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 سخن ماه:

 
 نقدی بر طرح اصالح قانون اتاق 

 ( تازه تر از تازه تری  می رسد هردم از این باغ بری می رسد،)

                                                                                                                         

   دکتر امیرهوشنگ امینی

برای اصالح قانون   به ظاهردر اخبار آمده بود که نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی  

بازرگانی، الحاقات  اتاق  و  اصالحات  و  ایران  و کشاورزی جمهوری اسالمی  و معادن  صنایع 

از    طرحی  بعدی آن امضاء بیش  با  و  56را  تهیه  بررسی وتصویب   نماینده  به هیات    برای 

.با  ارجاع شده است  مربوطبرای بررسی به کمیسیون های    که،اند  هدداارائه    مجلسرئیسه  

گذرای طرح ارائه شده ، بی درنگ این اشاره خبرگزاری دانشچو که در وصِف حال این   مرور

به    ،"روزهای دولت آمده بود :"انگار دولت رنگ و بوی این بیت را بیشر به خود گرفته است

از دولت اکر بدتر    به مصداق بیت باال  ال و روز قوه مقننه نیزحمتبادر به ذهنم شد که  درستی  

 بهتر نیست . نباشد

بازنگری  به فوریت    دبای  باشد کهئی می    اینکه قانون اتاق مملو از کاستی ها  به هر روی  

با سابقه  بدون تعارف  که  بر این جانب  ،  ، به ویژهکسهیچ    ، به نظر نمی رسد برشوداصالح  و  

به   "مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق ایران"سال  راندن    17علمی ، کاری و  

با بازرگانی   ار  ختظیفه وسا و  فلسفه وجودی،  جرئت آشناترین کارشناس  بوده    اتاق های 

 .پوشیده باشد  می باشمو

در کل پیش نویس قانونی ابتر و بیش از آن که اصالح قانون جار ی باشد،    پیشنهادیطرح  

که    استقانوت حاری اتاق    اتاق های بازرگانی در سراسر جهان و  مغایر با فسفه وجودی

آن  اپرد به  را می طلبد.مناسب  کافی وفرصت  ختن  نمونه،  ی  مقدمه  گذرای  مرور  با    برای 

طرح   مالحظه می شود که از "ب، بسم اله" تا "تای تمت "،  طرحاصل  و    ()دالیل توجیهی

  .از این رو استکم دانش اداری غیر قابل پذیرش، و بارآورگسترش فساد  ح پیشنهادی  به  

  عاری از هرگونه آگاهیتردید    بی  یادآور شوم که تهیه کنندگان آنبدون تعارف  الزم می دانم  

.  به تهیه این طرح مبادرت ورزیده انداتاق های بازرگانی  ، وظائف و ساختار  وجودی از فلسفه  

اتاق  حاکم بر های  دور از هرگونه تردید درصورت تصویب نه تنها گره ای از کار و کاستی بهو

ایران که در واقع دبیرخانه اتاق های بازرگانی سراسر کشور است گشوده نخواهد شد، 
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چنان   از فلسفه وحودی اتاق های بازرگانیبلکه با برداشت تهیه کنندگان طرح مورد اشاره 

در مشکالتی  و  تالی   مسائل  از  رهایی  که  شد  خواهد  ایجاد  کشور  بازرگانی  امور  اداره 

 د. شنخواهد  یسربه سادگی م  ، و نهدر کوتاه مدتنه فاسدهای آن 

به   برطرف شود،اصالح و  باید    مربوط  هایه  یاصالح و    جاریقانون  کاستی های  اینکه  اما،  

رسد   نمی  باشد.معارضی  نظر  رو  داشته  این  ا  از  کند  ضرورت  می  محترم  ضاعیجاب  اء 

که بیش از تعد اد انگشبان  را  قانون جاری  کاستی های    اصالح    کمیسیون های مورد اشاره

 کنند. جایگزین این کارنمی باشد

   اصالح قرار گیرد عبارتند از:که که باید مورد موارد   برای تمونه برخی

بی ربط بودن کشاورزی  حذف عنوان کشاورزی از عنوان اتاق که روشن نیست با توجه به  -

 با فعالیت های اتاق به کدام دلیل به عنوان اتاق اضافه شده است 

اتاق های سراسر کشور - به متطور    کاهش تعداد اعضاء هیات نمایندگان در حد روسای 

 . اعتالی هیان نمایندگان و کاهش هزینه های میلیاردی مربوط

در زیر مجموعه اتاق ایجاد    اتاق    هحذف کلیه مواردی که بدون توجه به وظائف اصلی دوگان -

 شده است. 

و انحالل  اتاق      ،تاسیس  با ایجاد شرایط سنجیده محدود کردن تعداد اتاق های مشرک   -

    های مغایر وغیر ضرور

 . رکارتی حمل بپرداخت ها کلیه جایگزین کردن کارت بازرگانی با کارت عضویت و حذف  -

اتحادیه های اقتصادی که ایجاد آن ها ازجمله  جایگزین کردن ثبت اتاق های مشترک و   -

 .می باشد دراتاق وظائف اتاق

 هیات رئیسه اتاق ایران.  و دراتاق نمایندگان دولت حذف حضور   -

 برگزاری انتخابات اتاق وفق قانون تجارت و...  -

کم  پیچیده کردن  ،زیرا  موارد مندرج در قانون  انشاءکردن  شفاف سازی و غیرقابل تفسیر   -

   برانگیز است. فساد  شورایعالی نظارت بر اتاقاعضاء، تعداد و    بص، مناشرایط عضویتوکیف  

صن - تجاری،  کارفرمایان  کانون  اتاق  که  واقعیت  این  وعتپذیرش  است  کشور  باید   ی   لذا 

حضور در هر ته تا  فگر  اطمینان داشت که پیچیده کردن هرگونه امری از شرایط عضویت  

 آور زمینه ایجاد فساد و تباهی خواهد بود.رمراتبی یا

 تایید طرح پیشنهادی مشارکت ذر تخریب اقتصاد کشوراست.با اطمینان   پایان سخن اینکه

 * * * 
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 اخبارکوتاه اقتصادی 

 اقتصادی اتاق هااخبارکوتاه  

 اخبارکوتاه اقتصادی ایران و جهان

 اخبارکوتاه اقتصادی اتاق ایران و انگلیس

 برگزاری جلسه های ماهانه اتاق مشرک بازرگانی ایران وانگلیس 

 هیات مدیره اتاق ایران و انگلیس  ماهانه برگزاری جلسه

ه  سروز   14اتاق  ایران و انگلیس  راس ساعت یکصد و نود و هشتمین جلسه ماهانه هیات مدیره 
 با حضور اکثریت اعضاء در دفتر دبیرخانه اتاق تشکیل وبرگزارشد.  10/99/ 16شنبه    

نوسان های ارزی به تفصیل    ازجملهویژه درباره اخبار اقتصادی  ه  در این جلسه پس از تبادل اخبار ب
و و دکتر امینی اظهار داشت باال و پایین بردن ارز به هیچ روی ناشی از تصمیم دولت یا بانک  گفتگ

مرکزی نیست هرچند ممکن است آن ها برای چند روز وارد بازار شده سبب تغییر نرخ برابری ارز 
. نرخ برابری ارز  افزایش نرخ برابری کسری بودجه ساالنه کل کشور را پوشش دهند، ویا با  شوند

همانگونه که همواره عنوان شده ناشی از حجم نقدینگی می باشد که متاسفانه بی توجه به آثار  
 زیان بخش آن هرروز بیش از پیش افزایش می یابد. 

بهادار  درباره  سپس   اوراق  بورس  با  و به  بازی  وبینار  برگزاری  درمورد  گفتگو شد.  و  بحث  تفصیل 
.    قرارشد اطالع زسانی شوذ.  گفت و گو  نیز  ایران در لندن    هاد سفارتسمینار مجازی مورد پیشن

قرار شد از هر یک از کمیسیون های نفت و گاز و پتروشیمی و غذا و دارو یک نفر برای    در ادامه  
ضمناً با توجه به این که بنابه اظهار سفارت در لندن لرد المونت درنظر گرفته شود.  حضور در وبینار  

از انگلیس در وبینار ظاهر    به عنوان فرد اصلیت وزیر انگلیس در امور بازرگانی با ایران  نماینده نخس
انتخاب و معرفی کنیم که به نظر می رسد    را   ، در ایران نیز ما شخصی در حد ایشانشد  خواهد

 ود. باید یکی از آقایان رئیس سازمان برنامه، وزیر اقتصاد و یا رئیس بانک مرکزی انتخاب و پیشنهاد ش

اتاق    درپایان جلسه تخصصی  و  نیز  قرار شد کمیسیون های  زمینه مسائل  در  وبیناری  کدام  هر 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .پایان پذیرفت 16جلسه راس ساعت  برگزار کنند. خودمشکالت حیطه کاری 

 سای کمیسیون های تخصصی اتاق و  جلسه ربرگزاری 

به ذعوت   ایران وانگلیس، ستتای کمیستتیون های تخصتتصتتی اتاقنخستتتین جلستته مشتتترک رو       
رئیس کمیستتیون  درضتتا ستترمدی،آقایان محم  دی ماه با حضتتور 30روز   14راس ستتاعت رئیس اتاق 

رئیس کمیستیون برنامه ریزی شتهری ،گردشتگری دکترعلیمردان شتیبانی،،نفت و گاز و پتروشتیمی  
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ی  رئیس  کمیستتیون بازرگان نقیب رئیس کمیستتیون غذا ودارو،مهندس علی  مناقبیو ستتاختمان ،
 ذارشد.،صنعت و فن آوری های نوین ،و دکتر امینی رئیس اتاق تشکیل وبرگ

وتوافق شتتد      درباره برنامه کاری کمیستتیون ها بحث وگفت و گو ردراین جلستته بعد ازتبادل اخبا
جاری وبیناری همستو با وظیفه کمیستیون برگذارکنند.درضتمن  کمیستیون ها هرکدام در طول ستال  

راک دام وطیور"و " دارو و لوازم  وپیشتتتنهاد تبدیل کمیستتتیون غذا و دارو به دو کمستتتیون :"غذا وخ
جازی و اخذ تصتمیم درباره تشتکیل کمیستیون افتصتاد مبهداشتتی آرایشتی"نیز مورد تایید قرار گرفت.

ران کمیستیون ها یفن آوری های نوین به جلسته آتی موکول شتد.در پایان درباره جلسته مشترک دب
 پایان یافت.  16جلسه راس ساعت در ئیس اتاق مطرخ ومورد تایید قرارگزفت. ربا 

دارو:   و  غذا  داروکمیسیون  و  غذا  کمیسیون  ماهانه  دوشنبه    16:00ساعت  رأس    جلسه  روز 

توتونچیان، احمد سکوند، محمد معماری، 01/10/1399 آقایان علیرضا مناقبی، محمود  با حضور   ،

محمدعلی موثقی، عطاءهللا میرمعینی، و دبیرکل اتاق، مهدی رضائی در محل دبیرخانه اتاق تشکیل 

 و برگزار گردید. 

زمینه غذا و دارو پرداخته شد و در ابتدای جلسه، طبق روال معمول، به مرور اخبار اقتصادی روز در  

حاضران به نوبت اخبار کاری خود را مطرح کردند. سپس درباره مسایل و مشکالت موجود گفت و  

 توان به این موارد اشاره کرد:ترین موارد مطرح شده میگو شد. از مهم

ولت آقای مناقبی به مشکل کمبود ارز در کشور اشاره کردند و افزودند که به این دلیل، د -
 ترین نیازها اختصاص دهد.قصد دارد ارز موجود را برای ضروری

اشاره کردند و گفتند در این    28/08/99آقای میرمعینی به بخشنامه اخیر بانک مرکزی مورخ   -
 بخشنامه مقرراتی تنظیم شده است که در عمل قابل اجرا نیست.

ق در دنیا اصوالً در واردات آقای مناقبی با اشاره به مسأله قاچاق در کشور گفتند که قاچا -
شود؛  گیرد و کاال به صورت قاچاق صادر میاست، اما در ایران قاچاق معکوس صورت می

شود، و پس از ساخت تومانی تأمین می  4200مواد اولیه برای تولید کاالی مورد اشاره با ارز  
 شود.کاال، به خارج از کشور صادر می

داروئی اشاره کردند و گفتند در حال حاضر اوضاع  های  آقای میرمعینی به وضعیت شرکت -
توان عمق خرابی اوضاع صنایع های داروئی خراب است و از این مسأله میکاری شرکت

 دیگر مانند گردشگری پی برد.
بینی شده است که  آقای مناقبی به موضوع اقتصاد کشور اشاره کردند و گفتند که پیش  -

 ه و مثبت شود.اقتصاد ایران در سال آینده رشد کرد
گذاری خارجی اشاره کردند و گفتند که  آقای معماری به موضوع پرداخت وام برای سرمایه -

های انگلیس  دهند اما بانکگذاری در خارج از کشور وام نمیهای ایرانی برای سرمایهبانک
 دهند.گذاری در کشوری دیگر وام میبرای سرمایه

 پایان یافت.   18:00جلسه در ساعت 
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نوین:  کمیس های  آوری  فن  و  صنعت  بازرگانی،  کمیسیون    هشتمین یون  ماهانه  جلسه 

  16:00رأس ساعت    99/ 16/10شنبه  ، روز سه1399های نوین در سال  آوریبازرگانی، صنعت و فن

خانم حضور  محمود با  پژوهی،  امیرحسین  نقیب،  علی  آقایان  و  نژادی  سودا  و  نقوی  زهرا  ها 

مح شکرانی،  پرویز  اخوانتوتونچیان،  علیرضا مد  کیانیان،  احمدعلی  ضرابیان،  محمدسعید  جم، 

 هشترودی، و دبیرکل اتاق، مهدی رضائی، به صورت مجازی )آنالین( تشکیل و برگزار گردید.

 اهم موضوعاتی که در این جلسه به آنها پرداخته شد بدین قرار است:

اسرار تجاری کسب و کارها  آقای مهندس پژوهی توضیحات مفصل و جامعی درباره مسأله حفظ   -
ارائه کردند. در رابطه با این موضوع، فایلی نیز برای اعضا به اشتراک گذاشتند که در آن به طور  

( محرمانگی  حفظ  قراردادهای  تجاری،  اسرار  موضوع  به  ، (Non-disclosure Agreementکامل 
 ها پرداخته شده است. عوامل و ارکان این قراردادها، و توان جلوگیری از افشای اطالعات آن

آقای شکرانی از مسأله ضبط جلسات کمیسیون انتقاد کردند. در پاسخ، آقای پژوهی توضیح دادند   -
تهیه صورتجلسه در  منظور سهولت  به  کار  این  انجام می  که  نیز  ها  نقیب  مهندس  آقای  شود؛ 

سات ضبط می افزودند که در اتاق ایران و اتاق تهران نیز به همین منوال عمل می شود و جل
گونه عمل کرد توان بدینشوند. در ادامه خانم مهندس نقوی گفتند که برای حل این موضوع، می

شود، ضبط گردد،  که از ابتدای جلسه تا زمانی که در جلسه به موارد دستور جلسه پرداخته می
 وگوهای آزاد بدون ضبط اختصاص داد. و سپس مدت زمانی را به گفت

پژوهی   - مهندس  راهآقای  موضوع  و  به  کردند  اشاره  اتاق  وبسایت  در  مجازی  نمایشگاه  اندازی 
ها و طرح خود ارائه کردند. همچنین، فایل مربوط به بررسی و طرح  توضیحاتی را درباره بررسی

مورد  در طرح  دادند.  قرار  اعضای کمیسیون  اختیار  در  اعضا،  نظر  دریافت  و  برای مطالعه  را  خود 
برنز، سیلور، گلد و پالتینیوم وجود دارد که هر کدام با نرخ و امتیازات معینی    اشاره، پنج حالت پایه، 

روز زمان برای اعضا به منظور ارسال   15تواند ارائه شود. همچنین ایشان پیشنهاد دادند که  می
 اطالعات شرکت خود برای استفاده در نمایشگاه مجازی تعیین گردد. 

توان وبینارهائی د و آقای مهندس پژوهی بیان داشتند که میدر پایان به موضوع وبینار پرداخته ش -
ها برگزار نمود و از سخنرانی متخصصان بهره برد؛ به طوری  با موضوعات بسیار مفید برای شرکت

 که این عموم مردم امکان استفاده از این وبینارها را داشته باشند. 

 پایان یافت.   17:33جلسه در ساعت 

ی کمیسیون نفت و گاز و ی ماهانههفتمین جلسهوچهلتروشیمی:  کمیسیون نفت و گاز و پ

مورخ دوشنبه  روز  در  ساعت    10/1399/ 29 پتروشیمی  محمدرضا    16:00رأس  آقایان  شرکت  با 

سرمدی، مهدی نوروزی، محمدرضا احمدی، مهران پارسیان، امیرحسین پژوهی، مهدی پناهی،  

، ور، رضا مهدوی، و مهدی رضائیخدابخشی،  محمدحسن دیدهاکبر  حسینلو، علیخداقلی حاجی

 به صورت مجازی برگزار گردید. دبیرکل اتاق،

در ابتدای جلسه حاضران به تبادل آخرین اخبار و اطالعات در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی پرداختند.  

ساختمانی نفت و گاز پرداختند ها در قسمت  آقای مهندس خدابخشی از تداوم خاموش بودن پروژه
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آقای  کردند.  ارایه  جم  پتروشیمی  دریا  از  زمین  بازیافت  پروژه  مناقصه  خصوص  در  را  اطالعاتی  و 

مهندس مهدوی علیرغم تغییرات سیاسی در آمریکا، از سخت تر شدن امور صادراتی و بازرگانی با 

جوز صادراتی اضافه برای صادرات به  ایران در کشور امارات خبر دادند. به گفته ایشان اخیراً یک م

-ایران در امارات الزامی شده است. آقای پارسیان هم توضیحاتی را در خصوص کمبود برق در هفته 

 های کشور به اعضای محترم ارایه کردند. های اخیر و استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه 

ادامه آقای مهندس دیده برای اصالح  در  از طرح دولت  قانون تجارت و عواقب آن در حوزه  ور، خبر 

های عملیات ترخیص به اعضای کمیسیون ارایه کردند که به گفته  فعالیت اتاق بازرگانی و دشواری

ایشان عمالً در صورت اجرایی شدن این طرح، اتاق بازرگانی به یک تشکیالت دولتی تبدیل خواهد  

صیص ارز نیمایی و لغو نمودن تخصیص  های تخشد. جناب آقایان حاجی حسینلو و پژوهی از دشواری

ارز توسط بانک مرکزی گالیه کردند؛ همچنین به گفته ایشان اکنون نرخ ارز نیمایی باالتر از نرخ ارز 

 باشد که این خود عمالً کار را برای تولیدکنندگان بسیار دشوار خواهد کرد.بازار می

دولت    1400یال در بودجه سال  ر  175000سپس آقای مهندس سرمدی در خصوص نرخ تسعیر ارز  

های ترخیص  توضیحاتی ارایه کردند. به اعتقاد کلیه اعضا، این تصمیم دولت تأثیر مستقیم بر هزینه

 گمرکی و در نهایت قیمت تمام شده کاالهای وارداتی و باال رفتن تورم خواهد داشت. 

بازرگانی ایران و انگلیس    تر شدن وبسایت اتاقروزرسانی و قوی سپس اعضا در پایان خواستار به

ها و خدمات مربوطه باشد. مقرر گردید شدند که این وبسایت شامل اطالعات کلیه اعضا، کمیسیون

آقای رضائی مراتب را به رئیس اتاق جناب آقای دکتر امینی انتقال دهند و تصمیمات مربوطه اتخاذ 

 گردد. 

 پایان یافت.   17:40جلسه در ساعت 

ریز  برنامه  ساختمان:  کمیسیون  و  گردشگری  شهری،  ماهانهجلسهی  کمیسیون ی  ی 

، به  16:00ساعت  رأس    10/99/ 30شنبه  ریزی شهری، گردشگری و ساختمان در تاریخ سهبرنامه

ها زهرا نقوی و شبنم صورت حضوری و مجازی در محل دبیرخانه اتاق تشکیل و برگزار گردید. خانم

اکبر خدابخشی، محمدرضا سرمدی، علی غم خوار،  ، علیبهرامی و آقایان دکتر علیمردان شیبانی

و دبیرکل اتاق، مهدی رضائی به صورت حضوری، و آقایان سعید زالی و محمدرضا قائدی به صورت  

 مجازی در این جلسه شرکت کردند. 

طبق روال معمول بر اساس دستور جلسه، نخست به مبادله اخبار اقتصادی روز در حوزه گردشگری 

ساختمان پرداخته شد و حاضران به نوبت جدیدترین خبرها و مشکالت موجود فعلی در صنعت  و  

 توان به این موارد اشاره کرد:خود را ارائه کردند. از جمله مطالب مطرح شده  می

آقای زالی ضمن اشاره به کاهش چشمگیر کار در بخش گردشگری، دوران کرونا را زمان مناسبی  -
 هائی دانستند که همیشه منتظر فرصت مناسبی برای انجامشان بودیم.برای انجام دادن کار
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درباره  - توضیحاتی  قائدی  مهندس  آقای 
سرمایه گذاری هائی که در زمینه های  
عمرانی در کشور عراق انجام می شود  

 ارائه کردند.

درباره وجود و مدت زمان قرنطینه شدن   -
مسافران ورودی به اروپا به ویژه انگلیس،  

 و گو کردند. اعضا گفت

خوار از مجازی بودن کامل  آقای دکتر غم -
بزرگ  – برلین    ITBنمایشگاه   ترین  که 

شمار  به  جهان  گردشگری  نمایشگاه 
 در سال جاری خبر دادند. –آید می

خانم مهندس نقوی به موضوع سمینار و نشست آزاد اعضا پرداختند و فایلی با عنوان »وبینار«   -
ارائه کردند که در آن توضیحات جامعی در باب مفهوم وبینار، مزایای    که از قبل تهیه کرده بودند،

های رایج برای برگزاری  های آن، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای وبینار، و انواع پلتفرمآن، ویژگی
وبینار توضیح داده شده است. فایل مورد اشاره برای استفاده در اختیار اعضای کمیسیون قرار 

 یان اعضا به یافتن عنوانی مناسب برای وبینار مربوط به این کمیسیون پرداختند. در پا گرفت.

 . پایان یافت  18:00جلسه در ساعت 

 اخبارکوتاه اقتصادی ایران

ناخرسندی ایران از واکنش افغانستان و عراق به پیشنهاد آمریکا  
 در  

 سازمان ملل 

استالمی از عدم پشتتیبانی افغانستتان و عراق ستخنگوی وزارت خارجه ایران ناخرستندی جمهوری 
ها علیه ایران رای  در ستتازمان ملل را اعالم کرد. عراق به تقاضتتای آمریکا برای احیای کمیته تحریم

 .ممتنع داد و افغانستان در رای گیری شرکت نکرد

های د به پرستتش دی )چهارم ژانویه( در نشتتستتت هفتگی خو  15ستتعید خطیب زاده روز دوشتتنبه 
 .خبرنگاران پاسخ داد

ستخنگوی وزارت خارجه ایران در پاستخ به پرستشتی در باره آرای افغانستتان و عراق در نشتستت 
اخیر کمیته اداری و مالی مجمع عمومی ستتتتازمان ملل اظهار داشتتتتت: »ما ناخرستتتتندی خود را 
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و کردیم  اعالم  موضتوع نستبت به این  
وزیر اید نخستت  همان طور که شتنیده

پیگیری حتال  عراق اعالم کرده کته در  
 «.استموضوع این  

 

در نشتستت این کمیته که چهارشتنبه 
هفتته گتذشتتتتتته برای رستتتتیتدگی بته 

ایتن  پتیتش  بتودجتته  و  بترنتتامتته  نتویتس 
برگزار   2021ستتازمان در ستتال مالی  
خواهان درج  شتتتده بود، دولت آمریکا

در پیش  احیتتای دو نکتتته  برای  نویس 
 .ن شدها علیه ایراکمیته تحریم

کشور از جمله   32کشور روبرو شد.  10کشور و موافقت  110پیشنهاد ایاالت متحده با مخالفت 
      .گیری غایب بودعراق به آن رای ممتنع دادند. افغانستان هنگام رای

گرایی و خطیتب زاده در این رابطته گفتت: »قطعتا کشتتتتورهای همستتتتایه ما می داننتد که یک جانبته
 «.گذاردالملل و منطقه میأثیر منفی بر فضای بینقلدری آمریکا تا چه حد ت

 :طرفی عراقبی سیاست
بتته رأی ممتع                                  حیتتدر العبتتادی، نخستتتتتت وزیر پیشتتتتین عراق در واکنش 

توییتری نوشتتتتتت: »بتته نظر می   کشتتتتورش پیتتامی  اقتتدام در راستتتتتتتای در  این  رستتتتتد« کتته 
 .باشدها طرفی عراق در محوربندیبی سیاست

طرف بود بلکته بتایتد از »حق« دفتاع  هتا« نبتایتد بیاو تتاکیتد کرد، در حمتایتت از »مستتتتائتل عتادالنته ملتت
 .کرد

 .«محور و مرکز باشد نه اینکه تابع دیگران شود به گفته العبادی، بغداد تالش می کند »خود
به بودجه واشنگتن در واکنش به ردشدن پیشنهادش در کمیته پنجم مجمع عمومی سازمان ملل،  

 .میلیون دالری این سازمان رأی منفی داد  200سه میلیارد و 
 .آمریکا در تامین این بودجه بیشترین سهم را دارد

 ایران از اینترپل درخواست بازداشت دونالد ترامپ را کرد 
 48قوه قضتائیه ایران در ارتباط با کشتته شتدن قاستم ستلیمانی از ارستال پرونده 

نفر به پلیس اینترپل خبر داد. به گفته ستتتتخنگوی قوه قضتتتتائیه این افراد از جمله 

جمهور آمریکا در کشتتتتته شتتتتدن قاستتتتم ستتتتلیمانی نقش  دونالد ترامپ، رئیس

 .اندداشته 
     

 

https://www.dw.com/fa-ir/%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84/a-56127172
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غالمحستتتین استتتماعیلی، ستتتخنگوی قوه قضتتتائیه ایران در نشتتتستتتت خبری خود در روز  

ژانویته( از ارستتتتتال پرونتده دونتالتد ترامتپ، رئیس جمهور آمریکتا و   5دی )  16شتتتتنبته  ستتتتته

 .فرماندهان و مقامات پنتاگون به پلیس اینترپل خبر داد

همراهانش از ستخنگوی قوه قضتائیه گفت پرونده مربوط به کشتته شتدن قاستم ستلیمانی و 

الملل تهران تشتکیل شتده استت و نخستتین روزهای این حادثه در دادسترای ویژه امور بین

 .کندایران به صورت جدی موضوع را پیگیری می

استتتماعیلی افزود برخی از کشتتتورها "استتتناد خوبی" در ارتباط با پرونده کشتتتته شتتتدن 

 .اندسلیمانی و همراهانش در اختیار ایران گذاشته

ام قضتائی کشتور در این ارتباط که از کدام کشتورها این "استناد خوب" به دستت ایران این مق

المللی همکاری خوبی با عراق انجام  رستیده توضتیح بیشتتری نداد. او اما گفت در بعد بین

 .شده و ریاست قوه قضائیه ایران با رئیس شورای قضائی عراق تماس گرفته است

نفر از رئیس جمهور آمریکا که عامل اصتتتتلی ترور بود  48 او تاکید کرد: »یکایک عوامل یعنی

تا فرماندهان و مقامات مختلف شتتتتناستتتتایی شتتتتدند. با قید اینکه هر کدام از اینها در این  

 «.الملل ارسال شدجنایت چه نقشی داشتند اعالن قرمز صادر و به پلیس بین

کشتتور عضتتو آن  194تاستتیس شتتد. در حال حاضتتر  1923الملل اینترپل ستتال پلیس بین

هستتتند و مقر آن در شتتهر لیون فرانستته واقع شتتده استتت. اعالن قرمز این نهاد شتتامل 

اند و تحت پیگرد  اند و به کشتتتورهای دیگر گریختهشتتتود که مرتکب جرم شتتتدهافرادی می

 .المللی قرار دارندبین

ات آمریکا  ستخنگوی قوه قضتائیه ایران همچنین تاکید کرد که "شتهروندان ایرانی که از اقدام

های جمهوری استتالمی و در دادگستتتری تهران طرح توانند در دادگاهاند" میمتضتترر شتتده

 .دعوا کنند

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%BE%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/a-56136498
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 :اخبارکوتاه اقتصادی جهان

دکره جنوبی به تنگه هرمز "واحدهای ضد راهزنی" فرستا  

جتنتوبتی  کتره  دفتتاع  وزارت 
برای حمتایتت از منتافع خود 
"واحتد ضتتتتتد راهزنی" بته  

هترمتز   کترده تتنتگتته  اعتزام 
استتتت. ستتتپاه پاستتتداران 
تأیید کرده که یک کشتتتتی 
نفتکش کره جنوبی را "بته  
قوانین   پیتتاپی  نقپ  دلیتتل 

محیطی دریایی" در زیستت
کترده  تتوقتیتف  فتتارس  ختلتیتج 

 .است

برای دفاع از منافع خود واحدهای مقابله با راهزنی دریایی را به خلیج فارس  کره جنوبی اعالم کرد
  .اعزام کرده است

دی( با پرچم کره جنوبی در خلیج  15به دنبال توقیف نفتکشتتی که دوشتتنبه )چهارم دستتامبر برابر 
های نزدیک  درنگ واحدهای ضتتد راهزنی را به آبکرد، وزارت دفاع این کشتتور "بیفارس حرکت می

 ."تنگه هرمز اعزام نمود
اران یک شتتتناور کره های ایران اطالع داده بودند که ستتتپاه پاستتتدستتتاعتی پیش از آن خبرگزاری

محیطی دریایی" توقیف و به ستتوی یکی از بندرهای جنوبی را "به دلیل نقپ پیاپی قوانین زیستتت
 .اندایران هدایت کرده

های ایران، توقیف نفتکش کره جنوبی "به درخواستتت اداره بنادر و کشتتتیرانی به گزارش خبرگزاری
 .پانزدهم دی ماه انجام شده" است صبح 10و با حکم دادستانی استان هرمزگان در ساعت 

به گفته خبرگزاری فارس، شتتناور یادشتتده "از مبدا بندرالجبیل عربستتتان ستتعودی عازم بمب ی در 
 ."هند بوده که در خلیج فارس به دلیل نقپ پیاپی قوانین زیست محیطی دریایی توقیف شد

ر فجیره در امارات ذکر کرده این درحالی است که منبع اطالعات ترابری دریایی مقصد کشتی را بند
 است

 درصدی اورانیوم در ایران  ۲0سازی  های جهانی به غنیواکنش

کننده درصتتد را نگران  20ستتازی اورانیوم با خلوص  چین و ژاپن اقدام جمهوری استتالمی برای غنی
ای"  داری طرفین شتده استت. آمریکا این اقدام را "اخاذی هستتهاند. چین خواستتار خویشتتنخوانده

  .از سوی تهران خوانده است

https://www.dw.com/fa-ir/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF/a-56126735
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 ای از سایت فردو تصویر ماهواره

درصتتتتدی اورانیوم توستتتتط ایران را محکوم کرده و آن را  20ستتتتازی  وزارت امور خارجه آمریکتا غنی
ای" خواند. به گزارش خبرگزاری فرانسته و به نقل از یک ستخنگوی این وزارتخانه که هستته"اخاذی 

تالشتتتی آشتتتکار برای پیشتتتبرد کارزار اخاذی "نامش فاش نشتتتده این اقدام جمهوری استتتالمی 
 ".ای" بوده و این تالش "به جایی نخواهد رسیدهسته

ای  ه چین نیز گفت مست له هستتهدی )پنجم ژانویه( یک ستخنگوی وزارت خارج 16شتنبه  روز سته
 ".ایران "در مقطعی حساس" قرار گرفته و "به شدت پیچیده است

یینگ، ستتخنگوی وزارت خارجه چین اظهار داشتتت این کشتتور از تمامی  به گزارش رویترز هوا چون
ای  خواهد تا به توافق هستتتتتهطرفین درخواستتتتت حفظ آرامش و خویشتتتتتنداری دارد و از آنها می

ها شتتتتوند، پرهیز کننتد. این مقتام تواننتد منجر به تشتتتتدید تنش انده و از اقداماتی که میبنتد مت پای
های دیپلماتیک برای حل این مستت له تأکید کرده و چینی در نشتتستتت خبری خود در پکن بر تالش

قید و شترط ها این استت که ایاالت متحده را به بازگشتت بیافزود: »اقدام فوری برای تمامی طرف
 های مربوطه سوق  م و حذف همه تحریمبه برجا

درصتدی  20ستازی  یک ستخنگوی ارشتد دولت ژاپن نیز اعالم کرد این کشتور عمیقا نستبت به غنی
کند. کاتستونوبو کاتو به خبرنگاران گفت: »دولت ژاپن به شتدت اورانیوم توستظ ایران ابراز نگرانی می

 «.آیدشمار میای به نگران این اقدام ایران است که نقپ توافق هسته
دی ستاعاتی پس از اعالم ایران مبنی بر آغاز فرایند  15المللی انرژی اتمی روز دوشتنبه  آژانس بین

درصتدی اورانیوم در نیروگاه فردو، این خبر را تأیید کرده و اعالم داشتت: »ایران امروز   20ستازی غنی
به شتش آبشتار ستانتریفیوژ در   ستازی شتده بود،درصتد غنی  4.1را که تا حد  U-235 تزریق اورانیوم

 «.درصد آغاز کرد 20سازی تا غنای سایت فردو برای غنی

https://www.dw.com/fa-ir/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%BA%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/a-56130958
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نمتاینتده روستتتتیته در آژانس پس از انتشتتتتار این خبر گفتت مستتتتکو چندان نستتتتبت به اقدام ایران 
زده" نیستت، اما در عین حال تأکید کرد "دلیلی برای بزرگنمایی موضتوع وجود ندارد." میخائیل ذوق"

آزمایی ای ایران همچنان تماما شتتفاف و قابل راستتتیاولیانوف در توییتر نوشتتت: »برنامه هستتته
 «.ای تمرکز کنیماست. ما باید روی ابزارهایی برای بازگرداندن اجرای توافق هسته

این اقدام  وزیر استترائیل نیز اقدام ایران را به شتتدت محکوم کرده و گفتبنیامین نتانیاهو، نخستتت
ای استت. جمهوری استالمی این اتهام را همواره  کند ایران به دنبال ستاخت بمب هستتهیثابت م

  اتحادیه اروپا نیز این اقدام ایران را "نقپ تعهدات برجام" از سوی این کشور خواند .رد کرده است

 آمریکا صنایع فلزی ایران را تحریم کرد 
داری آمریکتا وزارت خزانته 

شتتتترکتت و یتک فرد    17

مرتبط بتا صتتتتنتایع فلزی  

کتترد.   تتتحتتریتتم  را  ایتتران 

هتای جتدیتد آمریکتا  تحریم

علیه صتتنایع فلزی ایران 

دو هفتته متانتده بته پتایتان  

ریاستت جمهوری دونالد 

 .شودترامپ اعمال می
     

 
 کارخانه فوالد مبارکه اصفهان                                                                  

شتترکت و  17ای  ژانویه( با انتشتتار بیانیه 5دی ) 16شتتنبه  داری آمریکا روز ستتهوزارت خزانه

 .با صنایع فلزی ایران را تحریم کرد یک نفر مرتبط

ای کته در وبستتتتایتت رستتتتمی وزارت ختارجته آمریکتا انتشتتتتار یتافتته دفتر کنترل طبق بیتانیته

دوازده شتتتتروت تولیتدوننتده فوالد و ستتتتایر فلزات ایران را  (OFAC) های خارجیستتتترمایه

 .خود افزوده استهای  فهرست تحریم  به

های ایرانی کشتتتتیرانی حافظ دریای آریا، مجتمع  ها نام شتتترکتدر فهرستتتت جدید تحریم

فوالد صتتنعت بناب، مجتمع صتتنعتی ذوب آهن پاستتارگاد، مجتمع فوالد البرز غرب، شتترکت  

فوالد زرند ایرانیان، مجتمع ذوب آهن فوالد خزر، مجتمع فوالد گیالن، شترکت فوالد ستیرجان  

 .اندن و مجتمع صنعتی اسفراین ذکر شدهایرانیا

را نیز به لیستتت   آمریکا همچنین مجید ستتجده، مدیر شتترکت حمل و نقل حافظ دریای آریا

 .های خود افزوده استتحریم

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/a-56138093
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های جدید نام ستتته نمایندگی یک شتتترکت بزرگ استتتتخراج فلز و معادن در لیستتتت تحریم

  .شده است  ایرانی مستقر در آلمان، چین و بریتانیا نیز قید

داری آمریکا اطالع داده استتتتت که یک شتتتترکت چینی که در تولید مواد کربنی  وزارت خزانه

 .های جدید خواهد شدتخصص دارد نیز مشمول تحریم

گفته شتده استت که "صتنایع فلزی منبع مهم درآمد  در بیانیه وزارت خارجه آمریکا همچنین

ی رفاه حال "رهبران فاستتد" ایران، ارستتال  رژیم ایران" استتت و ثروت حاصتتله از آن تنها برا

تروریستتتی خارجی" صتترف   هایگروه های کشتتتار جمعی و "پشتتتیبانی ازوستتیع ستتالح

 .شودمی

جمهوری دونتالتد  هتای جتدیتد آمریکتا علیته ایران دو هفتته متانتده بته پتایتان ریتاستتتتتاین تحریم

 .اندع شدهها ذیل عنوان »نقپ حقوق بشر« وضشوند. این تحریمترامپ اعمال می

 

ز برجام و معامالتی که دود می  ا شوند خروج   

تنها از توافقنامه اتمی "برجام" خارج شده،  با این امضای دونالد ترامپ، دولت آمریکا نه 

گیرد.  های اقتصادی علیه جمهوری اسالمی را نیز بار دیگر از سر خواهد تحریمبلکه می

کند در صورتی بدین ترتیب هر شرکتی که با آمریکا و با دالر در سطح جهانی معامله می

شودتواند مشمول جریمه عامله کند، میکه با ایران م  



 
 
 
 

 1399ماه   دیویژه   109خبرنامه شماره       
 

اخبار کوتاه اتاق های ایران وانگلیس و بریتانیا وایران اخبارکوتا ه اقتصادی ایران   سخن ماه،فهرست مطالب:  
 وجهان وگزارش ویژه 

 

14 
 

 شویی در آلمانسابقه موارد مشکوک به پولافزایش بی 
 دباوبدب یو و دببداوبدب یووشددددد دیویداودمیوالتوبشدددددمدهویتنظورتدبی دباورشدبنهوینو نال ر پدیددیپوپ  

 ن ندسدددروینوا بباو یید وشدددیپوالسددده وینوالسدددبدواتالن و  اللیوالمدابهوبب ی وب النیوبشدددم  ویاو
 .ینصیوالفتالد ودبف اوالسهو۵۰یوینوا بباوینوسب واذش اوش دپ  

     

 

وادی ون تربباش دیوینوا بباویاوشببنوبییوپیدیپوپ   باوالصلخندیو وفن  والبد ودمیوالتوانصا
و

یسدهودبف اوالسده ووو۲۰۱۹الاوالتواتالن و  اللیوالمدابهوبب ی وینیبنپوسدب والشدپدل   واب وین دا ویاورسدخا  باد
ینصددیاووو۵۰شدد دیوینوا بباوینوسددب واذشدد اوالتونشددیاووینوالداواتالن وابیپوالسددهو اوب النیوبشددم  ویاوپ  

 .ینخ نیالنوی یپوالسه
شد دیولمبدهوالتوابدیوغدنقبر ریوپ  و وپیدیپوپ  یا باوبب یوبشدم  ویاواب باوثیهوشدیپوینیبنپو نال ر اتالن 

 .ش دیوص نهوانف اوالسه تالنوب نیوبشم  ویاوپ  و۱۱۴ید والتووو۲۰۱۹ااویالنیو اوینوا بباوینوسب وو
 تالنوب نیوو۳۵۵ باوبب یوبشدم  وینوالداو شد نوینوسدب واذشد اوبددیاووالتوسد اویدلن وباب ااوب النیو نال ر 

 .سبیقاوی یپوالسهش دیو و ببداوبب یو ن ندسروینوا بباوییینوب النیوپ  ووالادروشیپوالسه وارداوالفتالدشی

 خرید امالک

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/a-54610834
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 ویدشدد نداویخ وبنی مویاوب النیوبشددم  ویاو۲۰۱۸ینواتالن و  اللیوالمدابهوبب ی وابیپوالسددهو اوینوسددب وو
شدد دیویاوبمببدهوبلمیوبنی موپ  
شددیپوالسدده واببنوبنی مویاوخندیووبی

و وفن  وبشدددم  والبد وینوسدددب 
 . ر توینویسهوردسهو۲۰۱۹

یشددددد النا یددداو اتالن و  دددباوو بددداو
بسددال  اورشبنهوینویالیو وسدد ی باوو
بب یوبشددم  وینالاو شدداو والثیبهوو

 .ارداوبمببد یوالشبنپو نیپوالسه
 باویت مبنوشدددد یو اومبدفااف اوبی

ینوا بددباوالتومندخوخندددیو وفن  و
 رردی ووشددددد دیوبیالبد والقدیالرویداوپ  

  اللدیوو ندسددددد  اوشددددد   دا ونالددوو
خدیدنردلدددبنو یددداو بدددب دی و المددادددبهو

اببیایو تروینالاو شددددداو وخرثیو نیاوارداوووالشدددددپدلد  واف داوسدددددهو اوینوا بدبا وببب نالاوشدددددردبخهو   باد
 . بدیونالوریالنریفمب ده

 .ش دیویاوا بباوبنالاماو رری باویت مبنوینالاوپ   بداوب ض عویباثوااوشیپوالسهو اویسدبناوالتوان پو

 وییشسهم بخش مالی در پول

 باوبب یو وشدددد دیویبوالسدددد فبیپوالتوسددددبببرااتالن و  اللیوالمدابهوبب ی ولمبدهوالتوااویالنیو اویخ والاشروپ  
 .ادنی بو وب سسبهوخیببهوبب یوص نهوبی دژپویبرکیا

ینصدیو خبداووو۹۸شد دیوینولی یوو بو وب سدسدبهوخیببهوبب یوینوا بباونالوالتوپیدیپوپ   بداواتالن وسدترویبرک
 باووش دیویاوسبدنوخیببهو والتوابلاویفب نوثیهوالسربی و  دو وصبلیباویرلبپوقیوب النیوبشم  ویاوپ  تری وببیبی

 .انییالبد وینبی
 . رری بوردتوینوالبنونیو ویی و نیاوغدنقبر ریوپ  وینوا بباورق والدفبوبیالفت اوینواا و بتدر  بو وقببنخبرا

نویالنی والداوبن تویخشدیوالتوالیالنالهوفینال وا بباوالسدهو وتدنویف نوبن تاو  اللیوالمدابهوبب ی وینوشدتنو لاوقنال
 .ش دیو و ببداوبب یو ن ندسروالسه ری و شدفاوالصلیوالداوبن توبقبیلاویبوپ  رشبنهوابن والداو ش نوفمب دهوبی

 

 کنند؟ ترین ساکنان کره زمین چطور زندگی میسالم
ینالاو تندخو ال سداوارفل ارتال ولقبدقیوینیبنپوو نداوسدب رباو نپوتبدا ویت نداوتبباووسدیکوتریایوسدب ر

 .بضنودبوبفدیوی یاوپبس بو وبب بن ریو ورق و  نب او  ن دت  وینوالضبفاو تاو وابقی
 

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/a-54610834
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سددددب رباوال  درب الوینوار پوژالپا والدمبندبوینواتالدنود ربا وسددددبنیردبوینوالد ب دبو و  رتالوینوپب سدددد باودکورقماوو

 نداوالفنالیو نپوتبداو سددد ری والببوالسدددنالنوالداوا الب؟وادسدددهووژر دکوخ پودبوسدددب روبشددد ن ویبو رویالنری وارتبوو
  باوسب روینوتریایووالر خبپ

 باوقلیی وابقی ووی یوژر دکورق وبتبیوینو ب  وخمنوالی دویاویدببناالانااوشدد ال یاو ا یویالنیو اورشددباوبی
 . یوالتوژر دکوال بدهویدش ناویالش اویبشیش یو اوپدن اوالتوسیکوتریایوسب رولیدبیهو و   ویالنی والببو ص نوبی

 نداوابیالهوالداویخ والتوابمدهوینوسددنالسددنواتبا وال ادناوالتوپنخ ناوالسدده واتالدنوال  درب الاوودمیوالتوسددب رو
 رری وارتبوبصددناو ب ناونالوبلی یو نیپ و بوتببریوسددب وتریایوبیو۱۰۰ژالپاوببل والتوالفنالیاوالسددهو اوید والتو

 .دوسدناو رری وینور دااوابدً وابقیوینوبدباوارتبوبفت بیوریالنیینصیواللسبو۸۰خ نریو اوغذالوبی
 رریو اوسدددددسدددد رولب و ورق ووالریو وینوبربمقیوتریایوبیارتبو نت ونالویاودکوابیهوینوتریایوخ یو یید و نیپو

الاوالتو بن بویبدیویبویسددهوالرابروشدد یوراوببشددداوا هوبینا والداودمریوسددب رباواب بیوبلی یوالسددهو ویخ وابیپو
شددباوو ررًیویلماویدشدد نوفمب دهوییری  درب ال وینویدشدد نوسددبابهون توفمب دهوییریویالنری وارتبوینویبشددلبپوان وربیال

 .ن اوالسهس الناودبوپدبیپوبمم اویاوی انخا
 نداوترباوینو نپوتبداو سدد ریو ونژدروغذالدیوارتبواب پوالسددهوییالردیو اوترباوینپو  رتالوینوپب سدد باوردتوالتوسددب رو

 باوانپو وسد دبوالسده وبنیروال  درب الوردتوبقبیدنوتدبیاوالیکوو بو وسدیتدابه وغدهو بب  وبب ید پوبی ریوینوب
 باوقلییوان قیوینوبدباوالداووخ نری وخمنوالی دویاویدببنایندبدیو وسدددد دب وبب یوسددددبنیداو ون غاوتد  اوبی

 .الفنالیویسدبنو روالسه
شدیپو و یردباوانپوالسده و لقدقبهوالبیوالداو القمدهوو باوفنا نادمیویدلنوالتوابیالهوارتب وبصدناوالری وا شده

شدیپویبوخمنویدشد نوالی دووشدیپو وسدبدنوغذال باوفنا نا باوفنا نا ریو اوا شدهوقنبت ویاو دژپوا شدهنالو بددیوبی
 . باوقلیی وسرینروب بی  دکو ویدبیهوینوالن یبمو س رییاویدببنا

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF/a-50108928
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 ب(و وسددنمباوبمیپویسدددبنو روالسدده وو باوشددندباید النپوینوال  درب ال وا ن السددملن توخضددخدروشددیاو وسددخهوشددیاوو
 .ش ی باو الیس اویاو  نب اوالصدًوبشب یپوربیم نو اوسنمبا ببا

 دباوبتروینوا البمیوالسدددددهو داوبنیروارتدبونسدددددیویالشددددد اورلن وبثیدهویداوتردیایوردتوالتو دژایالبدبویداورشنوبی
یهویاوالفنالیاو اورلن وارتبویاوتریایوبرفیوالسدده وو ندرری وینو الق؟ و سددبریو اوی دلیوینالاوتریایویالنریورسددسددب رو

 . ناوخ ال ریویالشه نو وسب روتریایویبو دفده
 ودبوالنت وتریای و أثدنوتدبیاوینوشددد پوتریایوبنیروال  درب الویالنیو وی د وینخبسدد اوارتبو "ikigai" بفت روژالپری

بفت ر وابدلب یوریالنی ونف بن باوالتوخ الپو وشدن عوتریایوالسده والسد ندوینوبدباوبنیروال  درب الوینوالسدبدوالداوو
  الرویبوانالب  و رفدوابدخو والرابرویالیاو بن باوب نیوادقاوالتوابیالهوالداوبنیروالسدده وفشددبنوخ اویب ودمیوالتو

 .ن یا النضو لب والس ندوید والتولیوی یپو وابب وبتبیوینوالی دویاوسم اوبغتاو ولبلاوقلییویاوشببنوبی
ی ی وال ی اوبرش نوالداوردسدهو او سدبریو اوید والتو وم  وابنونالو ب  وبی ببدًوبشدت یوالسدهو اوسددلبنو شددیا

شد یوال ثندهوقندپویاوال فب والداوالفنالیو ناتووالری والببو صد نوبی رری وینواذشد اوسددلبناوری یپوسدب وتریایوبیو۱۰۰
 .الریسدلبنورمشدیپو

 بهترین زمان برای تزریق واکسن آنفلوآنزا

 باوالدب هوب لیپوابندمب وال الد وسددپ ببینو بوال الخنوببپوال  ینونالویت نداوتبباووبن تو ر ن و وپدشددلدناوالتویدببنا
  الریوبفدیویبشدیو ویبدیول یووینالاو تندخو ال سداوارفل ارتالاوفصدلیوالادرو نیپوالسده والببو ال سددربسدد اویدن نو روبی

 . بوژالر داودبویمیوالتوااوالیالباودبیی
  الریویاویسد ناوشدیاوینویدببنسد باووببناویب ق پوایاوالسدهو اوبییربوینوالادروالداوبن ت وارفل ارتالاوفصدلیودکوید

 ری ویبوالداولب و ال سداوارفل ارتالاوفصدلیوو واب یوبنظویدراببی و دن دوارفل ارتالو نوسدب وات ودبف او و غددنوبی
 .یت نداونالپوینالاوبلبفشهوینوینالینوالداویدببناو وا النضوربشیوالتوااوالسه

 بوبلبفشهوشد ریو وینوینالینواف رهو و دن د بوینوییاو شدمد وبییبیا ا وار یلی یوی و ف اویمیوالتو ال سددربسدد
 باوسددداوشنفد ی وینالاوبلبفشهوینوینالینوسددداو باوسدددر یوارفل ارتالو لهوار الاو ال سدددا رری و ال سددداالدابیوبی

 و A (H3N2)و و دن دوارفل الرتالاور عA (H1N1)والری:و دن دوارفل الرتالاور ع دن دوارفل الرتالوسدددبخ اوشدددیپو
 دباوارفل الرتالوینالاوبلدبفشدهوینوینالینواتدبنو دن دوارفل الرتالو لدهوو بارداو ال سدددددا .Bو دن دوارفل الرتالاور ع

 باواتبنابراوسدبخ اوشدیپوالسده ور عواتبنوشنفد یودکوا راو دن دوارفل ارتالونالویدشد نوالتور عوسداوار الاو ال سدا
 .ی یشنفد یوپ ش وبی

  الرریو ال سداو ریو او باوالفنالیوشد وببپویاویب وبیالدب هوب لیپو ب دیوبیو بابن تو ر ن و وپدشدلدناوالتویدببنا
سددب  ووو۶۵ابلیوشددیپوالسدده ویبوالداولب والفنالیویب اوو۲۰۱۰ف نداوسددب وو۲۴ارفل ارتالویندبفهو رری والداو  صددداوالتوو

الفنالیاو داووووال مدجو وبتبا ویدبدبنالاوقلییوددبوند ا تردباویدبنیالنوخینو نوسددددداوبدب داویدبنیالنا( ویدبدبنالاوصدددددمدپوو
 اووالری والفنالیاو اوین رشددهوبتباویالنری ویدببنالاوبی دویاوسدنمباو و سدبریوربنسدبدیو لداویالنریودبوپد ریو لداوشدیپو

 .ش ریو ویدببنالاوالچوااو اوبثیه وینوال   دهو تندخو س ریشدبیوینببریوبی
 ردی وال ی اوالداوال فب ویسددبنوربینوالسده ویبوالدی وریبدیوااونالویندبفهووالانو بویاولب ویاوالداو ال سداو ال ر وا نژدکویالشد ا

 .الداولب والانویاو خروبنغوردتولسبسدهویالندی ویبدیوینو تندخوالداو ال ساوالل دبمو ردی
 .ش ی بوالنالداوبی ب وبنال تویتیالش یو ویالن خبرا بو و لدردک باوارفل ارتالوینویسدبناوالتوبمپ ال سا

سدددب راویاوی وی د وال بدهوتدبیاویالنی وال   وپبسدددیوالدبریوییاوپدوالتوصددد نهوو منالنو تندخو ال سددداوارفل ارتالویا
 باوارفل ارتالویالالببًوینولب و غددنو سددد ری وودبیی وی ر والتوارابو او دن د ال سددددربسدددد اویاوبن نوتبباو ب  وبی

 .ش ین توبیادنیو وینوص نهو ت رویافنب  و ال ساوارفل الرتالو نوسب اوب نیویننسیوقنالنوبی
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  الریووویاوارفل ارتال ول یویبو ا یو تندخو ال سدداواا و بارباو ا یویالنیوالببوالداور عو ال سدددربسددد اوبیخمنوالی د
شدیهویدببناونالو بولیواشدبلدناو ب  وی یو والتوا النضوااوالتوقید ویسد ناوشدیاوینویدببنسد باودبول یوبنظو

بدلد اووو۶ ۲ناوارفل ارتال ووبدلد اوب نیویدببوو۳ ۵ و ال سدددددربسددددد ا والت۲۰۱۷ وو۲۰۱۶ باویمب ی وینومیوسددددب 
 . تالنویس ناوبن یمویبوالداویدببناوال ادناو نیپوالسهو۸۵ دتدهوپتشمیوبن یمویبوارفل ارتالو و

 های مفید یا مضر؟پاستا و ماکارونی؛ کربوهیدرات

 لقدقبهوو  الاوینوخداو صد نواب بی ودکور عو نی  دینالهوبفدیو وسدب رویالرسده ووالر العوپبسد بودبوبب بن ریونالوبی
الریو اوالداوان پوغذالدیوشدبخ والدسدبیوپبددریویالنریو وبصدناوارتبویبو ب  وسدبدتو بنو والداورم اونالوثبیهو نیپو

 .شمروالن یبمویالنی
 روبیوا دری وبقدبسددیوالسددهوالسددهو او میالیوو GIودب  glycemic index وشددبخ والدسددبیو اویاوالخ صددبنویاواا

ی یو اوام نوینخیوغذال بووی ی والداوبقدبدورشدباوبیرشدباوبیو۱۰۰وو بونالوینوب الیوغذالدیوالتوصدفنو ب نی  دیناله
 .ش ریخص  وینوبی ددباویاویدبیهوبییباثوالفتالد وقریوخ اویا

و۵۶ وشدبخ والدسدبیوب  سدم ویداوو۵۵الریو اوشدبخ والدسدبیوپبددا و ب نوالتوبلققباویالرشدلبپو بن النیوالادرو نیپو
سدده وینوالسددبدوالداوشددبخ  وبب بن ریودکو نی  دینالهوخ پویاویب والو۷۰ وشددبخ والدسددبیویب  والتووو۶۹ بو

 .ش یبلس پوبی
 دباوغدذالدیو رو نی  ددینالهو دبویداولدب وینویداومنفدیالنالاو دب  و تاویسدددددددبنوبلی پووالاناداونژدرووویدبوالداولدب 

اوسدبیپوو بشد ری و نی  دیناله بوبرانویاوالفتالد و تاوربیالری والببو روال ر اوبلققباوبم قیریو ببرو نی  دینالهی یپو
 باوشدنداوشیپ وبرانویاوالفتالد وبقب بهویاوالرس  داوشیپوو باو صفداوشیپ ویسن ب وغدهو ور شدیریالتوابلاویالرا

 .ینی وذخبدنوانییوییاونالویب وبی
 بو سدد ری والببوشددبخ والدسددبیوپبدداوارتبویباثوویبوالداولب والانااوبب بن ریو وپبسدد ب وات وخبر الیپو نی  دیناله

یاوم نوا سد اوالفتالد ودبیی وال ی اوببرریو نوغذالدی ویسد لیویالنیو اوااوبقیالنوبب بن ریویخ ندیو ووشد یوقریوخ ابی
 . ردیودبوراشنموالا یال ونالونابدهوبی

انروفدینو وو۵ ۲انرو نی  دیناله ووو۴۳انروانیی ووو۳ ۱ دل  ب نا ووو۲۲۰دکوفراباوبب بن ریوپخ اوشددیپولب اوو
شدد ی والداوبدتالاوبمبی وی وال ردوواودکو ایپوب  سددموینورشنوانف اوبیار الانروپن  الداوالسدده ودکوفرابا ویاو۸
 .انر(وغدهوالسهو۵۷خ

انرو وبنیالاوینو بداوسددرداون تالراوو۱۷۱سددب اون تالراوو۵۰ بوو۳۱ باویداوال بللیوینوالداوالسددهو اوترباوو  صدددا
انروغدهوبصدناو رری وال ی اوبصدناوالداوبدتالاوغدهویسد لیویاوبدتالاوفمب دهوییریوشدببوردتویالنیو واییووو۲۰۰
 .  الریوب فب هویبشیااوبی

  الاویی او ندوالتو رریو اوبب بن ریو وپبسدددد بورقشددددیوینوالفتالد و تاوریالنری والببوربی نواریو لقدقبهو ب دیوبی
 ب وو رریو اوینو ربنوپبسدددد ب وبد پوصددددناو نی وبلققباوالد ب دبدیو ب دیوبیابقی و نوبدتالاوالتوالداوببیپوغذالدیونالوب
   . باوسب روردتویبدیویاونژدروغذالدیوالضبفاوش ریسیتدابه وغدهو بب  ولی یبهو ون غا

نالو غددنوی ی وپخهوبب بن ریویاوبیهوم  ری و GIو  الریواییفنالب  ورمردیو اورل پوپخهوپبسددد بو وبب بن ریوبی
 .الوالفتالد وخ ال یویالیالداواییون

  ن دت  و بباو  نب اوالسدد ندوالسددهوتدنالوالسدد ند و: هورمون کورتیزول؛ مقصررر پنهان افزایش وزن 

 .ش یابب والصلیواتالیسبتاوالداو  نب اوینوخ اوبلس پوبی
شدد یو وینو ر ن وفشددبنوخ او وقریووم نومیدمیو  سددموغیپواینرب وشددببو   دیوبی  ن دت  و  نب ریوالسددهو اویا

 نداوو بوینوپبددا بوینویب  نداو وشدپم نومیدمیوصدی  رشدروسد خهو وسدبتوییاورق ویالنی و  ن دت  ویاخ او و
 .سم والسه
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الفتالد والری و  ن دت  وینوییا و بثدنالهوبثی یویاویریب ویالنیوالتوابلا:والفتالد وسند؟والرنژا والفتالد ولبفشا ویب و
 . بکویاولفشو مبی ولدب یوینوییاوونف اورباتبریو  الاویفبایوییا ولدو ب نورسیهویاوینی 

یبوالداولب  ومیو لقدقب یو اون اوترباویالنالاوالضددبفاو تاوالرابروشددیپ وبشددخ وانیدیپو سددبریو او  یپوانییوو
یدشد ناوینوربلداو بنو وشدمرورسدیهویاو لاویالنری ویالنالاوسدم الویب  نو  ن دت  وینوییاو سد ری والداور عوالضدبفاو

 وسددددم اوبغتاونالوو۲ باوقلییو ویدبیهور عو باوبتباوببرریویدببنادببنا تاو وابقیوشددددمبیوخمنوالی دویاوی
 .ی یالفتالد وبی

خصدد  وغذال باووالفتالد والسدد ندو وینور دااوالفتالد وسددم و  ن دت  وبرانویاوالفتالد وبصددناوب الیوغذالدیویا
خ الیی و ب  وویپذدنا ویشد ی وینوالداوبدبا وبقبیدنویب او  ن دت  وسدیپوالفتالد وفشدبنوخ ا و لندکربسدب روبی

 .ش یبد وارسیو والفتالد وقریوخ اوبی
  الریو رشدرو رریپوسدم و لسد ن  ویبشدیو والتوالضدبفاوویبوالداولب  والدابیو غددنال یوینوسدیکوتریایو ونژدروغذالدیوبی

 باوسدددب ر وو باویی اوانیی وانیی تاو وابقیوال ادناو ری وپدن اوالتودکونژدروغذالدیوسدددنشدددبنوالتوپن  الدا
ینری ووسدیتدابهوپنفدین وینالاو سدبریو اویالنالاوسدم الویب او  ن دت  و سد ریو والتوالسد ندوبتباو ولبیونر وبی

 .نسیبفدیویاورشنوبی
 باو صدفداوشدیپوببرریوینر و وانیوسدفدی وشدمن وال م و وشد یوالتوتدبیوخ نیاو نی  دینالهیاوالداوالفنالیو  صدداوبی

 باو لندکو رریپوغیپوف  و لد اوببرریو بفالداونالو ربنویلذالنریو وشدددیپوالا ربپو نیپو ور شددددیریغذال باوفنا نا
اپویدشددد ناویر شدددریوا اوبمب مبهورشدددباویالیپو او رتبو ب  وردرو د نواپوینوییا وسدددم و  ن دت  ونالوالفتالد وو

 .ی ی و بی یواپویبوالفتالد والس ندوبن یموالسهبی
د اب و وب سددقیوینببریوردتوینو ب  و  نب اوو باو شدشدی وو باوبید دشدا و نت  وینواخن والسد فبیپوالتو مردک

و.الس ندو  صداوشیپوالسه
و

 'کرونا؛ معمای 'ناقالن خاموش
 

 سیبیبی علمی سردبیر شوکمن دیوید
کسسسرونسسسا،  بسسسحسسسران  از  پسسسس 
دانشسسسسمنسدان بیشسسسستر متوجسه 

نگران ویژگی و  عبیسسب  هسسای 
انسد. کننسده این ویرو  شسسسسده

بسسیاری افراد، عالئم کرونا در  
سسسرفه، تب و از دسسست رفتن  
حس بویایی و چشسایی اسست 
ولی بعضسسی با وجود آلودگی 
بسه این ویرو ، هی  عالمتی  
متوحسسه  و حتی خود  نسسدارنسسد 

شوند که ناقلند. محققان نمی
گویند بسسسسیار مهم اسسسست می

"نسساقسسالن   ایسسن  تسسعسسداد  کسسه 
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شسوند  گیری جهانی میهمهخاموش" را بدانیم و اینکه آیا آنها باعث شسیو  بیشستر این  
 .یا نه

کردند  ژانویه امستال در کلیستایی در ستنگاپور جمع شتده بودند اصتال فکر نمی 19کستانی که روز  
ها  تاثیری جهانی بر شتیوع ویروس کرونا بگذارند. آن روز یکشتنبه بود و طبق معمول یکی از موعظه

شتد. در میان جمعیت، در طبقه همکف در ستاختمان اداری، یک به زبان ماندارین )چینی( ایراد می
رستتیدند و ودند که صتتبح آن روز از چین رستتیده بودند. آنها کامال ستتالم به نظر میستتاله ب  56زوج 

ترین کرد ناقل کرونا باشتتند. در آن زمان، ستترفه مکرر بارزترین عالمت و محتملهیچ کس فکر نمی
 .شد. نبود عالمت به این معنی بود که احتمال انتقال ویروس وجود نداردراه انتقال شناخته می

ژانویه ، حال زن وخیم و دو    22تمام مراستم این زن و مرد آنجا را ترک کردند ولی کمی بعد، بعد از ا
روز بعد شتتوهرش هم بیمار شتتد. آنها از ووهان آمده بودند که کانون شتتیوع این بیماری بود. هفته  
بعد هم ستته نفر از اهالی آن محله بدون هیچ دلیل مشتتخصتتی بیمار شتتدند و این باعث اولین و 

کننده برانگیزترین موارد کرونا در ستتتنگاپور شتتتد. بررستتتی این موضتتتوع به درکی تازه و نگرانتعجب
 .منجر شد از چگونگی موفقیت ویروس کرونا برای پیدا کردن قربانیان جدید

های واگیر وزارت بهداشتتت  دکتر ورنون لی، مدیر مرکز بیماری:"بسسسی" "کارآگاهان بیماری

گیج شتده بودیم. افرادی که با هم هیچ آشتنایی نداشتتند یکدیگر را گوید: "ما بستیار  ستنگاپور می
 ".کردند بدون اینکه عالئم بیماری را داشته باشندآلوده می

هتای آن روزهتا، پیتدایش این موارد جتدیتد منطقی نبودنتد. بته همین دلیتل دکتر لی و طبق دانستتتتتته
ا آغاز و نقشتتته دقیقی تهیه همکارانش با کمک پلیس و متخصتتتصتتتان ردیابی بیماری، تحقیقاتی ر

داد هر کس، در چه زمانی، کجا بوده است. این همان فرآیند معروف کردند که با جزئیات نشان می
به ردیابی تماس بود که مشتتابه آن قرار استتت در بریتانیا اجرا شتتود. ستتنگاپور برای این ستتیستتتم  

شتیوع بیماری دخیل بودند  ردیابی مشتهور شتده که با مهارت و سترعت افرادی را که به نوعی در
 .شناسایی کرد
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 است؟شده هاموش بیشتر فعالیت و هجوم باعث کرونا ویروس چرا ▪
 دارد؟ ابتال خطر چقدر هواپیما با مسافرت کرونا؛ ▪
 چیست؟ دوم موج کرونا؛ ▪

 شد مطرح ویروس  این با 
نفر آن  142نفر از اعضتای آن کلیستا صتحبت کردند و فهمیدند   191بازرستان طی چند روز با حدود  
اند. آنها بستتتترعت متوجه شتتتتدند دو فرد آلوده به ویروس به همان روز یکشتتتتنبه در کلیستتتتا بوده

گوید: "در طول مراستتتتمی رفته بودند که آن زوج چینی هم در آن حضتتتتور داشتتتتتند. دکتر لی می
 ."آمدگفته باشندمراسم شاید آنها با هم صحبت کرده یا به هم خوش

کرد که زوج چینی چگونگی انتقال ویروس باشتد ولی روشتن نمی توانستت توضتیحی برایاین می
اند در حالی که در آن زمان عالئم بیماری را نداشتتتتتند. معمای بزرگتر چگونه بیماری را منتقل کرده

ستاله ستنگاپوری هم آلوده شتده بود که در آن مراستم شترکت نکرده  52هم وجود داشتت. یک زن  

https://www.bbc.com/persian/magazine-52860331
https://www.bbc.com/persian/science-52876375
https://www.bbc.com/persian/science-52876377
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همان روز، کمی دیرتر، در همان کلیستا برگزار شتده بود اما معلوم  بود. او به مراستمی رفته بود که 
 .نبود چگونه آلوده شده است

 

های آن های مداربستتته کلیستتا رفتند و فیلمبازرستتان به ستتراغ دوربین:شسسواهد غیرمنتهره

یکشتتنبه را بررستتی کردند و متوجه چیزی غیرمنتظره شتتدند. زنی که دیرتر به مراستتم رفته بود،  
ای نشسته بود که زوج چینی چند ساعت قبل نشسته بودند. زوج چینی بدون  همان صندلیروی 

هیچ عالمت یا احستتاس بیماری، ویروس را منتقل کرده بودند. شتتاید با دستتت آلوده به صتتندلی  
شتتتان که آلوده به این ویروس بوده روی صتتتندلی  های تنفستتتیدستتتت زده بودند یا شتتتاید قطرک

 .نوز مشخص نیست ولی این یافته، پیامد عظیمی داشتنشسته بود. جواب این ه
برای دکتر لی که تمام شتواهد را کنار هم گذاشته بود، فقط یک توضیح وجود داشت، افرادی که از 

کنند. این کشتتف تازه ای بود که آلودگی خود به کرونا مطلع نیستتتند هم این ویروس را منتقل می
ه بهداشتتتتی اصتتتلی همه جا این بود که مراقب ظهور  به تمام دنیا مربوط می شتتتد چرا که توصتتتی

و  ختود  در  بتیتمتتاری  عتالئتم 
دیگران بتاشتتتتنتد. ولی اگر 
و  نتتامترئتی  ویتروس،  ایتن 

توانتد از طریق ختاموش می
افراد بتدون عالمتت منتقتل  

شتود آن  شتود، چگونه می
 را مهار کرد؟

ای را به یاد دکتر لی لحظته
آورد کته در دفتر کتارش می

واقعیتت  متوجتته  ت نتتاگهتتان 
شتتتد: "هر کشتتتف علمی 

یتافتم، ' مثتل همتان لحظته
استتتتت کته متوجته  '  یتافتم
کتتمتتک  متتی بتتا  شتتتتتویتتد 

کوشتی دیگران، به  ستخت
 بود ".ایدچیزی بسیار مهم دست یافته

آنچه روشتتن شتتد همان "ستترایت قبل از بروز عالئم" :سسسرایت قبل از بروز عالئم بیماری

عالئم شتناخته شتده ظاهر نشتده و اشتخاص متوجه  بود یعنی زمانی که هنوز سترفه ، تب و ستایر  
 .آلودگی خود نیستند

ستتتاعت قبل از بروز عالئم، و   48تا  24این تحقیق در کنار تحقیقات دیگر نشتتتان داد که افراد آلوده  
توانند ویروس را به دیگران سترایت دهند. آگاهی از این موضتوع شتاید بیشتتر از هر وقت دیگری، می

توانید به همه کستانی  اید، میشتمند باشتد؛ به محپ اینکه بفهمید بیمار شتدهتواند بستیار ارزمی
اند اطالع بدهید در خانه بمانند. این یعنی قبل از بروز عالئم، کستانی که که با شتما در تماس بوده

 .توانند خود را قرنطینه کنندقابلیت زیادی برای آلوده کردن دیگران دارند، می
هتای حتاوی ویروس، هنوز این بیمتاری بتدون ستتتترفته و پخش کردن قطرک  در مورد چگونگی انتقتال

شتود. بحث استت. یک احتمال این استت که فقط با تنفس و حرف زدن با دیگران ویروس منتقل می
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اگر ویروس در بخش فوقانی دستتتگاه تنفستتی در حال تکثیر باشتتد، ممکن استتت با بازدم منتشتتر 
های ستتربستتته،  یکی از هم هستتتند، بخصتتوص در محیطشتتود بنابراین افرادی که در فاصتتله نزد

 .توانند یکدیگر را آلوده کنندمی
احتمال دیگر انتقال ویروس از راه لمس استت یعنی فرد آلوده به ویروس، به دیگران یا دستتگیره در 

 .کندزند و آن را منتقل مییا صندلی کلیسا دست می
 .کندز آلودگیش سوء استفاده میاطالعی فرد ادر هر دو حالت ویروس کرونا از بی

این معما حتی استرارآمیزتر استت و دانشتمندان هنوز :شسونددار نمیبرخی اصسال عالمت

توانند اند. این درستتتت که افراد قبل از بروز عالئم میهیچ پاستتتخ مشتتتخصتتتی برای آن پیدا نکرده
یش به ویروس مطلع تواند از آلودگویروس را ستتترایت دهند اما کستتتی که عالمت ندارد چگونه می

 بود  آن ناقل اما شدمیشود؟
عالمتی" یعنی فرد بدون بروز هیچ یک از عالئم بیماری، ناقل استت. معروف ترین مورد آن زنی بی"

ای که استتتتخدام ایرلندی بود که اوایل قرن بیستتتتم در نیویورک آشتتتپز بود. مری مالون در هر خانه
ان را شتدند و در نتیجه سته نفر یا بیشتتر جانشت شتد، اهل آن خانه به تیفوئید )حصتبه( مبتال میمی

از دستتتتتت دادنتد. خود  
مری مالون کامال سالم 

رستتتتید. در  به نظر می
نهتایتت ارتبتاط این موارد  
عتنتوان   بتته  او  و  پتیتتدا 
ایتن   متنتتشتتتتترکتنتنتتده 
بیماری شتتناخته شتتد.  

هتا بته او لقتب  روزنتامته
دادنتتد  تیفوئیتتد"  "مری 
کته از آن بیزار بود. او را  

زمتتان   23 تتتا  ستتتتتتال 
  1938مرگش در ستتال 

قترنتطتیتنتته   در  متیتالدی 
 .نگه داشتند

 
 هلو بستنی و  قرنطینه  مرگ،  تبعیپ،  حصبه'، 'مری انگیزحیرت ماجرای

 

آملیا پاول فهمید بدون هیچ عالمتی آلوده به کرونا  :مفروضسساتی که نادیده گرفته شسسدند

استتتتت. او پرستتتتتار بخش در بیمارستتتتتان ادنبروک کمبریج بود و پزشتتتتکی تلفنی نتیجه آزمایش 
کرونایش را به او اطالع داد. او هنگام مراقبت از مبتالیان به کرونا همیشتته از لوازم محافظت فردی 

شتتد این طور باشتتد  : " خیلی عجیب بود. باورم نمیگویدستتاله می 23کرد. آملیای  استتتفاده می
 ".چون حالم کامال خوب بود

گوید: "خیلی نگران بودم کرد. او میاو باید بستترعت محل کار را ترک و خود را در خانه قرنطینه می
دانستتتم این اتفاق برای من هم دیدم حال این بیماران بستترعت وخیم می شتتود و نمیچون می

https://www.bbc.com/persian/science-52366086
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کردم و غذا نه". ولی این اتفاق نیفتاد. "حال من اصتتال بد نشتتد، در خانه ورزش میخواهد افتاد یا 
 ."خوردم و خوابم هم طبیعی بودمی

   بیمارست  در  همکارانش  به  را  کرونا  ویروس  نادانسته  که  است  این  آملیا  هاینگرانی  بزرگترین از  ی 

ر تحقیقی که آملیا د:.در حال حاضسر معلوم نیسست تعداد افراد آلوده چقدر اسست

روی تمام کارکنان آن بیمارستتان انجام شتد از آلودگی خود مطلع شتده بود. این تحقیق نشتان داد 
که ستتته درصتتتد از بیش از هزار نفری که در آن زمان هیچ عالمتی نداشتتتتند، به این ویروس آلوده 

ل ژاپن  بودند. حتی در کشتتی گردشتی "دایموند پرینستس" که اوایل امستال ستفر خود را از ستاح
آغتاز کرده بود، موارد بتدون عالمتت این بیمتاری زیتاد بود. در این کشتتتتتی کته بعتد "محیط کشتتتتت 

 .فرد آلوده پیدا شد 700عفونت" لقب گرفت، حدود 
درصتتتتد افراد آلوده هیچ عالمتی نتداشتتتتتنتد. بیش از نیمی از   75انتد کته  محققتان همچنین دریتافتته

 .گتن هم بدون هیچ عالمتی آلوده بودندساکنان یک خانه سالمندان در ایالت واشن
عالمتی را بستتتتیتار متفتاوت تحقیقتات مختلف احتمتال بی:"نبود "حتی یس  تحقی  قسابسل اعتمساد

نشتتتتتتتتتتتان  
از  داده انتتتد؛ 

تتتتا  پتتتنتتتج 
هشتتتتتتتتتتاد  

 .درصد
پتترفستتتتتتور  
کتتارل هنگن  
در دانشتتگاه  
آکستتفورد با 
هتمتکتتارانتش 

تتحتقتیتق   21
را بررستتتتی 
در   و  کتردنتتد 
بتته   نهتتایتتت 

عالمتت را هتای بیاین نتیجته رستتتتیتدنتد کته "حتی یتک تحقیق معتبر وجود نتدارد کته تعتداد آلودگی
 ."تعیین کند
گوینتد اگر غربتالگری کرونتا فقط برای افرادی انجتام شتتتتود کته عالمتت دارنتد "احتمتاال موارد آنهتا می

 .شوندزیادی" شناسایی نمی
"نسسسسساقسسسسسالن  خسسسسسطسسسسسر 

تحقیقی در چین :"خساموش
عالمت نشتتان داده موارد بی

دار استتت و بیشتتتر از عالمت
هشتتتتتدار داده کته "بیمتاران 

کتته عالمتتت  نتتاقالن  ' بتتدون 
باید برای کنترل '  خاموشتتتند

و پیشتتتتگیری از بیمتاری در 
 ".نظر گرفته شوند
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 کردند انتشتتتتار ویروس توستتتتط افرادگروهی که روی کشتتتتتی "دایموند پرینستتتتس" تحقیق می
عالمتت بتاعتث  دار دانستتتتتنتد بتا این حتال تخمین زدنتد افراد بیعالمتت را کمتر از افراد عالمتتبی

 .اندآلودگی افراد زیادی شده

دانشتتمندان در نوریچ انگلستتتان در تالشتتند برای کل  :ماده تاریک" عفونت بدون عالمت

نیل هال، مدیر یک مرکز  جمعیت شتتتتهر آزمایش کرونا انجام دهند. مستتتت ول این برنامه پرفستتتتور 
رود افراد بدون  گوید: "احتمال میتحقیقات علوم زندگی به نام موستتتتستتتته ارلهام استتتتت. او می

 ."گیری جهانی باشنداین همه'  ماده تاریک' عالمت،
تتتاریتتک، متتاده ای استتتتتت متتاده 

شتتتود که  نامرئی که تصتتتور می
بیشتتر عالم از آن تشتکیل شتده 
ولی هنوز شتتتناستتتایی نشتتتده 

گوید استتتتت. پرفستتتتور هال می
تواننتد موتور  عالمتت میافراد بی

همتته این  جهتتانی  محرک  گیری 
باشتتند و حتی با وجود تمهیدات 
 :بهداشتی باعث ادامه آن شوند

اگر افراد متوجه نباشتتتند که بیمارند و از وستتتایل نقلیه عمومی و مراکز درمانی استتتتفاده کنند، "
داری را در نظر بگیرد که به مراکز  می که فقط افراد عالمتشتوند. هر اقداباعث افزایش سترایت می

 ."کنند، نیمی از مشکل را دیده استدرمانی مراجعه می
گیری جهانی، گروهی از دانشتتمندان در کالیفرنیا اعتقاد دارند چشتتم استتفندیار مقابله با این همه

 .عدم شناسایی ناقالنی است که عالمت ندارند

مهتار شتتتتیوع این بیمتاری، پیتدا کردن افرادی استتتتت کته دانستتتتتته یتا نتدانستتتتتته آلوده بته نظر آنهتا، تنهتا راه  

ای به بوریس جانستون نخستت وزیر، هنمایندگان کمیستیون علوم و فناوری پارلمان بریتانیا در نامه
توصتتتیه مشتتتابهی کردند و نوشتتتتند خطر انتقال بدون عالمت "پیامدهای جدی برای مدیریت این 

پذیر مراقبت د". آنها همچنین خواستتتتتند تمام کستتتتانی که از افراد آستتتتیبگیری جهانی دارهمه
 .کنند دائم تست شوندمی

گیری از آنجا شتتروع شتتده رویکرد مشتتابهی در شتتود این همهدر شتتهر ووهان چین که گفته می
روز تستتت کرونا    9میلیون نفر در   6.5مقیاستتی بزرگتر به کار گرفته شتتد. با غربالگری گستتترده از  

 .رفته شد که هدف تشخیص بیماری و شناسایی افرادی بود که عالمت نداشتندگ
ها و استتتتفاده بیشتتتتر از با کم شتتتدن محدودیت و تعطیلی:هاکم شسسدن محدودیت و تعطیلی

وستتتتایتل نقلیته عمومی برای رفتن بته ستتتتر کتار یتا خریتد، مقتابلته بتا این خطر نتامرئی بیش از پیش  
اهمیت دارد. در حال حاضتر، هیچ راهی وجود ندارد که در میان این جمعیت رو به افزایش، ناقالن را 

 .شناسایی کرد
هتا اعتقتاد دارنتد همکتاری مردم برای ردیتابی افرادی کته بتا فرد آلوده در تمتاس  دولتتبته همین دلیتل  

 .اند ضروری است تا آنها سریع خود را قرنطینه کنندبوده
 کنندمی تاکید ماسک زدن بر  پیش   از  بیش  ها 
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بتهتتتریتن دولتتت هتمتچتنتتان  هتتا 
را  ویروس  این  برابر  در  دفتتاع 
رعتایتت فتاصتتتتلته اجتمتاعی  

امکتان آن   داننتد امتا وقتیمی
شتود که نیستت، توصتیه می

صتورتتان را بپوشتانید، حتی با 
متاستتتتکی کته خود در ختانته  

 .ایددرست کرده
هتم  متتاستتتتتتک  زدن  دلتیتتل 
محتافظتت از شتتتتمتا در مقتابتل 
دیگرانی استتت که از آلودکی 

اطالعنتد هم محتافظتت دیگران از شتتتتمتاستتتتت اگر از آلودگی خود بیخبریتد. بستتتتیتاری از خود بی
وصتتیه به زدن ماستتک باعث شتتود کمتر به شتتستتتن دستتت و رعایت فاصتتله  متخصتتصتتان نگرانند ت

اجتماعی توجه شتتود یا استتتفاده نامناستتب از ماستتک، خطر ستترایت را افزایش دهد. یا این حال  
تواند جلوی این اند. ماستتتک بتنهایی نمیهها اخیرا بیش از پیش از فواید ماستتتک آگاه شتتتددولت
متا اطالعتات کتافی دربتاره انتقتال بتدون عالمتت کرونتا نتداریم، هر گیری جهتانی را بگیرد ولی چون  همته

 .راهکاری ارزش امتحان کردن دارد
و

. 
 ای دولت مرکلجاسوسی در دفتر سخنگوی رسانه

دفتتتتتر  کتتارمتتنتتد  یتتک 
دولت فدرال   ایرستتانه 

بتته  متتظتتنتتون  آلتتمتتان 
جاستوستی چندستاله  
دستتتتتتتتتتتگتتتاه   بتتترای 
اطالعاتی مصتر استت.  
تتحتقتیتقتتاتتی   او  عتلتیتته 
و  دارد  جتتتتتریتتتتتان 

ایتتتن انتتتگتتتیتتتزه هتتتای 
جاستتوستتی احتمالی 

 .هنوز روشن نیست
     

 اشتفان زایبرت، سخنگوی دولت آلمان و آنگال مرکل، صدراعظم این کشور

ای و اطالعات  ستازمان امنیت داخلی آلمان از جاستوستی احتمالی یک کارمند دفتر رستانه
برای   ای دولت آلماندولت فدرال آلمان به ستترپرستتتی اشتتتفان زایبرت، ستتخنگوی رستتانه

 .دستگاه اطالعاتی مصر خبر داده است
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ختیار دستتگاه ها پیش اطالعاتی را در اهای آلمان، ظاهرا این مرد از ستالبه گزارش رستانه
 .داده استاطالعاتی مصر قرار می

 2019مشتتخص نشتتده اطالعاتی که او انتقال داده چه بوده استتت. اما طبق گزارش ستتال 
تیر )نهم ژوئیه( توستط هورستت زهوفر، وزیر کشتور آلمان ارائه   19شتنبه که پنج این ستازمان

به دستتتتور   2019شتتتد، تنها مشتتتخص استتتت که اداره جنایی فدرال آلمان در دستتتامبر  

 .دادستانی کل در کالسروهه، دست به "اقداماتی اجرایی" علیه این مظنون زده است
وگو بتا روزنتامته "بیلتد" تتأییتد کرده کته علیته این مرد پتر فرانتک، دادستتتتتتان کتل آلمتان در گفتت

 .های اطالعاتی به جریان افتاده که هنوز هم ادامه داردتحقیقاتی به ظن فعالیت

ای فدرال آلمان خود در مورد این جاستتوستتی  دفتر رستتانه:ش مراجعانفعالیت در بخ

گیری نکرده استت. ستخنگوی این دفتر تنها تأکید کرده که این نهاد در مورد احتمالی موضتع
 .کنداین تحقیقات یا مسائل مربوط به کارکنان خود ابراز نظر نمی

ای دولتت فتدرال آلمتان نتهبیلتد" گزارش داده کته این مظنون در بخش مراجعتان اداره رستتتتتا"
 .شدمشغول به فعالیت بود و یکی از کارمندان سطوح میانی این اداره محسوب می

طبق گزارش ستتتتازمتان امنیتت داخلی آلمتان، در این کشتتتتور عالوه بر ستتتتازمتان اطالعتات 
نیز به صورت مخفیانه   (NSS)سازمان امنیت داخلی این کشور  (GIS)عمومی خارجی مصر  

آوری اطالعات در مورد مختالفتان مصتتتتری  ها، جمعاند. محور فعتالیتت آنیتمشتتتتغول به فعتال
مقیم آلمان، از جمله افراد مرتبط با گروه "اخوان المستتتلمین" و احتماال مستتتیحیان قبطی  

 .است

هددایربا  تولیدات خود را تا چهل درصد کاهش می   
مدیرعامل ایرباس اعالم کرد که این شتتتترکت در نظر دارد طی دو ستتتتال آینده به 
دلیل شتترایط اقتصتتادی ناشتتی از شتتیوع ویروس کرونا تولید و تحویل هواپیماهای 

خود را تتا چهتل درصتتتتتد کتاهش 
 2021دهتد. او گفتت تتا ستتتتتال  

انتظار عادی شتتتتدن شتتتترایط را 
 .ندارد

     

شرکت عظیم هواپیماسازی ایرباس  
تولید خود را به نحو چشتمگیری    خط

فتوری گتیتوم  داد.  ختواهتتد   کتتاهتش 
(Guillaume Faury)  عتتامتتل متتدیر   ،

شتتترکت هواپیماستتتازی فرانستتتوی  
 29ایرباس روز دوشتتنبه نهم تیرماه )

ژوئن( اعالم کرد که شترایط بد اقتصتادی ناشتی از گستترش ویروس کرونا در جهان و بحران  
  .خطوط هواپیمایی، به بازار فروش این شرکت لطمه زیادی وارد کرده است

https://www.dw.com/fa-ir/%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%DA%86%D9%87%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF/a-53985868
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مدیر عامل ایرباس گفت که به این دلیل مدیریت این شرکت در نظر دارد طی دو سال آینده  
دهد؛ تصتمیمی که به معنی اخراج هزاران تن از کارکنان درصتد کاهش  40تولیدات خود را تا 

  .این شرکت خواهد بود
تواند خود را از تاثیرات بحران اقتصتتتتادی ناشتتتتی از گیوم فوری یادآوری کرد که ایرباس نمی

ایرباس حدود ستته هفته پیش از این   .کرونا بر رشتتد و توستتعه خطوط هوایی دیگر جدا کند

ریزی جدید برای تجدید ستاختار اقتصتادی شترکت از کاهش ه)ستوم ژوئن( در راستتای برنام
حدود ستتی درصتتدی تولیدات خود خبر داده بود و اکنون این میزان را تا چهل درصتتد افزایش  

  .داده است
متدیر عتامتل ایربتاس علتت توستتتتعته کتاهش تولیتدات ایربتاس را "لزوم همتاهنگی بتا وضتتتتعیتت  

  .جدید" خوانده است
 A320 هواپیما از پرفروش ترین ستتری هواپیماهای ایرباس 40تنها  به این ترتیب در هر ماه 

  .این شرکت تولید خواهند شد
های  اند. شترکتفوری گفت: »بستیاری از هواپیماهای تولید شتده در حال حاضتر پارک شتده

هتا را تحویتل  هواپیمتایی بته دلیتل رکود بتازار اقتصتتتتتادی نتاشتتتتی از بحران کرونتا هنوز آن
طول خواهد کشتتتید تا تولید و   2012فته مدیرعامل ایرباس، تا پایان ستتتال اند.« به گنگرفته

 .تحویل هواپیماهای این شرکت به حالت سابق خود بازگردد
هتای کتار و اخراج  شتتتتود کته کتاهش تولیتدات ایربتاس بته از دستتتتت رفتن محتلبینی میپیش

د و همچنین  هزار تن از کارکنان بخش ستاخت هواپیماهای غیرنظامی منجر شو  15بیش از  
 .گیرد  قرار  هزار تن از کارمندان این شرکت نیز تحت تأثیر 90کار و درآمد بیش از 

وگو بتا نمتاینتدگتان کتارکنتان ایربتاس  گیوم فوری گفتت کته تتا پتایتان متاه ژوئیته، پس از بحتث و گفتت
دامنه دقیق کاهش مشتاغل در این شترکت را اعالم خواهد کرد. او تأکید کرد: »این تصتمیم  

توجه به ضترورت هماهنگی با میزان کاهش تولیدات استت و موضتوع این استت که بتوانیم  با 
 «.آینده شرکت را از این طریق تضمین کنیم

متدیرعتامتل ایربتاس بتا توجته بته امکتان گستتتتترش موج دوم ویروس کرونتا از چگونگی کتاهش 
های  ک از خطتولیدات ایرباس خودداری کرد اما همزمان تاکید کرد که در حال حاضتتتتر هیچ ی

هتا همچنتان تولیتد  تولیتد و مونتتاژ نهتایی بستتتتتته نخواهنتد شتتتتد. فوری گفتت کته همته متدل

هتایی برای کتاهش شتتتتونتد "امتا بتا ستتتترعتت کمتری". او گفتت کته در پی یتافتن راهمی
 .های تولید استهزینه

این  هزار نفر در   144دفتر مرکزی شترکت ایرباس در شتهر تولوز فرانسته قرار دارد. نزدیک به  
کننتد و کتارختانجتات ایربتاس بته طور عمتده در چنتدین کشتتتتور اروپتایی واقع  شتتتترکتت کتار می

  .هستند
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 :گزارش ویژه

کم و کیف تکنولوژی و تنوع تولیتد اتوموبیتل ایجتاد شتتتتده بتا توحته بته جتذابیتت تغییر و نحولی کته  در  
بنا به توصتیه برخی از خوانندگان ،گزارش تهیه شتده توستط   استت، گزارش ویژه این شتماره خبرنامه

 تقدیم می شود.ید اینکه مقبول افتدبی بی سی فارسی با عنوان جهان خودرو انتخاب و با ام

 نامهخبر

 جهان خودرو

 
 شودترین ماشین جهان' برای شکستن رکورد سرعت آماده می'قوی

 

 2020دسامبر   21 -  1399دی   1

 
 HENNESSEYتصویر،منبع 

 اسب بخار است  1817قدرت موتور هنسی 

 ۵00این هفتسه در جهسان خودرو: رونمسایی از سسسسسوپرکسار آمریکسایی بسا سسسسسرعست بیش از  

هسای الکتریکی بنز در دو سسسسسال آینسده، وانست کیلومتر در سسسسساعست، جزییسات تسازه از مسدل
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فورد برای   ای جگوار وهای مسسسسابقهوکارهای کوچ  و ماشسسسینالکتریکی برای کسسسسب

 های کامپیوتری.بازی

 ترین گردبادقوی
  500گوید با ستتترعت بیش از هنستتتی، خودروستتتاز آمریکایی، از ماشتتتینی رونمایی کرده که می

" استت. این Venom F5ترین ماشتین جهان خواهد بود. نام این ماشتین "کیلومتر در ستاعت، ستریع

 شود.نامیده می F5ترین گردباد،  بندی گردبادها گرفته شده که در آن سهمگیننام از سیستم رتبه

کند. این موتور  استب بخار نیرو تولید می  1817هشتت ستیلندر با دو توربو استت که   F5موتور ونوم  

 ترین موتوری است که برای یک ماشین سواری ساخته شده است.در حال حاضر قوی

در کمتر از سته  F5کننده استت. سترعت اعدادی که هنستی از شتتاب ماشتین منتشتر کرده خیره

کیلومتر در ستاعت    200رستد. ماشتین برای رستیدن به سترعت  کیلومتر در ستاعت می  100ثانیه به  

 رسد.کیلومتر در ساعت می  300کمتر از پنج ثانیه نیاز دارد و در هشت و نیم ثانیه سرعتش به 

 

 
 اتاق ماشین با الهام از هواپیماهای جنگنده طراحی شده استNESSEYمنبع تصویر،

 

توان تنها بر ثبت رکورد سرعت نیست و می F5گوید که تمرکز ونوم جان هنسی، مدیر کارخانه می

از آن مانند یک ماشتتتتین معمولی شتتتتهری استتتتتفاده کرد. ماشتتتتین در پنج حالت مختلف تنظیم 

ترین حالت برای راننده قفل استتتت و فقط پس از آموزش و قبول شتتتدن در امتحان شتتتود. قویمی

 شود.برای او باز می

کیلومتر در ستاعت استت،   500سترعتش بیش از   گویند که راننده ماشتینی کهطراحان هنستی می

با خلبان فرقی ندارد. برای همین اتاق ماشتین شتبیه به هواپیماهای جنگی طراحی شتده استت. 



 
 
 
 

 1399ماه   دیویژه   109خبرنامه شماره       
 

اخبار کوتاه اتاق های ایران وانگلیس و بریتانیا وایران اخبارکوتا ه اقتصادی ایران   سخن ماه،فهرست مطالب:  
 وجهان وگزارش ویژه 

 

31 
 

های مهم روی فرمان قرار برای دید بهتر راننده، بخش باالی فرمان برداشتتتتته شتتتتده و همه دکمه

 گرفته است.

ا تقویت یک میتستوبیشتی آغاز کرد و اکنون یکی کارش را در ایالت تگزاس ب  1991هنستی در ستال 

 ها در تقویت خودرو است.از مشهورترین نام

و به   2016این اولین بار نیست که این شرکت قصد دارد رکورد سرعت را بشکند. هنسی در سال  

کیلومتر   427/4ستالگی تاستیس کارخانه با یک لوتوس تقویت شتده روباز به سترعت    25مناستبت  

 ترین ماشین روباز جهان را به خود اختصاص داد.یافت و عنوان سریع در ساعت دست

ترین ماشتین جهان تالش کرده و اگرچه توانستت  هنستی همچنین چند بار برای کستب رکورد ستریع

های گینس پذیرفته رکوردشتتکنی کند، اما هر بار به دالیلی رکوردش توستتط موستتستته ثبت رکورد

 نشد.

 
 HENNESSEYمنبع تصویر،

 شودساخته می F5گاه از هنسی ونوم دست

ای ستوئدی به نام کونیگزگ استت. ماشتین ترین ماشتین جهان اکنون در دستت کارخانهرکورد ستریع

کیلومتر   447در دو مستیر رفت و برگشتت به میانگین سترعت   2017کونیگزگ به نام آگرا در ستال  

 در ساعت دست یافت.
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کیلومتر در ستتاعت رکورد    490رستتیدن به ستترعت ستتال گذشتتته هم بوگاتی با مدل شتتیرون با 

 ترین ماشین جهان را در یک بار حرکت در مسیر مستقیم ثبت کرد.سریع

دستتتگاه از این ماشتتین با قیمت پایه دو    24از ستتال آینده آغاز خواهد شتتد. قرار استتت  F5تولید 

 میلیون و صد هزار دالر ساخته شود.

کیلومتر در ستتاعت، ستتال آینده و احتماال در باند    500رکوردگیری برای رستتیدن به ستترعت باالی 

 کرد.شود که ناسا از آن برای فرود فضاپیماهای شاتل استفاده میفرودگاهی انجام می

 

 سونامی الکتریکی بنز

 
 DAIMLERمنبع تصویر،

 شوداولین مدل از چهار مدل الکتریکی است که سال آینده عرضه می EQSبنز 

ها  های الکتریکی خود، از برنامه عرضه این مدلهایی از مدلبنز همزمان با انتشار عکس -مرسدس

شتتتش مدل الکتریکی به   2022گوید تا پایان ستتتال در دو ستتتال آینده خبر داد. کارخانه آلمانی می

های الکتریکی این کارخانه از شتتتترکت تستتتتال، کرد. به این ترتیتب تعتداد مدلبازار عرضتتتته خواهد  

 مهمترین خودروساز الکتریکی جهان بیشتر خواهد بود.

ترین مدل الکتریکی بنز شتود. این ماشتین لوکس استت که ستال آینده رونمایی می EQSاولین مدل  

کند. ماشتتین همچنین فیلتری میکیلومتر حرکت  700استتت و به گفته کارخانه با هر بار شتتارژ تا 

 کند.دارد که بو و ذرات آلوده را جذب کرده و هوای اتاق را تصفیه می
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 DAIMLERمنبع تصویر،

 های بنز در چین و آلمان ساخته خواهد شددر کارخانه EQAبلند الکتریکی شاسی

EQS  اگرچه برای وجهه کارخانه بستیار مهم استت، اما با قیمت بیش از صتد هزار دالر فروش زیادی

استت که هر دو   EQBو  EQAبلند کوچک نخواهد داشتت. ستهم اصتلی فروش بر دوش دو شتاستی

های بنزینی کارخانه ستاخته شتده و روی آیند. هر دو مدل براستاس مدلبه بازار می  2021در ستال  

 شوند.های بنزینی ساخته میدر کنار مدلیک خط تولید 

بلند  خواهد بود. دو شتتاستتی EQE، یک ستتدان به نام 2021آخرین ماشتتین الکتریکی بنز در ستتال 

 به محصوالت بنز اضافه خواهد شد.  2022بزرگ الکتریکی هم در سال 

 در محصتتتوالتش دارد.  EQCبلند الکتریکی به نام بنز در حال حاضتتتر تنها یک شتتتاستتتی-مرستتتدس

فروشتد، یکی الکتریکی خواهد از هر چهار ماشتینی که می  2025گوید تا ستال  کارخانه آلمانی می

الکتریکی و الکتریکی بیش  -های هیبریدماشتین  2030بینی کرده که تا ستال بود. بنز همچنین پیش 

 از نیمی از فروش را شامل شود.

 

 وکارهای کوچ برای کسب
 

 کانو قرار است در سه اندازه تولید شودوانت 

کانو، خودروستاز نوپای آمریکایی از دومین مدل خود که یک وانت الکتریکی استت رونمایی کرد. این 

توان بخش بار آن را تا حد زیادی با ماشتتین قرار استتت در ستته اندازه مختلف ستتاخته شتتود و می

 توجه به نیاز مشتری تغییر داد.
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محصتتتولش را که یک ون با شتتتکلی نامتعارف استتتت ستتتال گذشتتتته رونمایی کرد. این کانو اولین  

خواهد به جای فروش این ون، ماشتتتین را در ازای دریافت حق اشتتتتراک به خریداران شتتترکت می

 عرضه کند.

استتب بخار قدرت دارد و  200شتتود. موتور ماشتتین  وانت هم بر روی پلتفرم همین ون ستتاخته می

ترین باتری، ماشین ه به نیاز سه باتری مختلف برایش سفارش دهد. با قویتواند بستمشتری می

 کیلومتر حرکت کند.  480تواند تا بیش از می

 

 
 CANOOمنبع تصویر،

 اولین مدل کانو یک ون الکتریکی است که قرار است به مشتریان اجاره داده شود
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تر تر شتده و دستترستی به بخش بار راحتنزدیکالکتریکی بودن باعث شتده تا کف ماشتین به زمین  

 تواند به راحتی در ماشین بایستد.شود. سقف هم بلند است و راننده می

توان از آن به عنوان  صتندلی راننده با دیدی کاربردی طراحی شتده استت. عالوه بر ستطحی که می

شتتده استتت؛ امکانی که میز کار استتتفاده کرد، جا برای قرار دادن ستته تلفن همراه در نظر گرفته  

 های باری که معموال چند تلفن همراه دارند الزم است.برای رانندگان ماشین

تواننتد از نیروی بتاتری برای لوازم و ابزار خود استتتتتفتاده کننتد و برای این کتار راننتدگتان همچنین می

 پریزهایی در داخل و بیرون ماشین گذاشته شده است.

 

 
 جلوی ماشین مانند یک اتاق کار طراحی شده استبخش CANOOمنبع تصویر،

وکارهای کوچک طراحی کرده استت؛ از جمله کستانی گوید که این ماشتین را برای کستبکانو می

خواهند از خودروشتتان به عنوان فروشتتگاهی ستتیار استتتفاده کنند. به گفته کارخانه هزینه که می

کند که خریداران در ی استتتت و کانو ادعا میهای بنزیناستتتتفاده از این وانت بستتتیار کمتر از وانت

 کنند.جویی میهزار دالر صرفه 80شش تا هفت سال 

آغاز   2022هزار دالر استتتت و قرار استتتت تولید آن به طور محدود از ستتتال   33قیمت پایه این وانت  

 شود.

واهد وانت کانو یکی از چندین وانت الکتریکی استتتت که در یکی دو ستتتال آینده به بازار عرضتتته خ

گتذاری زیتادی در این بخش واگن کته ستتتترمتایتهموتورز، دایملر و فولکس شتتتتد. عالوه بر فورد، جنرال
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اند، ریویان، یک شتترکت نوپای آمریکایی دیگر قرار استتت صتتد هزار وانت الکتریکی برای آمازون کرده

 بسازد.

 

 واقعی برای مسابقه مبازی

 
 توریزمو عرضه خواهد شداز سال آینده در بازی گرن GT SVجگوار JAGUARمنبع تصویر،

 

هایی کامپیوتری طراحی هایی را که برای بازیدو شتتترکت جگوار و فورد هفته گذشتتتته ماشتتتین

 اند نمایش دادند.کرده

استب بخار نیرو    1903" چهار موتور الکتریکی دارد که در مجموع GT SVماشتین جگوار به نام "ویژن 

های  کیلومتر در ستتاعت استتت. این ماشتتین با الهام از مدل  410اکثر ستترعتش کند و حدتولید می

 ای کالسیک کارخانه انگلیسی و برای مسابقات استقامت طراحی شده است.مسابقه

توریزمو مستتابقه خواهد داد. با اینکه ماشتتین برای یک بازی ستتال آینده در بازی گرن GT SVویژن 

 تی از آن با ابعاد واقعی ساخته است.ویدیویی طراحی شده، اما جگوار ماک

هایی را ویژه این بازی توریزمو، ماشتینها استت که با همکاری طراحان بازی گرنخودروستازان ستال

 کنند.کنند و از این فرصت برای بازاریابی محصوالتشان استفاده میطراحی می

 های اتومبیلرانی طراحی شدهزار طرفدار بازی  250با نظرسنجی از  P1فورد  

هتای  همزمتان فورد هم متاشتتتتینی رونمتایی کرده کته برای تیم اتومبیلرانی این شتتتترکتت در بتازی

کامپیوتری طراحی شتده استت. این تیم که نامش "فوردزیال" استت از طرفداران خود خواستته بود تا 

 ات این ماشین اعالم کنند.نظر خود را درباره ظاهر و مشخص
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هزار نفر در این نظرستنجی شترکت کردند و طراحان فورد با توجه به نظر آنها ماشتین   250بیش از 

استتتتت و هنوز معلوم نیستتتتت قرار استتتتت در کتدام بتازی  P1را طراحی کردنتد. نتام این متاشتتتتین  

 کامپیوتری مسابقه دهد.

گوید که ماشتین ستاخته استت. این شترکت میفورد هم مانند جگوار یک ماکت در ابعاد واقعی از  

 های کامپیوتری به اندازه دنیای واقعی برای فورد مهم است.کسب اعتبار در بازی

  

 ایانپ


