
 

 

 

 1397ماه  اسفندبویژه 87خبرنامه شماره

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

 

1 
 

 
 



 

 

 

 1397ماه  اسفندبویژه 87خبرنامه شماره

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

 

2 
 

  سخن ماه
 

  تکلیفی که انجام نشد            
 
 
   

 *دکتر امیرهوشنگ امینی
 

بارهابه مناسبت های گوناگون  به روشنى يادأوراین راستینه یا واقعیت شده ام كه 
با اداى هر دلیلی ، در شتتترايق اقتصتتتادی به هر می ان،  افرايش حقو ق و دستتتتم د

حاکم به حكم اصتتتوم ومبانى دانش اقتصتتتاد ستتتیاستتتى يیر قابز توجیه استتتت  یرا 
تشتتديد كننده تورمم منبربه كاهش قدرخ خريد لوم ملى و درنهايت باررور فقرفراگیر و 
همه جانبه خواهد شتتتتد بنابراين اكنون كه  يوه بودجه ستتتتام رينده كز كشتتتتو در 

دست بررسي وتصویب است وبنا به گفته رئیس سا مان برنامه وبودجه مبلس در 
درصد به حقوق و دستم د کلیه حقوق بگیران  20لیشنهاد شده است به طور عام 

یا کارکنان دولت اضتتتافه شتتتود که قاهرا قوه مقننه بی رنبه منابعی در اختیار دولت 
قوق بگیران شتتده گذاشتتته باشتتد، خواهان لرداخت سهارستتد تومان به هر ی  ا ح

استتتت   به هر روی براعمتتتا موترم شتتتورای نگهبان تكلیفى ملى ويیر قابز عدوم 
 است كه ا  تصويب ر ن جلوگیرى كنند 

سد  تااین لوظه   یرا ست  وجوددراين  مینه  شنوايى گوشبه نظر مي ر شته ا  ندا
 به ككم همانا كه ملى تكلیف اين اداى جاى به موترم مبلس نمايندگان برخى  يرا
ملى وایستتتتتادگی دربرابر درخوستتتتت دولت مبنی بر اق لیش لوم  خريد قدرخ حفظ

 كشتتتتورهاى كلیه مقننه قواى خالف به حقوق ودستتتتتم د حقوق یگیران استتتتت،
 وتعديز جرح به ملى لوم خريد حفظ قدرخ سنین شرايطي به منظور در كه جهانديگر

های خود می نشتتینند، اگر ته همه اما بیشتترتماینگان قوه  دولت لیشتتنهادى بودجه
شده  شنهادى دولت  ستم دلی شتر حقوق و د مقننه ما خواهان اف ايش به مراتب بی
اند  اما ا اين هم جالب تَرلاستتو وا استتتد م دولت ، يعنى رئیس ستتا مان برنامه و 

دکترای بوجه، شتتخش شتتخیصتتی كه گفته مى شتتود خود اقتصتتاد دان وبا دارا بودن 
اقتصتتاد، ب عم خودشتتان دراين رشتتته ا علم ا حا اجتهاد برخوردارند، در لاستتو به 
ادای منابع نداريم،اکتفا فرموده اند  گويي سنانچه منابعى دراختیار داشتتتتتند مبا به 
انبام اين كار يعنى انبام خواسته مبلس مي بودند،  رنهم در شرايطى كه به حكم 

صاد، با صوم ومبانى علم اقت ست كم براى مدخ ا ستم د د ستی اف ايش حقوق ود ی
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ستته تا لنس ستتام متوقف شتتود، وکلیه ه ینه های این سنینی ا  جمله تخصتتیش ار  
تومانی برای خرید کا های استتاستتی با مصتترف عام وهمگانی،  یعنی  دارا و  4200

ندار به صتتورخ یبستتان که حبم اتالف منابع نی  بررن جاریستتت را ا   یوه ی بودجه 
ذف کرده، ا  مبانی م کاهش ه ینه که هم کاراتراستتتتت و هم اطمینان خاطر به ح

مراتب بیشری ایباد خواهد کرد و هم نه تنها فساد برانگی  نیست ،بلبه فراهم سا  
  مینه ایباد فساد هم نخواهد بوداستفاده شود

به هرروى قابز فهم استتت كه منظور نهايى يا استتتد م اف ايش حقوق ودستتتم د،  
اعم ا  اينكه ا  ستتوى ستتا مان برنامه وبودجه عنوان شتتده باشتتد يامورد لیشتتنهاد 
سیب ا   سیب لذیر و مورد ر سیب ديده، يا ر مبلسیان، كمك به أفراد وخانواده هاي ر

شدم راهك ست كه يادرور ا ، كاهش ه ينه  ندگى اين گروه كاهش قدرخ خريد ریام ا
ستی ودر نهایت حقوق بگیران  سا مان به ي شش كمیته امداد و  ست  گروه  ير لو ا

  يرخق فقر يا حقوق بگیران معاف ا  لرداخت مالیاخ ونه ج  اينها 
واما لرسشی که در این  مینه عنوان شده است، درخوست  توضح بیشتر در مورد 

می باشتتتد که به نظر می رستتتد معنای رن در عنوان منظور ا  کاهش ه ینه  ندگی 
کاهش ه ینه  ندگی نهفته  باشتتتتد به طور نمونه اینبه ه ینه حمز ونقز شتتتتهری 
گروه مورد نظر بایستتتی  صتتد درصتتد رایگان شتتود  ه ینه حمز ونقز برون شتتهری 

ذرصد تخفغیف گردد بیمه ودارو و درمان نی که ديديه ی اصلی این گروه  50مشموم 
ست ه صدوری  ا شود  واین همه با  صیز دوفر ند نی  رایگان اعالم وعمز  مراه با تو

 عدد کارخ تامین اجتماعی مشابه کارخ ملی مورد اقدام قرار گیرد 
نبته در خور توجه اینبه بابهره گیری ا  این راهبار، ه ینه ها واقعی می شتتتتود ویه 

ی بیشتتتترکاهش خواهد در صتتتد ا  ستتترانه لرداختی یارانه ها یا کم 50طور قطع به 
یافت ضمن اینبه به گروه مورد نظر اطمینان خاطر بیشتری نی  داده  خواهد شد و به 
خالف لرداخت های  نقدی ، کا یی یا بستتتتته یی که درهرحام امبان برو  فستتتتاد 
دررنها  به وفور فراهم استتتت ا  این امگان نی  مصتتتون خواهد ماند  یرا مصتتترف کننده 

جوه ه ینه شده نی  مع الواسطه سل مان تامین اجتماعی مشخش است وگیرنده و
 مشخش 

لایان سخن اینبه اکنون وقیفه مورد نظر یعنی منع تصویب اف ایش حقوق ودستم د 
وجایگ ین کردن رن با کاهش ه ینه  ندگی ،رنهم فقق برای گروه مورد نظر بر عهده 

ده مورد عنایت  ویژه شورای نگهبان است که امید است با يور در لیشنهاد ارائه ش
 قرار گیرد 

 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
*مشاورسابا امورتولیدی و یربنایی سا مان برنامه وبودجه ودرحام نایب رئیس ودبر کز اتاق ایران 

  انگلیس و
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 اخبارکوتاه اقتصادی ایران و جهان

 اخبارکوتاه اتاق ایران و انگلیس

 

 برگ اری جلسه ماهانه هیاخ مدیره اتاق ایران و انگلیس

یبصد و هشتاد و سومین جلسه هیاخ مدیره اتاق با رگانی و صنایع و معادن ایران و انگلیس 

، در موز دبیرخانه اتاق ایران و انگلیس 14/12/97رو  سه شنبه  15:00راس ساعت 

 ید  تشبیز و برگ ار گرد

در این جلسه نخست اخبار اقتصادی مبادله شد، سپس بی درنگ انتخاباخ اتاق مورد گفت 

عنوان شد که به نظر می رسد انتخاباخ اتاق به صورخ   به گونه ییو گو قرار گرفت و 

 و لذا برخی به دنبام ابطام رن می باشند انبام لذیرفته است مهندسی شده 

گردشگری، مسائز بانبی و صنایع يذایی و دارویی و سپس درباره برگ اری همایش های 

اع ام هیاخ به انگلیس در سام رینده بوث و گفت و گو شد و مقرر گردید در کلیه  مینه ها 

 به نوو   م تدارک دیده شود 

 لایان لذیرفت  17:00جلسه راس ساعت 

 

 ماهانه کمیسیون های تخصصی اتاق برگ اری جلسه 

 14:00ساعت رأس در اسفند ماه  جلسه ماهانه کمیسیون يذا و دارو کمیسیون يذا و دارو:

، با حمور رقایان علیرضا مناقبی، نیما احمدخانی، مومد معماری، 06/12/1397رو  دوشنبه 

مومود توتونچیان، عطا هللا میرمعینی، یاسر قاسمی، مبید شباعی، میرعلی دواسی و 

 وز دبیرخانه اتاق تشبیز و برگ ار گردید مسئوم برگ اری کمیسیون ها، مهدی رضائی در م

بر اساس دستور جلسه، نخست اخبار اقتصادی رو  در مینه  يذا و دارو مبادله شد  سپس 

مهمترین مسایز و مشبالخ لیش روی فعا ن بخش يذا و دارو مورد بوث واقهار نظر قرار 

خ جدی روبرو است، گرفت  اف ون بر این ترخیش کا  ا  گمرک که در حام حاضر با مشبال

به ویژه کا هائی که با کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران حمز شده است )به دلیز توریم 

لایان به  در  و قرار گرفتگگفت و  مورد بوث و بودن کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران(

به خارج قاساق می شود  و  تومانی وارد کشور 4200قاساق کا هائی اشاره شد که با د ر 

 لایان لذیرفت  16:00لسه رأس ساعت ج

جلستته کمیستتیون برنامه ری ی  کمیستتیون برنامه ری ی شتتهری، گردشتتگری و ستتاختمان:

   شهری، گردشگری و ساختمان در اسفند ماه بدون ادای هرگونه دلیز تشبیز نشده
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جلسه ماهانه کمیسیون  جلسه کمیسیون با رگانی، صنعت و فن روری های نوین:

 06/12/97صنعت و فن روری های نوین در اسفند ماه سام جاری، رو  دوشنبه با رگانی، 

با حمور خانم ها سودا نژادی و نسیم توکز و رقایان امیرحسین لژوهی،  16:00رأس ساعت 

مهدی لناهی، علیرضا مناقبی، کاقم اسدی کیا، علیرضا هشترودی، ابوالفمز اقبالیون، 

کتر امیرهوشنگ امینی در موز دبیرخانه اتاق ایران و مومود توتونچیان، لروی  شبرانی و د

 انگلیس تشبیز و برگ ار گردید 

در ابتدای جلسه، طبا دستور کار، به مبادله اخبار اقتصادی در حو ه با رگانی، صنعت و 

فناوری های نوین لرداخته شد و هر ی  ا  اعما  به نوبت اخبار حو ه کاری خود را ارائه کردند 

عمده فعلی در کسب و کار خود صوبت کردند  برو رسانی اقداماخ انبام  و ا  مشبالخ

 شده درباره برنامه اجرایی کمیسیون لیگیری شده و جمع بندی شد  

 لایان یافت  18:00جلسه در ساعت 

جلسه کمیسیون نفت و گا  و لتروشیمی در اسفند ماه کمیسیون نفت و گا  و لتروشیمی: 

در موز دبیرخانه اتاق ایران و انگلیس با حمور  19/12/97ه رو  یبشنب 16:15راس ساعت 

رقایان خداقلی حاجی حسینلو ، علی اکبر خدابخشی، عطاهللا میرمعینی، مومد حسن 

 دیده ور، مومدرضا سرمدی، مومد مبشر و رضا مهدوی تشبیز گردید 

و لتروشیمی  در ابتدای جلسه طبا معموم به مرور اخبار اقتصادی کشور در حو ه نفت و گا 

را ارائه  Subsea Expoلرداخته شد و در ادامه جناب رقای سرمدی گ ارش ا  نمایشگاه 

 نمودند 

ند می باش  مینه تبهی اخ نفتی در دریا فعامشرکت که عموما در  170به حدود ایبا توجه به 

ه همباری با شرکتهای ایرانی ب مشتاقبرخی ا  رنها  ودر این نمایشگاه شرکت کرده بودند 

که در سام رینده هیاتی ا  اتاق برای با دید  شد ، لیشنهادصورخ مستقیم و یا يیر مستقیم

  رد تائید قرار گرفتوکه م دبه ربردین اع ام شونمایشگاه این ا  

ن ستد نفت و گا  و لتروشیمی و همچنی و داد با توجه به شرایق لیچیده و مبهم فرریند تولید و

نسبت به دستور کار سام رتی  98توریم های موجود بنا شد در اولین جلسه سام 

 کمیسیون تصمیمگیری شود  

مویت:  سیون ع ساعت کمی سام جاری راس  سفند ماه  مویت در ا سیون ع سه کمی جل

 ، در موز دبیرخانه اتاق تشبیز و برگ ار گردید  14/12/97رو  سه شنبه  14:00

درخواستتتت تمدید عمتتتویت برستتتی و کال مورد تایید قرار گرفت    در این جلستتته ده مورد

 همچنین درخواست عمویت:

 شرکت ایلبین به مدیریت رقای حسن قالیچه باف وثوقی، بررسی و تایید شد  - 1
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درخواست شرکت گاندو تبارخ به مدیریت رقای موسن رهنگری، لس ا  بررسی مورد - 2

 تایید قرار گرفت 

کت خطوط لوله توانا به مدیریت رقای مومدرضتتتتا احمدی درخواستتتتت عمتتتتویت شتتتتر- 3

 بشبانی نی  بررسی و تایید شد 

درخواست عمویت شرکت ررادجم خاورمیانه به مدیریت رقای علی اصغر خلیلی عصر، - 4 

 لس ا  بررسی مورد تایید قرارگرفت 

 

 پاکستان افغانستان و خاورمیانه، بازرگانی انگلیس در کمیسیونرسایمون پنی 
 در  

 انگلیس اتاق ایران و 
 

بنتتا بتته گ ارش دبیرختتانتته اتتتاق  
با رگانی مشتتترک ایران و انگلیس 

کمیستتیونر ارشتتد  ستتایمون لنی ،
تان برای  لت انگلستتتت گانی دو با ر
منطقه خاورمیانه، افغانستتتتتان و 

 28لاکستتتتتان رو  ستتتته شتتتتنبه 
استتتتفندماه به اتفاق راب م  ایر 

کیتتت  تهران، ستتتتفیر بریتتتانیتتا در
بخش بتتا رگتتانی بین  ولینگ  متتدیر

تهران  المللی ستتتفارخ انگلیس در
هار نا ی   تاق ایران و در  کاری درا

 انگلیس با مهندس علینقی خاموشتتتی، دکتر امینی و فیرو ه م دا رئیس،
دبیرکز و عمتتتتو هیاخ مدیره اتاق دیدار و به تفصتتتتیز درباره  نایب رئیس و

ائز و مشبالخ بانبی، وارداخ شور به ویژه درباره مسکروابق با رگانی دو 
صدور صادراخ ، سرمایه گذاری و  وی ا برای با رگانان انگلیسی به تبادم  و 

ند  در به مبادله هیاخ های  نظر لرداخت یان درلی اقهار عالقه طرفین  لا
لیش ایران لذیرای ی  هیاخ فعام در  شتتتتد در تابستتتتتان در با رگانی قرار

 اشد ب دارو ا  انگلیس  مینه های يذا و
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داشت دولت  اشاره اقهار سایمون لنی لیش ا  ترک نشست کاری مورد
در  کشتتور استتت و یس بی نهایت خواهان توستتعه روابق اقتصتتادی دولانگ

شما منعبس خواهدشد، اما رنچه بیش  سته های  با گشت به لندن خوا
نان  ا  همه مورد درخواستتتتتت وی بود تستتتتهیز صتتتتتدور وی ا برای با رگا

 برقراری امبان دریافت وی ا در فرودگاه بود انگلیسی و 
خود به ایران اف ون بر دیدار و گفت  این سفر بنا به گ ارش سایمن لنی در

انگلیس ،معاون اقتصتتادی  وگو با کارگ اران اتاق مشتتترک با رگانی  ایران و
و ارخ  بتتانتت  مرک ی و ،تهرانن امور بین الملتتز اتتتاق اتتتاق ایران ،معتتاو

شیرا  ا  این سه  ،ی د وفهان، در سفری کوتاه به اصارختب ،معدن وصنعت
 شهر نی  با دید به عمز رورد 

 

  سفیر انگلستان در تهران:
     ابهامات همکاری تجاری اروپا با ایران را پیگیری میکنیم

 سفیر انگلستان در ایران ایرراب م 
وکار مالی حمایت ا  تباد خ گفت: سا 

ابهاماتی « ساحاخ»تباری با ایران 
هایی ا  کشورهای دارد که گروه

فرانسه، رلمان و انگلستان در حام 
بندی این ابهاماخ لیگیری و جمع

                                 هستند
به گ ارش ایرنا ا  اتاق با رگانی، 

کمیسیونر ارشد با رگانی  سایمون لنیصنایع، معادن و کشاور ی ایران، 
منطقه خاورمیانه، افغانستان و لاکستان رو  گذشته دولت انگلستان برای 

رییس اتاق ایران مالقاخ کرد  سهار موضوع نایب ور یحسین سالحبا 
های مرتبق با روابق تباری بین دو گذاری، سیاست گذاریصادراخ، سرمایه

در این  سایمون لنیکشور و تامین مالی، موورهای اصلی نشست بود  
هستیم روابق بین دو کشور را در حو ه صادراخ،  نشست گفت: در تالش

https://jahanesanat.ir/1397/12/15/%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7/
https://jahanesanat.ir/1397/12/15/%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7/
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های مرتبق با روابق تباری بین دو کشور و گذاری، سیاست گذاریسرمایه
 دهیم  تامین مالی لیگیری کنیم و توسعه
های انگلیسی به ایران همچنین امبان وی تاکید کرد: صادراخ شرکت

های ایرانی در گاهگذاری بنصادراخ موصو خ ایرانی به این کشور، سرمایه
حام در انگلستان و در عین … های مختلف همچون امالک، صنعت وحو ه

هایی برای تسهیز تبارخ ا  جمله موورهایی هستند تعریف ضوابق و راه
 توانند در قالب رنها با یبدیگر همباری داشته باشند که دو کشور می

نین به موضوع کمیسیونر ارشد با رگانی دولت انگلستان در منطقه همچ
تامین مالی اشاره کرد و گفت: انگلستان عالقه دارد روابق تباری خود را 
با ایران توسعه دهد  برای همین سا وکار ساحاخ طراحی شد  حام باید 

توان ا  طریا هایی که میمنتظر اجرای رن باشیم  لنی گفت: یبی ا  راه
ها و رار داد، اع ام هیاخرن اطالعاخ مورد نیا  تباری را در اختیار افراد ق

هاست  بر اساس اقهاراخ وی قرار است در ماه ژوئن حمور در نمایشگاه
)تیر و خردادماه( هیاتی در حو ه سالمت به ایران سفر کند  همچنین 

هایی ا  انگلستان با حمور در نمایشگاه صنایع يذایی که در دوبی گروه
 ن دیدار کنند  هایی ا  ایرابرگ ار شد توانستند با   شرکت

نایب رییس اتاق ایران در ادامه این نشست با اشاره به همباری بین ایران 
و انگلستان در حو ه نفت، نساجی و خودروسا ی، گفت: با خروج رمریبا ا  

ها و برقراری روابق بانبی برجام ارولا اعالم کرد که برای تداوم همباری
اف ود: هرسند فرریند  ر یوحسین سالحکند  کاری را طراحی میسا و

ای کننده تدوین سارسوب این سا وکار طو نی شده اما موضوع امیدوار
تواند به توسعه سطح روابق ایران و است و در صورخ اجرایی شدن می

ارولا کم  کند  وی با بیان اینبه تامین مالی اهمیت  یادی دارد، گفت: تا 
نتقام ار  و در واقع مناسباخ  مانی که سگونگی سا وکار تامین مالی و ا

ی  توان برای هیچای بین ایران و ارولا مشخش نشود، نمیبانبی و بیمه
                                                     ری ی کردبرنامه گذاری وهای ارتباطی مانند تبارخ، سرمایها  راه

در ایران در واکنش سفیر انگلستان  راب م  ایرهمچنین در این نشست  
رییس اتاق ایران مطرح شد، گفت: تمام این ابهاماخ به رنچه ا  سوی نایب

کشورهای فرانسه، رلمان  هایی ا برای همین گروه و سوا خ وجود دارد و
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بندی رن هستند  وی اف ود: البته نباید و انگلستان در حام لیگیری و جمع
شبالخ را برطرف کند یا ذهن تواند همه متظاهر کرد که این سیستم می

ایران نگران هستند را  با های خودتداوم همباری هایی که ا همه شرکت
تغییر دهد  اما راهی خواهد بود که در فا های مختلف طراحی شده و به 

  شودمناسباخ می توسعه سا تدریس  مینهبه حتم طور
این سا وکار  اکنون فا  نخستسفیر انگلستان در ایران اقهار داشت: هم

ا  ابرا  عالقه  م  ایرشود  به حو ه تامین کا های بشردوستانه مربوط می
کشورهای متعدد برای استفاده ا  ساحاخ در ارتباط با ایران خبر داد و اف ود: 

های تر ريا  کنیم و به حو ههای کوس هدف ما این است که کار را ا  بخش
توجه به اینبه طراحی سنین سیستمی  وی ادامه داد: باتر برسیم  ب رگ

داریم، نباخ و شود، در هر قدمی که برمیبرای نخستین بار تبربه می
بینی رینده، رمو یم  برای همین تا حدودی لیشموارد جدیدتری را می

سخت است  سفیر انگلستان در ایران همچنین تاکید کرد: ا  همان ابتدا 
ور بخش خصوصی و همباری رنها که این سیستم در حام طراحی بود، حم

 در کشورهای مختلف با ایران مورد توجه بود                                            

 

 اخبارکوتاه اقتصادی ایران

 هزار تومانی رضایت داد ۱۳بانک مرکزی به دالر 

 100نرخ فروش د ر در جریان معامالخ هفته کاری جاری با ار ار  تهران در مبموع با 
 .تومانی رسید 300ه ار و  13تومان اف ایش به 

ه ار و  13در حالی که نرخ فروش د ر ر اد، مباد خ هفته کاری گذشته با ار ار  را با 
تومان  300ه ار و  13شتتتتنبه این نرخ به تومان به لایان رستتتتانده بود، رو  لنس 200

  اف ایش یافت
با شتتروع به کار با ار ار  ایران در رو  لنبشتتنبه، نرخ فروش د ر در ستتامانه رستتمی 

نا در مقایستتته با رو  سهارشتتتنبه   100ه ار و  13تومان اف ایش یافت و به  250ستتتم
تومان با تر رفت و هفته  50تومان رستتتتید  در همین حام، نرخ فروش د ر ر اد نی  

 .ان به لایان رساندتوم 300ه ار و  13کاری جاری را با 
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سهاین در حالیست که نرخ د ر ر اد طی خرید و فروش ساعاتی به های رو   شنبه 
به  13تر ا  لایین باد خ رو  یبشتتتتن یان م یده بود و حتی در جر ه ارتومان نی  رستتتت

سمی د ر در نرخ  صله نرخ ر اد و ر شته، برای دقایقی فا تومان ا   100ه ار و  13گذ
با ای فت   یان ر ند ن ولی نرخ م با متوقف کردن رو ن  مرک ی ایران  با بار  ن وجود، هر 

نا و کاهش عرضه ار ، مانع ا  کاهش بیشتر نرخ با ار ر اد و تثبیت  رسمی سامانه سم
 .ه ار تومان شد 12ها در دامنه نرخ

د ری بهای جهانی اونس طال،  12در لی اف ایش قیمت د ر ر اد و با وجود کاهش 
ه ار تومانی در  15شتتتنبه همچنان با دامنه تمام ستتتبه طال رو  لنس قیمت هر قطعه
 .ه ارتومان نوسان کرد 650میلیون و  4مودوده قیمت 

نرخ نهایی فروش هر یورو نی  در لایان معامالخ هفته کاری جاری با ار ر اد ار  تهران، 
 .تومان ثبت شد 150ه ار و  15

درصدی  9در مبموع طی معامالخ سه هفته کاری اسفندماه، نرخ د ر ر اد نوسان 
 .تومان تبربه کرده استتتت 100ه ار و  14تومان تا  950ه ار و  12را در مودوده نرخ 

ست سنا نی  به همین می ان بوده ا سامانه  سان برای نرخ  ست وا.این نو ین در حالی
که سیاست اصلی این بان   الم کرده بودتر اعکه رئیس کز بان  مرک ی ایران لیش

 .حفظ ثباخ نرخ ار  است
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 رسانی دولتانتشار ویدئوی جنجالی در پایگاه اطالع
 

دیدار رئیس جمهوری ایران با ریت هللا ستتتیستتتتانی به واستتتطه انتشتتتار ویدیویی در 
لایگاه اطالع رستانی دولت و ستپس حذف رن ا  لیش با حاشتیه هایی همراه شتده 

 .بود
سانه شر کردهها رندر این ویدئو که برخی ر سه لیام مورد تاکید قرار گرفته را منت اند 

های خارجی بر با طرف« مستقز»رقای روحانی در مذاکره « قدرخ»که مهم ترین رن 
بدون توجه به نقش ستتتایر نهادها و سهره های نظامی « مصتتتالوه تاکتیبی»ستتتر 
 .است

مالقاخ با مقام های دولتی و مولی در بغداد،  حستتن روحانی ا  بدو ورود به عراق و
کربال و نبف بر گسترش روابق دوجانبه با عراق تاکید کرده است  این درحالیست که 
بغداد همواره برای مودود کردن حو ه نفوذ تهران در عراق توت فشتتتتار رمریبا قرار 

  دارد
 

 اه اقتصادی جهان:تاخبارکو

 عراقری ایران با آیت هللا سیستانی در دیدار خبر ساز رئیس جمهو         

 
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران که ا  رو  دوشنبه در سارسوب ی  سفر رسمی 
وارد عراق شده است رو  سهارشنبه با ریت هللا سیستانی، ا  مراجع شیعه در این 

 .کشور دیدار و گفتگو کرد

https://fa.euronews.com/2019/03/13/iranian-president-hassan-rouhani-meets-with-top-shiite-cleric-ayatollah-sistani-in-iraq
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و یر امور خارجه و مومدجواد قریف،  نارای ا  بی بی سی فارسی، به نقز به گ ارش
 .ایرج مسبدی، سفیر ایران در بغداد نی  رقای روحانی را در این دیدار همراهی کردند
شار گ ارشی در این خصوص، دیدار رقای روحانی با ریت  سه نی  با انت خبرگ اری فران
هللا ستتتیستتتتانی را نخستتتتین مالقاخ این مرجع عالی شتتتیعیان عراق با ی  رئیس 

و تاکید کرده استتت که رقای ستتیستتتانی لیشتتتر ا  مالقاخ با  جمهوری ایران توصتتیف
 .مومود احمدی نژاد، سلف رقای روحانی امتناع کرده بود

در این گ ارش همچنین به نقش ریت هللا سیستانی در اعالم فراخوان عمومی برای 
اشتتاره شتتده  2014مبار ه مردمی با لیبارجویان داعش در خاک این کشتتور در ستتام 

نه تشبیز بسیس مردمی عراق توت عنوان نیروهای حشد شعبی را است که  می
این نیروها که حمایت مالی و تستتتتلیواتی ایران را همراه خود دارند ا   .فراهم کرد

 .انديیرنظامیان مسلح و به خصوص شبه نظامیان شیعی در عراق تشبیز شده
 2003م روابق ایران و عراق لس ا  جنگ هشت ساله و سقوط صدام حسین در سا

به عنوان مهمترین  تا جایی که ایران اکنون  یافت  بز توجهی گستتتتترش  قا به طور 
 .شری  تباری این کشور نفت خی  منطقه به شمار می رود

عراق در طوم جنگ داخلی با لیبارجویان داعش جدا ا  حمایت های هوایی ایا خ 
تاثیر گذا بانی مهم و  ر دولت ایران، متوده، دیگر متود ب رگ دولت عراق ا  لشتتتتتی

سلیمانی بهره  سم  سداران و فرمانده بلند لایه رن قا سپاه لا سپاه قدس  نیروهای 
 .مند بود

 

 هللا سیستانی از بغداد:درخواست آیت

 از شهروندان کرد عراق محافظت کنید

https://fa.euronews.com/2017/10/20/iraqs-top-shiite-cleric-grand-called-on-the-goverbment-to-protect-the-kurdish
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هایی دربارۀ ر ار شتتهروندان اقلیم ر لی انتشتتار گ ارشدگ ارش بی بی ستتی بنابه 
نیروهای دولت مرک ی عراق در رمده است، کردستان عراق در مناطقی که به کنترم 

در اقدامی نادر ریت هللا علی ستتتیستتتتانی، مرجع معروف شتتتیعیان، طی لیامی ا  
  .دولت مرک ی عراق خواست تا ا  حقوق کردهای این کشور موافظت کند

مهر توستتتتق شتتتتیو عبدالمهدی  28های نما  جمعه در این لیام که در جریان خطبه
شیعه در کربالیی، نماینده ریت شد، عالیترین مقام  ستانی در کربال خوانده  سی هللا 

عراق ا  دولت مرک ی خواستتته استتت که با کردهای عراق همان رفتاری را داشتتته 
  باشد که با دیگر شهروندان این کشور دارد

او همچنین ا  رهبران کرد عراق خواستتته استتت که برای حز تنش بوجود رمده میان 
 .دیگر متود شونداربیز و بغداد، با یب

ما ا  دولت »هللا سیستانی گفت: شیو عبدالمهدی کربالیی در  مان قرائت لیام ریت
مرک ی عراق می خواهیم نهایت تالشتتتش را برای موافظت ا  شتتتهروندان کردمان 
انبتتام دهتتد  ا  رنهتتا همتتاننتتد دیگر شتتتتهرونتتدان عراق موتتافظتتت کنتتد تتتا حقوق 

رد نی  می خواهیم با یبدیگر متود شوند تا شان نقض نشود  ما ا  رهبران کاساسی
سی، بر بوران کنونی  سا صوم قانون ا ساس ا با همباری با دولت مرک ی عراق بر ا

 «.يلبه یابند
هللا ستتیستتتانی که بندرخ در مبامع عمومی حاضتتر می شتتود، در میان جمعیت ریت

سیاسی توسق او اکثرا شیعۀ عراق ا  احترام  یادی برخوردار است  مداخله در امور 
 .که کلماتش برای اکثر شیعیان عراق قدرخ قانون را دارد، بسیار اندک است

یام ا  طرف نه در وی همچنین در این ل وا عت ا  برخورد مستتتتل که برای ممان هایی 
 .کرکوک و دیگر مناطا مورد مناقشه تالش کرده اند، قدردانی کرد

ن کردها و دولت مرک ی برگ اری همه لرستتتی استتتتقالم کردستتتتان عراق تنش میا
عراق را بطور قابز توجهی اف ایش داد و ستتتترانبام منبر به حملۀ نیرویهای دولت 

 .خی  کرکوک شدمرک ی با لشتیبانی ایران به استان نفت
هایی که دربارۀ جاببایی اجباری سا مان ملز متود نی  لنبشنبۀ گذشته به گ ارش

ا و موز کار رنها در کرکوک و دیگر هکردها توستتتتق نیروهای عراقی و تخریب خانه
 .مناطا منتشر شده بود، واکنش نشان داد و ابرا  نگرانی کرد

ا  شمام عراق نی  خبر می رسد که ا  رو  لنبشنبه درگیری میان کردها و نیروهای 
های اصلی میان کرکوک و اربیز و بویژه در ن دیبی شهر دولت مرک ی عراق در جاده

 .هز کیلومتری جنوب اربیز واقع است، اف ایش یافته استرلتون کولری که در س
ستهمقاماخ کرد به نیروهای خود در خطوط حمله اف وده شمرگان کرد توان اند اند و لی

کیلومتر لیشتتتروی کرده و برای حفاقت ا  شتتتهر رلتون کولری بار دیگر متود  5حدود 
  ن رمریبا هستندکردهای عراق و دولت مرک ی این کشور، هر دو ا  متودا .شوند
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 مجروح در پی 'برخورد قایق با نهنگ' در ژاپن ۸0

 

تندور در سواحز ژالن لس ا  رن که  نفر ا  سرنشینان ی  قایا تفریوی 80بیش ا  
قایا با ی  شیی شناور برخورد کرد مبروح شدند  کارشناسان بر اساس می ان 
صدمه به این قایا و مشخصاخ سانوه می گویند به احتمام  یاد این قایا با ی  

 نهنگ برخورد کرده است  
 یره سادو به دار رو  شنبه )نهم مارس( در حام حرکت ا  جاین کشتی تندروی باله

 سوی بندر نیگاتا بود که دسار سانوه شد  
اند؛ شیی که گویند تنها متوجه برخورد با ی  شیی سخت شدهناخدا و ملوانان می

 سانتیمتر بروی قسمت عقب کشتی به وجود رورده است  15ترکی به اندا ه 
و مشخصاخ  کی ژالن به نقز ا  کارشناسان دریانوردی گ ارش کرده که نوعاچشببه ان

  دهد سانوه ا  برخورد این کشتی با ی  نهنگ خبر می
در بیانیه شرکت کشتیرانی مال  این قایا هم ضمن عذرخواهی ا  مسافران رمده 

 رسد کشتی ما با ی  موجود دریایی برخورد کرده است ""به نظر می
 مسافر و خدمه در کشتی بودند   121در هنگام سانوه 

کشتی متعلا به شرکت سادو استیم شیپ توانست با ی  با وجود این تصادف، 
   ساعت تاخیر خود را به اسبله برساند

اند نفر ا  مصدومان برای مداواری بیشتر راهی بیمارستان شده 13گارد ساحلی گفته 
 اند هر سند همگی رنها به هوش بوده
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ه هنگام این کشتی مسافربری تندرو مبه  به موتور جت است و دوباله دارد که ب
سرعت گرفتن قایا را ا  سطح رب با  می رورند به رن اجا ه حرکت با سرعتی برابر 

های این قایا هم در جریان سانوه دهند  یبی ا  بامکیلومتر در ساعت را می 80
های گوژلشت و مین  در این فصز سام ا  ها نهنگرسیب دیده است  بنابر گ ارش
 د  کننطریا دریای ژالن مهاجرخ می

 
افزایش تجارت سالح در جهان؛ واردات ایران از جمهوری چک و 

 کره جنوبی
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

المللی صلح استبهلم می ان تبارخ بر اساس رخرین گ ارش انستیتو توقیقاتی بین
تا  2009میالدی نستتتبت به دوره  مانی  2018تا  2014المللی ستتتالح ا  ستتتام بین

درصتتتد اف ایش داشتتتته استتتت  این می ان همچنین در مقایستتته با دوره  7.8، 2013
 .درصد اف ایش نشان می دهد 23، حدود 2008تا  2004 مانی 

شان می دهد که در دوره  ستیتو ن سوی این ان شده ا   شر  نگاهی به رمارهای منت
 .، ایران ا  جمهوری س  و کره جنوبی سالح وارد کرده است2018تا  2014 مانی 
ایا خ متوده  2018تا  2014های ادر کننده ب رگ ستتتالح در جهان بین ستتتاملنس صتتت

اند  در این دوره ایا خ متوده رمریبا، رمریبا، روستتتتیه، فرانستتتته، رلمان و سین بوده
اند  صادراخ سین طور معناداری صادراخ سالح خود را اف ایش دادهفرانسه و رلمان به

 .ا کاهش صادراخ مواجه بوده استاف ایش اندکی نشان می دهد و روسیه ب
لنس وارد کننده ب رگ سالح نی  در دوره مشابه شامز عربستان سعودی، هند، مصر، 

سترالیا و الب ایر بوده ستیتو توقیقاتی بین .اندا ستبهلم به گ ارش ان صلح ا المللی 
درصد اف ایش داشته  87به می ان  2018تا  2009انتقام سالح به خاورمیانه ا  سام 

 .و در مقابز انتقام سالح به دیگر مناطا جهان کاهش یافته است

https://fa.euronews.com/2019/03/11/european-countries-in-top-10-major-arms-exporters-iran-imports-from-southkorea
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درصتتد  99کشتتور صتتادرکننده ستتالح در کز  25های منتشتتر شتتده بر استتاس داده
درصتتد این تستتلیواخ ا   87اند و صتتادراخ عمده ستتالح جهان را در دستتت داشتتته

 .است رمریبای شمالی و ارولا به دیگر نقاط جهان صادر شده
در ارتباط با عراق و ستتتوریه، دو کشتتتوری که با جنگ داخلی مواجه هستتتتند، رمار 

، عراق در جایگاه هشتمین 2018تا  2014منتشر شده نشان می دهد که حدفاصز 
 .وارد کننده جهانی سالح و سوریه در جایگاه شصتم ایستاده است

رمریبا و روسیه به  هایی که به عراق صادر شده ا  سوی ایا خ متودهعمده سالح
شان می دهد که در دوره  مانی  ست  این رمارها ن شده ا  2009این کشور فروخته 

درصد اف ایش یافته است  این در حالیست که  139صادراخ سالح به عراق  2018تا 
 .درصد کاهش داشته است 87در دوره  مانی مشابه، صادراخ تسلیواخ به سوریه 

 

 جهان تیره و تار خواهد شدبانک جهانی؛ افق اقتصاد 

گوید روند رشد اقتصاد جهانی در دو سام رینده رهسته خواهد شد  بان  جهانی می
های مالیاتی منتس ا   یوه شدن تاثیر بخشودگیبینی به کمرنگبخشی ا  این لیش

گیری دونالد ترامپ نسبت داده شده که رشد اقتصادی رمریبا را هم به طور سشم
بان  جهانی در گ ارش سا نه جدید خود رکود در رشد اقتصادی  .دکاهش خواهد دا
بینی کرده و گفته ابرهای خاکستری افا رینده را لیش 2020و  2019جهان طی سام 
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بنابر این گ ارش رشد اقتصادی طی سام جاری و سام  .اقتصاد را فرا خواهند گرفت
 .خواهد بود 2.9یا  2.8( رقمی حدود 2020رینده )

 
البته در این گ ارش اخبار خوبی هم مورد اشاره گرفته است ا  جمله "رکورد ررام" که 

ا  نظر اقتصاددانان ا  
های سام گذشته میانه

( ريا  2018میالدی )
شده و با روندی منظم 
و تدریبی ادامه داشته 

ها بینیاین لیش .است
اکثرا متوجه کشورهای 
متموم به ویژه 
رمریباست که همچنان 
اقتصاد رن با سرعت در 
حام گسترش است و ا  
تر این نظر شتابی سریع

  .ا  اقتصاد حو ه یورو و یا ژالن دارد
ها که بینی کرده است اقتصاد رمریبا با افوم اثراخ کاهش مالیاخبان  جهانی لیش

کم نامد، کمجمهوری خود میدونالد ترامپ رن را دستاورد ب رگ سام اوم ریاست
رشد اقتصادی  2021رشد اقتصادی خواهد بود به طوری که در سام شاهد کاهش 
درصد کاهش لیدا خواهد کرد  این در حالی است که سام گذشته  1.6این کشور به 

وجود این، بان  جهانی "رکود بود  با درصدی  2.9ا شاهد رشد اقتصادی ( رمریب2018)
ا و یا سایر اقتصادهای ب رگ روی داد را برای رمریب 2008اقتصادی" نظیر رنچه در سام 

بینی نبرده است اما برخی ا  اقتصاددانان در داخز رمریبا ا  احتمام وقوع جهان لیش
 .گویندسخن می 2020ی  بوران و رکود عمیا اقتصادی دیگر در سام 

موضوع خروج بریتانیا ا  اتوادیه ارولا هم در گ ارش جدید بان  جهانی مورد توجه قرار 
 .گرفته است

بینی شده سنانچه فرریند خروج بریتانیا ا  اتوادیه ارولا بدون توافا در گ ارش لیش
میان طرفین و به ی  باره صورخ گیرد، تبعاخ رن به طور مستقیم بروی اقتصاد بریتانیا 

گیر ارولای شرقی و و مودوده یورو اثر منفی خواهد گذاشت و لیامدهای رن دامن
  این دو يوم اقتصادی هستند هم خواهد شد رمریبای شمالی که شرکای اصلی
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 گزارش ویژه:

 :اشاره

جایگاه صنایع خودروسا ی در اقتصادی يیرقابز تصور  گ ارش ویژه این شماره را با توجه به اهمیت

ایران ا  ی  سو، دگرگونی درخور توجهی که در تغییر مالبیت صنایع خودروسا ی در سطح جهان 

ارولا ا   2019بهترین ماشین سام گ ارش درلی را که در  مینه رگاهی ا  ایباد شده ا  سوی دیگر، 

به عنوان گ ارش ویژه این شماره خالی ا  فایده سوی بی بی سی فارسی تهیه و ارائه شده است 

 نباشد 

 داروپا معرفی ش ۲0۱۹بهترین ماشین سال 

 

 بهترین خودرو اروپا

، به عنوان بهترین ماشین سام ارولا (I-Pace) لیس-اولین مدم البتریبی جگوار، ری

 .انتخاب شد
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رقابت  A110 بلند کوس  کارخانه انگلیسی برای کسب این عنوان با رلپینشاسی

گیری امتیا ی برابر داشتند و داوران بسیار ن دیبی داشت  دو ماشین در دور اوم رای

 .گیری کنندناگ یر شدند برای انتخاب برنده دوباره رای

سام است ا  سوی هفت مبله خودروی ارولایی  55جای ه بهترین خودروی سام، 

نگار خودرو ا  حدود شود و هرسام بهترین ماشین با رای شصت رو نامهاعطا می

 .شودبیست کشور ارولایی انتخاب می

به  (Ceed) و کیا سید 508، لژو A امسام هفت ماشین ا  جمله مرسدس بن  کالس

 .یافته بودند مرحله نهایی راه

 
 هفت ماشین به مرحله نهایی انتخاب بهترین خودروی سام راه یافته بودند

شود  این افتخار با شرایق بد مالی جگوار اولین بار است که در این رقابت برنده می

لندروور سام گذشته میالدی را با ضرری هنگفت -کارخانه هم مان شده است  جگوار

 .ناگ یر به اخراج کارمندانش شدلشت سر گذاشت و 

های ایرکراس رتبه C5 ، فورد فوکوس و سیتروئنA110 لیس و رلپین-لس ا  جگوار ری

 .سوم و سهارم را کسب کردند
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 راه حل صفر

م دا برای گرفتن سهم بیشتر 

های ا  با ار لرسود ماشین

بلند ی  مدم جدید به شاسی

 .موصو خ خود اضافه کرد

کارخانه بلند جدید شاسی

ژالنی ا  نظر قاهری و فنی با 

مشترک  3نسز جدید م دا 

 است  این ماشین فاصله بین

 نام مدم جدید م دا خبرسا  شد                                                        

کند و به گفته م دا ترکیبی ا  را لر می CX-5 و مدم ب رگتر CX-3 بلند کوس شاسی 

 .کندتر را به خریدار ارائه میتر و جای بار مدم ب رگبودن مدم کوس وجور جمع

و اشبودا کاروک، طبیعی بود که م دا بخواهد  3008با استقبام خوب خریداران ا  لژو 

ماشینی در این کالس به با ار عرضه کند، اما نام ماشین رمدن م دای جدید را بیشتر 

 .خبرسا  کرد

باشد، اما م دا  CX-4 رفت نام رندر خانواده م دا، انتظار میبا توجه به جایگاه ماشین 

خواستند فروشد و مدیران شرکت نمیبلند با همین نام در با ار سین میی  شاسی

برای حز این مشبز م دا با اضافه کردن  .این دو مدم با یبدیگر اشتباه گرفته شوند

ا در توجیه این تصمیم مدیران م د .نامیده است CX-30 ی  صفر، مدم جدیدش را

گویند که استفاده ا  اعداد دو رقمی در شرکت سابقه دارد و حتی ممبن است می

با این حام بسیاری معتقدند این نام  .گذاری شودهای دیگری نی  با این شیوه ناممدم

تر م دا، این صفر در بلند کوس برای شاسی CX-2 موقتی است و با استفاده ا  نام

ش مارک  یرو در کمتر ا  لنس دقیقه شارژ های لیهباتری .خواهد شدرینده حذف 

  شودمی

 باتری انقالبی

نمایشگاه ژنو به طور سنتی فرصتی برای خودروسا ان کوس  لوکس ارولایی فراهم 

 .قیمت خود را به نمایش بگذارندهای سفارشی گرانکند تا ماشینمی
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در صنعت خودرو  یاد است  اگرسه استفاده های مشهور فاصله این خودروسا ان با نام

ها هموارتر کرده و باعث ا  قوای مورکه البتریبی مسیر رقابت را برای این کارخانه

 .تر شودرور ن دی شده شتاب و قدرخ موصو تشان به رقبای نام

ای معرفی کرده که ممبن است روری تا هرلمانی فن-اما ی  شرکت کوس  سویسی

وارد ره صد ساله را ی  شبه طی کرده و در تولید ودروسا  تا هباعث شود این خ

 .خودروهای البتریبی توولی ب رگ ایباد کند

هایی گوید ماشینش باتریداد، میکه اولین موصوم خود را در ژنو نمایش می لیی

 500تواند تا شود و با هر بار شارژ ماشین میدارد که در کمتر ا  لنس دقیقه شارژ می

  .تر حرکت کندکیلوم

 .واگن تاسیس کرده استاین کارخانه را رنتون لییمش، لسر مدیر سابا گروه فولبس

های لیشین رستون مارک  یرو ی  کوله اسپرخ دو نفره است که به یبی ا  مدم

 .مارتین بسیار شبیه است

رستون مارتین لارسام حقوق معنوی 

مدم ونبوییش خود را به ی  خریدار 

و شباهت دو خودرو  ناشناس فروخت

به این شایعه دامن  ده که این خریدار 

 .ناشناس لییمش بوده است

کنگ های ماشین در هنگباتری

گوید ساخته شده است  لییمش می

ها هنگام شارژ گرمای این باتری

کند و برخالف کمتری تولید می

شین کمتر ا  شود  در نتیبه و ن ماهای موجود در با ار، تنها با هوا خن  میباتری

 .دیگر خودروهای البتریبی خواهد بود و عملبرد فنی ماشین بهتر است

اش را سه سام لیش با همباری رئا راجچیچ، طراح خودروی ساله کارخانه 40لییمش 

گوید عالوه بر این خودروی اسپرخ، ی  سویسی تاسیس کرده است  لییمش می

امه تولید دارد و اولین موصولش را بلند را هم در برنماشین سهار نفره و ی  شاسی

 .تا سه سام دیگر به با ار عرضه خواهد کرد
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در واکنش به رونمایی این ماشین، وولفگانگ لورشه، ب رگترین عمو خانواده لورشه 

های لورشه و لییمش هیچ دخالتی در این شرکت ندارند  این دو اعالم کرد خانواده

 .واگن هستندخودروسا ی فولبسدار گروه ترین سهامخانواده ب رگ

 ۱۸0حداکثر سرعت 

ولوو اعالم کرده است برای کاهش تلفاخ ناشی ا  تصادف، حداکثر سرعت 

 .کیلومتر در ساعت مودود خواهد کرد 180موصو تش را به 

است  2020اندا  این تصمیم بخشی ا  برنامه گسترده کارخانه سوئدی به نام سشم

که دوا ده سام لیش ريا  شد و هدفش به صفر رساندن تلفاخ سرنشینان ولوو تا 

 .است 2020سام 

مدیر  هاکان ساموئلسون،

ولوو، بدون ارائه رمار اعالم 

کرده که تلفاخ سرنشینان 

های ولوو ا  ريا  این ماشین

برنامه کاهش یافته اما برای 

رسیدن به هدف باید بر رفتار 

اهای انسانی راننده و خط

 .بیشتر تمرک  کرد

ولوو عالوه بر مودود کردن 

سرعت، سیستمی طراحی 

کند و در صورخ مست بودن یا کرده که با دوربین می ان هشیاری راننده را ار یابی می

 .کندهشیار نبودن راننده، ا  حرکت ماشین جلوگیری می

را در مناطقی ولوو همچنین در حام کار بر روی سیستمی است که سرعت ماشین 

  خاص مثز اطراف مدارس مودود کند

 

 


