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 سخن ماه:

 

 تشدید تورم درانتظار

 
 دکتر امیرهوشنگ امینی

 

 0033مرز ینگم کشالالالالوردالم بانگ مرکزی جمهوری اسالالالالالمم نق  ن عبه ابنا   

به و باورنکردنم ربا سالالالالرع م  همچنان ورا پشالالالال  سالالالالر   ارد  تومان میلیاردهزار

 انارکار ز به تائید ،سالالاا اریر دو تر نق  ن دینگم در به بیان روشالال  .فزایش داردا

، رویدادی که اسالالال  افزایش یاف ه برابر دو بیش از به کشالالالور مالم-پولم امور ادار 

 که ویژ  ای رف ار مدیری م .اسالال  کشالالور اق صالالادی  مدیری ی رف ارشالالیو  ناصالال  

 اس . زند م اق صادی کشور بر ناک لقام  سیخ ه تورم  دلی  اصلم تشدید

که رف اری مورد اشالالار ،  ممدیری رف ار ادامه نا ف ه به روشالالنم کشالالکاراسالال  که   

فضالالای از  ادار  امور اق صالالادی کشالالور کار زاران   م اثر   و ذهنی  شالالک   رف ه برکیند

نظام  .دسالالال وری دول م  اسالالال  م مرکز ، ف رکفری  و فسالالالادبرانگیز اق صالالالادمخرب  

م،درمعنای به نک  اصالالوا و منانم اق صالالاد سالالیاسالال کهکارکئم نا مخرب واق صالالادی 

ع تنه ،وبناصلم جز تشدید به مراتب بیش ر تورم  دانش ادار  اموراق صادی کشور

راسالال ینه یا  داشالال . پم نخواهد همه جاننه در  سالال رف فسالالاد و ف ر فرا یر وکن 

درمان دیر یا زود به فرو پاشالالالم  ت تداومردرصالالالو،فارق از هر ونه تردید واقعی م که

 .واهد شداف صادی منچررناپ یر 

ب مخر رف ارپ یرف  که  منانم اق صاد سیاسم باید به نک  اصوا و اما بازه  و   

 برکیند ناشالالم از که اشالالار  شالالدبه نحو برقرارمدیری  ادار  امور اق صالالادی کشالالور 

شک   رف ه در س وری دول م  ذهنی   صاد م مرکز د شداق    کدامنگیر که  مم با



 
 
 
 

  
 

 1011ماه  تیرویژه  111 خبرنامه شماره      
 

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

 

 

2 
 
 

 

بنابرای  تردید نیس   شد  اس . رصوصم بخش دول م و دو هر در اق صاد کشور

 ناراسالال  و رف ار ناشالالم از تنها ،مدیری  سالالنقید  اق صالالادی کشالالور رف ار ننودکه 

 یا کن کار زاری دول م و ای  ،دول م مدیری م بنگا  های اق صالالالالالادینسالالالالنقید  

وناسالالامانم های موجود، کاسالال م ها ، بلکه،ونیسالال ننود   یاوابسالال ه و رصالالوصالالم

رصالالوصالالم  دو بخش دول م و ن ی م ون وقم ه همه دسالال  اندرکارانجم ودرک  

برکیند رف اری ناکمی  کن درجامعه، تکرار مم کن   که. واقعی م مم باشالالالالد بود  و

س وری دول م  صادم مرکز  د شد کهذات اق  سانم مم با نا  در کلیه جامعه های ان

 . تداوم یاف  به اجرا درکمد و و زینش با ساد  پنداری ادار  امور اق صادی  ک اهانه،

ند  ساز یناشم از ذهنی  مخرب به رف ار به تقربه ثاب  شد  اس  که تغییر رف ار

رسالالالالوبات نه تنها به سالالالالاد م  و درکوتا  مدت م دور نمم باشالالالالد بلکه به لحا  

 نیس .ان پ یر به  ونه ای سنقید  و راس ی  امک اصولا  ذهنی م،

  بگ ری !

 روی جایگزی   تنها در تنها وکه  رهائم از وضالالالعی  نا به  سالالالامان اق صالالالادی ناک  

صاد صاد کزاد یا بازارسازی نظام اق  سو ،ی موجود با اق  قطع ارتناط ذهنی   ،از یک 

 دس وری دول م با تصمیمگیری های اق صادی های شک   رف ه دراق صادم مرکز ،

 ، روشالالالنام ومقربک ا  و  سالالالنردن امور تصالالالمیمگیری به مدیرانمازسالالالوی دیگر و 

بالاله عنوان بالالازوی اجرا ئم نظالالام  نیروی جوان کمالالاد  کالالار بهر   یری از بالالا موفق.

 جایگزی . و اشار   اق صادی موزد

ر دامنگیمشکالت اق صادی  رهائم از مسائ  و درپایان سخ  اینکه لزمه موف ی  

دوری چسالالال   از ارائه راهنردهای پوپولیسالالال م کشالالالور افزون بر موارد مورداشالالالار  

 :ن دینگم به مصداق وروشکاندن ریشه های افزایش

 ای تولیدیهکمک به فعاا شدن واند ،«ک  درل  نیس  ررج کهس ه تر چو»

ه به نحوی ک کشور  کردن نظام مالیاتم کارکبرروردار از مزی  نسنم برون  را  و 

 کاریری رتغیی ،افزایش سرمایه های ناشم از تورم کمدهای اتفاقم ازجملهکلیه در 

 ... شمار  های ملم و روس ائم با تکیه بر اراضم شهری و

*** 
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 اخبارکوتاه اقتصادی

 اخبارکوتاه اقتصادی اتاق ها

هانجران و یی اداخبارکوتاه اقتصا  
 

انگلیس: کوتاه اتاق ایران و اخبار  

 

 جلسه ماهانه هیات مدیره اتاق ایران و انگلیسبرگزاری 

سالاله  10:33انگلیس  راس سالالاع   دویسالال  وچهارمی  جلسالاله ماهانه هیات مدیر  اتاق ایران و

ای   شالالد. در  زاربردبیررانه اتاق تشالالکی  و  در اعضالالا  بانضالالور اکیری  1033شالالننه اوا تیرما  

 عموضالالالو ،انگلیس جلسالالاله بعد از منادله ارنار به ویژ  تغییر و تعیی  سالالالفرای دو کشالالالور ایران و

  زارف هیات مدیر  رطاب به مقمع همرا  با برنامه و مطرح وبر زاری مقمع عادی سالنه اتاق 

ر  "وبینارسالم "  که بخش بازر انم ابشد . سنس در تائید وامضا  بودجه ساا جاری مطرح و

شد مطرح وبی  امل سفارت درتدارک بر زاری کن مم با ش  اتاق نسب دک     ر امینم ا هار دا

سالالالالخنرانم به بخش بازر انم بی  المل   ادای همکاری وو یفه دو شالالالالرک  مورد تائید را برای 

 تشکر ه  واقع شد. سفارت انگلیس معرفم کردی  که مورد

سالالم و ن یقه را ربر تاعزام هیاغ ا و دارو  برای امکان  کمسالالیون  ردشالالگری ودرپایان قرارشالالد 

 . ف رپایان پ ی 10ساع   ردجلسه  اعالم کنند.

 

 برگزاری جلسه های ماهانه کمیسیون های تخصصی اتاق
 

ی ی ماهانهسالالومی  جلسالالهریزی شييهری، گردشييگری و سيياختمان: كمیسييیون برنامه 

ریزی شالالالالهری،  ردشالالالالگری و سالالالالار مان در سالالالالاا جدید ر س سالالالالاع  کمیسالالالالیون برنامه

ها :زهرا ن وی، شالالالنن  ، به صالالالورت مقازی و با شالالالرک  ران  22/30/1033شالالالننه سالالاله10:33

اکنر بهرامم و سالالالالودا نژادی و کقالالایالالان: دک ر علیمردان شالالالالینالالانم، قربالالانعلم بهزادیالالان، علم
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ضا  ضرابیان، دک ر علم غمخوار، محمدر سرمدی، محمدسعید  ضا  قائدی، و ردابخشم، محمدر

 شد. بر زار شکی  و مهدی رضائم دبیرک  اتاق

اب دا طنق رواا معموا ناضالالالران با توجه به دسالالال ور جلسالالاله، به تنادا ارنار اق صالالالادی پردار ند. 

سنس کقای دک ر شینانم تأکید کردند که از جلسه بعد، جلسات کمیسیون را به صورت نضوری 

 نوز   ردشالالگری و سالالار مان عنوانبر زار رواهی  کرد. سالالنس مسالالائ  و مشالالکالت فعلم در 

 :شد

امساا ه  سه روز به صورت نضوری  WTMکقای دک ر غمخوار اشار  کردند که نمایشگا   -
 و مقازی بر زار رواهد شد.

کقای بهزادیان  ف ند کژانس های مسافرتم در دوران کرونا کسیب های زیادی دیدند و ندود  -
رتم درصالالد کنها تعلیق شالالد  اند و م أسالالفانه دول  مرهمم بر زر  کژانس های مسالالاف 58

 نمم   ارد.

کقای دک ر شالالینانم به مشالالک  قطع برق اشالالار  کردند و  ف ند ای  مشالالک  بسالالیار جدی  -
اسالالال  و به کاررانه ها کسالالالیب مم زند، و ن م وصالالال  مقدد کن ه  به بررم وسالالالیله ها 

ساع ، یک روز از هف ه را به صورت کام   2کسیب مم زند. به ر اس  به جای قطع روزی 
 قطع کنند.

ان ضالالالالم  تعری  یک مورد از مسالالالالافران به اروپا  ف ند که اتحادیه اروپا در ناا کقای بهزادی -
 ناضر افرادی را که واکس  سینوفارم تزریق کرد  اند، را  نمم دهد.

تأکید کردند در صورت امکان، جلسه بعدی کمیسیون  نلسه دک ر شینانم مقدداا  در پایان -
  به صورت نضوری بر زار رواهد شد.

 پایان یاف . 10:18جلسه در ساع  

ی کمیسیون نف  و  از و ی ماهانهدومی  جلسه و پنقا  كمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی:

با شرک  کقایان محمدرضا سرمدی،  10:33تیرما  ر س ساع  20 پ روشیمم روز یکشننه مورخ

رضا اکنر ردابخشم، دالیم، مهدی نوروزی، هادی بافم، مهران پارسیان، مهدی پناهم، علم

مهدوی، عطا هللا میرمعینم، و مهدی رضائم، دبیرک  اتاق، به صورت مقازی تنشکی  و  بر زار 

 شد.

به رواا همیشگم به تنادا کرری  ارنار و اطالعات در زمینه نف  و  از و ناب ناضران اب دا

پ روشیمم پردار ند. کقای مهندس ردابخشم سخنانم را در رصوص نامعلوم بودن وضعی  

دی و سیاسم تا شروع به کار دول  جدید ایراد کردند. کقای مهندس سرمدی ابراز امیدواری اق صا
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کردند که بعد از روی کار کمدن دول  جدید، تصمیمات جدی در رصوص بهنود اوضاع اق صادی و 

روابط بی  المللم صورت  یرد. کقای میرمعینم یکم از مشکالت ناا ناضر در پروژ  ها را نامعلوم 

تغییرات مدیری م در ار انهای دول م با روی کار کمدن دول  جدید برای جلو بردن پروژ  ها و بودن 

 ع د قراردادهای تقاری و اق صادی عنوان کرد.

سنس کقای مهندس مهدوی ه  از هلد بودن پروژ  ها با توجه به تغییرات مدیری م در دول  جدید 

 ر شدن محدودی  های بانکم در کشور امارات توضیحاتم ارایه دادند و همچنی  رنرهایم از بیش

برای ایرانیان. در ادامه، کقای سرمدی توضیحاتم را در رصوص بر زاری وبینار در ما  های کیند  با 

توجه به ان ماا بهنود روابط اق صادی بی  ایران و اروپا اعالم کردند. کلیه اعضای ناضر با اص  

که  1033زمان بر زاری وبینار پیشنهاد شد، در مهر ما   بر زاری وبینار مواف   کردند. در رصوص

 ت رینا دو ما  از روی کار کمدن دول  جدید مم   رد  اقدام شود.

در پایان جلسه اعضا بحیم را در رصوص ج ب اعضای جدید از شرک های مطرح در نوز  نف ، 

 اد مطرح کردند. به اع  از و پ روشیمم به اتاق ایران و انگلیس و سنس به کمیسیون نف  و  از 

کلیه اعضا ج ب شرک های جدید و مطرح در ای  نوز  برای اتاق مفید رواهد بود ولم بایس م در 

رصوص صالنی  و پالیش اعضای جدید دق  و بررسم کام  توسط مدیری  اتاق صورت  یرد که 

 ردای ناکرد  با ورود اعضای جدید شاهد هرج و مرج و ار الا نناشی .

  پایان یاف  . 10:28ساع   جلسه در
 

سومی  جلسه ماهانه کمیسیون غ ا و دارو در ساا جاری ر س ساع   كمیسیون غذا و دارو:

و با نضالالور ران  مژد  رضالالانیا و کقایان علیرضالالا  به صالالورت مقازی تیر ما ،10روز دوشالالننه  10:33

میرعلم دواچم، یاسالالالالر نژاد، محمود توتونچیان، مناقنم، عطا هللا میرمعینم، سید جواد انمدی

ضائم دبیرک  اتاق تشکی  و بر زار  قاسمم، محمد معمالالالالالالاری، محمدعلم موث م و ، مهدی ر

  ردید.

 :سنس ای  جلسه اب دا ارنار اق صادی در نوز  غ ا و دارو منادله شد، در

های جدید برای واردات بحث و دربار  مشالالالالکالت اق صالالالالادی و ان ماا بروز بررم محدودی  -

شد. در ای  راس ا به ای  نک ه اشار  شد که بیش از سه ساا اس  که واردات  ف  و  و 

هزار قل  کال ممنوع شالالالد  اسالالال . ای  ممنوعی  ا ر برای نمای  از تولید دارلم  2ندود 

اسالال ، بایسالال م در باز  زمانم راصالالم اجرا شالالود. ضالالم  ای  که ای  کار، کمک بزر م به 

 نند.کها با کم ر از نص   رفی  رود کار ممیدکنند ها نکرد  اس  و بیش ر تولتولیدکنند 

صادی، جام - شدید تورم و مشکالت اق  سنب ت ش ه ف یرتر درنالم که به  سن  به    عه ن

 ها ی  دریاف م رو به افزایش اس .، با ای  ناا نق  مالیاتشد  اس 
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صمی  رؤسای کمیسیون - شار  به ت ی های تخصصم اتاق در جلسه روساکقای مناقنم باا

کمیسالالالالیون ها که در نضالالالالور کقای دک ر امینم، رئیس اتاق، بر زارشالالالالد اشالالالالهارداشالالالال  

ها از ای  به بعد درصورت امکان به صورت نضوری بر زار رواهد شد. ک:جلسات کمیسیون

همچنی  م رر شد هر کمیسیون، جلساتم به صورت وبینار بر زار نماید و در صورت امکان 

ای های نرفهمیسالالالیون برای کمک به بهنود فعالی از دانش و تخصالالال  و تقربه اعضالالالای ک

 اعضا اس فاد  شود.

بنا به پیشنهاد دبیرکمیسیون وتائید رئیس کمیسیون قرارشد  رارشم کاربردی پایان جلسه  در

های صنع  غ ا و داروتهیه شود .کقای مناقنم دررصوص ، وضع موجود بخش و معرفم پ انسی 

ا هارداش  در اولی  هف ه بعد از رروج از وضعی  قرمز کرونایم، از ای  پیشنهاد اس  ناا  رد و 

ای به صالالورت نضالالوری بر زار مم نمائی  و در کن به طور مفصالال  به ای  موضالالوع رواهی  جلسالاله

 پایان یاف . 10:23پردار ..جلسه در ساع  

 

 معرفی سفیر جدید ایران در لندن
 

پس  «کقای محس  بهاروند»به  زارف ایسنا،: 

در  بری انیاه اس وارنامه رود به ملکه، از ارائ

م ام سفیر ایران در انگلیس کار رود را کغاز 

 «.کرد

ضم   کاردار سفارت ایران ذزلندن م ی کقای 

ابراز روشحالم از ان صاب بهاروند، به عنوان  

سفیر جدید ایران درانگلیس برای وی کرزوی 

 .موف ی  کرد

ساا به  زارف ایسنا، محس  بهاروند م ولد 

ساا پیش کار رود را به عنوان  20، 1008

المل  کارشناس ادار  دعاوی و ن وق بی 

های مخ لفم را تا سطح معاون وزیر امور رصوصم در وزارت امور رارجه کغاز کرد و سم 

 .رارجه بر عهد   رف 

 .المل  وزیر امور رارجه بود  اس تاکنون معاون امور ن وقم و بی  ۸5وی از ساا 

  



 
 
 
 

  
 

 1011ماه  تیرویژه  111 خبرنامه شماره      
 

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

 

 

7 
 
 

 

 جدید انگلیس در تهران معرفی شدسفیر 

امور رارجه انگلیس روز دوشننه با صدور ارت وز

را به عنوان « سایمون شرکلی »بیانیه ای 

 سفیر جدید ایران کشور در تهران معرفم کرد.

 زارف رنر زاری ایرنا از تارنمای وزارت امور به 

جه انگلیس، شرکلی  قرار اس  ما  رار

س  )مرداد/شهریور( جایگزی  راب مکر، و ا

 سفیر کنونم انگلیس در تهران، شود.

دینلمات انگلیسم که دارای دو فرزند اس ، ای  

میالدی به وزارت رارجه انگلیس  1۸۸5ساا 

دبیر دوم سفارت انگلیس در تهران بود و پس از  2330تا  2333او در ساا های ملحق شد. 

 ارجه انگلیس در نوز  عراق منصوب شد.باز ش  به عنوان رئیس بخش سیاسم وزارت امور ر

نی  همچشرکلی  یس در بغداد و واشنگ   در کارنامه او دید  مم شود. در نمایند م انگلفعالی  

  او به عنوان مدیر امنی  سفیر انگلیس در یم  بود و کرری  سم 2315تا  2310در ساا های 

    اس .وزارت امور رارجه انگلیس عنوان شدر ملم د

بازر انم ایران و انگلیس ورود سایمون شرکلی ، سفیر جدید انگلیس در ایران، را  کرمش اتاق 

 رعهد  اوس ، ریرم دم مم  وید.ای  اتاق ب اتاق، ریاس  اف خاریکه به اس ناد اساسنامه 

 

آقای مهندس علی حمزه نژاد جناب  

 عضو محترم هیات مدیره و خزانه دار اتاق

با تاسف و تاثر خبر درگذشت شادروان نعمت اله حمزه نژاد، برادر گرامی 

جنابعالی، را تسلیت گفته برای شادی روان آن سفر کرده آرامش روان، 

درستی طول عمر، تن و برای جنابعالی و بازماندگان از درگاه پروردگار یکتا

 و صبر و تحمل آرزومندیم. 

لیستاق مشترک بازرگانی ایران و انگهیات مدیره ا  
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انگلیس بازرگانی مشترک ایران و  

 در 

بیست و هزار سال دو  

بازر انم بی  المل  بری انیا دربار  بازر انم مش نرک دوکشور  2312ژوئ  15ساس اعالم مورخ برا

(  درپم مالنظه مم شالالود که ،نق  بازر انم 1جدوا) شالالمار  وارقام مندرج  در ,بری انیا وایران ، 

نزدیک به نص  کاهش یاف ه اس   231۸درقیاس با ارقام مربوط به ساا  2323دو کشور درساا 

درصالالد کاهش یاف ه 05/ 0ملیون پوندیا  108به231۸میلیون پوند درسالالاا  252به بیان روشالالن ر از

 اس  .

ر در دور  مورد  زارف نشانگرکن اس  که واردات بری انیا مشاهد  ارقام واردات وصادرات دو کشو

از ایران به  نسالالن  سالالاا پیش از کن  به ندود کم ر از یک سالالوم کاهش یاف ه اسالال ،درنالم که 

درصالالالالد کاهش نشالالالالان مم دهد ، وای  بدون  02واردات ایران از بری انیا در دور  مورد  زارف تنها

ز بری انیا مم باشالالالد که  ف ه مم شالالالود چندی  برابر توجه به نق   واردات غیرمسالالال  ی  ایران ا

واردات مس  ی  از کن کشور اس  ، ل ا کنچه بیش ازپیش دررورتوجه اس  اینکه در تراز بازر انم 

 ایران با بری انیا همچنان منفم  اس .

 جدوا شمار )1(

 دمیلیون پون ارقام:       2323و  231۸های نق  تقارت م  اب   ایران و بری انیادر ساا               

ساا                     نوع فعالی     231۸ 2323  

 صادرات بری انیا به ایران 161 113

 واردات بری انیا از ایران 121 00

 جمع تقارت م  اب  بری انیا با ایران 252 100

وارداتم ایران از (  ویای کن اس  که عمد  تری  کالهای 2اما مشاهد  ارقام جدوا شمار   ) و

میلیون  8/12بری انیا در دور  مورد  زارف عنارت بود  اس  از:کالهای پزشکم و داروئم،بالغ بر 

 میلیون پوند، روراک دام و 8/0میلیون پوند، فرکورد  های صنع م مصرفم  1/5پوند، شیمیائم

 مقموع در و ،ون پوندمیای5/2پزشکم(   ابزارکلت علمم )کزمایشگاهم و و میلیون پوند 1/8طیور 

 میلیون پوند.  00
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 ( 2  )رشما جدوا

 )به میلیون پوند(   نسب  رو  کالئم 2323م ایران از بری انیا در ساا تم واردااقال               

 حجم صادرات  گروه کاال                  

 0/12 کالهای پزشکم و دارویم

 1/5 کالهای شیمیایم

 0/0 مصرفم مصرفمفرکورد  های صنع م 

 1/0 سایر مواد رام نیوانم و  یاهم

 5/2 ابزارکلت علمم

(   ویای کن اس  که عمد  تری  واردات ردماتم ایران 0افزون برای  مالنظه ارقام جدوا شمار )

عنارت بود  اسالال   از: ردمات اطالعاتم، کامنیوتری و ارتناطات را  دور،  2323از بری انیا در سالالاا 

میلیون پوند و  11میلیون پوند، ردمات مسالالالالافرتم   10میلیون پوند، ردمات دول م  10بالغ بر 

 میلیون پوند. 00میلیون پوند، و درجمع  0ردمات نم  و ن   

 ( 0جدوا شمار  ) 

 ) به میلیون پوند(         2323بری انیا در ساا  واردات ردماتم عمد  ایران از                  

 حجم صادرات  نام کاال

 16 ردمات اطالعاتم، کامنیوتری و ارتناطات را  دور

 16 ردمات دول م

 11 ردمات مسافرتم

 0 ردمات نم  و ن  

عنارت بود  اس  از :کالهای  2323اما عمد  تری  کالهای صادراتم  ایران به بری انیا در ساا  و

میلیون پوند،  1میلیون پوند، منسوجات  0/1میلیون پوند، میو  و سنزیقات  0/2نامشخ  بالغ بر 
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 میلیون 8/3میلیون پوند و محصولت پزشکم و دارویم  5/3سایر مواد رام نیوانم و  یاهم  

 پوند.

 ( 0جدوا شمار  ) 

 (ارقام به میلیون پوند)   2323ن به بری انیا در ساا پنج کالی صادراتم عمد  ایرا                    

 (حجم واردات             نام کاال

 0/2 کالهای نامشخ 

 6/1 میو  و سنزیقات

 3/1 منسوجات

 5/3 سایر مواد رام نیوانم و  یاهم

 0/3 و دارویم محصولت پزشکم

عنارت بود  اس  از ردمات  2323ضم  اینکه عمد  تری  واردات ردماتم بری انیا از ایران در ساا 

  میلیون پوند. 11میلیون پوند و ردمات نم  و ن    18مسافرتم برابربا 

 (8جدوا شمار  )

 )به میلیون پوند(    2323ردمات صادراتم عمد  ایران به بری انیا ایران در ساا                     

 حجم واردات  نام کاال)خدمات(

 10 ردمات مسافرتم

 11 ردمات نم  و ن  

 منبع:

Trade and Investment Factsheets, 18 June 2021 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/993

642/iran-trade-and-investment-factsheet-2021-0 

ه سرمای لرم به یادکوریس  که ای   زارف براساس کما رمن شر  ازسوی بری انیا با عنوان "بازر انم و -*

منابع رسمم ایرانم تاندودی  ارائه شد  اس   که درقیاس با کمارهای من شر  از سوی  اری " تهیه و

     .وت  اس  م فا



 
 
 
 

  
 

 1011ماه  تیرویژه  111 خبرنامه شماره      
 

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

 

 

11 
 
 

 

 اخبارکوتاه اقتصادی ایران
 

یک شبانه روز فوتی کرونا در862  

 

بنابر اعالم مرکز روابط عمومم و اطالع رسانم وزارت بهداش  در شنانه روز   ش هسوم مرداد 
نفر نیز جان رود را از دسالال   205من ال به کرونا شالالناسالالایم شالالد  اسالال  و بیمار جدید  20100
  .دادند

 0بنابر اعالم مرکز روابط عمومم و اطالع رسالالانم وزارت بهداشالال ، تاکنون  ،به گزارش ایسيينا

نفر نیز ُدز دوم  030هزار و  0۸0نفر ُدز اوا واکس  کرونا و دو میلیون و  130هزار و  501میلیون و 

شد  در کشور به را تزریق ک  511هزار و  208میلیون و  13رد  اند و مقموع واکس  های تزریق 

 .ُدز رسید

ثن  نام و پس از دریاف   salamat.gov.ir افراد واجد شرایط برای تزریق واکس  ن ما در سامانه

 .پیامک نوب  دهم، به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند
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 100هزار و  20و بر اسالالاس معیارهای قطعم تشالالخیصالالم،  (1033مردادما   0از دیروز تا امروز) 

 .نفر از کنان بس ری شدند  2۸08در کشور شناسایم شد که  1۸بیمار جدید من ال به کووید

 .نفر رسید 002هزار و  0۸1در کشور به سه میلیون و  1۸مقموع بیماران کووید

سفانه در طوا  از دس  دادند و مقموع  جان رود را 1۸بیمار کووید 205ساع    ش ه،  20م ا

 .نفر رسید 533هزار و  55جاننار گان ای  بیماری به 

 هانفر از بیماران، بهنود یاف ه و یا از بیمارس ان 580هزار و  280روشنخ انه تا کنون سه میلیون و 

 .ترری  شد  اند

تح  مراقن  در بخش های مراقن  های ویژ  بیمارس انها  1۸نفر از بیماران من ال به کووید 0500

 .قرار دارند

 .در کشور انقام شد  اس  1۸کزمایش تشخی  کووید 810هزار و  800میلیون و  28تا کنون 

شالالهر در  ۸۸شالالهر در وضالالعی  نارنقم،  110شالالهر کشالالور در وضالالعی  قرمز،  202در ناا ناضالالر 

 .وضعی  زرد قرار دارند

هزارتومان رسید 11قیمت گوجه فرنگی به بیش از   

هدات  یدانم از ررد  مشالالالالالا م
فروشالالم ها ناکم از کن اسالال  
که قیم   وجه فرنگم به بیش 

  .هزار تومان رسید  اس  13از 

به  زارف ایسالالالالنا، بر اسالالالالاس 
یدانم از ررد   هدات م مشالالالالالا
فروشالالالم های سالالالطح شالالالهر 

 10تهران قیمالال  هرکیلو رربز  
مان، هلو انقیری  هزار 10تا  تو
 15هزارتومان، پرت اا  02تا  20

ومان، سالالالیب  الب ت 833هزار و
تا  25هزارتومان، هلو  20تا  10
سمم 00  2۸هزارتومان، کلنالو ر
هزارتومان، کلو شالالالالابلون  02تا 
 05تومان، کلو قطر  طال  533هزار و25هزارتومان، موز  00تا  25هزارتومان، شالالاللی  شالالالنرنگ  25

 .هزارتومان اس  08تا  05هزارتومان و  البم 

 0033تومان، پیاز سفید 0533تومان، پیاز زرد  833هزار و10م همچنی  قیم  هر کیلو  وجه فرنگ
هزارتومان، انقیر  08هزارتومان، کلو جنگلم  08تومان، انگور دانه قرمز  0533تومان، سیب زمینم 



 
 
 
 

  
 

 1011ماه  تیرویژه  111 خبرنامه شماره      
 

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

 

 

13 
 
 

 

نه  08 هزارتومان، اننه 10هزارتومان، طالنم  20هزارتومان، لیموترف 02هزارتومان، انگور بم دا
 .تومان اس  833هزار و 18یاررسمم هزارتومان و ر 88پاکس ان 

تومان، ریار  لخانه  ۸33هزار و11در میادی  میو  و تر  بار نیز قیم  هرکیلو لیموترف سالالالالنگم 
 01تومان، اننه  0033هزار تومان، هندوانه 28تا 22تومان، موز  ۸533تومان، انواع سالالالالیب  5۸33
تومان، زردکلو  833هزار و 18 الب تومان، سالالالالیب  833هزار و05تومان،  یالس تکدانه  833هزار و

مان، کلو شالالالالالابلون  25 مان، هلو انقیری  833هزار و22هزارتو مان، انقیر  833هزار و 1۸تو  21تو
نالو  مان، کل نه  833هزار و 23هزارتو مان، انگور بم دا مان و 833هزار و 1۸تو هزار  23 البم  تو

تومان، شالالاللی  و شالالالنرنگ  5۸33همچنی  رربز  مشالالالهدی نیز با قیم  هر کیلو  .تومان اسالالال 
ته رس  033هزار و20 جه فرنگم بو مان،  و یب زمینم نو  0233تو مان، سالالالال مان،  0833تو تو

نابم  ید  033هزار و10لیموترف می یاز سالالالالف مان، پ یاز زرد 8133تو مان و پ م  هر   تو با قی نیز 
  .تومان در میادی  عرضه مم شود 0533کیلو

شودفه میشمال اضا -تونل البرز به آزادراه تهران   

  
شالالالالماا طم ما  های   شالالالال ه به  -در نالم که اف  اح و بهر  برداری منط ه دو کزادرا  تهران 

کیلوم ر به عنوان بلندتری  تون  کشوربه دس ور رئیس جمهور  0.0تعویق اف اد تون  النرز به طوا 
  .و الن ه در مسیر رف  به بهر  برداری مم رسد
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سنا، عملیات اجرایم منط ه دو کزاد را  تهران ساسبرا شماا دقی ا پس از را  اندازی - زارف ای
کیلوم ر از ان های منط ه  22کغاز شالالد که به طوا   10۸5کن در اسالالفند ما    و اف  اح منط ه یک

رسد اما اف  اح ای  کزاد را  طم یک کغاز شد  و به پ  زنگوله مم  یک در سه راهم شهرس انک
شالالود تا مردم  درصالالد( انقام 83اندی   شالال ه قرار بود در بهار امسالالاا )الن ه به صالالورت  سالالاا و

چالوس اسالالال فاد  -به صالالالورت توامان با محور قدی  کرج   ب وانند از باند رف  منط ه دو ای  کزادرا 
  .کنند

ضعف س  سازی و پیمانکار کن یعنم بنیاد م شهر سوی وزارت را  و   اناما به دلی  مخ لفم که از 
طوا  رسالالالالد تا پایان امسالالالالاا ه  بهنظر ممه مطرح شالالالالد، اف  اح ای  کزادرا  به تعویق اف اد و ب

سار  و توسعه زیربناهای  -بینقامد چرا که ریراله رادمم  شرک   معاون وزیر را  و مدیرعام  
 شدربار  کرری  وضالعی  منط ه دو کزادرا  اینگونه توضالیح داد که تورم و افزای -نم  و ن   کشالور

سار  از ندود  شد  تا ن وان  0033هزار میلیارد تومان به بیش از  2هزینه  سنب  میلیارد تومان 
 .برداری رساندموعد م رر به بهر   ای  محور کزادراهم را در

کیلوم ری  0.0شالالماا یعنم تون  -رسالالد بخش مهمم از منط ه دو کزاد را  تهراننال به نظر مم
شالالالالننه هف ه جاری با دسالالالال ور سالالالالهاسالالالال   ه  و م رر شالالالالد  برداری اسالالالال  النرز کماد  بهر 

   .تری  تون  راهم و کزادراهم کشور صادر شودجمهوری فرمان تردد از کن به عنوان طولنمرئیس

دسالالال ک عرضالالالم نفررو برای کمک به تهویه، جانمایم تاسالالالیسالالالات و تخلیه  22تون  النرز دارای 
ان  اا بار ترافیکم به تون  مقاور و  دسالالال ک عرضالالالم ماشالالالی  رو برای ۸اضالالالطراری مسالالالافران و 

کیلوم ر( بود  و در ای   1.8در صالالالالورت بروز نوادم )جمعا به طوا   تسالالالالهی  در تخلیه رودروها
 .م ر جانمایم شد  اس  833عدد پارکینگ نیز با فاصله  12  تون 

 

 یابدتولید نفت اوپک پالس افزایش می
العاد  وزیران نف   رو  اوپک پالس نشس  فوقنر زاری دویچه وله فارسم در ربراساس  زارف 

ها به تصویب رسید. با شیوع ویروس افزایش تولید نف  از ما  اوت به منظور کن را رشد قیم 
     .کرونا و س وط بهای نف ، اوپک پالس محدودی  عرضه نف  را تصویب کرد  بود

وز العاد  ریگر( در نشس  فوق رو  اوپک پالس )کشورهای عضو اوپک، روسیه و تولید کنند ان د
ژوئیه( با افزایش تولید نف  از ما  اوت تا ما  دسامنر ساا جاری و همچنی   15تیر ) 20یکشننه 

 .مواف   کرد 2322سهمیه تولید جدید از ما  مه ساا 
هزار بشکه در روز از ما  کیند  میالدی به تولید نف  کشورهای  033براساس توافق جدید ماهانه 

هزار بشکه به تولید  533میلیون  8ما  کیند   18شود که در مقموع  رف پالس افزود  مماوپک 
 .نف  اوپک پالس افزود  رواهد شد

از سوی دیگر در جلسه روز یکشننه مدت اجرای پیمان محدودی  عرضه نف  به بازارهای جهانم 
 .مدید شدت 2322راتمه یابد تا پایان ساا  2322که اب دا قرار بود کوری  ساا 
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و امارات از افزایش سطح تولید نف  نمای  کرد  بودند، اما امارات با   رچه عربس ان سعودی
پیشنهاد عربس ان برای تمدید مدت محدودی  عرضه بدون دریاف  سهمیه بالتر اع راض کرد  بود 

 .که جلسه هقده  اوپک پالس را به تعویق اندار 
وزده  مواف   کردند تا سهمیه تولید جدیدی برای ناا اعضای  رو  اوپک پالس در جلسه ن

چندی  عضو ای   رو  شام  امارات م حد  عربم، عربس ان سعودی، روسیه، کوی  و عراق از 
 .تعیی  کند 2322ما  مه ساا 

بیش از یک  2322براساس محاسنه رنر زاری روی رز سهمیه تولید ای  کشورها از ما  مه ساا 
هزار به سه  105افزایش رواهد یاف . تولید امارات از سه میلیون و  هزار بشکه 033میلیون و 
 .هزار بشکه در روز رواهد رسید 833میلیون و 

بیژن زنگه، وزیر نف  جمهوری اسالمم اما از سه  ننردن ایران از افزایش سهیمه تولید نف  ابراز 
 ن به بازارهای جهانم بعد ازتواند باز ش  تولید نف  ایرااوپک پالس نمم» نارضای م کرد و  ف :

 «.ها را نادید  بگیردرفع تحری 
دلر  23در واکنش به فروپاشم ت اضا و کاهش شدید قیم  نف  تا زیر  2323اوپک پالس ساا 

 033میلیون و  ۸در هر بشکه در اوای  شیوع پاندمم ویروس کرونا، محدودی  عرضه به میزان 
 .مه به اجرا   اش  بشکه در روز را تصویب و از ما   هزار

دلر در هر بشکه، محدودی   03با بهنود ت اضا در بازارهای جهانم و افزایش قیم  نف  به بالی  
 .هزار میلیون بشکه در روز رسید  اس  533عرضه به ندود پنج میلیون و 

وزیر نفت ایران:      
 تصمیم اوپک پالس تاثیری بر صادرات ایران ندارد

تواند تولید نف  رود را به میزان مدعم شالالالالد  که هر ا  ایران اراد  کند، ممبیژن نامدار زنگنه 

 وید ای  کشالالالور برای افزایش صالالالادرات نف  رود ها برسالالالاند. وزیر نف  ایران ممپیش از تحری 

     .نیازی به تایید و تصمی  اوپک پالس ندارد

ر "نداق  زمان" ممک  اسالالالالمم ایران باز شالالال  ای  کشالالالور به بازارهای جهانم نف  رام را د

 .داندمم

ر تواند بهای نف م ای  کشور لغو شود، ایران به سرع  مم وید هر ا  تحری وزیر نف  ایران مم

 .میزان تولید و صادرات نف  رام رود بیافزاید

هیقدهمی  نشس  وزیران نف  کشورهای عضو اوپک پالس بدون کسب توافق به پایان رسید  

س س . ای  در نالم ا س  روز دوشننه پنق  ژوئیه   که  ف ه مما شود، ادامه م اکرات قرار ا

 .تیر( به صورت کنالی  دنناا شود 10)
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رود که کشورهای عضو اوپک پالس با توجه به افزایش بهای نف  در بازارهای جهانم ان ماا مم

 .هزار تا یک میلیون بشکه بکنند 833اقدام به افزایش تولید نف  روزانه رود بی  

باید یادکور شالد که کشالورهای عضالو اوپک پالس در ما  مه سالاا   شال ه میالدی برای م ابله با 

 .ای از تولید روزانه رود نمود  بودندس وط بهای نف  اقدام به کاهش د  میلیون بشکه

ها قادر به ارزیابم کارشناسان نکای  از کن دارد که جمهوری اسالمم ایران در صورت لغو تحری 

 .هزار بشکه در روز رواهد بود 033صادارت نف  رود به میزان افزایش 

 

 اخبارکوتاه اقتصادی جهان: 

کلمنس زتست، نویسنده اتریشی برنده معتبرترین جایزه ادبی 

 آلمان شد
کلمان در ساا جاری به کلمنس ز تس ، نویسند  اتریشم اهدا رواهد  جایز  ادبم  ئورگ بوشنر

سالالاله را سالال ود  اسالال .  05شالالد. هیئ  داوران تخی  شالالاعرانه و شالالور پریشالالند  ای  نویسالالند  

     اس . ئورگ بوشنر مع نرتری  جایز  ادبم کلمان 

هیئ  داوران در تشالالریح تصالالمی  رود اعالم کرد: 

ککالالادمم زبالالان و ادب کلمالالان بالالا اهالالدای جالالایز  »

 ئورگ بوشنر به کلمنس زتس  از هنرمندی در 

هالالا و کنالالد کالاله بالالا رمالالاننوز  زبالالان ت الالدیر مم

بار مرزهای بشالالالالری را داسالالالال ان های رود هر 

 «. کاودمم

به اع  اد داوران، شالالور پریشالالند  ای  نویسالالند  

نشیند، چون م در قلب جهان امروز ما مماتریش

دوسالال انه اسالال . ای به غای  انسالالانتابع انگیز 

 .اندداوران کثار زتس  را مملو از تخی  شاعرانه و زبانم ارزیابم کرد 
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ای ان البم اه  کلمان بود  نویس، پزشک و چهر ( نمایشنامه1510 - 1500کارا  ئورگ بوشنر )

نویسالالند، به نویسالالند انم که به زبان کلمانم مم 1۸81ز سالالاا اسالال . ککادمم جایز  بوشالالنر ا

شنر را دول  کلمان، دول  ایال م هس  و ای به نام او اهدا ممجایز  کند. هزینه جایز   ئورگ بو

زبان اس . کنند. ای  جایز  از مع نرتری  جوایز ادبم نوز  کلمانمشهرداری دارمش ات تأمی  مم

 .شوده  وجه ن د پردار  ممهزار یورو  83به برند  کن 

( از جمله نویسند انم هس ند 1۸00(، هاینریش ُب  )1۸08(،  ون ر  راس )1۸85ماکس فریش )

 .که ای  جایز  به کنها تعلق  رف ه اس 

 توافق آمریکا با آزادسازی "مشروط" دارایی ایران در کره جنوبی
 

اند مواف   اصالالولم کمریکا با ای  کشالالور موفق شالالد  های ویند، م امجنوبم ممهای کر رسالالانه

سازی دارایم ساس  زارفکزاد شد  ایران را دریاف  کنند. بر ا شرهای بلوکه  شد ، در های من 

 .های بلوکه شد  به ایران کال صادر رواهد شدازای پوا

های ن دارایمهای کمریکایم برای کزاد کردای  کشالالور با م ام های کر  جنوبم،به  زارف رسالالانه

  .و و کرد  اس ایران  ف 

در ناشیه نشس   تیر )نه  ژوئیه( 15داری کمریکا روز جمعه وزیر دارایم کر  جنوبم و وزیر رزانه

  .انددر ونیز ای الیا دیدار کرد  23 رو  

 های ایران، در ناا ناضالالالر نداق  هف  میلیارد دلر از درکمد ایران از فروف نف  دربه  ف ه م ام

تواند ای  های کمریکا نممکه به عل  تحری   ویدکر  جنوبم بلوکه شالالد  اسالال . کر  جنوبم مم

 .دارایم را به ایران تحوی  دهد

ساز و »ها قرار اس  از طریق کاناا کنند که در ازای ای  دارایمهای کر  جنوبم تاکید ممرسانه

  .د  شودکالهای بهداش م و درمانم به ایران دا« کار مالم سوئیس

جنوبم بدهم ایران به سالالالالازمان مل  ها در کر تر پس از مواف   کمریکا، از مح  ای  دارایمپیش

 .م حد پردار  شد  بود

اند. ایران ساا   ش ه های بلوکه شد  به مح  مناقشه میان ایران و کر  جنوبم تندی  شد پوا

 .وانی  دریایم توقی  کرداف به بهانه ن ض قجنوبم را همرا  با ردمهیک نف کش کر 
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از سالالالوی سالالالنا   10۸۸ دی 18ت  مواد نف م  233نف کش "هانکون چیمم" نام  هف  هزار و 

بومم رلیج فارس" در نزدیکم تنگه هرمز توقی  های زیس پاسداران، تح  عنوان "ن ض پروتک 

   جنوبمبه باور نا ران سیاسم، هدف اصلم از توقی  ای  نف کش زیر فشار   اش   کر .شد

)نه  کوری ( ای   1033فروردی   23برای کزادسالالالالازی دارایم ایران در کن کشالالالالور بود. روز جمعه 

رارجه کر  جنوبم  در کن زمان یکم از م امات وزارت .های ایران را ترک کندکش م اجاز  یاف  کب

سانه شد  و و در بار  پواکزادی ای  کش م بعد از  ف  ها  ف  کهبه ر صورت های بلوکه  ایران 

 . رف ه اس 

سال یک بار  1111آسا که هر های سیلچین دستخوش باران
دهدرخ می  

تواند روی دهد. ساب ه اس  و هر هزار ساا یک بار ممبارند م شدید در اس ان هنان چی  بم

 اند.ای مف ود شد نفر اعالم شد  و عد  28اند. تاکنون کمار تلفات بسیاری درم روها  یر اف اد 

 د.دهنمم رکارشناسان نسن  به تغیرات اقلیمم هشدا

 

 . 

 اندبسیاری از رودروها زیر کب فرو رف ه
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نفر در ژنگژو، مرکز ای   28ای اس . نداق  ساب هاس ان هنان در مرکز چی  شاهد بارند م بم

س ان که  شد  12ا س گا میلیون نفر جمعی  دارد، کش ه  ش ر کنها در ای زیرزمینم و های اند. بی

نفر توانسالال ند به موقع از  833اند. بیش از اند. نداق  هف  نفر مف ود شالالد م روها زیر کب ماند 

 .م رو نقات پیدا کنند

 

 

 

اند. ای  اسالالال ان و مرکز کن چهار روز دسالالال خوف شالالالهر را ترک کرد هزار نفر ای  کالن 133ندود 

سی باران سم های  شنا سان هوا شنا س . کار سا بود  ا سانهک اند چنی  های چینم  ف هبه ر

 .اف دساا یک بار" اتفاق مم 1333بارانم "هر 

نفر در مح  ناضالالر شالالد  تا برای عملیات نقات و یاف   مف ودشالالد ان کمک  8033ارتش چی  با 

های اج ماعم من شر شد ، مسافران را در قطاری ویدیوهایم که در ای  چند روز در شنکه  کند.

 .شدو ایس گا  م رو ک  ک  به یک اس خر بزرگ تندی  مم ر کب فرورف ه بودندداد که دنشان مم



 
 
 
 

  
 

 1011ماه  تیرویژه  111 خبرنامه شماره      
 

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

 

 

21 
 
 

 

کب به سینه م  رسید  بود. واقعا »های اج ماعم نوش ه اس : گان در شنکهیکم از نقات یاف 

 « .ترسید  بودم، اما بدتری  چیز کب ننود، بلکه کاهش هوای دار  وا   بود

روی رز  ف ه اس  که مقنور شد  شب را در دف ر کارف بماند، یکم از ساکنان ژنگژو به رنر زاری 

ها که برقم هس ند، م وق  شد  بود. به همی  دلی  ه  بسیاری برای رسیدن زیرا نرک  اتوبوس

 .به رانه وارد م روها شد  بودند

 ویند ای  باران نیز مانند سی  در کلمان و کارشناسان مم:ث بیشتر رخ خواهند دادداین حوا

 سوزی در کانادا و کمریکا ناشم از تغییرات اقلیمم و  رمایش کر  زمی  اس  که از ای  پسکتش

های زیادی بس ه و کمد قطارها م وق ، بزر را  و در اس ان هنان رف . دهدان مال بیش ر رخ مم

 اند. بیش ر پروازها لغو شد 

نفر از بیماران اورژانس باید به  033و تخ  بدون برق ماند   0333یک بیمارس ان بزرگ در ژنگژو با 

 .شدندمح  دیگر من    مم

تواند تاثیر مخربم هشدار داد  که ای  وضع مم (SAIC Motor) رودروسازی چی  بزر  ری  شرک 

ژاپ  رط تولید  شرک  رودروسازی نیسان بر روند کوتا  مدت کار ای  رودروسازی داش ه باشد.

ها و یک بانک تح  نمای  ها، بیمهای از صاننان شرک عد  . رود را در کنقا م وق  کرد  اس

 .اندمیلیون یورو به شهر ژنگژو را داد  280دول  وعد  کمک مالم به میزان 

رطرناک اعالم شد   در شهر لوویانگ در غرب ژنگژو (Yihetan) ها مخزن کب و سد ییه انوضع د  

ممک  اس  هر لحظه فروبریزد. شم جی  پینگ،  افم ری در دیوار  23اس . ای  سد با ترکم 

رئیس جمهور چی  در تلویزیون دول م ای  کشور  ف ه اس  که تالف برای نفظ جان مردم بسیار 

 .دشوار شد  اس 
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میلیون  ۸0ای با که بارف باران در سه روز کیند  در منط ه اندبینم کرد هواشناسان پیش

 .یابدجمعی  ادامه مم

 

داشتن پاسپورت بهداشتی برای کلیۀ کارکنان بخش 
 درمانی و امدادی اجباری شد

مکرون، رئیس جمهوری فرانسالالاله، دوشالالالننه شالالالب در یک  ف ار تلویزیونم، نسالالالن  به امانوئ  
شالالدار داد و با تاکید بر اینکه سالالیاسالال  دول  در زمینه افزایش شالالیوع ویروس دل ا در کشالالور ه

کنان بود  اس ، الزامات و « سالم »و نراس  از « کزادی افراد»م ابله با کرونا نفظ تعادا میان 
ای را در ای  بار  اعالم داش  که مهم ری  کنها اجناری سار   واکسیناسیون های تاز محدودی 

ی و نیز ضالالرورت داشالال   پاسالالنورت بهداشالال م برای نضالالور در برای کارکنان بخش درمانم و امداد
هدف اسالالاسالالم از  ف ار دوشالالننه شالالب امانوئ  مکرون تشالالویق و تحریض  .اماک  جمعم اسالال 

شهروندان به واکسیناسیون علیۀ ویروس کرونا بود. بخش قاب  توجهم از جمعی  کشور و ن م 
   .اندکار پرهیز کرد در میان کارکنان بخش درمانم و امدادی تا کنون از ای  

رئیس جمهوری فرانسالالاله با یادکوری سالالالیر صالالالعودی شالالالیوع ویروس، پس از یک درو  چند ماهۀ 
کاهش، به دلی  چررش ُپرشالالال اب سالالالویۀ دل ا تاکید کرد که بسالالالیاری از کشالالالورها در ای  زمینه 
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نا زیر از برقراری  های کماریاند و فرانسه نیز با توجه به کمار و ارزیابمای اتخاذ کرد تمهیدات تاز 
 .بررم محدودی  های م ناسب با وضعی  کنونم اس 

سیون و کارکئم کن اعالم کرد که  ضرورت واکسینا سیار بر  میلیون  ۸امانوئ  مکرون پس از تاکید ب
ُدز واکسالال  ه  اینک در مراکز مخ ل  وجود دارد و از همۀ شالالهروندان رواسالال  در ای  بار  تعل  

های رریداری شد  بطور مرتب ادامه دارد و همۀ شهروندان در هر اکس نورزند. او  ف  تحوی  و
 .توانند به واکس  دس رسم داش ه باشندکقا که باشند به کسانم مم

ص  تعطیالت و تفریح و  س ان را عالو  بر ف س  تاب سه از هموطنان رود روا رئیس جمهوری فران
 .بازیاف   اعضای رانواد ، فص  واکسیناسیون تل م کنند

 اجباری شدن واکسیناسیون

ناری بودن  ندان، اج م  بخشالالالالم از شالالالالهرو با ک اهم از م او ناا،  با ای   ئ  مکرون،  مانو ا
 18واکسالالالالیناسالالالالیون برای کلیۀ کارکنان بخش درمانم و امدادی را اعالم داشالالالال  و به کنان تا 

ظامم برای سالالالالن امنر فرصالالالال  داد که در ای  زمینه اقدام کنند. او  ف  که از ای  تاری  به بعد ن
ها ها، درمانگا کن را و ن م مقازات وجود رواهد داش . بر ای  اساس کلیۀ کارکنان بیمارس ان

های سالالالالمندان و نیز کسالالالانم که با افراد و مراکز  ونا ون درمانم و بهداشالالال م، کارکنان رانه
 .شوندکسیب پ یر سر و کار دارند مشموا ای  تصمی  مم

سه هر چند سار ، اما  ف  که در  رئیس جمهوری فران سیون را برای عموم اجناری ن سینا واک
او  ف  در ناا ناضر بر مسئولی  «. شودای  موضوع در بار  همۀ افراد مطرح مم»مرنلۀ بعدی 

کند زیرا ای  کار تنها را  اند، نساب ممشناسم افرادی که تا کنون ت  به واکسینه شدن نداد 
امانوئ  مکرون با اشالالار  به کاهش ایمنم در  .همگان اسالال تامی  سالالالم م و نیز تضالالمی  کزادی 

اند،  ف  از کغاز پائیز پیش رو برابر ای  ویروس ن م برای کسالالانم که دو ُدز واکسالال  تزریق کرد 
 .توانند از ُدز سوم بهر  مند شوندبرای کلیۀ افراد مم

 پاسپورت بهداشتی

عالم داش ، الزامم بودن داش   تصمی  مه  دیگری که رئیس جمهوری فرانسه دوشننه شب ا
پاسالالنورت بهداشالال م برای نضالالور در اماک  جمعم نظیر تالرهای کنسالالرت و یا مرکز تفریحم و 

 یرد که شود، اماکنم را در بر ممژوئیه به اجرا   اش ه مم 23ورزشم اس . ای  تصمی  که از 
ضور مم 83همزمان بیش از  بزودی اجالس فوق العاد   یابند. امانوئ  مکرون  ف  کهنفر در کن ن

پارلمان برای بررسالالالم قانونم به ای  منظور تشالالالکی  رواهد شالالالد تا از اوا ما  اوت داشالالال   ای  
سینماها، تئاترها، کافه ضور در  سنورت برای ن س ورانپا سفرهای طولنم با قطار نیز ها، ر ها و 

 .اجناری شود

های کیند  به اجرا   اش ه ا که در هف هامانوئ  مکرون پایان رایگان بودن تس  شناسائم کرونا ر
شالالود اعالم داشالال  تا شالالاید افرادی که به جای واکسالالینه کردن رود، به انقام مکرر تسالال  مم

رئیس جمهوری فرانسه  ف  که هدف ای    .پردازند، به واکسیناسیون ت  دهندشناسائم مم
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واکسینه کردن مردم  کشور تنها واکسیناسیون شهروندان فرانسوی نیس ، بلکه هدف کمک به
میلیون ُدز واکس  به کشورهای ف یر اهدا کرد  اس   2.8جهان اس . او  ف  فرانسه تا کنون 

 .ها میلیون ُدز دیگر به همی  منظور توزیع رواهد کردو تا پایان ساا د 

در کشالالور نضالالور رواهد  2322های اوا سالالاا بگف ۀ امانوئ  مکرون ویروس کرونا دسالال ک  تا ما 
 .و باید تمهیدات اج ماعم به اجرا   اش ه برای م ابله با کن را همچنان رعای  کردداش  

ش غاا  صادی رود برای نفظ ا سه بخش دیگری از ا هارات رود را به برنامۀ اق  رئیس جمهوری فران
و کمک به واندهای تولیدی ار صالالالاص داد و  ف  تالف او اینسالالال  که از پائیز کیند  نه تنها سالالالطح 

ش از بحران بهداش م اریر بازیاف ه شود، بلکه کشور بسوی اش غاا کام   ام بردارد. او اش غاا پی
 ف  به ای  منظور طرح  سالالال رد  کمک به کموزف و کارکموزی که در چارچوب کن در سالالالاا   شالالال ه 

 .های شغلم تاز  و یا برتر بهر  مند شد  اند، ت وی  رواهد شدهزار ت  از توانائم 820

انسالاله تاکید کرد که افزایش اشالال غاا تنها را  کسالالب درکمد بیشالال ر برای دول  رئیس جمهوری فر
اسالال . او همچنی  اعالم کرد که از اصالالالنات وعد  شالالد  رود صالالرفنظر نخواهد کرد و تاکید نمود 
که بازبینم نظام بازنشس گم و افزایش دور  کار برای بهرمند شدن از بازنشس گم کام  که با 

وبرو شد  بود، ضروری اس ، اما وی تا هنگامم که همه  یری کرونا مخالف  شدید سندیکاها ر
پایان نیاف ه بدان اقدام نخواهد کرد. او ای  چنی  تلویحاا اعالم کرد که تا پایان دور  کنونم ریاس  

  رف . جمهوری رود، ما  مه کیند ، طرح بازبینم نظام بازنشس گم در دس ور کار قرار نخواهد
 

 اردوغان درباره قبرس شمالی را محکوم کردآمریکا اظهارات 

شالالالالننه ا هارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری کن ونم بلینک ، وزیر اموررارجه کمریکا روز سالالالاله
 .در ورشا در قنرس شمالم را محکوم کرد ترکیه دربار  باز شایم یک تفریحگا  سانلم قدیمم

های ترک با نمای  ترکیه ور اقدامات قنرسمدر بیانیه وزیر اموررارجه کمریکا کمد  اس  که ای  کش
 .داندکمیز، غیرقاب  قنوا و ناساز ار با تعهدات پیشی  کنان در م اکرات صلح ممدر ورشا را تحریک

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه روز سالاله شالالننه در جریان سالالفر به قنرس شالالمالم به 
ان جدیدی در ماراس کغاز رواهد شد که "ماراس" نام ترکم شهر واروشا اشار  کرد و  ف : دور

های اردوغان در ای  سفر افزود: هیچ کس نناید ان ظار داش ه باشد که ترک .به نفع همگان اس 
شند و زند م به عنوان اقلی  تح  اراد  قنرس  س  بک قنرس از موقعی  برابر و ناکمی  رود د

 .یونان را بن یرند

 05۸و  883روشالالال  اسالالال  که ای  اقدام با قطعنامه های  وزیر رارجه کمریکا نیز در واکنش  ف :
سازمان  صران  رواهان ادار  واروشا توسط  س . ای  قطعنامه ها به  ضاد ا شورای امنی  در ت

ترک های قنرس و ترکیه را به صرف نظر کردن از ای  تصمی  رود »بلینک  همچنی   .مل  هس ند
 .رغیب کردت« 2323و همه اقدامات اتخاذ شد  از اک نر ساا 
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اتحادیه اروپا، فرانسالالاله و بری انیا نیز به ای  ا هارات اردوغان واکنش نشالالالان دادند و کن را محکوم 
مسئوا سیاس  رارجم اتحادیه اروپا اعالم کرد: اتحادیه اروپا یک بار دیگر بر  جوزپ بورا .کردند

لزوم پرهیز از اقدامات یکقاننه  ناق  قوانی  بی  المللم و اقدامات تحریک کمیز مداوم  تنش زا در 
جزیر  قنرس که رطری برای باز شالال  به میز م اکرات برای ن  و فصالال  فرا یر پروند  ای  جزیر  

 .مم رود، تاکید مم کند به شمار

اما به  زارف رنر زاری کناتولم رجب طیب اردوغان، روز چهارشالالالالننه، در نشالالالالسالالالال  مقازی با 
های قنرس در میز روسالالای تشالالکیالت نزب عدال  و توسالالعه بار دیگر  ف  که تنها مطالنه تُرک

هادات ها اس . تمامم پیشنکن المللم، به رسمی  شنار ه شدن ناکمی  دول م اکرات بی 
رئیس جمهور ترکیه تاکید کرد: تمام تالف رود را  .غیر از ای  اع نار رود را از دسالالال  داد  اسالالال 

 .برای به رسمی  شنار ه شدن  س رد  دول  تُرک قنرس به کار رواهی  برد
 

 آیا طال در معرض ریزش قیمت قرار دارد؟

 

دلر را نفظ کند اما تحلیلگران نسن  به ریسک ریزف  1533طال تالف مم کند سطح  اونس
  .قیم  ای  فلز ارزشمند در پم قوی ر شدن ارزف دلر کمریکا هشدار دادند

به  زارف ایسنا، کریس وس ون، مدیر تح ی ات شرک  پ نراس ون  ف : یکم از عوام  کلیدی که 
دلر را مم  10۸3تا  10۸0ای  اس  که کیا طال محدود  نمای م باید در بازار طال زیر نظر داش  

رویداد مه  هف ه جاری نشس  سیاس  پولم بانک مرکزی کمریکا و پس از کن  .تواند نفظ کند
کنفرانس مطنوعاتم جروم پاوا، رییس بانک مرکزی کمریکا رواهد بود که روز چهارشننه بر زار 

 .مم شود

نظر نمم رسد قرار باشد تصمی  سیاس  پولم مهمم اعالم شود  وس ون به کی کونیوز  ف : به
که بازار نررهای کمریکا را چندان تکان دهد و ارتعاشات عمد  ای در بازارهایم مانند دلر کمریکا، 
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سهام و طال داش ه باشد. و ا رچه تورم کمریکا بالتر از ند مطلوب اس  و شار  قیم  مصرف 
درصد بود  اس ، وضعی  اش غاا همچنان نگرانم عمد   0.8وئ  کنند  بر مننای سالنه در ژ

 .بانک مرکزی کمریکا باقم ماند  اس 

در کنفرانس مطنوعاتم ژوئ ، پاوا مقددا تاکید کرد که بانک مرکزی کمریکا پیش از تعدی  برنامه 
ن راطرنشان ررید اوراق قرضه یا افزایش نررها، از قن  سیگناا ارساا رواهد کرد. با ای  ناا وس و

کرد جزییات اهمی  دارد و ن م یک کلمه بازارها را تکان مم دهد که نمونه کن واکنش بازار به پیش 
 .بود 2320بینم ژوئ  کمی ه بازار کزاد فدراا دربار  دو دور افزایش نررهای بهر  در ساا 

سن امنر زمان اعالم  به نظر نمم رسد پاوا بازارها را به  بریزد اما هر  ونه ان مالم که نشان دهد
رسمم تعدی  برنامه محرک مالم بانک مرکزی کمریکا رواهد بود، ممک  اس  فروشند ان اوراق 

 .رزانه کمریکا را به بازار سرازیر کند که باعث ت وی  دلر کمریکا و تاثیر منفم روی طال رواهد شد

قیم ها را به بالتر از سطح  یک مسئله برای طال ف دان عوام  نمای  کنند  جدیدی اس  که ب واند
عملکرد هف ه   ش ه  وا  دیگری بود که ای  فلز ارزشمند موفق نشد   .دلر نمای  کند 1533

 .اس  با وجود س وط بازارهای سهام و اف  بازد  اوراق رزانه کمریکا صعود کند

نررهای  زلزادانی   الم، اس راتژیس  کالی شرک  تم دی سکیوری یز  ف : قیم  طال با وجود ت
واقعم، برای تحکی  ت ال مم کند. ضع  مس مر ای  فلز ارزشمند در برابر بازد  واقعم به ریزسار ار 
کسیب پ یر اشار  دارد و همزمان نشان مم دهد طال با وجود فضای ریسک  ریز، قادر به صعود 

ییر انم باعث تغنیس  زیرا جریان سف ه بازی ضعی  ماند  اس . نگرانیها نسن  به رشد کالن جه
دوبار  ان ظارات در رصوص افزایش نررهای بهر  بانک مرکزی کمریکا شد  اس  اما طال همچنان 
قادر به ج ب رریدار نیس  و پ انسی  ع ب نشینم شدیدتر ای  فلز ارزشمند ت وی  شد  اس . 

 .دلر ع ب نشینم رواهد کرد 1003وی پیش بینم کرد اونس طال تا مرز 

دیر اس راتژی جهانم تم دی سکیوری یز به کی کونیوز  ف : طال پس از ای  که با بارت میلک، م
وجود نزوا بازارهای سهام موفق نشد به سطح بالتری صعود کند، همزمان با بهنود بازارهای 

دلر از نمای  برروردار اس   1003در معرض ریسک ع ب نشینم قرار دارد. طال در سطح  سهام
 .ی  امروز یا فردا به ای  سطح نزوا کنداما ما ان ظار ندار

با نگرانیهای فزایند  نسن  به اق صاد کمریکا، تحلیلگران بیش ری دربار  رکود تورمم صحن  مم 
کنند. رکورد تورمم فضایم اس  که در کن تورم بالتر و رشد اق صادی کهس ه تر اس . به همی  

دارلم سه ماهه دوم کمریکا هس ند که پنج شننه دلی  بازارها مح اطانه من ظر کمار تولید نارال  
 .درصدی را نشان دهد 5.0هف ه جاری من شر َمم شود و پیش بینم مم شود ای  کمار رشد 

بر اساس  زارف کی کونیوز، کمار اق صادی دیگری که هف ه جاری من شر مم شوند، شام  فروف 
ع ماد مصرفم در روز سه شننه، رانه های جدید در روز دوشننه، سفارف کالهای بادوام و ا

تصمی  سیاس  پولم بانک مرکزی کمریکا و کنفرانس مطنوعاتم جروم پاوا در روز چهارشننه و 
کمار م  اضیان بیمه بیکاری و فروف رانه به همرا  تولید نارال  دارلم سه ماهه دوم در روز 

 .پنج شننه هس ند
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 :گزارش ویژه

م که با بهر   یری از سالالالالاد  انگاری بررم نکالهنردارکار   سالالالال رف دامنهباتوجه به                       
شی فزون طلنان نا ک ا  س  ر م،رفه ینرداران نو  های کاری کالهاز  شکمریکای لتی ،درم  ناکه دامنه کار

شورهای منط ه  به بررم محاف شور رودمان ه  ک س ،روانند  یم عزیز و  رامم  وک شد  ا شید   ک
سنا  رنر زاری  زارشم را که شر کرد پور  نسینم ذبیری  فرزانهو فربد دهقان  به ن   ازترجمهای  من 
س ه  س  روا شگرد برای ک اهم ا ش   روانند ان رنرنامه از کالهنرداران بی  المللم  فعالی و برن ر دا
 نشر شود.در ای  رنرنامه 

 رنرنامه

 بزرگ ترین کالهبرداری های تاریخ

 .وجه مش رک اصلم کالهنرداری های بزرگ بود  اس  وعد  پردار  سود هنگف ،



 
 
 
 

  
 

 1011ماه  تیرویژه  111 خبرنامه شماره      
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بنا به  زارف ایسنا به ن   از ویژواا کنی الیس ، بازی پانزی به کالهنرداری از طریق تطمیع 
سرمایه   اران از طریق وعد  سودهای کالن اطالق مم شود. در ای  طرح سود سرمایه   اران 

  و تا زمانم جوابگو اس  که سرمایه جدیدی قنلم از سنرد  سرمایه   اران جدید پردار  شد
 :وجود داش ه باشد. در ادامه با بررم از بزرگ تری  کالهنرداری های پانزی تاری  کشنا مم شوید

 میالدی 1۸۸1 -مانم ترون -1

ابداع کرد  که مسیر کیند  بازار  ژان پیر فان روس  فردی بود که ادعا کرد یک الگوی کامنیوتری
نم مم کند. ساب ه وی در اق صادسنقم باعث شد بسیاری از افراد از جمله بورس را پیش بی

بررم از اعضای راندان سلطن م بلژیک به وی اع ماد کنند و سرمایه های رود را در ار یار وی 
ساا ننس محکوم شد. ارزف ک  کالهنرداری صورت  رف ه توسط  بگ ارند. او در نهای  به پنج

   .دلر برکورد مم شودمیلیون  503ای  فرد ندود 

 میالدی 1۸۸0 -کاری اس -2

درصدی پس از هش  ما   533یان اس ویچا فردی بود که با را  اندازی یک شرک  و وعد  سود 
از دریاف  وجه، پوا کالنم از مردم رومانم به دس  کورد. پس از کنکه مشخ  شد وی ندود 

ارزف ک  کالهنرداری  دان محکوم شد. میلیون دلر بدهم دارد، دس گیر و به هف  ساا زن 083
   .برکورد مم شود صورت  رف ه توسط ای  فرد بی  یک تا پنج میلیارد دلر

 میالدی 1۸۸0 -ام ام ام -0

سر م ماورودی از طریق تاسیس یک شرک  واردات قطعات الک رونیکم وعد  داد به هر کس که 
دس گیر و به  2330بدهد. او در ساا درصد سود  1333سهام شرک ش را بخرد پس از یک ساا 

میلیارد  13ارزف ک  کالهنرداری صورت  رف ه توسط ای  فرد ندود  چهار ساا ننس محکوم شد. 
   .دلر برکورد مم شود

 میالدی 1۸۸0 - ری  مینیس ریز -0

رد. میلیون دلر کالهنرداری ک 833جرالد پی  از طریق را  اندازی یک بازی پانزی در فلوریدا ندود 
   .ساا ننس محکوم شد 00وی در نهای  به 

 میالدی 2330 -پ رز روپ -8

تام پ رز یک ررد  فروشم را در مینه سوتا تاسیس کرد که پس از تامی  سرمایه اقدام به  مراهم 
ساا ننس محکوم  83به  2313او در ساا  .سهامداران رود و برداش   بررم از ای  پوا ها کرد

   .میلیارد دلر برکورد مم شود 0.0داری صورت  رف ه توسط ای  فرد ندود ارزف ک  کالهنر شد. 

 میالدی 2312 -اس نفورد  روپ -0

ای   رو  که در کن یگوا در منط ه دریای کاراییب تاسیس شد از طریق وعد  سود هنگف  منلغ 
بود. در  هنگف م از شهروندان کمریکایم کالهنرداری کرد که ارزف کن ندود هف  میلیارد دلر

  .ساا زندان محکوم شد 113به  -مدیرعام  ای  صندوق -نهای  کل  اس نفورد


