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 سخن ماه

 
 
 

     نبایدها باید ها و اقتصاد ایران و

 
 دکتر امیرهوشنگ امینی                                                                                         

 
کم  و، هرچند به احتمال مورد تذکر  م با آنکه تکرار مکرر است اما به دالیل بسیار ناگزیر به تکرار    

 خواهم گرفت.   لطفی برخی قرار

نکوهش نگرش و رفتار كارگزاران اداره امور اقتصادى كشور، صرف نظر از گزينش  به دفعات افزون بر   

نظام مخربِ، فقرآفريِن فِساد برانگیز اقتصادى متمركز و دستوري دولتی كه نمونه زنده آن را همه 

يكسان  وشنى شاهد بوده ايم از يك سو، رفتارآن به ر همسوی در همسايگى شمالى و كشورهاى

به بیان روشن تَر، درآمد نامیدن وجوه  به کارگیری مترادف این دو اصطالح  و با درآمد و سرمايه، و

گاز و ساير انواع كاني هاى گران بهاء  حاصل از فروش سرمايه هاى طبیعى يا ملى، اعم از نفت و

اين سرمايه هاى ملى، از سوی دیگر، كاهش  ستفاده ازا گرفته، تا اموال عمومى ايجاد شده با

افزايش هزينه هاى  ،بودجه هاى ساالنه كل كشور در تولیدیكم و كیف سهم درآمدهاى  مستمر

كاهش قدرت خريد لاير به عنوان پول ملى و  به تبع آن افزايش نقدينگى و غیر ضرور و تورم زا و

صد البته پوشش كسرى بودجه هاى ساالنه كل كشور  و ارزانواع  برابر افزايش نرخ برابرى لاير در

 اين أندرز كهن و ملى مبنى بر : شدن مستمر يادآور از این طریق، با وجود

 چو دخلت نیست خرج آهسته ترکن        که می خوانند مالحان سرودی              

 زی دجله گردد خشک رودیبه رو  اگر باران به کوهستان نبارد                              

    

اما به داليلی ناگفته آشكار، رفتار كلیه دولت ها ى وقت، بدون استثنا با ناآگاهى از پیامدهاى    

 مغاير با توان اقتصادى بالفعل كشور و این رفتارهاى نسنجیده در فرآيند نظام بودجه ريزىِ  ناشى از

ندارد يا سطح زندگى تصنعی بسیار باالی، مخرب ظرفیت هاى إجرائي برقرار و به تبع آن ايجاد استا

اسب تولیدى نامتن و فسادبرانگیز و نامتناسب با توان اقتصادى كشور، اجراى برنامه هاى زيربنايى و

انگارى برخى فعالیت هاى تشديد كننده اختالف طبقاتى، آن هم  با نیاز و توان اقتصادى كشور، آزاد

فیت امور دستورى است، مانند: مسكن و خودرو و معا كه همهِ دستورى دولتى  متمركز و اقتصاد در

كردن  برداشت هاى ناراست از مفاهیم اقتصادى، زمین گیر برخى از فعالیت ها از پرداخت مالیات و
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رشته هاى مربوط، زيانبخش  خودرو و بخش هاى مسكن و بیشترين بخش از منابع مالى كشور، در

كالنشهرهاى  اندارد تصنعى، فوق العاده باالى زندگى خصوصا درتَر از اين بنابه اشاره ايجاد است

پايین نگاه داشتن ارزش برابرى لاير و به  كشور، بى توجه به توان اقتصادى واقعی سرانه كشور و

تبع آن تاراج منابع مالى كشور با تسهیل خروج سرمايه از كشور به ويژه با لغو پیمان سپارى ارزى 

اگر ناخدا طريق صرافى ها در يادداشتى با تكیه بر اين ضرب المثل كهن كه :"انتقال آزاد ارز از  و

"، يادآور اين معنا شدم كه هدف اصلى نداند مقصد كدامین است؟ هیچ بادى باد مساعد نخواهد بود

از تهیه و تدوين و اجراى برنامه هاى توسعه اقتصادى با هدف هاى مشخص كه در واقع همان مقصد 

غال پايدار یا کارآفرینی  و تحصیل ارزش افزوده متناسب با مزيت هاى نسبى تولید است ايجاد اشت

 چار چوب توان واقعى اقتصادى مهیاى كشور است و نه جزا اين. و به تبع آن ايجاد رفاه عمومى در

اما از روز روشن تر، اين كه هرگز گوش شنوا و يا پرسشى در استدالل و يا چرايى اين يادآورى    

 نوان نشد.ها ع

 اقتصادى باشیوه شدن همراه به توانستنديامايل يانمى كه يى ها اقتصاددان گذشته دهه چهاردر

 يا خصوصى بخشجدب خود   از حرفه كشیدن آن که با دست  كردند يا وطن نبودند، یا جالى راربرق

      شدند. آزاد تر فعالیت هاى روشن

از ابتدائی ترین اصول اقتصاد  فرناس هاى گروه بهكشور  اقتصادى كارگزارى مجموعه ترتیبه این ب  

 همگی شاهد آنیم.    اكنون كه شد آن و نتیجه شد،، سپرده سیاسی

ايجاد حق و حقوق كاذب و  از هرگونه ترديد، صرف نظر از بدين سان روشن است كه اكنون به دور

یه كل دربرگرفته و نهادينه شده است، امور اقتصادى كشور در فساد برانگیزى كه اقتصاد كشور را

نمى رسد جز با اقدامى سريع و جا به جايى  است كه به نظر شده  زمینه هاچنان در هم پیچیده

و برگرداندن بیشترين بخش از مصوبات اقتصادى به يك زمان مشخص و از سرگیرى نظام تصمیمگیرى 

مزيت هاى  شكل گرفته در نظام اقتصادى برقرار، با تكیه براقتصادى به دور از مشاركت ذهنیت 

دفاعى بتوان در  -به استثناى برخى امور نظامى نسبى تولید و مشاركت آزاِدانه مردم در كلیه امور

 مسیر توسعه اقتصادى گامى برداشت .

متمركز  دهه اقتصاِد مخربِ  چهار حاصل از كاركرد این كه كاستى هاى سرسام آور روز روشن تر از

زبده ترين مديران اقتصادى نمى تواند  هیچ دولتى با مديريت اقتصادى َفرناس را دستورى دولتى و و

 يك شبه سامان دهى كند.

به ثبات رساندن اقتصاد كشور افزون  نخستین شرط الزم و اساسى حركت در مسیر سامان دهى و

استاندارد يا سطح زندگى تصنعى برقرار و سال زمان، پذيرش واقعى سازى  بر نیاز دست كم، چند

غیرقابل دوام و نامتناسب با توان اقتصادى سرانه كشور است كه دست كم در كالن شهرها ايجاد 

 شده است.

تدوين هدف هاى كوتاه و بلند مدت،  اشاره، همزمان با شدن شرط مورد روشن است كه با برقرار

اجرايى متناسب با برنامه ها ضرورى ترين اقدام سیاست هاى اجرايى، ايجاد ساختار  روش ها و

است كه بايد مورد توجه ويژه و رأس امور قرار گیرد. بى ترديد هیچ سخن ديگرى در اين زمینه نمى 

 تواند جز اين مورد پذيرش باشد.
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و اما نخستین باید ضرور و حیاتی پذیرش این واقعیت است که متوسط درآمد سرانه جامعه همراه 

 ش فاصله طبقاتی دارا و ندار، به هر دلیل به گونه یی چشمگیر کاهش یافته است.با افزای

آن  رویدادی که با پرداخت آشکار و پنهان یارانه های عام وغیرضرور، بی توجه به آثارسامان برانداز

 ،که از نظر عام تا اندازه یی پنهان مانده سبب شده است . یجاد استاندارد تصنعی زندگی راا

ارد یا سطح زندگی تصنعی برقراری که حفظ و تداوم آن جز فروپاشی اقتصاد ملی حاصلی استاند

 در پی نخواهد داشت.

اقدام سریع در جهت کاهش هزینه زندگی ، روئی با این رویداد تنها با واقعی سازی قیمت ها رویا

لغو کلیه ، است که بارها عنوان شده  یمکانیزم با بهره گیری از ،گروه های آسیب پذیر جامعه

خاص و پذیرش استاندارد واقعی زندگی متناسب  پنهان نقدی و کاالئی عام و یارانه های آشکار و

قانون "موجر و مالک" که در اواخر دهه اول انقالب لغو جددمبرقراری ، با توان اقتصادی سرانه کشور

زایش درآمدهای کاهش سنجیده هزینه ها و اف، شد به عنوان حل موقت مشکل اجاره نشینان

د اقتصا فزون طلب در بودجه یی براساس نظام بودجه ریزی سنجیده، به دور از ذهنیت شکل گرفتهِ 

میسر  ،دستوری دولتی و موارد زیاد دیگری که پرداختن به آنها در این فرصت کوتاه امکانپذیر نیست.

 خواهد بود ونه جزاین

*  *  *  * 

 

 اخبار کوتاه اقتصادی اتاق ها  

 هانج صای ایران وتاخبارکوتاه اق

 انگلیس اخبار کوتاه اقتصادی اتاق ایران و

 

 هیات مدیره اتاق هبرگزاری جلسه ماهان

یران و انگلیس بنابه روال دویست و دهمین جلسه ماهانه هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ا

 اعضاء هیات مدیره وکلیه باحضور  سال جاری آبان ماه سه شنبه چهارم 01راس ساعت معمول 

  شد . برگزار دفتر دبیرخانه اتاق تشکیل و دردبیر هیات 

بارمالی عتیژه در زمینه وضعیت او به ،جهان کشور و این جلسه پس از مبادله اخبار اقتصادی در    

 بیاناتاستماع و وین بودجه های ساالنه کل کشور دضرورت تجدیدنظر در چگونگی تهیه وت دولت و

خانم  ،مجازیبه لحاظ شیوع ویروس کرونا،به صورت  ضرورت برگزاری همایش هادکتر امینی درباره 

 رارق اقتصاد دیجیتالی بیاناتی ایراد و هایامیر ابراهیمی به تفصیل درباره مجموعه سه گانه وبینار
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و در گروه روئسای اتاق های و مورد نیاز را فراهم و اطالع رسانی شد دبیرخانه اتاق اقدامات الزم 

در پایان دعوت اتاق شیراز از هیات مدیره برای شرکت وبازدید از  مشترک نیز منعکس نماید.

یشگاه های امتوسط تولیدی استان های جنوبی کشورکه در محل نم نمایشگاه واحدهای کوچک و

 هیات مجمع وات ثبت مصوببرگزارخواهدشد گفت و گو شد. مجددا برپیگیری شیراز  المللیبین 

 ت.پایان یاف 01جلسه ساعت  تاکید شد.به ویژه تغییرات هیات مدیره مدیره 

 

 برگزاری جلسه های ماهانه کمیسیون های تخصصی اتاق

-جلسه ماهانه کمیسیون بازرگانی، صنعت و فن ن:نویفنآوری های  تجارت و ،صنعتکمیسیون 

 به صورت مجازی 00/18/0011شنبه روز سه، 00:11رأس ساعت ، ماهآبان های نوین در آوری

 تشکیل و برگزار گردید.

یکی از نکات بارز و مشخصی  مبادله اخبار انجام و به سمع و نظر اعضا رسید.ابتدا این جلسه  در

و ارگان ی مطرح شد، بحث عدم همکاری و پشتیبانی کلیه سازمان ها که در این مبادله اخبار تجار

 ها از واحدها و مراجعات تولیدکنندگان برای رفع مشکالتشان، همچنین انباشت مشکالت پرونده

  ها و واحدهای مطروحه در کلیه سازمان ها و عدم پاسخگویی در موعد مقرر بود.
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رمورد کلیه مشکالت مطرح شده، بصورت مفصل که در این خصوص آقای مهندس نقیب فرمودند د

ضمنا مقرر شد با توجه به مشکالت  ر در اتاق ایران مطرح و در حال بررسی و رسیدگی می باشد.ت

ز سوی اعضا، چنانچه عضوی مشکالتی به صورت خاص داشتند، موارد را به و مسائل مطرح شده ا

 کمیسیون صنعت اتاق ایران مطرح نمایند.دبیرخانه اتاق اعالم نمایند تا آقای مهندس نقیب در 

درخصوص برگزاری مجازی یا حضوری کمیسیون همگی به اتفاق تصمیم گرفتند و مقرر شد که 

 ایران و یا اتاق تهران با تعیین وقت قبلی برگزار گردد.در اتاق کمیسیون آینده  اتجلس

یجه گیری بهتر در انجام امور پس از مطرح نمودن بندهای دو، چهار و پنج دستورجلسه به منظور نت

 برگزار گردد. 52/18/0011العاده در روز سه شنبه  مربوطه مقرر شد جلسه ای بصورت فوق

آقای پژوهی مفصالً درمورد  مقرر گردید تورجلسهبند سه دسمجازی، درخصوص نمایشگاه های 

مجازی های نمایشگاه  اجرا و ایجادمشارکت اعضا و هماهنگی با شرکت های فعال در زمینه 

همراه با قیمت و در قالب یک فورم ها  برای تصمیم گیری نهایی و اعالم پلتمذاکره و نتیجه را 

با عنایت به اعالم آمادگی سرکار خانم نقوی همچنین  اعالم فرمایند.جهت ارائه به اعضا قرارداد 

یات مدیره اتاق همکاری پس از کسب مجوز از ه ایشانمقرر گردید برای مشارکت در این مورد 

 نمایند.

از بروزرسانی گزارش اقتصادی کمی و کیفی آقای پژوهی  دستورجلسه درخصوص بند چهار

جامع ارائه شده بود خبر دادند که پس از توضیحات  بازرگانی دو کشور که در گذشته بصورت خالصه و

ش مورد اشاره نمودند، لذا ایشان برخی از اعضاء اعالم آمادگی برای مشارکت در بروزرسانی گزار

 تقسیم کار در این خصوص به جلسه آینده موکول گردید.

دا ابتیسیون به منظور حفظ شان کمابتدا سواالت درمورد بند پنجم دستورجلسه نیز مقرر گردید 

در چارچوب مسائل بازرگانی و مربوط به کمیسیون تعیین و با رعایت این موضوع که کلیه سواالت 

 نین در حیطه وظایف رایزن اقتصادی سفارت باشد، تصمیم گیری نهایی انجام گیرد.و همچ باشد،

کلیه اعضا در پایان  آقای پژوهی از کلیه اعضا برای حضور در جلسات تشکر و تاکید به حضور 

  .کمیسیون در جلسه آینده به منظور تجدید دیدار و تصمیم گیری های بهتر داشتند

ی کمیسیون ی ماهانههفتمین جلسه میسیون برنامه ریزی شهری ،گردشگری و ساختمان:ک

رأس  52/18/0011شنبه ریزی شهری، گردشگری و ساختمان در سال جدید، در تاریخ سهبرنامه

زهرا نقوی و آقایان دکتر علیمردان شیبانی،  برگزار گردید. خانم، به صورت مجازی 00:11ساعت 

 محمدرضا قائدی و مهدی رضائی در این جلسه شرکت کردند.



  

 

 

 0011ماه آبان  ویژه 119خبرنامه شمار

 

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

 

 

بق روال معمول، در ابتدا حاضران با توجه به دستور جلسه به نوبت به تبادل اخبار اقتصادی در ط

آقای امید فامیلی در حوزه گردشگری و ساختمان پرداختند. سپس خانم نقوی عضو شدن 

کمیسیون را به اطالع اعضا رساندند. در ادامه، به دلیل حاضر نبودن اکثریت اعضا در جلسه، فقط 

نویسی از جزئیات مربوط به به موضوع برگزاری سمینار پرداخته شد، و خانم نقوی گفتند پیش

در گروه کمیسیون در  کنند و آن راسمینار همراه با موضوعات مطرح شده در جلسه قبل تهیه می

دهند تا سایر اعضا نیز نظرات خود را به آن بیافزایند و در نهایت نسخه تکمیل پ قرار میابرنامه واتس

 شده را به آقای دکتر امینی نشان دهند تا پس از تأیید، اقدامات الزم برای برگزاری آن صورت پذیرد.

ماهانه کمیسیون نفت، گاز و  پنجاه و ششمین جلسه :گاز و پتروشیمیو  کمیسیون نفت

به طور مجازی و با شرکت آقایان آبان ماه،  01یک شنبه 00راس ساعت  والرطبق  پتروشیمی

و رضایی  پناهی، داالیی، دیده ور، ،سرمدی، میر معینی،  نوروزی پژوهی، ،پارسیان فر احمدی،

 ید.تشکیل و برگزار گرد

در این جلسه ابتدا اعضای حاضر در جلسه به تبادل آخرین اخبار و اطالعات در زمینه نفت و گاز و 

میرمعینی، توضیحاتی در خصوص پروژه های اخیر شرکت گاز ایران برای پتروشیمی پرداختند. آقای 

شرکت توگا با  50و  01ر خصوص قراردادهای اخیر فازهای  تامین گاز مود نیازدر فصل سرما ارایه و د

)وابسته به مپنا(  نیزتوضیحاتی  داد. در ادامه آقای داالیی در خصوص ابراز امیدواری بخش اقتصادی 

 بیاناتی ایراد کردند. سفارت آلمان بر بهبود روابط اقتصادی

آقای پژوهی از مشکالت پرداخت به صنایع نیروگاهی توضیحاتی ارایه و خواستار بازنگری درمتن 

جود با بخش خصوصی توسط  وزارت نیرو شد. در ادامه آقای سرمدی رئیس قراردادهای مو

کمیسیون با آغاز بحث در خصوص حذف ارز ترجیحی و عواقب آن بر اوضاع اقتصادی و تورم در سال 

آینده توضیخاتی ارایه کردند. به باور کلیه اعضا حذف این ارز باعث باالرفتن تورم و همچنین افزایش 

 پایان یافت . 01:01جلسه در ساعت   رکی خواهدشد.حقوق و عوارض گم

ساعت رأس  0011ششمین جلسه ماهانه کمیسیون غذا و دارو در سال  کمیسیوم غذا و دارو:

ها پگاه انتظار و مژده رضانیا و با حضور خانم به صورت مجازی ،10/18/0011روز دوشنبه  00:11

معمـاری، میرعلی دواچی، محمود توتونچیان و  آقایان علیرضا مناقبی، عطاءهللا میرمعینی، محمد

 مهدی رضائی برگزار گردید.

در ابتدای جلسه، طبق روال معمول، به مرور اخبار اقتصادی در حوزه غذا و دارو پرداخته شد و 

حاضران به نوبت اخبار خود را مطرح کردند. سپس درباره واکسن های دام و طیور و آبزیان گفت و 

به موضوع جلسه مشترک با فعاالن حوزه غذا و دارو در اتاق بازرگانی ایران و ترکیه گو شد. در ادامه 

پرداخته شد و قرار شد این مسأله پیگیری شود و در ماه جاری جلسه ای برگزار گردد. در پایان، 

آقای میرمعینی به طور مفصل به موضوع برگزاری یک وبینار در زمینه غذا و دارو پرداخت و نظرات 
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 را درباره سرفصل های پیشنهادی جویا شد، حاضران نیز به نوبت نظرات خود را مطرح کردند. اعضا

 .پایان یافت 01:01جلسه در ساعت 

ســه  00:11کمیســیون عضــویت در ماه جاری، راس ســاعت  جلســه ماهانه کمیســیون عضــویت:

آبان ماه با حضــور، خانم مرضــیه ابراهیمی، آقایان دکتر امینی رئیس کمیســیون، مهندس  1شــنبه 

 در دفتر دبیرخانه اتاق تشکیل و بر گزار گردید. گمیسیونعلی حمزه نژاد و مهدی رضائی دبیر 

عضــویت و موافقت با آنها درخواســت های  در این جلســه بعد از بررســی درخواســت های تمدید

 جدید عضویت بررسی و به شرح زیراخذ تصمیم شد:

مورد ودرخوست عضویت شرکت گلستان به مدیریت آقای حمید سلطانی پورلزرجانی، بررسی  -0

 تایید قرار گرفت. 

درخواست عضویت شرکت همانند ساز بافت کیش به مدیریت آقای سعید بیان الحق، بررسی  -5

 گردید. و تایید

درخواست عضویت شرکت بنیان تجارت سفیران به مدیریت آقای مهران خسرویان،  بررسی و  -0

 د.شتأیید 

درخواست عضویت شرکت کانی سرو پایا به مدیریت آقای اسماعیل حسینیه، پس از بررسی  -0

 تایید گردید.

ــعه کارآفرین بین الملل به مدیریت آقای  -2 ــرکت ارتباطات و توس ــویت ش ــت عض ــین درخواس افش

 نوبخت دستجردی، بررسی و تایید شد.

 دشدرخواست عضویت شرکت ژیک سیستم به مدیریت آقای یاسین رامین، بررسی و تایید  -0

ضا امینی، بررسی و  -1 سرمایه گذاری ایران به مدیریت آقای محمدر درخواست عضویت شرکت 

 تایید گردید.

  .پایان پذیرفت 02:11جلسه راس ساعت  -8
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دیشی کمیسون های غذا وداروی برگزاری جلسه هم ان  

 اتاق های مشترک

ن و انگلیس و ایران وترکیه اایر   

آبان  02شنبه 00راس ساعت  براساس دعوت کمیسیون غذا و داروی اتاق ایران وانگلیس 

آقایان سعادتی و موسائی، رییس ودبیرکل اتاق مشترک ایران وترکیه  و آقایان ماه، با حضوز

و دبیر کمیسیون غذا وداروی اتاق مشترک ایران وانگلیس و خانم  مناقبی و میرمعینی رییس

آقایان موثقی و احمدخانی از  و از شرکت "اروم آدا" انتظار ها: رضانیا ازشرکت"ب آ" و

 کمیسیون غذا وداروی اتاق در دبیرخانه اتاق ایران وانگلیس تشکیل و برگزار شد .

 

گیری از تجربه های متقابل بشکیل و دراین جلسه که به منظور هم اندیشی وبهره 

برگزارشدوبه جای رئیس کمیسیون غذای اتاق مشرک ایران وترکیه  رئیس و دبیرکل اتاق 

مورداشاره قبول زحمت کرده بودند  طرفین ضمن معرفی زمینه های کاری خود افزون بر 

های خود در باره ارائه امکانات وظرفیت های  اجرائی وبه عبارت دیگر ظرفیت کاال پذیری بازار

برخی مسائل ومشکالت فراراه توسعه کاری خود  به مذاکره پرداختند.درپایان قرار شد دست 

وبا اعضاء بیشتنری  تکم سالی دو بار جلسه های هم اندیشی بین این دو کمیسیو

 پایان پذیرفت. 00جلسه راس ساعت  .برگزارشود
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 و متوسط جنوب کشور بازدید هیأت مدیره اتاق از نمایشگاه صنایع کوچک

 در برگزار

 مرکز نمایشگاه های بین المللی شیراز

 

به دعوت رئیس اتاق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز، هیأت مدیره اتاق ایران بنا

ز ترک آبان ماه تهران را به قصد شیرا 01وانگلیس پیش از ظهر 

اتاق شیراز قرار ال نماینده استقب و پس از ورود به شیرازمورد

مرضیه  نم ها زهرا نقوی وسپس اعضاء هیات، خا .گرفت

معیت  ذره بینی و مهدی رضائی در ، آقای جعفرابراهیمی

دکتر امینی رئیس اتاق راهی هتل محل اقامت از پیش تعیین 

هتل برای شرک در  هیات پس از استقرار در شده شدند.

محل برگزاری  راهی مراسم ناهار برگزار از سوی اتاق شیراز

  این مراسم شد.  مراسمو شرکت در

تبادل نظربا سایر  آشنائی  و و هیات پس از صرف ناهار

 بازدید از المللی استان فارس وبین مدعوین عازم نمایشگاه

این  در غرفه های  صنایع کوچک و متوسط جنوب کشور شد.

روز از ساعت  0آبان ماه به مدت  50تا  08نمایشگاه که از 
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ازی، سهای صنایع فلزی و ماشینهای بسیاری در زمینهپذیرای بازدیدکنندگان بود، شرکت 50تا  00

قطعات خودرو، نیرو محرکه و تجهیزات حمل و نقل، پالستیک و الستیک، چوب، مبلمان تولید صنایع 

و مصنوعات چوبی، نساجی، پوشاک، چرم، کیف و کفش، برق، الکترونیک، مخابرات و کانی 

  صنایع غذائی شرکت داشتند. زی و ساختمانی  وغیرفل

 بازدیداز شرکت واژه ماشین زاگرس     غرفه شرکت طراحان صنعت تیرازیس                   

مله غرفه های "کاوش صنعت تیرازیس" طراحان صنعت تیرازیس، غرفه جهیات از چندین غرفه از 

مجتمع ، ""شرکت "زعفران حاتم پارس ،زغفرانولید و صادر کننده چای با ت شرکت "پارس زنبق"

تولید کننده خوراک  ، شرکت هورامانماشین های تزریق پالستیک سوله استیل"، "شرکت پوالد"،

ایران و... بازدید و بامسئوالن  در ، شرکت واژه ماشین زاگرس اولین شرکت تولید کننده اولین لودردام

 مربوط به تبادل نظر نشست .

و  "حمام وکیل"، "بازار شیراز " مسجد وکیل"،" آنچه عنوان شد در اوقات فراغت ازر هیات افزون ب

حافظیه نیز بازدید کرد. سپس ظهر روز جمعه با قدردانی و سپاس از همکاری همکاران اتاق شیراز 

 به تهران بازگشت. 
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 اطالعیه
 تغییرات خدمات کنسولی

شود و هیچ نهاد کنسولی سفارت انجام میخدمات کنسولی صرفاً و منحصراً توسط بخش 
خصوصی اعم از شرکت ها، افراد و یا نهادهایی که با عناوین و ادعاهای مختلف اقدام به گرفتن 
کدرهگیری یا ارایه سایر خدمات می نمایند، ارتباطی با سفارت و بخش کنسولی ندارند و مسئولیت 

 .آن با خود مراجعه کننده است
ایه تسهیالت بهتر و سریعتر به هموطنان گرامی مطالب زیر را به اطالع می احتراماً با هدف ار

رساند؛ از هموطنان گرامی تقاضا داریم جهت کسب اطالع از نحوه ی ارائه خدمات کنسولی و 
مراجعه و پس  https://uk.mfa.gov.ir مدارک مورد نیاز به بخش کنسولی سایت سفارت به آدرس

و   https://mikhak.mfa.gov.ir رک و اخذ کد رهگیری از سامانه میخکاطمینان از کامل بودن مدا
فقط در وقت مقرر به بخش  https://appointment.mfa.gov.ir اخذ نوبت از سامانه نوبت گیری
 .کنسولی سفارت مراجعه فرمایند

خواهشمند است هنگام مراجعه به بخش کنسولی از کامل بودن مدارک اطمینان حاصل نموده و 
فرمهای مربوطه را تکمیل نمائید تا در وقت شما و سایر هموطنان عزیز صرفه جویی گردد. چنانچه 
سوالی دارند به علت اینکه کارکنان کنسولگری در طول روز مشغول انجام امور اداری سایر هم 

نیاز میهنان عزیز هستند حتما از طریق ایمیلهای زیر سواالت خود را مطرح فرمایند و چنانچه حتما 
است که تماس تلفنی بر قرار نمایند؛ شماره تلفن خود را در ایمیل ذکر فرمایند تا همکاران ما با 

 .شما تماس برقرار نمایند
 

 امور روادید
lon.visa@mfa.gov.ir 

 امور دانشجویی
on.student@mfa.gov.irl 

 امور گذرنامه
lon.passport@mfa.gov.ir 

 امور وکالتنامه
lon.vekalat@mfa.gov.ir 

 امور سجالت: شناسنامه، ازدواج، طالق، تولد، فوت و غیره
lon.sejelat@mfa.gov.ir 

چنانچه در هر صورت نیاز به تماس تلفنی وجود دارد؛ خواهشمند است صرفا در موارد بسیار  -
 11005115520111بعداز ظهر غیر از روزهای تعطیل با شماره تلفن  0لغایت  5ضروری از ساعت 

 .تماس حاصل نمایند 501داخلی 
 
م به تأکید است که خدمات کنسولی صرفاً و منحصراً توسط بخش کنسولی سفارت انجام الز -

شود و هیچ نهاد خصوصی اعم از شرکت ها، افراد و یا نهادهایی که با عناوین و ادعاهای می
مختلف اقدام به گرفتن کدرهگیری یا ارایه سایر خدمات می نمایند، ارتباطی با سفارت و بخش 

 .و مسئولیت آن با خود مراجعه کننده استکنسولی ندارند 

mailto:lon.visa@mfa.gov.ir
mailto:lon.student@mfa.gov.ir
mailto:lon.passport@mfa.gov.ir
mailto:lon.vekalat@mfa.gov.ir
mailto:lon.sejelat@mfa.gov.ir
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شود که جهت انجام امور کنسولی، صرفا تعرفه مصوب دولت در بخش کنسولی سفارت تاکید می -

 .گردد و هر گونه وجه اضافی توسط هر فرد و نهادی مرتبط با بخش کنسولی نیستدریافت می
 
 :پیشنهادات را به ایمیل زیر ارسال فرماییدلطفا جهت بهبود امور و خدمات بهتر، صرفا انتقادات و  -

 
 ارسال پیام به بخش کنسولی

    iranconsulate.lon@mfa.gov.ir لندن -خش کنسولی سفارت جمهوری اسالمی ایران ب 

 

 اخبارکوتاه اقتصادی ایران:

 

 سر احیای برجام به توافق خواهند رسید؟آیا دولت رئیسی و دولت بایدن بر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تصونگار و تحلیلگربی بی سی شهیر شهید ثالث روزنامهه نقل از نوشته ب                 
 KHAMENEI,IRیر،

که مذاکرات برای احیای برجام  ها حاکی استگزارش باالخره پس از تعلل چند ماهۀ حکومت  ایران،
 51و نماینده اتحادیه اروپا از یکسو، و نمایندگان دولت ایران از سوی دیگر،  0+0بین کشورهای 

 د.شنوامبر )هشتم آذر ماه( در وین آغاز خواهد 
عبارتند از  0+0چنانکه پیداست، آمریکا در این مذاکرات شرکت مستقیم نخواهد کرد. کشورهای  

چهار کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، یعنی بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه به 
 اضافه آلمان.

mailto:iranconsulate.lon@mfa.gov.ir
https://www.bbc.com/persian/iran-59157878
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 کنندگان که بگذریم،از حرکت تبلیغاتی حکومت ایران برای مخالفت با شرکت آمریکا در جمع مذاکره
درگیری اصلی هم بین حکومت بدیهی است که طرف اصلی ماجرا برای احیای برجام آمریکاست و 

ایران و دولت آمریکاست. در شش دور مذاکرات قبلی نیز با آنکه نمایندگان آمریکا در محل مذاکرات 
حضور نداشتند، اما نمایندگان سه کشور اروپائی و نماینده اتحادیه اروپا بین گرند هتل وین، محل 

فاصله نزدیکی در آنجا مستقر بود، برای  برگزاری مذاکرات، و هتل ایمپریال که هیئت آمریکائی به
 وآمد بودند.زنی بین حکومت ایران و آمریکا در رفتوساطت در فرآیند چانه

اما چرا دولت جدید ایران که عنوان "دولت انقالبی" را با خود دارد و با دو مرکز اصلی قدرت در کشور، 
هنگی کامل" است، نسبت به آغاز ای و سپاه پاسداران در "هماهللا علی خامنهیعنی شخص آیت

ای در وین تعلل و امروز و فردا کرد؟ واقعیت این است که دو مرکز قدرت دور هفتم مذاکرات هسته
های آنان که هر سه قوه و همه نهادهای کلیدی را در دست دارند با یاد شده و حامیان سیاست

 چند مشکل روبرو هستند.

 مشکالت:
ای به رهبری کننده هستهبرجام و عملکرد دولت حسن روحانی در رابطه با آن و تیم مذاکره          

خارجه(، از ابتدای امر آماج انتقادات تند جناحی قرار گرفت که اینک محمد جواد ظریف )وزیر وقت 
زمینه ای های قدرت را در دست دارد. به خصوص بعد از خروج آمریکا از برجام آقای خامنههمه اهرم

اندرکاران برجام در دولت خود و تشدید حمالت لفظی به دستکار حامیرا برای جناح محافظه
: "مذاکرات برجام اشتباه بود. در موضوع مذاکرات گفت روحانی فراهم نمود. وی طی یک سخنرانی

شده هم عبور رار آقایان اجازه تجربه را دادم که البته از خطوط قرمز معین بنده اشتباه کردم و به اص
 کردند".

با وجود این سابقه، درک این حقیقت چندان مشکل نیست که موضوع مذاکره برای بازگشت به 
ای و تبلیغاتی جناح مربوطه را سخت ای و دستگاه رسانههللا خامنهبرجام، جناح تندرو به رهبری آیت

تواند به توافقی بازگردد که شش سال شدیدترین نگنا قرار داده است. این جناح چطور میدر ت
ای هللا خامنهانتقادات را بر آن وارد کرده، معماران آنرا به وادادگی و خیانت متهم کرده و شخص آیت

 قبول آن را یک اشتباه توصیف کرده است؟
د توانسناریوئی است که جناح تندرو حاکم می تازه، بازگشت به برجام به شکل اولیه آن بهترین

 انتظار آن را داشته باشد.
اند که دونالد ترامپ، پس از خروج از برجام گزارش کرده هم در غرب منابع متعددی هم در ایران و

نمود. دولت جو بایدن پذیرفته است  و بارها اعالم نموده که حاضر تحریم جدید برقرار  0111بیش از 
هائی را که ناقض برجام است، بردارد. آخرین اطالعاتی که در این خصوص در دست است تحریم

روزهای دولت دوازدهم گفت  رئیس دفتر روحانی است که در واپسین سخنان محمود واعظی است
تحریم جدید دوران ترامپ را بردارد. معنای این حرف آن است که تا پایان  0101که آمریکا حاضر شده 

تحریم دوران ترامپ که تحت عنوان  011دور ششم مذاکرات موضع آمریکا این بوده که بیش از 
ه و برنامه موشکی حکومت در منطقهای شبه نظامیتروریسم، نقض حقوق بشر، حمایت از گروه

  ایران برقرار شده بوده بجای خود باقی خواهد ماند.
در خصوص شرط اول، تحریم هائی که تحت عنوان مبارزه با تروریسم با ارجاع به قوانین کنگره )مانند 

و حقوق بشر ( 00101و یا تحریم های تسلیحاتی )مانند دستور اجرائی ( 00550دستور اجرائی 
اعمال شده "عمال" حذفشان منجر به درگیری دولت بایدن با بخشی ( 00810ر اجرائی )مانند دستو

https://www.bbc.com/persian/iran-45167008
https://www.bbc.com/persian/iran-45167008
https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-56716472
https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-56716472
https://www.bbc.com/persian/iran-57580954
https://www.bbc.com/persian/iran-57580954
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خواهان در کنگره خواهد شد، به خصوص که با خروج پرهیاهو و ها و تمام جمهوریاز دموکرات
 قرار ندارد. ناگهانی از افغانستان دولت بایدن در موقعیت چندان محکمی

خروج از برجام، دولت بایدن قادر به دادن تضمین نیست. چرا که در ارتباط با شرط دوم، تضمین عدم 
جویانه حکومت ایران پس از گرفتن چنین تضمینی، های ستیزهاز دید هر دولتی در آمریکا فعالیت

بینی نشده است. در واقع، تنها سالح آمریکا )از مقوله جنگ که صرف نظر کنیم( برای مقابله پیش
کند خصم آمریکاست و به دنبال نابودی کشوری به نام اسرائیل است می با حکومتی که علنا اعالم

های نفتی و بانک تواند تحریماعمال تحریم است. ثانیا، این اختیار که هر رئیس جمهور آمریکا می
 National Defenseاست ) 5105مرکزی را به حال تعلیق در آورد قانون مصوب کنگره در سال 

Authorization Act - Section 050C .)تواند این آقای بایدن قدرت لغو چنین قانونی را ندارد و نمی
 اختیار را از روسای جمهور بعدی آمریکا سلب کند.

های اروپائی هم قادر به دادن چنان تضمینی به حکومت ایران نیستند. در زمان آقای ترامپ، دولت
های آمریکا تالش کردند تا حدی از فشار تحریمتروئیکای اروپائی با به راه انداختن مکانیزم اینستکس 

های آمریکا همکاری های اروپائی و نه حتی روسیه و چین برای مقابله با تحریمبکاهند اما نه شرکت
ای به علت عدم آشنائی هللا خامنهنکردند و طرح به شکست انجامید. حکومت ایران و شخص آیت

ت در غرب، تصورشان بر این است که در غرب نیز با نحوه عملکرد سازوکارهای سیاست و تجار
تواند به بخش خصوصی دستور دهد که حکومت فعال مایشاء است و می مانند جمهوری اسالمی،

 با ایران داد و ستد کند.
های های آمریکا مجبور به پرداخت جریمههای اروپائی که برای دور زدن تحریمها و شرکتبانک

های ها را در برابر مجازاتتوانند آنهایشان نمیدانند که دولتاند میصدها میلیون دالری شده
های آمریکا، حاضر به کار کردن با ایران ود تحریممحافظت کنند و لذا با وج قوه قضائیه آمریکا دولت و

های اروپائی هم در این زمینه، که در صورت خروج آمریکا از نخواهند بود. از این رو تضمین دولت
برجام، روابط اقتصادی و تجاری خود را با ایران قطع نخواهند کرد چیزی جز یک تضمین غیرعملی و 

 بر روی کاغذ نخواهد بود.
اش و هم مسئولین رده باالی شرط سوم، هم شخص جو بایدن از دوران مبارزات انتخاباتیدر مورد 

ها از احیای برجام باز کردن باب مذاکره برای رسیدن به یک توافق اند که هدف آنآمریکا بارها گفته
 تثباهای "بیای و نیز توافق بر سر مسئله موشکی ایران و فعالیتتر" هستهتر و قوی"طوالنی

 ای حکومت ایران است.کننده" منطقه
، سپاه پاسداران دقیقا یکی از دالیل توقف مذاکرات وین را اصرار مورد بحث قرار گرفت ترچنانکه پیش

در متن توافق جدید عنوان نموده  های آینده"آمریکا بر تعهد حکومت ایران و گنجاندن عبارت "همکاری
ای و سپاه همگام است. لذا شرط سوم و یا هدف سوم تیم مذاکره کننده جدید که با آقای خامنه

است حذف هرگونه شرط از سوی آمریکا برای انجام مذاکرات بعدی است که به مسائل 
 شود.ای مربوط میغیرهسته

ای کننده ارشد را در تیم جدید هستهنقش مذاکرهقابل ذکر است که علی باقری کنی که قرار است 
 0011بر عهده بگیرد همواره از منتقدین جدی برجام و مذاکره با آمریکا بوده است. وی در مهرماه 

با  نیز به تکذیب یکی از ادعاهای اصلی حامیان برجام در دولت روحانی پرداخت و در گفت وگویی
من  : "به نظر من برجام تصمیم نظام نبود. اگر منظور از نظام رهبری است، به نظردیدارنیوز گفت

حضرت آقا در طول دوره مذاکرات که از روی کارآمدن دولت یازدهم تا زمانی که توافق حاصل شد 
، یک سری خطوط قرمز تعیین کردند. بسیاری از اینها رعایت نشد. آقا فرمودند 10تیر سال  50یعنی 

ی رصورتنشینی کنید، دای حتی یک قدم هم نباید عقباز حقوق ملت ایران و به ویژه حقوق هسته

https://www.justice.gov/opa/pr/standard-chartered-bank-admits-illegally-processing-transactions-violation-iranian-sanctions
https://www.justice.gov/opa/pr/standard-chartered-bank-admits-illegally-processing-transactions-violation-iranian-sanctions
https://www.bbc.com/persian/iran-features-57878165
https://www.bbc.com/persian/iran-features-57878165
https://www.didarnews.ir/fa/news/10701/%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C
https://www.didarnews.ir/fa/news/10701/%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C
https://www.didarnews.ir/fa/news/10701/%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C
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ای ملت ایران در برجام ضایع شده است... . ممکن است بیشتر هم مورد حق هسته 011که 
  مورد است. بعضی از آنها ابدی است، یعنی بدون سقف زمانی است". 011باشد، حداقل 

 استراتژی حکومت ایران برای رسیدن به اهداف فوق چیست؟
فشار بر آمریکا به منظور رسیدن به اهداف فوق، استراتژی کنونی حکومت ایران جهت اعمال        

ای و تشدید واهمه در دولت آمریکا نسبت به احتمال دستیابی جمهوری توسعه برنامه هسته
آمده است که "هدف  آبان 1درمقاله  و هم هم در گذشته ای است.به سالح هسته اسالمی

]حکومت[ ایران از ]تعلل در بازگشت به مذاکرات و[ دیپلماسی صبورانه در سه ماه اخیر، متقاعد 
های اصلی برجام" برای تن دادن به شرایط ایران بوده است. با این هدف و این دیدگاه شدن طرف

 شود.است که تیم جدید هسته ای راهی مذاکرات وین می
با وجود پیش زمینه ای که در هر دو سوی حصار، هم در ایران و هم در آمریکا وجود دارد، احتمال 

ون افز. اما باید دید آیا حکومت ایران تحت فشار اقتصادی روزعدم دستیابی به یک توافق وجود دارد
های مجلس و گزارش تا حدی که گزارش منتسب به سازمان برنامه و بودجه، گزارش مرکز پژوهش

، و دولت آمریکا برای اندتایید کرده بدهی دولت و احتمال ورشکستگی آن را 11تفریغ بودجه سال 
تر شدن وضعیت تا حد سوق داده شدن به سمت یک برخورد نظامی، حاضرند از اجتناب از وخیم

 شان در داخل آسیب ببیند؟مواضع خود عدول کنند حتی اگر موقعیت سیاسی
 
 

 در گفتگوی وزرای خارجه ایران و انگلیس مطرح شد؛

 بدهی قدیمی انگلیس به ایران هرچه سریعتر پرداخت شود  امیرعبداللهیان:

وزیر امور خارجه در گفتگوی تلفنی با وزیر  
بدهی امور خارجه انگلیس بر بازپرداخت 

قدیمی تصریح و بر لزوم اقدام فوری لندن 
تر این جهت بازپرداخت هرچه سریع

 .بدهی تأکید کرد

، حسین خبرگزاری مهر به گزارش
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان 

 وزیر امور« لیز تراس»به صورت تلفنی با 
در این گفتگوی  .کردخارجه انگلیس گفتگو 

ر د« لیز تراس»تلفنی، امیرعبداللهیان و 
خصوص مسائل دوجانبه، گفتگوهای وین 

ای به بحث و و برخی موضوعات منطقه
وزیر امور خارجه کشورمان در این مکالمه تلفنی، یادآور شد که بخش اعظم  .تبادل نظر پرداختند

اند و ارتقای حجم تجارت و تسهیل مراودات نشدهتوافقات تجاری میان دو کشور پس از برجام اجرایی 
 .مالی میان دو کشور نیازمند افزایش تحرک و اقدامات لندن است

https://www.bbc.com/persian/iran-features-57878165
https://www.bbc.com/persian/iran-features-57878165
http://ssweekly.ir/%d8%a8%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b3%d9%84-%d9%88-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%b0%d8%a7%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa/
https://tejaratnews.com/%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
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امیرعبداللهیان همچنین با یادآوری بدهی قدیمی انگلستان به ایران، بازپرداخت این بدهی را حق 
 .تر این بدهی تأکید کردملت ایران خوانده و بر لزوم اقدام فوری لندن جهت بازپرداخت هرچه سریع

 هزار تومان عبور کرد ۸۲بهای دالر بار دیگر از کانال 

به گزارش خبرگزاری دویجه وله فارسی، بهای دالر در بازار ارز ایران بار دیگر سیری صعودی یافته 

هزار تومان نزدیک شده است. احتمال افزایش بیشتر بهای دالر  01است. بهای دالر مجددا به مرز 

 .منتفی نیست. تالش دولت رئیسی برای مهار بهای ارز و تورم بی نتیجه بوده است

 00آبان ) 51بازار ارز ایران بار دیگر شاهد نوسانات شدید است. بهای هر دالر آمریکا روز پنجشنبه 
 .هزار تومان گذشت 58نوامبر( بار دیگر از مرز 

سایت "همشهری آنالین" از افزایش مجدد بهای دالر و یورو در بازار ارز ایران خبر داده است. بهای 

بهای ارزها در بازار ایران طی روزهای گذشته  .تومان رسیده است 011هزار و  58دالر در بازار آزاد به 

شود و کاالها در بازار داخلی میروندی صعودی داشته است. همین موضوع باعث افزایش بهای 

 .بردبه تورم بیشتر راه می

ها در تهران خبر داده های خرید در برابر برخی از صرافیسایت "تجارت نیوز" از شکل گرفتن صف

 .کنندرز کسب درآمد میاست. بسیاری از مردم با مشارکت در خرید و فروش ا

تواند ظرف تجارت نیوز در گزارش خود نوشته است که خرید و فروش دو هزار دالر در بازار ارز می

 .مدت کوتاهی بیش از یک میلیون تومان سود ایجاد کند

بینی مردم نسبت به کسب توافق در مذاکرات بسیاری از کارشناسان بر این باورند که کاهش خوش

شان برای تبدیل دارایی خود به دالر موثر بوده ها به بازارهای ارز و تالشدر رجوع آن ای وین،هسته
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بینی مردم ای در وین به خوشهای فروردین تا پایان خرداد، ادامه مذاکرات هستهدر ماه .است

 .ها در سایه کسب توافق دامن زده بودنسبت به لغو تحریم

ای، بهای دالر از ماه یسی و ایجاد وقفه در مذاکرات هستهپس از شروع دوره زمامداری ابراهیم رئ

 .شهریور مجددا افزایش یافت

های منتشر شده از وضعیت بازار ارز در ایران حکایت از آن دارد که بهای ارز در ماه آبان مجددا گزارش

 .روندی صعودی یافته و احتمال افزایش بیشتر نرخ برابری دالر در برابر تومان منتفی نیست

باید یادآور شد که دولت رئیسی در ماه شهریور خواستار کنترل بهای ارز شده بود و از عزم خود 

 .برای مقابله با گرانی کاالها در بازار داخلی ایران سخن گفته بود

ریزی استان این در حالی است که بر اساس گزارش جدیدی که از سوی سازمان مدیریت و برنامه

درصد رسیده  00تورم ساالنه در این استان در پایان مهرماه سال جاری به تهران منتشر شده، نرخ 

 .است. میانگین نرخ تورم در کل ایران حتی بیش از نرخ تورم در استان تهران اعالم شده است

 

 رودتجمع کشاورزان اصفهان در بستر خشک زاینده

 

  5150نوامبر 05 - 0011آبان  50

رود از مردم اصفهان در بستر خشک رودخانه زاینده شماری دهدتصاویر منتشر شده نشان می
 دهند: برابری، عدالت، این است درخواست ملت.اند و شعار میتجمع کرده
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 هایآبی تمام هفته گذشته ادامه داشته و امروز در شبکهتجمع کشاورزان اصفهان در اعتراض به بی
 اند.کنندگان پیوستههم به تجمعاجتماعی گزارش شده که شمار دیگری از مردم اصفهان 

رود که چشمه دهد کشاورزان در بستر خشک رودخانه زایندهتصاویری که منتشر شده نشان می
 اند.اند و صدها نفر در اطراف آنها تجمع کردهحیاتی این استان است، چادر زده

و دیگران او را  آبی استدهد که محور بیشتر شعارهایش مربوط به کمفردی با بلندگو شعار می
 کنند.همراهی می
 توضیح ویدئو،

 اند؟بحران آب؛ کشاورزان اصفهان چرا معترض
 وزیر نیرو امروز به اصفهان سفر کرده است و این تجمع همزمان با این سفر است.

او در جمع کشاورزان معترض در شرق اصفهان گفته است: من برای احقاق حق تمامی کشاورزان 
رئیس جمهور از من خواسته تا به اصفهان سفر کنم و مسائل شرق اصفهان را به  ام؛ زیراایستاده

صورت دقیق بررسی کنیم. امروز بعد از ظهر جلسه مهمی با حضور نمایندگان شما کشاورزان برگزار 
 خواهد شد.

دهند: در مرکز استان اصفهان صدا و سیمای استان تصاویری نشان داده که در آن مردم شعار می
 گردیم به خونه.آب نیاد به رودخونه، برنمیتا 

د رودادند: زایندهشوند مقابل پل خواجو شعار میای دیگر هم که در بین آنان زنان زیادی دیده میعده
 رو پس بدید، به اصفهان نفس بدید.

های گذشته خبرساز شده است. کشاورزان اصفهان اعتقاد اعتراض کشاورزان اصفهان بارها در سال
 شود.است به شهرهای دیگر برده میرود که حق آنهند آب زایندهدار

 ؟اعتراض به چیست
کشاورزان خواهان تامین حقابه کشت پاییزه خود مخصوصا برای کشت                                  

ر شود، باید سهم دیگاند: "اگر حقابه ما در شرایط فعلی داده نمیگندم هستند. آنها به ایسنا گفته
 ها از این رودخانه کاسته شود."بخش

اصفهان در کنار کشاورزی، قطب صنعتی مهمی در ایران است و کشاورزان گالیه دارند که "صرف 
شدن آب در صنایعی نظیر کاشی و فوالد که باید در کنار دریا ساخته شوند و نه در استانی که 

 ت."کیلومترها از دریا فاصله دارد، تبعیض علیه کشاورزان اس
رود با دولت نزاع دارند، نهم هاست بر سر آب زایندهحدود پنج هزار نفر از کشاروزان اصفهان که سال

شان خطاب به دولت ابراهیم رئیسی گفتند "باید میزان آب مهرماه امسال تجمع کردند و در بیانیه
 أمین شود."های مختلف از جمله صنعت کاهش یابد تا آب برای کشت پاییزه گندم تمصرفی بخش

 
رود برای مردم غیرکشاورز اصفهان هم که این رودخانه را بخشی از هویت شهر خود خشکی زاینده

کنند و از خشکی آن گالیه دانند، دردناک است و هر سال با جاری شدن آب در آن شادمانی میمی
 دارند.

آبی دهه گذشته کمبحران خشکسالی اما مختص اصفهان نیست و کشاورزان در سراسر کشور از 
ها مانند تجمعات مردم خوزستان در این زمینه به اند و بعضی از اعتراضدر ایران آسیب جدی دیده

 .بحران امنیتی برای دولت ایران تبدیل شده است
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 اخبارکوتاه اقتصادی جهان

 

 

 

 کارشناس آمریکایی:
 کندهای ایران را برآورده تواند خواستههیچ دولتی در آمریکا نمی

داند. می 11-11رئیس بخش ایران شورای آتالنتیک آمریکا شانس موفقیت مذاکرات احیای برجام را 

 تواند آن رابینانه است و هیچ دولتی در آمریکا نمیهای ایران غیرواقعکند که خواستهاو تأکید می

     .به ایران ارائه دهد

 

 وگو با خبرگزاری ایلنا نسبت بهآمریکا در گفت باربارا اسالوین، رئیس بخش ایران شورای آتالنتیک

های جهانی آغاز خواهد شد، چندان ای که به زودی در وین میان ایران و قدرتمذاکرات هسته

 .بین نیستخوش

ها بسیار کم های سخت ایران، انتظارات من در مورد این نشستبا توجه به لفاظی»گوید: او می

د از اقدامات دولت قبلی ایاالت متحده شکایت کند، اما بدون تمایل است. در حالی که ایران حق دار

ها دست نخواهد یافت. جلسه اول به مصالحه در مورد اهداف حداکثری خود، به کاهش تحریم

مذاکرات وین احتماال نتیجه زیاد ملموسی نخواهد داشت و امیدواریم که در آینده، ایران با مذاکرات 

 .«وگوهای مستقیم با هیئت آمریکایی باشد، موافقت کندر و مستلزم گفتتبینانهبیشتر که واقع

 : نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم اعمال شده اند هایی که به خاطرتحریم

گر ارشد شورای آتالنتیک نگاری مشهور در آمریکا و تحلیلخانم اسالوین که روزنامه              

 11-11وگو با ایلنا، شانس بازگشت ایران و آمریکا به برجام را در بهترین حالت است، در این گفت

د هستنکنندگان ایرانی خواستار امتیازاتی مذاکره» افزاید: داند و در مورد موانع احیای برجام میمی

 پوشیتواند ارائه دهد. برجام یک توافق سیاسی بود که شامل چشمکه هیچ دولت آمریکایی نمی
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ای خود های هستهشد، مشروط بر اینکه ایران فعالیتها علیه ایران میکاخ سفید از برخی تحریم

آینده دیگر از  تواند قول دهد که دولترا محدود کند و اجازه نظارت سرزده را بدهد. دولت بایدن نمی

این توافق کنار نخواهد رفت، فقط همانطور که راب مالی در این باره گفت، این دولت دوباره به دالیل 

 «.دروغین این توافق را ترک نخواهد کرد

ای مانند نقض حقوق های غیرهستهها علیه ایران به دلیل فعالیتبه اعتقاد اسالوین، برخی تحریم

 .شوند و باقی خواهند ماندمشمول برجام نمی بشر و حمایت از تروریسم

 :بینانه ایرانسه شرط غیرواقع

سعید خطیب زاده، سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی چند روز پیش سه            

 شرط برای بازگشت آمریکا به برجام را اعالم کرد:

 آمریکا باید مقصر بودن خود در ترک برجام را بپذیرد، -

 ها باید یکجا و مؤثر لغو شوند وتحریم -

 .آمریکا تضمین دهد که هیچ دولت دیگری خروج از برجام را تکرار نکند -

و کارشناس مسائل آمریکا در  عضو هیات علمی "دانشگاه شهید بهشتی" حیدرعلی مسعودی،

رط اول را دولت گوید، شگانه ایران دارد. او میوگو با تابناک نظر مشابهی در مورد شروط سهگفت

بایدن پیشاپیش به آن اذعان کرده است و ترک برجام از سوی دولت دونالد ترامپ را خطا دانسته 

 .است

همه بحث مذاکرات »هاست؟ پرسد، بحث بر سر کدام تحریممسعودی در مورد شرط دوم می

ها قابل تحریم ها قابل لغو هستند و کداماحیای برجام و شش دور مذاکره این بود که کدام تحریم

ای یکجا برداشته های هستهلغو نیستند. اگر منظور ایران از اعالم این موضع، این است که تحریم

هایی که مطابق با برجام برداشته شده مجددا شود در این باره بحث کرد؛ یعنی تحریمشود، می

دبیات هم ادبیات های در تناقض با برجام. پس این اشود تحریمبرداشته شود؛ یعنی عمال می

 «نامفهومی است

ها نیز همچون گذشته مسئله ایران حل نخواهد شد، زیرا در حالی که افزاید که با لغو تحریماو می

ایران مقررات گروه ویژه اقدام مالی در مورد پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را امضا نکرده، 

 .مکاری کنندها با ایران هها و بانکبعید است که شرکت

داند و بینانه میرا نیز غیرواقع شرط سوم جمهوری اسالمی این کارشناس ایرانی مسائل آمریکا

های آینده این کشور بدهد؛ عالوه بر تواند تضمینی برای دولتگوید که دولت کنونی آمریکا نمیمی

 .این در هیچ کشوری چنین تضمینی وجود ندارد
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م کرد که رابرت مالی، فرستاده ویژه ایاالت متحده در امور ایران از سایت وزارت خارجه آمریکا اعال

آبان( به کشورهای امارات متحده عربی، اسرائیل، عربستان سعودی  51تا  51نوامبر ) 51تا  00روز 

 .و بحرین سفر می کند

ای" اعالم هدف از این سفر "مشورت با متحدان آمریکا و مشارکت در یک سری تعامالت منطقه

های او ]مالی[ رویکردهای ما را در باره نگرانی از فعالیت»شده است. در این بیانیه آمده است: 

شود با ثبات کننده ایران در منطقه و دور هفتم مذاکرات بازگشت به برجام که به زودی آغاز میبی

 «متحدان ما هماهنگ خواهد کرد

که  داندگوید، بایدن میهمکاری دارد به ایلنا میباربارا اسالوین که با روزنامه واشنگتن پست نیز 

در طرف ایاالت متحده، عزم برای بازگشت به برجام »راهی جز دیپلماسی در مورد ایران ندارد: 

داند که هیچ وجود دارد. در صورتی که ایران هم مجدداً به پایبندی خود ادامه دهد، دولت بایدن می

تواند منجر به کنترل ها مینها دیپلماسی و رفع تحریمقابل قبولی وجود ندارد و ت "B "طرح

 «.ای ایران شود و تنها راه برای حل موضوع ایران، دیپلماسی استهای هستهفعالیت

     

 بایدن:     

 امکان کاهش خرید نفت از ایران در جهان فراهم شده است

 بازارهای جهانی امکان کاهشبه باور جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا عرضه کافی نفت در 

ترین خریدار نفت از چشمگیر خرید نفت از ایران را فراهم کرده است. به گزارش رویترز چین بزرگ

  .های اخیر بوده استایران در ماه

 
 جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا

آبان( در یادداشتی به وزارت امور خارجه  50نوامبر ) 05جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه 

شود و از این رو ایاالت متحده تصریح کرد، نفت به میزان کافی در بازارهای جهانی عرضه می

 .توانند میزان خرید نفت از ایران را کاهش دهندکشورهای خریدار می

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-59808759
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-59808759
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-59808759
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-59808759
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-59808759
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 د، میزان عرضه نفتبه گزارش خبرگزاری رویترز کاخ سفید وظیفه دارد، هر شش ماه یکبار تأیید کن

در دوران دولت  5105هایی را که از سال ی جهانی به میزانی کافی است که بتوان تحریمدر بازارها

 .اوباما علیه جمهوری اسالمی وضع و اعمال شده، حفظ کرد

بنا بر »جو بایدن در یادداشت خود به وزارت خارجه ایاالت متحده همچنین تأکید کرده است: 

کننده به غیر از ایران به میزان های نفتی از کشورهای تولیدین، نفت و فرآوردههای پیشتصمیم

شود تا امکان کاهش چشمگیر خرید نفت و محصوالت نفتی کافی به بازارهای جهانی عرضه می

 «.از ایران توسط مؤسسات مالی فراهم گردد

ر در آستانه کنفرانسی گزارش در مورد یاداشت رئیس جمهوری آمریکا به وزارت خارجه این کشو

آبان( به شکل ویدیویی میان جو بایدن و  50نوامبر /  01منتشر شده که قرار است دوشنبه آینده )

 .همتای چینی او، شی جین پینگ انجام گیرد

شود و در سه ماه گذشته روزی ترین خریدار نفت ایران محسوب میبنا بر گزارش رویترز چین بزرگ

 .هزار بشکه نفت از جمهوری اسالمی خریداری کرده است 111

های ایاالت متحده علیه جمهوری اسالمی چین خرید نفت از ایران در سال جاری را علیرغم تحریم

 .ادامه داده است

ها به اقتصاد و های ناقض این تحریمتواند دسترسی شرکتها میآمریکا در صورت اعمال تحریم

 .ت متحده را قطع کندبازارهای مالی ایاال

این حالی است که به نوشته رویترز دولت بایدن در آستانه برگزاری دور تازه مذاکرات احیای برجام 

های چینی های نفتی علیه شرکتشود، از اعمال تحریمدر وین که دور هفتم محسوب می

 .کندخودداری می

های ود از شرکت "تانکرترکرز" و دیگر شرکتتازگی با تکیه بر اطالعات و آمار موجخبرگزاری رویترز به

بازرگانی گزارشی در باره معامالت نفتی میان ایران و چین منتشر کرده بود. "تانکرترکرز" تردد 

 .کندها را رصد مینفتکش

به نوشته رویترز نفت خام صادراتی جمهوری اسالمی به چین با تخفیفی ویژه در اختیار مشتریان 

های ثانوی های مربوط به تحریمرد و عمال از مخاطرات مالی نشای از مجازاتگیآن کشور قرار می

 .کاهدآمریکا می

های این معامالت نفتی از سوی دیگر این شرایط را فراهم آورده که اقتصاد ایران بتواند در برابر تحریم

 .گسترده آمریکا داوم بیاورد

مالی جمهوری اسالمی از فروش نفت خام خود به رویترز به نقل از سایت "تانکرترکرز" میزان درآمد 

 .کندمیلیون دالر در ماه برآورد می 011چین را یک میلیارد و 
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 شد ۸۲۸۲سرمربی تیم ملی فوتبال ایران نامزد بهترین مربی سال 

ال المللی تاریخ و آمار فوتبدراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از سوی فدراسیون بین

سرمربی نامزد  51به عنوان یکی از نامزدهای بهترین مربی سال فوتبال جهان معرفی شد. امسال 

     .اندعنوان بهترین مربی سال شده

فدراسیون بین المللی تاریخ و 

سال در آستانه آمار فوتبال هر 

سال نو میالدی، اسامی 

های" سال فوتبال را "برترین

فهرست  اعالم می کند. در

امسال نام دراگان اسکوچیچ 

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران 

به عنوان یکی از نامزدهای 

بهترین مربی سال فوتبال 

 .خوردجهان به چشم می

دراگان اسکوچیچ که در تیم 

برد و یک تساوی  01بازی تیم ملی به  00ود به ثبت رسانده، توانست در ملی ایران آمار خوبی از خ

دست پیدا کند. این نتایج درخشان باعث شد تا سایت فدارسیون جهانی فوتبال تاریخ و آمار او را 

 .معرفی کند 5150نامزد بهترین سرمربی فوتبال در سال  51به عنوان یکی از 

اب های ملی انتخلی فرانسه به عنوان بهترین مربی تیمسال گذشته دیدیه دشان، سرمربی تیم م

 .شده بود

نامزد بهترین مربی سال است. در این فهرست اسامی مربیانی چون  51فهرست امسال شامل 

روبرتو مانچینی، سرمربی ایتالیا، فرانک دی بوئر سرمربی هلند، دیدیه دشان سرمربی فرانسه و 

 .شودیده میگیت سرمربی انگلستان هم دگرث ساوت

چهار روز پیش نیز اسامی برترین گلزنان سال معرفی شده بود که در این فهرست مهدی طارمی 

 .گل در بین بازیکنان آسیایی در رده دوم قرار گرفت 01با به ثمر رساندن 

گل زده در صدر مهاجمان آسیایی در سال  00علی مبخوت، مهاجم الجزیره و تیم ملی امارات با 

گل زده در رده  51کند با قرار دارد و کیوگو فوروهاشی ژاپنی که در سلتیک گالسکو بازی می 5150

 .سوم این جدول است
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 از سوی اولیانوف مطرح شد؛

 نخستین واکنش روسیه به سفر هیئت سیاسی ایران به انگلیس

المللی مستقر در وین به سفر هیأت ایرانی به اروپا و دیدار با های بیننماینده روسیه در سازمان
 .مقامات انگلیسی در لندن واکنش نشان داد

میخائیل »، خبرگزاری مهر گزارشبه 
، نماینده روسیه در «اولیانوف
المللی مستقر در های بینسازمان

وین در حساب کاربری خود در توئیتر 
به سفر هیأت ایرانی به اروپا و دیدار 
با مقامات انگلیسی در لندن واکنش 

 نشان داد.

ی برا»ارتباط نوشت:  اولیانوف در این
همتایان ایرانی و انگلیسی آرزوی 
موفقیت دارم. لطفاً فراموش نکنید 
که در خصوص برجام، همگی ما در 

ایم. تمام یک قایق نشسته
مشکالت دیگر در درجه دوم اهمیت 

 هستند.

معاون سیاسی « علی باقری کنی»گیرد که این واکنش دیپلمات ارشد روسی پس از آن صورت می
ارت خارجه جمهوری اسالمی ایران بامداد پنجشنبه وارد لندن شد تا با همتای انگلیسی خود وز

 وگو داشته باشد.دیدار و گفت

های غیرقانونی و تحریم ، ایران اخیراً با آغاز مذاکرات با هدف لغوخبرگزاری مهر به گزارش
کند که هدف آذرماه در شهر وین، موافقت کرده است حال آنکه تاکید می 8غیرانسانی، در روز 

 مذاکره، حرف زدن محض نیست؛ بلکه حصول توافقی ملموس و احترام به منافع متقابل است.

علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران پیشتر در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشته 
های غیرقانونی و بود: در تماس تلفنی با آقای انریکه مورا، آغاز مذاکرات با هدف لغو تحریم

 آذرماه در وین مورد موافقت قرار گرفت. 8غیرانسانی، در روز 

زارت خارجه جمهوری اسالمی ایران بامداد پنجشنبه وارد معاون سیاسی و« علی باقری کنی»
 وگو داشته باشد.لندن شد تا با همتای انگلیسی خود دیدار و گفت

های اتمی کند که به عنوان یکی از امضاءکنندگان پیمان منع گسترش سالحتهران تأکید می
ای را برای فناوری هستهتی( و عضوی از آژانس بین المللی انرژی اتمی، حق دستیابی به پی)ان

 مقاصد صلح آمیز دارد.

https://www.mehrnews.com/news/5349017/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
https://www.mehrnews.com/news/5349017/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
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ای ایران المللی انرژی اتمی تاکنون بارها از تأسیسات هستهعالوه بر این، بازرسان آژانس بین
ای این کشور به سمت اند اما هرگز مدرکی که نشان دهد برنامه صلح آمیز انرژی هستهبازدید کرده

 اند.نکرده مقاصد نظامی انحراف داشته باشد، پیدا

برای حل و فصل  1+0به توافقی با کشورهای موسوم به گروه  5101ایران عالوه بر این در سال 
المللی انرژی ای خود دست پیدا کرد؛ اما علیرغم اذعان آژانس بینها بر سر برنامه هستهتنش

به صورت  0011ماه سال اتمی به پایبندی ایران به تمامی تعهداتش، دولت آمریکا در اردیبهشت
 یکجانبه از این توافق خارج شد.

های برجام غیر از ایران برای تسهیل دور مذاکره در شهر وین میان آمریکا و سایر طرف 0تا کنون 
های ملموسی در این گویند پیشرفتها میبازگشت آمریکا به برجام انجام شده است. طرف

 ای اختالفات کماکان باقی است.ارههای طرف غربی، پمذاکرات حاصل شده اما با کارشکنی

 

 :وزیر برگزیت انگلیس  

 کنداتحادیه اروپا آرامش خود را در برابر تهدیدات لندن حفظ 

وزیر برگزیت انگلیس گفت در صورتیکه لندن تهدید خود را مبنی بر تشدید مناقشه تجاری پس از 
پا باید آرامش خود را حفظ کرده و اقدام تالفی جویانه ای را انجام برگزیت اجرایی کند، اتحادیه ارو

 .ندهد

به نقل از  خبرگزاری مهر به گزارش 
 وزیر برگزیت« دیوید فراست»رویترز، 

در بریتانیا روز چهارشنبه گفت که در 
صورتیکه لندن تهدید خود را مبنی بر 

مناقشه تجاری اجرایی کند، تشدید 
باید آرامش خود را حفظ  اتحادیه اروپا

کرده و از اقدام تالفی جویانه گسترده 
 .و نامتناسب علیه لندن خودداری کند

« فراست»بر اساس این گزارش، 
گفت که هنوز خواستار آن نیست که 
از مذاکرات با هدف یافتن راه حل 
دست بکشد، اما در عین حال تکرار 

تواند مفاد یکجانبه اضطراری در قالب توافق برگزیت را به اجرا درآورد؛ هشداری ه بریتانیا میکرد ک
وزیر برگزیت انگلیس که این  .که باعث افزایش تنش بین دو طرف طی روزهای اخیر شده است

کرد، گفت: به نظر سخنان را در جریان برگزاری نشست استماع در پارلمان این کشور مطرح می
د آنها )اتحادیه اروپا( مدعی هستند که استفاده انحصاری دولت بریتانیا از این مقررات رسمی

https://www.mehrnews.com/news/5348905/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5348905/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/
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آنها همچنین پیشنهاد داده اند که ما فقط … حفاظتی کامالً قانونی، کامالً غیر منطقی خواهد بود 
 وی همچنین با .توانیم این اقدام را به قیمت انتقام جویی گسترده و نامتناسب انجام دهیممی

کنم که دوستان اروپایی ما آرامش تهدید مجدد اتحادیه اروپا گفت: من به نحوی آرام پیشنهاد می
 .خود را حفظ کرده و همه چیز را متناسب نگه دارند

 

 نشان داد؛« موری»نظرسنجی موسسه تحقیقاتی 
 رسیده است نگلیس به کمترین میزانمحبوبیت مردمی نخست وزیر ا 

ریس بو»چاپ لندن با انتشار یک نظرسنجی، از کاهش میزان محبوبیت « روزنامه ایونینگ استاندارد»

 .ترین میزان خود از زمان روی کار آمدن وی خبر دادنخست وزیر انگلیس به پایین« جانسون

 
چاپ لندن با انتشار یک نظرسنجی، از « روزنامه ایونینگ استاندارد»، خبرگزاری مهر به گزارش

ترین میزان خود از زمان نخست وزیر انگلیس به پایین« بوریس جانسون»کاهش میزان محبوبیت 

 .تا کنون خبر داد 5101روی کار آمدن وی در این سمت یعنی سال 

درصد از  11انجام شده، نشان داد که  MORI این نظر سنجی که توسط مؤسسه تحقیقاتی

هایی است که برای یک شهروندان بزرگسال بریتانیا موافق نیستند که جانسون دارای ویژگی

ها درصد از بریتانیایی 05درصد نظر مخالف دارند. عالوه بر این،  00نخست وزیر خوب الزم است، اما 

برای نخست وزیر  5151دترین امتیاز از اکتبر گفتند که از اقدامات جانسون ناراضی هستند و این ب

 .شودانگلیس محسوب می

واحد کاهش  0امتیاز حزب جانسون، یعنی حزب محافظه کار انگلیس نیز از ماه سپتامبر به این سو، 

درصد در همان سطح باقی مانده  00درصد رسیده است، در حالی که حزب کارگر با  01یافته و به 

https://www.mehrnews.com/news/5347151/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/5347151/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86
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دهد که حزب کارگر و رهبر آن یعنی رش ایونینگ استاندارد نشان میبا این حال، گزا .است

، با وجود بدتر شدن نتایج جانسون و حزبش، هنوز موفق نشده اند رأی دهندگان را به «استارمر»

 .سمت حزب خود جلب کنند

تعداد  کند وگیری مقابله نمیکنند که دولت به خوبی با همهدهندگان تصور میتقریباً نیمی از پاسخ

ناراضی هستند در مقایسه با  01-های تدوین شده برای مبارزه با کووید کسانی که از سیاست

 .امتیاز افزایش یافته است 05سپتامبر، 

نوامبر به  0اکتبر تا  51سال به باال بود و از  08شهروند بریتانیایی  0111این نظرسنجی شامل 

 .صورت تلفنی انجام شد

 

 به دنبال کشف یک جسد؛
 در شمال لندن تعطیل شد/آغاز تحقیقات درباره مرگ مرموز« بدفور»کالج 

 

 
، شمال لندن واقع در« بدفور»پلیس انگلیس امروز اعالم کرد که به دنبال کشف یک جسد در کالج 

 .این مکان آکادمیک به منظور بررسی این مرگ اسرارآمیز تعطیل شده است

واقع در شمال لندن « بدفور»به نقل از سان، کشف جسد یک َمرد در کالج  خبرگزاری مهر به گزارش
 .موجب تعطیلی این کالج شد

امنیتی و پلیس انگلیس پس از اطالع از این حادثه، در اطراف کالج مستقر به گزارش سان، نیروهای 
پلیس لندن در این ارتباط اعالم کرد که هنوز هویت این  .شده و از ورود افراد به آن جلوگیری کردند

 .جسد شناسایی نشده است و تحقیقات درباره آن و علت این مرگ مرموز آغاز شده است

 

https://www.mehrnews.com/news/5347093/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC-%D8%A8%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2
https://www.mehrnews.com/news/5347093/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC-%D8%A8%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2
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 لندن؛-در ادامه تنش پاریس

 وزیر انگلیس از احتمال آغاز مناقشه تجاری با فرانسه خبر داد خستن

 
وزیر انگلیس از احتمال کلید زدن طرح همزمان با ادامه تنش ها در روابط پاریس و لندن، نخست

 .مناقشه تجاری با فرانسه در روزهای آینده خبر داد

بوریس »به نقل از رویترز، در ادامه تنش در روابط انگلیس و فرانسه،  مهرخبرگزاری  به گزارش

وزیر انگلیس از احتمال کلید زدن طرح مناقشه تجاری با فرانسه در روزهای آینده ، نخست«جانسون

 خبر داد.

خواهد اختالف با فرانسه بر سر ماهیگیری، جلسه گروه جانسون در عین حال گفته است که نمی

قرار دهد و از مسیر اصلی خارج کند، اما همزمان تاکید کرده که اگر نقض  الشعاع را تحتبیست 

نافع بریتانیا انجام خواهیم عهدی وجود داشته باشد، هر کاری را که الزم است برای حفاظت از م

 در»، رئیس کمیسیون اروپا، نگرانی خود را «درلینفن اورسوال»جانسون همچنین در دیدار با  داد.

 ابراز کرد.« مورد ادعاهای دولت فرانسه

، سخنگوی ریاست جمهوری فرانسه اعالم کرده بود که پاریس در مورد «آتال گابریل»پیش از این، 

های احتمالی را در مورد قیمت انرژی و تجارت اعالم اختالفات مربوط به ماهیگیری با انگلیس، تحریم

برای رد مجوز  جرزی م ماه گذشته انگلیس در جزیرهکند. این اقدام پاریس در واکنش به تصمیمی

 گیرد.های سرزمینی بریتانیا صورت میها قایق ماهیگیری فرانسوی در آبفعالیت ده

با اشاره به اختالفات بر سر حوزه ماهیگیری با انگلیس گفت: در صورت عدم رعایت توافق،  آتال

قیمت انرژی، دسترسی به بنادر )فرانسه(، ها را اعمال کنیم. چند نوع تحریم ممکن است؛ تحریم

  ها را شامل شود.مسائل تعرفه

رزی، ج جزیره درخصوص به گفته سخنگوی دولت فرانسه، در صورت عدم دستیابی به توافق با لندن

 ها از ماه نوامبر اجرایی خواهد شد.این تحریم

https://www.mehrnews.com/news/5339812/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5339812/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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مات متقابل را در برابر انگلیس عضو اتحادیه اروپا نیز اقدا 51فرانسه همچنین خواستار آن شده که 

 انجام دهند.

های بین دو کشور پس از آن ها بین انگلیس و فرانسه بر سر حق ماهیگیری در آبدور تازه تنش

 گیری فرانسه از سوی لندن هشدار داد.باال گرفت که پاریس در مورد گروگان گرفتن حق ماهی

گیری این قل فرانسه هشدار داده که حق ماهی، معاون امور دریایی وزیر حمل و ن«ژیراردن آنیک»

کشور نباید به دلیل اختالف نظرهای سیاسی میان دو کشور گروگان گرفته شود. انگلیس وعده 

تاکید دارد که دولت انگلیس  ژیراردن دهد. اماداد که درخواست فرانسه را مورد تجدید نظر قرار می

 مجوز قطعی برای صیادان فرانسوی صادر کند.

ماه گذشته که انگلیس از اتحادیه اروپا خارج شد، نزاع میان لندن و پاریس بر سر حق بهمن از

های اطراف گیری ادامه دارد. اردیبهشت ماه گذشته اختالفات دو طرف در آبماهی

باال گرفت و به دنبال آن حدود یکصد کشتی فرانسوی اطراف این جزیره را محاصره  جرسی جزیره

 کردند.

نسه به قطع برق این جزیره تهدید کرد که متعلق به انگلیس است و نزدیک مرزهای دولت فرا

فرانسه قرار دارد. انگلیس هم در مقابل دو کشتی جنگی به منطقه اعزام کرد تا از محاصره آن 

هرچند با دخالت سران دو کشور بحران در این منطقه  گیران فرانسوی جلوگیری کند.توسط ماهی

 باقیست. گیری همچناننظرها بر سر حق ماهیاختالففروکش کرد اما 

 

 ماشین پرنده چینی

 HT AEROنبع تصویر،

آماده تولید  5150اش در سال گوید خودروی پرندهپنگ میبه گزارش بی بی سی فارسی اکس
(، خودروساز نوپای چینی طرحی از یک ماشین پرنده نمایش داده که XPengپنگ )اکس .است

به بازار عرضه خواهد شد. این ماشین پرنده در حالت عادی شبیه یک  5150گوید در سال می
 تواند پرواز کند.خودروی اسپرت است و با دو ملخ بزرگ که در بدنه ماشین مخفی شده می
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( ساخته خواهد HT Aeroتی آئرو ) این کارخانه به نام اچپنگ توسط زیرمجموعه ماشین پرنده اکس
شد. این شرکت در حال حاضر یک ماشین پرنده در دست ساخت دارد که هشت ملخ کوچک دارد 

 توانند با آن حدود نیم ساعت پرواز کنند.و دو نفر می
ون دالر سرمایه میلی 111طرح جدید اچ تی آئرو بسیار بلندپروازانه است، اما این شرکت به تازگی 

 هایش برای ساخت ماشین پرنده جدی است.دهد برنامهجذب کرده که نشان می
سازد که با های الکتریکی میپنگ هفت سال پیش تاسیس شد. این کارخانه ماشیناکس

پنگ امسال حدود پنجاه هزار ماشین تولید کرد و درآمدش کنند. اکسمحصوالت تسال رقابت می
 دالر بوده است.حدود دو میلیارد 

هایی برای ساخت ماشین پرنده های هواپیماسازی طرحبسیاری از خودروسازان همراه با شرکت
 ها است.ها نبود قوانین پرواز در ارتفاع کم و در شهردارند. مشکل اصلی برای این ماشین

 
 

 کاهش تولید خودرو در جهان
 

 تصویر،منبع 
 .میلیون خودرو در جهان تولید شود 81بینی کرده امسال کمتر از دیتا پیشگلوبال

گوید که تولید خودرو در سال جاری میالدی بسیار کمتر از یک موسسه معتبر تحقیقاتی می
 های اول سال خواهد بود.بینیپیش

های گذشته به در ماههای کامپیوتری باعث شده تا عرضه خودرو گوید کمبود تراشهدیتا میگلوبال
 شدت کاهش یابد و بعید است این مشکل در دو ماه آینده برطرف شود.

هزار دستگاه خودرو در جهان تولید  111میلیون و  11بینی کرده در سال جاری این موسسه پیش
خواهد شد که تنها پنج درصد از تولید خودرو در سال گذشته بیشتر است. پارسال به خاطر 

 هایشان شدند.ونا، بسیاری از خودروسازان برای مدتی ناچار به تعطیلی کارخانهگیری کرهمه
نده در سال آی گوید با برطرف شدن مشکل کرونا در جنوب شرقی آسیا، تولید تراشهدیتا میگلوبال

 شود اما خودروسازان در نیمه اول سال کماکان با کمبود تراشه روبرو خواهند بود.بیشتر می
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 :ویژهگزارش 

 :   اشاره

ومی رود که "دیپلوماسی اقتصادی " باب روز شده ا  دربارهبا توجه به اینکه اخیراگفت و گو          

که این کشور  ،  وبه طورکلی به لحاظ نقش اساسی آن در توسعه اقتصادیبه آموزه زوز تبدیل شود 

گزارش ویزه این ماه خبرنامه به گفت وگوی رایزن اقتصادی ایران در لندن با خبرگزاری ایرنا در این 

زمینه برای آگاهی خوانندگان محترم به ویژه کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور عینا درپی ارائه 

 می شود.

 خبرنامه                                                                                                             

 وگو با ایرنا،رایزن اقتصادی سفارت ایران در لندن در گفت

ای درارتقاء سطح دیپلماسی اقتصادی ایرانیان مقیم خارج* ظرفیت بالقوه
 هستند

 

ایرانیان مقیم خارج رایزن اقتصادی سفارت ایران در لندن استفاده از ظرفیت  –ایرنا  – لندن
از کشور را برای ارتقاء برنامه دولت سیزدهم در خصوص دیپلماسی اقتصادی حائز اهمیت 

  .توصیف کرد

https://www.irna.ir/news/84465516/ایرانیان-مقیم-خارج-ظرفیت-بالقوه-ای-درارتقاء-سطح-دیپلماسی-اقتصادی
https://www.irna.ir/news/84465516/ایرانیان-مقیم-خارج-ظرفیت-بالقوه-ای-درارتقاء-سطح-دیپلماسی-اقتصادی
https://www.irna.ir/news/84465516/ایرانیان-مقیم-خارج-ظرفیت-بالقوه-ای-درارتقاء-سطح-دیپلماسی-اقتصادی
https://www.irna.ir/news/84465516/ایرانیان-مقیم-خارج-ظرفیت-بالقوه-ای-درارتقاء-سطح-دیپلماسی-اقتصادی
https://www.irna.ir/news/84465516/ایرانیان-مقیم-خارج-ظرفیت-بالقوه-ای-درارتقاء-سطح-دیپلماسی-اقتصادی
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/09/09/4/169050638.jpg
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وگو با خبرنگار ایرنا در لندن عنوان کرد که تاکید اخیر روز پنجشنبه در گفت« رضا نوریان»
 موید لت سیزدهم،ولین دیدار با هیات دورهبری بر ضرورت تحقق دیپلماسی اقتصادی در ا

جایگاه و اهمیت این مقوله در سیاست خارجی ایران و ضرورت پرداختن به آن در سریع ترین 
 .زمان ممکن است

اقتصادی با رئیس جمهوری و تاکید ایشان بر لزوم استفاده  دیدار سه ساعته صاحب نظران
 50ی در تاریخ ها در عرصه دیپلماسی اقتصادی و اصالح ساختار پولی بانکاز همه ظرفیت

ان بعنو تیرماه سال جاری و حتی قبل از آغاز بکار رسمی حجت االسالم و المسلمین رئیسی
 .از اهتمام ایشان بر این امر تصریح می کند رئیس جمهوری نیز به گفته او

وی همچنین با اشاره به فرازهایی از اظهارات وزیر امور خارجه ایران در جلسه دفاع از 
در صحن علنی مجلس شورای اسالمی مبنی بر اینکه دیپلماسی اقتصاد  های خودبرنامه

درصد برنامه سیاست خارجی دولت سیزدهم را در دستگاه  01و تجارت بین الملل حدود 
دهد و همچنین، برگزاری نخستین نشست هم اندیشی وی وزارت امور خارجه تشکیل می

انی و صنایع و معادن ایران در تاریخ دوشنبه و مدیران وزارت امور خارجه با مسئولین اتاق بازرگ
شهریور ماه، در ساختمان وزارت امور خارجه گفت که این تحوالت موید توجه ویژه دولت  01
 .این موضوع می باشد به

این دیپلمات کشورمان با اشاره به تاکید حسین امیرعبداللهیان در این نشست بر اینکه 
های تجاری و اقتصادی نیز عاملی کشورها، و حلقه بخش خصوصی، موتور محرک روابط میان

کمک کننده در پویایی سیاست خارجی و تقویت کننده آن است افزود که این اظهارات موید 
عزم وزارت خارجه در حمایت از نقش و مشارکت دهی هرچه بیشتر بخش خصوصی در 

 .مراودات با کشورها است

ن واکسن کرونا را از اولویت های باالی وی گفت، امیرعبداللهیان در این نشست تامی
و اقدامات این وزارت در شتاب دهی فراوان به تامین واکسن مورد نیاز  خارجه ذکر کردوزارت

کشورمان در روزهای گذشته را تشریح کرد و گفت از همکاری بخش خصوصی در این زمینه 
  .کنیماستقبال می

خارجه"، "وزارت صنعت معدن و تجارت" و همچنین تشکیل کمیته مشترک بین "وزارت امور 
"اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران"، در نظر گرفتن جایگاه واقعی برای بخش خصوصی 

های اقتصادی، و حضور رییس اتاق بازرگانی در جلسات در کمیسیونهای مشترک همکاری
در اولویت قرار شورای معاونین وزارت امور خارجه به تناسب موضوعات اقتصادی مطروحه و 

مرزی، از دیگر مباحث مطروحه در خالل   هایدادن موضوعات مرتبط به سامان دهی پایانه
جمعبندی ارائه شده از سوی دکتر امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در این 

 .نشست بود
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 امکانات و ظرفیت های ایران در حمایت از راهبرد دیپلماسی اقتصادی

دیگری از این مصاحبه درباره امکانات و ظرفیت های ایران در حمایت از راهبرد  نوریان در بخش
دیپلماسی اقتصادی توضیحاتی را ارائه داد و گفت: یکی از ظرفیت ها و سرمایه های بسیار 

خوب این حوزه، مهاجرین ایرانی هستند که در برخی کشورهای خارجی مقیم بوده و در 
هزار نفر  011الیت می کنند. بعنوان مثال، حضور بالغ بر زمینه های متفاوت اقتصادی فع

ایرانی مقیم انگلیس، عمال ظرفیت بالقوه بزرگی در این زمینه محسوب می شوند. ایرانیان 
مقیم انگلیس نیز همانند سایر هموطنان ما، به کشور مادری خود عشق می ورزند و به 

 .ایران تردد می کنند

کرد که در این ارتباط دو زمینه اصلی می تواند در خدمت به رایزن اقتصادی سفارت عنوان 
منافع ملی ایران مورد استفاده قرار گیرد. زمینه اول، جذب متخصصین ایرانی در حوزه های 
اقتصادی داخلی و یا استفاده از تجارب آنان در پروژه های اقتصادی و انتقال قانونی فن آوری 

ین ظرفیت نیز استفاده از سرمایه گذاری آنان در بخش های نوین به داخل است. زمینه دوم ا
 .های مختلف اقتصادی کشورمان است

شهریورماه جاری  00نوریان گفت: در این ارتباط، رئیس جمهوری محترم کشورمان در تاریخ 
گذاران و کارآفرینان، درسراسر کشور و به همه ایرانیان خارج اظهار داشتند: به همه سرمایه

بینی برای رشد اقتصادی است و در جای کنم، امروز ایران امن و قابل پیشکشور عرض می
 .گذاری تضمین شده داشتشود سرمایهجای آن می

 

https://img9.irna.ir/d/r2/2021/09/09/3/169050782.jpg
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انداز های چهارم، پنجم و ششم توسعه، سند چشموی توضیح داد: خوشبختانه در برنامه
موضوع ایرانیان خارج از عنوان اسناد باالدستی نیز، بر اهمیت و ابالغیه اقتصاد مقاومتی به

گذاری خارجی تصریح های انتقال فناوری و جذب سرمایهکشور و استفاده از آنان در حوزه
 .گردیده است

دیگر، در برنامه های توسعه اقتصادی غالب کشورها، به موضوع صنعت گردشگری  از سوی
رین بخش های ای داده شده است. در واقع، صنعت گردشگری یکی از مهمتنیز اهمیت ویژه

، (01اقتصاد جهانی است که در سال های گذشته )بغیر از دوره شیوع بیماری کووید 
زایی باالیی را در میان صنایع مختلف جهان داشته است. در این درآمدزایی و اشتغال

خصوص، کشور ایران با جاذبه های متنوع فرهنگی و طبیعی، از ظرفیت بالقوه باالیی برای 
ایران از حیث آثار ثبت شده در فهرست میراث  .دشگری برخوردار می باشدتوسعه صنعت گر

 .جهانی، مقام دهم را در یونسکو به خود اختصاص داده است

در این میان، گردشگری مذهبی یا دینی یکی از قدیمی ترین و پررونق ترین گردشگری های 
مذهبی یا  گذشته و حال حاضر درسراسر جهان محسوب می گردد. امروزه گردشگری

دینی، سهم قابل توجهی از شمار گردشگران را درکشورهایی که زمینه های رشد و اعتالی 
بعنوان مثال در انگلیس، بنابر  .گردشگری مذهبی را دارا هستند به خود اختصاص داده است

آمار رسمی، بالغ بر سه میلیون و سیصد هزار مسلمان اقامت دارند که بخشی از آنان 
ند و استفاده از این ظرفیت می تواند سهم قابل توجهی در صنعت گردشگری شیعه می باش

البته عالوه بر گردشگری مذهبی و دینی، گردشگری  .مذهبی یا دینی ایران داشته باشد
درمانی، تاریخی، اکوتوریسم، گردشگری دریایی، ورزشی، زمستانی، بوم گردی و 

ری محسوب می گردند که در کشورمان، روستایی و کویرگردی نیز از زیرشاخه های گردشگ
 .از ظرفیت باالیی برخوردار می باشند

 00وگوی تلویزیونی با مردم در تاریخ نوریان یادآور شد که رئیس جمهوری در نخستین گفت
شهریور ماه جاری اظهار داشتند: بنای دولت این است که اقتصاد گردشگری و اقتصاد دریا 

کنم که در ود و به ایرانیان عزیز خارج از کشور اعالم میدر سیستان و بلوچستان فعال ش
های دولتی آمادگی دارند تا گذاری کامال فراهم است و دستگاهآنجا زمینه برای سرمایه

گذاران تضمین شده گذاری ایرانیان را با اولویت فراهم کنند. منافع سرمایهمقدمات سرمایه
تواند زمینه و بستر د ندارد و این موضوع حتما میو به هیچ عنوان در این رابطه نگرانی وجو

 .گذاری در کشور باشدخوبی برای رشد اقتصادی و رشد سرمایه

 ضرورت ارتقاء سطح دیپلماسی اقتصادی

این دیپلمات کشورمان در ادامه این مصاحبه توضیح داد: مهمترین نکته حائز اهمیت در 
طح داخلی و خارجی برخوردار است، دیپلماسی اقتصادی آن است که این بخش از دو س
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درحالیکه برخی تحلیلگران اقتصادی و حتی برخی مقامات ایرانی، تنها به بعد خارجی آن 
 .توجه می کنند

وی بیان داشت، سطح داخلی دیپلماسی اقتصادی که البته مهمتر از سطح خارجی آن 

نهادهای  محسوب می شود، بخش هایی نظیر مقامات عالی کشور، وزارتخانه ها و
 .اقتصادی و بخش خصوصی را دربر می گیرد

موفقیت سطح خارجی دیپلماسی اقتصادی کشورمان یعنی وزارت خارجه، سفارتخانه ها 
و همچنین سایر هیات ها و نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور، به 

دیپلماسی اقتصادی میزان قابل توجهی، به میزان انجام حمایت و پشتیبانی سطح داخلی 
بستگی دارد که این موضوع هم در تصمیم گیری ها و سیاست های کارشناسی، حمایتی 

  .و به موقع، متبلور می شود

نوریان ادامه داد: نکته حائز اهمیت دیگر در دیپلماسی اقتصادی، ضرورت تغییر در بازاریابی 
ایست مورد توجه جدی سنتی محصوالت ایرانی و داشتن ابتکار عمل می باشد که می ب

 .قرار گیرد

او در این باره توضیح داد؛ بخش هایی از مراکز دولتی و خصوصی کشورمان، بطور سنتی 
فعالیت کرده و از ظرفیت شناخت بازارهای جدید و تغییرات به موقع برای حفظ بازار سنتی 

 .و یا ورود به بازار جدید برخوردار نمی باشند

بخاطر بارش های خوب در ایران، کشورمان با مازاد محصوالت  که 0011بعنوان مثال، سال 
زراعی و باغی مواجه شده بود، و از طرفی انگلیس نیز در شرایط خروج از اتحادیه اروپا و 

کاهش مراودات با اتحادیه قرار داشت، چنانچه سیاست های مناسبی برای این منظور 
غی ایران در بازار انگلیس فراهم می اتخاذ می گردید، امکان حضور محصوالت زراعی و با

 .گردید

در این ارتباط می توان به استفاده از خطوط کشتیرانی کشورمان و تحویل کاال در بنادر این 
کشور جهت کاهش نرخ تمام شده محصوالت ایرانی و بسته بندی با استاندارد اروپایی 

حضور درازمدت در یک بازار  اشاره کرد. بدیهی است، صرف برخی هزینه ها برای بازاریابی و
 .خارجی، نه هزینه های غیرضرور، بلکه سرمایه گذاری محسوب می شوند

به عقیده این دیپلمات کشورمان، چنانچه برای بازاریابی محصوالت نفتی، انجام حمایت های 
دولتی در گذشته امکان پذیر بوده است، بالطبع، انجام حمایت های مشابه از کاالهای 

شورمان، برای کاهش قیمت تمام شده جهت ورود به بازارهای جدید و تثبیت آن غیرنفتی ک
 .نیز می تواند مورد بررسی مقامات عالی کشورمان قرار بگیرد
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نوریان همچنین به توجه مداوم به تغییر احتمالی ذائقه مشتریان خارجی کاالی ایرانی و 
انی نیز اشاره کرد و گفت که این ضرورت اصالح قوانینمربوطه جهت حمایت از صادرکننده ایر

 .مساله یکی دیگر از فاکتورهای موثر برای حمایت از صادرات غیرنفتی می باشد

بعنوان مثال، بازار فرش دستی ایرانی در سال های اخیر با ورود فرش برخی رقباء با کاهش 
جی به سهم خود مواجه شده است. در این ارتباط بعنوان مثال، ذائقه برخی مشتریان خار

سمت فرش سنگ شور شده تغییر پیدا کرده است و صادر کننده فرش ایرانی نیازمند آن 
است تا مجددا فرش ایرانی موجود در خارج از کشور را برای سنگ شور کردن به داخل ایران 
بیاورد. ولیکن بدلیل قوانین موجود کشورمان، این امکان برای وی یا فراهم نیست یا متحمل 

 .ای زیاد می شودصرف هزینه ه

مثال دیگر، خرمای ایران است. در برخی بازارهای خارجی که خرما در سبد خرید آنها قرار 
دارد، بخاطر واردات خرمای بسیاری از کشورها، امکان صادرات بیشتر خرمای کشورمان 
فراهم نمی باشد و بازار اشباع شده است. ولیکن، امکان صادرات فرآورده های خرما که 

ا برای کشورمان ارزش افزوده نیز دارند نیز فراهم می باشد. بازار مصرف خرما در خارج اتفاق
از کشور در حال افزایش است و در مصارف صنعتی متعددی نظیر شیره خرما، شهد خرما، 
عسل خرما، قند مایع، سرکه خرما، عصاره نوشابه، حلوای خرما، شکالت صبحانه خرما و 

 .قرار می گیرد لواشک خرما مورد استقبال

  استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم انگلیس برای ارتقاء دیپلماسی اقتصادی

این دیپلمات کشورمان استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم انگلیس برای ارتقاء دیپلماسی 
باره توضیح داد: برخی از ای حائز اهمیت توصیف کرد و در ایناقتصادی کشور را مساله

انگلیس در قالب نهادهای غیردولتی داخلی و یا بصورت مستقل، در سال ایرانیان مقیم 
های اخیر اقدام به مشارکت انساندوستانه برای تجهیز، ساخت، بازسازی و همچنین احداث 
مدارس در چارچوب خیرین مدرسه ساز در ایران نموده اند. همچنین امکان استفاده از ظرفیت 

برای احداث مزارع انرژی خورشیدی در کشورمان می برخی ایرانیان متخصص مقیم انگلیس 
 .باشد

وی افزود: باتوجه به بروز خاموشی های گسترده در تهران و برخی شهرهای ایران در 
 .تابستان سال جاری، اهمیت استفاده از این ظرفیت بالقوه، بیشتر احساس می شود

ر کشورمان با استفاده از فن نوریان به احداث و راه اندازی مراکز جامع مبارزه با سرطان د
آوری مدرن و به روز در انگلیس اشاره کرد و گفت در این زمینه می توان از ظرفیت ایرانیان 

 .متخصص و فرهیخته مقیم این کشور برای این منظور استفاده کرد
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وی با اشاره به اینکه سرطان دومین علت مرگ و میر در بین مردم ایران عنوان شده و بالغ 
ها میلیارد تومانهزینه های سالیانه درمانی و بویژه در بخش شیمی درمانی در کشور بر صد

 .کندمی شود تصریح کرد که این مساله اهمیت موضوع را دوچندان می

این دیپلمات کشورمان به تسهیل برگزاری نمایشگاه های اختصاصی ایران در خارج از کشور 
های بین المللی هم اشاره و خاطر و همچنین شرکت بخش های خصوصی در نمایشگاه

نشان کرد که این شیوه برای معرفی ظرفیت ها و توانمندی های اقتصادی ایران نیز، حائز 
 .اهمیت است

وی در این باره توضیح داد: کاهش هزینه های شرکت های خصوصی معتبر کشورمان و 
 ، تاثیرات مستقیمیهمچنین رفع موانع بروکراسی زاید برای حضور در چنین نمایشگاههایی

بر میزان مشارکت بخش های اقتصادی کشورمان در مجامع بین المللی دارد. بعنوان مثال 
در این ارتباط می توان امکان ارائه تخفیف بلیط ایران ایر به هیات های تجاری ایران که از 

 .سوی اتاق بازرگانی ایران معرفی می شوند را مورد بررسی قرار داد

کرد که در ارتباط با سطح دولتی دیپلماسی اقتصادی کشورمان با انگلیس، در نوریان عنوان 
های نو و نیروگاه، پاالیشگاه، حوزه های مختلف از جمله انرژی )نفت، گاز، برق، انرژی

و نقل،  پتروشیمی و تاسیسات نفتی(، کشاورزی، صدور خدمات فنی مهندسی، حمل
غیرنفتی و غیره، و حتی امکان همکاری های  ترانزیت، دارو و تجهیزات پزشکی، صادرات

مشترک در کشور ثالث، ظرفیت های خوبی وجود دارند که متعاقب رفع مشکالت موجود، 
 .حاکمیت های دو کشور طبعا پیرامون آنها تصمیم گیری خواهند نمود

 نقش سفارت ایران در انگلیس در توسعه دیپلماسی اقتصادی

که سفارت ایران در لندن در راستای جهت گیری دولت  دیپلمات کشورمان در انگلیس گفت
سیزدهم جهت ارتقاء سطح دیپلماسی اقتصادی کشورمان، تمامی تالش های خود را برای 

 .تحقق این منظور بکار خواهد بست

وی افزود که محسن بهاروند سفیر کشورمان در اولین تعامل اقتصادی خود، با نورمن المونت 
رئیس اتاق بازرگانی انگلیس و ایران مالقات نمود. او همچنین ضمن انجام مالقات جداگانه 

شهریور ماه جاری نیز در اولین نشست اعضای  01ای با مدیرکل و معاون این اتاق، در تاریخ 
 .ر پس از رفع محدودیت های کرونا، حضور پیدا و سخنرانی خواهند کرداتاق مذکو

شود تا ضمن بررسی مشکالت موجود نوریان بیان داشت که در این تعامالت، تالش می
های برون رفت از این مشکالت شناسایی و اجرایی میان بخش های خصوصی دو کشور، راه

 .شوند
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های گذشته سه دور وبینار تخصصی میان اتاق اهاین دیپلمات کشورمان یادآور شد که در م
های بازرگانی ایران و انگلیس با حمایت وزارت تجارت بین الملل و سفارت ایران در لندن 
برگزار شده است. از سویی دیگر، باتوجه به حضور و فعالیت گسترده جمعیت ایرانیان 

ند تا بصورت قانونی، متخصص و فرهیخته در انگلیس، سفارت ایران در لندن تالش می ک

ظرفیت های بالقوه آنان جهت کمک به کشور مادری خود را به ظرفیت های بالفعل تبدیل 
 .کند

که وی یادآور شد، ایاالت متحده آمریکا برخالف شعارهای خود و اصل بین این درحالیست
ار رفتالمللی حمایت از تجارت آزادبین کشورها، به منظور تحمیل سیاست های خود و تغییر 

 .سیاسـی کشورها، به تحریم مردم ایران روی آورده است

نوریان تصریح کرد؛ آمریکا تنها کشوری است که از ابزار تحریم، بیشترین استفاده را می 
کند، هرچند حمایت کشورها از چندجانبه گرایی در نظام بین الملل، حاکی از آن است که 

ت داده است. او در این باره توضیح داد: تالش تحریم های آمریکا نیز کارآیی خود را از دس
کشورها برای انجام تجارت تهاتری و همچنین تنوع بخشی به ارزهای ملی سایر کشورها 

 .در انجام مراودات و تجارت بین الملل، موید این نکته حائز اهمیت می باشد

ت های دیپلمات کشورمان عنوان کرد؛ لندن بطور سنتی مرکز استقرار و فعالیت شرک
خصوصی متعددی از کشور میزبان و همچنین سایر کشورها است که ظرفیت مناسبی 

 .محسوب می شوند برای ارتباط بخش های خصوصی دو کشور ایران و انگلیس

خروج انگلیس از اتحادیه اروپا نیز مزید بر علت گردیده است تا بخش خصوصی این کشور، 
شرکت های ایرانی  خارج از اروپا باشد که بالطبع بدنبال بازارها و شرکای خارجی جدیدی در 

به لحاظ میزان تخصص و برخورداری از نیروی انسانی ماهر و همچنین خوشنام بودن در 
 .عرصه بین المللی، مورد توجه بخش خصوصی انگلیس می باشند

 ،وی در پایان گفت؛ با عنایت به اینکه نوع نگاه دولت سیزدهم به دیپلماسی اقتصادی مثبت
امیدوار کننده و ایجابی بوده، و همچنین با توجه به ظرفیت های بسیار خوب اقتصادی در 

برنامه ریزی های مناسب، امکان ارتقاء دیپلماسی اقتصادی میان    کشور انگلیس، با انجام
ایران و انگلیس در دولت سیزدهم و در حوزه های فوق الذکر، دست یافتنی و قابل تحقق 

 .می باشد

 *  * * 


