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 حاصل بی اعتنائی به اصول            

 امینی امیرهوشنگ دکتر

 

که  در      مده بود  نک مرکزی اخبار آ با کل  به اعالم رئیس  نا  مات بر وب   ،دیگرخی مقا

را به  خود صااااادراتحاصاااال از  ارزتوانند این پس می از خدمات صااااادرکنندکاال کا  و

ارزی را که بابت بخش  ،تربه بیاال روشاااان .یعنی به قیمت روز ،کنند واکذار هاصاااارا ی

یا حوش ساااااه هزار حول واعظم آال  پرداخت  یا کمتربه احتمال کمی بیشاااار  توماال 

شت  از ف نظررص، اندکرده سید طو نی از زمانیکذ سرر شبکه  تاریخ  شت آال به  برک

برابر هر  توماال در 00222 و برابر هر د ر توماال در 00222 بهای بهبه طور نمونه  ،بانکی

صورغ حد در نه تنهااقدامی که  کنند. یورو واکذار صادرکننده و یر قابل ت سود   االه زیب به 

زایش  ساابا امیلیاد توماال(،  02222کم سااا نه سااتکشااور،  د یا جامعهمالی منابع 

 برابر در کوتاه آمدالغرض بلکه به نوعی  نه تنها نقض اقدامی ،به طور کلیو  ،نرخ تورم

  .استزیاده خواهی صادرکننده 

حر ه آناال  نابخردانه برخی صااادرکنندکاال و مشاااوراال خار  ازاسااتد ل  ،به هر روی     

به نرخی  صااادرات خود حاصاال از ملزم به واکذاری ارز صااادرکنندهاینکه چنانچه  مبنی بر

 نبرایبنا ،رو خواهد شدصادرات با کمبود نقدینگی روبه کارادامه ، در کرده باشد که صادر

 رو نشود.کند تا با کمبود نقدینگی روبه صادرات را به نرخ روز واکذار ارز حاصل از باید

اما بخش دوم آال یعنی  ،سنجیده است درست وبخش نخست این استد ل اکرچه      

اکر نخواهیم بگوئیم  به نوعیبلکه  تنها توجیه ندارد،به نرخ روز نه اشاااره روش ارز مورد 

عالوه بر اتالف منابع مالی  اساااات کهداخت یارانه به صااااادرکننده پر، منابع مالی غارت

 .استنرخ تورم کننده  کشور، تشدید

 ،متمرکز، دولتی و دستوریستنظامی ، نظام اقتصادی کشور که کرد راموش  نباید     

نظر ناراساات را این  مشاااوراال امور اقتصااادی کشااور کارکزاراال وتا چندی پیش برخی و 
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صادرات کردند یدنبال م تبلیغ و سعه  ظر ن .ل را کاهش دادقدرت خرید پوباید که برای تو

برای پوشاااش کساااری بودجه ی وقت هاهمه دولتدهه اخیر  طول چهار درمخربی که 

 هستیم. بارآور اوضاعی شدند که همه ناظر آال بوده و با آال همراه و سا نه کل کشور

گی برخورد در مورد چگونمقامات مورد اشاااره  رویکرد ر تاری رئیس کل بانک مرکزی و   

با  حتی کارکیری آالرویکردی ویژه اقتصااادهای آزاد اساات که به با ارز حاصاال از صااادرات،

دسااااتوری دولتی نه تنها جایز نیساااات بلکه ر تاری  متمرکز   چند مورد دیگر در اقتصاااااد

 ناپذیر خواهد بود.های جبراالزیاال تخریبی و بارآور

روی پی ل اقتصاد آزاد یا بازاراز اصوهم  تواالراهبرد هیچ اقتصادی نمی در ،روی به هر    

ت، ر تاری دستوری را به کار بس ابزارهای کاربردی اقتصاد متمرکزهم  و ،بهره جستو 

 .آال نهاد تواال نامی برنمی ،به اصولاعتنائی بی که جز

 نداره امور اقتصادی کشور به این نتیجه راستین رسیدهاچنانچه کارکزاراال اد ،بنابراین     

 ،قرآور است مخرب و اقتصاد متمرکز دستوری دولتی  است که هبه تجربه ثابت شد :که

به اقتصااااد آزاد روی آورد. کاری که همواره عنواال شاااده یی کامل، به کونهاید بنابراین ب

 و است ذهنیت شکل کر ته در نظام اقتصاد دستوری از تواال انجام آال برخوردار نیست.

شهور ست، ،بنا به م شت قدرت خرید ضمن این که  سازندکی کار مخرب نی امکاال برک

 .به پیش از این را باید سر بیروال کرد پول ملی

دساااات اندر دساااات برای کذر از مرحله بحرانی کنونی  بنا به وظیفهباید ی زبانک مرک

سازماال مدیریت برنامه صاد و دارائی و  ضمن اقدام خ تورم کاهش نرریزی برای وزارت اقت

 هشکا، شتیهای غیرمعیهای زائد و یارانهکلیه هزینه پرداخت ،نقدینگی ا زایشتوقف 

سپرده صد به 01های بلند مدت از سود  شدال صد  با این اطمیناال که رویدر 00 در آور 

شااابکه بانکی حسااااب به حسااااب خواهد  رنهایت د در ،ها به بازارهای موازیساااپرده

های س آنها ا زایش سرمایهأر در آمدهای اتفاقی واخذ مالیات از دراعمال  وری  ،د.(ش

مت روز ت ا زایش از تورم، ناشاااای کارغقی حدهای او ،اراضاااای بریییر  یه وا کذاری کل

اجاره به شرط وابسته به صورت  های دولتی وسسهؤم ها ومسکونی متعلق به بانک

تبدیل کلیه  ،به خریداراالمربوط های مساااتمر ساااا نه سااااله و انتقال هزینه 99تملیک 

ه بسااااازی برای صاااادور ها به اساااات نای ایراال خودرو به واحدهای ق عهسااااازیخودرو

 و . . . بازارهای صادراتی،

ی تصاانعی برقرار به ویژه کر اه یا اسااتاندارد زند ساا   طبیعی غییردر نهایت پذیرش ت و

های ملی در اختیار ش سااارمایهامتناع از  رو و ،شاااهرها به اساااتاندارد واقعیدر کالال

 دولت و . . .

* * * 
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 انگلیس اخبار کوتاه اتاق ایران و

 کوتاه اقتصادی ایران، انگلیس و جهاناخبار 

 کوتاه اتاق ایران و انگلیس اخبار

 عمومی عادی ساالنه اتاق ایران و انگلیس برگزاری مجمع

نا بانگلیس  ایراال وصنایع و معادال  ومجمع عمومی عادی سا نه اتاق مشترک بازرکانی 

 روزنامه اطالعات هی منتشره درکبه صورت آ ت مدیره اتاقأیی رئیس هیبه دعوت رسانه

در طبقه  شهریور ماه سال جاری 01شنبه سه 00:22س ساعت أر0099 /02/20 مورخ

 طشرای  ریت اعضاء واجدکضور ابا حو ششم اتاق بازرکانی ایراال واقع در خیاباال طالقانی 

نماینده  اله  تحیالملل و نعمتمهرانی نماینده امور بین یاال  رزادآقا ،مجمع حضور در

 شد. برکزار ایراال تشکیل و قاتا حقوقیمور ا

مجمع ت رئیسه أطبق قانوال هی بر ،رسمیت یا تن مجمعاعالم  پس از ،لسهج دراین

و علیمرداال شیبانی  دکتر ،میرمحمدصادقی به عنواال رئیس عالءآقایاال  متشکل از

رضائی به عنواال منشی مهدی  دوم وو ار اول نژاد به عنواال نظ مهندس علی حمزه

 انتخاب شدند.

مشتمل بر عملکرد اتاق در سال  -ت مدیره أنخست کزارش هی ،اساس دستور جلسه بر

سپس . به تصویا رسید عنواال مجمع قرائت و -بودجه سال جاری اتاق  و برنامه و 0091

کذشت. پس از آال از تصویا  منتهی به پایاال سال ارائه و 0091کزارش مالی سال 

روزنامه سپس روزنامه اطالعات به عنواال  تصویا کذشت. از م رح و بازرس کزارش

   تعیین شد.های اتاق رای در  آکهیب  یرا نتشارک

آقای  حسابرس و نواال بازرس قانونی وبه ع یأر 00 با زادهم لاحسابرسی سسه ؤم

 0022البدل برای سال منتهی به به عنواال بازرس علیرأی  00حسین پژوهی با امیر

 پایاال یا ت. 01:02ساعت  لسه درج انتخاب شدند.

 انگلیس ت مدیره اتاق ایران وأبرگزاری جلسه ماهانه هی

س ساعت أطبق روال ر انگلیس ت مدیره اتاق مشترک بازرکانی ایراال وأجلسه ماهانه هی

 یروزه  نای خانم به است ءر کلیه اعضاضوبا حماه چهارم شهریور  شنبهروز سه 00:22

انه بیرخدل مح در ،نیا ته بودند حضورجلسه  درنشینی به قرن ینهالزام مزدا که به علت 

 رخباا تبادل پس از جلسه، این دربرکزار شد.  دستور جلسهرعایت  ااتاق تشکیل و ب
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رید کاهش قدرت خ درباره و پاسخ کفت  پرسش اعضاءبه  یلدکتر امینی به تفص ،اقتصادی

ه همرا مدیره عنواال مجمع عمومیت أهیسپس کزارش  بیاناتی ایراد کرد.به تفصیل ریال 

 شد یشنهاد اتاق ایراال قراربنا به پ تاق برای سال جاری م رح وه جاری اجبود با برنامه و

شهریور  01شنبه ظهر سه بعد از رسانی به اعضاءبنا به اطالع که قرار است جلسه مجمع

عنواال  نژادقای حمزهآپایاال  در .به صورت مجازی انجام شود ،شود در اتاق ایراال برکزار

آقای مهندس  چند روز قبل کواهی قاب شده ریاست ا تخاری مادام العمرکردند که 

س أجلسه ر ت مدیره به ایشاال تقدیم شد.أبینی عضو هیخاموشی به اتفاق آقای ذره

  یاال پذیر ت.اپ 00ساعت 

 

 های تخصصی اتاقکمیسیونهای زاری جلسهگبر

ماه کمیسیوال  شهریورجلسه ماهانه به کزارش  بنا پتروشیمی: کمیسیوال نفت کاز و

 ،شرکت آقایاال محمدرضا سرمدی با 02/21/0099شنبه یک کاز و پتروشیمی نفت و

هادی مهندس  ور، محمدحسن دیدهمهندس  مهدی پناهی، دکتر مهدی نوروزی،مهندس 

مهراال  پژوهی،حسین امیر اله میرمعینی،ءع ا اجی حسینلو،خداقلی حمهندس  با ی،

 شد. برکزار مهدی رضائی دبیرکل اتاق به صورت مجازی تشکیل و وپارسیاال 

به ویژه کاهش قدرت خرید ریال که عقد  ،کاز پس از تبادل اخبار اقتصادی درباره نفت و

اقدامات درباره کمیسیوال را  ورقراردادهای ریالی را غیرممکن ساخته، آقای مهندس دیده

سازی به از جمله سازماال خصوصی های دولتیسازماال اتاق تهراال ومکاتباتی که بین  و

 داد. جریاال قرار منظور حمایت از بخش خصوصی به عمل آمده در

ت امالی قوانین مالیاتی و بارهدر پس از آال آقای سرمدی رئیس کمیسیوال آخرین اطالعات

ت ایجاد سیستم آموزشی جامع درباره ضرور و داد، ء قراراعضا اختیار را درارزش ا زوده 

کننده تکنولوژی  تاهای دریانتقال تکنولوژی به شرکت المللی وقراردادهای بینبرای 

فرانس به تفصیل درباره کن دبیر کمیسیوال پایاال مهندس نوروزی نایا رئیس و در کید کرد.أت

سپتامبر  01که به صورت مجازی از  Virtual Energy Export Conference صادرات انرژی

المللی از کشورهای مختلف درباره سسه بینؤم 002با شرکت  و 0202اکتبر 0لغایت 

 حال انجام به بحث خواهند پرداخت به آکاهی اعضاء رساند. های درپروژه

 پایاال یا ت. 00س ساعت أجلسه ر

 ال در شهریورجلسه ماهانه این کمیسیو های نوین:آوریو  ن بازرکانی، صنعتکمیسیوال 

 شرکت خانم زهرا نقوی با 09/21/0099چهارشنبه  01س ساعت أبه روال معمول ر ماه

 محمود ا شار، ،سید رضی سید اصفهانی علیرضا هشترودی، علیرضا مناقبی، و آقایاال

 و ،دبیر کمیسیوال نایا رئیس و، حسین پژوهیامیر محمود توتونچیاال، ،پرویز شکرانی

 شد. برکزار مهدی رضائی به صورت آنالین تشکیل و

مشکالت  رد نوسانات ارزی ووکو در موکفت بحث و این جلسه پس از تبادل اخبار و در
آقای پژوهی به تفصیل توضیحاتی ، و ... ونقل دریائیمشکل حمل ها،همکاری با صرا ی
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-در خصوص نوسانات و تعهدات ارزی و تخصیص ارز از بانک مرکزی و عدم همکاری صرا ی

در خصوص در ادامه،  ورد ثبت سفارش و تعهدات ارزی ارائه دادند.ها، و همچنین در م
نویس نامه که در جلسه پیش مقرر شده بود اعضا، نق ه نظرات خود را اعالم تهیه پیش

وکو شد و اعالم کردید هر نمایند، و نظرات ایشاال اعالم نگردید، به تفصیل بحث و کفت
خود را اعالم نکرد به منزله موا قت زماال در نظر سنجی اعضای کمیسیوال، عضوی نظر 

 ایشاال با نظر دبیر و رئیس کمیسیوال است.
 پایاال یا ت. 00ساعت  درجلسه 

 سأجلسه ماهانه این کمیسیوال ر ردشگری و ساختماال:ک ،ریزی شهریکمیسیوال برنامه

شبنم بهرامی و آقایاال و  ها زهرا نقویخانمضور حبا  00/21/0099سه شنبه  00 ساعت

 ،مدرضا قائدیحم ،یدابخشخاکبر علی ،رئیس کمیسیوال ،علیمرداال شیبانیدکتر 

سرمدی، دکتر علی  رضامدحم

 و علی کیانیاالاحمد خوار،غم

کل اتاق در بیردمهدی رضائی 

 د تر دبیرخانه اتاق ایراال و

 شکیل و بر کزار شد.ت انگلیس

در این جلسه نخست اخبار با 

 وکرونا  تکیه بر شیوع ویروس

های کردشگری لیتتوقف  عا

مورد مبادله قرار کر ت سپس 

عنواال شد که امسال نمایشگاه 

WTM توجه به شیوع  ادامه عنواال شد که با در د شد.هنخوا برکزار به علت شیوع کرونا

ا رادی که کار تجاری تنها  و است شده حال حاضر ممنوع در ورود کردشگر به کشور ،کرونا

کردشگری را با های سسهؤکه م ای، مسألهسفر کنند توانند به ایراالمی داشته باشند

نیز اعالم کرده است  هانزاکفته شد که لو ت ضمنا   .ساخته است روروبهدرخور توجه زیاال 

دکتر شیبانی نظر  از اظهار بعد و پایاال درکتبر پروازی به ایراال نخواهد داشت. که تا اول ا

موا قت  ،که درآمد ثابت دارند وارد ساختهم نرخ ارز به کروهی طالتدر مورد ل مه یی که 

. شود برکزار در زمینه ساختماال توسط کمیسیوال ماه سال جاری همایشی آذر 00 در شد

 پایاال یا ت. 01ساعت  جلسه در

 روز 00س ساعت أشهریور ماه ر جلسه ماهانه این کمیسیوال در دارو: کمیسیوال غذا و 

رضا آقایاال علی و انتظار پگاهو  رضانیامژده ها با شرکت خانم 02/21/0099دوشنبه 

و  ،معینیاله میرءع ا ثقی،علی مومحمد توتونچیاال، محمود رئیس کمیسیوال، ،مناقبی

 د.ش در محل دبیرخانه اتاق ایراال و انگلیس تشکیل و برکزار کل اتاقی دبیرئمهدی رضا

تشدید ر زمینه د بحث بعد از تبادل اخبار اقتصادی به ویژهبه روال معمول این جلسه در 
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کاهش قدرت  ونرخ تورم، 

کذاری مورد نرخدر  ،خرید مردم

قیمت  تعیین مورد کمرک در

محصو ت غذائی صادراتی 

کا های قیمت  که عنواال شد

به مراتا دلیل  به هرصادراتی 

 اعمالا تر از نرخ واقعی ب

این امر به لحاظ  شود ومی

ه کننده بملزم بودال صادر

حاصل از برکشت دادال ارز 

سبا ایجاد مشکل  صادرات

 قرارکو وفتک بحث ود موربه تفصیل که  صادرات تولیدات غذائی شده استدر زمینه 

یی از جمله اخذ های زنجیرهبرخی  روشگاه ر تار ناخوشایند سپس در مورد .کر ت

 کا  عانوا کنندکاال کا  و ورود به تولید برخیمینأی بابت ا تتاح هر شعبه جدید از تلغمبا

 01اظهار نظر شد. جلسه ساعت  و عنواال بخش صنعت غذا جدیدبه عنواال مشکالت 

  پایاال پذیر ت.

 00س ساعت أماه ر کمیسیوال عضویت در شهریورجلسه ماهانه  ویت:ضکمیسیوال ع

مهندس علی  ،رئیس کمیسیوال ،آقایاال دکتر امینی حضور با 20/21/0099شنبه سه

 کزار شد. دبیرکل اتاق تشکیل و برنژاد و مهدی رضائی حمزه

های جدید ید آنها درخواستأیبررسی درخواست تمدید عضویت و ت از این جلسه بعد در

ریت آقای محسن ترابر آتیه به مدی نداالدرخواست عضویت شرکت اسپ و عضویت بررسی

از جمله  جدید عضویت هایسایر درخواست دمور در ید قرار کر ت.أیبهرامی مورد ت

اغیاال بررسی بیشتر و درخواست شرکت بهسازاال مدرال نما به مدیریت آقای حسین صب

اصالح نهایی آال برای  مرور دستورالعمل عضویت و جلسه آتی موکول شد. بهاخذ تصمیم 

 پایاال پذیر ت. 00اعت ت مدیره نیز به جلسه آتی موکول شد. جلسه در سأارسال به هی

 

 :ایراناخبار کوتاه اقتصادی 

 سقوط پیاپی شاخص بورس تهران

شاانبه و چهارشاانبه( شاااخص بورس تهراال در آخرین روزهای کاری هفته کذشااته  سااه

 00هزار واحد سقوط کرد و در اولین روز کاری هفته جاری نیز کاهشی  92ر ته همروی

 .هزار واحدی را تجربه کرد
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تواال با نگاه به نوسانات آال، بورس هر کشوری نبض اقتصادی کشور است و می معمو   

موردی اساات نائی اساات که روند  حال و روز اقتصاااد را درک کرد. اما بورس تهراال ظاهرا  

دهد و بیشتر ا ت و خیز شاخص کل هیچ ارتباطی با وضعیت اقتصاد کشور نشاال نمی

 .شبیه معجزه است

رس از ابتدای سال جاری میالدی بیش از چهار برابر شد و در برای نمونه شاخص کل بو

میلیوال واحد او  کر ت، در حالی که طی ساااه ساااال  0نیمه هفته کذشاااته به با ی 

کذشته تولید ناخالص داخلی  اقتصاد( ایراال بصورت متوالی منفی بوده، صادرات کشور 

 سااایاسااای و اخیرا   ساااقوط کرده و کشاااور نه تنها با بحراال اقتصاااادی، بلکه امنیتی،

 .بهداشتی  شیوع کرونا( مواجه شده است

البته یک دلیل من قی در رشد شاخص بورس تهراال وجود دارد و آال هم ا ت ارزش ریال 

درصد از ارزش خود را از دست  02و تورم با  است. ریال در مقابل د ر طی سال جاری 

درصااد اساات. بدین ترتیا ارزش  00المللی پول بینی صااندوق بینداده و تورم بنابر پیش

ریالی سااهام شاارکتها، محصااو ت تولیدی، درآمدهای  روش در داخل و صااادرات بر پایه 

شاااخص  ریال، ا زایش یا ته و طبیعی اساات که ارزش سااهام آنها نیز با تر رود و نهایتا  

شدی حدود  شاخص  02کل بورس ر شد، اما این  شته با صدی دا شده و  0در  02برابر 

 .د نرخ ارز، رشد داشته استبرابر رش

به  خاطر رکود اقتصاااااادی سااااعی کرده مردم را  به  ته  کذشاااا های  ماه لت طی  دو

کذاری در بورس تشااویق کند و مردم نیز به خاطر بحراال بازار مسااکن، رکود در ساارمایه

 .اندای دیگر، مجبور به ورود در بازار بورس شدهنبود کزینه صنعت و تجارت و نهایتا  
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ساال عامری مقدم مدیر آموزش کانوال کارکزاراال بورس اوراق بهادار اعالم ماه کذشته اح

هزار میلیارد توماال نقدینگی به بازار سرمایه  02تا  02در چند ماه کذشته بیش از »کرد 

وارد شااده اساات، حضااور مردم در بازار ساارمایه در  اصااله کوتاهی اتفاق ا تاد بنابراین 

 .«شودهجوم مردم دچار اختالل میها با این طبیعی است که زیر ساخت

صادی مجلس اعالم کرد  همزماال سیدکاظم موسوی عضو هیات رییسه کمیسیوال اقت

نابع نقدی جذب بازار میلیارد توماال م 0022تا  0222های اخیر، روزانه حدود در هفته»

 «ست.بورس شده ا

اند مسوو ال دادههای بسیاری در بورس انجام کذاریوی کفت از آنجا که مردم سرمایه

های بورس باید مراقا باشااند این رونق حبابی نباشااد که منجر به از بین ر تن ساارمایه

 .مردمی شود

مدت دل این نماینده مجلس همچنین کفت مردم نباید به سااودهای بورس برای طو نی

 .ببندند

 اناتاما نکته اینجاست که وزال برخی از شرکتهای بزرگ در تعیین شاخص بورس و نوس

آال به شدت با ست و م ال ا زایش ارزش سهام چند شرکت صنعتی و بانکی وابسته 

تواند به اندازه تغییر ارزش سااهام صاادها به دولت، سااپاه پاسااداراال یا بیت رهبری می

 رد.وچک، در شاخص بورس تاثیر بگذاشرکت خصوصی و ک

سهام شرکتهایشاال  توانند در تعیین ارزشدولت و نهادهای حکومتی نیز به راحتی می

سیار با تر از ارزش واقعی اعالم کنند. بدین  صنوعی آال را ب صورت م ستکاری کرده و ب د
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ست و مردم عادی  زودآید که دیر یا باب به وجود میترتیا در بازار بورس ح شک خواهد 

های مالی خود به بازار بورس پناه آورده بودند، به خاک ساایاه را که به امید حفظ دارایی

 .شاندبن

هزار واحد  00مرداد، شاااااخص کل بیش از  00برای نمونه در بازار بورس روز شاااانبه، 

سااقوط کرد و صاانایع پتروشاایمی خلی،  ارس،  و د مبارکه اصاافهاال، صاانایع ملی مس 

رانی جمهوری اسالمی و شرکت های اصفهاال و تهراال، شرکت کشتیایراال، پا یشگاه

 .ا در ا ت شاخص بورس داشتندکذاری غدیر بیشترین تاثیر رسرمایه

های دولتی و حکومتی هساااتند و طی چند روز کذشاااته با ها در واقع غولاین شااارکت

اند و بیشااترین سااهم را در کاهش شاااخص کل بورس سااقوط ارزش سااهام مواجه بوده

 .اندداشته

اکر به وضاااعیت تغییر قیمت ساااهام این شااارکتها طی چند ماه کذشاااته نظر کنیم، یک 

بینیم، در حالی که شاارکتهای صاانعتی و تجاری عمده با شاایبی تند می منحنی رشااد

 .کشور همگی از رکود شکایت دارند

 کاری دولت در بورس؟دست

ست و در نظر دارد نه  شدید بودجه مواجه ا شیدی با کسری  سال جاری خور دولت در 

ارسال ها،  روش اموال منقول و غیرمنقول خود را نسبت به پسازیتنها میزاال خصوصی

برابر ا زایش دهد، بلکه از طریق بورس اقدام به  روش اوراق ساااالف نفتی و غیره  02

 .کرده است

لت می جاری دو ید در ساااااال  ماال دارایی 022هزار و  09کو یارد تو های منقول و میل

میلیارد توماال و سال  0002غیرمنقول خود را به  روش خواهد کذاشت. پارسال این رقم 

 .یارد توماال توماال بودمیل 0002حدود  90

ها، همچنین تهیی، تواند با با  بردال ناکهانی و مصنوعی ارزش سهام شرکتدولت می

مردم در خرید ساااهام آنها، اموال خود را به  روش برسااااند و چندین برابر ارزش واقعی 

شاارکتها درآمد داشااته باشاادد اما دیر یا زود، این حباب خواهد شااکساات و ا راد زیادی 

 .خواهند شدمتضرر 

های برای نمونه دولت اردیبهشااات امساااال اعالم کرد در نظر دارد ساااهم خود در بانک

لت، ندوق م کایی امین را از طریق صاااا مه البرز و ات جارت و صاااااادرات و دو بی های ت

 .درصد تخفیف به مردم عرضه کند 02کذاری با سرمایه

نک با لت همچنین اعالم کرد عالوه بر این  کتها و دو گاهشاااار پا یشاااا ندین  ، ها، چ

 02تا  02خواهد واکذار کند و های  عال در حوزه  لزات و خودروسااازی را نیز میشاارکت

 .درصد نیز تخفیف دهد
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شاااااال را واکذار کند، در واقع خواهد سااااهامهایی که میاما دولت به مردم نگفت بانک

 .ده هستندزیاال

ده بانک ایراال زیاال 9تشاار شااد، بر اساااس آمارهای رساامی که شااهریور پارسااال من

 .رسدهزار میلیارد توماال می 01هستند و میزاال زیاال انباشه آنها به 

شته  00برای نمونه بانک تجارت  صادرات نیز با زیاال انبا  1.0هزار میلیارد تومانی و بانک 

 .هزار میلیارد توماال دست به کریباال هستند

از عملکرد مالی شاارکتها داشااته باشااند، بساایاری از مردم بدوال اینکه اطالعات دقیقی 

شوند نه سودی به دستشاال کنند و بعد از مدتی متوجه میاقدام به خرید سهام می

توانند از بورس بیروال بکشند، در حالی که ارزش رسد و نه اصل سرمایه خود را میمی

ریااال نیز بااه ساااارعاات در حااال کاااهش اسااااات و زیاااال دیگری نیز از این جنبااه وارد 

 .شودکذاراال در بورس مییهسرما

شرایط کشور از لحاظ کاالیی در حالت تعادل است معاون وزیر صمت:  

معاوال وزیر صاااانعت، معدال و  -ایرنا -بوشااااهر
امروز بااا وجود تجااارت کفاات: کشااااور ایراال 

ثار منفی تحریم ناال و آ نه دشاااام ما ظال های 
شیوع بیماری کرونا بر اقتصاد، از لحاظ کا یی 

ها تا در تعادل نساااابی قرار دارد و  روشااااگاه
 .از اجناس مختلف است سقف پر

نشست مشترک  شنبه دریزداال سیف روز پن،
کندم، آرد و ناال اسااااتاال  کارکروه تنظیم بازار
اساااات در  ن در شاااارای یبوشااااهر ا زود: ای

ر زمینه کشااورهایی که تحت هیچ تحریمی قرار ندارند با شاایوع کرونا با مشااکل جدی د
 .روبرو شدند تامین کا های مورد نیاز

با این وجود  اما وی بیاال کرد: اکرچه کشااور در وضااعیتی پر مشااکل و حساااس اساات
ردال مدیراال در ک کار همگاال آماده د اع از شاااارف، اقتدار و ناموس کشااااور هسااااتند و

سربلندی  شود زیراهای مختلف امروز جهاد تلقی میحوزه شمنانی که چشم دیدال  د
 .اندایراال را ندارند  شار سنگینی بر کشور تحمیل کرده

شی از ست  سیف عنواال کرد: بخش عمده این مشکالت نا شمنانی ا کینه و عداوت د
 .اندکه به این مرز و بوم چشم طمع دوخته

کا تصااااور می کفت:وی  با اعمال تحریمآمری ید و از مردم ها در ایراال قح ی میکرد  آ
ها مراجعه و هر آنچه در آنها هساات را خریداری کنند تا دولت خواساات تا به  روشااگاه

های مورد کا  تامین  نه  یاز ایراال در زمی ما وجود  ن کل روبرو شااااود ا با مشاااا مردم 
 .کشور پایدارتر از کذشته است 99ال اکنوال در شهریور ماه س  هادشواری این

https://www.irna.ir/news/84043362/معاون-وزیر-صمت-شرایط-کشور-از-لحاظ-کالایی-در-حالت-تعادل-است
https://img9.irna.ir/d/r2/2020/09/17/4/157621724.jpg
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این عالوه بر ل ف خدا از  اند کهسیف کفت: دشمناال تا امروز به هدف خود دست نیا ته
کام وجود انسااااااال تدار ایراال  مام وجود در راه عزت بزرکی و اق با ت که  هایی اسااااات 

 .دارندبرمی
از این  اشد تاوی اظهار کرد: هر کس در س   خودش باید برای کشور حالل مشکالت ب

 .شرایط سخت کنونی عبور کنیم
کند مشااکالت موجود را با اطالع رسااانی نامناسااا تالش می ساایف بیاال کرد: دشاامن

نه و  یدارا گاال ب ید هم با که در این شاااارایط  ند  لت و مردم ک چالش بین دو به  یل  بد ت
 .هوشیارانه عمل کنند

ست  وی اظهار کرد: ناامید کردال مردم شمن ا سیر د ولی با این وجود برای حرکت در م
 .کردال نیز نیاز به تالش و  عالیت است امیدوار
های دامی در کشور کفت: باره وضعیت نهادهدر مل شرکت بازرکانی دولتی ایراالمدیرعا

شور موجود بود ذخایر نهاده هزار تن 022سال جاری  از ابتدای سویا در ک های دامی و 
 .استشده زین آالتوزیع و جایگ که از این مقدار بخش زیادی

به  یک  یادآور شاااااد: نزد نه 122تا  022وی  حل دا له هزار تن از م جا های روغنی کن
 .استاستحصال و در کشور بین دامداراال و مرغداراال توزیع شده

های دامی و سااویا سااه میلیوال و ساایف اظهار کرد: کل مصاارف کشااور در بخش نهاده
بساااایار اندکی در این بخش کمبود هزار تا چهار میلیوال تن اساااات که تنها بخش  122

 .وجود داشت
های دامی در سااخت ترین شاارایط کشااور تامین وی تاکید کرد: با توجه به اینکه نهاده

ها به صورت مناسبی صورت ها باید تالش کنند تا تامین و توزیع نهادهشود دستگاهمی
 .کیرد

اساااااساااای که ارز توزیع کا های  معاوال وزیر صاااامت ا زود: همچنین نظارت کامل بر
 .است تومانی دارند، ضروری 022چهارهزار و 

های تولید تمرکز کرده که برای مقابله با وی تاکید کرد: دشمن بر اشتغال کشور و نهاده
های مورد نیاز تولیدکنندکاال در ساااال جهش تولید ضاااروری آنها تامین نقدینگی و نهاده

  .است
 

 اخبار کوتاه اقتصادی انگلیس 

 رد بریتانیا به اولتیماتوم اروپا:پاسخ     

خواهیم الیحه بازار داخلی را پس بگیریمتوانیم و نه مینه می  

نامه برکسیت براساس  یحه قانوال بازار داخلی با رد بریتانیا بر سر بازنگری موا قت
 .ای شددرخواست کمیسیوال اروپا از سوی دولت بوریس جانسوال وارد مرحله تازه

، وزیر ارشد دولت بریتانیا پس از صدور بیانیه کمیسیوال اروپا درباره اولتیماتوم مایکل ُکو
شود به این کشور و درخواست استرداد این  یحه که منجر به بازنگری برکسیت می

فکوویچ، معاوال رئیس کمیسیوال اروپا[ کفتم لندال نه می»کفت:  اهد خوبه او ]ماروس س 
 «.دستور کار خار  کند تواند  یحه جدید را ازو نه می
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 نگارش بوریس جانسوال نخست وزیر بریتانیا در مجلس عوام

فکوویچ، روز پنجشنبه در یک نشست اض راری به درخواست  مایکل ُکو و ماروس س 
 .وکو کرده بودندکمیسیوال اروپا در لندال با یکدیگر کفت

 وزیر امور خارجه ایرلند: 
کندبحران آفرینی می بریتانیا عمدا    

های جدی همزماال سیموال کوو نی وزیر امور خارجه ایرلند، کشوری که یکی از چالش
 .متهم کرد« ایجاد عمدی بحراال»رود، بریتانیا را به روند اجرای برکسیت به شمار می

ر ت که در جریاال مذاکرات انتظار می»وزیر امور خارجه ایرلند پنجشنبه به یورونیوز کفت: 
وکوهای رسمی ت آید. ]این دور[ آخرین مرحله از دور دوم کفتاین هفته پیشر ت به دس

 «منتظر نتای، م بت بودیم ها ما واقعا  بود و با وجود تمام دشواری

در صورتی که بروکسل و لندال بر سر چگونگی بازتعریف روابط میاال دو طرف در دوراال 
لند، عضو پسابرکسیت به توا ق نرسند، خ ر جدایی  یزیکی مرز میاال جمهوری ایر

ها تالش برای برقراری تواند دههاتحادیه اروپا و ایرلند شمالی وجود داردد امری که می
 .صل  را با چالش مواجه کند

آقای کوو نی در مصاحبه با یورونیوز با اشاره به برنامه جدید و غیرمنتظره بوریس جانسوال 

 «.کندتر میسختجای تاسف است که دولت بریتانیا مذاکرات پیچیده را »کفت: 
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 اخبار کوتاه اقتصادی جهان

در اروپا شتاب داده استرا کرونا کنار گذاشتن پول نقد  رانبح  

سی"  به کزارش "دویچه وله  شیوع ویروس کرونا در اروپا روند خداحا ظی با پول نقد ار

در زندکی روزمره را به طور محسوسی شتاب بخشیده است. در بسیاری از کشورهای 

پایی قد را ترجی  می ارو با پول ن خت  که همچناال پردا ندانی  یت شااااهرو دهند، در اقل

 .هستند

بر پایه یک پژوهش تازه، با کسااترش شاایوع کرونا در کشااورهای اروپایی، رویگردانی از 
 .استفاده از پول نقد در خریدهای روزانه در میاال شهرونداال شتاب کر ته است

سپتامبر/  00مونیخ آلماال روز دوشنبه  کارشناساال اقتصادی یک موسسه مشاوره در 

 02هایی در این زمینه را منتشااار کردند که بر مبنای آال در شاااهریور( نتیجه پژوهش 00

کنندکاال هنوز پرداخت با پول نقد درصد از مصرف 01کشور اروپایی به طور میانگین  قط 

 .دهندرا ترجی  می

گر یک کاهش قابل توجه در رسااید که بیاندرصااد می 00یک سااال پیش این نساابت به 

 .استفاده از پول نقد در زندکی روزمره است

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-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-54937862
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های خود بیشااااتر از به این ترتیا اک ریت شااااهرونداال در این کشااااورها برای پرداخت

شینکارت ستفاده های بانکی و اعتباری یا اپلیک شمند ا های پرداخت از طریق تلفن هو

در زمینه اسااتفاده از پول نقد در دهد که تفاوت پژوهش یاد شااده نشاااال می .کنندمی

ستد در اتریش هنوز  سیار زیاد ا شورهای اروپایی همچناال ب صد و در آلماال  00ک  01در

دهند. البته این نسبت در سال کذشته درصد شهرونداال خرید با پول نقد را ترجی  می

 .درصد بوده است 12که از کرونا خبری نبود، بیش از 

کشااورهای اسااکاندیناوی حذف پول نقد از  :ل نقدسوووئد پیشووتاز خداحافای با پو

دلیل نیست که سوئد در صدر اند. بیخریدها و داد و ستد را خیلی سال پیش آغاز کرده

درصااااد شااااهروندانش هنوز از اسااااکناس و پول خرد دل  00این جدول قرار دارد و  قط 

 .اندنکنده

وجود دارند که تنها یک البته در اروپای مرکزی هم کشااااورهایی مانند  رانسااااه و هلند 

 .دهندپنجم شهروندانشاال هنوز استفاده از پول نقد را ترجی  می

شوندکاال در کشورهای سراسر درصد پرسش 00کوید موسسه مستقر در مونیخ می

درصااااد  00کنند و  قط های اعتباری بیشااااتر اسااااتفاده میاند اخیرا از کارتاروپا کفته

پژوهشاااگراال  .کننداز پول نقد اساااتفاده می طور عمدکویند همچناال به اند که میبوده

های خود در زمینه نحوه پرداخت را با این موساااساااه در ساااال جاری میالدی پرساااش

 0209های ساااال اند و آنها را با دادهکشاااور اروپایی در میاال کذاشاااته 00شاااهرونداال 

 .ستاند که بر مبنای پرسش از شهرونداال ده کشور به دست آمده امقایسه کرده

ها نظرسنجی شده شامل آلماال، اتریش، ده کشوری که سال کذشته از شهرونداال آال

سال دو  سوئد بودند و ام ستاال، هلند و  سپانیا، ایتالیا، له سه، ا سوئیس، بریتانیا،  ران

 .اندکشور ایرلند و ترکیه نیز به این مجموعه اضا ه شده

در  09-بتال به بیماری کوویدبا شاااایوع کسااااترده ویروس کرونا و ا زایش شاااادید موارد ا

های نقدی اند از پرداختسراسر جهاال، بسیاری از کشورها به شهرونداال توصیه کرده

 .های اعتباری و بانکی استفاده کنندبپرهیزند و برای این کار بیشتر از کارت

ضل کمبود پول خرد   و  کنار تع یلی بساایاری از کسااا ئله درین مسااا :آمریکا و مع

و برخی  های کذشااته باعث عدم بازکشاات سااکه و پول خرد به بازار شااداهکارها در م

 .مشکل روبرو کرد کشورها نظیر آمریکا را با

کایی  نداال آمری یه از شااااهرو ماه ژوئ حده اواخر  یا ت مت نک مرکزی ا با یل  به همین دل

های های خرد و ساااکهخواسااات تا حد ممکن خریدهای خود را نقدی انجام دهند و پول

 .دوباره وارد چرخه داد و ستد بازار کنندخود را 
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این معضل در حالی پیش آمد که سازماال بهداشت جهانی چند ماه پیشتر توصیه کرده 

بود با توجه با احتمال ساارایت ویروس کرونا، شااهرونداال در اسااتفاده از پول نقد محتاط 

 .نجام شودها غیرنقدی ادادند پرداختباشند و بسیاری از  روشندکاال نیز ترجی  می

 

اندجانسون میلیون دوز واکسن کرونا از شرکت جانسون ۰۲۲اروپا 
 خرید کردپیش

میلیوال  022شنبه اعالم کرد به نام کشورهای عضو اتحادیه اروپا کمسیوال اروپا روز پن،
اندجانسااااوال ایا ت متحده را برای دوز از واکساااان بالقوه تولیدی شاااارکت جانسااااوال

 .داده استشهرونداال اروپایی سفارش 

سوال جاناندای اعالم کرد مذاکرات میاال این نهاد و جانسوالکمیسیوال اروپا با انتشار بیانیه
میلیوال دوز واکسن تولیدی این شرکت به پایاال رسیده  022ایا ت متحده به منظور خرید 

 .است و احتمال ثبت یک سفارش دیگر به همین میزاال وجود دارد

 بروکسل در سوال اندجاالجانسوال تابعه هایشرکت از یکی رد کرونا واکسن به دستیابی برای پژوهش
 

های کمیساااایوال اروپا برای اطمیناال از دریا ت سااااریع این مذاکرات، بخشاااای از تالش
های اتحادیه اروپا از واکساااان م مئن کرونا پس از تولید انبوه اساااات. پیش از این مقام

رانسوی سانو ی در لیوال خبر داده میلیوال دوز واکسن به شرکت   022ثبت سفارش 
 .بودند

کایی  کت آمری با شاااار باره پیش توا ق  پا در اورزو   ن در  ین، رئیس کمیساااایوال ارو
زندکی شهرونداال و اقتصاد ما داشتن یک واکسن م مئن »اندجانسوال کفت: جانسوال
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دف نزدیک کند. مذاکرات ]با این شرکت[ ما را به این هدر برابر ویروس کرونا را ایجاب می
 «د.کنمی

سط ماه ژوئن با انتشار سندی با عنواال  ستراتژی واکسن»کمیسیوال اروپا اوا اعالم « ا
کند. این خرید با تولیدکنندکاال بالقوه واکساااان کرونا امضااااا میکرد قراردادهای پیش
میلیارد و چهارصااااد میلیوال یورو از بودجه ویژه اتحادیه اروپا برای 0قراردادها به ارزش 

 .شودتامین مالی می 09مقابله با بیماری کووید
اطمیناال از تولید کا ی واکسن در اتحادیه اروپا و داشتن ذخیره »هدف از این استراتژی، 
 .عنواال شده است« کا ی در کشورهای عضو

ست و با وجود اعمال  شته ا صدها هزار قربانی بر جای کذا شیوع ویروس کرونا در اروپا 

تا مه در ماه های طو نیقرن ینه بازکشاااات کووید0202های مارس   09 ، نگرانی از 

کیرانه برای احترام های عضو این اتحادیه را به اتخاذ رویکردهای سختبسیاری از دولت

 است. کذاری اجتماعی مجبور کردهبه  اصله

های مرتبط با ایرانهای جدید آمریکا علیه افراد و شرکتتحریم  

 رد حقیقی مرتبط با ایراال را تحریم کرده است.  00دو شرکت و آمریکا در اقدامی جدید 

ها را "عوامل سایبری مرتبط با وزارت اطالعات داری آمریکا این ا راد و شرکتوزارت خزانه

 .ایراال" معر ی کرده است

 

 

شنبه وزارت خزانه ای اعالم کرد سپتامبر( در بیانیه 00شهریور   00داری آمریکا روز پنج

عوامل سااااایبری مرتبط با وزارت اطالعات جمهوری اسااااالمی ایراال را تحریم کرده که 

 .است

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/a-54968214
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کوید این نهادها و ا راد به حمالت و تهدید در  ضاااای ساااایبری علیه مخالفاال آمریکا می

 .جمهوری اسالمی ایراال و خبرنگاراال متهم هستند

"تهدید  ایرانی با نام داری آمریکا در بیانیه خود کفته اساااات کروه سااااایبریوزارت خزانه

 رد و یک شاارکت صااوری در  هرساات  00را به همراه  (APT39) "09مداوم پیشاار ته 

پردازی بااه داده هااای خود قرار داده اسااااات. این کروه از طریق یااک شاااارکااتتحریم

نا" نام یانش هوشاااامند را کردند که زیر نظر وزارت اطالعات  عالیت می "شاااارکت را

 .است جمهوری اسالمی

های ساااالهاسااات که از دولت کوید ایراال از طریق این کروه ساااایبریمریکا میدولت آ

های مساااا رتی جاساااوسااای المللی و آژانسهای بیننگاراال، شااارکتمخالف، روزنامه

 .کندمی

شاارکت را در آمریکا و بیش از  00داری آمریکا، شاارکت "رانا" حدود به کفته وزارت حزانه

کم بر این کزارش، دست بنا.له قرار داده استهای مسا رتی را هدف حمهمه شرکت

کشاااور در قفقاز و آسااایانه میانه هدف  02کشاااور در خاورمیانه و شااامال ا ریقا و  00

در این کشااورها  حمالت اند. اهدافحمالت سااایبری هکرهای شاارکت "رانا" قرار کر ته

 .های مخابراتی بودندعمدتا نهادهای دولتی و شرکت

https://www.dw.com/fa-ir/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/a-54974234
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رژیم ایراال از وزرات »داری آمریکا در این راب ه کفته اسااات: زانهاساااتیو منوچین، وزیر خ

کیرد ها بهره میاطالعات خود به عنواال ابزاری برای هدف قرار دادال شهرونداال و شرکت

 «د.برخود را در سراسر جهاال پیش می کنندهثباتهای بیو سیاست

متحده مصاااامم اساااات با ایا ت »چنین از قول منوچین کزارش شااااده در این بیانیه هم

اندازند و به صاااانعت عملیات سااااایبری تهاجمی که امنیت جهانی را به مخاطره می

 «.زنند، مبارزه کندمسا رتی جهانی ل مه می

 هللاتحریم دو شرکت و یک فرد مرتبط با حزب

چنین اعالم کرد دو شاااارکت مسااااتقر در لبناال را به دلیل داری آمریکا هموزارت خزانه

 .ها قرار داده استهللا در  هرست تحریمحزبهمکاری با 

آمریکا همچنین اعالم کرد یک  رد را که ارتباط نزدیکی با هر دو شااارکت داشاااته را نیز  

 .تحریم کرده است

شاااده یکی های تحریمداری آمریکا، شااارکتوزارت خزانه  طبق خبر مندر  در وبساااایت

 .میمر هستند شرکت مشاوره آرچ و دیگری شرکت مهندسی و ساختمانی

سپتامبر( 00دو هفته پیش نیز   سوم  داری آمریکا چندین نهاد و وزارت خزانه شهریور / 

 ها وشاادکاال شاارکت رد مرتبط با صاانعت نفت و پتروشاایمی ایراال را تحریم کرد. تحریم

کردند و به کفته وزارت و چین  عالیت می ا رادی بودند که در ایراال، امارات متحده عربی

حصو ت نفتی ایراال و انتقال پول های آمریکا و  روش ماری آمریکا، در نقض تحریمدخزانه

 .ال به تهراال مشارکت داشتندآ

های ایا ت متحده قرار زیر  شااار تحریم صاانعت نفت و کاز و پتروشاایمی ایراال به شاادت

 کرد، اما ایندارد. ایراال تا دو سااال پیش بیش از دو و نیم میلیوال بشااکه نفت صااادر می

 .هزار بشکه رسیده است 022به کمتر از  روزها صادرات نفت این کشور

حکومت ایراال درآمد حاصل از  روش »کوید: داری آمریکا میاستیوال منوچین، وزیر خزانه

ست خارجی بی سیا سم و  شیمی را برای تامین مالی تروری صو ت پترو کننده ثباتمح

 «.کندخود هزینه می

یحاتی ایرانمجازات ناقضان تحریم تسل  

خبرکزاری رویترز به نقل از منابع آکاه از صاااادور  رماال اجرایی ترام  در ارتباط با نقض 

شود به آمریکا تحریم تسلیحاتی ایراال خبر داد. این  رماال که در روزهای آینده صادر می

 .ها را مجازات کندکنندکاال این تحریمدهد نقضامکاال می

صی، به  01شهریور   01خبرکزاری رویترز بامداد جمعه  صا سپتامبر( در یک کزارش اخت

نقل از چهار منبع م لع که نامشاااااال  اش نشااااده، کزارش داد دونالد ترام  در صاااادد 

ست که تحریم سانی ا ضای یک  رماال اجرایی برای مجازات ک سلیحاتی علیه ام های ت

 .جمهوری اسالمی را نقض کنند
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رود این  رماال در روزهای آینده صااادر شااود و میاند انتظار شاانبه کفتهاین منابع روز پن،

م ابق آال رئیس جمهوری آمریکا امکاال خواهد داشاااات برای مجازات ناقضاااااال تحریم 

 .تسلیجاتی ایراال، مانع دسترسی آنها به بازارهای ایا ت متحده شود

سازماال ملل متحد و کاخ  سالمی در  به کزارش رویترز د تر نمایندکی دائمی جمهوری ا

 .اندتا کنوال به اظهارات این منابع واکنشی نشاال ناده سفید

 ایستادگی مقابل پایان تحریم تسلیحاتی ایران

ای میاال ایراال و شش شورای امنیت که ناظر بر توا ق هسته 0000بر اساس ق عنامه 

های تسلیحاتی علیه جمهوری اسالمی پس است، تحریم 0090قدرت جهانی در سال 

 .رسدمهر(  رامی 00اکتبر امسال   00شود. این مهلت لغو می سالهاز یک دوره پن،

ست ایا ت متحده با خاتمه یا تن تحریم شدت مخالف ا سلیحاتی علیه تهراال به  های ت

 .ای به شورای امنیت ارائه کرد که رای نیاوردو برای تمدید آال ق عنامه

رکت در برنامه جامع ای خار  شد و به مشااز توا ق هسته 90آمریکا کرچه اردیبهشت 

اقدام مشااترک  برجام( خاتمه داد، نزدیک به یک ماه پیش با طرح شااکایتی به شااورای 

امنیت ایراال را به نقض برجام متهم کرد و خواسااااتار به جریاال ا تادال سااااازوکار حل 

 .اختالف، موسوم به مکانیسم ماشه شد

توا ق امکاال  عال کردال این  های باقیمانده در برجام معتقدند آمریکا پس از خرو  ازطرف

مکااانیساااام را ناادارد امااا ایااا ت متحااده بر حق خود در این زمینااه بااه عنواال یکی از 

 .کندامضاءکنندکاال برجام تاکید می

روزه  عال شدال مکانیسم ماشه ساعت هشت  02کوید مهلت وزارت خارجه آمریکا می

وقت تهراال( خاتمه  شااانبه بهساااپتامبر به وقت واشااانگتن  بامداد یک 09شاااا شااانبه

 .شوندالمللی علیه تهراال دوباره اعمال میهای بینیابد و تمام تحریممی

با توجه به مقاومت چین، روسیه و سه کشور اروپایی طرف توا ق در برابر برنامه آمریکا، 

واشاااانگتن قصااااد دارد از طریق تهدید کشااااورها به تحریم مانع هرکونه داد و سااااتد 

 .اسالمی شودتسلیحاتی با جمهوری 

 "های ثانویهاهرم قدرتمند "تحریم

کوید با  رماال اجرایی جدید دونالد ترام  یک دیپلمات اروپایی به خبرکزاری رویترز می

های تساااالیحاتی ایا ت متحده بعد از ماه اکتبر نیز ادامه خواهد داشاااات و داد و تحریم

 .های ثانویه خواهد شدستد تسلیحات با ایراال مشمول تحریم

به معنای اعمال مجازاتتحریم یه  ثانو خاص حقیقی و حقوقی های  یه اشاااا هایی عل

های آمریکا علیه کشاااوری مانند ایراال را نقض کشاااورهای ساااومی اسااات که تحریم

 .کنندمی
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های ثانویه و محرومیت با توجه به جایگاه قدرتمند ایا ت متحده در اقتصاد جهانی، تحریم

اهرم موثر و قدرتمندی برای اعمال  شااار و پیشاابرد  از دسااترساای به بازارهای آمریکا

 .رودهای کاخ سفید به شمار میسیاست

کوید  رماال اجرایی جدید دونالد یک حقوقداال و کارشااناس مسااائل تحریم به رویترز می

تواند جنبه نمادین داشااته باشااد زیرا بساایاری از اشااخاص حقیقی و ترام  بیشااتر می

ست تحریمها و نهادهای جمهوری شرکت سالمی پیش از این در  هر های ثانویه قرار ا

 .اندکر ته

 رار آمریکا، انکار جمهوری اسالمیاص

الیوت آبرامز، نماینده آمریکا در امور ایراال و ونزوئال روز چهارشاااانبه کفته بود واشاااانگتن 

های علیه هر  رد و شاااارکتی که با ایراال به خرید و  روش تساااالیحات بپردازد تحریم

 .ای نکردکند. او در عین حال به  رماال اجرایی دونالد ترام  اشارهعمال میسختی ا

ها علیه جمهوری مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا به تازکی بر بازکشاااات تمام تحریم

سالمی با خاتمه مهلت  شه تاکید کرد و کفت آمریکا روزه  عال 02ا سم ما سازی مکانی

 .ها استفاده خواهد کردتحریم از هر امکاال و ابزاری برای اعمال این

سپتامبر  شتی در نشریه  یگارو نوشته بود همه کشورها باید از بیستم  پمپئو در یاددا

 .المللی علیه جمهوری اسالمی را رعایت و اعمال کنندهای بینتحریم

محمد جواد ظریف در واکنش به یادداشاااات همتای آمریکایی خود در یک پیام توئیتری 

کننده در برجام به شاااامار مریکا پس از خرو  از توا ق دیگر مشااااارکتتاکید کرد که آ

 ."دهدرود و "هیچ اتفاق جدیدی در بیستم سپتامبر رخ نمینمی

یران به بندر خوزه در ونزوئال رسیدتانکر حامل میعانات گازی   

نایع نفت، صاااادور رغم تحریمبه های آمریکا علیه ایراال و ونزوئال و از جمله تحریم صاااا

سااوخت ایراال به ونزوئال همچناال ادامه دارد. بر اساااس اطالعات "تانکرترکرز" دو میلیوال 

   .بشکه میعانات کازی پارس جنوبی به ونزوئال حمل شده است

رغم همکاری دو کشور ایراال و ونزوئال در عرصه داد و ستد سوخت و میعانات کازی به  

د. سااایت "بلومبرگ" با انتشااار کزارشاای های آمریکا همچناال ادامه دارتهدیدها و تحریم

 .خبر از پهلو کر تن یک تانکر حامل میعانات کازی ایراال به ونزوئال داده است

شااود که این تانکر پس از پاک کردال نام خود، با نام "هانی" به ساامت ونزوئال کفته می

 .حرکت کرده و محموله خود را در بندر خوزه تخلیه کرده است

 00ساااپتامبر   00پهلو کر تن این تانکر در بندر یاد شاااده را روز شااانبه بلومبرگ" تاریخ "

شااود که این کشااتی با خاموش کردال سااامانه شااهریور( اعالم کرده اساات. کفته می

 .ردیاب خود مو ق به رساندال خود به بندر خوزه شده است
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 نیکالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئال

"هانی" حامل حدود دو میلیوال بشااااکه میعانات کازی پارس جنوبی به ونزوئال  نفتکش

کند در یک پست توییتری ها را رصد میبوده است. سایت "تانکرترکرز" که تردد نفتکش

 .درباره مسیر احتمالی و نام این نفتکش اطالعاتی منتشر کرده است

خاموش بودال سامانه ردیاب این  در پست توییتری "تانکرترکرز" آمده است که با توجه به

های آ ریقای جنوبی را حدس زد که این نفتکش مساااایر پیرامونی آب  تواالنفتکش می

 .برای حمل محموله خود  میعانات کازی( انتخاب کرده است

شده و این نفتکش  شماره این تانکر پاک  ست که نام و  ست توییتری آمده ا در همین پ

 .کت بوده استپس از آال با نام "هانی" در حر

های شااااود که میعانات کازی پارس جنوبی برای اسااااتفاده در تولید  رآوردهکفته می

سوختی شرکت ملی نفت ونزوئال صادر شده است. باید یادآور شد که تولید نفت خام 

هزار بشاااکه  002ها و کاهش امکاال  روش، در ماه ژوئیه به کمتر از ونزوئال در اثر تحریم

 .ترین س   آال در یک صد سال کذشته استازلدر روز رسید که ن

ها، ونزوئال با کمبود بنزین به علت تحریم ":زنی درباره محموله تانکر "هانی گمانه

رو است. همین موضوع باعث آال شده است که توزیع بنزین در این کشور کوپنی و روبه

 کشور تشکیلهای این بنزینهای طو نی در کنار پم رغم آال، صفمحدود شود. به

 .شودمی

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF/a-54921523
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 عکس مربوط به تانکر ایرانی " ورچوال" است که حامل بنزین برای ونزوئال بوده است

های های دولت نیکالس مادورو توسط دولت دونالد ترام ، شرکتپس از تشدید تحریم

ای" و شاااارکت مکزیکی "لیبر دینگ اسیکی تراالنفت و "تینفتی روساااایه نظیر روس

پس از آال بود  به ق ع همکاری خود با شاااارکت ملی نفت ونزوئال نمودند.آبوردو" اقدام 

که دولت مادورو اقدام به کسااترش مناساابات بازرکانی خود با ایراال نمود. "بلومبرگ" در 

نویساااد که ایراال در ساااال جاری حدود یک و نیم میلیوال بشاااکه ادامه کزارش خود می

ساات. ا زوال بر آال، جمهوری اسااالمی بنزین به شاارکت ملی نفت ونزوئال تحویل داده ا

مواد خوراکی برای نخستین سوپرمارکت خود در یک کشور آمریکای جنوبی ارسال کرده 

 .است

کزارش "بلومبرگ" حاکی از آال است که ایراال برای نخستین بار اقدام به صدور میعانات 

ماعی منتشر های اجتتصویرهایی که از تانکر "هانی" در شبکه .کندکازی به ونزوئال می

شااده به این کمانه دامن زده بود که این تانکر به لحاظ میزاال  رور تن خود در آب، خالی 

  .بوده است

ست توییتری چنین کمانه  شرکت "تانکرترکرز" شار یک پ ساسزنیبا انت  هایی را بی ا

دانسااته و کفته اساات که علت  رور تن نساابتا کم این نفتکش در آب، نوع محموله آال 

المللی در این پست های بینها در آباین شرکت کنترل کننده تردد نفتکش .استبوده 

توییتری اعالم کرده اساااات که به علت حمل میعانات کازی توسااااط این نفتکش چنین 

ال هایی همچوتر از وزال سوختشده است. وزال میعانات کازی بسیار نازلتصوری ایجاد 

  .بنزین است

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF/a-54921523
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ضمانتی برای صلح در خاورمیانه است؟ «توافق ابراهیم»آیا   
 

 
    آمریکا جمهور رئیس و بحرین و امارات خارجه وزرای اسرائیل، وزیر نخست

که روز سااااه شاااانبه در کاخ ساااافید و با هدف عادی شاااادال روابط « توا ق ابراهیم»
دیپلماتیک میاال اسااارائیل و دو کشاااور امارات عربی متحده و بحرین امضاااا شاااد، اولین 

 .سال است 01میاال اسرائیل و یک کشور عربی و مسلماال پس از توا ق 
ساااال از  01به این ترتیا دونالد ترام ، رئیس جمهور آمریکا توانسااات پس از کذشااات 

توا ق میاال اساارائیل و اردال، زمینه انعقاد یک توا ق دیگر را میاال اساارائیل و یک کشااور 
 .اسالمی  راهم کند

ای به نام  لساااا ین در روابط ز اهمیت مساااائلهرهبراال آمریکا و کشااااورهای عربی ا
های الملل و همچنین میاال مساااالماناال آکاه هسااااتند. از همین رو با وجود تالشبین

کشورهای غربی، کشورهای عربی برای ورود به مسیر عادی سازی راب ه با اسرائیل 
ل در اند. رهبراال کشااورهای عربی عواقا توا ق مصاار با اساارائیمحتاطانه برخورد کرده

که به ترور رئیس جمهوری این کشاااور منجر شاااد را به یاد دارند. بنابراین  0900ساااال 
برنامه عادی سااازی راب ه هر کشااور عربی و اسااالمی با اساارائیل در مرحله امضااای 
توا ق نامه متوقف نخواهد شااااد، همانگونه که پیامدهای توا ق روز سااااه شاااانبه از 

 .اکنوال قابل مشاهده استهم
 واهد به واردات گاز و برق ایران پایان دهدخعراق می

هایی بود که در دیدار ساااوزی از جمله پروژها زایش تولید نفت و پایاال دادال به مشاااعل

وزیر عراق با ترام  م رح شااد. عراق اعالم کرده که از میزاال واردات کاز و برق نخساات

 .درسخود از ایراال خواهد کاست و تا پن، سال دیگر به خودکفایی می

جمهوری آمریکا در  وزیر عراق، با دونالد ترام ، رئیساز دیدار مص فی کاظمی، نخست

کاخ ساافید به عنواال دیداری اسااتراتژیک یاد شااده اساات. اکنوال اعالم شااده اساات که 

های بزرگ نفتی آمریکا و از جمله با شاااارکت شااااوروال، وزارت نفت عراق با شاااارکت
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توانند از وابستگی عراق به قراردادهایی که میقراردادهای متعددی امضا کرده استد 

 .کاز و برق ایراال بکاهند

کردد. جنگ و قرال کذشااته میالدی بازمی 92های دهه کمبود برق و کاز عراق به سااال

بحراال ساایاساای برخاسااته از آال، باعث عدم رشااد متناسااا بخش انرژی با نرخ رشااد 

انرژی برای تامین نیازهای داخلی جمعیت این کشور شد. عراق از هماال زماال با کمبود 

 .رو استخود روبه

 

 0202اوت  02وزیر عراق در کاخ سفید، مص فی کاظمی، نخست

سوزی دهد. ا زوال بر آال، مشعلاین کمبود بیش از همه در بخش برق خود را نشاال می

ای از کاز طبیعی این کشااااور در عراق، عمال باعث از دساااات ر تن بخش قابل مالحظه

که میمی کازی  یاری از شااااودد  تامین برق عراق را  راهم آورد. بساااا نه  ند زمی توا

 .سوز هستندهای برق عراق کازنیروکاه

 برنامه وزارت نفت عراق

سماعیل، وزیر نفت عراق، شته  احساال عبدالجبار ا شنبه کذ شهریور(  00یک اوت  اول 

این کشااور تصاامیم دارد تولید  که ای با تلویزیوال دولتی "العراقیه" اعالم کرددر مصاااحبه

نفت خام خود را از پن، میلیوال بشااکه در روز در شاارایط کنونی، به روزانه هفت میلیوال 

 .بشکه ا زایش دهد

اکنوال نیز پس از عربستاال دومین کشور بزرگ صادرکننده نفت خام در سازماال عراق هم

شمار می شوراوپک به  صامی آید. ا زایش تولید نفت این ک درات نفت عراق را به تواند 

 .شش میلیوال بشکه در روز برساند
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ساله را برای اجرای پروژه های نفت و کاز این کشور وزیر نفت عراق یک بازه زمانی پن، 

 0200در نظر کر ته است. بر اساس تصمیم دولت عراق، این کشور باید حداک ر تا سال 

 .ی کامل برسدکاز و برق خود به خودکفای های تامینمیالدی در زمینه

 واردات از ایران

ضر عراق همچناال وابسته به واردات کاز و برق از ایراال است. همین موضوع  در حال حا

ناخشااانودی آمریکا را در پی داشاااته اسااات. عراق برای تامین نیازهای داخلی خود، از 

شاااده برای بینیهای پیشآمریکا درخواسااات کرده اسااات که این کشاااور را از مجازات

 .کاز و برق از ایراال معاف کند واردات

ها نیساااات. دولت ترام  اعالم کرده اساااات که حاضاااار به تمدید نامحدود این معا یت

 .های خرید کاز و برق از ایراال جریاال داردنهمین دوره معا یت عراق از مجازات اکنوالهم

فایی به خودک به همین دلیل عراق اعالم کرده است که نه تنها در بازه زمانی یاد شده

در تولید برق و کاز خواهد رسید، بلکه پیش از آال نیز با خرید کاز و برق از سایر کشورها، 

 .به خرید و واردات برق و کاز از ایراال پایاال خواهد داد

حمید حسینی، رئیس اتاق بازرکانی ایراال و عراق، اخیرا اعالم کرده بود که ایراال روزانه 

کند. ا زوال بر این، میزاال واردات کاز راق صاااادر میمگاوات برق به ع 0022تا  0022بین 

های میلیوال متر مکعا در روز اساات. عراق برای نیروکاه 01حدود  طبیعی عراق از ایراال

 .برق خود نیازمند واردات کاز طبیعی است

سال جاری   صادرات کاز و برق به عراق  (0202ایراال و عراق در ماه ژوئن  سر ادامه  بر 

 .نده به توا ق رسیدندبرای دو سال آی

 آمریکا گذاریسرمایه

وکوی خود با شبکه تلویزیوال "العراقیه" اعالم کرده احساال عبدالجبار اسماعیل در کفت

ضر  صد از پروژه 12بود که در حال حا شور اجرا در های ناظر بر تولید کاز طبیعی در این ک

 .اندشده

 ق با مقامات آمریکا، بردولت عرا شود که در مذاکرات بین مقاماتکفته می

 . کذاری کالال آمریکا در حوزه تولید نفت و کاز عراق توا ق شده استسرمایه

سااوزی، در عرصااه تولید کاز طبیعی ویژه عراق بر آال اساات تا با پایاال دادال به مشااعلبه

شترین میزاال  سیه، بی شد که عراق پس از رو سد. باید یادآور  نیز به خودکفایی کامل بر

 .ی را داردسوزمشعل

شااااود شاااارکت بزرگ آمریکایی شااااوروال اعالم کرده اساااات که حاضاااار به کفته می

کذاری کالال و همکاری با دولت عراق در زمینه اسااااتخرا  و تولید نفت و کاز ساااارمایه

کذاری عربستاال در طبیعی در این کشور است. از سوی دیگر، عراق خواستار سرمایه

 .صنایع نفت و کاز این کشور شده است
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ا زوال بر این، شرکت آلمانی زیمنس نیز 

اعالم کرده اسااات که با عراق در زمینه 

کاه جاد نیرو ید برق و ای ید تول جد های 

تامین  .همکاری خواهد کرد عراق برای 

باااه  0200بااارق خاااود تاااا سااااااال 

یه ما های کذاری در بخش انرژیساااار

د شوتجدیدپذیر نیاز دارد. تخمین زده می

 00ق بااه کااه میزاال نیاااز عراق بااه بر

سد دوره معا یت نهم عراق  .کیگاوات بر

شااده برای خرید و واردات کاز و برق از ایراال، ماه آینده به پایاال بینیهای پیشاز مجازات

پیدا  روز  رصاات داده بود تا برای کاز و برق ایراال جایگزین 002رسااد. آمریکا به عراق می

ال حاضر ممکن نیست، اما علی عالوی، کرچه ق ع واردات برق و کاز از ایراال در ح .کند

که این کشاااور ظرف کمتر از یک ساااال بخش اعظم  وزیر دارایی عراق، اخیرا اعالم کرد

 .وابستگی خود به کاز و برق ایراال را کاهش خواهد داد

 

 بندر بیروت چند هفته پس از انفجارهای مرگبار، دوباره آتش گرفت

 آتشسوزی در بندر بیروت
شهریور( در انباری  02سپتامبر   02شنبه سوزی بعد از ظهر پن،یورونیوز آتشبه کزارش 

شده در ورودی بندر روی داده که در آال  ستیک، روغن و برخی مواد دیگر نگهداری می
شنبه نیز مقداری سوزی هنوز مشخص نیست، اما ظاهرا  روز سهاست. علت این آتش

خسارات یا  میزاال از سوزی شده بود. هنوزآتشزباله در این مکاال به صورت جزئی دچار 
 ت.ین حادثه نیز خبری منتشر نشده استلفات احتمالی ا
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 سرپناهی هزاران پناهجو؛سومین شب بی
 آمادگی آلمان و فرانسه برای پذیرش کودکان موریا

00/29/0202 - 29:20 
 

یا از دیگر  کاه مور بال وقوع دو آتش سااااوزی در اردو به دن ناال  کار یو ظه  حا  لت م دو

کشااورهای عضااو اتحادیه اروپا خواسااته اساات تا موضااوع ساارنوشاات پناهجویاال را در 

ا اکنوال پس از آتش سااااوزی اخیر در این اولویت قرار دهد. بساااایاری از پناهجویاال موری

 .اردوکاه به همراه کودکانشاال حتی پتو و روانداز برای خواب شبانه ندارند

کیریاکوس میتسوتاکیس، نخست وزیر یوناال روز پنجشنبه در جریاال اجالس کشورهای 

اتحادیه اروپا باید شعار همبستگی را به یک »جنوب اروپا در جزیره کرس  رانسه کفت: 

یاساااات واقعی عمل همبسااااتگی تبدیل کند. ما باید بحراال مهاجرت را در کانوال ساااا

 «.مذاکراتماال قرار دهیم و بسیار مشخص تر سخن بگوییم

 موریا اردوکاه در پناهجویاال

 022هزار و  00آتش سااااوزی و تخریا اردوکاه موریا باعث شااااده اساااات که نزدیک به 
زده می شود که از این تعداد حدود چهار پناهجو دیگر سرپناهی نداشته باشند. تخمین 

 .هزار نفر کودک هستند
آنگال مرکل، صااادراعظم آلماال روز پنجشااانبه از ابتکار عمل برلین و پاریس برای پذیرش 
کودکاال سااااکن اردوکاه موریا ساااخن کفت. وی ابراز امیدواری کرد که دیگر کشاااورهای 

یرش پناهجویاال مشااااارکت کنند. عضااااو اتحادیه اروپا نیز مانند آلماال و  رانسااااه در پذ
صااادراعظم آلماال که کشاااورش ریاسااات دوره ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد ا زود که 
آتش سوزی اردوکاه موریا باید کشورهای عضو این اتحادیه را به سوی اتخاذ سیاست 

 .مشترک در زمینه پذیرش پناهجویاال سوق دهد
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 گزارش ویژه:

 لیس وگاثرات ویروس کرونا بر اقتصاد ان توجه به گزارش ویژه این ماه را با

برای آگاهی اعضاء محترم  اهش آثار زیان بار این ویروسکاقدامات آن کشور در 

-برابر این ویروس اختصاص داده گیری دولت بریتانیا دراتاق به چگونگی موضع

نخست وزیر آن کشور در  دستورواقع آخرین  به یک مورد آن که در آن هم ،ایم

 خوانیم:هم می مورد است که در پی با ینا

 خواندها را به دورکاری فرامیبوریس جانسون بریتانیایی

 شود. دولت برتیانیا قصد دارد با سختگیریتر میبه روز سنگین بر بریتانیا روز سایه کرونا

وزیر این کشااور، بیشااتر با مو  دوم پاندمی کرونا مقابله کند. بوریس جانسااوال، نخساات

  .شهرونداال را به دورکاری  راخوانده است

 وزیر انگلیسبوریس جانسوال، نخست

سپتامبر(  00شنبه اول مهر  قصد دارد امروز سه وزیر بریتانیا،بوریس جانسوال، نخست

نمایندکاال مجلس عوام و همچنین شهرونداال کشورش را در جریاال آخرین اقدامات برای 

 .مقابله با پاندمی کرونا قرار دهد

شهرونداال بریتانیا را به دورکاری  به کزارش نشریه "تلگراف"، جانسوال بر آال است تا

وزیر بریتانیا به نمایندکاال پارلماال هشدار داده است ، نخستبنا بر این کزارش  رابخواند.

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF/a-55014353
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های به مراتا تصمیم که اکر دولت اکنوال دست به اقدام نزد، در آینده مجبور خواهد شد

 .تری بگیردسختگیرانه

بوریس جانسوال پیشاپیش از تشدید اقدامات و تدابیر حفاظتی و بهداشتی برای مقابله 

ها از روز پنجشنبه این ها و رستوراالمیخانه ه است. قرار استبا پاندمی کرونا خبر داد

شا باز باشند. از آال کذشته مهماناال تنها از سر میزی که  02هفته تنها تا ساعت 

 .توانند نوشیدنی یا غذا سفارش دهنداند مینشسته

 

 
 زندنمیهای لندال پرنده پرخشی از خیاباالدر ب

جدید کرونا در بریتانیا با شااتابی چشاامگیر رو به ا زایش شاامار مبتالیاال تازه به ویروس 

تا چهار هزار مبتالی تازه شاااناساااایی  022کذاشاااته اسااات. هر روز بین ساااه هزار و 

دو برابر شااده  طی یک هفته کذشااته حدودا   شااوند. شاامار مبتالیاال به این ویروسمی

 .است

ین شکل ادامه یا ته وضعیت به هم اند، اکرکارشناساال بهداشت و درماال هشدار داده

بریتانیا در اواسط ماه اکتبر  و شمار مبتالیاال با همین سرعت بیشتر شود، ممکن است

 .مورد ابتالی تازه در روز سر و کار پیدا کند 02سال جاری با حدود 

کم برای زمانی زندکی عمومی را دساااات دولت بریتانیا با توجه به این روند قصااااد دارد

ها را به ها و رستوارالسه هفته( محدود کند و حتی شاید میخانه دو تا محدود  احتما   

هایی از شااامال شااارق انگلساااتاال، ایرلند شااامالی و ولز تع یلی محدود وادارد. بخش

 .ای روبرو هستنداکنوال با اقدامات سختگیرانههم
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 ها در بریتانیا با بحراال سختی روبرو هستندها و رستوراالمیخانه

ست:  دولت بریتانیا در هایی را که اقدامات تازه هیچکس چالش»این ارتباط اعالم کرده ا

کیرد، اما باید نهایت کم نمیدساات و یکایک شااهرونداال به همراه دارد هابرای شاارکت

 «.تالش را کرد تا نظام بهداشتی به ثبات  زم دست باید

شر کرده، تاطبق آخرین آماری که دانش  020بیش از  مجموعا  کنوال گاه جانز هاپکینز منت

هزار  00اند. بریتانیا با حدود هزار مبتال به ویروس جدید کرونا در بریتانیا شناسایی شده

 .باختگاال قرار دارد وتی در رتبه پنجم در جهاال از لحاظ شمار جاال
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