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 سخن ماه:
 

 

 سال به سال دریغ از پارسال

 ( روزانهنسیِه مايحتاج  )زندگي قسطی و

                                                                                                                       

 دکتر امیرهوشنگ امینی

آغددان ن ددی خواسددت خددودش  گرفتددی بددود و درخوانندد ه مرترمددی کددی تل نددی بددا خبرنامددی ت ددا  

اخبدداری کددی بددی درسددتی درجرایدد  خبددر رسددانی  را بددی نددار م رفددی کندد  بددا  نددوان کددردن این ددی در

لی دددی و مبل دددان و ب ب ب بدددی یددد  و یخ ددداا  و قدددالی و قابشددد ه اسدددت  خریددد  اقتدددا ی ان اتومو

و ترددم مددر    اسددت و ینیددرمایرتدداع   ددومی رونانددی رسددی ه اسددت و نتددیی فروشددی سددیگار و م

آن ن ارندد  بددی نددد  ان  ب کددی بددی  ددور قطدد  و یدددین ی ددی دو نتدد  ج یدد  شددناختی انو  کددره وبب

 مجیدد  فراهددانض،  وددو شددورار شددهر تهددران کددی بددا متدداد  شددهرر سددروکار دارد، و  دداهرا  

دهددج جام ددی  7داندد   نددوان شدد ه اسددت کددی : بددبا ان هددر شددخی دیگددری در ایددن نمینددی مض

هار شددهر نوشددتی شدد ه کنندد ب ی ددت شی ددی بتددیارر ان فروشددگاهمضنيددر خددر فدددر نندد گض 

کنیم ت دد اد ایددن و هرچددی بددی سدد ت جنددوک شددهر  رکددت مددض« فددروش نتددیی م نددو » اسددت

دارهدددايض هدددم هتدددتن  کدددی شدددودب هرچن ناگ تدددی یی اسدددت کدددی مغانههدددا بی دددتر مضمغانه

یر کنندد ب در شددان را سددم تد ندد  اگددر اجنددا  را بددی مددردر قتددطض ن هندد ، آنهددا چطددور ش م

رونانددی »گويدد  : دارهددا مضاه جنددوک تهددران اسددت، ي ددض ان مغانهچهددار راه مولددور کددی شدداهر

صدد ها ن ددر بددرار خريدد  نتددییت چندد   دد د تخددم مددر ، يددج یاکددت سددیگار و  تددض ماسددج بددی مددن 

بددی هددر روی تدد کر  رور ايددن را ندد ارر کددی آنهددا را جددواک کددنمب کنندد  و مددن واق ددامراج ددی مض

کتددبی  آن بی ددترین ت دد اد ش اسددت و  مددی رود کددی انر، رو بددی گتددت«منتددیی ن ددی دهددی»

بددی ن ددر شدد ا ایددن وکدد یت تددا کتددی مددی تواندد  :» ودد ون کددی شددودب سددرس یرسددا بددا ایددن م

 «بی ن ر ش ا چاره چیتت؟»در ادامی یرسی  :   نوان ش  و« ؟ادامی یاب 

وکدد یت "ایددن  ایددن کددی: یاسدد   درسددت و سددنجی ه یرسددا یرسددا کنندد ه گرامددی مبنددی بددر

واق ددا بددی ن ددر ن ددی رسدد  یددیا گددودی آن بددی ایددن سددادگی هددا  تددا کددی مددی تواندد  ادامددی یابدد ؟"

ایدن ن در متدت نا نیتدتمب امدا آن دی را بدی ن مدن هدم ا قط دا   و  کدی برخدی تصدور مدی کنند ، باش

ی  دداکم  ناشددی ان تصددادققطدد  مددی تددوانم  نددوان کددنم ایددن اسددت کددی وکدد  ناخوشدداین  ا  ددور

چندد   قدد را خریدد  یددوا ملددی، ی نددی ریدداا اسددت کددی در ج هددزار برابددریکدداها قدد را چهددار یددن

 اصددد  ا  ددداا سیاسدددت هدددای دهدددی ی اخیدددر ایجددداد شددد ه اسدددتب رویددد ادی کدددی آنهدددم ک   

بددیا ان ه ددی یولیکبددان ی  مت رکددز و دسددتوری دولتددی و تصددادقمخددرک ا ناراسددت و افتصددادی
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بددوده اسددت کددی ه  نددان  ناراسددت و مدد یریت ناکارآمدد  کددارگزاران داره امددور اقتصددادی ک ددور

 ادامی داردب

 یرفت کددی ادامددی رفتددار جدداری نددی چندد ان دیددر جددز نهادینددی شدد ن فراگیددر کددرک یدد بنددابراین بایدد  

ان ایددن رو  چنان ددی  دریددا ان یارسدداا"  اصددلی در یددی  نخواهدد  داشددتب "سدداا بددی سدداا ال  دد :

اقتصددادی جدداری  تج یدد  آگاهانددی و بددا رفتدداری صددادقانی و واقدد  بینددی انر  در سدداختار و رفتددار 

 هدد سددردادن کددرک ال  دد  بدداا خوا بددی اشدداره نددی چندد ان دیددر ه گددانبنا ن ددر اساسددی ن ددود

  ش ب 

یایددان سددخن این ددی گددودی هنددون برکددارگزاران اداره امددور اقتصددادی ک ددور روشددن ن دد ه اسددت 

 کددی اسددتان ارد تصددن ی نندد گی برقددرار در ک ددور را کددی بارهددا بددی مناسددبت هددای گوندداگون دربدداره

 مکددصددادهای بددا درآمدد  سددرانی دسددت ت، ویددژه اقگ ددت و گددو شدد ه اسددت ت صددی  اشدداره و آن بددی

 ینگی منجدددر بدددی تدددورر افتدددار ددددافدددزایا  جدددم ن و هدددزار دار اسدددت بدددا چدددا  اسددد نا  53

 گتیختیت منتهی بی فرویاشی اقتصادی بی هیچ روی ن ی توان   ظ کردب

تدددیر ت بیدددت اقتصدددادی رو بدددی تنهدددا راه بدددرون رفدددت ان وکددد یت اقتصدددادی کندددونی و ورود بدددی م 

م دد  ا  ، در گددروی واقدد  بینددی و تج یدد  ن ددر صددادقانی در برخددورد بددا متدداد  ویددیا رفددت

ذهنیددت شدد   گرفتددی  ناشددی ان نتددنجی ه اقتصددادی ک ددور بددی دور ان داوری هددای فرنددا  و

انطبدداق بددا تددوان  تدد وین برنامددی یددی در یت دولتددی، تهیددی ومخددرکت مت رکددزت و دسددتور در اقتصدداد

سدداختاری و اجرادددی ک ددور بددرای دسددت  ور ،ا ددم ان تددوان یویددا یددا بال  دد  مددالی،واق ددی ک دد

اندوا  کااهدادی مدی باشد  کدی ک دور در تولید  آنهددا ان  کدم چند  سداا متدوالی بدا ت یدی بدر تولیدد 

ی و ی هددای ناددد ت غیددر م ی ددتاسددت، ه ددراه بددا  دد ز کلیددی هزیندد مزیددت نتددبی برخددوردار

 یولی بدددا اخددد  مالیددداا ان درآمددد های ات ددداقی وا دددم ان اداری، ت دددری اتی و مدددالیک ،تولیددد ی

 سرمایی های انباشتی ان تورر و نی جز اینب 

 

 انگلیس: اخبار کوتاه اتاق ایران و
 

 ا   یی 
 برگزاری وبینار بانرگانی ایران و انگلیس

 

 3232فوریه  32رساند که وبینار بازرگانی با ایران در روز بازرگانی ایران و انگلیس میبه آگاهی اعضای محترم اتاق 

به وقت تهران توسط اتاق  20:22تا  20:22به وقت لندن، برابر با  22:22تا  22:22از ساعت  2211اسفند  5برابر با 

در لندن، بخش بازرگانی سفارت  در همکاری با سفارت جمهوری اسالمی ایران (BICCبازرگانی انگلیس و ایران )

ارسال  ذیالا ( برگزار خواهد شد. برنامه این وبینار IBCCIM( و اتاق بازرگانی ایران و انگلیس )DITانگلیس در تهران )



 
 
 
 

 1311ماه بهمن ویژه  111خبرنامه شماره       
 

ه اقتصادی ایران وجهان لیس و بریتانیا وایران اخبارکوتااخبار کوتاه اتاق های ایران وانگ سخن ماه،فهرست مطالب:  

 وگزارش ویژه

 

3 
 

 برگزار خواهد شد. نحوه اتصال متعاقباا اعالم خواهد Microsoft Teamsگردد. ضمناا این وبینار از طریق برنامه می

 شد.
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 انگلیس ایران و هیاا م یره اتاق  یی جلتی ماهانربرگزا
 00:11ی ص  و نود و نه ین جلتی هیاا م یره اتاق بانرگانی ایران و انگلیس را  سا ت 

رون سی شنبی ه تم به ن ماه در مر  دبیرخانی و با  وور اک ریت ا وای هیاا م یره 
اقتصادی بی ویژه درباره ایری ت  ی  و برگزاری گردی ب در این جلتی ب   ان مبادلی اخبار 

ک  ک ور و ه  نین  رح ارادی ش ه گروهی ان ن این گان مجلس درباره  0011بودجی ساا 
اص ح قانون اتاق بانرگانی ایران و است ا  بیاناا ردیس اتاق در این دو مورد بنابی یی نهاد 

و دارو و  درباره ک یتیون های تخصصی اتاق توافق ش  درصورا ام ان ک یتیون غ ا
ک ار  وسای  آرای ی و ه  نین ک یتیون صن ت و فن آوری های نوین در ساا آین ه هر

وساد  و دارو ک یتیون و  ، یورغ ا و خوراک دار و نوان ک یتیون بی دو ک یتیون با  
ن ف توس ی اقتصاد مجانی وک یتیون صن ت و  تجارا وک یتیون و  ،آرای ی به اشتی

سرس درباره وبینار یی نهادی س ارا در لن ن م اکره و قرار  شون ب تب ی  آوری های  نوین
 یایان ی یرفتب 00:11ش  اق اماا انر توسر دبیرخانی انجار گرددب جلتی را  سا ت 

 
 برگزاری جلتی ماهانی ک یتیون های تخصصی اتاق ایران و انگلیس

ی ک یتیون ن ت و ی ماهانیه ت ین جلتی و چه ن ت و گان و یتروشی ی: ک یتیون 

با شرکت آقایان  02:11رأ  سا ت  0511ک00ک62 نبی ب  ان هر ی  گان و یتروشی ی

مر  رکا سرم ی، مه ی نورونی، هادی بافی، امیر تین یژوهی، مه ی یناهی، 

ور،  طاءهللا میرم ینی، و اکبر خ ابخ ی، مر   تن دی ه تینلو،  لیخ اقلی  اجی

 بی صورا مجانی ت  ی  و برگزار گردی ب ، دبیرک  اتاق،مه ی رکادی

براسا  دستورجلتی ابت ا  اکرین بی تبادا آخرین اخبار و ا   اا ن ت و گان و یتروشی ی 
های گ شتی و امی واری قی ت ارن در ه تی های نوسان دربارهیرداختن ب آقای دکتر یناهی 

ب بیاناتی ایراد کرده تی آین ه  5یا  6  وابرای ت یین ت لیف روابر سیاسی و اقتصادی در 
درص ی بودجی  01در خصوص افزایا   ود ک یتیون ردیس مهن   سرم ی سرس 

میرم ینی و  ینب آقایان مهن سایراد سخن کردن و  واقب آن  0011  رانی ک ور در ساا 
ن داخلی ن یروژه بی یی ان ارایهای اخیر ن ت و گان و واگ اری چن در خصوص یروژه نیز بافی

 دن ب کرمطالبی ایراد 
برای اص ح قانون  ت  ادی ان ن این گان رح  دربارهور، سخنانی در ادامی آقای مهن   دی ه

 ایراد های   لیاا ترخییتجارا و  واقب آن در  ونه ف الیت اتاق بانرگانی و دشواری
در  اشاره رح مورد  اجرایی ش نتصویب و  برسی گیری برایتص یم وا هارداشتن  کی

-سرس ا وا مج دا  خواستار بی .ک یتیون های مربو  ارجا  ش ه استمجلس بی 

ها و خ ماا ا   اا کلیی ا وا، ک یتیون درنمینیتر ش ن سایت اتاق رونرسانی و قوی
  ش ن  کی کی گ تی ش  این کار انجار ش ه استاتاق 

ا   اتی در خصوص وبینار اتاق  نایب ردیس و دبیر ک یتیون  سرس آقای مهن   نورونی
ارادی کردن ب این وبینار با  وور برگزارخواه ش   0511اس ن   3در تاری   کی  انگلیس و ایران
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های بانرگانی انگلیس و ایران، بخا بانرگانی س ارا و سخنرانی ا وای ارش  اتاق
ن ت و گان،    ونه 5انگلیس و ه  نین سخنرانی کوتاه ا وای اتاق ایران و انگلیس در 

خود ای ان هم ان سخنران  وو دارو برگزار خواه  گردی ب  س متهای تج ی ی یر و انرژی
جلتی در سا ت های وبینار هتتن  کی ا   اا آن برای ه ی اغ اء ا  ر خواه  ش ب

 یایان یافت ب 07:61
جلتی ماهانی ک یتیون بانرگانی،  نه ین ک یتیون تجارا، صن ت و فن آوری های نوین:

با  02:11رأ  سا ت  11ک00ک00شنبی ، رون سی0511های نوین در ساا آوریصن ت و فن
جم، مر ود اف ار، مهران یارسیان، مر ود  وور آقایان امیر تین یژوهی، مر   اخوان

، رانینژاد، سی  رکی سی  اص هانی، یرویز ش توتون یان، آرمین توتون یان،  لی   زه
امین مد ر،  لیرکا مناقبی،  لیرکا ه ترودی ،دکتر امیرهوشنگ امینی ردیس اتاق و 

ی در این جلتمه ی رکادی، دبیرک  اتاق، بی صورا مجانی )آن ین( ت  ی  و برگزار گردی ب
آقای آرمین توتون یان بی : مطالبی بی شرح نیر مورد برث و گ تگو قرار گرفتب نختت 

در خود ک ور انگلیس کی ب   ان برگزیت رونق گرفتی است اشاره کردن  و موکو  رون  تولی  
 رونق یافتی استب Made in Britainگ تن  ف الیت های انج ن 

بی بخ نامی های وارداا اشاره کردن  و گ تن  در بخ نامی ج ی ،  آقای مناقبیسرس 
آقای یژوهی  ام ان وارداا با هر کارا بانرگانی در    یانص  هزار دار ت یین ش ه استب

دخالت های ونارا ص ت و ه ین  ور سدف گ اشتن برای وارداا، در آین ه  ا هار داشتن 
 برای بخا خصوصی م    ایجاد خواه  کردب

آقای مناقبی ه  نین بی ج ی بودن م    ت  ی  کارا بانرگانی کی در  اا س ان آن ی
 اکر وجود دارد اشاره کردن ب در ه ین راستا، آقای یژوهی افزودن  می توانیم نامی ای ان 
 رز ک یتیون برای ردیس اتاق برای رف  این م    بنویتیمب آقای مد ر نیز موافق 

 ییگیری    این م    بودن ب
آقای مد ر گ تن  وارداا بی رویی و قاچاق کاا و ی تان نبودن نرخ ارن، متورر ش ن 

آقای یژوهی بی الزامی بودن دریافت شناسی  کارخانجاا تولی ی را هر رون بی تر می کن ب
کاا برای کلیی کااها اشاره کردن  و افزودن   لت آن، ت ش برای جلوگیری ان قاچاق  نوان 

 بی ن ر ای ان این کار، چن ان   لی نیتتبش ه استب اما 
آقای یژوهی ه  نین بی متألی ک ج مالی بی اتاق برای تدویت بنیی اتاق و ه  نین 
یرداخت بی موق   ق  وویت ها اشاره کردن ب در ه ین راستا، آقای مناقبی نیز ان ا وا 

ق خت بی موق   خواستن  در صورتی کی تاری  ت  ی   وویت ان فرا رسی ه، نتبت بی یردا
  وویت خود اق ار کنن ب

آقای   زه نژاد گ تن  انر است تص ی اتی را کی در ک یتیون گرفتی می شود، خیلی 
 یایان یافتب 07:51جلتی در سا ت  ج ی بگیریم، و ن رات ان را درباره آنها ارادی کنیمب

تیون ی ک یی ماهانیجلتی ک یتیون برنامی ریزی شهری، گردشگری و ساخت ان:

، بی 00:11سا ت رأ   11ک00ک61شنبی ریزی شهری، گردشگری و ساخت ان سیبرنامی
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ها نهرا ندوی، شیوا آقابابادی، شبنم بهرامی و سودا نژادی صورا مجانی با شرکت :خانم

خوار، اکبر خ ابخ ی، مر  رکا سرم ی،  لی غمو آقایان دکتر  لی ردان شیبانی،  لی

 ، مر   ن  تی و مه ی رکادی دبیرک  اتاق ت  ی  وبرگزار گردی بمر  رکا قاد ی

نختت بی مبادلی اخبار اقتصادی رون در  اکرین  بر اسا  دستور جلتی، در این جلتی 

بی نوبت ج ی ترین خبرها و م   ا موجود ن ب هر یج  ونه گردشگری و ساخت ان یرداخت

توان بی  ب ان ج لی مطالب مطرح ش ه  میارادی کردن در  ونه کاری خود  صن ت را این  در

 اشاره کرد: دریی  موارد

درباره وبینار تجارا بریتانیا با ایران گ ت و گو ش ، و خانم بهرامی درباره هزینی شرکت در  -
این وبینار سؤاا کردن ب خانم ندوی گ تن  کی رایگان استب آقای ن  تی درباره اه از این 

ی توکیراتی درباره سخنرانان، موکو اا سخنرانی ها، وبینار سؤاا کردن ب خانم ندو
 اه از و فوای  این وبینار ارادی کردن ب

آقای دکتر غم خوار بی رون  کلی شیو  کرونا در جهان اشاره کردن  و گ تن  کی با توجی بی  -
رو بی کاها بودن میزان شیو  کرونا در جهان، بتیاری ان شرکت های ارویادی ف اا در 

گری امی وار هتتن  کی ان تابتتان آین ه صن ت گردشگری بی اوکا  و ا واا نمینی گردش
 گ شتی خود بانگرددب

آقای دکتر غم خوار ه  نین بی تغییر رفتار متافرتی مردر دنیا، و نیز تغییر خواست و نیان  -
 گردشگران اشاره کردن  و گ تن  کی می بایتت با این تغییراا ه تو شویمب

برگزاری وبینار ک یتیون یرداختن  و گ تن  می توانیم در ساا ج ی   خانم ندوی بی موکو  -
بی  ور من م وبینارهایی در  ونه گردشگری و ساخت ان برگزار ن ادیم، بی این صورا کی 
بی  نوان م اا چهار ن ر ان ا وای ک یتیون ف اا در نمینی گردشگری و چهار ن ر دیگر 

ر این وبینارها انتخاک شون  و بی متای  و ف اا در نمینی ساخت ان برای سخنرانی د
 موکو اا مهم در این دو  ونه برردانن ب

قرار ش  جلتی اس ن  ماه ک یتیون در ه تی دور یا سور ماه برگزار گردد و در آن جلتی  -
ب ه  نین آین ه تص ی گیری شوده اهنگی های نهادی برای انجار اولین وبینار در ساا 

یایان  07:51جلتی در سا ت یی نهاد  ه ک یتیون نیز مطرح وآین در جلتی آتی برنامی 
 یافتب

 جلتدددی ماهاندددی ک یتدددیون غددد ا و دارو در مددداه مدددورد گدددزارش  ک یتدددیون غددد ا و دارو:

 مددددژده رکددددانیا، و خددددانم  وددددوربددددا ، 0511ک00ک12رون دوشددددنبی  00:11سددددا ت رأ  

میرم یندددی، و آقایدددان  لیرکدددا منددداقبی، مر دددود توتون یدددان، ا  ددد  سددد ون ،  طددداءهللا 
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درایددن   بشدددر مردد  دبیرخانددی اتدداق ت دد ی  و برگددزار دبیرکدد  اتدداق، مهدد ی رکددادی 

 مددرورجلتددی، اخبددار اقتصددادی رون در نمینددی غدد ا و دارو  براسددا  دسددتور ابتدد اجلتددی 

کدداری خددود را مطددرح کردندد ب سددرس دربدداره   ددونه بددی نوبددت اخبددارهریددج   اکددران  شدد 

تددوان تددرین مددوارد مطددرح شدد ه مددیب ان مهددموگددو شدد متددای  و م دد  ا موجددود گ ددت

 اشاره کرد: ن اا نیربی 

بدددی  لدددت ک بدددود روغدددن و شددد ر در ک دددور، تولیددد   داشدددتن  را هدددا آقدددای توتون یدددان
دربدداره هزینددی تبلیغدداا و  مرصددواتی ن یددر سددس و کنتددرو دچددار م دد   شدد ه اسددتب

دربدداره  شدد ب وگددوگ ددتنیددز ه  نددین میددزان اشربخ ددی تبلیغدداا انجددار شدد ه در تلویزیددون 
نیددز نیددان بددی ییدد ا کددردن شددریج کدداری خددوک در انگلددیس و تددأمین کنندد ه خددوک در ایددران 

 ش بگ ت و گو 

وگددو شدد  و قددرار شدد  یددس ان گ ددتسدداا آیندد ه نیددز  در دربدداره ج اسددانی ک یتددیون 
خددوراک دار  دو ک یتددیون غدد ا وا دد ر آمددادگی ت دد اد کددافی ان ا وددا بددرای شددرکت در 

 ددد  ان بدددی  ددد  نصددداک رسدددی ن ب دارو لدددوانر به اشدددتی آرای دددی ک یتدددیون  یدددور و و
گیددری شددود، نیددرا در  دداا  اکددر ت دد اد ا وددای ایددن ک یتددیون کددم تصدد یم ا ودداء ت دد اد

ا دد ر  و رد بررسددیمددو ،قددرار شدد  رسدد باسددت و گدداهی جلتدداا بددی  دد  نصدداک ن ددی
جلتددی آیندد ه  بددیک یتددیون بددی  لددت رسدد یت نیددافتن جلتددی  دییددر کانتخددا بشددود

 موکوا ش ب

 یایان یافتب 01:11جلتی در سا ت 
 

رون سی شنبی ه تم  05:11جلتی ماهانی این ک یتیون را  سا ت  ک یتیون  وویت:
ارا کی ا تبار ک به ن ماه، با  وور ا واء ک یتیون ت  ی  و درباره ت  ی   وویت ا وادی

 وویت آن ها یایان ی یرفتی م اکره و قرار ش  درمورد ا واء ک یتیون ها فهرست مربو  
تهیی و برای اق ار انر بی روسای ک یتیون ها اب   شودب ک نا  درباره سایر ا واء نیز 

 اخطار نهایی ا  ر شودب
 یایان ی یرفتب 00:11جلتی ب   ان برث و گ تگو درباره متای  ک یتیون را  سا ت 

 
 برگزاری جلتی روسای ک یتیون های تخصصی اتاق ایران و انگلیس

 برگزاری ک یتددیون های تخصددصددی اتاق ایران و گونگی ت دد ی  وچ»اجرای آدین نامی  در
دی اه  51سی شنبی 00را  سا ت مورد اشاره لتی جد وا ردیس اتاق بنا بی  «انگلیس

سای با وور رو تیون ها   صی ک ی ص سرم ی  اتاقی تخ تیون ن ت ورآقایان :  دیس ک ی
 ردیس ک یتدددیون برنامی ریزی شدددهری ،گردشدددگری وشدددیبانی  دکتر ،گان و یتروشدددی ی

 ،های نوین فن آوری تجارا و ردیس ک یتیون صن ت و م  ن و، ،مهن   ندیب ان تساخ
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 ر ایند برگزار ش ب دکتر امینی ردیس اتاق ت  ی  و و ردیس ک یتیون غ ا و دارو  یبمناق
در ج   متدداد  یولی مالی ،بی ویژه ارنی  جاریی روی ادها  و جلتددی یس ان مبادلی اخبار

باره کاها ق را خری  یوا ملی و بی تناوک ن راا گوناگونی در رفت وگو قرارگ مورد گ ت و
 بی تب  آن افزایا قی ت ارن ایراد ش ب

در رو  رونیاد  بی ا ت اات  سرسار آور هزینی ها و ی افرایابآقای سرم ی با توجی یایان  در
با ییروی ان شیوه ه ت  الی  ءبیاناتی درخصوص ک ج مالی ا وابا کتر بودجی  اتاق ش ن

 رارقاخ  تص یم  ای مطرح رسی گی و فوق ال ادهلتی ج ورد درمش   رارقکردن  کی مطرح 
 یایان ی یرفت ب 00جلتی را  سا ت  گیردب

 
  خارع ان اتاق برقرار درهای  جلتی وور در 

خارع ان اتاق ان ج لی جلتی برقرار در کلیی جلتی های  گزارش ردیس اتاق در مورددوره  در 
رقرار در ب های واکاوی متاد  ناشی ان شیو  ویرو  کرونا در جریان های اقتصادی ک ور

زار گارویادی برک ورهای  یا جلتی م ترک روسای اتاق های م ترک ایران و واتاق ایران 
 جتتی استب شرکت جلتی های م ورتی اتاق ایران  و سایر ایتالیا در اتاق ایران و

 

 اخبار کوتاه اقتصادی ایران

 شرکت نیشکر هفت تپه آتش گرفت

سا  ا  ر مناب   -اهوان  صر امرون بر ا شوش   ستان  شهر شرکت نی  ر ه ت تری در  مرلی، 
ی  ددددنبددی دچددار اتا  .سونی ش 

، بددی گ تددی کددارگران مهر خبرنگزاری  بددی گزارش
ترددی ان سددددددا تی ییا  شدددرکت نی ددد ر ه ت 
ری دچار  نی دددد ر ه ت ت بخ ددددی ان کددارخددانددی 

آتا سددددونی شددددد ه  .است

ر   آتا ن دددددانی در م یروهددا ن نون  ک ی هم ا
داشدددتی و م دددغوا مهار  وقو   ددادشددی  ودددددور 

 .آتا هتتن 

فرمان ار شوش نیز در خصوص این  ادشی گ ت: این  ادشی  صر امرون بر اشر آتا گرفتن یج دستگاه 
 .ی پ آک در این کارخانی رخ داد

https://www.mehrnews.com/news/5147007/شرکت-نیشکر-هفت-تپه-آتش-گرفت
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
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ا مهار   نان غزی افزود: با وقو  این آتا سددونی، آتا ن ددانان در مر   ادشی  اکددر و م ددغو
 .آتا ش ن 

وی با اشاره بی این ی در این  ادشی خوشبختانی بی کتی آسیبی وارد ن  ه است، ادامی داد: بی 
ی ی ان متئوان شرکت  .ای در تولی  این شرکت نی  ر ه ت تری ایجاد ن  رغم این  ادشی وق ی

گ ت: ک ررسددور  مهری ارگزخبر کی نخواسددت ناما فاش شددود در خصددوص این آتا سددونی بی
وی افزود:  .نیروگاه ق یم این شددرکت دچار  ریق شدد  و آتا سددونی چن ان گتددترده نبوده اسددت

 لت دود م دداه ه شدد ه در شددرکت نیز ناشددی ان اسددت اده ان نو ی یودر و گان برایا  ای آتا 
 .سونی است

ی:ظریف و عراقچ  

 فرصت آمریکا برای حفظ برجام رو به پایان است
نزدیج شدد ن بی مهلت مجلس شددورای اسدد می برای توقف اجرای یروت   الراقی، ونیر با 

خارجی ایران و م اونا در دو ا هار ن ر ج اگانی بی آمری ا ه  ار دادن ب اگر تا سور اس ن  

 .ها برداشتی ن ود، ایران ق ر ب  ی را برخواه  داشتترریم

 

 
 610۲م اکراا وین، ژودیی 

https://www.mehrnews.com/
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ای کی بی مناسدددبت مر   جواد  ریف، ونیر امور خارجی ج هوری اسددد می ایران در بیانیی

سالگرد یبرونی اند ک اس می صادر کرده، بی آمری ا ه  ار داده کی با است اده ان فرصت 

او"ینجره کنونی در  اا ای را در قباا ایران بیانمای  وگرنی بی گ تی دولت ج ی ، روی رد تانه

 ."بتتی ش ن است

بی نودی دولت من مجبور خواه  بود تا اق ار جبرانی » ریف در این بیانیی گ تی اسددددت: 

بار آمری ا و ارویا بی ت ه ات ددددان ذی  ای اتخاذ کن ، در یاسدددد  بی   ر یایبن ی تاسددددفتانه

ا مدرر شددد ه بود و در ایب این اق ار جبرانی ه انگونی کی توسدددر یارل ان متوافق هتدددتی

ای ما و کاها انطباق با  دوق ما در چارچوک برجار شددددام  گتددددترش برنامی هتددددتی

 «.مان با بانرسان آژانس بین ال للی انرژی ات ی استه  اری

تصویب  "هااق ار راهبردی برای لغو ترریم" مجلس ایران در آذرماه کلیاا  ر ی را با  نوان

های کرد کی بر اسدددا  آن در صدددورتی کی تا دو ماه یس ان تصدددویب نهایی این  رح ترریم

الراقی را متوقف خواه  کردب  آمری ا  لیی ایران لغو ن ددددود، ایران اجرای داو لبانی یروت  

 .رس فوریی( بی یایان می 60این مهلت سور اس ن  )

 ریف در بیانیی خود تاکی  کرده کی تنها راه جلوگیری ان وقو  چنین چیزی بانگ ددددت کام  

 .آمری ا بی برجار است

شابه عراقچی ضع م وگو با یج  با   راق ی، م اون سددیاسددی  ریف نیز در گ ت-مو

تلویزیونی چین بی دولت بای ن ه ددد ار داده کی نمان برای   ظ برجار رو بی یایان شدددب ی 

ست تا یس ان لغو ت ار ترریم صریح کرده کی ایران آماده ا ستب او ت سر ت ا های آمری ا بی 

 .بی ت ه اتا بان گردد

یج ساا یس ان خروع آمری ا ان برجار لغو ت ه اتا را بی  6101ج هوری اس می در ساا 

کر ایران م غوا غنیصو ص ی اورانیور و  61سانی را گار بی گار آغان کردب در  اا  ا در

 .نیز ساخت فلز اورانیور است کی هردو بر خ ز توافق ات ی هتتن 

آمری ا خواهان آن اسددت کی ج هوری اسدد می ، ا هاراا مداماا دولت بای ن  بق آخرین

 .اولین گار را با بانگ ت بی ت ه اا برجامی بردارد

راق ی در یاس  بی این یرسا کی بااخره ک ار یج ان  رفین بای  ق ر اوا را بردارد گ تی  

وکدد یت کام   روشددن اسددتب این ایران نیتددت کی برجار را ترک کرد بل ی ایااا »اسددت: 

متر ه بود کی ان این توافق خارع شدد ب ایااا متر ه تصدد یم گرفت کی م ددارکت خود را در 

ه ن  آن جار متوقف ک باره ترریمبر ن  و دو ها  تی ا میز را ترک کرد ن ب آن ها را ا  اا کرد

های ج ی ی را  لیی ایران ا  اا کردن ب اکنون، اگر سددیاسددت آنها این اسددت کی بی ترریم

 «.ها را بردارن برجار برگردن  و دوباره یج  وو برجار شون  بای  ترریم

https://www.dw.com/fa-ir/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-npt-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF/a-55782162
https://www.dw.com/fa-ir/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-npt-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF/a-55782162
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%BA%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87%D8%A7/a-56490080
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%BA%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87%D8%A7/a-56490080
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 راق ی تاکی  کرد کی اق اماا ایران واکن ددددی بی خروع امری ا ان برجار و ندا توافق بوده 

این توافق  50اسددتب با این  اا گ ت این اق اماا در چارچوک برجار بوده و بر اسددا  بن  

 .میان  رفین است« سان و کار    و فص  اخت فاا»برجار نا ر بر  50بن  .است

ش سر برنامه مو ان  کی آمری ا و ک ورهای ارویایی گ تی-کی؛ به هیچ وجهمذاکره بر 

بای  در م اکراا ج ی  با ایران موکو  برنامی موش ی ج هوری اس می و نیز دخالت ایران 

 .در ک ورهای منطدی نیز مورد برث قرار گیرد

ای ایران را بی  ور وگو بر سددر متددادلی غیر ان برنامی هتددتی با   راق ی ا ت اا گ ت

ای ایران اسددت و دو بی هیچ وجیببببرجار تنها در مورد برنامی هتددتی»رد کرد و گ ت:  کام 

ها است ای ما در انای لغو ترریمرکن دارد کی شام  مر ودیت در برنامی صلح آمیز هتتی

 «و ه ین

ص یم و  کو اا دیگر ت سر مو صریح کرد کی م اکره ن ردن بر  م ان ونارا امور خارجی ایران ت

 . رفها در برجار بوده است توافق ه ی

ای و ما  اکددر بی درگیر شدد ن در موکددو اا دیگری ان ج لی متدداد  منطدی»او ادامی داد: 

های دفا ی خود نیتددتیم خصددوصددا  این ی ایااا متر ه شابت کرده اسددت یج  رز توانایی

های و  هان  کی قادر بی تردق ها هم شابت کردهناشدددایتدددت در م اکراا اسدددت و ارویایی

 «.خود نیتتن 

ست سوی -وقت زیادی باقی نمانده ا ش ه ان  شاره بی مهلت داده   با   راق ی با ا

ها قب  ان آن تاری  )سور اس ن ( لغو ن ون ، ما راهی ن اریم جز اگر ترریم»مجلس گ ت: 

این ی تص ی ی را کی گرفتی ش ه است، اجرا کنیم تا ان این  ریق یروت   الراقی را متوقف 

ها و ت  اد بانرسددان بین ال للی در ایران ن اییم و این ب ان م نی اسددت کی ت  اد بانرسددی

 «.کاها می یاب 

لی ال لمان  و توافدا با آژانس بینتی باقی میییاو در ین  اا تاکی  کرد کی ایران در ان

نی بی ٬٬ا دهن  امانرژی ات ی را خواه  داشت و بانرسان هم بی کارشان در ایران ادامی می

 .٬٬ان انه یروت   الراقی کی بی آنها اجانه می ده  

سی سایتیروت   الراقی ام ان بانر سرنده ان  سان آژانس های  های ات ی ایران را بی بانر

 .ده می

 راق ی نمان باقی ان ه تا یایان مهلت مجلس )سدور اسد ن ( را بتدیار کوتاه دانتدت چرا 

و ب   ان ت طی ا نورون نیز مد ماا انتخاباا ریاسددددت کی ب   ان آن ت طی ا نورون اسددددت 

 .شودج هوری در خرداد آغان می
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باتی، هیچ کس ترجیح ن ی ده  »بی گ تی او:  کی در  وا مبارناا انتخا ن   ه ی می دان

 «.م اکره کن  یس ما نمان بتیار مر ودی داریم

خیلی نود تصددد یم بگیرد، گ ت: م اون ونارا خارجی ایران با تاکی  بر این ی دولت بای ن بای  

های خود را در مورد برجار ای ن اریم اما دولت ج ی  ایااا متر ه بای  سددیاسددتما  جلی»

 «.خیلی سری  تن یم کن ب در غیر این صورا، این فرصت م  ن است ان بین برود

 

 

که دود می و معامالتی  برجام  ز  ا  شوندخروج 

تنها ان توافدنامی ات ی "برجار"  آمری ا نیبا این اموای دونال  ترامپ، دولت 
های اقتصادی  لیی ج هوری اس می را خواه  ترریمخارع ش ه، بل ی می

گیردب ب ین ترتیب هر شرکتی کی با آمری ا و با دار در نیز بار دیگر ان سر 
توان  کن  در صورتی کی با ایران م املی کن ، میسطح جهانی م املی می

 .سنگینی ب ودم  وا جری ی 
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 افتضاح بورس

 و

 استعفای رئیس سازمان بورس تهران
 تدددن قالیباز اصددد  با 

ساا نامی ای خطاک بی ار

ونیر اقتصددداد ان ریاسدددت 

سانمان بور  و  وویت 

در هدددیددداا مددد یدددره آن 

ستب افت  ست  ا داده ا ا

شددد ی  شددداخی بور  

با ث نیان بتددددیاری ان 

گ اران خرد ش ه سرمایی

و تج  دداا ا تراکددددی 

تی آن ها را در یی داشدددد

 .است
     

  تن قالیباز اص ، ردیس بانار بور  تهران                                                        

نوسدداناا شدد ی  بانار بور  ایران و افت شدد ی  شدداخی بور  این ک ددور  ی دو ه تی 

شتی ماا شتی کی بیگ  تانی را در یی دا تیاری ان ک تئوان  ت ویق باختگی ب دولت و م

 .ای ان یوا خود را بی خری  سهار اختصاص داده بودن بخا قاب  م   ی

سی ص ، ردیس بانار بور  رون  تن قالیباز ا ساا نامی 01دی ) 51شنبی   ای ژانویی( با ار

گیری خود ان ریاست خطاک بی فرهاد دژیتن ، ونیر اقتصاد ج هوری اس می خواستار کناره

 .در هیاا م یره این سانمان ش و ه  نین  وویت 

سی و ورود غیر  رفی سیا ست  ای خود را "اق اماا  شخاص و او  لت ا ای و بیا ان    ا

متئولین بی مبا ث بانار سرمایی و برون افت و خیز ش ی  شاخی ک  بور  تهران" ا  ر 

 .کرده است

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/a-56273805
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 هوری شدددود کی در صدددورا ی یرش اسدددت  ای  تدددن قالیباز، ونیر اقتصددداد جگ تی می

اس می بای  بی درنگ جلتی هیاا م یره بور  را برگزار کرده و ردیس ج ی ی برای بانار 

 .بور  انتخاک کن 

 

 
 بانار بور  تهران

ش اری ان م ترکان در برابر  بی  لت نوساناا ش ی  شاخی بور ،  رز رونهای گ شتی

این بانار و ه  نین ان ب م ترکان خواستار رسی گی بی وک یت سانمان بور  تج   کرده

 .ان مراک ی متخل ان ش ه

شاخی ک  بور  در ایران تنها  ی دو ه تی  ش ه، ارنش  س ی منت ر  سا  آمار ر بر ا

 .درص  داشتی است 01گ شتی افتی م ادا 

سایت " صر ایران" با انت ار گزارشی بی برخی ان تج  اا ا تراکی رونهای اخیر در برابر 

ای را بور  رونهای نگران نن ه»ان ج لی چنین نوشتی است:  سانمان بور  اشاره کرده و

گاه دولت ردان وبیهای گاهگ ارد و سرمایی سهام ارانی کی با تبلیا و توصییی ت سر می

 «.ان ، در  اا آک ش ن استش ه وارد بانار سرمایی

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/a-56273805
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سدددرمایی  گ اران و   ر   ایت ان باناردر این گزارش ان   ر ی دددتیبانی دولت ان سدددرمایی

در ه ین رابطی سایت "م رق" با اشاره بی توییت ا    نادری، ی ی ان  .انتداد ش ه است

ن این گان مجلس شددورای اسدد می ان درخواسددت اسددتیودداح فرهاد دژیتددن ، ونیر اقتصدداد 

اسددتیودداح ونیر بی »نادری در توییت خود نوشددتی اسددت:  .دولت رو انی خبر داده اسددت

اموا بی هیاا ردیتی مجلس ارساا ش ه  016مرور است، با  00ک ایت اقتصاد کی شام  

 «.و افتواح بور  در ص ر ه ی مرورهاست

 

سازی به  یپور صی  صو سازمان خ سابق  سینی، رئیس   1۱ح

 سال حبس محکوم شد
سددددالی برای ردیس سددددابق سددددانمان  0۲دادگاه کی ری اسددددتان تهران،    ی 

ها صددادر کردب یوری خصددوصددی سددانی ایران بی اتهار تخلف در واگ اری شددرکت

برکنار و دستگیر ش ه بودب واگ اری نی  ر ه ت تری  11 تینی تابتتان ساا 

 .جنجالی ترین اق ار اوست
     

 

https://www.dw.com/fa-ir/%D9%BE%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF/a-56361575
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ساا  0۲ تینی، ردیس سابق سانمان خصوصی سانی بی  میر لی اشرز  ب هللا یوری

با روی کار  0516 بس مر ور شدد ب او کی در مجلس شدد ددم، ن این ه تبریز بود، در سدداا 

 تینی در آم ن  تن رو انی، بی ریاست سانمان خصوصی سانی منصوک ش ب یوری

 .این انتخاباا، ردیس ستاد رو انی در آذربایجان شرقی بود

سانی شتی ر تینی، بیا بی نو ست یرون ه یوری   ستب  611ان ها، کی رخوا ص ری بوده ا

شرکت صوری و او بی تخل اا   ی ه در واگ اری  صی، م ام ا  صو های دولتی بی بخا خ

شرکت نی  ر ه ت تری جنجالی های نیر قی تواگ اری  هاترین ن ونیمتهم بودب واگ اری 

 .در کارنامی اوست

و  و آریاک میلیارد تومانی، بی دو شددرکت ند 0شددرکت نی دد ر ه ت تری با ییا یرداخت 

واگ ار شدد ب یس ان این واگ اری با ده درصدد  قی ت، یرداخت دسددت زد و  ق بی ی کارگران 

ها نیز با بانداشددت و اخراع یاسدد  داده آنو ا تراض بیا ان ییا بی ت ویق افتاد و ا تصدداک

 .ش 

در  الی بانداشددت شدد  کی یج رون قب  اسددت  ایا را  11مرداد سدداا  60یوری  تددینی 

 .رده بودا  ر ک

ساا ان ت  ی  یرون ه سی ک  ک ور در به ن ه ین  سنگین در نمینی سانمان بانر های 

صددن ت دشددت مغان" مصدد اق ی ی ان   خصددوصددی سددانی خبر داده و واگ اری "ک ددت و

 5۲1ها م رفی کرده بودب این ک ت و صن ت بی فردی واگ ار ش ه بود کی یج هزار و تخلف

 .داشتمیلیارد تومان ب ه اری بان ی 

ست اده ان ق را متهم بودب ان ج لی  سوءا سوی ن این گان مجلس نیز بی  تینی ان  یوری  

ا     لیرکا بیگی، ن این ه مردر تبریز، گ تی کی او بی صورا صوری مجت   گوشت اردبی  

 .کرد در  الی کی خودش خری ار واق ی بودرا بی بخا خصوصی واگ ار 

و فواد اهوان بی بخا خصددوصددی نیز با تج  اا و  واگ اری شددرکت صددن تی هر و در اراک

های ا تراکددی کارگران نتددبت بی ت  ی  نیرو و اخراع ه راه شدد  و بی دسددتگیری واکنا

 .کارکنان انجامی 

تینی ییا  ب هللا یوری ستگیری  ص   گ تی بود کی ان د سی را با دقت و  00ا سا قانون ا

 .اشتی استای تخلف ن ج یت اجرا کرده و در این امر ذره

ساا  تینی متول   ساا 0501یوری   صلی  ست و در فا نیز  0510تا  0515های در تبریز ا

 .ردیس سانمان خصوصی سانی بود

زن بک  ا  ب
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"مفسد اخبار کوتاه اقتصادی جهان: والیتی" که  ز  ا ب  انی، "سر

 :به بهانه پیدا کردن منشاء کرونا؛

 انگلیس با دولت بایدن علیه چین همدست شد

 

ها درباره سددددطح ه  اری چین با تیم ونیر خارجی انگلیس م  ی اسددددت او هم م   آمری ایی
شت جهانی تردی  دارد و ی ن بای  ه ی داده سانمان به ا سی  شنا های موجود درباره کرونا را کار

 ! لنی کن 

خارجی انگلیس در مصدددا بی با بی بی سدددی م  ی  ، دومینیج راک ونیرخبرگزاری مهر بی گزارش
شدد  کی لن ن هم مانن  واشددنگتن درباره میزان دسددترسددی تیم کارشددناسددی سددانمان به اشددت 

 ، تردی  داردبکرونا های مورد نیان برای ت خیی من اءجهانی بی داده

https://www.mehrnews.com/news/5146752/انگلیس-با-دولت-بایدن-علیه-چین-همدست-شد
https://www.mehrnews.com/news/5146752/انگلیس-با-دولت-بایدن-علیه-چین-همدست-شد
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/service/corona
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افزود: در این نگرانی کی آیا آنها ان ه  اری کام  دولت چین برخوردار بودن  یا  وی در ادامی این اد ا
 ان ، سهیم هتتیمبیاس  ه ی سواات ان را گرفتی

سالیوان م اور امنیت ملی آمری ا، با نیر  ش  کی جیج  صلی یس ان آن مطرح  این اد ای راک ب فا
نمان به اشت جهانی، م  ی ش  کی سواا بردن گزارش ارادی ش ه ان سوی تیم  دیدت یاک سا

 را  لنی کن ب کرونا های ا   اتی مربو  بی رونهای نختت شیو چین بای  داده

این در  الی است کی تیم کارشناسی سانمان به اشت جهانی، سی شنبی گ شتی، ب   ان چهار 
 01این فرکیی کی کووی   -ان آنجا آغان ش  کرونا شهری کی ایی می -چین« انووه»ه تی اقامت در 

 ان آنمای گاه ویرو  شناسی ووهان بی بیرون درن یی ا کرده باش  را رد کردب

تت کووی   شت جهانی ه  نین ا  ر کرد کی ب ی  نی راه با غ اهای منج   ه  01سانمان به ا
 بتتی بن ی ش ه وارد چین ش ه باش ب

با این  اا، ترت ف ار آمری ا، ریاست سانمان به اشت جهانی موک  خود را تا   ی تغییر داد و 
 مطرح است! کروناها درباره من اء م  ی ش  کی هنون ه ی فرکیی

رسدددد  کی دولت جو بای ن دموکراا ردیس ج هور ج ی  آمری ا قصدددد  دارد ادامی اینگونی بی ن ر می
 ای باش  کی دولت ترامپ در قباا چین در ییا گرفتی بودبدهن ه روی رد خص انی

سی کردن  سیا تتن  تا با  شنگتن و متر انا در ت ش ه تئولیتکرونابی این ترتیب، وا ی ، بی م
 جلوه دهن ب کروناچین را اصلی ترین  ام  ه ی گیر ش ن ویرو  

سان تیم ه ی این اد اها در  الی مطرح می شنا سی نیون بی ند  ان کار شود کی یی تر ان بی 
های مورد نیان را بتددیار خوک   اری چین با آنها برای باندی  ان م انسددانمان به اشددت جهانی، ه

 ارنیابی کرده بودب

ئیس کمیسیون اتحادیه اروپا: ر  

 در تهیه واکسن کرونا تاخیر کردیم
ردیس ک یتیون اترادیی ارویا بی تاخیر در تهیی واکتن کرونا اذ ان کرد و قوا داد با هر تنگنایی در 

دراین را بی ناتوانی متهم کردن  و خواستار برخی ان ن این گان یارل ان ارویا فونآین ه مدابلی کن ب 

 است  ای او ش ن 
     

https://www.mehrnews.com/service/corona
https://www.mehrnews.com/service/corona
https://www.mehrnews.com/service/corona
https://www.mehrnews.com/service/corona
https://www.mehrnews.com/service/corona
https://www.mehrnews.com/service/corona
https://www.mehrnews.com/service/corona
https://www.mehrnews.com/service/corona
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اورنوا فون در این، ردیس ک یتیون اترادیی ارویا رون چهارشنبی دهم فوریی در برابر 

یارل ان ارویا اذ ان کرد کی سیاست این ک یتیون درتهیی واکتن کرونا ش تت خورده 

نتبت بی تولی  انبوه بیا ان    » ،«ما در تایی  واکتن تاخیر کردیم»گ ت:  استب او

شای  بیا ان    مط ئن بودیم کی آن ی را کی س ارش داده بودیم بی » و« خوشبین بودیم

گیریمموق  تروی  می .» 

ردیس ک یتیون اترادیی ارویا گ ت کی اگرچی واکتیناسیون در بتیاری ان ندا  مانن  

ای کی اما اترادیی ارویا در ندطی تان، دان ارک و ایتالیا سر ت بی تری گرفتی است،لهت

درص  ان ج  یت بزرگتاا در  71بوده قرار ن اردب وی بر ه ز واکتیناسیون بای   اا می

ارویا تا یایان تابتتان ساا جاری می دی تاکی  کرد و گ ت کی برای دستیابی بی این ه ز 

اق امی برای جلوگیری ان برون  تا آنجا کی در توان دارد خواه  کوشی ب او قوا داد کی ان هیچ

ه ویژه ای را برای م   ا ب  ی در تهیی واکتن کرونا کوتاهی ن ن  و بی ه ین دلی  گرو

 .رسی ن بی این ه ز ایجاد کرده است

 
ورنوا فون در این، ردیس ک یتیون اترادیی ارویا در برابر یارل ان ارویا اذ ان کرد کی سیاست این ا

 ک یتیون درتهیی واکتن کرونا موفق نبوده است

در الین و در خواست استعفای او انتقاد شدید از فون  

 

سخنان امرون خود در یارل ان ه  نین بر روی رد م ترک  تیون اترادیی ارویا در  ردیس ک ی

برای من تصدددور این کی چن  »ارویایی در امر سددد ارش و تهیی واکتدددن دفا  کردب او گ ت: 

رفتن ، کردن  و بدیی با دسدددت خالی میک دددور بزرض  ودددو اترادیی واکتدددن را تهیی می

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85/a-56528842
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سواا ر«ب سنگین بود ستی چیاو این  سیا ک ی برای بانار داخلی  ا  رح کرد کی چنین  و

 آورد؟ارویا بی وجود می اترادیی و مردر

با این  اا این سدددخنان نتوانتدددت ن این گان  زک چپ و  زک راسدددتگرای آلترنتاتیو برای 

اش شدد ن ب را متدا   کن  کی با انتداد سددخت ان او  تی خواسددتار اسددت  ای (AfD) آل ان

ن درایارویا در واکنا بی فون ن، ی ی ان ن این گان فراکتددیون چپ یارل انمارتین شددیردوا

ارویا در مبارنه با کرونا ناتوان  چن  ه تی گ شددتی ن ددان داد کی ک یتددیون اترادیی»گ ت: 

مانون اوبری ی ی ان رهبران این  «اسددددت و قادر نیتددددت بی متددددئولیت خود     کن ب

 .ردیق در این باره ش فراکتیون خواستار ایجاد فوری ک یتی ت

   و  صددر" متهم کرد و خواسددتار دراین را بی "ناتوانی بیفون  AfD یورض مویتن، ن این ه

اسددت  ای او شدد ب ن این گان ا زاک دموکراا متددیری، سددوسددیاا دموکراا، سددبزها و 

 .دراین   ایت کردن  ان فون ها با ا تیا لیبراا

ه ی چیز بی خوبی ییا »سدددیاا متدددیری گ ت: کار سدددومان رد وبر، رهبر  زک مراف ی

اس ا کلر، ان رهبران فراکتیون سبزها « نرفت، اما تص ی اا اصلی تص ی اا درستی بودب

ان روی رد م ترک در اترادیی ارویا دفا  کرد و داچین سیولو ، ان ن این گان لیبراا گ ت کی 

هتر انجار می  ب ایرات س در بتتن قراردادها ب "رونی" بای  م خی شود چی کارهایی بای 

ن ایی" برخی ن این گان انتداد کرد و ها ان "سدددیاهگارسدددیا، ن این ه سدددوسدددیاا دموکراا

 .خواستار جتتجوی سانن ه برای راه    ش 

یارل ان ارویا امرون چرا  سددبز را برای صددن وق -"میلیادرها دالر برای مقابله با کرونا"

میلیون یورو روشددددن کردب اکنون  ۲11میلیارد و  076توسدددد ی و مبارنه با کرونا را بی ارنش 

ک ددددورهای  وددددو بای  بر سددددر این مبلا توافق کنن ب وال یس دومبرووسدددد یس، م اون 

سانی تا رون ج  ی این ه تی خبر داد و گ ت این  وای  رح بان تیون اترادیی ارویا ان ام ک ی

 .شودیی گ اری میبودجی برای مدابلی با  واقب کرونا است و بی صورا ه ف ن  سرما

های هر ک ددددور بای  بی   ا ت ان آک و هوا و یج ینجم آن بی درصدددد  هزینی 57  اق  

گتددددترش سدددداختارهای دیجیتالی اختصدددداص یاب ب ه  نین بای  ان این بودجی برای ارتدا 

توامن ی جوانان، توسددد ی اقتصدددادی و اجت ا ی اسدددت اده شدددودب در شدددرایر ف لی آل ان 

 .هزار یورو ان این صن وق دریافت کن  711میلیارد و  66توان  می
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کرده است یجاد  ا در جهان  ا  کرون که  تی  را ی غی ت لری عکس؛  گا  

گذاریتجمع با رعایت فاصله  
بینی  در سنگایور سرگرر ت اشای فیل ی در فوای افرادی کی در این   س می  

گیری های م  ولی سین ا در دوران ییا ان ه یآناد هتتن ب این وک یت با سالن

های ناشی ان یان می کرونا در قاب  مدایتی نیتت، اما بی نتبت مر ودیت

ن استب ان اکتبر ساا دوستابخا برای فیلمبتیاری ان ک ورها فرصتی رکایت

 .گ شتی تا کنون ش ار مبت یان در سنگایور نتبتا یایین بوده است

 اندرا در کریمه به او هدیه کرده دوستان پوتین سکونتگاهی مجلل

بی گزارش یج تیم تردیداتی دوسددتان یوتین یج سدد ونتگاه مجل  را بی او "ه یی" 

روسددیجا هتددتن  کی با یوا چن   ان ب آنها سددهام اران امررا وری مالی بانجکرده

سهام اران  ش ه و م  وقی یی ین یوتین هم جزو  تن ان نزدی ان یوتین تاسیس 

 .است
    

های توریتددتی ارویاسددتب شددبی جزیره کری ی با منا ر ب ی  و سددوا   ب رش ی ی ان ج بی
تیاری ان رو  شبی جزیره ب شتن وی یی در  ها آرنوی گ ران ن ت طی ا در آنجا را دارن ب دا

این آرنو را   کن بها استب این در باره یوتین هم ص ق میکری ی نیز آرنوی بتیاری ان رو 
ان  و کاخی را در اوردان ا، شددددهری در  اهرا برایا بی واق یت تب ی  کردهدوسددددتان یوتین 
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ان  کی در گ شتی میزبان مه انانی چون ویلی برانت، سا   جنوبی کری ی بی او ه یی کرده
 .ص را  م یی ین آل ان بوده است

ص را  م یی ین آل ا ست؛ ویلی برانت،  ش ه ا شتی   ندر اوردان ا بخ ی ان تاری  ارویا نو

نیم قرن ییا یج بار با لئونی  برژنف، رهبر  زک ک ونیتددت اتراد ج اهیر شددوروی در این 

ست  ار  وگوگ ت .مر  دی ار کرد سیا سا ت بی  وا انجامی ب در این دی ار  00بین این دو 

 .خواست شانس توس ی بی تر مناسباا با شوروی را ارنیابی کن برانت می

 

شورش' تبرئه کردسناترامپ را از اتهام 'تحریک   

 
 EPAمنب  تصویر،

بی گزارش خبرگزاری بی بی سی فارسی : دونال  ترامپ ردیس ج هور سابق 
آمری ا در ارتبا  با   لی رون ش م ژانویی هواداران او بی کنگره ان اتهار "ترریج 

 لیی آقای ترامپ  - 05در مداب   -سناتور  ۲7شورش" تبردی ش ه استب در نهایت 
 کی ک تر ان دو سور انر برای مر ومیت بودبرای دادن  

ژانویی ق را را ترک کرد تنها ردیس ج هوری در تاری  ایااا  61آقای ترامپ کی رون 
 متر ه آمری است کی دو بار استیواح می شود،

سناتورها ری ارد بتر ان کارولینای ش الی، سونان کالینز ان مین، بی  َکتی ی ان 
ی ان آاس ا، میت رامنی ان یوتا، بن َسس ان نبراس ا و یت لودیزیانا، لیتا مرکاس 
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تومی ان ینتیلوانیا ه ت ج هوری خواهی بودن  کی در رای مر ومیت بی دم راا 
 ها ییوستن ب

گیری رون شنبی ن این گان  زک دم راا و وک ی آقای ترامپ ادلی و ییا ان این رای
 دفا یاا یایانی را ارادی کردن ب

ها میلیون دالر را محموله نفتکش ایران به ارزش دهآمریکا 

 فروخت
سدددخنگوی ونارا دادگتدددتری آمری ا گ ت ایااا متر ه یج میلیون ب ددد ی ن ت 

درآم  آن را بی صددن وق قربانیان تروریتددم در  کددبر شدد ه ایران را فروختی اسددت و

ی ا ادر آمرشددد ه دیگر ایران نیز بی نودی بی بن آمری ا خواه  دادب یج ن ت ا توقیف

 .رس می
     

 
مایج رای ون ی، سددخنگوی ونارا دادگتددتری آمری ا گ تی اسددت کی ایااا متر ه بیا ان 

شتی بی خا ر ترریم ساا گ  صادره کردهیج میلیون ب  ی ن ت مت لق بی ایران را کی   ها م

این بود، فروختی اسدددت و یوا  اصددد  ان آن را بی صدددن وق   ایت ان قربانیان تروریتدددم در 

ست و بی  ش ه دیگر نیز در راه ا ک ور خواه  یرداختب بنابر ه ین خبر یج ن ت ا توقیف 

 .رس نودی بی بنادر آمری ا می

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA%DA%A9%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D9%87%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%AA/a-56536618
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اسددتریت ژورناا بی ند  ان مداماا آمری ایی ان تابتددتان سدداا گ شددتی می دی ن ددریی واا

  ولی بنزین را بیها قرار بود، مرچهار ن ت ا  ام  بنزین ایران خبر دادب این ک ددتی توقیف

در  "(Bella) های "لونا، یان ی، برینگ و ب های یادشدددد ه بی نارونزود  برسددددانن ب ن ت ا

های آناد توقیف و بی سددد ت بن ر هوسدددتون واق  در ایالت تگزا  روانی شددد ن ب یس ان آک

 .رس بی فروش می تان رها کبر ش ه و م تی نیز ا  ر ش  کی مر ولی  

ارا دادگتددتری آمری ا ا  ر کرده اسددت کی کار فروش این مر ولی بی اکنون سددخنگوی ون

ای واشدددنگتن های این وناتخانی در انت ار   م دادگاه منطدیات ار رسدددی ه اسدددت و مدار

فروش ن ت ایران بی "بنیاد قربانیان آمری ایی ک ددورهای  هتددتن  تا بتوانن  درآم   اصدد  ان

 . امی تروریتم" واریز کنن 

 .رس ها میلیون دار میها بی دهان فروش این مر ولی مبلا  اص 

هددا تدداکنون بزرگترین مصددددددادره سددددوخددت ج هوری اسدددد می توسددددر این مر ولددی

مارک رای ون ی بی خبرگزاری رویترن گ تی اسددت کی دولت "هنون در  اا انجار   آمری اسددتب

 ."هزینی های نهایی است

صددن وقی اسددت کی توسددر ایااا  ریتددم"بنیاد قربانیان آمری ایی ک ددورهای  امی ترو"

بی اشخاصی است  این صن وق ویژه یرداخت غرامت تأسیس ش ب 610۲متر ه در ساا 

" امیان مالی تروریتم"  هایی كی ایااا متر ه آنها راکی در نتیجی اق اماا افراد یا   ومت

 .ان شناس ، آسیب دی همی

گوی  را با یرچم لیبریا توقیف کردب آمری ا می "آشی "ه تی گ شتی نیز آمری ا ن ت ا یونانی 

کن  و افرادی با ج   جای مر ولی  ن تی  راق، ن ت خار ایران را     میاین ک تی بی

ب آمری ا بی من ور ان های ن تی ایران را داشتیم ارک درباره مر ولی آن قص  دور ندن ترریم

ادگاه فرستاده استب ایران در مورد چن وچون مصادره مر ولی این ن ت ا نیز ش ایتی بی د

 .ا هار ن ری ن رده است ن ت ا هنون ماجرای این

 

 دوبرابر شد ۰1۰1سود شرکت داروسازی آسترازنکا در سال 

شرکت 6161ساا  سترانن ا، برای  سود آ ش ن  سود بودب اما دوبرابر  سالی یر  سانی  های دارو

 .سود ی، گویا تنها بی شیو  ایی می کرونا ارتبا ی ن ارد-شرکت داروسانی بریتانیایی

ی ب های دیگر ان نتوانتتی امتیانهای نیادی بی دست آوردبواکتن آسترانن ا در مدایتی با واکتن

ن آسددترانن ا در هر  اا ان رقیبان خود  دب بوده اسددت؛ نیرا اشربخ ددی ن ر کارشددناسددان واکتدد

درصد  اسدت؛ این در الی اسدت کی  01کارشدناسدان باای  واکتدن آسدترانن ا بر جوانان بی گ تی
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درصددد   10تج" و "ُم رنا"   ود های "فایزر بیونهای رقیب آن، ی نی فرآوردهاشربخ دددی واکتدددن

 .ارنیابی ش ه است
     

 

تولی ی ج ی  این شرکت  استراتژی آسترانن ا سودی دوبرابری داشتی و دلی  آن تغییر ین وجودبا ا

 .ا  ر ش ه است

را ا  ر کرد و ان  6161به ن( در ک بریج گزارش مالی ساا  65فوریی ) 00آسترانن ا رون ینج نبی 

 611افزایا دوبرابری سود خود خبر دادب در ساا گ شتی افزایا سود این شرکت سی میلیارد و 

 60بی  شرکت  این فروش درص  بی تر فروش داشتی و 1میلیون دار بوده استب آسترانن ا   ود 

   .میلیون دار رسی ه است 011میلیارد و 

ق، های تردیاتژی آن بوده و در  رز ساا گ شتی توانتتی هزینیموفدیت آسترانن ا تغییر استر ران

توس ی و ه  نین م یریت را کاها ده ب سهام اران آسترانن ا   وه بر افزایا درآم  خود برای 

سددنت هم ان سددود سددهار آن دریافت خواهن   11هر سدده ی کی ان این شددرکت خری ن  دو دار و 

 .کرد

 .بودن  6161اروسانی دیگر هم برن ه ساا کرونایی های د  وه بر آسترانن ا شرکت

تج" آل ان موفق شدد  با ه  اری شددرکت گ اران شددرکت داروسددانی "بیوناوغور شدداهین، ان بنیان

های کرونا را بی بانار  رکی کن  و در ک تر ان یج ساا بی آمری ایی "فایزر" ی ی ان نختتین واکتن

 .جرگی ابرشروت ن ان جهان وارد شود

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/a-56542153
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 61درص  افزایا یافتی و مج و  سهار آن  6۲1  ود 6161تج در ساا سهار شرکت بیون ارنش

تج درص  سهار شرکت بیون 07میلیون دار ارنش داردب اغور شاهین ان کی بیا ان  011میلیارد و 

 .را در اختیار دارد

 .آم ه استتبار است و ی رش برای کار بی آل ان اوغور شاهین فرنن  یج خانواده مهاجر ترک
 

  ۰1۰1رکورد تاریخی کسادی اقتصادی بریتانیا در سال 

 
 GETTY IMAGESمنب  تصویر،

ان سرگیری ف الیت ب وی م اغ  ان ج لی آرای گاه ها بی رش  موقت اواخر ساا گ شتی ک ج 
 کرد

های کرونا سبب شد اقتصاد این گوید محدودیت و تعطیلیاداره ملی آمار بریتانیا می
 سابقه است.تر شود که این افت تقریبا بینزدیک به ده درصد کوچککشور 

، "بیا 6161درص  کاها تولی  ناخالی داخلی در ساا  1ک1بی گ تی جاناتان آتو م اون این اداره، 
 ان دو برابر بزرگترین افت ساانی قبلی بوده استب"

ب و کار با ث ش  های کتدر ماه دسامبر ساا گ شتی می دی، کاها برخی ان مر ودیت
درص  رش  کن ب دلی  این  0ک6درص ی در ماه ییا ان آن،  5ک6اقتصاد بریتانیا یس ان رش  من ی 

ها و رش  ان سرگیری ف الیت خ ماا ت ریری و گردشگری، م ام ا خودرو، آرای گاه
 های مختلف بودبفروشگاه

ان افت موا ف در یج ساا جان رش  ماه دسامبر بی این م نی است کی اقتصاد بریتانیا توانتت 
 رخ داده بودب 0171بی در برد کی آخرین در دهی 
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افت موا ف بی م نای برون دو رکود در یج فاصلی نمانی کوتاه است در  الی ی رکود اقتصادی بی 
 صورا رش  من ی در دو دوره سی ماهی متوالی ت ریف می شودب

یان کرونا در ماه نوامبر با ث ش  با وجود آقای آتو گ ت: "افزایا ام ان تتت و ردیابی مبت 
ها، اقتصاد بریتانیا در سی ماهی چهارر ساا گ شتی می دی ان رش  م بت برخی مر ودیت
 برخوردار باش ب"

 ، اقتصاد بریتانیا یج درص  رش  کردب6161در مج و ، در سی ماهی اکتبر تا دسامبر ساا 
در اداره آمار ملی بریتانیا برای اولین بار یس ان جنگ  گردآوری و مراسبی آمار تولی  ناخالی داخلی

درص  در  0ک0دور جهانی آغان ش  و بر اسا  آن، ییا ان این اقتصاد این ک ور هرگز بیا ان 
  وا یج ساا کوچج ن  ه بودب

کی آمار تولی  ناخالی داخلی را ان چن  قرن ییا در  -بانج مرکزی بریتانیا-اما بانج انگلتتان 
گوی  کاها اب اد اقتصادی در ساا گ شتی م  ن است ان ب ترین رکود ی نی رکود دارد می اختیار
 می دی هم ب تر باش ب 0711ساا 

دهن  کی شیو  ویرو  ری ی سوناک ونیر دارایی بریتانیا گ تی است: "ارقار امرون ن ان می
 هان هم بوده استب"کرونا بی اقتصاد لط ی ج ی ند و این وک یت گریبانگیر سایر ک ورهای ج

دانیم های م بتی ان مداومت اقتصاد بریتانیا در  وا نمتتان وجود دارد اما می"در  الی ی ن انی
های کنونی ه  نان تأشیر قاب  توجهی بر بتیاری ان صا بان م اغ  و کتب و کی مر ودیت

ین م اش مردر کارها دارن  و بی ه ین دلی     ه توجی من، مراف ت ان ام اناا شغلی و تام
 استب"

 

 برگزیت؛             

 انتقال معامالت مالی از لندن به آمستردام
بر بخا خ ماا مالی ان ماه گ شتی،  -برگزیت  -با اجرایی ش ن تاشیر خروع بریتانیا ان اترادیی ارویا 

 ش ه استبآمتتردار در هلن  جایگزین لن ن بی  نوان بزرگترین مرکز مباداا سهار اترادیی ارویا 
میلیارد یون (  1.0میلیارد یورو ) 1.6ان آن نمان ارنش م ام ا سهار در آمتتردر رونانی بی   ود 

 میلیارد یورو بوده استب 1.0رسی ه در  الی کی میزان م ام ا در لن ن 
بی دنباا تغییر قوانین مالی یس ان برگزیت، بانج های متتدر در اترادیی ارویا کی مای  بی خری  
سهار ارویایی هتتن  ن ی توانن  ان  ریق لن ن م املی کنن  کی بی م نی ان دست رفتن کارمزد 

 برای شرکت های متتدر در مرکز مالی لن ن استب
بی اترادیی ارویا ه  ار داده کی لن ن را  -بانج مرکزی بریتانیا  -ان رو بیلی ردیس بانج انگلتتان 

 کنار نگ اردب
گ ت ن انی هایی وجود دارد کی اترادیی ارویا قص  دارد دست بریتانیا را  رون چهارشنبی آقای بیلی

 ان بانارهای مالی خود کوتاه کن ب
بی اصط ح  -ان نمان اجرایی ش ن شرایر برگزیت، م اکراتی برای ه اهنگی مدرراا مالی دو  رز 

 بدر جریان بوده است -هم ارنی مدرراا 
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 GETTY IMAGESمنب  تصویر،

خروع ان اترادیی ارویا با ث کاها کتب و کار بخا مالی بریتانیا  -مالی کناری وارز در شرق لن ن مرکز 
 ش ه است

ارنی" مدرراا مالی هر دو  رز می کوشن  تا قب  ان کرک ااج  ت یین ش ه در ماه مار  بی "هم
 دست یابن  و شرایر و مدرراا ی  یگر را بی رس یت ب ناسن ب

یتانیا گ تی است کی برای م اکره با ارویا در مورد متالی هم ارنی مدرراا دفتر نختت ونیر بر
 "آمادگی" داردب

سخنگوی نختت ونیری گ تی است کی "با وجود این ی ما ت ار م ارک انر را ارادی داده و ی ی ان 
 ارنیمه ترین مراکز مالی جهان با یج ن ار ن ارتی بتیار نیرومن  هتتیم، اترادیی ارویا هنون هم

 کام  بی ما ن اده استب"
وی افزوده است کی "این ب ان م نی است کی برخی سهار اترادیی ارویا کی قب  در مراکز مالی 
بریتانیا م املی می ش ، با توصیی م اور مالی اترادیی بی کاناا های دیگر انتداا یافتی است اما 

 نخواه  بودب" موک  ما این است کی تجزیی رون  تجارا سهار بی ن   هی  س
آقای بیلی گ ت کی بخا مالی لن ن مای  است در مورد مدرراا و قوا   -درآمد از دست رفته

مالی با ارویا بی توافق برس  اما ن ی ی یرد کی شرایر 
این توافق توسر بروکت  "دی تی" شودب بی گ تی او 
"خواستی های اترادیی ارویا تاکنون غیر منطدی بوده 

 استب"
مرکزی در مراسم سخنرانی ساانهخود  ردیس بانج

در کاخ شهردار ت ری اتی شهر لن ن کی امتاا بی 
صورا مجانی صورا گرفت گ ت:"متاس م بگویم کی 
جهانی کی قرار است در آن اترادیی ارویا ت یین کنن ه 
قوا   و کوابر نا ر بر ف الیت بانار لن ن باش  جهانی 

 کارآم  نخواه  بودب
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 ی لن ن ن ی ی یرد کی اترادییبیلی گ تی است ک
 ارویا شرایر را بی آن دی تی کن 

وی افزود: "آیا اترادیی ارویا قص  دارد بریتانیا را ان خود بران ؟ بی ن ر من در  اا  اکر شواه ی 
  اکی ان چنین قص ی وجود دارد اما بای  بگویم چنین روی ردی اشتباه استب"

"ما بای  استان اردها و بانارهای جهانی و آنادی ف الیت ردیس بانج انگلتتان ه  نین گ ت کی 
مالی را دنباا کنیم و اگر ه ی ما بی چنین روی ردی م تد  باشیم، نیانی نیتت کی بی سوی ج ایی 

 برویمب"
بخا خ ماا، کی  نصر اصلی در اقتصاد بریتانیا مرتوک می شود، در توافق تجاری با اترادیی 

 ا گ شتی بی دست آم     تا نادی ه گرفتی ش بارویا کی در لر اا آخر سا
میلیارد یون  کتب و کار در اقتصاد بریتانیا ایجاد می کن  و  05۲بخا مالی لن ن ساانی   ود 

موستاا مالی در نمینی م ام ا سهار کارمزد قاب  توجهی بی دست می آورن  اما ان اوا ژانویی 
 امتاا رابطی مرکز مالی لن ن با بانارهای مالی اترادیی ارویا قط  ش ه استب

تص یم گیری در مورد ا طای دسترسی شرکت های  اما مداماا اترادیی ارویا می گوین  کی برای
مالی بریتانیا بی بانارهای ارویایی  جلی بی خرع نخواهن  داد نیرا می خواهن  ببینن  کی قوانین مالی 

 مورد ن ر بریتانیا تا چی ان انه با قوانین ارویا مت اوا خواه  بودب
خواه  رفت کی نتیجی آن جلب م تریان  در چنین صورتی، بریتانیا در یی است اده ان الگوی سنگایور

 اترادیی ارویا خواه  بودب
آقای بیلی گ تی است کی در  اا  اکر اترادیی ارویا می کوش  قوا  ی سختگیرانی را بر بریتانیا 
تر ی  کن  کی واق گرایانی نیتت و نتیجی آن این خواه  بود کی بخا مالی لن ن     "گیرن ه" 

 رویا ت یین می کن بمدرراتی خواه  بود کی ا
او گ ت کی گرچی بریتانیا یس ان خروع ان اترادیی ارویا قوا   مالی خود را ساده تر خواه  کرد اما این 

 بی م نی بی بن وباری و بی قانونی نیتتب
وی گ ت: "بگ اری  صریح بگویم، هی   ار ان اینها ب ان م نی نیتت کی بریتانیا یج بانار ب ون 

 اا و بی اصط ح هرکی هرکی ایجاد خواه  کردب"ن ارا، ب ون مدرر
ردیس بانج انگلتتان گ ت: "ما شواه  قط ی داریم کی چنین روی ردی بی ن   خود ما هم نیتت 

 چی رس  بی دیگرانب"
با وجود شرایر کنونی، آقای بیلی گ ت کی لن ن "اگر مرکز مالی یی تان جهان هم نباش  بی شج 

 جهانی باقی خواه  مان ب"ی ی ان مه ترین مراکز مالی 
 شغ  مالی ان لن ن بی مراکز رقیب در اترادیی ارویا  7111ماه گ شتی آقای بیلی گ ت کی تاکنون 

 منتد  ش ه کی البتی ان ییا بینی انتداا ینجاه هزار شغ  بی مراتب ک تر استب

 
  مت لق بی امررا وری مالی یوتین خری اری ناشنا  و مل ی

یوتین بار دیگر در سرخر خبرها قرار گرفتی است؛ گزارشگران ی ت رر  خبر کاخ اختصاص وا

گوین  دوستان میلیاردر وادی یر یوتین، ردیس ج هوری روسیی، تردیداتی م تبر "یروژه" می

، یج اقامتگاه دولتی شوروی سابق را برای وادی یر یوتین خری اری (Glizinija) گلیزینیا
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گلیزینیا با  رسانی های روسی گزارش دادن  کی 6101ر ساا ان ب دو ساا ییا ی نی دکرده

 .میلیون دار بی یج خری ار ناشناختی فروختی ش ه است 0۲قی ت   ود 

اکنون تیم "یروژه" گزارش داده است کی خری ار مرمون فردی کی این خری  را نیابتی انجار 

ن ب نار وی جانیس ایب استب ااو را شناسایی کرده داده استب روننامی نگاران "یروژه"  تی

او  اهرا در شرق مت و، ساکن ساخت انی ساده است و نن گی خود را بی  نوان م لم 

 .کن کونگ فو تامین می

با توجی بی آن ی "یروژه" منت ددر کرده اسددت، مالج واق ی را می توان ان  ریق اسددناد شبت 

سیجاش ه یی ا کردب این ملج در  دیدت بخ ی ان امرراتوری مالی  در  "Rossija" بانج رو

سددن یترنبورض اسددتب این بانج با یوا چن  تن ان نزدی ان یوتین تاسددیس شدد ه اسددت کی 

اکنون ان شروت ن ترین مردان روسیی هتتن ب سهام ار اصلی آن در  اا  اکرمیلیاردری بی 

یكی ان نار یوری کووال وک اسددتب "یروژه" در یایان ماه نوامبر گ شددتی گزارش داده بود كی 

های یی ین یوتین و مادر دختر نام رو ی ان او بی  نوان سهام ار بانك روسیجا م  وقی

 .بی سرمایی ک نی رسی ه است
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شبی جزیره کری ی(  شوروی، ام ک این منطدی ) مانن  ک   شی اتراد ج اهیر  یس ان فرویا

روسددیی کی در  بی 6100بخ ددی ان اوکراین بودب ان نمان الراق شددبی جزیره کری ی در سدداا 

سر نیروی ن امی رخ داد، این منطدی بر خ ز جریان یج ه ی سی مناق ی برانگیز و تو یر

 .ال للی دوباره ترت کنترا روسیی قرار گرفتقوانین بین

های اخیر بارها در مورد شروا یوتین و ا رافیانا اف دداگری شدد ه اسددتب ان ج لی در ه تی

رد برد، در مو  یوتین کی اکنون در نن ان بی سددر میوی یویی کی تیم آل تددی ناوالنی، منتد

یك اقامتگاه مجل  او در سوا   دریای سیاه منت ر کردب کرملین هرگونی ارتبا  این ملج با 

ردیس دولت را ان ار کرد و آرکادی روتنبرض، دوسددددت دوران کودکی یوتین گ ت کی مالج 

 .واق ی کاخ اوست

شو سانی ها نیز  سایر ر صلی کاخ ان  کی ن ان میاه  نیادی یافتیبا این  اا ،  ه  مالج ا

های مت  دی را در ردیس ج هوری روسیی بوده استب بی  نوان م اا یورتاا م وسا مناقصی

این رابطی ارنیابی کرده و با یی ان اران فر ی ان مر  سدداخت و سددان صددربت کرده اسددتب 

 .وری" صربت کردن بی تر آنها صریرا در مورد ساخت ان سانی "برای ردیس ج ه

 

 

تمندانکاخ قدر مجلل   های 

 کاخی برای پوتین
وی دویی کی ال تی ناوالنی، منتد  سرشنا  یوتین ان این قصر مجل  منت ر کرده، بیا 

گوی  این کاخ در  اشددیی دریای میلیون بار در یوتیوک دی ه شدد ه اسددتب ناوالنی می 11ان 

یاه  یارد یورو ارنش دارد و متدددددا ت آن و ام ک ا رافا 0ک0سدددد برابر بزرگتر ان  01میل

ن دددین موناکوسدددتب دمیتری یتددد وز، سدددخنگوی کرملین این اد ا را البتی رد شددداهزاده

گوی  کاخ مت لق بی چن  تاجر و کارآفرین اسددددت و اجانه ن ارد هویت آنان را کن  و میمی

 .فاش کن 
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 گزارش ویژه:
ی کی را باتوجی بی اه یت خبرگزارش ویژه این ش اره  ،خبرنامی ال ترونی ی اتاق                

  مخابره کرده است یمرکره بی راهی ش ن فوا یی ای اماراا بی بی سی فارسی در خصوص 
 انتخاک شئی استب روی ادی کی ان ار آن توسر اماراا واق ا در خور ترتین استب

 
 

 راهی مریخ شدفضاپیمای امارات 
کاوشدددگر "ام " )امی ( بی  نوان اولین کاوشدددگر فودددایی اماراا متر ه  ربی با 

موفدیت بی فوا یرتاک ش  و س ر خود بی کره مری  را آغان کردب   لیاا یرتاک این 

 .فوایی ا ان مرکز فوایی تانگاشی ا واق  در جزیره کوچ ی در ژاین انجار گرفت
     

دقیدی بی وقت ژاین  0:۲1ژودیی( سا ت  61تیرماه ) 51اماراا متر ه  ربی بام اد دوشنبی 

 H2A نختددتین کاوشددگر خود را بی فوددا فرسددتادب موشددج  ام  این فوددایی ا را کی ان نو 

 .است، شرکتی ژاینی ساختی است

https://www.dw.com/fa-ir/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B4%D8%AF/a-54241445
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شود، اما این   لیاا وا یرتاک  شتی بی ف شنبی گ  شگر قرار بود، رون چهار  بی دلی  این کاو

 .شرایر نامتا   جوی بی ت ویق افتاده و در نهایت بی امرون دوشنبی موکوا ش ه بود

اماراا نختددتین ک ددور  ربی اسددت کی بی چنین موفدیتی ناد  شدد ه و فوددایی ای ام  

ای اسدددت کی توسدددر یج ک دددور  ربی انجار سدددیارهنختدددتین مأموریت یژوه دددی میان

 .شودمی

 تاک بی فوافوایی ای ام  در هنگار یر

https://www.dw.com/fa-ir/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B4%D8%AF/a-54241445
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ای در جنوک ژاین بی فوددا یرتاک کاوشددگر ام  کی ان یایگاه فوددایی تانگاشددی ا واق  در جزیره

ست در جریان مأموریت خود ا   اا گوناگونی در  ش ه و قرار ا سیاره مری   ش ه، راهی 

 .وهوا و اقلیم سیاره سرخآوری کن ، ان ج لی در باره ات ت ر، آکباره مری  ج  

نمان با ینجاه ین و هم 6160کیلوگرمی قرار اسدددت در فوریی سددداا  05۲1ای این فودددایی 

 .سالگرد بنیانگ اری اماراا متر ه  ربی بی مری  برس 

دان ددگاه و مؤسددتددی در سددراسددر جهان ان  ریق م دداه اا و  611یژوه ددگران بیا ان 

های فوایی ای ام  این ام ان را خواهن  داشت کی ات ت ر سیاره مری  را در سا اا داده

 .های گوناگون رص  کنن مختلف رون و ه  نین فص 

 
 سیاره مری  بی سیاره سرخ شهرا دارد

در  رکت است، در  ی س ر خود  هزار کیلومتر در سا ت 060کاوشگر ام  کی با سر ت 

 .میلیون کیلومتر را ی ت سر خواه  گ اشت 0۲1بی سیاره سرخ 

های هایی نی تنها در  رصیامارا متر ه  ربی امی وار است کی ان  ریق چنین برنامی

هایی های اقتصادی و ه  نین آمونشی یی رفت ل ی و یژوه ی، بل ی در نمینی

 للی الی نیز اماراا اولین فوانورد خود را بی ایتتگاه بینکتب کنن ب در یادیز ساا گ شت

 .فرستاده بود (ISS) فوایی

https://www.dw.com/fa-ir/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B4%D8%AF/a-54241445
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 امارات متحده؛

 زنی که پشت ماموریت مریخ قرار دارد
اماراا متر ه  ربی تنها ک ور دنیاست کی ونارا " لور یی رفتی" دارد و ننی را 

ای سدددالی، م یر یروژه 55هم در را  آن گ اشدددتی اسدددتب سددداره امیری مهن  

 .درص  ه  اران آن ننان هتتن 50فرست  و است کی کاوشگر امی  را بی مری  می
     

 

صویری ان که  ان ان روم ا را  ش ن  کی ت شرو   سالگی و ان نمانی  رویاهای او ان دوانده 

صور ن ی ساره امیری هرگز ت سطح دی ب  وایی و در  صی  لور یی رفتی ف کرد رونی در  ر

 .ونیر کار کن 

کوشدددد  مرنهای  لم و فناوری را بی ک ج ینج سدددداا اسددددت کی اماراا متر ه  ربی می

اماراا اولین ک ددور دنیا بود کی یتددتی در کابینی ترت  6107نخبگان جوان بیانمای ب سدداا 

 نوان"ونارا  لور یی ددرفتی" ایجاد کرد و در گار ب  ی، یج نن را بی این مدار گ اردب ه ز 

 .های ت نولوژیج وترویج فناوری در این ک ور ا  ر ش برد آمونشخانی، ییاااین ونار

های سددداره امیری ان آن نمان، در این متدددن   الی قرار داردب این مهن   جوان کوشدددا

کن ؛ آن هم در شرایطی کی ک ورهای اماراا متر ه برای دستیابی بی فوا را م یریت می

 .ان دور مان هدیگر منطدی ان توجی بی این  رصی 

ما ک ددددور جوانی »امیری بی تانگی بی مجلی  ل ی "نی ر" چا  بریتانیا گ تی اسددددت: 

 «.ایمهتتیم کی  بق م یارهای جهانی، بتیار دیر وارد چنین رقابتی ش ه

وا یرتاک کرده کی ماموریت آن قرار گرفتن در  سرن ین ان ژاین بی ف شگری ب ون  اماراا کاو

ستب  سیاره مری  ا شگر کی امی  )ام ( نار دارد، فوریی انت ار میم ار  و  6160رود این کاو

 .نمان با ینجاه ین سالگرد تاسیس اماراا متر ه  ربی بی مری  برس هم

نویتددد  کی ماموریت کاوشدددگر "امی "، هنجارهای اجت ا ی در اماراا را ن دددریی نی ر می

رصدددد  کادر  ل ی یروژه را د11درصدددد  ه  اران این ماموریت و 50تغییر داده اسددددتب ننان 

درص  61دهن ب این در  الی است کی میانگین اشتغاا ننان در بانار کار اماراا ت  ی  می

  .است
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 از مهندس کامپیوتر تا موسسه علوم

سالی است و م ارع موفدیت را ان کار بی  نوان مهن   کامریوتر تا اشتغاا  55ساره امیری 

در موسددتددی  لور و فناوری یی ددرفتی  ی کرده اسددتب او در این موسددتددی روی اولین 

 .های اماراا کار کردماهواره

اولین بار در دوانده سالگی تصویری »گ تی است:  TEDx 2017" " امیری در ن تت نوآوری

وا نزدیج ن روم ا،ان که  ان آ شیری را دی رب ب   ان آن هر چی بی ف ترین که  ان بی راه 

 «.ش  با کنج اوی دنباا کردرمربو  می

ساا  ساا ب   بی کابینی  6100او در  ش  و  صوک  شورای  ل ی اماراا من بی  نوان ردیس 

ساره امیری ش تگی راه یافتب  ش ن آ شتی  سر گ ا شاره بی ی ت  سی در با ا سیا های 

های  ل ی داشددددتی خواهیم ند ددددی در  رصددددی یژوها اا می»گوی : ورش میک دددد

 «.باشیم

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF/a-54235793
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کن  کی یروژه "ام " برای ننان و مردان هر چی بی ددددتری الهار اامیری ابران امی واری می

 لم    و مرن ن ارد »گوی : بخا باش  تا در  ونه ریاکیاا و مهن سی وارد شون ب او می

 «.شودبی سود ه ی ت ار می و اشتیاقی فردی است کی

کار سدداره امیری بی ماموریت فوددایی ختم مر ود نیتددت بل ی او بی  نوان ونیر  لور، ی  

گوی : ارتبا ی تدویت  لم و اقتصدددداد )اقتصدددداد دانا بنیان( در اماراا نیز هتددددتب او می

کنیم، در باره ساختارهای ت ولوژیج ساا آین ه اماراا صربت می 51وقتی در باره اقتصاد »

خواهیم سیتتم اقتصادی یای ار و مبتنی بر دانا وداشتی ننیم نیرا میو  ل ی  رز می

 «.باشیم

سددداره امیری در دان دددگاه آمری ایی شدددارجی ترصدددی  کرده و افزون بر یتدددت ونیر " لور 

تتب او  یی رفتی"، ردیس تیم اکت از مری  و ردیس شورای نخبگان  ل ی اماراا نیز ه

دان دد ن  برتر جوان دنیا  ۲1ان سددوی "انج ن جهانی اقتصدداد" جزء ی ی ان  610۲در سدداا 

 .انتخاک ش 
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