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 سخن ماه

 
 

 

 درمزایای بهره گیری از فضای مجازی
 

 دکتر امیر هوشنگ امینی                                                                                                                   
 

اردیبهشتتت ماه، وبی ار یا همایشتتا م ا ی 92وشتتن تر اهارشتت به رهفته گذشتتته و به بیان      
ساعت  شاور ی ومراقبت های دام وطیور، ا   به وقت  11.14به وقت ل دن و 14در می ه فن آوری ک

تهران به همت اتاق با رگانا بریتانیا و ایران، در همکاری با بخش با رگانا بین الملل  ستتتتفار  
گلیس در تهران و درنهایت اتاق مشتتتترا با رگانا و یتتت اید ومیادن ایران وانگلیس وبمایت با ان

دریغ ستتتفار  ایران درل دن در باره ومتتتد مواود ، کاستتتتا ها، امکانا ،وفریتتتت های دوستتتویه   
شتترکت 56همکاری در می ه فن آوری های کشتتاور ی، و مزاقبت های دام و طیور بابرتتور بیش ا  

سخ ان لرد المونت نمای ده نخس 11له ک  ده ا  جم و یر انگلیس  تسخ ران ایرانا وانگلیسا با 
رئیس اتاق با رگانا بریتانیا وایران افتتاح و برگزارشتتتتد، و ا جها  گوناگون  دراموربا رگانا باایران و

 مورد تم ید و تحسین قرارگرفت.
به پرسش یکا ا اعراءشرکت و پاسخ  ا  آن ا که هدف ا  اشاره به وبی ار مورد اشاره ت ها ورود   

شاره  ست ک  ده دروبی ارموردا شامب ا برای که :آیا با توجه به مزایای ا رای  نا ا  بهره گیری ا  ف
م ا ی در ان ام امور، بهتر آن نیستتت گه اموری را که ما توان با استتتفاده ا فرتتای م ا ی مورد 

 اقدام قرار داد ،پیشهاد وپا گیرشد؟ 
شماری برخا مزایای مترتب بربهره     ست که دست کم با بر  سخ پرسش به تحقیق روشن ا پا

گیری ا مزیت های نسبا فرای م ا ی درقیاس با برگزاری جلسه ها و گردهمائا های بروری، 
نه ت ها مثبت استتتتت، بلکه ان ام  آن الزام آور و لذا با توجه به آلارکلا آن در کلیه جامیه ها مورد 

 وتاکید است.  توییه
ست رویدادیواین    سوی  ا سمت و صاذی را دربخش تولید و تو ید کاال و خدما  به  که فغاالن اقت

 .استاقتصاد رو به رشد  دی یتالا، یا ای ترنتا  ره مون 
ب ابراین به نظر ما رسداشاره به برخا مزایای جانبا رویکرد استفاده  ا  فرای م ا ی در قیاس 

ا یا گردهمائا های بروری نه ت ها خالا ا  فایده نباشد بلکه ا  جهاتا مفید با برگزاری جلسه ه
اشتتاره  به فایده هم باشتتد.ا این رو درپا به برخا مزایای ناشتتا ا  بهره گیری ا  فرتتای م ا ی

 خواهدشد.
 ا   مان در اختیار  افزایش بهره گیری کما وکیفا یرفه جوئا  مانا و امکان -1
 ها وگرد همائا ها ی برگزار امکان برور درکلیه جلسه -9
 کاهش غیبت اعراء درجلسه های برگزار تا بدود نزدیک به ید درید -1
 افزایش کما مشارکت بدون واسطه در تصمیمگیری ها  -4
 کاهش ب م رفت وآمدهای درون اداری ودرون شهری و تدارکا  مربوط -6
 ر جلسه های اداری به سبب تسهیل برور در جلسهترسمیت یافتن بیش -5
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 مترتب بررفت وآمدهاهزی ه های  نواع هزی ه ها،اعم ا  هزی ه های پذیرائا، وکاهش ا -7
بهبود  ستتتتوخت وانر ی وکاهش مصتتتترف کاهش ب م ترافیک درون شتتتتهری وبه تبد آن  -8

 بفاظت ا  محیط  یست
 محیط  یست به م اسبت کاهش ب م ترافیک بفاظت ا  آلودگا هوا و کاهش کمک به -2

 یشتر عموم در اداره امور و...فراهم شدن امکان مشارکت هراه ب -14
سانا اعم ا پیش رفته    صادی کلیه جامیه های ان شت که مرورفرآی د اقت به هر روی باید توجه دا

با هدف  ید وتو ید کاال وخدما  در این جوامد  یا روبه پیش رفت بکایت ا  آن دارد که فرآی د تول ،
هزی ه ها و به تبد آن کاهش  می ه  سرعت بخشیدن به فرآی د اجرای برنامه ها ا  یک سو، کاهش

های فستتاد ا  ستتوی دیگر ستتبب شتتده استتت که جامیه ها ی مورد اشتتاره در کلیه  می ه ها به 
یدافزون بربهبود پروستتتتته  نه ترد به دور ا  هرگو که  ند. فرآی دی  تالا روی آورشتتتتو رویکردی دی ی

رفت استتتتت درپا خواهد  تولید،تیالا دانش ف ا عموما را که خود ا  عمده ترین ابزارهای پیش
 داشت .

پایان ستتتخن ای که به نظر ما رستتتد بخش کارآفرین کشتتتور ، به ویژه موستتتستتته های خدماتا  
همچون اتاق های با رگانا بارخت بر بستتتتتن کرونا ا  جامیه نیز بهره گیری ا  محیط م ا ی را که 

 ند بلکه بیش ا  پیش بر دروا ه ورود به اقتصتتتاد دی یتالا یا ای ترنتا ما باشتتتد نه ت ها رها نستتتا
 بوما سا ی  آن تاکید ور ند.

  پایان

 
 اخبارکوتاه اقتصادی
 اخبار کوتاه اتاق ها

 اخبار کوتاه اقتصادی ایران وجهان
 

 انگلیس اخبار اتاق ایران و
 

برگزاری جلسه ماهانه هیات مدیره اتاق ایران و 
 انگلیس

 
تتتاق      ا ره  نتته هیتتا  متتدی بتته دویستتت ودومتتین جلستته ماها نگلتتیس  وا ران  یتت ا

بتتته جتتتای ستتتاعت  ء  ا تث  اردی  98ستتته شتتت به 11راس ستتتاعت  16طتتتور استتت
امی تتتتتا،  بهشتتتتتت ر  ان دکتتتتتت یتتتتت قا آ و  براهیمتتتتتا  ا یه  ا برتتتتتوررخانم مرمتتتتت بتتتتت

یبانا، مه تتتتدس علتتتتتا  ی تتتتتا، دکتتتتتر شتتتتت ب ادقا،جیفرذره  عالءمیرمحمدیتتتت
ژادو مهتت نتت زه  تتتاق تشتتکیل و دبمتت ا نتته  تتتاق دردفتردبیرخا ا ائا دبیرکتتل  ی رمتت

 برگزارشد.
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یتتتن جلستتته وفتتتق     ا در 
تور بلستتته نخستتتت  دستتت
ادی رو   اقتصتتتتتتت ر  ا اخبتتتتتتت

دلتتتتتتتته ا شدستتتتتتتت س  مب
اه  تتتتتاق درمتتتت ا رد  عملکتتتت
ئتتتتتتتته ودر  ا ر ا ته  گذشتتتتتتتت
 می تتتته هتتتتای اختتتتتالف 
تتتتتاق  ا ا  بتتتت تتتتتاق  ا الا  متتتت
زاری  رگتتت ب تتتتدارا  ، ران  یتتت ا

ر ف تتتتتتتتتتت  ا ی تتتتتتتتتتت وری وب
اور ی و قبتتتتتتت کشتتتتتت مرا

 92کتتتتتتتتتته دروطیوردام ا 
ردی اری ا بهشتتتت درهمکتتت

ران  یتت وا ا  یتت ن ا ت ری ب انا  ا رگتت ب تتتاق  ا ا  لمللتتا ستتفار  بتت ا بتتین  انا  ا رگتت ب وبختتش 
نگلتتتتیس زاری م متتتتد  ا رگتتتت ب اریخ  تتتتت تیتتتتین  ران برگزارشتتتتد همچ تتتتین  درتهتتتت
ادی عمتتتوما تتتتاق ع تتتوان  عتتت ا ره  زارش هیتتتا  متتتدی تتتتاق وتهیتتته گتتت ا االنه  ستتت

 و گو شد.  تم مد عموما بحث وگف
ا  بتت ا ومتترور  تشتتکیل کمیستتیونا  امتته کمیستتیون هتت رن ب اره  بتت فتتن  تتوان عدر

. ا  و. اد دی یتتتتت ا برتتتتور آوری واقتصتتتت وبتتتت . قرارشتتتتد درکمستتتتیون عرتتتتویت 
بتتته  یتتتل  ا کتتته ما اء هیتتتا   متتتدیره وروستتتای کمیستتتیون هتتت ا  اعرتتت هریتتتک 

بتتتتته  نتی تتتتته  یتتتتتن  می تتتتته باشتتتتت د مطتتتتترح و  ا اری در متتتتتدیره هیتتتتتا  همکتتتتت
یافت.  11جلسه راس ساعت ادشود. هپیش  ان  ی ا  پ
       

 

 برگزاری جلسه های ماهانه کمیسیون های تخصصی اتاق
 

ی کمیستتتتیون ی ماهانتتتتهجلستتتته پ  تتتتاهمین:وگازوپتروش    یمیون نف      یکمیس    
اردی بهشتتت بتتا شتترکت آقایتتان 95 یکشتت به 15:44نفتتت و گتتا  و پتروشتتیما رتس ستتاعت 

محمدرمتتتا ستتترمدی، مهتتتدی نتتتورو ی، هتتتادی بتتتافا، مهتتتدی پ تتتاها، ختتتداقلا بتتتاجا 
ور، عطتتتتاءر میرمیی تتتتا، مهتتتتران اکبتتتتر خدابخشتتتتا، محمدبستتتتن دیتتتتدهبستتتتی لو، علتتتتا

 به یور  م ا ی برگزار گردید. ، دبیرکل اتاق،بسین ابمدی، و مهدی رمائا پارسیان،
بتتود، ابتتتدا بامتترین  1444بتتا توجتته بتته ایتتن کتته ایتتن اولتتین جلستته ماهانتته کمیستتیون در ستتا  

بتتته روا   آمتتتدگویا و تبریتتتک ستتتا  نتتتو بتتته یکتتتدیگر پرداخت تتتد. ستتت س، بتتته ختتتوشدرجلستتته 
آختتترین اخبتتتار و اطالعتتتا  در  می تتته نفتتتت و گتتتا  و پتروشتتتیما  فتتتق دستورجلستتتهو   وومیمتتت

خدابخشتتتا در خصتتتوا انتخابتتتا  ریاستتتت جمهتتتوری آقتتتای مه تتتدس  مبادلتتته شتتتد ستتت س
بیانتتاتا ایتتراد رو و عتتدم لبتتا  اقتصتتادی تتتا  متتان انتخابتتا  و بتتتا ا تتد متتاه پتتس ا  آن پتتیش

یتتتد دولتتتت آقتتتای مه تتتدس بتتتاجا بستتتی لو اطالعتتتاتا دربتتتاره قتتتوانین جد درپتتتا. کردنتتتد
ایتتتن قتتتانون  واظهتتتار داشتتتت د کتتتهدرخصتتتوا تخصتتتیب ار  بتتترای یتتت اید ختتتدمت اعرتتتا ارائتتته 
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-وجتتود خواهتتد آورد. آقتتای مه تتدس بتتافا ا  ای تتاد شتترکتمشتتکال   یتتادی بتترای یتت اید بتته

هتتای یتتوری متیتتدد بتترای گتترفتن تخصتتیب ار  ا  بانتتک مرکتتزی خبتتر دادنتتد کتته در آی تتده باعتتث 
 افزون براین شد.ای اد مشکال  فراوان خواهد 

نتتد  یتترا بود م تتد هل تتکلیتته اعرتتای کمیستتیون درخصتتوا نوستتانا  قیمتتت ار  در متتاه گذشتتته گ  
 بختتتشار  باعتتتث ای تتتاد مشتتتکال  در  نتتترر برابتتتریپتتتایین آمتتتدن بتتتدون بستتتا  نطرآنتتتان بتتته 

شتتود. با رگانتتان بتترای یتتک کتتاالی وارداتتتا قیمتتت ار  را بتتر استتاس  متتا شتترکت هتتابا رگتتانا و 
اک تتون بتترای  ه امتتاپتتیش و بصتتور  ریتتالا بتته فروشتت ده یتتا ستتا نده کتتاال واریتتز کتتردقیمتتت دو متتاه 

ک  تتد کتته باعتتث مشتتکالتا در ا  مشتتتری بتتا نتترر کمتتتری دریافتتت متتا آن گتترفتن میتتاد  ریتتالا
 شود. ما شرکت داریبساب

انتتدا  روشتتن ومتتییت اقتصتتادی و با رگتتانا پتتس آقتتای ستترمدی بتتا تومتتیحاتا ا  اشتتم درپایتتان
انتخابتتا  ریاستتت جمهتتوری خبتتر دادنتتد. همچ تتین ایشتتان بتته اعرتتای کمیستتیون پیشتت هاد ا  

برگتتتزاری وبی تتتار تخصصصتتتا توستتتط کمیستتتیون و اتتتتاق با رگتتتانا ایتتتران و انگلتتتیس بتتترای 
 در جلستته آتتتا کمیستتیون بررستتاشتتدر ابررستتا قراردادهتتای ت تتاری و تولیتتدی دادنتتد کتته قتتر

 یافت. پایان 17:14جلسه در ساعت  واعالم نظر شود.
 

نخستتتتین جلستتته  ماهانتتته کمیستتتیون  کمیس   یون بازرگ   انی وف   ن موری ه   ای م   درن:
 7ستته شتت به  10:44با رگتتانا، یتت یت و فتتن آوری هتتای نتتوین ذ ستتا  جدیتتد راس ستتاعت 

اردی بهشتتت بتته یتتور  م تتا ی وبابرتتور ختتانم هتتا  هتترا نقتتوی و ستتودا نتتژادی و آقایتتان علتتا 
متتترابیان، علیرمتتتا م تتتاقبا نتتتوائا، محمتتتد بمتتتزه نتتتژاد، ابمتتتدعلا کیانیتتتان، محمتتتد ستتتیید 

اختتتتوان، علیرمتتتتا هشتتتتترودی، پرویتتتتز شتتتتکرانا اهارستتتتوقا، سیدرمتتتتا سیدایتتتتفهانا، 
محمتتود توتونچیتتان، امتتین مقتتدم، امیربستتین پژوهتتا، مهتتران پارستتیان فتتر. تشتتکیل و برگتتزار 

 گردید. در این جلسه پس ا  تباد  اخبار اقتصادی رو  قرارشد:
ارتباط و گسترش روابط اقتصادی ایران و بریتانیا در  مان تحریمها به برگزاری وبی ار، نحوه  -

 موموعا  مطرح شده امافه شد.
مدیربخش با رگانا بین الملل  سفار  انگلیس به م ظور ارائه راهکار م اسب برای گسترش  -

 روابط با رگانا دو کشور برای برور در کمیسیون دعو  به عمل آید
وجه به میزان باالی مبادال  ار ی بین ایران و انگلیس و بررسا طرح  بحث کارآفری ان با ت -

 رفد مواند و ای اد راه بل برای گسترش روابط با رگانا دوطرفه.
 مشارکت اعرا برای راه اندا ی نمایشگاه م ا ی اتاق -
 طرح وارسا  مشکال  اعراء در ارتباط با انگلیس به دبیرخانه برای ارجاع به سفار  -
یه شده توسط آقای پژوها درمورد ومییت انر ی های ت دید پذیر و االش ارسا  گزارش ته -

 های اقتصادی کشور،به م ظور  ترجمه و ارسا  به سفار .
 
 دوش به 10:44ساعترتس اولین جلسه ماهانه کمیسیون غذا و دارو  دارو: میسیون غذا وک

و با برور خانم پگاه انتظار و آقایان علیرما م اقبا، عطاءر  به یور  م ا یاردی بهشت   11
میرمیی ا، سید جواد ابمدی نژاد، میرعلا دوااا، محمود توتونچیان، یاستر قاسما، محمد 

 میمتاری، ، و مهدی رمائا دبیرکل اتاق تشکیل و برگزارشد..
رعامل شرکت توسیتتتتته نژاد، مدیجلسه با میرفا عرو جدید کمیسیون آقای سید جواد ابمدی

رستتتانا اقتصادی آرین آغا  و در ادامه با تباد  اخبار و رویدادهای اقتصادی کشور و همچ ین اطالع
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های ها و بخش امهدر خصوا مصوبا  جدید گمرکا و بانکا و تباد  اطالعا  در  می ه محدودیت
 مالیاتا ادامه یافت.

ی درخصتتوا ظرفیت تولید واکستتن کرونا در ادر طا جلستته، آقای دکتر قاستتما اطالعا  اکیده
 کشور و پتانستیل با ار ایران در خصوا میزان واردا  واکسن ارائه دادند.

های پراهمیت ت اری و نظر قرارشد برای  فیا  شدن هراه بیشتر کمیسیون، سرفصتتتتتلبه اتفاق
ور  ماهانه  ها و اهمیت مطالب در قالب گزارش و به یتتاقتصتتادی توستتط اعرتتا بر استتاس اولویت

تهیه و در اختیار کلیه اعرای کمیسیون و همچ ین سایر اعرای اتاق ایران و انگلیس گذارده شود؛ 
و در یور  امکان ارائه به یور  وبی ار نیز دنبا  شود. اهم سرفصل های پیش هادی به شرح  یر 

 انتخا  وتییین شد:
 هامالیاتا شرکت هایهای ویژه مالیاتا برای ک تر  و کاهش هزی هبخش امه -1
 های ایرانا و انگلیساهای اقتصتادی بین شرکتکارهای رفد االشراه -2
 هاوری و رشد شرکتها و مبابث مهم بانکا برای کمک به بهرهمیرفا قوانین، بخش امه -3

 پایان یافت 17:01ب دی آقای م اقبا  در ساعت جلسه با جمد
 

ی اولین جلستته مان:تکمیس  یون برنامه ریزی ش  هری شگردش  گری وس  اخ
ریزی شتتتهری، گردشتتتگری و ستتتاختمان در ستتتا  جدید، در تاریخ ی کمیستتتیون برنامهماهانه

رورخانم 10ساعت رتس  98/49/1444ش به سه شب م بهراما و آقایان باب ها  هرا نقوی و 
خوار، مه دس اکبر خدابخشا، محمدرما سرمدی،دکتر علا غمدکتر علیمردان شیبانا، علا

ا قائدی، قربانیلا بهزادیان، محمدستتتیید متتترابیان و مهدی رمتتتائا دبیرکل اتاق به محمدرمتتت
 یور  م ا ی تشکیل و برگزار گردید.

موموع تفکیک کمیسیون به دو کمیسیون گردشگری و ساختمان مطرح  شد، بید ا  اظهار  -
بود نظر اعراء پیش هاد شد بهتر است اندکا درنگ  شود تا اوماع  در دو بخش عادی و به

 یابد س س  اقدام شود..
آدکتر غم خوار ااظهار آمادگا کرد که ما تواند برای برگزاری جلسه بروری سالن  -

اجتماعا  یا ک فرانس یکا ا   هتل هارا برای این کار فراهم نماید، تا آن دسته ا  اعرا که 
وری به خاطر نگرانا ا  خطر شیوع کرونا در فراهای کواک، مایل به شرکت در جلسه بر

 در اتاق نیست د نیز بتوان د در جلسه شرکت ک  د.
خانم نقوی گفت د با مشخب شدن برنامه کمیسیون در سا  جدید و بهبود اوماع، ما  -

توانیم ا دبیرخانه اتاق بخواهیم  نمای ده سفار  را برای شرکت در کمیسیون  دعو  ک  د 
اطالعا ، امکان میرفا اعرای  تا در یکا ا  جلسا  این کمیسیون برور یابفته ممن تباد 

 فیا  در گردشگری و ساختمان بین دو کشور بیشتر فراهم شود.
آقای مرابیان گفت د ا  ایشان درخواست شده است تا به با سا ی کار ولییهد در کیش  -

ب ردا ند و میماری قدیم را در آن اجرا نمای د و بتا قسمت هایا که بتن آن ا  بین رفته را 
 ابیا ک  د.

 پایان یافت. 17:14لسه در ساعت ج
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طیور فن موری کشاورزی ومراقب  های دام و برگزاری وبینار  
 

ملل بخش با رگانا بین ال براساس توافق فیمابین اتاق با رگانا بریتانیا وایران،وبی ار مورد اشاره 
بمایت با دریغ سفار  باسفار  انگلیس درتهران و اتاق با رگانا وی اید ومیادن ایران وانگلیس 

به وقت تهران 11.14قت ل دن وساعت  وبه  14راس ساعت  ،  1444اردیبهشت  92ایران درل دن در
ریتانیا اتاق با رگانا ب با سخ ان افتتابیه لرد المونت نمای ده نخست و یر انگلیس ورئیس و تشکیل
 5ده سخ ران )نفر ا  جمله  56  آغا  به کار کرد .دراین وبی ار یا همایش م ا ی که بیش اوایران  
باتوجه به ومد موجود، کاستا ها و فریت های سرمایه انگلیسا(درآن برور داشت د  4ایرانا و

گزاری اظهار امیدواری شد که بخش های خصویا دو کشور درفریت های در انتظار بری گسترش 
 .روابط اقتصادی فیمابین ا  هیچ گونه همکاری خودداری نور ند

ن پا  ویلسون مدیر کل اتاق با رگانا بریتانیا ممن تشکر ا  همه دست اندر کاران برگزاری درپایا
      وبی ار به جمد ب دی نهایا پرداخت.

 
 

خبارگوتاه اقتصادی ایران:ا  
 
 سال به باال در ایران ۰۷مغاز واکسیناسیون افراد 

 
ستتا  خواستتت، در ستتایت واکسی استتیون  74و ار  بهداشتتت ایتتران ا  افتتراد بتتاالی    

در ایتتران بتته بتتیش ا  دو میلیتتون  12نتتام ک  تتد. شتتمار بیمتتاران مبتتتال بتته کوویتتدکرونتتا لبت
  .هزار نفر گذشت78باختگان ا  هزار نفر رسید و آمار جان 811و 
علیرمتتا رییستتا، ستتخ گوی ستتتاد ملتتا مقابلتته بتتا کرونتتا در ایتتران اعتتالم کتترد، ا  رو     

 .شودسا  به باال آغا  ما 74مه( واکسی اسیون افراد  99خرداد ) ش به، او 
بتتر استتاس ت ربتته دو هفتتته اخیتتر تصتتمیم گتترفتیم همتته افتتراد در » او تصتتریک کتترد:   

دها ک تتیم تتتا ا دبتتام پشتتت در نتتام ک  تتد و خودمتتان نوبتتتلبت salamat.gov.ir ستتایت
 «.مراکز واکسی اسیون اتفاق نیفتد

ستتا  و پتتیش ا  آن نیتتز  72تتتا  71هفتتته گذشتتته گتتروه ستت ا بتته گفتتته رییستتا،    
 .سا  به باال برای جهت واکسی اسیون کرونا دعو  شده بودند 84سالم دان 

ستتا   71او همچ تتین اظهتتار داشتتت کتته ستتهمیه واکستتن ستتالم دان در گتتروه ستت ا 
اند، محفتتوظ استتت و ا  بتتین بتته بتتاال کتته ه تتو  موفتتق بتته ان تتام واکسی استتیون نشتتده

 .نخواهد رفت
 ممار و ارقام کرونایی:
رستتتتانا و ار  ب تتتتا بتتتتر آمتتتتار مرکتتتتز روابتتتتط عمتتتتوما و اطالع                             

"بتتتر استتتاس مییارهتتتای  اردیبهشتتتت 11اردیبهشتتتت تتتتا  14بهداشتتتت ایتتتران، ا  رو  
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در کشتتتتور  12بیمتتتتار جدیتتتتد مبتتتتتال بتتتته کوویتتتتد 914هتتتتزار و 11 یتتتتا تشخیصتتتتا"قط
 .اندتن ا  آنان بستری شده 119ش اسایا شده که هزار و 

اند. ایتتتتن نهتتتتاد دولتتتتتا م متتتتوع تتتتتن ا  مبتالیتتتتان درگذشتتتتته 944  در ایتتتتن متتتتد 
 .نفر اعالم کرد 120هزار و 78باختگان در رابطه با این بیماری را جان

نفتتر رستتیده استتت کتته  889هتتزار و 811یتتان در ایتتران بتته دو میلیتتون و شتتمار کتتل مبتال
ها تتتترخیب تتتتن ا  آنتتتان بهبتتتود یافتتتته یتتتا ا  بیمارستتتتان 890هتتتزار و 140دو میلیتتتون و 

ها بستتتتری هتتتای ویتتتژه بیمارستتتتانهتتتای مراقبتنفتتتر در بخش 11هتتتزار و پ ج .اندشتتتده
 .هست د

 
 

شدتپه به "دول  واگذار کارخانه نیشکر هف    

 

های دولتتتا در بتتا  انقتتراد هستتت د و دولتتت تتتوان در بتتالا کتته بخشتتا ا  کارخانتته   
هایا را کتته ا  بختتش خصویتتا بتتا پس گرفتتته استتت رستتیدگا بتته مشتتکال  کارخانتته

 .ت ه نیز با بکم دادگاه به دولت واگذار شدندارد، کارخانه نیشکر هفت
های داخلتتا ابستتان ر استتدبیگا، رئتتیس رغم انتشتتار ایتتن خبتتر توستتط رستتانهبتته   

رای لغتتو واگتتذاری شتترکت ه تتو  بتته »بتته خبرنگتتار ایل تتا، گفتتت:  هیتتا  متتدیره ایتتن شتترکت
  «.این م موعه ابالغ نشده است

https://www.dw.com/fa-ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/a-57470482
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دار و های شتتائبهپتتس ا  ابطتتا  واگتتذاری»خبرگتتزاری فتتارس در ایتتن رابطتته نوشتتت:    
ستتتا ی هتتتا و وابتتتدهای تولیتتتدی نظیتتتر ه کتتتو، ایتتتران ترانستتتفو، ماشین گاهفستتتادآمیز ب

تبریتتز، شتترکت تولیتتد نیتتروی بتترق شتتاهرود، شتترکت آ  و ختتاا پتتارس، شتترکت کشتتت 
و یتت یت دام تتروری مغتتان، ستتیلوی ستت قر، شتترکت تتتراورس البتتر ، شتترکت فتتوالد میبتتد 

یتتو  رهتتایا ت تته نیتتز ا  واگتتذاری میبتتاال بتتا ورود دستتتگاه قرتتایا، شتترکت هفت…و 
 «.الما  با گشتیافت و به بیت

های اخیتتر بتته دلیتتل عتتدم پرداختتت بقتتوق کتتارگران ت تته در ستتا کارخانتته نیشتتکر هفت   
هتتا تتتن ا  فیتتاالن و رستتیدگا بتته دیگتتر مشتتکال  یتت فا آنتتان همتتواره خبرستتا  بتتود. ده

 کتتارگری ایتتن کارخانتته دستتتگیر شتتدند، متتورد متتر  وشتتتم قتترار گرفت تتد و شتتماری نیتتز ا 
 .کار اخراج شدند
 انتظار از دول :

اک تتون کتتارگران و نتتاظران انتظتتار دارنتتد کتته دولتتت مشتتکال  ایتتن کارخانتته                   
 را بتتتل ک تتتد. استتتماعیل بخشتتتا، ا  مبتتتار ان کتتتارگری در پیتتتاما تتتتوییتری نوشتتتت:

 .«ت ه را کارگران آ اد کردندهفت»
یتتن آ ادی نتتوش جانتتتان بتتاد  ارگرهتتای ا» یکتتا ا  کتتاربران در کتتام تا نوشتتته استتت:   

 بمتتت ش وطتت م. امیتتدوارم تتتالیر مثبتتتا در ستتفره شتتما  بمت شتتان مبتتار  فرهیختتته 
 .«داشته باشد

اعتمتتادی نستتبت بتته تغییتتر شتترایط وجتتود هتتا بتته ایتتن خبتتر، بادر بستتیاری ا  واک ش   
کتتته انتتتد ه کتتتو اشتتتاره کرده های اجتمتتتاعا بتتته کارخانتتتهدارد. برختتتا کتتتاربران شتتتبکه

ت تتته دارد و بتتتا گذشتتتت یتتتک ستتتا  ا  واگتتتذاری بتتته سرنوشتتتتا مشتتتابه نیشتتتکر هفت
  .دولت، ه و  ا  مشکال  گذشته رهایا نیافته است

ستتتتلیمانا دشتتتتتکا، استتتتتاندار خو ستتتتتان نیتتتتز در استتتتف دماه متتتتمن تاکیتتتتد بتتتتر    
شتتدن کارخانتته ابتترا  امیتتدواری کتترده بتتود کتته دادگتتاه بتته نفتتد مخالفتتت ختتود بتتا دولتا

تتتا ا  ایتتن طریتتق کتتارگران نیتتز بتتا آرامتتش بیشتتتری «بکتتم یتتادر ک تتد  «ویتتابختتش خص
ت تته بتتیش ا  پتت ج شتترکت کشتتت و یتت یت نیشتتکر هفت«.بتته بقتتوق ختتود دستتت یاب تتد

 .کیلومتری شوش واقد شده است 11دارد و در  هزار نیروی کار
 

هللا سیف در دادگاه ویژه "اخالل در نظام اقتصادیپرونده ولی " 
 

میلیتتتون دالر م تتتابد 944میلیتتتارد و 14رئتتتیس کتتتل ستتتابق بانتتتک مرکتتتزی بتتته ترتتتیید 
تتتتن ذختتتایر طتتتال متتتتهم استتتت. دادستتتتان تهتتتران در جلستتته شتتتوراییالا  04ار ی و 

 .قرایا ا  یدور کیفرخواست و ارجاع پرونده سیف به دادگاه خبر داد
انتتک مرکتتزی رئتتیس کتتل ب 27تتتا متترداد  29ر ستتیف کتته ا  شتتهریور پرونتتده قرتتایا ولتتا

بتته دادگتتاه ویتتژه رستتیدگا بتته "اختتال  در نظتتام اقتصتتادی" ارجتتاع شتتده   ایتتران بتتود،
دادستتتتان عمتتتوما و انقتتتال  تهتتتران، بتتتا اعتتتالم ایتتتن خبتتتر  مهر،القایتتتا استتتت. علتتتا
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هتتتا ا  ستتتوی رئتتتیس کتتتل ستتتابق بانتتتک در نتی تتته نقتتتا مقتتتررا  و تتتترا فیل»گفتتتت: 
میلیتتون دالر م تتابد 944میلیتتارد و 14 مرکتتزی، عتتالوه بتتر وقتتوع اختتال  در نظتتام اقتصتتای،

 «.تن ذخایر طال تریید شده است04ار ی و 
مهر در نشستتتتت شتتتتوراییالا قرتتتتایا گزارشتتتتا ا  پرونتتتتده متتتتداخال  ار ی القایتتتتا

ارائتته کتترد. خبرگتتزاری تستت یم بتته  27تتتا  21مستتالوالن ارشتتد دولتتتا در فایتتله  متتانا 
ت هتتتا قتتتوانین متتترتبط بتتتا نظتتتام ار ی نتتته  27تتتتا  21های در ستتتا »نقتتتل ا  او نوشتتتت: 

کشتتور نقتتا شتتده، بلکتته تکتتالیف قتتانونا دایتتر بتتر لتتزوم تصتتویب مداخلتته ار ی و فتتروش 

های طتتتال در شتتتورای پتتتو  و اعتبتتتار بتتترای پرداختتتت م تتتابد ار ی بتتته نیا م تتتدان ستتتکه
گری و داللتتا نستتبت بتته ایتتن م تتابد نیتتز واقیتتا و جلتتوگیری ا  تشتتکیل بتتا ار واستتطه

 «.درعایت نش
دادستتتان تهتتران افتتزوده کتته قتتوه قرتتاییه بتته پرونتتده متتدیران و مقامتتا  ارشتتد دولتتتا و 

هایا کتته تحتتت تیقیتتب قتترار دادن آنهتتا ا  ایتتن نظتتر ورود کتترده کتته "ا  قبتتل مستتالولیت
دارنتتد مواظبتتت نداشتتت د" و در نتی تته فیتتل و تتترا فیتتل آنهتتا خستتاراتا بتته دولتتت و 

 .الما  وارد شده استبیت
دار شتتتدن ریاستتتت بانتتتتک در نهاونتتتد، قبتتتل ا  عهتتتده 1111ف، متولتتتد ر ستتتیولتتتا

هتتای ملتتت، یتتادرا ، ستت ه، ملتتا و کتتارآفرین ستتا  متتدیرعامل بانک 94مرکتتزی، بتتدود 
میلیتتتتارد  191، اختتتتتالس 1174بتتتتود. در دوره ریاستتتتت او در بانتتتتک یتتتتادرا  در دهتتتته 

دوستتتت تومتتتانا ایتتتن بانتتتک و تشتتتکیل پرونتتتده بتتترای فامتتتل ختتتداداد و مرترتتتا رفیتتتق
 .آفرین شدج  ا 

https://www.dw.com/fa-ir/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/a-57437258
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بیتتد ا  ختتروج آمریکتتا ا  برجتتام، ستتیف ا  ریاستتت بانتتک مرکتتزی ک تتار گذاشتتته شتتد و 
  .عبدال ایر همتا، سفیر وقت ایران در این جای او را گرفت

ستتتیف دو طتتترح بتتترای ک تتتتر  نتتترر ار  و طتتتال ارائتتته کتتترده بتتتود و بتتتراج ستتتکه طتتتال ا  
نزدیتتک  1120، بانتتک مرکتتزی ا  بهمتتن های پیشتتگیرانه او بتتود. بتتر همتتین استتاسبرنامتته

فتتروش کتترد امتتا ایتتن طتترح بتته جتتای کتتاهش یتتا ک تتتر  تتتن طتتال بتته یتتور  ستتکه پیش04
 .درید افزایش یابد144 قیمت سکه، باعث شد که طا اهار ماه بهای سکه

 

 ؛ یک میلیون شغل از بین رف ۹۹بازار کار ایران در سال در
 

 22گویتتد شتتمار شتتاغالن در ستتا  ترین گتتزارش ا  میتتزان بیکتتاری مامرکتتز آمتتار ایتتران در تتتا ه
هتتزار نفتتر  904میلیتتون و  91بتتیش ا  یتتک میلیتتون نفتتر کتتاهش یافتتته و بتته  28نستتبت بتته ستتا  

 .رسیده است. بانک مرکزی مدعا بود رشد اقتصادی بیش ا  دو درید است
 

 
 

هتتزار نفتتر در بختتش ختتدما   701هتتزار نفتتر پارستتا  در بختتش کشتتاور ی و بتتدود  914نزدیتتک 
ای کتته بتتیش ا  نیمتتا ا  شتتاغالن ایتتران در بختتش  انتتد. نکتتته مهتتمکتتار ختتود را ا  دستتت داده

ختتدما  فیتتا  هستتت د و ایتتن بختتش، بتتیش ا  نیمتتا ا  اقتصتتاد کشتتور )تولیتتد ناختتالب داخلتتا( 
 .دهدرا تشکیل ما

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B9-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA/a-57524468


        
 
 

 
 

 1044ماه  بهشتردیاویژه  111خبرنامه شماره
 

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

 
 

11 
 

دریتتدی اقتصتتاد کشتتور  9انتتک مرکتتزی ایتتران متتدعا رشتتد بتتیش ا  ایتتن در بتتالا استتت کتته ب
ده تتد در بتتالا کتته مقامتتا  جمهتتوری استتالما تومتتیک نما .شتتده استتت در ستتا  گذشتتته

نیتتز بتته یتتک ستتوم ستتا   دریتتد ا  نیتتروی کتتار بختتش ختتدما  اختتراج شتتده و یتتادرا  نفتتت 0.1
 .رشد اقتصادی سخن گفت  توان ا ما اطور  رسیده، 28

جمهتتوری استتالما همتتواره متتورد تردیتتد کارش استتان استتت و بستتیاری ا  آمارهتتای رستتما 
 .آمارها در تراد با همدیگر است

 0.1انتتد؛ بتته عبتتارتا میلیتتون نفتتر در بختتش ختتدما  شتتاغل بوده 11.1ستتا  گذشتتته نزدیتتک 
 .انددرید ا  نیروی کار این بخش، کار خود را ا  دست داده

دریتتدی در اقتصتتاد کشتتور دارد  8هما بتتدود دیگتتر ای کتته بختتش کشتتاور ی ایتتران نیتتز ستت نکتتته
دریتتتد شتتتاغالن ایتتتن بختتتش کتتتار ختتتود را در ستتتا   0.1و میلتتتوم نیستتتت اتتترا در بتتتالا کتتته 

 .اند، بانک مرکزی مدعا رشد اقتصادی استگذشته ا  دست داده
 28هتتزار بشتتکه ستتقوط کتترده کتته نصتتف ستتا   194یتتادرا  نفتتت ایتتران پارستتا  بتته رو انتته 

دریتتدی  2بتته ختتاطر شتتیوع کرونتتا و کتتاهش  22نیتتز در ستتا   استتت. ا  طرفتتا قیمتتت نفتتت
قبتتل ا  تحتتریم  هایتقامتتای جهتتانا نفتتت، بتته شتتد  ستتقوط کتترد. یتتادرا  نفتتتا در ستتا 

در کتتل تولیتتد ناختتالب داخلتتا کشتتور داشتتت و پارستتا  نیتتز  دریتتد 14همتتواره ستتهما بتتاالی 
 .میلیارد دالر بود 11های نفتا کشور یادرا  نفت خام و فرآورده

 .بردن موموع نیز ادعای رشد اقتصادی پارسا  کشور را  یر سوا  ماای
 

 
 

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B9-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA/a-57524468
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 :جزئیات بیکاری
های داخلتتا آنچتته در گتتزارش کلتتا مرکتتز آمتتار م تشتتر شتتده و اغلتتب رستتانه                     

دریتتد استتت کتته نستتبت بتته  2.0انتتد، افتتت نتترر بیکتتاری کشتتور بتته ایتتران نیتتز آن را پوشتتش داده
 .درید نیز کاهش یافته است 1.1نرر بیکاری نه ت ها افزایش نیافته، بلکه  28سا  

استتت. نتترر بیکتتاری یی تتا نستتبت  ایتتن ارقتتام اگراتته درستتت استتت، امتتا در واقتتد بتتا ی بتتا اعتتداد
 .افراد بیکار فیا  )جویای شغل( به کل افراد فیا  )شاغل و جویای شغل(

دلستترد شتتدن ا  یتتافتن شتتغل، کتتال ا   بتته عبتتارتا، بیکتتارانا کتته بتته هتتر دلیلتتا، ا  جملتته
شتتتوند و در نتی تتته نتتترر کشتتت د، ا  شتتتمار افتتتراد فیتتتا  ختتتارج ماجستتتت وی کتتتار دستتتت ما

 .ک دکاهش پیدا ما« روی کاغذ»بیکاری 
کتته متتمیمه گتتزارش کلتتا ا تتد « پتتا دی اف»ای بتتا فایتتل یتتفحه 10امتتا گتتزارش تفصتتیلا 

پتتاراگرافا م تشتتر شتتده در ستتایت مرکتتز آمتتار استتت، بکایتتت دیگتتری ا  ومتتییت کتتار کشتتور 
 .دارد

میلیتتون  91.7  و بیشتتتر در ستتا  گذشتتته  ستتاله 11متتثال نتترر مشتتارکت اقتصتتادی جمییتتت 
میلیتتون نفتتر  9.1اغل و بتتدود میلیتتون نفتتر ا  ایتتن افتتراد شتت 91نفتتر بتتوده استتت. کمتتا بتتیش ا  

 .درید شده است 2.0اند. بدین ترتیب، نرر بیکاری در جست وی شغل بوده
نفتتر ا  شتتمار  هتتزار 014میلیتتون و  دهتتد یتتکامتتا جزئیتتا  گتتزارش تفصتتیلا مرکتتز آمتتار نشتتان ما

 28افتتراد فیتتا  )دارای شتتغل یتتا در جستتت وی شتتغل(، در ستتا  گذشتتته نستتبت بتته ستتا  
 .کاسته شده است

بتتدین ترتیتتب، خیتتل عظیمتتا ا  بیکتتاران عطتتای کتتار را بتته لقتتایش بخشتتیده و ا  جستتت وی کتتار 
اند و بتتته همتتتین ختتتاطر نتتترر بیکتتتاری در کشتتتور کتتتاهش یافتتتته و مقامتتتا  و دستتتت کشتتتیده

 .ده دهای دولتا بیرا بتا با افتخار ا  کاهش نرر بیکاری کشور خبر مارسانه
 90.1بتتدود  28دهتتد ستتا  آمتتار نشتتان ماایتتن در بتتالا استتت کتته گتتزارش تفصتتیلا مرکتتز 

میلیتتون نفتتر بتتوده  91.1میلیتتون نفتتر شتتاغل در کشتتور وجتتود داشتتت، امتتا پارستتا  ایتتن رقتتم  یتتر 
 .انداست، یی ا بیش ا  یک میلیون نفر کار خود را ا  دست داده

میلیتتون نفتتر در بتتالا استتت کتته جزئیتتا  گتتزارش مرکتتز آمتتار  91.1افتتت شتتاغالن کشتتور بتته 
دریتتتد( اشتتتتغا  نتتتاقب دارنتتتد؛ یی تتتا  14میلیتتتون نفتتتر ا  آنهتتتا )تقریبتتتا  9.9 دهتتتدنشتتتان ما

 .اندساعت کار کرده 00ای کمتر ا  هفته
 

گویتتتد در آمارهتتتایش کستتتانا کتتته همچ تتتین مرکتتتز آمتتتار در بختتتش پایتتتانا گتتتزارش ختتتود ما
اند. همچ تتتین انتتتد نیتتتز در رده شتتتاغالن گ  انتتتده شتتتدهکتتتار کرده« ای یتتتک ستتتاعتهفتتتته»

ک  تتد بتتدون دریافتتت دستتتمزد بتترای ختتانواده، متتثال در بختتش کشتتاور ی کتتار ماکستتانا کتته 
انتتد نیتتز در اند. بتتتا کستتانا کتته موقتتتا کتتار ختتود را ا  دستتت دادهنیتتز شتتاغل بستتا  شتتده

قتترار  آمارهتتای شتتاغالن قتترار گرفتتته و نهایتتتا ستتربا ان و کتتارآمو ان را نیتتز در ردیتتف شتتاغالن
 .داده است

 28نستتبت بتته ستتا    کشتتور در ستتا  گذشتتته ، شتتمار شتتاغالنبتتتا بتتا ابتستتا  همتته ای هتتا
 .بیش ا  یک میلیون نفر کاهش یافته است

المللتتتا البتتتته ذکتتتر ایتتتن نکتتتته نیتتتز ال م استتتت کتتته ایتتتن روش مطتتتابق استتتتانداردهای بین
استتتت، امتتتا نکتتتته ای  استتتت کتتته شتتتاید در آمریکتتتا، اروپتتتا،  اپتتتن، کتتتره ( 1281اس ا ستتتا)آی

 تتد، یتتک ستتاعت کتتار درآمتتدی بستتا  شتتود، امتتا در ایتتران بتتا توجتته ج تتوبا و کشتتورهای لروتم
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دریتتدی، افتتت اشتتمگیر ار ش ریتتا  و دستتتمزدهای انتتدا، بستتیار بییتتد استتت بتتا  04بتته تتتورم 
 .یک ساعت کار در هفته بتا بتوان با نان خشک  ندگا کرد

 00دهتتد نتترر مشتتارکت اقتصتتادی در کشتتور ا  بتتاالی جزئیتتا  گتتزارش مرکتتز آمتتار نشتتان ما
 دریتتد ستتقوط کتترده استتت. یی تتا بتته  بتتان ستتاده، خیتتل عظیمتتا ا  بیکتتاران  01.1دریتتد بتته 

 .اندگردند و ا  جست وی کار خسته شدهدیگر دنبا  کار نما

 
بتتتا ایتتتن اویتتتاف، قتتترار دادن افتتتت نتتترر بیکتتتاری در پتتتاراگراف او  گتتتزارش مرکتتتز آمتتتار و تیتتتتر 

« فریتتتب»و در بتتتدترین بالتتتت « الپوشتتتانا»های داخلتتتا، در واقتتتد در بهتتتترین بالتتتت رستتتانه
دان تتتد کتتته شتتتیوع کرونتتتا در جهتتتان بخشتتتا ا  نیتتتروی کتتتار همتتته ما .افکتتتار عمتتتوما استتتت

 .درید کواکتر شده است 0.1نا نیز بدود کرده و اقتصاد جها کشورها را بیکار
تتتاک ون همتتواره بحرانتتا بتتوده  27ومتتییت ایتتران ا  لحتتاظ شتتیوع کرونتتا ا  همتتان  مستتتان ستتا  

دریتتتدی اقتصتتتاد کشتتتور در ستتتا   9استتتت؛ پتتتس اطتتتور دولتتتت ایتتتران متتتدعا رشتتتد بتتتاالی 
نصتتف شتتده  28استتت؟ در بتتالا کتته ب تتم یتتادرا  نفتتت کشتتور نیتتز نستتبت بتته ستتا   گذشتتته

 .است 28مدهای یادرا  نفت نیز یک سوم سا  و درآ

 

 شودهزار میلیارد تومان رمزارز در ایران معامله می ۵روزانه تا 
هتتتزار میلیتتتارد  1تتتتا  1گویتتتد در ایتتتران رو انتتته رئتتتیس کمیستتتیون اقتصتتتادی م لتتتس ما

شتتود. در پتتا نوستتانا  شتتدید در بتتا ار بتتورس ایتتران، بتتیش ا  تومتتان رمتتزار  میاملتته ما
 .میلیارد تومان ا  با ار بورس خارج شده استهزار 114

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B9-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA/a-57524468


        
 
 

 
 

 1044ماه  بهشتردیاویژه  111خبرنامه شماره
 

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

 
 

14 
 

 
محمدرمتتتا پتتتورابراهیما، رئتتتیس کمیستتتیون اقتصتتتادی م لتتتس شتتتورای استتتالما 

شتتود کتته در ایتتران رو انتته های بتتو ه رمزار هتتا، بتترآورد ماگویتتد، بتتا بررستتا ستتایتما
شتتود. بتتر ایتتن استتاس او میتتان ستته تتتا پتت ج هتتزار میلیتتارد تومتتان رمتتزار  میاملتته ما

های اقتصتتتادی بتتته یتتتالح گیریاستتتت کتتته بتتتذف رمزار هتتتا ا  فرتتتای تصتتتمیممیتقتتتد 
 .کشور نیست

پتتورابراهیما بتته شتتبکه یتتک ستتیمای جمهتتوری گفتتت کتته کمیستتیون اقتصتتادی م لتتس 
در ایتتن  می تته گزارشتتا در دو سرفصتتل تهیتته کتترده استتت کتته گتتزارش نخستتت دربتتاره 

 .اتا این بو ه استهای عملیماهیت تولید رمزار  در داخل کشور و ای اد فیالیت
بتتتا ار تولیتتتد و داد و ستتتتد ار هتتتای دی یتتتتا  یتتتا ار هتتتای رمزپایتتته در ایتتتران بستتتیار داغ 

 .شودای م تشر مااست و هر رو  درباره آن خبر تا ه
های شتتدیدی روبتترو بتتوده استتت و هتتای گذشتتته بتتا نوستتانبتتا ار بتتورس ایتتران در ماه

هتتتای ه گفتتتتا  ار شتتتدند  یانبستتتیاری کتتته بتتتا ترغیتتتب و تشتتتویق دولتتتت وارد ایتتتن بتتتا
 .کردند

گویتتتد اشتتتخاا بقیقتتتا و محستتتن علیتتتزاده، عرتتتو نتتتاظر شتتتورای عتتتالا بتتتورس ما
گذاری در بتتتا ار ار هتتتای دی یتتتتا  "ارقتتتاما ن تتتوما" ا  بتتتا ار بقتتتوقا بتتترای ستتترمایه

انتتد. برختتا م تتابد ا  ختتروج هتتزاران میلیتتارد تومتتان ا  بتتا ار بتتورس خبتتر بتتورس ختتارج کرده
 .اندداده
ختتروج ایتتن ارقتتام » :اردیبهشتتت ا  قتتو  علیتتزاده نوشتتت 11گتتزاری ایل تتا دوشتت به خبر

هتتای بتتزر  و ن تتوما ا  بتتا ار ستترمایه کتتامال درستتت استتت و یتتحت دارد، هتتم بقیقا

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF/a-57536810
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هتتزار میلیتتارد تومتتان را در متتد   متتان کوتتتاها ا  بتتا ار  114هتتا بتتیش ا  هتتم بقوقا
 «.خارج کردند

استتت بتتا توجتته بتته میاملتته رو انتته ستته تتتا رئتتیس کمیستتیون اقتصتتادی م لتتس میتقتتد 
م د کتتردن ایتتن میتتامال  متتروری پتت ج هتتزار میلیتتارد تومتتان رمتتزار  در کشتتور، متتابطه

 .است و بانک مرکزی باید در این  می ه ورود ک د
تتتتنمین بتتترق بتتترای استتتتخراج رمزار هتتتا ا  جملتتته مومتتتوع مهمتتتا استتتت کتتته رئتتتیس 

ر  نیتتتترو بتتتته دلیتتتتل نبتتتتود کمیستتتتیون اقتصتتتتادی م لتتتتس مطتتتترح کتتتترد. او گفتتتتت و ا
ستتاماندها و راهبتترد مشتتخب، در یتتدد استتت ایتتن م موعتته را متوقتتف ک تتد، امتتا ایتتن 

هتتتای جدیتتتد بتتتا ختتتوراا ا  نظتتتر پتتتورابراهیما، ای تتتاد نیروگاه .کتتتار اشتتتتباها استتتت
تتتتوان ا  هتتتای پتتتاا را ماانر ی بایتتتل ا  های فستتتیلا و استتتتفاده ا  بتتترقستتتوخت

 .جمله راهکارها دانست
 

جهان: یوتاه اقتصادک باراخ  
 

گیری تجارت خارجی ایران در دوران بایدناوج  
گیری ت ار  آمارهای رسما شرکای ایلا ایران باکا ا  اوجبه گزارش "دویچه وله فارسا"   

است. 9491خارجا ایران در دوران ریاست جمهوری جو بایدن در آمریکا، ا   انویه سا    

.لابت نفت ایران استین ت ها مشتری ابه غیر ا  سوریه، . 
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ترین آمارهتتای گمتترا جمهتتوری استتالما یتتادرا  غیرنفتتتا ایتتران در اولتتین بر تتتا هب تتا
داشتتته  1122دریتتدی" نستتبت بتته فتتروردین  84متتاه ستتا  جتتاری خورشتتیدی رشتتدی "

 .است
 80گویتتد ، در فتتروردین متتاه یتتادرا  غیرنفتتتا بتته اتتین رشتتدی گمتترا ایتتران ما    

دریتتدی، بتته ترکیتته  17دریتتدی، بتته امتتارا  رشتتدی  00دریتتدی، بتته عتتراق رشتتدی 
دریتتدی نستتبت بتته متتاه مشتتابه  09دریتتدی و بتته افغانستتتان رشتتدی  102رشتتدی 

 .پارسا  دارد
البتتته گمتترا  .کشتتور مهمتتترین مقایتتد یتتادرا  غیرنفتتتا کشتتور هستتت دایتتن پتت ج 

ایتتران برختتا محصتتوال  نفتتتا مان تتد ب تتزین، گتتا  متتاید و گتتا  طبییتتا را نیتتز در ستتبد 
 .دهدیادرا  غیرنفتا قرار ما

ک تتتد، امتتتا گمتتترا جمهتتتوری استتتالما آمارهتتتای یتتتادرا  نفتتتت ختتتام را م تشتتتر نما
دهتتد، یتتادرا  نفتتت ایتتران بتته اتتین هتتا نشتتان ماهای ردیتتابا نفتکشگتتزارش شتترکت

نستتبت بتته دور مشتتابه پارستتا  بتتیش ا  دو برابتتر شتتده و  9491در اهتتار متتاه ابتتتدایا 
 .در رو  رسیده استهزار بشکه  014به باالی 

 به غیر ا  سوریه، این ت ها مشتری لابت نفت ایران است             .
 شرکای اروپایی
دهتتد کتته واردا  ایتتن آختترین گتتزارش مرکتتز آمتتار ترکیتته نیتتز نشتتان ما                      

بتتتیش ا  دو برابتتتر دور مشتتتابه پارستتتا   9491کشتتتور ا  ایتتتران در ستتته ماهتتته ابتتتتدایا 
میلیتتون دالر رستتیده استتت. یتتادرا  ترکیتته بتته ایتتران نیتتز بتتا  184بتتیش ا   شتتده و بتته

 .میلیون دالر شده است 041دریدی  91رشدی 
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آمارهتتتای گمتتترا روستتتیه بتتتاکا ا  آن استتتت کتتته واردا  ایتتتن کشتتتور ا  ایتتتران در    
میلیتتتتون دالر رستتتتیده و در  924دریتتتتد رشتتتتد داشتتتته و بتتتته  10همتتتین دوره  متتتتانا 

میلیتتون  011دریتتدی بتتدود  14یه بتته ایتتران نیتتز بتتا رشتتدی همتتین متتد  یتتادرا  روستت
 .دالر بوده است

 14شتت به ترین گتتزارش ختتود کتته پ جمرکتتز آمتتار اتحادیتته اروپتتا )یورواستتتا ( در تتتا ه    
عرتتو ایتتن  97متته( م تشتتر کتترد، گفتتته استتت کتته یتتادرا  ایتتران بتته  94اردیبهشتتت )

 944دریتتتد افتتتت کتتترده و بتتته  یتتتر  19اتحادیتتته در ستتته ماهتتته ابتتتتدایا ستتتا  بتتتیش ا  
 214دریتتدی بتته  0میلیتتون یتتورو رستتیده، امتتا یتتادرا  اتحادیتته اروپتتا بتته ایتتران بتتا رشتتدی 

 .میلیون یورو رسیده است
 04آلمتتان بزرگتتترین شتتریک ت تتاری ایتتران در اتحادیتته اروپتتا استتت و ستتهما بتتیش ا     

 یش ا  یک سوم عرو اتحادیه اروپا به ایران دارد. ب 97دریدی در کل یادرا  
 .یادرا  ایران به اتحادیه اروپا نیز راها آلمان شده است

 
 :شرکای شرقی
همزمتتتان بتتتا مرکتتتز آمتتتار اتحادیتتته اروپتتتا، گمتتترا اتتتین نیتتتز گزارشتتتا                        

 .جدید م تشر کرده است
دهتتتد در اهتتار متتاه ابتتتدایا ستتا  جتتتاری آمارهتتای رستتما گمتترا اتتین نشتتان ما
میلیتتارد  9دریتتد افتتت کتترده و بتته  یتتر  10متتیالدی واردا  ایتتن کشتتور ا  ایتتران نزدیتتک 

گویتتد در دوره یادشتتده هتتیچ نفتتتا ا  ایتتران نخریتتده دالر رستتیده، امتتا ایتتن گتتزارش ما
 .است

های هتتا و رستتانهدیتتابا نفتکشهای رایتتن در بتتالا استتت کتته هتتم آمارهتتای شتترکت
هتتتتزار  014میتبتتتتر ا  جملتتتته بلتتتتومبر ، پالتتتتتس و رویتتتتتر  نشتتتتان ا  یتتتتادرا  رو انتتتته 

هتتتای گذشتتتته ا  ای نفتتتت ایتتتران بتتته اتتتین دارد و هتتتم مقامتتتا  ایتتتران طتتتا ماهبشتتتکه

 .اندگیری یادرا  نفت کشور خبر دادهاوج
ورها، خصویتتا عتتراق، گویتتد بختتش بزرگتتا ا  نفتتت ایتتران تحتتت نتتام دیگتتر کشتترویتتتر  ما

 .شودامارا  و عمان راها این ما
دهتتد واردا  نفتتتش ا  ایتتن کشتتورها اوج گرفتتته آمارهتتای گمرکتتا اتتین نیتتز نشتتان ما

 .است
ای نفتتت ایتتران بتته اتتین را متتد نظتتر هتتزار بشتتکه 014اگتتر یتتادرا  غیرمستتتقیم رو انتته 

قتترار دهتتیم، ار ش ایتتن نفتتت در با ارهتتای جهتتانا طتتا اهتتار متتاه ابتتتدایا ستتا  نزدیتتک 
 .شودمیلیارد دالر تخمین  ده ما 1

میلیتتارد دالر استتت و بتته  7بتتدین ترتیتتب، در واقتتد یتتادرا  واقیتتا ایتتران بتته اتتین بتتدود 
 .ها رسیده استسطک دوران قبل ا  تحریم

 9491دهتتتد، واردا  ستتته ماهتتته ابتتتتدایا آمارهتتتای و ار  اقتصتتتاد ه تتتد نیتتتز نشتتتان ما
 111دریتتد رشتتد داشتتته و بتته  01ایتتن کشتتور ا  ایتتران نستتبت بتته دور مشتتابه پارستتا  
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 101میلیتتون دالر رستتیده استتت. امتتا یتتادرا  ه تتد بتته ایتتران کمتتتر ا  نصتتف شتتده و بتته 
 .میلیون دالر سقوط کرده است

 

 )اپ(، و یر خارجه ایران و همتای ای ا او  محمدجواد ظریف
 

هتتای آمریکتتا ا  شتترکای عمتتده ت تتار  کتتره ج تتوبا و  اپتتن کتته در دوران قبتتل ا  تحتتریم
هتتای آمریکتتا ت تتار  بتتا ایتتران را بتته شتتد  کتتاهش ختتارجا ایتتران بودنتتد، بیتتد ا  تحتتریم

 .اند و این کاهش کماکان ادامه داردداده
 01بتتدود  9491م متتوع یتتادرا   اپتتن و کتتره ج تتوبا بتته ایتتران در اهتتار متتاه ابتتتدایا 

 .میلیون دالر بوده است 11رفته ت ها هممیلیون دالر و کل وارداتشان ا  ایران روی
آنچتتته در آمارهتتتای رستتتما شتتترکای ایتتتلا ت تتتار  ختتتارجا ایتتتران )امتتتارا ، عتتتراق و 

شتتود، ایتتن استتت کتته تتترا  یتتده ماانتتد( دافغانستتتان گتتزارش جدیتتدی م تشتتر نکرده
ت تتاری ایتتران بتتا همتته ایتتن کشتتورها م فتتا استتت؛ بتته عبتتارتا یتتادرا  رستتما آنهتتا بتته 

 .ایران بسیار بیشتر ا  وارداتشان ا  جمهوری اسالما است
 انداز افزایش صادرات ایرانچشم

گویتتد کتتل المللتتا پتتو  در آختترین گتتزارش ختتود کتته اخیتترا م تشتتر شتتد، مایتت دوق بین
میلیتتارد دالر  08  نفتتتا، غیرنفتتتا و ختتدما  ایتتران در ستتا  گذشتتته متتیالدی یتتادرا

هتتا یتتک ستتوم کتتاهش یافتتته، امتتا انتظتتار بتتوده کتته نستتبت بتته دوران پتتیش ا  تحتتریم
علتتت  .میلیتتارد دالر افتتزایش یابتتد 81رود در ستتا  جتتاری متتیالدی ایتتن رقتتم بتته متتا

 .ایلا این افزایش، رشد یادرا  نفت کشور است
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اند، تقریبتتا نتتتایج فیلتتا متتذاکرا  برجتتام کتته همتته شتترکا اذعتتان داشتتته بتتا توجتته بتته
هتتای آمریکتتا علیتته ای نزدیتتک تحتتریمهای آی تتده یتتا آی تتدهشتتکا نیستتت کتته طتتا هفتتته

جمهتتتوری استتتالما لغتتتو خواهتتتد شتتتد و ایتتتران دوبتتتاره قتتتادر بتتته یتتتادرا  نفتتتت بتتته 
  .مشتریانش خواهد شد

متتاه طتتو   19تتتا  2دهتتد بتتداقل ن مانشتتا 9411ای بتتا ایتتن بتتا ، ت ربتته توافتتق هستتته
 9.1خواهتتد کشتتید کتته ایتتران با ارهتتای نفتتت ختتود را بتته یتتور  کامتتل ابیتتا و رو انتته 

 .میلیون بشکه نفت یادر ک د
انتتتد یتتتادرا  نفتتتت ایتتتران بی تتتا کردهخبرگتتتزاری رویتتتتر  و نشتتتریه پالتتتتس هتتتم پیش

 .میلیون بشکه در رو  افزایش یابد 1.1ابتماال در اواخر پاییز امسا  به 
انتتد کتته آمتتاده خریتتد ا تتد پاالیشتتگاه ه تتدی و یتتک پاالیشتتگاه اروپتتایا بتته رویتتتر  گفته

ای تتتا عملیتتاتا شتتدن شتتوند، امتتا ا  توافتتق هستتتههتتا مانفتتت ایتتران بیتتد ا  لغتتو تحتتریم
 .ها ابتماال ا د ماها طو  خواهد کشیدلغو تحریم

میلیتتون بشتتکه  1.1بتتتا اگتتر ایتتران بتوانتتد در اواختتر پتتاییز نیتتز یتتادرا  نفتتت ختتود را بتته 
در رو  برستتاند، بتتا  هتتم دولتتت بتتا کستتری بودجتته نفتتتا مواجتته خواهتتد شتتد، اتترا کتته 

میلیتتون بشتتکه نفتتت را در بودجتته  9.1بتترای ستتا  جتتاری خورشتتیدی یتتادرا  رو انتته 
میلیتتتون بشتتتکه نفتتتت را در  1.1 پارستتتا  نیتتتز دولتتتت یتتتادرا  رو انتتته .گ  انتتتده استتتت

بودجته گ  انتتده بتتود کتته ت هتتا یتتک پتت  م آن محقتتق شتتد و در نتی تته نیتتز دولتتت م بتتور بتته 
 درید ا  کل بودجه ش 11تریلیون تومان، میاد   914استقراد 

 
 کرونا در مفریقا:

 
میلیارد دالری جامعه جهانی۰۷۷کمک    

میلیارد یورو کمک مالا به آفریقا برای 144اجالس پاریس با فراخوان بر سر تامین 
 هایگذاریها و تخصیب م ابد برای سرمایهمقابله با پاندما کرونا، بخشش بدها

 .ک  دکشور و نهاد در این امر مشارکت ما 04ساختاری پایان گرفت. 
المللا در بیانیه پایانا اجالس پاریس، خواهان تخصیب بودجه بین ها کشور و نهادده

ها و لغو گیری کرونا شدند. بخشودگا بدهاردم آفریقا در مقابله با همهبرای م
  .انحصار تولید واکسن ا  دیگر مطالبا  این اجالس بود

آفریقا کمترین نرر »گفت:  امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه در آغا  اجالس
 «.ترین شرایط اقتصادی و اجتماعا را داردواکسی اسیون در جهان و امطراری

میاد   9490کل بودجه مورد نیا  آفریقا برای س ری کردن مشکال  موجود تا سا  
همبستگا  به لطف»گفت:  میلیارد دالر تخمین  ده شده است. مکرون 981
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المللا ی دوق بین  میلیارد دالر در هماه گا با144بدود  توانکشورهای لروتم د ما
  «.آوری کردپو  برای آفریقا جمد

اکثر م اطق جهان برای دوران پساکرونا » :اجالس مالا پاریس آمده استدر بیانیه 
در با  اقدام هست د و در ا ین شرایطا نباید مردم آفریقا را به دست فراموشا 

 «.س رد
 

 امانوئل مکرون و عبدالفتاح سیسا، روسای جمهوری فرانسه و مصر در اجالس پاریس

    
غییر آفریقا را ت المللا پو ، مقررا  مربوط به واممکرون پیش هاد کرد که ی دوق بین   

میلیارد برساند. این پیش هاد مورد  144میلیارد دالر ک ونا را به  11دهد و مبلغ 
داری آمریکا که ا  طریق ویدئوک فرانس در اجالس شرکت ج ت یلن، و یر خزانه موافقت

 داشت قرار گرفت
های ها و طرحین قرار شد بخش خصویا مشارکت بیشتری در با سا یا هم   

گذاری در اقتصاد دی یتا  اجالس پاریس در باره سرمایه .عمرانا آفریقا داشته باشد
 .گیری کردهای ت دیدپذیر در آفریقا نیز تصمیمو انر ی

تر اعالم کرده بود که در بمایت ا  انتقا  دموکراتیک قدر  در سودان، فرانسه پیش   
 .بخشدمیلیارد دالری این کشور را ما 1بدها 

https://www.dw.com/fa-ir/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DB%B1%DB%B0%DB%B0%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C/a-57576579
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پوشا هایکو ماس، و یر خارجه آلمان در اجالس پاریس گفت این کشور ممن اشم   
های ی دوق گذاریمیلیون یورو ا  سرمایه 24های سودان،میلیون یورو بدها 104  ا 

 .نیز تقبل خواهد کرد را پو  المللابین
 

 کاهش بهای نف  به دلیل اشتباه خبری در باره مذاکرات برجام؟
 

شت    نظران این کاهش یابب .در رو های اخیر بهای نفت کاهش قابل اعت ایا دا
در این مذاکرا  را به اظهارا  نمای ده روستتتتیه در مذاکرا  وین مب ا بر گشتتتتایش

 .دان د. اولیانوف اما بیداً گفت که ا ین ایزی نگفته استمامربوط 
سه شد  در میامال  بین مه( 18اردیبهشت ) 98ش به، بهای نفت رو   المللا به 

شد اما در طو  رو  این  ش به متوقف  کاهش یافت. در ابتدای رو  روند کاهش رو  دو
 .کاهش دوباره ادامه یافت

ک  د این کاهش قیمت را به خبرهای ریتتتتد ما نظرانا که با ار نفت رایتتتتابب   
 .دان دمربوط به مذاکرا  برجام در وین مربوط ما

شکه نفت دریای برنت در با ار بین    دالر و  07المللا در بالا که رو  یکش به هر ب
ستت ت کاهش یافت.  00شتتد رو  دوشتت به این رقم یک دالر و ستت ت میامله ما 84

 .س ت افت کرد 74بیشتر نشان داد و یک دالر و نفت بو ه غر  تگزاس کاهشا 
بخش فارستتا با با ستتا   گردد کهاین کاهش اشتتمگیر ظاهرا به خبری برما

های اشتتتمگیری را پیشتتترفت  م تشتتتر کرده و به موجب آن مذاکرا  برجام در وین
این رسانه نوشت که نمای ده ارشد روسیه در مذاکرا  برجام به  .شاهد بوده است

 ."در وین گفته "تا فردا خبر مهما م تشر خواهد شد ساباباخبرنگار 
ش به تکذیب کرد که در باره گشایش در مذاکرا  میخائیل اولیانف اما عصر رو  سه   

من )در مصاببه با با با سا( نگفتم »سخ ا گفته باشد. او در توئیتری نوشت: 
ه گفتم که ا  نظر در مذاکرا  وین در خصوا برجام، گشایش بایل شده است، بلک

های مهما بایتتل شتتده استتت و این درستتت استتت. با این همه، من پیشتترفت
ک  دگان برای نهایا کردن توافق در اند و مذاکرهنشتتده ه و  باقا ماندهمستتائل بل

 «.خصوا ابیای برجام به وقت و تالش بیشتری نیا  دارند
ا  شتتتتده و میطوف به مذاکرا  مربوط به ابیای برجام ا  بیش ا  یک ماه پیش آغ

در ا ای پایب دشتتتتدن   ها علیه ایرانبا گشتتتتت آمریکا به این توافق امه و رفد تحریم
 .دوباره ایران به تیهداتا است که در آن برایش درنظر گرفته شده است

های با تصمیم دولت ترامپ ا  این توافق امه خارج شد و تحریم 9418آمریکا ماه مه    
 ثری" علیه ایران به اجرا گذاشته شد. موسوم به "فشار بداک
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ها ایران نیز متقابال به کاهش تیهدا  خود در برجام دستتت  د و ا  جمله به محدویت

سطک غ ا شرفته سا ی، میزان غ ادر  می ه  سانتریفیو های پی سیه  سا ی و تو
 .پایب د نماند

با   قرار استتت بید ا  ظهر اهارشتت به نشتتستتت تا ه کمیستتیون مشتتترا برجام   
آلمان، فرانستته، انگلیس، روستتیه و این( در ) 0+1های ایران و گروه شتترکت هیالت

 .وین برگزار شود
 
 

 های خودروسازی جهان در شانگهایرقاب  غول
  

دوران کرونا المللا استتت که در نمایشتتگاه شتتانگهای ت ها نمایشتتگاه خودرو بین
ست د. باشود. اتومبیلبرگزار ما واگن، و، فولکسامهای برقا در کانون توجه ه

های دیگر که به رشتتد با ار در دوران پس ا  نیستتان، هوندا و بستتیاری ا  شتترکت
اند، جدیدترین محصتتتتوال  خود را در شتتتتانگهای به نمایش کرونا اشتتتتم دوخته

 .اندگذاشته
 

   

https://www.dw.com/fa-ir/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85/a-57575202
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 نمایشگرهای تاشو از انرژی خورشیدی تا
 و  

 های جهان خودروتازه
ایم به تولید انر ی خورشتتیدی در ، نگاها انداختهشتتمارههای ف اوری این در تا ه

هتتای جهتتان خودرو و تالش اپتتل برای ورود بتته عریتتتتته تولیتتد ختتاورمیتتانتته، تتتا ه
  .نمایشگرهای تاشو با ف اوری فایو جا

 انرژی خورشیدی در خاورمیانه
 

توان این گیگاوا  ظرفیت دارد. با این ظرفیت، ما 1.17نیروگاه خورشتتتتیدی نور در ابوظبا 
گاه را فیال بزر  ته این نیرو یدی جهان دانستتتتتت. الب گاه خورشتتتت ترین و توانم دترین نیرو

استتترالیا با تکمیل نیروگاه دو  9491پیشتتتا ی ا دان طو  نخواهد کشتتید ارا که تا ستتا  
رین نیروگاه خورشتتیدی جهان را خواهد ستتاخت. عربستتتان هم قصتتد تگیگاواتا خود بزر 

گیگاوا  را  944خورشتتتتیدی جهان با ظرفیت  ترین نیروگاه برقبزر  9414دارد تا ستتتتا  
 .بسا د

تتترین در یتتک  می تته دیگتتر هتتم رکتتورد داراستتت اتترا کتته ار ان  نیروگتتاه نتتور در ابتتوظبا
ستت ت قیمتتت  9.0بتترق جهتتان را تولیتتد متتا ک تتد. هتتر کیلتتووا  ستتاعت در ایتتن نیروگتتاه 

 .دارد
میلیتتون پ تتل  1.9ک تتد و در آن هتتای خورشتتیدی استتتفاده ماایتتن نیروگتتاه ا  روش پ ل

متر تیبیتته شتتده استتت. ایتتن روش در خورشتتیدی در  می تتا بتته وستتیت هشتتت کیلتتو
ایتتران هتتم بستتیار متتتداو  استتت، هرا تتد در بتتا  بامتتر متتولرترین روش، استتتفاده ا  

 . های خورشیدی برارتا استنیروگاه
هتتتای خورشتتتیدی برارتتتتا ا تتتد نتتتوع هستتتت د. در یکتتتا ا  پرکتتتاربردترین آنهتتتا، نیروگاه

متتک متتذا  استتت تابانتتده ن  هایا کتته درون آننورخورشتتید توستتط آی تته مقیتتر روی لولتته
 .درجه باال رود 144شود دمای نمک مذا  تا بدود شود. تمرکز نور سبب ماما

گیتتترد و بختتتار پتتتر های آ  قتتترار ماایتتتن نمتتتک متتتذا  بتتتا ایتتتن گرمتتتا در م تتتاور  لولتتته 
هتتتای تولیتتتد بتتترق را دارد. غیتتتر ا  ک تتتد کتتته تتتتوان ارخانتتتدن توربینفشتتتاری تولیتتتد ما

ش، امکتتان آن وجتتود دارد کتته بخشتتا ا  نمتتک متتذا  در مختتا ن رانتتدمان بتتاال در ایتتن رو
بزرگتتا ذخیتتره شتتود تتتا ستتیکل تولیتتد بتترق در شتتب و نبتتود نتتور خورشتتید هتتم وجتتود 

 .داشته باشد
گیگتتاوا  بتترق خورشتتیدی  944در عربستتتان ستتیودی قتترار استتت بتتا همتتین روش تتتا 

برابتتر تتتوان  914تولیتتد شتتود. بتترای مقایستته بتتد نیستتت بدانیتتد ایتتن میتتزان بتترق بتتیش ا  
 .تولید برق نیروگاه اتما بوشهر است
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مگتتاوا  بتترق خورشتتیدی  144ریزی شتتده تتتا بتتیش ا  هفتتت هتتزار و در ایتتران هتتم برنامتته
بتته ایتتن تتتوان تولیتتد بتترق  9414در ستتا  تولیتتد شتتود. البتتته ایتتران قتترار استتت در ستتا  

 .خورشیدی دست پیدا ک د

 
یتتتور  محتتتدود و ورشتتتیدی ت هتتتا بههتتتای برارتتتتا خدر ایتتتران تولیتتتد بتتترق ا  نیروگاه 

مطالیتتتاتا در دستتتت پیگیتتتری استتتت و قتتترار استتتت بیشتتتتر بتتترق خورشتتتیدی ایتتتران 
 .های خورشیدی تولید شودمشابه نیروگاه نور در امارا  با روش پ ل

های آلمتتانا و تتتا ک تتون ا تتد نیروگتتاه خورشتتیدی در ایتتران بتتا همکتتاری برختتا شتترکت 
 .هل دی ساخته شده است

 :جهان خودرو
های رنو و پژو محصوال  جدیدی را در بخش کراس اوورهای کواک شرکت                    

رنو ک چر جدید محصو  تا ه رنو بر اساس خطوط طرابا این   اند.شهری میرفا کرده
 .شرکت در ا د سا  اخیر طرابا شده است

فرم جدید طرابا رنو ا  خودرو رنو تالیسمان شروع شد. رنو ک چر جدید روی پلت فرم رنو 
کیلیو یک هاچ بک کواک شهری ترین خودرو رنو ساخته شده است. رنو کیلیو، پر فروش

 .استترین خودرو شهری در اروپا روشپولو، پ فاست که در ک ار فولکس واگن گلف و 
 
 

https://www.dw.com/fa-ir/technology/a-49508341
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    948 رنو کیچرمد  
 

تتترین محصتتوال  ختتود را متحتتو  کتترد. پتتژو در مقابتتل رنتتو، شتترکت پتتژو هتتم یکتتا ا  مهم
ترین کتتراس اوورهتتای با اراروپتتا استتت کتته روی رقیتتب رنتتو ک چتتر یکتتا ا  موفتتق  9448

توستتیه پیتتدا کتترده استتت. در نمایشتتگاه  نتتو امستتا  بتتود کتته پتتژو ،  948پلتتت فتترم پتتژو 
جدیتتد هتتم یتتک تحتتو   9448پتتژو  د متتاهجدیتتد میرفتتا شتتد؛ و بتتاال پتتس ا  گذشتتت ا تت

تتتوان گفتتت تغییتترا  در طرابتتا اساستتا در  می تته طرابتتا را ت ربتته کتترده استتت. ما
 .است 948بسیار نزدیک  9448
ختتودرو جدیتتد پتتژو پتتس ا  برجتتام در ایتتران بتتود و ابتمتتاال اگتتر پتتژو ا    اولتتین 9448پتتژو 

 .لید شودتوانست در ایران هم توشد، این محصو  ماایران خارج نما
جدیتتتد دارای نستتتخه هتتتای ب زی تتتا، دیزلتتتا و الکتریکتتتا استتتت. در متتتد   9448پتتتژو  

بخار و گشتتتاور استتب 110دارای یتتک موتتتور برقتتا بتتا قتتدر   9448الکتریکا، پتتژو تمتتام
کیلتتتومتر  144تتتتا   توانتتتدبتتتار شتتتار  مامتری استتتت. ایتتتن محصتتتو  بتتتا یکنیتتتوتن 904

 .پیمایش داشته باشد
ای چتتتتتا استتتتتت و ا  جدیتتتتتدترین  14رای نمایشتتتتتگر لمستتتتتا دا  جدیتتتتتد 9448پتتتتتژو 

بتترد. در کتتارپلا و اندرویتتداتو بهتتره ماقابلیتتت اپل  ای بتتاهای نتتاوبری متتاهوارهسیستتتم
پتتذیر استتت نمتتایش اطالعتتا  روی یتتفحه دی یتتتا  پشتتت فرمتتان امکان  ایتتن اتومبیتتل،

 .دهدبیدی رر مایور  سهبه  پژو این اتفاق i-Cockpit و در ف اوری

https://www.dw.com/fa-ir/technology/a-49508341
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در نمایشتتتگاه ختتتودرو فرانکفتتتور  امستتتا  بایتتتد م تظتتتر نمتتتایش شتتتاهکار جدیتتتد   ام و 
خواه تتد، گتترن کوپتته هتتر آنچتته را کتته مشتتتریان   ام و ما  بتتود.   ام و ستتری هشتتت

 .دهددر اختیارآنها قرار ما
  ام و را کتته   ایتتن ختتودرو قدرتم تتد، لتتوکس و استت ر  استتت. ا  طرفتتا ایتتن محصتتو  

ان رقیتتتب ایتتتلا پورشتتته پانتتتامرا دانستتتت. هتتتر دو ختتتودرو تتتتواهتتتار در استتتت، ما
 . های لوکس و اس ر  بودن را با هم دارندخصوییت

برختتتتا کارش استتتتان ختتتتودرو، طرابتتتتا ستتتتری هشتتتتت گتتتترن کوپتتتته را ا  بهتتتتترین  
دان تتد.   ام و در ستتا  گذشتتته های اخیتتر ایتتن شتترکت آلمتتانا ماهتتای ستتا طرابا

و بتتتاال نستتتخه اهتتتار در را رونمتتتایا متتتد  دو در ستتتری هشتتتت را میرفتتتا کتتترده بتتتود 
 . کرده است

لیتتتتری استتتتفاده  0.0آی ا  یتتتک موتتتتور هشتتتت ستتتیل در  814ایتتتن اتومبیتتتل در متتتد   
استتتب بختتتار قتتتدر  و  191توانتتتد توربوشتتتار  ماک تتتد کتتته بتتتا کمتتتک سیستتتتم توئینما
 . نیوتن متر گشتاور تولید ک د 702

بتترد و در دنتتده خودکتتار هشتتت ستترعته استتتپ تروی تتک بهتتره ماایتتن محصتتو  ا  جیبه
کیلتتومتر ایتتن  144شتتود. شتتتا  یتتفر تتتا نیتترو بتته هتتر اهتتار اتترر ختتودرو م تقتتل ما  آن

 .لانیه است 1.7  اتومبیل

https://www.dw.com/fa-ir/technology/a-49508341
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هتتای خورشتتیدی شتترکت تویوتتتا هتتم ختتودرویا را میرفتتا کتترده کتته بتتا استتتفاده ا  پ ل 
کیلتتومتر پیمتتایش داشتتته باشتتد. در ایتتن ختتودرو  04توانتتد ، ماکتتار گذاشتتته شتتده در آن

های موجتتود در هتتای خورشتتیدی پتت ج برابتتر نمونتتهکتته فیتتال تحقیقتتاتا استتت، قتتدر  پ ل
 .با ار شده است

 :اپل و نمایشگر تاشو
انتتد کتته اپتتل در بتتا  های ف تتاوری گتتزارش دادهبرختتا رستتانه                                

توستتیه نمایشتتگر تاشتتو بتتا ف تتاوری فتتایو جتتا استتت. ایتتن محصتتو  قتترار استتت تتتا پایتتان 
 19میرفتتتا شتتتود. ا  نمایشتتتگر تاشتتتو در آی تتتدهای آی تتتده کتتته یتتتک تبلتتتت  9494ستتتا  

 .ای چا است استفاده خواهد شد
 
شتتترکت اپتتتل دیرتتتتر ا  رقبتتتای ختتتود مان تتتد سامستتتونگ و هتتتواوی قصتتتد دارد بتتتاالخره  

 های فایو جا تولید ک د. گوشا
میرفتتتا خواهتتتد شتتتد. گفتتتته  9494های فتتتایو جتتتا ایتتتن شتتترکت در ستتتا  گوشتتتا

های ایتتن شتتبکه در جهتتان کامتتل شتتود و شتتود اپتتل م تظتتر استتت تتتا  یتتر ستتاختما
ل شتتتوند تتتتا محصتتتو  ختتتود را بتتتا های فتتتایو جتتتا بتتتمشتتتکال  تک یکتتتا در دستتتتگاه

 ترین مشکل میرفا ک د. کم
البتتته برختتا کارش استتان میتقتتد هستتت د اپتتل در  می تته ف تتاوری فتتایو جتتا ا  رقبتتای 

 .خود عقب افتاده است
بتتیش ا  دو میلیتتارد نفتتر بتته شتتبکه فتتایو جتتا   بی تتا متتا شتتود تتتا پتت ج ستتا  دیگتتر،پیش 

ک تتد و ستترعت تبتتاد  متحتتو  ما ف تتاوری فتتایو جتتا، جهتتان را  دسترستتا پیتتدا ک  تتد.
های فتتتایو جتتتا شتتتکل اشتتتمگیری افتتتزایش خواهتتتد داد. ستتترعت شتتتبکههتتتا را بهداده

 .های موبایل امرو ی استبرابر سرعت شبکه 914هم اک ون بیش ا  

 :چین و ساخ  قطار فوق سریع 
اور هتتتتتا قصتتتتتد دارنتتتتتد قطارهتتتتتای شتتتتت ای ا                                                 

کیلتتومتر در ستتاعت بستتا ند. ف تتاوری ایتتن قطارهتتا ستتبب  044مغ اطیستتا بتتا ستترعت 
واستتطه نیتتروی الکترومغ اظیستتا شتت اور هتتا روی بالشتتتکا ا  هتتوا بهشتتود واگنما

شتتتوند. ایتتتن روش ستتتبب افتتتزایش ستتترعت قطتتتار و کتتتاهش یتتتدای برکتتتت آنهتتتا 
 .شود. این روش سبب افزایش سرعت بمل و نقل در این خواهد شدما

هتتتم اک تتتون فایتتتله بتتتین شتتتانگهای و پکتتتن در متتتد  اهتتتار ستتتاعت بتتتا هواپیماهتتتای  
شتتود. ایتتن فایتتله بتتا قطارهتتای جدیتتد در بتتدود شتتش ستتاعت مستتافربری طتتا ما

        .پیموده خواهد شد
                                   

 برگرفته ا :دویچه وله فارسا
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 گزارش ویژه:

اتوجه به خطرا              و ب ا  جدی ،  ا  سوخت های ناشا  نر ی  ا تولید 
ر  ،یلاسف نتظا را تهدید ما ک د، به گونه یا جدیکه  خطراتادرا  گزارشبشریت 
آ انس  راکه خبرگزاری"دویچه وله فارسا" درپا  ر کارش اسان  ا هشدا ب رتباط  درا

نر ی  ندا ا ده  ئه دا را ا و نر ی تهیه  ا تولید  اره مرور  ت دید نظراساسا در  برای  درب
امه ءکاها اعراآ ن دگان خبرن تاق،به ویژه خوا ا ئه ما شود.محترم  را وا نتخا    ا

 

 خبرنامه
 

 مژانس انرژی خواستار تجدید نظر اساسی در تولید انرژی شد
 

گوید بدون اتخاذ تدابیر قاطد دست یافتن به هدف "اقلیم المللا انر ی ماآ انس بین
 پذیر نیست. امکان 9414خ ثا" در سا  

  اندتر در بو ه تولید انر ی شدهسابقه و هراه سریدخواستار یک تحو  باآ انس 

 

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%B4%D8%AF/a-57581568
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انتتتد کتتته اگتتتر هشتتتدار داده (IEA) المللتتتا انتتتر یکارش استتتان آ انتتتس بین   
های های تتتاک ونا ختتود در بتتو ه انتتر ی ادامتته ده تتد هتتدفهتتا بتته سیاستتتدولت

بتته هتتیچ  9414تییتتین شتتده بتترای رستتیدن بتته شتترایط اقلیمتتا خ ثتتا در ستتا  
 .یافت ا نخواه د بودوجه دست

 98متتتتته ) 18شتتتتت به رو نامتتتتته آلمتتتتتانا "ه تتتتتدلزبال " یتتتتتبک دیتتتتترو ، سه   
های اردیبهشتتتت( بتتته نقتتتل ا  ایتتتن کارش استتتان نوشتتتت، متتتروری استتتت شتتتیوه

تولیتتد انتتر ی، بمتتل و نقتتل و استتتفاده ا  آن در سراستتر جهتتان بتته طتتور اساستتا 
 .داار تحو  شود

المللتتتا انتتتر ی ارائتتته هایا کتتته آ انتتتس بینا تویتتتیهیکتتتا ا  محورهتتتای ایتتتل   
گذاری جدیتتد در بتتو ه استتتخراج نفتتت، گتتا  و  غتتا  ستت گ کتترده توقتتف ستترمایه
 ."ا  همین امرو " است

جتتتتان فدرستتتتن، کارشتتتت اس یتتتتک شتتتترکت مشتتتتاور انتتتتر ی در ل تتتتدن بتتتته    
المللتتا انتتر ی یتتک نقطتته ها بتترای آ انتتس بینگویتتد ایتتن تویتتیه"ه تتدلزبال " ما

 .استعطف 
المللتتا انتتر ی در دهتته هفتتتاد قتترن بیستتتم بتته ع تتوان پاستتخا بتته آ انتتس بین   

بحتتران جهتتانا نفتتت تاستتیس شتتد. هتتدف ایتتلا ایتتن آ انتتس جلتتوگیری ا  تکتترار 
هتتایا در ارتبتتاط بتتا بتتا ار نهادهتتا و تحلیلهتتایا ا  طریتتق ارائتته پیشا تتین بحران

 .المللا نفت و گا  تییین شده استبین
ها در  می تتته تولیتتتد انتتتر ی ها بتتته تحتتتوال  و پیشتتترفتا ایتتتن تشتتتکیال  ستتت

اعت تتا بتتود و بتته همتتین دلیتتل بتتا انتقادهتتای فراوانتتا روبتترو شتتده ت دیدپتتذیر با
 .است

المللتتتا انتتتر ی ستتتران ام ستتتا  گذشتتتته پیشتتترفت و اهمیتتتت آ انتتتس بین   
 .ها در  می ه تولید انر ی ت دیدپذیر را به ع وان یک واقییت پذیرفتتالش
یابا بتته هتتدف تتته جتتان فدرستتن ایتتن کتته آ انتتس اک تتون بتتتا امکتتان دستتتبتته گف

تتتتر شتتتدن  متتتین های فستتتیلا بتتترای جلتتتوگیری ا  گرمکتتتاهش مصتتترف ستتتوخت
دانتتتد یتتتک نکتتتته بستتتیار بتتتا بتتتیش ا  یتتتک و نتتتیم درجتتته ستتتانتیگراد را ممکتتتن ما

 .اهمیت است
 :نقطه عطفی در کار مژانس

المللتتتا انتتتر ی فتتتاتک بیتتترو ، رئتتتیس آ انتتتس بین                                       
ترین گتتزارش کارش استتان ایتتن نهتتاد آن را یتتک شتت به و ه گتتام ارائتته تتتا هرو  سه

 ."نقطه عطف" خواند
در عتتین بتتا  مستتیر رستتیدن بتته اهتتداف اقلیمتتا را ستتاده  IEA کارش استتان   

هتتتتای کم ال م استتتتت فیالیتتتتت نیروگاهک  تتتتد و میتقدنتتتتد دستتتتتار یتتتتابا نما
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هتتایا کتته قتترار متوقتتف شتتود و نیروگاه 9414بتتا ده  غتتا  ستت گا تتتا ستتا  کتتم
آنهتتا اعتقتتاد دارنتتد .ستتا ی شتتوندبتته فیالیتتت ادامتته ده تتد بهی ه 9404استتت تتتا 

هایا در دستتتور کتتار قتترار گیتترد کتته مطتتابق آنهتتا همچ تتین ال م استتت سیاستتت
 .متوقف شود 9411فروش خودروهای جدید با سوخت فسیلا تا سا  

هتتتای توانتتتد فشتتتار بتتتر کم اناها و پیشتتت هادهای آ انتتتس انتتتر ی ماتویتتتیه   
گذاری در بتتو ه تولیتتد نفتتتا را افتتزایش دهتتد، گراتته اغلتتب آنهتتا افتتزایش ستترمایه

 .های ت دیدپذیر و یافتن با ارهای جدید را در دستور کار دارندانر ی
 :گذاری در حوزه نف  و گازکاهش سرمایه

های در عتتتتتتتین بتتتتتتتا  شتتتتتتترکت                                                          
گذاری جدیتتتد در بتتتو ه استتتتخراج نفتتتت و گتتتا  را کمتتتا هستتتت د کتتته ستتترمایه

های اروپتتتایا پتتتا در مستتتیر دیگتتتری انتتتد. تتتتا ک تتتون برختتتا شتتترکتکتتتاهش داده
دارد کتتته  هایابرنامتتته BP بتتته ع تتتوان مثتتتل شتتترکت بریتانیتتتایا  .اندگذاشتتتته

دریتتتد  04های آی تتتده بتتته میتتتزان مطتتتابق آن تولیتتتد نفتتتت و گتتتا  ختتتود را در دهتتته
های دیگتتتتری نظیتتتتر توتتتتتا  و شتتتتل نیتتتتز قصتتتتد دارد کتتتتاهش دهتتتتد. شتتتترکت

 .گذاری جدید در بو ه نفت و گا  را کاهش ده دسرمایه
 9412ک  تتد مصتترف جهتتانا نفتتت و گتتا  در ستتا  بتترآورد ما IEA کارش استتان   

 .سطک رسیده و این میزان مصرف تکرار نخواهد شدبه باالترین 
 

 
 های نفتا عربستان سیودیعکس آرشیوی ا  یکا ا  میدان
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بتته ختتاطر پانتتدما کرونتتا تقامتتای جهتتانا بتترای نفتتت و گتتا  بتته  9494ستتا     
هتتتای اخیتتتر میتتتزان مصتتترف انتتتر ی دوبتتتاره رو بتتته شتتتد  کتتتاهش یافتتتت. در ماه

 .افزایش گذاشته است
 9414ک تتتد در ستتتا  بی تتتا ماالمللتتتا انتتتر ی پیشبتتتا ایتتتن همتتته آ انتتتس بین   

باشتتتد و ایتتتن میتتتزان  9494دریتتتد کمتتتتر ا  ستتتا   18تقامتتتا بتتترای نفتتتت و گتتتا  
 .به سه اهارم برسد 9414کاهش در 
 :دالر در بشکه ۵۵بینی سقوط قیم  نف  به پیش

کتتتتتتتاهش تقامتتتتتتتا بتتتتتتته                                                                       
ستتقوط بهتتای نفتتت در با ارهتتای جهتتانا م  تتر خواهتتد شتتد. کارش استتان بتترآورد 

دالر  11بتته  9414ک  تتد بهتتای هتتر بشتتکه نفتتت برنتتت دریتتای شتتما  ستتا  ما
 .کاهش یابد

دالر استتتت و اگتتتر  74بهتتتای هتتتر بشتتتکه نفتتتت ختتتام در بتتتا  بامتتتر بتتتدود      
یابتتد. بی تتا کارش استتان درستتت باشتتد یتتک دهتته دیگتتر بتته نصتتف کتتاهش ماپیش

شتتود مصتترف گتتا  نیتتز تتتا یتتک دهتته دیگتتر بتته نقطتته اوج ختتود همچ تتین بتترآورد ما
 .رسیده باشد و تقاما رو به کاهش بگذارد

ش بتترآورد قبلتتا ا  تحتتوال  بتتا ار انتتر ی المللتتا انتتر ی یتتک متتاه پتتیآ انتتس بین   
در ستتا  جتتتاری را تصتتتحیک و اعتتالم کتتترد تقامتتتای جهتتانا بتتترای نفتتتت امستتتا  

 .های قبلا خواهد بودبی اهزار بشکه در رو  بیش ا  پیش 914
پتت ج  9491بتتر پایتته بتترآورد جدیتتد آ انتتس، تقامتتای جهتتانا بتترای نفتتت در ستتا     

 744میلیتتتون و  20یش یافتتتته و بتتته رو ی هتتتزار بشتتتکه در رو  افتتتزا 744میلیتتتون و 
 .هزار بشکه رسیده است

هتتزار  744تقامتتای جهتتانا بتترای نفتتت ستتا  گذشتتته رو ی هشتتت میلیتتون و    
کمتتتر بتتوده استتت. افتتزایش تقامتتا ا  جملتته بتته  9412بشتتکه بتته نستتبت ستتا  

گردد. مصتتترف نفتتتت ابیتتتای نستتتبا ومتتتییت اقتصتتتادی برختتتا کشتتتورها بتتتا ما
 .هزار بشکه افزایش یافته است 104رو ی این امسا  و تاک ون 

هتتای طتتوالنا کشتتورهای عرتتو اتحادیتته اروپتتا اواختتر متتاه آوریتتل پتتس ا  رایزنا   
توافتتق  9414ای تتتا ستتا  دریتتدی انتشتتار گا هتتای گلخانتته 11بتتر ستتر کتتاهش 

 .کردند
افتتزایش ستتهم انتتر ی پتتاا و ت دیدپتتذیر، کتتاهش تولیتتد خودروهتتا بتتا ستتوخت    

اکستتد ستتا ی گتتا  دیکتتاری بتته م ظتتور جتتذ  و ذخیرهدرختفستتیلا و گستتترش 
کتتربن، ا  جملتته راهکارهتتایا استتت کتته قتترار استتت مستتیر دستتت یتتافتن بتته 

 .اهداف میانا اقلیما را هموار ک د
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 گذاری پنج بیلیون دالری در سالضرورت سرمایه
کارش استتتتتتتتان آ انتتتتتتتتس                                                                       

یافتن بتته یتتک تحتتو  اساستتا در ک  تتد بتترای دستتتالمللتتا انتتر ی بتترآورد مابین
 .گذاری شودمصرف انر ی ال م است سالا پ ج بیلیون دالر سرمایه،  می ه

 9هتتای ت دیدپتتذیر در بتتا  بامتتر ستتالا گذاری در بختتش انر یمیتتزان ستترمایه
کم دو بایتتد دستتت 9414میتقدنتتد تتتا ستتا   IEA بیلیتتون دالر استتت. کارش استتان

 .سوم انر ی مصرفا جهان ا  م ابد ت دیدپذیر تامین شود
ای کتتته گویتتتد تولیتتتد انتتتر ی ا  نتتتور و گرمتتتای خورشتتتید بتتتو هفتتتاتک بیتتترو  ما   

ک تتد ستتهم انتتر ی خورشتتیدی کتته در بتتا  بیشتتترین رشتتد را دارد. او بتترآورد ما
 .درید افزایش یابد 94ه ب 9414بامر یک درید بیشتر نیست تا سا  

امکتتتان تولیتتتد انتتتر ی  9414بتتترای رستتتیدن بتتته ایتتتن هتتتدف بایتتتد تتتتا ستتتا     
گیگتتتتاوا  فتتتتراهم شتتتتود. بتتتته نوشتتتتته رو نامتتتته  014خورشتتتتیدی بتتتته میتتتتزان 

المللتتا انتتتر ی تصتتتویری ا  آی تتتده "ه تتدلزبال " گتتتزارش کارش استتتان آ انتتتس بین
ایش  متتین اتته دهتتد بتترای مقابلتته بتتا گرمتتک تتد بلکتته نشتتان ماترستتیم نما

 .هایا مروری هست داقدام
 
 پایان


