالکین  دو فوریتی س الیحه ایبر اسابه طور نمونه چنانچه دولت اما 

ارتباطی هم با طبقه یر مسکون را که غ اعم مسکون و ،غیر مسکونی نی ومسکو

سید پذیر ندا ساس قیمت روز  نرآ شمو  مالیات ی قه یطنه قیمت من و ،ملک د برا م

ر به طو ومترین نرخ مالیاتی کاجرای چنین طرحی حتا با ونه تردید فارغ از هرگ ،نماید

مالیات مورد  فتیارد عمن و هزار نرخ های یک تا پنج در باو  نمونه در پنج رده مالیاتی 

 پوشش داد. به سادگی می توان  قعی بودجه راااز مستاجر کسری و اشاره

                                                 **  * 
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 اخبار کوتاه اتاق ها

                                    و جهان    انگلیساخبارکوتاه اق صادی ایران

  انگلیس اتاق ایران و اخبار کوتاه

 
 

 

 اطالعیه

 رریزاری مجمع عادی ساالنه اتاق ایران و انگلیس

اتاق مشتتتر   مرداد و دعوت کتبی ر یس 02براستتاس آگهی منتشتتره در روزنامه اطالعات مورخ 

ساالنه اتاق بعد از  صنایع و معادن ایران و انگلیس از اعضاء اتاق، مجمع عمومی عادی  بازرگانی و 

شهریور ماه در اتاق بازرگانی ایران واقع در خیابان طالقانیف نبش خیابان شهید  81ظهر سه شنبه 

 تشکیل و برگزارخواهد شد. 871موسوی )فرصت(، شماره 

د از رستتمیت یافتن مجمع ر یس اتاق ضتتمن ادای خیر مقدم به حضتتار در طبق دستتتور جلستته بع

جلستته هیات ر یستته انتخاب و در جایگاه خود مستتتقر خواهند شتتد. ستتیس گزارش هیات مدیره 

خطاب به مجمع ارا ه و از تصوید خواهد گذشت، پس از آن بازرس و حسابرس گزارش و صورتهای 

ه خواهد شتتتد. در پایان بازرس قانونی و روزنامه مورد نظر مالی را ارا ه  و به معرض تصتتتوید گذارد

برای نشتر اطالعیه های اتاق انتخاب خواهند شتد و با پذیرا ی و مذاکره رو در روی اعضتاء جلسته 

 .پایان خواهد پذیرفت

 

 ماهانه اتاق برگزاری جلسه های
 

 اتاق ایران و انگلیس هیات مدیرهامردادماه  هانهه ماجلس

روا  معمو  طبق دادماه هیات مدیره اتاق مشتتتتتر  بازرگانی ایران و انگلیس مراجلستتتته ماهانه 

ساعت  شنبه 81راس  ضیه ابراهیمی وآقایان دکتر  شرکتبا  سا  جاری امرداد ماه سه  خانم مر

شیبانیعلیمامینی،ر یس اتاق، جعفر ذره بینی، دکتر  ضو هیات ردان  ، مهندس علی حمزه نژاد ع

رش به گزابنا برگزارشد. رضا ی دبیرکل اتاق و دبیر هیات مدیره تشکیل ومدیره وخزانه دار،و مهدی 

میر محمدصتتتتادقی نیز به علت ستتتتفر به خارج از  عالء آقاحاج به علت بیماری و اقای خانم مزدا 

   درجلسه حضور نیافته بودند.با اطالع قبلی تهران 
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شدن اقتصاد انگلیس به میزان شاره به کوچک    اخبار اقتصادی کشور وا بعداز تباددراین جلسه 

دولت انگلیس درخصوص تغییر قوانین ومقررات حاکم بر تجارت خارجی آن کشور و اعالم درسد  02

ناشتتی از پیشتتنهاد  زیانبار دکتر امینی به تفصتتیل بیاناتی درباره پیامدهای ، 0208از ژانویه ستتا  

ین ندانم کاریهاستتت که بارآور ، همواظهاداشتتت دولت درباره صتتدور اوراق پیش فروش نفت ایراد 

طرح اخذمالیات تورم ستتامان برانداز حاکم شتتده استتت .به طوز نمونه باید یادآورشتتوم که همین  

بهینه سازی حتا سرنوشتی درحد  دولت به دور از هرگونه تردیدازخانه های خالی به نحو مورد نظر

 .یارانه ها درپی نخواهد داشت

ودجه ستتتا  جاری اتاق برای بار دوم مع همراه با برنامه و بره عنوان مجستتتیس گزارش هیات مدی

  ید قرارگرفت.مطرح ومورد تا

توسط دبیرخانه مورد قرار گرفته  هم که مورد تصوید درپایان مقررشد وام درخواستی از اتاق ایران 

 ذیرفت.پایان پ 87شود.جلسه در ساعت الزم قرارگیردپیگیری 

 

 ن های تخصصی اتاقبرگزاری جلسه های ماهانه کمیسیو

ی امرداد ماه کمیستتتیون نفت و گاز و ی ماهانهجلستتته پ روشتتیم   کمیستتیون ن ط و یاا و

با شتترکت آقایان محمدرضتتا ستترمدی، مهدی  01/21/8911شتتنبهیک  81پتروشتتیمیراس ستتاعت 

ور، هادی بافی، محمدرضتتتتا احمدی، رضتتتتا مهدوی، خداقلی حاجی پناهی، محمدحستتتتن دیده

 به صتتورت مجازی  ، دبیرکل اتاق، میرمعینی، مهران پارستتیان و مهدی رضتتا یحستتینلو، عطاء ه

 .شدبرگزارتشکیل و 

به تباد  آخرین اخبار و اطالعات در زمینه نفت و گاز و پتروشتتتیمی درحلستتته نخستتتت  حاضتتتران 

رویه وگو شد و اشاره شد که این کاهش بیپرداختند. سیس در مورد کاهش ارزش پو  ملی گفت

مهندس آقای که عقد قراردادهای ریالی عمالً برای پیمانکاران غیرممکن شتتتتود.  ستتتتبد شتتتتده

 بیاناتارزنده یی ایرادمواد اولیه و اثر آن بر تولید  روزانه حسینلو از شرکت کابل کرمان از گران شدن

قراردادهای احتمالی، حتما از مشتتتتاور امضتتتتاء . آقای مهندس احمدی پیشتتتتنهاد دادند در کردند

 ده شود.الزم حقوقی در متن قرارداد گنجانتفاده شود که ترم های حقوقی اس

وزارت بازرگانی استتتعالم از ا اظهار داشتتتندب استتیس آقای مهندس ستترمدی ریاستتت کمیستتیون 

 مثل بیشتتتر بخش های تجاریعلیه ایران پاستتآ آنها در تحریم نبودن ا ها ن در مورد تحریمانگلیستت

ست  ست. در ادامه آقای مهندس میر فقط از تحریم بخش ها و سابق ا  شده ا صحبت  ی خاص 

مشتتکل اصتتلی را انتقا  پو   و ند،کردمعینی هم از همکاری با شتترکت های انگلیستتی صتتحبت 

 .عنوان کردند
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که در قراردادها پرداخت وجه بعد از تحویل کاال به انبار تا حد  نددی پیشتتتتنهاد کرآقای مهندس باف

فروش نفت در بورس انرژی آقای دکتر پناهی از مشتتکالت و نا امکان پذیرفته نشتتود. در مورد پیش 

هماهنگی ها ستتتخن راندند و اینکه این فروش اثر تورمی در جامعه خواهد داشتتتت. در ادامه آقای 

مهندس ستتترمدی گزارش جلستتته مستتتسولین کمیستتتیون ها با آقای دکتر امینی را بیان نمودند 

 دقیقه پایان یافت. 87:01جلسه در ساعت .

جلستتتته ماهانه امردادماه کمیستتتتیون  :فا آوری های نویا ستتتیون تتتتارط تجارت وکمی 

آقایان  با شرکت81/21/8911شنبه سه 83:92رأس ساعت های نوین آوریبازرگانی، صنعت و فن

رستتتم افشتتار، محمود حستتین پژوهی، احمدعلی کیانیان،  امیرر یس کمیستتیون ، علی نقید، 

ر، کاظم استتدی کیا، مجید محمدخانی، مهدی رضتتا ی و دکتر محمود توتونچیان، مهران پارستتیان ف

 امیرهوشنگ امینی، در محل دبیرخانه اتاق تشکیل و برگزار گردید.

سه نخست      صادی دادراین جل صنعت و فنخبار اقت ویژه در  های نوین بهآوریر زمینه بازرگانی، 

بد ارت با انگلیس رد و  شتتتتتد و  باط 

کردند. ر وزه کاری خوداعضا اخبار حتتتت

ستتتیس با توجه به دستتتتورجلستتته 

ظر =پس از بحث و تباد  کمیستتیون 

کمیستتیون به شتترح زیر اخذ اعضتتاء 

 تصمیم شد:

مشتتتتکالت و رفع  نتتامتته یی دربتتاره

هدات یه و پیش نویس آن رزی ا تع ته

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .در گروه مجازی کمیسیون قرار گیرد

گزارش تهیه شتتتتده  توستتتتط خانم 

در دوران بحران کرونا اقدامات دیگر دولت ها  نقوی به اعضتتاء کمیستتیون ارا ه و قرارشتتد باتوجه به 

ه به اتاق ایران ارسا  هیات مدیر یشنهادی از سوی کمیسیون تهیه تا در صورت موافقت ازطریقپ

 گردد.

شیوع مجدد ویروس کرونا، ه ب شرایط  شددلیل  سیون ب توافق  سات آتی کمی جازی صورت مه جل

تا قبل از زمان برگزاری جلسته با اعضتاء  مدیریت کنندرضتا ی گروه مورد نظر را  برگزار شتود و آقای

 هماهنگی های الزم انجام شود.

یان مهندس در قا به پیشتتتتنهاد آ یان  ناید ر یس و دبیر  پا نقید و امیرحستتتتین پژوهی، ر یس و 

اعالم و اعضتتتتاء خود را ملزم به رعایت آن  دداً جمنشتتتتور گروه مجازی کمیستتتتیون مکمیستتتتیون، 

 پایان یافت. 83:92جلسه ساعت  دانستند.
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ماه  مردادا ماهانه یلستتتهج  ستتاخ مان یردشتتگری و کمیستتیون ررنامه ریزی شتتهری  

سیون برنامه شهرکمی ساعتریزی  ساختمان راس  شگری و  با   01/21/11شنبه سه 83ی، گرد

اکبر ها شتتتتبنم بهرامی و ستتتتودا نژادی و آقایان دکتر علیمردان شتتتتیبانی، علی شتتتترکت  خانم

در محل دبیرخانه دبیرکل اتاق مهدی رضا ی  ، و خدابخشی، محمدرضا قا دی، محمدرضا سرمدی

                                شد.                   اتاق تشکیل و برگزار 

شد  مبادلهبر اساس دستور جلسه، نخست اخبار اقتصادی روز در حوزه گردشگری و ساختمان   

از جمله کردند.  صتتتنعت خود را عنوان دردترین خبرها و مشتتتکالت موجود و حاضتتتران به نوبت جدی

به سرانجام و گفتند  اکثر آنها نعت عمران اشاره کردند آقای خدابخشی به وضعیت مناقصات در ص

رستتتدر در همین راستتتتا دکتر شتتتیبانی افزودند که در حا  حاضتتتر، با توجه به رشتتتد    مطلوب نمی

در مناقصات، خود به نوعی به معنای برنده شدن  ها، شرکت نکردن یا برنده نشدنرویه قیمتبی

در آنها استتتتت. آقای ستتتترمدی به 

وضتتتعیت برخی کستتتد و کارها در 

س اشتتتتتتاره کتتردنتتد و از انتتگتتلتتیتت

های ورشتتکستتتگی برخی شتترکت

هتتوایتتی، و تتتعتتطتتیتتلتتی بتترختتی 

های لباس ها و فروشتتگاهرستتتوران

شروع  خبر دادند. خانم بهرامی   به 

جدد دفتر تستتتتهیالت ویزای  کار م

فر به انگلیس در تهران و امکان ستتت

شاره و شتند اظهار انگلیس ا که  دا

حاضتتر مستتافران ورودی به  در حا 

 روز از لحظه ورود به انگلیس در قرنطینه باشند. 81 انگلیس باید

در ادامه، آقای دکتر شتتتیبانی ضتتتمن تعریف یکی از تجربیات اخیر خود در تامین کاالی مورد نیاز از 

ای که در حا  حاضر صنعتگران داشتند که لطمه کشور و ترخیص آن در داخل کشور، اظهار خارج از

های خارجی ای استتتتت که از تحریم، بیشتتتتتر از لطمهبینندهای داخلی میکشتتتتورمان از تحریم

 بینند.می

ستتتیس به موضتتتوع حضتتتوری یا مجازی بودن جلستتتات پرداخته شتتتد، و آقایان دکتر شتتتیبانی و 

تر از جلسات حضوری است. تر و دلنشینخدابخشی تاکید کردند جلسات حضوری بسیار پربازده

تروشتتیمی اتاق را بر عهده دارند، ضتتمن اما آقای ستترمدی، که ریاستتت کمیستتیون نفت و گاز و پ

تعریف تجربه موفق خود در برگزاری جلسات مجازی کمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی، و همچنین 

 دند در این کمیسیون نیز جلسات مجازی تجربهه های مجازی، پیشنهاد کرجلسبازگو کردن فواید 
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اولین جلستته کمیستتیون به صتتورت محرم و صتتفر،  شتتودر و از این رو، توافق شتتد پس از ماه های

 .پایان یافت 87:92ساعت  جلسه  مجازی برگزار گردد.

روز  83:22ستتاعت رأس  جلستته ماهانه امردادماه کمیستتیون غذا و دارو:کمیستتیون ا ا ودارو

، با شتتترکت 21/21/8911دوشتتتنبه 

خانم پگاه انتظار و آقایان علیرضتتتتا 

مد  یان، مح ناقبی، محمود توتونچ م

قاستتتتمی، مهدی معماری، یاستتتتر 

رضتتتتتا ی  دبیرکتتل اتتتاق در محتتل 

دبیرختتانتته اتتتاق تشتتتتکیتتل و برگزار 

  گردید.

این جلستتتتته نخستتتتتت اخبتتار  در

غذا و  اقتصتتتتادی به ویژه در ارتباط با

آقای توتونچیان به شتتد.  مبادلهدارو 

دکتر امینی،  دامها در آن را مشتتکل آفرین عنوان کردند قدینگی واحدهای تولیدی اشتتاره ونکمبود 

 کمیسیون هاینخستین وظیفه که  ور شد آیاد بیاناتی تاق، با حضور در جلسه ضمن اظهارا ر یس

زمینه بخش مربوط واز جمله   در تهیه و ارا ه گزارشتتی مکتوب درباره  وضتتع موجود تخصتتصتتی اتاق 

با   بدیهی استتتت دبیرخانه آماده هرگونه همکاری می باشتتتد. توستتتط این کمیستتتیون  و دارو غذا

اظهار داشت روز دوشنبه کمیسیون  می باشد. سیس آقای مناقبی، ر یس باره  کمیسیون در این

خواهیم کرد  برگزار ده ای برای پرداختن به این موضوعهمین ساعت، جلسه فوق العاهفته آیند در 

ضوع شود و برای انجام آن برنا تا مو سیون مطرح  ضای کمی ضور اکثریت اع سیم در ح مه ریزی و تق

موجود  عتدوین گزارش وض ار امیدواری در مورد تهیه وهاظ ر دکتر امینی وتشک باجلسه  کار شود،

 پایان یافت. 81:22ساعت دارو  بخش غذا و در

کمیستتیون عضتتویت در مرداد ماه، راس ستتاعت  ماه امردادجلستته ماهانه کمیستتیون عیتتویط 

با حضتتتتور، خانم فیروزه مزدا، آقایان دکتر امینی ر یس  27/21/8911، روز ستتتته شتتتتنبه 83:22

میسیون، مهندس علی حمزه نژاد و مهدی رضا ی دبیر کل اتاق در دفتر دبیرخانه اتاق تشکیل و ک

 بر گزار شد.

در این جلستته بعد از بررستتی درخواستتت های تمدید عضتتویت و موافقت با آنها درخواستتت های 

 جدید عضویت بررسی و درخواست عضویت 

 د احمدی نژاد و شرکت توسعه اقتصادی آرین، به مدیریت آقای سیدجوا-8

شتتترکت مهندستتتی بنیان مستتتتحکم خاورمیانه، به مدیریت خانم معصتتتومه روشتتتنکار، پس از -0

 بررسی مورد تا ید قرار گرفت. 

  .پایان پذیرفت81:22جلسه راس ساعت 
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 اخبارکوتاه اق صادی ایران

 

  :رئیس کل رانک مرکزی اعالم کرد    

 1۹های پیش خرید شده سال تامیا سکه

 

 17هایی خبر داد که در ستتتتا  ر یس کل بانک مرکزی از ایفای تعهد این بانک در تامین ستتتتکه

 .اندشده فروشپیش

به نقل از صدا و سیما، عبدالناصر همتی در پاسآ به پرسشی مبنی بر  خبرگزاری مهربه گزارش 

سکه به افرادی که بیش از  سا   ۰22اینکه بانک مرکزی از پرداخت  پیش خرید کرده  17سکه در 

رود، گفت: چنین موردی نداریم و هرچه کزی، طفره میاند به بهانه تامین نشدن از سوی بانک مر

ها که ثبت نام شده را تحویل دادیمر مگر اینکه حکمی از قوه قضاییه در این بین باشد که تکلیف آن

 .جدا است

https://www.mehrnews.com/news/5006137/تامین-سکه-های-پیش-خرید-شده-سال-۹۷
https://www.mehrnews.com/news/5006137/تامین-سکه-های-پیش-خرید-شده-سال-۹۷
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
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سکه صورت کامل عمل کردیم، افزود: بخشی از  ها مربوط به وی با بیان اینکه ما به تعهداتمان به 

ها ثبت نام کرده بود در این بین اختالف نظری وجود ها برای آنکه، ولی آنها بوده ستتتتاله 81زیر 

داشت که باتوجه به اعالم نظر قضایی در این باره، این موضوع را حل کردیم و ابالغ کردیم که برای 

 .ذینفعان حل شود

ده، ر یس کل بانک مرکزی همچنین با بیان اینکه روند بازگشتتتت ارز حاصتتتل از صتتتادرات مطلوب بو

گفت: در فرصتی که مقرر کردیم حدود دو و نیم میلیارد دالر ارز مورد نیاز واردات از ارز صادرکنندگان 

تامین شتتتتد و واردکنندگانی که منتظر گرفتن گواهی تامین ارز از بانک مرکزی بودند توانستتتتتند 

 ارزشان را تامین کنند.

اید ارز خود را در ستتامانه نیما عرضتته کنند، ها بهمتی افزود: اکنون هم باتوجه به اینکه صتتادرکننده

سمتی می شده و به تدریج به  سیار بهتر  ضه ارز ب ضای ارز، توازن و عر ضه و تقا رویم که میان عر

 شود.ثبات برقرار می

 ررارر شد  ۵دو ط اا رانک مرکزی اس قراض 

 برابربیشتر شده است ۰استقراض دولت از بانک مرکزی نسبت به پایان دولت دهم، 

با این که مسسوالن  ارشد دولت تاکید دارند که دولت بدون  -سرویس اقتصاد مشرقبه گزارش    

 استقراض از بانک مرکزی، بودجه را مدیریت کرده، اما آمار بانک مرکزی واقعیت را طور دیگری 

https://www.mashreghnews.ir/news/1099803/استقراض-دولت-از-بانک-مرکزی-۵-برابر-شد-نمودار
https://www.mashreghnews.ir/service/economic-news
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مبلغ ( 8910دهد.  رقم استقراض دولت از بانک مرکزی در پایان دولت دهم )پایان تیرماه نشان می

رشد  درصد 3۰( 8911هزار میلیارد ریا  بود که نسبت به ابتدای دولت نهم )پایان تیرماه  811۸9

هزار میلیارد ریا   881۸1داد. در ابتدای دولت نهم رقم استقراض دولت از بانک مرکزی نشان می

اندازی دولت به منابع بانک مرکزی سرعت چند برابری های یازدهم و دوازدهم، دستبود.اما در دولت

از بانک مرکزی گرفته به طوری که بر اساس آخرین آمارها، در خردادماه امسا  رقم استقراض دولت 

برابر رشد  ۰هزار میلیارد ریا  رسیده است که نسبت به رقم پایان دولت دهم، بیش از 131۸7به 

 دهد.درصد افزایش( نشان می180)

ا  هم از ماه قبل گفته بود: به رغم فشارها دولت یک رییک روحانی  این در حالی است که آقای

 بانک مرکزی استقراض نکرده است.

 * آمارها هم توهم اسط؟ 

الزم به یادآوری است چند هفته قبل وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره نحوه تامین مالی بودجه 

امسا  تاکید کرد: دولت تا کنون بدون استقراض، تمام تعهدات مالی خود را پرداخت کرده و امسا  

 این زمینه دارد. نیز برنامه جدی در

ای فرهاد دژپسند با بیان اینکه "موضوع استقراض دولت از بانک مرکزی، توهمی است که عده  

گاه به دنبا  استقراض از بانک همچنان بر آن اصرار دارند"، تصریح کرد: دولت یازدهم و دوازدهم هیچ

برنامه جدی دولت آن  مرکزی و پولی شدن کسری ناشی از عدم تحقق منابع نبوده و امسا  نیز

 های خود استفاده نکند.است که از این شیوه برای تامین هزینه

تواند ناشی از قهرمان وی گفت: طرح بحث استقراض دولت از بانک مرکزی دالیل خاص دارد که می

  کنم، بیش از این به آن ورود نمیهای خاص باشد، اما، چون این بحث از اساس اشتباه استسازی

ای است که به دنبا  باید از وزیر اقتصاد پرسید آیا آمارهای بانک مرکزی هم توهم عده اکنون

 .سازی هستندقهرمان

 

 درتدی تادرات ن    ایران ره ترکیه 11کاهش 

درصتتتدی صتتتادرات نفتتتتی ایتتتران بتتته ترکیتتته خبتتتر  11اتتتتاق بازرگتتتانی ایتتتران و ترکیتتته از کتتتاهش 

رغم ت کتتاهش یافتتته استتت. ترکیتته علتتیدهتتد. حجتتم مبتتادالت تجتتاری دو کشتتور بتته شتتدمی

  .تبلیغ برای صنعت گردشگری خود، مایل به پذیرش شهروندان ایران نیست

گویتتد شتتیوع بیمتتاری کرونتتا صتتادرات مهتترداد ستتعادت، ریتتیس اتتتاق بازرگتتانی ایتتران و ترکیتته می

ان و درصتتد کتتاهش داده استتت. اتتتاق بازرگتتانی ایتتر 1۰حتتدود   ایتتران بتته ترکیتته را در مجمتتوع

ترکیتته علتتت کتتاهش چشتتمگیر ایتتن مبتتادالت را کتتاهش ارزش صتتادرات کتتاالیی ایتتران بتته ترکیتته 

درصتتدی صتتادرات کاالهتتای نفتتتی ایتتران بتته  11دانستتته و مهمتتترین عامتتل آن را افتتت بتتیش از 

 .این کشور عنوان کرده است

http://www.president.ir/fa/116082
http://www.president.ir/fa/116082
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ده روشتتن نیستتت کتته آیتتا توقتتف صتتادرات گتتاز ایتتران بتته ترکیتته نیتتز در ایتتن محاستتبه منظتتور شتت

متتاه پتس از انفجتار ختتط لولته انتقتا  گتتاز در فروردین 80استت یتا خیتتر. صتدور گتاز ایتتران بته ترکیته 

ختتتا  ترکیتتته متوقتتتف شتتتد و ستتته متتتاه بعتتتد پتتتس از تعمیتتترات ایتتتن ختتتط لولتتته، در تیرمتتتاه از 

 .سرگرفته شد

متتیالدی )بهمتتن تتتا تیتتر متتاه( حجتتم مبتتادالت تجتتاری ایتتران و  0202در شتتش متتاه نخستتت ستتا  

درصتتد کتتتاهش داشتتته استتتت. بیشتتتترین  79ستتتبت بتته متتتدت مشتتابه ستتتا  پتتتیش ترکیتته، ن

بتته صتتادرات پالستتتیک و اجتتزای آن بتتوده استتت.   ارزش صتتادرات کتتاالیی ایتتران بتته ترکیتته مربتتوط

 .میلیون دالر از کل صادرات خود به ترکیه در آمد داشته است 187ایران در مجموع 

در متتدت مشتتابه ستتا  قبتتل، ماهانتته  ایتتن درحتتالی استتت کتته ارزش صتتادرات ایتتران بتته ترکیتته

 .میلیون دالر بود 129حدود 

خورشتتیدی  11رود، ستتا  ترکیتته کتته یکتتی از بزرگتتترین شتترکاری تجتتاری ایتتران بتته شتتمار متتی

  .میلیون دالر از ایران کاال وارد کرده بود 13میلیارد و  3در مجموع 
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ه نخستتت ستتا  جتتاری نکتتته جالتتد توجتته اینکتته واردات کتتاالیی ایتتران از ترکیتته، در شتتش متتا

هتتای بختتار آب کاالهتتایی از جملتته دیگ  درصتتد کتتاهش داشتتته استتت. ایتتران 1۰متتیالدی تنهتتا 

 .گرم، ماشین آالت و وسایل مکانیکی، اجزا و قطعات آن را از ترکیه وارد کرده است

زهتتا، تجتتارت دو گویتتد پتتس از بازگشتتایی مجتتدد مرریتتیس اتتتاق بازرگتتانی ایتتران و ترکیتته امتتا می

کننتتد تتتا کتتاهش حجتتم تجتتارت ناشتتی از داشتتته و بازرگانتتان ستتعی می افتتزایش شتتدیدکشتتور "

 ."کرونا را جبران کنند

ترکیتتته پتتتس از شتتتیوع گستتتترده ویتتتروس کرونتتتا در ایتتتران مرزهتتتای ختتتود بتتتا ایتتتران را بستتتت. 

ختترداد بتتاز  8۰ده، گتتذرگاه زمینتتی بازرگتتان متترز هتتوایی دو کشتتور هنتتوز گشتتوده نشتتدرحالیکتته 

 .شد

گانه تجتتتارت متتترزی ایتتتران و غربی یکتتتی از مبتتتادی ستتتهن در شتتتما  آذربایجتتتانگمتتتر  بازرگتتتا

روزی فعتتتا  استتتت. ایتتتن گتتتذرگاه دروازه ورود ایتتتران بتتته ترکیتتته استتتت کتتته بتتته صتتتورت شتتتبانه

رود و در فاصتتتلهک یتتتک کیلتتتومتری شتتتهر بازرگتتتان از توابتتتع کشتتتورهای اروپتتتایی بتتته شتتتمار متتتی

 .غربی قرار داردشهرستان ماکو در آذربایجان

روزهتتا و گتتاه یتتک  هتتای ایرانتتی همچنتتانبتتا گذشتتت دو متتاه از بازگشتتایی متترز بازرگتتان،  امیون

ماننتتد. ایتتران های طتتوالنی پشتتت ایتتن گتتذرگاه منتظتتر ورود بتته ختتا  ترکیتته میهفتتته در صتتف

https://www.dw.com/fa-ir/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B9%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/a-54632231
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هتتای بتتاری خواستتتار افتتزایش تعتتداد ستتاعات کتتاری گمتتر  ترکیتته بتترای تستتهیل ورود کامیون

  .ست. مرز هوایی دو کشور نیز هنوز باز نشده استاین کشور به خا  ترکیه ا

جتتال  ابراهیمتتی، ریتتیس خانتته اقتصتتاد ایتتران و ترکیتته بتته خبرگتتزاری ایستتنا گفتتته استتت صتتنعت 

هتتتای تاثیرگتتتذار اقتصتتتاد ایتتتن کشتتتور ترین بخشتوریستتتم و گردشتتتگری ترکیتتته یکتتتی از اصتتتلی

زمتتان ممکتتن شتترایط ترین رغم شتتیوع کرونتتا تتتالش کتترد در کوتتتاهاستتت و ترکیتته حتتتی علتتی

ها بتته ایتتن کشتتور را فتتراهم کنتتد امتتا مستتافران ایرانتتی هنتتوز اجتتازه ندارنتتد بازگشتتت توریستتت

میلیتتون گردشتتگر ختتارجی داشتتت  1۰ترکیتته ستتا  گذشتتته متتیالدی حتتدود  .وارد ترکیتته شتتوند

میلیتتتارد دالر درآمتتتد ارزی کستتتد کتتترد. وزارت گردشتتتگری  01و از صتتتنعت توریستتتم بتتتیش از 

ایرانتتی را دومتتین گتتروه بتتزرا گردشتتگران ختتارجی شتتهر استتتانبو  معرفتتی  ترکیتته گردشتتگران

 .کرده بود

تعتتداد زیتتادی از دانشتتجویان ایرانتتی یتتا »امتتا حتتا  جتتال  ابراهیمتتی بتته ایستتنا گفتتته استتت: 

های گذشتتته بتتا مشتتکل جتتدی افتترادی کتته شتتغل یتتا ستترمایه گتتذاری در ترکیتته دارنتتد، در هفتتته

ه رفتتت و آمتتد آنهتتا هواپیمتتایی قطتتر بتتوده کتته ایتتن شتترکت اند تتتا جتتایی کتته تنهتتا رامواجتته شتتده

دارد و همتتین امتتر در کنتتار افتتزایش ستتاعت پروازهتتا،  نیتتز اصتترار بتته فتتروش رفتتت و برگشتتت بلتتیط

 «.ها به وجود آورده استای جدی برای ایرانیهزینه

های ایتتران کتته هتتای ایتتران متترز هتتوایی دو کشتتور هنتتوز بستتته استتت. رستتانهرایزنی بتتاوجود

متتترداد مطتتترح کتتترده بودنتتتد، حتتتا  اخبتتتار  0۰ترکیتتته را از −ا  از ستتترگیری پروازهتتتای ایراناحتمتتت

 .اندشهریور منتشر کرده 88از سرگیری این پروازها از  ای از احتما تایید نشده

گویتتد فتتراهم کتتردن شتترایط ستتفر شتتهروندان ایرانتتی بتته خانتته اقتصتتاد ایتتران و ترکیتته میر یس

ی میتتتان مقامتتتات ایتتتران و ترکیتتته" استتتت "تتتتا همتتتانطور کتتته ترکیتتته نیازمنتتتد "متتتذاکرات جتتتد

کننتتد، شتترایط بتترای شتتهروندان بستتیاری از کشتتورهای درگیتتر بتتا کرونتتا بتته ترکیتته ستتفر می

 ."شهروندان ایران نیز فراهم شود

 

 رادی رازیا  پول ره جای رازیاطرح جدید سهمیه

 92ه بتته هتتر فتترد در صتتحن علنتتی مجلتتس طرحتتی اعتتالم وصتتو  شتتده کتته بتتر استتاس آن ماهیانتت

ای پرداختتت خواهتتد شتتد و در آختتر متتاه هتتر مقتتدار از آن را کتته مصتترف نکتترده لیتتتر بنتتزین ستتهمیه

 .تواند به دولت بفروشدباشند می

بندی بنتتتزین در صتتتحن علنتتتی مجلتتتس اعتتتالم وصتتتو  شتتتده استتتت. بتتتر طتتترح جدیتتتد ستتتهمیه

و بتته صتتورت نقتتدی تعلتتق استتاس ایتتن طتترح توزیتتع بنتتزین نتته بتتر استتاس ختتانوار کتته بتته هتتر فتترد 

 .خواهد گرفت
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احمتتد امیرآبتتادی فراهتتانی عضتتو هیتتات ر یستته مجلتتس شتتورای استتالمی دربتتاره ایتتن طتترح بتته 

ای لیتتتر بنتتزین ستتهمیه 92براستتاس ایتتن طتترح ماهانتته بتته هتتر فتترد »تستتنیم گفتتته استتت: 

شتتود و سرپرستتت فرصتتت دارد پرداختتت خواهتتد شتتد کتته بتته کتتارت سرپرستتت ختتانوار واریتتز می

 «.یان ماه آن را مصرف کندتا پا

داد البتتته بیتتژن زنگنتته وزیتتر نفتتت، روز چهارشتتنبه زمتتانی کتته دربتتاره ایتتن طتترح توضتتیح متتی

 .لیتر 92لیتر بنزین کرد و نه  02صحبت از اختصاص ماهیانه 

بتته گفتتته نماینتتده قتتم در مجلتتس اگتتر فتترد ایتتن ستتهمیه را تتتا پایتتان متتاه مصتترف نکنتتد زمتتانی کتته 

ستتهمیه بنتتزین او را  سرپرستتت ختتانوار را مجتتددا شتتارژ کنتتد بایتتد بتتاقیخواهتتد کتتارت دولتتت می

درصتتد فتتوب خلتتیج فتتارس خریتتده و پتتولش را بتته حستتاب سرپرستتت  12بتتر استتاس قیمتتت 

 .خانوار واریز کند

بتتدین ترتیتتد هتترکس بنتتزین کمتتتری مصتترف کنتتد، در پایتتان متتاه پتتو  بیشتتتری نصتتیبش خواهتتد 

 .شد

براستتاس بررستتی مرکتتز »ایتتن طتترح گفتتته استتت: فراهتتانی همچنتتین دربتتاره اثتترات تتتورمی 

هتتای درصتتد بتتوده و در دهک 1هتتای بتتاال هتتای مجلتتس اثتتر تتتورمی ایتتن طتترح در دهکپژوهش

 «.بخشدپایین حتی ضرید جینی را بهبود می

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86/a-54567228
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ایتتن طتترح بتته گفتتته طراحتتان آن اثتترات درآمتتدزایی بتترای دولتتت نیتتز دارد. عضتتو هیتتات ر یستته 

بینتتی پیش»ایتتن درآمتتد اضتتافی دولتتت گفتتته استتت:  مجلتتس دربتتاره چگتتونگی هزینتته کتتردن

هتتتا بارها و وانتدرصتتتد از درآمتتتد دولتتتت از ایتتتن طریتتتق بتتته گازستتتوز کتتتردن تاکستتتی 02شتتتده 

یابتتد تتتا ختتودرو ختتود را درصتتد از ایتتن درآمتتد نیتتز بتته متتردم اختصتتاص می 02اختصتتاص یابتتد. 

نتتتده نیتتتز بتتترای درصتتتد باقیما 32گازستتتوز کننتتتد کتتته ایتتتن مبلتتتغ بتتته صتتتورت وام خواهتتتد بتتتود. 

 «.زایی در اختیار دولت قرار خواهد گرفتاشتغا 

 .میلیون لیتر از مصرف بنزین کاهش یابد 8۰تا  82بینی شده با اجرای این طرح پیش

نماینتتده قتتم در مجلتتس همچنتتین گفتتته از آنجتتا کتته در ایتتن طتترح بتته کستتی یارانتته مستتتقیم 

گیتترد بنتتابراین بتتار متتالی بتترای یلیتتتر بنتتزین تعلتتق م 92شتتود بلکتته ماهیانتته پرداختتت نمی

دولتتت نخواهتتد داشتتت و تصتتمیم اینکتته هتتر فتترد بنتتزین را مصتترف کنتتد یتتا در پایتتان متتاه آن را بتته 

 .دولت بفروشد با خود اوست

مالتتک شتتریعتی ستتخنگوی کمیستتیون انتترژی مجلتتس نیتتز دربتتاره ایتتن طتترح بتته فتترارو گفتتته 

هتتایی کتته ختتودرو تند و خانواردر ایتتن طتترح مقتترر شتتده افتترادی کتته فاقتتد ختتودرو هستت»استتت: 

 «.مند شوندتر از یارانه انرژی بنزین بهرهندارند در یک نظام عادالنه

درصتتد خانوارهتتای ایرانتتی فاقتتد ختتودرو هستتتند،  ۰2بتته گفتتته ایتتن نماینتتده مجلتتس از آنجتتا کتته 

 .عادالنه نیست که خانوارهای بدون خودرو از یارانه بنزین محروم بمانند

توانتتد آن را در پایتتان متتاه بتته اگتتر فتتردی نخواهتتد بنتتزینش را بفروشتتد میشتتریعتی گفتتته حتتتی 

التفاوت آن را روی کتتارت بتتانکی سرپرستتت دولتتت بازگردانتتد تتتا دولتتت آن را صتتادر کتترده و مابتته

 .خانوار بریزد

 ؟یویادما قدان چه م 

لکتته هرچنتتد کتته نماینتتده قتتم در مجلتتس گفتتته ایتتن طتترح نتته تنهتتا بتترای دولتتت بتتار متتالی نتتدارد ب

 .توان اشکا  این طرح را دریافتدرآمدزایی هم دارد اما با نگاهی گذرا به آن می

آنگونتته کتته ستتخنگوی کمیستتیون انتترژی مجلتتس گفتتته، در ایتتن طتترح یارانتته بنتتزین بتته همتته 

گیتترد، چتته بتتا ختتودرو و چتته بتتدون ختتودرو. در حتتالی کتته در طتترح کنتتونی هتتا تعلتتق میخانواده

 .سهمیه بنزین به آنها تعلق میگیردتنها کسانی که خودرو دارند 

وگو بتتا فتترارو در ایتتن بتتاره گفتتته وحیتتد شتتقاقی شتتهری کارشتتناس مستتا ل اقتصتتادی در گفتتت

هتتای ایرانتتی ختتودرو ندارنتتد و طبعتتا یارانتته درصتتد خانوار ۰2تتتا  12در حتتا  حاضتتر بتتین »استتت: 

س را اجتترا کنتتد گیتترد، اگتتر قتترار باشتتد دولتتت بخواهتتد طتترح مجلتتهتتا تعلتتق نمیبنتتزین نیتتز بتته آن

میلیتتون ختتانوار نیتتز یارانتته بنتتزین بدهتتد کتته اجتترای ایتتن طتترح بتته منتتابع  80تتتا  82بایتتد بتته 

 «.عظیمی احتیاج دارد که تامین آن از عهده دولت خارج است
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لیتتتر بنتتزین  02ایتتن کارشتتناس ستتیس محاستتبه کتترده کتته اگتتر قتترار باشتتد ماهیانتته بتته هتتر فتترد 

د و متوستتط افتتراد هتتر ختتانوار را نیتتز چهتتار نفتتر در نظتتر تومتتان داده شتتو 8۰22از قتترار لیتتتری 

 .هزار تومان به خانوارهایی که خودرو ندارند پرداخت شود 802بگیریم، باید ماهیانه 

میلیتتون ختتانواری کتته ختتودرو ندارنتتد، دولتتت بایتتد ماهیانتته حتتداقل  80تتتا  82بتتا توجتته بتته تعتتداد 

و یارانتتته بیتتتردازد. ایتتتن کارشتتتناس هتتتای بتتتدون ختتتودرمیلیتتتارد تومتتتان فقتتتط بتتته خانواده 8022

توانتتد چنتتین منتتابعی را هتتر متتاه عتتالوه بتتر یارانتته دولتتت بتته طتتور قطتتع نمی»اقتصتتادی گفتتته: 

 «.نقدی توزیع کند

شتتود، بتتاز هتتم عتتالوه بتتر ایتتن از آنجتتا کتته در ایتتن طتترح پتتو  مستتتقیم بتته متتردم پرداختتت می

ز علتتل تتتورم و پیامتتدهای شتتود. بتتاال رفتتتن نقتتدینگی یکتتی اباعتتث بتتاال رفتتتن نقتتدینگی می

 .ناشی از آن است

بینتتی کتترد کتته اجتترای ایتتن طتترح در درازمتتدت ستتبد افتتزایش تتتورم تتتوان پیشدر نتیجتته می

 .شود

 

شنبه و چهارشنبه( شاخص بورس تهران در آخرین روزهای کاری هفته گذشته )سه

هشی هزار واحد سقوط کرد و در اولین روز کاری هفته جاری نیز کا 12رفته روی هم

 .هزار واحدی را تجربه کرد 70

 

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/a-54582260
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تتتوان بتتا نگتتاه بتته نوستتانات آن، معمتتوال بتتورس هتتر کشتتوری نتتبک اقتصتتادی کشتتور استتت و می

حتتا  و روز اقتصتتاد را در  کتترد. امتتا بتتورس تهتتران ظتتاهرا متتوردی استتتثنا ی استتت کتته رونتتد 

بیشتتتر  دهتتد وافتتت و خیتتز شتتاخص کتتل هتتیچ ارتبتتاطی بتتا وضتتعیت اقتصتتاد کشتتور نشتتان نمی

 .شبیه معجزه است

بتترای نمونتته شتتاخص کتتل بتتورس از ابتتتدای ستتا  جتتاری متتیالدی بتتیش از چهتتار برابتتر شتتد و در 

میلیتتون واحتتد اوج گرفتتت، در حتتالی کتته طتتی ستته ستتا   0نیمتته هفتتته گذشتتته بتته بتتاالی 

گذشتتته تولیتتد ناختتالص داخلتتی )اقتصتتاد( ایتتران بصتتورت متتتوالی منفتتی بتتوده، صتتادرات کشتتور 

کشتتتور نتتته تنهتتتا بتتتا بحتتتران اقتصتتتادی، بلکتتته امنیتتتتی، سیاستتتی و اخیتتترا  ستتتقوط کتتترده و

 .بهداشتی )شیوع کرونا( مواجه شده است

البتتته یتتک دلیتتل منطقتتی در رشتتد شتتاخص بتتورس تهتتران وجتتود دارد و آن هتتم افتتت ارزش ریتتا  

درصتتد از ارزش ختتود را از دستتت  12و تتتورم بتتاال استتت. ریتتا  در مقابتتل دالر طتتی ستتا  جتتاری 

درصتتد استتت. بتتدین ترتیتتد ارزش  91المللتتی پتتو  بینتتی صتتندوق بینورم بنتتابر پیشداده و تتت

ریتتالی ستتهام شتترکتها، محصتتوالت تولیتتدی، درآمتتدهای فتتروش در داختتل و صتتادرات بتتر پایتته 

ریتتا ، افتتزایش یافتتته و طبیعتتی استتت کتته ارزش ستتهام آنهتتا نیتتز بتتاالتر رود و نهایتتتا شتتاخص 

 82برابتتر شتتده و  1شتتد، امتتا ایتتن شتتاخص درصتتدی داشتتته با 12کتتل بتتورس رشتتدی حتتدود 

 .برابر رشد نرخ ارز، رشد داشته است

دولتتتتت طتتتتی ماههتتتتای گذشتتتتته بتتتته ختتتتاطر رکتتتتود اقتصتتتتادی ستتتتعی کتتتترده متتتتردم را بتتتته 

گذاری در بتتورس تشتتویق کنتتد و متتردم نیتتز بتته ختتاطر بحتتران بتتازار مستتکن، رکتتود در ستترمایه

 .اندورود در بازار بورس شده ای دیگر، مجبور بهصنعت و تجارت و نهایتا نبود گزینه

متتاه گذشتتته احستتان عتتامری مقتتدم متتدیر آمتتوزش کتتانون کتتارگزاران بتتورس اوراق بهتتادار اعتتالم 

هتتزار میلیتتارد تومتتان نقتتدینگی بتته بتتازار ستترمایه  ۰2تتتا  12در چنتتد متتاه گذشتتته بتتیش از »کتترد 

بنتتتابراین وارد شتتتده استتتت، حضتتتور متتتردم در بتتتازار ستتترمایه در فاصتتتله کوتتتتاهی اتفتتتاق افتتتتاد 

 .«شودها با این هجوم مردم دچار اختال  میطبیعی است که زیر ساخت

همزمتتان ستتیدکاظم موستتوی عضتتو هیتتات رییستته کمیستتیون اقتصتتادی مجلتتس اعتتالم کتترد 

میلیتتارد تومتتان منتتابع نقتتدی جتتذب بتتازار  8۰22تتتا  8222های اخیتتر، روزانتته حتتدود در هفتتته»

 .«بورس شده است

انتتد مستتووالن های بستتیاری در بتتورس انجتتام دادهگذاریستترمایهوی گفتتت از آنجتتا کتته متتردم 

های بتتورس بایتتد مراقتتد باشتتند ایتتن رونتتق حبتتابی نباشتتد کتته منجتتر بتته از بتتین رفتتتن ستترمایه

 .مردمی شود

متتدت د  ایتتن نماینتتده مجلتتس همچنتتین گفتتت متتردم نبایتتد بتته ستتودهای بتتورس بتترای طوالنی

 .ببندند
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شتترکتهای بتتزرا در تعیتتین شتتاخص بتتورس و نوستتانات امتتا نکتتته اینجاستتت کتته وزن برختتی از 

آن بتته شتتدت باالستتت و متتثال افتتزایش ارزش ستتهام چنتتد شتترکت صتتنعتی و بتتانکی وابستتته 

توانتتد بتته انتتدازه تغییتتر ارزش ستتهام صتتدها بتته دولتتت، ستتیاه پاستتداران یتتا بیتتت رهبتتری می

 .شرکت خصوصی و کوچک، در شاخص بورس تاثیر بگذارد

تواننتتد در تعیتتین ارزش ستتهام شرکتهایشتتان نیتتز بتته راحتتتی می دولتتت و نهادهتتای حکتتومتی

دستتتکاری کتترده و بصتتورت مصتتنوعی آن را بستتیار بتتاالتر از ارزش واقعتتی اعتتالم کننتتد. بتتدین 

آیتتد کتته دیتتر یتتا روز خواهتتد شکستتت و متتردم عتتادی را ترتیتتد در بتتازار بتتورس حبتتاب بتته وجتتود می

بتتورس پنتتاه آورده بودنتتد، بتته ختتا  ستتیاه هتتای متتالی ختتود بتته بتتازار کتته بتته امیتتد حفتتظ دارایی

 .بنشاند

 

هتتتزار واحتتتد  70متتترداد، شتتتاخص کتتتل بتتتیش از  0۰بتتترای نمونتتته در بتتتازار بتتتورس روز شتتتنبه، 

ستتقوط کتترد و صتتنایع پتروشتتیمی خلتتیج فتتارس، فتتوالد مبارکتته اصتتفهان، صتتنایع ملتتی متتس 

شتترکت  رانی جمهتتوری استتالمی وهای اصتتفهان و تهتتران، شتترکت کشتتتیایتتران، پاالیشتتگاه

 .گذاری غدیر بیشترین تاثیر را در افت شاخص بورس داشتندسرمایه

هتتتای دولتتتتی و حکتتتومتی هستتتتند و طتتتی چنتتتد روز گذشتتتته بتتتا ها در واقتتتع غو ایتتتن شتتترکت

انتتتد و بیشتتتترین ستتتهم را در کتتتاهش شتتتاخص کتتتل بتتتورس ستتتقوط ارزش ستتتهام مواجتتته بوده

 .اندداشته

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/a-54582260
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طتتی چنتتد متتاه گذشتتته نظتتر کنتتیم، یتتک اگتتر بتته وضتتعیت تغییتتر قیمتتت ستتهام ایتتن شتترکتها 

بینیم، در حتتالی کتته شتترکتهای صتتنعتی و تجتتاری عمتتده منحنتتی رشتتد بتتا شتتیبی تنتتد متتی

 .کشور همگی از رکود شکایت دارند

 کاری دو ط در رورس؟دسط

دولتتت در ستتا  جتتاری خورشتتیدی بتتا کستتری شتتدید بودجتته مواجتته استتت و در نظتتر دارد نتته 

امتتوا  منقتتو  و غیرمنقتتو  ختتود را نستتبت بتته پارستتا  ها، فتتروش ستتازیتنهتتا میتتزان خصوصی

برابتتر افتتزایش دهتتد، بلکتته از طریتتق بتتورس اقتتدام بتته فتتروش اوراق ستتلف نفتتتی و غیتتره  82

 .کرده است

هتتتتای منقتتتتو  و میلیتتتتارد تومتتتتان دارایی ۰22هتتتتزار و  11گویتتتتد در ستتتتا  جتتتتاری دولتتتتت می

میلیتتارد تومتتان و ستتا   11۰2غیرمنقتتو  ختتود را بتته فتتروش خواهتتد گذاشتتت. پارستتا  ایتتن رقتتم 

 .میلیارد تومان تومان بود 0۰۰2حدود  17

ها، همچنتتین تهیتتیج توانتتد بتتا بتتاال بتتردن ناگهتتانی و مصتتنوعی ارزش ستتهام شتترکتدولتتت می

متتردم در خریتتد ستتهام آنهتتا، امتتوا  ختتود را بتته فتتروش برستتاند و چنتتدین برابتتر ارزش واقعتتی 

یتتن حبتتاب خواهتتد شکستتت و افتتراد زیتتادی شتترکتها درآمتتد داشتتته باشتتدر امتتا دیتتر یتتا زود، ا

 .متضرر خواهند شد

هتتتای بتتترای نمونتتته دولتتتت اردیبهشتتتت امستتتا  اعتتتالم کتتترد در نظتتتر دارد ستتتهم ختتتود در بانک

های تجتتتتتارت و صتتتتتادرات و دو بیمتتتتته البتتتتترز و اتکتتتتتایی امتتتتتین را از طریتتتتتق صتتتتتندوقملت،

 .درصد تخفیف به مردم عرضه کند 02گذاری با سرمایه

، ها، چنتتتدین پاالیشتتتگاههتتتا و شتتترکتالم کتتترد عتتتالوه بتتتر ایتتتن بانکدولتتتت همچنتتتین اعتتت

 92تتتا  02خواهتتد واگتتذار کنتتد و های فعتتا  در حتتوزه فلتتزات و خودروستتازی را نیتتز میشتترکت

 .درصد نیز تخفیف دهد

شتتان را واگتتذار کنتتد، در واقتتع خواهتتد سهامهتتایی کتته میامتتا دولتتت بتته متتردم نگفتتت بانک

 .ده هستندزیان

ده هستتتند بانتتک ایتتران زیتتان 1مارهتتای رستتمی کتته شتتهریور پارستتا  منتشتتر شتتد، بتتر استتاس آ

 .رسدهزار میلیارد تومان می ۰3و میزان زیان انباشه آنها به 

 1۸۰هتتزار میلیتتارد تومتتانی و بانتتک صتتادرات نیتتز بتتا زیتتان انباشتتته  88بتترای نمونتته بانتتک تجتتارت 

 .هزار میلیارد تومان دست به گریبان هستند

متتردم بتتدون اینکتته اطالعتتات دقیقتتی از عملکتترد متتالی شتترکتها داشتتته باشتتند،  بستتیاری از

شتتوند نتته ستتودی بتته دستشتتان کننتتد و بعتتد از متتدتی متوجتته میاقتتدام بتته خریتتد ستتهام می

تواننتتد از بتتورس بیتترون بکشتتند، در حتتالی کتته ارزش رستتد و نتته اصتتل ستترمایه ختتود را میمی
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دیگتتتتری نیتتتتز از ایتتتتن جنبتتتته وارد ریتتتتا  نیتتتتز بتتتته ستتتترعت در حتتتتا  کتتتتاهش استتتتت و زیتتتتان 

 .شودگذاران در بورس میسرمایه

 

 ما  ط قا یباف و رئیس  را طرح فروش اوراق سلف ن   م

ای بتته رهبتتر جمهتتوری استتالمی بتتا تصتتمیم دولتتت روستتای قتتوه مقننتته و قضتتا یه ایتتران در نامتته

از  بتترای فتتروش اوراق ستتلف نفتتتی در بتتورس ایتتران مخالفتتت کردنتتد. دولتتت قصتتد دارد بخشتتی

 .کسری بودجه عظیم خود را از طریق فروش این اوراق به مردم جبران کند

     

 

اوت( بتتته نقتتتل از ابوالفضتتتل ابتتتوترابی نماینتتتده مجلتتتس از  83متتترداد ) 03خبرگتتتزاری فتتتارس روز 

ای خبتتر داد کتته ابتتراهیم ر یستتی و محمتتدباقر قالیبتتاف، روستتای قتتوه قضتتا یه و مقننتته بتته نامتته

اند و در آن ضتتمن اعتتالم مخالفتتت ختتود بتتا جمهتتوری استتالمی نوشتتتهای، رهبتتر علتتی خامنتته

تصتتمیم دولتتت مبنتتی بتتر فتتروش اوراق ستتلف نفتتتی در بتتورس، ایتتن تصتتمیم را مغتتایر بتتا آنچتته در 

 .اندجلسه شورای سران سه قوه مطرح شده بود، دانسته

https://www.dw.com/fa-ir/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%84%D9%81-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C/a-54587167
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بتته در جلسته شتورای ستتران قتوا تصتمیم بتر ایتتن شتده تتا نفتت » بته گفتته ایتن نماینتتده مجلتس

صتتورت واقعتتی در بتتورس خریتتد و فتتروش شتتود و نتته ایتتن کتته اوراق بتته فتتروش رستتد و دولتتت 

بتته گفتتته او نماینتتدگان بتتا ایتتن تصتتمیم دولتتت مخالفنتتد و معتقدنتتد کتته « بعتتدی مقتتروض شتتود.

ایتتتن تصتتتمیم )فتتتروش اوراق ستتتلف نفتتتتی در بتتتورس( کشتتتور را بتتتیش از پتتتیش بتتتا مشتتتکل »

 «.کندمواجه می

رنگتتتاران جتتتوان، وابستتتته بتتته ستتتیاه پاستتتداران بتتته نقتتتل از نصتتتره در همتتتین روز باشتتتگاه خب

مجلتتتس نوشتتتت کتتته طتتترح پتتتیش فتتتروش اوراق ستتتلف  12فر، ر تتتیس کمیستتتیون اصتتتل پژمتتتان

دیگتتتتری نیتتتز دارد و اگرچتتته بانتتتتک  نفتتتتی ضتتتمن اشتتتکا  بتتتته قتتتانون اساستتتی "ایتتترادات"

اف تتتییهتتزار میلیتتارد تومتتانی و عرضتته صتتندوق ا ۰0فتتروش اوراق »گفتتته استتت:   مرکتتزی

ای بتترای بتته هتتم ریختگتتی رستتد ایتتن کتتار بهانتهناشتی از کمبتتود بودجتته نیستتت، امتتا بته نظتتر می

 «.نظام و کشور است

مجلتتس بتته افتتت شتتاخص بتتورس اشتتاره کتترده کتته از دو میلیتتون و  12ر تتیس کمیستتیون اصتتل 

هتتزار واحتتد رستتیده و "منجتتر بتته تزلتتز  مجلتتس و متضتترر  112هتتزار واحتتد بتته یتتک میلیتتون و  822

اش در بتتورس بتته زیتتان او از دولتتت انتقتتاد کتترده استتت کتته دخالتتت دن متتردم شتتده استتت".شتت

هتتتا و ورود فر گفتتتته بهتتتتر استتتت دولتتتت بتتته "دخالتمتتردم تمتتتام شتتتده استتتت. نصتتتره پژمتتتان

 ."نابجای برخی دولتمردان پایان دهد" و "در کار مردم دخالت نکند

علیرضتتا ستتلیمی، عضتتو :هتتزار میلیتتاردی دو تتط فرلتت  رتترای دو تتط ررتتدی 410رتتده  

وگو بتتتا باشتتتگاه خبرنگتتتاران جتتتوان گفتتتته هیستتتت ر یستتته مجلتتتس شتتتورای استتتالمی در گفتتتت

هتتای بستتیاری را بتترای نماینتتدگان ایجتتاد کتترده نگرانی»استتت کتته بحتتث عرضتته نفتتت در بتتورس 

 علت نگرانی آنها چیست؟« است.

ی بتتته جتتتای هتتتزار میلیتتتارد بتتترای دولتتتت بعتتتدی بتتتده 812دولتتتت بتتتا ایتتتن کتتتار »بتتته گفتتتته او 

ابعتتتاد ایتتتن مستتتسله را بتتته درستتتتی »بتتته همتتتین دلیتتتل نیتتتز مجلتتتس قصتتتد دارد «. گتتتذاردمی

 .کند« بررسی

جتتدا از ایتتن کتته مخالفتتت ستتران قتتوه مقننتته و قضتتاییه و مجلتتس اصتتولگرا بتتا تصتتمیمات دولتتت بتتا 

 گیتترد، واقعیتتت ایتتن استتت کتته دولتتت حستتن روحتتانی بتتا کستتری بودجتتهچتته هتتدفی صتتورت می

بودجتته ستتا  جتتاری دولتتت صتتادرات روزانتته یتتک میلیتتون بشتتکه بتتا قیمتتت  شتتدیدی روبروستتت.

میلیتتتتون دالر درآمتتتتد داشتتتتته  0۰2میلیتتتتارد و  81دالر را گنجانتتتتده و انتظتتتتار دارد  ۰2ای بشتتتکه

 .باشد

دهتتد کتته متوستتط قیمتتت نفتتت ایتتران در چهتتار متتاه آغتتازین ستتا  آمارهتتای اوپتتک نیتتز نشتتان می

هتتتای چشتتتمگیر هتتتای زیتتتادی نیتتتز از تخفیفارشدالر بتتتوده استتتت و گز 98جتتتاری خورشتتتیدی 
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ایتتران بتته مشتتتریان پنهتتانی نفتتت ختتود منتشتتر شتتده استتتر بتته عبتتارتی قیمتتت واقعتتی نفتتت 

 .دالر باشد 98ایران باید بسیار کمتر از 

 192هتتا ستته میلیتتون و بتتر استتاس آمارهتتای اوپتتک تولیتتد نفتتت ایتتران در دوران قبتتل از تحریم

  ها سیری نزولی داشته است.س از تحریمهزار بشکه بود، اما این روند پ

متتاه گذشتتته اوپتتک در گتتزارش ستتاالنه ختتود اعتتالم کتترد کتته درآمتتدهای نفتتتی ایتتران در ستتا   

میلیتتتارد دالر و  32بتتته کمتتتی بتتتیش از  0281میلیتتتارد دالر بتتتود و در ستتتا   882بتتتاالی  0288

 .میلیارد دالر سقوط کرد 81پارسا  به 

تتته استتت متوستتط صتتادرات روزانتته نفتتت ایتتران در ستته شتترکت اطالعتتات کتتاال، کیلتتر نیتتز گف

 879هتتزار بشتتکه بتتود، امتتا در ستته ماهتته دوم بتته  981ماهتته ابتتتدایی ستتا  جتتاری متتیالدی 

هتتزار بشتتکه ستتقوط  828هتتزار بشتتکه رستتیده و در هفتمتتین متتاه ستتا  جتتاری )ژو یتته( بتته 

 .کرده است

نفتتتی و نیتتاز دولتتت  بتته همتتین دلیتتل نیتتز بستتیاری از کارشناستتان معتقدنتتد ستتقوط درآمتتدهای

اوراق ستتلف نفتتتی بتته متتردم شتتده استتت، بتته ایتتن  بتته ارز باعتتث تصتتمیم دولتتت بتته فتتروش

صتتورت کتته اگتتر متتردم ستتکه و ارزهتتای ختتارجی ختتود را بتته دولتتت دهنتتد، دولتتت اوراق ستتلف 

هتتای تواننتتد هتتم اصتتل دارایینفتتتی بتته آنهتتا خواهتتد فروختتت و بعتتد از ستته ستتا ، متتردم می

 92هتتم ستتود آن را. قتتبال گفتتته شتتده بتتود دولتتت در نظتتر دارد ستتود  ختتود را بتتازپس بگیرنتتد و

 .درصدی برای اوراق سلف نفتی بدهد
 

دالغتتا ختتاتین اوغلتتو، کارشتتناس هتتای متتردم را رتته آنهتتا رااخواهتتد یردانتتد؟آیتتا دو تتط پول

گویتتد آیتتا ارزهتتای ختتارجی یتتا ستتکه متتردم را کنتتد کتته دولتتت نمیاقتصتتاد بتته ایتتن نکتتته اشتتاره می

خواهتتد ریتتا  ه ستتا  بتته خودشتتان بتتاز خواهتتد گردانتتد، یتتا معتتاد  ریتتالی آن را. اگتتر میبعتتد از ستت

 به مردم بازگرداند، با چه نرخی محاسبه خواهد شد؟

هتتزار  09تومتتان بتته حتتدود  1722همچنتتین در حتتالی کتته طتتی ستته ستتا  گذشتتته نتترخ ارز از 

دولتتتی کتته طتتی تومتتان اوج گرفتتته، آیتتا متتردم بتترای تحویتتل ارزهتتای ختتارجی و ستتکه ختتود بتته 

همتتین ستته ستتا  همتتواره قتتو  داده جلتتوی رشتتد قیمتتت ارز را بگیتترد و نتوانستتته، ریستتک 

 خواهند کرد؟

اینکتتته »کنتتتد: و ارزش آن در طتتتی ایتتتن متتتدت اشتتتاره می او همچنتتتین بتتته تغییتتتر قیمتتتت نفتتتت

دالر رستتیده استتت و معلتتوم نیستتت  98دالر بتتود و امستتا  بتته  38قیمتتت نفتتت ایتتران پارستتا  

چتته ارزشتتی داشتتته باشتتد. دولتتت کتته قصتتد دارد بتته صتتورت مجتتازی و بتتا اوراق  ستته ستتا  بعتتد

خواهتتد از آنهتتا بازخریتتد ستتلف بتته متتردم نفتتت بفروشتتد، بعتتد از ستته ستتا  بتتا چتته قیمتتتی می

 «.کند
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تصتتمیم دولتتت بتته فتتروش اوراق ستتلف نفتتتی »تتتر از نظتتر ختتاتین اوغلتتو ایتتن استتت کتته نکتتته مهم

و کستتری هنگفتتت بودجتته استتت و معلتتوم نیستتت  بتته متتردم، کتتاهش شتتدید ذختتایر ارزی دولتتت

ستته ستتا  آینتتده آیتتا ذختتایر ارزی دولتتت بهبتتود خواهتتد یافتتت تتتا بتوانتتد ارزهتتای متتردم را بتته 

همچنتتین بعتتد از ستته ستتا  چتته »پرستتد: ایتتن کارشتتناس در نهایتتت می« خودشتتان برگردانتتد.

 «تضمینی برای فروش نفت ایران خواهد بود؟

 02کنتتتد کتتته در ستتتا  جتتتاری "نزدیتتتک لتتتی پتتتو  اشتتتاره میالملبینتتتی صتتتندوق بیناو بتته پیش

میلیتتتارد دالر  1۰میلیتتتارد دالر از ذختتتایر ارزی دولتتتت جمهتتتوری استتتالمی کتتتاهش یابتتتد و بتتته 

 "میلیارد دالر سقوط کند 31برسد و سا  آینده نیز به 

 

 درتدی قیمط مواد ا ای  در جهان  1 هشکا

 و 

 ندرتدی در ایرا 44افزایش 

درصد کاهش  1در حالی که مطابق اعالم فا و قیمت مواد غذایی در جهان طی سا  جاری میالدی 
درصدی متوسط قیمت مواد خوراکی در این  88های مرکز آمار ایران حاکی از افزایش یافته، داده
 .کشور است

https://www.dw.com/fa-ir/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%84%D9%81-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C/a-54587167
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عالم کرد که شتتتاخص قیمت مواد شتتتنبه استتتازمان خواربار و کشتتتاورزی ملل متحد )فا و( روز پنج

افزایش یافت و روند نزولی این  0202غذایی در جهان طی ماه ژو ن برای نخستتتتین بار در ستتتا  

 .شاخص که با آغاز شیوع ویروس کرونا تشدید شده بود، متوقف شد

 

های روغنی، لبنیات، گوشت بر پایه اعالم فا و شاخص قیمت سبد مواد غذایی شامل غالت، دانه

درصتتد افزایش  0۸1واحد رستتید و در مقایستته با ماه مه  19۸0ر در ماه گذشتتته میالدی به و شتتک

 .یافت

صد کاهش از  88۸8شاخص مواد غذایی با  واحد طی  18۸8به  0202واحد در ماه ژانویه  820۸۰در

ماه مه گذشتتتته کاهش یافته بود. با وجود رشتتتد این شتتتاخص در ماه ژو ن، متوستتتط قیمت مواد 

 .درصد کاهش یافته است 1ا  جاری میالدی تاکنون غذایی در س
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 اخباریوتاه اق صادی انگلیس

 

 یرددره سبح قبل اا کرونا راانم  ۰0۰1اق صاد انگلیس تا 

 

شگاه ای شرو در پیشوای آیتم، کبا ست، چشمبینیه یکی از مؤسسات پی صادی ا انداز های اقت

درصتتد آب  88۸۰را کاهش داد و تخمین زد اقتصتتاد این کشتتور  0202اقتصتتادی انگلستتتان در ستتا  

 .برود

از مؤسسات پیشرو در  وای آیتم، که یکیبه نقل از راشاتودی، باشگاه ای خبرنگار مهرگزارش به 

را کاهش داد و  0202انداز اقتصتتادی انگلستتتان در ستتا  ، چشتتمهای اقتصتتادی استتتبینیپیش

 .درصد آب برود 88۸۰تخمین زد اقتصاد این کشور 

درصتتد آب  1کرد اقتصتتاد انگلیس در ستتا  جاری بینی میوای قبالً پیشاین در حالی استتت که ای

 .خواهد رفت

https://www.mehrnews.com/news/4985370/اقتصاد-انگلیس-تا-۲۰۲۴-به-سطح-قبل-از-کرونا-بازنمی-گردد
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
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سسه در گزارش سریع و این مؤ شکل -V جدید خود اعالم کرد: با توجه به اینکه امید به ریکاوری 

صاد انگلیس نتواند تا اواخر انگلستان از بین رفته است، حاال انتظار می به سطح  0201رود که اقت

 .بازگردد( 0281قبل از پاندمی )سه ماهه چهارم 

وری اقتصتتاد انگلیس تا اوایل بینی قبلی این مؤستتستته زمان ریکااین در حالی استتت که در پیش

 .تخمین زده شده بود 0209

صاد انگلیس در سه ماهه دوم امسا  بینی میوای آیتم حاال پیشبه عالوه باشگاه ای کند که اقت

بینی ماه قبل این مؤسسه این مقدار سابقه است. در پیشدرصد آب برود که این یک رکورد بی 02

 درصد اعالم شده  8۰

 

 رزری ریا شرکط ح اری ن    دریای  جهان ورشکسط شد

 

ست حمایت از ورشکستگی خود را در آمریکا  شرکت پیمانکاری حفاری انگلیسی واالریس درخوا

میلیارد دالری خود را با  7۸1میلیارد دالر از بدهی  3۸۰به ثبت رستتتاند و اعالم کرد حاضتتتر استتتت 

 .سهام این شرکت سوآپ کند

https://www.mehrnews.com/news/5004460/بزرگترین-شرکت-حفاری-نفتی-دریایی-جهان-ورشکست-شد
https://www.mehrnews.com/news/5004460/بزرگترین-شرکت-حفاری-نفتی-دریایی-جهان-ورشکست-شد
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از راشتتتتاتودی، شتتتترکت پیمانکاری حفاری انگلیستتتتی واالریس  به نقل خبرنگار مهر به گزارش

ساند و اعال ستگی خود را در آمریکا به ثبت ر شک ست حمایت از ور ست درخوا ضر ا  3۸۰م کرد حا

 .میلیارد دالری خود را با سهام این شرکت سوآپ کند 7۸1میلیارد دالر از بدهی 

 .این شرکت بزرگترین مالک تجهیزات حفاری دریایی در جهان است

ای بر بخش حفاری دریایی گذاشته است و واالریس بحران اخیر صنعت نفت تاثیر منفی خردکننده

ه دنبا  حفاران بزرگی مانند حفاری دریایی دایموند و نوبل، اعالم جدیدترین شتتترکتی استتتت که ب

 .کندورشکستگی می

شتتانس استتتریت ژورنا  گفت: این شتترکت در این روند خوشمدیرعامل واالریس، تام بور که به وا 

بوده است و نیمی از دارندگان اوراق قرضه آن با معامله پیشنهاد شده برای سوآپ سهام توافق 

 .دانکرده

کند های نفت در کنار بحران ناشتتی از پاندمی کرونا ما را ملتزم میاو گفت: ستتقوط شتتدید قیمت

هایی برای تقویت شتتتترکت و ستتتتازگاری با وضتتتتعیتی که در آن صتتتتنعت ما هر روز در حا  که گام

 .تر شدن است، برداریمکوچک

 

 

 اق صاد انگلیس درراره جا    واقریط های

 یک نگاه در

که انگلیس هشتتتادمین کشتتور بزرا جهان استتت اما پنجمین اقتصتتاد بزرا جهان ین با وجود آ    

 میباشد.

به گزارش ایستتنا، بریتانیا قرار استتت به عنوان نخستتتین عضتتو تاریآ اتحادیه اروپا از این اتحادیه بنا 

 جدا شود. 

 :شویدصاد این کشور آشنا جالد از اقت واقعیاتیدر ادامه با بنابراین بد نیست 

 اندااه اق صاد-8

سوب می صاد بزرا جهان مح صاد انگلیس پس از امریکا، چین، ژاپن و آلمان، پنجمین اقت شود اقت

تریلیون دالر در ستتا  استتت. جالد استتت  0۸1که حجم تولیدات ناخالص داخلی آن چیزی در حدود 

 .بدانید مساحت این کشور تنها کمی بیشتر از مساحت ایالت میشیگان آمریکا است

        تادرات ن   -0

 0281شتتاید باور کردنش ستتخت باشتتد اما به لطف ذخایر نفتی دریای شتتما ، انگلیس در ستتا  

میلیارد دالر صادرات نفت داشته است. این کشور بیست و یکمین تولیدکننده بزرا نفت  81حدود 

 .شوددر جهان محسوب می

 پوند-9

https://www.mehrnews.com/
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شتتود و در بین تمامی این ارزها نیز باالترین پو  ملی انگلیس یکی از پنج ارز جهانی محستتوب می

 81پوند حدود  0283نرخ برابری را دارد. با این حا  از زمان رای به خروج از اتحادیه اروپا در ستتتتا  

 .درصد ارزش خود را از دست داد

 ترداد ثروتمادان -1

 میلیاردر در  81۰با وجود جمعیت کم در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر، انگلیس با داشتن 

 .رده پنجم جهان قرار دارد

 کاخ راکیاگهام -۵

اقامت گاه خاندان ستتلطنتی انگلیس یکی از پر بازدیدترین اماکن توریستتتی در ستتراستتر جهان و 

 .میلیارد دالر برآورد شده است 8۸۰۰ترین آن ها است به گونه ای که ارزش این کاخ یکی از گران

 نظام درمان  -3

انگلیس یکی از پیشرفته ترین نظام های درمانی در دنیا محسوب می شود و سیستم پزشکی 

 .میلیون نفر را استخدام کرده است 8۸۰شرکت خدمات ملی بهداشتی 

 نرخ ما یات  راال -7
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انگلیس یکی از باالترین نرخ های مالیات بر ارزش افزوده در سطح جهان را دارد به گونه ای که نرخ 

صدی مالیات 02 سط نرخ  بر  در ست. این  88ارزش افزوده آن حدود دو برابر متو صدی درآمریکا ا در

 .کشور هشتمین نرخ مالیات بر ارزش افزوده باال در جهان را دارد

 

 

 رکورد ر  سارقه رده  عموم  در انگلیس

عاصتتتتر  تاریآ م بار در  برای نخستتتتتین 

 0انگلیس بتتدهی این کشتتتتور از مرز 

  .تریلیون پوند عبور کرد

به نقل از بلومبرا،  به گزارش مشتتتترق

برای نخستتتتتین بتتار در تتتاریآ انگلیس 

 0بتتدهی عمومی این کشتتتتور از مرز 

هزار میلیارد دالر  0.1معاد  تریلیون پوند 

 .عبور کرد

اختالفتات این مستتتتسلته بته بتاال گرفتن 

های محر  اقتصادی در انگلیس نسبت به چگونگی طرح وزارت دارایی این کشور برای تامین طرح

 .منجر خواهد شد

ترین بنا به آمار ارا ه شتتتده از ستتتوی دفتر آمار ملی انگلیس که امروز منتشتتتر شتتتد، این ستتتنگین

تاکنون به خود  8112نستتبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشتتور استتت که انگلیس از دهه 

 .دیده است

هزار میلیارد دالری انگلیس بدان معناستتتتت که حاال حجم بدهی این کشتتتتور از میزان  0.1بدهی 

 .تولید ناخالص داخلی انگلیس بیشتر شده است

های کمک این آمار فشتتارها علیه ریشتتی ستتونا ، وزیر دارایی انگلیس، درباره تداوم اجرای طرح

 .داد اقتصادی را افزایش خواهد

شده، اما برخی دیگر بر این  سریع دولت انگلیس در این زمینه  ستار اقدام  سان خوا برخی کارشنا

تواند روند های محر  اقتصتتادی میباورند که عقد نشتتینی دا م دولت این کشتتور از اجرای طرح

تاریآ بهبود اوضتتتتاع اقتصتتتتادی را از ریل خارج کرده و خروج انگلیس از بزرگترین رکود اقتصتتتتادی در 

 .معاصر این کشور را مختل کند

شیوع ویروس هایی برای فعالیتانگلیس در ماه مارس محدودیت ستای کنتر   صادی در را های اقت

شور به دلیل کاهش درآمدهای مالیاتی  صاد این ک شد اقت سسله باعث  کرونا اعما  کرد و همین م

ها و بازار اشتغا  در این کشور تهای دولتی در راستای کمک به شرکاز یکسو و باال رفتن هزینه

 .برای مقابله با تبعات کرونا وارد رکود شود

https://www.mashreghnews.ir/news/1109124/رکورد-بی-سابقه-بدهی-عمومی-در-انگلیس
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میلیارد پوندی مواجه شتتد و مجموع استتتقراض  01.7انگلیس تنها در ماه جوالی با کستتری بودجه 

 .میلیارد پوند رساند 812.1ماه نخست سا  مالی جاری را به  3دولت این کشور در 

 

  تدور ریانیه مش را

 علیه ایران« مکانیسم ماشه» ساای اروپای  را فرا مما  ط سه کشور

 

سه کشور مهم اروپایی شامگاه پنج شنبه در واکنش به درخواست آمریکا برای فعالسازی 

 .علیه ایران یک بیانیه مشتر  صادر کردند« مکانیسم ماشه»

با ایران )موسوم  028۰ای توافق هسته سه کشور اروپایی امضاءکننده، خبرگزاری مهر به گزارش

به برجام( در واکنش به تسلیم درخواست رسمی آمریکا به شورای امنیت برای بازگشت تمام 

های سازمان ملل علیه ایران، با صدور یک بیانیه مشتر  موضع مخالف خود را نسبت به این تحریم

 :به شرح زیر استاقدام آمریکا آشکارا اعالم کردند. متن کامل این بیانیه 

ای به شورای امنیت خواستار آغاز روند بازگشت خودکار آگوست، آمریکا با ارسا  نامه 02روز »

ای های چندجانبهدهد خواستار اعما  مجدد تحریمهای برجام اجازه میها شد که به طرف]تحریم

انسه، آلمان و پادشاهی فر .علیه ایران رفع شده است 0098علیه ایران شوند که ذیل مفاد قطعنامه 

، به 0281مه  1ای در تاریآ شوند که آمریکا بعد از خروج خود از توافق هستهمتحده یادآور می

 .مشارکت خود در برجام خاتمه داده است

به صراحت به ر یس شورا و تمامی  0098موضع ما درباره کارآمدی اطالعیه آمریکا ذیل قطعنامه 

های فعلی توانیم از این اقدام که با تالشه است. بنابراین، ما نمیاعضای شورای امنیت ابراز شد

 .ما برای حمایت از برجام سازگاری ندارد، حمایت کنیم

https://www.mehrnews.com/news/5004085/مخالفت-سه-کشور-مهم-اروپایی-با-فعالسازی-مکانیسم-ماشه-علیه-ایران
https://www.mehrnews.com/news/5004085/مخالفت-سه-کشور-مهم-اروپایی-با-فعالسازی-مکانیسم-ماشه-علیه-ایران
https://www.mehrnews.com/
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های فرانسه، آلمان و پادشاهی متحده به حراست از فرایندها و نهادهایی که شالوده

مرجعیت و تمامیت  دهند متعهدند. ما کماکان بر اساس هدف حفظگرایی را تشکیل میچندجانبه

خواهیم از انجام کنیم. ما از تمامی اعضای شورای امنیت میشورای امنیت سازمان ملل عمل می

کنند یا بر کار آن اثرات مضر دارند، خودداری اقداماتی که تنها اختالفات در شورای امنیت را تعمیق می

 .کنند

مریکا از برجام به این توافق پایبند توجه ایجادشده در اثر خروج آهای قابلرغم چالشما علی

وگو مانیم. معتقدیم مسسله فعلی عدم پایبندی ایران به تعهداتش در برجام را باید از طریق گفتمی

های مختلف از جمله از طریق کمیسیون مشتر  برجام و استفاده های برجام به روشمیان طرف

خواهیم به منظور حفظ توافق از ایران میاز ساز و کار حل و فصل اختالفات حل و فصل کرد. ما 

ای خودش را به عقد برگردانده و بدون تاخیر به پایبندی تمامی اقدامات ناسازگار با تعهدات هسته

 .کامل توافق برگردد

ایم ما به ویژه ژو ن اعالم کرده 81طور که تا به حا  در مقاطع مختلف از جمله در بیانیه مورخه همان

 های تسلیحاتیوقفه ادامه دارند از تبعات انقضای تحریمزدای ایران که بیامات ثباتبا توجه به اقد

های مناسد برای این ترو یکای اروپا مصمم به یافتن پاسآ .های جدی داریمعلیه ایران نگرانی

نفع برای حرکت در های ذیها است و به همکاری با تمامی اعضای شورای امنیت و طرفچالش

های ما در جهت حفظ دهد. تالشبه جلو در جهت حفظ فضای دییلماسی بیشتر ادامه میمسیر رو 

 «.مرجعیت و تمامیت شورای امنیت سازمان ملل و پیشبرد امنیت و ثبات منطقه خواهد بود

 

 پروژه دخا ط ارب در امور داخل  رالروس را تکمیل کرد« راب»

وزیر خارجه انگلیس با انتشار پیامی در خصوص تحوالت داخلی بالروس، پروژه دخالت کشورهای 

 .غربی در امور این کشور را تکمیل کرد

ر یس جمهور بالروس، نسبت به وقوع « الکساندر لوکاشنکو» ، در حالیکهخبرگزاری مهربه گزارش 

وزیر خارجه انگلیس با انتشار پیامی در « دومنیک راب»انقالب رنگی در کشورش هشدار داده، 

  .تو یتر، احتما  دست داشتن غرب در تحوالت جاری بالروس را قوت بخشید

مسالمت آمیز در بالروس در حا  دومنیک راب در پیام خود نوشته است: خشونت علیه اعتراضات 

انجام است. انگلیس نتیجه این انتخابات فساد آمیز ریاست جمهوری را نیذیرفته و خواستار 

  .تحقیقات فوری سازمان پیمان امنیت جمعی درباره آن و همچنین سرکوب اعتراضات است

روس از یکشنبه های خیابانی به تقلد در انتخابات ریاست جمهوری بالبه گزارش مهر، اعتراض

 .درصد آراء آغاز شد 12گذشته و به دنبا  اعالم پیروزی الکساندر لوکاشنکو با کسد نزدیک به 

https://www.mehrnews.com/news/5000800/راب-پروژه-دخالت-غرب-در-امور-داخلی-بلاروس-را-تکمیل-کرد
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
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 .لوکاشنکو در اظهاراتی عنوان داشت که بالروس با انقالب رنگی مواجه است  در همین رابطه

ها در حکومتواژه انقالب رنگی به مجموع اقداماتی که از سوی کشورهای غربی برای براندازی 

 .گرددشود، اطالق میکشورهای استقال  یافته از اتحاد جماهیر شوروی به کار گرفته می

لوکاشنکو با بیان این حرف و ذکر این مطلد که انقالب رنگی در بالروس فقط منحصر به بالروس 

 .رود خواستار کمک از سوی روسیه شده بودنشده و از مرزهای این کشور فراتر می

 

  

 هزار ن ر ررای آامایش های را یا  واکسا کرونا در انگلیس 400ثبط نام 

مقامات نگلیس، هزار نفر برای شرکت در آزمایش بالینی واکسن های کرونا در ا 822پس از ثبت نام 

  .همچنان از تعداد بیشتری از مردم می خواهند برای شرکت در این آزمایش ها ثبت نام کنند

به نقل از پرس اسوسیشن، دولت انگلیس از مردم خواسته تا برای  خبرگزاری مهربه گزارش 

 822ثبت نام کنند. این در حالی است که تاکنون  81آزمایش های بالینی آینده واکسن های کووید

 .هزار نفر برای شرکت در این آزمایش ها ثبت نام کرده اند

در سرویس سالمت همگانی انگلیس در ماه جوالی ایجاد « 81ثبت تحقیقات واکسن کووید»بخش 

 .ندشد تا افراد بتوانند در صورت تمایل برای شرکت در آزمایش های بالینی ثبت نام کن

در حا  حاضر دولت این کشور عده بیشتری را تشویق می کند تا ماه اکتبر ثبت نام کنند و به این 

 .ترتید آزمایش های بالینی گسترده تری در سراسر انگلیس انجام شود

https://www.mehrnews.com/news/5000579/ثبت-نام-۱۰۰-هزار-نفر-برای-آزمایش-های-بالینی-واکسن-کرونا-در-انگلیس
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
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در حا  حاضر یک کارگروه ویژه واکسن تحت نظارت وزارت بازرگانی، انرژی و استراتژی صنعت این 

ه هدف آن توسعه واکسن و کمک به جمع آوری سرمایه برای آزمایش های کشور ایجاد شده ک

 .بالینی و تولید است

می گوید:هدف از این امر ثبت نام هر چه بیشتر افراد است تا  کیت بینگام رییس این کارگروه ویژه  

ر آغاز این آزمایش ها ایمن هستند و هرچه سریع ت  بتواند آزمایش های بالینی کارآمدی انجام داد.

 .شوند، افراد سریع تر واکسینه می شوند و به نتایج دست می یابیم

افراد مسن،  81به گفته بینگام اولویت ثبت نام برای شرکت در آزمایش بالینی آینده واکسن کووید

 .اقلیت های قومیتی، افراد با شرایط پیش زمینه ای و کادردرمان است

 

 تراریط ررثانیه؛ 4۹۱را سرعط 

 سریع تریا ایا رنط جهان توسره یافط

ترنت جهان را توسعه دادند آنها طی انگلیسی با استفاده از روشی نوین سریع ترین اینکارشناسان 

 .ترابیت در ثانیه دست یافتند 871آزمایشی به رکورد سرعت 

ین ترکنند سریعبه نقل از ایونینگ استاندارد، محققان انگلیسی ادعا می خبرگزاری مهر به گزارش

های شبکه نت فلیکس توان کل آرشیو فیلمسرعتی می با چنین .اینترنت جهان را توسعه داده اند

 .را در چند ثانیه دانلود کرد

https://www.mehrnews.com/news/4998596/سریع-ترین-اینترنت-جهان-توسعه-یافت
https://www.mehrnews.com/news/4998596/سریع-ترین-اینترنت-جهان-توسعه-یافت
https://www.mehrnews.com/


 
  
 
 

 4311ماه  امرداد ویژه 401خبرنامه شماره
 رری انیا  ایران   ایران وانگلیس  مشتتت را رااریان  اخبار کوتاه اتاق های ستتتما ماه فهرستتتط مبا     

 یزارش ویژه جهان و

 
 

34 
 

 

گروهی از محققان به رهبری پژوهشگران کالج لندن با استفاده از آمیلی فایرها شیوه انتقا  

ترابیت در ثانیه دست یافتند.  871اطالعات توسط نور در فیبرهای نوری را ارتقا دادند و به رکورد 

 .یدآتر از متوسط اینترنت خانگی در انگلیس به حساب میمیلیون بار سریع 9سرعتی حدود چنین 

ز گوید: چنین سرعت پهنای باندی الیدیا گالدینو رهبر این تیم تحقیقاتی در دانشگاه بلومزبری می

کند و به این ترتید خودروهای خودران و زیربنای شهرهای نسل آینده اینترنت پشتیبانی می

 .موبایل متصل کرد ۰Gتوان به راحتی به شبکه های اینترنت مند را میهوش

تری برای انتقا  سریع اطالعات )در مقایسه با فیبرهای برای ثبت رکورد محققان از طیف رنگی وسیع

 .نوری( استفاده کردند تا پهنای باند را بیشتر کنند

 .را یک یک به حلقه فیبر نوری ارسا  کردهای تولید شده در رایانه برای آزمایش سرعت گالدینو بیت

در این طرح برای ایجاد سرعت باال، آمیلی فایرهایی برای تقویت توان سیگنا  ساخته شد که در 

مایل به یک آمیلی فایر نیاز است. این بدان معناست  0۰صورت اجرای تجاری این طرح، حداقل در هر 

میلیون مگابیت برثانیه است( حدود  871عاد  که سرعت بسیار باالی ثبت شده در آزمایش )که م

 .مگابیت برثانیه ای اینترنت خانگی در این کشور است 31تر از سرعت میلیلیون بار سریع 0۸1
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گوید: به نظر من مزایای اجتماعی چنین طرحی بسیار واضح است، اینترنت گالدینو در این باره می

 .هدده وری اقتصادی را ارتقا میسریع برای همه افراد کارآمد است و البته بهر

 

 را تمرکز رر موضوع ا حاق؛

 آویو توئیط ادتل-انسون در تائید توافق اروظب ج

 

الشعاع قرار دادن طرح نخست وزیر انگلیس مدعی است توافق امارات و رژیم صهیونیستی با تحت

 !آوردالحاق کرانه باختری، صلح به ارمغان می

وزیر انگلیس در پیامی تو یتری مدعی شد:  ، بوریس جانسون نخستخبرگزاری مهر به گزارش

اندازه خبر خوبی است. امید قلبی من این سازی روابط، بیتصمیم امارات و اسرا یل مبنی بر عادی

 ها، گامیبود که الحاق کرانه باختری طبق برنامه پیش نرود و توافق امروز مبنی بر تعلیق آن طرح

 آمیزتر است.ه مراتد صلحای بمثبت در مسیر دستیابی به خاورمیانه

شد، رژیم صهیونیستی پذیرفته بود که به ازای توافق با امارات، از الحاق آنگونه که ادعا می

وزیر رژیم هایی از کرانه باختری صرف نظر کند. با این حا ، بنیامین نتانیاهو نخستبخش

 تاده است.گوید طرح الحاق هنوز روی میز است و صرفاً به تعویق افصهیونیستی می

https://www.mehrnews.com/news/4997994/جانسون-در-تائید-توافق-ابوظبی-تل-آویو-توئیت-زد
https://www.mehrnews.com/news/4997994/جانسون-در-تائید-توافق-ابوظبی-تل-آویو-توئیت-زد
https://www.mehrnews.com/news/4997994/جانسون-در-تائید-توافق-ابوظبی-تل-آویو-توئیت-زد
https://www.mehrnews.com/
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   رانک مرکزی انگلیس 

سال اخیر اسط300رری انیا در آس انه ردتریا رکود   

 

های بیشتر و اشاره به اینکه ضربه ناشی از کرونا بانک مرکزی انگلیس با تعویق رونمایی از محر 

ازه برای بریتانیا رقم بزند،برای اتخاذ تدابیر ت0202سا  اخیر را در سا 922ترین رکودتواند بزرامی

 اعالم آمادگی کرد.

از اکونومیک تایمز، بانک مرکزی انگلیس اعالم کرد که کمیته سیاست پولی آن، نرخ بهره را در کف 

های درصد نگه داشته و همچنان برنامه خرید اوراق قرضه را که عمدتا بدهی 2۸8تاریخی یعنی 

 رد دالر( هدفگذرای کرده است.میلیا 717میلیارد پوند ) 31۰شود، روی دولت بریتانیا را شامل می

به « جاناتان هسکل»و « مایکل سوندرز»با این حا ، دو تن از سیاستگذاران این کمیته یعنی 

  میلیارد پوند دیگر، رای دادند. 822افزایش توان خرید اوراق قرضه به ارزش 

ده است که خواند، پیش بینی کرای که آن را سناریوی مصور میبانک مرکزی انگلیس در برنامه

 8۰با رشد  0208درصدی مواجه شده و در سا   81با کاهش  0202رشد اقتصادی بریتانیا در سا  

 درصدی احیا شود.

های مالی و پولی بسیار هنگفت و این نهاد اعالم کرده است که چنین سناریویی نیازمند محر 

 قابل توجهی است.

میلیارد  022گلیس ماه آینده، یعنی پیش از آنکه بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که بانک مرکزی ان

پوند مضاعفی که در ماه مارس به این برنامه اختصاص داده است، تمام شود، برنامه خرید دارایی 

 را تشدید کند.

رییس بانک مرکزی انگلیس در این باره گفت: بانک مرکزی متناسد با تحوالت دورنمای « اندرو بیلی»

در راستای ثبات مالی و پولی که برای توسعه بلندمدت امری ضروری  اقتصادی و براساس نیاز

است، اقدام و نیازهای مردم این کشور را تامین خواهد کرد. این موضوع، تعهد محک و تغییرناپذیر 

 ما است.

دولت بریتانیا پیش از این، در تالش برای مقابله با آثار قرنطینه مرتبط با پاندمی، اقداماتی تعجیلی 

 میلیارد پوند در راستای افزایش هزینه ها و تدابیر مالیاتی، اتخاذ کرده است. 822ارزش به 

 0۰بانک مرکزی انگلیس انتظار دارد که تولید ناخالص داخلی بریتانیا در بازه زمانی آوریل تا ژو ن 

 درصد برسد. 1درصد کاهش یافته و نرخ بیکاری با افزایش دوبرابری به 

نت رشد کرد و بدنبا  اطالعیه بان ک مرکزی انگلیس، ارزش پوند استرلینگ برابر دالر آمریکا نیم س 

 سیس اندکی از ارزش خود را از دست داد.
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 اول اسکاتلاد و و ز خواس ار تمدید دوره ان قا   ررکسیط شدندوارای  

ژانویه به طور رستتتمی اتحادیه اروپا را تر  کرد، اما طبق توافق برکستتتیت بریتانیا تا  98بریتانیا روز 

میالدی همچنان بخشتتی از بازار مشتتتر  اتحادیه اروپا محستتوب خواهد شتتد و  0202پایان ستتا  

 .و انتقا  آزاد نیروی کار و سرمایه برقرار خواهد بودتجارت آزاد کاال، خدمات 

شرایط که  ضعیت انتقالی»این  شود، هرچند قابل تمدید خواهد بود ولی پس از آن خوانده می «و

 .توافق تجاری جدید باید جایگزین توافق قدیمی شود

کننده ارشتتتد  هپیشتتتتر اورزوال فن در الین، ر یس کمیستتتیون اتحادیه اروپا، و میشتتتل بارنیه، مذاکر

سا  جاری  شتر  تا پایان  ستیبابی به یک توافق تجاری م سبت به د سیت، ن اتحادیه در امور برک

 .میالدی ابراز تردید کرده بودند

ای هنامهبا این حا  همزمان با ادامه مذاکرات تجاری بریتانیا با اتحادیه اروپا، این کشتتتور باید توافق

ید با سایر کشورهای جهان به ویژه شرکای تجاری عمده خود تجاری جدیدی را بر پایه شرایط جد

 .همچون آمریکا، ژاپن و چین منعقد کند

 

 

  ناخبارکوتاه اق صادی جها

 

 A380 وداع را ایرراس

گاه به تحقق " به وجود آورد، اما این وعده هیچار بود "انقالبی در آسمانقر A380 هواپیمای ایرباس

گذشتتتند تا به مقصتتد بندی، از شتتهر لوینیا  مینرستتید. هر کدام از این هواپیماها پس از ستترهم

 .وداع کردند A380 برسند. اهالی این شهر کوچک اخیرا با آخرین ایرباس

     

 ررای ایرانپیامد کشف میدان یاای ترکیه 

به اتمام  0203ستتاله فروش گاز ایران به ترکیه تا ستتا   0۰قرارداد خبرگزاری دویچه وله به گزارش 

صادراتی ایران بود، با کشف میدان  رسد و این کشمی ور که پارسا  مشتری حدود نیمی از گاز 

 .گازی در دریای سیاه اکنون دست باال را در مذاکرات گازی با صادرکنندگان دارد

میلیارد  902جمهوری ترکیه روز جمعه از کشف یک میدان بزرا گازی با رجد طید اردوغان، ر یس

 3۰متر مکعد ذخایر خبر داد و وزیر انرژی کشور نیز روز شنبه اعالم کرد ارزش گاز این میدان حدود 

     .میلیارد دالر است

https://fa.euronews.com/2020/06/12/scotland-wales-first-ministers-calles-for-extension-of-brexit-transition-period-with-eu
https://fa.euronews.com/2020/06/12/scotland-wales-first-ministers-calles-for-extension-of-brexit-transition-period-with-eu
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 های دریای مدیترانهکشتی اکتشافی ترکیه در آب

ترین بخش دریای خزر متر، یعنی بیش از دو برابر عمیق 0822هایی به عمق میدان در آب البته این

واقع شده و آب دریای سیاه نیز بسیار شور است و نیاز به استفاده از آلیاژهای مخصوص در خطوط 

ز حد ارود باالتر لوله و دکل تولید گاز است. بدین ترتید، هزینه توسعه میدان و تولید گاز انتظار می

 .میلیارد دالر باشد 02تا  8۰معمو  و شاید چیزی حدود 

ای که ترکیه میدان گازی کشتتتف کرده، میادین رومانی و بلغارستتتتان قبال در نزدیکی همان منطقه

، تر از میدان گازی ترکیه بودندگازی مانند نیتون و گاالتا را کشف کرده و با وجود اینکه بسیار کوچک

 .اندی، از جمله اکسان موبیل آمریکا، میادین را توسعه دادههای غرببا کمک شرکت

انجام خواهد شد و در همین سا  تولید گاز  0209اردوغان گفته است توسعه این میدان تا سا  

سا  انتخابات در ترکیه است و بسیاری از ناظران بار  0209شود. البته درست است که آغاز می

ها میدان مشابه این میدان در دنیا وجود دارد اند، اما دهجسته کردهتبلیغاتی اظهارات اردوغان را بر

اندر از جمله میدان گازی ظهر مصر در دریای مدیترانه که سه برابر که طی سه سا  توسعه یافته

کشف شد و طی کمتر از سه  028۰تر از میدان گازی ترکیه در دریای سیاه است و در سا  بزرا

گذاری میلیارد دالر در این میدان ستترمایه 88میدان آغاز شتتد. تاکنون بیش از ستتا  تولید گاز از این 

 .میلیارد دالر دیگر هزینه خواهد شد 3تا  ۰های آینده شده و طی سا 

https://www.dw.com/fa-ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/a-54664986
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های عمیق دریای خزر استتت که دنیز آذربایجان واقع در آبنمونه دیگر آن فاز دوم میدان گازی شتتاه

برداری رستتید، بلکه نه تنها در کمتر از چهار ستتا  به مدار بهرهدو برابر میدان گازی ترکیه استتت و 

میلیارد  83کیلومتر خط لوله نیز از باکو تا ترکیه و از آنجا به ایتالیا احداث شتتتتد تا ستتتتاالنه  9۰22

دنیز اگرچه در مترمکعد گاز این میدان به ترکیه و اروپا منتقل شتتتتود. البته فاز دوم میدان شتتتتاه

کیلومتر زیر بستر دریا قرار دارد و فشار  7متر است، اما خود میدان بیش از  322هایی به عمق آب

ستتابقه در جهان استتت و به همین ای تقریبا بیاتمستتفر استتت که پدیده 122گاز میدان نیز حدود 

 .میلیارد دالر هزینه داشت 00تمام شد و  خاطر نیز توسعه این میدان بسیار گران

 رای ایا کشوراهمیط میدان یاا ترکیه ر

میلیارد مترمکعد گاز وارد  ۰2تا  1۰ترکیه ستتتاالنه کمتر از نیم میلیارد مترمکعد تولید گاز دارد، اما 

 .درصد وابسته به واردات گاز است 11کند. بدین ترتید، این کشور می

ز تراز هاست که امیلیارد دالر است. ترکیه سا  8۰تا  80هزینه واردات گاز ایران این کشور ساالنه 

 .تجارت منفی به شدت در فشار است

 11دهد که در نیمه او  ستتا  جاری میالدی این کشتتور آخرین گزارش مرکز آمار ترکیه نشتتان می

میلیارد دالر صتتادرات داشتتته استتت. بدین ترتید کشتتور تنها در نیمه او   7۰میلیارد دالر واردات و 

 .شده استمیلیارد دالری مواجه  01سا  با تراز تجاری منفی 

دهد در پنج ماه ابتدایی سا  جاری این آمارهای سازمان نظارت بر بازار انرژی ترکیه نیز نشان می

شور  شده روزانه  02۸۰ک شور طی دوره یاد  ست. این ک هزار 322میلیارد مترمکعد گاز وارد کرده ا

 .بشکه نیز واردات نفت داشت

نوعی نفت خام فوق ستتبک و گران قیمت استتت در میادین گازی، همراه با گاز، میعانات گازی که 

تواند نه تنها وابستتتتگی ترکیه به واردات گاز را کاهش دهد، شتتتود و این موضتتتوع مینیز تولید می

 .تواند تا حدودی کاهش یابدحتی واردات نفت کشور نیز می

 .کندمیلیارد دالر برای واردات نفت و گاز هزینه می ۰2تا  1۰این کشور ساالنه 

 های یاامیدان یاای ترکیه ررای تادرکااده تبرات

کشور، از  82ترکیه مشتری گاز ایران، آذربایجان و روسیه از طریق خطوط لوله و گاز مایع نزدیک به 

 .جمله آمریکا، قطر و نیجریه است

های تحویل گاز مایع )ا  ان جی( طی سه سا  گذشته توانسته این کشور با توسعه زیرساخت

 .ه واردات از طریق خطوط لوله را به شدت کاهش دهدوابستگی خود ب

سا   سیه در  سا  تامین 0287برای نمونه رو کننده نیمی از گاز ترکیه بود، اما در پنج ماه ابتدایی 

درصد افت  82درصد به  87تنها یک پنجم گاز وارداتی ترکیه را تامین کرده است. سهم ایران نیز از 
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درصد افزایش یافته و سهم گاز مایع از کل واردات گاز  00درصد به  80کرده، اما سهم آذربایجان از 

بدین ترتید، بدون محاستتبه میدان گازی تازه  .درصتتد اوج گرفته استتت 1۰درصتتد به  81ترکیه نیز از 

 .کشف شده نیز جایگاه روسیه و ایران در بازار گاز ترکیه بسیار متزلز  شده است

میلیارد متر مکعد تولید گاز داشته باشد.  82تواند ساالنه میدان گازی تازه کشف شده ترکیه می

 .درصد کاهش یابد 02به بعد، واردات گاز ترکیه  0209رود از سا  بدین ترتید، انتظار می

خواهد بود  0203یا ترکیه باز هم خواهان تمدید قرارداد گازی با ایران در ستتا  هنوز معلوم نیستتت آ

های گاز دستتت باال را دارد و بدون یا نه، اما به هر ترتید اکنون این کشتتور در مذاکره با صتتادرکننده

تواند شتتترایط خود را تحمیل کند و اگر طرف مقابل این شتتترایط را رد کند، گازی از هیچ نگرانی می

 .ن کشور نخردای

برای نمونه ترکیه در بهار امستتا  هیچ گازی از ایران وارد نکرد و به هیچ مشتتکلی نیز برخورد نکرد. 

شد. « پ کا کا»اوایل فروردین خط لوله انتقا  گاز ایران به ترکیه توسط گروه  در خا  ترکیه منفجر 

کرد، له را تعمیر میهای گذشتتته ترکیه طی یک هفته خط لومعموال در حوادث مشتتابه طی ستتا 

 .بار تا پایان بهار ترکیه از تعمیر این خط لوله اجتناب کرداما این

میلیارد مترمکعد در ستتا  رستتانده که  ۰2های واردات گاز مایع خود را به ترکیه ظرفیت زیرستتاخت

حتی باالتر از کل گاز مصتتترفی کشتتتور استتتت و بدون واردات گاز ایران، روستتتیه و آذربایجان هم به 

درصد  32خورد، کما اینکه طی سه ماه گذشته واردات گاز از روسیه را نیز بیش از مشکلی بر نمی

گاز، یکی در ارزروم و دیگری در  .کاهش داده استتتتتت در خود کشتتتتور نیز دو منطقه عظیم توزیع 

تواند شهر وجود دارد که کل شبکه گاز کشور به این دو منطقه متصل است و به راحتی میاسکی

 .واردات گاز از طریق خطوط لوله را مدیریت کند توقف

 

 کود در اق صاد اروپار   ورد  ک  رحران کرونا؛ ر  

درصد از سا  قبل  80/ 8در سه ماهه نخست سا ، میانگین تولید ناخالص داخلی در حوزه یورو، 

شانه صل دوم ادامه یافت. ن شیبی در ف سرا سوم وجود دارد.کمتر بود و این  صل   های بهبود در ف

 .را دیده است خارج از حوزه یورو، لهستان بیشترین آسید

تا کنون  811۰، از ستتا  0202گرد تولید و توقف چرخ اقتصتتاد در اروپا در فاصتتله آوریل تا ژو ن عقد

گیری کرونا در دومین گوید رکود ناشتتی از همهستتابقه ارزیابی شتتده استتت. اداره آمار اروپا میبی

 .درصد کوچک شده است 80/8کشور اروپایی  81داشته و اقتصاد  فصل سا  نیز تداوم
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عتتوامتتل دختتیتتل در ایتتن ستتتتتتقتتوط، 

های اعما  شتتتتده برای مهار محدودیت

شتتتتتتونتتدر کتترونتتا بتترشتتتتتتمتترده متتی

هایی که به ویژه در ماه آوریل، محدودیت

بخش بزرگی از اقتصتتتتتتاد اروپتتا را فلج 

ستورانکردند. کرکره فروشگاه ها و ها، ر

ها ها و کارخانهآمد، کارگاه ها پایینهتل

از کار افتادند و هیچ مراسم و نمایشگاه 

 .ای برگزار نشدو برنامه

، تولید ناخالص داخلی در محدوده 0202رکود موجود در حالی استتت که در نخستتتین فصتتل ستتا  

درصتتتد کاهش داشتتتت. در دومین فصتتتل و با ستتتنگین شتتتدن ستتتایه پاندمی، همه  9/  3یورو، 

ادیه به درجات مختلفی اتح  کشتتتتورهای

 .درگیر ریزش اقتصادی شدند

درصتتتد  82/ 8آلمان به طور نمونه، اقتصتتتاد 

کوچکتر شد، در حالی که این رقم در هلند 

درصتتد بود. شتتید ستتقوط اقتصتتادی  1/ ۰

  .ایتالیا، اسیانیا و فرانسه اما بیشتر بود

 89/ 1درصتتتد، در فرانستتته 80/ 1در ایتالیا 

 .درصد 81/ ۰درصد و در اسیانیا 

 اقتصاد لهستان پس از شیوع کرونا آسید جدی دیده است

 رکود در  هس ان

ستفاده می سه دهه، لهستان که جزء محدوده یورو نیست و از واحد پولی "زلوتی" ا کند، پس از 

  .نخستین رکود اقتصادی خود پس از فروپاشی کمونیسم را تجربه کرد

درصد به نسبت فصل قبل  1/ 1، معاد 0202فصل سا  تولید ناخالص داخلی این کشور در دومین 

گوید، در ستته ماهه نخستتت، اقتصتتاد کشتتور هنوز در کاهش یافت. اداره ملی آمار لهستتتان می

 .درصد ریزش داشت1/2گردش بود و تنها 

در سومین فصل سا  جاری، اقتصاد کل اروپا   زنند کهبسیاری از کارشناسان اقتصادی تخمین می

بینی، تدابیری استت که از ماه مه در اغلد کشتورهای حوزه برگردد. اتکای این پیشبه مدار رشتد 

 .های کرونایی به جریان افتادیورو برای کاهش محدودیت

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/a-54580713
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/a-54580713
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هایی فزاینده از بهبودی کستتد و کار و به گردش افتادن چرخ اقتصتتاد در بر همین استتاس، نشتتانه

مان یادآوری کرده که تداوم این روند، به خورد. با این همه، دولت آلستته ماهه ستتوم به چشتتم می

 .در داخل یا خارج از این کشور بستگی دارد 81 –گیری کووید موقعیت همه

پتر آلتمایر، وزیر اقتصتتتتاد آلمان ابراز خوشتتتتبینی کرده که دوره رکود اقتصتتتتادی پس از تعطیالت 

 تدتابستانی متوقف شود و اوضاع، حداکثر از ماه اکتبر به مسیر بهبود بیف

 

 

  یر ترکیه همچاان در سراشیب  سقوط اسط

گذارد. این ای به جای میسرعت سقوط لیر ترکیه روز به روز شدت یافته و رکوردهای منفی تازه

روند پیامدهای سنگینی برای اقتصاد ترکیه دارد و تا زمانی که بانک مرکزی این کشور دست به 

 .خواهد یافتاقداماتی جدی نزد، این وضعیت ادامه 

     

 

های گذشته در شود. واحد ارزی ترکیه پس از آنکه در هفتهارزش لیر ترکیه هر روز کمتر می

 .ای را تجربه کردهبود، این هفته رکوردهای منفی تاز سراشیبی سقوط قرار گرفته

نون سابقه لیر خرید و فروش شدر مبالغی که تا ک 1،10لیر و یک یورو به  7،12یک دالر آمریکا به 

 .نداشته است

https://www.dw.com/fa-ir/%D9%84%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-54632458


 
  
 
 

 4311ماه  امرداد ویژه 401خبرنامه شماره
 رری انیا  ایران   ایران وانگلیس  مشتتت را رااریان  اخبار کوتاه اتاق های ستتتما ماه فهرستتتط مبا     

 یزارش ویژه جهان و

 
 

43 
 

لیر در بازارهای ارز ترکیه خرید  3،37لیر و یک یورو به  ۰،۰1در آغاز سا  جاری میالدی یک دالر به 

درصد از ارزش خود را در برابر دالر آمریکا  0۰شد. لیر ترکیه در عرض همین مدت کوتاه و فروش می

 .از دست داده است

در گزارش تحلیلی که به وضعیت لیر ترکیه پرداخته، از فرو  سرویس خبری شبکه او  تلویزیون آلمان

 .رفتن روزافزون ترکیه در بحرانی ارزی سخن گفته است

شدت ضربه زده، سبد پیامدهای ناشی از پاندمی کرونا که از جمله به صنعت توریسم در ترکیه به

 .شده است که تضعیف اقتصاد ترکیه با شدت و شتاب بیشتری صورت گیرد

شود، شهروندان این کشور در حا  حاضر نجایی که ارزش لیر ترکیه روز به روز کمتر میاز آ

 .اندهای خود را روی طال متمرکز کردهگذاریسرمایه

ار خرید و فروش طال در این ایام چنان داغ شده که برخی از شهروندان به گزارش خبرگزاری رویترز باز

 .اندترکیه برای خرید طال خودروی خود را فروخته
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های گذشته انداز شده است، در طی هفتههای طال و دالر که در ترکیه پسمجموع حجم دارایی

 .استر رسیدهمیلیارد دال 002میلیارد دالر افزایش یافته و به حدود  8۰به میزان 

میالدی به این سو، یعنی از آخرین بحران ارزی در این کشور  0281شهروندان ترکیه از سا  

  .اندهای خود را به ویژه به دالر و طال تبدیل کردهدارایی

ارزهای ارزشمند  اندازها در این کشور به دالر و دیگرطبق اعالم بانک مرکزی ترکیه نیمی از پس

رفت این دهد که مردم ترکیه امید و اعتماد چندانی به بروناست. این نشان می خارجی چون یورو

  .کشور از بحران ارزی ندارند

ر تسقوط ارزش لیر به ویژه شهروندان عادی ترکیه را زیر فشار قرار داده است. نرخ تورم در پی گران

 .لیر شده استشدن کاالهای خارجی افزایش یافته و سبد تسریع کاهش روزافزون ارزش 

ای از ضعف ارزی بهره ببرد، برای مثا  تواند تا اندازهکارشناسان معتقدند، اقتصاد یک کشور می

توانند در ازای صادرات محصوالت خود لیر بیشتری دریافت کنند. صنعت توریسم صادرکنندگان می

تواند مت تفریحی میتواند از این مسسله سود جوید، چون ارزان بودن هزینه مسافرت و اقانیز می

 .باعث جذب گردشگران بیشتری شود

ها رود، قدرت خرید شرکتانجامد، چون تورم باال میاز میزانی به بعد اما ضعف ارزی به بحران می

 .شودهد و بازار سرمایه با فشاری خاص روبرو میو صادرکنندگان را کاهش می

ور در حا  حاضر با نرخ تورمی دورقمی های سقوط لیر ترکیه بسیار متفاوت است. این کشعلت

 .شده استدرصد بالغ می 88،73روبرو است. نرخ تورم در این کشور در ماه ژو یه بر 

خواهند به درصد استر رقمی که برای کسانی که می 1،0۰نرخ بهره راهبردی نیز در حا  حاضر 

 .گذاری کنند، چندان جذاب نیستلیر سرمایه

درصدی صادرات بر وخامت  81شگران خارجی از یک سو و کاهش درصدی شمار گرد 7۰کاهش 

 .اوضاع دامن زده است

ت رجد های عمومی را تشدید کرده، سیاست خارجی ترکیه تحت هدایدیگری که نگرانیمسسله

 .طید اردوغان است

هاست که بر سر منابع گاز دریای مدیترانه با یونان اختالف دارد. در حا  حاضر کشتی ترکیه سا 

که از هفته گذشته در جنوب جزیره رودوس برای کشف منابع گاز در حرکت  Oruc Reis تحقیقاتی

یونان این مسسله را نقک شود. است، توسط پنج ناو جنگی نیروی دریایی ارتش ترکیه همراهی می

 .داندحاکمیت ارضی خود می
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ها حتی نگران بروز جنگ میان ترکیه و یونان در این بین وضعیت چنان بحرانی شده که برخی

دو کشوری که در پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( عضویت دارند. افزون بر این ترکیه در چندین  هستندر

 .از جمله در سوریه، عراق، لیبی و جمهوری آذربایجان ای حضور دارد،درگیری و مناقشه منطقه

بانک مرکزی ترکیه تا ماه ژو یه سا  جاری در تالش بود که لیر این کشور را از طریق خرید ارز ملی 

 .میلیارد دالر تقویت کند. این اقدام اما نتیجه دلخواه را به دنبا  نداشت 3۰به ارزش 

چنین نوساناتی »اهمیت جلوه دهد و گفته است: کمکوشد سقوط ارزش لیره را اردوغان می

از دید او افزایش نرخ بهره راهبردی کمکی «. روندآیند و میافتند. نوسانات میهمیشه اتفاق می

برای مقابله با تورم نخواهد بود. ر یس جمهوری ترکیه حتی خواهان کاهش بهره راهبردی شده 

 .است

رفت از بحران ن افزایش نرخ بهره راهبردی تنها راه بروناین در حالی است که از دید کارشناسا

کنونی است. یکی از کارشناسنان "کمرتس بانک" آلمان گفته است، اگر بانک مرکزی ترکیه نرخ 

 .بهره راهبردی را افزایش ندهد، سیر سقوط لیر ترکیه همچنان ادامه خواهد یافت

 

 

 ردهکارتریا کشورها در جهان

 

 رین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی جهان را دارد.ایرلند بیشت

های ها و بدهیهای دولت، شرکتهای جهان شامل بدهیشود که مجموع بدهیبینی میپیش 

  سابقه بوده است.در طو  تاریآ بیتریلیون دالر برسد که  072خارجی تا پایان سا  جاری به حدود 

ا پایان ماه فوریه، ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید طبق اعالم سایت بدهی آمریکا ت

ازه برابر اند 1ای که این کشور اکنون بیشتر از ناخالص داخلی را در جهان داشته استر به گونه

  ود بدهی خارجی دارد.اقتصاد خ

  شوید:کشوری که بیشترین نسبت بدهی به اندازه اقتصاد خود را دارند آشنا می 82در ادامه با 

 

 ایر اد -4

 هزار نف 181جمعیت: چهار میلیون و  

 میلیون دالر 919میلیارد و 817ماه منتهی به فوریه:  80میزان تولید ناخالص داخلی در 

  درصد 122۸11نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 

 درصد 33۸31نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 

  

  هلاد -۰

  هزار نفر 829یلیون و م 87جمعیت: 
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 میلیون دالر 119میلیارد و  119ماه منتهی به فوریه:  80میزان تولید ناخالص داخلی در 

  درصد ۰23۸31نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 

  درصد ۰9۸13نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 

 

  رلژیک -9

 هزار نفر ۰11میلیون و  88جمعیت: 

 میلیون دالر 711میلیارد و  ۰11ماه منتهی به فوریه:  80تولید ناخالص داخلی در  میزان

  درصد 031۸89نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 

  درصد 882۸29نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 

 

  یونان -1

  هزار نفر 131میلیون و  82جمعیت: 

  میلیون دالر ۰2۰میلیارد و  000اه منتهی به فوریه: م 80میزان تولید ناخالص داخلی در 

  درصد 0۰0۸23نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 

 درصد 811۸33نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 

  

  سوئیس -۰

  هزار نفر 320جمعیت: هشت میلیون و 

  میلیون دالر ۰73یارد و میل 713ماه منتهی به فوریه:  80میزان تولید ناخالص داخلی در 

  درصد 011۸82نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 

 درصد 19۸20نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 

  

 پرتغال -۶

  هزار نفر 002میلیون و  82جمعیت:  

 میلیون دالر ۰۰2میلیارد و  007ماه منتهی به فوریه :  80میزان تولید ناخالص داخلی در 

  درصد 811۸۰7سبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ن 

 درصد 80۰۸71نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 

 رتبه دیگر کشورها 

  

  آمریکا -

 هزار نفر 911میلیون و  909جمعیت: 

  میلیون دالر 073میلیارد و  913تریلیون  09ماه منتهی به فوریه:  80میزان تولید ناخالص داخلی در  

  درصد 17۸۰1نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 
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 درصد 31۸13نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 

  

  چیا -

  هزار نفر 081میلیون و  191جمعیت: یک میلیارد و 

میلیون  919میلیارد و  317تریلیون و  8۰ماه منتهی به فوریه :  80میزان تولید ناخالص داخلی در 

  دالر

  درصد 89۸90سبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ن

 درصد ۰1۸30نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 

  

  ژاپا -

  هزار نفر 120میلیون و  803جمعیت: 

میلیون  730میلیارد و  ۰19ماه منتهی به فوریه: چهار تریلیون و  80میزان تولید ناخالص داخلی در 

 دالر

 درصد 828۸7۰به اندازه اقتصاد: نسبت بدهی خارجی  

 درصد 011۸1۰نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی:  

  

 آ مان -

  رهزار نف ۰10میلیون و  19جمعیت: 

میلیون  810میلیارد و  111ماه منتهی به فوریه: سه تریلیون و  80میزان تولید ناخالص داخلی در 

  دالر

 درصد 813۸19د: نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصا

 درصد 38۸71نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی:  

  

  انگلیس -

 هزار نفر ۰1۰میلیون و  37جمعیت: 

میلیون  ۰17میلیارد و  302ماه منتهی به فوریه: سه تریلیون  80میزان تولید ناخالص داخلی در  

 دالر

  درصد 029۸11نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد:  
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 را اعمال فشار رر جانسون؛

 های ایران را خواس ار شدآمریکا همراه  انگلیس در احیاء تحریم

 

نماینده آمریکا در 

گوید سازمان ملل می

وقت آن رسیده که 

نخست وزیر انگلیس 

موضع خود را درباره 

های ضد ایرانی تحریم

مشخص کرده و با 

 .واشنگتن همصدا شود

خبرگزاری  به گزارش

انگلیس « تایمز»، مهر

در گزارشی از اعما  

فشار آمریکا در راستای 

جلد حمایت لندن برای 

های بازگرداندن تحریم

 المللی علیه ایران خبر داد.بین

سازی د، خواستار شفافنماینده دا م آمریکا در سازمان ملل متح« کلی کرافت»در همین راستا، 

 های ضدایرانی شد.وزیر انگلیس درخصوص احیا تحریمموضع بوریس جانسون نخست

وی در این باره مدعی شد: سوا  اصلی این است که آیا انگلیس از اینکه بزرگترین حامی تروریسم 

دفعات کند. دولت ما به در سطح جهان اجازه خرید و فروش تسلیحات را داشته باشدر حمایت می

 دهد.تاکید کرده که اجازه وقوع چنین چیزی را نمی

های آمریکا در باب نویسد: انگلیس در دغدغههمزمان، تایمز به نقل از سخنگوی دولت لندن می

 ای داردر شریک است.ای( ایران و تاثیری که بر امنیت منطقهبرنامه اشاعه )تسلیحات هسته

ین شریک اروپایی خود حساب باز کرده که اتحادیه اروپا ادعای آمریکا درحالی روی تغییر نظر نزدیکتر

دولت ترامپ مبنی بر مشارکت در برجام و به تبع آن، فعا  کردن مکانیسم ماشه را زیر سوا  برده 

 است.

ای را به معنای چین و روسیه نیز به عنوان طرفین غیر اروپایی برجام، خروج آمریکا از توافق هسته

 .کنندالمللی علیه ایران تلقی میهای بینی مطالبه احیا تحریمعدم مشروعیت برا

 

 

https://www.mehrnews.com/news/5003958/آمریکا-همراهی-انگلیس-در-احیاء-تحریم-های-ایران-را-خواستار-شد
https://www.mehrnews.com/news/5003958/آمریکا-همراهی-انگلیس-در-احیاء-تحریم-های-ایران-را-خواستار-شد
https://www.mehrnews.com/news/5003958/آمریکا-همراهی-انگلیس-در-احیاء-تحریم-های-ایران-را-خواستار-شد
https://www.mehrnews.com/news/5003958/آمریکا-همراهی-انگلیس-در-احیاء-تحریم-های-ایران-را-خواستار-شد
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
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 ریانیه آ مان  انگلیس و فرانسه در مورد قبراامه ضد ایران  آمریکا

 

فرانسه و انگلیس با صدور بیانیه های جداگانه موضع خود در قبا  قطعنامه کشورهای آلمان، 

 .پیشنهادی آمریکا علیه ایران و چرایی رأی ممتنع خود به این قطعنامه را اعالم کردند

ان و فرانسه در ، هیاتهای نمایندگی سه کشور اروپایی انگلیس، آلمخبرگزاری مهر به گزارش

هایی جداگانه، موضع خود را در قبا  قطعنامه پیشنهادی آمریکا اعالم سازمان ملل با صدور بیانیه

 .کردند

 انگلیس

ای با تکرار ادعاها علیه ایران، دالیل خود برای رأی نمایندگی انگلیس در سازمان ملل متحد در بیانیه

ما مکررًا » :تن کامل این بیانیه بدین شرح استممتنع به قطعنامه آمریکا را ذکر کرده است. م

کننده ایران در منطقه، از جمله رفتارهای این کشور ثباتهای خودمان را درباره رفتارهای بینگرانی

ایم. بر همین ابراز کرده 0098در انتقا  سالح به یمن، لبنان، سوریه و عراق با نقک قطعنامه 

های شده توسط برخی از اعضای شورا درباره انقضای محدودیتهای مطرحاساس، ما نیز با نگرانی

کشور اروپایی ]طرف برجام[  9نظریم. وزرای خارجه تسلیحاتی موجود علیه ایران در ماه اکتبر، هم

ها پیامدهای مهمی برای امنیت و ثبات منطقه اند که منقضی شدن این محدودیتبه صراحت گفته

 .خواهد داشت

لیس به این قطعنامه رأی ممتنع دادر زیرا مشخص بود که از حمایت شورا پادشاهی متحده انگ

آورد. با وجود این، ما آماده همکاری با برخوردار نیست و مبنایی برای رسیدن به اجماع فراهم نمی

https://www.mehrnews.com/news/4998485/بیانیه-آلمان-انگلیس-و-فرانسه-در-مورد-قطعنامه-ضد-ایرانی-آمریکا
https://www.mehrnews.com/
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های برجام جهت یافتن راهی رو به جلو هستیم که بتواند حمایت شورا را اعضای شورا و طرف

تحده انگلیس سرسختانه به برجام و تالش برای جلوگیری از ساخت سالح پادشاهی م .جلد کند

ای توسط ایران متعهد است. ما با همکارانمان در فرانسه و آلمان، متعهدیم به اینکه در هسته

راستای تمایلمان برای بازگرداندن ایران به پایبندی برجام مذاکراتمان در چارچوب "مکانیسم حل و 

 .م" را پیش ببریمفصل اختالفات برجا

مان های فعلیها )از طریق مکانیسم ماشه( که با تالشما با تالش برای بازگشت خودکار تحریم

 .«برای حفظ برجام ناسازگار است، مخالفیم

 آ مان

ای برغم تاکید بر تعهد برلین به پایبندی به برجام، به تکرار نماینده آلمان در سازمان ملل در بیانیه

 :اره ایران پرداخت. در بیانیه نماینده آلمان آمده استادعاهایی درب

شورای امنیت که برای تایید برجام صادر شده متعهد است.  0098آلمان به اجرای کامل قطعنامه »

های ایجادشده توسط خروج آمریکا ما به همراه فرانسه و پادشاهی متحده انگلیس، به رغم چالش

، 0281اش از جوالی سیستماتیک ایران به تعهدات کلیدی و عدم پایبندی 0281از برجام در می 

هایمان در این زمینه ادامه خواهیم داد. ما ایم و به تالشسرسختانه برای حفظ برجام تالش کرده

خواهیم تمامی اقدامات مغایر با این توافق را به عقد برگردانده و به برجام پایبندیم و از ایران می

 .کامل به این توافق برگرددبدون تاخیر به پایبندی 

، ایران 0098همزمان، ما به شدت درباره رفتارهای ایران در منطقه نگرانیم. از زمان تصوید قطعنامه 

های تسلیحاتی شورای امنیت را به طرق مختلف از جمله با ارسا  مکررًا مفاد مربوط به تحریم

شده از های مطرحین، ما با نگرانیسالح به یمن، لبنان، سوریه و عراق نقک کرده است. بنابرا

های متعارف علیه های مربوط به سالحجاند برخی از اعضای شورای امنیت درباره انقضای تحریم

رای ها باند که انقضای این محدودیتایران موافقیم. وزرای خارجه ترو یکای اروپایی به صراحت گفته

 .امنیت و ثبات منطقه تبعات منفی خواهد داشت

ین وجود، آلمان به این قطعنامه رأی ممتنع داد زیرا این قطعنامه به ما برای حل موثر مخاطرات با ا

کند. مشخص بود که این شده در باال و بهبود امنیت و ثبات در منطقه کمک میمشخص

نویس قادر به جلد حمایت شورای امنیت نخواهد بود. ما معتقدیم که برای یافتن راهی که پیش

های های مناسبی برای مقابله با چالشاعضای شورای امنیت باشد و بتواند پاسآ مورد قبو 

    «های بیشتری نیاز استها فراهم آورد به زمان و رایزنیناشی از انقضای این تحریم

 فرانسه

 فرانسه نیز همانند دو کشور اروپایی دیگر ضمن ابراز نگرانی از آنچه رفتارهای ایران در منطقه خوانده

شده بر پایبندی به برجام تاکید کرده است. در متن بیانیه هیات نمایندگی فرانسه چنین آمده 

این شورا که این توافق را  0098فرانسه بار دیگر بر تعهد خود به حفظ برجام و قطعنامه » :است

ان ی ایراکند. از آنجا که ما به برجام متعهدیم، به شدت از نقک تعهدات هستهتایید کرد تاکید می

خواهیم تمامی اقدامات مغایر با برجام را بدون تاخیر به عقد ذیل این توافق نگرانیم. ما از ایران می
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های مستمر خود در چارچوب مکانیسم حل و فصل اختالفات در برجام برای برگرداند و ما به تالش

 .بازگرداندن ایران به پایبندی کامل برجام ادامه خواهیم داد

توان به نقک مفاد کننده ایران در منطقه نگرانیم که از آن جمله میثباتاز رفتارهای بیما به شدت 

از طریق انتقا  سالح به یمن، لبنان، سوریه و عراق  0098های متعارف در قطعنامه مربوط به سالح

های سازمان ملل در و همچنین بازیگران غیردولتی اشاره کرد. بر همین اساس، انقضای تحریم

گذاری شده و اکتبر سا  شورای امنیت پایه 0098های متعارف که توسط قطعنامه صوص سالحخ

 .تواند تبعات جدی برای امنیت و ثبات منطقه داشته باشدرسد، میجاری به پایان می

نویس قطعنامه پیشنهادی رأی ممتنع داد زیرا این قطعنامه محتوی با وجود این فرانسه به پیش

ها نبودر ضمن آنکه این قطعنامه بنا به های ناشی از انقضای این تحریمچالشپاسآ مناسد به 

این دلیل که قادر به جلد حمایت اعضای شورا نیست و فاقد مبانی الزم برای رسیدن به اجماع بر 

 .«سر آن است احتمااًل قادر به پیشبرد امنیت و ثبات در منطقه نیز نخواهد بود

رأی ممتنع، دو  88هادی و ضد ایرانی آمریکا در شورای امنیت با گفتنی است که قطعنامه پیشن

های چندماهه دولت رأی مخالف در برابر تنها دو رأی موافق از تصوید بازماندر اتفاقی که تالش

آمریکا برای جلد حمایت کشورهای عضو شورای امنیت )دا م و غیردا م( از تمدید نامحدود تحریم 

 تسلیحات

 

 

 ررای جبران ناکام ؛     

 !مشاور کاخ س ید  راخ یم اما ایا پایان ماجرا نیسط

 

مشتتتاور امنیت ملی کاخ 

اذعتتان بتته   ستتتتفیتتد بتتا

شتتتتکستتتتتت آمریکتتا در 

جلستته شتتورای امنیت، 

یان  پا که این  ید کرد  هد ت

متتتاجتتترا نتتتیستتتتتتت و 

هتتای ضتتتتتدایرانی تالش

 .همچنان ادامه دارد

ختتبتترگتتزاری بتته گتتزارش 

رایتتان رت اوبتت، رابتتمتتهتتر

مشتتتاور امنیت ملی کاخ 

ه با در مصتتتتاحبستتتتفید،

https://www.mehrnews.com/news/4998653/مشاور-کاخ-سفید-باختیم-اما-این-پایان-ماجرا-نیست
https://www.mehrnews.com/news/4998653/مشاور-کاخ-سفید-باختیم-اما-این-پایان-ماجرا-نیست
https://www.mehrnews.com/news/4998653/مشاور-کاخ-سفید-باختیم-اما-این-پایان-ماجرا-نیست
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
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شنگتن مبنی فاکس شنهادی وا سه، آلمان و انگلیس با قطعنامه پی شد: مخالفت فران نیوز مدعی 

 «.آور نبوداگرچه ناامیدکننده استر اما تعجد»بر تمدید تحریم تسلیحاتی ایران 

 وی در ادامه مدعی شد: امروز باختیم اما ماجرا هنوز تمام نشده است.

زیر خارجه آمریکا هم در پیامی تو یتری مدعی شتتد به تالش این در حالی استتت که مایک پمیسو و

ستر  سلیحاتی ایران ا شورای امنیت در عدم تمدید تحریم ت شتباه  برای آنچه به زعم وی جبران ا

 دهد.ادامه می

گوید واشنگتن نماینده دا م آمریکا در سازمان ملل نیز با تکرار ادعای مشابه، می« کلی کرافت»

المللی علیه های بینش خواهد کرد تا با توسل به مکانیسم ماشه، تحریمطی روزهای آتی تال

 ایران را احیا کند.

این در حالی است که چین و روسیه ضمن رای منفی به قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، 

برای  0098اند که قبالً از برجام خارج شده و حقی برای استناد به قطعنامه به آمریکا یادآوری کرده

 فعا  کردن مکانیسم ماشه را ندارد.

به گزارش مهر، قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران نه تنها با رای منفی روسیه و چین 

کشور دیگر شامل آلمان، فرانسه، انگلیس، بلژیک، اندونزی،  88مواجه شدر بلکه رای ممتنع 

 سنت و گرنادین را نیز در پی داشت.آفریقای جنوبی، استونی، نیجر، تونس، ویتنام، سنت وین

 در این میان، تنها آمریکا و جمهوری دومینیکن به این قطعنامه رای مثبت دادند.

آلمان، فرانسه و انگلیس به عنوان طرفین اروپایی برجام و البته متحدان سنتی واشنگتن، اگرچه با 

این کشور گشودندر نهایتاً با اذعان ای ایران، زبان به انتقاد از طرح اتهاماتی در خصوص نقش منطقه

به اینکه قطعنامه پیشنهادی آمریکا از حمایت قاطع شورا برخوردار نیست و مبانی را برای اجماع 

 .دآوردر به آن رای ممتنع دادننمی نظر فراهم

 

 پی ر شیف         

 دالر رمب  اسط که هر  حظه ممکا اسط ما جر شود

رزرو گوید: مقیاس چاپ پو  در فدرا استریت و مدیرعامل یوروپاسیفیک، میکار وا پیتر شف، کهنه

ستتابقه استتت، ستتطح بدهی به ستتقف رستتیده و دولت از هر زمان دیگری بیشتتتر پو  خرج بی

  .کندمی

استتتتتریت و مدیرعامل کار وا ه نقل از راشتتتتاتودی، پیتر شتتتتف، کهنهب خبرنگار مهربه گزارش 

سیفیک، می سقف رزرو بیگوید: مقیاس چاپ پو  در فدرا یوروپا سطح بدهی به  ست،  سابقه ا

 .کندرسیده و دولت از هر زمان دیگری بیشتر پو  خرج می

https://www.mehrnews.com/news/5003606/پیتر-شیف-دلار-بمبی-است-که-هر-لحظه-ممکن-است-منفجر-شود
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
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سنت آن بدون پشتوانه مالی است.  32کند از هر دالری که دولت آمریکا خرج میگوید: شیف می

آوری مالیات به دستتتتت رزرو بیش از آن مقدار دالری که دولت آمریکا از طرق جمعبنابراین فدرا 

 .کندآورد برای استفاده دولت دالر چاپ میمی

صاد آمریکا قبل از ست که گویی اقت صاد آمریکا قوی بود. اما  او ادامه داد: نکته اینجا بحران کرونا اقت

 ترین وضعیت تاریآ خود بود. اینترین حالت خود نبود بلکه در ضعیفدر واقع این اقتصاد اصالً در قوی

اقتصتتاد بزرگترین حبابی بود که تا کنون وجود داشتتت. به همین علت استتت که تحت تاثیر ویروس 

 .دکرونا اقتصاد آمریکا به این سرعت سقوط کر

انجام داده اشتتتتتباه بوده استتتتت.  0221او ادامه داد: هر کاری که دولت آمریکا بعد از بحران مالی 

اند. ما هرگز از آن بحران که به وستتتتیله دولت و های مالی اشتتتتتباه بودهگذاریهمه ستتتتیاستتتتت

بدتر  رزرو به وجود آمده بود، ریکاوری نشدیم بلکه همه چیزهایی که باعث بحران شده بود رافدرا 

 .کردیم

ستتتتابقه خواهد بود و هزینه زندگی ستتتتر به فلک او گفت: آمریکا به زودی شتتتتاهد نرخ تورمی بی

خواهد کشتتتید. این اتفاق خیلی به ستتترعت روی خواهد داد. این اتفاق مانند آوار روی ستتتر مردم 

 .کردند چنین اتفاقی بیافتدخراب خواهد شد در حالی که آنها حتی فکر نمی
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کرد رزرو با چاپ دالر بیشتتتر همه چیز را درستتت میهای مالی قبلی فدرا بحران شتتیف گفت: در

تواند مشتتتتکل را حل کند چراکه دیگر اما در این بحران با ستتتتقوط دالر دیگر چاپ کردن دالر نمی

خواهانی ندارد. جهان استتتتتاندارد دالری را کنار خواهد گذاشتتتتت و به استتتتتاندارد طال باز خواهد 

 .گشت

یان گفت: کل اقتصاد آمریکا بر پایه این است که دالر ارز مرجع جهان باشد و وقتی دالر هم او در پا

 .شودبه ارزی مانند سایر ارزها تبدیل شود، آن وقت بازی برای آمریکا تمام می

شیف ادامه داد: دالر ممکن است در هر روزی سقوط کند. این مانند یک بمد است. باید پو  را از 

کند. این منطقی استتت که بیرون کشتتید چرا که این بار این دالر استتت که ستتقوط میدالر آمریکا 

 .سرمایه خود را به خرید طال و نقره اختصاص دهید

 

 ؛ مصائ  پسارریزیط     

 اا روند م اکرات را  ادن ارراا ناامیدی کرد« رارنیه»

مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا روز جمعه پس از پایان دور هفتم مذاکرات با انگلیس درباره آینده 

 .کرد «نگرانی و ناامیدی»گوها ابراز روابط دوجانبه، از روند گفت

به  خبرگزاری مهر به گزارش

میشل »نقل از یورونیوز، 

مذاکره کننده ارشد  «بارنیه

اتحادیه اروپا پس از پایان دور 

هفتم مذاکرات با انگلیس 

درباره آینده روابط دوجانبه، از 

گرانی و ن»روند گفتگوها ابراز 

 .کرد« ناامیدی

او همچنین اظهار داشت که 

دستیابی به توافق با لندن 

به نظر می « غیرمحتمل»

 .رسد

به گفته میشل بارنیه دو 

تلف »طرف اکنون در حا  

 .زمانی ارزشمند هستند« کردن

یع رکسانی که انتظار داشتند روند ]مذاکرات[ این هفته تس»مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا گفت: 

 «.شود ناامید خواهند شد

 .آبان( تاکید کرد 82وی در عین حا  بر لزوم دستیابی به توافق با لندن پیش از پایان ماه اکتبر )

https://www.mehrnews.com/news/5004416/بارنیه-از-روند-مذاکرات-با-لندن-ابراز-ناامیدی-کرد
https://www.mehrnews.com/news/5004416/بارنیه-از-روند-مذاکرات-با-لندن-ابراز-ناامیدی-کرد
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
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به گفته میشل بارنیه برای تصوید توافق احتمالی دو ماه وقت نیاز است و در نتیجه اتحادیه اروپا و 

باید پیش از پایان ماه اکتبر درباره آینده  0208  بریتانیا برای اجرای توافق احتمالی از ابتدای سا

 .روابط دوجانبه به توافق دست یابند

از سوی دیگر دیوید فراست، مذاکره کننده ارشد بریتانیا نیز اتحادیه اروپا را متهم کرد که روند 

دارند کرده است. به گفته وی مقامات اتحادیه اروپا اصرار « به شکل بیهوده ای دشوار»مذاکرات را 

که پیش از مذاکره درباره موضوعات دیگر در مورد کمک های دولتی و مقررات ماهی گیری با بریتانیا 

 .به توافق دست پیدا کنند

 .کرده است« به شکل بیهوده ای دشوار»دیوید فراست تاکید کرد که این امر پیشرفت مذاکرات را 

ر او همچنان امکان دستیابی به توافق با مذاکره کننده ارشد بریتانیا در عین حا  گفت که از نظ

 .وجود دارد اتحادیه اروپا پیش از پایان دوره انتقالی برگزیت

 .به دست نخواهد آمد« آسان»وی در ادامه افزود که این توافق 

دوره انتقالی برگزیت آخر ماه دسامبر سا  جاری به پایان می رسد. بروکسل و لندن توافق کرده 

وج بریتانیا از اتحادیه اروپا تا پایان دوره انتقالی به اجرای مقرراتی که پیش از اند که با وجود خر

 .برکسیت به اجرا در می آمد ادامه دهند

بهمن سا  گذشته شمسی( رسما از اتحادیه اروپا خارج  88ژانویه سا  جاری ) 98انگلیس روز 

 .شد

 

 فشار ژاپا رر دو ط جانسون؛ 

 افق تجاری پساررکسیطای ررای توه  ه ۶ترییا مهلط 

 جاری توکیو، در توضیح دلیل تعیینبه گزارش فایننشیا  تایمز، هیروشی ماتسورا، مذاکره کننده ت

ته  تاه گف لت کو این مه

برای جلوگیری از  کتته 

وقوع وقفتته تجتتاری در 

، 0208ماه ژانویه ستتا  

باید توافق تجاری جدید 

های دو کشور در جلسه

مان  پارل پاییز امستتتتتا  

ژاپن تصوید شود و این 

امر مستتتلزم این استتت 

کتته دو کشتتتتور توافق 

تا  ید خود را  جد جاری  ت

https://per.euronews.com/2020/06/23/japan-gives-uk-six-weeks-strike-post-brexit-trade-deal#spotim-launcher-widget-1130358
https://per.euronews.com/2020/06/23/japan-gives-uk-six-weeks-strike-post-brexit-trade-deal#spotim-launcher-widget-1130358
https://per.euronews.com/2020/06/23/japan-gives-uk-six-weeks-strike-post-brexit-trade-deal#spotim-launcher-widget-1130358
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 .ماه ژو یه نهایی کرده باشند پایان

های ترین توافقاالجل دولت بوریس جانستتتون را برای عقد یکی از ستتتریعژاپن با اعالم این ضتتترب

 .تجاری تاریآ تحت فشار گذاشته است

 .مهلت داد هفته 3ژاپن به بریتانیا برای حصو  توافق تجاری پسابرکسیت  

 

 ران قرنبیاهمیلیارد دالری فروش کوکاکوال در دو ۹افط 

 

ها سازی کوکاکوال در سه ماهه دوم سا  جاری میالدی به دلیل تعطیلی کافهدرآمد گروه نوشابه

 .درصد کاهش یافت 01ها در دوره قرنطینه، و رستوران

شتتنبه اعالم کرد که درآمد این شتترکت های غیر الکلی در جهان روز ستتهغو  تولیدکننده نوشتتابه

صله م شته نزدیک به اهآمریکایی در فا میلیارد دالر کاهش یافته که این  7۸8۰های آوریل و ژو ن گذ

  .افت ناشی از کاهش فروش مجموعه محصوالت این شرکت از فانتا گرفته تا اسیرایت بوده است

های گازدار غیرالکلی این شتترکت در ستته ماهه دوم ستتا  بر پایه اعالم این گروه، فروش نوشتتابه

صد کاهش  80جاری   7ترین محصو  آن یعنی کوکاکوال شدهیافته و در این میان فروش شناختهدر

ست. همچنین فروش آب صد افت کرده ا شیدنیمیوهدر شرکت نیز در این ها و نو های گیاهی این 

ها درصتتتد به آب و نوشتتتیدنی 01باالترین کاهش فروش نیز با  .درصتتتد پایین آمده استتتت 02مدت 

با این حا  روند فروش این شرکت   ت.ت اختصاص یافته اسورزشی عرضه شده توسط این شرک

های عمومی به دلیل شتتیوع ویروس کرونا به ویژه با نزدیک شتتدن به تابستتتان و کاهش محدودیت

 درصدی در گردش مالی این شرکت دارد، رو به بهبود است.  ۰2در خارج از آمریکا که سهم 
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 یزارش ویژه 

گزارش ویژه خبر نامه این ماه را با توجه به باال گرفتن مغضل پناهندگان در مرز یندری کاله درساخل 

 دریای مانش ودرارتباط با انگلیس بی تردید آگاهی از آن خالی از فایده نخواهد  بود.

 رنامهبخ

 

 نهادیاسردریم  انگلیس در دوران پسارریزیط ررای مقارله را هجوم پاا
 

 

رااپس فرستتتت ادن  یاراتش ررای  یط  اخ  قا   رریز یا پس اا انقیتتتتای دوره ان  رری ان

دهد و اا ایا رو ررای راایرداندن پااهجویان ره دیگر کشتتتتورهای اروپای  را استتتتط م 

  .یرددحل  م پااهجویان ره کشور مبدا ره دنبال راه

رسد بریتانیا پس از و به نقل از ایندییندنت، به نظر می برگزاری تسنیمخ المللبه گزارش گروه بین

اش را برای بازپس فرستتتتتادن پناهجویان به دیگر انقضتتتتای دوره انتقالی برگزیت، اختیارات قانونی

 .کشورهای اتحادیه اروپا از دست خواهد داد

ته می مذاکرهگف گان اتشتتتتود  ند فاد کن ید در م جد باتی  یا برای ترتی تان قاضتتتتتای بری پا ت یه ارو حاد

کند برخی ادعاهای اند. این معاهده اعضتتتتای اتحادیه را ملزم میدابلین را رد کرده نامهموافقت

   .پناهجویی را به تقاضای همسایگانشان مورد بررسی قرار دهند

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/01/2332665/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
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پناهجویانی که پس از عبور از فرانستتته و  این بند از معاهده منظما از طرف بریتانیا برای بازگرداندن

  .شوند، استفاده شده استجنوبی کشور می وارد سواحل  دیگر کشورهای اروپایی

های اخیر به ساحل کنت های پناهجویان که در ماهمساله پناهجویان بار دیگر با افزایش تعداد قایق

   .شوند، مورد توجه قرار گرفته استوارد می

ضای پناهندگی کردهجار تحت قوانین شور دیگری مثل بریتانیا تقا اند، ی، برخی پناهجویان که در ک

  .توان به کشور مبدا اتحادیه اروپا بازگرداندمی

شتتتتان قانونی  گوید به احتما  قوی این ماده که در طو  دوره انتقالی برگزیتنشتتتتریه گاردین می

ای هنامتقاضای بریتانیا برای تدوین موافقتکند، تمدید خواهد شد زیرا بروکسل با خود را حفظ می

   .مشابه پس از برگزیت مخالفت است

از اظهارنظر در این مورد خودداری کرده و گفته مذاکرات ادامه دارد اما یک مقام   کمیستتتتیون اروپا

ج ردر پایان دوره انتقالی در پایان ستتتتا  جاری از معاهده دابلین نیز خا مطلع تکرار کرده که بریتانیا

  .خواهد شد

کننده ارشتتتتد اند که حوزه مذاکرات میشتتتتل بارنیه مذاکرهمقامات اتحادیه اروپا همچنین تاکید کرده

  .شوداتحادیه اروپا در امور برگزیت شامل مسا ل مرتبط با پناهجویی نمی

هاستتتتت درصتتتتدد ایجاد رصتتتتالحات در معاهده دابلین بوده که مفاد آن برای اتحادیه اروپا مدت

د، انپناهجویان هایی نظیر یونان و ایتالیا که از نظر جغرافیایی در دریای مدیترانه محل ورودکشتتتتور

  .شودغیرمنصفانه تلقی می

ست سیبن ب سیا ست که  های  ساله وجود دارد، به معنی آن ا سر این م که در اتحادیه اروپا بر 

ای اتحادیه برگزیت را به شتتتتود اعضتتتتماند اما گفته میمقررات جاری فعال به جای خود باقی می

بینند که بریتانیا سهمیه منصفانه خود را در پذیرش افرادی که از جنگ و مصیبت عنوان فرصتی می

   .گریزند، قبو  کندمی

محدود یا  خواهد در آن اقامت کند،ری که میمقررات دابلین انتخاب پناهجو را برای کشو

ه کدام کشور باید نهایتا تقاضای پناهندگی پناهجو را کند، اما مقررکننده آن است کنمی غیرقانونی

 .مورد بررسی قرار دهد

 

 کادرا تقویط م حیور ارتش در کانال مانش  نگلیساررای مقارله را هجوم پااهادیان  

که باید تقاضتتای پناهجویی در چارچوب کنوانستتیون پناهجویی، تعهدات بریتانیا به معنی آن استتت 

قوانین داخلی کشور ورود افراد بدون  .شوند را مورد بررسی قرار دهدکسانی که وارد خاکش می

http://tasnimnews.com/2329064
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گیری پیرامون تخطی از این کند، اما دادستتتتانی کشتتتور در تصتتتمیماجازه را به بریتانیا ممنوع می

  .گیردقانون، شرایط پناهجو را درنظر می

شور شته به دنبا  اظهارات نایجل فاراژ، رهبر حزب برگزیت که  پریتی پاتل، وزیر ک بریتانیا، هفته گذ

تواند نیروی دریایی کشور توصیف کرد، گفت می« تهاجم»ورود یک گروه پناهجو به ساحل کنت را 

  .شوند اعزام کندهایی که وارد کشور میرا برای ردیابی قایق

ست که با  صدد اخراج پناهجویانی ا سیانیا قایق وارد خا  کشور میبریتانیا در سه و ا شوند. فران

 .هستند که بریتانیا برای این اقدام مد نظر گرفته است کشورهایی
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