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 سخن ماه

سش های زیاد در باره کم وکیف باز  شور ایران وبریتانیابنا به پر مهر  هِژِوی سخن ماهِ رگانی دوک

ئه گزارشیییی کو اه و ما یا در سیییا     ارت خارجی ایران و"با عنوان منسییی م  ه به ارا  بر ان

 0010سییا   درگانی فیمابین ابط بازرواسیی. ر روشیین اسیی. که ر اختصییاد داده شیی ه0011

   نبوده اس.ر همبهتر   ر نبوده باش  که بوده اس. به طور مسلم بسنامنا هچنانچ

 دکترامیر هوشنگ امینی

 بریتانیا  تجارت خارجی ایران و

 0011درسال  

 شاره:ا

، اشاره به چن  نکته اساسی در   ارت 0011بریتانیا  در سا   پیش از مرور کم و کیف   ارت خارجی ایران و        

آن بای  بخش کنن ه  ، به ویژه صادرت غیر نف. خام اس. کهضرورت داردر نخس. چرائی صادراتخارجی کشور 

دس. کم بر فعاالن اقتصادی پوشی ه باش ،  ی وسعه اقتصاد خصوصی باش  و به نظر نمی رس  جایگاه آن در

                                                                  درمی گذریمر                                                                                                                  این باره   طویل کالم در بنابراین از

سا   در ،ادرا ی می باش  که بای  پذیرف.ص ورود به فعالی. های   ارت خارجی، به ویژه درثانی شرایط الزم برای 

همان  از  شرایط ر منظوروده، که بوده، بهتر هم نبوده اس.اگر نگوئیم شرایط از سا  های پیش از آن ب  ر نب 0011

فضای حاکم برآن می باش که اعم اس. از چگونگی  هیه و  امین کاال از جهات گوناگون  محیط کسب و کار و

 رچگونگی برگش. ارز حاصل از آن ال وت کاافرآین  صادر ی حاکم برگرفته  ا مقررات ادار

ش  ف گسترفضای مورد نیاز با ه درصورت فراهم بودن شرایط و ،برای صادرات  امین کاال اصلی  رین نکته در

بیان روشن  ر مرغوب و ارزان  ر بودن کاال نسب.  به م ش ه کاال می باش ، که.  ما وجه به کیفی. وقیم ،صادرات

 رخارج اس.  ولی  به کاالهای مشابه و
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یا  د، نبور قاچاق در کلیه جامعه های انسانیگسترش بازا درخور پذیرش اینکه یکی از عم ه  رین دالئل ای اد و

گی ها  دوی این ویژ یا هر قیم. وکمبود کاالی موردنیاز یا قابل رقاب. نبودن کاالهای  ولی  داخل از نظر کیفی.، 

با  ولی ات مشابه خارجی می باش  ،که افزون بر پیام های زیانبار اقتصادی از نظر فرهنگی مخرب و فساد بر انگیز 

 اس.ر 

س.ر    ص ور آن الزم  ر از الزم ا صادرات از  امین کاال گرفته  ا  سه  ضای حاکم بر پرو شرایط وف سهیل  بنابراین  

ودن رقاب. ناپذیر ب کلیه کشورهادر درجه او  نبود یا ، نه  نها در کشور ما ،بلکه دربازار قاچاق کاالو  وسعه رش  

شابهِ  ولی  خا س.کاالهای  ولی  داخل با کاالهای م سی بیش از ح  ورج ا صلی آن افزون بر بوروکرا  ، که دلیل ا

صادرات  باال بودن نا مقبو  هزینه نهائی  ولی   سیر  س. که به دلیل حمل هزینه های گوناگون وبه برقرار  در م ا

ظاهر ان ک، کاالهای  ولی  داخل را با کاالهای مشابه و ولی  خارج در داخل کشور نیز غیر قابل رقاب. کرده اس. 

  ا چه رس  در بازارهای صادرا ی منطقه یی و بین المللیر

درهزار درآم های مشیییمو  مالیات دارن گان  3جمله ان  هزینه های صییی ور کارت بازرگانی ،  برای نمونه از آن

 کارت بازرگانی وهزینه های ناشی از ارائه خ مات موردی موسسه  استان اردها  و امثالهمر

سعه  سن ی ه  و سترا ژی  ش  نبودا شور، بیش از آنچه پیش از این عنوان  صادرات ک شکل  سئله وم عم ه  رین م

 باش  که  ولی  آنها درایران از مزی. نسبی برخوردار اس.ر صادرات، مبنی برمشحخص نبودن  ولی کاالهائی می

به سییبب وسییع. سییرزمین، فراوانی انواع منابع  صییرف نظر از هنرهای زیبای سیینتی،  به طور قطع ویقین، ایران

سانی مول  و دارا آب و افزون بر ثرو ی طبیعی، صرف کنن ه از ظرفی. هوای گوناگون و در نهای. انبوه نیروی ان  م

دامی ویژه یی برخوردار اس. که نبای  آن را نادی ه کرف.ر لذا در  کشاورزی و ،وه   ولی  انواع  ولی ات صنعتیلقبا

ح  امکان بای  نخس.  ولی  کاالهای دارای مزی. نسبی برای حضور در بازارهای صادرا ی بین المللی را براساس 

 پژوهش های الزم فهرس. کردر

فرآورده های  شود، دلیل آن   سری عنوان صادراتمعمو  ،غیر نف. خام عنوان می  "غیرنفتی"اما چرا به جای و

 مله پتروشیمی و میعانات نف. وگاز اس.رج نفتی متضمن ارزش افزوده از

و  ،صنایع استخراجی و صنایع دستی اس.نکته پایانی اینکه  صنایع دارای سه زیر م موعه: صنایع کارخانه یی، 

صنایع نیز زیر م موعه های خود سه نوع  صادرا ت، از مزی. را دارن ، زیرم مو هرک ام از  عه هائی که در فرآین  
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سبی ویژه برخوردارن  صنایع ، فرآورده های نف. و های ن ستی،  صنایع د صنایع غذائی،  ر از آن جمله می  وان به 

 گاز، صنایع ساختمانی وصنع. قطعه سازی اشاره کردر

 ! بگذریم

س. ح م   ارت خارجی ایران و همان گونه ش ه ا سب. های گوناگون عنوان  از نظر بریتانیا، نه  که بارها به منا

س. وزنی و شن نی شی رو زیرا ارقام مورد نظر به ویژه واردات ایران از انگلیس ارقامی دوگانه با عنوان های  نه ارز

غیر مستقیم می باشن  و ما  به لحاظ نبود دسترسی به آمار واردات وصادرات غیر مستقیم  که گفته  ومستقیم 

گزارش خود را براساس آمارهای رسمی ارائه ش ه از سوی گمرک ایران    ،ود بالغ بر ص ها میلیون دالر اس.می ش

س. کم دوارائه خواهیم داد ،با پذیرش این واقعی. که ح م   ارت خارجی   هیه و ش ه  برابر ایران د ارقام ارائه 

 رسمی می باش ر 

 

در م موع    0011در سا   کشور، براساس آمار و ارقام ارائه ش ه از سوی گمرکات ایران در باره   ارت خارجی دو

شرح من رج در  7.297.287ریا  برابر  0.898.707.098.003کیلوگرم کاال به ارزش ریالی  3.289.271 دالر به 

 ر( در پی به بریتانیا صادر ش ه اس. 0)  ج و  شماره

 )صادرات( 0ج و  شماره    

از نورد  میله ها از آهن یا از فوالد های غیر ممزوج  فقط آهنگری ش ه، گرم نورد ش ه یا کشی ه ش ه، یا گرم اکسترود ش ه، همچنین آنهایی که بع 

 ش ن  اب داده ش ه ان ر

 مالس های حاصل از استخراج یا  صفیه قن  و شکر

 و جوز ان بان،  ازه یا خشک ش ه خرما، ان یر، آناناس، گالبی هن ی، انبه

 سایر کاغذ ها و مقوا های قشر نزده و ان ود نش ه به شکا رو  یا ورق

 موی نرم یا زبر حیوان، حالجی نش ه و شانه نزده

 پلیمر های ا یلن، به شکل ابت ایی

 رش و سایر کفپوش ها از مواد نس ی، گره باف، حتی آماده مصرفف

 زردچوبه،آویشن، برگ غار، کاری و سایر ادویه هازن بیل، زعفران، 
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   827.097.978ریا  برابر   98.172.308.907.808به ارزش  کاال کیلوگرم 0.979.077.810همین دوره  درحالی که در

                          ( از مبادی ورودی مرز های زمینی و هوائی از بریتانیا به کشور  وارد ش ه اس.ر                                                    9دالر به شرح ج و  شماره ) 

   اخبار کوتاه اتاق ها

 هانج صای ایران وتکوتاه اق اخبار

 انگلیس اخبار کوتاه اقتصادی اتاق ایران و

 سانگلی کوتاه اتاق ایران و اخبار

 

 انگلیس برگزاری جلسه ماهانه هیات مدیره اتاق ایران و

سه شنبه  08انگلیس راس ساع.  رک بازرگانی ایران وتم یره ا اق مش تجلسه ماهانه هیابیستمین  س. ویدو

در این جلسیه بع  از  باد  اخبار،  ربرگزار شی   شیکیل و و وکالتاً اصیالتاً ماه با حضیور اکثری. اعضیا پن م مهر 

 جلسه وارد دستور ش  و ضمن طرح عملکرد دبیرخانه در ماه گذشته و بیانات دکتر امینی قرار بر این ش  که:

 )واردات( 9ج و  شماره 

  لمبه های هوا با خال ،کمپرسورهای هوا یا سایر گازها و بادزن ها،کالهک های  سویه یا  خلیه هوا  وام با بادزن حتی م هز به فیلتر

متشکل از محصوالت مخلوط ش ه یا نش ه برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری،عرضه ش ه به شکل مقادیر معین به صورت بن ی برای  داروهای

 خرده فروشی

جراحی،  خته های شکسته بن ی و سایر وسایل شکسته بن ی، اعضای -وسایل ار وپ ی،همچنین چوب های زیر بغل، فتق بن ها و کمرن  های طبی

مصنوعی ب ن، دستگاه های کمک شنوایی و سایر وسایلی  وسط شخص پوشی هیا حمل یل در ب ن کار گذاشته میشود، به منظور جبران نقص عضو یا 

 نا وانی جسمی

الت  غییر خون انسان، خون حیوان که بر ای مصارف درمان پشیشگیری یا  شخیص بیماری آماده گردی ه اس.، آنتی سرم ها، سایر اجزا خون و محصو

 هاریافته مصونی. بخش حتی حتی به دس. آم ه از طریق فراین  بیو کنولوژیک، واکسنها،  وکسینها، کش. های موجودی. ذره بینی، به  ستثنای مخم

  لمبه برای آبگون ها، حتی دارای وسیله ان ازه گیری، باالبر های آبگون ها 

 زن ه از نوع خانگیمرغ، خروس، اردک، غاز، بوقلمون و مرغ شاخ ار 

 فرآورده های غذایی

 معرف های  شخیص بیماری یا آزمایشگاهی 

و آالت  طبی-آالت و وسایل مورد استفاده در علوم پزشکی، جراحی، دن انپزشکی یا دامپزشکی، همچنین دستگاه سیتی گرافی، سایر دستگاه های برقی

 چشم
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با  وجه به اینکه  پیگیری الزم به عمل آی ر ADIPECدرمورد اعزام هیات نف. و گاز و پتروشییییمی به نمایشیییگاه 

 برگزار اس.در دوبی همزمان با اعزام هیات مورد اشاره به ابوظبی نمایشگاهی در زمینه لوازم به اشتی و آرایشی 

ضور دارن  بازدی  خواهن   سی زیادی ح شرک. های انگلی شگاه که  ضا  ا اق )آقای عودی( از آن نمای و یکی از اع

 ش  هیا ی اعزام داش.، اق ام شودرامکان داشته باکرد چنانچه 

با  وجه به اینکه بنابه مذاکرات دکتر امینی، دکتر عالی پور و آقای سییرم ی امکان  شییکیل دوره آموزشییی ویژه 

سه آ ی  ش  در این مورد اق ام و نتی ه در جل شگاه وجود دارد قرار  شترک ا اق و دان کارآفرینی با دادن م رک م

  هران مبنی بر برگزاری نمایشییگاه الملی سییفارت انگلیس در با  وجه به اعالم بخش بازرگانی بین گزارش شییودر

دسییامبر در مرکز نمایشییگاهی دوبی در صییورت امکان هیا ی برای اعزام به این نمایشییگاه 09لغای.  8 از  اری 

   ارک دی ه شودر

 -شییرک. اعزام هیا ی   اری 389ریه با حضییور فو 9ژانویه لغای.  30با  وجه به برگزاری نمایشییگاه سییالم. از 

 سرمایه گذاری برای بازدی  از این نمایشگاه   ارک دی ه شودر

ضا بنائی، سان  که آقای امیرر سه ر سه دکتر امینی به اطالع جل شاور امور الکترونیکی ا اقدر پایان جل ه عنوان ب م

کمیسیییون م یری.  حو  اقتصییاد دی یتا  و  آقای نوبخ.، دبیر ا اق منصییوب شیی ه ان ر یپشییتیبانامور مشییاور 

سازی ب شمن   س. جمهوری به عنوان رابط ا اق و  اهو سه مربوط در ریا شرک. در جل شان از   وجه به گزارش ای

 پایان یاف.ر 07،1 1جلسه راس ساع.رستاد مربوط در ریاس. جمهوری معرفی ش ه ان ر

 

 برگزاری جلسه های ماهانه کمیسیون های تخصصی اتاق

صنعت و فن آوری های نوین: سیون بازرگانی، سا    کمی صنع. در  سیون بازرگانی و  سه کمی چهارمین جل

ساع.  شنبه  00:11جاری راس  سه  سین پژوهی،  97/17/0010روز  سیان فر، امیرح ضور آقایان مهران پار با ح

رگزار نگلیس  شکیل و بعلی نقیب در محل دبیر خانه ا اق بازرگانی ایران و امهن س  سی  رضی سی  اصفهانی و

علی نقیب رئیس کمیسیییون و امیرحسییین  آقایان مهن ساعضییا  به  باد  اخبار پرداختن ر سییپس  ابت ا گردی ر
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سیون در  سط روابط پژوهی دبیر کمی سی به بحث و گف. و گو موردچگونگی ب گروه های بازرگانی ایرانی و انگلی

 پرداختن ر 

حضییور اکثری. اعضییا   سییبب ع م به 

مه ی بحث  بار  گو در گف. و وادا این 

ش  سه آ ی موکو   سه بع  به جل ه جل

 عالی پور ان دکتر آقای قرارش موکو  و 

ضیحا ی امین و  سه بع   و مق م در جل

 ردهن شیییان ارائه های در مورد گزارش

سیییپس درباره انتخاب شیییرک. های 

انگلیسی حاضر در ابوظبی برای مالقات 

  ی داده ش ر وضیحا 

جلسه راس ساع. ارائه کردن ردسامبر  وضیحا ی  8الی  8نقیب درمورد نمایشگاه دبی در  اریخ  مهن سدر پایان 

 به پایان رسی ر 08:31

مهرماه با شرک.  00دوشنبه  07:11پن مین جلسه کمیسیون غذا و دارو، راس ساع.  کمیسیون غذا و دارو:

یان  قا یا و آ محمود خانم  مژده رضییییان

ضا مناقبی  سکون ، علیر  و ونچیان، احم  

نه  خا حل دبیر طا اهلل میرمعینی در م و ع

یل و برگزار  ا اق ایران و انگلیس  شیییک

این جلسه ابت ا رسمی. جلسه  رد   گردی ر

اعالم سییپس خبار اقتصییادی روز مبادله و 

با ارز  کاال  پس از آن در مورد  رخیص 

ما  نرخ   حث اع مایی و ب نک  ETSنی با

مرکزی در سیامانه گمرک گف. و گو و به 

فرآین ها، راهکارها و نحوه   ارت خارجی 
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ش ر سب. به منفعل بودن و غیر قابل پیش بینی بودن بازار ابراز ناراحتی  شاره و ن شرایط فعلی  ا سه راس جل در 

 خا مه یاف.ر 08:11ساع. 

ساختمان: شهری و  سیون برنامه ریزی  سیون  کمی سه کمی ساختمان راس سومین جل شهری و  برنامه ریزی 

شنبه  07:11ساع.  سع 97چهار شی، محم   سین علی اکبر خ ابخ ضور آقایان مهن  ضرابیان، مهرماه  با ح ی  

  رامین طاعتی در محل دبیرخانه ا اق بازرگانی ایران و انگلیس  شکیل و برگزار گردی ر محم رضا قائ ی وآقای

ق ادر این جلسییه که دکتر امینی رئیس ا 

نیز درآن شییرک. جسییته بود اعضییا  ابت ا  

به  باد  اخبار روز پرداختن ر سیییپس در 

امه ملی مسیییکن بحث و گف. و مورد برن

ر در این مورد دکتر امینی اظهار گو  شییی 

س.  سیا سن ی ه  رین  ش. یکی از ن دا

های اجرائی دول. در چن  دهه گذشیییته 

س. که با  سکن بوده ا سعه م س.  و سیا

اشیییتن برنامه ملی ای اد وجود دراختیار د

سییین مشییاور امکو در  مسییکن که مهن

بودجه بی  وجه به این برنامه  اجرا کرده بودن  سییازمان برنامه وآماده "دوگسیییادیس"همکاری با شییرک. یونانی 

زمین گیر شیی ن بتا به برخی  عبارت دیگر به خالی و انبوه مسییکن ای اد روش های نسیین ی ه یی را که من ر به

درباره نوع مسکن در وضعی. فعلی  راز منابع مالی کشور ش ه اس. هزینه بر دالرِ دبرابر چن  ص  میلیارنظرات  

 پایان یاف.ر  08:11جلسه در ساع.  رارائه ش پیشنهادهائی  هسازی باف. های مخروب از جمله الوی. به جامعه و

شیمی: سیون نفت و گاز و پترو سیون نف. و  کمی سه ماهانه کمی شمین جل ساع. ش شیمی راس  گاز و پترو

در محل دبیرخانه ا اق بازرگانی ایران و انگلیس با شییرک. آقایان مهن سییین  90/17/0010روز یکشیینبه  07:11

سن دی ه ور، محم ر شی، محم  ح سیان فر، علی اکبر خ ابخ شکیل ومهران پار ضا کامیاب   سرم ی، غالمر  ضا 

 برگزار ش ر
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 .در این جلسه پس از اعالم رسمی

سه ضر  یافتن جل ضای حا ابت ا اع

 رد و در جلسیییه به  باد  اخبار و

ب    اطالعات در زمینه نف. و گاز 

و پتروشییییمی پرداختن ر مهن س  

گانی  بازر ی ه ور در مورد ا اق  د

نا ی ایراد کردر یا سیییپس  ایران ب

نبود نیروی انسییانی  اعضییا  درباره

م ه آن  یل ع که دل متخصیییص 

ش  ابراز نا شنهادکرد مهن س دی ه ور از احتی کردن رمهاجرت  عنوان  سیون پی سرم ی رئیس کمی ر درپی آقای 

به  ربی.  کنیسیییین مبادرت  یا  هران کارگاه های  ربی.  کنسیییین دایر و ا اق ایران بخواهن  ا اق های ایران و

  ورزن ر

ن ا با هاد کرد در آدر پی رئیس کمیسیییون بیانا ی درباره سییفر کاری هیات گمیسیییون  به ابوظبی ایراد و پیشیین

شن بازرگان شته با سهام در بازار بورس به بحث و گف. و  ان ایرانی هم مالقات دا ضا  در مورد ارزش  و در پایان اع

 پایان یاف.ر 07:31گو پرداختن ر جلسه در ساع. 

ششمین جلسه کمیسیون گردشگری و محیط زیس. راس ساع.   کمیسیون گردشگری و محیط زیست :

شیبانی، علی غمخوار،  0010مهر  97مورخ 07:11 سکون ، علیمردان  سودا نژادی و آقایان احم   ضور خانم  با ح

شترک ایران و انگلیس  اکتر امینی رئیس اد احم  علی کیانیان و م ی  محم خانی و ق در محل دبیرخانه ا اق م

   شکیل و برگزار ش ر

و دکتر شیبانی در مورد سخ. گیری ها برای اخذ  نخس. اخبار روزمبادله ش پس از اعالم رسمی. یافتن جلسه 

شگری ارائه  ویزا بیانا ی ایراد گردن ر صلی در مورد اثرات اخبار منفی روی گرد ضیحات مف سپس آقای غمخوار  و

 دادن ر آقای محم  خانی در مورد  صمیم  شکیل کنسرسیوم هواپیمایی امارات و العربی اشارا ی داشتن ر 
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کلی  به طور نگی ودکتر امینی چگوسیییپس 

را   اریخچه  اسیس مهمانسرا های شهرداری ها

آقای  سیییپس  در ایران به  فصییییل بیان کردر

شاورزی  سکون  گزارش هایی را که در زمینه ک

  هیه کرده بودن  قرائ. کردن ر

سیون  سه آقای کیانیان رئیس کمی در پایان جل

سییفر فصییلی به  ار آزاد اعضییا  و ادر مورد دی

با  ف. و گو   کمیسییییون ااعضیییکاشیییان  گ

 پایان یاف.ر 08:11کردن رجلسه راس ساع. 

سازی شمند صاد دیجیتال و هو سیون مدیریت تحول اقت سیون م یری.  حو   :کمی سه کمی پن مین جل

ساع.  سازی راس  شمن   صاد دی یتا  و هو شنبه  07:11اقت شنگ  2،  ضور آقایان دکتر امیر هو مهر ماه با ح

شین نوبخ. در محل دبیرخانه ا اق بازرگانی  ضرابیان، امین مق م و اف سعی   سرم ی، محم   ضا  امینی، محم ر

ضور خانم ا سیونایران و انگلیس و به عل. ع م ح س. کمی سرپر شکیل و  براهیمی  سیون   س. دبیر کمی به ریا

 برگزار گردی ر 

اعالم رسییمی. یافتن جلسییه ابت ا  پس از

براسییاس دسییتور جلسییه اعضییا  به  باد  

اخبار روز پرداختن ر سییپس آقای  نوبخ. 

سرم ی  دبیر کمیسیون که همراه با آقای 

بازدی  به عمل آورده ایران نانو از نمایشگاه 

بود  وضیییحا ی در مورد ظرفی. شییرک. 

اظهار  های حاضیییر در نمایشیییگاه ارائه و

رک. هائی را که از  وان داشییی. بای  شییی

کییاری الزم بییرای کییار بییا انییگییلیییییس 
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سائی ورب شنا کرد لبخ. دبیر کمیسیون خالصه ای از عمر در ادامه آقای نومورد حمای. قرارگیرن  خوردارنیستن  

سیون بحث  ضا  کمی شنهادکرد اع سی هایی مانن  بی. کوین و ا ریوم بیان و پی سات قبل در مورد کریپتوکارن جل

ایان دسییتور جلسییه بع  پ ، بسییط دهن ر درن سییازی را به کمیسیییون هایی که در آن حضییور دارن پالس هوشییم

 ربه پایان رسی  08:11جلسه در ساع. ر مورد  ائی  قرارگرف. پیشنهاد و

ضویت: سیون ع ضوی. راس   کمی سیون ع سه ماهانه کمی شنبه  03:11اع. سجل ضا   ضورحبا مهرماه08دو اع

سیون،  شکیل و برر دفتر دکمی سه بع  در رگردی گزار دبیرخانه ا اق   س. های از این جل   باد  اخبار ا اق درخوا

ستمی،  سهن  ژنرا ور ایرانیان به م یری. آقای م ی  ر شرک.  ضوی.  س. های ع ضوی. مطرح و درخوا ج ی  ع

 یری. آقای شییرک. فارم    ارت دانیا  به م یری. آقای مه ی فراهانی م   و شییرک. آذین زمرد آیرک به م

ضوی. نیز  ضاهای  م ی  ع سی مورد  ایی  قرار گرف.ر همچنین با  م ی  کلیه  قا علی آذری مبارکه، پس از برر

  پایان پذیرف.ر 00:11جلسه راس ساع. موافق. ش  ر
 

 

  اتاق تشکیل گروه آموزش و پژوهش

، با  وجه 0010مهرماه  08  اریخ دوشنبه  نگلیس دریره ا اق مشرک بازرگانی ایران و ابنا به  صمیم  هیات م   

به ضرورت ان ام آموزش و پژوهش های مورد نیاز در زمینه های کاری ا اق، با  شکیل گروهی متشکل از آقایان 

مشترک گروه آموزش و پژوهش ا اق "نوان رضا سرم ی به عی حم ،مهرداد عالی پور، مهن س علی نقیبدکتر 

 موافق. ش ر "یسلانگ ایران و

برگزار ش ر در این  مهر ماه دردفتر دبیرخانه ا اق  شکیل و 90شنبه  8صبح  7ولین جلسه گروه راس ساع. ا

. موافق  وصیه و مورد ا اق یات م یرههخرین جلسه بیان اینکه  شکیل گروه در آ و گو جلسه بع  از گف. و

 انشگاهد رایش کسب وکارهای ج ی  ازگتری کارآفرینی با کهریسی دارن ه د عالی پور قرارگرفته اس.، آقای دکتر

خش صنع. ب ر به او  کارآفرین بر ر کارآفرینی دانشگاه  هران واستاد دانشک ه  حاضر درحا  و  هران با ر به ممتاز

هیات  س علی نقیب رئیس و مهن به عنوان رئیس گروه، "کارآفرینی برن  سازی الگوی"بنیان گذار  و استان  هران

رم ی محم رضاس الن دانشگاه شریف وعضو هیات امنای فارغ التصی کاربردی علمی دکتر عبی ی وامنای دانشک ه 

ا بر اساس رچگونگی  شکیل و برگزاری نخستین دوره آموزشی انگلیس  نف. وگاز ا اق ایران ورئیس کمیسیون 

 قرار ،و گو قرار دادهرد گف. مو ایران کانون کارآفرینان دانشک ه کارآفرینی دانشگاه  هران و، پنتر همکاری ا اق،

   ردربع  بررسی و مورد اق ام قرارگی هگزاری اولین جلسه آموزشی گروه در جلسرنامه برش  ب
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 ، گاز و پترو شیمیاعزام هیات کمیسیون نفت

 به

 بیظبرگزار در ابو "ادیپک"نمایشگاه 

شکل آبان هیا ی متهشتم بنا به درخواس. کمیسیون نف.،گاز و پتروشیمی وموافق. هیات م یره ا اق در  اریخ 

 ر عازم ابو ظبی خواه  ش  "ادیپک"ه ده شرک. عضوکمیسون مورد اشاره برای بازدی  از نمایشگااز 

انگلیسی   ع ادی از شرک. هایکه ژه ویبا وجه به اینکه بازرگانی بین المللی بریتانیابا در اختیار داشتن غرفه یی 

ساس همکاری ا اق و سفارت انگلیس در  هران  ر یب در آن حضور خواهن  یاف. برا ر ار رو د دی بخش بازرگانی 

    ربریتانیائی داده ش ه اس. رانی ویهای ا شرک. روی

          

 نایرا دیاصتکوتاه اق اخبار
 

 چرا قیمت مصرف گاز واقعی نیست؟

سوی  براساس  ش ه از  شی  هه  صل خبرکزاری مهر،گزار سا  نگرانیبا آغاز ف سرد  های کمبود گاز به یک های 

شیییودراز این جه. اجرای  عرفه گذاری پلکانی گاز برای کنتر  مصیییرف دغ غه برای متولیان و مردم  ب یل می

 باش  وان ، کمک قابل  وجهی به م یری. مصرف می

س. که می سیار مهمی ا ساله ب صرف انرژی م ص.  وان ،م یری. م شور قرارداده و فر ها و  ه ی ات پیش روی ک

 نمای ر نیز بر ضرورت آن  اکی  می دیگر جهانرون  سیاس. گذاری در حوزه انرژی در کشورهای 

شور ب صرف انرژی ک ش ت م صلیه از طرفی کاهش  اجرای قانون ه فمن  کردن  ه ف های رین اعنوان یکی از ا

 دهم به طور کامل مورد غفل. واقع ش رهاس. که در دول. یازدهم و دوازیارانه

https://www.mehrnews.com/news/5611385/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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 های کمبودسرد سا  نگرانی با آغاز فصل

گاز به یک دغ غه برای متولیان و مردم 

شودراز این جه. اجرای  عرفه  ب یل می

گذاری پلکانی گاز برای کنتر  مصیییرف 

به زیر می بل  وجهی  قا مک  ن ، ک  وا

ها و  غییرالگوی مصرف در کشور ساخ.

 شودر

حاضییر افراد پرمصییرف عالوه بر در حا  

های باال ر با قیم. جهانی و رویه با قیم. واقعی و در پلهاخذ یارانه ح اکثری اجرای این طرح هزینه مصییارف بی

شییودر به این  ر یب از افزایش شیی ی  قیم. برای مشییترکینی که در ح  الگو مصییرف ر محاسییبه میتحتی بیشیی

 اب رینه الگوی مصرف به   ری  ش ت مصرف انرژی در کشور کاهش میشود و با کاهش ساالکنن ، پرهیز میمی

شییود، ای که باب. گاز مصییرفی خانوار اخذ میدر این خصییود، یک نماین ه م لس یازدهم  وضیییح داد: هزینه

صادی  ضعی. اقت ضر بای  و س ، البته در حا  حا س.ر بای  این قیم. به میزان واقعی خود بر قیم. واقعی گاز نی

 دریک فضای آرام باش   ا بتوانیم این افزایش را عملیا ی کنیمرمردم 

محم  جواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی و محیط زیس. م لس شورای اسالمی در 

گوی : متأسفانه ما در حوزه گاز و نف. گف. وگو با مهر درباره ضرورت اجرای  عرفه گذاری پلکانی مصرف گاز می

محصوالت پتروشیمی مصرف بیش از ح ی داریم و در آین ه حتماً در این زمینه دچار مشکل خواهیم  و همچنین

شیی ر به طور کلی، مصییرف گاز بای   ابع قوانین و مقررات باشیی ر اینکه برخی گاز را به دلیل ارزان بودن بی رویه 

 کنن ، درس. نیس. و بای  این روا  اصالح شودرمصرف می

شیییود، قیم. واقعی گاز ای که باب. گاز مصیییرفی خانوار اخذ مییازدهم  وضییییح داد: هزینه این نماین ه م لس

نیس.ر بای  این قیم. به میزان واقعی خود برس  البته در حا  حاضر بای  وضعی. اقتصادی مردم در یک فضای 

 آرام باش   ا بتوانیم این افزایش را عملیا ی کنیمر
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سوا  که چ سخ به این  سگری در پا شاری که بیش از ح  ع ستفاده از گاز را دارن ؟ گف.: اق شترین ا شاری بی ه اق

 ر کننشود و  وان پرداخ. این هزینه را ن ارن ، حتماً در مصرف آن صرفه جویی میبرایشان قبوض گاز صادر می

ای کنن  که جز طبقات مرفه هسیییتن  و بربه طور معمو  اقشیییاری به میزان خیلی زیاد از گاز اسیییتفاده می

کنن ، که این افراد هم خیلی برای هزینه آن نگرانی ن ارد زیرا سییرمایه های الکچری از گاز اسییتفاده میاسییتفاده

س. اما بای  در بحث  عرفه شان ا صالح خود گذاری پلکانی به مردم عادی  وجه الزم را دارن  و به دنبا  منافع و م

 ویژه داشته باشیمر

یح داد: مردم برای گاز هزینه زیادی به نسییب. درآم شییان پرداخ. رئیس کمیسیییون کشییاورزی م لس  وضیی

صرف گاز بای  به مرحلهکنن  اما برای برق هزینه باالیی پرداخ. مینمی صرف کردن کن ر در بحث م س. م ای در

سیمر ستان بر س. که ما در زم صرف گاز خانگی الزم نی سگری ادامه داد: به عنوان مثا  در حوزه م شوفاژ و ع ها 

 شود که ه ر رف. انرژی باال باش راری را  مام طو  روز روشن کنیمر این اق امات باعث میبخ

نماین ه م لس یازدهم در ادامه بیان کرد: ما دارای یک ظرفی. عظیم گازی هستیم که بای  این منابع را برای در 

   مصرف ما واقعی باش رهای آین ه م یری. کنیم و برای رسی ن به این ه ف بایاختیار قرار دادن، نسل

رئیس کمیسیییون کشییاورزی در ادامه خاطر نشییان کرد: در حا  حاضییر گاز کشییورهای اروپایی قطع شیی ه و در 

ها در حا   هیه چوب برای گرم کردن خود در زمسییتان هسییتن ر بای  کاری کنیم که این ا فاقات برای ما جنگل

 فروخته و همچنین استفاده بهینه و مطلوبی از آن داشته باشیمرنیفت  و بتوانیم گاز خودمان را با قیم. مناسبی 

ه  وانیم حرک. رو بعسگری افزود: معتق م که ما اگر گاز را خوب مصرف و مصرف طبیعی داشته باشیم، حتماً می

رش  خوبی داشته باشیم اما این مردم هستن  که بای  در راستای فرهنگ سازی حرک. کنن   ا ا فاقات خوبی در 

سازی ا فاق بیفت ، خروجی ا س. و اگر این فرهنگ  سازی ا صرف گاز در گروه فرهنگ  ین حوزه بیفت ر کنتر  م

 خوبی خواه  داش.ر

 تعرفه پلیکانی به نفع افراد کم درآمد است

های موجود در بحث کمبود گاز در فصو  سرد گاز به مهر در عین حا ، نماین ه ی مردم نطنز در خصود نگرانی

سئله سا ، بای  به گونهگف.: م سرد  صو   شود ی کمبود گاز به ویژه در ایام خاد و ف ای م یری. و برنامه ریزی 
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سانی به بخش شکل گازر ستاهکه م شهرها و رو صنایع در  ستان با های خانگی و  شود  ا هیچ بخشی در زم ا حل 

 دغ غه مواجه نباشن ر

رحم. اله فیروزی در ادامه در خصود اجرای طرح  عرفه پلکانی هم برای صرفه جویی و اصالح الگیو مصرف گاز 

ای ی پلکانی طرحی اس. که در آن، بهای گاز برای مشترکین کم مصرف به صورت رایگان و یا یارانهافزود:  عرفه

 شودری مصرف معموالً به نفع افراد با کم در آم  جامعه مربوط میشود، در واقع این رویهبه میمحاس

وی در ادامه در خصود روش محاسبه مصرف مشترکین پرمصرف نیز عنوان کرد: همچنین طبق آمار و افراد به 

های ویالیی و کی. خانهدسی. آم ه، مشیترکین پرمصیرف، غالباً جزو اقشیار مرفه جامعه هسیتن  که به دلیل مال

ستخردار و صرف…بزرگ، ا شتری م سب. بی  این در موجود هایبن ی دهک طبق دارن ، جامعه افراد سایر به ن

 رکنن می پرداخ. را گاز بهای خود، مصرف میزان به افراد طرح،

و  از نظر اقتصادی ی پلکانی، طرح خوبی اس. البته بای این نماین ه در پایان اظهار داش.: در م موع طرح  عرفه

 هایی صورت گیرد  ا فشاری به اقشار مختلف جامعه  حمیل نشودربه صورت کارشناسانه بررسی

 

 دومین وزیر کار ایران در کابینه رییسی صولت مرتضوی 
زاه ی م لس شورای اسالمی پیش از این به محم مه ی به گزارش بی بی سی فارسی به نقل از خبرگزاری های جمهوری اسالمی 

ن ش او و  ول  دو فرز« هزار میلیاردی»ثروت  ،نماین گان مخالف برخی  ،رای منفی داده بود وفا وزیر پیشنهادی دیگر ابراهیم رییسی،

قام. و ا»در کانادا را دلیل رای منفی خود اعالم کردن ر آقای زاه ی وفا با  ائی   ول  فرزن انش در خارج از ایران گفته بود فرزن انش 

 ارچه طی وزار خانه این که ش ه اجتماعی رفاه و کار  عاون، ج ی  وزیر حالی در مر ضوی صول. «یا  ابعی. خارج از کشور ن ارن ر

وزارت م یر اجرایی آقای رییسی و پس. ج ی  آقای مر ضوی، پیش از  راس. ش ه اداره یسرپرست با و بوده وزیر فاق  گذشته ماه

 سرپرس. نهاد ریاس. جمهوری بودر 

 ولت مرتضویص سوابق 

 هام یرکل اق امات  امینی سازمان زن ان 
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 جنوبی خراسان ستان ارا 

 معاون سیاسی وزارت کشور در دول. دهم 

 مشاور وزیر کشور در دول. یازدهم 

 مشه  شهردار 

 رییسی ابراهیم انتخابا ی ستاد ییسر 

 م یرعامل سازمان موقوفات آستان ق س رضوی 

 ریاس. سازمان اموا  و امالک بنیاد مستضعفان 

 مسلمان نگاران روزنامه ان من بیرد: 

 
 

عکس( به جای ابراهیم رییسی رییس جمهور ایران در مراسم رای اعتماد صول. مر ضوی  چپ سم.) او  معاون مخبر محم 

 ر)سم. راس.( در م لس شورای اسالمی حاضر ش 

ها، اواخر خرداد ماه امسا  همزمان با ش ت گرفتن اعتراضات صنفی و باال رفتن قیم.اهلل عب الملکی وزیر وق. کار ایران ح .

 استعفا کردر
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 در سازمان بورس! / ریزش پشت ریزش« عشقی»های سیاست

 

 .شاخص کل در هفته های اخیر به صورت پی در پی در سکوت مسئوالن سازمان بورس ریزشی ش ه اس.

شاخص کل امروز نیز مانن  روزهای گذشته وضعی. نزولی دارد، بازار هر روز با کاهش ، خبرنگار مهر گزارشبه 

ده ر حا  شاخص کل حمای. شاخص کل کار خود را آغاز کرده و در انتهای معامالت نیز ریزش خود را ادامه می

 .واح  رسی ه اس.هزار  982هزار واح  را نیز از دس. داده و اکنون به ناحیه یک میلیون و  311یک میلیون و 

 دارهای ادامههای خوب صنایع و ریزشگزارش

ها وضعی. سودآوری خوبی را ماهه نمادهای بورسی در سامانه ک ا  منتشر ش ه و بسیاری از شرک. 7صور مالی 

 .ها نیز  وانسته ان  زیان انباشته خود را کاسته و وضعی. بهتری داشته باشن ثب. کرده و حتی برخی از شرک.

این صنع. به   eبرp ها داشته و حتیهای پاالیشی  وانسته ان  وضعی. بسیار خوبی را در گزارشخی از شرک.بر

و نیم قرار بگیرد که این وضعی. ارزن گی بسیار خوب اس.، برخی دیگر از  3رسی ه و در مح وده  0زیر مح وده 

صنایع مانن  غذایی نیز با افزایش حاشیه سود ناخالص مواجه ش ه و برخی از نمادهای غذایی  وانسته ان  افزایش 

 درص  را نیز کسب کنن ر  01 ا  8حاشیه سود بین 

https://www.mehrnews.com/news/5615726/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B4%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4
https://www.mehrnews.com/
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 و کاهش ام  ی  ی eps ان  با افزایشوبی را ارائه کرده و  وانستههای بسیار خهای قطعات خودرو نیز گزارششرک.

pبرe   مواجه ش ه ان. 

 هابی تفاوتی سازمان بورس به ریزش

یکی از مواردی که سهام اران را ناراح. کرده بی  فاو ی این روزهای رئیس سازمان بورس بوده و این سازمان  نها 

خود بسن ه کرده و  نها اق ام مثب. را  بلیغ برای ارزن گی صنایع و  هایای آن هم در رسانهبه کارهای رسانه

نمادها  عریف کرده اس. که این استرا ژی به هیچ وجه صحیح نیس.، اگرچه رئیس سازمان بورس در یک سا  

زار ااخیر اق امات مثبتی مانن  افزایش دامنه نوسان ان ام داده اس. اما فکری اساسی برای ورود پو  هوشمن  به ب

های کالن اقتصاد و نیام ن پو  به سم. این بازار رن  برده و سرمایه ان ام ن اده اس.، بازار سرمایه امروز از مؤلفه

ها  ا رفع آن اجرایی خواه  ش ، این مهم  نها با رایزنی رئیس سازمان بورس با وزیر اقتصاد و بیان مکرر دغ غه

رئیس سازمان بورس شاه  نبوده و او هم مانن  سهام اران خرد  های مناسبی را از م ی  عشقیمتأسفانه کنش

 .رودهایی اس. که روز به روز از دس. میگر ریزش بورس و رسی ن به حمای. نها نظاره

 تغییر شاخص کل بورس و ایجاد بازار دو طرفه

هزار  9انگین معامالت روزانه های غیر نق  شون ه با میبازار سرمایه در چن  ماه اخیر  ب یل به یک بازار با مؤلفه

 وان  به بازار سرمایه جانی  ازه ب ه ، ای اد بازار دو هایی که میمیلیارد  ومان  ب یل ش ه اس.، یکی از مولفه

طرفه و چرخش آزاد پو  در این بازار اس.، در دوره قبلی ریاس. سازمان بورس بحث بازار فروش  عه ی مطرح 

  ر مانن  افزایش دامنه نوسانکلی مسکوت مان ه و سازمان بورس  نها به اق امات آسانش ه بود که در این دوره به 

 .بسن ه کرده اس.

 رایزنی برای تعامالت با شبکه بانکداری

یکی از نقاط ضعف سازمان بورس در دوره اخیر ع م  عامل با شبکه بانک اری به ویژه بانک مرکزی برای ارائه 

خرد و عم ه اس. که این وضعی. بای  در آین ه اصالح ش ه  ا بازار سرمایه بتوان  از  سهیالت ویژه به سهام اران 

چرخش پو  منس م از شبکه بانک اری در  مام شرایط بهره من  شود نه اینکه پمپاژ پو  در بازار سرمایه  نها 

یر، مانن  یک سا  اخبرای روزهایی باش  که دول. سیاس. انبساطی پولی دارد و در زمان سیاس. انقباضی دول. 

 .بورس در وضعی. اغما به سر ببرد
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 سخنگوی صنعت آب عنوان کرد؛

 درصدی حجم سد ها نسبت به مدت مشابه 0۱هش کا

 

 

فیروز قاسم  خبرنگار مهر به گزارش .درص  س  ها پر هستن  37خنگوی صنع. آب گف.: در شرایط فعلی  نها س

خشک ش یمر  زاده سخنگوی صنع. آب در نشس. خبری گف.: امسا  برای سومین سا  متوالی وارد پاییز

 .ان های که وجود دارد بیشتر در نواحی شمالی متمرکز ش هبارش

درص ی  00وی اضافه کرد: طبق آمار و ارقام سه میلیون بارن گی دریاف. کردیم که نسب. به م ت مشابه کاهش 

 روجود دارد

https://www.mehrnews.com/news/5615659/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B1%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%B3%D8%AF-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%87
https://www.mehrnews.com/news/5615659/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B1%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%B3%D8%AF-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%87
https://www.mehrnews.com/
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 وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرد؛       

 گیرنده میمحصوالت غذایی هم شناسنام

 
کشاورزی، باغی ودامی سالم برای مردم  ولی دارکردن بسترهای  ولی  به سم. داردبا شناسنامه بناوزارت جهاد 

وزیر نژاد رسانی وزارت جهاد کشاورزی، سی  جواد سادا یبه نقل از پایگاه اطالع خبرگزاری مهر به گزارش .برود

جهاد کشاورزی در حاشیه همایش روز جهانی غذا، گف.: غذای سالم برای ما بسیار حائز اهمی. اس. و هرچه 

 .شودهای درمان کاسته میبرای  ولی  محصو  سالم هزینه شود از هزینه

های بستردار کردن وی افزود:  الش وزارت جهاد کشاورزی این اس. که با صیان. از بسترهای  ولی  و شناسنامه

 ولی  به سم. محصو  کشاورزی، باغی و دامی سالم برای مردم برویم  ا با خیا  راح. از محصوالت استفاده 

وی با اشاره به  ولی  مرغ آرین عنوان کرد:  ولی  مرغ آرین در دو بخش  حقیقا ی و حمایتی فعالی. ان ام  .کنن 

و فناوری ریاس. جمهوری اق امات الزم جه. اصالحات  شود که در بخش او  سازمان  حقیقات و معاون. علمیمی

درص  بیشتر اس. و صادرات به  09دهن  و در بخش حمایتی هم در بازار قیم. مرغ آرین ژنتیکی را ان ام می

وی همچنین افزود: الیحه آبخیزداری در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و  .شودمرغ آرین داده می

وی افزود: این الیحه اق ام مشترکی مابین سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری،  .ا مام رسی ه اس. آبخیزداری به

https://www.mehrnews.com/news/5615433/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5615433/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5615433/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/
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پژوهشک ه آبخیزداری و حفاظ. خاک در سازمان  حقیقات و نخبگان حوزه دانشگاهی بوده اس. و  الش ش  که 

اس. و به زودی به صحن نظرات جمع در آن دی ه شود، این الیحه در حا  حاضر در کمیسیون زیربنایی دول. 

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه امسا  در خصود رفع  .شوددول. خواه  آم  و در نهای. به م لس ارسا  می

هزار هکتار بود، اما  الش ش  با  88هزار هکتار را در برنامه داریم، گف.: این رقم در سا  گذشته  011گرد و غبار 

 .یر و ه ف به درستی پیش برود و بتوانیم به  عه  خود عمل کنیمهای مالی این مس وجه به مح ودی.

 

 اخبارکوتاه اقتصادی جهان:
 

وزیر زن ایتالیا شدجورجیا ملونی اولین نخست  

 

وزیر ج ی  این کشور دول.  شکیل ده  جمهوری ایتالیا از خانم جورجیا ملونی خواسته  ا به عنوان نخس.رئیس

 ر)شنبه( سوگن  یاد کن و کابینه او احتماال امروز 
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به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری راشا  ودی، دول. ائتالفی ج ی  ایتالیا قرار اس. با مشارک. چن ین حزب 

فورزا "متعلق به ما ئو سالوینی و حزب  "حزب لیگ"متعلق به جورجیا ملونی،  "برادران ایتالیا"دس. راستی شامل 

  .وزیر پیشین این کشور  شکیل شودکار و نخس.نی، سیاستم ار کهنهبه رهبری سیلویو برلوسک "ایتالیا

بوک رسمی خود در پیامی نوش.: ما آماده اداره ایتالیا هستیمر ما با آگاهی و شایستگی قادر ملونی در صفحه فیس

  .ها و موارد اضطراری دوران خودمان هستیمبه رویارویی با فوری.

 .سپتامبر اکثری. آرا را به دس. آورد 98در انتخابات زودهنگام  "برادران ایتالیا"حزب 

 

 
 

در همین حا  از ما ئو سالوینی، وزیر کشور پیشین و آنتونیو  اجانی، رئیس سابق پارلمان اروپا به عنوان دو عضو 

 ربرن کابینه خانم ملونی نام می

 .ایتالیا( رسماً سوگن  یاد کن  صبح امروز شنبه )به وق. 01ملونی ساع. 
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گوی  با والدیمیر وزیر پیشین ایتالیا که میبا این حا  انتشار یک فایل صو ی منتسب به سیلویو برلوسکنی، نخس.

آمیزی رد و ب   کرده، کار را برای ائتالف دس. راستی خانم ملونی دشوار کرده های محب.پو ین ه ایا و نامه

 .اس.

اکتبر به حزب فورزا ایتالیا و برلوسکنی هش ار داد در صور ی که چنین مواضعی در قبا   91به شنملونی روز پن 

 .روسیه و جنگ اوکراین داشته باشن ، اعضای این حزب جایی در کابینه او نخواهن  داش.

رلوسکنی ب  ه ی  ملونی در حالی مطرح ش ه اس. که او برای  شکیل دولتش به حمای. حزب فورزا ایتالیا به رهبری

نیاز داردر ما ئو سالوینی، دیگر متح  ملونی از دیگر افرادی اس. که همواره پو ین را مورد  حسین قرار داده اس.ر 

 .کن  حمله نظامی روسیه به اوکراین را محکوم کرده اس.ملونی که قاطعانه از نا و حمای. می

 

 ریشی سوناک نخست وزیر جدید برتانیا شد

 

کار و نخس. وزیری انگلیس از شکس. در کسب آرای الزم از رقاب. برای رهبری حزب محافظهپنی موردان. پس 
 .وزیر انگلیس ش انصراف داد و به این  ر یب ریشی سوناک نخس.



 

 

 

 

 0410ماه مهرویژه  031خبرنامه شمار

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

 
 

کار انگلیس نیز رسما پیروزی سوناک، وزیر دارایی دول. به گزارش ایسنا به نقل از گاردین، رهبر حزب محافظه

 .وزیر انگلیس را اعالم کردبه عنوان رهبر حزب و نخس. جانسون و انتخاب وی

ریشی از حمای. کامل من برخوردار اس.ر من به کمپینی که برگزار کردیم افتخار "موردان. در  وییترش نوش. : 

 ".می کنم و از همه کسانی که از ما حمای. کردن ، سپاسگزارم

واحتماال   0809جوانترین نخس. وزیر از سا   ریشی سوناک، اولین نخس. وزیر غیرسفی پوس. بریتانیا،

 .ثرو من  رین نخس. وزیر  اریخ انگلیس اس.

 واه خ باکینگهام کاخ در  ها حاکی از آن اس. که شاه چارلز از سان رینگام به لن ن بازخواه  گش. وبرخی گفته

 راس را دریاف. و ریشی سوناک را به عنوان نخس. وزیر منصوب  لیز استعفای رسما او که معناس. ب ان اینر بود

 .کن ر با این حا  هنوز زمان رسمی برای این امر اعالم نش ه اس.می

االصل به عنوان نخستین غیر سفی پوس.، اداره دول. انگلیس را بر ساله، نوه مهاجران هن ی 09ریشی سوناک 

که آغازگر  9107پرسی بریگزی. در سا  از زمان برگزاری همه وزیرعه ه گرف.ر او به عنوان پن مین نخس.

برای  ای راسابقه در انگلیس بود، معرفی ش  و احتماال  الش  ازههای اقتصادی و سیاسی بیای از آشفتگیدوره

 .های فراگیر شروع خواه کرددرص ی و اعتصاب 01مقابله با  ورم 

 :انالتحصیل ممتاز آکسفورد و بانکدار جوفارغ

در ساو همپتون متول  ش  و بزرگترین فرزن  از سه فرزن  وال ین پن ابی  بارش  0281ریشی سوناک در سا  

 رین م رسه دولتی او در ق یمی .کردای را اداره میاس.ر پ ر سوناک یک پزشک خانواده بود و مادرش داروخانه

« و  فکری ح»که  حصیل در این م رسه موجب انگلستان، کال  وینچستر  حصیل کردر سوناک همواره گفته اس. 

 .اش را  غییر داده اس.او ش ه و مسیر زن گی

ریشی سوناک به  حصیل در رشته فلسفه، سیاس. و اقتصاد در کال  لینکلن در دانشگاه آکسفورد ادامه داد و با 

 .التحصیل ش سطح نمرات عالی فارغ
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شگاه استنفورد، جایی که با همسر آین ه خود، آکشا ا مور ی در دان (MBA)ای بیسوناک پس از ا مام دوره ام

 .گذاری گل من ساکس به عنوان  حلیلگر کار کردآشنا ش ، در بانک سرمایه

پیوس. ولی سه سا  بع آن را  رک کرد ا یک صن وق  TCI)آی سیبه صن وق  امین سرمایه  ی 9117او در سا  

 .سپس وارد عرصه سیاس. ش   امین سرمایه ج ی ی را  اسیس کن ر سوناک

 :کار تا صدارتکار کهنهاز جایگزین محافظه

کار در و یکسا  پیش از برگزاری انتخابات سراسری به عنوان نامزد حزب محافظه  9100ریشی سوناک در سا  

 . ش انتخاب بود،  کرسی یورکشایر ریچمون  که پیشتر در اختیار ویلیام هیگ، رهبر سابق حزب محافظه کار

ای او در جریان بریگزی. آغاز ش ر بالفاصله پس از ورود او به م لس عوام اولین مبارزه سیاسی بزرگ زن گی حرفه

آزاد ر و »سوناک از خروج از ا حادیه اروپا حمای. کرد و م عی ش  که انگلیس در خارج از این بلوک اروپایی 

 .خواه  بود«  رمرفه

به عنوان وزیر جوان در  9108اکثری. مردم مواجه ش  و سپس او در ژانویه ای ه مورد حمای. سوناک با استقبا  

 .وزارت مسکن به دول. راه یاف.

ای در روزنامه  لگراف نوش. پس از استعفای  رزا می، او به همراه همکارانش، اولیور داودن و رابرت جنریک، مقاله

 .ده ، حمای. کرد« ن ات»کار را افظه وانس. حزب محو از بوریس جانسون به عنوان  نها کسی که می

به نخس. وزیری رسی ، سوناک  رفیع پی ا کرد  9102نتی ه نبود، زیرا زمانی که جانسون در ژوئیه حمای. او بی

 .و وزیر دارایی ش 

 :دردسرهای همسر ثروتمند

 تن مشاغل در طو های حمایتی به ارزش میلیاردها پون  برای سرپا نگه داشسوناک به دلیل معرفی سریع طرح

ماه محبوب ش ر اما طرح او برای افزایش نرخ بیمه با ه ف  امین بودجه بیشتر برای  امین اجتماعی،  08قرنطینه 

ظن نسب. به فرار مالیا ی همسرش باعث سقوط شرک. در جشن  ول  نخس. وزیر وق. در دوران قرنطینه و سو 

 .محبوبیتش ش 
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 (Infosys)نارایانا مور ی، یکی از بنیانگذاران غو  فناوری هن ، اینفوسیس خانم مور ی دختر میلیاردر هن ی، 

میلیون پون  از سهام شرک. پ رش، هیچ مالیا ی درانگلیس  711اس.ر درماه آوریل، فاش ش  ه اوبا وجود مالکی. 

هرچن  این .اس. کن  چرا خود را به عنوان یک فرد غیرمقیم در انگلیس به وزارت دارایی اعالم کردهپرداخ. نمی

ای ش ن آن ریشی سوناک، وزیر دارایی وق. انگلیس را در موقعی. دشواری قرار دادو کار غیرقانونی نبود، اما رسانه

 .میلیون پون  بود 00.7ح ود  9190همسرش را ناگزیر به پرداخ. مالیات بردرآم ی کرد که  نها در سا  

ژوئیه که دراعتراض به بحران مشروعی. و کارآیی آن رخ داد، سرآغاز استعفای سوناک ازکابینه بورس جانسون درماه 

کار، در هر یک از پن  ریشی سوناک دررقاب. برای کسب رهبری حزب محافظه.خروج وزرا و استعفای جانسون ش 

. خوردر کسگیری پارلمانی پیروزش  ا به همراه لیز راس به مراحل نهایی راه یاب راما دررقاب. باخانم  راس شدور رای

 .اما اکنون بار دیگر این شانس را پی ا کرد  ا به باال رین جایگاه سیاسی ممکن در انگلیس و حزبش برس 

 

 ؛ه اندازی یک شرکت جدید هواپیماییبا را

 فروند هواپیمای بوئینگ و ایرباس ۰1دنبال خرید به عربستان 
 

صیین وق سییرمایه گذاری عمومی عربسییتان سییعودی در حا  مذاکره با بوئینگ و ایرباس در مورد سییفارش خری  

س. 81ح ود  سعودی به  خبرگزاری مهر به گزارشبنا  .هواپیما ا ستان  صن وق دولتی عرب بلومبرگ اعالم کرد 

 .هواپیما به منظور راه ان ازی یک شرک. ج ی  هواپیمایی اس.فرون   81دنبا  خری  ح ود 

https://www.mehrnews.com/news/5615693/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DB%B8%DB%B0-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://www.mehrnews.com/news/5615693/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DB%B8%DB%B0-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://www.mehrnews.com/news/5615693/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DB%B8%DB%B0-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
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رواز  ر که قادر به پکر بزرگاین منابع گفتن  که سفارشات خری  بین هواپیماهای  ک راهرو و هواپیماهای پهن پی

 مکس، ایرباس 737به گفته این منابع، اولوی. بین بوئینگ  .های طوالنی هسیییتن  متفاوت اسییی.مسیییاف.

A391neo   خری اری خواه  ش  777و  787برای رده مساف. کو اه و در مساف. طوالنی بوئینگ. 

سعودی برنامه ستان  شته، عرب سعودی به ای برای ای اد دومین خط سا  گذ هوایی ملی در کنار خطوط هوایی 

رود این شرک. هواپیمایی ج ی ،  ونی داگالس بریتانیایی انتظار می .اعالم کرد 9131 ان از عنوان بخشی از چشم

سم. خود به عنوان رئیس هواپیمایی  شته از  صوب کن ، زیرا داگالس هفته گذ را به عنوان م یر اجرایی خود من

  .ر رف.ا حاد در ابوظبی کنا

 ماکرون با نخست وزیر جدید ایتالیا دیدار کرد

 
 

س. وزیر نخ« جورجیا ملونی»رئیس جمهور فرانسه که برای شرک. در یک کنفرانس به ایتالیا سفر کرده اس. با 

 .ج ی  این کشور دی ار کرد

الیوم، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسییه در شییهر رم با جورجیا  روسیییا نقل ازبه  خبرگزاری مهر گزارشبه 

 .ملونی نخس. وزیر ج ی  ایتالیا دی ار و رایزنی کرد

https://www.mehrnews.com/news/5615584/%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.mehrnews.com/
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بر اساس این گزارش، ماکرون در صفحه  وئیتر خود نوش. که دو کشور بای  با گفتگو و بلن پروازی به همکاری با 

نین افزود که نخسییتین دی ارش با جورجیا ملونی در رم در این یک یگر ادامه دهن ر رئیس جمهور فرانسییه همچ

 .کن راستا حرک. می

نخسیی. وزیر سییابق ایتالیا از وی  «دراگی ماریو»ماکرون پیش از این  وئی.، با انتشییار عکسییی از خودش کنار 

نخستین  اس.ق ردانی و  شکر کردر رئیس جمهور فرانسه که برای شرک. در یک کنفرانس به ایتالیا سفر کرده 

 .مقام خارجی اس. که با نخس. وزیر ج ی  ایتالیا دی ار کرد

 .س.ای نکرده اکاخ الیزه به جزئیات بیشتر و موضوعات مطرح در دی ار ماکرون با نخس. وزیر ج ی  ایتالیا اشاره

با رئیس وگو سیییپتامبر )سیییوم مهر( پیروز شییی ه بود، روز جمعه پس از گف. 98جورجیا ملونی که در انتخابات 

 جمهور ایتالیا، اعتبارنامه نخس. وزیری خود را پذیرف. و فهرس. وزرای پیشنهادی خود را اعالم کردر

را برعه ه داشییی.، پس از رهبری ائتالفی متشیییکل از احزاب « برادران ایتالیا»گرای ملونی که رهبری حزب ملی

 دوم جهانی جنگ از ایتالیا دول. گرا رینراسیی. کار موفق به پیروزی در انتخابات شیی  و حاال ریاسیی.محافظه

 مشییورت و دی ار از پس ایتالیا جمهوری ریاسیی. دفتر مقامات از زامپتی، اوگو رداشیی. خواه  برعه ه را  اکنون

، گف.: جورجیا ملونی اعتبارنامه خود را «کوئیرینا »ین کشییور در کاخ ا جمهور رئیس ما ارال، سییرجیو با ملونی

 پیشنهادی را ارائه دادر پذیرف. و فهرس. وزرای

 

 پژوهشگران راز طول عمر بیشتر را فاش کردند

 ورزشی هایبرنامه در را ق ر ی های مرین کن می یادآوری مسن افراد به ج ی  پژوهشی - این یپن ن. فارسی

 بررشون می من ر عمر طو  افزایش به شون ،  رکیب هوازی ورزش با که صور ی در ها مرین این بگن انن ؛ خود

ش ه ه آمریکا مشخص متح  ایاالت انسانی خ مات و به اش. وزارت که جسمانی سالم. فعلی راهبردهای اساس

ساع. فعالی. ب نی هوازی متوسط  9.8کم دو روز  مرین ق ر ی و بزرگساالن بای  هر هفته دس.ش ه اس. که 

  ا ش ی  ان ام دهن ر

ان ، اخیرا پژوهشگران  وجه خود را بر بهبود اما با اینکه بیشتر مردم از مزایای سالمتی مر بط با ورزش منظم آگاه

باال ر سا  و  78ده  طو  عمر افراد ها نشان میهای آنان ر یافتههای ق ر ی متمرکز کردهسالم. مر بط با  مرین

https://www.independentpersian.com/
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بیشتر  کردن ،دادن ، نسب. به افرادی که کمتر از دو بار  مرین ای دو  ا شش مر به  مرین ق ر ی ان ام که هفته

 بودر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های واگیردار بخش  غذیه، فعالی. ب نی و چاقی مراکز دکتر برایان. وبر، نویسن ه این مطالعه و متخصص بیماری

تقل طورمسهرنوع فعالی. ب نی به»ان گف.: انهای ایاالت متح ه آمریکا، به سیبیماریکنتر  و پیشگیری از 

  «ده رخطر مرگ به دالیل مختلف را در افراد مسن کاهش می

وان، دهن ه ق رت،  های افزایشپژوهشگران دریافتن  در بزرگساالنی که از برنامه  قوی. عضالنی که بر  مرین

 خطر مرگ»درص  کاهش یاف. اما  01ومیر تمرکز اس.، پیروی کردن ، خطر مرگاستقام. و ح م عضالنی م

 «درص  کم ش  90دادن ،  نها های هوازی ان ام میهایی که  مرینآن
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 گزارش ویژه:

 اشاره:

 روبه پیشرف.  حریریه خبرنامه الکترنیکی ا اق به دالئل گوناگون واز جمله دگرگونی هائی که درجهان خود رو روی داده و      

، با  وجه به سیاس. هایی که کار گزاران امور در این زمینه در پیش گرفته ، وبا ش ت هرچه بیشتر دنبا  می کنن ، درس. دارد

 ردینه درح  امکان آگاه ساز رازهمه آن دی  که خوانن گان خود را با نقل گزارش خبر گزاری بی بی سی فارسی در این زم

  :جهان خودرو

 فوق لوکس الکتریکی ناز اولین ماشیرونمایی 
 

 

 هزار دالر باشد 011شود قیمت پایه رولزرویس اسپکتر بینی میپیش

 س،یارپ شگاهیرنو در نما  یج  یکیم   الکتر شینما س،یرولزرو یکیم   الکتر نیهفته در جهان خودرو: اول نیا

 ربه خودروسازان س.یز طیبنز و اعتراض فعاالن مح یکیبه محصوالت الکتر بلن یشاس کیاضافه ش ن 

 رولزرویس الکتریکی

رولزرویس با رونمایی از یک م   ج ی ، اولین خودروساز بسیار لوکسی ش  که یک م   الکتریکی در محصوال ش 

 داردر نام این ماشین اسپکتر اس. و از سا  آین ه به بازار عرضه خواه  ش ر
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( کارخانه Wraithشودر ظاهر ماشین شبیه به م   ریس )در بزرگش رو به عقب باز می اسپکتر فرم کوپه دارد و دو

 اس. که دوازده سیلن ر بود و  ولی ش سا  گذشته متوقف ش ر

چراغ  99های دیگر کارخانه متفاوت اس.ر جلوپن ره ورودی هوا ن ارد و در عوض با جلوی ماشین نسب. به م  

ها هم دو  که ش ه که بخش پایین هنگامی که خاموش باش  سیاه رنگ استاولین شودر چراغدی نورانی میائیا 

شودر های بنزینی کارخانه با آن ساخته میم   الکتریکی رولزرویس بر روی پلتفرمی ساخته ش ه که ماشین

 گیری بهتر ماشین ش ه اس.اش باعث فرمانکیلویی 711ها در کف ماشین گذاشته ش ه و وزن با ری

 

 877حرک. کن ر ق رت مو ور  لومتریک 891با هر بار شارژ بتوان   ا  نیکه انتظار دارد ماش  یگویم سیرولزرو 

 .اس. هیثان0/8در ساعتش  لومتریک 011اسب بخار و شتاب صفر  ا 

کردن درها اس.ر با سفارش  ینوران  ،یاس.ر از جمله امکانات ج  سیرولزرو گرید یهام   هیشب نیماش ا اق

ال ر قبکن یم یسازهیپر ستاره را شب یکه آسمان شودیدر روکش درها گذاشته م یدیائهزاران المپ ا  ،یترمش

و  شگریاز نما ی یبا اسپکتر، نسل ج  نیهمچن سیرولزرو .قابل سفارش بود نیسقف ماش یامکان  نها برا نیا

 .کارخانه هم نصب خواه  ش  گرید یهاکرده که به مرور در م   یار باط با رانن ه را معرف ستمیس
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های الکتریکی به زودی بسیار داغ خواه  ش ر به زودی پس از رقاب. خودروسازان بسیار لوکس در بازار ماشین

کنن ر خودروسازان دیگر های الکتریکی خود را به بازار عرضه میرولزرویس، بنتلی، فراری و آستون مار ین م  

می به این بازار دارن رقیم. رولزرویس اسپکتر های بسیار گران الکتریکی چشمانن  کادیالک هم با ساخ. ماشین

هزار دالر باش ر رولزرویس اعالم کرده که همه  011 رین م   ح ود شود ارزانبینی میهنوز اعالم نش ه اما پیش

 به بع  الکتریکی خواه  بودر 9131هایش از سا  م  

 0بازگشت رنو 

 

  در نمایشگاه پاریس نمایش داده ش 0کانسپتی از رنو 
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اس.، با  0رنو در نمایشگاه خودروی پاریس از  ولی  یک م   الکتریکی ج ی  خبر دادر این ماشین که نامش رنو 

 در نمایشگاه نمایش داده ش ر 0الهام از م لی کالسیک با همین نام طراحی ش ه اس.ر کانسپتی از رنو 

ش ر طراحان رنو با میالدی  ولی  می 21 ا  71های کارخانه فرانسوی اس. که از دهه رین م  یکی از موفق 0رنو 

به بازار عرضه  9198ان  که قرار اس. در سا  بلن  کوچک الکتریکی طراحی کردهالهام از این ماشین یک شاسی

 شودر

گوی  بخش باالی کانسپتی که در نمایشگاه پاریس نشان داده ش ، دقیقا شبیه به ماشینی اس. که قرار رنو می

هایی م رن بسیار زیاد اس.، اما طراحان به ماشین جنبه 0اس.  ولی  شودر شباه. ماشین به م   کالسیک رنو 

 ان   ا ماشین ق یمی به نظر نرس راضافه کرده

 

کیلومتر حرک. کن ر مو ور  011بتوان  با هر بار شارژ  ا  0رود رنو ین منتشر نش ه، اما انتظار میاطالعات فنی ماش

 اسب بخار اس.ر 038الکتریکی ماشین در جلو قرار دارد و ق ر ش ح ود 

ن آوری م رن ماشیجلب کن ر فن 0 ر را به رنو رنو امی وار اس. با یادآوری م   موفقی از گذشته، خری اران مسن

خواه   8یک م   الکتریکی ج ی  دیگر به نام رنو  0ای برای جلب جوانان اس.ر این کارخانه پیش از رنو هم انگیزه

 داردر 0اس. و از نظر فنی اشتراک زیادی به رنو  8ساخ. که آن هم برگرفته از م   کالسیک رنو 
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ا  شود  ا پن  سبینی میرفتن اس.ر پیشدر بخشی از بازار رقاب. خواه  کرد که به سرع. در حا  رونق گ 0رنو 

درص  افزایش یاب ر در حا   08بلن های کوچک به درص  بازار شاسی 8های الکتریکی از ح ود آین ه سهم ماشین

ی پژو و های الکتریکشود و م  بلن  الکتریکی در بازار اروپا  وسط هیون ای ساخته می رین شاسیحاضر پرفروش

  ار اس.راپل هم بسیار پرطرف

 بلند الکتریکی بنزشاسی

بلن  ج ی ، یک م   دیگر به محصوالت الکتریکی خود اضافه کردر این ماشین که بنز با رونمایی از یک شاسی

 و رقاب.امبلن  محبوب الکتریکی باس. به خودروساز آلمانی کمک خواه  کرد  ا با شاسی EQE SUVنامش 

 کن ر

بلن  هایی نرم و منحنی شکل گرفته و بسیار به شاسیبا خط iXو ام رین رقیبش، ببرخالف نزدیک EQEبلن  شاسی

EQSرین م   الکتریکی بنز شبیه اس.ر ماشین از نظر فنی با م   ، لوکس EQE  س ان مشترک اس.ر بنز

 کیلومتر حرک. کن ر 821 وان   ا با هر بار شارژ می EQE SUVگوی  می

 787 رین م   بنز ساخته خواه  ش  که ق رت قوی AMGش ه از این ماشین هم در زیرم موعه .دو م    قوی

ثانیه و ح اکثر  3/8اس.،  EQE 83کیلومتر در ساع. این م   که نامش  011اسب بخار اس.ر شتاب صفر  ا 

 کیلومتر در ساع. اس.ر 901سرعتش 
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و با امو جلوگیری کنن ر در حا  حاضر بام  از رش  فروش باش بتوانننز امی وار اس. دو شاسی بلن  الکتریکیب

 77یورو )ح ود  311هزار و  77و در آلمان ام وانسییته خری اران زیادی به خود جلب کن ر قیم. پایه ب iXم   

 های بلنرا در همین ح ود به بازار عرضه کن ررقاب. در بازار شاسی EQEرود بنز هم هزار دالر( اس. و انتظار می

سط بین بنز و ب شی اممتو س. و هر ماه یکی از این دو کارخانه با اختالف ان کی از دیگری پی سیار نزدیک ا و ب

 روور به بازار هستن راستار و رن های الکتریکی ولوو، پلگیردر هر دو کارخانه همزمان نگران آم ن م  می

 

***** 


