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 سخن ماه:

 

 

 روزگار پسا انتخابات   
 

                                                                                                               

 

   دکترامیر هوشنگ امینی                                                                                                           

سبت های  سخن ماه و به منا صفحه زیر  عنوان  شت هائی که در همین  بارها در یاددا

مفهوم گونه "ذهنیت شدددگر گرفته در ن ام  به راسدددتینه یا واق یت، شددد ارائه  گوناگون

نطام اقتصددادی دولتی"و ناکارآ، مخرب و فسددادبرانگیز بودن  دسددتوری   متمرکز   اقتصددادی  

از  درپی رویکشور  کارگزاران ادار ه اموراقتصادی برحذر داشتن ،از یک سو مورد اشاره 

تصددادی کشددور به مرور کوتاهی در کارکرد اقبا او تاکی  شدد مام هسددوی دیگر اشددارآت از

روشددنی آشددگار می شددود که با وجود آشددگار شدد ن ویژگی های منفی و مخرب ن ام 

  سطح ازباالترینوگذران ن برخی قوانین وارائه رهنمودهای الزم مورد اشاره قتصادی ا

اق امی در رفع آن به عمر نیام ه است،و یا  مسائر ومشگالت مربوطبرای برون رفت از 

چنانجه به آن ورود شد ه ،به سدبب ذهنیت وتفگر شدگر کرفته کارگزاران مربوط در ن ام 

 حاکم،بارآورزیان های به مراتب بیشتری بوده استماقتصادی 

حاکمیت آن را در اداره امور به روشددددنی در منااره انتخاباتی  که واین واق یتی اسددددت

به این اصر که ز کان ی ا هاا شاه  آن بودیم م هیچ یکنیز همه  1111ریاست جمهوری 

هماهنگ کنن ه برنامه های  جمهوریا نحسددددت وزیر رئیسدرکلیه ن ام های حگومتی 

مهیچ یک از ایشان به این اشاره نگرد باش  نه ف ال مایشاء دولت مبتنی بر راهبردهامی

تامین کنن ه م اش  ن  که  واق یت که تنها دولت هائی مورد حمایت مردم می باشدددد

ین ه آنان باشددن اشدداره نگردم ازاین رو هیچ یک از آنان نگفت من روزمره،تفریح و امی  به آ
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پیش از آنگه در ان یشدده امری از امور دولت باشددم به فگر خود دولت خواهم بود بنابراین 

متشددددگر از م یرانی مجرب ،خوشددددنام و موف   یا کابینه یی  دولتبه دنبال تشددددگیر 

پوپولیسددددتی را سددددر دادن  که من دولتی از جوانان  ار شددددین ، برخی نیز اخواهم فودم

روی جوان بازوی اجرائی م یر م بر کنونی و م یر یتشددددگیر خواهم داد  افر از آن که ن

                                                       فردا خواه  بودم

آی  این که براین باورن  که می توان استان ارد یا  سطح  ن ی اها برمیااز سخنان ک  آنچه

زن گی تصن ی برقرار را حفظ وادامه دادم استان اردی که ویژه اقتصادهائی با درآم  سرانه 

 نه درآم  سرانه پائین این کشورماست، هزار دالر  00111تا 01

ب هی وزیان را با  واین تفگر و رفتاری خواه  بود که چنانچه درآن تج ی  ن ر نشوذ کشور

  های جبران ناپذیر رو به رو خواه  ساخت م

متناسب با  کشور ائیرچنانچه در سیاست های اج هکاست  راز روز روشن تبنا براین 

وضع موجود، کاستی هاوامگانات دستیاب به فوریت تج ی   ن ر نشود ،در پسا انتخابات 

ها اعم از محال بافرض  یه  تحریم  با برجامی و یربرجامی،برطرف شددددد ن کل ها  نه تن

به تبع آن بهبود ق رت خری  پول ملی)ریال(وم م م روبه رو نخواهیم ش   کاهش نق ینگی و

 افزوده خواه  ش مبازهم ،بلگه برمسائر ومشگالت موجود 

سی سیا صاد ضرورت  ،ازاین روبه حگم دانش اقت ن ام تج ی نطر در وفوریت صرف ن ر از

 اقذاماتی به شرح درپی مورد توصیه است:اقتصادی کشور،فوریت 

اعمال ن ارت بر عرضدده کاال های مصددرفی درسددطح مبارزه با گران فروشددی از طری   -

 وجواب گو سازی اتاق در این زمینهم شهر توسط اتاق اصناف

احیاء قانون موجر م ومسدداجرمصددوب که درآن موجران از اقزایش سدداالنه مال االجاره  -

 ودر ده  هفتاد لغوش وارد خاص منع ش ه ان ودرخواست تخلیه جز در م

نج ی  ن ر فوری ذر سیاست ساخت وساز مسگن وبهره گیری از واخ های قروش  -

 به صورت خانه های سازمانینرفته مسگن  مهر 
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سط  - سپرده گذا ری تو ست های پولی/ بانگی به ویژه منع  سیا تج ی  ن ر فوری در 

 و وابسته و مربوط م دولتی، بنگاه های دولتی وبانک ها اعم از خصوصی

خودرو به نحوی که با خفظ یک خود  های تولی  در سدددیاسدددتوادام فوری نج ی  ن ر  -

صادرات  سازی های  ساخت یا مونتاژ خودروبه قط ه  سازی ملی کلیه بنگاه های  رو

 شون   رمحور تب ی

ج ی ن ر فوری در - خت نحوه ت به افراد م اف از پردا به نجوی ک فقط  نه  یارا خت      پردا

پرداخت نق ی وکاالئی کردن  بارانه پرداخر شدددود آن هم به صدددورت جایگزین ت لیاما

 که این هردو فساد برانگیزن  کردن باکاهش هزینه زن گی م

های   - کارت  گان  ن  های حمر بر دار نه  ی  از هزی های خمر بر تول نه  یه هزی لغو کل

ا (گرفته تکارت عضویت وبه طور کلی جایگزین کردن کاذت های بازرگانی با)بازرگانی،

 و م م م  هزینه های موردی استان اردها

 

* * * 

 
 ها اخبار کوتاه اقتصادی اتاق

 

 جهان و  اخبارکوتاه اقتصادی ایران
 

 انگلیس اخبار کوتاه اتاق ایران و

 
 برگزاری جلسه ماهانه هیات م یره

راس دویسددت وسددومین جلسدده هیات م یره اتاق مشددترک بازرگانی  ایران وانگلیس  

حضور بییشترین ت  اد ا ضاء تشگیر وبرگزار با 11/10/1111روز سه شنبه  10ساعت 

گردی م دراین جلسه ب   از تبادل اخبار به ویژه درباره اثرات شیوع ویروس کرونا بر کسب 

ق ناا فوق ال اده مثبت  ال مر سرباره عگد،وکار اعضدددداءوبه طورکلی اقتصددددادکشددددور 



 
 
 
 
 

 1111ویژه خردادماه ماه  111خبرنامه شماره
 

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

 

4 
 

 وسددددفارت ایران درلن ن دربارهبرگزاری وبینار مشددددترک به ویژه بازرگانی انگلیس وایران

تواف  ش  آگهی مجمع برای همان  و مج دا درباره تاریخ برگزاری مجمع بحث وگفت وگو

ین شدد ه بود به روزنامه اطالعات داده شددود ودعوت نامه ها یتیرماه که قبال  ت  10تاریخ

ه اردر پایان در ح  کافی درب ل به اعضدداءدر سددایت اتاق نیز نصددب شددودمارسدداافزون بر 

 پایان یافتم 11سال جاری اتاق کفت و گو ش  جلسه راس ساعت  هجبود برنامه و

 
 برگزاری جلسه مشترک رئیس اتاق و روسای کمیسیون ها

جلسه مشترک رئیس اتاق و روسای کمیسیون های تخصصی اتاق درسال ستین خن

ی مدر این جلسه گزار گردرتشگیر وب1111خرداد 41دوشنبه  روز 11جاری راس ساعت 

که با حضور آقایان دکتر امینی رئیس اتاق ،مهن س علی نقیب رئیس کمیسیون صن ت 

امه بانی رئیس کمیسیون برن،تجارت وفنآوری های نوین ،دکتر شیبانی دکتر  لیمردان شی

ی مه ، علیرضا مناقبی رئیس کمیسیون  ذا و دارو و ریزی شهری،گردشگری و ساختمان

رصائی دبیرکر اتاق تشگیر ش  آفای محم رضاسرم ی رئیس کمیسیون نفت و گاز و 

 پترو شیمی به سبب سفر به خارج درجلسه حضور ناشتن م

اقتصادی کشور مبادله و به تفصیر درباره  در آ از جلسه طب  دستور جلسه نخست اخبار

خردادبحث وگفتگوش  سپس دکتر امینی با تگیه بر این که کمیسیون ها  42انتخابات 

ف ایت اتاق ناشی از کم و  کم کیف بنابراین ائی اتاق می باشن  رجزوان مشورتی وااب

ز متشگر اروسای کمیسیون ها که کال این رو از یت کمیسیون ها می باش  ازلکیف ف ا

ق یمی ترین ا ضاء نه تنها اتاق ایران وانگلیس بلگه اتاق ایران می باشن  خواست برنامه 

مورد ایحاد کمیسیون های ج ی سال جاری کمیسیون ها را ارائه دهن  ضمنا در مورد 

امه شودتابرای اخذ تصمیم  در برنبیشر برسی ونتیحه به دبیرخانه اتاق ارائه  پیشنهاد نیز

 م یره گذارده شود  کار هیات

سپس آقایان دکتر شیبانی و مناقبی عنوان کردن  که برگزاری جلسه های کمیسیون ها 

دست کمیسیون ها به صورت مچازی از کارآئی کمیسیون ها می کاه  لذا موافقت ش  

 درپایان جلسهیک کمیسیون حضوری در ماه داشته باشن  که مورد تایی  قرارگرفتم مک

د تم ی  عضویت ها نیز ذوسای کمیسیون ها دبیرخانه را یاری توصیه ش  در مور

 پایان یافتم 11دهن مجلسه راس ساعت 
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 برگزاری جلسه های ماهانه کمیسیون های تخصصی اتاق

ی کمیسیون نفت و گاز ی ماهانهجلسه ویگمینپنجاه پتروشیمی: گاز و نفت و کمیسیون

با شددرکت آقایان محم رضددا  10:11سدداعت رأس  40/10/1011و پتروشددیمی روز یگشددنبه 

اکبر خ ابخشددی، محم حسددن سددرم ی، مه ی نوروزی، هادی بافی، مه ی پناهی، علی

به صدددورت ، دبیرکر اتاق، ور، عطاءهللا میرم ینی، مهران پارسدددیان، و مه ی رضدددائیدی ه

 مجازی تشگیر وبرگزار گردی م

تبادل اخبار اقتصددادی به ویژه  طب  روال م مول، جلسدده با بن  اول دسددتور جلسدده، ی نی

اخبار اقتصددادی مربوط به حوزه نفت و گاز و پتروشددیمی آ از شدد  و حاضددران در جلسدده، به 

 نوبت اخبارموردن ر خود را ارائه کردن م

ی ه  ن س د قای مه ن س آ قای مه ن م آ ناتی ایراد کرد یا بازار ب ق ینگی در  باره کمبود ن وردر

ها گفتن م ایشددددان با توجه به همچنین از کن ی پرداختنوروزی از افزایش قیمت قط ات و 

این که اخیراً سددددفری به انگلیس داشددددتن ، اطالعات ج ی ی در رابطه با جایگزینی منابع 

تولی  گازهای  4101انرژی ارائه کردن  و گفتن  کشددددورهای پیشددددرفته بنا دارن  تا سددددال 

یلی را به طور کامر کنار های فسدددای را به صدددفر برسدددانن  و اسدددتفاده از سدددوختگلخانه

های مناسددب برای نفت و گاز، هی روژن اسددت که در بگذارن م ب ین من ور، یگی از جایگزین

گذاری در بخش نفت و ها هم استفاده خواه  ش ؛ و به طور کلی، تمایر به سرمایهباتری

 گاز در جهان رو به کاهش استم

های تولی ی های شرکترو بر ف الیتدرپیشهایی در رابطه با اثر انتخابات در ادامه، صحبت

و بازرگانی از سوی حاضران مطرح ش م سپس آقای  سرم ی به موضوع رمزارزها پرداختن  

های استخراج ش ه در جهان، در درص  از بیت کوین 0/0شود ح ود و افزودن  که گفته می

حوه مصددرف این بیت ایران اسددتخراج شدد ه اسددت، و در این راسددتا، ن ر حاضددران را درباره ن

ور گفتن  اتاق ایران تا این لح ه های اسددتخراج شدد ه جویا شدد ن م آقای مهن س دی هکوین

وارد مقوله رمزارز نش ه است، چرا که بانک مرکزی ایران هنوز رسمیت رمزارزها را نپذیرفته 

 استم

ئ ه کردن  و آقای میرم ینی اطالعاتی تگمیلی درباره وضدددد یت ف لی رمزارزها در ایران ارا

ها در کشور تب یر به محلی برای استخراج افزودن  در حال حاضر درص  باالئی از مر  اری
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ان  و از امگانات خود به جای تولی  مرغ و تخم مرغ، برای اسددددتخراج رمز ارز رمز ارز شدددد ه

کنن ، که این امر، مشدددگالت بسدددیاری، از جمله افزایش قیمت مرغ به دلیر اسدددتفاده می

های وارد ش ه به کشور برای ضه آن، و همچنین از بین رفتن تقاضا برای واکسنکاهش عر

ها را ایجاد کرده اسددددتمدر پایان  مهن س دی ه ور ها و در نتیجه فسدددداد آن واکسددددنمرغ

پیشدنهادکرد جلسده در ماه آین ه حضدوری برگزارشدود که مورد تنائی  قرارگرفتممجلسده در 

 پایان یافتم 11:12ساعت 

دومین جلسه ماهانه این کمیسیون در سال  و فن آوریهای نوین:بازرگانی، صن ت  کمیسیون

ها زهرا  خانم با شرکتخرداد بصورت مجازی  11روز سه شنبه  11:11جاری راس ساعت 

محمود افشار، امین مق م، محم  اخوان مهن س علی نقیب،  ادی و آقایانژسودا ننقوی، 

 مهران پارسیان فرجم، علیرضا هشترودی، امیرحسین پژوهی، محمود و آرمین توتونچیان، 

تشگیر و برگزاری گردی م در این جلسه نخست اخبار اقتصادی  و پرویز شگرانی چهارسوقی

آتی موکول گردی م  روز مبادله و درباره برنامه سال جاری تبادل ن ر و اخذ تصمیم به جلسه

مقرر گردی  جلسه آتی بصورت حضوری تشگیر و برگزار شودم جلسه راس ساعت ضمناً 

 و با توجه به اختالل اینترنتی مربوط پایان یافتم 11:01

ساعت رأس  1111دومین جلسه ماهانه کمیسیون  ذا و دارو در سال  کمیسیون  ذاو دارو:

با حضور خانم مژده رضانیا و آقایان  به صورت مجازی ،10/10/1011روز دوشنبه  11:12

نژاد، یاسدر قاسمی، محم  علیرضا مناقبی، عطاءهللا میرم ینی، سی  جواد احم ی

 تشگیر و برگزار گردی م م مداری، و مه ی رضائی دبیرکر اتاق،

ی لیاتنژاد به مباحث مادراین جلسه ابت ا اخبار اقتصادی روز مبادله ش ، سپس آقای احم ی
ی های مالیاتکه در جلسه قبر مطرح ش ه بود پاشره و درپی یک فایر شامر کلیه بخشنامه

های مربوز در اختیار اعضاء گذاشت؛ سپس به موضوع تا کنون را همراه با لینک 1011سال 
م ت نیز نتیجه خوبی بورس اشاره کرد و ااهار داشت بازار سهام حتی در میان

گذاری در بورس رضانیا نیز در همین راستا گااهار داشت که سرمایهدربرنخواه داشتم خانم 
-گذاریگونه سرمایهتوانن  ریسک ناشی از اینبرای افرادی که توان مالی کمی دارن  و نمی

های هارا تحمر کنن ، مناسب نیستم خانم رضانیا همچنین از فروش کم برخی فروشگاه
و باال بودن قیمت مرغ و نیز وجود مشگر در  ای به خاطر کاهش ق رت خری  مردمزنجیره

 تأمین مرغ و رو ن دوادتولیذی خود شان فیاناتی ایراد گردم
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شب  1ها به دلیر ممنوعیت تردد از ساعت آقای قاسمی ابه مشگر میزان فروش داروخانه
به ب   تاشاره گذدمآقای م ماری نیز به تفصیر به وض یت ف لی عرضه مرغ در بازار و مسائر 

 رو در این زمینه پرداختمپیش

در پایان، دبیرکر اتاق که در جلسه حضور یافته بود گزارش برگزاری وبینارمشترک اتاق های 
مشترک  دوکشور را که در همگاری با بخشبازرگانی بین المللی سفارت انگلیس درتهران 

ودارائه کردمم جلسه های دام و طیور انجام پذ یرفته بهای کشاورزی و مراقبتدر زمینه فناوری
 پایان یافت 11:00در ساعت 

ی کمیسیون ی ماهانهدومین جلسه ،گردشگری و ساختمان:کمیسیون برنامه ریزی شهری

 40/10/1011شنبه ریزی شهری، گردشگری و ساختمان در سال ج ی ، در تاریخ سهبرنامه

بنم بهرامی و سودا ها زهرا نقوی، ش، به صورت مجازیم باشرکت :خانم11:11ساعت رأس 

اکبر خ ابخشی، محم رضا سرم ی، محم رضا نژادی و آقایان دکتر علیمردان شیبانی، علی

تشگیر و  برگزا رش م مه ی رضائی د بیرکر  قائ ی، قربان لی بهزادیان، محم س ی  ضرابیان

 منیز  در این جلسه حضور داشت اتاق

 طب  م مول ابت ا حاضران با توجه به دستور جلسه، به تبادل اخبار اقتصادی دراین جلسه 
 ممصوب گردی بن  دوم دستور جلسه موارد زیر با توجه به  پرداختن مدر ادامه روز

با رعایت تمامی پروتگر های به اشتی، به  درح امگاناز ماه آین ه جلسات کمیسیون -
 صورت حضوری برگزار گرددم

دو وبینار یا همایش، یگی برای شرکت کنن گان ایرانی، و دیگری برای شرکت  در طول سال -
 مپایان یافت 11:10جلسه در ساعت مکنن گان ایرانی و انگلیسی برگزار گرددم

سه  10:11در خردادماه  راس ساعت  جلسه ماهانه کمیسیون عضویت کمیسیون عضویت:

ابراهیمی، آقایان دکتر امینی رئیس  خرداد ماه سال جاری با حضور، خانم مرضیه 11شنبه 

کمیسیون، مهن س علی حمزه نژاد و مه ی رضائی دبیر کر اتاق در دفتر دبیرخانه اتاق 

 تشگیر و بر گزار گردی م

در این جلسه ب   از بررسی درخواست های تم ی  عضویت و موافقت با آنها درخواست 

 های ج ی  عضویت بررسی و به شرح زیراخذ تصمیم ش :
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رخوست عضویت شرکت دریایی خور آبی، به م یریت آقای  المرضا کامیاب مورد تایی  د -1

 قرار گرفتم 

بررسددی درخواسددت عضددویت آقای مه ی امینی به ب   از دریافت و ارسددال کپی کارت  -4

 عضویت اتاق تهران ایشان موکول گردی م

 الح ، درخواست عضویت شرکت همانن  ساز بافت کیش، به م یریت آقای س ی  بیان -0

 بررسی و تایی  گردی م

 مجلسه راس ساعت پانزده پایان پذیرفت

 

 اخبارکوتاه اقتصادی ایران:

 
 سال گذشته 11نصف ش ن سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی طی 

المللی از زمان پیروزی انقالب اسالمی تا کنون به کمتر از سهم اقتصاد ایران در اقتصاد بین

استم  المحسین شاف ی، رئیس اتاق بازرگانی جمهوری اسالمی یک درص  تنزل یافته 

 مآور" دانسته استایران ضمن اعتراف به این موضوع آن را "خجالت

 

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%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%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-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87/a-57750216
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نقش ایران در اقتصدداد جهانی در آسددتانه انقالب اسددالمی با کشددورهای ترکیه و عربسددتان 

 .استکردم نقشی که از دامنه آن سال به سال کاسته ش ه س ودی برابری می

های اما سیاست پیش از پیروزی انقالب سهم ایران در اقتصاد جهانی ح ود دو درص  بود؛

 .پولی و مالی جمهوری اسالمی سهم ایران را به نصف میزان پیش از انقالب رسان 

خبرگزاری مهر به نقر از  المحسددین شدداف ی، رئیس اتاق بازرگانی ایران نوشددته اسددت: 

صاد ایران از اقت» سبت به سهم اقت ستم این 11صاد جهانی ن ش ه ا صف  ها سال قبر ن

 «.همه نتیجه وع ه و وعی هاست

ست سیا شگارا از   11های حاکم بر ایران در بازه زمانی های پولی و مالی دولتشاف ی آ

سال گذشته انتقاد کرده و نتیجه آن را که نصف ش ن سهم ایران از اقتصاد جهانی است، 

 .آور" خوان ه است"خجالت

گرچه او نیز همچون حسن روحانی علت کاهش نرخ رش  اقتصادی ایران و تنزل سهم این 

دان ، اما سابقه در دولت ترامپ" میهای بیکشور در اقتصاد جهانی را برخاسته از "تحریم

های پولی سیاست خود او نیز م ترف است که کاهش نقش ایران در اقتصاد جهانی برآین 

 .ه در این م ت اجرا ش ه استو ارزی ناصحیحی است ک

اصددالح عم ه »کن  گوی  و تاکی  میشدداف ی از "مشددگالت سدداختاری" در اقتصدداد ایران می

های دارای هزینه به لحاا سددیاسددی و اجتماعی گیریسدداختارهای م یوب نیازمن  تصددمیم

هایی اسددت که در شددرایط تحریم هیچ دولت و مجلسددی حاضددر به پذیرفتن چنین ریسددک

 «.نیست

باره این "ریسدددددک گانی توضددددیحی در بازر تاق  نه این ها" نمیرئیس ا ه م یگی از نمو د

در ارتباط با افزایش یگباره بهای بنزین  12ها، اعتراضات گستردم مردم در آبان سال ریسک

 .بود

ماه سددال ها و دالیر سددقوط سددهم ایران در اقتصدداد جهان در ااهارات شدداف ی در دیجنبه

در جریان نشددسددت  1011دی  1ث شدد ه اسددتم او این نگات را روز گذشددته نیز موضددوع بح

مشددترک اتاق بازرگانی ایران و وزیر صددمت )وزارتخانه صددن ت، م  ن و تجارت( عنوان کرده 

 .است

دولت مسئول بسترسازی مناسب و حمایت از ف االن »شاف ی در این دی ار گفته است: 

نامناسدددب در جهت عگس بوده های گذاریاقتصدددادی اسدددت؛ اما ا لب نتیجه سدددیاسدددت

 «.است

های بودن" سددیاسددتشدداف ی در ادامه ااهارات خود از "مبهمهای ارزی مبهم:سددیاسددت

 .بین می 1111گوی  و جلوه بارز آن را در بودجه ارزی و حمایتی دولت روحانی سخن می
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 خط فقر در ایران و سیاست پرداخت یارانه در ازای مقابله با تورم

دانن  که پ ی ه "تورم" برابر با می مح ود در حوزه اقتصدداد دارن  دانشددی حتیکسددانی که 

های دولت روحانی در دو سددال گذشددته فروشددی" نیسددتم شدداف ی به سددیاسددت"گران

ش ه »گوی : پردازد و میمی ستمزد برای جبران تورم انتخاب  ست افزایش حقوق و د سیا

ده ، و در حال توسدد ه نشددان می یافتهاسددتم تجربه کشددورهای مختلف اعم از توسدد ه

زمان با کنترل تورم اسدددتم در  یر گذاری و تولی  همحر مقابله با فقر، افزایش سدددرمایهراه

این صددددورت در مسددددابقه افزایش حقوق و دسددددتمزد و تورم، تورم برن ه و آحاد حقوق و 

 «.مزدبگیران بخش عمومی و خصوصی بازن ه است

م ترف اسددددت که تورم علر سددددیسددددتمی دارد و برابر با  رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز 

خورشدددی ی تاکنون به دلیر  01از ابت ای دهه »فروشدددی نیسدددتم او در ادامه گفت: گران

های پولی، مالی و ارزی نامناسدددب اقتصددداد ایران متاسدددفانه دچار تورم اجرای سدددیاسدددت

ستم در دوره ش ه ا تورم از میانگین بلن مت هایی از این بازه زمانی که نرخ دورقمی پای ار 

 «.درص ی بسیار فراتر رفته است 11ح ود 

ای تورم، پ ی ه از افزایش بها در یک یا چن  کاال اسددت، فروشددی ناشددیگران در حالی که

 .فراگیر است

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%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%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-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87/a-57750216
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وست، رها روبهزمانی که تولی کنن ه با افزایش هزینه» افزای :رئیس اتاق بازرگانی ایران می

کن ، ل افزایش اسددددت و قیمت عموم کاالها و خ مات افزایش پی ا مینق ینگی دائم در حا

 «.های اداری قیمت را کنترل کردتوان انت ار داشت که با ن ارتنمی

های یازدهم و دوازدهم، حمله های پس از انقالب و از جمله دولتبای  یادآور ش  که دولت

و شگر را بر ت یین یک ها و از جمله سلطان سگه ها و دستگیری سلطانبه صرافی

 .ان سیاست جامع مقابله با تورم ترجیح داده

 

 4141افزایش حجم بازرگانی خارجی ایران و آلمان در سال 

بینی ش ه از سوی های پیشر م شیوع کرونا و تحریمبهبه گزارش "دویچه وله" 

دولت آمریگا، حجم بازرگانی ایران و آلمان در سددال گذشددته افزایش یافتم در بین 

ترین شریک تجاری ایران به شمار ای زیاد مهمکشورهای اروپایی، آلمان با فاصله

 .آی می
     

 
گرفتن کامر از ارفیت بازرگانی خارجی بین بهرههای اقتصادی مانع از شیوع کرونا و تحریم

 .دو کشور آلمان و ایران ش ه است

بهمن( با انتشار گزارشی از برلین، آخرین آمار  42فوریه ) 11شنبه خبرگزاری رویترز روز سه

 .مربوط به بازرگانی خارجی دو کشور ایران و آلمان را منتشر کرده است

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0/a-56592797
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های اقتصدددادی ر م مح ودیتال گذشدددته میالدی بهکه آلمان در سددد در این گزارش آم ه

شی سالمی ایران ها و بهاز تحریم نا شیوع کرونا میزان خری  کاالی خود از جمهوری ا ر م 

 .را افزایش داده است

ر اساس آمار منتشر ش ه از سوی اتاق بازرگانی ایران و ب:افزایش حجم بازرگانی دو کشور

 4111آلمان، میزان واردات آلمان از آن کشددور در سددال گذشددته میالدی نسددبت به سددال 

 .درص ی داشته است 01رش ی 

میلیون یورو از ایران  410اق ام به واردات کاال به میزان  4141های آلمانی در سددال شددرکت

صادرات آلمان به ایران نیز در سال گذشته رش ی ان م این در حالی نموده است که میزان 

 .کمتر از یک درص  داشته است

که در سال گذشته میالدی جمهوری اسالمی ایران  اتاق بازرگانی ایران و آلمان اعالم کرد

 .میلیون یورو از آلمان وارد کرده است 011کاالهایی به ارزش یک میلیارد و 

ه ترین صادر کنن ه کاال با فاصله زیاد از سایر کشورهای اروپایی اصلیبه این ترتیب، آلمان ب

شمار می صاداراتی م ادل ایران به  میلیون یورو پس از آلمان در رتبه دوم  011آی م ایتالیا با 

 .قرار دارد

به ایران  4141میلیون یورو در سال گذشته  401میلیون یورو و فرانسه  010کشورهای هلن  

 .ان کردهکاال صادر 

بینی ش ه از سوی آمریگا، های پیشبه علت تحریم خبرگزاری رویترز در ادامه مینویس 

ها کشورهای دیگر از انجام م امالت اقتصادی با ایران منع ش ه بودن م افزون بر آن، تحریم

 .های مالی بین ایران و کشورهای دیگر ش ه استمانع از تراکنش

بازرگانی ایران و آلمان ابراز امی واری کرده است که در سایه میشائیر توکوس، رئیس اتاق 

های اقتصادی ایران، حجم بازرگانی ایران و ای و رفع تحریمبازگشت آمریگا به تواف  هسته

آلمان در سال جاری میالدی بهبود بیشتری بیاب م این در حالی است که بر سر بازگشت 

 .همچنان موانع بسیاری وجود دارد هاای و رفع تحریمآمریگا به تواف  هسته

 

 خری اران ایرانی ملک در ترکیه« برابریده»افزایش 

هایی که در ترکیه اق ام به خری  ملک ای، شددددمار ایرانیبر اسدددداس یک گزارش رسددددانه

های جذاب دولت سددیاسددت  برابر شدد ه اسددتم کارشددناسددان علت این رون  راکنن ، دهمی

 .دانن ایران برای جذب سرمایه در این صن ت میاق امی دولت ترکیه و بی
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خبرآنالین گزارشی پیرامون خری  امالک در ترکیه توسط ایرانیان منتشر کردم در این گزارش 

آم ه است که همواره شمار بیشتری از ایرانیان سرمایه خود را صرف خری  خانه و آپارتمان 

 .کنن در کشور همسایه می

ی اری  121هفت هزار و  4141ها در سدددددال یرانیطب  این گزارش، ا یه خر لک در ترک م

شدددمار برابری بهواح ( افزایشدددی ده 111ح ود ) 4111ان  که نسدددبت به آمار سدددال کرده

 .رودمی

های اعالمی دولت ترکیه بسددیاری از کارشددناسددان علت این رون  صدد ودی را سددیاسددت

هایی که به دلیر خری  امالک در این جیدانن م آنها م تق ن ، پس از انتشددددار آمار خارمی

 .ان ، شمار متقاضیان از خارج باال رفته استکشور ح  شهرون ی دریافت کرده

ی بخش مسگن در ترکیه اشاره برخی نیز به کاهش ارزش لیردر برابر دالر و تورم مهار ش ه

 .است تاثیر نبودهان  که در افزایش شمار خری اران خارجی بیکرده

ته رضا کامی، دبیر هیات رییسه اتاق بازرگانی تبریز ه ف اصلی ایرانیان از خری  ملک به گف

 .در ترکیه دریافت پاسپورت این کشور است

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/a-57472869
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تر ریاست اتاق مشترک ایران رضا کامی که پیش:نقش افزایش قیمت ملک در داخر کشور

عالوه بر این، افزایش بهای ملک در ایران طی  ،و ترکیه را بر عه ه داشددددت گفته اسددددت

 .خروج سرمایه از ایران عمر کرده استه عنوان محرکی برای نیزبهای اخیر سال

س اتحادیه مشدداوران امالک نیز ضددمن تایی  ن ر کامی گفته مصددطفی قلی خسددروی، ریی

برای رش  بیش از ح  قیمت مسگن در شهرهای بزرگ و خصوصا تهران انگیزه را » است:

 «.هایشان به بازار ملک ترکیه افزایش داده استبرخی مالگان جهت سوق سرمایه

انتقاد کرده اسدددت که با وجود آگاهی از این اوضددداع، برای جذب  خسدددروی به مسدددئوالن 

 .ان یشن ای نمیهای داخلی در حوزه ملک چارهسرمایه

ریزی اقتصددادی، بازگردان ن برنامهتردی  بی» رضددا کامی در این راسددتا تصددریح کرده اسددت:

های خارجی به بازار مسددگن ثبات اقتصددادی و همچنین ایجاد شددرایطی برای ورود سددرمایه

اتاق  به گفته مس ود خوانساری، رییس«.توان  چون مان ی در این حوزه عمر کن ایران می

خود اختصدداص ها رتبه نخسددت خری  واح  مسددگونی در ترکیه را به ایرانی»بازرگانی تهران 

م و در دیگر کشددددورها از جمله تاجیگسددددتان و گرجسددددتان نیز براخری  خانه اق ا« ان داده
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تانبول تنها شدددهر جهان اسدددت که در دو قاره قرار دارد: اروپا و آسدددیام در این اسدددم ن اکرده

شددهر چن  میلیون نفری که در کرانه تنگه بسددفر واقع شدد ه سددنت و م رنیته، سددبک کالن

ان  که در هیچ شدددهر دیگری در جهان ن یرش را بی و سدددگوالر چنان درآمیختهزن گی مذه

 مها م تق ن  همین نیز دلیر اصلی جذابیت شهر استتوان یافتم خیلینمی

 

 BTGBTG،مزارزها میلیون ایرانی' در بازار 2تا  1گذاری برآوردها از 'سرمایه

میلیون ایرانی بصورت رمزارز دارایی دارن   2تا  1بر اساس برآورد اتاق بازرگانی تهران، ح ود 

 کوین بیشترین سهم را در مقایسه با سایر رمزارزها داشته استمکه احتماال بیت

گذاری شهرون ان ایرانی در بازار رمزارزها در دسترس نیست آمار موثقی درباره حجم سرمایه

ه گفت -ایسنا-یان ایراناما فرزین فردیس، عضو اتاق بازرگانی تهران به خبرگزاری دانشجو

های ان ، با تخمیناست: "سناریوهای مختلفی درباره کسانی که خری  و فروش رمز کرده
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میلیون ایرانی، احتماال مق اری دارایی از  2تا  1کنم بین مت  دی وجود دارد؛ من فگر می

 جنس رمز ارز دارن م"

های دیجیتال اشاره ر صرافیهای کاربری ف ال داین عضو اتاق بازرگانی به ت  اد حساب

 ان مکرده است که صاحبان آنها برای دیگران هم اق ام به خری  کرده

ها میلیون اکانت در این صرافی 4/0آقای فردیس گفته است: "بر اساس آمارهای اعالم ش ه 

ها دارد احتماال برای اطرافیانش رس  هرکس اکانتی در این صرافیوجود دارد که به ن ر می

تی برای ورود به بستر صرافی ارز خری  و فروش می کن  چون افراد کمی دانش آیهم 

 دیجیتال دارن م"

کن  که این نفر از اطرافیانش هم خری  و فروش می 0بگفته او "هر نفر احتماال برای ح ود 

 رسان م"است الل ما را به ح ود هفت میلیون نفر می

های درباره بازار ارز و از سوی دیگر  ی  سختگیریهای اخیر و تشبا افت ارزش ریال در سال

 سابقه رمز ارزها بسیاری از شهرون ان ایرانی سرمایه خود را روانه این بازار کردن مرش  بی

گذاری شهرون ان ایرانی در بازار رمزارزها حگایت دارد ها از افزایش سرمایهبا اینگه گزارش

 ی روبروستماما ف الیت در این بازار به با ابهامات

هنوز وض یت قانونی م امله رمزارزها در ایران مشخص نیست و بانک مرکزی هم 

 های مجاز را برای م امله آنها م رفی نگرده استمصرافی

های بزرگ رمزارزها در م تی پیش حتی سینا، م یرعامر شرکت کریپتولن ، یگی از صرافی

 ش مایران به اتهام "اخالل در ن ام اقتصادی" دستگیر 

البته تش ی  برخورد با حوزه رمزارزها باعث خروج سرمایه از این کشور و روی آوردن به 

 های خارجی ش ه استمکارگزاری

کوین در ایران هم مستلزم دریافت مجوز است اما بسیاری هم به دلیر ارزانی استخراج بیت

 یرمجاز" جسته و  های کشف "مزارعان  که گزارشبرق ب ون مجوز اق ام به استخراج کرده

 شودمهای ایران منتشر میگریخته در رسانه

ان ازی مزارعی در ایران در کنن گان خارجی با راهاین در حالیست که بسیاری از استخراج

 حال ف الیت در این حوزه هستن م

برنامگی ایران در این حوزه در حالیست که ایران به رمزارزها به عنوان راهی برای دور بی

 نگردمها میتحریمزدن 

دم ها را دور زتوان تحریمها میگوی : "با تگیه بر فناوریفرهاد دژپسن ، وزیر اقتصاد ایران می

های  یرمجاز و  یرقانونی مقابله ها دارن  اما بای  استخراجرمزارزها قابلیت دور زدن تحریم

 کردم"
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 کوین در ایرانمزرعه استخراج بیتت       

شنبه( در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی رئیس جمهور ایران، دیروز )سهحسن روحانی، 

دولت گفته: "بای  برای قانونمن  ش ن ف الیت رمز ارزها و صیانت از سرمایه مردم در این 

 حوزه هرچه زودتر چاره ان یشی  و قوانین و دستورال مر های الزم را وضع و ابالغ نمودم"

مشروط به دریافت مجوز قانونی ش  ؛البته  1012ز سال استخرارج رمز ارزها در ایران ا

 بسیاری هم ب ون مجوز در مزارع خصوصی و بصورت " یرمجاز" دست به این کار زدن م

های اخیر به  یر از تولی کنن گان داخلی، پائین بودن ت رفه برق در ایران باعث ش ه طی سال

ان را بهشتی برای تولی  این رمز ارز ها هم ایراستخراج کنن گان  یرایرانی از جمله چینی

 ب انن م

گذاران خارجی برای استخراج به  یر از چین، روسیه، آلمان و استرالیا از جمله سرمایه

 های داخلی کار می کنن م"کوین در ایران هستن  که گفته ش ه "از طری  واسطهبیت

هاست افزایش یافته؛ چینی کوین در ایران که در اختیارهای اخیر مزارع تولی  بیتطی سال

ن تریکوین کرمان، بزرگروزنامه هفت صبح م تی پیش در گزارشی نوشته بود "مزرعه بیت

 1/1ساعت برق، مگاوات 141کوین در کشور است و روزانه با مصرف مرکز استخراج بیت

 مرس میلیون تومان می001کن  که سود آن به ح ود یک میلیارد و کوین استخراج میبیت

 اخبارکوتاه اقتصادی جهان:
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 شودبلن تر میئی هاهای ممنوعه' چینی برای آمریگافهرست 'شرکت

 

ها شرکت تگتولوژی و دفاعی چین را گذاری در دهجو بای ن، رییس جمهوری آمریگا، سرمایه

 کن مکه م نون به همگاری با دولت این کشور هستن ، ممنوع می

چینی، شرکت 01شود، فهرستی از فرمان اجرایی آقای بای ن که از دوم ماه اوت اجرایی می

 شودماز جمله  ول تگنولوژی هواوی را شامر می

این فرمان، دستوری را که پیشتر از سوی دونال  ترامپ رییس جمهوری پیشین آمریگا صادر 

 کن متر میش ه بود گسترده

خبر از سوی دولت، اعالم کرده بود که مقابله به مثر خواه   چین، پیش از اعالم رسمی این

 کردم

های چینی در این فهرست را از یک مقام کاخ سفی  گفته است این فرمان شمار شرکت

های ن امی و دفاعی گذاری در مجتمعها وارد سرمایهافزایش داده تا "آمریگایی 01به  01

 چین نشون م"

ین فهرست به شگلی ه فمن  ت وین ش ه تا بیشترین تاثیر به گفته این مقام کاخ سفی  ا

 های چینی و کمترین ضربه را بر بازار جهانی داشته باش م"را بر شرکت

ضربه بزرگی بر تجارت  4111های امریگا در سال اخیرا شرکت هواوی اعالم کرد که تحریم

 تلفن همراه این شرکت وارد کرده استم
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ه ی  امنیتی محصوالت هواوی مطرح ش ه بود، آمریگا این در پی ادعاهایی که درباره ت

 جی خود را با هواووی لغو کردم0شرکت را تحریم کرد و بریتانیا نیز پروژه ساخت شبگه 

های های تهاجمی خارجی و سیاستدولت جو بای ن چین را متهم کرده که سیاست

 اش را ش ت بخشی ه استمداخلی سرکوبگرانه

ا برای هر دو طرف و سایر کشورهای جهان اهمیت دارد و چین بارها از رابطه چین و آمریگ

دولت آمریگا خواسته آسیبی که در زمان دونال  ترامپ به رابطه دو کشور وارد ش ه ترمیم 

 کن م

های مذاکره تجاری دو کشور در اولین دی ار خود در دوره ریاست جمهوری جو بای ن هیات

 مگرایانه" پیش رفت"صریح و عمر

ها علیه چین را لغو نخواه  جو بای ن رییس جمهوری آمریگا تاکی  کرده است که ف ال ت رفه

 گیری را تقویت کن مکرد تا بتوان  اقتصاد آسیب دی ه از همه

سخنگوی وزارت خارجه چین گفته است کشورش در پاسخ به سیاست تازه آمریگا دست 

 به مقابله به مثر خواه  زدم

 

 مقابله با افزایش نفوذ جهانی چینروه هفت' برای گ
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رهبران هفت کشور صن تی موسوم به "گروه هفت" که به دنبال رقابت با چین و مقابله با 

افزایش نفوذ جهانی این کشور هستن ، در دومین روز نشست موافقت کردن  تا برنامه 

 آ از کنن م ها در کشورهای در حال توس های را برای سرمایه گذاری در زیرساختگسترده

جو بای ن، رئیس جمهور آمریگا گفته خواستار آن است تا ابتگار عمر زیرساختی ج ی  

 جهانی این کشور جایگزینی با کیفیت باالتر برای برنامه چین باش م

ها هایی است که چین صرف زیرساختآمریگا خواستار اتحادی ج ی  برای رقابت با هزینه

 کن ممیدر کشورهای در حال توس ه 

 هنوز مشخص نیست که "گروه هفت" چگونه این طرح را از ن ر مالی تامین خواه  کردم

آنگال مرکر، ص راع م آلمان هم گفته این گروه هنوز در موق یتی برای آزاد سازی بودجه 

 نیستم

چین میلیاردها دالر در سراسر جهان در زمینه عملی کردن "ابتگار کمربن  و راه" سرمایه 

 کرده استمگذاری 

جمهوری چین که به طرح "راه ابریشم پینگ، رئیسطرح یک کمربن  و یک جاده شی جین

خواه  دو سوم جم یت جهان در هفتاد کشور را از طری  ج ی " هم م روف است، می

 ای از خطوط زمینی )کمربن ( و مسیرهای دریایی )جاده( به هم متصر کن مشبگه

طرح چین کشورهای فقیر را با ب هی هایی که قادر به گوین  که این اما منتق ان می

 کن مبازپرداخت آن نیستن ، روبرو می

کن  که با استفاده از نیروی کار اجباری در استان شین دولت بای ن همچین چین را متهم می

 شودمجیانگ، مانع از ایجاد رقابت اقتصادی منصفانه می

های رحی ج ی  برای جلوگیری از همه گیریانت ار می رود که "گروه هفت" همچنین به ط

 آین ه مت ه  شودم

روز  111این اق امات شامر کاهش زمان برای تولی  واکسن و درمان برای کووی  به کمتر از 

 استم
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گوین  زمان برای اطمینان از ع م گسترش بیماری ج ی  در سراسر جهان کارشناسان می

 بسیار مهم استم

گیری ویروس کرونا، یک ذشته مت ه  ش ن  که برای پایان همهرهبران "گروه هفت" روز گ

 میلیارد دوز واکسن در اختیار کشورهای فقیر جهان قرار دهن م

 نشست رهبران "گروه هفت" از روز گذشته در سواحر کورنوال انگلستان آ از ش ه استم

 این اولین نشست رهبران "گروه هفت" از زمان شیوع کرونا در جهان استم

ران کشورهای آمریگا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا و ژاپن به م ت سه روز در رهب

 کورنوال، در این نشست حضور دارن م

رهبران اتحادیه اروپا هم در این نشست حضور دارن  و موضوع اصلی این نشست تغییرات 

به اشتی قوی تر در اقلیمی و بهبود اوضاع ب   از همه گیری، از جمله ایجاد "یک ن ام 

 جهان است که بتوان  همه کشورها را در برابر همه گیری ها مصون ب اردم"

م یر سازمان به اشت جهانی می گوی  که :درباره ن ریه نشت کرونا از آزمایشگاه''بحث 

 بحث کردن م 11-رهبران گروه هفت در نشست روز شنبه درباره سرمنشاء کووی 

دایر بر اینگه همه گیری جاری ممگن است از آزیشگاه ویروس  در هفته های اخیر ادعاهایی

 شناسی ووهان در چین سرچشمه گرفته باش  بار دیگر مورد توجه قرار گرفتهم

ت روس آدهانوم گبریسوس می گوی  که رهبران گروه هفت در مورد این ن ریه را "صحبت 

 ین مورد به چین فشار آوردمکردن " و به اتفاق گفتن  که بای  برای رفع ابهام بیشتر در ا

تحقیقات سازمان به اشت جهانی درباره سرمنشاء ویروس کرونا هیچ ن ریه ای از جمله 

 احتمال خروج آن از آزیشگاه ووهان را کامال مردود ن انسته استم

دکتر ت روس گفت: "به اعتقاد ما کلیه ن ریه ها بای  بررسی شود، و الزم است برای درک 

 ماری وارد فاز ب  ی تحقیقات شویمم"واق ی منشاء بی

 او گفت که "به احترام" قربانیان همه گیری بای  تحقیقات کاملی در این زمینه انجام دادم
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 ر تازه در چینمیلیارد   401با بیش از  4141سال کرونایی 

 

به همراه داشت، بر شمار  4141با وجود رکود و کساد سنگینی که سال کرونایی 

 401ابرثروتمن ان جهان افزوده ش م نه تنها در  رب، در چین هم میلیاردرها به ت  اد بیش از 

   .نفر بیشتر ش ن  و بر ثروت خود افزودن 

 
 شهر شانگهاینمایی از کالن

شمار میلیاردرها  4141اش گفته است که در سال در گزارش ساالنه Hurun بنیاد هوران

 .ان نفر وارد لیست ابرثروتمن ان ش ه 401کنگ بیش از بیشتر ش ه و تنها در چین و هنگ

 .نفر رسی  141به باالی  4141شمار ابرثروتمن ان جهان در پایان سال 

میلیاردر در باالترین رده ثروت  121میلیاردر و هن  با نزدیک  111در حال حاضر چین با ح ود 

 .ار دارن جهانی قر

بنا به این گزارش، ژونگ شانشان، بازرگان و م یر موف ، ثروتمن ترین فرد چین استم او 

 .های صن تی مانن  تولی  آب آشامی نی و داروسازی استای از شرکتدارن ه رشته

 مهای ب  ی قرار دارن در مقام Tiktok و تیگتاک Tencent های اینترنتی تنسنتصاحبان  ول
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 هزار ثروتمن  آلمانیمیلیارد دالر پول در دست سههزار 

 

به باشددگاه ابرثروتمن ان جهان که هر ک ام  4141هزار عضددو ج ی  در سددال شددش

میلیون دالر دارایی دارن  اضدددافه شددد م با افزایش این ت  اد، شدددمار  111بیش از 

 .داردهزار نفر رسی م آلمان در جایگاه سوم قرار 11اعضای این باشگاه به ح ود 
     

 
برای ثروتمن ان پربرکت نبوده ( 4141گیری کرونا )هرگز سددددالی به ان ازه سددددال اوج همه

سه ضر ح ود  ستم در آلمان در حال حا دارایی دارن  و  هزار میلیارد دالر آمریگا41هزار نفر ا

 .ان به باشگاه ابرثروتمن ان مت ل 

سال  شیوع کرونا یا همان  سال  سر جهان در  سرا طب  یک مطال ه تحقیقاتی، ثروتمن ان 

 .ان بیش از هر زمان دیگری ثروت انباشته 4141بحرانی 

 4141بیلیون یورو در سددال  11/ 1بیلیون دالر آمریگا، برابر با ح ود  41باور کردنی نیسددت: 

 .در مالگیت خصوصی ت  ادی در آلمان قرار داشته است

ژوئن( از سددددوی گروه مشدددداوره  11خرداد ) 41شددددنبه طب  تجزیه و تحلیلی که روز پنج

های خصوصی در این سال نسبت به سال پیش از آن منتشر ش ، دارایی (BCG) بوستون

بیلیون یورو( رسدددی ه  410بیلیون دالر )ح ود  401درصددد  افزایش به رکورد با ح ود هشدددت

 .است

https://www.dw.com/fa-ir/%DB%B2%DB%B0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%87%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C/a-57848036
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شت ثروت ستون که تحت :ای آلماننزد میلیاردره انبا شاوره بو ساس گزارش گروه م بر ا

های مالی خصدددوصدددی، از عنوان "گزارش ثروت جهانی" به چاپ رسدددی ه، در آلمان دارایی

های بانگی، سهام، بیمه بازنشستگی و عمر با جمله به شگر پول نق ، موجودی سپرده

 .بیلیون دالر رسی ه است 1شش درص  افزایش به ح ود 

بیلیون دالر رسددددی ه  10نیز در آلمان پنج درصدددد  افزایش یافته و به   یرنق ی هایدارایی

نق ی در دست خانوارهای آلمانی در کر ح ود  هایدارایی ها،ب هی کسر میزان استم با

 مبیلیون دالر بوده است 41
 

 کویندر پی استفاده رسمی از بیتاولین کشور جهان السالوادور  

کردن م امله و مبادله با ارز دیجیتال را به قصدد  دارد طرح قانونیرئیس جمهوری السددالوادر 

توان در این کشددور در کنار پول ملی و دالر کنگره این کشددور تحویر ده م به این ترتیب می

 .کوین هم م امله کردآمریگا با بیت

ص  دارد به عنوان سالوادور ق شور جهان م امله و مبادله با ارز  ال  کوینبیت دیجیتالاولین ک

نجیب ابوکیله، رئیس جمهوری این کشددددور در پیامی وی یویی اعالم کرد،  را قانونی کن م

طرح مربوطه در این راسدددتا را 

به کنگره  ن ه  در طی هفته آی

او مدد عی .ارائدده خواهدد  کرد

که شددددد ن قانونی شددددد ه 

کوین سددددبب م امالت با بیت

خواه  شددد  که شدددهرون ان 

ب خارج این کشددددور،  ه مقیم 

که حسدددداب بانگی  ویژه آنها

تر ارز به ن ارن ، بتوانن  سددداده

 .داخر کشور بفرستن 

به گفته او این اق ام همچنین 

های سددددبب "ایجاد فرصددددت

 .شغلی و وارد کردن هزاران شهرون  به چرخه رسمی اقتصاد" خواه  ش 

یت ن اردب با اقتصددددداد واق ی  باط مسددددتقیمی  ر طی و ارزش آن نیز د کوین هنوز هیچ ارت

های اخیر نوسددانات زیادی را تجربه کرده اسددتم بسددیاری از کارشددناسددان اقتصددادی سددال

 .دانن برای م امله می ابزاری نامناسب کوین را همچنانبیت

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86/a-57791867
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کوشدددد  خود را به عنوان رئیس جمهوری م رن و  یرمت ارف می سدددداله 01نجیب ابوکیله 

ال دارد و حتی گاهی دستورهای های اجتماعی حضوری بسیار ف او در شبگه نشان ده م

 .کن ابالغ می توییتر خود به وزیرانش را از طری 

با  کن  ومنتق ان او اما بر این باورن  که ابوکیله کشور را با "رویگردی خودکامانه" ه ایت می

 .ان ازدهای خود دموکراسی در السالوادور را به خطر میمواضع و سیاست

سالوادور در فوریه و یگی از اق امات جنجالی او سربازان ارتش به پارلمان ال  4141ارد کردن 

ست وام  شار بگذارد تا با درخوا شت، نماین گان مجلس را زیر ف س ی دا بودم او با این گام 

 .امنیتی او موافقت کنن  برای تأمین هزینه طرح

این کشددور و نیم میلیون نفر جم یت داردم ح ود دو میلیون نفر از شددهرون ان  1السددالوادور 

 مکنن نیز در خارج زن گی می

 

 4144برای واکسیناسیون جهانی تا پایان  1پیشنهاد جانسون به گروه 

 یگص  رهبر ساب  جهان:

 هزینه واکسیناسیون کووی  کشورهای فقیر را بپردازد 1گروه 

خواست ت ه  دهن  جهانیان را تا  1وزیر بریتانیا از کشورهای جی بوریس جانسون، نخست
علیه کرونا  4144پایان سددال 

واکسددددینه کنن م سددددازمان 
به اشت جهانی از پیشنهاد 

یا در ابن نخسددددت وزیر بریتان

  .استقبال کردباره 
بددددوریددددس جددددانسدددددددون، 

وزیر بریتددانیددا روز نخسددددددت
خرداد(  11ژوئن ) 1یگشددنبه 

از سددددران کشددددورهای جی 
هفت خواسدددت ت ه  ب هن  

جهان را تا پایان  ردمکه کر م
وزیر بریتانیا تاکی  کرد که او به دنبال علیه کرونا واکسددددینه کنن م نخسددددت 4144سددددال 

 .واکسیناسیون جهانی است
در لن ن، خاطرنشان کرد واکسیناسیون جهانی تا پایان  1جانسون، میزبان کشورهای گروه 

  .ترین دستاورد تاریخ پزشگی خواه  بودبزرگ 4144

https://www.dw.com/fa-ir/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2/a-57794425
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ش المللی کاهجانسون تولی  واکسن کرونا افزایش خواه  یافت و موانع توزیع بینبه گفته 
توان ارسددددال واکسددددن به المللی "کوواکس" مییاب م او تاکی  کرد با ابتگار عمر بینمی

 .کشورهای فقیر را نیز افزایش داد

 سدددداز و کاری اسددددت که برای توزیع عادالنه واکسددددن کرونا از طرف (covax) "کوواکس"
توانن  با عضویت در ان ازی ش ه استم کشورهای مختلف میبه اشت جهانی راه سازمان
 .ها وارد فهرست خری اران شون پرداخت بخشی از هزینهآن و پیش

صن تی جهان روز جم ه  سران هفت کشور  ست  بار ژوئن در لن ن برای نخستین 11قرار ا
ز نشددسددت برگزار کنن م این هفت ب   از پان می کرونا به شددگر حضددوری به م ت سدده رو

  .کشور عبارتن  از بریتانیا، ایاالت متح ه آمریگا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا و ژاپن
هنوز در  1سران کشورهای جی :استقبال سازمان به اشت جهانی از پیشنهاد جانسون
به اشدددت از اما سدددازمان جهانی  ان ارتباط با ااهارات جانسدددون واکنشدددی نشدددان ن اده

 .ش ن کر جهان حمایت کرده استوزیر بریتانیا درباره واکسینهپیشنهاد نخست
نیوز" از دیوی  نابارو، نماین ه ویژه سددازمان جهانی به اشددت در مصدداحبه با شددبگه "اسددگای

پیشددنهاد جانسددون اسددتقبال کرد و گفت ت یین یک زمان مشددخص این امی واری را افزایش 
تهیه   شددددرفته صددددن تی در واقع طرحی برای مبارزه با کروناده  که کشددددورهای پیمی
 .کنن می

 واکنش پاپ به کشف گورجم ی کودکان بومی 
 در

 ک م رسه کاتولیک در کانادای
 

پاپ فرانسیس سگوت خود را درباره کشف گور جم ی کودکان بومی کانادا در یک م رسه 

به بازمان گان این کودکان  کاتولیک شددگسددتم پاپ عذرخواهی نگرد اما ضددمن ابراز تسددلیت

 .گفت که این حادثه او را متاثر کرده است

های جهان پس از پی ا ش ن بقایای اجساد بار پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکبرای نخستین

واکنش نشان داد و  روزی کاتولیککودک بومی کانادایی در یک م رسه شبانه 410بیش از 

ضددمن ابراز هم ردی ااهار داشددت از شددنی ن خبر  به بازمان گان کوکان تسددلیت گفتم پاپ

 .کشف گور کودکان بومی کانادا وحشت کرده است
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فرانسددیس اطمینان داد که کلیسددای کاتولیک برای روشددن شدد ن این موضددوع با نهادهای 

  .دولتی کانادا از نزدیک همگاری خواه  کرد

کودک در داخر یک  410های کانادایی از کشددددف بقایای اجسدددداد در اواخر ماه مه مقام

که از یک قرن پیش برای اد ام  کملوپس در  رب کانادا  روزی ساب  در شهرم رسه شبانه

 .جم یت بومی این کشور ایجاد ش ه بود، خبر دادن 

وزیر کانادا گفته بود کلیسا در مورد مباحث کلی ی مانن  عذرخواهی جاستین ترودو، نخست

 .ستو درخواست بخشش سگوت اختیار کرده ا

وزیر کانادا بوده اسدددت که از کلیسدددای کاتولیک واکنش پاپ در اصدددر به سدددخنان نخسدددت

 .کودک بومی کانادایی را بپذیرد 410خواسته بود مسئولیت مرگ 

جاسددتین ترودو واتیگان را فراخوان ه بود تا اسددناد مربوط به این م ارس را منتشددر کن  و در 

 ".این رابطه "گام بردارد

 .رخواهی نگرد اما به بازمان گان قربانیان تسلیت گفتپاپ فرانسیس عذ

مرکز آموزشددددی تحت اداره دولت و  111روزی کملوپس یگی از بیش از م رسدددده شددددبانه

  .است 1111تا  1211های نهادهای مذهبی کانادا در فاصله سال

https://www.dw.com/fa-ir/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%D9%BE-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7/a-57795027
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که با ان  دی ه روزی کلیسا آموزشهزار کودک بومی در کانادا در م ارس شبانه 101بیش از 

 .بسیاری از آنها ب رفتاری ش ه است

های خود و ه ف از دایرکردن این م ارس ج اسددددازی کودکان بومی از فرهنگ و خانواده

 .گروی نشان به دین مسیحیت بوده است

 ترامپ:            

 های ایران را برداشته استبای ن از سرترس تحریم

 رئیس جمهور ساب  آمریگا در همایش ساالنه جمهوریخواهان، ای ن را به بزدلی در 

آور" خوان م ترامپ از چین نیز قبال ایران متهم کرد و دیپلماسی خارجی او را "خجالت

 .تریلیون دالر  رامت ب ه 11خواست برای انتشار ویروس کرونا 

در کارولینای شدددمالی، سدددیاسدددت داخلی و  ایدقیقه 20دونال  ترامپ در یک سدددخنرانی 

خارجی دولت بای ن را به باد انتقاد گرفتم او انتخابات نوامبر آمریگا را مشدددابه انتخابات یک 

 .کشور جهان سومی دانست و آن را "جنایت قرن" نامی 

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-57793744
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شنبه  ش م او 0نط  طوالنی ترامپ روز  ساالنه جمهوریخواهان ایراد  در  ژوئن در کنفرانس 

کنن  در ها االن پول طلب میایرانی»حمله به رویگرد دولت بای ن در مذاکرات اتمی گفت: 

 «.خواستن حالی که در دوران ریاست جمهوری من هیچوقت پول نمی

های ایران از سر ترس متهم کرد و افزود: رئیس جمهور پیشین آمریگا بای ن را به لغو تحریم

تواف   کردمم من بددا آنهددا بدده یددکیران م دداملدده میاگر من بودم ارف یددک هفتدده بددا ا»

یادتان هسددتب باز هم  خواهن مممها باز هم پول میایرانی یافتم اما حاالدسددت می م رکه

 «.گیرن آنها دارن  از ما پول می

میلیارد دالر آن  1/2میلیارد دالر دریافت کرد که  101او یادآوری کرد که ایران پس از برجام 

 .نق  بود

را زیر سوال برد و با  4141کشورش در نوامبر  رئیس جمهور ساب  آمریگا بار دیگر انتخابات

کشددددورهایی مثر ایران، چین و روسددددیه از نتیجه این انتخابات »تگرار ادعای تقلب گفت: 

 «.خشنود ش ن 

 در سراشیبی قرار گرفته و "خوار و خفیف" ترامپ افزود که ایاالت متح ه در دوران جو بای ن

ها تاخت و در نق  سیاست مهاجرت، آنها ش ه استم او در این سخنرانی بارها به دمگرات

  .ان را متهم کرد که آمریگا را به "پناهگاه خارجیان تبهگار" تب یر کرده

شتباه شاعه یک ای ئولوژی ا ش  که دولت بای ن در حال ا ست  او م عی  در ایاالت متح ه ا

تا یگ ه  شددددد   با تمجی  ازکه موجب تفرقه خوا مپ  تاوردهای دولت  پارچگیم ترا دسدددد

مصادیقی چون "موفقیت در تولی  واکسن کرونا، ساخت دیوار مرزی، مح ود کردن  خودش،

  .گیری قوی در برابر ایران و چین" را نام بردمهاجرت و موضع

 دونال  ترامپ ابراز امی واری کرد که حزب جمهوریخواه بار دیگر و به سدددرعت کنترل سدددنا و

های تاریخ آمریگا ترین دمگراتمجلس نماین گان را به دسدددت بگیردم او بای ن را جزو رادیگال

های چهره ن رز، هاییدانسدددددت و ضددددمن ابراز نگرانی از رویگرد هان  چون برنی سدددد ایل
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به یاد داشته باشی  من دنبال تض یف دمگراسی »گفت:  مخاطبان به رشی ه طالب عمرو

 «.آن باشم خواهم ناجینیستم بلگه می

شار ویروس  شگاه ووهان را به انت سخنانش بار دیگر چین و آزمای ترامپ در بخش دیگری از 

دالر  تریلیون 11کرونا در جهان متهم سدددداخت و خواهان آن شدددد  که پگن به آمریگا و دنیا 

روزه اسددددرائیر و  11های نق  سددددیاسددددت بای ن در جریان درگیری. رامت پرداخت کن 

حمله به آنتونی فائوچی،  ط با روسددددیه، توافقنامه اقلیمی پاریس، ورواب ها،فلسددددطینی

های عفونی آمریگا به دلیر فراخوان به مردم برای ماسددددک زدن از دیگر رئیس مرکز بیماری

فائوچی تقریبا در همه موارد بر خطا بوده و در مورد »نگات سددددخنرانی ترامپ بودم او گفت: 

با فرضیه نشر ویروس کرونا از آزمایشگاه  کتر فائوچید« آزمایشگاه ووهان هم اشتباه کردم

ترامپ در حالی به اعضددا و هواداران حزب جمهوریخواه وع ه  .ووهان همراهی نگرده اسددت

ها را داد که آنها را یک ساعت بازگشت به صحنه سیاست و از می ان به در کردن دمگرات

رود که شددروع این همه انت ار میبا  برای سددخنرانی در موع  مقرر در انت ار گذاشددته بودم

های مالی و روحیه تور تابسددددتانی او همانن  کارزارهای انتخاباتی، باعث جمع آوری کمک

 .بخشی ن به حامیان حزب باش 

 مصوبه مجلس آلمان

 درباره:

های پالستیگیممنوعیت استفاده از کیسه   
 

سه ستفاده از کی ستیگی خری  پارلمان آلمان ممنوعیت ا صویب کردم این قانون های پال را ت

شود و برخی از آنها هنوز مجاز هستن م این های پالستیگی خری  نمیشامر همه کیسه

 .قانون با انتقاد احزاب اپوزیسیون روبرو ش 

های پالسددتیگی خری  در بنابر قانونی که در مجلس آلمان تصددویب شدد  بگارگیری کیسدده

 .دیگر مجاز نیست 4144ها از سال سوپرمارکت
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شود های پالستیگی مصوب پارلمان آلمان شامر آن سته میقانون منع استفاده از کیسه

های اسددتان اردی میگرومتر اسددت که همان کیسدده 01تا  10که ضددخامت دیواره آنها بین 

 .است که م موال هنگام خری  در کنار صن وق تحویر می گیری 

ستفاده مج د ممنوعیت دربرگیرن ه کیسه  صا از نوع پای ار و کیسههای قابر ا  هایمخصو

چنین برای گذر شون  نیستم همپالستیگی نازکی که در بخش میوه و سبزی عرضه می

ش ه بود که به های پالستیگی به گزینهاز کیسه شنهاد  های بهتر یک دور شش ماهه پی

 .اصرار حوزه تجارت به یک سال افزایش یافت

 «نماد اتالف منابع»

که این طرح را به  (SPD) یر محیط زیست آلمان از حزب سوسیال دمگراتسونیا شولتزه، وز

های هگزین»و « کیسه پالستیگی نماد اتالف منابع است»پارلمان داده در ت ریف از آن گفته 

سه سب های خری ، کی سب،  سبزیجات و های پارچهمنا شو برای میوه و  شست ای قابر 

 «.موجود در پیشخوان محصوالت تازه است های قابر استفاده مج د برای کاالهایج به

https://www.dw.com/fa-ir/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C/a-55753353
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 World Wide Fund for) اما برای طرف اران محیط زیسددددت و صددددن وق جهانی طبی ت

Nature ) رودم علت این اسددددت که قانون ج ی  فقط یک ممنوعیت نمادین به شددددمار می

 .دهن های پالستیگی فقط یک درص  از مصرف پالستیک آلمان را تشگیر میکیسه

الزم برای « بلن  پروازی»و سددددبزهای آلمان نیز در انتقاد به این قانون آنرا فاق  حزب چپ 

مبارزه با آلودگی محیط زیست دانستن م بتینا هوفمن، سخنگوی سیاست زیست محیطی 

متأسدددفانه ، این قانون مح ود »نامی  و گفت: « ای از اقیانوسقطره»سدددبزها این قانون را 

 «.های یگبار مصرف را متوقف نخواه  کردرون  استفاده از بسته بن ی

های پالسددتیگی مخالفان دیگری هم دارد؛ حزب دمگرات اما قانون منع اسددتفاده از کیسدده

مان( و حزب راسددددتگرای آزاد )لیبرال مان»های آل ناتیو برای آل ق ام را « آلتر )آ اف د( این ا

دانن م می« محیط زیسددددت ب ون منافع قابر اثبات برای»و « ای  یرموجه در بازارم اخله»

آن ریاس بلک، نماین ه آ اف د، در این رابطه اسدددت الل کرد که مح ودیت داوطلبانه مصدددرف 

ستفاده از كیسه های پالستیكی در آلمان باعث ش ه است که در چن  سال اخیر میزان ا

 .آنها دو سوم كاهش یاب 

متر( از میلی 0قطر کمتر از  ها )اشیای پالستیگی باهای پالستیگی و میگروپالستیکزباله

های اخیر های کره زمین اسدددتم در سدددالترین علر آلودگی محیط زیسدددت، بویژه آبمهم

های دولتی و  یردولتی بسیاری برای توجه اذهان عمومی نسبت به آن براه افتاده کمپین

 .کنن ه پالستیک در جهان استکشور اول مصرف 11ایران جزو  استم

های قله اورسدددت تا عمی  ترین نقطه زمین موسدددوم به خن ق در برفها میگروپالسدددتیک

میلیون تن  14ان  که سدداالنه ح ود پنج تا ان م تحقیقات نشددان داده"ماریانا" منتشددر شدد ه

 مشودهای کره زمین میپالستیک وارد آب

بوک حساب کاربری ترامپ را به م ت دو سال مس ود کردفیس  
 

را در این   اربری دونال  ترامپ، رئیس جمهوری ساب  آمریگابوک خبر داد که حساب کفیس

به م ت دو سال دیگر ت لی  کرده استم ترامپ این اق ام   شبگه اجتماعی و اینستاگرام

دهن گانش دانستبوک را "توهین" به رایفیس . 
     

اعالم کرد دونال  ترامپ   خرداد( 11بوک روز جم ه چهارم ژوئن )شددددبگه اجتماعی فیس

باالترین مجازات در  به شددددد ت نقم کرده و مشددددمول  ماعی را  قوانین این شددددبگه اجت

 .بوک قرار گرفته استهای اجرایی فیسپروتگر
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این شبگه اجتماعی تصمیم گرفته است که مس ود مان ن حساب کاربری رئیس جمهوری 

  .کن ساب  آمریگا را به م ت دو سال دیگر تم ی  

شبگه در پایان این نیک کلگ یگی از مسئولین فیس سان این  شنا ست اگر کار بوک گفته ا

دوره تشدددخیص ب هن  که خطری ج ی برای امنیت عمومی ایجاد نشدددود ت لی  حسددداب 

کاربری ترامپ دوباره مورد ارزیابی قرار خواه  گرفتم او تاکی  کرد که مس ود مان ن حساب 

 .کاهش خطر امنیت عمومی ادامه پی ا خواه  کردکاربری ترامپ تا زمان 

میلیون فالوور در شددددبگه اجتماعی توییتر داشددددت اکنون با  22ترامپ که زمانی نزدیک به 

سته ش ه و ش ن حسابمح ودیت و ب شبگه های اجتماعی مواجه  های کاربری خود در 

 .استامگان برقراری ارتباط با طرف اران خود از این طری  را از دست داده 

ود خ دهن گانبوک و اینستاگرام را "توهین" به رایفیس ترامپ ت لی  حساب کاربری خود در

  .دانست

گذردم در ماه ژانویه و پس از یورش هواداران پنج ماه از ت لی  حسدددداب کاربری ترامپ می

ستم ترامپ ترامپ به کنگره، فیس شین آمریگا را ب ساب کاربری رئیس جمهوری پی بوک ح

لیت در یوتیوب و توییتر نیز منع شددد م به این ترتیب او کمی پیش از ترک کاخ سدددفی ، از ف ا

 .های اجتماعی را از دست دادها و شبگهرسانامگان هرگونه ف الیت در پیام

های ترامپ در زمان حمله آشددددوبگران به گفته بود که پیام بوکمارک زاکربرگ، م یر فیس

 .ان کت را نقم کردهکاپیتول، قوانین و مقررات این شر

اش، اق ام فیسبوک را "مایه کاربری زمان با انتقاد ش ی  از ادامه ت لی  حسابترامپ در آن

 ."ان که آزادی بیان را از او گرفته بود آبرویزی و شرمساری آمریگا دانسته و گفته

https://www.dw.com/fa-ir/%D9%81%DB%8C%D8%B3%D8%A8%D9%88%DA%A9-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/a-57784634
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میلیون دالر برای کارزار جهانی واکسیناسیون کرونا 111دو میلیارد و   
 

های مالی برای آوری کمکاتفاقی افتاد فراتر از ح  انت ار: در نشددددسددددت جهانی جمع

های مالی بیش از ه ف مقرر بودم اگر واکسددیناسددیون با واکسددیناسددیون کرونا، حجم کمک

   .شون سال دیگر مردم کشورهای فقیر واکسینه می 01همین سرعت کنونی پیش رود 

 COVID-19) "یا به اختصدددار "کواکس" 11- های کووینهاد "دسدددترسدددی جهانی واکسدددن

Vaccines Global Access)های مالی که به صورت ، در جریان یک نشست جمع آوری کمک

میلیون دالر  111آوری کن ؛ میلیون دالر جمع 111آنالین برگزار شدد ، توانسددت دو میلیارد و 

 .رفتبیش از ح ی که تصورش می

های منتشرش ه، توان  بر پایه گزارشنامه جهانی میهای مالی، این بربر اساس این کمک

میلیون دوز واکسددن دیگر برای مبارزه با ویروس کرونا در کشددورهای فقیر  211یک میلیارد و 

 .مهیا کرده و در دسترس آنها قرار ده 

سازی" دهی و برگزاری این نشست را کشور ژاپن و "اتحاد جهانی واکسن و ایمنسازمان

  . به عه ه داشتن

تحویر داده  4144هایی که در سددال جاری و در آ از سددال قرار بر این اسددت که با واکسددن

ص  از جم یت بزرگسال در بیش از  01شون ، تقریبا می کشور فقیر جهان واکسینه  11در

 .شون 

م یر اتحاد جهانی واکسددن و ایمن سددازی اعالم کرده اسددت که به هن ، به دلیر جم یت 

 .اختصاص خواه  یافت کر واکسن درص  از 41زیاد، 

کددامدداال هریس، 

مدد دداون رئددیددس 

جمهوری آمریگددا 

شست  در این ن

آنالین با تأکی  بر 

ارتبداط تنگداتنددگ 

کشدددددددورهدددای 

جددهددان گددفددت: 

اگر تا پیشددددتر »

دانسدددتیم، نمی

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AF%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/a-57769405
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به بحراناکنون می ما  که واکنش جم ی  ما دانیم  ن ه مشددددترک  هانی برای آی های ج

 «.کنن ه و مهم استت یین

اورزوال فون درالین، رئیس کمیسددددیون اتحادیه اروپا هم بر حمایت این اتحادیه از این برنامه 

 .کن کردن کرونا در سراسر جهان تأکی  کردجهانی برای ریشه

، (UNICEF) ، یونیسف(WHO) کواکس نهادی جهانی متشگر از سازمان به اشت جهانی

و ائتالف ابتگارات آمادگی برای  (GAVI) اتحاد گاوی( ائتالف جهانی واکسدددن )موسدددوم به

اسددت که به من ور تحق  ه ف توزیع منصددفانه واکسددن ویروس کرونا در  (CEPI) پان می

 .تاسیس ش ه است جهان

ه ف خود را کاهش نابرابری " 11-های کووی ابتگار جهانی "دسدددترسدددی جهانی واکسدددن

تی ش ن در حال گسترده بین کشورهای  نی صن تی و کشورهای فقیر در آستانه صن 

ستم برنامه این ابتگار جهانی حصول اطمینان   توس ه سیون قرار داده ا در زمینه واکسینا

از این مسددئله اسددت که در همین سددال جاری در هر کشددوری سددوای فقیر یا  نی بودن، 

ها در م رض خطرن ، واکسددینه بیسددت درصدد  از شددمار شددهرون انی که بیش از دیگر گروه

 .شون 

سن: ...  الی امااه افی مت ست که آیا تأمین واک سئوال باقی ا های با این حال جای این 

 .اضافه به ویژه در کشورهای فقیر واق ا طب  برنامه پیش خواه  رفت

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AF%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/a-57769405
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تا پیشددددتر نمی»کامال هریس:  به دانسددددتیم، اکنون میاگر  ما  دانیم که واکنش جم ی 

 «.مهم است کنن ه وهای جهانی برای آین ه مشترک ما ت یینبحران

میلیون دوز 111سددازمان جهانی به اشددت هم اکنون هم تا پایان ماه ژوئیه از کمبود تقریبا 

گوی م یک دلیر این کمبود هم تصدددمیم هن  به جلوگیری از صدددادرات واکسدددن سدددخن می

واکسن در پی شیوع گسترده این بیماری در این کشور استم بزرگترین تولی کنن ه واکسن 

سددوئ ی آسددترازنگا واکسددن تولی   -هن  برای شددرکت دارویی بریتانیاییدر جهان در  رب 

 .کن می

سازمان:"ح  ثبت را برداری " سیاری از  ضو ب شورهای ع س ه و همگاری باردیگر ک های تو

 .های کرونا فراخوان ن را به تالش برای لغو ح  ثبت واکسن 1گروه جی 

گوی ، ب ون چنین اق امی می "People's Vaccine Alliance" ها به نامیگی از این سددازمان

 .پذیر نخواه  بودافزایش چشمگیر سرعت واکسیناسیون در کشورهای فقیر جهان امگان

در ماه مه  بر پایه گزارش این اتحاد:هزار 10واکسینه در یک روز در برابر  111چهار میلیون و 

میلیون و  1صن تی( در مجموع روزانه  متشگر از هفت کشور) 1در کشورهای عضو جی 

هزار  10ان م در برابر، در کشورهایی با درآم  پایین روزانه تنها هزار نفر واکسینه ش ه 111

پیش بینی کرده اسددت که در  "People's Vaccine Alliance" .ان نفر واکسددن دریافت کرده

تا جم یت سدددال طول خواه  کشدددی   01صدددورت ثابت مان ن سدددرعت واکسدددیناسدددیون 

  .کشورهای فقیر هم واکسینه شون 

 

 مقامات اسرائیر: 

 احتمال ارتباط واکسن کرونا با التهاب عضالت قلب
 

پس از مشدددداه ه چن  مورد التهاب ماهیچه قلب که بیش از همه در مردان جوان 

پس از دومین نوبت واکسن فایزر دی ه ش ه، اسرائیر تحقیقی در این باره را کلی  

 .ان  اما این احتمال تقویت ش ه استهنوز نهایی نش ه زدم نتایج

ان  که نشان ای روبرو ش هدر پایان ماه آوریر مقامات درمانی اسرائیر اعالم کردن  با پ ی ه

ان  التهاب عضدددالت تک را دریافت کردهبایون -ده  در کسدددانی که دومین واکسدددن فایزرمی

  .قلب )میوکاردیت( دی ه ش ه است

ن خبر، نتایج یک مطال ه اولیه نشددان داد که موارد میوکاردیت بیش از همه پس از پس از ای

 .دریافت دومین نوبت واکسن بروز کرده است
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گوی  در مورد اثرات جانبی واکسن در ارتباط تنگاتنگ و مبادله اطالعات با شرکت بایون تک/فایزر می

 های به اشتی و درمانی اسرائیر استمقام

 

 تک/ فایزر با پ ی ه التهابمقامات اسرائیلی به وضوح از ارتباط احتمالی واکسن بایون اکنون

 .کنن عضالت قلب صحبت می

سرائیر می شت و درمان ا گوین  در میان بیش از پنج میلیون از کسانی مقامات وزارت به ا

مورد  410 ان ،های دسددامبر تا ماه مه امسددال دریافت کردهکه دو نوبت واکسددن را بین ماه

 .ان دچار میوکاردیت ش ه

ی مسدددئوالن به اشدددت و درمان این کشدددور، نتایج تحقی  به احتمال ارتباط میان به گفته

سددال قوت بخشددی ه  01تا  11دومین نوبت واکسددن فایزر با بروز این عارضدده در مردان بین 

سددال بیش از دیگر سددنین  11تا  11اسددتم دراین رده سددنی، میوکاردیت در بین نوجوانان 

 .مشاه ه ش ه است

در گزارشددددی که "جروزالم پسددددت" در پایان ماه آوریر منتشددددر کرد، آم ه بود که بیشددددتر 

های پزشگی بیمارستان را به سالمت ان  پس از مراقبتبیمارانی که دچار این عارضه ش ه

سددداله دراثر این  00 سددداله و دیگری مردی 44ان م دو تن از بیماران اما یگی زنی ترک کرده

 .ان عارضه جان باختن م این دو نفر به استناد گزارش، پیشینه هیچ بیماری دیگری ن اشته

توان  به این موضدوع که بروز این عارضده در کشدورهای دیگر هنوز گزارش نشد ه اسدت می

 .اعتقاد کارشناسان با نرخ پایین واکسیناسیون در کشورهای دیگر در ارتباط باش 

ها در اسدددرائیر با که از این یافته شدددرکت فایزر اعالم کرده :"  فایزر بیش از م ایب آنفوای"

ضه  شرکت اما تأکی  کرده که تاکنون ارتباط میان این واکسن و بروز این عار ستم این  خبر ا

کن  و گوی  که اثرات جانبی واکسددن را به دقت بررسددی میثابت نشدد ه اسددتم فایزر می

https://www.dw.com/fa-ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%84%D8%A8/a-57759100


 
 
 
 
 

 1111ویژه خردادماه ماه  111خبرنامه شماره
 

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

 

38 
 

های به اشددددتی و درمانی ها به طور من م با مقامات و دسددددتگاههبرای بررسددددی این داد

 .اسرائیر در ارتباط است

ها در آمریگا هم در ماه گذشته مأموریت یافت کارگروهی از مرکز کنترل و پیشگیری بیماری

هایی که بر پایه های بیشدددتری را درباره امگان ارتباط میان میوکاردیت و واکسدددنبررسدددی

ش هفناوری "ام آر  ساخته  سن م رنا هم همانن  فایزر بر پایه ان ا ی"  سی کن م واک ان  برر

این تگنولوژی تولی  شدددد ه اسددددتم نتیجه تحقیقات این نهاد اما این بود که تاکنون مواردی 

 .رود را مشاه ه نگرده استبیشتر از آنچه به طور م مول در میان مردم انت ار آن می

و قرار  سدال را هم صدادر کرده اسدت 10تا  14سدنی  اسدرائیر مجوز واکسدیناسدیون گروه

است این مرحله از هفته دیگر آ از شودم یگی از مسئوالن به اشتی اسرائیر گفته است، 

 ."های آن برتری دارد"فوای  این واکسن بر ریسک

پیشدتاز  11-اسدرائیر در مقایسده جهانی در زمینه واکسدیناسدیون در زمینه مبارزه با کووی 

 .ان درص  از جم یت اسرائیر واکسینه ش ه 00م تقریبا بوده است

هفته با تغییر سبک زن گ 2کاهش سن بیولوژیگی، تنها در   

 مانن ب سوختگی مصون نمیهای ب ن از آفتابک ام قسمت -

 کن م وسواس، خطر سگته مغزی را سه برابر می -

 !شودچربی قلب، حتی در ال رها باعث مرگ زودرس می -

    

 

 کن ورزش نقش مهمی در حفظ سالمتی بازی می

https://www.dw.com/fa-ir/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B8-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C/a-57753128
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سبک زن گی و  سسه تحقیقاتی در پورتلن  تغییر در  ساس مطال ه بالینی محققان مو بر ا

 .توان  منجر به تغییر فوری و سریع در سن بیولوژیگی شودرژیم  ذایی می

ساینس سن بیولوژیگی به گزارش  شمن ان،  سالم  10تایمز؛ در مطال ه دان سال مرد  بزرگ

گیری شدددد م الگوهای ان ازه DNA سدددداله با اسددددتفاده از الگوهای متیالسددددیون 14تا  01

 .کنن بینی میهای وابسته به سن را پیش، رون  پیری و بیماریDNA متیالسیون

ها و مواد کنن گان تحت یک رژیم  ذایی عم تاً گیاهی همراه با بسددیاری از ویتامینشددرکت

صرف پروتئینم  نی قرار  ضمن این که میزان م های حیوانی و کربوهی ارت در آنها گرفتنن م 

دقیقه یا بیشتر  01ساعت خواب شبانه داشتن  و  1بر این ح اقر بسیار کم بودم آنان عالوه

های  ذایی حاوی امالح و روز در هفته ورزش کردن ، ضددمن این که برخی مگمر 0به م ت 

 .بودن  مواد م  نی را دریافت کرده

منتشر ش ، نشان داد که سن بیولوژیگی این گروه طی  Aging نتایج مطال ه که در نشریه

 .سال کمتر ش  0۲40هفته در مقایسه با گروه کنترل به طور متوسط  2

ت یین سدددن تقویمی آسدددان اسدددت، در حالی که سدددن بیولوژیگی شدددما به ت  ادی متغیر 

 .غییر کنن توانن  به طور م اوم تبستگی دارد که می

ده  که شددددما به ت ریج و با ع م رعایت شددددیوه سددددالم پیری بیولوژیگی هنگامی رخ می

رسددانی م به عنوان مثال اگر شددما های مختلف ب ن آسددیب میها و بافتزن گی به سددلول

 11خوری  و طی کنی ، فقط  ذاهای پرچرب میسدداله هسددتی  که ورزش نمی 42یک مرد 

ای ، به احتمال زیاد سن بیولوژیگی بیش سته سیگاردود کردهسال گذشته در هفته پنج ب

 .سال داری  42از 

ای، ژنتیک، در واقع ع د واق ی سن بیولوژیگی با عوامر مختلفی از جمله سن شناسنامه

 .ها و سایر شرایط پزشگی در ارتباط استشیوه زن گی، تغذیه، بیماری

های زیادی توانی  گامبه باال میسددددال  11برای بهبود سددددن بیولوژیگی حتی در سددددنین 

های ت ادلی که خطر سددقوط را کاهش برداری م از جمله ورزش من م روزانه، شددامر تمرین

ه ، ورزشمی مک مید جاد توده عضددددالنی ک به ای که  ق رتی  ن ، تمرینهای  های کن

کن  و حرکات کششی ب ن، حفظ استقامتی که به افزایش تنفس و ضربان قلب کمک می

صرف میوهوزن د سالم از طری  م سبزیجات، لوبیا، لبنیات کمر مح وده  های چرب و نانها، 

 .فودسرشار از فیبر ) الت کامر( و حذف ت ریجی نان سفی ، نوشابه و فست

دف ه ب   که در هوای گرم بهار :مانن بسوختگی مصون نمیهای ب ن از آفتابک ام قسمت

ا هها و رانها، لبگذاشتی ، اطمینان حاصر کنی  که چشمو تابستان به بیرون از خانه ق م 

 .داری را در برابر آفتاب مصون نگه می
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ساینس این قسمت ش ه به گزارش پاپیولر  شی از ا ص مات ج ی نا های ب ن ا لب دچار 

شدددون ، چون کمتر کسدددی به فگر ایمن نگه سدددوختگی میبنفش خورشدددی  و آفتابماوراء

 .ور آفتاب استداشتن آنها در برابر ن

نام بالینی آفتاب سوختگی چشم، فوتوکراتیت استم طب  اعالم آکادمی چشم پزشگی 

توان  روی قرنیه و ملتحمه )بافت شفافی که قسمت سفی  چشم آمریگا، این عارضه می

 .پوشان ( تأثیر بگذاردها را میو داخر پلک

ان پوسددددت وجود دارد، اما اگرچه ارتباط آشددددگاری بین قرارگرفتن در م رض آفتاب و سددددرط

 .توان  باعث سرطان چشم شود یا نهسوختگی چشم میمشخص نیست که آیا آفتاب

ستاد دانشگ ه پزشگی دانشگاه میشیگان میجولی روزنتال، چشم ا ب»گوی : پزشک و ا

ضمن این که فوتوکراتیت ممگن این وجود خورشی  می توان  چشمان شما را خشک کن ، 

 «.ری  یا تخریب بینایی شودمروااست باعث آب

درصدد  اثر حفااتی در برابر  111پیشددگیری سدداده اسددت: از عینک آفتابی با »افزای : او می

 «.ال مر تب یر کنی اش ه ماوراء بنفش استفاده و آن را به یک تمرین مادام

 .کن ، کامال در اشتباهی کنی  موی سر، شما را در برابر آفتاب محاف ت میاگر فگر می

شگاه ییر می شگی دان شگ ه پز ستاد دان ست و ا سن، متخصص پو ستن گوی : شان کری

توان  قربانی مهم نیسددددت که موها چق ر پرپشددددت باشدددد ، چون پوسددددت سددددر می»

خواهی  به پوسدددت سدددر کرم ضددد آفتاب بزنی ، کاله سدددوختگی ج ی شدددودم اگر نمیآفتاب

که از صدددورت، گوش و گردن  بگذاری م حتی بهتر اسدددت از یک کاله لبه پهن اسدددتفاده کنی 

 «.شما نیز محاف ت کن 

کنن م اما ها، بینی و پیشدددانی اسدددتفاده میآفتاب م موالً روی گونههای ضددد افراد از کرم

شدددون م این های شدددما، به ویژه لب پایین، ا لب فراموش میگوی : لبکریسدددتنسدددن می

ه بافت داخر دهان شدما قسدمت از لب م روف به لب ورمیلیون، بسدیار نازک و کامالً شدبی

ست روی لب می سرطان پو ضمن اینگه  ست،  سر ب ن ا سرا شتری در  ش ت بی توان  با 

 .پخش شود
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اسددت و فراموش نگنی  که  SPF30 بهترین راه محاف ت اسددتفاده از مومیایی لب با ح اقر

 .ها، دوباره آن را تج ی  کنی ب   از خوردن، نوشی ن یا مرطوب کردن زدن لب

توان  در روزهای گرم دچار ها نیز میقسددددمت باالیی پا یا ران»افزای : میکریسددددتنسددددن 

ست که به طور موثر آفتاب ضخیم ا شما آنق ر  ست این نواحی از ب ن  شودم پو سوختگی 

ناپذیر نیستن  و شما نیز کن م با این حال این نواحی ب ن شگسترا مس ود می UV اش ه

 «.ض آفتاب محاف ت کنی  هایبای  از آنها با استفاده از کرم

سه برابر می سگته مغزی را  سواس، خطر  ساس گزارش ج ی  محققان تایوانی :کن و بر ا

سواس فگری ساالن مبتال به اختالل و شناختهبزرگ شایع روانی  ش ه عملی، یک بیماری 

 .، سه برابر بیشتر از دیگران در م رض سگته مغزی هستن OCD تحت عنوان

نیوز تودی و بنا به هشدد ار محققان، پزشددگان بای  بیماری عروق مغزی و م یگالبه گزارش 

 .به طور من م کنترل کنن  OCD خطرات مربوط به آن را در بیماران مبتال به

https://www.dw.com/fa-ir/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B8-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C/a-57753128
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هزار فرد  42و  OCD هزار بزرگسال مبتال به 42برای انجام این مطال ه دانشمن ان بیش از 

 .ب ون این بیماری را مقایسه کردن 

شتر از افراد ب ون OCD سال، افراد مبتال به 11ر طی بیش از د سه برابر بی  OCD بیش از 

سدداله و باالتر در م رض  11ده ، افراد دچار سددگته مغزی شدد ن م این مطال ه نشددان می

 .خطر بیشتری قرار دارن 

در سدددگته مغزی را به عنوان اختالل  (CDC) های آمریگامرکز کنترل و پیشدددگیری از بیماری

شددددودم کنن  که منجر به مرگ یا آسددددیب به بافت مغز میسددددانی به مغز ت ریف میرخون

 .میر و علت اصلی م لولیت در ایاالت متح ه استوسگته مغزی پنجمین علت اصلی مرگ

وسددواس نیز یک بیماری روانی اسددت که با افگار و رفتارهای مگرر و ناخواسددته مشددخص 

توان  شامر شستن دست، بررسی اجباری اشیا یا تمیز شودم رفتارهای تگراری میمی

های روزمره و ت امالت اجتماعی توان  در ف الیتکردن وسددواسددی باشدد م این رفتارها می

 .اختالل ایجاد کن 

را به داشددددتن یک سددددبک زن گی  OCD به گفته محققان، نتایج این مطال ه افراد مبتال به

سیگار ست مال  سالم برای سالم، مانن  ترک یا ع م ا ، ف الیت ب نی من م و م یریت وزن 

 .کن جلوگیری از عوامر خطر مرتبط با سگته مغزی تشوی  می

 .منتشر ش ه است Stroke مه در مجله 41ها به صورت آنالین در تاریخ این یافته

صور رایج که فقط افراد :!چربی قلب و افزایش خطر مرگ زودرس، حتی در ال رها بر خالف ت

ضافهدارای  ست که افراد ال ر نیز میوزن دچار چربی قلب میا توانن  شون ، واق یت این ا

 .این وض یت ته ی کنن ه زن گی را تجربه کنن 

HealthDay News شدددد ه در مجله کالج قلب و عروق با اشدددداره به تحقیقات ج ی  گزارش

طر ابتال به کن ، خنویسدددد ، چربی اضددددافی پریگاردیال که قلب را احاطه میآمریگا می

 .ده نارسایی قلبی را افزایش می

سدددداینای نیویورک، اگرچه چاقی خطر به گفته محققان م رسدددده پزشددددگی آیگان در مانت

کن ، اما وجود چربی اضافی پریكاردیال یک عامر خطر بسیار نارسایی قلبی را دو برابر می

 .تر استج ی

کنن گان مرد انجام ش م از بین شرکتکنن ه زن و شرکت 120هزار و  1این مطال ه بر روی 

درصدد  دارای مق ار  11بودن ،  40کمتر از  (BMI) ال ر مطال ه که دارای شدداخص توده ب نی



 
 
 
 
 

 1111ویژه خردادماه ماه  111خبرنامه شماره
 

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

 

43 
 

 BMI زیادی چربی پریگاردیال بودن م این ت  اد در بین افراد دارای اضددافه وزن و کسددانی که

 .درص  افزایش یافت 41داشتن ،  01تا کمتر از  40بین 

طال ه زنان بیشددتر از مردان در م رض نارسددایی قلبی ناشددی از چربی پریگارد طب  این م

که هر  به طوری  ن ،  تا میانی قلب، خطر  1۲1قرار دار اونس چربی در قسددددمت فوقانی 

 .ده درص  افزایش می10درص  و در مردان  11نارسایی قلبی را در زنان 

رد هرچه مق ار چربی پریگارد ن ر از وزن ب ن فاین مطال ه همچنین نشددددان داد که صددددرف

بیشددتر باشدد ، خطر نارسددایی قلبی نیز بیشددتر خواه  بودم چربی پریگارد ممگن اسددت به 

کنن ( هایی که خون را منقبم و فشرده میهای عضالنی قلب )سلولطور بالقوه به سلول

ب لها قرار بگیرد و باعث سفت ش ن قلب و اختالل پمپاژ قگسترش یاب  یا بین این سلول

 .شود

شار خون متخصصان می سالم، دوری از دخانیات و کنترل ف شتن یک رژیم  ذایی  گوین  دا

 .برای کنترل چربی اضافی پریگارد مهم است

صرف میوه سبزیجات،  الت با فیبر کامر،  ذاهای دریایی، آجیر، حبوبات و دانهم ها و ها و 

رف ح اقر دوبار ماهی در همچنین خوردن چن  وع ه  ذایی ب ون گوشددت در هفته و مصدد

ته، از بروز این نوع چربی جلوگیری می ب ن چربی هف کر  ن م ورزش نیز عالوه بر چربی  ک

 .بردپریگارد را از بین می

سال که بیماری قلبی عروقی قبلی ن ارن ،  21تا  10به گفته محققان همه افراد در سنین 

 .قرار گیرن بای  از ن ر حجم چربی اضافی پریگارد مورد  ربالگری 

 توضیح تصویر،

رهبران ساب  می گوین  تقبر هزینه های واکسیناسیون کشورهای فقیر در جهت منافع راهبردی 

 کشورهای ثروتمن  است

خواسته ان  با  1یگص  نفر از روسای جمهوری، نخست وزیران و وزیران خارجه ساب  جهان از گروه 

، به جلوگیری از بروز جهش های بیشتر در 11-پرداخت هزینه واکسیناسیون جهانی علیه کووی 

 ویروس کرونا و تب یر مج د آن به یک ته ی  بین المللی کمک کنن م

کشور صن تی در بریتانیا که از روز جم ه  1این درخواست در آستانه برگزاری نشست رهبران گروه 

 برگزار می شود، مطرح ش ه استم

هبران بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا و ژاپن در جو بای ن، رییس جمهوری آمریگا به همراه ر

 این نشست حضور دارن م

نوشته ان  به ر م ناموف  بودن همگاری جهانی در  1رهبران ساب  جهان در نامه خود به گروه 

 ، سال جاری می توان  سرآ از دوران ج ی ی باش م4141سال 
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 گزارش ویژه:

جایگاه اقتصاد دیجیتال در توس ه  با توجه به نقش وگزارش ویژه این شماره                 

 ،ش ه است آ ازما نیز کشور  در از چن ی پیش آن ازبهره گیری  گفته می شوداقتصادی که 

 به چاپ ونشر پیشنهاد وگزارشی که دراین زمینه واصر ش ه است اختصاص می یاب م

درباره گزارش درصورت موافقت ااهار ن ر  می شود ضمن ست ادرخوامی از خوانن گان گر

اعالم  اتاق هرخانیمراتب را به دبوتمایر به عضویت درآن  مورد پیشنهاد با تشگیر کمیسیون

 تا اق ام الزم در این زمینه به عمر آی مفرماین م

ت م یره  هیام رمحتالزم به ذکر است که پشنهاد وگزارش را خانم مرضیه ابراهیمی عضو 

  که عیناّ نقر می شودماتاق ایران و انگلیس تهیه وارائه داده ان 

 تحریریه خبرنام

 هوشمند سازی کمیسیون اقتصاددیجیتال و

این کمیسیون بمن ور تبادل ن ر در حوزه  سیاستها و اولویتهای توس ه فناوری های اقتصاد "

سازی کسب و کارهای اعضا راه دیجیتال و هوشمن سازی با ه ف اطالع رسانی و توانمن  

 ".ان ازی می شود

 گزارش توجیهی:

از آنجا که اقتصاد دیجیتال تالشی گسترده در قلمرو ج ی ی از اقتصاد است که                 

وکارها، امور مالی آی  و به مرور زمان بسیاری از کسبامروز اقتصاد پنجم جهان به شمار می

های اقتصادی، و در شودم در ساختار و ن امو بانگی و تبادالت مالی به این فضا منتقر می

های مالی و اداری و همچنین در شگر خ مات اقتصادی ارفیت و تراکنشهای فراین ی روش

هیئت م یره اتاق ایران انگلیس تصمیم  .آی وکارها به حساب میج ی  برای اقتصاد و کسب

 به راه ان ازی کمیسیونی مربوط به این شاخه مهم از توس ه اقتصادی نموده استم

های ج ی  رباره عرضه و تقاضای نیروی کار و شگرهای اقتصاد دیجیتال، داز آنجا که مهارت  

های ج ی  در بازار کار، بازمهن سی های عرضه و تقاضای نیروی کار، صالحیتآن، چالش

بن ی شغلی در سیستم های آموزش مهارت در جهت انطباق با بازار کار و بازت ریف رتبه

که همه این موارد به کاهش بازار کار اقتصاد دیجیتال از مباحث مهم این عرصه می باش  

ها و آمادگی بیشتر برای توس ه اقتصاد دیجیتال منجر می گردد، این امر می توان  چالش

 نگاهی عمی  تر به حوزه های کسب و کار اعضا ایجاد نمای م
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های ج ی  کار و بازار کار اقتصاد دیجیتالی که طی آن الگوهای ج ی  کار، مزایا و م ایب م ل

 وکار باز،های کار دیجیتال، توس ه کارآفرینی دیجیتال، م ل کسبپلتفرم روابط شغلی،

وکار و توس ه استان اردهای انطباق در بازار دیجیتال مورد بحث و های کسباپلیگیشن

 .بررسی خواه  بود

ده  اقتصاد دیجیتال در مسیر دستیابی به رون  اقتصادی، ها نشان میاز طرف دیگر، یافته 

ژه و رو به رش  داردم همچنانگه نسبت رو به افزایش ارزش اقتصاد دیجیتال به جایگاهی وی

کر اقتصاد در جهان، ت ادل اقتصادی سنتی را دستخوش تحول ج ی کرده است، وض یت 

این تناسب نیز در ن ام اقتصادی ایران تأثیر مهمی خواه  داشتم اگرچه اثبات این اثرگذاری 

 ترین نهادپذیر است، به جایگاه عملی آن بای  در کوچکگاناز طری  مباحث اقتصاد کالن ام

من ی کلیه کسب و کارها از آورده اقتصاد دیجیتال های اقتصادی نیز توجه کردم بنابراین، بهره

و درک اثر عینی آن بر کاربرد و توس ه اقتصاد شرکت ها و خوشه های اقتصادی  اجتناب 

 . ناپذیر است

دیجیتال امروز آنهایی هستن  که با ارائه یک پلتفرم دیجیتال که  شرکتهای پیشرو در اقتصاد

امگان ت امر آنالین ت  اد زیادی تولی  کنن ه یا ارائه دهن ه خ مات را با ت  اد زیادی از 

ترین شگر ممگن فراهم میگنن  و از محر ارزش افزوده ها به سادهمشتریان و مصرف کنن ه

پردازن م در این میان، ری ار و فروشن ه به کسب درآم  میایجاد ش ه و تسهیر ارتباط بین خ

این شرکتها با به خ مت گرفتن مفاهیم و ابزارهای داده کاوی به کشف سالی  و ترجیحات 

بینی دقی  رون ها نبم هر بازاری را در اختیار داشته دو طرف پرداخته و عمال میتوانن  با پیش

 صی را برای مشتریان طراحی و بازاریابی کنن و هر چه بیشتر محصوالت و خ مات اختصا

منجر به  گسترش اقتصاد دیجیتالی در كشورهای در حال توس ه، هر چن  به صورت مح ود،

ش ه استم ع ه ای كه در این حوزه از   (Digital Duality) اهور دوگانگی دیجیتالی

  بودم از آنجا كه های اقتصادی مشغول هستن  دارای نرخ بازدهی باالتری خواهنف الیت

توس ه آن ناپذیر خواه  بود، توس ه اقتصاد دیجیتالی در كشورهای در حال توس ه اجتناب

های دیجیتالی و  یر دیجیتالی خواه  موجب دوگانگی ش ی  در درآم ها و بازدهی بخش

  ش م آنچه که صاحبان تجارت و صنایع نبای  از آن  افر شون م

 نقالب فناوری اطالعاتتفاوت اقتصاد دیجیتال و ا

گذار مجمع جهانی اقتصاد )اجالس داووس(  اقتصاد ن ران، کالوس شواب بنیانیگی از صاحب

دان م وی در کتاب خود تحت عنوان دیجیتال را چهارمین موج بزرگ صن تی ش ن جهان می

، منتشر ش  4111که در سال  (The fourth industrial revolution) انقالب صن تی چهارم
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تری به اقتصاد دیجیتال داردم شواب برای اینگه اقتصاد دیجیتالی را به نگاه متفاوت و عمی 

عنوان چهارمین انقالب صن تی م رفی کن ، ابت ا سه انقالب قبلی را به صورت بسیار مختصر 

 :کن مرور می

 :انقالب صن تی اول 

 1111های نوزدهم )ح وداً بین سالهای هج هم و این انقالب در قرن                         

های اصلی ها و محرکشگر گرفتم ساخت راه آهن و اختراع موتور بخار را نماد( 1211تا 

ها شگر گرفتن  و دانن مبا موج اول انقالب صن تی، کارخانهاین اولین انقالب صن تی می

 .نیروی مگانیگی به کمک نیروی انسانی آم  تا حجم تولی ، افزایش یاب 

 :انقالب صن تی دوم

موج دوم انقالب صن تی، در اواخر قرن نوزدهم و اوایر قرن بیستم به وجود                        

 هایآم م اختراع برق، اختراع روش تولی  انبوه، درک مفهوم خط تولی  و تقسیم کار، کارخانه

دستاوردهای  زنن ، م موالً میامروزی را به وجود آوردن م عموم مردم، وقتی از صن ت حرف 

 .انقالب صن تی دوم را در ذهن دارن 

 :انقالب صن تی سوم 

توان انقالب فناوری یا انقالب کامپیوترها نامی م این انقالب را می                           

 ای تولی  و کاهش اب اد ترانزیستورهجریانی که با اختراع نیمه رساناها و ارزان ش ن هزینه

تر ش ن  کامپیوترها و به وجود آم ن اینترنت و ساخت کامپیوترها شگر گرفت و ب  اً با کوچک

 .و اختراع موبایر، رش  کرد

 :انقالب صن تی چهارم )اقتصاد دیجیتال(

ی ابزارهای دیجیتال و فراگیر ش ن آثار پس از توس ه                                                 

توان انقالب صن تی چهارم یا اقتصاد یجیتال، موج دیگری آ از ش  که آن را میانقالب د

ی اقتصاد ملی و جهانی دیجیتال نامی م  عمالً اقتصاد دیجیتال، یک اتفاق کالن در عرصه

 ی تغییر سازمانی استماستم اما تحول دیجیتالی، یک برنامه

 :دیجیتالی ش ن اقتصاد دو ب   مهم دارد

 های دیجیتالیتولی كاال -1

 ..تولی  كاالی  یردیجیتالی با استفاده از فرآین ها و ابزار دیجیتالی -4
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لذا بخش تولی  در اقتصاد و نیز بخش تقاضا ش ی ا دیجیتالی ش ه است و نیاز به تغییر 

 دی گاه و استراتژی برای مان ن در بازارم

 :برن گان و بازن گان اقتصاد دیجیتالی

 Harvard) گزارشی که نشریه کسب و کار هاروارد                                                  

Business Review)  ترین آنها، طبقه بن ی استم یگی از جذاب 4141با عنوان رقابت در سال

صن تهای مختلف بر اساس میزان دگرگونی بر اثر توس ه اقتصاد دیجیتال استم گرچه از 

سال آین ه، سهمی  0شود که در بینی میگذرد، اما پیشعمر اقتصاد دیجیتال چن ان نمی

 .درص  از اقتصاد جهان را به خود اختصاص ده  01م ادل 

 11درص  در سال  1۲21به  14درص  در سال  4۲1ایران از  GDP دیجیتال در سهم اقتصاد

های که متوسط رش  در این بخش از متوسط رش  در سایر بخشافزایش یافته استم با آن

اقتصاد ایران بیشتر بوده، اما هنوز فاصله زیادی تا میانگین ارزش آن در اقتصاد جهان داردم 

 1۲10تا پایان امسال به  GDP که سهم اقتصاد دیجیتال از پیش بینی کارشناسان این است

 .درص  برس 

ای ههای نوین و برنامهکارگیری فناوریبه گفته کارشناسان این حوزه، رون  رو به رو رش  به

های حوزه اقتصاد دیجیتال، در کنار فراهم کردن بستر تحق  الزامات توس ه حمایتی از بنگاه

 1111درص ی اقتصاد دیجیتال در اف   11 از روشنی از تحق  سهم اناقتصاد دیجیتال، چشم

 .کش را به تصویر می

های اتصال دیجیتال در آسیا باعث ایجاد رود که استفاده روزافزون از زیرساختانت ار می 

توانن  نحوه زن گی و کار های ج ی ی شود که به طور بالقوه میمحصوالت ، خ مات و برنامه

ر دهن م تخمین زده می شود که اجرای موفقیت آمیز دستورال مر دیجیتال طی مردم را تغیی

 .تریلیون دالر به تولی  ناخالص داخلی آسیا اضافه کن  1سال  11

با این حال، اینگه چه چیزی و کجا مورد توجه قرار گیرد و همچنین چگونگی ف ال کردن 

رای ما از اهمیت ویژه ای مشارکت بیشتر در بخش خصوصی موضوعات کلی ی هستن  که ب

برخوردار است تا به کمک اعضا بتوانیم ارتقا مناسب و به موقع را در کسب و کارهایشان 

 .شاه  باشیم

 مباحث مورد ن ر در کمیسیون:

 اصول و پایه های اقتصاد دیجیتال م1

 بررسی شرایط توس ه در سطح خرد اقتصاد دیجیتال م4
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 مرور اخبار بازار های دیجیتال م0

 های دیجیتال،استراتژی و نوآوریکسب و کار م0

 مباحث پیشرفته در اقتصاد دیجیتال م0

 مباحث کالن در اقتصاد دیجیتال م0

ه های م ااساسی در پیشرفت اقتصاد و جیی در پایان از آنجا که اقتصاد دیجیتال مولفه 

توس ه پای ار ا و ه ف  های همچنین پایه مهم در دستیابی به هریک ازه ف و انسانی

 است، ف ال کردن راه حر های مناسب 4101شگر گیری جهانی بهتر برای همه تا سال 

از اهمیت اساسی برخوردار استم این درست جایی است که رویگرد و ف الیت  دراین زمینه 

چن  جانبه، می توان  به بخش خصوصی کمک کن  تا م ل ها و راه حر های مناسب را برای 

 م بیاب به ح اکثر سود اقتصادی در زمان مناسب کمک 

 

 با تشگر

 مرضیه ابراهیمی

 


