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 سخن ماه:

 

 

روی به ترکستان استاین ره که تو می  

 

 8400هزار میلیارد )تریلیون( تومانی سااااا   148جه بود الیحه بود که دولتمده آ اخبار در

 44 های جاریه قیمتب سااا  جاریمصااو  نساابت به بودجه  ظاهردر کل کشااور را که 

صد افزایش  شان میدر صد واقع از نظر قدرت خرید اما در، دهدن کاهش  بیش از پنجاه در

اما قوه  به قوه مقننه ارساا  داشاته اسات صاویب تو برای بررسای  در زمان مقرر ،یافته

و دولت نیز با پذیرش آن را به دولت برگشاااات داده اساااات  هابا برخی ایرادمورد اشاااااره 

 آن را دریافت کرده است  اصالح موارد مورد نظر

های پیش که در طو  کلیه سااا توجه اساات مبنی بر این  ای درخوری نکتهالزم به یادآور

سی ،از این شورها که قوه مقننه در برر صویب و به خالف معمو  در کلیه ک های بودجه ت

ولت دارند، در ساااالنه کل کشااور نظر بر تعدیل ارتبارات مورد درخواساات د درخواسااتی

شور ما  ست دولت همواره نظر بر اقوه مقننه ک شته فزایش بودجه مورد درخوا ست، دا ا

بر کسااری ها با قانون اساااساای ضاامن ارالم برخی میایرتحالی که در سااا  جاری  در

 شده است  تکیه      جه وبود

چ روی راست یا ناراست یماه  به هبه هر روی از آنجا که در این یادداشت کوتاه یا سخن 

باشاااد بنابراین از بح  مورد نظر نمی از ساااوی قوه مقننه  بودن ایرادهای رنوان شاااده

 گذریم میدرنیز درباره آن 

حاکی از آن به روشاانی  های مربوطپیوساات گذرای الیحه مورد اشاااره و یحت اما مرور و

 به اتدوین شااده اساات  زیرهای دیگر از کره یکنندگانتهیهتوساا   اساات که گو ی الیحه

بینی و فرض با خوشه طور نمونه چنانچه ب همخوانی ندارد هیچ روی با واقعیات موجود 

ا به تحقیق بباشااد که  با ایران متفاوت بودن ساایاساات آمریکا در دولت بجو بایدنبنظر بر 

ها گرفته تا رواب  بانکی تحریمذات ، از حاکماقتصااادییساایاساای  توجه به کلیه شاارای  

های درآمدهای دولت، از انواع مالیاتکاهش انواع ، انتقا  پو  نقل و، مشااکل المللیبین

های وجوه حاصاال از واگذاری دارا ی و ،سااود بازرگانی خارجی گرفته تا روارض و برقرار

با تنگنای مالی به  8400در ساااا   کشاااور فارغ  از هرگونه تردید ،رمومی در اختیار دولت

 شوداست یادآور میبا آن که تکرار مکرر  ، لذابود مراتب بیشتری دست به گریبان خواهد

که ویژه اقتصادها ی با توان سرانه دست کم  رمومی برقرارصنعی تحفظ سطح رفاه  که

 دکتر امیرهوشنگ امینی
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 ،ر نخواهد بودچ روی میساا  به هیساای هزار دالر اساات، با توان اقتصااادی ساارانه موجود 

ضرورت ایجا  میبنا  بازی با بورس وسازی با رهاکند پیش از بروز هر گونه فاجعه، براین 

  ابداری ذهنیت شااااکل گرفته در نظام اقتصااااادی متمرکز  بسااااته  های رما  روشا   و ارز

ستوری   شی د ضی حا شهرها گرفته تا پدولتی، از طرح واگذاری ارا یش ه محدوده قانونی 

هام نفت و یار فروش ساااا که  دولت اموا  رمومی در اخت مدی و        یا یان پ تب ز به مرا

از این اندرز  رویپیبا  و با مردم درمیان گذاردهرا با صااااداقت یت واقع ،درپی داردتر بخش

ستهجابه کهن و ست خرج آه ستدرنگ بی تر کنبماندنی که :بچو دخلت نی سیا  و هادر 

با حذف شااااود که  نظردیدجبه نحوی ت بانک پو  و وبودجه  برنامه و حاکم بری هاروش

های رمومی با یارانه زا د، جایگزین کردن کلیهالساره خلق تشریفاتیهای ادارییهزینه

استیجاری حل نسبی مشکل مسکن  ،پذیرهای آسیبگروه مورد  در کاهش هزینه زندگی

ت موجر وبا احیاء قانون  تا سااااا أمساااا تعیین تکلیف  ،های دهه هفتاد جاری بودجر که 

 دهای مونتاژحو وا اداری خالی گیر شاده در بخش واحدهای مساکونی وهای زمینهزینه

با    سااازی مرتب  با صااادرات و  طعهواگذاری بیشااترین بخش آن به واحدهای قرو با خود

برابر  ماری که درهای اجته ممکن، بدون ترس از تنشتکیه بر کار مضااااارف و ارا ه رفا

صورت درنهایت با تنششود با این اطمینان که در غیمی رنوان ارما  این نظر های ر این 

  هیم شدرو خواروبه مخر  سامان برانداز

***** 

 

 هااخبار کوتاه اتاق

 اخبار کوتاه اقتصادی ایران و جهان

 اتاق ایران و انگلیس اخبار

 ماهانه اتاقهای جلسهبرگزاری 

 اتاق ایران و انگلیس ت مدیرهأماهانه هی جلسه های گزاریبر

س سارت أبنا به روا  معمو  رانگلیس  ت مدیره اتاق ایران وأماه هی جلسه ماهانه آذر

خانم مرضیه ابراهیمی و آقایان دکتر امیر هوشنگ  ماه با حضور آذر شنبهسهاولین  80:00

ه دفتر دبیرخان در نژادرلی حمزه، دکتر رلیمردان شیبانی و مهندس  بینیرهذجعفر  امینی،

ه بتباد  اخبار اقتصادی  جلسه بعد ازاین  در برگزار شد  اتاق ایران و انگلیس تشکیل و

خیر دریافت وام درخواستی از اتاق أو ت کل کشور سا  آتی الیحه بودجه بح  درباره ویژه

و امور  مالی اتاق بانک به امورطریق  ایران به مناسبت تیییر روش اداری وام مصو  از

 پایان یافت  84:00دیگر جلسه در سارت 
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 اتاق چهارگانهتخصصی  هایهای ماهانه کمیسیونلسهجبرگزاری 

بازرگانی -2 ،گاز و پتروشاایمی نفت و-8 :های تخصااصاایماهانه کمیساایونهای جلسااه

اکثریت ارضاااء  طبق  با حضااورو  ماه به صااورت مجازی نوین در آذرهای فناوریصاانعت و 

ضااور ، جلسااه کمیساایون رضااویت با حشااد برگزار های مقرر تشااکیل وروا  در سااارت

   دیدتایید گر وردمبررسی پس از درخواست تمدید رضویت  88اکثریت ارضا تشکیل و 

  

 اخبار کوتاه اقتصادی ایران
 

 میسیون برجام؛ک     

 به واکنش اروپا در محکومیت اردام زمارتراض رراقچی 

عباس عراقچی در نشسسسمسسسی کماسی ن ممسسسمبر کشسسس رر ئرکای ئر پر  م ای ار  ا 

ننند. هللا سی را کح بی کیساده، اعدای ر حاع راض نرد نر ئر کای کح بکمی ق ل فخری

 .ا  خبیش ندار ئبدر در قبال "رف ارهای غمرقانبنی   خص انر" را ناک  ن خباند
     

 

عباس عراقچی، کعا ر سسسسسماسسسسسی  سارج خارکر ک مبری اسسسسس کی، در نشسسسسمسسسسی کماسی 

هللا سی اع راض نرد   پر  م ای ار  ا در قبال اعدای ر ح گمریئر کبضسس  ن ممسسمبر کشسس رر ئرکای

https://www.dw.com/fa-ir/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85/a-55969345
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ای ایرار، سر د لی ار  ایی ئر کای کح بکمی پر ر ددکنشانر دانش ند ئرکم ر هم ر»گفی: 

 «.ک شخص کمری را کح بی نردندکماساج قانبنی ی

دساکبر( ئر صبرج  ید بیی   ئا حضبر کعا نار  سیرار خارکر  ۶۲آذر ) ۶۲این نشمی چمارشنبر 

 .چمن، ر سمر، ئری انما، فرانمر   آل ار ئرگزار شد

آذر  ۶۲ئر لغب یک نشمی کماسی سر ر سه اسی نر قرار ئبد اس د شنبر  اشاره عباس عراقچی

یرار   سفمرار آل ار، فرانمر، ای الما   اپریش در پمرار آغاس شبد. دس بر نار ئا شرنی کقاکاج ا

 .نظر درئاره گشایش کناسباج ایرار   ار  ا ئبدئحث   پبادل این کمزگرد

کدنمبس" این کمزگرد را کلغی نرده   کمسسسس بل  نال پلگراکی "آ نا کدیر  عدای  ئر ا ار  ا در  اننش 

های فرانمسسسر، آل ار، نانادا   آکری ا، ه گی چنمن د لیسسسسماسسسسی خارکی اپحادیر ار  ا   ه 

 .پرین لحن کح بی نردندهللا سی را ئا شدیداعدای ر ح

سفمرار آل ار   فرانمر را ئر دلمل  اننش اع راضی ئر  پر مش  سارج خارکر ک مبری اس کی

 .اعدای سی فراخبانده ئبد

گف ر  درش اس پایمد ح م اعدای   اکرای  دساکبر( در حالی نر ئر ۶۶آذر ) ۶۶سی سحرگاه شنبر 

 .خبر ئبد، ئر دار آ یخ ر شدالبقبع آر ئیقریب

 بشی اس "رف ارهای غمرقانبنی   خص انر" علمر ار  ا را پلبیحا ئر چشم سکارعباس عراقچی هم

خباهند در های ار  ایی ه باره فقط اس ایرار کیطرف»ک مبری اسسسسس کی ک مم نرد   گفی: 

های آکری ا ئاشد   چر خرائ اری در نطنز    ر رف ارهای غمرقانبنی   خص انر، چر پحریمئرائر ه

 « .ای خبد خبیش ندار ئاشدپر ر دانش ندار هم ر

های اکرای ئرکای   پباند پ ای هزینرایرار ن ی»ئر نقل اس عراقچی نبشسسسسی:  خبرگزاری فارس

 «.هم ئاید ئرای حفظ ئرکای هزینر ئدهند رف ارهای غمرقانبنی دیگرار را ک قبل شبد   سایرین

شداری صبئر کملس در  ض نی گفی عباس عراقچی در ه سی قانبر ک نر د لی ایرار "ناچار ا

 ئاره ناهش پعمداج اپ ی را اکرا نند". 

قاعدپا سر د لی ار  ایی نر خبد را  ایبند ئر دکبنراسی   قباعد »ها گفی: ا  خطاب ئر ار  ایی

د اس د لی ایرار ان ظار داشسسس ر ئاشسسسند نر اصسسسبل دک راسسسسی را نادیده ئگمرد   خبانند نبایآر کی

 «.قانبر کصبئر کملس را اکرایی ن ند

سمر، آل ار،  سی  سیرار خارکر چمن، ر  سما ش رر ئرکای، کعا نار  ممبر ک شمی ن م در ن

 .ئاسگرددفرانمر   ئری انما اس ایرار خباس ند ئر طبر ناکل ئر پعمداج کندرج در پبافق اپ ی 

ای، در چند کرحلر پعمداج ایرار اس سسسسال گهشسسس ر   در  اننش ئر خر ج آکری ا اس پبافق همسسس ر

ال للی انرژی اپ ی، ذخایر ا رانمبی اش را لغب نرده اسی. طبق آخرین گزارش آژانس ئمنئرکاکی

  ئرکای اسی. ئرائر حد کماس پعممن شده در ۶۶شده ایرار در حال حاضر غنی
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 فق  مخصوص آمریکای ترامپ نیستها دشمنی

سخنانی  س کی طی  سی، رهبر ک مبری ا ئنا ئر گزارش خبرگزاری "د یچر  لر" فار

های این   آر" اع  اد ننند، سیرا این پأنمد نردنر کمسسسس بشر نشسسسسبر نباید ئر " عده

های اشسسرار" اسسسی. ا  افز د "سسسر نشسسبر ار  ایی نمز نمایی ئدع لی، ل اکی، " عده

 ."نفاق را اس خبد نشار دادند د ر یی  
     

نشسسسسبرهای ار  ایی فرانمسسسسر، آل ار   ئری انما   نمز ایاشج ک حده آکری ا پأنمد دارند نر پبافق 

ای کدید ئا ایرار نباید پنما ئرناکر اپ ی ایرار را کبضسسسبع قرار دهد، ئل ر پبسسسسعر ئرناکر همسسس ر

ئاید در دس بر نار کهانراج اح  الی آپی کبش ی ایرار   نقش ک مبری اس کی در کنطقر نمز 

 .قرار گمرند

دساکبر(  ۶۲آذر ) ۶۲ای، رهبر ک مبری اس کی ایرار  ر س چمارشنبر حال) آیی الر( علی خاکنر

در دیدار ئا اعضای س اد ئرگزاری سالگرد قاسم سلم انی، فرکانده نمر های قدس، ئد ر اشاره 

 ئر»ا، ئر کم بشر ک مبری اس کی ئر پأنمد گفی: ئر شر ط کدید نشبرهای ار  ایی   آکری 

 «دش ن اع  اد ن نمد

های فرهنگی ایرار   ایرانی" خباند ای در این دیدار قاسم سلم انی را ن اد   "پبلبر ارسشخاکنر

  گفی "پشمم  کملمبنی" قاسم سلم انی   ائبکمدی ال مندس "ا لمن سملی سخی ئر آکری ا 

قاسسسسسم سسسسسلم انی در در کراسسسسسم پشسسسسمم  ک ."ئبد نفر اس  ۶۲در نرکار  ۸۹کاه دی ۶۱ناسه 

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/a-55960874
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پن دیگر سر  ۶۶نفر آنما کرد    ۵۶ننندگار در اثر اسدحای کار خبد را اس دسسسسسی دادند نر پشسسسسمم 

 .نفر نمز کصد ی شدند ۶۶۵ئبدند. ع  ه ئر آر 

حالی  ئر گزارش خبرگزاری آسسسبشسسم د رس، رهبر ک مبری اسسس کی در دیدار ر س چمارشسسنبر در

سخن کی ضرار  صلر  نج ک ری ئا حا صبرج سده ئبد، ئا حفظ فا سک ئر  گفی. در این دیدار نر کا

 ی در سخنار خبد .اعضای خانباده قاسم سلم انی   فرکاندهار ارشد سپاه نمز حضبر داش ند

صمر قطعی کن این اسی نر ئر دش ن اع  اد ن نمد»گفی:  س کی افز د: «پب رهبر ک مبری ا

شدر آینده نشبر ئر  عده ئرای رف » های این   آر اع  اد ن نمد، سیرا کش  ج کردی   درسی 

ض ن آن ر دش نیهای خبئار نممی ئل ر  عدهاینما  عده شرار اسی،  ها را نمز نباید اس های ا

 «یاد ئبرید

دیدید نر آکری ای پراکپ   آکری ای ا ئاکا ئا ش ا چر نرد، » ی خطاب ئر کم بشر نشبر گفی: 

ها فقط کخصبص آکری ای پراکپ نممی نر ئا رف ن آر پ ای شبد، آکری ای ا ئاکا نمز ئا دش نی

 «.ش ا   کلی ایرار ئدی نرد

سسسر نشسسبر ار  ایی نمز نمایی »ای ئر نشسسبرهای ار  ایی نمز اشسساره نرد   ا مار داشسسی: خاکنر

 «.ئدع لی، ل اکی، د ر یی   نفاق را اس خبد نشار دادند

رف  پحریم »های گمسسسس رده علمر ک مبری اسسسسس کی اشسسسساره نرد   گفی: پحریم ای ئرخاکنر

ئنائراین ئاید ئمش »ا  افز د: « دسی خبدکار اسی.ساسی آر ئردسی دش ن اسی اکا خنثیئر

 «.ف ر رف  پحریم ئاشمم، ئر خنثی نردر آر پ رنز ننمماس آن ر ئر

شن س کی ایرار، ر س چمار مر  ۶۲آذر ) ۶۲بر حمن ر حانی، ریمس ک مبری ا ساکبر( در کل د

سده نممسسسس مم" اکا اس رف ن د نالد پراکپ "ئمسسسسمار همأج د لی گفی نر اس آکدر کب ئایدر "ذ ق

 .پرین" ریمس ک مبری آکری ا ناکمدش نپرین   قانبرخبشحالمم". ا  ه چنمن پراکپ را "یاغی

ج ئر ع  ه یک ئر پعمداپشار ر حانی ئرای چندکمن ئار پصریح نرد نر در صبرج ئاسگشی گر ه  ن

 "."کا هم در ه ار ساعی ئر نل پعمداپ ار ئر کی گردیم

اش را لغب نرد. طبق ایرار اس سال گهش ر ئر صبرج گای ئر گای   در چند کرحلر پعمداج ئرکاکی

 ۶۶شسسسده ایرار در حال حاضسسسر ال للی انرژی اپ ی، ذخایر ا رانمبی غنیآخرین گزارش آژانس ئمن

 در ئرکای اسی.کماس  ئرائر حد

 

 چهارتاپنج میلیارددالرپو  ایران درایتالیا بلوکه شده است
چمار پا  نج کملمارد دشر درآکد صسسسسادراپی ایرار در ای الما ئلبنر شسسسسده   ایرار ئر خاطر 

های ایرانی، اس ک لر  سیر نفی، ئر آر دس رسی ندارد. کقای FATF نپهیرف ن سمم م

 .ها ئر اق صاد ایرار اثری نداش ر اسیپحریمه چنار کدعی هم ند نر 
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احسس سسد  سسبرفسس ح، 

ر سسسسمسسسسس اپسسسساق 

ئسساسرگسسانی ایرار   

ای الما، گف ر اسسسی 

هسسای نسسر پسسحسسریسسم

اق صادی، نپمبس ن 

م سسار یرار ئسسر    ا

FATF  نداشسسسس ن  

سسسسممسسس م ئان ی 

سسسسسب مفسسی سیسسار 

نی ئسسر  م گ ن سسسسسس

ک مبری اسسس کی 

 . ارد نرده اسی

ایلنا گف ر اسسسسی نر حد د چمار پا  نج  ای الما ئر خبرگزاری نار ایرار،ر مس اپاق ئاسرگانی ایرار   

های ای الما ئلبنر شسسده   ک مبری اسسس کی کملمارد دشر درآکد ایرار اس صسسادراج سسسبخی در ئانک

 .ئر آر دس رسی ندارد

مم ح نند نر سکانی ای الما "شریک ا ل پماری ایرار ئبد" پا کایی نر پا ده سال  مشا  پأنمد کی

کملمبر یبر  )حد د د  کملمارد دشر( رسسسسسمد   "ای الما  ۹۸۸کعاک ج ایرار   ای الما ئر یک کملمارد   

ا اکر س ای الم»نند: نرد". ا  ائراس پأسسسم کیهایش را اس ایرار پأکمن کیپقریبا ه ر نماس  اشیشسسگاه

 .«خردیک ئش ر نفی هم اس کا ن ی

کملمبر دشر  ۱۸۸پا  ۲۸۸کعاک ج ایرار   ای الما ئر حد د »بید: گاین نارشسسناس اکبر ئاسرگانی کی

رسمده نر ئممار ناچمز اسی  لی ئر نمبی ارپباط ئا ئقمر نشبرها، ارپباط کا ئا ای الما هنبس قط  

 .«نشده   ئر صبرج کبیرگی هنبس اداکر دارد

کقبلر ئمسسسمار پأثمر  ر ی این FATF ها   نپمبسسسس ن کا ئرپحریم»نند: آقای  برف ح پصسسسریح کی

گهاش ر اسی. نداش ن ارپباط سب مفی ئا دیگر نشبرها ئممار کش ل ایماد نرده   ئمماری اس 

 .«اف دننند   کناف  کلی ایرانمار ئر خطر کیطلبار اس این  ضعمی سبءاس فاده کیفرصی

ر شسسبد  لی ها ئرداشسس گهارار   نخبگار کا ئدانند نر ح ی اگر پحریمسسسماسسسی»ا  پأنمد دارد: 

ای نخباهد داشی، چبر اگر ئپمبندیم همچ فایده FATF ن بانمم ارپباط سب مفی را ئرقرار ننمم   ئر

  ها چر سبدی خباهد داشی؟ن بانمم  بل را کا ئر کا ننمم ئرداش ن پحریم

ر مس اپاق ئاسرگانی ایرار    سکار ئا سسسخنارهماثر بوده اساات:ها بیوزیر نفت: تحریم

ض ن ح لر ئر "ان قایای الما،  س کی،  مر کبیی علکبیی   نمنرئمژر سنگنر،  سیر نفی ک مبری ا

 .های آکری ا اثری ئر اق صاد ایرار نداش ر اسیایرار" گف ر اسی نر پحریم

https://www.dw.com/fa-ir/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-55541873
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در ر سهای  ایانی حضسسسسبر پراکپ در نای سسسسسفمد کدیرار »ا  ئا اشسسسساره ئر ان خائاج آکری ا گفی: 

ی اس پر ریمسسسم پحریم نرد. کا قرئانی پر ریمسسسم همسسس مم   این صسسسنعی نفی را ئر ئمانر ح ای

 .«کبیی اسیکبیی   نمنرها ان قایپحریم

شنبر  سم اف  اح  ۶۸ئر گزارش خبرگزاری ایرنا،  سیر نفی د  سانی در  ۶۹۶آئار، در کرا طرح گاسر

ی ئر کبناس ار فارس نر ئر صبرج  ید ب ننفرانس اف  اح شد، در  اننش ئر پمدید د لی پراکپ "

ها پحری ی ئاقی ن انده اسسسسی اکا این پحریم»ها علمر ایرار" گف ر اسسسسی: سسسسمل کدید پحریم

 .«پرسمم   نر خللی در نار ایماد نرده اسیپاثمری نداش ر، کا نر اس پحریم کی

 سیر نفی اس خرسسسندی د لی اس "پبسسسعر ی پارچر صسسنعی گاس" در ایرار خبر داد. ا  گفی نر ئر 

هزار کملمبر ک ر ک عب پبلمد گاس" ای خارکی  رفمی پبلمد گاس ایرار ئر "پبلمد یکهرغم پحریم

  رسمده اسی
 

 معرفی معاون جدید دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه

کراسسسم  رسسسانی   اکبر سسسخنگبیی  سارج اکبر خارکر،ئر گزارش ایرنا ئر نقل اس اداره نل اط ع

کدید دیپل اسسسسسی اق صسسسسادی  سارج اکبر خارکر ئا حضسسسسبر پبدی    کعارفر کعا نار  مشسسسسمن   

  .ئرگزار شد «کح دکباد  ریم»

 

https://img9.irna.ir/d/r2/2020/10/24/4/157687472.jpg
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ئر عنبار کعا ر کدید دیپل اسسسی اق صسسادی  سارج اکبر « سسسمد رسسسبل کماکر» در این کراسسسم،

  .خارکر کعرفی   کشغبل ئ ار شد

 اسسسسی کعا ر سسسسائق دیپل« غ کرضسسسا انصسسساری»های  ریم در این کراسسسسم اس سح اج   پ ش

ش ر   قدردانی نرد. صدی کم بلمی پ صادی  سارج اکبر خارکر در د ره پ سی  اق  صاری قرار ا ان

 .ئر عنبار کشا ر  سیر اکبر خارکر در اکبر دیپل اسی اق صادی ئر نار خبد اداکر دهد

های کدیرنل دف ر ه اهنگی    ایش ر ائط اق صسسسادی سسسسمد رسسسسبل کماکر اشسسس غال در  مسسسی

ر خارکر، سسسسسفمر ک مبری اسسسسس کی ایرار در نشسسسسبرهای سسسسسب د، ر کانی، د کانبر  سارج اکب

 .کمارس ار    رپغال   کدیرنل آسما   اقمانبسمر  سارج اکبر خارکر را در سبائق ناری خبد دارد

ئر سسس ی دسسس مار  سیر   « کمرکمسسعبد حمسسمنمار» در حاشسسمر این نشسسمسسی، ه چنمن کعارفر

سفمر کدید ایرار در « ح مدرضا دهقانی»ئر کانشمنی کدیرنل خا رکمانر عرئی   ش ال آفریقا 

های اق صسسادی ئر عنبار کدیرنل ه  اری «الدین علبی سسسبز اریسسسمد ک ل»قطر   ه چنمن 

نر اخمرا ئر اف خار ئاسنشسسسسمسسسس گی نا ل « کممد ئمزکارر»ال للی ئر کانشسسسسمن چندکانبر   ئمن

 .آکد،ئرگزار شد

 اساسی استبودجه پیشنهادی دولت میایر قانون 

ئر گزارش ئخش فارسسسسی د یچر  لر ئر نقل اس خبرگزاری های ک مبری اسسسس کی، 

های ن ر ئا سماسی۶۲۸۸هایی اس شیحر ئبدکر سال گبید ئخشر مس کملس کی

نند کغایر اسسسی. دیبار کحاسسسباج نمسسری نر رهبر ک مبری اسسس کی پعممن کی

کر را  کار ئرآ رد نرده    ۶۸۶ئبد مارد پب ئر گبش هزار کمل کر  ماج ئبد کر رد نل سکز

 .خبردکی

 

https://www.dw.com/fa-ir/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-55950295
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آذر کاه کملس شسسسبرای اسسسس کی ئار دیگر اس شیحر  ۶۶کح د ئاقر قالمباف در نشسسسمسسسی علنی 

هایی اس آر را کغایر قانبر اساسی   ئرناکر  نج سالر ان قاد نرد   ئخش ۶۲۸۸ مشنمادی ئبدکر 

 .پبسعر خباند

قانبر  ۶۶۸شیحر ئبدکر سسسسسال آینده ئا اصسسسسل  هایی اسر مس کملس ائراس پاسسسسسم نرد نر ئخش

 .اساسی   کصبئاپی نر ئرای کملس شسی اشکراسی کغایرج دارد

قانبر اساسی ئر شرح "  ایم   اخ ماراج  ۶۶۸ا  درئاره این کغایرج پبضمح ئمش ری نداد. اصل 

 های كلی نظای ک مبری اسسس کی"رهبر" اخ صسساص دارد نر نخمسس من ئند آر "پعممن سسسماسسسی

 .اسی

شاره قالمباف هم ئر پعارض   کغایرج ئخش سی اهراً ا سما های هایی اس شیحر د لی ئا ه من 

 .ها اشاره کشخصی ن رده اسینلی اسی، گرچر ا  ئر این ئخش

سی در حمطر اخ ماراج کملس  سا شنمادی د لی ئا قانبر ا شخمص پطبمق یا کغایرج شیحر  م پ

 .شبدر ئر کصبئر در شبرای نگمبار انمای کینممی   ناری اسی نر در صبرج پبدیل آ

های پبار ئاسپائی اس سکزکرئا این ه ر اشسساره قالمباف را کی:8400احتما  رد کلیات بودجه 

ئر گبش  گهشسسسس ر ئمش اس  مش  های  نر در ر س یائی نرد  کر ارس حر ئبد ماج شی اح  ال رد نل

 .خبردکی

هزار ئشسس ر  ۵۸۸فر ش ر سانر د  کملمبر   د لی حمسسن ر حانی ئبدکر سسسال آینده را ئر کبنای 

پرین ئرآ ردها اس ئمنانرنفی پنظمم نرد در حالی نر در سسسسسال کاری کمزار فر ش نفی در خبش

 .هزار ئش ر فراپر نرف ر اسی ۱۸۸ر سی 

های ن ر نر هدف آر ناهش  ائمسسس گی ئر نفی گبیند د لی ئر خ ف سسسسماسسسسیکن قدار کی

درصد افزایش داده اسی. قالمباف  س اس پقدیم شیحر ئبدکر  ۵۶ئر  ۶۸اسی این  ائم گی را اس 

 .ئر کملس اپ ای آر ئر نفی را "شر کطلق   پ مر ئر ئاد" خباند ۶۲۸۸سال 

شنمادی د لی را "ئدپرین ئبدکر  ممبر ئرناکر   ئبدکر کملس، شیحر  م ضب ن م کعفر قادری، ع

ریزی، در حقمقی لی "ئا این کدل ئبدکرگبید د های گهشسس ر" خبانده   کیک  ن در طبل سسسال

 .اع بار    کمر خبدش را سیر سؤال ئرده" اسی

ممبر اکنمی  بودجه خیالیب و درآمدهای غیرقابل تحقق:" ضب ن م ضا نظری، ع علمر

ئمنی شسسسده در سسسسال آینده قائل پحقق نممسسسی   گبید ئخش ئزرگی اس درآکدهای  مشکلی کی

 .خباندی" کیرا "ئبدکر خمال ۶۲۸۸شیحر ئبدکر 

ئمنی شسسسسده، اصسسسسبلگرایار حانم ئر کملس یاسدهم کع قدند ئر دلمل عدی پحقق درآکدهای  مش

 .گمردئبدکر سال آینده ئا نشری قائل پبکمی ر ئر  خباهد ئبد نر داکن د لی ئعدی را کی
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ش ئر درآکدهای نف ی   ئرآ رد فر  ۶۲۸۸کحمن رضا ی ئر پاسگی ئا ان قاد اس اپ ای ئبدکر سال 

هزار ئشسس ر نفی در آر، پانمد نرد نر کعنی این نار این اسسسی نر د لی  ۵۸۸ر سانر د  کملمبر   

 .های دیگر" اسیه چنار نگاهش ئر "ر ائط خارکی   رف ار نشبر

صدا سم ا هشدار داده نر آذر در گفی ۶۶دئمر کم   پشخمص کصلحی نظای   گب ئا خبرگزاری 

های اق صسسادی چر کب ئایدر دک راج، هر د  در  ی اداکر پحریمخباه   چر د نالد پراکپ ک مبری

های ئمر ر کرس ئر عنبار "فشسسار ر ی گرده کلی ایرار" همسس ند    ائمسس ر نردر ئبدکر ئر اپفاق

 ."ریمک خطرنانی" اسی

حمسسسن ر حانی ر س د شسسسنبر در ک   خبرنگارار کدعی شسسسد نر چر آکری ا ئر ئرکای ئرگردد یا 

هزار  ۵۸۸کملمبر    ۶ها ئرداشسسس ر شسسسبد یا نشسسسبد ایرار سسسسال آینده ر سی مئرنگردد   چر پحری

 .ئش ر نفی خباهد فر خی

این ادعا در حالی کطرح شده نر ئمژر سنگنر، کسری رظیم بودجه و امید به رفع تحریم:

صادراج این کقدار نفی را دارد اکا  مش سیر نفی کی شی گبید ایرار  رفمی  شرط پحقق آر ئردا

 .ها خباهد ئبدپحریمشدر 

ئر گزارش خبرگزاری فارس دیبار کحاسباج ئا ئررسی اک ار پحقق درآکدهای نف ی   غمرنف ی 

 ۶۸۶پرین حالی ئمش اس ئمنانرنند نمری ئبدکر در سال آینده در خبشدر شیخر د لی ئرآ رد کی

 .هزار کملمارد پبکار ئاشد

ئر درآکدهای نف ی   پعمدی نر پصسسسسبیب آر ئر  ۶۲۸۸ئا پبکر ئر اپ ای ئمش اس حد کنائ  ئبدکر 

گهارد، شسسسس اری اس ن ایندگار اع قاد دارند نر انثریی د ش د لی اح  اش اصسسسسبلگرای آینده کی

 .کملس ئاید ئا نلماج آر کخالفی   د لی را کمببر ئر پمدید نظر نند

نژاد، یسسسسسائقر اسسسسسی. در سسسسسال  ایانی د لی د ی کح بد اح دچنمن اپفاقی ک  ن اکا نم

ن ممسسسسمبر پلفمق نلماج ئبدکر را رد نرد اکا ئا پصسسسسبیب آر در صسسسسحن علنی کملس کمببر ئر 

 .ئررسی کمدد   در نمایی پصبیب آر شد

  در نخم من سال اس د لی د ی حمن ر حانی ئر ش ل کع بس ری داد.  ۸۱این اپفاق در سال 

اص  در کملس ئر ئحث گهاش ر  ئبدکر سال کاری نمز شرایط ناک  خاصی  مدا نرد   نلماج آر

 .نشد

در ئحببحر ئحرار نر نا فقط در ن ممسسمبر پلفمق ئر پصسسبیب رسسسمد   ئا کبافقی  ۸۸شیحر ئبدکر 

 .ای در یک اقدای فراقانبنی ئر طبر کم قمم ئرای شبرای نگمبار ارسال شدعلی خاکنر

شد،   اس آنما نر اک اناج ک سر شیحر ئبدکر سیاد ئا ملس ئرای ایماد پغممراج ئد ر اگر اخ  ف ئر 

کبافق د لی در آر کحد د اسسسسسی، این اح  ال  کبد دارد نر فقط "چند د اسدهم" شیحر ئبدکر 

 ۶۵۸۶پصسسبیب شسسبد پا اکبر د لی   نشسسبر ئر طبر کبقی پا حد دی ئچرخد. این اپفاق در سسسال 

 .اف اد   ئعمد نممی پ رار شبد
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 روحانی:   

 نیستیم اما از رفتن ترامپ خوشحالیمزده از آمدن بایدن ذوق
دانمی. حمن ن پراکپ را "ئممار خبشحال نننده"ریمس ک مبری اس کی ایرار رف 

ئمسسسسمار پفا ج نرده گفی ئر کح   ۶۸۶۶ر حانی ئا پانمد ئر این ر شسسسسرایط ئا سسسسسال 

صلر ئر پعمداج خبد ئاسخباهد  ۶+۶ئاسگشی نشبرهای  شار ایرار هم ئ فا ئر پعمداپ

 .گشی
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبر  س کی ایرار، ر س چمار مر  ۶۲آذر ) ۶۲حمن ر حانی، ریمس ک مبری ا ساکبر( در کل د

سده نممسسسس مم" اکا اس رف ن د نالد پراکپ "ئمسسسسمار همأج د لی گفی نر اس آکدر کب ئایدر "ذ ق

 .ناکمدپرین" ریمس ک مبری آکری ا ش نپرین   قانبرخبشحالمم". ا  ه چنمن پراکپ را "یاغی

رف ن آدکی نر »ئر گزارش خبرگزاری دانشسسسمبیار ایرار، ایمسسسنا، ر حانی در این کلمسسسر گفی: 

کنایی نرد   پر ریمسسی ئبد   ح ی ئر  انمسسن کا هم رحم ن ی نند   عاری اس اصسسبل انمسسانی 

 «.نننده اسی   ئممار خبشحالمم نر این کبار سرنگبر شدئبد، ئرای کا خبشحال

ئار پصریح نرد نر در صبرج ئاسگشی گر ه  نج ئر ع  ه یک ئر پعمداپشار ر حانی ئرای چندکمن 

 "."کا هم در ه ار ساعی ئر نل پعمداپ ار ئر کی گردیم

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%B0%D9%88%D9%82%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%85/a-55958378
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اش را لغب نرده ایرار اس سسسسال گهشسسس ر ئر صسسسبرج قدی ئر قدی   در چند کرحلر پعمداج ئرکاکی

سی. طبق آخرین گزارش آژانس ئمن شده ایرار در حال انمبی غنیال للی انرژی اپ ی ذخایر ا را

 .ئرائر حد کماس پعممن شده در ئرکای اسی ۶۶حاضر 

د لی ئعدی آکری ا خبدش »ئا این حال ر حانی راه را ئرای د لی ئعدی آکری ا ئاس دانمی   گفی: 

کی داند نر راه ئاس اسسسی، اگر کمسسمر درسسسی را خباسسس ند آکاده اسسسی   اگر کمسسمر اشسس باه را 

 «.کاده اسیخباس ند ئاس هم آ

 .ا  ائراس اکمد اری نرد نر د لی ئایدر "کممر پعاکل" را ئرگزیند

 "نیست 2080شرای  مثل سا  "

ئمسسسسماری اس کخالفار ئرکای   کهانره ئا آکری ا کع قدند شسسسسرایط اکر س ایرار ئا سکار انمای پبافق 

 .ا ئدهداپ ی ئممار ک فا ج اسی   ئر ه من دلمل ایرار نباید همچ اک ماسی ئر آکری 

گبیند   ئر ه من دلمل کع قدند ئر سسسسسر های غرئی هم ه من را کیاس آر سسسسسب ئرخی دیپل اج

 .کفاد ئرکای ئاید کهانره کمدد صبرج ئگمرد

آر »ک فا ج اسسسی، گفی:  ۶۸۶۶ئا شسسرایط سسسال  ۶۸۶۸ر حانی ئا پصسسدیق این ر شسسرایط سسسال 

لل ئاشی سرکار ئبد اکا اکر س نردیم ش شمر شش قطعناکر ساسکار کر سی نر کا کهانره کی

 «.این ش شمر ش م ر شده   نممی

ندانمسسسسی   کدعی شسسسسد نر  ۶۸۶۶ا  قدرج نظاکی   دفاعی ایرار را قائل کقایمسسسسر ئا سسسسسال 

ها    مشرف ر پرین سمم م کبش ی" را در پرین  دافند، ئم رین نا چرک مبری اس کی "کدرر

 .اخ مار دارد

    IR1    IR2 اگر آر ر س سسسسان ریفمبژهای»نمز ر حانی گفی:  ایهای همسسس ردر سکمنر فعالمی

مل ا لمر ش مم اکر س IR4 ن شار کی دهد نر اکر س پبان ندپر     IR8   IR6  را دا داریم   اینما ن

 «.قدرپ ندپر اس ه مشر هم مم

اخمرا کملس ایرار طرحی را پصسسبیب نرد نر ئر اسسساس آر  رف کدج سسسر کاه سسساسکار انرژی 

را ئر  IR6 هایسسساسی   پحقمق   پبسسسعر ئا کاشسسمنب م اسسسی هرگبنر ع لماج غنیاپ ی ک

کاشمن اس این نبع آغاس نند    ۶۲۲ساسی را ئا حداقل پاسمماج فرد  کن قل نرده   ع لماج غنی

 .آر را پا  ایار سال کاری ش می ئر هزار کاشمن پبسعر دهد

شبرهای ار  ا صبیب این طرح ئا کخالفی   اع راض ن مر، ئری انما   آل ار ئا پ شد. فران یی ر ئر  

 ر در سایی نطنز درئاره این کصبئر اخمر   نصب سان ریفمبژهای  مشرف  ای کش ررئمانمر ان شار

شبر ار  ایی در ئمانمر خبد نر ر س  سر ن شر  ۱آذر ) ۶۱ئر ایرار هشدار دادند. این  ساکبر( کن  د

ش ند:  صر دیپل اسی کدیی دارد، نباید این قدی»شد نب ها را اکرایی ایرار اگر در کبرد حفظ عر

 «.نند

https://www.dw.com/fa-ir/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%81%DB%8C%D9%88%DA%98%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B7%D9%86%D8%B2/a-55846117
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دکتر روحانی:      

تأخیر بیندازددولت نخواهد گذاشت کسانی پایان تحریم را به   
ر حانی در نشسسسسمسسسسی کطببعاپی  ایار پراکپ را " ایار کنی اق صسسسسادی   پر ریمسسسسم 

اق صسسسادی" خباند. ا  ئحث دریافی خمسسسارج اس آکری ا را کن فی دانمسسسی   ئا گ یر اس 

 .دهدها را ن یکعطل کاندر لبایح در کملس گفی د لی اکاسه پاخمر در  ایار پحریم
     

 

آذر ئا حضبر خبرنگارار داخلی  ۶۲اس کی ایرار در نشمی کطببعاپی د شنبر ک مبری  ر مس

ها، کشسسس  ج اق صسسسادی، ال للی ئر کمسسسا لی چبر ئاسگشسسسی آکری ا ئر ئرکای، لغب پحریم  ئمن

 .هللا سی  رداخیگرانی، اخ  ف نظر د لی ئا کملس   اعدای ر ح

مسسسم اق صسسسادی" خباند   در کباب خبرنگار ر حانی  ایار پراکپ را " ایار کنی اق صسسسادی   پر ری

آنچر کملس پصسسبیب »ها سسسبال نرد گفی: المزیره نر درئاره کصسسبئر اخمر کملس    ایار پحریم

نرده اقدای راهبردی ئرای رف  پحریم اسی   نر اداکر پحریم، اکا این ر آیا این قانبر ئا هدفی نر 

ئر پعمداج خبد ع ل  ۶+۶یا  ۲+۶نر  دارد کنطبق اسسسی یا خمر ئحث دیگری اسسسی  کا هر سکار

 «نند کا هم ئر اکرای پعمداج خبد ئاسکمگردیم   همچ کانعی در این کممر نخباهمم داشی

ر حانی اکا در  اسسسب ئر سسسبال دیگری پصسسریح نرد نر د لی قانبر ائ غی اخمر کملس را کفمد 

 .نندها ن یریمداند. ا  ئر خبرنگار پمنمم گفی نر این کصبئر ن  ی ئر ناهش پحن ی

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A3%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%AF/a-55939593
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یا "پبافق قبی ند: ر مس ک مبر ایرار هرگبنر ئحث ئر سسسسسر پبافق اپ ی کدید  پر" را کرد د خبا

آنچر اکر س ئرای کا کمم اسسسی این اسسسی نر آکری ا ناکل ئر پعمداج خبد ئاسگردد   ع   اع ی »

هایی ار خمساراجاسسی   ئعد اس این ر ا  ئر ئرکای ئاسگشسی درئاره کمسمر کبر نند نر خطا نرده

 «.ننممنر ئر کا  ارد شده اسی ف ر کی

سر طرح ش ی ایرار، دریافی خمارج اس آکری ا ر حانی ئا رد هرگبنر کهانره ئا آکری ا ئر  های کب

اگر ئخباهمم اس آکری ا درخباسسسسسی  رداخی »ئر خاطر خر ج اس ئرکای را هم کن فی دانمسسسسی: 

کر س آکری ا خمسساراج ئمسسماری  ارد نرده اسسسی، اکا ها  مش اس انق ب پا اخمسسارج ننمم اس سسسال

این ر کا ئرای ئاسگشسسسسی ئر ئرکای  مش شسسسسرط ئگهاریم،  ق ی اسسسسسی نر ه ر ئر ئر کای ئاس 

ننمم نر خبب اسسسسسی   ح  ا این نار را گردیم   در ضسسسس ن هم کطالباپشسسسسار را کطرح کیکی

شرط   این ر چر نمی ئاید پعممن نند،کی ما ل ه ر کعنایش این  ننم. اکا درئاره  مش  این ک

 «.اسی نر ئر پحریم اداکر دهد

ساخ اری، کنی ر حانی ئحرار ش  ج  شی اس "ک صی ناکمد نر نا شبر را نقای های کبکبد در ن

 .اق صادی، ه  اری کخالفار د لی ئا کخالفار نظای   نباقص کدیری ی" هم ند

های اه م ی نداد   ئر کای آر طرح ا  پ رار نرد نر کملس ئر لبایح د لی ئرای کبارسه ئا فمسسساد

ثباپی در قم ی اکناس را ن ایندگار را ئر دسی گرفی. ر حانی دلمل گرانی افمارگممخ ر   ئی

کا ئر کملس قبل  مشسسسنماد پشسسس مل  سارج »نننده" دانمسسسی   گفی: نببد " سیر حاکی کصسسسرف

یک ک لر کصسسبئر ئبد   د  ئاسرگانی را دادیم نر پصسسبیب شسسد اکا این کصسسبئر دلمل ایرادی نر در 

 «.شد ئرطرف نرد، در کملس ننبنی ئر ئایگانی رفیای کیدقمقر

صادی  سی ک مبری پراکپ را  ایار کنی اق  گرچر ر حانی در ئخشی اس این نشمی،  ایار ریا

صادی علمر ایرار خاپ ر یاف ر   این  شد نر کنی اق  سبالی دیگر کدعی  سب ئر  خباند اکا در  ا

ح ی اگر »های آکری ا ئبده اسسسسی: اطر ان خاب ئایدر، نر ئر دلمل شسسس مسسسی طرح ایار نر ئر خ

 «ای کز ننار گهاش ن این ر ی رد نداشیشد چارهپراکپ هم ان خاب کی

من فخری شدر کح ش ر  ضبع ن شاندر ر حانی کب س ای "ئر کنی ن شی در را ساده را نمز پ 

می   پ س کی ان قای کنطقر در ر سهای  ایانی د ره کنحبس پراکپ" دان  رار نرد نر ک مبری ا

 .این نار را در سکار کناسب خباهد گرفی

هللا سی ئرای د لسسی کمم نممسسسسسی   هسسای کرئبط ئسسر اعسسدای ر حچنمن گفسسی نسسر  اننشا  هم

اینطبر اسسسس نباط   اس این نگرانی   حمسسساسسسسمی»ال للی را چنمن  اسسسسب داد: های ئمناع راض

 «.نرده اسیکیشبد نر ئرای کناف  آنما نار کی
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 نرخ تورم در اروپا برای چهارمین ماه متوالی منفی شد

 

اس قم ی ناشهای کصرفی در حبسه ار  ا ئاس هم ناس ر شد   نری پبری در کاه نباکبر ئر 

 .دهم درصد رسمد. این ر ند اس کاه ا ج پقبیی شده اسی ۸/ ۵کنفی 

 (Eurostat) اداره آکار ار  ا

لبنزاکببرگ نر کرنز آر در 

 ۶۱اسی، ر س  نمشنبر 

دساکبر( اع ی  ۶۱آذر )

نرد نر نری پبری ساشنر در 

ار  ا در کاه نباکبر سال 

 ۸/ ۵کنفی  کاری کم دی

  .درصد ئبده اسی

این ئررسی اداره آکار ار  ا 

نخمی در  سنی گ انر

سکمنر ناهش نری پبری در 

سال کاری را پایمد نرد. 

های سپ اکبر، ان بر   رصد اس ئمای ناشها ناس ر شده ئبد اکا در کاهد ۸/ ۶گرچر در کاه ا ج 

 .رسمد ۸/ ۵نباکبر این ر ند افزایش یافی   ئر 

 ۹/ ۵های انرژی عنبار شده نر ئر کم  رین عاکل ناهش نری پبری در ار  ا، ناهش ئمای کبلد

  .درصد در طبل سال رسمده اسی

کاری کم دی اندنی ناس ر شده اسی. اکا در کقائل  های صنع ی نمز در سالاس ئمای فرآ رده

درصسسد افز ده شسسده اسسسی. افز ر ئر این ئخش خدکاج نمز ئا افزایش  ۶/ ۸ئر قم ی کباد غهایی 

 .ها ر ئر  ئبده اسیاندر قم ی

درصسسد پبری سسساشنر  ۶هدف ئانک کرنزی اپحادیر ار  ا ئرای ایماد پباسر در رشسسد اق صسسادی  کبد 

های اخمر این هدف نر پنما ئدسی نماکده، ئل ر رشد پبری کنفی نر در سال اع ی شده اسی

های اخمر ئار دیگر ئا پانمد ئر سسسسماسسسسی ئانک کرنزی اپحادیر ار  ا در هف ر اسسسسی.نمز شسسسده 

کملمارد یبر  ا راق قرضسسسر د ل ی داد نر در کم بع ئر یک پریلمبر  ۶۸۸ح ای ی خبد خبر اس خرید 

   .رسدکیکملمارد یبر   ۹۶۸  
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ورهای رضوبرجام از ایران خواستند به تعهدات خود بازگرددکش  

سر نشبر ار  ایی ئر انض ای چمن   ر سمر ئر پأنمد اس ایرار خباس ند ئر طبر ناکل ئر 

پعمداج خبد کنطبق ئا کفاد ئرکای ئاسگردد. آنما پأنمد نردند ک مبری اسسسسس کی ئاید 

 .نرده   ئر عقب ئراند نق  پاننبنی اس کفاد ئرکای را ک بقم
     

 

ای ئرکای ئا ایرار را  نج قدرج کمانی، فرانمسسر، ئری انما، آل ار، ر سسسمر   چمن نر پبافق همسس ر

دسسساکبر( ئر پأنمد اس ک مبری اسسس کی خباسسس ند ئر  ۶۲آذر ) ۶۲اند، ر س چمارشسسنبر اکضسسا نرده

اس اقداکاپی نر پاننبر در نق   طبر ناکل ئر پعمداج الزاکی کنطبق ئا کفاد ئرکای ع ل نند  

 .کفاد ئرکای انمای داده را ئر عقب ئراند

ئر گزارش خبرگزاری آسسسسبشسسسم د رس ئر نقل اس یک کقای آل انی، در  ی طرح کملس شسسسبرای 

س کی کبنی ئر خر ج ایرار اس پعمداج ئرکاکی   نگرانی  نج نشبر اس انح ل پبافق هم ر ای ا

می کماسی در  ین پص مم گرف ند اس کقاکاج ک مبری اس کی ئرکای، این نشبرها در یک نش

 .ئخباهند ئر طبر ناکل ئر کفاد ئرکای  ایبند ئ اند

م ر سی نر پ ای کفاد آر نق  پبافق ه صبیب نرده ا س کی قانبنی را پ شبرای ا ای کملس 

 .ئر اکضا رسانده اسی ۶۸۶۶کبسبی ئر ئرکای اسی نر ایرار ئر شش قدرج کمانی در سال 

ک مبری کن خب آکری ا ائراس اکمد اری نرده ئبد نر ایاشج ک حده ئر  مش اس این کب ئایدر، ر مس

شسسرط آر را ئاسگشسسی ناکل ک مبری اسسس کی ئر پعمداج ئرکاکی پبافق ئرکای ئاسگردد. ا   مش

 .خبد عنبار نرده ئبد
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یرار سسسماسسسی   کاریا آدلبار، سسسخنگبی  سارج خارکر آل ار گفی در کلمسسر ر س چمارشسسنبر کد

کعا نار  سیرار خارکر ئا ئررسسسی کمزار اکرای پعمداج ایرار، اس ک مبری اسسس کی خباسسس ند ئر 

 .طبر ناکل ئر پعمداج ئرکاکی خبد ئاسگردد

اش را لغب نرد. طبق ایرار اس سال گهش ر ئر صبرج گای ئر گای   در چند کرحلر پعمداج ئرکاکی

 ۶۶شسسسده ایرار در حال حاضسسسر اپ ی، ذخایر ا رانمبی غنی ال للی انرژیآخرین گزارش آژانس ئمن

 .ئرائر حد کماس پعممن شده در ئرکای اسی

کمخا مل ا لمانم، ر مس هم ی ن ایندگی ر سسسمر در اکبر ئرکای  س اس کلمسسر ر س چمارشسسنبر در 

ننندگار در این کلمسسر پعمد خبد نمسسبی ئر کفاد ئرکای را یک  مای پبیم ری نبشسسی نر شسسرنی

م کل کفاد ئرکای اع ی پأی نا ئر کنظبر اکرای  مک  کادگی خبد را ئرای پ ش دیپل اپ ند   آ د نرد

 .داش ند

ال للی انرژی اپ ی اع ی نرده اسسسسی نر ایرار ئر رغم ئر گزارش آسسسسبشسسسم د رس، آژانس ئمن

ای ایرار را ئار دیگر های همسس رنق  پعمداج ئرکاکی، دسسس رسسسی ئاسرسسسار آژانس ئر سسسایی

 . هیر ساخ ر اسیاک ار

 بلومبرگ: 

 هااحتما  ورود سرمایه اروپایی به ایران پس از رفع تحریم

های ئا  مر سی کب ئایدر ئر عنبار ر مس ک مبر آکری ا اح  ال ئرداشسسس ر شسسسدر پحریم

سی. ئلبکبرگ در گزارشی کیئمن  ا گبید اپحادیر ار ال للی علمر ایرار افزایش یاف ر ا

 .گهارار خارکی ئر اق صاد ایرار اسیئرای کهب سرکایر ئر دنبال فرص ی
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گهاری خارکی در خبرگزاری اق صسسادی ئلبکبرگ در گزارشسسی نبپاه نمسسبی ئر د رن ای سسسرکایر

های آکری ا ئر طبر ناکل ئرچمده سی نر پحریمئمنی نرده اسی  این در صبرپیایرار ائراس خبش

ننفرانس پمارپی ار  ا   ایرار، نمادی نر پبسسسط اپحادیر ار  ا ئلبکبرگ اس قبل ئنمادگهارار  .شسسبد

انداس شبد نر چشمدساکبر آینده نشم ی ئرگزار کی ۶۲پا  ۶۲گبید نر اس پأسمس شده، کی

 .نندگهاری ار  ایمار را در ایرار ئررسی کیاک اناج سرکایر این کبضبع را پرسمم ن بده  

ئر علی پحریمننفرانس ایرار   ار  ا، در د  سسسسسسال  مر ایرار، همچ گهشسسسس ر،  های خارکی عل

سی های ئزرگ ) نج ئر ع  ه ای قدرجاین نماد ئر دنبال پبافق هم ر .نشم ی ئرگزار ن رده ا

 ۶۸۶۹ای در کر یک( ئا ایرار، فعالمی خبد را آغاس ن بد، اکا  س اس خر ج آکری ا اس قرارداد همسسس ر

 .دیگر همچ نشم ی ئرگزار ن رد

ها   سسسماسسسی "فشسسار پراکپ ئر دنبال اع ی خر ج اس قرارداد ئرکای، ئر شسسدیدپرین پحریمد نالد 

  .حدانثری" علمر ایرار ر ی آ رد

کب ئایدر، ر مس ک مبر آینده ایاشج ک حده، قصد دارد نشبرش را ئر ئرکای ئرگرداند، هر چند نر 

انعطاف ایرار در قببل ها  ائمسس ر ئر شسسبد این ئاسگشسسی کشسسر ط اسسسی   رف  پحریمگف ر کی

سی سما ش یهای کنطقرپغممراپی در ئرکای   نمز  در سکانی نر ئرکای  .اش خباهد ئبدای   کب

 .ئر اکضا رسمد، کب ئایدر کعا ر  رسیدنی ا ئاکا ئبد

شبد، نمادی نر ئر طبر کش رر ال للی هدایی کیکرنز پمارج ئمن پبسط ننفرانس ایرار   ار  ا

  .ساسکار پمارج کمانی   دف ر پبسعر پمارپی ایرار پأسمس شده اسیپبسط ساسکار کلل، 

 داری آکری ااس مبر کنبچمن،  سیر خزانر

ش مبانی نرده   اس  ئر گف ر ئلبکبرگ انم ن ای المایی آکبر سپی، کم قر در کم ر، اس این ر یداد  

 .ر داده اسیگمرد، خبآکادگی خبد ئرای کمزئانی ننفرانس نر ئر صبرج کماسی انمای کی

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/a-55965240
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ای اع ی نرد چمار شرنی دساکبر( ئا ان شار ئمانمر ۶۲آذر ) ۶۲داری آکری ا در ر س چمارشنبر  سارج خزانر

 .های خبد قرار داده اسیهای   ر شم ی پریلمانس در لممی پحریمرا ئر دلمل صادراج فرآ رده

سی، در ا ایل شرنی   ر شم ی پریلمانس نر نماد  اسطی ئرای فر ش کحصبشج    ر شم ی ایرار ا

این چمار نماد ئر شرنی پریلمانس خدکاج  .های آکری ا قرار گرف ر ئبددر لممی پحریم ۶۸۶۸سال کاری 

اند   این نار شرنی پریلمانس را قادر ئر نش مرانی ارا ر   اس طرف این شرنی کبادشپی کالی انمای داده

 .م ی ایرار نرده اسیگری   ان قال کحصبشج   ر شاداکر  اسطر

ئر گزارش خبرگزاری ر ی رس، د  شرنی پحریم شده کم قر در چمن عبارپند اس "د نگای این رنشنال شمپ 

می لم م د سا بج ای شرنی پحریم ."کنم نی لم م د"   "  ر نم  شده دیگر در اکاراج ک حده عرئی د  

 ."FZE   "  ر لمانس پریدینی "FZE کم قر هم ند: "آلفا پک پریدینی

افزاید نر شسسرنی نقل   ان قال گاس   کباد شسسم مایی  ی نای نمز داری آکری ا در ئمانمر خبد کی سارج خزانر

 .گمردها قرار کینقشی کمم در ان قال نفی اس ایرار داش ر اسی   ئر ه من دلمل در لممی پحریم

نر ایاشج ک حده آکری ا علمر هر داری آکری ا در ئمانمر خبد آ رده اسسسسسی اسسسسس مبر کنبچمن،  سیر خزانر

شخص حقمقی   حقبقی نر اس ئر طبر غمرقانبنی در نقل   ان قال   فر ش نفی   کحصبشج   ر شم ی 

 .ایرار دسی داش ر ئاشد، اقدای خباهد نرد

ننی   سسسر شسسرنی "پریلمانس   ر ن م ال" کمسس قر در هنی ۶۸۶۸داری آکری ا در کاه ژانبیر  سارج خزانر

ها های خبد قرار دادند. این شسسرنییگر فعال در حبسه   ر شسسم ی   نفی را در لممسسی پحریمشسسرنی د

ک مم ئبدند ئرای صسسادراج کحصسسبشج نف ی ایرار ئر ارسش صسسدها کملمبر دشر ئر شسسرنی کلی نفی ایرار 

  .اندن ک نرده

 

شوندخروج از برجام و معامالتی که دود می  

خباهد خارج شده، ئل ر کی "پنما اس پبافقناکر اپ ی "ئرکای د لی آکری ا نرئا این اکضای د نالد پراکپ، 

گمرد. ئدین پرپمب هر شرن ی نر ئا های اق صادی علمر ک مبری اس کی را نمز ئار دیگر اس سر پحریم
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پباند کش بل نند در صبرپی نر ئا ایرار کعاکلر نند، کیآکری ا   ئا دشر در سطح کمانی کعاکلر کی

 .ری ر سنگمنی ئشبدک

 مذاکرات برگزیت ادامه خواهند یافت

دساکبر درئاره قرارداد پماری ئرگزیی پص مم گرف ر شبد. حال  ۶۵قرار ئبد ر س ی شنبر 

اند. عدی پبافق سسسسرار ئری انما   اپحادیر ار  ا ئر سسسسر اداکر کهانراج ئر پبافق رسسسسمده

 .طرفمن خباهد ئبدپماری ئر کعنای فلج شدر ر ائط پماری دریایی 
     

 

مار این  ماری ک نر قرارداد پ یی( هنبس پبافقی در سکم یر ار  ا )ئرگز حاد ما اس اپ در  ی خر ج ئری ان

سی. قرار ئبد نر شده ا صل ن شبر   اپحادیر ار  ا حا ص مم نمایی در کبرد این قرارداد پماری  ن پ

در شین، ر مس ن ممسسمبر اپحادیر دسسساکبر( اپخاذ شسسبد، اکا ا رسش فن  ۶۵آذر ) ۶۵ر س ی شسسنبر 

 گبی پلفنی ئر سسسر اداکر کهانراج ئر  سیر ئری انما در یک گفیار  ا   ئبریس کانمسسبر، نخمسسی

 .انداند   پص مم نمایی را ئر پعبیق انداخ رپبافق رسمده

سی نر ن ایندگار طرفمن پ ش کی سال ا شرچندین  سر ن اج کناق  ئرانگمز این کداییننند ئر 

بافق دسسسسی یائند. ی ی اس این کناقشسسساج ئر شسسسرایط یک رقائی کنصسسسفانر در کبرد حضسسسبر ئر پ

ما ئرکیکاهمگمرار ار  ایی در آب گردد. ه چنمن در کبرد ائزاری ئرای اکرای پبافق های ئری ان

 .ئرگزیی پبافقی  کبد ندارد

https://www.dw.com/fa-ir/%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA/a-55924311


 
 
 
 

 8911ماه ویژه آذر  801 خبرنامه شماره     

 
 گزارش ویژه جهان و ه اقتصادی ایران وکوتا اخبار ،انگلیس ایران و مشترک هایاخبار کوتاه اتاق سخن ماه،فهرست مطالب:  

 

22 
 

ی اکا یک کرحلر گهار اپحادیر ار  ا را پرر نرد. پا  ایار سسسسسال کار ۶۸۶۸ئری انما در ا ایل سسسسسال 

 .ئمنی شده   پ ای قراردادهای  مشمن ئر قبج خبد ئاقی اسی مش

پبافقی در کبرد ئم ر پماری کمار ئری انما   اپحادیر ار  ا  ۶۸۶۸در صبرپی نر پا  ایار سال کاری 

 .های ئاشی گ رنی   دیگر کبان  پماری ئر ر ائط طرفمن سنگمنی خباهد نردحاصل نشبد، پعرفر

این نگرانی نمز  کبد دارد نر در صسسسسبرج عدی پبافق طرفمن، ناغهئاسی   نن رل   ئاسرسسسسسی در 

 آکد دریایی کمار د  ئندر د  ر ئری انما   نالر در شسس ال فرانمسسر،  اق  در نانال کانش، ئرای رفی

 .کدپی فلج شبد

 

 شارلی ابدو(سا  حبس برای متهمان اصلی دادگاه  90)

گرا ئر گر هی اسسس ی نفر در ح لر ۶۶ نج سسسال  مش فارسسسی ئر گزارش "د یچر  لر"

ر سناکر "شسسارلی ائد " نشسس ر شسسدند. ک م ار ئر ه دسسس ی   یاری رسسسانی ئر این 

شسسبد ی ی اس آنما سسسال سندار کحمبی شسسدند. اح  ال داده کی ۵۸کنایی، هر كدای ئر 

 .در این فاصلر نش ر شده ئاشد
     

 

-ایعلمرضسسسا  بشج، شسسسمر ند پرنمر  دسسسساکبر( ۶۲آذر ) ۶۲دادگاهی در  اریس ر س چمارشسسسنبر 

گرا" کقصر دانمی. ئر این اساس، اپمای های اس یفرانمبی را ئر عنبار "ه دسی پر ریمی

https://www.dw.com/fa-ir/%DB%B3%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%88/a-55965534
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ئر دف ر کملر ف اهی شسسسارلی ائد    یک  ۶۸۶۶ا  ن ک ئر اسسسس کگرایانی اسسسسی نر در ژانبیر 

 .نفر را نش ند ۶۱ح لر نردند   در کم بع  سب رکارنی یمبدی

اس قاپ ر اصسسلی این ح لر شسسناخ ر  دادگاه این فرد را ئر عنبار دسسسی راسسسی اکدی نبلمبالی،

اسسسسی نر  س اس ح لر ئر کملر شسسسارلی ائد ، یک  لمس سر را ئا شسسسلمک اس  ای درآ رد   چمار 

ص دادگاه این اسسسسسی نر ئر گر گار را در یک سسسسسب رکارنی نشسسسسی. کری این فرد ئنائر پشسسسسخم

ای ئمسسسمار دقمق   کبثر ئر نبلمبالی ئرای انمای کنایی ن ک نرده   اس اهداف ا  ناک  ئا شسسسمبه

 .خبر ئبده اسی. علمرضا  بشج ئر این ح م اع راض نرده   خباهار دادگاه پمدیدنظر شده اسی

ف سسر کی گ من اسسسسسسسی نسسر  لحمسسسسس ئ کح سسد  لی د ی،  مم اصسسسسس شسسسسسبد در سسسسسسبریسسر ک 

اط عاپی آنما نش ر شده اسی   ئنائراین ح م علمر ا  ن ادین پلقی کی  هایسر یس پبسط

 .شبد

های سعمد   شریم نباشی  ارد پحریریر گرای افراطی ئر ناید  ئرادر اس ی ۶۸۶۶هف م ژانبیر 

ضر رهف ر شدند   پنما در عرض د  دقمقر پعداد سیادی اس نارکندار حا شارلی ائد   ا ناکر ف اهی 

های فرانمر هم ند ئر گلبلر ئم ند. در این حادثر یاسده پرین ناری اپبریمینر ئرخی اس کعر ف

ها پن سخ ی شدند. این د  ئرادر اس کحل  قبع کری گریخ ند   یک کاکبر  لمس را نفر نش ر   ده

اکدی  فردای آر ر س یک  لمس سر در کبن ر ژ نزدیک  اریس ئر دسی  هم در راه ئر ق ل رساندند.

شد  کردی نر سب رکارنی یمبدی ر س ئعد اقدای ئر گر گار  نبلمبالی نش ر  گمری   ق ل در یک 

 .نرد. ئرادرار نباشی   نبلمبالی هم ئعدا ئا گلبلر کاکبرار  لمس اس  ا درآکدند

نفر ه دسسسسسی این د  ئرادر ئبدند    سسسسسایل کبرد نماس ضسسسسارئار را پممر نرده یا در  ۶۲در کم بع 

  ئبدند یاری رسانده ۶۸۶۶های دیگر، کادی   کعنبی، ئر انمای پر رهای ژانبیر سکمنر

انداز مبهم دستیابی به واکسن کرونا در ایرانچشم  

شسسسسمر ندار ایرانی داخل نشسسسسبر چر کبق    ئا چر ئر گزارش د یچر  لر فارسسسسسی ، 

شسسبند؟ این  رسسسشسسی اسسسی نر هنبس  اسسسب  انمسسنی در ئرائر نر نا  انمسسمنر کی

سنند نر فقط شنی ندارد. کم بشر نمادهای کخ لم هر ر س حرف پاسه   ک فا پی کیر 

 .دهدائمای   پردید را افزایش کی
     

پزریق  انمسسسن نر نا در آکری ا   ئری انما آغاس شسسسده   در نشسسسبرهای عضسسسب اپحادیر ار  ا نمز در 

ایرانمار درئاره سکار   ر سهای آینده شسسسر ع خباهد شسسسد. این کمسسس لر حمسسساسسسسمی   ننم ا ی 

  .چگبنگی ارا ر  انمن نر نا در ایرار را افزایش داده اسی
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د  سناریبی اصلی کطرح شده  ۶۸پا ننبر ئرای  مشگمری اس ائ  ی کردی ایرار ئر ئم اری نب ید

اسسسسسی  ی ی پبلمد داخلی   دیگر خرید    ارداج آر اس طریق سسسسساکانر پبسی  عادشنر  انمسسسسن 

 ."ی کمانی کبسبی ئر "نب انسساسکار ئمداش

آذر کاه ئر خبرآن ین گفی نر  ۶۱کمنب کحرس، عضسسسسب ن م ر عل ی سسسسس اد کلی کقائلر ئا نر نا 

 انمسسسن ایرانی نر نا کمبس آسکایش انمسسسانی را دریافی نرده   "پا یک یا د  کاه آینده نارآسکایی 

 ."شبدئالمنی آر شر ع کی

 واکسن خارجی شاید بعد از تیر ماه

اشر در حال چمدر کقدکاج »گبید: کحرس ئر عنبار کحقق اصسسسلی سسسساخی  انمسسسن ایرانی کی

همسس مم   اگر ئم ن شسسر ع ننمم   سسسر کرحلر آسکایش انمسسانی را اکرا ننمم   اگر کبثر ئاشسسد 

ئرد. سکار رسمدر  انمن خارکی هم س دپر اس پمرکاه ساخی آر پا اردیبمشی یا خرداد سکار کی

 «.نخباهد ئبد

هایی  کبد دارد اکا ائ دا ئاید دید چر کبانعی ئر سر  ارداج  انمن اس ئاره  انمن ایرانی ائمایدر

 .نم شش کاه دیگر ک  ن اسیگبید رسمدر آر دسیخارج  کبد دارد نر کمنب کحرس کی

من ئمبر منی  -پک ان م من  ان ساسی آل انی   آکری ایی، نخ شرنی دار  صبل د   فایزر، کح

سی نر در ایاش شنبر، ا شمر ندار ئا آر اس ر س د  ممنر نردر  آذر  ۶۲ج ک حده کمبس گرف ر    ان

 .آغاس شد

https://www.dw.com/fa-ir/%DA%86%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/a-55957544
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 ۱۸نند    مش اس اسسسس فاده ئاید در دکای کنمای درصسسسد ای نی ایماد کی ۸۶این  انمسسسن حد د 

درکر سسسان مگراد نگمداری شسسبد. این کمسس لر  اهرا ئرخی نشسسبرها اس ک لر ایرار را ئا کشسس ل 

 .یر ئر  نرده اس

کصطفی قانعی، ر مس ن م ر عل ی س اد کلی کقائلر ئا نر نا شنبر شب درئاره کعضل ح ل 

ئر علی این ر چنمن اک اناج ان قال اس ک لر »  نقل این  انمسسسسن در یک ئرناکر پلبیزیبنی گفی: 

هبا م ای پخصسسصسسی کبرد نماس را نداریم، چنمن  انمسسنی را سسسفارش ندادیم   خباهار انباع دیگر 

 «.اس ساسکار ئمداشی کمانی شدیم  انمن

سن بیون شکل انتقا  واک شد نر  :فایزر -تکتکذیب م سخنار قانعی در حالی ئمار 

نژاد، کعا ر ح ل   نقل  سیر راه   شمرساسی  مش ر گف ر ئبد سمم م ح ل   نقل شمرای آدی

ج ئمداشسسی هبایی ک مبری اسسس کی اک اناج ان قال این  انمسسن را دارد   این کبضسسبع ئر  سار

 .هم اط ع داده شد

آذر اس قبل پبرج دهقار سنگنر، ر مس سسسساسکار هبا م ایی  ۶۲شسسسنبر خبرگزاری ایمسسسنا ر س سسسسر

ایر   کاهار شرایط شسی ئرای  ارداج در حال حاضر د  شرنی هبا م ایی ایرار»نشبری نبشی: 

هایی نر ها   ارسیائیانباع  انمن نر نا را دارند   ساسکار هبا م ایی نشبری نمز طی ئررسی

انمای داده ئر این ن ممر رسسسسمده نر این د  ایرشین همچ کشسسس لی ئرای  ارداج انباع  انمسسسن اس 

 «.ک لر فایزر ندارند

فایزر  -پکاگر این ادعا درسی ئاشد کشخص نممی نر چرا  سارج ئمداشی اس خرید  انمن ئمبر

هایی انمای شسسده اکا ئر طبر د سسسفارشگبینخانر کیانصسسراف داده اسسسی. کمسس بشر این  سارج

 .اندرسانی ن ردهشفاف در این ئاره اط ع

علی اکمر سسسسبادنبهی، ر مس  غیبت ایران در میان سااافارش دهندگان واکسااان 

ای گف ر ئبد ه ر نشسسسبرها خرید   رس  های  یژه ایرار چند ر س  مش در کصسسساحبرانم ن کراقبی

ها را های کقائل هم فمرسسسی سسسفارشنشسسبرها   شسسرنیننند   رسسسانی کی انمسسن را اط ع

 ."ننند اکا "ایرار در همچ لمم ی اس سفارشاج همچ نشبری قرار نداردکن شر کی

سفارش داده یا  مش س ر ئبد اگر  اقعا  انمنی  شی خبا خرید نرده سبادنبهی اس  سارج ئمدا

  .یای نند نر چنمن اپفاقی پا ننبر نمف اده اساسناد آر را رسانر

ی ی دیگر اس کمسا لی نر نمادها   افراد کخ لم درئاره آر ا ماراج ک ناقضسی دارند اک ار یا عدی 

 .های آکری اسیاک ار ان قال ارس ئرای خرید  انمن ئر خاطر پحریم

عبدالناصر ه  ی، ر مس نل ئانک کرنزی ئر پاسگی در یک یادداشی اینم اگراکی نبش ر ئبد اس 

من ن شی کمانی انمای گمرد، پا آنما نر خرید  ان ساسکار ئمدا س ی  ممر ر م ی اس ک ر نا ئای

 .های آکری ا ئا کان  ر ئر  شده اسیها ئرای ان قال ارس ئر خاطر پحریمننبر پ ای پ ش
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 ۶۸۶۸دساکبر  ۶۲پزریق  انمن نر نا ئر نخم من شمر ند آکری ایی، 

اند نر ئر ننبر چند نفر رد نردهاین ادعا را پا :تکذیب تاثیر تحریم در واردات واکساااان

یر  حاد یاحی، ر مس اپ ناصسسسسر ر ند.  یائی شسسسسب ید افرادی کطل  ارس ئا می خبد  نار   کبقع خاطر 

گبید ئرای ان قال ارس ئر خارج    ارداج دار    اق ی  زشسسسس ی همچ  اردننندگار دار ی ایرار کی

 .کش لی  کبد ندارد

های دار سسسسساسی آکری ایی هم داد   ح ی ئا شسسسسرنیئا ئمار این نر  اردننندگار ایرانی  ریاحی

گبید اس کم نداج ه  ی اط عی ندارد اکا کط  ن اسی نر ئانک کرنزی کاهانر س د دارند کی

مار  مر آر   نمز  ارداج پمممزاج  زشسسسس ی در اخ  صسسسسسد کملمبر یبر  ئرای  ارداج دار    کباد ا ل

 ."شدکعنا کیپخصمص ارس ئی گهارد   اگر "این ر ند کاری نببد اردننندگار کی

ئا پبکر ئر این ا ماراج   سسسسخنار ئرخی اس اعضسسسای ن م ر عل ی سسسس اد کقائلر ئا نر نا درئاره 

بر ک ن  نک کرنزی ر س د شسسسسن ئا ید  انمسسسسن، ر ائط ع بکی  قال ارس ئرای خر پحریم نببدر ان 

 .طرف شبند های کبکبد ئر گبیی ئا ه  ی را کن شر نرد نر در آر پ ش شده ائمایگفی

کنبئی   ئر  نند نر آکری ا ئرای اسسسسس فاده اس کنائ  ئلبنر شسسسسده ایرار در نرهه  ی اع راف کی

صادر نرده   در عمن حال کی س انر کمبسی  شرد  در این کمبس هم »گبید: کنظبر  ارداج اق ی ئ

 «.همچ پض منی ئرای رسمدر  بل ئر کقصد  کبد ندارد

https://www.dw.com/fa-ir/%DA%86%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/a-55957544
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 مس نل ئانک کرنزی اط منار داده نر خرید ر :همتی و تا ید ردم سااافارش واکسااان

 انمسسسن اس نشسسسبرهای کبرد پا مد  سارج ئمداشسسسی "در دسسسس بر نار خباهد ئبد"   ائراس اکمد اری 

 .های خبشی در این سکمنر" اع ی شبدس دی خبرنند "ئرکی

ئمداشی پا نند نر  سارج ئر عبارج دیگر ه  ی ئر طبر ض نی ا ماراج سبادنبهی را پا مد کی

خرید ن رده، نای ایرار در فمرسسسی همچ یک اس پبلمدننندگار  انمسسن  کبد ننبر  انمسسنی  مش

 .ندارد   این کم لر در نمایی "در دس بر نار" قرار دارد

دهد علی پعلل ایرار در خرید  انمسسسسن اکمد اری ئر های  یژه اح  ال کیر مس انم ن کراقبی

ساسی گبید در کنطقر فقط هند اسی نر پبار  انمنمن حال کیپبلمد آر در داخل ئاشد. ا  در ع

 .دارد

این نظر، ر مس ن م ر عل ی رخ ف ئ :واردات واکساان شاااید از چین، روساایه و هند

کملمبر  ۶۸ئمنی نرده نر شسسش پا هفی شسسرنی ایرانی ئ بانند ئا  رفمی پبلمد سسس اد کلی  مش

رین پئمنانر  ئر این پرپمب ئر گف ر ا  در خبش د س در سسسسال در پبلمد انببه  انمسسسن ه  اری ننند

 ."کملمبر د س  انمن داخلی خباهمم داشی ۱۸حالی "در آخر سال آینده 

سی شگمری اس ائ   ئر نر نا هر فرد ئاید د من دریافی نند   چنانچر پ ای ئرای  م نم د  د س  ان

من ش ل هم  مش ئر د  ان کملمبر نفر اس  ۵۶قط ئرای های پبلمد داخلی فکراحل نار ئر ئم رین 

 .کملمبر نفری ایرار نافی اسی ۹۶ک عمی حد د 

های داخلی هم  اقعا آکمز ئاشد   شرنیئر این اساس اگر ساخی  انمن ایرانی ناک  کبفقمی

باند پئ بانند ئر پبلمد انببه آر ئپرداسند  انممنر نردر کردی ایرار ئد ر  ارداج  انمن خارکی کی

یگر سکار ئبرد. ئا این حال شباهد حانی اسی نر کم بشر ک مبری اس کی د  پا سر سال د

 .های چمنی، ر سی   هندی دارنداکمد سیادی ئر دریافی  انمن

 

وزیر ترابری معرفی کرد جو بایدن رقیب انتخاباتی خود را به رنوان  

بپمج، کب ئایدر، ر مس ک مبر کن خب ایاشج ک حده، ر س چمارشسسسنبر ئر طبر رسسسس ی  می ئ

ی ی اس رقبای  مشمن اش در ان خائاج در ر حزئی دکبنراج ها، را ئر عنبار  سیر پرائری د لی 

  .خبد کعرفی نرد

شمردار »آکری ا، ئایدر ر س سر شنبر در ئمانمر ای گفی: صدای  ئخش انگلممی گزارشئر 

صماج کا ئر عنبار  سی نر ئم رین خصب سی   حل نننده کش  ج ا  می ئبپمج یک  طن  ر

یک نشسسسبر را ئاسپاب کی دهد. کن ا  را ئر عنبار  سیر پرائری ان خاب کی ننم سیرا این کایگاه 

 «. مش ر ی کا اسینقطر  مبند چالش های ئر هم  مبس ر   فرصی های 

https://www.voanews.com/2020-usa-votes/biden-introduce-former-rival-pete-buttigieg-transportation-chief
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کشسساغل، سیرسسساخی ها، ئرائری   پغممراج اقلم ی ه ر »ر مس ک مبر کن خب آکری ا افز د: 

در  سارج پرائری نر کحل طرح های ئمسسمار ئلند ر اسانر ئرای ئاسسسساسی ئم ر نشسسبر همسس ند 

ک   شسسسده اند. کن ئر شسسسمردار  می اط منار داری نر این نار را ئا پ رنز، شسسسایمسسس گی   

 «.رپی کمبرانر رهبری نند  ا  کردی را ئرای انمای اکبر ئزرگ گردهم کی آ ردئصم

شگف ی در رقائی  سا ج ئند ایالی ایندیانا، اس چمره های کایر  شمن  شمردار  م  می ئبپمج، 

های در ر حزئی دکبنراج ها در سال گهش ر کم دی ئبد. ا  نخم من ناکزد ان خائاپی اسی 

را عنبار نرده   شسس اری اس ن ایندگار ان خائاپی کم   کلی  نر آشسس ارا ه منمسسگرایی خبد

یک حزب ئزرگ را ئر خبد اخ صاص داده اسی. ئبپمج در کاه کارس اس اداکر رقائی انصراف داد 

   .  ح ایی خبد را اس ئایدر اع ی نرد

 .ئا ه مرش چم ن اسد اج نرده اسی ۶۸۶۹سالر اس سال  ۵۹ئبپمج 

ر سسسسسممسسسس م ئزرگراه ها، هبا م ایی، قطارها   ح ل   نقل ع بکی ا  در کقای  سیر پرائری ئ

 .ایاشج ک حده نظارج خباهد نرد

ئایدر عمد نرده اسسسسی، در قالب پ ش های پاسه ئرای پقبیی اق صسسساد آسسسسمب دیده اس ه ر 

 .گمری  یر س نر نا، کملماردها دشر صرف ئمببد سیرساخی های آکری ا نند

لم، فرکاندار  مشسسسمن ایالی کمشسسسمگار، را ئر عنبار  سیر انرژی کب ئایدر ه چنمن کنمفر گرنم

 .نائمنر خبد در نظر دارد
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 مشسسسمن کنمفر گرنملم، فرکاندار 

ایسسالسسی کمشسسسسمگسسار، در حسسال 

سسسسخنرانی در کم   کلی حزب 

ما.  مر  ۶۹دکبنراج در فم دلف ژ  

۶۸۶۲. 

لر نخمسسسس من  ۲۶گرنملم  سسسسسسا

فرکاندار سر ایالی کمشسسسمگار ئبد 

  در آر ایالی سرنبشی ساس در 

یاسسسسسسی ک مبری اس  ئاج ر خا ان 

خدکی نرد.  ۶۸۶۶پا  ۶۸۸۵سال 

  کب ئایدر در نماج اق صادی خبدر ساسی های کنرال  ئا د لی ئارار ا ئاکا ۶۸۸۸ا  در سال 

 .کبپبرس   نرایملر در کمشمگار ه  اری نرد

گرنملم در کقای فرکاندار اس پ ش ها ئرای سسسسساخی نارخانر ئاطری های  مشسسسسرف ر کبرد 

اسسسسس فاده در خبدر های ئرقی، ئا  کبد ائراس نگرانی ها نمسسسسبی ئر د ر شسسسسدر اس کبپبرهای 

نرد. ا  ه چنمن ئرای پعممن یک کعمار کصسسرف انرژی فشسسار آ رد نر ئر کبنای ئنزینی، ح ایی 

 .آر ئخشی اس انرژی کصرفی کمشمگار ئاید اس کنائ  پمدید هیر ئر دسی کی آکد

ا  اخمرا در دانشگاه ئرنلی نالمفرنما ئبدکر ایال ی، کشاغل انرژی های  ار   پنبع ئخشمدر 

 .ئر اق صاد را پدریس نرده اسی

نا ئر کنمفر گرنملم رای اع  اد ئدهد، ا  د کمن سنی اسی نر اداره  سارج انرژی آکری ا اگر س

 .را ئرعمده کی گمرد

ئخش ع ده ای اس ئبدکر  سارج انرژی ایاشج ک حده صسسسسرف نبسسسسساسی سرادخانر ن هک های 

 .هم ر ای    انماسی ساکانر های هم ر ای کی شبد

  

انگلیس ده رربی وحرواب  اقتصادی امارات مت  

س د غمرنف ی کمار اکاراج  صادی  سارج اکبرخارکر ارسش داد    سی اق  سایی خبری دیپلبکا ئر گزارش 

سال کاری کم دی ) مبی ئر  %۶۶( ئا ۶۸۶۸ک حده عرئی    انگلمس در هشی کاهر نخمی  شد ن ر

  .کملمارد دشر رسمده اسی ۶.۶ئر ئمش اس  (2019)سکار کشائر سال  مش 

کاراج اس ارسش صسسسسسادراج کمد مارد دشر   ارسش  ارداج ا یک کمل کدج،  ئر انگلمس در ه من  کاراج  د اس ا

انگلمس چمار کملمارد دشر ئبده اسی. اکاراج نم من شریک پماری انگلمس اسی   ارسش داد   س د ئمن 

 کملمبر  بند اسسس رلمنی ئبده اسسسی. ارسش داد   ۲۸۸کملمارد    ۶۹کعادل  ۶۸۶۸د  نشسسبر پا  ایار سسسال 

 .کملمارد دشر ئبده اسی ۶۸کعادل  ۶۸۶۸س د غمرنف ی کمار اکاراج   انگلمس در سال 

https://im-media.voltron.voanews.com/Drupal/01live-201/styles/sourced/s3/2020-12/6869c7029d2c07844656cedbc9b1c864.jpg?itok=3Q42iZHD
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ئسسسر اسسسسسسساس 

هسسسسسسا   داده

شسسسساخص های 

ه  اری پماری 

  سسسسسسرکسسایسسر 

گهاری کمار د  

نشسسبر اکاراج   

انسسگسسلسسمسسس در 

، ۶۸۶۸سسسسسسال 

انسسگسسلمسسسسس سسار 

سبکمن شریک 

ماری ار  ایی  پ

اکاراج در ئخش 

 .کمانی اکاراج اس نظر کمزار ارسش داد   س د خارکی ئبده اسیناشهای غمرنف ی   یاسده من شریک 

اس نل داد   سسس د خارکی غمرنف ی اکاراج ئا کمار را ئر خبد اخ صسساص داده  %۶.۲انگلمسس ار ه چنمن 

اس نل  ارداج اکاراج  %۶.۹اسی. انگلمس شش من صادر نننده ئزرگ ئر نشبر اکاراج در کمار اسی   

کمانی را کمار نشبرهای  ۶۶انگلمس اخ صاص دارد. اس سبی دیگر، انگلمس کایگاه اس کمار ئر  ارداج اس 

اس نل صسسادراج غمرنف ی این نشسسبر را ئر خبد اخ صسساص داده اسسسی. اس  %۶ اردنننده اس اکاراج ئر کمزار 

ر اس اس نل صسسادراج د ئاره اس اکاراج ئر کما %۶.۶کمانی را دارد    ۶۶نظر ارسش صسسادراج د ئاره نمز رپبر 

در کقائل، اکاراج ا لمن شسسسریک پماری انگلمس در کمار نشسسسبرهای عرئی در سسسسال  .آِر انگلمس اسسسسی

اس نل داد   سسس د خارکی ناشهای انگلممسسی ئا نشسسبرهای عرئی   ه چنمن  %۵۶ئبده   حد د  ۶۸۶۸

سی. ه چنمن ئا ۲۶% صاص داده ا شبرهای عرئی را ئر خبد اخ  می ئر ن صادراج ناشهای انگلم سار اس 

اکاراج، ئزرگ رین ئاسار آینده در کمار نشبرهای عرئی، ئرای صادراج ناشهای انگلممی اسی   در کایگاه 

اس نل  ارداج غمرنف ی انگلمس اس نشسسسسبرهای عرئی را ئر خبد  %۶۱د اسدهم کمانی کای دارد. اکاراج 

د   سسس د د  نشسسبر اکاراج   ئا پبکر ئر آکار صسسادره اس اداره آکار انگلمس، ارسش دا .اخ صسساص داده اسسسی

سال کاری ) سی نر  ۶( نزدیک ئر ۶۸۶۸انگلمس در سکمنر خدکاج در نم ر نخمی   ۶کملمارد دشر ئبده ا

ئاشسسد. ئنائراین اکاراج ا لمن کملمبر دشر آر سسسمم صسسادراج خدکاج اکاراج ئر انگلمس کی ۶۸۸کملمارد   

 .ه اسینشبر عرئی در صادراج    ارداج خدکاج ئا انگلمس ئبد

کملمبر دشر، کایگاه نخمسسی ئزرگ رین سسسرکایر گهار  ۶۸۸کملمارد    ۶۸اس نظر سسسرکایر گهاری، انگلمس ئا 

 ۶۸۶۹اس نل سسسمم سسسرکایر گهاری کمسس قمم خارکی نر پا  ایار  %۶۲خارکی در ئاسار اکاراج را دارد   

سال در کقائل، ا سی. طی شش  صاص داده ا شده را ئر خبد اخ  سرکایر گهاری  ارد این نشبر  رسش 

سال  م قمم اکاراج در انگلمس پا  ایار  سی. اکاراج  ۶۸۸کملمارد    ۱ئمش اس  ۶۸۶۹ک کملمبر دشر ئبده ا

 ۶۱، در فمرسسسی ۶۸۶۹اس نل سسسرکایر گهاری عرئی در انگلمس پا  ایار سسسال  %۹۸ئا در اخ مار داشسس ن 

 .نشبر کمم سرکایر گهار در انگلمس کای دارد



 
 
 
 

 8911ماه ویژه آذر  801 خبرنامه شماره     

 
 گزارش ویژه جهان و ه اقتصادی ایران وکوتا اخبار ،انگلیس ایران و مشترک هایاخبار کوتاه اتاق سخن ماه،فهرست مطالب:  

 

31 
 

هزار گردشسسگر انگلممسسی  ۲۸۸ هیرای یک کملمبر    2019دشسسگری، اکاراج در سسسال در سکمنر صسسنعی گر

ئاعث رنبد این صنعی در سراسر کمار   ه چنمن اکاراج شده  ۶۸۶۸  الب ر ئم اری نر نا در سال   ئبده

سراسر هفی اکارج نشمن اکاراج عرئی ک حده ئبیژه اکارج دئی   ائب بی، کحل اکرای ائ  اراج  .اسی

های نارشناسار   کمندسمن غرئی ئبیژه انگلممی اسی   ئخشی اس درآکد ئدسی آکده اس نفی   ایده

 .شبد  پمارج اکاراج، اس این طریق ئر ار  ا کن قل کی

 

شرکت تحت مالکیت وارن بافت، کارآفرین آمریکایی در پرونده نقض 

پردازدمیلیون دالر جریمه می 4.8های ایران تحریم  

 

داری ایاشج ک حدهخزانر  

نر کالک آر « ئرنشسسایر هاپا ی» گهاری داری آکری ا اع ی نرد شسسرنی سسسرکایر سارج خزانر

ی هاگهار   نارآفرین آکری ایی اسسسسی،  هیرف ر نر در  ر نده نق  پحریمسسسسرکایر ارر ئافی، 

 .کملمبر دشر ئپرداسد ۲.۶اش در پرنمر، کبلغ های سیرکم بعرایرار اس سبی ی ی اس شرنی

کمر در یک ئمانمر اع ی نرد، شرنی ایم ار پرنمر  ۶۸شنبر داری آکری ا ر س سر سارج خزانر

هزار دشر ئر ایرار  ۵۹۵کح بلر ائزار ئر ارسش حد د  ۶۲۲ج چمارسسسسال، ئر کد ۶۸۶۶اس سسسسال 

کبسبی ئر ا فک  های خارکی های خارکی یا دف ر نن رل داراییدف ر نن رل سرکایر .فرس اد

دانمی نر ناشهای ارسال شده، اح  اش ئر دسی د لی گبید شرنی ایم ار پرنمر کیکی

 .اس شرنی کادر )ئرنشایر هاپا ی( کخفی نرد ایرار خباهد رسمد   این اط عاج را

ها اس شرنی ئرنشایر هاپا ی دا طلبانر این نق  پحریم داری آکری ا،طبق اع ی  سارج خزانر

 .سبی شرنی سیرکم بعر خبد در پرنمر را اع ی نرده اسی
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 گزارش ویژه:

خبرگزاری آلمان بدویچه ولهب گزارش کوتاهی درباره غارت جانداران دریاها بخش فارسی 

صید غیر قانونی  بهبخشی از آن  در توس  چینی ها منتشر کرده است کهدرسراسرجهان 

اشاره شده  است  از این رو با توجه به اخباری که جا به جادر،،این زمینه به گوش می و

بهره ، ا ز آن  به رنوان گزارش ویژه این شماره رسد، خبرنامه برای آگاهی رالقمندان

 جسته است 

 خبرنامه

 کندچین دریاها را از ماهی خالی می

ش ار کانبرار دریایی کشغبل می نر ئر  د. انکاهمگمرار چمنی پنما در خلمج فارس نم

ش ار نش ی ای های کزایر گاش اگبس، کنطقرهای کاهمگمری خبد را در آبآنما ح ی 

 .اندکمراث طبمعی اسی، افزایش دادهنر کز  
     

 

 های کاهمگمری چمنی کمارنش ی

های کاهمگمری چمن در هاسسسی کاهمگمرار   کمسس بشر شسسم ج ایرار اس حضسسبر نشسس یسسسال

دهند. در این راسسسس ا اس صسسسمد ننند   نمسسسبی ئر آر هشسسسدار کیهای خلمج فارس ان قاد کیآب

  .های کالی ئر کاهمگمرار ئبکیها   سیارنائبدی کرکارشبد   ر یر صحبی کیغمرکماس   ئی

می. ئر گزارش کملر خبری  ش ل پنما کخ ص ایرار نم شب ر « آئزر رس»این ک م ر ئر  نر  ائ

ش ار نش یپلبیزیبنی ئمن سال کاری کم دی  مر اسی، در   م ر چمنی های غبلال للی فران

https://www.dw.com/fa-ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF/a-55828215
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زایر گاش اگبس ئر صسسسسمد کانبرار دریایی ئپرداسند اند پا در نزدیک کنر اس اقمانبس آرای عببر نرده

  .فر ند رسمده اسی ۵۸۸افزایش یاف ر   ئر 

نملبک ر اس سباحل آکری ای کنبئی فاصلر دارند   ک علق ئر نشبر  ۶۸۸۸کزایر گاش اگبس حد د 

المزایر در فمرسسسی کمراث کمانی یبنمسس ب ثبی شسسده اسسسی   دارای این کم  . انباد ر همسس ند

  .اسی های سبز گاش اگبسهایی اس آئزیار ن ماب کانند شمرهای دریایی   شنپشیگبنر

شسسدج پباند ئا چمن درگمر شسسبد سیرا کانند ئمسسماری اس نشسسبرهای آکری ای شپمن ئرانباد ر ن ی

سی: چمن ئزرگ رین خریدار نفی انباد ر   ی ی اس طلب ارار ع ده این  سمایی ا م ر ئر غبل آ  ائ

 .ر در کیش انشبر ئر

 

 سبپ ئالر نبسر، ی ی اس غهاهای لهیه در شرق آسما

 «قانونی»صید 

ننند کایل دریایی اس کزایر را رعایی کی ۶۸۸ رسند نر فاصسسسلر کاهمگمرار چمنی ه باره پانمد کی

   .  ئر ه من دلمل صمدشار قانبنی اسی

شسس ار آر نشسسبر ئرکایل دریایی اس خط سسساحلی هر نشسسبر کنطقر انحصسساری اق صسسادی  ۶۸۸پا 

 .ئرداری نندپباند در این کناطق ئر  ژ هش ئپرداسد   اس کنائ  آر ئمرهر د   د لی کیکی

ننند، اکا خارج اس ئر گزارش کملر آکری ایی انبنبکممسسی، کاهمگمرار چمنی این حد را رعایی کی

  اس این راه  گهارندهای کنطقر ک علق ئر کزایر گاش اگبس طع ر کیاین کحد ده ئرای کاهی

   .انداسندآنما را ئر دای کی

https://www.dw.com/fa-ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF/a-55828215
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ای ئر شسس ار کاهی کرنب هبکببلی، کاهی پ ن   نبسسسر دارند. در شسسرق آسسسما  یژهآنما ع قر 

  .ها ئر عنبار یک غهای لهیه اس کحببئمی خاصی ئرخباردار اسینبر ئالر نبسر

 «ماهی به اندازه کافی وجود دارد»

س دشل کیهایی چمن در  اننش ئر اع راض سی ا صبرج گرف ر ا نند نر ذخایر ئزرگ نر پاننبر 

ها ئر انداسه نافی   دسسسی نخبرده  کبد دارد   شسس ار کاهی در آنما کشسس لی کاهی در این آب

  .نندایماد ن ی

گبید، نظر دیگری دارد. ا  کی (WWF) فملمپ نانمسسسس منگر اس سسسسساسکار کمانی کحمط سیمسسسسی 

لی   هاچمنی نب هبکبب پاكنبر را شسسسس ار کیکاهی کر کاهی  نر  می این گب کا ک ع ند، ا نن

پبانند ئر طبر کم ند ئگبیند نر این گبنر کاهی ئنائراین آنما ن ی  درس ی ثبی نشده اسی،ئر

  .«ئر انداسه نافی  کبد دارد»

صمد را کاهمگمری  س  دارار، این گبنر  سما سندغمرقانبنی   ئی»کحمط ئانار     «نظم   ئد ر 

(IUU)  ئر گف ر نانمسسسس منگر، کاهمگمری .ناکندکیIUU  انباع گبناگبنی دارد. ئر عنبار کثال، در

انداسند. اند اکا خریدار ندارند ئر دریا کیکار کانبرانی را نر شسسسس ار نردهار  ا کاهمگمرار  م ر ئی

هایشسسار را را ئر خشسس ی ئبرند   آکار   گبنر« خاصسسمیصسسمد ئی»طبق قبانمن کبکبد، آنما ئاید 

  .کم ند ننند

 

 های کاهمگمری چمنی در ئندر آئممار، در نشبر ساحل عاجنش ی

 

https://www.dw.com/fa-ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF/a-55828215
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 ها در آفریقاها به جای اروپاییچینی

ئر « ئار اسی. ضعمی در سباحل آفریقا فاکعر»گبید: کی IUU نانم منگر در رائطر ئا کاهمگمری

های کاهمگمری را قایقگف ر ا ، گارد سسسسساحلی ئرخی نشسسسسبرهای آفریقایی پبانایی نن رل کبثر 

  .ندارد

های های کاهمگمری خبد را کب م ئر ح ل دسسسس گاههای ار  ایی نشسسس یئر ه من دلمل د لی

  .پر شبدنردهاند پا شمبه نارشار شفاف  «کی  ی اس»

های آفریقا ه باره ناهش یاف ر اسسسی، های اخمر حضسسبر آنما در آبئر گف ر نانمسس منگر در سسسال

  .اندی کای آنما را گرف رهای چمن لی نش ی

سمب سیادی اس ش ار کیپرین نشبرهای أفریقای غرئی ئرسممرال بر نر ی ی اس پنگدسی ر د آ

  .حضبر کاهمگمرار چمنی دیده اسی

های سسسمرال بر پن کاهی در آب ۶۸۸پا  ۲۸ها ر سانر های کبثق، چمنیئر أسسساس ئرخی گزارش

  . رداسندها را ئر د لی سممرال بر کیر ش این کاهیننند، اکا پنما ده درصد سبد فش ار کی

زمینه  :در همین 

 

های صسسمادی چمنی در درئاره حضسسبر نشسس یکنند ها در سااواحل جنو  ایران چه میچینی

گبید این کبضسسبع پماری اند.  سیر خارکر کیدادهسسسباحل کنبئی ایرار کقاکاج ایرار اط عاج ک ناقضسسی 

های آئزی همسس ند   صسسمادار اس ناهش صسسمد گلر اسسسی، اکا فعاشر سیمسسی کحمطی نگرار نائبدی گبنر

   .دارند

ه نمر ی فرکاند:های چینی در خلیج فارس مافیایی اسااتسااپاه: صااید ترا  کشااتی

اننبر کح بلر سسسر های چمنی غمرقانبنی اسسسی  همگبید صسسمد پرال پبسسسط نشسس یدریایی سسسپاه کی

های کخ لم صسسمد پن کاهی اس گبنر ۱۸ها گاه پا فر ند نشسس ی چمنی پبقمم شسسده. ا  گفی این نشسس ی

   .ننند   کافمایی  شی این نبع صمد اسیکی

ید بی یه کشااااتینگرانی از صاااا های اکوادور های چینیرو گار ئزرگ :در آب نا  یک 

سیمسسسی کزایر کاهمگمری چمن اطراف کزایر گاش بس کمسسس قر شسسسده اسسسسی. انباد ر نگرار پخریب کحمط

   .گاش اگبس اسی

 سارج نشسسا رسی   اکبر :های ایرانها دالری صاایادی در آ گزارش چین از درآمد میلیون

س ایی چمن، کدج های این نشبر ئرای کاهمگمری در ها قبل اس پ هیب کقاکاج ایرانی، حضبر نش یر 

ر کملمبر دش هفی ها سسسسساشنر ئمش اسهای کنبئی ایرار را پایمد نرده   گف ر ئبد درآکد این نشسسسس یآب

   .شبدپخ من سده کی
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