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 سخن ماه:

 

 

 نقدی رر طرح اصالح قانون اتاق رااریان  
 

 

صالح قانون اتاق بازرگانی،  سالمی برای ا شورای ا در اخبار آمده بود که نمایندگان محترم مجلس 

صنننای ، مدادن ک کونناکرزی رم وری اسننالمی ایران ک اصننالحاق ک اعحاقاق بددی آن برحی را با 

اند که رئیسه مجلس ارائه داده نماینده ت یه ک برای بررسی ک تصویب به هیاق ۵۵امضای بیش از 

  ت.های مربوب ارراع شده اسکمیسیون برای بررسی به

هایی است که باید به فوریت بازنگری ک اصالح شود، به هر رکی، اینکه قانون اتاق مملو از کاستی

سنننا   ۷۱کن تدارف با سنننابعه یلمی، کاری ک کیژه اینجانب که بدکس بهرسننند بر هی نظر نمیبه

از آشننناترین کارشننناسننان با فلسنن ه « های اقتصننادی اتاق ایرانمرکز تحعیعاق ک بررسننی»اداره 

 های بازرگانی می باشم پوشیده باشد. کرودی، کظی ه ک ساختار اتاق

ا ر ک مغایر بنویس قانونی ابتبرح پیونننن ادی بیش از آنکه اصنننالح قانون راری باشننند، در ک  پیش

های بازرگانی ک قانون راری اتاق بازرگانی کصننننای  ک مدادن ایران اسنننت که فلسننن ه کرودی اتاق

بلبد. برای نمونه، با مرکر گذرای معدمه پرداختن به آن فرصننننت کافی ک مناسننننب دیگری را می

ص  برح، مالحظه می ون ادی به )دالی  توری ی( ک ا حکم دانش شود که از آغاز تا پایان برح پی

 یدانم بمورب گسنننترش فسننناد اسنننت. از این رک، الزم می افزکن براین اداری، غیرقاب  پذیرش ک

تردید بدکن توره به فلسنن ه کرودی، کظایو ک سنناختار کنندگان آن بیتدارف یادآکر شننوم که ت یه

ر صننورق تصننویب ک به دکر از هرگونه تردید د اند های بازرگانی به ت یه این برح مبادرق کرزیدهاتاق

های بازرگانی های حاکم بر اتاق ایران که در کاق  دبیرخانه اتاقتن ا گرهی از کار ک کاسننننتینه

کنندگان های اقتصادی است گووده نخواهد شد، بلکه با برداشت ت یهسراسر کوور ک توک 

ره امور های بازرگانی چنان مسننائ  ک موننکالتی در ادابرح مورد اشنناره از فلسنن ه کرودی اتاق

سادگی میسر مدق ک بهکه رهایی از تاعی فاسدهای آن در کوتاه کردبازرگانی کوور ایجاد خواهد 

 .نخواهد شد
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نظر های مربوب باید اصننننالح ک بربرف شننننود، بههای قانون راری ک اصننننالحیهاما اینکه کاسننننتی

 .مدارضی داشته باشد پن ان یارسدنمی

های قانون اصننالح کاسننتی مربوب،های ای محترم کمیسننیونکند ایضننرک، ضننرکرق ایجام میاز این

 .برح فدلی کنند  راری را که بیش از تدداد انگوتان دست نیست رایگزین

 :برای نمونه برخی موارد که باید مورد اصالح قرار گیرند یبارتند از

با  ربط بودن کوننناکرزیکوننناکرزی از ینوان اتاق که رکشنننن نیسنننت با توره به بی کاژهحذف   -

 ینوان اتاق اضافه شده است؟های اتاق، به کدام دعی  بهفداعیت

منظور ایتالی های سننراسننر کوننور بهنمایندگان درحد رکسننای اتاقکاهش تدداد ایضننای هیاق -

 .های مربوبهیاق نمایندگان ک کاهش هزینه

ق ایجاد شننده حذف تمام مواردی که بدکن توره به کظایو اصننلی دکگانه اتاق در زیرمجمویه اتا -

 .است

های مغایر های موترک با ایجاد شرایط سنجیده تاسیس ک انحال  اتاقمحدکد کردن تدداد اتاق -

 .ک غیرضرکر

 .های حم  برکارقکردن کارق بازرگانی با کارق یضویت ک حذف تمام پرداخترایگزین -

آن ا از رمله کظایو اتاق های اقتصادی )که ایجاد های موترک ک توک رایگزین کردن ثبت اتاق -

 .در اتاق از سازمان ثبت شرکت ها است(

 حذف حضور نمایندگان دکعت در اتاق ت ران -

 کمنغ رسانه یی کردن آن. برگزاری انتخاباق اتاق کفق قانون تجارق -

سننازی ک غیرقاب  ت سننیر تدکین کردن موارد مندر  در قانون، زیرا پی یده کردن کم ک کیو شنن اف -

 .یاعی نظارق بر اتاق فسادبرانگیز استیضویت، مناصب، تدداد ک ایضای شورایشرایط 

پذیرش این کاقدیت که اتاق، کانون کارفرمایان تجاری ک صننننندتی کوننننور اسننننت ک بنابراین باید  -

ابمینان داشت که پی یده کردن هرگونه امری از امور اتاق از شرایط یضویت گرفته تا حضور در هر 

 ،ک...ایجاد فساد خواهد بود برای کننده زمینهاهمفر ازآن مراتبی

تایید برح پیونننن ادی، مونننارکت در تخریب  بدکن هرگونه تردید، ک پایان سنننخن اینکه با ابمینان،

 .ثبت کبه را خواهد ماند.اقتصاد کوور 

                                                *  * * 
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 اخبار کوتاه اتاق ها

 اخبارکوتاه اق صادی ایران  انگلیس و جهان                                    

 انگلیس اخبار کوتاه اتاق ایران و

 

 رریزاری جلسه های ماهانه اتاق

در فرکردین ماه سا  راری باکرود دائر بودن دبیرخانه اتاق در رکزهای غیز تدطی  رسمی ک به بور 

از هیاق مدیره گرفته تا کمیسیون های تخصصی کاررایی نه  از رلسه ها، تمام کقت ، هی  یک

دعی  برگزارنودن رلسه های مذنیز کمابیش حضوری کنه به صورق رازی توکی  کبرگزارنود.

 ناشی از تدطیالق نورکزی، کرکنا کدرس ربودن بیوتر ایضاء ینوان شده است.

افزکن بر رلسه های درسا  راری براساس برنامه تدکینی دبیرخانه اتاق،اما الزم به ذکراست که 

آغاز کار خواهند که کال از اردیب وت ماه هیاق مدیره اتاق ک کمیسیون های تخصصی ماهانه 

،رلسه سه ماهه ک موترک رکسای کمیسیون ها با رئیس اتاق ک هم نین رلسه سه ماهه کرد

  د.خواهدشاردی ب وت ماه برگزار  از کموترک دبیران کمیسیون ها با رئیس اتاق

 تجارت را ایرانرریزاری ورینار 

فوریه   32در تاریخ  تجارق با ایرانبه گزارش دبیرخانه اتاق بازرگانی  ایران کانگلیس ، کبینار بنا

درهمکاری اتاق بازرگانی بریتانیا ک ایران درعندن، بخش بازرگانی بین  ۷211اس ند  ۵برابربا 323۷

ت ران، ک اتاق بازرگانی ایران ک انگلیس ک بخش اقتصادی  درس ارق انگلیس در DITاعمللی بریتانیا 

ت ران با سخنان  ۷0:22به کقت عندن، برابر با ۷2:22اعی  ۷2:22س ارق ایران درعندن راس سایت 

عرد المونت نمایند نخست کزیر انگلیس دراموربازرگانی با ایران ک رئیس اتاق بازرگانی بریتانیا کایران 

 ری این کبینار به مدق دکسایت به بو  انجامید  .آغاز به کارکرد.ابرگزا

ن راز داخ  کخار   برگزارشد افزکن بر عرد المونت که  ۷21حضور سخنرانان انگلیسی این کبینار که با

وسده رکابط بازر گانی با ایران تدربار ه اشتیاق دکعت انگلیس به  در کاق  پیام رسان دکعت انگلیس

ر دک س یر پیوین انگلیس ی ارد داعتون" مداکن عرد المونت "سر ر بود با سخنانان د  گرم کننده

به ترتیب یبارق بودند از خانم دکتر  . سخنران های ایرانی این کبینارت ران در این باره ادامه یافت

ه ت صی  کضدیت مورود درصندت دارک، که ب مدیریام  شرکت دارکئی سیناژن هاعه حامدی فر،

این زمینه را برشمردند . آقای صادق سمیدی رئیس هیاق مدیر  ی کوور درنیازها ، امکاناق کتجارق
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ک  ط تاریخی ایرانبانیز با تکیه بر رک بازرسی بین اعمللی بلیوان ک مدیریام  انتواراق کتابسرا،

 انگلیس ک مداهده های تاریخی ایران از گذشته های دکر تا بررام بیاناتی ایراد کرد.

نایب رئیس ک دبیر کمیسیون ن ت ک گاز ک پترکشیمی اتاق ایران ک  آقای م ندس م دی نورکزی،

انگلیس نیز در سخنرانی خود با ارائه اسالیدهائی به مدرفی کمیسیون ، اهداف ک فداعیت های آن، 

گذرای بخش ن ت ک گاز در ایران،  تاریخ ه همکاری شرکت های ایرانی ک بریتانیائی، به مرکر

 .د در این بخش پرداختپتانسیل ا ک چاعش های مورو

آقای حمیدرضا صاعحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنای ، مدادن ک کواکرزی ایران در 

 بخش انرژی های پایدار بیاناتی ایراد کرد. 

   Gary Bishop پ ا، ک َگری بیو(instex) ارشد اینستکس مدیرStephen Fallon)  ) اعوناستیِون ف 

 زمینه مسائ  ماعی ایراد کردند  راز انگلیس بیاناق درخور تور ی د سپه کمدیر ارشد یملیاتی بان

مایک  بَردعی رئیس تازه کارد بخش  ک دار مدرفی کردآیندهالمونت بازار ایران را بازاری  عرد ،پایان رد

 .را به پایان برد هاعمل  س ارق انگلیس با سخنانی رلسبازرگانی بین

رضا دهعان، مداکن امور م ندسی ک توسده شرکت ملی ن ت ایران، که  قرار بود ببق توافق  آقای

 در بخش ن ت ک گاز این کبینار سخنانی ایراد کنند، حضور نیافتند.

 

  را را رئیس اتاق ایرانشهای مسای اتاقؤرریزاری جلسه ر

 اعمل  اتاقمداکنت امور بینبه گزارش دبیرخانه اتاق ایران ک انگلیس، بر اساس پیون اد 

های موترک فرکردین ماه سا  راری، رلسه رؤسای اتاق 2۷شنبه ایران، صبح رکز سه

قایان م ندس شافدی، رئیس اتاق ایران، ک دکتر آبازرگانی به صورق مجازی، ک با حضور 

 اعمل  اتاق ایران، توکی  ک برگزار گردید. کرباسی، مداکن امور بین

 به رک حضور داشتند ک هر کدام بناهای موتبیش از نیمی از رؤسای اتاق در این کبینار

 نظراق خود بیاناتی ایراد کردند. 

رلسه ضمنا توافق شد رلسه رؤسای اتاق های موترک همه  ماهه توکی  ک برگزار شود.

  .کبینار با سخنان رئیس اتاق ایران پایان یافت
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 و خوراا دام وطیور ی کشاورایآوریها تدارا رریزاری ورینار فن

 اتاق  درهمکاری باک ایران در عندن  اتاق بازرگانی انگلیسبه گزارش دبیرخانه اتاق، 

بخش بازرگانی بین اعمل  س ارق بریتانیا در ت ران ک بخش  ،بازرگانی ایران ک انگلیس

به زبان  برگزاری کبیناری اقتصادی س ارق رم وری اسالمی ایران در عندن درتدارک

در ه ته پایانی اردیب وت در زمینه فن آکری کواکرزی ک خوراک دام ک بیور  یانگلیس

نماینده کیژه  شد. این کبینار با سخنرانی عُرد المونت،می بابرگزار ماه سا  راری 

رئیس اتاق انگلیس ک ایران آغاز ک پایان  نخست کزیر انگلیس در امور بازرگانی با ایران ک

باره موارد درپی موارکت سخنرانانی از ایران ک بریتانیا در خواهد یافت. در این کبینار 

، از رمله: های دام ک بیورکواکرزی ک مراقبتهای تجارق فن آکری خوهند داشت:

خوراک دام ک (، بریتانیا ک مورود در ایران )کضدیت دام ک بیور نگاهی کلی به بخش

 صادراتی برای توعیداق کواکرزیهای توصیه(، بریتانیا ک مورود در ایران )کضدیت بیور

، ک های کارداتی برای توعیداق گیاهی ک حیوانیها، قوانین ک محدکدیتتدرفه –ایران 

 .پرسش ک پاسخ

 کوتاه اق صادی ایران  اخبار

 

 تجارت خارج  ایران و انگلیس

 در 

 1911ماه اول سال  11

 

ماه اک  سا   ۷۷ایران، در ابالیاق منتوره از سوی گمرک رم وری اسالمی  ک اساس آمار بر

تن ک  کارداق  229۷۱132تن از  3122222کارداق مستعیم ایران از بریتانیا از نظر کزنی باعغ بر ۷211

دالر، به نرخ  102،۱22،۷۵۷ریا  برابر با  21،۵۷2،19۷،12۵،۷12کوور، ک از نظر ارزش، 

سی کپنجِم ک  ارزش کارداق  ریا  به ازای هر دالر بوده است، که از نظر ارزشی، یک 03222رسمی

اهم اقالم یمده کارداتی کوور از بریتانیا در این  کوور در دکره مورد گزارش را شام  بوده است.
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دکره شام  ذرق دامی، گندم، رو، کنجاعه، رکغن آفتابگردان، کیتامین، روره یکرکزه، کرق یایق 

 پلی اتیلنی، دارک ک مدرف های توخیص بیماری بوده است.

ماه مورد گزارش  ۷۷ساس آمار ک ابالیاق مورد اشاره در باال، حجم ک  صادراق ایران به بریتانیا در برا

درصد از ک  صادراق کوور، ک از نظر ارزش )ریاعی ک  % 221/2تن یا  1،۷۱۷از نظر کزنی باعغ بر 

هزار  3۷سط دالر به نرخ متو ۷۷،۷19،۷۵0ریا  برابر با حدکد  3،213،۵۱۷،۱12،2۵1ارزی( باعغ بر 

 تومان به ازای هر دالر بوده است.

اقالم صادراتی کوور در این دکره به بریتانیا یبارق بوده است از: کو پوش، کسای  ارتوپدی،  یمده 

 ایضای مصنویی بدن،ماشین آالق نانواییوشیر بخاری گازی.کومش.،خرما، خاکیار 

ی ایران ک بریتانیا در سا  گذشته با کرود با توره به مراتب مذکور مالحظه می شود که رکابط تجار

تحریم ها ک موک  نع  ک انتعا  پو  ک به بور کلی امور پوعی بانکی در حد ممکن رریان داشته 

است، هرچند این رابطه هم نان به صورق سرسام آکر از نظر تراز بازرگانی به سود بریتانیا ک زیان 

 ایران بوده است.

درپی، نوان دهنده حجم کمی، ریاعی ک دالری بازرگانی خارری ( 3ِ( ک )۷ردک  های شماره )

 می باشد. ۷211ماه اک  سا   ۷۷کوور ک س م ایران ک بریتانیا از آن در 

 

 (۷ردک  شماره )

 ۷211ماه اک  سا   ۷۷کارداق ایران در 

 ک  کارداق کوور کارداق از بریتانیا کاحد

نسبت کارداق از 

بریتانیا به ک  

 کارداق کوور

کزن 

 )کیلوگرم(
3،122،223،9۱۷ 22،9۷۱،132،۱2۱ 0/9 % 

ارزش 

 )ریا (
21،۵۷2،19۷،12۵،۷12 ۷،00۷،1۱1،222،132،2۵2 ۱/3 % 

ارزش 

 )دالر(
102،۱22،۷۵۷ 20،232،۵۷۵،311 ۱/3 % 
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 (3ردک  شماره )

 ۷211ماه اک  سا   ۷۷صادراق ایران در 

 ک  صادراق کوور صادراق به بریتانیا کاحد

صادراق به نسبت 

بریتانیا به ک  صادراق 

 کوور

کزن 

 )کیلوگرم(
1،۷۱۷،319 ۷22،291،۱۷۱،۷31 221/2 % 

ارزش 

 )ریا (
3،213،۵۱۷،۱12،2۵1 1،۵0۱،22۷،120،110،۵۷2 20/2 % 

ارزش 

 )دالر(
۷۷،۷19،۷۵0 2۷،۷1۱،922،۷۷۱ 20/2 % 

 
     

 جایگاه ایران در اق صاد جهان کجاسط؟

  

های ایران،  ع  از برگزاری  به ن فارسننننی  عه   رهبر رم وری اسننننالمی رکز به گزارش دکی ه ک

فرکردین از ارائه آمار اقتصادی اشتباه درباره قرار داشتن ایران در رایگاه هجدهمین اقتصاد بزرگ 3۵

 ر ان یذرخواهی کرد.

صاد بزرگ ر ان است، مین اقت-۷9گوید در سخنرانی نورکزی گ ته است ایران ای میآقای خامنه 

 .سا  پیش ک اشتباه است ۵اند که این آمار مربوب به اما بددا به کی تذکر داده

 اما ایران کاقدا در چه رتبه ر انی از عحاظ بزرگی اقتصاد )توعید ناخاعص داخلی( قرار دارد؟
 

را در میان  31رایگاه  32۷9دهد ایران در سننا  آخرین برآکرد بانک ر انی نوننان می 

دهد در اعمللی پو  نوننان میبزرگترین اقتصننادهای ر انی داشننته ک برآکرد صننندکق بین

 .را در میان بزرگترین اقتصادهای دنیا داشته است 30سا  گذشته میالدی، ایران رایگاه 

 

 .مت ای راری ک بر پایه دالر آمریکا بوده استاین برآکردها بر اساس قی

توعید ناخاعص داخلی یبارق از ارزش سنننناالنه ک  کاالهای توعید شننننده یا خدماق در یک 

 .کوور است

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-57215559
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-57215559
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-57215559
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-57215559
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شماری بود که رشد اقتصادی اعبته سا  گذشته میالدی، ایران در میان چند کوور انگوت

سا   ضدیت را برای  شت ک اگر ک سی کنیم، رای 32۷1دا تر خواهد بود. بر گاه ایران ناز برر

 ۷.۵اعمللی پو  رشنند اقتصننادی ایران در سننا  گذشننته م بت اسنناس برآکرد صننندکق بین

بینی کرده بود رشننند اعمللی در پاییز پارسنننا  پیشدرصننند بوده اسنننت. اعبته این ن اد بین

 33درصنند باشنند، اما در گزارش ردید خود که  ۵اقتصننادی ایران برای همین سننا  من ی 

 .درصد داشته است ۷.۵گوید ایران رشد م بت فرکردین امسا  منتور شد، می

اعمللی پو  دیدگاهی خوشننبینانه نسننبت به اقتصنناد کوننورها دارد ک مدموال صننندکق بین

گیرد. در گزارش ردید این ن اد بخش یمده آمارهای خود را نیز مسننننتعیما از دکعت ا می

ه بخوی از مناب  ارزیابی رشد اقتصادی کوورها، اعمللی صراحتا اشاره کرده است کبین

 .آمارهای رسمی خود کوورها بوده است

ماهه ابتدایی  1درصدی اقتصاد کوور در  3.3بانک مرکزی رم وری اسالمی مدیی رشد 

 .سا  گذشته خورشیدی شده است

ی اما بانک ر انی ژانویه امسا  گزارش ردید از اقتصاد ر انی منتور کرد ک رشد اقتصاد

گوید اقتصنناد درصنند ارزیابی کرده اسننت. این گزارش می 2.۱ایران برای پارسننا  را من ی 

درصنند کوچکتر  ۷1.۵ایران بی سننه سننا  گذشننته همواره رشنند من ی داشننته ک مجمویا 

صندکق بین ست.  ساع ای اعمللی پو  نیز میشده ا صاد ایران در   32۷1ک  32۷9گوید اقت

درصد رشد داشته ک امسا  نیز رشد  ۷.۵اما پارسا   درصد کوچکتر شده، ۷2کال نزدیک 

 .درصدی خواهد داشت 3.۵

صندکق بین ساس برآکرد  سا  به هر تعدیر، بر ا اعمللی پو ، توعید ناخاعص داخلی ایران در 

 .میلیون دالر بوده است ۱22میلیارد ک  12۵گذشته میالدی بر اساس قیمت ای راری، 

شنناره کنیم که اقتصنناد ایران ک کره رنوبی در ابتدای در معام معایسننه شنناید بد نباشنند ا

میلیارد دالر بود. اقتصننناد ایران در  1۵انعالم رم وری اسنننالمی در یک سنننطح ک به ارزش 

صاد  09۱اعمللی به ک قب  از تحریم ای بین 32۷2سا   سید، در حاعی که اقت میلیارد دالر ر

ه رنوبی تعریبا سه برابر اقتصاد ایران کره رنوبی دک برابر این رقم شد ک پارسا  اقتصاد کر

 .شد

ناخا خ داخل  نه تو ید  نکته دیگر اینکه، رمدیت ایران نیز بی چ ار دهه :ستتتترا

میلیون ن ر رسیده است ک ایران بیش از یک درصد رمدیت  92میلیون ن ر به  21گذشته از 

 .ر ان را در خود رای داده است

سرانه توعید ناخاعص داخلی نگاه کنیم، ایران در رایگاه  ر ان قرار دارد. تن ا  ۱۱اگر از عحاظ 

کوننورهای فعیر آفریعایی ک چند کوننور انگوننت شننمار دیگر از آمریکا رنوبی، پاکسننتان، 
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افغانستان، یراق ک غیره از عحاظ سرانه توعید ناخاعص داخلی در کضدیت بدتری نسبت به 

 .اندتهایران قرار گرف

 ۷2اعمللی پو ، سننرانه توعید ناخاعص داخلی ایران پارسننا  بر اسنناس برآکرد صننندکق بین

هزار دالر، در رکسننننیه  22هزار دالر بود، در حاعی که این رقم برای نمونه در ترکیه بیش از 

هزار  ۵1هزار دالر، در اماراق  0۷هزار دالر، در کویت  0۱هزار دالر، در یربسننننتان  39نزدیک 

 .هزار دالر بود 12الر ک در قطر باالی د

حتی در کوورهای نسبتا فعیر شما  ایران، مانند ترکمنستان، آذربایجان ک ارمنستان، باز 

 .هم سرانه توعید ناخاعص داخلی بیوتر از ایران است

ای بین ترکیه ک ایران داشته باشیم، چرا که هم همسایه هستند شاید بد نباشد معایسه

دهد که چ ار اعمللی پو  نوننان میونناب ی دارند. آمارهای صننندکق بینک هم رمدیت م

هزار دالر ک دک برابر ترکیه بود؛  1دهه پیش، سرانه توعید ناخاعص داخلی ایران کمی بیش از 

 .هزار دالر ک حدکد یک سوم ترکیه است ۷2توعید ناخاعص داخلی ایران اکنون سرانه

گوید اعمللی پو  در گزارش ردید خود میصندکق بین:نکات مهم در یزارش صندوق

میلیارد دالر  0ذخایر ارزی قاب  دسننترس رم وری اسننالمی در سننا  گذشننته میالدی به 

 .درصد از ک  ذخایر ارزی کوور )مسدکد شده ک آزاد( است ۷2سعوب کرده که برابر 

که  بدین ترتیب ک  ذخایر ارزی کوننور چه آن ایی که در خار  مسنندکد شننده ک چه ذخایری

میلیارد دالر بوده است. این رقم در سا   02در دسترس رم وری اسالمی است، پارسا  

 .میلیون دالر بود ۵22میلیارد ک  ۷32حدکد  32۷9

میلیارد دالر از ک  ذخایر ارزی کوننننور بی دک سننننا  از بین رفته  92بدین ترتیب بیش از 

بازار ر ت  به  یا ، اسننننت. ایران از ذخایر ارزی خود برای تزریق  ح ظ مصنننننویی ارزش ر

 .کندهم نین کارداق کاال است اده می

تواند برای کارداق کاالهای انساندکستانه ایران از ذخایر ارزی مسدکد شده خود در خار  می

از همان کوننورها اسننت اده کند؛ کما اینکه بی دک سننا  گذشننته همین کار را در اتحادیه 

کارداق از اتحادیه ارکپا داشته، در حاعی که صادراتش  میلیارد یورک 9ارکپا کرده ک کال بیش از 

 .میلیارد یورک بود ۷.0مجمویا  3232ک  32۷1به این اتحادیه بی ساع ای 

بدین ترتیب ایران از ذخایر ارزی مسنندکد شننده خود در ارکپا برای کارداق کاال اسننت اده کرده 

 .است

ز رمله چین، هند، اتحادیه ارکپا، کره پارسا  تراز تجاری ایران تعریبا با همه شرکای اصلی ا

رنوبی، ژاپن، اماراق، ترکیه ک رکسننیه من ی شننده بود ک رم وری اسننالمی از ذخایر ارزی 

 .مسدکد شده خود از این کوورها برای کارداق کاال است اده کرده است
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گوید ک  صننننادراق ن تی، غیرن تی ک خدماق ایران در سننننا  اعمللی پو  میصننننندکق بین

میلیارد دالر بود. این در  ۱2حدکد  32۷1میلیارد دالر ک در سنننا   19میالدی حدکد  گذشنننته

 ۷22ک قب  از تحریم ای آمریکا بیش از  32۷9حاعی اسنت که ک  صنادراق کونور در سنا  

میلیارد دالر از  19میلیارد دالر بود. به یبارتی تن ا بی دک سننننا  گذشننننته ایران مجمویا 

 .ه استصادراق خود را از دست داد

گوید برای اکعین بار، تراز تجارق خارری ایران من ی اعمللی پو  میاز برفی صننننندکق بین

 .میلیارد دالر بود ۱2شده است. پارسا  کارداق ایران نزدیک 

به  3232گوید بدهی خاعص دکعت ایران در سننننا  اعمللی پو  میهم نین صننننندکق بین

در حاعی که این رقم در دکران قب  از تحری ا  درصد از ک  اقتصاد کوور رسیده، 2۵.۱مداد  

 .درصد بود ۵کمی بیش از 

 

و ه دهنده نظر دویچهمبا   من شتتتر شتتتده در صتتتاهه ادیدیاها ا زاما رااتا  *

 .فارس  نیسط

 

 درصد رسید ۰1ایران ره اورانیوم 

 
بننا ای ایننران بننه محصننو  اکرانیننوم رئننیس سننازمان انننرژی اتمننی تایینند کننرد دانوننمندان هسننته

ای بررننام از حننق اند. رم ننوری اسننالمی امننا ببننق توافننق هسننتهدرصنند رسننیده 12غنننای 

 .سازی چ اردرصدی برخوردار استغنی
    

یلننی اکبننر صنناعحی، رئننیس سننازمان 

 3۱اننننرژی اتمنننی اینننران رکز رمدنننه 

آکریننن ( بنننه خبرگنننزاری  ۷1فنننرکدین )

 12سننازی تسنننیم گ تننه اسننت غنی

درصننندی هنننم اکننننون در تاسیسننناق 

ای شنن ید احمنندی رکشننن در هسننته

 .رریان است

چ ارشننننبه »صننناعحی اضنننافه کنننرد: 

درصنند را دادیننم  12اننندازی دسننتور راه
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درصننند را گنننرفتیم. محصنننوعی کنننه  12دقیعنننه بامنننداد امنننرکز )رمدنننه( محصنننو   02ک 

 «.گرم در سایت است 1حدکد  گیریممی االن

ی ایننالم کننرد کننه دک رکز پننس از حملننه بننه تاسیسنناق اتمننی نطنننز، رم ننوری اسننالم

کننند. ایننن اقنندام در حعیعننت یننک گننام پننیش درصنندی اکرانیننوم را آغنناز می12سننازی غنی

 .ای استدرصدی است که الزمه ساختن سالح هسته12سازی از غنی

فننرکردین  3۵حسننن رکحننانی رئننیس رم ننور در رلسننه هیننوق دکعننت در رکز چ ارشنننبه 

در قبننا  حادثننه نطنننز خواننند  وننیدرصنندی اکرانیننوم را اقنندامی کاکن12سننازی آغنناز غنی

در نطننننز فدنننا  خنننواهیم کنننرد ینننا  IR6 ایمبینیننند یننننوان کنننردهاینکنننه می»ک گ نننت: 

 «.های شماستدرصد خواهیم رساند این پاسخ خباثت12سازی را به غنی

ای بنننه رافائننن  گرکسنننی، مننندیرک  آژاننننس یبننناس یراق نننی هنننم بنننا ارسنننا  نامنننه

درصنندی را آغنناز 12 سننازید کننه ایننران غنیاعمللننی انننرژی اتمننی ایننالم کننرده بننوبین

 .کندمی

امنننا محمننندباقر قاعیبننناف، رئنننیس :ستتتاای را تبریتتت  یاتتتطقا یبتتتام امهجتتتزها  ن 

درصننندی گنننوی سنننبعت را از 12سنننازی مجلنننس اینننران در اینننالم خبنننر ینننا "منننژده" غنی

 .همه سیاستمداران ایرانی ربود

دانوننمندان ایننن کوننور توانسننتند قاعیبنناف بننا انتوننار پیننامی در تننوییتر ایننالم کننرد کننه 

درصنند دسننت یابننند. رئننیس مجلننس ایننران نوشننت، بننا 12بننه محصننو  اکرانیننوم بننا غنننای 

شنننننب گذشنننننته "دانونننننمندان رنننننوان ک خنننننداباکر کنننننند نیمهافتخنننننار اینننننالم می

 .درصد دست یابند12توانستند به محصو  اکرانیوم با غنای   ایرانی"

سنننازی یم اینننران مبننننی بنننر آغننناز غنیدربننناره تصنننم: هتتتا و آمریکتتتاواکتتتنر ارویای 

 .اندها ک آمریکا قبال کاکنش نوان دادهدرصدی اکرانیوم ارکپایی12

آعمننان، فرانسننه ک بریتانیننا ترکئیکننای امضنناکننده بررننام پننیش از ایننن نسننبت بننه تصننمیم 

 درصنندی بننه صننورق رنندی ابننراز نگرانننی کننرده12سننازی ایننران مبنننی بننر افننزایش غنی

 .بودند

کوننورها رم ننوری اسننالمی بننا اکرانیننوم بسننیار غنننی شننده گننام م مننی  بننه بنناکر ایننن

  .کندای برداشته ک توافعنامه بررام را نعض میهای هستهدر ساخت سالح

سننازی چ ننار امضننا شننده غنی 32۷۵ای بررننام کننه در سننا  ببننق توافعنامننه هسننته

 .درصدی به ایران ارازه داده شده است

اقننندام اینننران در آغننناز  ایننناالق متحنننده آمریکننناآنتنننونی بلیننننکن، کزینننر امنننور خاررنننه 

درصننندی اکرانینننوم را "تحرینننک آمینننز" خوانننند ک آن را مورنننب زینننر سنننوا  12سنننازی غنی

 .رفتن ردیت رم وری اسالمی در مذاکراق کین دانست
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 سایر ایران در مسکو    

خریممیلیون واکسن روس  م  91اا خرداد تا آذر   
 

سیه اا خرید  سایر ایران در رو  91کاظم جال    

روستت  ااستتیوتنی  ویا خبر   میلیون واکستتن

سن  سط که قرارداد خرید واک داد. جال   یا ه ا

روستت  ط  مکاکرات فشتترده را دو ط روستتیه 

 اسط.نهای  شده 

     

کاظم رالعی، س یر ایران در رکسیه در ص حه توئیتری 

خود خبر داد که س ارق ایران در مسکو، با دغدغه اک  گیری دکباره شیوع کیرکس کرکنا در ایران "با 

میلیون  22با دکعت رکسیه، قرارداد خرید  تالش مضایو" موفق شده است بی مذاکراتی فورده

 کند.ن ایی  میلیون دکز( را 12کاکسن اسپوتنیک کی )

های رکسی از خرداد تا آذر بندی توافق شده کاکسنس یر ایران در مسکو گ ته است ببق زمان

 .شد به ایران ارسا  خواهند ۷022ماه 

هزار دکز به ایران تحوی   ۵32تاکنون پنج محموعه کاکسن "اسپوتنیک کی" رکسی به میزان  Aاین 

 .داده است

هایی در ایران همراه بوده کاکسننن رکسننی با حاشننیه :خریدمما اط را خرید واکستتن روستت 

 .است

یضننننو مجم  یمومی نظام  19پیش از این 

یه یان ید پزشننننکی در ب به خر بت  ای نسنننن

کاکسن "اسپونتیک کی" هودار داده ک این 

ستند.  محصو  را "غیرموره ک خطرناک" دان

ید نمکی، کزیر ب داشنننننت ایران  ما سنننند ا

یده است مخاع ان این کاکسن را افرادی نام

 .اندکه "سوار مو  اقتصادی" شده

مینو محرز، یضننو کمیته یلمی سننتاد ملی 

معابله با کرکنا هم گ ته اسننننت کاکسننننن 

رکسننننی در برخی افراد یواری شنننندیدی 

 .ایجاد کرده است

های آمریکایی ک دی ماه بدکن ارائه دالی  کارشنننناسنننانه، کاکسنننن ۷1رهبر رم وری اسنننالمی 

 .رفی کرد ک خواستار ممنوییت است اده از آن ا شدانگلیسی را ناکارآمد مد
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 میزان واکسیناسیون کرونا در ایران کم ر اا ی  درصد اسط
 

هننزار ن ننر از شنن رکندان ایننران یننک دکز کاکسننن کرکنننا دریافننت  3۵2تننا کنننون 

 ۷1انننند. همنننین موضنننوع بنننه نارضنننایتی یمنننومی دامنننن زده اسنننت. از کرده

شننده قننرار اسننت بننی ه تننه رنناری خریداریمیلیننون دکز کاکسننن کننوکاکس 

 .هزار دکز به ایران ارسا  شود ۱92
     

کینننانوش ر نننانپور، رئنننیس مرکنننز رکابنننط یمنننومی کزارق ب داشنننت اینننران در حسنننام 

کنناربری خننود در تننوییتر از ارسننا  نخسننتین محموعننه کاکسننن کننوکاکس بننه ایننران خبننر 

هننزار دکز کاکسننن  ۱22داده اسننت. اک گ تننه اسننت کننه ایننن محموعننه شننام  بننیش از 

 .آکس ورد آسترازنکا توعید شرکت "اس کی بایو" کره رنوبی است

 ۷9ر نننانپور در ادامنننه نوشنننته اسنننت کنننه قنننرار اسنننت اینننن محموعنننه رکز چ ارشننننبه 

فننرکردین بننه ایننران برسنند. دریافننت ایننن میننزان کاکسننن کرکنننا از سننوی ایننران در قینناس بننا 

همننین امننر مورننب نارضننایتی مننردم ک دیگننر کوننورهای منطعننه بسننیار ننناز  بننوده ک 

 .حتی برخی از مسئوالن رم وری اسالمی ایران شده است

رضننا رئیسننی، سننخنگوی سننتاد ملننی معابلننه بننا کرکنننا ایننالم کننرده اسننت کننه تننا یلی

 .هزار دکز کاکسن کرکنا کارد ایران شده است ۱12کنون 

هننزار  3۵2 فعننط  ایننن در حنناعی اسننت کننه بننر اسنناس آمننار رسننمی ایننالم شننده تننا کنننون

اننند. شننمار کسننانی کننه هننر دک ن ننر در ایننران دکز نخسننت کاکسننن کرکنننا را دریافننت کرده

 .هزار ن ر ایالم شده است 12اند، کمتر از دکز کاکسن کرکنا را دریافت کرده

محسننن هاشننمی، رئننیس شننورای اسننالمی شنن ر ت ننران از رملننه کسننانی اسننت کننه 

 .ا عب به ایترای گووده استنسبت به تدل  در خرید ک کارداق کاکسن کرکن

تنناخیر ک یعننب ماننندن فرایننند کاکسیناسننیون در کوننور کننه » هاشننمی گ تننه اسننت: 

تنناکنون بننه یننک درصنند هننم نرسننیده اسننت نسننبت بننه بسننیاری از کوننورهای توسننده 

یافتننه ک حتننی درحننا  توسننده بننرای افکننار یمننومی قابنن  پننذیرش نیسننت ک ایننن تنناخیر، 

اکسیناسنننیون بنننه نظنننام سنننالمت، اقتصننناد، خسننناراق بسنننیار بیونننتری از هزیننننه ک

 «.کندآموزش ک فضای یمومی رامده کارد می

میلیننون  ۷1از   رم ننوری اسننالمی ایننران منندیی اسننت کننه از سننبد کننوکاکس بننیش

تن ننا   دکز کاکسننن کرکنننا خریننداری کننرده اسننت. ایننن در حنناعی اسننت کننه از ایننن میننزان

 .به ت ران منتع  شودهزار دکز قرار است بی ه ته راری از آمستردام  ۱92
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        نمک  

کنددارتر م کا بدشکاف  موج چهارم کرونا رهبری را  صه  

 

هتتزار ناتتر یکشتت ه و وایتتر  ۰۰شتتمار قررانیتتان کرونتتا در ایتتران در آمتتار رستتم  اا متترا 

ای استتط. مستت ورن ارشتتد مشتت ول های خامنتتهیویتتد نگتتران  صتتهرهداشتتط م 

 .در تامین واکسن ناتوان هس ندهای کرونای  و کشمکر رر سر سیاسط
     

هننای قبلننی سراسننر ایننران را در برگرفتننه ک بننه تر از مو مننو  چ ننارم کرکنننا سنن مگین

ها مینننان کزینننر ب داشنننت ک دیگنننر مسنننئوالن ها ک کناینننهها ک بدننننهمنننوازاق آن مناقونننه

 .ارشد، از رمله حسن رکحانی ادامه دارد

سننتاد کرکنننای کرمانونناه بننا بیننان فننرکردین در نوسننت  3۱سنندید نمکننی رکز رمدننه 

امننا پیننک ردینندی ایجنناد شنند کننه »هننای قبلننی کرکنننا م ننار شنندند گ ننت: ایننن کننه مو 

 «.خواهم خیلی به کاعبدشکافی آن بپردازمنمی

کزیننننر ب داشننننت در ایننننن 

نوسنننننننت ک ظننننننناهرا در 

رم ننننور کنایننننه بننننه رئیس

هننننا پننننیش از گ ننننت از ماه

ییننند هوننندار داده اسنننت 

ای کننه "باینند خودمننان را بننر

ترین ک سننننننننننننننننننن مگین

ترین اپینندمی آمنناده سننخت

 ."کنیم

اک بارهننا گ تننه بننود کننه بننا 

سنننن رهای نننننورکزی بننننه 

شنندق مخنناعو اسنننت ک از 

سننتاد ملننی معابلننه بننا کرکنننا کننه بننرای ایننن سنن رها محنندکدیت ایجنناد نکننرد انتعنناد ک 

 .گالیه کرده است

ذشننته بننه مننو  تننازه پاننندمی کرکنننا از ابتنندای فننرکردین آغنناز شنند ک بننی چننند ه تننه گ

ای شننندق گرفنننت. حسنننن رکحنننانی چنننند رکز پنننیش منکنننر تننناثیر سنننابعهشنننک  بی
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سنن رهای نننورکزی در اک  گننرفتن پاننندمی در ایننران شنند ک ادیننا کننرد کننه مننو  ردینند در 

 .گیرند نیز آغاز شده استکوورهایی که نورکز را رون نمی

کزینننر ب داشنننت دربننناره یلنننت :"های رهبتتتریوایتتتر رهداشتتتط نگتتتران ا صتتته

ها رننز مدتعنندم کاکنناکی بدضننی پدیننده»کاعبدشننکافی نکننردن مننو  چ ننارم کرکنننا گ ننت: 

خورده حاصننلی ایجنناد گسسننت ک تونندید نام ربننانی ک سننوء اسننت اده دشننمنان قسننم

های رهبننری اضننافه ای بننر غصننهبننرای ایننن نظننام ک مملکننت نخواهنند داشننت ک غصننه

 «.کندمی

 
های رهبننری" دینند کرکنننا ک "غصننهنمکننی دربنناره ارتبنناب توننریح چگننونگی تونندید مننو  ر

توضننیح بیوننتری نننداد. رکز گذشننته میننان کزارق ب داشننت ک سننتاد ملننی کننه ریاسننت 
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بنننندی کرکننننایی ای نینننز بنننر سنننر رن آن را حسنننن رکحنننانی بنننر ی نننده دارد مناقونننه

 .ش رهای ایران در گرفت که فدال به ن   ستاد تمام شده است

بندی کرده که به نارنجی، زرد ک آبی تعسیم ستاد ملی کرکنا ش رهای ایران را به قرمز،

مدنای کضدیت بسیار پرخطر تا با خطر کم است. اما کزیر ب داشت به تازگی گ ته که 

 .کضدیت بسیاری از ش رها از قرمز به سوی سیاه در حا  تغییر است

اپلیکیوننننن رسننننمی کزارق :اختتتت الم رتتتتر ستتتتر شتتتتهرهای ستتتتیاه کرونتتتتای 

بنننندی ردیننندی از شننن رهای اینننران منتونننر کنننرد ب داشنننت )ماسنننک( رکز گذشنننته رن 

 ۷۱1شننن ر در کضننندیت فنننوق قرمنننز ک  9۵شننن ر در کضننندیت سنننیاه،  12کنننه مطنننابق آن 

 .ش ر در کضدیت قرمز قرار دارند

یلیرضننا رئیسننی، سننخنگوی سننتاد ملننی در یننک برنامننه تلویزیننونی ایننن اقنندام کزارق 

کرکنننننایی بننننندی ب داشننننت را نادرسننننت خواننننند ک گ ننننت ایننننن سننننتاد مبنننننای رن 

ها فرسننتاده گیری توسننط کزارق کوننور بننه اسننتانش رهاسننت ک ابالغیننه ایننن تصننمیم

 .شودمی

بننه هننر تعنندیر در حننا  حاضننر :شتتهر ایتتران در و تتهیط قرمتتز و فتترا قرمتتز 910

شنن ر  ۷09شنن ر ایننران در کضنندیت قرمننز ک فراقرمننز قننرار دارننند ک در مجمننوع اکضنناع  230

 .تر استشود کخیمه میآن از کضدیتی که بسیار پر خطر خواند

ظننناهرا بنننه دعیننن  همنننین اخنننتالف نظنننر، سنننخنگوی کزارق ب داشنننت کنننه در رکزهنننای 

کننرد بننندی شنن رها را هننم توننریح میگذشننته پننس از ارائننه آمننار رکزانننه کضنندیت رن 

 .رکز رمده از این کار خودداری کرد

ابننتال مننورد ردینند  31۷هننزار ک  3۵رکز گذشننته بننه گ تننه سننیما سنناداق الری در شننبانه

مبننتال رننان خننود را از دسننت  239در ایننران شناسننایی شننده ک  ۷1بننه بیمنناری کوکینند

 .اندداده

در حننا  حاضننر شننمار کنن  مننوارد مننرگ در میننان مبتالیننان :هتتزار قررتتان  ۰۰رتتیر اا 

هنننزار ن نننر گذشنننته ک  11در آمنننار رسنننمی کزارق ب داشنننت اینننران از منننرز  ۷1بنننه کوکیننند

تننا کنننون نزدیننک بننه چ ننار هننزار ن ننر افننزایش یافتننه  تدننداد قربانیننان از ابتنندای فننرکردین

 .است

برخنننی از ایضنننای سنننتاد ملنننی معابلنننه بنننا کرکننننا ک مسنننئوالن ارشننند کزارق ب داشنننت 

اننند آمننار کاقدننی قربانیننان کرکنننا سننه تننا چ ننار برابننر آمننار رسننمی پننیش از ایننن گ ته

منننار کم دک ک ننننیم برابنننر آهنننا را دسنننتهنننا تدنننداد کاقدنننی فوتیاسنننت. برخنننی برآکرد

 .کنندرسمی ایالم می
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یکننی دیگننر از مسننائلی کننه میننان مسننئوالن بننر سننر آن مناقوننه اسننت تننامین کاکسننن 

 .مورد نیاز برای کاکسیناسین ش رکندان در ایران است

شننود منتظننر شنننبه گ ننت بننرای معابلننه بننا شننیوع کرکنننا نمیحسننن رکحننانی رکز پنج

حینناتی اردیب وننت ک خننرداد" هننای بسننیار کاکسننن داخلننی در تابسننتان بننود ک "در ماه

 .باید در پی کارداق ک است اده از انواع کاکسن خارری باشیم

 شودنمک   را واکسن مشکل حل نم 

در تعابننن  بنننا اینننن سنننخنان، کزینننر ب داشنننت همنننان رکز در نوسنننت سنننتاد کرکننننا در 

کنننند ک بننه هرچننند برخننی در یرصننه کاکسیناسننیون ایننران خباثننت می»همنندان گ ننت: 

رکز دیگننننر بننننا پوشننننش بنننناالی  32پردازننننند امننننا تننننا یمننننومی می توننننویش اذهننننان

کاکسیناسنننیون بنننا کاکسنننن کارداتنننی ک کاکسنننن توعیننند داخننن ، رکسنننیاهی بنننرای آن نننا 

 «.خواهد ماند

بننا  سنندید نمکننی رکز رمدننه در سننخنان مت نناکتی گ تننه اسننت، ایننن بننور نیسننت کننه

ن شنننود بلکنننه م مننناکاکسنننن همنننه مونننکالق حننن  شنننود ک "کرکننننا فدنننال تمنننام نمی

 ."بوریت است

ب مننن بنننا تدننداد محننندکدی کاکسننن رکسنننی  3۷کاکسننینه کنننردن شنن رکندان در اینننران 

"اسننپوتنیک کی" آغنناز شنند. سننخنگوی سننتاد ملننی معابلننه بننا کرکنننا سننا  گذشننته ابننراز 

هننای پرخطننر کننه در اکعویننت نخسننت هسننتند تننا بینی کننرد کننه کننادر درمننان ک گرکهخننوش

 .پایان سا  کاکسینه شوند

تدداد این افراد حدکد یک :هاها و ررنامهن؛ عق  ماندن اا وعدهواکستتتتیناستتتتیو

هزار  122شود ک برای کاکسینه کردن آن ا به دک میلیون ک هزار ن ر برآکرد می 222میلیون ک 

 .دکز کاکسن نیاز است

فرکردین، به یبارق  3۱رسننانی کزارق ب داشننت تا بر پایه ایالم مرکز رکابط یمومی ک ابالع

دکز کاکسننننن در ایران تزریق شننننده  0۱2هزار ک  090یش از دک ماه، در مجموع دیگر بی ب

 .است

دهد که در های تزریق شده در دک رکز اخیر نوان میمعایسه آمار رسمی از تدداد کاکسن

 .دکز کاکسن تزریق شده است 122هزار ک  ۷1رکز گذشته در سراسر ایران حدکد شبانه

سبت رکز قب  افزا ووری مانند آعمان با این میزان به ن شته، اما در قیاس با ک یش زیادی دا

هزار دکز کاکسننن در  ۱21رمدیت موننابه بسننیار ناچیز اسننت. بی یک رکز گذشننته حدکد 

 . آعمان تزریق شد
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 وتاه اق صادی انگلیسک اخبار

 

 صادرات رری انیا

 ره

 اتهادیه ارویا ی  ماه رهد اا جدای   افزایر یافط

 

 
 GETTY IMAGESمنب  تصویر،

صادرات این کشور در ماه فوریه  -رریزیط-ی  ماه یس اا جدای  رری انیا اا اتهادیه ارویا

 ره این اتهادیه تا حدودی رهبود یاف ه اسط.

 ماه ژانویه همزمان با اکعین ماه ردایی بریتانیا بود که ارقام صادراق با کاهش همراه بود.

دهد که در ماه فوریه، صادراق کوور نوان میآمارهای منتور شده توسط مرکز ملی آمار این 

درصد رشد داشت؛ این در حاعی بود که یک ماه پیوتر ک در ماه  01بریتانیا به اتحادیه ارکپا بیش از 

درصد  03ژانویه با اررایی شدن قوانین ردید تجاری میان بریتانیا ک اتحادیه ارکپا، این رقم شاهد 

 افت بود.

 میلیارد دالر ایالم شده است ۵ریه مداد  افزایش صادراق در ماه فو
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 اخبارکوتاه اق صادی جهان

 
 

. دییلمات آمریکا را اخراج کرد 11روسیه    

 و

 ره سایر این کشور ییشنهاد ترا مسکو را داد

 

 
تنها ی  روا یس اا اعالم تهریم های جدید آمریکا علیه روسیه  مسکو در اقدام  تالف  

 آمریکای  راید خاا روسیه را ترا کنند.دییلمات  11جویانه یا ه 

های رکز پن ونبه کاشنگتن یلیه آکری ، رکسیه اگر چه معابله به م   با تحریم ۷1پاسخ رکز رمده، 

مسکو است اما رزییاق آن نمایانگر این است که کرملین قصد افزایش دادن سطح تنش را ندارد 

 ت.براز کاشنگتن در نظر گرفته اسچرا که مجازاتی هم

کار رکسیه ایالم کرد کرملین تصمیم گرفته آن بور که رکز رمده سرگئی الکرکف، کزیر خارره ک نه

دیپلماق  ۷2دیپلماق رکس از خاک آمریکا،  ۷2شرکت ک ن اد رکسی ک اخرا   23به تالفی تحریم 
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 آمریکایی را از مسکو اخرا  کند ک همزمان ت دید کرده که ممکن اس رلوی فداعیت ن ادها ک

 شوند را هم بگیرد.های غیردکعتی فدا  در رکسیه که از برف آمریکا حمایت ملی میانجمن

کند س یر آمریکا در مسکو به بور آقای الکرکف هم نین گ ته کزارق خارره رکسیه پیون اد می

 موقت به کوورش بازگردد.

 من  کرده است.معام فدلی ک سابق آمریکایی را از کرکد به خاک رکسیه  9کرمیلین هم نین 

 هایس ید دانسته، آمریکا یلت تحریمدر حاعی که مسکو تصمیم خود را کاکنوی به اقداماق کاخ

های رکسی را به حمالق سایبری گسترده اخیر که به یملیاق "سوالر کیند" ردید ک اخرا  دیپلماق

که -ین کوور رم وری اش رق یافته مرتبط دانسته ک هم نین دخاعت مسکو در انتخاباق ریاست

مربوب کرده  -دانندنعش کرملین در آن را حتمی می 32۷1ن ادهای ابالیاتی آمریکا هم ون سا  

 است.

های ردید سیگناعی به مسکو است ک رو بایدن، رئیس رم وری آمریکا رکز پنجونبه گ ت تحریم

 تر خواهد شد.دهد که مواض  کاشنگتن یلیه اقداماق آن سختبه کرملین هودار می

رسد رئیس رم وری آمریکا بام گ تگو را برای مسکو باز گذاشته، آن هم با این حا ، به نظر می

رم وری دکناعد بدد از یک دهه سردی ک تنش ردی میان دک قدرق ر انی که در دکران ریاست

آکری ( تل نی با هم  ۷2شنبه )ترامپ هم ب بودی نیافت. رو بایدن ک کالدیمیر پوتین همین سه

 و کردند.گ تگ

ا های ردید آمریکاما در معاب ، سرگئی الکرکف که به تازگی به ت ران هم س ر کرده بود گ ته تحریم

 «.آمیزندکامال غیردکستانه ک غیرمووق»یلیه مسکو 

های ماه گذشته در کاکنش به مسمومیت های یمده یلیه رکسیه پس از تحریماین دکمین دکر تحریم

معام میان رتبه ک ارشد رکسی ک  ۱عت رکسیه است که شام  تحریم اعکسی ناکاعنی، منتعد دک

گوید که نعوی در مسمومیت آعکسی ناکاعنی که بیش از دکازده ن اد آن کوور بود. رکسیه می

 اکنون در این کوور زندانی است نداشته است.

  کو یلیه منافهایی اقداماق ادیایی مسبا این حا  در کاشنگتن کسی انتظار ندارد که چنین تحریم

گران، بیوتر رنبه مصرف رکابط یمومی برای رو بایدن دارد که آمریکا را متوقو کند ک از نظر تحلی 

 .تتر اسمی خواهد نوان دهد مواض  اک در برابر کالدیمیر پوتین نسبت به دکناعد ترامپ سختگیرانه
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 کنیکوی 

 قزاقس ان ا ابای روس  را کنار م  یکارد

 

اع بنننای سنننیریلیک رکسنننی را کننننار منننی  3232قزاقسنننتان تنننا سنننا   –ایرننننا  – ت نننران

ممکننننن  گننننذارد ک بننننه اسننننت اده از اع بننننای التننننین بنننناز خواهنننند گوننننت، امننننا ایننننن اقنننندام

  .است با خطراتی فرهنگی ک ارتمایی همراه باشد

 

 
 

بننننه گننننزارش رکز دکشنننننبه ایرنننننا از آسننننیا نیننننوز ایتاعیننننا، ایننننن تصننننمیم را کزارق آمننننوزش 

فنننننرکردین اینننننالم کنننننرد. اینننننن تصنننننمیم امنننننا ریسنننننک  3۱آکریننننن  /  ۷1قزاقسنننننتان رکز 

تغییننننراق بننننزرگ در شننننرایط باسننننوادی در کوننننور ک هم نننننین ایجنننناد شننننکاف نسننننلی را 

بننننه همننننراه دارد. پننننس از فرکپاشننننی شننننورکی، رم ننننوری هننننای مختلننننو پساشننننورکی 

https://www.irna.ir/news/84300900/قزاقستان-الفبای-روسی-را-کنار-می-گذارد
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/04/19/4/164615961.jpg
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بخصننننننوس در آسننننننیای میانننننننه بسننننننیاری از بنیادهننننننای اینننننندئوعوژیک ک سیاسننننننی را از 

 .ی ارتمایی ک مدنی هم دچار فرکپاشی شددست دادند ک هم نین مدع ا

بحننننب مربننننوب بننننه اع بننننا از سنننناع ا پننننیش در قزاقسننننتان مطننننرح بننننوده ک در چوننننم انننننداز 

تکمینننن  نگننننارش زبننننان قزاقننننی بننننا اع بننننای التننننین در حننننا  آمنننناده سننننازی  3232سننننا  

 .است

ایننننن تصننننمیم خیلننننی محبننننوم نیسننننت ک بننننه ینننننوان خواسننننته نخبگننننان محسننننوم مننننی 

بننننه  32۷۱پیوننننن اد شننننده اسننننت، در سننننا   32۷3شننننود. ایننننن تغییننننر کننننه از سننننا  

 .درخواست رئیس رم ور نورسلطان نظربایو آغاز شد

هنننای زینننادی بنننا خنننود بنننه همنننراه کننننار گذاشنننتن اع بنننای رکسنننی دشنننواری هنننا ک تناقض

بنننا سنننطح آموزشنننی اک رینننت منننردم شنننرکع منننی شنننود کنننه منننی آکرد کنننه اینننن مسنننائ  

تنننا حننند زینننادی بنننه زبنننان رکسنننی ک اع بنننای رکسنننی منننرتبط اسنننت. نسننن  ردیننند نینننز از 

نسننننل ای قبلننننی رنننندا خواهنننند شنننند ک هم نننننین بننننین گرکه ننننای قننننومی کوننننور نیننننز 

 .فاصله ردید اع بایی را به فاصله های زبانی اضافه خواهد کرد

قزاقنننی حنننرف منننی زننننند بنننرای شناسنننایی آن بنننا حتنننی شننن رکندانی کنننه امنننرکز بنننا زبنننان 

اع بننننای التننننین موننننکالتی خواهننننند داشننننت زیننننرا قواینننند تل ظننننی در دک اع بننننا بسننننیار 

 مت اکق است. 

در زمننننان شننننورکی کتاب ننننای زیننننادی چنننناپ شننننده اسننننت ک کوننننورهای اسننننتعال  یافتننننه 

امکاننننناق ک تننننوان ادامننننه سیاسننننت ای انتونننناراتی را ندارننننند، بنننننابراین نسننننل ای آینننننده 

 .حکوم به خواندن کمتر ک کمتر کتام هستندم

التننننین سننننازی اع بننننا مننننی تواننننند بننننه نزدیکننننی بیوننننتر بننننه ترکیننننه ک سننننایر کوننننورهای 

همسننننایه کننننه از همننننین شننننک  نوشننننتاری اسننننت اده مننننی کنننننند منجننننر شننننود امننننا 

ایجننناد اغتوننناش )زبنننانی( بننناال اسنننت ک منننی توانننند بنننه بحنننران هوینننت ملنننی قنننزاق   خطنننر

ته هی کنننندام از کوننننورهایی کننننه نوشننننتار رکسننننی را سننننا  گذشنننن 22منجننننر شننننود. در 

 .کنار گذاشته اند مزایای کاقدی به دست نیاکرده اند

 

 



 

  

 

 

 1011 ویژه فروردین ماه 111 خبرنامه شماره

رری انیا    انگلیس  ایران ایران وهای مشتتت را رااریان  اخبار کوتاه اتاق ستتتمن ماه فهرستتتط مبا     

 جهان و یزارش ویژه

 

23 
 

 رایدن             

 ررای رریش ن ره ررجام  'ام یااات عمده' نمواهیم داد

                   تصویر،

 
 رو بایدن ک  سوگا، نخست کزیر ژاپن

 

مهلوم شود مکاکرات  یر مس قیم را ایران در یوید هنوا اود اسط که جو رایدن  م 

 ای ررجام موفق خواهد شد یا نه.احیای توافق هس ه

درصدی اکرانیوم،  12کزیر ژاپن گ ت اقدام ایران در غنی سازی بایدن در یک نوست خبری با نخست

 کند.""کمکی به این کوور نمی

سازی اکرانیوم وخص نیست، ایالم کرد غنیدر نیرکگاه نطنز که هنوز ابداد آن م ایران پس از حادثه

هایی از احتما  نعش داشتن اسرائی  در این حادثه درصد رسانده است. گزارش 12را به سطح 

 منتور شده است.

درصدی اکرانیوم در حاعی صورق گرفته که مذاکراق کمیسیون موترک بررام  12ایالم غنی سازی 

 .در کین برای احیای بررام رریان دارد
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 آمریکا روسیه را ره خاطر 'حمله سایبری' تهریم کرد

 

ی کند آقارو بایدن ماه گذشته در یک مصاحبه تلویزیونی در پاسخ به این سئوا  که آیا فکر می

 .کندپوتین "قات " است، گ ت این بور فکر می

سا  گذشته، پژکهوگران امنیت سایبری در آمریکا هک نرم افزاری به نام سوالرکیندز 

SolarWinds  ۷9222را شناسایی کردند که به مجرمان سایبری امکان ن وذ ک دسترسی به 

 داد.ای دکعتی ک خصوصی را میشبکه رایانه

های هکرها به پرکندهکارشناسان ابالیاتی مدتعدند که رکسیه یام  این حمله بوده است. 

داری ک دادگستری های خزانهدیجیتاعی چندین سازمان دکعتی ایاالق متحده از رمله کزارق

 ک چند اداره دکعتی دسترسی پیدا کردند.

EPA 

ترین" در ماه فوریه، براد اسمیت، رئیس مایکرکسافت، گ ت که این بدافزار "بزرگترین ک پی یده

 تا کنون دیده شده است.برنامه از این نوع بوده که 

دسامبر گذشته، مایک پمپئو ، کزیر امور خارره کقت آمریکا گ ت که اک مدتعد است رکسیه 

پوت این حمله قرار دارد اما افزکد که پژکهوگران آمریکایی "هنوز سرگرم کوو رزئیاق 

 دقیق این حمله هستند".

ابالیاتی رکسیه را رسماً به  با گذشت چند ماه، حاال ایاالق متحده در نظر دارد توکیالق

انجام این هک مت م کند. رکسیه هرگونه دخاعت در این یملیاق سایبری را تکذیب کرده 

 است.

https://www.bbc.com/persian/science-56758469
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 یزارش ویژه 

 
 شاره:ا

گزارش کیژه این شماره خبر نامه را با توحه به درگذشت پرنس فیلیپ ، همسر ملکه اعیزابت،          

گزارشی که بی بی سی فارسی دراین رابطه منتور  کسرنوشت درانتظارسلطنت در بریتانیا به 

ییناّ بدکن هی  گونه دخ  ک تصرفی در آن به ینوان کزارش کیژه اختصاس داده شده است ک کرده 

 .  شود ماه منتورمی

 خبرنامه 
 

 چرا ررخ  مردم رری انیا خواهان یایان سلبنط هس ند؟
  هریت اکر 
 سیبیبی 

 323۷آکری   ۷1 - ۷022فرکردین  3۱

 

 ازدکا  کردند ۷10۱ملکه اعیزابت دکم ک شاهزاده فیلیپ. آن ا در سا  

ساعه دارد ک بخش یمده مردم این کوور از آن حمایت  ۷222خاندان سلطنتی بریتانیا قدمتی 

شدن سلطنت است. ش رکند بریتانیایی یک ن ر خواهان برچیده  0کنند، با این حا  از هر می

 ها را رویا شده است.سی با برخی از این افراد صحبت کرده ک دعی  برز فکر آنبیبی
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پس از مرگ شاهزاده فیلیپ، همسر ملکه بریتانیا سران کوورهای مختلو از سراسر ر ان پیام 

 تسلیت فرستادند ک حمایت خود از خاندان سلطنتی این کوور را ایالم کردند.

کنند، همه که بسیاری از مردم بریتانیا با این خانواده یزادار احساس همدردی میاما در حاعی 

 ش رکندان این کوور با ن اد سلطنت موافق نیستند.

گویند سنت ها میشود، بیوتر آنکقتی از مردم بریتانیا در مورد سلطنت در این کوور سوا  می

ن اهمیت دارد ک برچیده شدن آن برایوان پادشاهی ک نمادگرایی خانواده سلطنتی هنوز هم برایوا

انگیز خواهد بود. اما بخش قاب  تور ی از ش رکندان این کوور هم خواهان اصالح قوانین غم

 دهند رهبر کوور توسط مردم انتخام شود.هستند ک ترریح می

ت در درصد از مردم بریتانیا با ادامه کار سلطن 12گاک در ماه گذشته، سنجی موسسه یوببق نظر

دهند کوورشان کوور موافق هستند. این در حاعی است که یک چ ارم ش رکندان ترریح می

 اند.رهبری منتخب داشته باشد ک از هر ده ن ر، یک ن ر هم در این باره مردد بوده

 

ME های فراکانی در باره آینده خانواده سلطنتی شده استهای اخیر بحبدر سا 

سا  سن را در راس خود دارد، به  10در حا  حاضر ملکه اعیزابت دکم با نظام سلطنتی بریتانیا که 

سا  است بر  ۷222های داخلی بریتانیا در قرن ه دهم، ای پنج ساعه پس از رن است نای دکره

 کند.این کوور حکمرانی می
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تصام نببق قانون اساسی بریتانیا، ملکه یا پادشاه چندین کظی ه اساسی دارد که امضای قوانین، ا

هاست. هر چند در گذر زمان بیوتر اختیاراق اک کزیر ک افتتاح دکره ردید پارعمان از رمله آننخست

 به ن ادهای دیگر ت ویض شده است.

ها زمانی اعمناف  است که بیوتر آنکوور یضو رامده موترک ۵0ملکه اعیزابت یالکه بر این، رهبر 

 مستدمره امپراتوری بریتانیا بوده اند.

 کنمگوید: "من شخصا فکر میستن رانسون، کارمند دانوگاه ک اه  ش ر دربی انگلستان میکر

ها ن ادی به را ها چیست. آنما دیگر به سلطنت نیازی نداریم. مطمئن نیستم هدف از کرود آن

 مانده از دکران استدمار ک زمانی بسیار مت اکق هستند."

ینیم به اعیزابت به سلطنت رسید، نگاهی بیندازیم میگوید: "اگر به زمانی که ملکاک هم نین می

اعمناف  هم اکضایی کامال آن موق  مدق زیادی از رن  ر انی دکم نگذشته بود ک رامده موترک

مت اکق داشت. آن موق  امپراتوری بیوتر مدنا داشت تا االن. در حا  حاضر مسئوعین حکومت را ما 

انم چرا به سلطنت نیاز داریم. از نظر تئوری همه چیز باید به دکنیم، بنابراین اصال نمیانتخام می

 تایید ملکه برسد اما در یم  اک تن ا یک معام توری اتی است که هزینه بسیار باالیی هم دارد. "

هزینه این خانواده برای  3232بنابر آمار ک ارقامی که دربار بریتانیا منتور کرده، در سا  

 میلیون دالر( بوده است.1۵/2میلیون پوند ) 11/0یا دهندگان در بریتانماعیاق

 

 گوید "سلطنت، ن ادی به را مانده از دکران استدمار است"کرستن رانسون می

این مبلغ "کمک هزینه سلطنتی" نام دارد ک در ازای کظایو رسمی ملکه ک خانواده سلطنتی به 

س رهای رسمی خانواده سلطنتی ک شود. این کمک هزینه یالکه بر این بودره ها پرداخت میآن

از رمله تدمیراق اخیر در کاخ باکینگ ام ک بازسازی کاتج  -ها های متدلق به آننگ داری از کاخ

 کند.را تامین می -فراگمور، مح  اقامت پیوین شاهزاده هری ک همسرش مگان
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ی دکر خاندان دهندگان هم نین صرف حمایت یده زیادی از ایضاگوید: " پو  ماعیاقکرستن می

شود که به دعی  اععام خود به مواغ  خاس گماشته شده ک به تامین امنیت ک سلطنتی می

گویم هی  دهند؟ من نمیها یمال چه کاری برای کوور انجام میچیزهای دیگر نیاز دارند. اما آن

مرتبط قدر به سلطنت قدر خاس است ک آندهند که اینکنند اما چه کاری انجام میکاری نمی

 است که شخص دیگری قادر به انجام آن نیست؟"

"ملکه اعیزابت برای مدتی بوالنی سلطنت کرده ک این کار را با حسن نیت انجام داده است. اک زن 

بینم ک به رسد اما من به غیر از مساعه گردشگری هی  نیازی به سلطنت نمیخوبی به نظر می

گ ام بازدید کنند حتی بدکن کرود سلطنت هم خواهند از کاخ باکیننظر من مردمی که می

 توانند به آنجا برکند. "می

 شوند کملکه ک بیوتر بستگان نزدیک اک با ینوان "ایضای شاغ  خانواده سلطنتی" شناخته می

ساالنه در بیش از دک هزار فداعیت رسمی مرتبط با سلطنت در داخ  بریتانیا ک خار  از آن 

ها تحکیم کحدق ک ثباق ملی از بریق خدماق یمومی ک خیرخواهانه آن کنند. نعشموارکت می

 است.

گوید: "ایضای خانواده سلطنتی از نظر من کارمندان دکعتی هستند که از سمی نایت می

را تغییر  توانند آناند ک نمیها با مواغ  خود به دنیا آمدهامتیازاق بسیار زیادی برخوردارند. آن

 دهند. "

 

 به استراعیا 3221اعیزابت دکم در رریان س ر سا  ملکه 
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سمی که متوعد کاناداست اما ش رکندی بریتانیا را دارد مدتعد است سلطنت هی  رایگاهی در 

 اعمناف  ندارد.کآینده این کوور ک رامده موتر

به  گوید: " به نظر من با مرگ ملکه سلطنت هم به ینوان یک ن اد از میان خواهد رفت. مناک می

اعداده است. از مرگ شاهزاده فیلیپ دهم اما ملکه از نظر فردی زنی فوقسلطنت اهمیتی نمی

کنم متاسو شدم چون حاال فعط ملکه مانده است. من خدماق ملکه ک دکک ادینبورگ را تحسین می

رنکردنی باال به شکلی باک اند ک به نظر من با کرود سنای داشتهاعدادهکاقدا فوق ها زندگی. آن

آید ک فکر تر خانواده سلطنتی خوشم نمیاند. از ایضای روانخود را کقو خدمت به مردم کرده

 کنم زمان آن رسیده که بریتانیا رهبری منتخب داشته باشد. "می

نظری یمیق میان بندی کنیم، شاهد اختالف های نظرسنجی را بر اساس سن دستهاگر داده

 های مختلو خواهیم بود.نس 

سا  با کرود نظام سلطنتی در  30تا  ۷9های انجام شده، احتما  موافعت افراد ببق نظرسنجی

سا  یمدتا  1۵تر است. این در حاعی است که افراد باالی های سنی پایینکوور از بعیه گرکه

 برفدار خاندان سلطنتی هستند.

است. تن ا نیمی از مردم از سوی دیگر نتایج نظرسنجی در منابق مختلو بریتانیا هم مت اکق 

اسکاتلند در رابطه با آینده سلطنت نظر م بت دارند ک این کمترین آمار در میان منابق مختلو 

 بریتانیاست.

 

 متیو از آن دسته روانانی است که نظر مسایدی در باره سلطنت ندارد
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سکاتلند کاعدی در ساح  شرقی اکبستر، متخصص مراقبت از کودکان ک اه  کرک-متیو برتون

توانستم نسبت به سلطنت احساس دکری گوید: "به ینوان یک اسکاتلندی، بیوتر از این نمیمی

کند، ماعیاتی که ها را به ما یادآکری میهایی که کرود آنک بیگانگی داشته باشم. تن ا چیز

کنند می ها خودشان را ماعک اماکنی در اسکاتلند مدرفیهاست. آنپردازیم یا مرگ یکی از آنمی

دهند. گذرانند اما ظاهرا در ازای آن چیزی نمیشان در اینجا میک تدطیالق خود را در امالک خصوصی

اند که به هی  کس غیر از خودشان سود ها یک ن اد ک سنت بی وده انگلیسی را شک  دادهآن

 رساند."نمی

 

 حاق تدریجی هستندملکه اعیزابت دکم ک شاهزاده چارعز، کعید د. برخی مدتعد به اصال

اما در بریتانیا همه خواهان عغو کام  سلطنت نیستند. است ن آعیسون، مواکر سیاسی 

گوید: "من سنت ک تداکمی که ایضای دهد. اک میبازنوسته، اصالح بخوی از قانون را ترریح می

ده بسیار زیاد اند را دکست دارم اما تدداد ایضای فریی این خانواارشد خاندان سلطنتی ایجاد کرده

است. ما به ملکه ک شاهزاده چارعز نیاز داریم. من یالکه بر آن با حضور شاهزاده کیلیام ک شاهزاده 

ها شاهزاده دیگر که رر  که ن راق بددی در صو کراثت سلطنت هستند هم موافعم. اما ما به ده

خی از ایضای خاندان سلطنتی خواهم بگویم من با کرود برها قرار دارند نیازی نداریم. میپس از آن

 ها."موافق هستم ، اما نه همه آن

هایی های اخیر بحبکند اما در سا ملکه یا پادشاه بریتانیا با رضایت مردم بر این کوور سلطنت می

 در رابطه با نظام پادشاهی شک  گرفته است.

خاندان سلطنتی هستند، ت اسیر در حا  حاضر تدداد افرادی که خواهان برچیده شدن  با همه این

 دهند.اقلیتی قاب  توره از رمدیت این کوور را توکی  می
 

*** 


