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 سخن ماه:
 
 

 خواب خرگوشی

 و

 بیشتر صادرات روز مشکالت هر            

شهور، به طوربنا صول و به م سی به معنای  کلی برپایه ا سیا صاد  صاد، به ویژه اقت مبانی علم اقت

دانش اداره اموراقتصااادی جامعه های اننااانی، کمتر هامعه یی را می توان یافت که بی توجه به 

ارزش افزوده ایجاد شااوه  خوماک همراه با صااادراک کاو و ای نناابی تولیو ومزیت ه بهره گیری از

توسااعه ی اقتصااادی  توسااعه ی اقتصااادی به طور اعم و مناایر رشااو و مربوط، تواننااته باشااو در

 باشو.  گام برداشته متعادل به طور اخص 

شوه که منظور  فرآینو عنوان بنا براین، با پذیرش اصل مورد اشاره روشن است که هوف نهایی از

اد فرصااات های جای از خوماک همراه با ارزش افزوده مربوط می باشاااو، صااارف نظر صاااادراک کاو و

صادی و منابع  مالیاتی جویو، جز شغلی و سعه ی متعادل اقت شو و تو ست یابی به ر نهایت  در د

سازی رفاه عمومی نینت. واقعیتی که نیل به آن جز ست با گزینش و فراهم  و  راتژیبه کارگیری ا

مردم در هرفه امکان پذیر  مشارکت با درتنها کارآ، آن هم  ویژه و سنجیوه، سیاست های کاربردی

 نمی باشو .

مجالس، اعم از خصوصی و  مرور کارکرد اقتصادی و به ویژه بحث و گفت و گوهای رایج در محافل و

 خصصی  و بحث و گفت وبیشتر نشنت های هتا  ت کلیه اما در وچک،  اگر نه درک دولتی، بزرگ و

بازگو کننوه آن اساات که گویی به وخوابی  ازآنها آگاه اساات،گوهای اقتصااادی تا جایی که نگارنوه 

را نمی بینیم، بلکه به  جای ریشااه  با چشاامان بازنه تنها واقعیت ها شااوه ایم و خرگوشاایو دچار

ی یا طرح ئگاه بذله گو تمجیو از یک دیگر و تعریف و افزون برهمواره یابی واقعی کاسااااتی ها، 

شور صادی ک صی، بی آنکه کارگزاران اداره امور افت شخ نائل  شیم، بی توجه مود  و یار را م به با

وقت  که چنوان مشکل هم نینت مشکالک هاکم بر اقتصاد کشور ضرورک ریشه یابی منائل و

 و، غافل ازگمراه کننوه سوق می دهن خطا و گاه آنان را در منیری ناراست، .، ونوکشی می کن

موام در بی راهه  آن هم از بیراهه و آنکه بنا به ضااارل الم لی کهن  وبار کج به منزل نمی رساااوو

 در کخوما براساااای قیمت های واقعی کاو و درهالی که متوسااار درآمو خانوار .نوگام برمی دار

 یک سوم هزینه دست باو گوناگون،پنهان  و گرفتن یارانه های پرداختی آشکار نظر بوون در اختیار،

 دادایران اعالم می کنو که :درآمو خانوارهای شهری جوال هزینه ها را  خانوار می باشو مرکز آمار

 . .و..
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 مگر نه این اساااات که تهیه واما پیاموهای مخرل تحریم ها،  و آثار به هر روی با آگاهی کامل از

صالح برخی مواد قانون برنامه  صویب قانون ا سعه و رهچت نمودهای مربوط به اجرای آن جز هارم تو

شت صادی متمرکز اه  باذعان به گزینش ا ضرورک گذ و نظام اقت ستوری دولتی و  صاد آزاد یا  رد به اقت

 آن به چه معنا می باشو. اجرای دنبال کردن و اقتصاد بازار نبوده است. پس این بی توجهی به

 بودجه، وزارک  دارائی و ساااازمان برنامه و، قتصاااادی کشاااور و در رای آنهاامور اآیا کارگزاران اداره 

افزایش کم و  نمی داننو که به جای بهبود تولیو و امور اقتصااااد ی و بانک مرکزی نمی دانناااتنو و

پیش، تنها برای موتی  روز بیش از افزایش نقوینگی به میزان هر کیف صادراک ، با چاپ اسکنای و

،  تنها ها با پرداخت آشااکار و پنهان یارانه گی رانعی ایجاد شااوه زنوصااکوتاه می توان اسااتانوارد ت

به فقر به هر روی  که  تاری  تاه هفظ کرد، رف به  و فراگیر برای موتی کو  واهونیز منجر خهمه جان

 شو.

که کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور  است باور براین بخش خصوصی چنانچهاینکه  پایان سخن 

هتا  در هو اقل  ،د کشور را  نه آن چنان که شاینته استتصاقنمی داننتنو یا نمی تواننتنو ا

ست انور کار تولیو و تجارک، وپس نیز مویریت کننو،  صی  د صو موعی، بی آنکه بوانو  چرا بخش خ

نه تنها  ، وکه اقتصاد زیر مجموعه ی سیاست است، موعی است که اقتصاد تعیین کننوه است 

اقتصاد فقرآور و فناد برانگیز  رهنمودهای گذرا نون وبه عنوان مشاور سه قوه از اجرای درست قا

ست،  صاد آزاد طفره رفته ا ست  درون خود دولت را درنماینوگان بلکه دولتی به اقت که هفظ کرده ا

صادراک ن وه ش سبب نیز را  افزایش هزینه تولیوخود ، بلکه گردیوهنه تنها موجب رفع موانع فراراه 

 است 

 روز بیش از پیش خود تنااهیالتی هردرخواساات های طلبی   چرا بخش خصااوصاای دساات ازفزون

سما خریو پول ملی مره نقوینگی و کاهش قورک اعالم نمی کنو که با افزایش روز برنمی دارد و  ر

روز بیش از پیش نمی  مشااکالک اداری هر منااائل و صااادراک و مره هزینه تولیو و، با افزایش روز

 ک را بهبود بخشیو.ف تولیو و توسعه صادرایک توان ، کم و

* * * 

 اخبار کوتاه اتاق ها

 کوتاه اقتصادی ایران و جهان  اخبار

 :انگلیس کوتاه اتاق ایران و اخبار
 

 انگلیس هیاک مویره اتاق ایران وبرگزاری جلنه های ماهانه 

انگلیس  معادن ایران و صاانایع و جلنااه هیاک مویره اتاق بازرگانی وو هشااتمین  هشااتاد یکصااو و

با هضور کلیه اعضاء در دفتر دبیرخانه اتاق تشکیل و 51/50/8931سه شنبه   روز 81عت سارای 

بق طبعو از مبادله اخبار اقتصااادی کشااور به ویژه در ارتباط با انگلیس برگزار گردیو. در این جلنااه 
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با تکیه بر  72/50/8931جلنه نخنت برنامه های جاری ازجمله دیوار آزاد اعضاء در تاریخ  دستور

امور گردشگری فیمابین، سفر هیاک سرمایه گذاری اتاق به لنون برای دیوار با اعضاء اتاق انگلیس 

و ایران و شاارکت های انگلیناای موعو توساار دپارتمان بازرگانی بین المللی انگلیس، مالقاک با 

 ره وسفیر، شرکت در شام ساونه اتاق در مجلس عوام و بازدیو از یک یا چنو مرکز اقتصادی، مذاک

 تبادل نظر گردیو. 

در پایان مقرر گردیو منااا له ثبت صاااورتجلناااه هیاک مویره مورد پیگیری قرار گیرد. جلناااه رای 

 پایان پذیرفت. 82:55ساعت 

 

 برگزاری جلنه های ماهانه کمینیون های تخصصی اتاق

 جلنه ماهانه کمینیون بازرگانی، صنعت های نوین:آوریكمیسیون بازرگانی، صنعت و فن

با هضور آقایان علیرضا مناقبی،  50/50/31روز دوشنبه  80:55و فن آوری های نوین رأی ساعت 

ان، امیرهنین پژوهی، محمود توتونچی علیرضا هشترودی، کاظم اسوی کیا، علی همزه نژاد،

 اصفهانی، محمورضی سیوسیو

سعیو ضرابیان، و مهوی رضائی 

من ول امور کمینیون ها در 

اق تشکیل و محل دبیرخانه ات

  برگزار گردیو.

جلنه، اخبار  ابتوا، طبق دستور

اقتصادی در زمینه بازرگانی، 

صنعت و فن آوری های نوین به 

ویژه در ارتباط با انگلیس مبادله 

شو، سپس هریک از اعضاء اخبار 

 هوزه کاری خود را ارائه کردنو.

ب آقای امیرهنین پژوهی، نای

اسی  بازرگانی خارجی کشور را که هنب تصمیم کمینیون گزارش کارشنکمینیون،  رئیس و دبیر

و تائی خوماک کارشناسی خارج از اتاق و مرک ایران وگمنتشره توسر  در تیرماه با بهره گیری از آمار

شو گزارشی اختصاصی در زمینه  دبیرخانه تهیه شوه بود ارائه داد .بعو از بحث و گفت و گو مقرر

اظهار نظر قرار گیرد  س تهیه و در جلنه آتی کمینیون مورد بحث وبازرگانی خارجی ایران و انگلی

.  

مطرح و پیشنهادهایی  سپس منائل و مشکالک موجود و پیش رو در بخش بازرگانی خارجی کشور

 به شرح درپی عنوان شو.
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 و سومین گرد همای آزاد اعضاء به کمینیون صنایع، معادن و بازرگانی اختصاص داده شود-8

 شود. ی از میان یکی از دست انور کاران مجرل واگذاراصلسخنران 

اعضای کمینیون نقطه نظراک خود را درباره تصمیم مورد اشاره به دبیر کمینیون رسماُ اعالم -7

 فت.یاپایان  81:55جلنه ساعت  کننو.

روز  80:55سیزدهمین جلنه ماهانه کمینیون غذا و دارو رأی ساعت  كمیسیون غذا و دارو :

، با هضور خانم ها مژده رضانیا و پگاه انتظار و آقایان علیرضا مناقبی، میرعلی 50/50/8931وشنبه 

دواچی، محمود توتونچیان، محمو معماری، هنن محموزاده، محموعلی موثقی و ، مهوی رضائی، 

من ول امور کمینیون ها در 

محل دبیرخانه اتاق تشکیل و 

  برگزار گردیو.

 بر اسای دستور جلنه، نخنت

زمینه تولیو و  اخبار اقتصادی در

مشکالک و  تجارک و منائل و

مزیت های ننبی بخش غذا و 

 مبادله شو.  کشور دارو در

سپس بنا به پیشنهاد خواسته 

جویو بخش بازرگانی  شو از مویر

ر بین الملل سفارک انگلیس د

 تهران برای هضور در جلنه آینوه

 ایان پذیرفت.پ 80:55جلنه رأی ساعت  .شودکمینیون دعوک 

جلنه ماهانه کمینیون برنامه  :مه ریزی شهری، گردشگری و ساختمانكمیسیون برنا

ریزی شهری، گردشگری و 

ساختمان در تاریخ سه شنبه 

، با 80:55ساعت  70/50/8931

هضور خانم ها زهرا نقوی و 

سودا نژادی و آقایان دکتر علی 

غمخوار، علی اکبر خوابخشی، 

مردان محمورضا سرموی، علی

شیبانی، رامین طاعتی و مهوی 

رضائی من ول برگزاری 

کمینیون ها در محل دبیرخانه 

 اتاق تشکیل و برگزار گردیو. 

در این جلنه نخنت اخبار 

  صادی در هوزه گردشگری مبادله شو.اقت
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در محل اتاق تهران برگزار  72/50/31گردهمایی آزاد اعضا که در تاریخ سپس درباره سخنرانی در

 هو شو، گفت و گو و هماهنگی شو.خوا

این نمایشگاه  می شود اشاره شو. در لنون برگزار در که در ماه نوامبر WTMبه نمایشگاه  سپس

متر مربع برای کشور ایران در  1/879شو، فضایی به وسعت  ماه نوامبر برگزار خواهو 0تا  0که از 

غرفه در این فضا اعالم آمادگی کرده شرکت ایرانی برای اجاره  87نظر گرفته شوه است، و هوود 

 انو.

، نظیر اینکه ایل فرهنگی مرتبر با گردشگری بود، منجلنه مطرح شواز جمله مواردی که در این 

از برخی هناسیت های مردم برخی مناطق ننبت  گردشگران خارجی بازدیو کننوه از ایران، بایو

 رفتار نماینو که موجب ناراهتی مردم نشونو.گونه ای به کارهایی نظیر عکس گرفتن آگاه شونو و به 

 پایان یافت. 81:55جلنه در ساعت 

سی و پنجمین جلنه ماهانه کمینیون نفت، گاز و  كمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی:

در محل دبیرخانه اتاق ایران و انگلیس با شرکت  98/51/8931یکشنبه   81ساعت  پتروشیمی

آقایان محمورضا سرموی، 

 میرمعینی، خواقلی عطاء هللا

هاجی هنینلو، محموهنن 

ور، اهموی، علی اکبر دیوه

خوابخشی، مهوی نوروزی، و 

مهوی رضائی من ول امور 

زار برگ کمینیون ها، تشکیل و

  گردیو.

 این جلنه ابتوا هاضرین در در

جلنه به تبادل آخرین 

اطالعاک درباره نفت و گاز و 

پتروشیمی و پروژه های فعال 

ش پرداختنو. شرکت کننوگان نظراک و تجربیاک خود را در مورد گذر از شرایر تحریم ها با در این بخ

 ذکر م ال های عملی به اشتراک گذاشتنو. 

اعضای کمینیون همچنین در مورد تحووک اخیر منطقه علی الخصوص هادثه آرامکو بحث و تبادل 

 های آن ابراز نگرانی کردنو. نظر کردنو و همگی از امکان تشویو اوضاع در منطقه و پیامو

در پایان  دکتر امینی با هضور در جلنه در مورد جزئیاک سفر هیاک ایرانی به کشور انگلنتان و 

اعالم فهرست اعضاءهیاک با ذکر دامنه فعالیت آنها به دپارتمان تجارک بین المللی بریتانیا از طریق 

همکاری، برای هضور در جلنه دیوار بخش بازرگانی سفارک جهت دعوک از شرکت های مایل به 

 وقرارش ضمناُ  اعضاء دو اتاق در روز دوشنبه بعو از ضهر به تفصیل دراین مورد بیانافی ایراد کردنو.

 پایان یافت. 81:55جلنه ساعت. چهارم گردهمایی اعضاء به این کمینیون اختصاص داده شود دور
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 برگزاری گردهمائی آزاد اعضاء

ء در همائی آزاد اعضاگرد

نیمه دوم سال جاری 

دراجرای برنامه اجرایی اتاق 

مصول مجمع عمومی عادی 

،ویژه کمینیون برنامه اتاق

ریزی شهری ،گردشگری 

وساختمان ،با تکیه بر مزایای 

صیل توسعه درتحگردشگری 

اقتصادی، با دعوک ی متعادل 

ویژه ، های  ومهماناعضاء 

 72 چهارشنبهبعوازظهر

گردهمائی شهریور 

 با هضور تعوادداشاره مور

اتاق تهران تشکیل تورگردانان کشور در سالن طبقه اول انجمن هیاک مویره و  ازاعضاء اتاقزیادی 

 و. گردیوبر گزار 

 با وموعوین هاضر درجلنه  به دکتر امینی  توسر خوش آمو گوئیادای  پس ازگردهمایی  این در

ن موعو وعضو کمینیون مورد اشاره ضمن غمخوار سخنرا دکتر کوتاهی به صنعت تورینم، اشاره

یل بیاناتی جامع ، هرچنو کوتاه درباره تشرح جایگاه گردشگری در توسعه ی اقتصادی کشور به تفص

 صنعت گردشگری درجهان و

سهم آن در اقتصاد جهانی با 

اشاره به سهم هریک از 

کشورها در این فرآینو. در پایان 

به برخی پرسش ها در زمینه 

شکالک گردشگری منائل و م

در ایران پاسخ داده شو سپس 

مهمانان برای دیوار رو در رو و 

پذیرایی از خود به سالن 

پذیرایی هوایت شونو. 

مهمانان پس از دیوار رو در رو 

با یکویگر و پذیرایی از یکویگر 

 81:55کمی قبل از ساعت 

 جلنه را ترک کردنو. 
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 همکاران ایشاندیدار با رئیس جدید اداره سوم غرب اروپا و 

، دکتر امینی با هضور در دفتر ریاست اداره سوم غرل اروپا 85/51/8931یکشنبه پیش از ظهر روز 

و همکاران ایشان آقایان رسولی، من ول میز  سوم غرل اروپا ، رئیس ادارههجت هللا فقانی با آقای

درباره منائل و  به تفصیلمنائل فیمابین س و انوری جانشین ایشان، دیوار، ضمن طرح انگلی

مشکالک صوور ویزا برای بازرگانان انگلینی عضو اتاق انگلیس و ایران بحث و گفتگو و توافق شو 

به منظور هماهنگ سازی صوور ویزا برای اعضاء دو اتاق از هیچگونه اقوامی کوتاهی نشود. دیوار 

 بازرگانی بریتانیا و ایران پس از طرح کلیه منائل با امیو به رفع مشکل صوور ویزا برای اعضاء اتاق

 پس از یک ساعت و انوی مذاکره پایان پذیرفت.
  

 نکوتاه اقتصادی ایرا اخبار
 

یش از چهار برابر شده استنقدینگی در دولت روحانی ب  

 
بر پایه اعالم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، هجم نقوینگی کشور، از ابتوای روی کار آمون 

 تا خرداد ماه امنال بیش از چهار برابر شوه است. 8937مرداد سال دولت هنن روهانی، در 

بر پایه برآوردهای بانک مرکزی در هال هاضر هجم نقوینگی در کشور نزدیک به دو میلیون میلیارد 

برابر شوه  71سال گذشته،  80تومان است. بر اسای آماری دیگر، هجم نقوینگی در ایران در 

است و « پول شبه»اشو که بخش عموه نقوینگی کشور به صورک وزم به یادآوری می ب است.
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اد اقتص یمبان به هکم اصول و ردم نینت.های موجود در دست مالزاما دربرگیرنوه اسکنای

 اعتمادیشود بلکه نشان دهنوه بیسیاسی ، افزایش نقوینگی نه تنها موجب افزایش تورم می

  .ه تبع آن رکود اقتصادی استبه قورک خریو پول و کاهش تولیو و ب بازار،
o  

دسازرۀ مصنوعی مییزجقرارگاه خاتم األنبیا، در کیش 59  

سازدقرارگاه خاتم األنبیا، در کیش جزیرۀ مصنوعی می ISNA 
 

 ٨اوت/ ٠٣پاه پاسداران جمهوری اسالمی ایران، روز جمعه قرارگاه خاتم األنبیاء س

شهریور، تفاهمنامه ای را با سازمان منطقۀ آزاد کیش برای احداث یک جزیرۀ مصنوعی 

 .هزار متر مربعی در این منطقۀ آزاد به امضا رساند ٠٣٣

الی همزمان با هفتۀ دولت و در جریان نشنتی مشترک با هضور ومرتضی بانکو دبیر شورای ع

مناطق آزاد، این تفاهمنامه در جهت همکاری میان وغالمحنین مظفریو مویرعامل سازمان منطقۀ 

 .آزاد کیش و وسعیو محموو فرمانوۀ قرارگاه سازنوگی خاتم األنبیا به امضا رسیوه است

در مراسم امضای این تفاهمنامه گفته شوه است که از این جزیرۀ مصنوعی برای امور تفریحی و 

 .ی استفاده خواهو شومنکون

http://fa.rfi.fr/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%80-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%AF-20190830/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
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تجاری کیش و اهواث جزیرۀ  تکمیل مطالعاک و اجرای پروژۀ عملیاک ویروبی هوضچۀ شرقی بنور

، از جمله مفادی است که در این تفاهمنامه به امضای دو (EPC) مصنوعی به صورک طرح وساخت

 .طرف رسیوه است

با توجه به »ن تفاهمنامه گفت: غالمحنین مظفری مویرعامل سازمان منطقۀ آزاد کیش، دربارۀ ای

اینکه جزیرۀ کیش میزبان طرح هایی بزرگ و در سطح ملی است، کیفیت انجام طرح برای سازمان 

منطقۀ آزاد کیش هائز اهمیت است. به همین دلیل، سازمان منطقۀ آزاد کیش سعی دارد با بهره 

ۀ رشو و توسعۀ کیش و گیری از ظرفیت شرکت های مطرح داخلی، گام هایی اساسی را در زمین

 .«عملی نمودن مأموریت های این سازمان بردارد

با اجرایی شون این تفاهمنامه، سازمان منطقۀ آزاد کیش صاهب جزیره ای مصنوعی »وی افزود: 

گرفته  منکونی در نظر هزار متر مربع می شود که برای آن کاربرد های تفریحی و ٠55به ابعاد 

 .«شوه است

نبیاء سپاه پاسواران، از بزرگترین نهادهای پیمانکاری در ایران است و هضور وسیعی قرارگاه خاتم األ

 .وزۀ صنعت نفت و گاز داردهدر اقتصاد این کشور به ویژه در 

 .اماراک متحوۀ عربی، قطر، عمان و بحرین، پیش از این در خلیج فاری جزایر مصنوعی ساخته انو

 

د به ایران را نیز متوقف کردهای آمریکا صادرات زردچوبۀ هنمجازات  

 
شودهائی است که در هنو تولیو و مصرف شوه و به کشورهای دیگر صادر میزردچوبه، از مهمترین ادویه  
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های ایاوک متحو آمریکا علیه اک هنو به ایران، به سبب مجازاکجزردچوبه و دیگر ادویه صادراک 

گفتۀ صاهبان ه در هنو، ب کننوگان انواع ادویهوه سال جاری متوقف شوه است. تولیایران، از ماه م

ه شش ماهۀ پذیرفته شو صنایع غذائی این کشور، تا پایان ماه آوریل گذشته با استفاده از معافیت

 ها، ناگزیر ازاز سوی واشینگتن صادراک خود به ایران را دنبال کردنو و با پایان دادن به این معافیت

 .بازمانونوصوور هر کاوئی به این کشور 

صادراک زردچوبه و دیگر ادویه جاک هنو به ایران، پس از یک دوره افزایش شویو وارداک متوقف شوه 

دورۀ پیش از ماه مه سال  های آمریکا دررسو که چشم انواز برقراری تحریماست. چنین به نظر می

 ه است. جاری، وارد کننوگان ادویه از هنو را به خریو بیش از میزان گذشته واداشت

تُن بوده  89555های گذشته در هالیکه میانگین وارداک ساونۀ زردچوبه از هنو به ایران در سال

تُن زردچوبه از هنو وارد کرده  875555ماه پیش از مه سال جاری  81است، این کشور تنها در 

 .است

 صادراک زردچوبه ، هنو با توقف«صنایع غذائی آسیا»بگفتۀ آجای تهیلیانی، یکی از مویران ارشو 

به ایران، یکی از مهمترین مشتریان خود را از دست داده است. ایران، پس از آمریکا، ژاپن و 

 انگلنتان، چهارمین واردکننوۀ زردچوبه از این کشور است. 

ممنوعیت استفاده از دور نیز در داد »گویو می« دیپکمال»دیپاک مزومور، رئیس موسنۀ صادراک 

 .«در این زمینه اثر گذاشته استو ستو با ایران 

با این هال، توقف صادراک به ایران بر اقتصاد زردچوبه در هنو بی اثر خواهو بود زیرا آمار انجمن ادویۀ 

درصو  72به میزان  7581ماهۀ آخر سال  3دهو که صادراک زردچوبه این کشور در هنو نشان می

درصو رشو همراه  85های اخیر همواره با سال افزایش داشته و تقاضای کلی این ادویه در جهان در

 بوده است. 

از جمله دویل این افزایش، گرایش فزاینوه به داروهای گیاهی و طبیعی در جهان و خواص فراوان و 

 .شودگوناگونی است که به زردچوبه ننبت داده می

این کشور ساونه هنو نخنتین تولیو کننوه، مصرف کننوه و صادر کننوۀ زردچوبه در جهان است. 

درصو آن در  35کنو که یک میلیون و پانصو هزار تا یک میلیون و هفتصو هزار تُن زردچوبه تولیو می

شود. اهمیت این ادویه در هنر و صنعت آشپزی و تغذیه در این کشور چنان داخل کشور مصرف می

 .شودنیز یاد می« زعفران هنو»است که از آن با عنوان 

های آمریکا ه مه سال جاری وارداک نفت خود از ایران را به سبب برقراری مجازاککشور هنو از ما

بینی شوه برای سرمایه گذاری در توسعۀ بنور چابهار را کاهش داد. با متوقف کرد و بودجۀ پیش

این هال ایران برای تنهیل داد و ستو میان دو کشور و جلب جهانگردان هنوی، تصمیم گرفت به 

کشور روادیو یک ساله برای رفت و آمو متعود اعطاء کنو. تهران دورۀ اقامت  شهرونوان این

 .دهوروز افزایش می 35به  95جهانگردان هنوی در کشور را نیز از 
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 کوتاه اقتصادی جهان اخبار
 

 ارزش پوند پس از اعالم طرح تعلیق پارلمان بریتانیا افت کرد
 

یا طرح خود برای تان لت بری که دو نو در برابر دیگر  پس از آن  مان را اعالم کرد، ارزش پو پارل تعلیق 

 .ارزهای جهان پایین آمو

شااود که اهزال مخالف با تعلیق پارلمان زمان وزم را نواشااته باشاانو تا با تصااویب قانون تصااور می

 .جلوی خروج بوون توافق از اتحادیه اروپا را بگیرد

ای جهانی بیش از نیم درصااو پایین آمو و هر پونو به بهای هر پونو بریتانیا روز چهارشاانبه در بازاره

 .دور آمریکا رسیو 8/77یورو و  8/8

 .پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ارزش پونو رونوی عموما نزولی داشته استاز زمان همه

عظیم به ارزهای خارجی به جز پونو اساات و ضااعیف شااون پونو به معنی باو رفتن درآموهایشااان 

 .است

شاخص  شتر می 715اما  سهام لنون، که بی صاد بریتانیا شرکت بزرگ بازار  توانو بازتابی از کل اقت

 .باشو، روز چهارشنبه یک درصو پایین آمو

هایی هنتنو که ارزش سهامشان افت زیادی های عمرانی و هواپیمایی از جمله شرکتشرکت

 .داشته است

ست که بخواهیم آن را بیدیویو چیتام، تحلیلگر بازار ارز، به بی سی گفت فروش پونو بیش از آن ا

 .به واکنش هیجانی و وهشت مقطعی بازار ننبت دهیم
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 کندتواند برجام را حفظ کند اما سکوت میاروپا نمی

کنو. این را گزارشگر برجام نوارد ولی در این باره سکوک می انوازی برای هفظاتحادیه اروپا چشم 

های اروپا در برابر قورک ایاوک متحوه آمریکا به گویو. به نظر او تالشکنل میتلویزیون آلمان در برو

 .ای نخواهو داشتاهتمال قوی نتیجه

   

 
در این شاااهر  هایی کهگزارشاااگر کانال یک تلویزیون آلمان در بروکنااال در گزارشااای درباره تالش

گیرد، نوشته است که اتحادیه می برای نجاک برجام انجام میزبان نهادهای وابنته به اتحادیه اروپا

کنو. اروپا با گذشت بیش از یک سال از خروج آمریکا از برجام با ناامیوی به هفظ این توافق نگاه می

برای اتحادیه اروپا روشاان اساات که این توافق تنها در صااورتی قابل نجاک  به نوشااته هولگار رومن

 از منافع اقتصادی آن  است که ورژیم آخونوهاو

های آمریکا تقریبا غیر ممکن اساات. نتیجه و این دقیقا چیزی اساات که با توجه به تحریم ره ببردبه

 .کنونشینی میاین که ایران نیز گام به گام از تعهواتش ننبت به برجام عقب

گزارشگر تلویزیون آلمان به سخنان هایکو مای، وزیر خارجه آلمان، در سال گذشته میالدی اشاره 

و نوشته است « ما مصمم هنتیم هر تالشی را برای هفظ برجام انجام دهیم»ه بود کرده که گفت

که از آن زمان تاکنون وضااع هیت تغییری نکرده اساات. آلمان و چهار قورک دیگر، فراننااه، بریتانیا، 

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF/a-50346069
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF/a-50346069
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF/a-50346069
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF/a-50346069
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF/a-50346069
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انو که ایران را در مقابل فشااااارهای هواک ری آمریکا به برجام روساااایه و چین، تالش خود را کرده

این کشورها نگراننو که با شکنت نهایی برجام منابقه اتمی در خاورمیانه  نگهوارنو. هالبنو پای

  .اوج گیرد

هفظ »هولگار رومن نوشاااته اسااات که برای همه طرفین روشااان اسااات که در مقابل اراده آمریکا 

ها دونالو ترامپ روشن کرده است که هرکس بخواهو این تحریم«. برجام ماموریتی ناممکن است

نادیوه بگیرد یا دور بزنو با پیاموهای جوی روبرو خواهو شااااو. این گزارشااااگر معتقو اساااات که  را

ایننااااتکس کراهکاری که اروپا برای نجاک برجام از طریق ایجاد یک کانال برای ارائه کاو در مقابل 

انو، اثر بوده و کشااااورهایی که آن را ایجاد کردهفروش نفت ایران در نظر گرفته اسااااتک تاکنون بی

توانو هتی بخش کوچکی از میلیاردها خنارک نتیجه بودن آن و این که این کانال نیز نمیدرباره بی

 .کننوجبران کنو، سکوک می ایران را

 شود کهچنان گفته میاین گزارشگر در پایان نوشته است که با این هال در برلین و بروکنل هم

نشاااینی از . این درهالی اسااات که هم ایران به عقبتواننو این معامله مهم را هفظ کننوآنها می

دهو. دهو و هم آمریکا هضااور نظامی خود در منطقه را افزایش میتعهواک برجامی خود ادامه می

برای  و اصااارار به آن های مبهم به ایرانرساااو بشاااود با وعوهتحت این شااارایر بعیو به نظر می

 .گرفت گیری بحران در منطقه راجلوی اوج وپرهیزکاریو
 

 به ایران درباره کاهش تعهدات اتمی هشدار اتحادیه اروپا و آلمان

آلمان و اتحادیه اروپا درباره آغاز گام سااوم کاهش تعهواک برجامی به ایران هشااوار دادنو. اتحادیه 

اروپا اعالم کرد در صاااورک پایبنوی ایران به تعهواتش بر این پیمان صاااادق خواهنو مانو. آلمان هم 

 شو.اجرای کامل توافقنامه برجام  خواستار

سااپتامبرک به ایران هشااوار داد که از  0شااهریور ک 81سااخنگوی کمیناایون اتحادیه اروپا روز جمعه 

ای خود منصاارف شااود. او از ایران خواساات که به گام جویو در کاهش تعهواک هنااته برداشااتن

 .توافقاک برجام بازگردد و به تعهواک خود عمل کنو

ضمن اظهار نگرانی از  (Maja Kocijancic) یچ،ماجا کوچیجانچ سخنگوی کمینیون اتحادیه اروپا 

خواهو مانو که ایران هم  اقوام جویو ایران تاکیو کرد که اتحادیه اروپا زمانی به توافقاک اتمی وفادار

 .به تعهواک برجامی خود کامال متعهو باشو

که آژانس بین فت  جام المللی انرژی اتمی نقش مهمی در او گ هواک بر یو اجرای تع تأی ظارک و  ن

انرژی اتمی که نقش کلیوی در موضوع  که اتحادیه اروپا به همراه آژانس توسر ایران دارد. او افزود

 .داد خواهنو یگیری تحووک در این زمینه ادامهکنو به پبرجام ایفا می
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اماک را برای هفاظت از سخنگوی کمینیون اتحادیه اروپا خاطرنشان کرد که این اتحادیه برخی اقو

همایت از مبادوک تجاری با ایران را در  برجام انجام داده و در این زمینه واینناااتکسو یا ساااازوکار

 .های سخت علیه تهران راه انوازی کرده استمقابل تحریم

 :انتقاد آلمان از ایران

بزرگ انتقاد کرد.  هایای با قورککاهش تعهواتش در توافق هناااته آلمان هم از تصااامیم ایران به

خواهیم كه اوضااااع را بیش از پیش تشاااویو ما از ایران می»ساااخنگوی وزارک خارجه آلمان گفت: 

 «.ها، برداشتن چنین گامی نشانه خوبی نینتبرای کاهش تنش هانكنو. با توجه به تواوم تالش

اما ایران هم  تسخنگوی وزارک خارجه آلمان همچنین تاکیو کرد که آلمان خواستار هفظ برجام اس

بایو تعهواک اتمی خود را کامل اجرا کنو. ساااخنگوی دولت آلمان همچنین گفت كه برای ایران زیاد 

 .دیر نشوه تا به تعهواک خود بازگردد

 81محموجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران روز جمعه : گام سوووم کاهش تعهدات برجام

کا موگرینی، هماهنگ کننوه ساایاساات خارجی ای به فوریسااپتامبرک با ارسااال نامه 0شااهریور ک

 .اتحادیه اروپا درباره گام سوم کاهش تعهواک برجامی ایران رسما اطالع داد
ته غاز گام سااااوم کاهش تعهواک هناااا ما آ ای ایران را هناااان روهانی رئیس جمهوری ایران ا

سازمان انرژی »سپتامبرک اعالم کرد. او درباره جزئیاک گام سوم گفت:  0شهریور ک 89چهارشنبه 

اتمی موظف اساات در زمینه تحقیق و توسااعه هر آنچه نیاز فنی کشااور اساات را از روز جمعه آغاز 

 «.عهواتی که در این زمینه در برجام وجود داشته است را کنار بگذاردکنو و تمام ت

ضوع وتحقیق و توسعهو یکی از مباهث طوونی در جریان مذاکراک هنته های ای ایران با قورکمو

سال نخنت  شود که ایران از  بزرگ بود. هوف مذاکراک این بود که به گفته هنن روهانی تعیین 
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ای ک در زمینه تحقیق و توساااعه در هوزه هناااته7571تا ساااال دهم کک 7581آغاز اجرای برجام ک

 .چگونه عمل خواهو کرد

ک و در نخنااااتین 8931اردیبهشاااات  81ک 7583ایران مرهله اول کاهش تعهواک خود را در ماه مه 

یاوک متحوه آمریکا از برجام انجام داد. در چارچول گام اول ایران اعالم کرد که  سااااالگرد خروج ا

ک 8931اردیبهشااات  80کنو. دو ماه بعو کرانیوم غنی شاااوه و آل سااانگین را متوقف میفروش او

سازی اورانیوم که برجام تعیین غنی 9۶02دولت ایران گام دوم را برداشت داد و اعالم کرد از میزان 

 .شوه عبور خواهو کرد

 

 در توکیو قطع کردرا ر خانه اهز ۰٣٣طوفان برق 

هزار  ۰٣٣ه سواحل نزدیک شهر توکیو، برق بیش از پس از رسیدن طوفان فاکسای ب

 .خانه قطع و تا این لحظه مرگ یک نفر نیز تایید شده است

 هاییکیلومتر بر ساعت، یکی از قورتمنوترین طوفان 785طوفان فاکنای با بادهایی به سرعت 

 .است که تاکنون پایتخت ژاپن را درنوردیوه است

 .های هرکت قطارها متوقف شوه بودفان لغو و برای ساعتپرواز در اثر این طو 895بیش از 

 .ها در خاموشی باشنوهزار خانه برای ساعت 385قطع برق نیز موجب شو تا 
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هایی قطع شوه بود و مقاماک محلی به ساکنان هشوار برق کل شهر کاناگاوا نیز برای ساعت

  .دادنو تا به از خانه بیرون نرونو

 
تلویزیون ملی ژاپن گفت که: وتا به امروز چنین شرایطی را نویوه بوده  یکی از مقاماک محلی به

 ."است

هایی از توکیو دستور تخلیه غیراجباری با نزدیک شون طوفان به شهرهای کاناگاوا، شیزوئوکا و بخش

 .هزار نفر از ساکنان این مناطق صادر شو 935برای 

 .وفان گزارش کرده استخبرگزاری رویترز از کشته شون یک نفر در اثر این ط

این طوفان در هالی به ژاپن رسیو که این کشور در هال آماده شون برای برگزاری منابقاک جام 

هزار نفر برای دیون این منابقاک از خارج به این  055رود بیش از جهانی راگبی است و انتظار می

 .کشور سفر کننو

 .ما فراننه تواننت خود را به ژاپن برسانوورود تیم استرالیا بخاطر طوفان به تعویق افتاد ا

طوفان فاکنای در هال هاضر به سمت اقیانوی آرام عقب رفته است اما امکان رانش زمین و 

 .گرفتگی و سیل همچنان به قوک خود باقینتآل

در روزهای پایانی هفته گذشته نیز یک طوفان قورتمنو به سواهل کره رسیو که موجب کشته 

 .دیوشون هشت نفر گر

 .کیلومتر مربع شوه است 005گرفتگی های کره شمالی گزارش کردنو که طوفان موجب آلرسانه
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 مکزیک:           

 درصد از جریان مهاجرت به سوی آمریکا کاستیم ۶۵

 

 باااه

وزیر خارجه مکزیک اعالم کرده این کشوووور توانسوووته طی سوووه ماه گذشوووته از میزان 

 .روانه بودند به طرز چشمگیری بکاهد مهاجرانی که به سوی ایاالت متحده

ساه ماه پیش و پس از تهویو جوی دونالو ترامپ به وضاع تعرفه علیه کاوهای مکزیکی، دولت این 

سفیو وعوه داد که برای متوقف کردن هرکت روزانه هزاران مهاجر آمریکای مرکزی به کشور به کاخ

 .سوی مرزهای ایاوک متحوه تالش کنو

ا میان وزرای خارجه دو کشاااور که در واشااانگتن شاااکل گرفت، مکزیک هتی از پس از آن گفتگوه

های ویژه مرزبانی و اعزام آنها به مرزهای جنوبی خود با کشااورهای آمریکای وتین تشااکیل گردان

 .خبر داد

گویو این اقواماک تواننته آمار مهاجرانی که به سوی اکنون مارسلو ایبارد، وزیر خارجه مکزیک می

 .درصو کاهش دهو 10آمریکا در هرکت بودنو را ننبت به ماه مه گذشته  مرزهای

سیونو که مکزیک ظرف  شته به توافق ر شور در ماه ژوئن گذ روز از جریان هرکت مهاجران  35دو ک

 .به پشت مرزهای ایاوک متحوه بکاهو

است او در رای  تعهوی که هاو آقای ایبارد موعی است فراتر از انتظارها برآورده شوه است. قرار

ها هفته آینوه به واشاااانگتن برود تا با همتای خود مایک پومپ و دیوار و رایزنی هیاتی از دیپلماک

 .کنو
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ها رود دیگر تهویوی از وضع تعرفهاو گفته انتظار نوارد که سه شنبه آینوه که به پایتخت آمریکا می

  .روی میز مذاکره باشو

 
سنگینی  ود که در صورک عملی نشون این درخواست، او تعرفهترامپ سه ماه پیش تهویو کرده ب

 .علیه همه کاوهای وارداتی از مکزیک وضع کنو

مکزیک بعو از چین بزرگترین صادرکننوگان کاو به آمریکاست و اقتصاد دو کشور طوری در هم تنیوه 

بارو ارزیابی اجعهو به هم متکی شاااوه که بنااایاری هرگونه تالطم در روابر تجاری میان آنها را وف

 .کننومی

از سبزیجاک و موادغذایی تا تولیو خودرو، آمریکا و مکزیک روزانه هوود یک میلیارد دور تبادل تجاری 

تر در مکزیک دارنو و از آنجا که کارخانجاک آمریکایی قادر به اسااااتخوام کارگران با دسااااتمزد پایین

شرکت نیاری از ابر نتنو، ب صناه سازی، کارخانجاک بزرگی در این های آمریکایی چون  یع خودرو

 .انوکشور برپا کرده

در پی تهویو به وضااع تعرفه از سااوی آقای ترامپ در ماه ژوئن گذشااته، تعهدات مکزیک چه بود؟

وزیرخارجه مکزیک به واشاااانگتن آمو و طی چنو روز مذاکره میان او و مایک پومپ و، دو وزیر اعالم 

 .انویوهروزه رس 35کردنو که به توافقی 

شو که گام ای برای کنترل جریان مهاجرانی که از سابقههای بیمطابق این توافق مکزیک متعهو 

مرزهای جنوبی این کشور وارد و برای رسیون به آمریکا به سمت شمال مکزیک هرکت می کردنو 

 .بردارد؛ از جمله اعزام هزاران نیروی ارتشی برای کنترل مرزها
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شور همچنین متعه سی این ک ستار پناهنوگی به آمریکا را تا زمان برر شو که هزاران مهاجر خوا و 

 .پرونوه آنها در آمریکا در خاک خود نگه دارد

های های تجاری عقب نشااینی کرد و قول همکاریدر برابر، آمریکا هم از عملی کردن وضااع تعرفه

 .دو جانبه با نیروهای مکزیکی را داد

ها در مرزهای جنوبی آمریکا ه گذشته اعالم شو که تعواد دستگیریپس از این توافق و در ماه ژوئی

هزار دسااتگیری در  27دسااتگیری در ماه مه به  895درصااو کاهش یافته و از  05با مکزیک بیش از 

 .ماه ژوئیه رسیوه است

البته بخشی از این کاهش هم مربوط به فرارسیون فصل گرما و تابنتان است که به طور ساونه 

آبی و شااااود چرا که آنها از بیم گرمازدگی و مرگ بر اثر بیروی طوونی مهاجران میپیاده مانع از

 .شونوهای خشک تگزای کمتر به سوی آمریکا روانه میسرگردانی در بیابان

گیری موج هرکت مهاجران از سااوی مرزهای بر همین اسااای هم سااه ماه بهار معموو اوج شااکل

 .تمکزیک به جنول تگزای بوده اس

ساز موجی که بهار امنال برای دو ماه پی در پی رکوردهای سه دهه گذشته را شکنت و زمینه

 .العاده در مرز مکزیک شوتصمیم آقای ترامپ برای اعالم وضعیت فوق

 شودمی دیوه مکزیک تیهوانا مرزی شهر آن دیگر سوی و است کالیفرنیا ایالت دیوار این راست سمت

جمهور آمریکا اجازه داد برای اهواث دیوار هائل میان که همچنین به رئیسای العادهوضااااعیت فوق

 .کشورش با مکزیک میلیاردها دور بودجه نظامی ارتش را جابجا کنو
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 کرد آزاد را مرزی دیوار بودجه آمریکا عالی دیوان

 است کرده متوقف را نظامی طرح ۷۲۱ ترامپ دیوار بودجه تامین برای آمریکا ارتش

 

طرح نظامی تواننااااته  872وزارک دفاع آمریکا، پنتاگون، دو روز پیش اعالم کرد با جابجایی بودجه 

ار مورد نظر دونالو ترامپ در مرز میلیون دور بودجه برای اهواث بخشااای از دیو 055ساااه میلیارد و 

 .جنوبی ایاوک متحوه با مکزیک را فراهم کنو

صرف خواهو شو که اهواث آن یکی از شعارهای  715این بودجه برای اهواث  کیلومتر دیوار مرزی 

 .اصلی انتخاباتی آقای ترامپ بوده است

 

 سابقه نرخ رشد اقتصادی چینرشد منفی اقتصاد آلمان و کاهش بی

 .انوهای مواجه بودهمان با رشو اقتصادی منفی و چین با کمترین نرخ رشو اقتصادی در سالآل

جویوترین آمار اقتصااادی آلمان هاکی از آن اساات که اقتصاااد این کشااور در سااه ماهه دوم سااال 

میالدی جاری نناابت به سااه ماهه قبل یک دهم درصااو رشااو منفی داشااته اساات. وزیر اقتصاااد 

 .ا باعث نگرانی دننته و در مورد اهتمال بروز رکود هشوار داده استآلمان این آمار ر

http://www.bbc.com/persian/world-49134943
http://www.bbc.com/persian/world-49587480
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وی گفته است که اگرچه اقتصاد آلمان گرفتار ضعف شویو است اما هنوز وارد رکود نشوه و برای 

ضرورک دارد. رکود به معنی کاهش تولیو و درآمو  جلوگیری از چنین وضعیتی، اتخاذ توابیر مناسب 

صورتی که نرخ رشو تولیو ناخالص داخلی یک کشور برای دوره ای معین رشو  است و معموو در 

 .منفی داشته باشو، گفته می شود گرفتار رکود شوه است

انو که کاهش صادراک بخش صنعت این کشور عامل اصلی بروز رکود بوده مقاماک آلمانی گفته

رد چین را عامل تضعیف تجاری سختگیرانه دولت دونالو ترامپ در مو است. منابع آلمانی سیاست

  .انوفضای تجارک جهانی و تاثیر منفی آن بر بخش صادراک کشورشان داننته

 

 ترین نرخهمزمان، مرکز آمار دولتی چین گزارش کرد که در ماه ژوئیه، اقتصاد این کشور دارای پائین

 رشااو اقتصااادی طی هفته سااال گذشااته بوده اساات. آمار منتشاار شااوه برای ماه ژوئیه نشااان

 .درصو تنزل کرده است ٨۶1دهو که نرخ رشو ساونه اقتصاد این کشور به می

 .درصو بود 1۶9و  ٠۶1نرخ رشو تولیو ناخالص داخلی چین در دو ماه پیشتر به ترتیب 

شو  صلی کاهش نرخ ر صادراک چین از عوامل ا ضعیف بخش  ضای داخلی و همچنین ت کاهش تقا

شوه است. طی چنو دهه  های رشو گذشته، چین دارای یکی از باوترین نرخاین کشور توصیف 

 .درصو نیز بالغ شو 85اقتصادی در جهان بود که در مواردی به باوی 

سرمایه صادی چین  سریع اقت شو  صلی ر سیع خارجی همراه با تحرک قابل توجه عامل ا گذاری و

شته، چین با برخورداری  سه دهه گذ ست. در هوود  شور بوده ا صادراک این ک از نیروی کار بخش 

کننوه عموه سرمایه خارجی تبویل شوه و رشو سریع صادراک موتور وافر و ارزان به یکی از دریافت

 .محرک رشو اقتصادی این کشور بوده است

ضع تعرفه  شامل و سیاست تجاری دولت آمریکا  صاد چین را به  ضعیف اقت صادی ت سان اقت کارشنا

نبت داد ضای داخلی نیز عامل دیگر کاهش گمرکی بر بخشی از وارداک از چین ن ضعف تقا ه انو. 

 .نرخ رشو اقتصادی عنوان شوه است
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در هالی که بهبود چشاااام انواز صااااادراک چین به توافق تجاری با ایاوک متحوه بنااااتگی دارد، 

کارشااناسااان اقتصااادی معتقونو که دولت چین نیز بایو اقواماک وزم را جهت تحرک بخشاایون به 

 .انوتر اشاره کردهناطیبمله به لزوم اجرای سیاست پولی انکنو. آنان از جتقاضای داخلی اتخاذ 

 

 پرواز را لغو کرد ۷۱٣٣اعتصاب خلبانان شرکت هوایپمایی بریتانیا 
 

اعتصوواب دو روزه خلبانان شوورکت هواپیمایی بریتانیا تبریتیش ایروزع باعد سووردرگمی 

 .تپرواز را لغو کرده اس ۷۱٣٣دهها هزار مسافر شده و 

 .به منافران گفته شوه به دلیل لغو پروزها به فرودگاه نرونو

فرودگاه هیترو که عموتا میزبان پروازهای این خر هوایی اساااات  1تصاااااویری که امروز از ترمینال 

دهو؛ این ترمینال در روزهای عادی معموو بنیار شلوغ منتشر شوه، سالنی خالی را نشان می

 .است

 .پرواز خروجی را در کل روز به نمایش گذاشته است 85ینال فقر تابلوی اعالناک این ترم

 .علت اعتصال خلبانان این شرکت هواپیمایی، اعتراض آنها به هقوق و دستمزد است

روز دیگر  81در صااورتی که به تقاضااای صاانفی خلبانان پاسااخ م بت داده نشااود، قرار اساات آنها 

 .دوباره دست از کار بکشنو
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 انو که این اقوامه خلبانان شاارکت هوایپمایی بریتانیا دساات به اعتصااال زدهاین اولین باریناات ک

میلیون و پانصااااو هزار دورک برای این  03میلیون پونو ک معادل 05توانو روزانه خنااااارتی هوود می

  شرکت به همراه داشته باشو

 .انودر این اعتصال سراسری شرکت کرده  هزار خلبان 0هوود 

ای گفته: وما متوجه ناامیوی و اختالل ناشاای از این اعتصااال که در بیانیه این شاارکت هواپیمایی

مشتریان را تحت تاثیر قرار داده هنتیم؛ بعو از ماهها تالش برای هل اختالف بر سر دستمزد، ما 

 ".بنیار متاسف هنتیم که این وضعیت بوجود آموه

مشااخص نبوده چه تعواد خلبان در  در این بیانیه همچنین گفته شااوه بولیل اینکه پیش از اعتصااال

ضر می ست؛ سر کار ها شرایر وزم برای هوایت هواپیماهای خاص ا شونو یا کوام خلبان دارای 

 .این شرکت چاره دیگری نواشته جز اینکه تقریبا تمامی پروازها را لغو کنو

دساااتمزد این اعتصاااال در هالی ادامه دارد که طی ماههای اخیر گفتگوها بر سااار میزان افزایش 

درصااوی هقوق طی سااه  88/1ادامه داشااته و خلبانان این شاارکت هواپیمایی پیشاانهاد افزایش 

 .سال را رد کرده بودنو

این پیشانهاد دو ماه پیش توسار شارکت هواپیمایی بریتانیا به آنها داده شاو. شارکت هواپیمایی 

  .بوده است گویو هقوق خلبانانش باوست و این پیشنهاد وسخاوتمنوانهوبریتانیا می

شو، هقوق ساونه بعضی خلبانان پیش از کنر مالیاک و در صورتی که این پیشنهاد پذیرفته می

 .رسیوهزار دورک می 702هزار پونو ک بیش از  755هق بیمه و با اهتنال پاداش به 

 دو هفته پیش شرکت هواپیمایی بریتانیا به بعضی از منافران اطالع داده بود که با قطعی شون

 .اعتصال، زمان منافرک خود را تغییر دهنو

گویو بیشتر منافرانی که زمان منافرک آنها با این اعتصال تواخل داشته، یا بریتیش ایرویزو می"

 .انوانو و یا تاریخ منافرک خود را تغییر دادهپول بلیر خود را پس گرفته

 

 رد؟یگچرا دونالد ترامپ آلمان را نادیده می

آیو؛ فراننااااه و لهنااااتان. اما چرا ترامپ برای یکا در ماه جاری دو بار به اروپا میجمهور آمررئیس

های چرایی مالر، تحلیلگر دویچه وله به ریشاهشاود  ربکا اشاتادوندیوار با مرکل راهی برلین نمی

 .تدوری دونالو ترامپ از آلمان پرداخته اس

اوکک برای شاارکت در نشااناات سااران  79جمهور آمریکا جمعه اول شااهریور کدنالو ترامپ، رئیس

این بار برای  شااااود. او باز هم در اواخر اوک به اروپا خواهو آمو،وگروه هفتو راهی فراننااااه می

 .شرکت در مراسم هشتادمین سالگرد شروع جنگ جهانی دوم در لهنتان

ز نی به آلمان توانو در بازدیو از اروپانویناااو، ترامپ میگر دویچه وله میمالر، تحلیلربکا اشاااتاودن

صوراعظم آن نوارد؛ سفر کنو اما او هیت برنامه شور و دیوار با آنگال مرکل،  سفر به این ک ای برای 

 .بینیای قابل پیشنه اکنون و نه در آینوه
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ست جمهوری ترامپ  سال از ریا بیش از دو 

ضور  شته و او فقر یک بار آن هم برای ه گذ

در نشااانااات وگروه بیناااتو در هامبورگ 

مان  راهی به عنوان مه نه  مان شاااااو و  آل

 .مرکل در برلین

 موضوع چیست؟

ست هم داده  ست به د نائل متعودی د م

تا دو کشااااور به یکویگر نزدیک نشااااونو؛ از 

های دفاعی آلمان و موضع این کشور هزینه

 انوازیدر برابر ایران گرفته تا همایت آن از راه

پا و مقاومت مرکل در برابر منع چین از فعالیت در خر لوله گازی ونورد استریم دوو بین روسیه و ارو

ساختیپروژه سی به نظر میدر کنار تنش .های بزرگ زیر سیا سو که ترامپ و مرکل روابر های  ر

در تابنتان سال  خوبی نیز در دیوار شخصی نواشته باشنو. در مراسم بزرگواشت نبرد نرمانوی

 .وادجاری در بریتانیا ترامپ هتی به مرکل دست هم ن

عوم تمایل »گویو: جوزف برامل، کارشنای آمریکایی شورای روابر خارجی آلمان به دویچه وله می

شوه ترامپ به دانمارک در ماه سپتامبر بعو از رد پیشنهادش برای ریزیبه آلمان و لغو سفر برنامه

 «.هایی معمول از وسبک رهبری سوداگرانهو او هنتنوخریو گرینلنو نمونه

کنو و بینو که واهوافی روشاااانو را بیان میدهو، ترامپ خود را ورئیناااایو میامه میبرامل اد

هاییو در نظر ها و مجازاکها وپاداشگویو و برای آنهایش را به وزیردسااااتانشو میخواسااااته

گیرد با وسودها و ضررهاییو که اگر نتواننو به خواسته او جامه عمل بپوشنو نصیبشان خواهو می

انو.و در هالی توجهی او مجازاک شاااوهبرامل، به همین دلیل آلمان و دانمارک وبا بی به باور .شاااو

  .که ولهنتان که تواننته طبق خواسته او عمل کنو امتیازهایی مادیو نصیبش شوه است

 تر" لهستان نسبت به آلماننفوذ بیش"

شو از زمان به قورک رس شنگتن رنگ باخته، ور یون ترامپ جایگاهی در هالی که نقش برلین در وا

، نیل گاردینر از وبنیاد هریتیجو .تر در روابر میان آمریکا و اروپا پیوا کرده اسااااتبه مراتب بااهمیت

تری لهنااتان نفوذ بیش»گفته اساات:  (ARD) منااتقر در واشاانگتن به شاابکه اول تلویزیون آلمان

برای آمریکا[ بعو از بریتانیا ننبت به آلمان دارد. من لهنتان را در هال هاضر دومین شریک مهم ]

 «.دانممی

نوه وبالگ تحلیلی  مان و گردان خارجی آل کایی شااااورای روابر  نای آمری کارشاااا مل،  جوزف برا

ها را به اهتیاط در مورد وروابر وکارشااناسااان آمریکاو با هشااوار به لهنااتان و سااایر کشااورها آن

 .شوهو خود دعوک کرده استدیپلماتیک تازه تقویت

دوسااتان فعلی ترامپ در شاارق اروپا نبایو فریب بخورنو. دیر یا زود »چه وله گفته اساات: او به دوی

نت ستراتژی صود به منظور مهار فعالیت شودهای آمریکا وزم میبرای ژئوا نترده چین در  های گ

 «.آشتی با مصالح روسیه برآینو
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 "افکنی در اروپاتالش برای تفرقه"

یگردانی از قورک اقتصاااادی اروپا و توجه به کشاااورهایی که با نویناااو، روتحلیلگر دویچه وله می

تر یا همان تفرقه انو درساات ماننو خومت به یک هوف اسااتراتژیک بزرگبروکناال از در نزاع برآموه

ست صاد بینجاکول کریک .افکنون میان اتحادیه اروپا نه اقت س شو مؤ شنای ار المللی گارد، کار

برنامه ساافر ترامپ در اروپا را تالشاای برای ایجاد  ARD با شاابکهوگو وپیترسااونو در آمریکا در گفت

ست. به باور او دولت ترامپ ومخالف چنوجانبه صیف کرده ا ستگی در اتحادیه اروپاو تو گراییو ودود

 .است

کننوه روابر دولت آلمان با آمریکا به روزنامه وزود وساااات پرسااااهو گفته اساااات، پتر بایر، هماهنگ

ل با آمریکا هنوز هم اولویتی با ارزش اساات، اما موضااع واشاانگتن در برابر اگرچه هفظ روابطی خو

ترامپ به کراک همایت خود از  .افکنواتحادیه اروپا وهوک شااااکننوه میان این دو را به مخاطره می

نت نون، نخ سختو و بوریس جان ست، در هالی که وبرگزیت  وزیر کنونی بریتانیا را اعالم کرده ا

توانو نیروهای خود را از این کشااااور در آلمان اخیرا تهویو کرده که آمریکا می ریچارد گرنل، ساااافیر

، دولت ترامپ از همان آغاز سااعی کرد بین گویوپتر بایر می .آلمان خارج کرده و عازم لهنااتان کنو

 «.ما بایو این موضوع را جوی بگیریم»دهو: اعضای اتحادیه اروپا تفرقه بیانوازد. او هشوار می

 

 گذاری بیشتر چین در آلمان شد مرکل خواستار سرمایهآنگال
 برلن -جواد طالعی  نوشته: 

              

سفر به چین خو صوراعظم آلمان، در  سرمایهآنگال مرکل  ستار  شور در آلمان ا شتر این ک گذاری بی

نبت به گنترش نفوذ  شتر بارها ن ستمواران آلمان، پی سیا ست که برخی از  شو. این درهالی ا

 انو. ها ابراز نگرانی کردهگذاریسیاسی چین در سایه این سرمایه

است؛ این گزارش سفر مرکل به پکن، یک روز پس از انتشار گزارش بانک فورال آمریکا انجام شوه 

 .میلیارد دور به اقتصاد جهان ضرر زده است 115گویو که جنگ اقتصادی آمریکا با چین، تاکنون می

سپتامبر آنگال مرکل صوراعظم آلمان به جمهوری خلق چین،  0شهریور/  81سفر روز جمعه 

 دوازدهمین سفر او به این کشور است. 

دیوار با رئیس جمهور و نخنت وزیر چین، درباره اختالفاک در آستانه این سفر اعالم شو که مرکل در 

های گنترده هنگ کنگ اقتصادی این کشور با ایاوک متحوه آمریکا و همچنین سرنوشت اعتراض

 .وگو خواهو کردگفت

در دیوار مرکل با رهبران چین، »روزنامه سوینی ونویه سورشر تنایتونگو بامواد جمعه نوشت: 

کنو اقتصادی آمریکا و چین بر آلمان به عنوان بزرگترین صادرکننوه جهان وارد میفشاری که اختالفاک 

 مورد بررسی قرار خواهو گرفت. 

همچنین معترضان هنگ کنگ امیووارنو مرکل در دیوار با رئیس جمهور و نخنت وزیر چین، از مبارزاک 

رهبر جهان آزاد را نواشته ها پشتیبانی کنو؛ اما واین پشتیبانی بعیو است؛ مرکل، هرگز نقش آن

 «است

http://fa.rfi.fr/auteur/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%DB%8C---%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%86/
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 صوراعظم آلمان آنگال مرکل و نخنت وزیر چین ولی که چیانگو، پیش از آغاز جلنه رسمی نشنت در پکن.

 .7583سپتامبر  0شهریور/  81جمعه 

 

بینی، صوراعظم آلمان در دیوار با ولی که چیانگو نخنت وزیر چین تأکیو کرد: برخالف این پیش

. «آمیز بحران هنگ کنگ به کار گرفته شوددر وضعیت فعلی بایو همه امکاناک برای هل منالمت»

ها از هنگ کنگ از سوی دولت هنگ کنک لغو شوه او از این که بخشنامه مربوط به استرداد چینی

  .ابراز شادمانی کرد

و مقرراک مربوط به  نخنت وزیر چین در پاسخ قول داد که برای هل این بحران در چارچول قانون

دولت مرکزی چین از تالش دولت هنگ کنگ برای »خودمختاری هنگ کنگ اقوام شود. وی گفت 

 «کنو و مقرراک مربوط به ویک کشور و دو سینتمو را رعایت خواهو کردهل مشکل پشتیبانی می

سفر مرکل به چین یک روز پس از انتشار گزارش تازه بانک فورال آمریکا: جنگ اقتصادی چین و 

آمریکا انجام شوه است. در این گزارش تأکیو شوه که جنگ اقتصادی میان آمریکا و چین سبب 

میلیارد دور به اقتصاد جهان آسیب رسانوه  115ستو جهانی شوه و تاکنون هوود  و دادکاهش 

  ت.است. آلمان به عنوان قهرمان صادراک جهان در این زمینه زیان زیادی دیوه اس

 

 

http://fa.rfi.fr/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-20190901/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
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 گزارش ویژه : 
اهمیت را با توجه  نامه الکترونیکی اتاق گزارش ویژه شهریور ماه سال جاری خود خبرنامه :اشاره

هان جورشکنتگی شرکت تومای کوک، که از جمله قویمی ترین شرکت های نه تنها بریتانیا بلکه 

ای پیش بینی هنیم از طول فعالیت آن می گذشت ،به سبب اثراک پیامو هوود یک قرن و بود و

 نشر می شود. انتخال و جهان بر اقتصاد بریتانیا ونشوه آن 

بریتانیایی توماس کوک اعالم ورشکستگی شرکت مسافرتی و گردشگری  
به گزارش ودویچه وله  فارسیو شرکت بزرگ منافرتی و گردشگری تومای کوک بعواز هوود یک 

های این شرکت لغو شوه است. اوضاع در بنیاری های خود خاتمه داد. پروازونیم قرن به فعالیت

نااافر را تهویو ها آشاافته گزارش شااوه اساات. ابهام و ناروشاانی صااوها هزار گردشااگر و ماز هتل

 .کنومی

ن تریشرکت منافرتی و گردشگری تومای کوک اعالم ورشکنتگی کرد. تومای کوک که قویمی

ها و آیو اعالم کرده است که برای تامین هزینهشرکت منافرتی و گردشگری جهان به شمار می

را آغاز  کار خود 8108مخارج خود پولی در اختیار نوارد. شاارکت منااافرتی تومای کوک در سااال 

 .کرده بود

های ها و شاارکتمناا وون این شاارکت برای نجاک آن از ورشااکنااتگی تا واپنااین لحظه با بانک

 هاشااااود که این تالشوگو و مذاکره کرده بودنو. گفته میمالی و نماینوگان دولت بریتانیا گفت

 .نتیجه بوده و این شرکت چاره دیگری جز اعالم ورشکنتگی نواشته استبی
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انگیزو در تاریخ هازر، رئیس شاااارکت تومای کوک از این روز به عنوان یک روز وعمیقا غمرانکپتر ف

ها مشااتری و هزاران فرد شاااغل این شاارکت بابت اعالم فعالیت این شاارکت یاد کرده و از میلیون

 .ورشکنتگی پوزش خواسته است

 مطالبات مالی کالن

 355سااات. این شااارکت موظف به پرداخت ها بنااایار کالن ابوهی شااارکت تومای کوک به بانک

میلیون پونو انگلیس برابر با یک میلیارد یورو شاااوه اسااات. افزون بر آن، شااارکت تومای کوک بایو 

ها برای نجاک این شااارکت، مبلغی هوود بانکهای اضاااافه ناشااای از تالشبرای بازپرداخت هزینه

 .میلیون یورو دیگر نیز بپردازد 770

ها اعالم ورشکنتگی این شرکت ت تومای کوک برای پرداخت این بوهیعوم توانایی مالی شرک

های توییتری از وضعیت را الزامی ساخته است. بنیاری از منافران و گردشگران با انتشار پنت

 .انوها خبر دادهنابنامان خود در هتل

خود ابراز های ها مانع از ساافر منااافران شااوه و نناابت به دریافت هزینهدر تونس، مویران هتل

انو که ناگزیر به پرداخت مجود هزینه اقامت خود در انو. برخی از منااافران هتی گفتهنگرانی کرده

 .انوها شوههتل

توان به شااارکت هواپیمایی شااارکت تومای کوک چنو شااارکت زیرمجموعه دارد. از آن جمله می

ست که به شرکت کونوور اعالم کرده ا شاره کرد.  نتگی تومای رغم اعکونوور آلمان ا شک الم ور

ست که پروازهای تومای کوک لغو  شو. این در هالی ا شرکت انجام خواهنو  کوک، پروازهای این 

 .انوشوه

 پیامدهای ناشی از اعالم ورشکستگی

نفر از همکاران  0155کشور جهان دارد. هوود  80هزار شاغل در  78شرکت تومای کوک بیش از 

 .کننوتنو و با شرکت هواپیمایی کونوور همکاری میشرکت تومای کوک در آلمان منتقر هن

هواپیمای این شرکت  11فرونو هواپیمای منافربری و گردشگری است.  851این شرکت صاهب 

 .در اختیار شرکت آلمانی کونوور قرار دارد

مذاکراتی که  شرکت کونوور برای نجاک خود اقوام به مذاکره با نماینوگان دولت آلمان کرده است؛

 .نتیجه آن خبری منتشر نشوه استاز 

وزیر بریتانیا اعالم کرده اساات که برای انتقال منااافران بریتانیایی که بوریس جاننااون، نخناات

 .انو، اقوام خواهو شوتوسر هواپیماهای شرکت تومای کوک به دیگر کشورهای جهان سفر کرده

های منااافربری و ت شاارکتها و ابهاماک ناشاای از برگزیت بر فعالیشااود که ناروشاانیگفته می

 .گردشگری و از جمله بر تومای کوک تاثیر نهاده است

    


