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  سخن ماه:

 

 فرومایه پروری

 هوشنگ امینیدکتر امیر                        (حاصل نادانی و نا کارآمدی)                  

 4یا به عبارتی بنا به تصمیم دولت قراراست تا پایان سال جاری  دراخبار آمده بود که    
سی  انبه حساب سرپرست هزار تومان  011/-ماهانه  همه ماهه،  ماه مانده از سال،

را  ساط انه اقکواریز شود.افزون بر این به ده ملیون نیز وام بدون بهره یی  میلیون خانوار
رویدادی که جز فرومایه پروری  د پرداخت شود و . . .د کرمربوط کسر خواهنهای از یارانه 

 نمی توان نام دیگری برآن نهاد.

این بازی با بورس اوراق بهاء دار و ارز و طال  کارگزاران اداره امور به راستی روشن نیست
خوش بختانه هرچندبه پایان ببرند؟کِی  . . را  با کدام هدف آغاز و درنظر دارند مسکن وو 

درباره کلیه موارد، به گونه یی مکتوب به کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور همواره 
که بازگو کننده چگونگی اقتصاد که به طور نمونه بازار سهام اوراق بهادار  داده شدهشدار
در کل است، آن هم اقتصاد لرزانی که به هر دلیل به قیمت های ثابت رو به افول  کشور 
هرچند بر اهل  .ست که مردم را روانه ورود به آن می کنیدمرکز بخت آزمائی نیاست 

ود به بازار سرمایه تنها وتنها به منظور فروش خرد از آغاز روشن بود که تشویق مردم به ور
با تکیه  و ی آن واقع ارزشبه قیمتی باالتر ازدراختیار دولت اموال  یا سرمایه های ملی 

بی توجه به پیامدهای ،قدام شد،افرج است""ستون به ستون  که: المثل ربضبر این 
هزارمیلیارد تومانی  011به منظور پوشش کسر بودجه  و صد البتهناگوار و فقر آفرین آن 

که با حذف اقالم چشمگیر زائدی که درهرحال دیریا زودحذف  بودجه ساالنه کل کشور
ذمالیات از و تثبیت بیشتر پرداخت هائی که افزایش داده شد. همچنین اخخواهند شد،

باالی ده میلیار تومان  به ارزش روز و  کلیه واحدهای مسکونی اعم از مسکون و خالی
 برقرار به سادگی میسر می بود . از سر گذراندن مشکالت  ،به عنوان مالیات بر ثروت

ویا تثبیت قیمت ارز که که افزون بر آنچه در مورد بورس اوراق بهاءدار عنوان شد باحفظ 
پولی متناسب از نرخ سود بانکی پول سیاست های  نقدینگی،پایه پولی واعمالحجم 

تثبیت نرخ ارز  گرفته تا سود سپرده های کوتاه وبلندمدت و منع هزینه های زائد و . . .
برپا سازی و یا شکل کرفته در اقتصاد بود، اما ذهنیت های  رمیوطال به سادگی میس

نهادن بر کسری بودجه ساالنه کل کشوراز  برای سرپوشن متمرکز ودستوری دولتی
 کاهش قدرت خرید ریال را سبب شدند. طریق افزایش نرخ برابری دالر/ ریال 
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انه با عنوان یارانه به جای کاهش هزینه زندگی به با پرداخت تقدی اعانه ناچیز ماهویا 
به تفصیل عنوان و پیشنهاد شد که  سخن ماهیادداشت کوتاه نحوی که بارها در همبن 

 قرار نگرفت.اداره امور اقتصادی کشور شوربختانه هیچ گاه موردتوجه کارگزاران 

بهائ واحدهای مسکونی بود با احیائ  هافزایش اجار ،که مشکل فراگیر دیگرمورد ویا
 باما چندسال بعد ازانقال ودآنان بموجر ومستاجرکه سال هاحاکم برروابط روبط قانون 

 تغییر یافت.وزیان مستاجر به سود موجر ناگهان ابطال و

چنانچه نظر بر رفع حتا  رفتپایان سخن اینکه بی توچه به مواردی که مورد اشاره قرارگ
ن جزایدبه ویژه معیشتی باشدکه به نظرنمی رس نسبی مسائل ومشکالت اقتصادی

 اینپذیرای خطاب به مردم با صداقت هرچه بیشتر ،بایستی اداره امور ،کارگزاران باشد 
ت رکحاست و  دفاعبه هر دلیل غیرقابل   اقتصادکشوردرگذشته  که کارکردشوند واقعیت 

که است این واقعیت درجهت بهبود آن در گروی همکاری تنگاتنگ دولت و مردم وپذیرش 
در حال نه تنها بهبود وضعیت موجود غیر ممکن است  بلکه حفظ وضع موجود از نظر 

نیز ناممکن وهر گونه اقدامی در این زمینه جز تخریب بیشتر اقتصاد و تشدید رفاهی 
 اداقتص تغییر ساختارپذیرش ضمن براین بایستی بناکاستی ها درپی نخواهد داشت.

 عدیل بودجهتتاه مدت، در زمانی کودستوری دولتی برقرار به اقتصاد آزادبازار متمرکز
انواع مالیات  واخذ، حذف هزینه های زائد،عیساالنه کل کشور بر اساس در آمدهای واق

،حتا با رفع تحریم ها میسر نخواهد بود ، زیرا مشکل اساسی  های پیش از این بر شمرده
  ناشی از نکات مورداشاره برشمرده است ونه جزاین.

* * * 

 اخبارکوتاه اقتصادی

 اخبارکوتاه اقتصادی اتاق ها

 اخبارکوتاه اقتصادی ایران و جهان

 اخبارکوتاه اقتصادی اتاق ایران و انگلیس

 برگزاری جلسه های ماهانه اتاق مشرک بازرگانی ایران وانگلیس

 برگزاری جلسه هیات مدیره اتاق ایران و انگلیس

وانگلیس در آبان ماه  اتاق مشترک بازرگانی ایران دیرهبرگزاری جلسه ماهانه هیات م
ه دنشبودن اکثریت اعضاء هیات مدیره تشکیل و برگزار رنطینه قسال جاری به لحاظ در 

   است.
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 برگزاری جلسه های ماهانه کمیسیون های تخصصی

ی آبان ماه جلسه:ریزی شهری، گردشگری و ساختمان كمیسیون برنامه

شنبه ، سه00:11ریزی شهری، گردشگری و ساختمان رأس ساعت کمیسیون برنامه

زهرا نقوی، شبنم بهرامی، سودا نژادی و آقایان دکتر ها با حضور خانم 10/10/99

اکبر خدابخشی، محمدرضا قائدی، محمدرضا سرمدی، سعید علیمردان شیبانی، علی

زالی، احمدعلی کیانیان و مهدی رضائی دبیرکل اتاق، به صورت آنالین در محل دبیرخانه 

 اتاق تشکیل و برگزار گردید. 

ادی روز در حوزه گردشگری و ساختمان مبادله شد به روال معمول، نخست اخبار اقتص
و حاضران به نوبت جدیدترین خبرها و مشکالت موجود در این صنعت را ارائه کردند. از 
جمله:آقای سرمدی ضمن اشاره به قرارداد اخیر کشورمان با کشور چین، آن را اتفاق 

 یت بسیار زیاد چین،خوبی برای صنعت گردشگری ایران دانستند، چرا که با توجه به جمع
رود مسافران زیادی از چین به ایران بیایند. در همین راستا، آقای دکتر شیبانی انتظار می

های کافی برای گردشگر افزودند که مشکل صنعت گردشگری ما بنیادین است و آزادی
به همراه ندارد. دکتر شیبانی به رونق بسیار محسوس جزیره کیش نسبت به چهار پنج 

ها را ها و رستورانبل اشاره واظهار داشتند در سفر اخیر خود به این جزیره، هتلماه ق
 پر دیدم.

در ادامه خانم نقوی، دبیر و نایب رئیس کمیسیون، به بند دوم دستور جلسه پرداختند و 
توانیم آمادگی برگزاری حضوری درباره سمینار صحبت کردند، و گفتند برای سمینار می

ر صورتی که جلسه حضوری مقدور نبود، به صورت مجازی برگزار نمائیم؛ ایجاد کنیم، و د
توان روی سه محور صحبت نمود و سخنرانان اصلی این سه محور، آقایان و می

خدابخشی، قائدی و ضرابیان باشند؛ ضمن این که در ابتدای جلسه، معرفی مختصری 
دکتر شیبانی، رئیس ها توسط آقای بندی صحبتاز کمیسیون و در پایان نیز جمع

تواند صورت گیرد. در همین راستا، آقای مهندس خدابخشی پیشنهاد کمیسیون، می
صحبت درباره مسکن ارزان قیمت را مطرح نمودند، که این پیشنهاد مورد استقبال شدید 

 آقای دکتر شیبانی قرار گرفت.

 ش قیمت تا چه حددر پایان خانم بهرامی درباره افزایش قیمت مسکن پرسیدند این افزای
ادامه خواهد داشت؟ آقای مهندس خدابخشی در پاسخ به این سؤال گفتند که قیمت 
مسکن تابع عواملی نظیر نرخ دالر است، و هرچقدر نرخ دالر باال رود، قیمت مسکن هم 
متناسب با آن و با یک تأخیر سه چهار ماهه نسبت به آن، افزایش خواهد یافت.جلسه 

 ان یافت.پای 03:01در ساعت 

 ی کمیسیون نفتی ماهانهپنجمین جلسهوچهلكمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی:
/آبانماه با شرکت آقایان محمدرضا 52یکشنبه  00:11و گاز و پتروشیمی رأس ساعت 

ور، هادی بافی، سرمدی، مهدی نوروزی، مهدی پناهی، رضا مهدوی، محمدحسن دیده
 ، دبیرکل اتاق، به صورت مجازی برگزار گردید.حسینلو، و مهدی رضائیخداقلی حاجی
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ابتدا حاضران درجلسه  به تبادل آخرین اخبار و اطالعات در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی 
حسینلو توضیحاتی در خصوص تمهیدات انجام شده در پرداختند. آقای مهندس حاجی

عه کابل کرمان های بهداشتی و مبارزه با شیوع ویروس کرونا در مجموخصوص پروتکل
نامه جدید دولت در ارائه کردند. همچنین ایشان مختصر اصالعاتی در خصوص بخش

خصوص تخصیص ارز از بانک مرکزی به وزارت صمت  ارائه کردند. در ادامه آقای مهندس 
های تولید اکسیژن برای تأمین اکسیژن بیماران کرونایی ور، از تالش همگانی شرکتدیده

ها خبر دادند. ایشان توضیحات تکمیلی در خصوص قوانین مارستانبستری شده در بی
های جدید وزارت صمت و بانک مرکزی برای تخصیص ارز و واردات و صادرات کاال و تالش

دولت برای ایجاد تعادل برای تسهیل تخصیص ارز از یک طرف و کنترل قیمت ارز از طرف 
 دیگر در اختیار اعضا گذاشتند.

ها در خصوص سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و اعتباربندی شرکتسپس آقای سرمدی 
ها توسط وزارت صمت بیاناتی ایرادکردند. این طرح باعث ایجاد شفافیت مالی شرکت

های دولتی و غیردولتی در سپس آقای دکتر پناهی از نحوه رفتار دستگاهخواهد شد. 
، آقای مهندس بافی مندی کردند. در ادامهخصوص مدیریت وضعیت اقتصادی گالیه

توضیحات مختصری در خصوص چندین پروژه نفت و گاز توسط پتروپارس و پترو ایران و 
 مناقصات در حال انجام به اعضا ارائه کردند.

ریزی و برنامه 5150ها در سال رنگ شدن تحریمانداز کمسپس اعضا در خصوص چشم
و اروپایی، به ویژه بریتانیا، به  های ایرانیاحتمالی برای از سرگیری روابط میان شرکت

 پایان یافت. 03:51تبادل نظر پرداختند. جلسه در ساعت 

ششمین جلسه ماهانه های نوین:آوریكمیسیون بازرگانی، صنعت و فن
، رأس ساعت 0099های نوین درسال آوریکمیسیون بازرگانی، صنعت و فن

و سودا نژادی و آقایان علی ها زهرا نقوی با حضور خانم  51/10/99شنبه سه00:11
نقیب، علیرضا مناقبی، محمدسعید ضرابیان، محمدرضا احمدی، محمود افشار، محمد 

نژاد، امین مقدم، علیرضا هشترودی، جم، محمود توتونچیان، علی حمزهاخوان
سیدرضی سیداصفهانی، احمدعلی کیانیان، و مهدی رضائی دبیرکل اتاق، ، به صورت 

 کیل و برگزار گردید.مجازی )آنالین( تش

های نوین آوریابتدا وفق دستور جلسه، اخبار اقتصادی در زمینه بازرگانی، صنعت و فن
به ویژه در ارتباط با انگلیس مبادله  شد .سپس اعضاء اخبار حوزه کاری خود را ارائه کردند 

ا روشن هایی رارجمله آقای ضرابیان اظهار داشتند که شاید انتخابات اخیر آمریکا افق
کند، اما برخورد با این موضوع در ایران هماهنگ نیست؛ و احتماالً با این اوضاع، نرخ دالر 

 گردد. رود و به حد قبلی برمیدوباره باال می

هزار تومان  55درپی آقای نقیب اضافه کردند که نرخ واقعی ارز در حال حاضر حدود  -
هزار تومان نخواهد  55دالر به زیر  است، اما در صورتی هم که به برجام برگردیم، نرخ

خواهد دوباره مبادالت بازرگانی رفت. ایشان همچنین اشاره کردند که بانک مرکزی می
 بدون انتقال ارز را رواج دهد، و این اتفاق خیلی بدی است.
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آقای افشار ضمن تأیید نظر آقای ضرابیان افزودند که وقتی ارزی برای عرضه وجود ندارد،  -
 رود.خ آن باال میطبعتاّ نر

آقای مقدم اشاره کردند که باید جلوی نوسانات ارز گرفته شود. آقای نقیب ضمن تأیید  -
های ایشان، افزودند مشکل اصلی، نوسانات است، و این مسأله نه دست اتاق صحبت

 است نه دست وزیر صنایع.
د دارد. آقای سیداصفهانیاظهارکردند که بین سخن و عمل سیاستمداران اختالف وجو -

 های آنها به ویژه در زمان انتخابات، بیشتر حالت تبلیغاتی دارد.گفته
نژاد نیز با اشاره به مسأله انتخابات اخیر آمریکا : رفتار آقای بایدن در گذشته آقای حمزه -

نیز با ایران خوب نبوده، و به نظر ایشان نتیجه این انتخابات فرقی برای ایران ایجاد نخواهد 
ن همچنین اظهار داشتندکه اعالم شده بین ایران و سه کشور عمان، عراق کرد. ایشا

 و امارات امکان تهاتر وجود دارد.
خانم نقوی با اشاره به انتخابات اخیر آمریکا گفتند که به نظرشان دوران انتقال، زمان  -

-خیلی خوبی است، و باید از آن استفاده کرد. به عقیده ایشان فعاالن اقتصادی می

ت چند خواسته مشترک داخلی داشته باشند و آنها را پیگیری کنند. در صحنه بایس
الملل نیز با همتایان خود ارتباط برقرار نموده و از آنها هم خواسته شود که عین بین

های مشخصی داشته سازی را انجام دهند. ایشان معتقدند باید درخواستهمین جریان
-های بازرگانی و تشکلخود همراه کنیم، و با اتاق های مردم نهاد را باباشیم و سازمان

های صنفی به صورت منسجم یک جریان اقتصادی فرهنگی ایجاد کنیم؛ و این کمیسیون 
تواند در این های دیگر دارند، میبا توجه به این که اعضای آن ارتباطات خوبی با اتاق

ه کردند و آن را یک مصوبزمینه پیشقدم شود. آقای نقیب نیز از این پیشنهاد استقبال 
 از جلسه حاضر دانستند.

آقای احمدی نیز با اشاره به موضوع انتخابات گفتند که ساختار سیاسی در ایران ساختار  -
مذاکره نیست، و امیدوار هستند که زمان آقای بایدن فرصت خوبی باشد برای آن که 

الیه است و طوری یهها الدولتمردان ما جبران کنند. ایشان همچنین گفتند که تحریم
 نیست که به یکباره حل شود.

های ارسالی آقای پژوهی را بهتر است مطالعه کنیم و آقای هشترودی گفتند که فایل -
در جلسه بعد درباره آنها صحبت کنیم. ایشان پیشنهاد خانم نقوی را خوب دانستند؛ 

نشستن آقای بایدن،  همچنین افزودند که احتماالً پس از سه چهار ماه از زمان به مسند
های آن را االن آماده کنیم؛ و اجازه دهد اروپا و آمریکا با ما کار کند، پس باید زیرساخت

 های دولتمردان هماهنگ و یکپارچه باشد.باید حرف
آقای نقیب از اعضا خواستند که مطالبات خود را نوشته و برای دبیرخانه اتاق ایران و  -

دی شده و به آقای دکتر امینی تحویل داده شوند تا ایشان بنانگلیس ارسال کنند تا جمع
 آنها را به اطالع اتاق ایران برسانند.

قوانین دولت دارای زمان اعتبار  -0آقای ضرابیان مطالب خود را به این صورت بیان کردند:  -
این قوانین رعایت شوند؛ زیرا از رعایت نشدن قوانین و نداشتن  -5مشخص باشد و 

ر، همه در حال لطمه دیدن هستند. آقای افشار نیز بر لزوم رعایت قوانین زمان اعتبا
 موجود تأکید کردند.
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هزار نفر است  411آقای نقیب با اشاره به این که کل پرسنل دولتی انگلیس در حدود  -
-میلیون نفر اظهارداشتند که دولت باید دیوان 0اما کل پرسنل دولتی ایران در حدود 

 پایان یافت. 03:12ند.جلسه در ساعت ساالری اش را کم ک
این کمیسیون در آبان ماه به دلیل کرونا و عدم تمایل اعضاء به : کمیسیون غذا و دارو
 خضور درآن برگزار نشد.

 

 :اخبار کوتاه اقتصادی ایران

 چهار تا پنج میلیارد دالر پول ایران در ایتالیا بلوکه شده است
و  اسااات  صاااادراتی ایران در ایتالیا بلوکه شااادهچهار تا پنج میلیارد دالر درآمد 

های به آن دساااترسااای ندارد. مقام FATF ایران به خاطر نپذیرفتن سااایساااتم

ها بر اقتصاد ایران ایرانی، از جمله وزیر نفت، همچنان مدعی هستند که تحریم

 .اثری نداشته است
     

ی، های اقتصااادساات که تحریماحمد پورفالح، رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا، گفته ا

ستن ایران به پیمان سنگینی به  FATF نپیو سوئیفت زیان  ستم بانکی  سی شتن  و ندا

 .جمهوری اسالمی وارد کرده است
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ایلنا گفته اساااات که حدود  رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا به خبرگزاری کار ایران،

سوخ صادرات  شده و ت در بانکچهار تا پنج میلیارد دالر درآمد ایران از  های ایتالیا بلوکه 

 .جمهوری اسالمی به آن دسترسی ندارد

کند که زمانی ایتالیا "شاااریک اول تجاری ایران بود" تا جایی که تا ده ساااال او تأکید می

یا به یک میلیارد و  تال میلیون یورو )حدود دو میلیارد  011پیش حجم معامالت ایران و ای

راز کرد". او ابهایش را از ایران تأمین میبا همه نیاز پاالیشااگاهدالر( رسااید و "ایتالیا تقری

 .«خردامروز ایتالیا یک بشکه نفت هم از ما نمی»کند: تأسف می

 311تا  011معامالت ایران و ایتالیا به حدود »گوید: این کارشااااناس امور بازرگانی می

ط با بقیه کشورها، ارتبا میلیون دالر رسیده که بسیار ناچیز است ولی به نسبت ارتباط

 .«ما با ایتالیا هنوز قطع نشده و به صورت مویرگی هنوز ادامه دارد

روی این مقوله بساایار  FATF ها و نپیوسااتن ما بهتحریم»کند: آقای پورفالح تصااریم می

تأثیر گذاشته است. نداشتن ارتباط سوئیفت با دیگر کشورها بسیار مشکل ایجاد کرده 

کنند و منافع ملی ایرانیان به طلبان از این وضعیت سوءاستفاده میفرصتو بسیاری از 

 .«افتدخطر می

ها برداشته شود گذاران و نخبگان ما بدانند که حتی اگر تحریمسیاست»او تأکید دارد: 

ای نخواهد بپیوندیم هیچ فایده FATF ولی نتوانیم ارتباط سااااوئیفت را برقرار کنیم و به

ها چه ساااودی خواهد توانیم پول را جا به جا کنیم برداشاااتن تحریمداشااات، چون اگر ن

 «داشت؟

رئیس اتاق بازرگانی  زمان با سااخنانهم:اثر بوده استتتها بیوزیر نفت: تحریم

 جویی وایران و ایتالیا، بیژن زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسااالمی، ضاامن حمله به "انتقام

های آمریکا اثری بر اقتصاااد ایران نداشااته جویی علیه ایران" گفته اساات که تحریمکینه

 .است

در روزهای پایانی حضاااور ترامر در کاخ سااافید »او با اشااااره به انتخابات آمریکا گفت: 

مدیران صاااانعت نفت را به بهانه حمایت از تروریساااام تحریم کرد. ما قربانی تروریساااام 

 .«جویی استجویی و کینهها انتقامهستیم و این تحریم

 

بان، در مراساااام افتتاح  09خبرگزاری ایرنا، وزیر نفت دوشاااانبه  به گزارش طرح  000آ

گازرسانی در استان فارس که به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح شد، در واکنش به تهدید 

تحریمی باقی »ها علیه ایران" گفته اسااات: دولت ترامر "مبنی بر سااایل جدید تحریم

ست اما این تحریم شتنمانده ا سیم و نه خللی در ه، ما نه از تحریم میها تاثیری ندا تر

 .«کار ایجاد کرده است
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وزیر نفت از خرسااندی دولت از "توسااعه یکپارچه صاانعت گاز" در ایران خبر داد. او گفت 

به رغم تحریم یککه  ید  به "تول گاز ایران  ید  یت تول خارجی ظرف هزار میلیون متر های 

 .مکعب تولید گاز" رسیده است

نفتی و چشم دولت به ارز و طالی مردمسقوط درآمدهای   
ر حااالی کااه درآماادهای نفتاای دولاات ایااران بااه شاادت سااقوط کاارده، دولاات در نظاار دارد د

های مااردم را جااذب کناااد و مالیااات باار سااکه را نیااز بااه شااادت ارزهااای خااارجی و سااکه

 .افزایش داده است

رونااد نزولاای داشااته و هااای آمریکااا تولیااد نفاات ایااران بنااا باار ارزیااابی اوپااک، از زمااان تحریم

 .های گذشته همچنان ادامه دارداین روند در ماه

همچنااین آمارهااای شاارکت اطالعااات کاااال، کپلاار، حاااکی اساات کااه صااادرات نفاات کشااور 

هایی نیاااز هاااای گذشاااته نوسااااننیاااز روناااد نزولااای خاااود را حفاااظ کااارده، اگرچاااه طااای ماه

 .داشته است

 001هااا سااه میلیااون و ان قباال از تحریمباار اساااس آمارهااای اوپااک تولیااد نفاات ایااران در دور

مااااه ساااال جااااری باااه دو میلیاااون بشاااکه رساااید و از آن هااازار بشاااکه باااود، اماااا در فروردین

میلیااون و  0زمااان رونااد نزولاای نفاات ایااران همچنااان ادامااه داشااته و در ماااه گذشااته بااه 

 .دهدهزار بشکه افت نشان می 00هزار بشکه رسید که نسبت به ماه قبل آن  900

ه گذشااته نیااز ایاان سااازمان گاازارش ساااالنه منتشاار کاارد و گفاات کااه درآماادهای نفتاای مااا

 01بااه کماای باایش از  5100میلیااارد دالر بااود و در سااال  001باااالی  5100ایااران در سااال 

 .میلیارد دالر سقوط کرد 00میلیارد دالر و پارسال به 

 01 های گذشاااته هماااواره صاااادرات نفااات حاااداقل ساااهمینکتاااه مهااام اینکاااه طااای ساااال

درصاادی در کاال صااادرات کشااور داشاات و دولاات ایااران بااه شاادت وابسااته بااه درآماادهای 

 .نفتی است

گویااد متوسااط صااادرات روزانااه نفاات کشااور در ایاان میااان شاارکت اطالعااات کاااال، کپلاار، می

هاازار بشااکه بااود، امااا در سااه ماهااه دوم  004در سااه ماهااه ابتاادایی سااال جاااری ماایالدی 

هاازار بشااکه  010هفتمااین ماااه سااال جاااری )ژوئیااه( بااه  هاازار بشااکه رساایده و در 030بااه 

 .سقوط کرده است

هاااا، تاااانکر ترکااارز، هفتاااه گذشاااته باااا انتشاااار تصااااویری از البتاااه، شااارکت ردیاااابی نفتکش

هااا، عملیااات انتقااال پنهااانی نفاات ایااران از یااک کشااتی بااه کشااتی دیگاار در دل اقیانوس

راباار آن چیاازی اساات کااه تاااکنون گاازارش داد کااه احتماااال میاازان صااادرات نفاات ایااران دو ب

رفاات؛ امااا اگاار چنااین چیاازی درساات باشااد، باااز هاام میاازان صااادرات نفاات ایااران تصااور می
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رسااد در هااا باایش از چهااار براباار افاات دارد و بااه نظاار نمینساابت بااه دوران قباال از تحریم

سااال جاااری بتوانااد بااا توجااه بااه افاات قیماات نفاات تحاات تاااثیر کرونااا، در بهتاارین حالاات باایش 

 .ه تا چهار میلیارد دالر درآمد داشته باشداز س

میلیااون بشااکه بااا  0ایاان در حااالی اساات کااه در بودجااه سااال جاااری دولاات صااادرات روزانااه 

میلیاااون دالر درآماااد  521میلیاااارد و  00دالر را گنجاناااده و انتظاااار دارد  21ای قیمااات بشاااکه

 .داشته باشد

در چهااار ماااه آغااازین سااال دهااد کااه متوسااط قیماات نفاات ایااران آمارهااای اوپااک نشااان می

هااای چشاامگیر هااای زیااادی نیااز از تخفیفدالر بااوده اساات و گزارش 00جاااری خورشاایدی 

ایااران بااه مشااتریان پنهااانی نفاات خااود منتشاار شااده اساات؛ بااه عبااارتی قیماات واقعاای 

 .دالر باشد 00نفت ایران باید بسیار کمتر از 

نفتاای و نیاااز دولاات سااقوط درآماادهای :تصتتمیم دولتتت بتترای جتتذط ارز و طتتالی متتردم

بااه ارز باعااث شااده کااه دولاات تصاامیم گرفتااه اوراق ساالف نفتاای بااه مااردم بفروشااد، بااه ایاان 

صااورت کااه اگاار مااردم سااکه و ارزهااای خااارجی خااود را بااه دولاات دهنااد، دولاات اوراق ساالف 

هااای تواننااد هاام اصاال دارایینفتاای بااه آنهااا خواهااد فروخاات و بعااد از سااه سااال، مااردم می

 01د و هاام سااود آن را. قاابال گفتااه شااده بااود دولاات در نظاار دارد سااود خااود را بااازپس بگیرناا

 .درصدی برای اوراق سلف نفتی بدهد

گویااد آیااا ارزهااای خااارجی یااا سااکه مااردم را بعااد از سااه سااال بااه خودشااان امااا دولاات نمی

خواهااد ریااال بااه مااردم بازگردانااد، بااا چااه باااز خواهااد گردانااد، یااا معااادل ریااالی آن را. اگاار می

 .اسبه خواهد شدنرخی مح

هاازار  50تومااان بااه حاادود  4311همچنااین در حااالی کااه طاای سااه سااال گذشااته ناارخ ارز از 

تومااان اوج گرفتااه، آیااا مااردم باارای تحویاال ارزهااای خااارجی و سااکه خااود بااه دولتاای کااه طاای 

همااین سااه سااال همااواره قااول داده جلااوی رشااد قیماات ارز را بگیاارد و نتوانسااته، ریسااک 

 خواهند کرد؟

دالر رسااایده  00دالر بااود و امسااال بااه  00اینکااه قیماات نفاات ایااران پارسااال نکتااه دیگاار 

اساات و معلااوم نیساات سااه سااال بعااد چااه ارزشاای داشااته باشااد. دولاات کااه قصااد دارد بااه 

صااورت مجااازی و بااا اوراق ساالف بااه مااردم نفاات بفروشااد، بعااد از سااه سااال بااا چااه قیمتاای 

 .خواهد از آنها بازخرید کندمی

لاات تصاامیم دولاات بااه فااروش اوراق ساالف نفتاای بااه مااردم، کاااهش و نکتااه مهمتاار اینکااه ع

شاادید ذخااایر ارزی دولاات و کسااری هنگفاات بودجااه اساات و معلااوم نیساات سااه سااال 

آینااده آیااا ذخااایر ارزی دولاات بهبااود خواهااد یافاات تااا بتوانااد ارزهااای مااردم را بااه خودشااان 

 .برگرداند

 خواهد بود؟همچنین بعد از سه سال چه تضمینی برای فروش نفت ایران 
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میلیااارد  51بیناای کاارده در سااال جاااری نزدیااک المللاای پااول پیشباارای نمونااه صااندوق بین

میلیااارد دالر برسااد و  02دالر از ذخااایر ارزی دولاات جمهااوری اسااالمی کاااهش یابااد و بااه 

 .میلیارد دالر سقوط کند 09سال آینده نیز به 

انسااه اساات تخمااین زده کااه المللاای مااالی کااه دفتاار مرکاازی آن در فرهمچنااین بنیاااد بین

میلیااارد دالر  51ذخااایر ارزی ایااران بااه  5154هااای آمریکااا ادامااه یابااد، در سااال اگاار تحریم

 .کندسقوط خواهد کرد که تنها برای واردات چند ماه کاال کفایت می

میلیااااارد دالر ارز خااااارجی در  02بنااااابر ارزیااااابی بانااااک مرکاااازی ایااااران، مااااردم کشااااور 

خواهاااد از ایااان مناااابع بااارای کساااری بودجاااه کنناااد و دولااات مییهاشاااان نگهاااداری مخانه

 .استفاده کند

تااا نیمااه اول  5100گویااد مااردم ایااران از ابتاادای سااال همچنااین شااورای جهااانی طااال می

تاان سااکه و شاامش طااال  001ماااه گذشااته( نزدیااک  01سااال جاااری ماایالدی )یعناای طاای 

 .اندخریداری کرده

شاامی دارد و نااه تنهااا در فااروش اوراق ساالف دولاات ایااران بااه ایاان منااابع نیااز گوشااه چ

ریزی کااارده، بلکاااه روز نفتاای، در کناااار ارزهاااای خااارجی، دریافااات ساااکه از مااردم را برناماااه

های خریااداری شااده توسااط مااردم در سااال شاانبه اعااالم کاارد کااه مالیااات باار سااکهپنج

 .به شدت افزایش داده است 93گذشته خورشیدی را نسبت به سال 

سااکه  01تااا  01سااکه دارنااد، مشاامول مالیااات هسااتند. صاااحبان  01کسااانی کااه باایش از 

سااکه بایااد بااه ازای هاار سااکه  21تااا  01هاازار تومااان، صاااحبان  511بایااد بااه ازای هاار سااکه 

هاازار تومااان  021سااکه بایااد بااه ازای هاار سااکه  002تااا  21هاازار تومااان و صاااحبان  251

بایاااد اظهارناماااه  ساااکه داشااات، 002مالیاااات باااه دولااات بپردازناااد و اگااار کسااای بااایش از 

 .مالیاتی پر کند

هاازار تومااان بااود و در  521حاادود  90سااکه در سااال  011باارای نمونااه مالیااات باار باایش از 

هااای سااال جاااری بااه شاادت افاازایش نشااان مااورد داشااتن کمتاار از صااد سااکه نیااز مالیات

 .دهدمی

ساااکه داشاااتند، مشااامول معافیااات از مالیاااات  51کساااانی کاااه  90همچناااین در ساااال 

 .سکه کاهش یافته است 01و امسال این رقم به شدند می

میلیااون تومااان در  00بااه نزدیااک  93میلیااون تومااان در ابتاادای سااال  5قیماات سااکه از زیاار 

هااای مااالی روزهااای جاااری اوج گرفتااه و سااکه، یکاای از امیاادهای مااردم باارای حفااظ دارایی

 .خود در قبال افت ارزش ریال است
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:داره اطالعات انرژی آمریکاا  

گیر درآمدهای نفتی ایرانسقوط چشم  
اداره اطالعات انرژی آمریکا گزارش جدیدی از درآمدهای کشااورهای عضااو اوپک منتشاار کرده و 

شان می صادرات نفتی ایران در نیمه اول جزئیات این گزارش ن سبت  5151دهد درآمد خالص  ن

    .به دور مشابه پارسال کمتر از نصف شده است

شامل نفت خام، میعانات گازی این گزارش برآورد  صادرات نفت ایران ) ست درآمد خالص  کرده ا

میلیارد دالر باشد. نیمه اول پارسال این  9و مایعات گازی( در شش ماهه ابتدایی سال جاری 

 .میلیارد دالر بود 51رقم 

رقم محاسبه شده توسط اداره اطالعات انرژی آمریکا کل درآمد خالص صادرات نفت و محصوالت 

 .شود و صادرات نفت خام تنها بخشی از رقم یاد شده استنفتی را شامل می

میلیارد دالر در نیمه اول  9افت درآمدهای خالص صااااادرات نفت و محصااااوالت نفتی ایران به 

بر اساااس برآورد اداره اطالعات انرژی  5100امسااال در حالی اساات که این رقم در کل سااال 

 .میلیارد دالر بود 03آمریکا 

 ئیات صادرات نفتیجز

این گزارش دقیقا اشاااره نکرده اساات درآمد صااادرات نفت خام ایران به تنهایی چه میزان بوده 

دهد که ایران در شش ماهه ابتدایی است، اما آمارهای شرکت اطالعات کاال، کپلر، نشان می

ته هزار بشااکه صااادرات نفت خام و میعانات گازی داشاا 541سااال جاری روزانه کمی بیش از 

 .است

میلیارد دالر  0.2های نفت در این دوره، درآمد صااااادرات نفت خام ایران حدود با توجه به قیمت

 .شودبرآورد می

دهد که صادرات واقعی نفت ها، تانکر ترکرز، نشان میالبته برآورد دیگر شرکت ردیابی نفتکش

کاری و دور زدن تحریم هان با پن های ها، دو برابر بیشااااتر از آن چیایران  هاد که ن زی اسااااات 

کنند. بدین ترتیب، احتماال درآمد صااااادرات نفت و المللی، از جمله شاااارکت کپلر برآورد میبین

 .ترین حالت سه میلیارد دالر باشدمیعانات گازی ایران در نیمه اول سال در خوشبینانه

صادرات نفت و م سوم کل درآمد خالص  صادرات نفت خام تنها یک  صوالت بدین ترتیب، درآمد  ح

هزار بشاااکه نیز  211رساااد؛ چون ایران روزانه حدود نفتی اسااات که به نظر کامال منطقی می

محصااوالت نفتی از گازوئیل، نفت کوره و بنزین گرفته تا مایعات گازی مانند پروپان و بوتان صااادر 

 .کندمی

اهه میلیارد دالری برای صااااادرات نفت ایران در شااااش م 9بینی درآمد خالص چنین پیشهم

های احتمالی گوید تخفیفدر حالی اساات که این گزارش به صااراحت می 5151ابتدایی سااال 
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چنین تسااویه بدهی به چین از طریق تحویل نفت را در محاساابه ایران به مشااتریان نفتی، هم

 .درآمدهای صادرات نفت ایران دخالت نداده است

میلیارد دالر در توسااعه  2های گذشااته ساای چین در سااالپیاندو شاارکت ساااینوپک و ساای

یادآوران و آزادگان ایران ساااارمایه گذاری کرده و بر اساااااس قرارداد، ایران بدهی این میادین 

 .کندها را از طریق تحویل نفت تسویه میشرکت

ماه ته گزارشهمچنین طی  به های "چشاااامهای متعددی از تخفیفهای گذشاااا گیر" ایران 

دین ترتیب، احتماال درآمد واقعی صااادرات نفت ایران مشااتریان نفتی خود منتشاار شااده بود. ب

 .بسیار کمتر از برآورد اداره اطالعات انرژی آمریکا باشد

گوید درآمد خالص صااااادرات نفت ایران در ماه آوریل نکته جالب اینکه این نهاد آمریکایی می

 .میلیون دالر نیز سقوط کرده بود 21)ابتدای بهار( حتی به 

شیوع کرونا سقوط کرد و بنابر  در پی  شدت  سال جاری به  در جهان، قیمت نفت در ماه آوریل 

دالر  05المللی، قیمت نفت ایران نیز به حدود های اوپک و برخی دیگر از نهادهای بینگزارش

کاهش یافته بود. با احتساب هزینه تولید و حمل نفت، عمال سود خالص صادرات نفت ایران در 

 .دماه آوریل بسیار اندک بو

های نفتی به از برجام خارج شاااد و یک ساااال بعد در همان ماه معافیت 93آمریکا اردیبهشااات 

 .مشتریان ایران را متوقف کرد

درصاادی در کل صااادرات ایران دارد و  01نفت سااهمی :بحران بودجه و بدهی دولتی ایران

مواجه  گیر درآمدهای نفتی ایران را با معضاااال کسااااری بودجه و افت ذخایر ارزیافت چشاااام

 .کندمی

اند که حتی با وجود ادامه صااااادرات اندک نفت، همچنین مقامات ایران نیز بارها اشاااااره کرده

 .مشکل دریافت پول آن وجود دارد

 5100المللی پول گزارش داد که ذخایر ارزی قابل دساااترس ایران در ساااال اخیرا صاااندوق بین

 9یارد دالر افت کرد و امسااال احتماال کمتر از میل 00میلیارد دالر بود، اما پارسااال به  051باالی 

 .میلیارد دالر باشد

ست که این نهاد بین شده  91المللی برآورد کرده ا سدود  صد از ذخایر ارزی ایران در خارج م در

 .باشد

 .تواند برای واردات کاالهای انساندوستانه مانند دارو استفاده کندالبته ایران از این منابع می

المللی پول اخیرا اعالم کرد همه اعضااااای اوپک به خاطر شاااایوع کرونا و افت بینصااااندوق 

 .درآمدهای نفتی با مشکل کسری بودجه مواجه خواهند شد

کسااری بودجه کل کشااور ایران )شااامل بودجه عمومی دولت( در سااال جاری میالدی از طرف 

میلیارد  20داخلی، یعنی حدود درصد از کل تولید ناخالص  9.0المللی حدود معادل این نهاد بین

 .دالر باشد
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درصااااد تولید ناخالص  44رود بدهی خالص دولت ایران در سااااال جاری به همچنین انتظار می

 .میلیارد دالر اوج بگیرد 520داخلی، یعنی حدود 

برابر  00این رقم با احتساااااب نرخ ارز در بازار آزاد ایران باالی هفت هزار تریلیون تومان، یعنی 

هزار تریلیون تومان بالغ  21ه عمومی دولت اساات و اگر با نرخ دولتی ارز حساااب کنیم به بودج

 .شودمی

درصااااد تولید ناخالص داخلی بود و نشااااان  53، بدهی خالص دولت ایران زیر 5100در سااااال 

 .گذرد، بدهی خالص دولت اوج گرفته استها میدهد طی دو سال که از تحریممی

دهد تنها بدهی دولت به بانکهای ن گزارشاای منتشاار کرد که نشااان میاخیرا بانک مرکزی ایرا

 .رسد که نسبت به دو سال پیش تقریبا دو برابر شده استتریلیون تومان می 201کشور به 

رود گوید انتظار میداره اطالعات انرژی آمریکا در بخش دیگری از گزارش خود می:درآمد اوپک

ضای  صادرات نفت کل اع سال جاری میالدی درآمد خالص  شد که  050اوپک در  میلیارد دالر با

 .سال گذشته است 00کمترین میزان طی 

 .میلیارد دالر بود 300این رقم  5100میلیارد دالر بود و سال  292پارسال این رقم 

تریلیون  0.5، یعنی در اوج قیمتهای نفت حدود 5105درآمد خالص صااادرات نفت اوپک در سااال 

سال دالر بود، اما ا سال جاری میالدی، به خاطر  5104ز  صا در  صو سقوط کرد و خ قیمت نفت 

 .های جهانی نفت بسیار پایین استشیوع کرونا، قیمت

شته است. اداره اطالعات انرژی آمریکا  ضای جهانی نفت به شدت تاثیر گذا شیوع کرونا بر تقا

 201اوپک در سال جاری بینی کرده بود درآمد خالص صادرات نفت در گزارش پارسال خود پیش

 .میلیارد دالر ارزیابی کرده است 050میلیارد دالر باشد، اما در برآورد جدید خود این رقم را 

در میان کشااورهای عضااو اوپک، ونزوئال نیز در کنار ایران با سااقوط چشاامگیر درآمدهای نفتی 

ها سه میلیارد دالر مواجه شده است. درآمد خالص صادرات نفتی ونزوئال در نیمه اول امسال تن

میلیارد دالر  53حدود  5100شده که یک سوم دور مشابه پارسال است. این رقم در کل سال 

 .بود

 

 اخبارکوتاه اقتصادی جهان:

تحادیه اروپا آمازون را به نقض قوانین ضد انحصاری متهم کردا  

فروشان سیستماتیک از اطالعات خصوصی خرده شرکت آمازون متهم به استفاده

صاری اتحادیه اروپا  ضدانح ست. چنین اقدامی با قوانین  شده ا ستقل به نفع خود  م

  .تواند منجر به میلیاردها دالر جریمه برای آمازون شودمغایر است و می
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 کند بلکشرکت آمریکایی آمازون نه تنها خودش اقدام به فروش محصوالت گوناگون می

التفرمش را برای فروش در اختیار پ

  .گذاردتر میهای کوچکشرکت

کمیسیون اتحادیه اروپا پس از تحقیقات 

 گسترده به این نتنیجه رسیده است که

این غول اینترنتی از اطالعات حساس 

 تر که کاالهای مشابههای کوچکشرکت

کنند،به نفع خود عرضه می آمازون

            .استفاده کرده است

         

 وستاگر، کمیسر رقابت اقتصادی اتحادیه اروپا مارگرته

 

رود و جریمه آن تا ده درصد درآمد شمار میاین اقدام نقض قوانین ضد انحصاری اتحادیه اروپا به

 .شرکت خاطی است

 .میلیون دالر بوده است 211میلیارد و  501حدود  5109درآمد آمازون در سال 

های فعال در اروپا برعهده کمیسیون اتحادیه رکتمسئولیت نظارت بر ضد نقض قوانین رقابت ش

 .اروپا است

شد صادی اتحادیه اروپا در این باره :رقابت باید عادالنه با سر رقابت اقت ستاگر، کمی مارگرته و

آمازون باید عادالنه باشااااد وهیچ شاااارکت قدرتمندی نباید از گفت، شاااارایط رقابت در پالتفرم 

 .موقعیت خود در بازار سواستفاده کند

ها پیش برای کاهش نفوذ گرای دانمارکی از مدتشااااود که این ساااایاسااااتمدار چرگفته می

 .کندهای کالن در بازار تالش میشرکت

تر گوگل را رصاااد کرده و علیه این شااارکت آمریکایی به دلیل نقض قوانین ضاااد انحصاااار او پیش

 .اتحادیه اروپا جریمه چندمیلیارد دالری اعمال کرده بود

ساااخنگوی شااارکت اینترنتی آمریکایی در نخساااتین واکنش به اتهام وارده از :ونپاستتآ آماز

شت، با  سیون اروپا»جانب اتحادیه اروپا اظهار دا شت کمی ست و آمازون تالش « بردا موافق نی

 .ادامه خواهد داد« واقعیت»خود را برای آشناکردن کمیسیون اتحادیه اروپا با 

دهد و هزار فروشنده اروپایی امکانات می 021یش از او خاطرنشان كرد كه شركت آمازون به ب

  .با فروش میلیاردی باعث ایجاد صدهاهزار موقعیت شغلی شده است
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؛ واکسن کرونا «فایزر»های شرکت نتایج بسیار امیدبخش آزمایش
درصد موثر است 10ساخت این شرکت بیش از   

 
که توسط  09که واکسن کووید استها هزار دواطلب نشان داده روی ده مطالعه انجام شده

درصد  91تواند به میزان بیش از در دست تولید است، می« ان تکبایو »و « فایزر»های شرکت
 موثر باشد.

های علمی در مقابله ترین پیشرفتامیدبخش به گزارش بلومبرگ، نتایج حاصله این واکسن از
گیری جهانی در یک قرن بدترین همه ماه از آغاز 0با ویروس کرونا بوده است. بعد از گذشت 

گذشته، نتایج اولیه راه را برای این شرکت ها فراهم کرده است تا اگر نتایج بیشتر نشان داد 
 خطر است، برای استفاده از آن در موارد اضطراری اجازه و تایید بگیرند.که واکسن بی

لینی و توسعه واکسن، ویلیام گروبر، معاون ارشد شرکت داروسازی فایزر در تحقیقات با
 گوید که این نتایج حتی بهتر از بهترین نتایجی بود که امیدش را داشت.می

گوید با توجه به اولین ، می«بایو ان تک»اوور شاهین، مدیر ارشد شرکت بیوتکنولوژی 
 «است. العادهدرصد فوق 91بیش از »درصد،  31تا  01ها در محدوده تاثیرگذاری اولین واکس

قابل کنترل است. و در  09این نشان می دهد که کووید»شاهین در مصاحبه ای گفت: آقای 
 «است. کل بخواهیم نتیجه بگیریم، واقعاً پیروزی دانش

های بیشتری، از پژوهشگران خارج از این مطالعه گفتند که برای ارزیابی موفقیت آن به داده
 جمله اطالعات در مورد ایمن بودن واکسن، نیاز دارند.

 

ها انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به خیابان مردم پس از اعالم نتایج
 ریختند؛ شادی یک گروه، اعتراض گروهی دیگر

معاون رئیس جمهوری پیشین ایاالت متحده، مردم در شهرهای بزرگ و کوچک سراسر 
 ها ریختند.برای جشن و شادی به خیابان آمریکا

تخاب ها، نقش خود در انیا، مردم با رقص و پایکوبی در خیاباندر شهر فیالدلفیا در ایالت پنسیلوان
جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری آمریکا را جشن گرفتند. پنسیلوانیا ایالتی بود که با اعالم خبر 

 پیروزی جو بایدن، او را به عنوان رئیس جمهوری بعدی ایاالت متحده آمریکا برگزید.
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ن را جشن گرفته بود به صدای آمریکا گفت که این لحظه یکی از افرادی که پیروزی جو باید
هایی است که این یکی از فرصت»بخشی از آن باشد. او گفت:  خواستبزرگی است و او می

مردم حس نزدیکی به  09گیری کوویدهای همهآید. به خصوص با چالشدر زندگی کم پیش می
 «با یکدیگر حس ارتباط کنند. اند، و این فرصت خوبی است کهیکدیگر را از دست داده

نیز در اعتراض به نتایج انتخابات، که هنوز در برخی از ایاالت کلیدی  طرفداران پرزیدنت ترامر
 است، در گوشه و کنار شهرهای سراسر آمریکا حضور یافتند. آمریکا مورد بررسی

های ایتاگر در نتیجه شک»گفت: یکی از طرفداران پرزیدنت ترامپ در فیالدلفیا به خبرنگار صدای آمریکا 

 پذیریم. ولی درمعلوم شود که تقلبی در کار نبوده است، ما هم می ]مطرح شده در مورد تقلب در انتخابات[

 «رسد.حال حاضر این طور به نظر نمی

 آمریکا آینده متفاوتی را پیش رو دارد و مردم به خاطر آن هیجان زده هستند. پس از چند روز انتظار برای

اند. همین موضوع این روز ها ریختهو هم برای اعتراض به خیابان نتایج آراء، مردم هم برای جشن و شادی

 را به یکی از روزهای به یادماندنی در تاریخ آمریکا تبدیل کرده است.

 اتحادیه اروپا رئیس جمهوری بالروس، پسر او و سیزده مقام آن کشور را تحریم کرد

کشور را  مقام دیگر آن 00 ندر لوکاشنکو رییس جمهوری بالروس، پسر او والکسا اتحادیه اروپا
های ناعادالنه و همچنین تقلب در نتایج انتخابات ریاساات به دلیل اعمال خشااونت، بازداشاات

 .برانگیز سه ماه پیش تحت تحریم قرار دادجمهوری بحث

های اتحادیه اروپا نخواهند بود و داراییبر این اساس، این افراد قادر به اخذ وروادید برای ورود به 
احتمالی آنها نیز در کشااورهای عضااو این اتحادیه مساادود خواهد شااد. این بلوک اروپایی ماه 

 گذشته نیز چهل مقام ارشد دولتی بالروس را تحت تحریم قرار داده بود.

پیوسااات، که  ای در بالروس در پی اعالم نتایج انتخابات نهم اوت به وقوعاعتراضاااات گساااترده
سرکوب و بازداشت معترضان را به دنبال داشت. لوکاشنکو که حدود سه دهه است قدرت را 

 در بالروس در دست دارد، خود را پیروز انتخابات تابستان معرفی کرده است.
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اوایل مهر ماه و پس از برگزاری مراساام تحلیف مخفیانه ریاساات جمهوری در میانه اعتراضااات 
شنکو را به  که به طور جداگانه اعالم کردند حده و اتحادیه اروپاایاالت مت مردمی، ساندر لوکا الک

 شناسند.عنوان رئیس جمهوری قانونی بالروس به رسمیت نمی

 افزایش میلیونرهای آلمان در دوران کرونا

در بحران کرونا بر شمار میلیونرهای آلمان افزوده شد. خبرگزاری"دویچه وله" براساس گزارش 

درصد ثروت کشور است. در آلمان شمار افرادی  59یک درصد جمعیت ثروتمند آلمان صاحب 

درصد است و این چهار برابر حد متوسط  41هزار دالر است حدود 011که دارایی آنها بیش از 

 .جهانی است

    

 

رغم بحران کرونا، دارایی حلیل و ارزیابی یک نهاد بانکی، در سال جاری میالدی بهبر اساس ت

 .شهروندان عادی در سطم جهان افزایش یافته است

نوامبر( منتشر شد، آمده  2آبان ) 02در "گزارش رفاه" کردیت بانک سوئیس که روز پنجشنبه 

هزار میلیونر جدید به دو 20 یاست که در آلمان در فاصله ژانویه تا ژوئن سال جاری میالد

 .هزار میلیونر پیشین افزوده شده است011میلیون و 

شود بینی میدرصد افزایش یافته و پیش 0،0در این بازه زمانی، دارایی هر فرد بالغ در آلمان 

 .درصد برای کل سال برسد 0،9تا پایان سال به 

نفر بر شمار میلیونرها افزوده شده هزار 002بر اساس محاسبات این نهاد بانکی، در چین نیز 

 .میلیون نفر بوده است 2،0بالغ بر  5109است. شمار میلیونرهای چین تا پایان سال 

https://ir.voanews.com/persiannewsworld/belarus-lukashenko
https://ir.voanews.com/persiannewsworld/belarus-lukashenko
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ها تعطیل شد، اما رونق پس از آن افزاید، اگرچه از ماه ژانویه تا مارس فروشگاهاین گزارش می

ی اشخاص عادی در چشمگیر بوده است. در پایان ماه ششم سال، یعنی ماه ژوئن، دارای

میلیارد یورو( بیش از  041( یا یک بیلیون دالر )برابر با 1،0سطم جهان حدود سه دهم درصد )

 01های مردم عادی در سطم جهان بوده است. سال گذشته افزایش دارایی 5109پایان سال 

 .بیلیون دالر رسید 099،5بیلیون دالر بود که در مجموع به  00،2درصد، برابر با 

کند که شکاف سطم درآمد در بسیاری کشورها بیش از پیش بوده بینی مین بانک پیشای

است، زیرا کارگران با درآمد پایین و مشاغل ناپایدار، در بحران کرونا بیش از دیگران آسیب 

 .انداند و درآمد و شغل خود را از دست دادهدیده

حالی که یک درصد ثروتمندان آلمان در آلمان اختالف سطم دارایی به ویژه چشمگیر است. در 

درصد از کل ثروت کشور  55درصد ثروت را در اختیار دارند، این نسبت در فرانسه و بریتانیا  59

 .دهدرا تشکیل می

درصد جمعیت این  41هزار دالر است حدود 011در آلمان شمار افرادی که دارایی آنها بیش از 

 .انی استکشور است و این چهار برابر حد متوسط جه

بوده است، علت آن را باید  5109اینکه در آلمان درآمد خانوارها در ماه ژوئن بیش از پایان سال 

در محدودیت در مصرف به دلیل بحران کرونا و پاکت حمایتی دولت به بخش خصوصی دید که 

یرا بخش نیست، زانداز برای افزایش رفاه چندان رضایتبه سبد خانوارها تزریق شد. اما چشم

با افزایش مالیات  بایستی بعدها آنچه را که در دوران کرونا هزینه کرده،ها میاز جمله دولت

 .بار دیگر به خزانه دولت بازگردانند و از سوی دیگر نرخ بهره افزایش خواهد یافت

بیلیون دالر )در  04،0از یک دارایی بالغ بر  5109ها در پایان سال بر اساس این گزارش، آلمانی

 .بیلیون یورو 05،2( برخوردار بودند که برابر است با 5100بیلیون دالر در سال  04،2مقایسه با 

بانک آلمان، کردیت بانک ها در زمینه دارایی، از جمله پژوهش دویچهبر خالف دیگر پژوهش

ا هها از بیمههای بانکی، اوراق بهادار و مطالباتی که آلمانیسوئیس عالوه بر پول نقد، سپرده

 23دارند، دارایی غیرمنقول آنها مانند امالک را نیز در محاسبات خود منظور کرده است. حدود 

درصد دارایی ناخالص خانوارهای آلمانی را اشیاء بهادار و از جمله امالک غیرمنقول تشکیل 

 .دهدمی

چشمگیری ها در بسیاری مناطق آلمان به طور ها و آپارتماندر سال گذشته قیمت خانه

 اندهای بورس سود بردهافزایش یافته است. از سوی دیگر صاحبان سهام از باال رفتن شاخص

شویم؟چرا از سمت چپ سوار هواپیما می  
اید که چرا مسااافران همیشااه از ساامت چر سااوار آیا تا کنون از خود پرساایده

 قانون؟تواند باشد و آیا این سنت است یا شوند. دالیل آن چه میهواپیما می
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کند که این مسااااافر شااااوند و فرقی نمیها نفر هر سااااال سااااوار هواپیما میمیلیون

خواهد سااوار هواپیمای مشااهور گر، تاجر و یا رئیس جمهور آمریکا اساات که میگردش

"ایرفورس وان" شااود، تقریباً همه آنها باید همیشااه از ساامت چر وارد هواپیما شااوند. 

شاااوند، بوئینگ اسااات یا ایرباس و یا هواپیمایی که ساااوار میکند که حال فرقی نمی

 .""ایران ایر یا "ایرفرانس" یا  است Ryanair "ایر"رایان

 شویم چیست؟اما دلیل این که از سمت چر سوارهواپیما می

 .شوددر پاسخ به این پرسش که دالیل مختلفی عنوان می

تعمیر، بارگیری و قساااامت چمدان  اول از همه حفظ ایمنی. تقریبا همه کارها از قیبل

صور کنید اگر ورودی هواپیما هم در مسافران در سمت راست هواپیما قرار گرفته اند و ت

 افتد؟این سمت باشد چه اتفاقی می

روزنامه "دیلی میل" گفته  اداره هواپیمایی بریتانیا در پاساااخ به پرساااشااای از ساااوی 

راست هواپیما در حال حرکت و تردد  است، وسایل نقلیه زیادی برای بارگیری در سمت

 .تواند در کارها تداخل ایجاد کندهستند و می

توان یک دلیل تاریخی را هم بیان کرد. این برای سااوار شاادن از ساامت چر هواپیما می

ضوع برمی سفرهامو شترین  شتی گردد به زمانی که بی ست. ها انجام میبا ک گرفته ا

همیشه قاعده بود که از سمت چر  فنی، هاییتها به دلیل محدوددر آن زمان کشتی

https://www.dw.com/fa-ir/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%DA%86%D9%BE-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85/a-54573592
https://www.dw.com/fa-ir/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%DA%86%D9%BE-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85/a-54573592
https://www.dw.com/fa-ir/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%DA%86%D9%BE-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85/a-54573592
https://www.dw.com/fa-ir/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%DA%86%D9%BE-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85/a-54573592
https://www.dw.com/fa-ir/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%DA%86%D9%BE-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85/a-54573592
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به هواپیما میراث رساااایده اساااات  این ساااانت از آن زمان باقی مانده و پهلو بگیرند.

 .شوندمسافران از سمت چر وارد هواپیما می و

هایی دارد. از البته سااوار شاادن مسااافران از ساامت چر برای خلبان هواپیما هم مزیت

به هنگام نزدیک شاادن به  واقع شااده مت چر کابیندر ساا آنجا که صااندلی خلبان هم

تواند موانع احتمالی را تحت کنترل داشااااته باشااااد و هواپیما را موقعیت پارکینگ او می

 .بهتر به سمت ترمینال هدایت کند

 .اما ورود و خروج از سمت چر هواپیما یک سنت است و نه قانون ثابت

به طور اسااتثنا در ساامت  Mooney M20 تر مانندامروزه ورودی برخی هواپیمای کوچک

 .راست قرار گرفته است

احتماالً برای بیشتر مسافران این موضوع اهمیتی ندارد که از کدام سمت سوار هواپیما 

شوند. نکته اصلی و مهم این است که هواپیما شما را راحت، سریع و صحیم و سالم 

 .پیاده شد توان از چر و یا راستبه هر حال می به مقصد برساند چون

 

 نمایشگر رول شو در گوشی جدید ال جی

شو است. این شرکت هایی با صفحه نمایش رولشرکت ال جی به دنبال تولید گوشی

 .کمان به سمت نمایشگرهای رول شدنی پیش می رودرنگینای با نام پروژهدر برنامه

این ترفند در این محصااول بخشاای از نمایشااگر از قساامت باال به درون رول شااده و با 

 .کندآن کاهش پیدا میاندازه 

شی از بازار تلفن  صوالت جدید در بازار تلفن همراه بخ سعی دارد با معرفی مح ال جی 

 .های رقیب واگذار کرده دوباره بدست آوردکه در چند سال اخیر به شرکتراهمراه 

 

 فولگس واگن و تولید خودرو گاز سوز

دوگانه سااوز گلف را معرفی کرد. در این  شاارکت فولکس واگن نساال جدید خودروهای

لیتر ظرفیت دارد اسااتفاده شااده اساات و گلف  022خودرو از یک مخزن گاز طبیعی که 

 .کیلومتر را طی کند 411گیری تواند با یکبارسوختجدید با سوخت گاز می

 

گوید این خودرو با اساتفاده از ساوخت گاز با طبیعت ساازگاری بهتری فولکس واگن می

 .های فسیلی داردت به دیگر سوختنسب

لیتری  0.2این خودرو که امکان کارکردن با هر دو سوخت گاز و بنزین را دارد از یک موتور 

 .کنداسب بخار استفاده می 050با قدرت 

درصااد آلودگی کمتری نساابت به حالت بنزین  52این خودرو با اسااتفاده از سااوخت گاز، 

 .سوز دارد

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%88%DA%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%B8%DB%B2%DB%B5-%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1/a-55476483
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%88%DA%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%B8%DB%B2%DB%B5-%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1/a-55476483
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%88%DA%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%B8%DB%B2%DB%B5-%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1/a-55476483
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%88%DA%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%B8%DB%B2%DB%B5-%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1/a-55476483
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 ۱7گلکسی اس

 .معرفی کند 50سامسونگ قصد دارد پرچمدار جدید خود را با نام اس شرکت 

موفق عمل کند به  05این محصااول جدید سااامسااونگ سااعی دارد تا در رقابت با آیفون 

 .هایی را در آن ایجاد کندهمین دلیل سامسونگ می خواهد برتری

جدیدی برای شاااکسااات دادن آیفون این محصاااول قرار اسااات از پردازنده پنج نانومتری 

 .داشته باشند 05استفاده کند که سرعت بیشتری نسبت به پردازنده های آیفون 

هرتزی اسااتفاده کند تا  051در این محصااول سااامسااونگ قصااد دارد از نمایشااگرهای 

 .برتری داشته باشند 05هرتزی آیفون  91نسبت به صفحه نمایش 

سانه ستفاده از باتری بزرگ تربرخی ر شی داده های تکنولوژی احتمال ا اند را در این گو

ت کند تا قدرهای پنج نانومتری، کمک میاین باتری بزرگتر در کنار مصاارف کمتر پردازنده

 .باشد 05شارژدهی محصول جدید سامسونگ بیشتر از آیفون 

واتی  52سااامسااونگ قصااد دارد در این محصااول از ساایسااتم شااارژ سااریع با شااارژر 

 .استفاده کند

 خودرو پرنده جدید

لیبرتی پس از چندین سااال آزمایش توانساات مجوز اسااتفاده در  PAL-V روی پرندهخود

سب کند. با این تایید، این خودرو می سال اروپا را ک ستم حمل  5155تواند در  سی وارد 

 .نقل در اروپا شود

این خودرو اولین خودروی پرنده جهان اساااات که البته برای پرواز نیاز به باند پرواز دارد و 

 .ند بصورت عمود پرواز از روی زمین بلند شودتوانمی

هزار  411کیلوگرمی اسااات و قیمت پایه آن حدود  001این خودرو ساااه چرخ دارای وزن 

 .دالر است و برای پرواز با آن به گواهینامه خاص پرواز نیاز است

با   یک چهار هزار متری از سااااطم زمین اوج بگیردو  فاع نزد تا ارت ند  این خودرو می توا

 .کیلومتر پرواز کند 211در حدود   کیلومتر 001ت سرع

 

 گوشی تاشو شیائومی

شاارکت چینی شاایائومی در حال توسااعه یک تلفن همراه هوشاامند تاشااو اساات که 

مگاپیکساالی اساات.این گوشاای تاشااو بااسااتفاده از لوال از وسااط تا  010دوربین آن 

 .شودمی

صول را احتماال با اندروید یازده وا  شیائومی رد بازار خواهد کرد و در حال توسعه این مح

ساایسااتم عامل اندرویدی اساات که با حالت های مختلف تک یا دو صاافحه نمایشااگر 

 .گوشی هماهنگ باشد
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های تاشااو شاارکت سااامسااونگ، هواوی و مایکروسااافت از پیشااتازان ساااخت گوشاای

های سااامسااونگ با مایکروسااافت تفاوت دارد و از دو هسااتند البته ساااختار گوشاای

 .کنندفلسفه مختلف پیروی می

تاشااو سااامسااونگ خواهد بود .گفته   هایگوشاای شاایائومی بیشااتر شاابیه گوشاای

 .شود اپل هم در حال طراحی گوشی مشابهی استمی

 

 اینفلوئنسرهای هوش مصنوعی

های اجتماعی داغ اسات اما هوش مصانوعی و این روزها بازار اینفلوئنسارها در شابکه

 .اندزه شدهها هم وارد این حوربات

ای که کامال انسااااانی اساااات و تولید محتوا توسااااط ربات و هوش ورود به چنین حوزه

ها مصنوعی البته کمی عجیب و شاید ترسناک بنظر برسد اما برای بسیاری از شرکت

 .تواند هزینه تولید محتوا را کاهش دهدمی

ئنسااار مارکتینگ میلیارد دالر برای اینفلو 02حدود  5155شاااود در ساااال بینی میپیش

های سااازنده نرم افزار و سااخت افزار سااعی دارند با ساااخت هزینه شااود و شاارکت

 .های هوشمند بخشی از این بازار را به خود اختصاص دهندربات

هایی ها هم برای کاهش هزینه به سمت مجریشود بسیاری از رسانهپیش بینی می

 .کنندهوش مصنوعی کار میهایی خواهند بود که با بروند که در واقع ربات

ایاالت متحده آمریکا« رئیس جمهوری منتخب»جو بایدن   

ای پر سابقه در جو بایدن، معاون سابق رئیس جمهوری آمریکا که به مدت حدود نیم قرن چهره
شمار می سی آمریکا ب سیا سب محافل  رئیس جمهوری »رای الکترال به عنوان  530رود، با ک

ژانویه سااال آینده به عنوان  51معرفی شااد و پس از مراساام تحلیف در ایاالت متحده « منتخب
 .چهل و ششمین رئیس جمهوری آمریکا ساکن کاخ سفید خواهد شد

سازمان های خبری  شمارش آراء،  ست جمهوری آمریکا و  چند روز پس از برگزاری انتخابات ریا
خواه، دونالد ترامر را در  آمریکایی پیش بینی کردند که بایدن توانسته است پرزیدنت جمهوری

 .رقابتی نزدیک شکست دهد

نتیجه انتخابات باید به طور رساامی تایید شااود و پرزیدنت ترامر اعالم کرده که این نتیجه را در 
 .دادگاه به چالش حقوقی خواهد کشاند

سااال سااابقه حضااور در ساانای آمریکا را دارد، هشاات  00 آقای بایدن که یک دموکرات اساات و
 .به عنوان نفر دوم پس از باراک اوباما، رئیس جمهوری سابق آمریکا، در کاخ سفید بودسال نیز 
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سازمان های خبری، در  توئیتر اعالم کرد که افتخار جو بایدن در واکنش به اعالم پیش بینی 
 «.شما من را برای رهبری کشور بزرگمان انتخاب کردید»می کند به اینکه 

چیست؟ علت شیوع توفنده دوباره کرونا  
موج دوم پاندمی کرونا با سرعتی چنین توفنده حتا کارشناسان را نیز غافلگیر 

گویند عالوه بر کرده اساات. علت آن هنوز یک معماساات. اما پژوهشااگران می

 .های جدیدی از ویروس، انتقال از راه هوا هم احتماال نقش داردایجاد گونه
     

سان زیادی نبودند که تا همین چند  شنا بردند موج دوم کرونا با هفته پیش گمان میکار

 .سرعت و شدتی توفنده سراسر اروپا را خواهد پوشاند

اینکه شمار رسمی نومبتالیان در پاییز بار دیگر افزایش یابد، در سطم عموم قابل انتظار 

ها نساابت به اوایل سااال بیشااتر بوده، و دوم اینکه، بود. نخساات اینکه شاامار آزمایش

 .استاند نیز به آمار افزوده شدهدنمای این بیماری نبودهمواردی که در

اما خط روند رو به باال در نمودار نومبتالیان و نیز شاااامار درمان بیمارسااااتانی و شاااادت 

بیماری و افزایش تصاااعدی، و گاه فراتصاااعدی، در مقایسااه با موج اول، برای بساایاری 

 .آور بوده استشگفتی

های بیش و کم در تماس محدودیت  ی کشاااورهاآیا این سااار صاااعودی که در بسااایار

ها را ضاروری سااخته اسات را باید به اشاخاصای منتساب کرد که به مقررات و انساان

اند؟ یا عوامل دیگری نقش دارند که به خود این ویروس مرتبط اعتنا بودهها بیتوصاااایه

 است؟

مولکولی در وین آندرآس برگتالر از مرکز پژوهشااای پزشاااکی :پویایی باالی آلودگی

سم آلودگی ویروس کووید»گوید: می ست، اینکه دینامی شهود ا سیار  09آنچه کامال م ب

 «.باالست

های زیادی وابسته است که علم هنوز نتوانسته این دینامیسم به عامل»افزاید: او می

اش تا به یک توضاایم احتمالی که چندین ماه اساات در حوزه علم درباره« آنها را بفهمد.

اسااات که  5-کوو-شاااود موتاسااایون )یا تغییر ژنتیکی( ویروس ساااارسروز بحث میام

 .احتماال در اثر آن، شدت آلودگی آن نسبت به اوایل سال باالتر رفته است

شده در دست است بدین سو، این فکت ثابت 5151از زمان انتشار یک پژوهش در اوت 

در سااراساار دنیا پراکنده کرده و  در مدتی نساابتا کوتاه خود را G614 که یک گونه به نام

را گرفته اساااات؛ و این امر احتماال به سااااطم باالی گسااااترش  D614 جای گونه اولیه

 .آلودگی دامن زده است
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سی در یک گزارش اولیه که هنوز مورد :گونه جدیدی از ویروس سوئی شگران  پژوه

خبر  51A.EU1ای جدید از ویروس به نام تأیید کارشااناسااان قرار نگرفته اساات، از گونه

 .ترین ویروس کرونا در سطم اروپاستاکنون شایعدهند که هممی

اکتبر اعالم کردند، گونه جدید برای  59آن گونه که این پژوهشااااگران روز پنجشاااانبه 

 .نخستین بار خود را در اسپانیا نشان داده و از این مبدأ دیگر کشورها را فتم کرده است

 5-کوو-مورد ویروس سااارس 343 ایانش که تاکنون دیبه گفته آندرآس برگتالر، در اتری

ی ویروسی مشاهده نشده است، که البته شاید علت آن تجزیه شده، هنوز این گونه

 .شمار کم موارد تجزیه بوده است

بحث شاادیدی  یک عامل دیگر که اخیرا در حوزه علم درباره آن:ای هواییانتقال ذره

وس از طریق هواساات. در آغاز پاندمی، تمرکز روی جریان دارد، مساائله انتقال ذرات ویر
صیه میآلودگی سی بود و به همین دلیل تو ستهای تما سته شد د ش ها به خوبی 

 .شوند

تر شده است، و آن اینکه انتقال ویروس نه فقط از طریق انتقال امروز اما موضوع روشن
ک متر و زدن گیری حداقل ی)به همین دلیل فاصااااله ای ترشااااحات بینی و دهانقطره

صورت می ضا  گیرد، به ویژه ماسک(، بلکه از راه ترکیبی از ذرات جامد و مایع معلق در ف
بریم. از این رو جریان ای که ما اغلب در فصاال ساارما در آن به ساار میدر فضااای بسااته

 .های بسته از اهمیت بسیار برخوردار استهوای تازه در مکان
سن م شناش واک شده، یاورزوال ویدرمان، کار سنی مؤثر آماده ن گوید، تا زمانی که واک

 .ها به طول انجامدتواند سالغلبه بر این ویروس می

ست صونیت در قبال ویروس کرونا کوتاه مدت ا شناس: م جهانیان :یک کار

سن ویروس کرونابی سان صبرانه در انتظار واک ست ان شن نی ستند، اما رو ها پس از درمان ه
وگویی داشت وله گفتتا چه مدت مصون خواهند ماند. درباره چرایی آن دویچه 09بیماری کووید

   .شناسیبا پروفسور توماس کامرات استاد رشته ایمنی
 

پاندمی در آمریکا و :وار کرونا در سراسر جهان؛ مقررات شدید در اروپارفت جهش یشپ

شدید اعمال می سه برای یک ماه مقررات  ست. فران سترش ا سپانیا حالت اروپا رو به گ کند. ا
را تا ماه مه آینده تمدید کرده اساااات. در آمریکا موج ابتالی روزانه به ویروس برای  العادهفوق

   .هزار رفت 91اولین بار باالی 
 

در آلمان بحث بر سر این که در :هایی امکان آلودگی به کرونا بیشتر است؟در چه مکان

ها این پرسش را شود. خیلیتر میبیشتر است، هر روز داغ هایی خطر ابتال به کروناچه مکان
سالنمطرح می شی به های نمایش و غذاخوری تعطیل میکنند که چرا  شوند، اما مراکز آموز

   دهند؟کارشان ادامه می
 
 
 

https://www.dw.com/fa-ir/%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-55440277
https://www.dw.com/fa-ir/%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-55440277
https://www.dw.com/fa-ir/%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-55440277
https://www.dw.com/fa-ir/%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-55440277
https://www.dw.com/fa-ir/%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-55440277
https://www.dw.com/fa-ir/%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-55440277
https://www.dw.com/fa-ir/%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-55440277
https://www.dw.com/fa-ir/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/a-55442706
https://www.dw.com/fa-ir/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/a-55442706
https://www.dw.com/fa-ir/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/a-55442706
https://www.dw.com/fa-ir/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/a-55442706
https://www.dw.com/fa-ir/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/a-55442706
https://www.dw.com/fa-ir/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/a-55442706
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-55450589
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-55450589
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-55450589
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-55450589
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-55450589
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-55450589
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 تدوین سند استراتژیک نظامی اتحادیه اروپا؛
 اولین گام در راه ایجاد ارتش واحد اروپایی

 
ها می گویند اتحادیه اروپا در حال دیپلمات 

تدوین یک ساااند اساااتراتژیک نظامی برای 
 .کشور عضو است 53

پایی طبق این  های ارو مات  عای دیپل با اد
سااااند تهدیدات، اهداف و جاه طلبی های 
نظااامی آینااده اتحااادیااه اروپااا مشااااخص 

 .خواهدشد
همچنین قراراسااات طبق این ساااند، روند 

از  نظامیتولید مشترک تجهیزات پیشرفته 
جمله تانکهای سااااخت کشاااورهای عضاااو 

 .اتحادیه دردستور کار قرارگیرد
نام این سااااند که در ماه های آینده :اروپایی ناتوی همان یا «استتتتتراتژیک نمای قطب»

 .است« قطب نمای استراتژیک»بیشتر از آن می شنویم 
در این است که تنها یک در واقع قراراست کارآیی آن چیزی مشابه پیمان ناتو باشد و تفاوت آن 

 .پروژه دفاعی مشترک بین کشورهای اتحادیه اروپا خواهد بود
سال اخیر دونالد ترامر  4بی تردید، خلق این پروژه دفاعی مشترک، نتیجه تهدیدها و انتقادات 

از عدم همکاری اروپایی ها، خصاااوصاااا در زمینه مالی از پیمان آتالنتیک شااامالی، ناتو اسااات. 
 «اروپایی واحد ارتش» پیشنهاد فرانسه جمهوری رئیس ماکرون، امانوئل ل گذشتهاولین بار سا

 .کرد مطرح را
ه اروپا، پنجشاانبه در یک گفته می شااود جوزب بورل، رئیس دسااتگاه ساایاساات خارجی اتحادی

جلسه محرمانه وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا را از مفاد این سند که قرار است از 
 .در دستور کار قراربگیرد، آگاه خواهدکرد 5155سال 

البته بی تردید اختالفات زیادی عدم اشتتتراک کشتتورهای عرتتو درباره تهدیدها:

که اروپا را با خطر روبرو می کنند، وجود خواهد داشاات. « تهدیدهای بالقوه ای»روی فهرساات 
در خاک این کشور است « حضور اسالم گرایان افراطی»مثال برای فرانسوی ها تهدید واقعی 

شد. با این  سیار خطرناک با سیه می تواند ب شورهای حوزه بالتیک نفوذ رو در حالی که برای ک
قصد دارد تمام کشورهای عضو را حول نقاطی حال به گفته دیپلمات های اروپایی، جوزب بورل 

 .مشترک متحد کند
با خروج بریتانیا از اتحادیه برکستتیت و فرصتتت بی نظیر برای آلمان و فرانستته:

 .اروپا، دو کشور فرانسه و آلمان بصورت غیررسمی رهبری اتحادیه اروپا را در دست گرفته اند
، رهبران دوکشور آلمان و فرانسه قصد دارند حاال به نظر می رسد آنگال مرکل و امانوئل ماکرون

 .گام اول برای تشکیل ارتش اروپایی را با تدوین این سند بردارند
رهبران دولت بریتانیا، چه محافظه کار و یا از حزب کارگر، همواره در زمان عضااااویت در اتحادیه 

یل اصاااالی آن  پایی جلوگیری می کردند. دل حد ارو یک ارتش وا پا از ایجاد  هم پیمان های ارو
المنافع بود. سااال تاریخی این کشااور با ایاالت متحده و همچنین اتحادیه کشااورهای مشااترک

« شاارم آور»گذشااته، دونالد ترامر رئیس جمهوری آمریکا پیشاانهاد ارتش مشااترک اروپایی را 
 .خوانده بود

https://per.euronews.com/2018/11/07/macron-urged-to-bill-european-unique-army-to-face-russia-china-usa
https://per.euronews.com/2018/11/07/macron-urged-to-bill-european-unique-army-to-face-russia-china-usa
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ه بصاااورت اولین گفتگوها قرار اسااات بین وزرای دفاع کشاااورهای عضاااو اتحادیه اروپا، روز جمع
مجازی و آنالین برگزارشود. گفتگوها حول تدوین این سند و یافتن راه های مشترک در راه تولید 
شی اروپا  سوق الجی صدها منطقه  ستقرار نیروهای اروپایی در  تجهیزات نظامی و تمرکز روی ا

 .خواهد بود
یزات نظامی برای پیش از این وزرای دفاع آلمان و فرانسااه و اسااپانیا درباره تولید مشااترک تجه

 .کاهش هزینه ها گفتگو کرده اند
 

 نشینان انگلیسیزمستان سخت اجاره
همزمان با تشدید بحران  –ایرنا  – لندن

کرونا و افزایش آمار بیکاری در انگلیس، 
صااورت گرفته نشااان ترین تحقیقات تازه
هااا خااانواده در دهااد کااه میلیونمی

رو با مشااااکل پرداخت زمسااااتان پیش
اجاااره مسااااکن و خطر تخلیااه مواجااه 

  .هستند
به گزارش روز یکشاااانبه ایرنا، تحقیقات 

دهد که تری نشان میبنیاد جوزف راون
میلیون خانواده از پس تامین اجاره  5.2

 311  آیند، در حالیکهمسااااکن بر نمی
 021ر خانواده از قبل بدهکار بوده و هزا

یه منزل  با خطر تخل خانواده هم  هزار 
 .قرار دارند

این تحقیقات حاکیساات که بدهکاری بساایاری از خانواده ها در انگلیس به دلیل بحران کرونا به 
های نیازمند و هم گوید که هم از خانوادهساااارعت رو به افزایش اساااات. دولت انگلیس می

     .کندموارد ویژه حمایت می صاحبان خانه در
در انگلیس  های اجاره نشینبا این حال طبق محاسبات صورت گرفته، مجموع بدهکاری خانواده

   .شودمیلیون پوند بالغ می 411حدود 
شان می سیاییتحقیقات ن ستان، آ سیاهپو هایی که های قومی و خانوادهاقلیت ها، دهد که 
 .دهندر بدهکاران را تشکیل میبیشترین آما صاحب اوالد هستند

ها درآمد دست کم یکی از اعضای خانواده در درصد خانواده 00براساس تحقیقات یادشده، در 
 .درصد هم بیکار شده اند 05ماه گذشته کاهش یافته و 

هایی که نشاااینهای هدفمند دولت، اجارهتری هشااادار داده که بدون حمایتبنیاد جوزف راون
های اخیر کاهش یافته زمسااتان سااختی را پیش رو داشااته و ممکن اساات  درآمدشااان در ماه

سته تا قانون منع تخلیه اجاره نشینان را که بی خانمان شوند. این نهاد انگلیسی از دولت خوا
 .در دور اول شیوع کرونا به اجرا گذاشت، دوباره احیا کند

خصاااوص پیامدهای اقتصاااادی عمل آمده در ترین تحقیقات بهتازه این تحوالت درحالیسااات که
شهریور/مهر(  سپتامبر ) سه ماه منتهی به  ست که در  شی از بحران کرونا در انگلیس حاکی نا

 .اندهزار شاغل بیکار شده 004گذشته بالغ بر 
سوم  (ONS)های دفتر آمارهای ملی انگلیسداده سه ماهه  ست که نرخ بیکاری در  بیانگر آن ا

 4.2میالدی و 5100این رقم باالترین میزان از نوامبر سااال  درصااد افزایش یافته که 4.0امسااال 
 .درصد بیشتر از ماه قبل از آن است

https://www.irna.ir/news/84111274/زمستان-سخت-اجاره-نشینان-انگلیسی
https://www.irna.ir/news/84111274/زمستان-سخت-اجاره-نشینان-انگلیسی
https://www.irna.ir/news/84111274/زمستان-سخت-اجاره-نشینان-انگلیسی
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گران مساااائل اقتصاااادی پیش بینی می کنند که بحران در همین حال کارشاااناساااان و تحلیل
رده بینی کشود. بانک مرکزی انگلیس هم پیشهای آینده تشدید میبیکاری در انگلیس در ماه

 .درصد خواهد رسید 3.32به  (5150) کاری در سه ماهه دوم سال آینده میالدیکه آمار بی
هایی است که دهنده سطم چالشوزیر دارایی انگلیس در همین رابطه بیان کرد: آمارها نشان

اند دانم که این دوران برای افرادی که شااااغل خود را از دساااات دادهبا آن روبرو هسااااتیم. می
 .دهیماند ادامه میهایی که در این بحران آسیب دیدهز آنسخت است و ما به حمایت ا

بینی های تجاری این کشااور پیشاو با این حال روزهای دشااواری را برای نیروی کار و شاارکت
 .های ناشی از این بحران نخواهد بودکرد و افزود که دولت قادر به حمایت از تمام خسارت

تر کرده و درصاااد اقتصااااد این کشاااور را کوچک 51بحران کرونا طبق برآوردهای صاااورت گرفته 
های منحنی رشااااد اقتصااااادی روند نزولی دارد. تحلیل گران بر این باورند که افزایش محدودیت

کرونایی روند ترمیم اقتصاد انگلیس را تضعیف و باعث خواهد شد تا قدرت اقتصادی این کشور 
       .تر شوددر سه ماهه آخر امسال هشت درصد کوچک

 سابقه کلیسای انگلیس درباره ممنوعیت تسلیحات اتمیاظهارنظر کم

 
تن از روحانیون برجسته کلیساهای  90اسقف اعظم و « جاستین ولبی» –ایرنا  – لندن      

اند تا در راستای برقراری صلح در از دولت لندن خواسته انگلیس در اقدامی کم سابقه، 
  .ملل متحد را تصویب کندسازمان  ایافزارهای هستهجهان، پیمان ممنوعیت جنگ

ساااخه آن روز یکشااانبه در نشاااریه آبزرور منتشااار شاااد، به گزارش ایرنا، در این نامه که یک ن 
صریم کردند:نویسندگان  ضرورت منع تسلیحات »ت صویب این پیمان و اعالم نظر شفاف درباره  ت

دلگرم کننده و امید بخش است. لذا ما از اینکه  نهای جهابسیاری از ملت کشتار جمعی برای
 .«اند متاسااااف هسااااتیمای این پیمان را تصااااویب نکردههسااااته  س و سااااایر دولت هاانگلی

https://www.irna.ir/news/84111524/اظهارنظر-کم-سابقه-کلیسای-انگلیس-درباره-ممنوعیت-تسلیحات-اتمی
https://www.irna.ir/news/84111524/اظهارنظر-کم-سابقه-کلیسای-انگلیس-درباره-ممنوعیت-تسلیحات-اتمی
https://www.irna.ir/news/84111524/اظهارنظر-کم-سابقه-کلیسای-انگلیس-درباره-ممنوعیت-تسلیحات-اتمی
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سن سنوی سریعدگان در این نامه از دولت انگلی ستند تا هرچه  صویب کند و خوا  تر این پیمان را ت
 «.آمیز هسااتند روشاان کندای مسااالمتنور امید را در دل مردم پاک نیتی که در رویای آینده»

تهپیمان ممنوعیت جنگ یه ای افزارهای هساااا به تصااااویب  5103در هفتم ژوئ  055میالدی 
عمومی سااازمان ملل متحد رسااید. ایران از جمله کشااورهایی بود که به این   مجمعکشااوردر

 .پیمان رأی مثبت داد

ای و متحدان آنها از جمله هلند به این پیمان رأی منفی دادند. کشورهای دارنده سالح هسته
 .سنگاپور نیز به آن رأی ممتنع داد

های هرگز و تحت هیچ شااارایطی ساااالح»خواهد که پیمان از کشاااورهای امضااااکننده می این
ای را توساعه نداده، آزمایش و تولید نکنند، ذخیره ای یا ساایر ابرازهای انفجاری هساتههساته

 .«نکرده یا در پی مالکیت آنها نباشند

 21ن الزم است که حداقل اند اما برای اجرایی شدن آکشور این پیمان را امضا کرده 04تاکنون 
 .کشور آن را تصویب کنند

ساااازمان ملل متحد اوایل ماه جاری اعالم کرد که تعداد کشاااورهایی که این پیمان را تصاااویب 
 .است اند به حد نصاب رسیدهکرده

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، هندوراس پنجاهمین کشوری است که این پیمان 
 .را تصویب کرد

های ت کان از جمله کشااااور نام و واتی ند، ویت قای جنوبی، بنگالدش، نیوزیل یک، آفری ند، مکز ایل
 5150رود که این معاهده از ژانویه اند. انتظار میهسااتند که تاکنون این پیمان را تصااویب کرده

 .اجرایی شود

ا ای این پیمان رهای دارای تسااالیحات هساااتهبه نوشاااته خبرگزاری فرانساااه، هر چند قدرت
اند اما حامیان آن امیدوارند که این پیمان تاثیری تدریجی در مقابله با تسااالیحات تصاااویب نکرده

 .هسته ای داشته باشد

ستفن کوترل» سقف اعظم« ا شریه آبزرور گفت؛ نگرانی   ا سای یورک در همین رابطه به ن کلی
کنیم که ممکن یهرچند ما درک م»کلیسااا درباره آینده صاالم در جهان نباید تعجب آور باشااد. 

های مشروع متفاوتی درباره نحوه رسیدن به صلم وجود داشته باشد اما کلیسا است دیدگاه
 «.ای را خارج از استفاده عادالنه تلقی کرده استپیوسته استفاده و مالکیت تسلیحات هسته

ر اما یک گام د»ای نخواهد شااد وی افزود که این پیمان باعث محو ناگهانی تساالیحات هسااته
 «.مسیر رسیدن به دنیای بدون سالح اتمی است

های معروف و برجسااته مخالف با تساالیحات اتمی اساات، این کشاایش مساایحی که از چهره
چهار سال پیش هم در جریان تظاهرات مردمی گفته بود که تصمیم دولت برای به روز رسانی 

او همچنین ساااال  ساااامانه دفاع اتمی انگلیس )ترایدنت( توهین به ذات اقدس الهی اسااات.
 در اظهارنظر دیگری گفته بود که تقویت ترایدنت تحت هیچ شرایطی توجیه پذیر نیست 5100
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 در اوج اختالفات لندن و مسکو ،

 دیپلمات ارشد انگلیسی به مسکو سفر می کند     
 

معاون وزیر امور خارجه انگلیس در اوج اختالفات میان لندن و مسااااکو، با هدف  -ایرنا  - لندن
  .هفته آینده راهی مسکو می شود وگوها و حفظ حداقل روابط با روسیهگفت تداوم

قرار است در این سفر سه روزه درباره طیف « وندی مورتون»به گزارش روز جمعه ایرنا از لندن، 
مختلفی از مسائلی که باعث تشدید اختالفات میان دو کشور شده با مقامات روس رایزنی و 

 تبادل نظر کند. 
س اساابق روس و "الکساای ناوالنی" رود مساامومیت "ساارگئی اسااکریپال" جاسااوانتظار می

و پرواز مکرر  ساارشااناس رئیس جمهوری روساایه، جاسااوساای در امور داخلی انگلیس مخالف
های روس در نزدیکی حریم هوایی این کشور از جمله مسائلی است که در این سفر جنگنده

 .مورد بحث و رایزنی قرار خواهد گرفت
بلندپایه و یک ساااازمان روس را به دلیل آنچه دسااات مقام  0 انگلیس در کنار فرانساااه و آلمان

داشااااتن در مساااامومیت الکساااای ناوالنی نامیده تحریم کرده اساااات.اما کاخ کرملین تاکنون 
 .واکنشی به این اقدامات نشان نداده است

ترین منتقدان والدیمیر پوتین رییس جمهوری روساایه اساات، بیسااتم ناوالنی که یکی از اصاالی
 .اد( در بازگشت از سیبری به مسکو بیمار شدماه اوت )سی ام مرد

https://www.irna.ir/news/84108770/دیپلمات-ارشد-انگلیسی-به-مسکو-سفر-می-کند
https://www.irna.ir/news/84108770/دیپلمات-ارشد-انگلیسی-به-مسکو-سفر-می-کند
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وی پس از فرود اضااطراری هواپیما به بیمارسااتانی در شااهر تومسااک ساایبری منتقل شااد و 
از  هاییسپس به یک مرکز درمانی در برلین انتقال یافت، جایی که پزشکان ادعا کردند نشانه

 .مسمومیت وی با ماده سمی نوویچوک وجود دارد
ه لندن پیشااتر ادعاهایی را درباره مساامومیت ساارگئی اسااکریپال با ماده این در حالیساات ک

سااامی نوویچوک در خاک این کشاااور مطرح کرد و موفق شاااد اجماعی را بین متحدانش برای 
سی افزایش فشاارها علیه مساکو و اخراج تعدادی از دیپلمات های این کشاور به اتهام جاساو

  .برای روسیه به دست آورد
، مورتون قرار اساات هفته آینده در همین رابطه با والدیمیر توتیو همتای روس به گزارش گاردین

خود در مسکو دیدار و متذکر شود که لندن به شواهد دیگری غیر از اینکه روسیه در مسمومیت 
 .ناوالنی با ماده سمی نوویچوک دست داشته، دست پیدا نکرده است

گذشااته از تصاامیم مسااکو برای تحریم  ساارگئی الوروف وزیر امور خارجه روساایه چهارشاانبه
فرانسه و آلمان خبر داد اماسخنی از انگلیس به میان نیاورد. مقامات انگلیسی تردید دارند که 

ها انتظار دارند تا هفته آینده موضاااع دولت از ساااویی آن.این اقدام عمدا یا ساااهوا بوده اسااات
دونالد ترامر رویکرد نسااابتا  والدیمیر پوتین در خصاااوص انتخابات آمریکا روشااان شاااود. هرچند

 معتدلی را در قبال روسیه در پیش گرفت اما بسیاری از مقامات انگلیسی معتقدند که دولت
 .های رئیس جمهوری در این خصوص نبودآمریکا در کل تابع دیدگاه 

بر اسااااس این گزارش، مورتون همچنین قرار اسااات با شااامار دیگری از مقامات ارشاااد دولت 
پوتین در امور تغییرات آب و هوایی در آسااتانه برگزاری این کنفرانس  ه مشاااورانروساایه از جمل

 .در گالسکو مالقات کند

 گیر مذاکرات برگزیتماراتن نفس               

 

شت –ایرنا  – لندن سرنو سخت تالش خواهند انگلیس و اتحادیه اروپا در روزهای  ساز پیش رو 
 کرد تا پیش از 

https://www.irna.ir/news/84111594/ماراتن-نفس-گیر-مذاکرات-برگزیت
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  .های تجاری و امنیتی به توافق برسندپایان دوره گذار برگزیت، درباره آینده همکاری

یکشاانبه شااب  مشاااور نخساات وزیر انگلیس در امور برگزیت« دیوید فراساات»به گزارش ایرنا، 
مه مذاکرات با نمایندگان اتحادیه اروپا وارد بروکساال شااد. او هشاادار داده که از خطوط برای ادا

وگوها نتیجه گفت قرمز دولت در مذاکرات خارج نخواهد شااد و به همین خاطر ممکن اساات که
 بوریس مرموز و هوادار برگزیت رکارشناسان استعفای ناگهانی مشاو موفقیت آمیز نباشد. اما

ر اروپا تفسی مثبتی از آمادگی لندن برای سازش با اتحادیه را نشانه گذشتهجانسون در هفته 
 .کنندمی

هایی در این زمینه اشاره به پیشرفت درباره آخرین وضعیت مذاکرات با اتحادیه اروپا« فراست»
 .مانده استهنوزاختالفات قابل توجهی باقی اما تصریم کرد که

در اظهار نظری عنوان کرد که دسااات  ر خارجه ایرلندوزیر امو« ساااایمن کاونی»در همین حال 
امکان پذیر اما دشوار است، به گفته او اتحادیه اروپا خواهان  یابی به توافق نهایی در این هفته

 .روددرصد سهم باالتر نمی 51لندن از  های انگلیس است،امادرصد از سهم صید در آب 21

مادامی که لندن از الیحه جنجالی بازار داخلی عقب وی همچنین یادآور شااااد که اتحادیه اروپا 
  .نشینی نکند، حاضر به توافق با انگلیس نیست

 ای رانخساات وزیر انگلیس شااهریور ماه گذشااته در واکنش به روند کند مذاکرات برگزیت الیحه
ی راپیشنهاد کرد که در صورت عدم حصول توافق تجاری با اتحادیه اروپا، ساز و کار ویژه ای که ب

 .ایرلند شمالی موافقت شده، نادیده گرفته شود

جانساااون بر این باور اسااات که اتحادیه اروپا قصاااد دارد با اساااتناد به توافق برگزیت بین ایرلند 
حصار اقتصادی ایجاد کند. با این حال اتحادیه اروپا ضمن رد این  شمالی و دیگر مناطق انگلیس

 .المللی استق برگزیت خالف موازین بینادعا، تاکید دارد که نادیده گرفتن تواف

در توافقی که سال گذشته به تائید دو طرف رسید، پیش بینی شده است که ایرلند شمالی 
به مدت چهار سااال برخی از مقررات اتحادیه اروپا را رعایت خواهد کرد. این در حالی اساات که 

طور یکجانبه برای ایرلند در الیحه دولت انگلیس پیش بینی شااااده که این کشااااورمی تواند به 
 .شمالی در زمینه امور تجاری تصمیم گیری کند

دهد که لندن سفر دیوید فراست به بروکسل نشان می:است؟ یلندن به دنبال چه توافق
 5151پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری  در واکنش به

اسااات در ابتدای ورود به مانده به توافق برساااد. فرآمریکا، مصااامم اسااات تا در فرصااات باقی 
 ما سرگرم  :بروکسل در توئیتی نوشت

تنها شرطش این است که با حق حاکمیت ما سازگار  مذاکره برای رسیدن به توافق هستیم و
 .باشد
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البته جورج یوسااتیس وزیر محیط زیساات انگلیس روز یکشاانبه در سااخنانی اظهار داشاات که 
 دولت برای انصراف از ادامه مذاکرات

و خروج بدون توافق آمادگی کامل دارد. وی با این حال ابراز امیدواری کرد که این هفته تکلیف  
 .توافق با اتحادیه اروپا روشن خواهد شد

رساااد و دو طرف  دوره گذار خروج انگلیس از اتحادیه اروپا حدود یک ماه و نیم دیگر به پایان می
 مایل هستند تا پیش از پایان این دوره 

 .های تجاری توافق کنندوص آینده همکاریدر خص

صااااورت آینده روابط دو طرف به شاااایوه توافق تجارت آزاد خواهد بود که بر اساااااس در غیر این
 بینی کارشناسان، ضربهپیش

گویند برای دسااتیابی مقام های اروپایی هم می کند.ساانگینی را به اقتصاااد انگلیس وارد می 
 نند،کبه توافقی با انگلیس تالش می

 .کننداما به هر قیمتی توافق نمی 

 دپلیس لندن سرانجام به معرل نژادپرستی اعتراف کر         

نژاپرسااتانه افسااران پلیس انگلیس با افزایش انتقادها از رفتارهای تبعیض آمیز و  –ایرنا  – لندن
های قومی و مذهبی، رئیس پلیس لندن ناگزیر به وجود این معضاااال اعتراف و ادعا علیه اقلیت

  .کرد که درصدد رفع آن برآمده است
سااای افزود: بیوگو با شااابکه رادیویی الروز جمعه در گفت« کرسااایدا دیک»به گزارش ایرنا، 

رفتارهای نژادپرسااتانه نیساات و من همواره به این مساااله پلیس لندن عاری از نژادپرسااتی و 
ضل تالش می.اماذعان کرده د کنوی با بیان این ادعا که به هر نحو ممکن برای مقابله با این مع

رئیس پلیس لندن با ابراز  .انده پلیس از دساات دادهبهای قومی اعتماد خود را افزود؛ اما اقلیت
درصاااد نیروهای پلیس را از میان  41ه ظرف دو ساااال آینده تاساااف از این مسااااله وعده داد ک

 .پوست و آسیایی جذب خواهد کردهای رنگیناقلیت
ستار تحقیق  صادق خان شهردار لندن خوا اظهارات رئیس پلیس لندن پس از ان مطرح شد که 

یت با اقل تار پلیس  باره رف ها و های قومی شاااااده اسااااات. او بر لزوم بهرهدر کار گیری از راه
   .هایی تاکید کرده که به تقویت اعتماد عمومی نسبت به پلیسمنجر شودوهشی

پوساات توسااط پس از اعتراضااات گسااترده مردم آمریکا به قتل نژادپرسااتانه جورج فلوید ساایاه
پلیس ساافید پوساات آمریکا، اتهاماتو انتقادها در خصااوص رفتارهای تبعیض آمیز پلیس انگلیس 

 .نیز باال گرفته است
های آمریکا در ژوئیه گذشته، ویدیویی در فضای مجازی منتشر شد که اوج اعتراضدرست در 

 یک ورزشکار رنگین پوست مطرح 
انگلیساای و همساارش درحالی با خشااونت توسااط ماموران پلیس از خودرو به بیرون کشاایده 

 .کردنشسته و بی تابی می خودروها درماهه آنشدند که نوزاد سه
سیدا دیک بعدا از نحو سران پلیس عذرخواهی کردکر شد نهاد ناظر بر عملکرد  ه رفتار اف و قرار 

 .پلیس در رابطه با این حادثه تحقیق کند

https://www.irna.ir/news/84108836/پلیس-لندن-سرانجام-به-معضل-نژادپرستی-اعتراف-کرد
https://www.irna.ir/news/84108836/پلیس-لندن-سرانجام-به-معضل-نژادپرستی-اعتراف-کرد
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های قومی به مراتب بیشااتر از ساافیدپوسااتان در آمارهای رساامی نشااان می دهد که اقلیت
 اند.انگلیس هدف عملیات پلیس قرار گرفته

اری لندن حاکیست که سیاهپوستان شش برابر ترین تحقیقات صورت گرفته برای شهردتازه  
 .شوندهای بازرسی متوقف میبیشتر از سفیدپوستان در ایست

های تبعیض نژادی از پلیس درصد شکایت 91چندی پیش روزنامه تایمز در گزارشی نوشت که 
ها از پلیس لندن سال گذشته تعداد شکایت برد. بر اساس این گزارش، لندن راه به جایی نمی

شته،  000به  سال پیش، تقریبا دو برابر افزایش دا سید. این میزان در قیاس با پنج  اما   فقره ر
 .بردها راه به جایی نمیگفته می شود که بیشتر شکایت

نفر علیه  029فقره شااکایت از سااوی یک هزار و  052هزار و  5همچنین در پنج سااال گذشااته 
 00فقره شااکایت به جایی نرساایده و تنها  520 و هزار 5پلیس ثبت شااده اساات. از این میزان 

 .فقره شکایت به اقدام مدیریتی )مانند تذکر( منجر شده است
ته متهم می یاف مان  به نژادپرپسااااتی سااااااز عاالن حقوق بشااااری پلیس را  ندف بن »   .کن

ها از گوید؛ آمار باالی شکایتاستاد جرم شناسی در دانشگاه کینگزکالج لندن می  « باولینگ
های داخلی دهد که تبعیض در این دستگاه یک معضل جدی است. سیستمس نشان میپلی

های کند و سیاهان و اقلیتو خارجی رسیدگی به شکایت ها در پلیس به درستی عمل نمی
 .کنند بیش از سایرین هدف پلیس هستندقومی احساس می

ود: و با ایرنا گفته بمسعود شجره رئیس کمیسیون حقوق بشر اسالمی نیز پیشتر در گفت و گ
سی را به پلیس انگلیس گزارش  سالم هرا صی جرائم ا شخ سلمانان به دالیل م سیاری از م ب

    .کنندنمی
جدی نمی یل جرائم را  طه افزود: پلیس انگلیس نیز این قب ها را پیگیری وی در این راب گیرد، آن

ری برای قربانیان در نظر گونه جرائم ندارد و هیچ سااااز و کاکند، پلیس متخصاااص برای ایننمی
    .گرفته نشده است

شجره ادامه داد: البته این مساله فقط در خصوص اسالم هراسی نیست، بلکه این معضل در 
دهند موارد ای که قربانیان ترجیم میگونهکند، بهصدق می خصوص سایر موضوعات اجتماعی

https://img9.irna.ir/d/r2/2020/11/13/4/157716036.jpg
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توجه نمی کند و قربانیان مورد  را گزارش نکنند، چون پلیس انگلیس به بیشااااتر این گزارش ها
    .گیرندحمایت نمی

رو در غیاب یک مکانیسم حقوقی مشخص، افراد در تعامل با پلیس احساس وی گفت: 'از این 
کنند که اگر به پلیس گزارش کنند، موضاااوع جدی گرفته ها احسااااس میکنند. آنحماقت می

    .شودهای پلیس درج نمیرششود، باالخص اینکه بسیاری از پرونده ها در گزانمی
ای دهد، مردم عالقهکه پلیس انگلیس چنین فرهنگی را ترویج میبنابراین به گفته وی، مادام
 .برای گزارش به پلیس ندارند

 د نخست وزیر انگلیس استعفا کردمشاور ارش                  

 
مشاااور ارشااد و جنجالی نخساات وزیر انگلیس شااامگاه جمعه در پی افزایش  –ایرنا  – لندن

  .های دولت کناره گیری کردانتقادها از نقش و نفوذ او در سیاست
ما اگیری کند قرار بود آخر سال میالدی از سمت خود کناره «دومینیک کامینگز»به گزارش ایرنا، 

  .شود به اصرار بوریس جانسون امروز استعفا کرده استمی گفته
هایی را درباره جانشااااین او را آغاز کرده اند که در زنیها ، گمانهدر همین حال برخی رسااااانه

  .ها ساجد جاوید وزیر دارایی اسبق انگلیس از شانس بیشتری برخوردار استمیان آن
های کامینگز در نحوه مدیریت ذشاااته به دلیل دخالتجاوید کسااای بود که بهمن ماه ساااال گ

شااود او از جاوید خواسااته بود تا مطابق با میل گفته می  وزارت دارایی ناگزیر به اسااتعفا شااد.
وی مدیران ارشااااد وزارت دارایی را تعیین کند؛ اما پس از مخالفت جاوید، زمینه برکناری او را 

 .فراهم کرد
و  زدنیبتدای شاایوع ویروس کرونا در انگلیس ساایاساات مثالکامینگز همچنین کساای بود که ا

شااود ای را پیشاانهاد کرد و به اجرا گذاشاات. در این ساایاساات که گفته میبدنام ایمنی گله
 محصول ذهنی کامینگز بوده است، 

https://www.irna.ir/news/84108960/مشاور-ارشد-نخست-وزیر-انگلیس-استعفا-کرد
https://www.irna.ir/news/84108960/مشاور-ارشد-نخست-وزیر-انگلیس-استعفا-کرد
https://img9.irna.ir/d/r2/2020/11/13/4/157716262.jpg
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درصد جامعه فراهم شده تا بدین  01تا  01قرار بود با بازگذاشتن راه ویروس، زمینه ابتالی بین 
  .منی همگانی ایجاد شودترتیب ای

های سختگیرانه کنترلی مقاومت و در مراحل اولیه گسترش بیماری، کامینگز در برابر سیاست
بگیر چندان مهم نیساات. اما کرد که مرگ تعدادی از افراد سااالمند و مسااتمریاسااتدالل می

دم اجرای زمانی که گروه مشاااااوره راهبردی دولت درباره افزایش آمار مرگ و میر در صااااورت ع
مقررات قرنطینه هشااادار داد، کامینگز و به تبع او جانساااون موضاااع خود را به طور کلی تغییر 

  .دادند. کامینگز در این لحظه متوجه شد نقش مهمی در ایجاد یک فاجعه ملی داشته است
نه، کوپن باره تخلف او در دوران قرنطی های پلیس در ته  یاف نار  های وی را برای این موارد در ک

  .ادامه در این سمت پر کرده بود
در میانه قرنطینه کامل کشااااور که هیچ شااااهروندی به جز در موارد  کامینگز بهار گذشااااته و

کیلومتری لندن مسااافرت کرد. بوریس  451به شااهری در  اضااطراری حق رفت و آمد نداشاات،
اعث شد تا حتی ها در این باره بجانسون تا حد ممکن از اقدام کامینگز حمایت کرد اما اعتراض

 .صدای کلیسا هم درآمد و صف منتقدان طوالنی تر شد
اند. دیوید گیری کامینگز اساااتقبال کردهبیشاااتر مقامات ارشاااد حزب حاکم محافظه کار از کناره

 .کامرون نخست وزیر اسبق انگلیس پیشتر او را دیوانه مقام توصیف کرده بود
 

 های کرونایی در انگلیسها به محدودیتتداوم اعتراض
صدها  -ایرنا -لندن

تن از معترضان به 
هااای محاادودیاات

کاارونااایاای در دو 
شااهر بریسااتول و 
لیورپول انگلیس، 
بااا وجود اعمااال 

یااانااااه قااارناااطااا
سری در این  سرا
کشااور دساات به 

  .تظاهرات زدند
باااه گااازارش روز 
یرنااا،  نبااه ا شااااا

کنندگان  شااارکت
در این اعتراضااای 

با سردادن شعارهایی خواستار پایان  گذاری اجتماعی و استفاده از ماسکفاصله بدون رعایت
را حمل  هاییهمچنین شاااعارنوشاااته آنها گیرانه بهداشاااتی شااادند. دادن به قوانین ساااخت

 09-کووید»، «ترس ابزاری برای کنترل اساااات»نوشااااته بود  کردند که روی برخی از آنهایم
 .«کشدها را میقرنطینه انسان»و « مساوی کنترل است

شبرد اهداف  ساختگی برای پی ضان بر این باور بودند که بحران کرونا، یک توطئه و بیماری  معتر
آنچه خطرات ناشی از تزریق واکسن  در شعارهایخود مردم را نسبت به سیاسی است. آنها

   .کردنداین ویروس خواندند، منع می
ستول  شهر بری شین حزب مخالف دولت انگلیس که « پیرس کوربین»در تظاهرات  برادر رهبر پی

هزار پوند جریمه شاااد، حضاااور داشااات و  01مشاااابه  دهی تظاهراتتر به دلیل ساااازمانپیش
   .دادکفایتی در مدیریت بحران کرونا سر میل بیشعارهایی را علیه دولت جانسون به دلی

https://www.irna.ir/news/84110312/تداوم-اعتراض-ها-به-محدودیت-های-کرونایی-در-انگلیس
https://img9.irna.ir/d/r2/2020/11/15/4/157718150.jpg
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نفر دیگر را به دلیل عدم  00اعالم کرد که وی به همراه « اوون و سااااامرساااات»پلیس منطقه 
 همکاری با دستورات پلیس دستگیر کرده است. 

شهر لیورپول نیز  سنت 00در  شهور  ساختمان م ضانی که مقابل  جورج تجمع کرده  نفر از معتر
   .دستگیر شدندبودند، 

تر به برگزارکنندگان این دو حرکت اعتراضاای هشاادار داده بود که از برگزاری هرگونه پلیس پیش
شور  .تجمع در دوران قرنطینه اجتناب کنند دولت انگلیس برای مقابله با موج دوم کرونا در این ک
های جدید که آبان( دوباره به اجرا گذاشاااات. محدودیت 02مقررات قرنطینه را از پنجشاااانبه )
آذر( ادامه  55های غیرضاااروری اسااات به مدت چهار هفته )عمدتا شاااامل تعطیلی فروشاااگاه

 خواهد داشت. 
شگاه ساس تدابیر جدید دولت، مدارس، دان شی فعال خواهند بود. منتقدان بر ا ها و مراکز آموز

ع جیره شیودولت معتقدند که اعمال قرنطینه کامل به مدت دو هفته، کمک بیشتری به قطع زن
شمار مبتالیان پنجشنبه گذشته به باالترین حد از زمان شیوع این ویروس .کندویروس کرونا می

شده تاکنون بالغ بر یک شر  ساس آخرین آمار منت سید. بر ا نفر در  020هزار و  044میلیون و  ر
دساااات  نفر زندگی خود را برای این بیماری از 300هزار و  20انگلیس به کرونا مبتال شااااده و 

ها دوباره به حد اشااباع رساایده و ردیابی افراد مبتال مناطق انگلیس، کلینیکدر برخی  .اندداده
همه گیر شدن کرونا با آسیب جدی مواجه شده  کند. اقتصاد انگلیس نیز بابه درستی کار نمی

 است به طوری که این کشور بدترین رکود اقتصادی خود را تاکنون تجربه کرده است.
ای از نیازمندان را گزارش های مواد غذایی در انگلیس تعداد بی سااااابقهی دیگر بانکاز سااااو 

کنند. بحران کرونا در حالی اقتصاااد انگلیس را تحت فشااار گذاشااته که توقع می رود خروج می
 .این کشور از اتحادیه اروپا، ضربه اقتصادی آن را دو برابر کند

 بوریس جانسون دوباره قرنطینه می شود

 

 

 

 

 

 

 به دلیل تماس با فردی که« بوریس جانسون»دفتر نخست وزیر انگلیس از قرنطینه 

 .آزمایش کرونای وی مثبت بوده است، خبر داد

نخساات وزیر انگلیس از قرنطینه مجدد وی « بوریس جانسااون»، دفتر خبرگزاری مهر گزارشبه 
 .خبر داد کرونا شیوع به دلیل

https://www.mehrnews.com/news/5072447/بوریس-جانسون-دوباره-قرنطینه-می-شود
https://www.mehrnews.com/news/5072447/بوریس-جانسون-دوباره-قرنطینه-می-شود
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/service/corona
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وی مثبت بوده است ش کرونای بر اساس این گزارش، جانسون در پی تماس با فردی که آزمای
 .خود را قرنطینه کرد مجددا

دفتر نخساات وزیر انگلیس در عین حال اعالم کرد که جانسااون حالش خوب اساات و هیچ گونه 
 .و کارها را از راه دور اداره خواهد کرد عالئمی ندارد

مبتال شاااده و حالش  کرونا گفتنی اسااات که بوریس جانساااون ماه مارس گذشاااته به ویروس
 .نسبتاً رو به وخامت هم گذاشته بود

  

 ۱090ممنوعیت فروش خودروهای بنزینی و دیزلی در انگلیس از سال 

مقامات صتتتنعت خودروی انگلیس و دولت این کشتتتور اعالم کردند که ممکن استتتت 
 : .سال دیگر آغاز کنند 70ممنوعیت فروش اتومبیل های جدید بنزینی و دیزلی را از 

انگلیس ممکن است ممنوعیت فروش ت نقل از راشاتودی، دولبه  برگزاری تسنیمخبه گزارش 
ست  شودآماده ا سریع تر پیگیری کند چرا که گفته می  اتومبیل های جدید بنزینی و دیزلی را 

 سال دیگر شروع کند. 2از تا این اقدامات 

شده در ارتباط با معاهدات آب و  این ممنوعیت که هدف آن رساندن انگلستان به اهداف اعالم
 اجرا شود اما در ماه فوریه سال جاری میالدی،  5141هوایی است، در ابتدا قرار بود در سال 

جدید خودروهای مدل های  5102بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس اعالم کرد که از سال 
 بنزینی و دیزلی برای خرید در دسترس نخواهد بود.

فایننشااال تایمز روز شاانبه به 
نقل از مقامات صاانعت خودرو 
و دولاات انگلیس گفاات کااه 
اکنون می توان این تاااریخ را 

 به سال 

رساااند. همین موضااوع  5101
قبال توساط شابکه خبری بی 

 بی سی گزارش شده بود.

ین مز، ابه گفته فایننشااال تای
تصاااامیم ممکن اساااات طی 

 روزهای آتی اعالم شود.

این طرح جدید ممکن اساااات 
 فروش خودروهای هیبریدی که هم موتور الکتریکی و هم بنزینی دارند را هدف قرار ندهد. 

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/08/25/2389730/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-2030
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 :هگزارش ویژ

 :اشاره

یک پارچگی پولی درداخل اتحادیه،منجر به  و موجودیت اتحادیه اروپا واندیشااااه اتحادازآمجاکه 
ارائه  ینظرات موافق و مخالف شد.اتحادیه به آن  شور عضوک 03پیوستن  ماستریخت و قرارداد
درپی " قویت و تحکیم اتحاد پولی و اقتصتتادی اروپات"،گزارشکه همچنان ادامه دارد شاااد

وافق یا مخلف با آن برای که توسط "یورو نیوز"دراین باره منتشر شده بدون ادای  هرگونه نظر م
 ارائه می شود.  درپی نندگان محترم خبرنامه آگاهی خوا

 

 واقعی اقتصاد

  تقویت و تحکیم اتحاد پولی و اقتصادی اروپا       
 
 

5103 

 

 در پیش، وقت خیلی اروپا اتحادیه درون اروپایی میلیون ۵۵0 اقتصتتتتادی یکپارچگی
 و پولی اتحاد آغازگر که شتتتتد امرتتتتا پیمانی بعد دهه چند شتتتتد. آغاز 71۵0 دهه

 داخلی چالشهای خاطر به امروز، اما بود. شناسیم می امروز که بدانگونه اقتصادی،
 تقویت برای روبروستتتتت. تردیدهایی و شتتتتک با پولی اتحاد اروپا، اتحادیه خارجی و

 بگیرد؟ صورت باید اقداماتی چه اقتصادی و پولی اتحاد

https://per.euronews.com/programs/realeconomy
https://per.euronews.com/2017/04/11/nine-eu-states-could-still-adopt-the-euro-but-why-would-they#spotim-launcher-widget-362223
https://per.euronews.com/2017/04/11/nine-eu-states-could-still-adopt-the-euro-but-why-would-they#spotim-launcher-widget-362223
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چه کارهایی می توان انجام داد؟ آن هم موقعی  اروپا اتحادیه پولی اتحاد و اقتصاااد برای تقویت
ور وستن یک کشزیادی روبروست. یکی از معیارهای تعیین کننده برای پیکه اروپا با چالشهای 

 .به منطقه پولی یورو عملکرد اوراق قرضه دولتی در آن کشور است

شد. اما اکنون که  سنگ  صادی، این اتحاد مثل نقش روی  با ظهور و انداختن یورو در گردش اقت
و حتی بقای  است شده گرفته چالش به پولی اتحاد این بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج می شود

 .آن زیر سؤال رفته است

صادی و پولی :اتحاد اقتصادی و پولی در اروپا به چه معناست؟ یک مثال هدف اتحاد اقت

 .باشگاه شونداین است که یوهان و ناتالی و جودیت و پی یر عضو یک 

برغم اینکه ساایاسااتهای ملی و اقتصااادی آنها متفاوت اساات، اتحادیه اروپا به آنها یک ارز واحد 
 .داده است و تا زمانی که معیارهای خاصی را برآورده کنند می توانند به باشگاه ملحق شوند

ست های پ سیا ست،  صادی ا صلی در این اتحاد پولی و اقت ولی و بانک مرکزی اروپا که حلقه ا
نرخ بهره و میزان تورم مجاز را تعیین می کند تا ساایاساات های کشااورهای مختلف هماهنگ 

 .شود

یکی دیگر از عناصر این اتحاد تور حفاظتی است که وقتی مشکل بزرگی پیش می آید همه در 
آن سااهم دارند. یکپارچگی اقتصااادی به یوهان امکان می دهد که پنیرش را در سااراساار اروپا 

 .بازار بزرگتری در اختیار داشته باشد بفروشد و

مشااتری او هزینه ای برای تبدیل ارز متقبل نمی شااود و جودیت که با هر دو کار می کند می 
 .تواند شغل ایجاد کند، مثل کسب و کار مقایسه مزه پنیر در سراسر اروپا

مارک گزینه عدم کشور در منطقه پولی یورو هستند. تنها دان 09کشور عضو اتحادیه اروپا  53از 
 .پیوستن به منطقه یورو را دارد و هفت کشور دیگر اتحادیه اروپا منتظر الحاق هستند

شود؟ سی می  صادی کروا شد اقت ستن به منطقه پولی یورو منجر به ر  اداتح:آیا پیو
، اما بحران مالی اشااکالهای آن و بشااود اروپا اقتصااادی رشااد باعث بود قرار اقتصااادی و مالی

 .چالش های پیش رو را برمال کرد

ملحق شده است و احتماال کشور بعدی ای آخرین کشوری است که به اتحادیه اروپا  کرواسی
میلیون و دویساات هزار نفر، و  4خواهد بود که به منطقه پولی یورو خواهد پیوساات. با جمعیت 

میلیون دالر و اقتصااااادی که انتظار می رود در سااااالهای  311میلیارد و  40تولید ناخالص ملی 
 .ونا را داردآینده بسرعت رشد کند، کرواسی هنوز پول ملی خودش به نام ک

بوریس وویچیچ، رئیس بانک مرکزی کرواساای اساات. وی درباره توان رقابت کرواساای در اتحاد 
توان رقابت وجود دارد چون مردم می توانند کاری را بهتر و »اقتصااااادی و پولی اروپا می گوید: 

یلی مهم ارزانتر از دیگران انجام دهند. از سااااوی دیگر، در تجارت بین المللی نرخ تبدیل ارز خ
 «.است، اما در بیشتر کارهای تجارتی مشکل تبدیل ارز وجود ندارد

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_4.1.1.html
http://www.politico.eu/article/three-cheers-for-the-eurozone-economic-and-monetary-union-emu/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-294_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-294_en.htm
http://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/croatia_en
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اتحاد پولی اروپا می خواهد با جدا کردن صااندوق های دولتی و بدهی بانکها، از مالیات دهنده 
 .ها حفاظت کند

 آیا این نکته مانعی در پیوستن کرواسی به منطقه یورو ایجاد نمی کند؟

فکر نکنم مانعی ایجاد شاااود، همیشاااه » ین پرساااش می گوید: آقای وویچیچ در پاساااخ به ا
حفاظت از پول مالیات دهندگان طرفدار دارد و ما وقتی می خواهیم به حساااااب و کتاب دارایی 
سیدگی کنیم باید به دقت مراقب نحوه  شد ر شته با ضمانت که هر بانک باید دا های غیرقابل 

ه اجرای کار معلوم شود. دومین نکته مهم اجرا باشیم. هنوز هم بخشهایی هست که باید نحو
 «.برای الحاق به منطقه پولی یورو داشتن نظارت و مقررات مؤثر و اجرای دقیق آنهاست

 «:عث تقویت ستترمایه گذاری خارجی می شتتودپیوستتتن به منطقه پولی یورو، با»

بوده اسات. کاهش نرخ بیکاری در کرواسای نسابت به بقیه کشاورها از میزان باالیی برخوردار 
این ساااؤال می آید که آیا این کشاااور، یا کشاااوری مثل لهساااتان نیاز دارد برای تحقق وعده 

 اشتغالزایی بیشتر، به منطقه پولی یورو بپیوندند؟

به  قه پولی یورو منجر  به منط یا پیوسااااتن  که آ باره این  نک مرکزی کرواساااای در  با رییس 
شود یا نه می گوید:  شتغالزایی می  شغل  این کار نرخ»ا بهره را پایین می آورد و باعث ایجاد 

می شااود. خطر اصاالی برای ساارمایه گذار خارجی این اساات که ارزش پول کشااوری که می 
خواهد در آن ساارمایه گذاری کند، پایین بیاید. با پیوسااتن به منطقه پولی یورور، همه ساارمایه 

ا تسااهیل، و همه این گذاران وضااعیت مطمئن تری خواهند داشاات. یکسااان بودن ارز، تجارت ر
 «.عوامل هم سرمایه گذاری تقویت می کند، و هم تجارت را. در نتیجه اشتغال ایجاد می شود

می توانیم :چالشتتتهای داخلی و خارجی اتحاد پولی در اروپا از نگاه موستتتکویستتتی
بپذیریم که چالشااااهای متعددی وجود دارد و اروپا بر ساااار دوراهی قرار گرفته اساااات. پی یر 

سی، مسئول ثبات اقتصادی و مالی اروپا و یورو در کمیسیون اروپا، با ماست. گزینه موسکووی
 .ها را شرح خواهد داد

 شهروندان با مجدد رابطه خواهیم می چطور که کنیم شروع سؤال این با یورونیوز:

قرار اروپتتا یم بر ن ین در و ک یط ا ح تحتتاد م لی ا یم را اروپتتا پو ک ح یم؟ ت ن یر ک پی 
من هیچوقت نمی گویم که کار آسانی است. اما در مرحله اول به »موسکوویسی: 

آنها خواهم گفت نگاه کنید که همین االن چه داریم، بانک مرکزی اروپا و یوروگروب را 
شترک گرفته  صمیمات م ستند ت شکل ه شورهایی که دچار م داریم. در آنجا برای ک

برغم نظم زیاد، اختالف زیادی در میزان می شااود. مشااکلی امروز ما این اساات که 
این نظم هساات. این نظم در شاامال اروپا قوی اساات و در جنوب ضااعیف اساات. در 
شمال اروپا گفته می شود که چرا ما باید هزینه این کشورهای جنوب را تقبل کنیم. 
در جنوب اروپا اقتصااادها در مقایسااه با شاامال اروپا ضااعیف تر می شااود. به همین 

ت که باید تالش کنیم همگرایی و یکدسااتی به وجود بیاید. یعنی برخی از دلیل اساا
اقتصادها باید تالش بیشتری کنند و کشورهایی که جا برای مانور دارند، مثال در آمد 
اضااافی دارند این درآمد اضااافی را صاارف ساارمایه گذاری کنند.باید تعداد کشااورهای 

 برسانیم. چون با بیرون رفتن بریتانیا فقطمنطقه پولی یورو را به نوزده و شاید بیشتر 



 
 
 
 

 7911ماه ویژه آبان 701شمارهخبرنامه      

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

 

41 
 

یک کشاااور می ماند که واحد پولش یورو نیسااات، یعنی دانمارک. همه کشاااورهای 
دیگر که معیارهای پیوساااتن به منطقه یورو را برآورده می کنند می توانند به منطقه 

 «.یورو ملحق شوند

 و است، مختلف سرعت دو با اروپا مسئله تأیید مثل حرف این یورونیوز:
 شهروندان برای عمل در نتیجه اما بود. خواهد این اروپا آینده که این مثل
گاهی کساااانی که می خواهند »پی یر موساااکویسااای: :معناستتت؟ چه به این اروپا

سرعت را بیشتر کنند باید ظرفیتش را داشته باشند. این کاری است که ما در مورد یورو انجام 
من فکر نمی کنم داشااااتن دو ساااارعت مختلف در اروپا دادیم و همینطور در مورد شاااانگن. 

 «.غیرعادالنه است، بلکه اتفاق و همکاری بین کسانی است که تمایل به همکاری دارند

 یورو اگر مثال چیست؟ عمل در مختلف، های سرعت با اروپای اتحاد عناصر یورونیوز:
ست این معنیش بگیریم نظر در را شت خواهیم یورو دو که ا  و یک، شماره یورو : دا

را به وجود می آوریم تضاامین  بانکی اتحادیه وقتی»پی یر موسااکویساای: :.دو شتتماره یورو
می کنیم که منافع آنها که بیرون از منطقه پولی یورو هسااااتند حفظ شااااود. بنابراین معنای 
اروپای با چند ساااارعت، یورو با ساااارعتهای مختلف نیساااات. مثال دیگری می زنم: مالیات بر 

کشاور پیاده  01کشاور ممکن اسات، اما امیدوارم بتوانیم آن را در  50تراکنش های مالی برای 
 «کنیم باید نمونه عملی داشته باشیم که نشان دهد که خوب است عضو گروه 

 همه برای برابر خطرپذیری مثل هستتتتند یگرید اصتتتلی عناصتتتر همچنین یورونیوز:
برکساایت )خروج »پی یر موسااکویساای: :.استتت شتتده روبرو زیاد مخالفت با که اعرتتا،

بریتانیا از اتحادیه اروپا( چالش اصلی درونی است که باید تکلیفش به شکلی دوستانه روشن 
رونی هم وجود دارد، شااااود، چون نیاز داریم رابطه خود با بریتانیا را حفظ کنیم. چالشااااهای بی

صنایع داخلی یا پیمان های تجاری چند جانبه،  ستهایش درباره حفاظت از  سیا دونالد ترامر با 
یکی از این چالشهاست. پوتین چالش دیگری است، همینطور تروریسم و بحران پناهجویان. به 

ی که می نظرم نمی توانیم بگذاریم اوضاااع به شااکل فعلی بماند چون اگر چنین شااود نیروهای
 «خواهند اتحادیه اروپا از هم بپاشد خیلی قوی خواهند شد.

که خطر یورونیوز: مه این ها ه جه هیچ به این قدر نرستتتتد ای نتی پی یر :استتتتت؟ چ
سی:  سکوی شور خود من، که »مو ستند از جمله مارین لوپن در ک سانی ه ست: ک خطر زیاد ا

شود. واقعاً  سه از اتحادیه اروپا خارج  سه بی معنی می می خواهند فران اروپا و یورو بدون فران
ستید  شید و از اینکه اروپایی ه ست که کنار نک شود. بنابراین حرف من به طرفداران اروپا این ا
شرمگین نباشید. به دستاوردهایتان افتخار کنید اما نه فقط به آنها بلکه به آنچه توان انجامش 

 «.را دارید افتخار کنید

 

 

http://www.consilium.europa.eu/en/policies/banking-union/

