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 سخن ماه:

 

 

                                                             بازی با ارز و بورس ؟                                                                                     

 

 دکترامیرهوشنگ امینی

     

که اکنون ناگفته،  چند دهه ی اخیر، به نظر می رسد در اقتصاد کشور به حکم کارکرد

شده است  آشکار بیش از پیش برهمِه دست اندرکاران اموراقتصادی/اجتماعی کشور

به  به ویژه پس از دسککتورِی دولتی، شکککگ گیری نظاا اقتصککاِد متمرکزِ  آغاز که بعد از

ضرور و  به بیان روشن تر نسنجیده کگ ذخیره های ارزی و ریالی، و هزینه گرفتن غیر 

شد  ارزبدین سان آغاز اتالف منابع مالی  کشور، بی درنگ دانسته یا ندانسته بازی با

 یکی پس از ن اداره امور اقتصکککادی کشکککورکلی کارگزارا به طور که دولت های وقت و

صیه برخی مشاورا صول و ن ناآگاه ازدیگری به تو صادی  ا مبانی چگونگی اداره اموراقت

صرف نظر سانی که بی تردید   از برخوردار بودن از حداقگ دانش مربوط، جامعه های ان

مکرر کارگزاران  درر درگروی تجربه کاری الزا می باشککد، اما با وجود هشککدارهای مکر

اهش قدرت خرید پول ملی ک اداره امور اقتصادی بی توجه به آثار و پیامدهای ناشی از

شدن همه جانبه جامعه، به دالئگ نا معلوا اما  ایجاد فقر فراگیر فقیر )ریال( ، مبنی بر

با هدف و توجیه ایجاد فرصت های شغلی جدید ،الیحه های برنامه توسعه اقتصادی 

 از رعایت هرگونه اصکککول و منطر برنامه و و بودجه های سکککاالنه کگ کشکککور را به دور

ریزی تهیه و برای تصکککویب به قوه مقننه ارسکککال شکککد  جالب تر اینکه به طور بودجه 

تعدیگ ارقاا درخواسککککتی دولت که در الیحه های  نمونه قوه مقننه نیز به جای جرح و

بودجه پیشنهادی ساالنه کگ کشور بی توجه به منابع درآمدی ،به خالف روال معمول 

س بررسی و در در کلیه کشورها، صویب بودجه  شنهادی دولت را برای ت االنه ارقاا پی
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گوناگون فراهم  فزایش داده و به هر روی به صککورااداره کشککور کافین ندانسککته آن را  

کاهش قدرت  درنهایت کسککر بودجه و سککاز اسککتقراا، چال پول، افزایش نقدینگی و

 هر ریال شده است، و هم اکنون نیز به تصور امکان تثبیت قدرت خرید پول ملی )ریال(

می شکککود، غافگ از اینکه عرضکککه دالر ناشکککی از  چند اقداا به عرضکککه ارز در بازار از

دولت که به هیچ روی  در اختیار اسککتقراا یا فروش دارائی های سککرمایه یی ملی و

نمی دهد بلکه  ا قدرت خرید پول ملی را افزایش نه تنه متعلر به دولت نمی باشککککد

 موجب کاهش بیشتر آن خواهد شد   

اقتصککاد  بازی با بورس اوراق بهاءدار و عرضککه سککهاا برخی واحدهای دولتی که در   

بازار سککرمایه  متمرکز و دسککتوری دولتی از آغاز به گونه یی انتزاعی و نا مشککهود در

شی به مراتب باال تر و  سهاا واحدهای کال دولتی آن هم بااررز ضه  شد، با عر جاری 

هدف جمع آور که  های سککککرگردان وغیرواقعی و این عنوان  کاهش حجم  ی پول 

و سککبب ج ب بخشککی،  به گونه یی رسککمی مورد اقداا قرار گرفت، نقدینگی اسککت،

عمگ برای  نقدینگی شککککد، اما نه تنها از جریان خارد نشککککد بلکه در از البته بی اثر

ستفاده قرارگرفت ساالنه کگ کشور مورد ا توزیع و مصرف  که با پوشش کسر بودجه 

سبب با اثر مضاعف را افزایش قیمت های جاری  سرعت گردش پول،تشدید  ومجدد 

 خواهد شد  

بارها به مناسککبت های گوناگون به آن  باال و پائین رفتن راسککتین قیمت ارز که بارها و

این  زیرا عرضه  نه جز اشاره داشته اا تنها ناشی از تغییر نرخ قدرت خرید پول است و

ی نمی تواند ارزش برابری گا توجه به حجم نقدینحتی میلیاردی ارز در بازار سککرمایه ب

 تغییر دهد   روزند چ دست باال ریال بیش از

ز جحاصکککلی  بنابراین باید اطمینان داشکککت که ادامه بازی با ارز و بورس اوراق بهاء دار

صادی در پی نخواهد داشت، صور اینکه عرضه  درهم پاشی و ورشگستگی اقت زیرا ت

دولت)درصککککورت فراهم بودن امکان  اختیار درسککککهاا اراضککککی بایر یا اموال عمومی 

که است  سرابی دست نیافتنی  درت خرید پول ملی را افزایش دهد،ققانونی( بتواند 
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قتصککاد  متمرکز دولتی اسککت، که اپرداخته ذهنیت شکککگ گرفته در  سککاخته و صککرفا  

 حاصگ آن را همه شاهدیم 

عدیگ غیرقابگ بحث ت از تنها راه پیش گیری از کاهش بیشر قدرت خرید ریال صرف نظر

کلیه هزینه های غیر ضرور و خدماتی مندرد در قانون بودجه ساالنه کگ کشور و فعال 

اقداا در زمینه  لیت در زمینه های برخوردار از مزیت نسکککبی واکردن هرچه بیشکککتر فع

پنهان و واقعی سازی سطح زندگی ،پیش  های مسکن، خودرو ،یارانه های آشکار و

سکککبت های گوناگون ارها در همین خبرنامه وبه منابکه به شکککرجی آن مخرب از بروز 

 عنوان شد 

*****          

                                                                                                        

 اخبارکوتاه اتاق بازرگانی ایران و انگلیس

 اخبارکوتاه اقتصادی ایران و جهان 

     

 ایران وانگلیس برگزاری جلسه های ماهانه اتاق
 

 انگلیسجلسه ماهانه هیات مدیره اتاق ایران و برگزاری 

به روال ک بازرگانی ایران وانگلیس که بناجلسه ماهانه مهر ماه هیات مدیره اتاق مشتر

عدا حضور   گیبه دلشود تشکیگ و برگزار هر ماه معمول باید بعدازظهراولین سه شنبه 

 تشکیگ وهیات مدیره درتهران، و درقرنطینه بودن نواب رئیس  هیات مدیره اتاق  رئیس

 برگزارنشد 

 اتاق تخصصیبرگزاری جلسه ماهانه کمیسیون های 

ی ی ماهانهچهارمین جلسهوچهگ:برگزاری آنالین کمیسیون نفت و گاز وپتروشیمی-

با  27/7/1399 روز یکشنبه 16:00ساعت  رأسکمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی 

شرکت آقایان محمدرضا سرمدی، مهدی نوروزی، مهدی پناهی، رضا مهدوی، 
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حسینلو، مهران پارسیان، محمدرضا ور، هادی بافی، خداقلی حاجیمحمدحسن دیده

 به صورت مجازی برگزار گردید  ، دبیرکگ اتاق،احمدی و مهدی رضائی

نه نفت و گاز و حاضران به تبادل آخرین اخبار و اطالعات در زمی اابتد این جلسهدر

پتروشیمی پرداختند  آقای مهندس حاجی حسینلو توضیحاتی را در خصوص بخشنامه 

سازمان برنامه و بودجه برای حمایت از بخش خصوصی برای گرفتن تعدیگ نوسانات 

نرخ ارز در چندین ماه گ شته به اعضا ارائه دادند  سپس آقای مهندس سرمدی در 

واردات کاال و ثبت موارد مصرف کاال  زمینهگمرک در  خصوص قوانین جدید وزارت صمت و

های جدید وزارت صمت پس از ترخیص از گمرک خبر دادند  سایر اعضا نیز از سختگیری

مند بودند  در ادامه، آقای دکتر پناهی اطالعاتی را در خصوص واردات و صادرات گالیه

ا به خاطر شرایط اقتصادی بریتانی در تر شدن کسب ویزای کار و اشتغالدر خصوص آسان

 اعضا گ اشتند   اخفیاربریتانیا در

های جدید بانکی به تبادل نظر پرداختند، آقای مهندس  مسپس اعضا در خصوص تحری

های جدید بانکی در شرایط اقتصادی فعلی سخن تأثیر بودن این تحریمبافی از کم

ها دارای فع این تحریمهای جدید، رگفتند ولی به اعتقاد ایشان با وضع این تحریم

 بر خواهد بود  پیچیدگی و زمان

دبیر کمیسیون، گزارشی را در خصوص و نایب رئیس در پایان، آقای مهندس نوروزی 

 28که از تاریخ   Virtual Energy Export Conference یکنفرانس مجازی صادرات انرژ

کردند  مباحث اصلی این سمینار  به جلسه ارائهبرگزار شد،   2020اکتبر  1سپتامبر تا 

های بزرگ نفتی و ( توسط شرکتGreen Hydrogenدر خصوص تولید هیدروژن سبز )

در دریای شمال بود  همچنین  Decommissioningهای کاری در خصوص همچنین زمینه

گ اری در کشور های فعالیت و سرمایهها از کشورهای مختلف در خصوص زمینههیأت

 تی را ارائه کردند  م کور توضیحا

 پایان یافت  17:20جلسه در ساعت 
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روز  16:00ساعت رأس  جلسه ماهانه کمیسیون غ ا و دارو  دارو: ون غ ا وکمیسی-

ها مژده رضانیا و پگاه انتظار و آقایان علیرضا مناقبی، ، با حضور خانم7/7/1399دوشنبه 

رضائی، دبیرکگ اتاق، در محگ محمود توتونچیان، یاسر قاسمی، احمد سکوند و مهدی 

 دبیرخانه اتاق تشکیگ و برگزار شد 

طبر این جلسه،  در

اخبار روال معمول ابتدا 

اقتصادی روز در زمینه 

 نظرتبادل  غ ا و دارو

حاضران  سپس ،شد

به نوبت جلسه  در

اخبار حوزه کاری خود 

، درپی را مطرح کردند

به شرح گو  گفت و اهم موارد مورد شد و مشکالت موجود گفت و گو درباره مسایگ 

 شد درپی عنوان 

تا  13نمایشگاه اگروفود صحبت کردند که قرار است در تاریخ  دربارهآقای توتونچیان  -

مهر ماه برگزار شود، و شرکت سحر امسال نیز در این نمایشگاه غرفه خواهد  16

   داشت

برخی تولید  زمینه در العاده کشورآقای توتونچیان ضمن اشاره به ظرفیت فوق -

اظهار و      ذرت ،فرنگی، فلفگ، بادمجان سفید گوجه مانند: محصوالت کشاورزی 

 تولید می کند راخود آنها شرکت سحر برای تولید محصوالت  داشت که

حساب ای و مدت زمان تصفیههای زنجیرهها با فروشگاهدر رابطه با کار تولیدکننده -

 صورت گرفت ی مفصلی گووپولی با آنها گفت
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همچنین در رابطه با افزایش قیمت روزانه مواد اولیه و باال رفتن روزانه نرخ ارز که به  -

کند، گفت ترتیب تولید و واردات را دچار مشکگ کرده و محصول را غیرقابگ فروش می

 و گو شد 

 پایان یافت  18:00جلسه در ساعت  -

کمیسیون در این ماهانه  جلسه فن آوری های نوین:و  ، صنعتازرگانیبکمیسیون -

ها زهرا خانم شرکتبا  8/7/99شنبه روز سه 16:00ساعت رأس  ،جاریسال مهر ماه 

نقوی و سودا نژادی و آقایان علی نقیب، امیرحسین پژوهی، محمد اخوان جم، مهران 

نی، امین مقدا، علیرضا پارسیان، محمود توتونچیان، علی حمزه نژاد، پرویز شکرا

به صورت مجازی )آنالین( تشکیگ و برگزار دبیرکگ اتاق مهدی رضائی،  هشترودی و

 گردید 

های نوین آوریاخبار اقتصادی در زمینه بازرگانی، صنعت و فنابتدا ، جلسهطبر دستور 

اعضاء اخبار حوزه کاری خود  ، سپس هریک ازشد مبادله  به ویژه در ارتباط با انگلیس

 :را ارائه کردند  از جمله 

نژاد از تنظیم قراردادی بین ایران و ترکیه به منظور استفاده از آقای مهندس حمزه -

 مکانیزا تهاتر توسط بازرگانان خبر دادند 

ریخته فعلی حاکم در کشور اشاره کردند و همآقای مهندس نقیب به بوروکراسی به -

 وکاردانستند  آن را معضگ بزرگی بر سر راه کسب

های حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی رابطه با بستهآقای مهندس پژوهی در  -

ها بیشتر به صادرکنندگان بزرگ صحبت کردند و آقای شکرانی افزودند که این بسته

 شود مربوط می

در ادامه آقای مهندس پژوهی پیشنهاد کردند که برای افزایش بار علمی کمیسیون، 

دیگر برگزار شود، و این  هایهای مربوط در اتاقجلسات مشترکی با   کمیسیون

 پیشنهاد مورد استقبال اعضا قرار گرفت 
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در پایان، آقای شکرانی پیشنهاد دادند که جلسه آینده به صورت حضوری برگزار شود، 

و با موافقت اعضا، قرار بر این شد که در صورت امکان جلسه آینده در اتاق تهران برگزار 

  شود 

، روز 14:00سیون عضویت در مهر ماه، راس ساعت جلسه ماهانه کمیکمیسیون عضویت: -

با حضور، آقایان دکتر امینی رئیس کمیسیون، مهندس علی حمزه  08/07/1399سه شنبه 

 نژاد و مهدی رضائی دبیر کگ اتاق تشکیگ و بر گزار شد 

در این جلسککه بعد از بررسککی درخواسککت های تمدید عضککویت و موافقت با آنها درخواسککت 

ت بررسکی و درخواسکت عضکویت شکرکت بهسکازان مدرن به مدیریت آقای های جدید عضکوی

رضککا حسککین صککباغیان، شککرکت آرایشککی و بهداشککتی جاا مارال قرن به مدیریت آقای علی 

از بررسککی مورد تایید  فامیلی، پسد همچنین درخواسککت عضککویت آقای امی پروی ورزقانی، و

 پایان پ یرفت 15:00جلسه راس ساعت  قرار گرفت 

 

 ن:اخبارکوتاه اقتصادی ایرا

 

 خوردها دالر پول ایران در عراق خاک میمیلیارد

که عراق بدهی صککککادرات گاز را اسککککت وزیر نفت گالیه کرده به گزارش دویچه وله 

صادرکنندگان فرآوردهپرداخت نمی معادل چهار تا پنج  گویدهای نفتی میکند  اتحادیه 

که به دلیگ تحریم قابگ برداشککککت  میلیارد دالر پول به بانک مرکزی عراق واریز شککککده

 .نیست

میلیارد  ۵حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردهای نفتی، از رسوب 

ه اسککککت دهد  او  به خبرگزاری ایرنا گفتدالر پول ایران در بانک مرکزی عراق خبر می

کند، اما به دلیگ دولت عراق پول را به شکککککگ دینار به بانک مرکزی واریز می»: که

ای برای انتقال آن پول به کشکککور وجود ندارد و براین ها و مباحث بانکی، شکککیوهتحریم

 «اساس چهار تا پنج میلیارد دالر در حساب بانک مرکزی عراق رسوب کرده است
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ب بادالتی غیررسککککمی و ث جارت بین ایران و عراق، م که تت ت نشکککککده نیز وجود دارد 

نده می شککککود  ترکیه، چین و هند بزرگترین رقبای ایران در صکککککادرات چمدانیت خوا

غیرنفتی به این کشککور هسککتند  حمید حسککینی بدون ناا بردن از این شککیوه، اعالا 

تواند پول اقالا صککادراتی به عراق را به کشککور وارد کند کرده که بخش خصککوصککی می

 .و بغداد برای انتقال پول برق و گاز صادراتی، باید طبر قرارداد عمگ کنند اما تهران

حسککککینی اعالا کرده که مبادالت تجاری با دولت مرکزی عراق به دلیگ اعتراضککککات و 

ناآرامی موجود در این کشکککور، کاهش یافته اما داد و سکککتد با اقلیم کردسکککتان ادامه 

ات به عراق انجاا شده که در مهر و آبان ماه هشت میلیارد دالر صادر 10طی »دارد: 

 «.کاهش داشته اما در آذر و دی با افزایش همراه شد

دو روز قبکگ، وزیر نفکت ایران خبر داده بود ککه عراق برای گکاز دریکافتی ایران، پولی 

کند  بیژن زنگنه عنوان کرد که به دالیگ فنی صککککادرات گاز ایران به عراق پرداخت نمی

عراق دو »دریافت پول گاز صادراتی از یک سال قبگ وجود دارد:  کم شده ولی مشکگ

 «.تواند پول بدهدها نمیمیلیارد دالر بدهی دارد اما به خاطر تحریم

https://www.dw.com/fa-ir/%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF/a-52187789
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اما حسینی که رییس اتاق مشترک ایران و عراق نیز هست، در توضیح سخنان زنگنه 

سانه ست: به ر صادرات گاز را به موقع پردعراقی«ها گفته ا اخت و به حساب ها پول 

ریزند  اما بانک مرکزی به دلیگ تحریم امکان برداشت این پول را بانک مرکی عراق می

او افزوده که قرار بود برای حگ این مشکگ درآمد حاصگ از صادرات گاز به عراق  «ندارد 

 .در چرخه ارزی و واردات کاال تسویه شود که چنین نشده است

عراق با وجود منابع نفتی عظیمی که دارد، به : عراق؛ همسااایه و مرااتری مه 

دلیگ مصرف بسیار باالی برق در فصگ تابستان، برای جبران کسری برق، از ایرن گاز 

برای حگ این مشکککککگ درآمد  کند  حسککککینی گفته که قرار بودطبیعی و برق وارد می

شود:  سویه  صادرات گاز به عراق در چرخه ارزی با و واردات کاال ت صگ از  اما هنوز »حا

 «.این اتفاق رخ نداده است

، عراق یک یک سکککاز و کار مالی ویژه برای تداوا خرید برق و گاز از 2019در ماه ژوییه 

ستد با تهران را با وجود تحریمایران راه های آمریکا را ممکن اندازی کرد که ادامه داد و 

ن را به دینار به حسابی هزینه واردات گاز و برق از ایرا ساخت  با این شیوه، عراقمی

تواند اما ایران حر برداشت از آن را ندارد و تنها می ریزد می در بانک تجارت این کشور

  .از موجودی مربوطه برای خرید دارو و مواد خوراکی استفاده کند

به عمگ  96اما در سککال  امضککا شککد 1390قرارداد صککادرات گاز ایران به عراق در سککال 

میلیون مترمکعب گاز به عراق صککککادر 2۵تا  20رار ایران باید روزانه درآمد  طبر این ق

این  9۴های المنصوره و الصدر در بغداد تامین شود  در سال کرد تا سوخت نیروگاهمی

 .میزان با صدور گاز به بصره افزایش یافت

در گزارشککی کککه گمککرک ایککران از آمککار مقککدماتی تجککارت خککارجی در هشککت ماهککه 

تککرین کشککورها در منظومککه نتشککر کککرده، عککراق یکککی از مهمم 98نخسککت سککال 

تجککارت خککارجی ایککران بککه ویککژه در دوران تحککریم معرفککی شککده اسککت  ایککن گککزارش 

درصکککدی صکککادرات غیرنفتکککی ایکککران بکککه عکککراق از آغکککاز 1۵بکککا یکککادآوری ککککاهش 

هککای ایککن کشککور، خواسککتار یککافتن راهکارهککایی چنککد بعککدی شککده بککود  ناآرامی
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تفاده از عککراق بککه عنککوان مسککیر ترانزیککت کاالهککای ایرانککی، تولیککد مشککترک، اسکک

افککزایش صککادرات بککه اقلککیم کردسککتان، تککوازن بخشککی بککه تککراز تجککاری و حمایککت 

 .ای از صادرکنندگان از جمله این پیشنهادها بودنددیپلماتیک و رسانه

 میلیون تومان رسید 16قیمت سکه در بازار آزاد ایران به باالی 

با افزایش نرخ دالر در بازار 

ایران، قیمت سکه تماا بهار 

آزادی )طرح جدید( در 

 20معامالت امروز)یکشنبه 

مهرماه( در بازار آزاد تهران 

هزار  ۵0میلیون و  16به 

 است تومان رسیده 

 8همچنین قیمت نیم سکه 

هزار تومان  ۵00میلیون و 

 .اعالا شده است

افزایش قیمت بود و نرخ دالر آمریکا در بازار آزاد به سی و دو بازار ارز امروز هم شاهد 

 رسید  هزار تومان

 گیری سقوط ارزش ریالاحتمال شتاب

بینی المللی پول سککقوط چشککمگیر ذخایر ارزی ایران را پیشدر حالی که صککندوق بین

گوید مجموع صککککادرات نفتی و غیرنفتی کرده، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین می

 .میلیارد دالر کمتر از مصارف 1۵رسد: میلیارد دالر می 3۵ور در سال جاری به کش

گوید مجموع صککادرات نفتی مجیدرضککا حریرچی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین می

ترین جویانهصککرفه»میلیارد دالر برسککد که در  3۵و غیرنفتی کشککور در سککال جاری به 

کشککککور اسککککت  خبرگزاری ایلنا به نقگ از او  میلیارد دالر کمتر از مصککککارف 1۵« حالت
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میلیارد دالر خواهد  ۵نویسد که در سال جاری صادرات نفت ایران در بهترین حالت می

 .بود

سال گ شته دولت ایران  سازمان برنامه و بودجه، درآمد  قبال محمدباقر نوبخت رئیس 

رقم تنها مربوط به درآمد میلیارد دالر عنوان کرده بود  البته، این  9از صککککادرات نفت را 

سال  ساس بودجه  صادرات نفت بر ا شرکت ملی نفت ایران از  ست، نه  98دولت و  ا

 .ارزش کگ صادرات نفت کشور

هزار بشکککه روزانه صککادرات نفت  6۵0بر اسککاس آمارهای اوپک، ایران پارسککال حدود 

ی هر بشکککککه نفت، درآمد جمهور  دالری 60خاا داشککککت و با توجه به قیمت حدود 

 .میلیارد دالر بوده است 1۴اسالمی از صادرات نفت باالی 

گوید کگ درآمد صادرات نفت و محصوالت نفتی ایران از جمله بنزین، گازوئیگ، اوپک می

میلیارد دالر بوده  19نفت کوره و نفت سککفید در سککال گ شککته میالدی کمی بیش از 

 .است

هم نفت و محصککوالت نفتی از کگ میلیارد دالر بود و سکک 60این رقم باالی  2018سککال 

درصکککد  اکنون نه تنها صکککادرات نفتی، بلکه صکککادرات غیرنفتی این  60 صکککادرات ایران

 .به شدت سقوط کرده است کشور

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84/a-55169057
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 13.۵بر اساس آمارهای گمرکی، ایران در شش ماه ابتدایی سال جاری خورشیدی، 

 3۵پارسککال  مشککابه میلیارد دالر صککادرات غیرنفتی داشککته اسککت که نسککبت به مدت

دهد  البته ایران برای اولین بار صادرات بنزین را نیز در لیست درصد کاهش نشان می

های مهدی میراشککرفی و جالب اینکه بر اسککاس گفته  قرار داده« صککادرات غیرنفتی»

بوده « بنزین در صککککدر کاالهای صککککادراتی غیرنفتی کشککککور»رئیس کگ گمرک ایران، 

 .است

که ایران در نیمه اول سکککال چه میزان بنزین صکککادر کرده، اما میراشکککرفی دقیقا نگفته 

میلیون  700دهند که این رقم نزدیک در بهار سککال جاری نشککان می آمارهای گمرکی

 .داشته است  درصدی در کگ صادرات غیرنفتی 12دالر بوده و سهمی نزدیک به 

، صادرات غیرنفتی بدین ترتیب، اگر بنزین را از سبد صادرات غیرنفتی ایران ح ف کنیم

 .تقریبا نصف شده است 1399کشور در نیمه اول سال 

 صادرات بنزین

صادرات بنزین ایران امری سال با  احتماال  سالمی اوایگ پار ست  جمهوری ا مقطعی ا

 .اندازی کامگ پاالیشگاه خلیج فارس، صادرات بنزین را آغاز کردراه

، مصککرف بنزین «گلوبال انرژی گرولفکتز »بر اسککاس آمارهای شککرکت مشککاوره انرژی 

در ایران به خاطر شککیوع کرونا به شککدت کاهش پیدا کرده و در نیمه اول سککال جاری 

 .هزار بشکه بوده است 1۵0خورشیدی، میزان بنزین مازاد تولید، روزانه تقریبا 

هزار بشکککه  170تقریبا  گوید ایران در بهار و تابسککتان به طور متوسککط این گزارش می

 .هزار بشکه بود 30رات بنزین داشته، در حالی که این رقم در زمستان پارسال صاد

بینی کرده که تولید مازاد بنزین ایران در پاییز به حد پیش« فکتز گلوبال انرژی گرول»

 .هزار بشکه باشد ۵0صفر کاهش یابد و در زمستان سال جاری نیز تنها 

 .ایران از صادرات بنزین دائمی باشد رود درآمدهای چشمگیربدین ترتیب انتظار نمی
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گوید احتماال متوسککککط صککککادرات روزانه بنزین ایران در سککککال جاری این گزارش می

هزار بشکه باشد که نسبت به پارسال سه برابر خواهد شد،  11۵خورشیدی حدود 

 .هزار بشکه افت خواهد کرد 60اما سال آینده این رقم به 

سال روزانه حدود  شکه نفت و میعانات گازی 2.2ایران پار پاالیش کرده بود و  میلیون ب

 .هزار بشکه مصرف داخلی بنزین داشت 6۵0

 خالی شدن کیسه ذخایر ارزی

در  های رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، نیاز کشککور به ارز در سککال جاری،بنابر گفته

 .میلیارد دالر خواهد بود ۵0«ترین حالتجویانهصرفه»

فرا که صکککادرات روزانه نفت ایران ی پول بهار امسکککال با این پیشالمللصکککندوق بین

میلیارد دالر  ۴6بینی کرده بود که کگ صادرات این کشور هزار بشکه باشد، پیش ۵00

بینی، تراز میلیارد دالر باشککککد  بدین ترتیب و بر اسککککاس این پیش 6۴.6و واردات آن 

 19تالف صککککادرات و واردات تقریبا تجاری ایران برای اولین بار منفی خواهد شککککد و اخ

 .میلیارد دالر خواهد بود

صادرات ایراناظهارات حریرچی اما نشان می  سیار کمتر از پیش دهد  صندوق ب بینی 

المللی گزارش المللی پول خواهد بود  قرار اسککککت تا دو هفته دیگر این نهاد بینبی

فت چشکککمگیر صکککادرات نفت و جدیدی در رابطه با ایران منتشکککر کند، اما با توجه به ا

درصککککدی صککککادرات غیرنفتی ایران )حتی با احتسککککاب بنزین(، احتماال  3۵کاهش 

المللی پول از تجارت خارجی کشکور تغییرات اسکاسکی خواهد بینی صکندوق بینپیش

 .داشت

میلیارد  20بینی کرده بود ذخایر ارزی ایران در سال جاری حدود صندوق همچنین پیش

 .میلیارد دالر سقوط کند 69میلیارد دالر برسد و سال آینده به  8۵به دالر افت کند و 

بخش اعظم ذخایر ارزی ایران، چنانچه اخیرا رئیس بانک مرکزی ایران اشککککاره کرد، در 

سککال  1۵خارد مسککدود شککده اسککت  عبدالناصککر همتی قبال نیز گفته بود ایران طی 

رز کرده تا جلو افت ارزش ریال را میلیارد دالر به بازار تزریر ا 18گ شککککته، سککککاالنه 
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با چنین حجمی از تزریر ارز، نه تنها موفر  بگیرد این در حالی اسککککت که بان مرکزی

هزار  16تومان به  700سکککال گ شکککته از  1۵به این کار نشکککده بلکه بهای دالر طی 

 .هزار تومان جهش کرد 30به   تومان رسید و امسال

تنها حفظ ارزش ریال شکککبیه معجزه اسکککت، بلکه اکنون با ته کشکککیدن ذخایر ارزی نه 

 .گیری قیمت ارز نیز وجود داردانتظار شتاب در اود

، «وجود حباب در بازار»های گ شته را به گیری نرخ ارز طی ماهعبدالناصر همتی، اود

دهند و غیره نسککبت داده، اما شککواهد نشککان می« داللها»، «هااثرات روانی تحریم»

ترین علت سکککقوط زی و ناتوانی دولت در تزریر ارز به بازار، مهمسکککقوط درآمدهای ار

گیری این گیری نقدینگی نیز نقش اسکککاسکککی در شککککگارزش ریال اسکککت  البته، اود

 .وضعیت دارد

دهند حجم نقدینگی در ایران در پایان سکککال آخرین آمارهای بانک مرکزی نشکککان می

 31د که نسبت به سال قبگ آن تریلیون تومان رسی 2۵00گ شته خورشیدی به حدود 

گوید نقدینگی در سککال جاری می درصککد رشککد داشککته اسککت  رئیس کگ بانک مرکزی

شته است  بدین ترتیب حجم نقدینگی در کشور هم اکنون به  1۵رشدی  درصدی دا

 .تریلیون تومان رسیده است 2900حدود 

ریلیون ت ۴70ابتدای ریاسکککت جمهوری حسکککن روحانی، حجم نقدینگی کشکککور حدود 

 .تومان بود

 شورای رقابت افزایش قیمت بلیت هواپیما را متوقف کرد

شورای رقابت تا بررسی وضعیت کنونی حمگ و نقگ هوایی، هرگونه افزایش قیمت 

 .را متوقف و درخواست کرد نرخ نامه جدید عملیاتی نشودبلیت هواپیما 

به نقگ از باشگاه خبرنگاران، رضا شیوا رئیس شورای رقابت خبرگزاری مهربه گزارش 

در خصوص متوقف شدن افزایش قیمت بلیت هواپیما، گفت: در جلسه روز گ شته 

 .شد گو ایش قیمت بلیت هواپیما بحث و گفت وشورای رقابت درباره افز

https://www.mehrnews.com/news/5045691/شورای-رقابت-افزایش-قیمت-بلیت-هواپیما-را-متوقف-کرد
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
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این مقاا مسئول با بیان اینکه نباید قیمت بلیت هواپیما افزایش پیدا کند، ادامه داد: در 

ها هیچ جلسه روز گ شته با رئیس انجمن هواپیمایی کشور نیز گفت و گو کردیم، آن

 .مجوزی برای افزایش قیمت بلیت هواپیما نداشتند

رقابت رئیس شورای 

بیان کرد: شورای 

رقابت تا بررسی 

وضعیت کنونی حمگ و 

نقگ هوایی، هر گونه 

افزایش قیمت بلیت 

هواپیما را متوقف و 

درخواست کرد نرخ 

نامه جدید عملیاتی 

 .نشود و اکنون شورای رقابت در حال بررسی قیمت هاست

تی کرده شیوا گفت: در گ شته هم در مورد وضعیت حمگ و نقگ هوایی کشور مطالعا

بودیم و برای خطوط هوایی که رقابتی هستند سقف و کف قیمتی تعیین کردیم و برای 

به زودی دستورالعمگ نحوه همکاری  .برخی از خطوط فقط سقف قیمتی در نظر گرفتیم

 .کنیمهای هواپیمایی را اعالا میبا انجمن شرکت

عیین قیمت بلیت رئیس شورای رقابت بیان کرد: وظیفه انجمن هواپیمایی کشور ت

هواپیما نیست و تا ابالغ دستورالعمگ جدید شورا رقابت هرگونه افزایش قیمت بلیت 

 خطوط هوایی باید متوقف شود

 

 تن کاالی غیرنفتی به عمان ۵۵0صادرات 

تن کاالی غیرنفتی از  ۵۵0از صادرات  فرماندار شهرسان سیریک در استان هرمزگان

 .این بندر به مقصد کشور عمان خبر داد
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میلیارد دالر است و شامگ میوه، تره  6۴احمد جمالدینی گفته که ارزش این محموله 

 .بار، آب معدنی، خشکبار، حبوبات، انواع کنسرو و کاه است

 

 

در به عمان صادر می به گفته او این پنجمین محموله ای است که از طریر این بن

  شود

 

 نفر رسید ۲۵1کرور روزانه به رق   باختگان کرونا درشمار جان

مهکککر( بکککه  20روز اخیکککر)در شکککبانه باختگکککان ناشکککی از کرونکککا در کشکککورشکککمار جان

یکککک مقکککاا بیمارسکککتانی در تهکککران  زمکککاننفکککر رسکککید  هم 2۵1سکککابقه رقکککم بی

های هشککدار داد بککا ادامککه وضککعیت فعلککی، شککمار قربانیککان کرونککا بککه تعککداد کشککته

 .جنگ ایران و عراق خواهد رسید

سکککیما سکککادات الری، سکککخنگوی وزارت بهداشکککت، روز یکشکککنبه اعکککالا ککککرد در 

یککب آمککار نفککر بککر اثککر ابککتال بککه کرونککا جککان باختنککد و بککدین ترت 2۵1روز گ شککته شککبانه

 نفر رسید  ۵۴۴هزار و  28رسمی قربانیان کرونا به 
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نفککر بککود کککه دو بککار،  23۵هککای روزانککه پککیش از ایککن بککاالترین آمککار رسککمی فوتی

 هفتم مرداد و چهارده مهر، اعالا شد 

از  19سککخنگوی وزارت بهداشککت همچنککین اعککالا کککرد مجمککوع مبتالیککان بککه کوویککد

هککزار تککن رسککیده امککا شککمار زیککادی از آنککان بهبککود ابتککدا تککا امککروز بککه بککیش از پانصککد 

نفکککر در وضکککعیت شکککدید ایکککن بیمکککاری  ۴82یافتنکککد و در حکککال حاضکککر چهکککار هکککزار و 

 هستند 

اسکککتان در وضکککعیت قرمکککز و چهکککار اسکککتان در وضکککعیت  26همچنکککین بکککه گفتکککه او، 

 هشدار قرار دارند 

هشککدار  در تهککران،« سککینا»پور، ریککیس بیمارسککتان از سککوی دیگککر محمککد طالککب

باختگککان شککمار داد بککا ادامککه وضککعیت فعلککی شککیوع ویککروس کرونککا و افککزایش جان

های جنککگ ایککران و عککراق خواهککد هککای ایککن بیمککاری احتمککاال بککه آمککار کشککتهفوتی

 رسید 

وگوی تلویزیککونی اشککاره کککرد: مهرمککاه در یککک گفککت 19پور شککامگاه شککنبه طالککب

بیمارسککتان پککر شککده و آمککار مبتالیککان رو  یویسککیهککای عککادی و آیهمککه تخت»

 «توان پ یرش بیماران جدید را نداریم  به افزایش است  بیشتر از این،

هککا بککه همککین شکککگ ادامککه یابککد، شککاید او در ادامککه هشککدار داد اگککر رونککد فوتی

 شدگان جنگ ایران و عراق برسد باختگان به تعداد کشتهمیزان جان

سککاله شککدگان جنککگ هشتیککران شککمار کشتهبککر اسککاس آمککار رسککمی دولککت ا

 هزار تن بود  196بیش از 

هککای جمهککوری اسککالمی دربککاره شککماری از کارشناسککان و همچنککین برخککی مقاا

 اند های ناشی از کرونا تردیدهایی جدی مطرح کردهآمار واقعی فوتی

هایی بککه مککدت دو هفتککه بککرای جلککوگیری از گسککترش کرونککا در تهککران محککدودیت

 است  وضع شده



 
 

  
 

 1399ماه  مهرویژه  106خبرنامه شماره     

 
 گزارش ویژه جهان و ایران اخبارکوتا ه اقتصادی ایران و انگلیس و بریتانیا و اخبار کوتاه اتاق های ایران و سخن ماه،فهرست مطالب:  

 

18 
 

هککای میککزان رعایککت پروتکگ»گویککد: معککاون وزارت بهداشککت، می علیرضککا رییسککی،

 ۴2امککا االن میککزان رعایککت بککه  درصککد رسککید، 76بهداشککتی اواخککر فککروردین تککا مککرز 

 «درصد رسیده است 

های مصکککککوب دولکککککت بکککککرای متخلفکککککان بکککککه گفتکککککه او، قکککککرار اسکککککت جریمکککککه

ان تهککران اجککرا شککود و پککس از رفککع های بهداشککتی فعککال تنهککا در اسککتدسککتورالعمگ

 ها به اجرا در بیاید نقایص در سایر استان

 هایی درباره کمبود ماسک منتشر شده است از سوی دیگر، گزارش

ها در داروخانککه گویککد توزیککع ماسکککمی محمدرضککا دری، دبیککر انجمککن داروسککازان،

 گیرد صورت می« محدود»و « چکانیبه صورت قطره»

زان ابکککتالی ککککادر درمکککان بکککه ایکککن بیمکککاری نیکککز همچنکککان در حکککال زمکککان ، میکککهم

  افزایش است 

گویککد می معککاون درمککان سککتاد مقابلککه بککا کرونککا در کالنشککهر تهککران، نککادر تککوکلی،

ها و مراکککز درمککانی ایککن اسککتان بککه درصککد از کککادر درمککان بیمارسککتان 17تککاکنون 

 اند مبتال شده 19-کووید

های کککککاهش درآمککککد و افککککزایش هزینککککه»و « ابککککتالافککککزایش »، «فرسککککودگی»او 

 را از جمله دیگر مشکالت مراکز و کادر درمانی عنوان کرد « هابیمارستان

تشککدید بحککران کرونککا در پایتخککت ایککران همچنککان ادامککه دارد، بککه طککوری کککه ریککیس 

ومیککر کشککور مربککوط بککه از آمککار مرگ« نیمککی»دانشککگاه علککوا پزشکککی ایککران گفتککه 

  است  استان تهران

  :خبار کوتاه اقتصادی جهانا

 

 شویی در آلمانسابقه موارد مرکوک به پولافزایش بی

های مالی و شکککویی به یکی از مشککککالت بزرگ نهادهای نظارت بر تراکنشپدیده پول

تامین مالی تروریسککم در آلمان تبدیگ شککده اسککت  بر اسککاس گزارش تواحد اطالعات 
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درصد افزایش یافته  ۵0شویی در آلمان در سال گ شته مالیت موارد مشکوک به پول

 .است

 

شککویی در آلمان به شککمار های اصککلی پدیده پولخرید و فروش امالک یکی از عرصککه

ای از گزارش تواحد اطالعات اشککپیگگت، چال برلین، به نسککخهآید  روزنامه تتاگسمی

دسکککت یافته اسکککت  در این گزارش آمده اسکککت که موارد  2019مالیت درباره سکککال 

درصدی برخوردار بوده  ۵0ز رشدی شویی در آلمان در سال گ شته امشکوک به پول

 .است

جایی غیرقانونی های مالی مشککککوک به جابههای ثبت شکککده درباره تراکنشگزارش

هزار  11۴بیش از  2019شویی حکایت از آن دارد که در آلمان در سال پول و پدیده پول

  .شویی صورت گرفته استمورد مشکوک به پول

های مالی مشککککوک در این کشکککور در سکککال از سکککوی دیگر، مجموعه موارد تراکنش

شویی هزار مورد اعالا شده است  چنین افزایشی در موارد پول 3۵۵گ شته میالدی 

 .سابقه بوده استو تامین مالی تروریسم در آلمان بی

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/a-54610834
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 خرید امالک

بیشککککترین بخش ، 2018در گزارش تواحد اطالعات مالیت آمده اسککککت که در سککککال 

البته شده است  شویی به معامالت ملکی مربوط میمربوط به موارد مشکوک به پول

 .هنوز در دست نیست 2019آمار مربوط به خرید و فروش مشکوک امالک در سال 

 

های مسککئوالن نظارت بر داد و سککتدهای مالی مشکککوک همین گزارش به دشککواری

 .است برای کشف و اثبات چنین معامالتی اشاره کرده

های بزهکار در آلمان از طریر خرید و فروش امالک اقداا به شکککود که طایفهگفته می

کنند  کریسککککتوف شککککولته، رئیس تواحد اطالعات مالیت به خبرنگار شککککویی میپول

آمادگی الزا برای کشف  اشپیگگت گفته ست که در آلمان، ماموران شناخت وتتاگس

 .دارندهایی را نو خنثی کردن چنین فعالیت

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/a-54610834
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سیاری از گروه ست که ب شده ا ضوع باعث آن  شویی های بزهکار برای پولهمین مو

 .به آلمان مراجعه کنند

گزارش تواحد اطالعات مالیت حکایت از آن دارد :شوییسه  بخش مالی در پول

ها و ویژه بانکهای مالی و بهشککککویی با اسککککتفاده از سککککامانهکه بخش اعظم پول

 .گیردصورت می موسسات خدمات مالی

شویی ها و موسسات خدمات مالی در آلمان را از پدیده پولهمین گزارش سهم بانک

شکککویی به سکککایر زند  مابقی موارد مشککککوک به پولدرصکککد تخمین می 98در حدود 

 .گرددهای امالک برمیخدمات و از جمله دفاتر ثبت اسناد، وکال و صاحبان بنگاه

ها نیز در امر رد و بدل کردن غیرقانونی پول در آلمان ارخانهافزون بر آن، کازینوها و قم

 .کنندنقش ایفا می

شهر کلن قرار دارد  این مرکز بخشی از ادارات  دفتر مرکزی تواحد اطالعات مالیت در 

کند  وظیفه اصککلی این فدرال آلمان اسککت و زیر نظارت گمرک این کشککور فعالیت می

 .مالی تروریسم است شویی و تامینمرکز مقابله با پول

 کندآلمان با صدور تسلیحات از ناوگان پهپادی ترکیه پرتیبانی می

میالدی در  2018تا  2009های وزارت اقتصککککاد آلمان اعالا کرد که در فاصککککله سککککال

مجوز صککککدور کاال و قطعات یدکی به منظور تشکککککیگ ناوگان هواپیماهای  33مجموع 

 .های آلمانی صادر شده استبدون سرنشین ترکیه، برای شرکت

اوت( وزارت اقتصککاد آلمان در پاسککخ به درخواسککت گروه  2۴شککهریور ) 3روز دوشککنبه 

شتیبانی شرکت سلیحاتی آلمان در توسعپارلمانی حزب چپ این کشور از پ ه های ت

  .ناوگان هواپیماهای بدون سرنشین ترکیه خبر داد

میالدی  2018تا  2009های در اعالمیه وزارت اقتصکککاد آلمان آمده اسکککت که در سکککال

سلیحاتی در ارتباط  33دولت فدرال در مجموع  صدور کاال و قطعات یدکی ت مجوز برای 

  .با توسعه ناوگان پهپادی در ترکیه صادر کرده است



 
 

  
 

 1399ماه  مهرویژه  106خبرنامه شماره     

 
 گزارش ویژه جهان و ایران اخبارکوتا ه اقتصادی ایران و انگلیس و بریتانیا و اخبار کوتاه اتاق های ایران و سخن ماه،فهرست مطالب:  

 

22 
 

میلیون یورو  13آلمان در این گزارش میزان صکککادرات این کاالها را حدود  وزارت اقتصکککاد

  .اعالا کرده است

میالدی  2019پس از ورود نیروهای ترکیه به مناطر شککمالی سککوریه در اکتبر سککال 

سلیحات نظامی  صدور بخشی از ت صمیم گرفت تا  )حدود ده ماه پیش( دولت آلمان ت

تجهیزات   ها واما این محدودیت فقط شامگ سالح  این کشور به ترکیه را متوقف کند 

  .شوندنظامی ترکیه می شود که در سوریه به کار گرفته می

سالح صادرات  ستار توقف کامگ  ست  حزب چپ آلمان اما خوا های آلمانی به ترکیه ا

های نظامی که دولت آلمان پس ورود ترکیه به خاک سککوریه به نظر این حزب محموله

 .ها را تصویب کرده، قابگ استفاده در سوریه نیز هستندمجوز صادرات آن

المللی خواند  آنگال آلمان عملیات نظامی ترکیه در خاک سککککوریه را نقا قوانین بین

ای که اکتبر سال گ شته در پارلمان این کشور مطرح لمان در بیانیهمرکگ، صدراعظم آ

شد عملیات نظامی ترکیه را تیک اتفاق ناگوار از دید بشردوستانه، با پیامدهای مهم 

صادرات سالح به ترکیه در این زمان متوقف شده  ژئوپلیتیکیت توصیف کرد و گفت که 

ست ستمداران آلمانی  .ا سیا ستار لغو این در پی آن تعدادی از  از احزاب مختلف خوا

  .تصمیم و ادامه صادرات نظامی آلمان به ترکیه شدند

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF/a-54678715
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از وسعت ناوگان هواپیماهای بدون سرنشین ترکیه اطالعی در دست نیست  اما به 

گفته مقامات نظامی ترکیه، نیروهای مسلح این کشور از هواپیماهای بدون سرنشین 

 .کنندملیات جنگی استفاده میگوناگونی برای پروازهای تجسسی و ع

 و Bayraktar TB2 عالوه برآن نظامیان ترکیه هواپیماهای بدون سککککرنشککککین جنگی

Anka گیرند  طبر اعالا شککرکت توسککعه هواپیماهای بدون سککرنشککین را به کار می

تبایراکتارت مسککتقر در اسککتانبول، ارتش ترکیه، ژاندارمری و پلیس این کشککور در حال 

 .را در اختیار دارند TB2 عدد از 110حاضر حدود 

هزار یورو  600میلیون و  31حجم صادرات تسلیحاتی آلمان به ترکیه در سال گ شته 

هزار یورو بوده است  البته سفارش تسلیحات  900میلیون و  12میالدی  2018و سال 

توانند تأثیر زیادی بر حجم این صکککادرات داشکککته می -مثأل یک زیردریایی-دفاعی بزرگ 

میالدی صادرات صنایع دفاعی به  2020دولت آلمان در هفت ماه نخست سال  .باشد

 .یورو به ترکیه را تأیید کرده است  هزار 800میلیون و  22ارزش 

 جهان در آستانه تولد چهارمین غول خودروسازی

برای  2019های پایانی سکککال کرایسکککلر در هفته-سکککیتروئن و فیات-های پژوکمپانی

ادغاا به توافر رسککیدند  حتی ناا شککرکت جدید هم انتخاب شککده اسککت  قرار شککد 

فراهم شککککود  از این ادغاا، چهارمین کنسککککرن  2021همه مقدمات تا آغاز سککککال 

وجود خواهد آمد  کمیسکککیون اتحادیه اروپا قصکککد دارد این خودروسکککازی بزرگ دنیا به

  ای وارد شودت آزاد لطمهتر بررسی کند  مبادا به رقابادغاا را دقیر

 

 میلیاردرهای جهان در اوج شیوع کرونا رکورد شکستند

دهککد کککه ثککروت میلیاردرهککای جهککان در گککزارش یککک بانککک سوئیسککی نشککان می

 .گیری ویروس کرونا رشد چشمگیری داشته استدوره اود همه
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دارایککککی  2020هککککای آوریککککگ تککککا ژوئیککککه گویککککد بککککین ماهاس میبانککککک یککککوبی

درصکککد( افکککزایش داشکککته و بکککه  27/۵چهکککارا )ابرپولکککدارهای جهکککان بکککیش از یک

 .تریلیون دالر رسیده است 10/2رکورد 

هککا نفککر بککه دلیککگ شککیوع ایککن رکککورد در حککالی ثبککت شککده کککه در ایککن دوره میلیون

کرونککا و تعطیککگ شککدن کسککب و کارهککا شککغگ خککود را از دسککت دادنککد و بککه دنبککال 

 .امرار معاش بودند های دولتی برایگرفتن کمک

گویککد میلیاردرهککا بککیش از همککه از احیککای بازارهککای سککهاا بعککد از گککزارش تککازه می

دارایککی میلیاردرهککا از رکککورد  .انککدهککا سککود کردههای مشککوق دولتاعککالا بسککته

میلیککارد دالر( فراتککر رفتککه و  8/9ثبککت شککده بککود ) 2017قبلککی کککه در پایککان سککال 

 .نفر رسیده است 2189به  تعداد آنها هم با کمی افزایش

 

میلیارد دالربه  ۷۴د حدو ۲0۲0جف بزوس، صاحب آمازون،ثروتمندترین فردجهان فزودا ، ازابتدای 

 ثروتش افز

 

میلیککارد دالر ثروتمنککدترین فککرد  190جککف بککزوس، صککاحب شککرکت آمککازون بککا حککدود 

میلیکککارد دالر بیشکککتر  7۴تکککا االن  2020جهکککان اسکککت و دارایکککی او از ابتکککدای سکککال 
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نالیکککن در دوران کنندگان بکککه سکککفارش آسکککابقه مصکککرفاقبکککال بی .شکککده اسکککت

 .دلیگ اصلی افزایش قیمت سهاا آمازون بود19-گیری کویدهمه

امکککا ایکککالن ماسکککک، بنیانگککک ار تسکککال، شکککرکت سکککاخت خودروهکککای الکتریککککی، 

او بکککا  یتکککا کنکککون داشکککته و دارایککک 2020بیشکککترین افکککزایش ثکککروت را از ابتکککدای 

 .میلیارد رسیده است 103میلیارد دالری به  76جهش 

گیری جهکککانی و پکککیش از همکککه 2020موسسکککه خیریکککه آکسکککفاا در ابتکککدای سکککال 

هککای شصککت میلیککاردر از مجمککوع دارایی 21۵0کرونککا گککزارش داد کککه ثککروت حککدود 

 .میلیارد نفر( بیشتر است ۴/6درصد جمعیت جهان )

 

 شد نمونه اولیه هواپیمای مافوق صوت رونمایی 

 

یککک اسککتارت آل هوانککوردی نمونککه اولیککه هواپیمککای مککافوق صککوتی رونمککایی کککرده 

بککه نقککگ از ورد،  خبرگککزاری مهککر بککه گککزارش .مککاخ مککی رسککد 1.3کککه سککرعت آن بککه 

از نسکککککخه اولیکککککه هواپیمکککککای « بکککککوا سوپرسکککککونیک»آل هوانکککککوردی اسکککککتارت

مسکککافربری مکککافوق صکککوتی رونمکککایی ککککرد ککککه در حقیقکککت نسکککگ آینکککده کنککککورد 

 .است

https://www.mehrnews.com/news/5045336/نمونه-اولیه-هواپیمای-مافوق-صوت-رونمایی-شد
https://www.mehrnews.com/
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کنککد  البتککه مککیالدی پککرواز نمی 2021نککاا دارد و البتککه تککا  XB-1 ایککن نسککخه اولیککه

ای مککدیران ارشککد هوافضککا و هواپیمککایی در فرودگککاه نمونککه اولیککه مکک کور بککرای عککده

 .سینسیناتی در آمریکا رونمایی شده است

XB-1  نسکککخه اولیکککه از هواپیمکککای مکککافوق صکککوتی اسکککت ککککه بکککوا قصکککد دارد تکککا

در حککال حاضککر فقککط خلبککان  .مککیالدی بککرای حمککگ ونقککگ مسککافران بسککازد 2029

ه سککاخته شککده، سککوار شککود  امککا احتمککاال  نسککخه تجککاری توانککد در نمونککه اولیککمی

  .مسافر را خواهد داشت ۴۴ظرفیت 

آل بککوا تصککمیم دارد ایککن نمونککه اولیککه را سککال آینککده آزمککایش کنککد  پککیش اسککتارت

مککاخ  1.3بککه  XB-1 سککرعت J8۵-1۵ شککود بککا اسککتفاده از موتورهککایبینککی می

بککککرای هواپیماهککککای برسککککد  موتورهککککای مکککک کور در شککککرکت جنککککرال الکتریککککک و 

ریزی پککیش بککرود، بککوا اگککر همککه چیککز طبککر برنامککه .شککوندنظککامی سککاخته می

 Overture اش بکه نککااتوجکه خککود را معطکوف بککه تولیککد نخسکتین هواپیمککای تجککاری

مسکککافر را خواهکککد  88و 6۵فکککوت ظرفیکککت  199کنکککد  ایکککن هواپیمکککا بکککا طکککول می

بککه گفتککه ایککن .ری پککرواز کنککدبرابککر سککرعت هواپیماهککای تجککا 2توانککد بککا داشککت و می

تواننککد مسککافت بککین نیویککورک تککا هککای مککافوق صککوت در نهایککت میآل جتاسککتارت

سککاعت طککول  7سککاعت طککی کننککد  بککه طککور معمککول چنککین پککروازی  3.۵لنککدن را در 

 .کشدمی

 مکرون و برآمدن نو گلیس 

 پیمان عارف 

 تحلیلگر سیاسی 

، خکککرود بریتانیکککا از همزمکککان بکککا سیاسکککت خکککارجی متغیکککر ترامکککپ مککککرون

الوقوع مرکککگ سککعی مککی کنککد بککا توجککه بککه اتحادیککه اروپککا و کنککاره گیککری قریککب

دکتککرین دوگککگ سیاسککت خککارجی فرانسککه را بککیش از پککیش فعککال کنککد  تککا 

جککایی کککه در خاورمیانککه و شککمال آفریقککا و مدیترانککه رودرروی نفککوذ اردوغککان 



 
 

  
 

 1399ماه  مهرویژه  106خبرنامه شماره     

 
 گزارش ویژه جهان و ایران اخبارکوتا ه اقتصادی ایران و انگلیس و بریتانیا و اخبار کوتاه اتاق های ایران و سخن ماه،فهرست مطالب:  

 

27 
 

اشککتی ل بککه ایککن ایسککتاده اسککت  پیمککان عککارف، تحلیلگککر سیاسککی در یادد

 .موضوع پرداخته است

 جمهور ترکیه )چپ(جمهوری فرانسه )راست(، رجب طیب اردوغان رئیسامانوئگ مکرون، رئیس

 

حککککزب تجمهککککوری در حرکککککتت یککککا  2016شککککاید زمانیکککککه مکککککرون در آوریککککگ -1

را بکککه عنکککوان جنبشکککی  (La République En Marche) "تجمهکککوری مترقکککی

میانککه امککا میلککی آشکککار بککه سککوی راسککت میانککه و  بککا ریشککه در چککپ خککواهترقی

کککرد کککه ایککن سیاسککتمدار اقتصککاد نئککولیبرال پایککه گ اشککت کمتککر کسککی گمککان می

بکککه عنکککوان  2017جکککوان و وزیکککر اقتصکککاد سکککابر ، یکککک سکککال بعکککد و در مکککی 

 .جمهور فرانسه پای به کاخ الیزه بگ اردرییس

 3بینککی کننککد کککه کمتککر از توانسککتند پیشول میو احتمککاال تعککدادی کمتککر از گککروه ا

گرایانه جهکککانی آمریککککا در عصکککر رسکککالت سکککال بعکککد مککککرون در فقکککدان نقکککش
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جمهوری ترامککپ ، بتوانککد فرانسککه را بککه چنککان بککازیگر تاثیرگکک اری در اروپککا و ریاسککت

 ( (En Marche) جهککان تبککدیگ کنککد کککه اخبککار پویککایی و حرکککت جمهککوری فرانسککه

 .المللی قرار گیردهای بینماسی جهانی در صدر اخبار رسانهدرعرصه دیپل

بخش در مقابککگ ترکیککه آفککرین و تککوازنایککن روزهککا فرانسککه را در قالککب عنصککری نظم

بینیم  بکککه عنکککوان بکککازیگری مقتکککدر در مدیترانکککه شکککرقی در مقکککاا در لیبکککی مکککی

رابککر ترکیککه و بککاز هککم در ب -یونککان و قبککرس  -حمایککت از اتحادیککه اروپککا و دو عضککو آن 

جمهکککور رجکککب طیکککب اردوغکککان پکککروژه توطکککن آبکککیت ژنکککرال جهکککاد یکککایجی و رییس

 شنویم  اخبارش را می

بینیم ککککه بکککا اسکککتقبالی پرشکککور مواجکککه خیابانهکککای بیکککروت مکککی مککککرون را در

 .افکندشود و سیاست لبنان را طرحی نو میمی

سکککعد  2017یز ایم وقتکککی در پکککایاسکککت ککککه از یکککاد نبکککرده و ایکککن همکککه در حکککالی

ربکککایی حریکککری توسکککط دولکککت عربسکککتان سکککعودی بازداشکککت و در واقکککع مکککورد آدا

 .قرار گرفت این مکرون بود که با ورود به ماجرا موضوع را ختم به خیر کرد

 

IMA مانوئل مکرون استقبال گرم بره  صالح رییس جمهور عراق )چپ( از ا

 .)راست( در سفر به بغداد جمهوری فرانسهرئیس

در آخککرین تحککول همچنککین امانوئککگ مکککرون بککه بغککداد سککفر کککرد و در آنجککا نیککز بککا 

آنکککه همچککون اسککتقبال گککرا بککرهم صککالح ریککیس جمهککور عککراق مواجککه شککد و بی

ای بکککرای عکککراق پرداختکککه باشکککد در آنجکککا نیکککز درقامکککت یکککک رهبکککر آمریککککا هزینکککه

 .بخش ظاهر شدهژمون و نظم

ای در حککال برآمککدن اسککت کککه همچنککین در زمانککه جمهوریککت در حرکککتت مکککرون"

از سککویی بریتانیککا ، اتحادیککه اروپککا را تککرک کککرده و هنککوز بککه تعریککف جدیککدی از خککود 

 .الملگ نرسیدهدر نظاا بین
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آمریکککا گرفتککار انزواطلبککی ترامککپ در سیاسککت خککارجی از سککویی و تمرکککز بککیش از 

جککب شککده بسککیاری از حککد روی مسککئله ایککران و چککین از سککوی دیگککر اسککت کککه مو

منککاطر جهککان بککه عنککوان نقککاط خککالی و بیککرون از نظککم هژمونیککک آمریکککا بککه حککال 

هایش در قبککککال رژیککککم خککککود رهککککا شککککوند و آمریکککککا نتوانککککد از پککککس مسککککئولیت

 .المللی مبتنی بر ثبات هژمونیک خود برآیدبین

تکککرین متحکککد اروپکککایی فرانسکککه بکککا تضکککعیف همچنکککین آلمکککان نیکککز بکککه عنکککوان مهم

 از سکککویی و وعکککده کنکککاره 2017عیکککت انگکککال مرککککگ در انتخابکککات سکککپتامبر موق

اش از رهبکککری حکککزب دمکککوکرات مسکککیحی آلمکککان پکککیش از انتخابکککات سکککال گیکککری

آینکککده مکککیالدی ، گرچکککه کماککککان لوکوموتیکککو اقتصکککادی اتحادیکککه اروپکککا محسکککوب 

رسکککد بلحکککاظ سیاسکککی و دیپلماتیکککک بیشکککتر در سکککایه شکککود امکککا بنظکککر میمی
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قکککرار گرفتکککه و شکککاید بتکککوان گفکککت از نکککوعی خسکککتگی و ایسکککتایی در فرانسکککه 

 .بردسیاست خارجی رنج می

مکککرون همچنککین در ماههککای اخیککر انتقککادات تنککد وتیککزی نیککز نسککبت بککه پیمککان -2

آتالنتیککک شککمالی )نککاتو( مطککرح کککرده تککا جاییکککه نککاتو را مبککتال بککه مککرگ مغککزی 

می خککککود در محککککیط خارجی و نظککککادانسککککته و تککککالش کککککرده رفتککککار سیاسککککت

 .المللی را به نوعی مستقگ از ناتو سامان دهدبین

امکککری ککککه بطکککور ککککامال آشککککار در جریکککان جنکککگ داخلکککی لیبکککی انجکککاا داد و در 

حمایککت از نیروهککای ارتککش ملککی لیبککی بککه رهبککری ژنککرال بازنشسککته خلیفککه حفتککر 

ر هیچ ابکککایی در کنکککادر مقابکککگ دولکککت وفکککاق ملکککی فکککائز سکککراد در طکککرابلس ، بکککی

 .روسیه قرار گرفت

رخککدادی کککه بککه گمککان بسککیاری از نککاظران بایککد ریشککه آن را در امککری جسککت کککه 

دیویککد ِشککنکِر معککاون وزیرخارجککه آمریکککا در امککور خککاور نزدیککک در سککخنرانی خککود در 

ژانویککه گ شکککته در موسسککه واشکککنگتن تحککت عنکککوان تعلیککر راهبکککردی آمریککککا در 

 .لیبی از آن یاد کرد

بککر ایککن گمککان هسککتند کککه الگککوی رفتککاری مسککتقگ از نککاتوی  برخککی در فرانسککه

مکککرون را بایککد بککا خککرود ژنککرال دوگککگ از نککاتو مقایسککه کککرد و بککرای فهمیککدن مکککرون 

 .باید میراث فکری ژنرال شارل دوگگ را بازخوانی کرد

 دوسککتیبککین وطن 2018زمانیکککه مکککرون در سککخنرانی معککروف خککود در سککال 

(patriotism)   گرایککککیملیو (nationalism)  قائککککگ بککککه تفککککاوت شککککد و از

 دوستی دفاع کرد،وطن

کککرد کککه تقککدِا در واقککع داشککت یککک رکککن کلیککدی از میککراث دوگککگ را بککازآفرینی می

مفهکککومِی فرانسکککه و بسکککیج سیاسکککی حکککول مصکککالح ملکککی فرانسکککه را در پکککی 

 .داشت
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ریشککه در میککراث از سککوی دیگککر توجککه ویککژه مکککرون بککه مدیترانککه و خککاور نزدیککک نیککز 

 .دوگگ دارد

ها و دوگککککگ گرچککککه در آزادسککککازی فرانسککککه از آلمککککان نککککازی مککککدیون انگلیسککککی

هکککا بکککود امکککا همکککواره در تعکککارا میکککان هویکککت فرانسکککه در همسکککایگی آمریکایی

ای فرانسککه مدیترانککه بریتانیککا و حککوزه تمککدنی آنگلوساکسککون از سککویی و هویککت

ای داد و حتککی در مصککاحبهنشککان مککیای توجککه ، بککه وجککه مدیترانککهاز طککرف دیگککر

گویکککد الجزایکککر ریشکککه و تکککداوا دربکککاره مخالفکککت خکککود بکککا اسکککتقالل الجزایکککر می

فرانسککه در مدیترانککه اسککت و مدیترانککه نیککز جککایی اسککت کککه فرانسککه هویککت خککود 

 .گیردرا از آن می

بلحککاظ فرهنگککی نیککز بککا گسککترش اینترنککت در دو دهککه گ شککته و تبککدیگ شککدن زبککان 

بککه زبککان اینترنککت و در واقککع زبککان نخسککت جهککان ، هویککت فرانسککوی از انگلیسککی 

مانککککدگی نسککککبت بککککه تمککککدن نککککوعی تحقیرشککککدگی فرهنگککککی و حککککس عقب

بکککرد ککککه زمینکککه ظهکککور گفتارهکککای گلیسکککتی را فکککراهم آنگلوساکسکککون رنکککج می

آورده و بککا تحقککر برگزیککت و خککرود بریتانیککا از اتحادیککه اروپککا عرصککه سیاسککی نیککز 

 .طلبانه درباره فرانسه فراهم آمده استاحیاگرانه و عظمتبرای رویکردی 

طلبی گلیسککتی مهککم اسککت امککا بککه همککان انککدازه کککه مدیترانککه بککرای عظمککت-3

طلککب پویککا و جککوان دیگککر نیککز مدیترانککه و بککویژه گککرا و عظمتبککرای یککک گفتککار ملی

 : پوشی برخوردار استمنابع انرژی سرشار آن از اهمیتی غیرقابگ چشم

گرایککان و ریککیس جمهککوری بککه نککاا رجککب طیککب اردوغککان کککه هککم خککود را عثمانینککو 

گرایککی تککرک دانککد و هککم ملینماینککده جهککان اسککالا در برابککر جهککان مسککیحیت می

اسکککالات -را بکککه تمکککامی در گفتکککار سیاسکککی خکککود جکککای داده تکککا بکککا سکککنتز تتکککرک

 .عظمت یک امپراتوری را در قالب یک جمهوری بازتولید کند
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 :مصطفی الکاظمی

 اوضاع ایفا کندعراق می تواند نقش مثبتی در آرام کردن 

 

اعالا کرد که این کشور می همچنین نخست وزیر عراق در پایان سفر اروپایی خود 

 .نقش مثبتی در آراا کردن اوضاع ]در منطقه[ ایفا کندتواند 

در  به نقگ از الجزیره، مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق به گزارش خبرگزاری مهر،

پایان سفر به سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و  انگلیس گفت: این سفر اروپایی 

برای تقویت روابط عراق با دوستان و متحدان آنکه در جنگ علیه داعش مشارکت 

 .داشتند، صورت گرفت

وی گفت: برای برگزاری انتخابات زودهنگاا و سالم که خواست و آرزوی ملت عراق را 

 .الش خواهم کردبرآورده کند، ت

خواهد به هیچ کشمکشی در منطقه مصطفی الکاظمی خاطرنشان کرد: عراق نمی

 .تواند نقش مثبتی در آراا کردن اوضاع ایفا کندکشیده شود و می

https://www.mehrnews.com/news/5054802/عراق-می-تواند-نقش-مثبتی-در-آرام-کردن-اوضاع-ایفا-کند
https://www.mehrnews.com/news/5054802/عراق-می-تواند-نقش-مثبتی-در-آرام-کردن-اوضاع-ایفا-کند
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نخست وزیر عراق عنوان کرد که پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با م اکرات 

کایی از کشورش مواجه است  وی حساسی درباره نحوه خرود بیشتر نظامیان آمری

افزود که بغداد فارغ از اینکه چه کسی سکان کاخ سفید را به دست خواهد گرفت، در 

 .صدد بررسی پیامدهای خرود نیروهای آمریکایی از عراق است

کند وی با این حال هشدار داد که داعش همچنان به صورت روزانه عراق را تهدید می

 .ارت بیشتری را روی کنترل تسلیحات در کشور اعمال کندو دولت در تالش است تا نظ

الکاظمی همچنین به سند جدید اصالحات اقتصادی عراق به عنوان یکی از 

دستاوردهای دولتش اشاره کرد و گفت که جریان سیاسی در این کشور به دلیگ 

 .وابستگی شدید به درآمدهای نفتی تنبگ بار آمده است

های ساله دولت برای کاهش وابستگی ۵به دورنمای نخست وزیر عراق با اشاره 

گ اران خارجی در راستای تحقر اقتصادی به درآمدهای نفتی، به فعالیت سرمایه

 .های اقتصادی کشور چراغ سبز نشان دادبرنامه

 

 با تردید کرونا ریکاوری اقتصادی انگلیس محو شد 
 

های مسافرت و اوقات در ماه اکتبر با رشد مجدد شیوع کرونا در انگلیس که به بخش

دگان را پایین آورد، ریکاوری اقتصادی کننکردهای مصرففراغت آسیب زد و هزینه

  .انگلستان محو شد

در  به نقگ از رویترز، در ماه اکتبر با رشد مجدد شیوع کرونا به گزارش خبرنگار مهر،

کردهای و اوقات فراغت آسیب زد و هزینههای مسافرت انگلیس که به بخش

 .کنندگان را پایین آورد، ریکاوری اقتصادی انگلستان محو شدمصرف

https://www.mehrnews.com/news/5054812/با-تشدید-کرونا-ریکاوری-اقتصادی-انگلیس-محو-شد
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 رشد معیار که خصوصی هایشرکت خرید مدیران کیپس /اس مارکیت اچشاخص آی

 .واحد افت کرد ۵2.9واحد ماه سپتامبر به  ۵6.۵ از اکتبر ماه در است خصوصی بخش

کننده در نظرسنجی رویترز انتظار داشتند این در حالی است که اقتصاددانان شرکت

 .واحد کاهش یابد ۵3.9این شاخص تا 

ها در ماه سپتامبر رشد فروشیهای رسمی نشان داده بود فروش خردهبا اینکه داده

ن کنندگاکی تحقیقات بازار هشدار داد در ماه اکتبر وضعیت مصرفافکرده، شرکت جی

 .افول کرده است

آسیب دیده است و  انگلستان در بین کشورهای اروپایی بدتر از همه از شیوع کرونا

هزار نفر فراتر  20جدید از روز تعداد مبتالیان  3است و ظرف حاال شاهد مود دوا کرونا 

 .رفته است

 با مرارکت ژاپن؛

 انگلیس نخستین توافق تجاری خود را در دوره پسابرگزیت امضا کرد

ژاپن نخستین کشوری است که بعد از جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا، با لندن 

 .دوجانبه منعقد کردتوافر تجاری 

 

https://www.mehrnews.com/news/5054519/انگلیس-نخستین-توافق-تجاری-خود-را-در-دوره-پسابرگزیت-امضا-کرد
https://www.mehrnews.com/news/5054519/انگلیس-نخستین-توافق-تجاری-خود-را-در-دوره-پسابرگزیت-امضا-کرد
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به گزارش خبرگزاری مهر، به نقگ از رویترز، انگلیس موفر به امضای نخستین 

 قرارداد تجاری خود در دوره پسابرگزیت شد 

طرف دیگر این قرارداد تجاری دوجانبه، ژاپن است و مراسم امضای آن در توکیو، 

 وزیر تجارت انگلیس، برگزار شد « لیز تراس»با حضور 

شود که م اکره برای حصول این توافر تجاری، فقط چهار و نیم ماه طول ادعا می

درصد از کاالهای وارداتی از انگلیس به ژاپن، معاف از  99کشیده و در نتیجه آن، 

میلیارد  1۵.2امری که تجارت دو کشور را در بلند مدت به  -تعرفه خواهند شد

 د میلیارد دالر( ارتقا خواهد دا 19.9پوند )

این توافر دوجانبه در حالی حاصگ شد که انگلیس به دنبال توافر تجاری 

مشابهی با آمریکا است و امید دارد در دنیای پسابرگزیت با شرکای خود در 

 هایی دست یابد اتحادیه اروپا هم به توافر
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 در خصوص روابط دو جانبه رایزنی کردند« الکاظمی»و « جانسون»

 

نخست وزیر عراق امروز در جریان دیدار با همتای انگلیسی خود در لندن در 

 .خصوص تقویت همکاری های مشترک رایزنی کرد

نخست « الکاظمیمصطفی »به گزارش خبرگزاری مهر، به نقگ از اخبار العراق، 

 وزیر عراق امروز با بوریس جانسون همتای انگلیسی خود در لندن دیدار کرد 

ز فرانسه و نخست وزیر عراق روز گ شته در ادامه سفرهای اروپایی خود بعد ا

 آلمان به انگلیس رفت 

طرف در جریان این دیدار بر تقویت همکاری های مشترک میان انگلیس و  دو

 عراق تاکید کردند 

 الکاظمی از حمایت های انگلیس از عراق در زمینه های مختلف قدردانی کرد 

جانسون نیز ابراز امیدواری کرد که عراق شاهد تحقر امنیت و شکوفایی و ثبات 

قدردانی کرده و روابط  وی از تالش های بغداد در زمینه مبارزه با داعش باشد 

 ان دو کشور را دوستانه توصیف کردمی

https://www.mehrnews.com/news/5054293/جانسون-و-الکاظمی-در-خصوص-روابط-دو-جانبه-رایزنی-کردند
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 :کارشناس ارشد بهداشتی در انگلیس

 آماده می شوند ۲0۲1سال چند واکسن کرونا در آغاز 

یک مشاور علمی ارشد دولت انگلیس در مصاحبه ای اعالا کرد در سه ماهه 

 .آماده خواهد بود 19میالدی چند واکسن کووید 2021نخست سال 

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقگ از اسکای نیوز، سر جرمی فرار از کمیته 

در سه   انگلیس در مصاحبه ای اعالا کرد  «مشاوره علمی در موارد اضطراری»

 .آماده خواهد بود 19میالدی بیش از یک واکسن کووید 2021ماهه نخست 

قبگ از آغاز  19او در این باره گفت: احتمال اندکی وجود دارد که واکسن کووید

سال نو مسیحی به 

افراد تزریر شود  در 

ال کریسمس امس

شرایط دشواری برقرار 

ند سال های است و ما

 .قبگ نخواهد بود

پیش   عالوه بر آن فرار

بینی می کند اطالعات 

مربوط به واکسن های 

در نوامبر  19بالقوه کووید

منتشر می   و دسامبر

 .شود

ون تاا، معاون رئیس پزشکی انگلیس اعالا کرد  این درحالی است که جاناتان

بالقوه ای که دانشگاه آکسفورد با همکاری آسترازنکا توسعه  19واکسن کووید

 .داده احتماال در پایان سال جاری میالدی توزیع می شود

در همین راستا هزاران نفر از کارمندان سازمان سالمت ملی انگلیس برای تزریر 

  احتماال واکسیناسون پس از سال نو مسیحی آغاز واکسن آموزش دیده اند

 .شود

 19همچنین به گفته ون تاا نتایج مرحله سوا آزمایش بالینی واکسن کووید

 .آکسفورد احتماال در پایان نوامبر سال جاری منتشر می شود

https://www.mehrnews.com/news/5051372/چند-واکسن-کرونا-در-آغاز-سال-۲۰۲۱-آماده-می-شوند
https://www.mehrnews.com/news/5051372/چند-واکسن-کرونا-در-آغاز-سال-۲۰۲۱-آماده-می-شوند


 
 

  
 

 1399ماه  مهرویژه  106خبرنامه شماره     

 
 گزارش ویژه جهان و ایران اخبارکوتا ه اقتصادی ایران و انگلیس و بریتانیا و اخبار کوتاه اتاق های ایران و سخن ماه،فهرست مطالب:  

 

38 
 

 

 گزارش ویژه:
 

 اشاره:

ا، باتوجه به بحران روبه تشککدید روابط آمریکا و روپ وآیاالت به ویژه آلمان ا

ا و    گزارش تحلیلی در پی بککه عنوان گزارش ویژه این  متحککده آمریککک

  شماره انتخاب شد

 

 آمریکا برای آلمان مه  است ۲0۲0چرا انتخابات 

 برلین از کندی رئیس جمهوری پیشین آمریکا در سفر به این شهر استقبال گرمی کرد         

شکککبانگاهی بکککا جکککدیت تمکککرین بازیکنکککان تکککیم تانکککدربرد بکککرلین در هکککوای سکککرد 

 شود شان بلند میهای شانهکنند و بخار از زیر کاله ایمنی و بالشتکمی

هکککای آمریککککایی از هکککا معتقدنکککد ورزش، فرهنکککگ و حتکککی ارزشبسکککیاری از آلمانی

کنککد  حتککی بازیکنککان تانککدربرد هککم کککه بککا هیجککان حریککف را هککای آلمککان عبککور میرگ

جمهکککوری آینکککده آمریککککا را بکککا دقکککت دنبکککال کننکککد انتخابکککات ریاسکککت تککککگ می

گویککد: تبککه نککوعی تماشککاچی مککاجرا کریسککتف ، بککازیکن خککط حملککه میکنند می

 گیرید تهستید  هیچ نفوذی ندارید اما در نهایت از آن تاثیر می
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ای واقککع در کنککدی پالتککز بازارچککه هککای پککاییز کککرده در گشککت و گکک اری زیککر درخت

ی آلمککان و آمریکککا و ریشککه عمیککر روابککط بککین ایککن دو ای را از نزدیکککبککرلین، شککمه

ز هایی کککه ادهککد آن سککوی دکککهکشککور دو سککوی اقیککانوس اطلککس بککه دسککت می

، نمککای سککنگی چشککمگیر سککاختمان راتککوس اندکککدو تنبککگ و گککگ انباشککته شککده

 خورد شوئنبرگ به چشم می

ایککن سککال پککیش در  60جککان اف کنککدی، رئککیس جمهککوری پیشککین آمریکککا تقریبککا  

کردنکککد و حتکککی در سکککاختمان خطکککاب بکککه جمعیتکککی ککککه پرشکککور تشکککویقش می

ت )تمککن یککک Ich bin ein Berlinerخیابانهککای مجککاور جمککع شککده بودنککد، گفککت: ت

برلینککی هسککتم ت( اوتککه، کککه در آن زمککان کککودک بککود ، میانککه خریککد میککوه درنککگ 

فعلککی آمریکککا هککا بککه فرمانککده کککگ قککوا کنککد تککا توضککیح دهککد کککه چککرا امککروزه آلمانمی

یعنککی کسککانی کککه پککس  -دهنککد: تبککرای نسککگ مککن اشککتیاق چنککدانی نشککان نمی

ای عکککالی از آزادی و هکککا نمونکککهآمریکایی -از جنکککگ جهکککانی دوا متولکککد شکککدتد 

 دموکراسی بودند  اما این حس با ترامپ به پایان رسید ت

  کنندا از نزدیک دنبال میبازیکنان آمریکایی فوتبال در برلین هم انتخابا ت آمریکا ز         
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 -دونالککد ترامککپ کککه زمککانی ادعککا مککی کککرد آنگککال مرکککگ را شککیفته خککود کککرده اسککت 

کماککککان طرفکککداران زیکککادی در آلمکککان نکککدارد  ایکککن موضکککوع در تحقیکککر اخیکککر مرککککز 

تحقیقککات پیککو نیککز نشککان داده شککده کککه آلمککان بککه طککور خککاص نظککر خوشککی بککه 

 رئیس جمهوری آمریکا ندارد 

های آقککای ترامککپ جکک ب نشککده م آلمککان هککیچ گککاه بککا سککبک و سیاسککتصککدراعظ

اسککت  او آشکککار ناخشککنودی اش را از نگککرش انکککارآمیز دونالککد ترامککپ نسککبت بککه 

نککاتو ، خککرود از توافککر نامککه تغییککرات اقلیمککی پککاریس و رد توافککر هسککته ای ایککران 

 نشان داده است 

 شود؟های آمریکا  آیا در تگزاس و جورجیا 'انتخابات مهندسی' میدر رسانه

 کارزار انتخاباتی آمریکا  سفر هر دو نامزد به ایالت های حساس

ی رابطککه میککان دو رهبککر در نقطککه مقابککگ رابطککه خککانم مرکککگ بککا بککاراک اوبامککا سککرد

 رییس جمهوری پیشین آمریکاست 

در بککرلین از کسککی پوشککیده نیسککت کککه دولککت آلمککان بککرای برقککراری همککان سککطح 

 بزرگی پیش رو داشته است  همکاری با دولت ترامپ چه چالش

 گویدتصویر مرکگ و ترامپ هزاران سخن می

https://www.bbc.com/persian/world-features-54260702
https://www.bbc.com/persian/world-54533932
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جککود ایککن خککانم مرکککگ مککدت زیککادی بککا کککاخ سککفید سککر و کککار نخواهککد داشککت بککا و

 چرا که آلمان هم در انتظار انتخابات مهمی است 

نککوربرت روتگککن ، رئککیس کمیتککه امککور خارجککه آلمککان ، یکککی از نامزدهککایی اسککت  

گویککد تچهککار کککه امیککدوار اسککت جککای خککانم مرکککگ را در سککال آینککده بگیککرد او می

ی ترامککپ بککه ایککن معنککی بککوده کککه همککه چیککز ابککه شکککلی سککال ریاسککت جمهککور

بینککی پکک یری سیاسککت خککارجی بنیککادین زیککر سککوال رفتککه اسککت  وجککود نککاتو ، پیش

آمریکککا  ایککن دوره ریاسککت جمهککوری گسسککتی اسککت کککه از جنککگ جهککانی دوا 

ایم  تاو ماننکککد بسکککیاری دیگکککر در بکککرلین نگکککران اسکککت ککککه یکککک دوره دیگکککر ندیکککده

لککد ترامککپ، صککدمات جبککران ناپکک یری بککه روابککط ایککن دو کشککور ریاسککت جمهککوری دونا

 دو سوی اقیانوس اطلس بزند 

اا کککه چهککار سککال گویککد تنگککرانیم  مککن کککامال  متقاعککد شککدهنککوربرت روتگککن می

دیگککر ریاسککت جمهککوری ترامککپ نککه تنهککا یعنککی تروز از نککو روزی از نککوت بلکککه هککر 

خواهککد داد  ترامککپ بککدون  آنچککه را کککه در ایککن مککدت تجربککه کککرده ایککم هککم شککتاب

 فشار برای انتخاب مجدد، دیگر قید و بند و مهاری نخواهد داشت ت

 کندهزار نیروی نظامی خود را از آلمان خارد می 12آمریکا 

 ' خواند و اجالس آن را به عقب انداخترا 'از مد افتاده 7ترامپ جی 

ها متحککد و شککریک تجککاری و نظککامی وقتککی رئککیس جمهککوری کشککوری کککه مککدت

آلمکککان بکککود، آن را هکککدف انتقکککاد شکککدید و مسکککتمر قکککرار داد، بسکککیاری در بکککرلین 

های دفککاعی، مککازاد تجککاری آلمککان بککا شککگفت زده شککدند دو کشککور بککر سککر هزینککه

تنککورد اسککتریم دوت اخککتالف نظککر  ایککاالت متحککده و سککاخت خککط لولککه بحککث برانگیککز 

های نظککامی خککود اسککت امککا هنککوز بککا جککدی دارنککد  آلمککان در حککال افککزایش هزینککه

تولیککد ناخککالص داخلککی خککود بککه صککندوق بودجککه نککاتو فاصککله   ٪2پرداخککت معککادل 

میکککزان گکککازی  د توانکککتنکککورد اسکککتریم دو نیکککز می دارد  خکککط لولکککه بحکککث برانگیکککز 

 روسیه به اروپا را از طریر آلمان دو برابر کند  صادراتی 

https://www.bbc.com/persian/world-53589736
https://www.bbc.com/persian/world-52866071
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امککا از میککان مککوارد اخککتالف تصککمیم دونالککد ترامککپ بککرای کککاهش تعککداد نیروهککای 

 مستقر در آلمان، شاید قوی ترین نماد از نزول روابط دو طرف باشد 

نس ولفگانککککگ ایشککککینگر ، سککککفیر سککککابر آلمککککان در واشککککنگتن و رئککککیس کنفککککرا

گویککد تککا زمککانی کککه نیروهککای آمریکککایی در خککاک اروپککا مسککتقر امنیتککی مککونیخ می

باشککند، مکککان واقعککی پایگاهشککان چنککدان اهمیتککی نککدارد امککا مسککاله تمتاسککفانه 

 اعتمادی است که در این زمینه از بین رفته استت  

دهکککد ککککه حتکککی پیکککروزی جکککو بایکککدن هکککم ککککه مشکککاور سیاسکککت او هشکککدار می

ازبینی تصکککمیم خکککرود نیروهکککای آمریککککایی از آلمکککان خبکککر داده اش از بکککخکککارجی

ممکککن اسککت رابطککه رویککایی ایککن دو کشککور را بککاز نگردانککد چککرا کککه هنککوز اختالفککات 

ملکککی در مکککورد مسکککائلی جکککدی ماننکککد تغییکککرات آب و هکککوایی ، روسکککیه و چکککین 

 باقی خواهند ماند 

پیکککروزی احتمکککالی هکککا در بکککرلین انتظکککار دارنکککد ایکککن بکککا ایکککن حکککال ، بیشکککتر مقاا

تری را بککرای مکک اکره و مککانور دیپلماتیککک فککراهم توانککد شککرایط سیاسککی سککادهمی

 کند سفیر ایشینگر در مهم دانستن انتخابات آمریکا برای آلمان تنها نیست 

ایم ، هایی کککه در سککه سککال و نککیم گ شککته تجربککه کککردهاو مککی گویککد: تدشککواری

های خککود را ا تامککگ دربککاره مسککئولیتزنککگ بیککدارباش مفیککدی بککرای آلمککان بککوده تکک

 آغاز کند ت

ای ندارد  اما صککرف برلین به چهار سککال دیگر از ریاسککت جمهوری دونالد ترامپ عالقه

نظر از نتیجه انتخابات ایاالت متحده، این احسککاس هم قدرت گرفته: آلمانی، که برای 

ه م برنامهدانسککککت، ممکن اسککککت به تنظیمدت طوالنی آمریکا را هم تیمی خود می

 .اش نیاز داشته باشدبازی


