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 ُسَخن   ماه:
 

 شرس  دو پُ  خ  اسُ پ
 

 دکتر امیرهوشنگ امینی    

غیر  اما تا حرودی ،اگر نه صخخخر در صخخخر ،"نیکی اتاقوخبرنامه الکتر" مردادماه   عنوان سخخخخن     

 پرسش درباره این دو بنابراین ضرورت ایجاب می کنر پیش از ادای هر سخنی .می نمایرعادی 

شم یادآور این معنا  صول و مبانی ر  نظ از رسشپ دو هرکه با صاد  ا اره امور به معنای اد سیاسیاقت

 این رو از .نراثر گذار و نقش آفرین مواردی  ،به ویژه توسخخخعه اقتصخخخادی متعادل ،اقتصخخخادی جامعه

 . ارائه دهم همه فهم و کوتاه، فراگیر ،باز رادو پرسش  ایندرست آن دیرم که پاسخ 

در جلسه علنی )شنبه مهر  که به گزارش خبرنگاراینجا سرچشمه می گیرد ازپرسش نخست 

ار هخطاب به ریاسخخت جمهوری ا  مجلس شخخورای اسخخ،می ،نماینره میترمیمرداد ماه(  ۰4

لت برای پرداخت حقوق» :کنرمی  عرا جازه اجرای  قانون ا که  ها دارای اهمیت اسخخخخخت چرا 

برابر از حراقل پایه حقوق بیشخخخختر دریافت کننر و ما بایر این قانون را  1۱دهر مسخخخخ و ن می

در واکنش  ،بی درنگشخخورای اسخخ،می مجلسمیترم رئیس  آقای دکتر قالیباف« اصخخ،ک کنیم.

برابر حراقل حقوق بود که  ۱1: پیش از این حراکثر دریافتی  کهپاسخخخ می دهر ویبه ا هارات 

 1برابر کرد. بر این اسخخخخاا حراکثر دریافتی را  1۱این عرد را  1044مجلس یازدهم در بودجه 

 یرقم پایه برابر 11رقم آیا به نظرشخخخما که  از نگارنره این بودپرسخخخش  اما ,برابر کاهش دادیم

ست مقبولو سنجیره  صادهای پیش رفته ا صو   یا نه؟ و در اقت صادی نقش آن ا در توسعه اقت

 ؟ کرام استمتعادل 

ی که من به یاد دارم، در کشخخخور های قانونمنر برابری این اسخخخت که تا جائ پرسخخخش پاسخخخخ     

 ۱ یک به  رقمکارکنان موسخخسخخه های عمومی ماهانه  پائین ترین دریافت های ثابت   رین وبا ت

 یا  ۱1نه   اسخخت و ۱اسخخت به بیان روشخخن تر اینکه در یک بنگاه اقتصخخادی دولتی رقم مورد نظر 

11. 

صوراانرازه برابری این دو رقم افزایش یابر ک که هرواقعیت این است      و رآئی بنگاه به عکس ت

 فراهم ساز افزایش نارضایتیخواه ناخواه  کاهش می یابر ومی یابر بلکه افزایش ننه تنها ادعا 

 می شود.زمینه ساز فساد  و

 دررا چروشخخن نیسخخت  عردی که اسخخت. ۱عرد این مورد  در سخخنجیره ترین رقمبه نظر نگارنره 

مه و بودجه  نا گاهنر  که میققا ازسخخخخخازمان بر نرگان  ییه بودجه آن آ مورد توجه  تنظیم کن

 ؟ قرارنگرفته است

 .بگذریم!

باره دولت جریر از جهات گوناگون  دررا  منظر از نگارنره خواسته شره است  اینکه پرسش دوم،

دانش وتجربه شخخخخصخخخی کمابیش، مبتنی بر برون تردیر ؟ پرسخخخشخخخی که پاسخخخخ آنبیان کنم 

 .به آن پرداخته امبه مناسبت های گوناگون که بارها خواهر بود این زمینه  نگارنره در
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که  جریرکابینه  برنامه   ترکیب ویا  پیش از ادای هر سخخخخخنی در باره کم وکی  و به هر روی   

 بهبه  که این معنا باشخخم  زم می دانم یادآورمسخختقل عنوان نشخخر،  البته به طور مشخخخو و

صادی  تجربه،ثابت شره است که  صاد،در هر ودستوری دولتی،   متمرکز ،نظام اقت حاکم بر اقت

به آن هم همه جان اسخخخخت . فقرآفرین  و فسخخخخاد برانگیز نطامی نا کارآ، مخرب،جامعه یی، 

وفراگیر. بنابراین انتظار دسخخختیابی به توسخخخعه پایرار و اصخخخو پیش رفت متعادل در چنین نظام 

صادی سی ،حتااقت شنا سر به اینکه  نیز با بهترین نیروهای کار ست تا چه ر امری غیر ممگن ا

متمرکزودسخخخختوری  ی  ذهنیت پرورش یافته درنظام اقتصخخخخادسخخخخکان اداره امور اقتصخخخخادی به 

 واگذار باشر. دولتی،

همواره به نقل از سخخقراط اسخخت که در باره دولت جریر همان  نظرمنپایان سخخخن اینکه       

 که می گویر:  آور شره ام دیا حکیم

 ". به فکر خود دولت باشید دشیکه به فکر امری از امور دولت با آن "پیش از

به و آن را سخخخرلوحه برنامه ها قرار دادن  اینکه "به فکر خود دولت بودن" به بیان روشخخخن تر    

متشکل ازمریرانی  از توان اداره درست جامعه برخورداراست که  دولتیتنها که  ستاین معنا

در نطام  اقتصخخخخادی  ن اطمینان کهیبا اآن هم ن. ایزجه ن وباشخخخخر  موفق مجرب،خوش نام و

شکل گرفته در با  دولتی متمرکز    وازچنین هیاتی نیز کاری جز ات،ف منابع عموی  ،آنذهنیت 

 خواهر بود.فقرآفرینی ساخته  ن قساد و  توسعه

* * * 

 اخبارکوتاه اقتصادی

 اخبارکوتاه اقتصادی اتاق ها

 اخبارکوتاه اقتصادی ایران و جهان

 اخبارکوتاه اقتصادی اتاق ایران و انگلیس

دوم مجمع عمومی عادی سا نه اتاق ایران وانگلیسنوبت برگزاری   

مشخخختر   باتوجه به اینکه تعراد اعضخخخاا حاضخخخردر جلسخخخه مجمع عمومی عادی سخخخا نه اتاق

دوم نوبت تیرماه  به حرنصخخخخاب نرسخخخخیر، برگزاری مجمع به  11در  انگلیس  بازرگانی ایران و

 ضخخور اعضخخاا هیات مریره اتاقحبا  14ت عراا سخخا ،مرداد1۱خ یتاردر  نوبت دوم .کشخخیره شخخر

دفترحقوقی  و نماینرگان اموربین الملل و مجمع اکثریت اعضای واجر شرایط حضور در، مشتر  

به صخخخورت مجازی خیابان طالقانی  در عواق اتاق ایرانطبقه اول سخخخاختمان جریر  دراتاق ایران 

انتخاب هیات  پس از اع،م به رسمیت رسیرن جلسه و . در این نشستبرگزارشر تشکیل و

خانم زهرا  دکتر امیرهوشخخنگ امینی به عنوان رئیس،مهنرا علی حمزه نژاد و) رئیسخخه مجمع

، رئیس مجمع به عنوان منشخخخی( دوم و خانم مژگان احتشخخخامی نیا اول و نقوی به عنوان نظار

از تصخخخخویب  و را قرائت 1۰11سخخخخال  بعر از ادای خیر مقرم کزارش کارکرد هیات مریره اتاق در

ه جبود از آن برنامه وپس . مالی قرائت و از تصویب گذشت . سپس گزارش و صورت هایرانرگذ
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روزنامه . رسیردرپی گزارش بازرا قرائت و به تصویب  ویب گذشت.صئت و از تقرا 1044سال 

 غ ورودیه واق تعیین شخخخر.مبلدرج آگهی های ات یبرااط،عات به عنوان روزنامه گثیر ا نتشخخخار 

پرویز  و آقایان امین مقرم  تعیین شخخخخر. ریالملیون  ۰4و 14ترتیب  ق عضخخخخویت سخخخخا نه بهح

رانی برای مرت یک سخخال به عنوان بازرا اصخخلی و علی البرل انتخاب شخخرنر. موسخخسخخه کشخخ

با اکثریت  1041رسی مطلب زاده نیز به عنوان حسابرا مستقل برای سال منتهی به حساب

  دقیقه پایان پذیرفت. ۰4و11جلسه درساعت آراا انتخاب شر. 

 برگزاری جلسه ماهانه هیات مدیره اتاق ایران و انگلیس

انگلیس به  مشخختر  بازرگانی ایران و ت مریره اتاقیاه جلسخخه ماهانه در مردادماه سخخال جاری

شنبه  سه  ساعت  1روال معمول دراولین  شکیل و با11مردا ماه راا  ضاا ت ضور اکثریت اع  ح

 1۱مذاکره وقرارشخخر بنا به توافق  در تاریخ  نوبت دوم مجمعسخخپس درباره برگزاری  برگزار شخخر

 وبرگزار شود  مرداد در اتاق ایران به صورت مجازی تشکیل

سه فوق العاده  مجمع، ماه بعر از برگزاری نوبت دومدر این   11شنبه سه  روز هیات مریرهجل

 با حضور اعضاا هیات مریره برای استماع تصمیم های مجمع تشکیل و 11مردادراا ساعت 

 .برگزارشر

دراین جلسخخه بعر از برشخخماری تصخخمیم های مجمع درنوبت دوم نامه کناره گیری  خانم فیروزه 

نقوی عضخخو علی البرل هیات  و خانم زهرا ت و نایب رئیسخخی هیات مریره قرائت،مزدا از عضخخوی

 جایگزین ایشان درهیات مریره شر.مریره 

 کمیسیون های تخصصی اتاق مردادماه  برگزاری جلسه های ماهانه

-ی کمیسیون برنامهی ماهانهجلسه : ریزی شهری، گردشگری و ساختمانكمیسیون برنامه

، 11:44ساعت رأا  مرداد11/4شنبه سه مرداد ماه گردشگری و ساختمان درریزی شهری، 

ها زهرا نقوی و شبنم بهرامی و آقایان خانماین جلسه  در. شربرگزار  تشکیل و به صورت مجازی

اکبر خرابخشی، میمررضا سرمری، دکتر دکتر علیمردان شیبانی، قربانعلی بهزادیان، علی

و رئیس اتاق، دکتر امیر هوشنگ امینی  اعضاا کمیسیون و قائری،علی غم خوار، میمررضا 

 داشتنر. نیز حضوردبیرکل اتاق، مهری رضائی 

نا ب داشت ا هار. سپس آقای دکتر شیبانی صورت گرفت تبادل اخبار اقتصادیطبق روال ابترا 

 .شر اهرخواز جلسه بعر، جلسات کمیسیون به صورت حضوری برگزار  اعضاا به خواست بیشتر

شر و درباره واکسن و قرنطینه و  گفت و گوه بریتانیا بمسافران  شرایط ورود بدرباره در ادامه 

های مهم آتی پرداخته شر و درباره  تست مسافران صیبت شر. سپس به موضوع نمایشگاه

گروه برای  1۱4لنرن و اکسپوی دبی صیبت شر. برای نمایشگاه اکسپو،  WTMنمایشگاه 

. در ارتباط ستبازدیر توسط شرکت نمایشگاهها و اتاق بازرگانی ایران و امارات هماهنگ شره ا

های مربوط به حضور در این  نیز گفت و گو شر و با توجه به این که پروتکل WTMبا نمایشگاه 

 آتیمشخو خواهر شر، تصمیم گیری درباره حضور در آن به جلسه نمایشگاه در ماه سپتامبر 

 پایان یافت. 1۱:44جلسه در ساعت  موکول شر.
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ی کمیسیون نفت و گاز و ی ماهانهجلسه سومین و پنجاه :كمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی
با شرکت آقایان میمررضا سرمری، مهری  10:44رأا ساعت  مرداد۱0پتروشیمی روز یکشنبه 

اکبر خرابخشی، خراقلی حاجی حسینلو، دا یی، نوروزی، مهران پارسیان، مهری پناهی، علی
به صورت مجازی ، دبیرکل اتاق، میمرحسن دیره ور، عطااهللا میرمعینی، و مهری رضائی

 ر.شتشکیل وبرگزار 
به تبادل آخرین اخبار و اط،عات در زمینه نفت و گاز و  لحاضران طبق رواجلسه ابترای در

در خصوص نامعلوم بودن وضعیت  بیاناتیخرابخشی پتروشیمی پرداختنر. آقای مهنرا 
. ایشان ا هار داشتنر تا معلوم شرن کرداقتصادی و سیاسی تا شروع به کار دولت جریر ایراد 

اد قراردادهای جریر و انجام تجارت های اقتصادی و رویه سیاسی دولت جریر، انعق سیاست
های زیادی خواهر بود. آقای مهنرا حاجی حسینلو در ادامه توضییات آقای  دارای ریسک

مهنرا خرابخشی، از سخت تر شرن تولیر و ساز و کارهای تهیه مواد اولیه تولیر و صادرات 
 .کرد.ایراد  بیاناتینیز 

نه جریر و حضور افراد با تجربیات مختل  در سیستم آقای مهنرا دا یی اخباری را از ترکیب کابی
. آقای میرمعینی ضمن تأییر نامعلوم بودن شرایط در چنر ماه آینره، داددولت خرمت اعضا ارایه 

تأکیر کرد که همچنان امکان تجارت در سطح های کوچک و متوسط با کشورهای دیگر و علی 
. ایشان توضییاتی را در خصوص وبینار اخیر الخصوص بریتانیا در زمینه های مختل  وجود دارد

های بازرگانی انگلیس و ایران در زمینه  که با همکاری بخش بازرگانی سفارت انگلستان و اتاق
که عزم جری از طرف های انگلیسی  و تأکیر داشت اعضا ارایه بهدارو و س،مت برگزار شره بود 

 ود دارد. هنوز برای تجارت با ایران در زمینه های مختل  وج

سپس آقای مهنرا سرمری توضییاتی در خصوص ت،ش خود برای تجارت با کشورهای دیگر 
و با توجه به جریانات اخیر در کشور افغانستان از  دادو علی الخصوص منطقه خرمت اعضا ارایه 

فراهم شرن پتانسیلهای تجارت و کار در این کشور با ایران توضیح داد. همچنین اعضا پیشنهاد 
هیات مریره اتاق بازرگانی  در ردنر در جلسه بعری کمیسیون و با توجه به این که دکتر امینیک

توضییاتی در خصوص تجارت فی مابین   زم است درجلسه آتی ،حضوردارنرایران و افغانستان 
 1۱:۱1جلسه در ساعت .دهنرایران و افغانستان و  رفیتهای موجود به اعضای کمیسیون ارایه 

 فت.پایان یا

راا کمیسیون بازرگانی  طبق اط،ع  وین:نکمیسیون بازرگانی صنعت ،معرن وفناوری های 
کرده  برگزار ساعت مقرر در مرداد ماه جلسه ماهانه خود را با حضور اکثریت اعضاا تشکیل و

 ،ده استنگرفت رتجلسه مربوط تا آخرین لیظه مقرر در اختیار خبرنامه قراروصاز آنجا که اما  است،
  ه میسر نشر.مرج آن در خبرنا

جلسه ماهانه کمیسیون عضویت  :كمیسیون عضويت  اتاق مشتر  بازرگانی ايران و انگلیس
مرداد ماه سال جاری با حضور، خانم مرضیه ابراهیمی، آقایان  1سه شنبه  10:44راا ساعت 

ر در دفتدکتر امینی رئیس کمیسیون، مهنرا علی حمزه نژاد و مهری رضائی دبیر کمسیون 
 دبیرخانه اتاق تشکیل و بر گزار گردیر.

در این جلسه بعر از بررسی درخواست های تمریر عضویت و موافقت با آنها درخواست های 

 اخذ تصمیم شر: جریر عضویت بررسی و به شرک زیر

درخوست عضویت شرکت حریر پوشان به مریریت آقای نویر زائری، پس از بررسی مورد تاییر  -1

 قرار گرفت. 

درخواست عضویت شرکت پاسارگاد تورز به مریریت آقای ابراهیم فرج پور، بررسی و تاییر  -۱

 پایان پذیرفت. 11:44گردیر.جلسه راا ساعت 
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 سالمت مشترکبرگزاری وبینار

همکاری با  تهران در المللی سخخخفارت انگلیس در زرگانی بینبخش باسخخخومین وبینار مشخخختر  

 وبینار سخخخخ،مت ایران و»انگلیس و اتاق بازرگانی بریتانیا وایران باعنوان  اتاق بازرگانی ایران و

الی  1۰:۰4سخخاعت از  ،1044مرداد  1۰برابر با  ۱4۱1آگوسخخت  0در تاریخ  «پادشخخاهی متیره

 به وقت تهران، برگزار شر.  11:44

خلی این وبینار، که با بیانات لرد  مونت سفیر خور اص بازرگانی نخست وزیر انگلیس در ارتباط  می

ایران   DITمریر بخش بازرگانی بین المللی  ایران بازگشخخائی و با سخخخنرانی "مایکل برادلی" با

شرکت  زمینه در صرری مریر عامل  س،مت ادامه یافت. درپی  و به ترتیب آقایان نریمان  تیارت 

سابق در شکی ایران و مریرکل  شکاه علوم پز ستاد ویرولوژی دان مان آرا ،دکتر حسن کیوانی ا

، امیر معزی از کشتیرانی  فریر کنی تجهیزات پزشکی وزارت بهراشت، سیروا  شفیع زاده و

DFS Worldwide shipping Co.  شهرابی  از و شین  سترازنکا از ایران  و در مقابل دو اف  ایران آ

بازرنفر از  یا وگوزارت  تان تامین مالی برای تجارت مریرع Ray Webb  انی بین المللی بری امل 

، در زمینه "نیازهای داروئی  و تجهیزات پزشخخخکی ایران و توانائی پادشخخخاهی متیره در خارجی

به ایراد سخخخخنرانی پرداختنر. در پایان نیز بخش پرسخخخش و پاسخخخخ برگزار شخخخر و  تامین نیازها"

 کننرگان در وبینار پاسخ دادنر.های شرکتسشسخنرانان به پر

 اخبارکوتاه اقتصادی ایران:

 :یم زارع در موافقت با کابینه پیشنهادیکر  

 برنامه دارد/تیم اقتصادی کابینه هماهنگ است« کرونا»دولت برای حل 

 

https://www.mehrnews.com/news/5285582/دولت-برای-حل-کرونا-برنامه-دارد-تیم-اقتصادی-کابینه-هماهنگ-است
https://www.mehrnews.com/news/5285582/دولت-برای-حل-کرونا-برنامه-دارد-تیم-اقتصادی-کابینه-هماهنگ-است
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سیزدهم را جوان، هماهنگ،  س،می، کابینه  شورای ا عملیاتی نماینره مردم آباده در مجلس 
 .و جهادی خوانر و گفت: دولت برای حل بیران کرونا برنامه دارد

مرداد مجلس شورای اس،می و  ۰4، در ادامه جلسه علنی روز شنبه خبرنگار مهربه گزارش 
در جریان بررسخخی کلیات کابینه و برنامه های دولت سخخیزدهم رحیم زارع نماینره مردم آباده در 
موافقت با برنامه های دولت گفت: از همکارانی که جوانگرایی دولت را نقر می کننر، تعجب 

ادامه دهیر، اجازه  می کنم. تا کی می خواهیر به سخخیکل باطل جابجایی مریران پیر و خسخخته
  هور و بروز پیرا کنر.  گام دوم انق،بدهیر اقرامات و نظریات نو در ابترای 

 برنامه ریزی کرده است. کرونال بیران وی با اشاره به مشک،ت کشور، گفت: دولت برای ح

وی ادامه داد: تیم اقتصخخادی دولت همراه و هماهنگ اسخخت. برنامه ریزی دقیقی برای توسخخعه 
 میادین نفتی و گازی و بهره برداری از میادین مشتر  انجام شره است. 

سیزدهم  شایعه زارع کابینه  را جوان، هماهنگ، عملیاتی و جهادی خوانر و گفت: همکاران به 
 سازی ها علیه دولت توجه نکننر و کمک کننر دولت مشک،ت کشور را حل کنر. 

   قالیباف در صحن مجلس:     

برابر کاهش داد ۶مجلس یازدهم حداکثر حقوق را   

 

برابر حراقل حقوق بود که مجلس  ۱1رئیس مجلس شخخورای اسخخ،می گفت: حراکثر دریافتی 
 .برابر کاهش دادیم 1از این رو حراکثر دریافتی را برابر کاهش داد، 1۱یازدهم این عرد را به 

مرداد ماه(  ۰4، میمررضخخخا صخخخباغیان در جلسخخخه علنی امروز )شخخخنبه خبرنگار مهر زارشبه گ
ها جمهور گفت: اجرای عرالت برای پرداخت حقوقمجلس شخخخورای اسخخخ،می خطاب به رئیس

https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/tag/%DA%AF%D8%A7%D9%85+%D8%AF%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://www.mehrnews.com/tag/%DA%AF%D8%A7%D9%85+%D8%AF%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://www.mehrnews.com/service/corona
https://www.mehrnews.com/service/corona
https://www.mehrnews.com/news/5285585/مجلس-یازدهم-حداکثر-حقوق-را-۶-برابر-کاهش-داد
https://www.mehrnews.com/
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برابر از حراقل پایه حقوق بیشتر  1۱دهر مس و ن دارای اهمیت است چرا که قانون اجازه می
 دریافت کننر و ما بایر این قانون را اص،ک کنیم.

میمرباقر قالیباف در واکنش به ا هارات این نماینره گفت: این نماینره مجلس در ا هارات خود 
 گونه نبوده است.وجه اینکه به هیچدرحالی« ها را اضافه کردهمجلس پایه حقوق»گفت که 

برابر حراقل حقوق  ۱1رئیس مجلس شورای اس،می متذکر شر: پیش از این حراکثر دریافتی 
برابر کرد. بر این اسخخاا حراکثر دریافتی  1۱این عرد را  1044بود که مجلس یازدهم در بودجه 

 برابر کاهش دادیم. 1را 

 مهر مطرح شد؛خبرگزاری در گفتگو با 

 درخواست بخش خصوصی از دولت/ قیمت گذاری دستوری لغو شود ۳۱

 

ست پرداخت ارز  سیا ستوری، لغو  صنایع اتاق ایران گفت: لغوقیمت گذاری د سیون  رئیس کمی
تومانی، ثبات نرخ ارز، عرم صخخرور بخشخخنامه های متعرد و حل مشخخک،ت بیمه و مالیات 0۱44

 .ازجمله درخواست های بخش خصوصی است

ترین چالش شخخخخود که کمبود نقرینگی مهم، اگرچه همواره اع،م میخبرنگار مهر به گزارش
بخش تولیر کشخخخور اسخخخت اما حتی اگر دولت، تمام نقرینگی مورد نیاز تولیر را هم تأمین کنر 

شر، باز هم عم،ً کار ضای کسب و کار تیره و تار با ی از پیش نخواهر رفت؛ ولی تا زمانی که ف
کننر که دولت بایر قیر و بنرهای پیش پای تولیر در همین رابطه کارشناسان همواره تاکیر می
 .را از میان بردارد و اجازه دهر، تولیر نفس بکشر

https://www.mehrnews.com/news/5284506/۱۳-درخواست-بخش-خصوصی-از-دولت-قیمت-گذاری-دستوری-لغو-شود
https://www.mehrnews.com/news/5284506/۱۳-درخواست-بخش-خصوصی-از-دولت-قیمت-گذاری-دستوری-لغو-شود
https://www.mehrnews.com/
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صادی و دارایی، کمیته ای برای حذف مقررات زائر تشکیل شره و البته اگرچه در وزارت امور اقت
مییط کسخخخب و کار به صخخخورت تخصخخخصخخخی به احصخخخا و حذف قوائر مزاحم  مرکز پایش و بهبود

شود، ده قانون مزاحم دیگر، تولیر پردازد اما هر یک قانون مزاحم که از سر راه برداشته میمی
ها و توان به صخخخخرور بخشخخخخنامهگذارنر که در این رابطه میشخخخخره و پا به عرصخخخخه وجود می

اشخخاره کرد که ع،وه بر ایجاد مانع بر سخخر راه  سخخال گذشخخته ۰های مختل  طی دسخختورالعمل
های جذاب برای توزیع رانت نیز شره است. بنابراین هر انرازه هم تولیر، تبریل به یکی از زمینه

به طور قطع موفق  یری را فراهم آورد،  حرهای تول یاز وا قرینگی مورد ن نر ن لت ت،ش ک که دو
صل کنر زیرا گا شر تولیر را حا شر تا ر شر نخواهر  ضای کسب و کار برای ر م نخست یعنی ف

 .کننرتولیر مساعر نیست و موانع یکی پس از دیگری مسیر رشر را مسرود می

سلیقه سویی دیگر نیز ع،وه بر قوانین  صوبهاز  ساب و م صا ح ها و ای و بی ثبات همچون مفا
به نظرات های متناقض به ویژه در بخش تأمین اجتماعی و مالیات، عرم توجه دسخخخختورالعمل

های اقتصخخخادی همچون نرخ ارز، قیمت گذاری دسخخختوری و بخش خصخخخوصخخخی، بی ثباتی م لفه
های سنگین به تولیرکننرگان های پولی، بانکی و مالی کشور ع،وه بر تیمیل هزینهسیاست

 پذیری تولیر را نیز از بینو بلعیرن نقرینگی و سخخرمایه در گردش واحرهای تولیری، قررت رقابت
سرمایه گذاری از  برده و در نتیجه منجر به تعطیلی یا ادامه تولیر با  رفیت پایین واحرها و فرار 

شخخره کا ها را نیز به بخش تولیر شخخره اسخخت که این خود به نوع دیگری، افزایش قیمت تمام
 .دنبال دارد

 و بادر این رابطه ابوالفضخخل روغنی در گفت و گ:درخواستتت بخش خصتتوصتتی از دولت ۳۱
با بیان اینکه مشک،ت کسب و کارها مشخو بوده و همگان بر آنها وافق هستنر،  خبرنگار مهر

ا هار داشخخخت: در حال حاضخخخر اولین خواسخخخته بخش تولیر که بارها نیز عنوان شخخخره دادن یک 
ات نرخ ارز حراقل در یک بازه زمانی آرامش و ثبات به بازار اسخخخت. ثبات و آرامش نیز به منزله ثب

ماهه و یک سخخاله اسخخت یا اگر قرار بر تغییر نرخ اسخخت این تغییر نبایر با جهش میسخخوسخخی  1
شود؛ در واقع بایر تغییرات قیمتی در میروده یک یا  شتر که بازار را  ۱مواجه  شر نه بی صر با در

 .به هیجان و تب و تاب بیانرازد

تاق  نایع ا که اگر دولت و رئیس کمیسخخخخیون صخخخخ گانی ایران افزود: مورد دوم این اسخخخخخت  بازر
ای صخخادر کننر، این بخشخخنامه بر اسخخاا ضخخوابط باشخخر و خواهنر بخشخخنامهها میوزارتخانه

پیشخخنهاد این اسخخت که در حوزه صخخادرات نهایت حمایت از فعا ن صخخورت گیرد و برای ارزآوری و 
 .های  زم صورت گیردتسهیل صادرات بسترسازی

شات بین المللی و تعیین تکلی  پرونره سوم مربوط به حل مناق ساله  ز های باوی ادامه داد: م
است؛ شایر از نظر دولتمردان این موضوع مهم نباشر اما برای فضای کسب و  FATF از جمله

میلیونی در اطراف ایران بایر در دستور کار دولت  044کار بسیار مهم است. ایجاد ارتباط با بازار 
 .ها و ایجاد مناسبات بین المللی این کار شرنی استرار گیرد. با رفع تنشق

شود؛ این زخم دیرینه مشک،ت روغنی افزود: مورد بعری مربوط به زخم دیرینه بخش تولیر می
ست که نیاز مبرم به بازنگری دارنر. در کشورهای دیگر از  تأمین اجتماعی، قانون کار و مالیات ا

گیرنر اما در ایران برعکس اسخخت به شخخکلی که فقط تولیرکننره مالیات نمی تولیرکننره واقعی
دهر. دولت بایر ضخخخوابطی از جمله ارزش آفرینی و اشخخختغال زایی را شخخخروط واقعی مالیات می

 .معافیت مالیاتی اع،م کنر

https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
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مه داد: مورد پنجم جلوگیری از صخخخخخرور  گانی ایران ادا بازر تاق  نایع ا رئیس کمیسخخخخیون صخخخخ
های متعرد و عط  ما به سبق شرن این بخشنامه هاست. متأسفانه دولت تبریل بخشنامه

 .کنربه ماشین تولیر بخشنامه شره و به صورت بی رویه و گاهاً متناقض بخشنامه صادر می
متأسخخفانه دولت تبریل به ماشخخین تولیر بخشخخنامه شخخره و به صخخورت بی رویه و گاهًا متناقض 

 .کنربخشنامه صادر می

های پولی، بانکی و مالی کشور نیز مورد دیگری است که بایر زود: بازنگری در سیاستوی اف
متأسفانه ایران جزو برترین کشورها از نظر با  بودن بهره  .مورد توجه دولت سیزدهم قرار گیرد

 .بانکی است

شور و جلوگیری از بروز آن مورد هفتم  سی به رکود تورمی در داخل ک سا روغنی گفت: توجه ا
شته باشر که همان قرر که تورم مضر است، رکود نیز مضر است و  است. دولت بایر توجه دا

 .کنرهای بزرگ و عمره ای مواجه میترکیب این دو با هم اقتصاد را با چالش

رئیس کمیسخخیون صخخنایع اتاق بازرگانی ایران ا هار داشخخت: مورد هشخختم مربوط به بزرگ بودن 
حجم دولت اسخخت؛ دولت بایر از دیوان سخخا ری فاصخخله بگیرد و به سخخمت کوچک شخخرن حرکت 

بخش  ۰کنر. اقتصخخخاد به کنر. احیای جایگاه بخش خصخخخوصخخخی به این امر کمک شخخخایانی می
بایر بخش خصوصی چابک شود.  00شود وطبق اصل می دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم

 .ای جز کوچک کردن دولت نرارددولت سیزدهم چاره

کاهش تصخخخخخری گری از دیگر  مرسخخخخخازی و  کارآ مان و بهره وری،  نر روغنی افزود: افزایش را
 .های بخش خصوصی از دولت استدرخواست

ها از بنگاهراری مورد دهم بانکوی ادامه داد: توجه به تأکیرات قانون مبنی بر فاصخخخخله گرفتن 
ر تواناست؛ دولت سیزدهم بایر با تمام توان این موضوع را عملیاتی کنر. دولت تا جایی که می

 .بایر اقتصاد را به اهل فن و بخش خصوصی واگذار کنر

قانون حمایت از کسب  0و  ۰رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران افزود: دولت بایر ماده 
کار یر در هر تصخخخخمیم گیری از نظرات بخش و  با نر؛ یعنی  یر را اجرایی ک ها و رفع موانع تول

 .خصوصی استفاده کرده و به آن اهمیت دهر

روغی گفت: مورد دوازدهم مبنی بر لغو قیمت گذاری دسخخختوری اسخخخت؛ همه به این موضخخخوع 
دولت ارز یا اذعان دارنر که قیمت گذاری دسخختوری صخخر در صخخر غلط اسخخت مگر در مواردی که 

دهر. بایر توجه داشخخت که لغو قیمت گذاری دسخختوری رانتی را در اختیار تولیرکننرگان قرار می
بایر توجه داشخخخخت که لغو قیمت گذاری  .شخخخخود و به نفع همه اسخخخختموجب خودکنترلی می

 .شود و به نفع همه استدستوری موجب خودکنترلی می

تومانی اسخخت. ما مخال  صخخر در  0۱44پرداخت ارز وی افزود: مورد سخخیزدهم نیز مربوط به لغو 
ای جز توزیع رانت نراشته تومانی نتیجه 0۱44صری پرداخت این ارز هستیم چراکه تخصیو ارز 

اسخخخخت. اگر دولت به دنبال حمایت از قشخخخخر ضخخخخعی  جامعه اسخخخخت بایر برانر که این قبیل 
کنر بلکه به نابرابری و توزیع رانت نیز کمک ها نه تنها از قشخخر ضخخعی  حمایتی نمیسخخیاسخخت

د .کنرای خاص را بزرگ میکنر و فقط سفره عرهمی قتصا  ا
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شودیعات غذایی و کشاورزی دنیا در ایران تولید میسه درصد ضا  

به گفته معاون سخخخخازمان حفا نباتات در سخخخخازمان جهاد کشخخخخاورزی جمهوری 

درصخخر میصخخو ت کشخخاورزی و غذایی ایران به صخخورت ضخخایعات از  ۰4اسخخ،می 

شخخخود که این برابر سخخخه درصخخخر ضخخخایعات غذایی کل چرخه مصخخخرف خارج می

 .دنیاست

 

 

بنا بر ا هارات مسخخخعود لطیفیان، معاون کنترل آفات سخخخازمان حفا نباتات در سخخخازمان 

درصر کل ضایعات غذایی و کشاورزی دنیا در ایران  ۰جهاد کشاورزی جمهوری اس،می 

شخخود. او به خبرگزاری کار ایران، ایلنا گفت، قسخخمت عمره این ضخخایعات مربوط تولیر می

 .زی و پس از آن استبه مراحل برداشت میصو ت کشاور

میلیون تن  144این مقام مسخخ ول تصخخریح کرد، در حال حاضخخر سخخالیانه به طور متوسخخط 

ضایعات از چرخه  درصر  ۰4شود که میصول کشاورزی در ایران تولیر می آن به صورت 

 .شودمصرف خارج می

کل  درصر ۰به گفته لطیفیان هرررفت مواد غذایی و میصو ت کشاورزی در ایران حرود 

 .ضایعات غذایی و کشاورزی جهان است

درصر، نارنگی با  ۰0معاون کنترل آفات بیشترین ضایعات میصو ت کشاورزی را انگور با 

 .درصر دانسته است ۰4درصر، پرتقال، هلو و گی،ا هریک با  ۰1

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF/a-58910060
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF/a-58910060
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF/a-58910060
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF/a-58910060
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF/a-58910060


 
 
 
 
 

 1044ماه  مردادویژه  111خبرنامه شماره
 

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

 

11 
 

 کوتاه اقتصادی جهان: اخبار

 
 کووید؛  

 S عموم مردم ارائه شدبار آزمایش آنتی بادی به  در بریتانیا برای اولین
 

در بریتانیا برای اولین بار آزمایشات آنتی بادی در برنامه جدیدی که هدف آن اطالع 

بیشتر از میزان حفاظت طبیعی افراد پس از ابتال به ویروس کرونا است، برای عموم 

 شود.مردم ارائه می

 ا انجام خواهنر داد.براساا این برنامه دولت، روزانه هزاران فرد بزرگسال این آزمایش ر

 ۱0شنبه )( از روز سهPCR تواننر در زمان انجام آزمایش پی سی آر )سال می 1۱افراد با ی 

هزار  ۱ها مثبت شره، تا شهریور( در این برنامه شرکت کننر. از کسانی که تست آن ۱اوت/ 

 کننر.نفر دو آزمایش آنتی بادی خانگی دریافت می

 بریتانیا، گفته انجام این تست سریع و آسان است. ساجر جاویر، وزیر بهراشت

 شود.ها مثبت باشر، انجام میآزمایش آنتی بادی در دو نوبت در افرادی که تست کرونای آن

شود، بایر در اسرع وقت پس از گیری از انگشت دست انجام مینوبت اول آزمایش که با نمونه

رن هنوز آنتی بادی قابل ردیابی را در پاسخ مثبت شرن تست کرونا گرفته شود، در این زمان ب

 به عفونت ایجاد نکرده است.

های تولیر شره در شود و در این آزمایش آنتی بادیروز بعر گرفته می ۱۱نوبت دوم آزمایش 

 کننر.پاسخ به عفونت را انرازه گیری می

اری خرمات بهراشت آژانس امنیت بهراشت بریتانیا اجرای این برنامه را برعهره دارد و با همک

ها در درمانی این کشور در ت،ش است تا از نتایج برست آمره برای نظارت بر سطح آنتی بادی

 موارد مثبت استفاده کنر.

ر تا کندکتر جنی هریس، مریر اجرایی این برنامه گفته است که این طرک به بریتانیا کمک می

های مختل  این ویروا ای ایمنی به گونهه"دیری حیاتی" در مورد تاثیر واکسیناسیون و پاسخ

 پیرا کنر.

وزیر بهراشت بریتانیا هم گفته که این برنامه بر روی "دیوار دفاعی عظیمی " که برنامه 

کنر تا یافته شود و مشارکت در این امر به ما کمک میواکسیناسیون ایجاد کرده، ساخته می

 عادی" بیشتر کنیم. هایمان را همزمان با "بازگشت میتاطانه به زنرگی



 
 
 
 
 

 1044ماه  مردادویژه  111خبرنامه شماره
 

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

 

12 
 

وزارت بهراشت بریتانیا هم گفته که این طرک ع،وه بر کمک به بهبود درکی بیشتر از حفا ت 

توانر در مورد هر گروه از افرادی که پس از ابت، به ویروا کرونا واکنش ایمنی آنتی بادی، می

 انر، اط،عاتی را ارائه دهر.ایجاد نکرده

در بریتانیا در طول همه گیری کرونا به میزان میرود و بیشتر در آزمایش های آنتی بادی قب، 

 ها شرکت کرده بودنر، استفاده شره بود.افرادی که در مطالعات یا نظرسنجی

نفر  140هزار نفر و مرگ و میر  ۰۱در روز گذشته شمار مبت،یان جریر در این کشور بیش از 

 گزارش شر.

 

 راه فرار از افغانستان به دنیا آمدنوزادی در داخل هواپیمای نظامی در 
 

 
 US AIR MOBILITY COMMAND/ TWIمنبع تصویر،

 مادر افغان داخل این هواپیما زایمان کرد
 

 .یک زن افغان در داخل یک هواپیمای نظامی آمریکایی در آلمان زایمان کرد         

اش در مسیر خانواده توییت نوشته است که این مادر باواحر فرمانرهی انتقال در یک رشته

 انتقال به پایگاه هوایی رامستین آلمان بود که درد زایمان به سراغش آمر.

با شرت درد مادر باردار، فرمانره هواپیما "تصمیم گرفت هواپیما را در ارتفاع پایین پرواز دهر تا 

 فشار هوا در داخل هواپیما را افزایش یابر که باعث تعادل و نجات جان مادر شر".
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واحر فرمانرهی انتقال گفته به میض این که هواپیما به زمین نشست، کارکنان بهراشت ارتش 

 آمریکا وارد هواپیما شرنر و نوزاد به دنیا آمر.

 انر.حال مادر و نوزاد اکنون خوب است و به به یک مرکز بهراشتی منتقل شره

 
 '''طالبان نظم بیشتری در اطراف فرودگاه کابل اعمال کرده

 

همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از شاهران عینی گزارش داده که طالبان در روز یکشنبه "نظم 

های انر که به ایجاد ص بیشتری" بر مییط هرج و مرج زده اطراف فرودگاه کابل اعمال کرده

 منظم در بیرون ورودی های اصلی فروگاه منجر شره است.

هیچ سردرگمی یا خشونتی مشاهره نشر. به گفته  این شاهران گفتنر که با روشن شرن هوا

 آنها صبح اول وقت ص  های طو نی شکل گرفته است.

نفر در  1۱گوینر از روز یکشنبه هفته پیش حراقل های ناتو و طالبان میبه گزارش رویترز مقام

 انر.تنها بانر فرودگاه یا اطراف آن کشته شره

برخی در اثر تیرانرازی کشته شرنر و برخی به دلیل  شاهران عینی به این خبرگزاری گفتنر که

 .فشار جمعیت جان باخته انر
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 انتقاد تونی بلر از خروج نیروهای آمریکایی:

 ندکنایران و روسیه و چین از این شرایط استفاده می
 MODمنبع تصویر،

 برنرنیروهای بریتانیایی و آمریکایی عملیات تخلیه فرودگاه کابل را پیش می

بلر، نخست وزیر سابق بریتانیا در نخستین ا هاراتش پس از تسلط طالبان بر افغانستان تونی 

 خروج نیروهای آمریکایی را میکوم کرد و آن را "غم انگیز ، خطرنا  و غیر ضروری" خوانر.

 پایان" بود.او این خروج را در ادامه شعار نامطلوبی خوانر که مبنای آن پایان دادن به "جنگ بی

های انتخاباتی به کار برده صط،حی بود که جو بایرن رئیس جمهوری آمریکا در دوران رقابتاین ا

 بود.

در جریان حمله بیست سال پیش به افغانستان، آقای بلر سربازان بریتانیایی را به این کشور 

 اعزام کرد.

 
 

خواهر شر. او های جهادی گویر خروج نیروهای متیر باعث تشویق گروهآقای بلر میاکنون 

 گفت روسیه، چین و ایران نیز از این فرصت استفاده خواهنر کرد.

نخست وزیر سابق بریتانیا همچنین گفت این یک "تعهر اخ،قی" است که تا زمان تخلیه کسانی 

 که بایر از این افغانستان خارج شونر نیروهای ائت،ف در آنجا بماننر.

ر انیایی را به این کشوستان، آقای بلر سربازان بریتدر جریان حمله بیست سال پیش به افغان

 .اعزام کرد

رهبر سابق حزب کارگر در وب سایت خود نوشت: "ما بایر آنها را خارج کنیم و به کسانی که 

هایی که به ما کمک کردنر و در کنار ما آن افغان -مس ولیت آنها را برعهره داریم پناه دهیم 
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هنر در کنار آنها باشیم."او با انتقاد از خروج نیروهای آمریکایی و بودنر و حق دارنر از ما بخوا

 ائت،ف گفت "ما نیازی به انجام این کار نراشتیم. ما این کار را انتخاب کردیم."

دونالر ترامپ، رئیس جمهوری پیشین از اقرام دولت آقای بایرن برای تخلیه کابل انتقاد کرده 

های نظامی تمام دوران این عملیات را یکی از بزرگترین شکستاست. او در یک تجمع در آ باما، 

 خوانر.

آقای ترامپ توافقی را با طالبان امضا کرد که بر اساا آن نیروهای آمریکایی مجبور به خروج 

شرنر.آقای بلر اذعان کرد که اشتباهاتی در مورد افغانستان رخ داده اما "واکنش به اشتباهات 

 یشتر بوده است".ما متأسفانه اشتباهات ب

سال گذشته" به احتمال زیاد از بین  ۱4او همچنین هشرار داد که اکنون "دستاوردهای واقعی 

روز دیگر از افغانستان خارج شونر اما آقای بایرن  14رود.نیروهای آمریکا قرار بود تا کمتر از می

 شود. گفته ممکن است برای انجام کامل عملیات تخلیه افراد، این تاریخ تمریر

  
 هرج و مرج در فردوگاه کابل؛

 آمریکا از شهروندانش خواست به فرودگاه نروند

 
 فرودگاه کابل در کنترل نیروهای آمریکایی است

 

در این بیانیه آمره است فقط کسانی که توسط یک مقام دولت آمریکا به این کار دعوت شره 

 این اقرام مبادرت کننر.به انر بایر 

گویر بیانیه سفارت یک اخطار احتیاطی بوده زیرا وضعیت امنیتی بیرون فرودگاه پنتاگون می 

 "ممکن است ساعت به ساعت تغییر کنر. "
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مقامات وزارت دفاع آمریکا از یک تهریر خاص نام نبردنر اما پیشتر جیک سالیوان، مشاور امنیت 

را به  -رقیب طالبان  -ملی رئیس جمهوری، گفته بود که واشنگتن خطر احتمالی گروه داعش 

 دقت زیر نظر دارد.

هزاران نفر طی روزهای گذشته از بیم گروه طالبان به سوی فرودگاه هجوم آورده که عره زیادی 

 از آنها در بیرون فرودگاه گیر افتاده انر.

استوارت رامسی، خبرنگار ارشر اسکای نیوز،در شبکه توییتر گفت که به دلیل ازدحام جمعیت 

مردم زیر دست و پا "در حال مرگ هستنر" و سربازان بریتانیایی در مواردی افرادی را عره ای از 

 از جمعیت بیرون کشیره انر.

او وضعیت روز شنبه را "برترین روز تا کنون" توصی  کرد و گفت که گمان می رود اشخاصی در 

 میل جان خود را از دست باشنر.

دهر که سربازان سه جسر را با پارچه  ویریوی منتشر شره توسط اسکای نیوز نشان می

 برزنت سفیر پوشانره انر.

 1۱444از طرف دیگر، وزارت دفاع آمریکا روز شنبه در یک نشست خبری گفت که تا به حال حرود 

 نفر از آنها شهرونران آمریکا هستنر. ۱۱44نفر از فرودگاه تخلیه شره انر که 

افغان هایی که ایا ت متیره می خواهر آنها را ها و یک مقام گفت "تعراد کمی" از آمریکایی

تر  کننر در راه سفر به فرودگاه کابل با آزار و اذیت مواجه شره انر. در برخی موارد، آنها هنگام 

 رفتن به فرودگاه مورد ضرب و شتم قرار گرفته انر.

بسیار خطرنا  ای اع،م کرده است که فرودگاه کابل همچنان "دولت آلمان هم با انتشار بیانیه

 است و دسترسی به فرودگاه اغلب امکان پذیر نیست".

وزارت امور خارجه سوئیس هم اع،م کرد وضعیت امنیتی "در چنر ساعت گذشته به طور قابل 

 توجهی وخیم شره است" و پرواز تخلیه از کابل را به تعویق انراخته است.

اوت است و معلوم  ۰1ضرب ا جل آمریکا برای خروج نیروهایش از افغانستان :اوت ۱۳ورای 

نیست بعر از این تاریخ چه اتفاقی خواهر افتاد. هرچنر جو بایرن گفته است که آمریکا تا زمانی 

 که همه آمریکایی ها تخلیه نشره انر در آنجا خواهر مانر.

 ور عضو این سازمان پیشنهاد کرده انر کهینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو می گویر که چنرین کش

اوت برای ادامه رونر تخلیه کابل باز بمانر. بی بی سی دریافته که بریتانیا  ۰1فرودگاه کابل ورای 

 یکی از این کشورهاست و درخواست تمریر چنر روزه کرده است.

تقاد آنها در معرض برخی نگراننر که نتواننر همه شهرونران خود یا همکاران افغان آنها که به اع

 خطر هستنر را خارج کننر.
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جوسپ بورل، رئیس سیاست خارجی اتیادیه اروپا، به خبرگزاری فرانسه گفت که خارج کردن 

 اوت برای آمریکا "غیرممکن" است. ۰1کلیه افغان هایی که مجوز سفر دارنر تا 

آنها بیش از حر سفت و  او گفت اتیادیه اروپا به آمریکا "شکایت" کرده است که ترابیر امنیتی

سخت است و در مواردی مانع ورود افغان هایی که برای اروپایی ها کار کرده انر به فرودگاه 

 شره است.

 فرود سه هواپیما در حومه واشنگتن

پنتاگون اع،م کرده است که سه فرونر هواپیمای حامل پناهجویان افغان در فرودگاه بین المللی 

 دا ا واقع در حومه واشنگتن پایتخت فرود است. 

هایی در تگزاا ویرجینیا و ویسکانسین قرار است که این افراد برای اسکان موقت به پایگاه

 منتقل شونر.

آمریکایی را از یک هتل مجاور به فرودگاه  111ارتش آمریکا روز جمعه با سه هلیکوپتر شینو  

، سخنگوی پنتاگون، روز شنبه گفت احتمال انجام عملیاتی مشابه در منتقل کرد. جان کربی

 اینره وجود دارد.

 

 واکنش طالبان

گویان طالبان  ت. یکی از سخنگویر مسوول هرج و مرج در فرودگاه کابل نیسگروه طالبان می   

 داشتنر. های غربی بایر برنامه بهتری برای بیرون بردن مردم میگفته است قررت

این خبر که نیروهایش مانع ورود مردم به فرودگاه کابل می  یک مقام طالبان همچنین پیشتر   

 شونر را رد کرده بود.
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عته، پروازها از فرودگاه کابل از سر مقامات آمریکایی جمعه گفتنر که پس از یک وقفه شش سا

گرفته شره است. آن وقفه پس از پر شرن  رفیت یک پایگاه آمریکا در دوحه قطر رخ داد که 

 بخش عمره پناهجویان افغان به آن منتقل شره انر.

پنتاگون می گویر پروازهایی از فرودگاه بین المللی کابل هم اکنون عازم یک پایگاه نظامی آمریکا 

لمان شره انر. امارات متیره عربی هم موافقت کرده است که پنج هزار پناهجوی افغان را در آ

روز در راه انتقال به مقصر یک کشور دیگر بپذیرد. ایوان دوکه، رییس جمهوری کلمبیا،  14به مرت 

 نیز برای پذیرش گروهی از افغان ها ابراز آمادگی کرد.

های بازرسی نیروهای طالبان به فرودگاه کابل ایستبر گزارش ها، در جاده اصلی منتهی بنا

انر. این گروه گفته که مانع خروج نیروهای خارجی نخواهر شر، اما  اهرا موانع مستقر شره

 ها وجود دارد.زیادی برای افغان

ها پس از پایان ماه اوت هم می آمریکامی گویر که گروه طالبان اطمینان داده است که افغان

 را تر  کننر.  تواننر کشور

نر پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گفت طالبان به دولت آمریکا اطمینان داده است 

اوت هم می تواننر این  ۰1که افغان هایی که در پی تر  افغانستان هستنر پس از مهلت 

 کشور را تر  کننر.

داده است که به  ها در افغانستان هشدارسفارت ایاالت متحده در کابل به آمریکایی
دلیل 'تهدیدات احتمالی امنیتی' در بیرون در فرودگاه بین المللی کابل، از آمدن به 

 محل خودداری کنند. 
در این بیانیه آمره است فقط کسانی که توسط یک مقام دولت آمریکا به این کار دعوت شره 

 انر بایر این اقرام مبادرت کننر.
ک اخطار احتیاطی بوده زیرا وضعیت امنیتی بیرون فرودگاه پنتاگون می گویر بیانیه سفارت ی

 "ممکن است ساعت به ساعت تغییر کنر. "
مقامات وزارت دفاع آمریکا از یک تهریر خاص نام نبردنر اما پیشتر جیک سالیوان، مشاور امنیت 

 را به -رقیب طالبان  -ملی رئیس جمهوری، گفته بود که واشنگتن خطر احتمالی گروه داعش 
 دقت زیر نظر دارد.

هزاران نفر طی روزهای گذشته از بیم گروه طالبان به سوی فرودگاه هجوم آورده که عره زیادی 
 از آنها در بیرون فرودگاه گیر افتاده انر.

استوارت رامسی، خبرنگار ارشر اسکای نیوز، در شبکه توییتر گفت که به دلیل ازدحام جمعیت 
"در حال مرگ هستنر" و سربازان بریتانیایی در مواردی افرادی را عره ای از مردم زیر دست و پا 
 از جمعیت بیرون کشیره انر.

او وضعیت روز شنبه را "برترین روز تا کنون" توصی  کرد و گفت که گمان می رود اشخاصی در 
 میل جان خود را از دست باشنر.

جسر را با پارچه  ویریوی منتشر شره توسط اسکای نیوز نشان می دهر که سربازان سه
 برزنت سفیر پوشانره انر.

 1۱444از طرف دیگر، وزارت دفاع آمریکا روز شنبه در یک نشست خبری گفت که تا به حال حرود 
 نفر از آنها شهرونران آمریکا هستنر. ۱۱44نفر از فرودگاه تخلیه شره انر که 
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ایا ت متیره می خواهر آنها را ها و افغان هایی که یک مقام گفت "تعراد کمی" از آمریکایی
تر  کننر در راه سفر به فرودگاه کابل با آزار و اذیت مواجه شره انر. در برخی موارد، آنها هنگام 

 رفتن به فرودگاه مورد ضرب و شتم قرار گرفته انر.
 
 

 به مقصد پاکستان؛
 هیأت دیپلماتیک اندونزی، افغانستان را ترک کرد

 

 
 

های انرونزی، افغانستان را تر  کردنر و قرار است با استقرار در پاکستان، اوضاع افغانستان را دیپلمات
 .های بعری رصر کننرجهت اتخاذ گام

بل، هیأت به  خبرگزاری مهر به گزارش کا فارت خود در  یه سخخخخ با تخل نرونزی  قل از رویترز، ا ن
 دیپلماتیک خود را از افغانستان به پاکستان منتقل کرد.

به گفته وزارت خارجه انرونزی، به طور موقت، مأموریت دیپلماتیک مربوط به افغانسخخخختان از 
 پاکستان اداره خواهر شر.

البته قرار بود که سخخخخفارت انرونزی در کابل به طور میرود به کار خود ادامه دهر که به دلیل 
 این تصمیم لغو شر.تیو ت اخیر، 

وزارت خارجه انرونزی همچنین ابراز امیرواری کرد که رونر حل بیران در افغانسخخختان، از سخخخوی 
قرار است چهار دیپلمات انرونزیایی با استقرار در  مردم این کشور هرایت شود و فراگیر باشر.

 ۱1انرونزی ع،وه بر  های بعری رصخخخر کننر.پاکسخخختان، اوضخخخاع افغانسخخختان را جهت اتخاذ گام
 شهرونر خود، پنج شهرونر فیلیپینی و دو شهرونر افغان را نیز از افغانستان خارج کرده است.

 

https://www.mehrnews.com/news/5285285/هیأت-دیپلماتیک-اندونزی-افغانستان-را-ترک-کرد
https://www.mehrnews.com/news/5285285/هیأت-دیپلماتیک-اندونزی-افغانستان-را-ترک-کرد
https://www.mehrnews.com/


 
 
 
 
 

 1044ماه  مردادویژه  111خبرنامه شماره
 

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

 

20 
 

 هزار آمریکایی در هفته گذشته بیکار شدند ۱۴۳

 

 ۰0۱رغم نگرانی از کرونای دلتا در حال بهبود اسخخخت، با این حال وضخخخعیت بازار کار آمریکا علی
 .هزار آمریکایی در هفته گذشته شغل خود را از دست دادنر

گرانی از رغم نسخخی، وضخخعیت بازار کار آمریکا علیبیانه نقل از سخخیب خبرنگار مهر به گزارش
ست، با این حال  هزار آمریکایی در هفته گذشته شغل خود را  ۰0۱کرونای دلتا در حال بهبود ا

 .از دست دادنر

هزار  ۰1۱بینی کرده بودنر هفته گذشته کننره در نظرسنجی داوجونز پیشاقتصاددانان شرکت
 .نفر از شاغ،ن تیت پوشش بیمه، کار خود را از دست برهنر

 .هزار نفر از هفته قبل از آن، کمتر شر ۱1تعراد بیکاران به این ترتیب 

گردد که زمان برمی ۱4۱4مارا  10قرر پایین بود به آخرین باری که بیکاری هفتگی آمریکا این
ترین ترین و در عین حال کوتاهاقتصخخخاد آمریکا را به عمیق کرونا پانرمی .بود کرونا اع،م پانرمی

میلیون آمریکایی  رف چنر هفته بیکار شرنر و نرخ بیکاری  ۱۱رکود تاریخ خود فرستاد. بیش از 
 .درصر جهش کرد 10۴۱تا 

هزار نفر کاهش  ۱1انر این هفته بیمه بیکاری استفاده کرده تعراد بیکارانی که به طور مراوم از
های حمایتی میلیون نفر رسیر. تعراد کل افرادی که در حال حاضر تیت برنامه ۱۴۱۱یافت و به 

میلیون نفر رسیر. یک سال پیش این رقم  11۴۱04هزار نفر کاهش به  ۰1۱مختل  قرار دارنر با 
 .میلیون نفر رسیره بود ۱۱به 
 

 

 

https://www.mehrnews.com/news/5285447/۳۴۸-هزار-آمریکایی-در-هفته-گذشته-بیکار-شدند
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/service/corona
https://www.mehrnews.com/service/corona
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 :گزارش ویژه

و  رسمی وزارت رفاهبه گسترش دامنه ققر به گزارش این شماره خبر نامه با توجه گزارش ویژه 

 امور اجتماعی اختصاص یافته است که در پی از نظر خواننرگان میترم خواهر گذشت. 

 با تشکر

 خبرنامه

ز هر سه ایرانی یکی زیر خط فقرا  

تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اس،می  طبق آمار رسمی منتشر شره در گزارش وزارت

کننر. در گزارش این وزارتخانه از افزایش تورم و کاهش یک سخخخوم مردم زیر خط فقر زنرگی می

 .فقر در ایران گزارشی رسمی منتشر کرده است .رفاه در یک دهه گذشته سخن رفته است

ر. این در حالی است که رفاه کننبر این اساا، یک سوم مردم ایران زیر "خط فقر" زنرگی می

 .کاهش یافته است 1۰14های دهه اجتماعی مردم ایران در تمامی سال

وزارت یاد شره اع،م کرده است که میزان خط فقر برای یک  :آمار رسمی خط فقر در ایران

 .هزار تومان رسیره است ۰۱۱خانواده چهارنفره به سه میلیون و 

های نا ر بر درآمر زارتخانه یاد شخخخره، در مقایسخخخه دادهبه این ترتیب، طبق گزارش رسخخخمی و

 .کننرسوم مردم ایران زیر خط فقر زنرگی میهای زنرگی، یکخانوارها با هزینه

میلیون نفر  ۱1درآمرشخخان کمتر از خط فقر بوده به بیش از  1۰1۱شخخمار کسخخانی که در سخخال 

س و ن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش جمعیت فقیر ایران  ست. گرچه م سیره ا ر

 .ها قرار نگرفته استانر، اما آماری در این خصوص در اختیار رسانهخبر داده 11در سال 

 ای از فقر در تهرانجلوه
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ها انرکی کاهش یافته بود، در که به علت رفع تیریم 1۱و  10نرخ فقر به اسخخختثنای دو سخخخال 

درصخخر  ۰۱حرود  1۱افزایش داشخخته اسخخت. نرخ فقر در سخخال  1۰14های دیگر دهه همه سخخال

 .نسبت به سال پیش از آن افزایش داشته است

فقر در استان سیسان و بلوچستان نسبت به سایر نقاط ایران شریرتر  توزیع فقر در ایران:

شخخهر فقیر ایران تهیه  ۱4زارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فهرسخختی متشخخکل از بوده اسخخت. و

 .کرده است

شهر میروم ایران در استان  ۱4شهر از مجموعه  11بر اساا گزارش رسمی این وزارتخانه، 

سخخیسخختان و بلوچسخختان واقع هسخختنر. سخخه شخخهر میروم دیگر نیز مربوط به اسخختان کرمان 

 .شونرمی

درصخخر اع،م شخخره اسخخت. این در  01حرود  11طه کل ایران در اسخخفنر سخخال تورم نقطه به نق

 .درصر بوده است 1۱ها در همین مرت حالی است که تورم ناشی از افزایش بهای خوراکی

در گزارش رسمی منتشر شره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تورم نقطه به نقطه 

 .درصر اع،م شره است ۱0ه حتی حرود کا های بادوام در اسفنرماه سال گذشت

ست:  شره آمره ا شر  سوی "تجارت نیوز" منت شی که از  سال »در گزار خانوارهای ایرانی در 

سخخوم درآمر سخخرانه خود را از دسخخت درصخخر یعنی یک ۰0حرود  1۰14نسخخبت به سخخال  1۰1۱

رسر؛ انر؛ در نتیجه وجود اثرات منفی رفاهی ناشی از این کاهش امری بریهی به نظر میداده

که ایرانیپس می فت  هه  ها  توان گ جه به 1۰14طی د فاه موا کاهش ر با  ته  طور پیوسخخخخ

 «.انربوده

داننر که از سخخوی مسخخ و ن بیش از آماری میهای غیررسخخمی میزان تورم در ایران را گزارش

شخخخود که افزایش بهای مسخخخکن و همچنین شخخخونر. گفته میجمهوری اسخخخ،می اع،م می

 .کنرها بیشترین نقش را در کاهش رفاه اجتماعی مردم ایران ایفا میخوراکی

 


