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 :سخن ماه

 

 دستمزد پیامدهای افزایش حقوق و   

    دکتر امیرهوشنگ امینی                                                                                        

پیش از ورود به اصل موضوع  که در وافع نقدی کوتاه بر تصمیم شورای عالی کار مبنی بر افزایش 

به را با بهترین ارزو ها نوروز  شادی بخش جش پیشا پیش  ،می باشد 1400درسال ا حقوق ومزای

 .  گویممی شادباش و همِه نوروزیان  شما خواننده گرامی

 حداقل  شورای عالی کار اسفندماه  24جلسه مورخ در اخبار آمده بود که براساس تصویب ، اما و

سال ستمزد دخقوق و  شی  ۱۴۰۰ در صدی ۳۹با افزای تومان  ۷۰۷هزار و ۱۹۰چهار میلیون و به در

پیش از این کمیته دستمزد این شورا هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را  افزایش خواهد یافت.

  .بوذ هزار تومان تعیین کرده ۸۹۵میلیون و  ۶

 سمیرهای  ردکه گفته می شود براساس براو  امره خانوار رنکه  نه این رقم هزینه زندگی روزای  

نه به این ستتتادگی ها که  استتتت تامین می کند و به عنوان خط فقر  هزار تومانده  حداقل بالغ بر

شود صور می  شرکت های کوچک و متوسط است ست کم ددر توان  رداخت آنپ ت . بخش اعظم 

ستتتتا ل و مشتتتتکی  معیشتتتتتی مرد  نه تنها گره یی از مبنابراین تردید نیستتتتت که اجرای  آن 

شرکت های کوچک و متوسط فشار بر تولید کنندگان کاال و خدما  به ویژه  بلکه باکاست نخواهد

 تعطیل کار،سبب  که به هیچ روی از توان پرداخت چنین افزایش حقوق و مزایایی برخوردارنیستند،

تشتتدید مستتا ل و مشتتکی  افتصتتادی بیش از پیش  فضتتای افزایش ورشتتکستتتگی و نرخ بیکاری،

از میان برداشتتته  در کوتاه مد نه به ستتادگی و  نه  مشتتکیتی کهمستتا ل و  فراهم خواهد شتتد.

 نخواهد شد.

برانگیز مورد اشاره ناشی از نادیده گرفتن  فسادو علت العلل دور فقرآفرین نکته در خور توجه اینکه 

 واقعیت از این ماندن این اندرز کهن استتت که:وچو دخلت نیستتت خرس آهستتته تر کن ...و، و  افل

 ،دلیل نه تنها توان اقتصادی سرانه کشور به گونه یی حیر  بر انگیز کاهش یافته استبه هر که 

نه زندگی به هیچ زیرا هزی ،ستتخنی بستتیار بی معناستتتنیز  زندگیهزینه  افزایشگرانی و بلکه 

سب وکار که ویژه نظا   وروی افزایش نیافته  ستگاه نظار  بر ک ضعف د جز در مواردی که به علت 

ی متمرکز دستوری دولتی می باشد با اجحاف و گرانفروشی کسبه رو به رو هستیم. های اقتصاد

ست، نزدیک شدن قیمت ها عی قتا حدودی به وا ست به چه دلیل کارگزاران شده ا شن نی اما رو

اداره امور اقتصتتتتادی کشتتتتور نمی حواهند این وافعی ت را با مرد  درمیان بگ ارند که به هر دلیل 
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سرا صنعی برقرار  نیز تنها تاحدودی به بهای  و نه روبه کاهش نهادهمدتهاست درآمد  سطح رفاه ت

ناگفته حفظ شتتتتده استتتتت که  یا درهمان حد فقیرتر شتتتتدن دولت اموال عمومی و اتیف  فروش 

زیرا به عکس برخی گزافه گو ی ها در  ،نه مورد توصیه ادامه آن نه مقدور است وروشن است که 

با درهم پاشی اقتصاد کشور رو در رو  حاکم کارگزاران اداره اموراقتصادی،ری بصور  ادامه روال رفتا

 خواهیم شد .

 ازیکسو، حاکمواقعیت اقتصادی  و اعین  تنها راه پیشگیری از درهم پاشی اقتصاد کشور پ یرش 

درمیان گ ارندن و  مرد  دراداره کلیه اموراقتصتتتادی ونظار  برکستتتب وکارفوری مشتتتارکت  دادن 

صادیصادقانه  ساله  5برای اجرای برنامه یی اری ازآنان و یطلب کمک با  همراه  واقعیت های اقت

 :از سوی دیگر است  مواذد زیر متضمن

 سال  5ی مد  راب تثبیت حقوق ومزایای کلیه خقوق بگیران-1

 درصتد 10تا 5و اخ  ستتاله  5برای یک دوره تثبیت احاره بهاء امیک اعم از مستتکونی واداری  -2

 موجران، وجوه دریافتی کلیه  از  به تساوی مالیا 

ای قیمت منطقه ای از کلیه جاخ  مالیا  به صور  عوارض نوسازی و براسا س قیمت روز به -3

 اماکن اعم از مسکون وخالی،

اخ  مالیا  بر درآمدهای اتفاقی به ویژه تاشی از تور  ، تغییر کاربری اراضی اعم از شهری  -4

 ،  و. . .و روستایی

 ثرو  ساالنه از  اخ  مالیا   -5

انواع وجوه دریافتی سازمان ها و موسسه های دولتی اعم از مالیاتی، خدماتی، واریز کلیه  -6

 معیشتی  و رفاّ تولیدیصتخصیص به طرح های برای کشور مالکیتی و... به خزانه کل 

و منع ابطال ویستتت وپنهاه میلیون تومان دستتود ستت رده های بلند مد  بیش از مبلغ  ح ف--7

 س رده.پایان  اینگونه س رده ها پیش تاریخ ثبت شده 

 رلغو کلیه هزینه های حمل بر تولید، اعم از هزینه های کار  بازرگانی،مهر استتتتتاندارد ، مه -8

ویت عضحق  طریق موسسه هایی که بودجه آنها ازخدماتی  دریافت هایحیل گوشت وکلیه 

 .می شود  تامین 

 تاکید ب  کار مضاعف ورفاه کمتر در یک دوره  پنج ساله -9

صاد متمرک دستوری دولتی مخالفابا وچود  ،پایان سخن م وآن ینکه شخصا با تما  وجود با اقت

 را فساد بر انگیز وفقرآفرین 

باید دستتتتتوری به ویژه امور مالی در چنین نظامی کل امور  براین باور راستتتتتینم که ،دانممی  

 نه جز این . وباشد 

* * * 
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 اخبارکوتاه اقتصادی
 

 هااتاق  اخبار کوتاه
 

 اخبار کوتاه اقتصادی ایران وجهان
 
 

 اخبار اتاق ایران وانگلیس
 

 
انگلیس ران و  ی ا تاق  ا  برگزاری جلسه ماهانه هیا  مدیره 

نگلیسیکمین  ویست ود وا ران  ی ا تاق  ا راس ساعت  جلسه ماهانه هیا  مدیره 
ا حضوراسفند19 سه شنبه  15 براهیمی وب ا یان دکتر امینی،  خانم مرضیه  آقا

ژادمیرمحمدصادقی،عیء ن تاق  ردبیرخانهتدفدر جعفرذره بینی و علی حمزه  ا
یز به طوز  یرمترقبه .برگزارشد و تشکیل ن بیماروآقای دکتر شیبانی  خانم مزدا 

 عاز  همدانشده بودند.
ین جلسه وفق دستور حلسه     ر اقتصادی روز مبادله ودر ا ا ر دنخست اخب

ر در  دیموا رز، زمینهدکتر امینی به تفصیل به تهزیه وتحلیل مورد به ویژه  ا  نرخ 
. . . کسری الیحه بودجه کل کشور ار تهارد س سپرداخت.و  ین وب اره  ران   رب ی ا ا  ب

ران در پنهم اسفند ماه برگزار شد و  ی ا یزن سیاسی اقتصادی  که به پیشنهاد را
یان صادق سمیعی، مهندس  قا وآ افزون بر چهار سخنران)خانم دکتر حامدی فر 

ران نوروزی ی ا ز ز  ،وصالحی(ا ا  برگزاری نفردرآن حضور داشتنددر مورد 130بیش 
ر ا ین راست درکه رزی وفن آوری های کشاو خوراک دا  وطیور  وب وریل 21قرا  آ

یان .شد مداکرهبرگزارشود درلندن ا تاق درپ ا ازپردخت بدهی  وب تاق  زا ا دریافت وا  
ابت قرض الحسنه  تاقب ا نه  ق برای حرید دفتر دبیرخا ا نه  ایتوسط  ژاد خزا ن حمزه 
تاق به سمع  ا ر  یافت. 17.جلسه راس ساعت اضرین در جلسه رسیدحدا ان  ی ا   پ

       
تاقبرگزاری جلسه  ا  های ماهانه کمیسیون های تخصصی 

 
این کمیسیون دزاسفند ماهکمیسون نفت وگازوپتروشیمی:  روز  جلسه ماهانه 

به طور مهازی با شرکت آقایان دیده ور ، پناهی، سرمدی، نوروزی، بافی،  24/12/1399یکشنبه 

دبیر کل  رضاییاعضائ کمیسیون ، میرمعینی، خدابخشی، پژوهی، پارسیان فر، مهدوی، احمدی

تشکیل و برگزار گردید. اتاق   

حاضرین به تبادل آخرین اخبار و اطیعا  در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی ابتدا جلسه این  در

سرمدی در خصوص تصمیم دولت درخصوص  افزایش حقوق کارگری بیاناتی پرداختند. آقای 
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گزاری و شفاف نبودن تامین . آقای مهدوی و خدابخشی در خصوص مناقصا  در حال برکردندایراد

اعضا کمیسیون گ اشتند. در ادامه آقای نوروزی اطیعا  مختصری را در  دراختیار مالی اطیعاتی 

خصوص وبینار برگزار شده توسط اتاقهای بازرگانی انگلیس و بخش بازرگانی سفار  بریتانیا 

 خدمت اعضا ارایه کردند. 

آقای مایکل برادلی  ملحق شدن با

نماینده بازرگانی سفار  بریتانیا در 

مهندس  ،( به جلسهDITایران ) 

ضمن ادای خیرمقد  به نوروزی 

به معرفی اعضای کمیسیون  ایشان

و همچنین اهداف کلی کمیسیون 

نفت و گاز پرداختند. در ادامه، آقای 

برادلی ضمن تشکر از دعو  

کمیسیون برای شرکت در جلسه در 

برای  خود اهداف ماموریت خصوص

بهبود روابط اقتصادی فی مبابین دو 

. در پایان ایشان در جلسه کوتاه پرسش و پاسخ به بیاناتی ایرادکردند.موجود  ظرفیت های کشور و

 پایان یافت  17:30جلسه در ساعت دند. داسواال  برخی اعضا جواب و توضیحاتی ارایه 

رو: کمیسیون روز دوشنبه  16:00ساعت رأس  کمیسیون   ا و داروجلسه ماهانه   ا و دا
پگاه انتظار و آقایان علیرضا مناقبی، محمود توتونچیان،  ،، با حضور خانم ها مژده رضانیا 11/12/1399

احمد سکوند، عطاءهللا میرمعینی، یاسر قاسمی و دبیرکل اتاق، مهدی رضا ی در محل دبیرخانه 
 اتاق تشکیل و برگزار گردید.

 ه،به مرور اخبار اقتصادی در زمینه   ا و دارو پرداخت اعضاء، طبق روال معمول،ابتدا جلسهن ایدر 
به نوبت اخبار کاری خود را مطرح کردند. س س درباره مسایل و مشکی  موجود  درجلسه حاضران
 اشاره کرد: درپیتوان به مواردترین موارد مطرح شده میوگو شد. از مهمگفت

 است.ادامه از مسن ترین افراد آ از شده و در حال  که ون کرونا در انگلیسواکسیناسیانها   -
آقای مناقبی بیان داشتند که اگر واردا  کاال ی ممنوع باشد، پویا ی بین تولیدکنندگان آن کاال  -

در کشور به مرور زمان از بین می رود؛ مخصوصاً اگر در داخل کشور هم تعداد تولیدکنندگان آن 
 و رقابت وجود نداشته باشد. کاال کم باشد

آقای مناقبی، ر یس کمیسون، از حاضران خواستند تا پیشنهادهای خود در رابطه با برنامه  -
کمیسیون در سال آتی ارا ه نمایند. ایشان همچنین از حاضران خواستند نسبت به پرداخت به 

 موقع حق عضویت خود اقدا  نمایند.
آقای میرمعینی به عنوان دبیر  پ یرفت و انحا ن طبق دستور جلسه، انتخاب دبیر کمیسیو -

 کمیسیون انتخاب شدند.
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در نظر گرفته شده برای اعضای  های درباره خدما  اتاق های مشترک گفت و گو شد و از تخفیف -
برخی اتاق های مشترک به منظور استفاده از خدماتی نظیر بیمه صحبت شد.جلسه در ساعت 

 پایان یافت. 18:00
امه ریزی شهریکمیسیون  رن این کمیسیون :ساخنمان ،گردشگری وب جلسه ماهانه 

بود ذرساعت  ر به  19روزسه شنبه  16در اسفندماه قرا اسفند برگزارشود به علت 
ا برخی  ب ر نشد.در م اره وگفتگو  حد نصاب نرسیدن اعضاءحاضر در جلسه برگزا

ا یکدیگ ب نها که اهضاءاین کمیسیون  آ ز  آ ز  ا بود گه  ین  ا ر سنخیت ندارن اعضا تظر 
و  امه ریزی شهری  رن بع نظر میرسد چنچه کمیسیون به دو کمیسیون وب
ولین جلسه  ساختمانوووگردشگریو تقسیم شود بهتر باشد قرارشد مورد درا

 هیا  مدیره مرح وتصمیمگیری شود .  
 

 

  : اخبار کوتاه اقتصادی ایران
 موافق نیستند ۱۴۰۰کارگران با تعیین حداقل دستمزد برای سال 

هزار و ۱۹۰درصدی با چهار میلیون و ۳۹با افزایشی  ۱۴۰۰تعیین حداقل دستمزد 

تومان به تصویب شورای عالی کار رسید. پیش از این کمیته دستمزد این  ۷۰۷

هزار تومان تعیین  ۸۹۵میلیون و  ۶شورا هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را 

مارس( با تعیین  ۱۴اسفند ) ۲۴کار روز یکشنبهسومین جلسه شورایعالی  .کرده بود

خاتمه یافت. در این جلسه، میزان افزایش مزد تعیین شد ۱۴۰۰حداقل دستمزد در سال 

. 

https://www.dw.com/fa-ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF/a-56870267
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به گزارش خبرگزاری ایرنا، براستتاس مصتتوبا  این جلستته، برای حداقل بگیران، پایه مزد و 

 ۱.۳درصد افزایش یافت. به این ترتیب، دستمزد برای کارگری با  ۳۹های مزدی سایر مولفه

هزار  ۴۵۰هزار تومانی و حق مسکن  ۱۴۰هزار تومانی، سنوا   ۶۰۰فرزند با احتساب بن 

  .ریال رسید ۴۱۹۰۷۰۷۷تومانی به 

ریال و پایه مزد ماهانه به  ۸۸۵۱۶۵درصتتتتدی، مزد روزانه حداقل بگیران به  ۳۹با افزایش 

 .ریال تعیین شد ۲۶۵۶۲۹۰۰

 ۲۲استتفند ) ۴پیش از این، پنهمین نشتتستتت کمیته دستتتمزد شتتورای عالی کار در روز 

فوریه( با حضتتتور نمایندگان گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در وزار  کار برگزار شتتتده بود. 

هزار تومان به عنوان هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران  ۸۹۵میلیون و  ۶این جلسه رقم 

 .ن کرده بودرا تعیی

 

 ۹به گزارش ایسنا، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار هزینه سبد معیشت کارگران را 

میلیون تومان برآورد و اعی  کرده بودند که این رقم در کین شتتتتهرهایی همچون تهران به 

میلیون تومان معتقد  ۸رستتتتد، این در حالی بود که کارفرمایان به رقم میلیون تومان می ۱۱

بندی اعداد و استتفند اعضتتای کمیته دستتتمزد پس از جمع ۴بودند که در نهایت در جلستته 

 .ها و جداول آماری روی این رقم به توافق رسیدندارقا ، گزارش
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هزار تومان با برآورد صور  گرفته از سوی  ۸۹۵میلیون و  ۶بنا به گفته مقاما  کارگری رقم 

بستتیاری دارد و به رقم مورد نظر کارفرمایان هم نزدیک نیستتت؛ با این  گروه کارگری فاصتتله

سال آینده حال به نظر می ستمزد  سد با توجه به زمان محدودی که برای تعیین حداقل د ر

 .کارگران باقی مانده اعضای کمیته مزد روی این رقم به توافق رسیده و آن را پ یرفتند

سوی هزار تومان به ع ۸۹۵میلیون و  ۶رقم  شت کارگران در حالی از  سبد معی نوان هزینه 

میلیون تومان  ۱۰کمیته دستتتمزد تعیین شتتد که بانک مرکزی مدتی قبل خط معیشتتت را 

 .اعی  کرده بود

حال شورای عالی کار نظر کمیته دستمزد این شورا را نیز ن  یرفته و حداقل دستمزد را با 

 .است حدود دو میلیون تومان کمتر به تصویب رسانده

های حداقلی خود پافشتتاری دارند و خواستتتار افزایش مزد به های کارگری بر خواستتتهگروه

 .های زندگی هستنداندازه افزایش هزینه

  

 سال اخیر ۴۰نصف شدن سهم ایران از اقتصاد جهانی طی 
ستتال گ شتتته کشتتورهایی چون ترکمنستتتان، آذربایهان و  ۴۰در حالی که طی 

اند، اقتصتتاد ایران در برابری روبرو بوده ۵۰تا  ۱۰حتی عراق با رشتتد اقتصتتادی بین 

 .: دالغا خاتین او لوهنوشت            این مد  تنها پنج برابر رشد کرده است.              
     

 

ماه با انتشتتتار گزارشتتتی گفت تولید ناخالص داخلی بهمن ۲۱مرکز آمار ایران روز دوشتتتنبه 

شیدی ۹ایران طی  سال جاری خور شده ۵۰۰حدود  ماه  سبت به  هزار میلیارد تومان  که ن

درصتتد کاهش یافته استتت. مهمترین مولفه در افت  ۷.۶دور مشتتابه ستتال گ شتتته حدود 

ا  معدنی، از جمله درصتتتدی تولید ۳۵تولید ناخالص داخلی ایران مربوط به کاهش بیش از 

 .نفت خا  است

های ستتختی علیه جمهوری آمریکا اردیبهشتتت ستتال گ شتتته از برجا  خارس شتتد و تحریم

میلیون بشکه  ۲.۱میلیون بشکه به زیر  ۳.۸که تولید روزانه نفت آن را از  اسیمی وضع کرد

صادرا  روزانه نفت ایران نیز از  ست.  سانده ا شکه به زیر  ۲.۵ر شکه  ۳۰۰میلیون ب هزار ب

 .سقوط کرده است



 
 
 
 
 

 1399ماه  اسفندویژه  111خبرنامه شماره       
 

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

 

 

ماه سال جاری نسبت به دور مشابه پارسال رشدی  ۹در بخش  یرنفتی، اقتصاد ایران در 

 .صفر درصدی داشته است

 .دهد، کماکان در رکود استگروه خدما  که بیش از نیمی از اقتصاد ایران را تشکیل می

شان می صنعت نیز ن صا دهد که این بخش حال و آمارهای وزار   صو شی ندارد، خ روز خو

های اصتتتلی اقتصتتتاد ایران استتتت، برای دومین ستتتال اینکه تولید خودرو که یکی از محرکه

 .متوالی با کاهش چشمگیر مواجه است

ماه ابتدایی ستتال نستتبت به دور مشتتابه پارستتال حدود یک ستتو   ۹تولید خودرو ایران در 

 .شده استتقریبا نصف  ۹۶کاهش یافته و نسبت به دور مشابه سال 

جمهوری کشتتور طی ماههای گ شتتته البته مقاما  ایران، از جمله حستتن روحانی ر یس

همواره ادعا کرده بودند که اقتصاد  یرنفتی کشور در سال جاری دوباره رشد مثبت داشته 

 .دهد این بخشها هیچ رشدی نداشته استاست، اما جز یا  گزارش مرکز آمار نشان می

انتشار آمارهای رشد اقتصادی را متوقف کرد و اکنون به یکباره جز یاتی  ایران از بهار پارسال

شر می صادی کشور منت ضعیت اقت شان از و ضعیت وخیم بخش نفتی را ن کند که نه تنها و

 .شوددهد، بلکه اوضاع نامناسب بخش  یرنفتی نیز به وضوح در آن دیده میمی

https://www.dw.com/fa-ir/%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B7%DB%8C-%DB%B4%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1/a-52331904
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المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران الز  به ذکر است که بر اساس ارزیابی صندوق بین

درصد افت داشته است.  ۹.۵حدود ( ۲۰۱۸در سال گ شته مییدی نسبت به سال قبلتر )

دهد که بخش و  یرنفتی ایران را تفکیک کنیم، جز یا  آمارها نشتتتان می  اگر بخش نفتی

شد منفی  شد منفی  ۲۸.۳نفتی ایران ر صدی و بخش  یرنفتی ایران ر ص ۴.۳در دی را در

 .شاهد بوده است

المللی پول اقتصتتتاد ایران طی دو ستتتال گ شتتتته مییدی بر استتتاس ارزیابی صتتتندوق بین

صادی  ۱۴.۳رفته همروی شد اقت سال جاری مییدی نیز ر ست و در  شده ا صد کوچکتر  در

 .ایران صفر خواهد بود

 نصف شدن سهم ایران از اقتصاد جهانی

تاثیر جنگ، مدیریت ناکارآمد، اقتصاد  یرشفاف و فساد  اقتصاد ایران از ابتدای انقیب تحت

 .های یک دهه گ شته به شد  آسیب دیده استو نهایتا تحریم

مقاما  ایران همواره از شتتکوفایی اقتصتتادی بعد از انقیب و رشتتد چندین برابری اقتصتتاد 

مقایسه  رسد، اما در مقا گویند که در نگاه اول چندان بیراه به نظر نمیکشور سخن می

 .با متوسط رشد اقتصاد جهان بسیار پایین است

المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران در برای نمونه، بر استتتتاس آمارهای صتتتتندوق بین

میلیارد دالر خواهد بود که نستتبت به اول انقیب پنج برابر شتتده  ۴۶۳ستتال جاری مییدی 

بیشتتتر از ایران بوده استتت، استتت، اما متوستتط رشتتد اقتصتتادی جهان در این مد  بستتیار 

 ۲۰۲۰حدود دو درصد بود و در سال  ۱۹۸۰بطوری که سهم ایران از اقتصاد جهانی در سال 

 .به زیر یک درصد سقوط خواهد کرد

سایه ضوع در میان هم سال این مو ست، بطوری که در  صادق ا حهم  ۱۹۸۰های ایران نیز 

ما االن تقریبا نصف این کشورها است یا کرد، ااقتصاد ایران با ترکیه و عربستان برابری می

 ۴۱۴سال پیش نصف ایران بود، اما در سال جاری به  ۴۰در مورد امارا ، اقتصاد این کشور 

 .رسد که فاصله چندانی با تولید ناخالص داخلی ایران نداردمیلیارد دالر می

برای نمونه اند. های باالیی در مقایستتته با ایران داشتتتتههای ایران جهشبرخی همستتتایه

تولید ناخالص داخلی جمهوری آذربایهان و ترکمنستتتان در اوایل فروپاشتتی اتحادیه جماهیر 

میلیارد دالر اوس  ۵۰رسید، اما اکنون هر کدا  به باالی شوروی به یک میلیارد دالر هم نمی

 .گرفته است

ر حال تر شتتاید وضتتعیت را روشتتنتر کند: تولید ناخالص داخلی کشتتورهای دیک مثال کلی

برابر افزایش یافته است. حتی حهم  ۱۳سال گ شته بطور متوسط حدود  ۴۰توسعه طی 

زده نیز در مقایستته با دوران ستتقوط صتتدا  حستتین حدود ده برابر شتتده اقتصتتاد عراق جنگ
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ست صاد ایران کماکان  .ا ست که اقت سعه در حالی ا شورهای در حال تو شتاب ک شد پر ر

رستتتد در آینده نزدیک بتواند از زیر آوار تحریمها ه نظر نمیها و رکود استتتت و بدرگیر تحریم

بیرون بیاید و حتی در صور  رفع تحریم، باز هم سالها نیاز است تا ترمیم شود و حداقل به 

 .سطح اوایل دهه گ شته برسد

آنچه که مسلم است، وضعیت اقتصاد ایران بدون برداشته شدن تحریمها شانس ترمیم و 

 .ا اینکه ذخایر ارزی ایران نیز به سرعت در حال کاهش استاحیا ندارد، خصوص

رود ذخایر گوید انتظار میالمللی گزارشتتی منتشتتر کرد که میاخیرا موستتستته دارایی بین

میلیارد دالر در بهار ستتتال آینده  ۷۳به حدود  ۱۳۹۶میلیارد دالر در ستتتال  ۱۱۷ارزی ایران از 

میلیارد دالر ستتتتقوط  ۲۰ها ادامه یابد، این رقم تا چهار ستتتتال آینده به برستتتتد و اگر تحریم

گوید برای اولین بار در ستتال جاری مییدی انتظار المللی پول میصتتندوق بین  .خواهد کرد

دالر برسد که سه میلیارد میلیارد  ۵۸.۵رود واردا  ایران از صادراتش پیشی بگیرد و به می

صادرا  ایران نیز به  صادرا  نفتی و  یرنفتی ایران خواهد بود. کل  شتر از کل   ۵۵.۵دالر بی

 .است ۲۰۱۷میلیارد دالر خواهد رسید که نصف سال 

 .مطالب منتشر شده در این صفحه صرفا بازتاب دهنده نظر و دیدگاه نویسندگان آن است *

های ارشد ایرانی مجددا از آمریکا خواستند تحریمرئیس جمهور و دو مقام 
 دوره ترامپ را لغو کند

 ۲۰۲۱مارس  ۱۰ - ۱۳۹۹اسفند  ۲۰

 
حسن روحانی ر یس جمهور ایران، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و علی اکبر صالحی ر یس سازمان انرژی اتمی 

های اعمال شده اند تا هرچه زودتر تحریممتحده خواستهدر اظهاراتی جداگانه اما به طور همزمان بار دیگر از ایاال  

 توسط دولت دونالد ترامپ را رفع کند تا ایران هم به اجرای کامل برجا  بازگردد
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بنا به گزارش بی بی سی سه مقا  ارشد دولت ایران به طور همزمان خواسته اند اول ایاال  
 مل تعهداتش بازگرددمتحده تحریم ها را رفع کند تا ایران هم به اجرای کا

های آمریکا های اخیر در جلسه هیا  دولت، درخواست رفع تحریمآقای روحانی مطابق معمول هفته
ها را بردارد ایران هم آمادگی دارد مشابه ایاال  را تکرار کرده گفته اگر آمریکا جز به جز یا تما  تحریم

 توافق هسته ای برجا  بازگردد.متحده جز به جز یا به صور  یک باره و کامل به اجرای 
آقای روحانی این جلسه گفته است وآمریکا از آنها که در شکستن پیمان پیش قد  بوده باید در 

ایم. برای اجرای کل بازگشتن به پیمان هم پیش قد  باشد. آمریکا بداند ما برای اجرای پیمان آماده
ایم. برای عمل به همه تعهد در برابر همه تعهد آمادهایم و برای اجرای جز با جز هم با کل آماده

 ایمو.ایم و برای عمل به بخشی از تعهد در برابر بخشی از تعهد باز هم آمادهآماده
همزمان محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم در یک مراسم درختکاری همراه با همسران 

ه این سئوال که برای آ از مهدد اجرای توافق سفرای مقیم شرکت کرده و در این مراسم در پاسخ ب
آمریکا خودش از برجا  خارس شده و خودش نیز شود یا نه، گفته است وبرجا  آیا ایران پیشقد  می

 برای بازگشت به برجا  باید پیشقد  شودو.
 

 محدودیتهای اقامتی در سفرهای نوروزی به شهرهای 'زرد و آبی' ایران
 ۲۰۲۱مارس  ۱۶ - ۱۳۹۹اسفند  ۲۶

 
ریزی بعضی از شهروندان ایرانی برای سفر در ایام با نزدیک شدن ایام نوروز و برنامه

 تعطیالت، محدودیتهایی در شهرهای زرد و آبی اعالم شده است.
بر اساس آنچه اعی  شده مسافرانی که به شهرهای زرد و آبی تردد دارند فقط در ومراکز اقامتی 

ولی تیموری، معاون گردشگری وزار  میراث فرهنگی توصیه  داشته باشند. توانند اقامتمهازو می
مدارس اجتناب کنید؛ های شخصی، چادر مسافرتی و کرده: واز اقامت در مراکز  یرمهاز مثل خانه

 چون در دستور کار قرارگاه عملیاتی کرونا است که از اقامت در این مراکز جلوگیری کند.و
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ها، مدارس، استقرار چادرهای مسافرتی و مراکز  یررسمی مانند ر پارکاسکان مسافران نوروزی د
 ای موقت ممنوع اعی  شده است.منازل اجاره

 ۲۵شهر قرمز و نارنهی را از  ۴۰پیشتر ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در ایران تردد و سفر به 
 به طور کلی ممنوع اعی  کرده بود. ۱۴۰۰فروردین  ۱۵اسفند ماه تا 

  رقی بیشترین سهم را در این فهرست دارند.شهای خوزستان و آذربایهان شهرهای استان

 
 .ها در ایران نوروز امسال هم مانند پارسال شاهد کاهش بوده استرزرو هتل

 هتلداران هزار میلیارد تومانی" ۱۵" ضرر

های ایرانی خودداری دستورالعمل سفرهای نوروزی امسال در حالی ارا ه شده که بسیاری از مقا 

 اند.را توصیه کرده ۱۹از سفر به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس جهش یافته کووید 

این در حالیست که کاهش سفرها از زمان شیوع کرونا در پارسال باعث افت صنعت گردشگری در 

 تلداران کماکان با رکود دست به گریبان هستند.ایران شده و ه

 

 اخبار کوناه اقتصادی جهان:
 مقام ارشد چین را تحریم کرد ۲۴آمریکا 

آمریکا اعالم کرد چندتن از  مقامات ارشد چین را به  به گزارش بی بی سی فارسی
تالفی نقش آنها در تقویت کنترل پکن بر سیستم انتخاباتی هنگ کنگ و تضعیف 

 دموکراسی در این منطقه تحریم کرده است.
 اند.های واشنگتن قرار گرفتهمقا  چین در فهرست تحریم ۲۴بنابر اعی  وزار  امور خارجه آمریکا 

ها و موسسا  آمریکایی با محدودیت این افراد اکنون برای دریافت وا  و انها  امور مالی در بانک
اساس قانون خودمختاری هنگ کنگ اعمال شده است.  این تحریم ها بر هایی مواجه خواهند شد.

آمریکا سال گ شته این قانون را پس از آن وضع کرد که چین برای اعمال حاکمیت در هنگ کنگ یک 
 قانون جدید را که مرتبط به امنیت ملی است به تصویب رساند.
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 شود.سکا انها  میاقداما  جدید یک روز قبل از آ از م اکرا  مقاما  آمریکایی و چینی در آال
وگوی پکن و واشنگتن پس از روی کار آمدن جو بایدن ر یس جمهوری جدید این م اکرا  اولین گفت

 آمریکا است.
 کنگو را محکو  کرده بود.روز پیش آمریکا وتداو  حمله چین به نهادهای دموکراتیک هنگ ۱۰حدود 

کنگ خود برای تغییر نظا  انتخاباتی در هنگانتقاد آمریکا پس از آن مطرح شده که چین از برنامه 
 خبر داد.

کنگ براساس یکی از پیشنهادهای کنگره خلق چین، داوطلبان نامزدی در انتخابا  پارلمان هنگ
 ای وفادار به دولت پکن تایید شوند.باید توسط کمیته

 کنگ وضع کرد.ای را در هنگسال گ شته نیز چین قوانین امنیتی سختگیرانه
گویند پکن به دنبال سرکوب مخالفان و ح ف مدل ویک کشور، دو نظا  سیاسیو دان میمنتق

 است.
کنگ میان بریتانیا و چین منعقد شد براساس توافقی که پس از پایان دوران مستعمره بودن هنگ

هایی چون آزادی بیان و آزادی مطبوعا  هنگ کنگ اجازه پیدا کرد که از نظا  حقوقی خود و آزادی
 مند باشد.هبهر

های خود برای تغییر نظا  یشتر اتحادیه اروپا از پکن خواست تبعا  سیاسی و اقتصادی تصمیم
های اساسی، کنگ را به دقت بررسی کند، تغییراتی که به گفته این اتحادیه آزادیانتخاباتی هنگ

 کند.تکثرگرایی سیاسی و اصول دموکراسی را تضعیف می
کنگ از های چین خواست به تعهدا  خود نسبت به مرد  هنگز از مقا وزار  خارجه بریتانیا نی

 های اولیه آنها عمل کند.جمله رعایت حقوق و آزادی
کنگ نشان معاون دبیرکل کنگره خلق چین به نمایندگان گفت شورش و ناآرامی در جامعه هنگ

 در این زمینه الز  است. دهد که نظا  انتخاباتی این منطقه کمبودها و خیهایی دارد و تغییرمی
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های سیاست خارجی دولت بریتانیا تغییرات در اولویت
 خود را اعالم کرده است

 ۲۰۲۱مارس  ۱۶ - ۱۳۹۹اسفند  ۲۶

 
های سیاست خارجی و مارس( اولویت ۱۶اسفند/  ۲۶شنبه )دولت بریتانیا روز سه

دفاعی خود پس از جدایی این کشور از اتحادیه اروپا )برگزیت( را اعالم کرده است. 
 بریتانیا به طور رسمی از اول ژانویه سال جاری میالدی از این اتحادیه خارج شد.

نیت در منطقه های جدید خود تمرکز خاصی بر روی موضوعاتی نظیر تهار  و امبریتانیا در سیاست
اقیانوس آرا ، روابط با کشورهای هند، استرالیا و ژاپن و همچنین حل چالشهای روابط با چین -هند

 خواهد داشت.
بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، قرار است ماه آینده به هند سفر کند و همزمان هم اعی  

 خواهد شد.شده است که یک ناو هواپیمابر این کشور در این منطقه مستقر 
آقای جانسون در اظهاراتی در پارلمان این کشور تاکید کرد که شکی نیست که چین چالش بزرگی 
برای دمکراسی ازجمله در کشورهایی مانند بریتانیا است. اما وی در عین حال تاکید کرد که بریتانیا 

 با چین و با هدف ایهاد روابط مستحکمتر همکاری خواهد کرد.
شود و ست جدید روسیه نیز کماکان یک تهدید برای این کشور محسوب میبر اساس این سیا

ای خود را افزایش خواهد داد. بر اساس اظهارا  آقای جانسون، بریتانیا های هستهبریتانیا کیهک
 رساند.ذخایر اتمی خود را به دویست و شصت کیهک می

المللی تغییرا  اقلیمی اولین اولویت بینسی مبارزه با بیبه گفته خبرنگار امور دی لماتیک بی
 بریتانیاست؛ گزارش رسمی ارا ه شده زیاد به روابط آینده بریتانیا با اتحادیه اروپا ن رداخته است.

صفحه است که با عنوان وبریتانیای جهانی در  ۱۰۰های جدید بریتانیا مشتمل بر اسناد سیاست
 عصر رقابتیو منتشر شده است.

ایگاه بریتانیا در جهان با عضویت خود در اتحادیه اروپا و روابطش با آمریکا شناخته ها جبرای سال
شد و عمدتا به عنوان پلی میان این دو دیده شده بود اما خروس بریتانیا از اتحادیه اروپا معادال  می

 را عوض کرد.
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 جهانی بازی کند.حاال دولت بریتانیا در پی آن است که این کشور نقش متفاوتی را در معادال  
ه بآرا  است که -هند سیاست جدید بریتانیا در پی تقویت تهار ، امنیت و دی لماسی در منطقه

سرعت در حال رشد اقتصادیست و در عین حال در پی تغییرشکل روابطش با بزرگترین بازیگر 
 آسیایی؛ بنا  چین که دومین قدر  بزرگ اقتصادی جهان است.

اروپا -گاه اصلی دفاعی و امنیتی در منطقه آتینتیکتو را کماکان به عنوان تکیهدر حالیکه بریتانیا نا
بیند ولی این کشور در کنار متحدانش خواهان شکل دهی یک نظم بازتر جهانی است که در می

 ها بتوانند ورشد کنندو.آن دموکراسی
در اختیار خود برای تبیین های جدید از تمامی ابزارهای های جدید بریتانیا وقدر بر اساس سیاست

المللی را که برآمده از جنگ کنند؛ در بعضی موارد سیستم باز و لیبرال بیننظم جهانی استفاده می
 کنند.وسرد است، تضعیف می

 'خالء مالی'
الملل در حالیست که بوریس جانسون، های جدید بریتانیا در عرصه دفاعی و بینانتشار سیاست

میلیارد پوند افزایش  ۱۶.۵نخست وزیر این کشور بودجه دفاعی این کشور ظرف چهار سال آینده 
 داده است.

ه گزاری در امکان سرمای آقای جانسون این موضوع را چند ماه پیش اعی  کرد و گفت که این بودجه
نهادی فراهم می کند که در حوزه هوش مصنوعی فعالیت دارد و همچنین یک وفرماندهی فضاییو 

به فضا بفرستد. عیوه بر این، بودجه اعی  شده  ۲۰۲۲که می تواند اولین موشک بریتانیا را تا سال 
اد ونیروهای ملی به یک کریودور سایبری در شمال انگلستان اجازه فعالیت خواهد داد که شامل ست

 سایبریو خواهد بود.
گروهی از نمایندگان پارلمان بریتانیا اما هشدار داده اند که این بودجه اضافه ممکن است صرف پر 
کردن خیء مالی در ادارا  مربوط شود، به ویژه با توجه به این موضوع که وزار  دفاع این کشور با 

میلیون پوند دیگر  ۲۰روبه روست. به گفته این نمایندگان  میلیارد پوند ۱۷کمبود بالقوه بودجه معادل 
وزار  دفاع بریتانیا گفته  که ارتش درخواست کرده بود در بودجه اعی  شده تأمین نشده است.

 .است که منابع مالی تازه، وثبا  مالی را برخواهد گرداند
 

 میلیارد یورو به اقتصاد آلمان ۵۰کرونا در سه ماه 

 ضرر زده است

اقتصتتاد آلمتتان تنهتتا در ستته ماهتته اول ستتال بتته گتتزارش دویچتته ولتته فارستتی 

میلیتتارد یتتورو در پتتی پانتتدمی کرونتتا ضتترر دیتتده استتت. گفتتته  ۵۰حتتدود  ۲۰۲۱

ورشکستتتتت شتتتتده و تنهتتتتا در ظتتتتاهر هتتتتزاران شتتتترکت شتتتتود در واقتتتتع می

  .دهندهمچنان به فعالیت خود ادامه می

هنگفتتتتی بتتته اقتصتتتاد آلمتتتان وارد کتتترده هتتتای متتترتبط بتتتا پانتتتدمی کرونتتتا زیتتتان تعطیلی

 .است
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روزنامتته وبیلتتد آ  زونتتتاگو بتتا استتتناد بتته گتتزارش بنیتتاد اقتصتتادی آلمتتان در کلتتن، گفتتته 

بتتالغ  میلیتتارد یتتورو ۵۰بتتر حتتدود  استتت کتته زیتتان اقتصتتادی در ستته ماهتته اول ستتال جتتاری

از میلیتتتارد یتتتورو  ۲۵۰شتتتود. بنتتتا بتتتر ایتتتن گتتتزارش اقتصتتتاد آلمتتتان مهموعتتتا حتتتدود می

 .پاندمی کرونا زیان دیده است

میشتتا ل هتتوتر، متتدیر بنیتتاد اقتصتتادی آلمتتان بتته نشتتریه بیلتتد آ  زونتتتاگ گفتتته استتت: 

 «.سابقه برای اقتصاد آلمان استای سنگین و بیبحران کرونا ضربه»

بتتا ایتتن کتته در متتواردی بتتا تتتأخیر انهتتا   بتته گفتتته او پرداختتت بستتته حمتتایتی دولتتت

 .نسته است از پیامدهای خطیرتر جلوگیری کندگرفته، اما باز هم توا

 
 حراس کاالها پیش از تعطیلی نهایی

شتتترکت و بنگتتتاه تنهتتتا بتتتا حمایتتتت  ۵۰۰۰بنتتتا بتتته بتتترآورد بنیتتتاد اقتصتتتادی آلمتتتان حتتتدود 

 .حقوقی و تنها به صور  مهازی سر پا هستند

آوریتل  طبق مقرراتتی کته دولتت آلمتان بته ختاطر بحتران کرونتا وضتع نمتوده و تتا پایتان متاه

تمدیتتد شتتده استتت، شتترکت هتتا موظتتف نیستتتند کتته ورشکستتتگی و نتتاتوانی متتالی 

 .درنگ اعی  کنندخود را بی

 

 

 

https://www.dw.com/fa-ir/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-56867987
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 گزارش ویژه:
گزارش ویژه این شماره خبر نامه اتاق  را به موفقیت دبی در ج ب                    

گردشگران با افزایش موفقیت آمیز واکسیناسیون واین امید اختصاص داده شده است کهبه 

 احتمال سز مشقی برای برخی از دست اندر کاران باشد. 

 خبرنامه

 

 ”دبی“افزایش واکسیناسیون به موازات جذب گردشگران در 
 

سیو   شودن درهای خود به روی بدبه گزارش خبرگزاری ودویچه وله فار ی برای گ

کند. از جمله اقداماتی که در این راستتتتتا صتتتتور  گردشتتتتگران تیش زیادی می

گیرد، افزایش چشتتمگیر واکستتیناستتیون و آزمایش کرونا و همچنین برداشتتتن می

 .ها استها و رستورانها برای هتلمحدودیت
     

 
 

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%DB%8C/a-56869728
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 ۲۴دانیل هشتتلر، گزارشتتگر شتتبکه یک رادیو تلویزیون آلمان در گزارشتتی که روز یکشتتنبه، 

مارس( منتشر شد به برنامه دبی برای گشودن درهای خود به روی گردشگران  ۱۴اسفند )

 .پرداخته است

«  هاحداکثر آزادی و حداقل محدودیت»های گوناگون، از جمله به گفته هشلر، دبی با شیوه

 .پردازددشگران میبه ج ب گر

ها باز هستتتتتند و هیچ های پرورش اندا  و موزهها، بارها، ستتتتالنها، رستتتتتورانمغازه

 .وآمد وجود نداردمحدودیتی برای رفت

حتی قرنطینه برای مسافران را هم برداشته است. تنها مهوز ورود گردشگران  دولت امارا 

 .بدا انها  داده استبه دبی، برگه آزمایش منفی است که مسافر در کشور م

های شتتتدیدی استتتت که در ستتتال هشتتتلر معتقد استتتت که این اقداما  نتیهه محدودیت

 .گ شته مییدی در امارا  متحده عربی اعمال شد و اقتصاد کشور را برای مدتی خواباند

 :به اقتصاد ضربه سنگین کاهش شمار مبتالیان،

شده بود. حدود سه هفته هیچ کس امارا  در سال گ شته مییدی برای مدتی کامی فلج 

ها به مد  سه ماه ها و رستورانهتل اجازه نداشت بدون اجازه پلیس از خانه خارس شود.

 .و مدارس به مد  شش ماه تعطیل بودند

بود و ضتتربه ستتنگینی به  ۱۹نتیهه این اقداما  کاهش چشتتمگیر شتتمار مبتییان به کووید

 .اقتصاد کشور

ست. به همین دلیل در در دبی از هر ده فرصت شغ سته ا لی، یک مورد به گردشگری واب

هایی که برای گردشگران در نظر گرفته شده بود گا  به گا  اواخر سال گ شته محدودیت

 .برداشته شد

ها تعطیل ای در رابطه با پوشش ماسک وجود دارد، موزهالبته هنوز هم مقررا  سختگیرانه

درصد ظرفیت خود  ۷۰ها اجازه دارند تا شود، اما هتلهای زنده برگزار نمیهستند و برنامه

 .توانند حداکثر هفت نفر از یک میز استفاده کنندها میمسافر ب  یرند. در رستوران

خواهیم از تابستتتان ما می»گوید: ستتعود حرب، ستتخنگوی ستتازمان جهانگردی دبی می 

به عنوان یک مکان ا باره  تا دبی دو فاده را بکنیم  من برای تعطیی  معرفی حداکثر استتتتت

 «شود

 :سفرهای ارزان

کند، قیمت ارزان و ستترویس خوب استتت. هایی که به ج ب توریستتت کمک مییکی از راه

«  گراند هایت»آورد: پرواز و دو هفته اقامت در هتل پنج ستتتتتاره دبی در این زمینه کم نمی

 !یورو ۹۲۸برای دو نفر 
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 به گفته دانیل هشلر گردشگران از روسیه، بریتانیا، عربستان سعودی و همچنین از آلمان 

 دبی با ایهاد مراکز تفریحی مدرن به یکی از کشورهای محبوب گردشگران جهان تبدیل شده است

 .برندبهره می« موقعیت استثنایی»از این 

حقوق بشتتر در این کشتتور نویستتد، این واقعیت که دموکراستتی، آزادی بیان و هشتتلر می

هیچ »شتتوند، برای برخی از مستتافران ناخوشتتایند استتت، با وجود این، شتتد  نقم میبه

 .«خواهد ل   تعطیی  را از دست بدهدکدا  آنها نمی

سیاست درهای باز دبی برای گردشگران از نظر اقتصادی سودآور است اما باعث شد که 

 .سر به فلک بکشد ۱۹بتییان به کوویدمدر اواخر سال گ شته مییدی شمار تازه

 :برنامه واکسیناسیون بلندپروازانه

ماه ماری مبتی در  به این بی هار هزار نفر  حدود چ مارا   نه در ا یانی ستتتتتال، روزا پا های 

 .رودشمار میشدند که نسبت به جمعیت ده میلیونی رقم بسیار باالیی بهمی

سیار باالبا ریسک »این باعث شد که دبی به کشوری  بندی شود. به همین دلیل رتبه« ب

تازه ما   قدا به ا لت دستتتتتت  مه دو نا یک بر ماه دستتتتتامبر  یت زد و در  حدود ای برای م

 .واکسیناسیون بلندپروازانه را آ از کرد

دوز واکسن تزریق شده است که در سطح جهانی  ۶۴نفر  ۱۰۰هر   در حال حاضر به ازای

 .تر استا یل موفقنظیر است در این زمینه تنها اسرکم

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%DB%8C/a-56869728
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به گفته دانیل هشتتتتلر در مراکز واکستتتتیناستتتتیون دبی همه چیز منظم استتتتت: ثبت نا ، 

 .مشاوره، معاینه پزشکی و حتی سرنگ

 .های مقیم دبی هم رایگان استواکسیناسیون برای خارجی 

ها، ستتانی که در هتلک ستتال رستتیده استتت.  ۴۰در حال حاضتتر نوبت به ستتاکنان باالی 

ها با مشتتتری ستتروکار دارند در اولویت هستتتند، زیرا گردشتتگران باید و کافه هارستتتوران

 .احساس امنیت بیشتری داشته باشند

تک/فایزر، ستتینوفار  و آستتترازنکا خریده های بیونامارا  مقادیر زیادی واکستتن از شتترکت

  .است

  ارا ه شود رود که به زودی پیشنهاد واکسیناسیون برای گردشگران در دبی نیزاحتمال می

 موزه لوور ابوظبی

 باپول می توان هنر را هم به بیابان کشید

ژاکنلوک مارتینز،مدیر موزه لوور پاریس ، اعتقاد دارد که هنر حد و مرز ینداردومی توان حتی آن را 

شماری  ست . موزه لوور ابوظبی  سته ا شاند.این هدف اکنون به به حقیقت پیو صحرا ک سط  به و

ارزشمندرا از موزه لوور پاریس وشماردیگری ازموزه های فرانسه امانت گرفته تا در کنار ازآثار هنری 

آثارهنرمندان وگنهینه های تاریخی از تمدن ها وادیانی که در طول تاریخ درخاود میانه شکوفاشده 

 اند به نمایش بگ اردو
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