
1 
 

 

 9318ماه  بهمنویژه ا84خبرنامه شماره 

 اخبار کوتاه اتاق های  ایران و انگلیس و بریتانیا و ایران اخبار کوتا ه اقتصادی ایران و جهان،گزارش ویژه سخن ماه، فهرست مطالب:

 سخن مکرر ماه:
 
 

                                                                                                                             
     دکترامیرهوشنگ امینی

 اخالق در کسب و کار

 قومی که شد فاقد اخالق مردنی ست    اقوام  آدمی به اخالق زنده اند                       

به  با آگاهی از تنگنای پولی موردنیازبرای اداره امور کشوووور ا کاهم  مروووت رقدر  خرلد رلا     

در پیشوااز فرا رسویدس سا  نو ا برگراری مراسج نشن های نورازی الن سنت به نظر می رسود 

نوا موانده از داراس باسووووتاس  اوووورار  ال اع می کند بمداز ادای م دد تارلا اآرزای شووووادی ا 

از قدلج ا ندلج  ه چنانکهبنابرالن:.آغاز کنیج "اخالق در کرب ا کار" با   سونن ماه راشوادکامی  

الج که می گولند: "کاسووب یایب خداسووت"   لمنی مظخر اخالق ا  گفته اند ا ه ه ی ما شوونیده

  فضوال  اخالقی   تا هه رسود به کارآفرلناس حایب حنمت که برای بندگاس خدا ش   می آفرلنند 

دا حوود هنداس مظخر ا سوورمشوو  الن  خودبالددرمنیط کرووب اکار ا به رورک ی در کرووب اکار

 الژگی باشند.! 

کروب ا کار  ا به رور ک ی در رابهه با کرب اکار به میاس می  اقتی سوخن از اخالق درمنیط   

در آلود منظور بوه دارماندس شووووخن ازقانش لا خشوووونود ناودس از کج ا کیق ی  ا ی وق خولم ا 

 ااقتصادی / انت اعی  ب ندپالگیخولم با فروادآفرلنانی اسوت که مانش اح ی بخاود ا  سون م

 ناممه بوده ا می باشند.در تخالت رفاه ع ومیدر 
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القی لا اخالق نا پرووند در کرووب ا کار که اکنوس به حووور  بی اری کشوونده  بد اخالقی  بی اخ 

فراگیری رااج لافته اسوووت  ناشوووی ازفراس ر ای ا ناخشووونودی ازکج ا کیق ی  ا ی وق ااقمی 

برقراردرقیاس با فاسوووداس فاقد اخالق اسوووت که هنانچه دالت به گونه ای ندی ا در ید م کن با 

رگونه تردلد  دلر لا زادبه مصوداق بیت با  شواهددرهج پاشی ناممه ا آناس برخورد نگند  فارغ از ه

 نظاما  مربور خواهیج بود. 

اسووت که کالن ناشووی ازبه دار ماندس  درکرووب ا کاردارای انواگ گوناگوس بی لا بد ایالقی ا فروواد

برخی  می باشد افاسود فرلاکار از حداقت ا شخامت  زم در پیلر  ی  ا ی وق ااقمی خولم 

 در پی  فخرست می شود:                              می باشد که یاگ اس به شریانو

خودداری ا فرار ازپرداخوت کو  لوا نرلی از موالیوا  ا سووووالر ی وق اعوارز دالتی ازررل  بوه   -  

فرواد کشاندس برخی کارکناس ا ماموراس دالت برای پنخاس ساختن ارقام مش و  مالیا  ا پیلر  

آناس که بنا به برآاردی سووورانگروووتی در حوووور  احوووو   سوووخج  گرار  های مالی غیر ااقمی

درآمدهای مالی در بودنه سووا نه ک  کشووور دسووت کج   به هندلن برابر مالیا  درلافتی افرالم 

 می لابد.

اسووووتفاده ازترووووخیال  ارزاس قی ت تولیدی درلافتی درفمالیت های غیرتولیدی مانند: اراد به  –   

 ده گیاری دربانا هابرای درلافت سودبیشترا...بورس بازی زمین  ارز  اسپر

 –اقدام به خراج قانونی ا غیرقانونی سرماله ه راه بانگاهداری ارزیاح  از حادرا  کا  در خارج  -

ا تادل  آس به سووورماله های من و  ا غیر  -شوووود  ااردکه بالد ازررل  شووواکه بانکی به کشوووور  

  ه در : امارا  متنده عربی  کانادا  الا   متنده من و   شووناسوونامه دار قاب  شووناسووالی ازن

آمرلکا   اسوپانیا انگ ی، فرانره  پرت ا   قارس   التالیا ا ... که بالرتی با استفاده از درآمدهای 

ع  یاتی ت  ا شوووده باشووود ا هنانچه از من  درآمدهای یاحووو  از ع  کرد خارج ال اد ا ت  ا 

 د دست کج تک یق مالیا  آس راشن شود ا . . . نشده باشد که قهمان هنین نیرت  بال

ا الن ه ه فروواد ا فرلاکاری در کرووب اکار  در کشوووری رای می دهد که سوو ق مالیا  بردرآمد 

( درحود است ا ن النکه برخی انواگ 52آس در پالین ترلن سوه  درنخاس قراردارد ا بیروت ا پن  

دلی  دلگر درلافت ن ی شود. ازآس ن  ه حرف مالیا  ها نیر به دلی  امق سازماس مالیاتی الا هر 

آس درلافتی که هنانچه میراس مالیا  ارز  افراده  لا درآمدهای اتفاقی  الانظر از موالیوا  بردرآمود 
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 درسووتی الن امر راشوون  شووود هسوون یدک  دادا سووتد دره اس داره به نرووات  در هر داره مالی

 می شود.

بردالت امردم است که دست اندر دست  هج با فاسداس فرلاکاری که عنواس کارآفرلنی را  بنابرالن

سورپو  بد اخالقی یود درکرب ا کار قرار داده   منیط کرب ا کار را به بی لا بد اخالقی آلوده 

یاک یتی است که تاخیر در ان ام  سواخته امی سازند به رالارالی بر خیرند. االن تک یفی م ی ا

 درخوربخشم.ه تونیه پیلر است انه آس ن
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 اخبار کوتاه اقتصادی

 اخبار کوتاه اقتصادی اتاق ها

 

 اخبار کوتاه اتاق ایران و انگلیس

 اتاق الراس ا انگ ی،رلیره  برگراری ن ره ماهانه هیا 

راز سوووه شوووناه  81 راس سووواعت در بخ ن ماهانگ ی،  اتاق الراس ان روووه ماهانه هیا  مدلره 

اسپیناس  با یضور ک یه اعضا هیا   شام سا نه اتاق  هت مراسوج   در من  برگراری 52/88/49

به استثنای آقالاس الرج دانم ا نمفر ذره بینی که به ع ت بی اری ا سفر در ن ره یضور   مدلره

ماادله  کشوووور کیرا اخاار اقتصوووادی نیافته بودند  تشوووکی  ا برگرار گردلد.در الن ن روووه نخروووت

 سپ،:شد 

ه نوری  مدلرعام  نرخواسووووت عضووووولوت آقای دکتر مخدی خوادرموردد گفتگوبمود از بنوو ا  -8

با تونه به نالگاه ع  ی الن موسوروه امشک  عضولت  آس در اتاق   IBSمدرسوه بازرگانی الراس 

   .داده شود به الن موسره فتخاریعضولت  مواف ت  شدالراس   

هرار توماس به لا  022 از اعضووا فرالم هرلنه ها م رر گردلد ی  عضووولت سووا نه با تونه به ا -5

 می یوس توماس افرالم لابد .

نیر م رر شد نناع  آقالاس مخندس خاموشی ا میرمن دحادقی    آتیدرسوا درمورد من  اتاق-3

مشووک  من  در سووا   کهبه ننوی  . الاتهن النداقدام درالن زمینه به هر ننو که حووالم می دانند 

 تی برررف شود.آ

م رر  یر ن ازاد سه ماهه اعضا  بازرگانی به لندس  ادلدارهایه  ند پالدرخصوص اعرام لا  هیا  ب-9

 پالاس پیلرفت. 84:22ن ره راس ساعت .شد دبیرخانه درالن زمینه اقدام  زم مم و  ن الد

 برگزاری کمیسیون های تخصصی اتاق

ده ین ن رووووه ماهانه ک یروووویوس   :کمیسییییون باارگانین تیییفنا و  فاوری های نوی 

با  80:22  راس سووواعت 85/88/8349بازرگانی  حووونمت ا فن آاری های نولن راز داشوووناه مور  

ی ره نژاد  مخندس ع ی شوو اگ   غالم راوواعاق ی اووامن درشووخابی ا آقالاس مینو یضووور خانج 

مخرباس   رااعظی ی مخردادسیداحفخانی   سوید راویشوکرانی  پرالریروین و   خداق ی یانی

در دراله  سمیدپژاهی امیر یرین اورابیاس  سومید ن دمنورازی عادالراوادلده ار   من د یرون

 من  دبیرخانه اتاق تشکی  ابرگرار گردلد.

پ، از تااد  اخاار اقتصوادی کشوور درمورد ییف ا لا تمدل  م ررا  دسووت ا پاگیر در مرای  حدار 

کار  بازرگانی بنو ا م رر شد در ن ره آلنده هر لا از اعضا نظرا  پیشنخادی خود را درخصوص 
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ی اراله تا مورد ن د ا بررسووووی تن ی ی قرار گیرد. آقای پژاهی ن وار مثاوت ا منفی کوار  بوازرگوان

تواوووویناتی اراله داد ا م رر گردلد آس را  38/29/8349درمورد احووووالییه ندلد ازار  دارالی مور  

برای اعضوا ارسوا  ن الند. ه چنین پیشونخاد شود با اسوتفاده از توانالی ا امکانا  اتاق با شرکت 

 81:22شوود ا در زمینه های ه کاری تااد  نظر شود.ن ره ساعت  های انگ یروی ارتاار برقرار

 پالاس پیلرفت.

ده ین ن رووه ک یروویوس گردشووگری ا امور بین   کمیسیییون گردرییگری و ابور بی  ا:مل  

  با یضووور خانج ها مینو شووخابی  فیرازه مردا  89:22  سوواعت 20/88/8349ال    راز داشووناه 

ید امانی ابوالفضوو  ی ازی ا سووید من د راوووی سوورمدی  م من دراوواالخام سووتاری ا آقالاس 

 شیرازی در من  دبیرخانه اتاق تشکی  ا برگرار گردلد.

 Britishدرالن ن روه پ، از تااد  اخاار اقتصوادی راز آقای امانی درمورد اراد هیاتی از مرالو س 

Airways  ا گردشگری به الراس بیاناتی الراد کرد. سپ، درمورد ه کاری با سازماس میراث فرهنگی

 م رر شد مراتب به ارالگ آس سازماس رسانده شود.

درمورد یضووور اعضووا در ک یروویوس نیر م رر گردلد نامه ای به اعضووالی که بیم از دا ن رووه غیب 

دارند ارسوا  شوود ه چنین پیشنخاد شد فراخواس عضولت درک یریوس برای اعضا ارسا  شود تا 

 پالاس پیلرفت. 80:22ه راس ساعت از مت اایاس ندلد دعو  به ع   آلد. ن ر

پن  ین ن رووه ک یروویوس نفت ا گاز ا پتراشووی ی راز  کمیسیییون ن ا و گاا و رتروریییمی 

  با یضور خانج مخو  ریرانی ا آقالاس من دراامژگاس  نای 89:22  سواعت 52/88/49لکشوناه 

ی در من  اله قاسووو ی  سوووید هادی بافی کامین نصووورتیاس رحوووا مخدای ا با یضوووور  دکتر امین

 دلارخانه اتاق تشکی  ا برگرار گردلد.

در الن ن رووه پ، از تااد  اخاار اقتصووادی در حوونمت انرری ا قرالت حووورت  رووه قا  م رر شوود 

فخرسوت شرکت های فما  انگ یری در زمینه نفت ا گاز ا پتراشی ی توسط دبیرخانه اتاق تخیه 

ا الراس باشند  به الراس دعو  شوند.افراس بر الن تا با آنخا ت اس گرفته شود ا هنانچه مال  به کار ب

دعو   اقتصادیم رر شود ک یرویوس برنامه فمالیت خودرا تخیه ا  درهر ن روه از لا حوانب نظر 

 پالاس پیلرفت. 80:22به ع   آلد.ن ره راس ساعت 

در دی ماه راز سه شناه مم و   ه راا بن ره ماهانه ک یریوس عضولت  کمیسییون ضوویا 

هوشنگ کتر امیر ژاد ا دی ره نمخندس ع ی هرا ن وی باخضوور خانج ز 8349 83/ سواعت 52/88

ه اردربگفت اگوقراس بر بنو اا هرووووادرالن ن گرار گردلد برا تشووووکی  رلی، ک یروووویوس امینی 

رانده پ  الراس درآلند به عضولت اتاق موق یت کاری خود ن ی توانند مت ااویاس عضولت که به ع ت 

 قرار گرفت. ا تالید مورد بررسی ق ه اتاس ه بااهای ت دلد عضولت 

بمد از برگراری ن ره دلدار مت اایاس  شد نیر م رر  ندلد  درمورد پرانده های درخواسوت عضولت

 د.نالی قرارگیرنخبررسی ا تص یج گیری  موردگرار   هلاارابا آقای دکتر امینی 

 پالاس لافت 32 89ت ساع راسن ره 



6 
 

 برگزاری براسم رام ساالنه اتاق

 ا  مم و بنا به راالراس ا انگ ی،  بازرگانی احنالش ا ممادس مراسوج برگراری شام سا نه اتاق

در سووا  ناری سووه شووناه 

با بیرووتج بخ ن شووب برابر

 یماه درسوووالن "لو شووواتو"

با یضوووور   هت  آسوووپیناس 

فراز اعضووووووا  ن 12بیم از 

اعضووووا  ک یه ا  ق امدعو ات

الراس ا  لیرووووه اتاقهیا  ر

برخی مخ ووانوواس   انگ ی،

 Ben  (فندر" "بن,ب ند پاله

Fender) اس هوویووا  موومووا

سوووویوواسووووی  ن ووالنوودگی

س خووانووج الووراانووگوو وویوو، در

 Emily)ا "امویو وی کال " 

Clock) مودلر بخم بازرگانی

  برگرارشد. انک ی، سفار 

  سرگرم میاکره اتااد 32 1تا یداد ساعت مخ اس ها .مراسج از ساعت هفت ا نیج آغازشد 

خانج  دکتر امینی ا ن ادای خیر م دم به نظر با لا دلگر  ا رد ا بد  کار  های خود بودند.که

اخانج"امی ی  "بن فندر" آقای  به الژه مخ اس های فارسوووی داس سوووفار  انگ ی،ها ا آقالاس 

 خواست سخنانی الراد کنند.رلی، اتاق  از مخن، خاموشی کال "ا

ار خاووو ن ا  مخ انی قالاس یااووور درمخندس خاموشوووی بمداز ادای خیرم دم به خانج ها ا آ

اورار  ترخی  ا آغاز کار کنروولگری در هفته های آلنده ی سوفار  اخرسوندی از باز گشوال

رنام ف به تفصی  در باره شرالط کار در پرا  الرای ت اریالژه د به انگ ی،  به ار الرای اراحد

س که ابیاناتی الراد کرد.درپالاس م ددا از یضووووور مخ اناتنادله اراپا کشووووورهوایا راابط الراس ا

  کرد.اقدردانی دعو  اتاق راپیلرفته اند تشکر 

 بیاناتی درپاسخلشاس نیرخواست اندرفبن از آقای   ز الشواساو ن تشوکر اامینی سوپ، دکتر

ز دعوتی که از الشاس به ع   آمده ا اکنوس در ن ش اعضا  اشکرت  ن ا "ندرف ".آقایدنالراد کن

اادای بیاناتی درمورد  ا خار   مخندس خاموشوووی اووو ن اعالم در پاسوووخ اتاق یضوووور لافته 

از خواهد خراس به زادی اقا  از عید آغبرای ت ار درتمیت مونود االنکه مرووال ه حوودار الرا اووا

در بنا دارد راابط اقتصووادی خودرا باالراس  به گونه لی ندی  شوودا خار داشووت دالت متاوگ ای

 است ن ودهمنور مت رکر خاریو  هید م کن توسمه دهد ازالن را ت ام تواس خورا درالن زمینه 

   ارا ا....دحنالش غیالی ا س د مما پتراشی ی نفت اگاز که عاارتنداز:

یلرفت دکتر امینی مخ اناس را به مخ اناس پالاس پدست زدس م تد بمد از ادای سخناس ای که با 

ارالعا  حوووورف غیا به رد ا بد  با  ه رماسمخ اناس شووووام دعو  اهدالت کرد اسوووووی میر 

 لافتادامه  شب 82عت اه انی تا یدادس پرداختند امخ انی
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 ایران  اخبار کوتاه اقتصادی

 ایران 'چهار میلیون بشکه نفت به اروپا میفروشد

النندینن  رکنن 

 جننننننننوا   

منندیننر ننامنن  

شرکت ملی نفت 

ایران صبح امروز 

بهم    ۴۲شنبه  

ا الم کر  که طی 

سا ت آینده  ۴۲

چننهننار میلیون 

بشننکه نفت مام 

ایران برا  ارسال 

 .شو ها  اروپا بارگیر  میبه پاالیشگاه

شوووود  االین حوووادرا  به گفته آقای نوادی ارسوووا  الن من وله که در سوووه نفتکم بارگیری می
 .ای خواهد بودالراس به اراپا بمد از انرای تواف  هرتهرس ی نفت 

مدلر عام  شورکت م ی نفت الراس گفت دا می یوس بشکه از سوی شرکت توتا  فرانره خرلداری 
 .اندشده ا دا می یوس بشکه دلگر را هج دا شرکت راسی ا اسپانیالی خرلده

 ها بمد از تنرلج به سراغ الراس آمدند؟کدام شرکت :بیشتر بخوانید

های نفتی ا بانکی غرع ع یه الراس  فرا  زماس با آغاز تنرلجمیالدی ا هج 5285از تابرتاس سا  
 .نفت خام الن کشور به شد  کاهم لافت

  رلی، ن خور الراس به فرانره  شرکت سوفر اخیر یرون رایانیم ا در نرلاس بمد از انرای برنا
 .هرار بشکه نفت در راز با الراس امضا کرد 822نفتی توتا  قراردادی را برای خرلد یداد 

برای داره  ای نفتهرار بشکه 222دستور افرالم تولید تر اعالم کرده بود که ازرا  نفت الراس پیش
 .ها حادر شده استبمد از تنرلج

الن در یالی اسووووت که قی ت نفت در م  وگ  راندی نرالی دارد ا رقاای احوووو ی الراس از ن  ه 
 .نخواهند داداند که با بازگشت الراس به بازار  تولید خود را کاهم عربرتاس هج گفته

http://www.bbc.com/persian/business/2016/01/160131_l26_iran_nuclear_deal_foreign_companies
http://www.bbc.com/persian/business/2016/01/160131_l26_iran_nuclear_deal_foreign_companies
http://www.bbc.com/persian/iran/2016/01/160128_l03_rouhani_french_visit
http://www.bbc.com/persian/iran/2016/01/160128_l03_rouhani_french_visit
http://www.bbc.com/persian/business/2016/01/160118_l26_oil_prices_fall_iran_nuclear_deal
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 تفش در روابط تهران و ریاض

 به

 جرردبفرکود در تادرات سیب و کیوی ایران'  '

کنندگاس میوه در الراس گفته اسوت: سوردخانه های الن کشور به دلی  رکورد در تولیدرلی، اتنادله 
  "حادرا  "م  و از سیب ا کیوی است

کنندگاس راووووا نورانی  رلی، اتنوادلوه تولید
میوه در الراس گفته اسووووت "متاسووووفانه در 

های گیشووووته اختالفاتی که بین الراس ا ماه
 عربرووووتوواس ا بنرلن بونود آموود من ر بووه

های حادر شده الرانی از مرنوگ شدس میوه
 ".الن دا کشور شده است

آقوای نورانی بوه خارگراری ال نا گفته "یتی 
هووالی کووه از ررل  امووارا  بووه عنواس میوه

کشوور االو به الن دا کشوور حوادر شود نیر مرنوگ شد ا بخشی از آس به الراس بازگشت ا بخم 
که ه ین امر اووورر برووویار زلادی را برای ت ار به ه راه دلگر در بازارهای امارا  به فرا  رسوووید 

 .داشت

 نرخ سود سپرده ها و تسهیالت کاهش یا ا

تبار با تقدیر اا رورای رول و اض
بانک  سا هایو سیا اتاقداب

برکزی در باه های اخیر در ابیفه 
هدایا بااار رول و نرخ های سود 

اا ابزارهای  بهذه گیری با  بانکی
غیربستقیمن کاهش نرخ سود 

 .تسهیالت را تصویب کرد

به گرار  راابط ع ومی بانك مركری  
پانرده ین ن ره شورای پو  ا اعتاار  یداکثر نر  سود  اهرار ا دالرت  براساس مصوبا  لا

درحد ا س ق نر  سود  52غیرمشارکتی بانا ها ا موسرا  اعتااری مماد   ترخیال  ع ود
مشتری   انتظار ع ود مشارکتی هنگام ع د قرارداد بین بانا ها ا موسرا  اعتااری ا مورد

 .درحد تمیین شد 55مماد  

شده نیر منور به  ع ع ود مشارکتی با نر  سود با تر از س ق تمییناعهای ترخیال  در هارهو
تالید آس از سوی بانا مرکری  اراله ررم تونیخی  زم توسط بانا ها ا موسرا  اعتااری ا

بانا ها ا موسرا  اعتااری در زمینه تمدل  نر   است. ه چنین شورای پو  ا اعتاار  اقدام اخیر
انکی براساس بخشنامه ابالغی توسط بانا مرکری به یداکثر ب های سود ع ی النراع سپرده
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درحد برای سپرده های کوتاه مد  ک تر از سه  82های لکراله ا یداکثر  درحد برای سپرده 81
 .تالید ا تصولب کرد ماه را

 مور  49/389438  شورا ا ن است اا  از بخشنامه ش اره که است از آس  الن گرار  یاکی
 بانا مرکری درخصوص تمیین نر  سود ع ی النراع سپرده های بانکی  8349/82/32

ربا ا انرای  ساماندهی نر  های سود ع ی النراع ا انرای دقی  تر قانوس ع  یا  بانکی بداس
انرای آس را خواستار  دقی  بخشنامه مربور توسط شاکه بانکی ا نظار  بانا مرکری بر یرن

 .شد

گیشته در زمینه  ا سیاست های اتخاذشده توسط بانا مرکری در ماه های ا شورا از اقدام
ابرارهای غیرمرت یج ا نیر ی الت ا تالید  هدالت بازار پو  ا نر  های سود بانکی با استفاده از

تدابیر حور  گرفته توسط بانا مرکری در الن خصوص شد. در الن  الن اقدام ها  خواستار است رار
ری گرار  مشرایی در خصوص آخرلن تنو   اقتصادی کشور ا رالکرد مرک ن ره که بانا

 زم  برای کاهم نر  های سود بانکی اراله کرد  شورا بر ارار  ان ام اقدام های پیشنخادی
با کاهم  توسط بانا مرکری در نخت کاهم نر  های سود ترخیال  بانکی متناسب ا ه رو

ا نر  های سود ع ی  نرات سپرده قانونی بانا هانر  تورم  نر  سود در بازار بین بانکی  
 .النراع سپرده های بانکی تاکید ن ود

راستای تمدل  نر  های  شورای پو  ا اعتاار ا ن تالید رالکردهای متخیه توسط بانا مرکری در
نر  های سود ا اقتضالا  اقتصاد  سود بانکی  برای ساماندهی ا ال اد تناسب منه ی میاس

سیاست های خود را تا یصو  به سه  مه وع ا  نر  تورم م رر کرد بانا مرکری کالس به الژه
 .دهد های سود ااقمی است رارمنه ی نر 

واارت ن ا    

 اش را ندادابک انجانی بدهیب

احوو ر هندی  مرووالو  درلافت مهالاا  ازار  نفت به الرنا گفته اسووت که هنوز هی  بخشووی از 
تا  222تواند می یارد لورالی بابا زن انی پرداخت نشوووده ا فرا  اموا  اا نیر تنخا می 5.0بدهی 
 .می یوس لورا از الن بدهی را تامین کند 022

شود تیج اکالت آقای زن انی به دناا  آزادی ا الرنا درباره آقای زن انی نوشوته است: "شنیده می
 ".ل و بازداشت موقت اا هرتند

ای به حووووادق  رل انی  رلی، قوه الوه زاده  اکیو  بابا زن انی  در نامهه رمواس رسووووو  کوهپو
شوووود انت اد کرده ا لادآاری کرده که اتخاما  موک م قضوووالیه  از ی التی که به آقای زن انی می

 .هنوز اابت نشده است

از ها با تکیه بر سورلر قدر  ا استفاده آقای کوهپاله زاده نوشوته اسوت: " برخی اشوخاص ا ننام
ای... سودای آس دارند که پرانده بابا زن انی را پیراهن عث اس کرده تا اهداف خاص امکانا  رسانه

 ".سیاسی خود را من   سازند... الن ادعا ا ننوه ماارزه با فراد  خود عین فراد است

  گفت: "کروووانی که بابا زن انی را ن خورهند راز پیم اسوووناق نخانگیری  ممااس اا  رلی، 
های دالت یرووون رایانی در موارد متمددی دالت اند بالد شووورمنده باشوووند." م امکرده درسوووت
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کنند که زمینه فروووواد مالی گرووووترده را فراهج کرده بود ا پرانده بابا زن انی قا ی را متخج می
 .ترلن الن موارد استلکی از نن الی

 'بانک برکزی ایران'

 و

 سوئی ا وت  ردندبانک ر ع تحریم رده رس اا چهار سال به ۵۱

به دناا  تشوودلد تنرلج های ات ی  الراس از 
از  از خدما  سووولیفت ا استفاده  5285سوا  

 آس منرام شده بود 

ی یوود بمیوودی نژاد  از م ووام هووای ازار  
خوارنوه الراس گفته اسووووت که بانا مرکری 
الراس ا ه ووه بووانووا هووای الرانی کووه تنرلج 

سوووولیفت ع یه آنخا رفش شوووده  از امراز به 
 ان  ن نخووانی ارتاووارووا  راه دار میوواس 

 .بانکی( متص  شده اند

بخ ن  گفته اسوووت تنرلج سوووولیفت از ه اس راز اا  انرالی شووودس  51آقای بمیدی نژاد امراز  
افراری ا مانده بود فراهج شدس "م راما  سختبرنام برداشته شده بود ا تنخا مواوعی که باقی

 .شدس به سولیفت" از سوی بانا های الرانی بودافراری  زم برای اح  نرم

  .اندبانا دلگر الرانی به سولیفت اح  شده 82نژاد اشاره کرده که بانا مرکری ا آقای بمیدی

توانند ارالعا  مربور به مااد   سوولیفت شواکه ای اسوت که موسورا  مالی از ررل  آس می
 .ارسا  ا درلافت کنند مالی را به شک ی ال ن  استاندارد ا قاب  اعت اد 

از خدما  سولیفت ا استفاده از آس منرام  5285به دناا  تشدلد تنرلج های ات ی  الراس از سا  
که لا ماه پیم انرالی شوود  تنرلج  2+8شوده بود اما بر اسوواس تواف  نامش ات ی الراس ا گراه 

 .سولیفت ع یه الراس هج ل و شد

  در هفته های اخیر گفته بودند که 2+8نامش ات ی با گراه  برخی از منت وداس دالت الراس ا تواف 
برخالف تمخده داده شوده سوولیفت خدما  خود را به بانا های الرانی آغاز نکرده است اما ی ید 
بمیدی نژاد امراز گفته اسووت که الن ااوومیت به دلی  مشووکال  فنی خود بانا های الرانی بوده 

 .است

تاگرام خود نوشته است که "ما یتی به الن داستاس توحیه کردلج آقای بمیدی نژاد در حفنه النر
های الرانی به که اعتاار خود را بر اسواس لا مواوش نادرسوت بنا نکنند  هرا که احو  شدس بانا

 ".سولیفت ف ط لا مواوگ فنی است ا یت ا ان ام خواهد شد

های خارنی را انی با باناهای الرالن م ام الرانی گفته احوو  شوودس به سووولیفت کار تااد  بانا
 .الراس است "ترخی  خواهد کرد ا "موف یت بررگی برای عادی شدس راابط بانکی
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 جهان  اخبار کوتاه اقتصادی

ولینگ:ب  

 اجااه بذاکره با ایران را گر تیم

بوه گرار  رالترشوووورکت 
بولینگ اعالم کرده اسوووت 
کووه دالووت آمرلکووا انووازه 
موویاکره الن شوووورکووت بووا 

هواپی الی های شوووورکت
الوووراس در موووورد فووورا  
هواپی اهای مرافربری را 
حوووادر کرده  هرهند ان ام 

ها ممام ه با الن شوووورکت
 .نیاز به م وز دلگری دارد

م وز میاکره با الراس برای 
بولینگ که راز پن شووووناه 

فورله حوادر شوده اسوت  م دما  رقابت ایت الی الن شرکت با رقیب اراپالی خود  الرباس را  81
می یارد  5۲هواپی ای مروووافربری به ارز  یداد  881کند که ماه گیشووته برای فرا  اهج میفر

 .د ر با الراس به تواف  رسید

ای اعالم کرد که م وز حوووادر شوووده توسوووط دالت آمرلکا به الن شووورکت انازه بولینگ در ارالعیه
ا از نیازهالشوووواس مه ش  های هواپی الی مورد تألید" در الراس ت اس بگیرددهد که با "شوووورکتمی
 .شود

بینی کرده اسووووت که بولینگ در الراس با موانش متمددی گراس پیمخارگراری رالترز به ن   از تن ی 
رابرا خواهود بود. از ن  ه الن که الراس م کن اسووووت توانالی مالی خرلد هواپی اهای بیشووووتر را 

قرارداد اناره هواپی ا خودداری کنند   گیاراس هج از تأمین مالی ممام ه لانداشووته باشوود ا سوورماله
های هواپی الی هوس م کن اسووت امکاس ت  ا داباره هواپی اها در حووور  ارشووکرووتگی شوورکت

 .الرانی انود نداشته باشد

تری در های شووناخته شوودههای هواپی الی الرانی هج برای رقابت با شوورکتاز ررف دلگر شوورکت
ارا   قهر ا اتناد مشووک  خواهند داشووت که خدماتی های هواپی الی اممنه ه  ه چوس شوورکت

 .کنندهای غربی ا دسترسی به النترنت اراله میهوس نوشیدنی الک ی  فی ج

ابر ها برتمداد هواپی اهای آمرلکالی در نااگاس هواپی اهای مرووووافربری الراس ت رلاا  با تمداد الرباس
 .هواپی ای الرباس دارد 40دان  داگالس  هواپی ای بولینگ ا مک 49است  لمنی الراس در م اب  

میالدی  8412ا  84۲2های کنند  ساخت دههبریاری از هواپی اهای بولینگ که در الراس پرااز می
 .هرتند
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دادیوان ضدا:ا ارورا به ن ع بانک بلا رای د  

بووه گرار  بی بی سووووی بنووا 
گاه اتنادله اراپا عوالی ترلن داد

ه تصوووو یج کوورای داده اسووووت 
کردس اتنوادله اراپا برای من  د 

دارالی هووای بووانووا م ووت الراس 
برای مد  شم سا  به اتخام 
یو ووالووت از برنووامووه ات ی ا 
موشکی الراس متکی بر شواهد 

 .کافی ناوده است

دلواس عدالت اتنادله اراپا که در 
لوگراماورگ مرووت ر اسووت راز 
پن شووووناووه گفووت منه ی کووه 
براسوووواس آس بووانووا م ووت بووه 
برنامه های ات ی ا موشووووکی 

 .زده شد را رد می کندالراس گره 

الن دادگاه گفت "از آن ا که ه ه تدابیر مربور به بانا م ت بار  شووووده اسووووت  دارالی های الن 
 ".تا ماه گیشته من  د می شده است 5282بانا ناالد در فاح ه سا  

اتنادله اراپا انرووداد دارالی های بانا م ت را ماه پیم به عنواس بخشووی از انرای برنام  برنامه 
 .نامش اقدام مشتر ( که با رفش تنرلج های مربور به برنامه ات ی الراس ه راه بود برداشت

دارالی های ش اری از موسرا  مالی الراس  5282آس شکالت ع یه شورای اراپالی  که در سا  
 .را مرداد کرد  مهرم شده بود

لی ی الت می کند. به الن در آس زماس به نظر می رسووید که دالت برلتانیا از تصوو یج شووورای اراپا
ترتیب گفته می شوود که الن یکج ادعای بانا م ت ع یه دالت برلتانیا برای درخواست می یاردها 

 .پوند غرامت را ت ولت می کند

لا سووخنگوی ک یروویوس اراپالی گفت که الن نخاد از یکج دلواس عدالت آگاه شووده ا افراد که آس 
اشووته شووده ا "اقدام دلگری که بالد مد نظر قرار گیرد انود تدابیر ع یه بانا م ت ماه گیشووته برد

 ".ندارد

"دلواس عدالت اراپا تالید کرده  بوه گرار  رازنواموه گواردلن سوووورا  زالوا  اکیو  بانا م ت گفت:
اسووت که شووورای اراپالی شووواهدی برای تالید ادعای خود دالر بر دخالت بانا م ت در ی الت از 

 ".باستیا الراس نداشتبرنامه ات ی ا موشا های 

"بانا م ت قاال با موف یت تنرلج هالی که ازار  دارالی  براسوووواس الن گرار  اا ه چنین گفت:
 9برلتانیا بر آس تن ی  کرده بود را به هالم گرفته ا اکنوس منتظر تص ی ی در مورد ادعای غرامتی 

 ".می یارد د ری در دادگاه انگ یری است
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 اقتصاد ژار  بفقبض رد

اقتصوووواد راپن در سووووه موواهووه 
منتخی بوه دسووووامار بوه اندازه 

درحوووود نرووووات به مد   2.9
مشووابه سووا  قا  افت کرد که 
اووربه دلگری برای سوویاسووت 
احوووالیا  اقتصوووادی دالت الن 

 .کشور است

کاهم بیشوتر ت ااووای داخ ی 
توام با سوورماله گیاری ک تر در 
مرووووکن از عوام  الن ان ااز 

 .بود

صاد راپن با ایتراع سا نه اقت
درحوووووود من ا  شوووووود   8.9

 .درحدی براساس یراع سا نه می رفت 8.5دریالی که انتظار ان ااای 

 'وضنیا خوب'

 5283ررم شوینرا آبه نخروت ازلر راپن برای اییای اقتصادی پ، از پیرازی انتخاباتی اا در سا  
 .ممرفی شد

اقتصاد راپن برای ت رلاا دا دهه هدف الن ررم م اب ه با تورم منفی  افت قی ت ها(  مشوک ی که 
 .با آس دست ا پن ه نرم کرده  ا ه چنین ت ولت ت ااا ا سرماله گیاری بود

 .اما سومین اقتصاد بررگ نخاس با مشکالتی موانه بوده است

براساس آمارهای احالم شده  در سه ماهه منتخی به سپتامار  راپن از لا "رکود تکنیکی" پرهیر 
 .لمنی ان ااز اقتصادی برای دا داره متوالی سه ماههکرد. رکود تکنیکی 

اما الن کشوور از زماس شوراگ بنراس مالی نخانی  لمنی اااخر دهه پیم  هخار بار اارد رکود شده 
 .است

با الن یا  تن ی گراس گفتند که ارقام راز داشووناه را بالد در برووتر تنو   گیاشووت ا هشووج انداز 
 .آلنده کامال بد نیرت

"لا مورد آمار منفی رشوود را ناالد بیم از ید تمایر ا تفروویر کرد  شووولتر اقتصووادداد گفت: مارتین
 ".هوس اقتصاد راپن در اامیت خوبی است ا از ی الت قوی در زمینه سیاستگیاری برخوردار است

الاته هشوج انداز رشود مرو  ا ه رماس با نرلاس های نخانی بدتر شده. پیم بینی رشد ت رلاا "
ا افت خواهد کرد  ا فشوار بر دالت برای اراله احوالیاتی م  وس با هدف رشد افرالم بداس شو

  .خواهد لافت
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'ینتایج 'خیره کففده  

های خون و :ففایمفی دربانی سرطان  

درمانی در درماس سووورراس به خصووووص سووورراس خوس نتال  گولند اسوووتفاده از ال نیمن  اس می

 .ای داشته استکنندهخیره

اسوووتن ی رلد  از مرکر تن ی ا  فرد هاهینرووووس در سووویات  آمرلکا  در سوووخنرانی خود در دکتر 

شووووود های ع  ی آمرلکا که در ااشوووونگتن برگرار مینشوووورووووت سووووا نه ان  ن پیشوووورفت

های بالینی ما تاایر هشوووو گیر الن را  درمانی را در کرووووانی کارآزمالیآزمالشووووگاه ادر:گفت

 ".درمانی سنتی م اام بوده استبا ی شی یبینیج که تومور آنخا به داز می

بی ار ماتال به لوسووو ی  32از ن  ه الن نتال  خیره کننده  به گفته دکتر رلد  کارآزمالی بالینی در 

درحد ماتاللاس ت ام عاللج بی اری  49رفته بود. در الن تن ی  در  برویار پیم (ALL)یاد لنفولیدی 

 .کامال از بین رفت

 بالینی دلگر  هخ  بی ار ماتال به لنفوم غیر هانکین ا لوسوووو ی مرمن لنفولیدیدر دا کارآزمالی 

(CLL)  با ال نی درمانی درماس شدند  الن درماس در بیم از هشتاد درحد شرکت کنندگاس موار بود

 .کام  بود (remission) ا ت رلاا در نی ی از آنخا بی اری تا لا سا  ا نیج در فراکم

های خوس ا لنق هناس بوده که من  اس از "ت ییر گفت اس" در درماس در سوورراسدرمانی نتال  ال نی

 .اندسرراس حنات کرده
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 دکتر رلد  د

 :ر سخنرانی خود گفت

راسووووتوم را بوگوولووج الن در "

پرشوووکی بی سووواب ه اسوووت  

پواسووووخ درموانی در الن ید در 

ای هنین بی ووارانی بووا بی وواری

 ".پیشرفته

 ایمفی دربانی

هنوود سووووووالی اسووووووت کووه 

درمووانی در خط م وودم الو نی

تن ی وا  سووووررواس قرار گرفته 

اسووت. نشوورله ممتار سووالن، 

درمووانی سوووورروواس" را "ال نی

بررگترلن تنو  ع  ی سووووووا  

 .دانرته بود 5283

اسوووواس درماس سوووورراس تا به 

یووا  از بویون بردس تومور بوده 

اسوووووووت  بووووا نوووورایووووی  

 .درمانی لا پرتودرمانیشی ی

درمووانی" هوودف یامووا در "ال ن

الن اسووت که سوویرووتج ال نی 

خود بر ع یوه تومور اارد ع و  شووووود  بوا ت ولوت لا "تربیت" سوووویرووووتج ال نی لا به عاار  دلگر 

 .(نوعی گ او  سفید) T هایس و 

ها ا لکی از مخ ترلن سوووالم های بدس در ماارزه با بی اری ها به خصووووص عفونت T هایسووو و 

 .سررانی شدس است

های سررانی شود الن است که س و اس لکی از عوام ی که باعو رشد تومور میدر مورد سورر

 .دارندخود را از دلد رادارهای سیرتج ال نی مخفی نگه می
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در  Tهووای سووووو ووو 
ی  ه به الراس ها ا 
بواکتری ها شوووورکت 
دارنووود ا در ااقوووش 
سوووواب  الن م رماس 
را بووالگووانی خود نگووه 
می دارند تا اگر داباره 

آنخا در بدس سر ا ک ه 
پیدا شد  پادتن هالی 
را کوه دفمه قا  برای 
مخار آنخا ترش  شده 
بود بالفواحوووو وه فما  

 .کنند

در الو ونی درمووانی  
ای تولید می کنند که را از بی ار گرفته ا با مخندسوووی رنتیا در سوووه  آنخا گیرنده T هایسووو و 

 .گیرنده آنتی رنی مصنوعی نامیده می شود

کنند؛ مث  النکه رلری میبی ار را گرفته ا در آزمالشگاه آس را از نو برنامه T هایدر الن را  س و 
های تازه کنید ا به آس قاب یتافرار لا اپ یکیشوووون ندلدی را در موبال  خود نصووووب میشوووو وا نرم

 دهیدمی

نصووب  T هایبرای راشوون شوودس مواوووگ در نظر بگارلد که با مخندسووی رنتیا آنتنی رای سوو و 
شوووود های سوووررانی لافت میتواند نوعی پراتالین خاص را که ف ط در سووو و میشوووود که می

 .های م خر را داباره اارد بدس بی ار می کنندردلابی کند ا تشخین بدهد. بمد الن س و 

های سوررانی را پیدا کرده  به کنند  با اسوتفاده از آنتن سو و ها در بدس تکثیر پیدا میالن سو و 
 .کنندس و  سررانی را نابود میآنخا ی  ه کرده ا 

های خاری را اات ا ااط کرده ا اگر الن مورد تکرار شود بالفاح ه ها مشخصا  س و الن سو و 
ل ب دارای زنده داده  T هایسورکوع خواهند شد. به ه ین د ل  است که دانش نداس به س و 

 .اند

آس توفاس سووالتوکین گفته می شووود   با الن یا  الن را  خهراتی هج دارد از ن  ه یالتی که به
کند که خهرنا  اسوووت  تب  افت فشوووارخوس ا های دفاعی در بدس ابمادی پیدا میت  ش سووو و 

 .آسیب سیرتج اعصاع ا در نخالت مرگ

درمانی تا به یا  به عنواس آخرلن تیر در ترکم به کار رفته اسووووت  اقتی بی ار به از الن را ال نی
 .ا بین دا تا پن  ماه بیشتر زنده نیرت هی  درمانی پاسخ نداده

شود تا س و  سررانی را ردلابی ا شکار در ال نی درمانی  سیرتج ال نی تربیت ا م خر می   
 کند 
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اموا دکتر رلد  ا ه کارانم راشووووی را 
ابووداگ کرده انوود کووه ال نی درمووانی را 

تر ا خهر توفوواس تر ا مه النموتوموواد 
 .کندسالتوکینی را ک تر می

ر رلد  می گولد: "د ل  زلادی برای دکت
بینی انود دارد  د ل  زلادی برای خو 

 ".بدبینی انود دارد

مث  پرتو درمانی لا شووووی ی درمانی  "
درمووانی زنوودگی ه ووه را ن ووا  ال نی

کنج نوخوواهوود داد  امووا مون فوکور می
درمانی به سووتوس درماس سرراس ال نی

 ".بد  خواهد شد

شوووتر در درماس درمانی بیبا النکه ال نی
های خوس ا لنق استفاده شده سورراس

اما اسوووتفاده از تربیت دسوووتگاه ال نی 
با  م رااکرون سرراس های دلگر هج مد نظر اسوت ا به عنواس مثا  آزمالم بالینی برای سورراس

 استفاده از الن را  آغاز شده است

 :گرار  الژه

 بهتری  گیاهان برا  تصفیه هوا  مانه و ا اره از نگاه ناسا

 نگار پویا قربانی روزنامه

 

 

http://www.bbc.com/persian/science/2013/12/131224_me_brain_tumor_vaccine_first_trial
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بینی ا هشوودار سوورلش سووازماس هواشووناسووی الراس در پی برقراری داباره ااوومیت مدلرک  پیم

بخ ن بار دلگر  50ها در تخراس ا هند شوووخر بررگ دلگر  دلراز پالداری نوی ا افرالم غ ظت آ لنده

 .های یراس ناممه هشدار دادبه گراه

شوووده اسوووت  تا ی ا  رنگارنگ انواگ  ها که آلودگی هوا در الراس به راله مم و  بد در الن سوووا 

های لوس ا آخرلن فنااری»های تصووفیه هوای خانه ا من  کار با های تنفرووی ا دسووتگاهماسووا

های ت فن ه راه به ها ا پیاماه ه نا از رای بی اوردها ا حووووفنه م ال  گرفته تا سووووالت« نانو

یج کشفیت هوالی که به رله میخورد. هگونگی استفاده مؤار از الن اسال  بر بخاود کیهشج می

 .هنوز من  بنو کارشناساس است

ها هندلن مد  دستگاه تصفیه هوای ارگانیا هج در بازار انود داشته ا دارد که در ه ه الن سوا 

رم ا حدای پنکه در گوشه ای از خانه لا اداره کار  را به بخترلن شک  ان ام بداس برق ا باتری ا ن 

را هج دارد: گیاهاس  -سازماس فضالی آمرلکا-شناسانه  تألید ناسا کرد زلاالیدهد ا عالاه بر کارمی

 !آپارت انی

های فضالی در زمینه ها ا الرتگاهبا هدف خودکفالی سفینه 8414سازماس فضالی ناسا در سا  

 دارلا رشته پژاهم دناالههای فضالی  تولید ا تصفیه هوای مورد نیاز برای فضانورداس ا آزمالم

خانگی برای  لیگیاهاس مم والماده استفاده از هندلن نوگ آغاز کرد که از ن  ه نتال  آس تأایر خارق

 .هالی با منشأ داخ ی خانه  اداره ا من  کار استتصفیه آلودگی

بنابرالن یصو   .گیردها در خانه ا من  کار میبیشوتر زماس زندگی رازمره بخم بررگی از انرواس

کشوووویج ه واره دغودغوه بوه نای ار ینواس از اسووووتوانوداردهوای مورد قاو  هوالی کوه نف، می

 .دانش نداس استها  مدلراس ا خانواده

مترمکموب هوای داخ ی  لوا گ وداس از هر کودام از الن گیاهاس  4را  تن ی وا  نواسووووا بوه ازای 

 .های داخ ی را تصفیه کندتواند بریاری از آ لندهآپارت انی می

https://archive.org/details/nasa_techdoc_19930072988
http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19930073077.pdf
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 :های زنده  الن گیاهاس هرتندکنندهالن تصفیه

(ن گ  ضفکبوتی دراسیییییفیا دربفسیییییسن ژربران نخی  راریسن مگلونما  همی ییییه سییییبز

 گفدبی(ن سرخس مبلیتراتان اسپاتی  یلومن دراِسفان :یریوپن منتوریومن روتوسن  یکوس 

وریان راریتالن سییییرخس بر   بفجیابی   بفجیابی  انجیری(ن منتوریوم مندرانومن سییییانسییییِ

 رم یرین نخ  ققفوسن نخ  برداب

های مونود در خا  الن دهد که میکرا ارگانیرمهای هج عرز دلگری نشوواس میه چنین پژاهم

 .تواند در نیع ا تصفیه بنرس مونود در هوای اتاق هج مؤار باشدگیاهاس می

اگر ییواس خانگی دارلد ا قصد تخیه هر کدام از الن گیاهاس را دارلد  قا  از آس با دامپرشا مشور  

خانگی کنید هوس بمضووی از الن گیاهاس م کن اسووت برای گربه  سووگ ا بمضووی دلگر از ییوانا  

 .باشد س ی
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 :های هوای خانه و محل کارآالینده

شوخر تخراس در ک  سا  گاه به « پا »  تمداد رازهای شورکت کنتر  کیفیت هواهای را  گرار 

که از نظر میراس سووو در تمداد رازهالی از سووا  رسوود. از آستمداد انگشووتاس لا دسووت هج ن ی

« های یروواس ا بروویار ناسووالج برای ت ام افراد ناممهناسووالج برای گراه»آ لندگی در ااوومیت 

شود اعالم می« اامیت هشدار»شووند ا تمدادشواس در سوا  ناری کج هج ناود؛ بندی میرا ه

ها ا گاهآلند ا مدارس ا دانشووووبا  درمیها به یالت آمادهکوه در پی آس اارران، ا بی وارسووووتاس

لابد. توحیه اکید در رازهای شووند ا سواعت کاری بمضوی دلگر ت ییر میبمضوی ادارا  تمهی  می

 .«در خانه ب انید»هشدار الن است: 

های الرانی به د ل ی از ن  ه ف داس زلرساخت ا اگر از الن که برای بخم قاب  تونخی از خانواده

پیلر نیروووت  بگیرلج؛ ا فرز بگیرلج در خانه امکاسداشوووتن فرزنداس امکانا  شوووخری؛ ماندس ا نگه

شوووو ا توانرووووتید در خانه ب انید ا در را هج به رای کودکاس باندلد؛ بالد بدانیج که هنوز از شوووور 

های هوا که در های هوا در اماس نیرووتید؛ هه آنخا که منشووأ خارج از خانه دارند ا هه آ لندهآ لنده

 کنند؟هالی را متونه ما میها کدامند ا هه آسیبن آ لندهشود. اما الخود خانه تولید می

 

 

http://air.tehran.ir/Default.aspx?tabid=471
http://air.tehran.ir/Default.aspx?tabid=471
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آلودگی هوای بیراس ا دراس خانه به لنا  منشووووأ ا سوووواختار با هج بروووویار متفااتند. در یا  که 

آلودگی "هوای شخری" به الژه در تخراس ا شخرهای بررگ الراس ع دتا ناشی از انود ذرا  مم   

ا دی اکرید  (NO5) میکراس  رلرگردها ا ترکیاا  س ی دی اکرید نیترارس 5.2تر از با قهر کوها

 (CO)اسووت  آلودگی هوای داخ  خانه ا من  کار بیشووتر شووام  مونواکرووید کربن  (SO5)گوگرد 

یاحو  پخت ا پر غیر احوولی  اسوتفاده از اناق گاز لا بخاری غیر اسوتاندارد لا مشوک  در نصووب ا 

ه از یرکت کاغی در دسووتگاه هاپگر لا فتوکپی لا موکت ا کفپو   دادکم  ذرا  مم   ال اد شوود

 .ها استها ا پالستیاتصاعد گازها از مصنوعا  دکوری ا رنگ

ای از های خانگی ا اداری بر سوووالمت ه انند دلگر مواد شوووی یالی به عوام  هندگانهتأایر آ لنده

ا مد  زماس ت اس با آ لنده برووووتگی  ن  ه م دار آ لنده  هگونگی در ممرز آ لنده قرار گرفتن

 .دارد

 

 پالاس
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