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 سخن ماه:

 

                                                                                                                                                    ! باشیم اواقعیت هارا پذیر

                                                                                                     

 دکتر امیر هوشنگ امینی  

 

سللامان ناپریری که در واقع کی اتاق الکترونب خبرنامهه این شللمار پیش از ورود به اصللس سللخن     

ضعیت شتی مردم  و شن تر معی صادی یا رو صاد متمرکز دولتی در اداره  در اقت شرایط حاکمیت اقت

به تبع  اقتصلاد کشلور و نا سلامانیاصللی  تعل شلوم که باید یادآور، اسلتامور اقتصلادی کشلور 

دستوری دولتی  مخرب و فساد  و شیوه اقتصادی متمرکز ،نخست ناشی از: ،معیشتی حاکمآن،

ت بارآور وضعیکه  کشور مدیریت امور اقتصادی سوء یا نبود ،ضعفثانی در ،بوده است برقرار آفرین

  نه جز این. ده است وش کنونی اقتصادی یا معیشتی

یا  د، اسللللتانداریرخا، در چند دهه ی ، همان گونه که بارها یادآور شللللده امو اما، به نظر نگارنده  

ن یا منطبق با توا نابرابر واستانداردی تصنعی ، به ویژه در کالنشهرهابرقرار در ایران، زندگی سطح 

ورم  ه تمنجر ب، اتالف منابع مالی کشللوریا که با به هزینه گرفتن  تولیدی سللرانه کشللور بوده اسللت

که نشانه های آن رویدادی  .است اقتصاد کشور گشته کوچک ترشدن وچک وکمستمر و درنهایت 

شدید نرخ بیکاری  شدن ت ست  خانوار سفرهیا کوچک و کوچک تر  همان کاهش در واقع که بوده ا

شد و  ستاندارد یا سطح زندگی می با سرمایه  تولید، فرآیند جز با بهبودلرا ا و افزایش پس انداز و 

شغلی جدیدایجا و گراری صت های  شد د فر می جز آنچه هر اقدا بنابراین .نمی توان با آن رویا رو 

، اما همه کوچک ترشللدن سللفره معیشللتی اگر نه  سللبب تشللدید تورم و ،مورد اشللاره قرار گرفت

 .جامعه خواهد شد مطلق اکثریت

ف هزینه اتال هب برقرار ندگی زادامه اسللللتاندارد  حفظ و  که پریرفت باید واقع بین بود و بنابراین    

ز گا مانند نفت و  می باشند، ثروت های ملیثروتی که  بع طبیعیاه منلاز جم، منابع مالی کشور
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اداره  تاکنون حاکم براشلللاره در اقتصلللاد  مورد ذهنیتبهره گیری از  با ، آن هم نی های پربهاءاو ک

ذهنیت شللکس بنا به اشللاره  و نا اقتصللاد متمرکز و دسللتوری دولتیکه هما کشللوراقتصللادی امور  

  اوضاع منجر خواهد شد.بلکه به بدتر شدن  نیست،نه تنها مقدور  آن باشد گرفته در

مشکس را با مردم  اقت،دبا نهایت ص امور اقتصادی کشور است کهره اکار گزاران اد این رو بر از      

از آن شللده اسللت که  کوچک تر به هر دلیسکشللور  اقتصللادیادآور شللوند که  پریرا و درمیان گرارده،

تردید  ،آنها نهفته اسلللت ید قدرت خر که در دارن یز دارا وابا توجه به وجه تمو  ،مورد تصلللور اسلللت

 با لرا. نخواهد بودندار نیز از این تعریف یا بیان مسللللتثناء  های دارا ونیسللللت که وجه تمایز جامعه 

باید اقتصللاد سللیاسللی در معنای اداره امور اقتصللادی جامعه های انسللانی مبانی  اصللوو و یه برکت

تصللنعی  معیشللتی دادامه وضللعیت اقتصللادی یا اسللتاندار حفظ وبرای  هرگونه اقدامیپریرفت که 

جز به تشللدید تورم و  ،بیانی مایه خوری برقرار گشللته اسللتکه به هزینه اتالف منابع و به  موجود

به معنای فقیر تر شدن اکثریت جامعه نخواهد  اوضاع اقتصادی و کاهش سطح زندگی بدتر شدن

 انجامید.

یا واقعی مقوله هائی مسللللتقس ثار مبا ویژگی ها  گران  مره  تفاوت در فرآیند گرران زندگی روزوآ

 اقتصادی می باشند. 

 لرا قیمتبنا به اشاره تصنعی و  کالنشهرها در کشور به ویژه در استاندارد یا سطح زندگی برقرار

 عرضلللله می کنندمحتکران  آنچهثنای زایش در مجموع به اسللللتفبا وجود ا خدمات نیز ی کاال وها

، باید با واقعی سللازی زندگی اقتصللادی باشللد چنانچه بنابر بهبود واسللت  واقعیر غی تصللنعی و

منابع مالی کشلللور، پنهان در کاالهای اسلللاسلللی جلوگیری  هم از خروج سلللرمایه وکه قیمت ها 

سرمایه گراری و ایجاد فرصت های شغلی جدید، شرایط  ،واهد شد، هم برای برنامه ریزی تولیدخ

 ، بهر جاست.مهیا خواهد شد

روه هائی می اقشللار آسللیب پریر جامعه که منظور گ قیمت ها روشللن اسللت که با واقعی شللدن

، بایسللللتی با کاهش هزینه زندگی آنان معاف می باشللللند رداخت مالیات قانونا  پباشللللند که از 

ند یت قرار گیر کانیزم ویژه مربوط مورد حما نه براسلللللان م یارا خت هرنوع   مسللللتقیم و و از پردا

 نگیزند خودداری شود و نه جز این.افساد بر مستقیم  نقدی و کاالئی که تورم زا ورغی
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   اخبار کوتاه اتاق ها

 صای ایران وحهانتاخبارکوتاه اق

 انگلیس اخبارکوتاه اتاق ایران و
 

 انگلیس برگزاری جلسه ماهانه هیات مدیره اتاق ایران و

 دویست و شانزدهمین جلسه  ماهانه اردیبهشت ماه هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و

ره به استثنای آقای باحضور کلیه اعضاء هیات مدی40/42/5045شنبهسه 51انگلیس ران ساعت 

این  در .برگزارشد تشکیس و جلسه حضور نیافته بودند صادقی که با عرر موجه درعالء میرمحمد

 فروردیناقتصادی ایران و جهان و استماع گزارش عملکرد اتاق در  پس از مبادله رئون اخبار جلسه

 واخر تصمیم ، درباره تعیین تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه اتاق در پایان خرداد ماه ماه

بر برگزاری دور جدید جلسه های ماهانه کمیسیون های تخصصی اتاق براسان آئین نامه چگونگی 

تشکیس و برگزاری کمیسیون های تخصصی اتاق ایران و انگلیس و پی گیری مورد نمایشگاه مجازی 

و همچنین بررسی امکان برگزاری مراسم شام ساالنه اتاق جلسه تاکید طروحه در جلسه قبس م

  پایان پریرفت. 51ران ساعت 

 های ماهانه کمیسیون های تخصصی اتاق برگزاری جلسه

 اشاره: 

 شافزای به پایان پریرفتن دور فعالیت کمیسلللیون های تخصلللصلللی اتاق ایران و انگلیس و هباتوج  

ون جزیه " کمیسیمیسیون که یک کمیسیون از تهار کمیسیون به شش  کچتعدادکمیسیون ها از 

محیط زیسللت" و  و دشللگری،گردشللگری و سللاختمان" به دو کمیسللیون "کربرنامه ریزی شللهری

شهری و صاد دیجیتاو" و "برنامه ریزی  سیون چدید "اقت  فن آوریدرنهایت حرف  ساختمان" و کمی

ه فناوریی های نوین" براسلللان تصلللویب هیات مدیر تجارت و "صلللنعت و ی نوین از کمیسلللیوناه

 ارساو شد. زیر عنوان اعضاء ه دردون های نامبریبرای کمیس یدفراخونی عام برای عضوگیری جد

سیون نفت و گاز و پتر سیون در اردیبهشت با آنکه برای  شیمی:وکمی سه ماهانه این کمی جل

شنبه  برگزاری در تاریخ شده بود به علت  21/42/5045 یک  سانی  صاب نرسیدن اطالع ر به حد ن

به روز یک شللللنبه اوو  نتعطیلی عمومی به سللللبب آلودگی هوای تهرا اعضللللاء در تهران لغو و به

 موکوو گردید.خردادماه 
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صنعت و سیون  بازرگانی به سللبب عدم  نخسللتین جلسلله کمیسللیون صللنعت و بازرگانی: کمی

 موکوو شد.ماه به روز سه شنبه سوم خردادو لغو  در تهران  حضور اکثریت اعضا

سیون غذا شی ،کمی سائل آرای  جدید فعالیت دوردر این کمیسیون  نخستین جلسه :دارو و و

دکتر  آقایان خانم مژده رضا نیاو اردیبهشت با 51بعداز ظهر دوشنبه اتاق  کمیسیون های تخصصی

تاق، جواد امیر  مدیره ا دکتر مهداد  محمود توتونچیان حمید جم زاد، ،احمدیامینی رئیس هیات 

سی، ضا مناقبی،محمد معماری،  عالی پور هری در ثقی مومحمد علی  عطا اله میر معینی و علیر

ست دکتر امینی ضمن ادای خیر مقدم . در این جلسه نخبرگزار گردید دفتر دبیرخانه اتاق تشکیس و

 یتلدور گرشته فعار ون دیمات هیات رئیسه کمیسبا اعضاء حاضر درجلس وتشکر وقدردانی از زح

جلسه درخواست شد برای آشنائی بیشتر اعضاء  رین درضجلسه از حاکمیسون باتوجه به دستور

اد هر در جلسه بنا به پیشنضبعداز اتمام مراسم معارفه اعضاء حا را معرفی نمایند. خود ریکدیگ با

 سلله کمیسللیون در جلسلله فوق العاده یی در تاریخ دوشللنبه دوم خرداد یهیات رئقرار شللد انتخاب 

  .پایان یافت 51جلسه کمی بعد از ساعت  انجام شود که مورد تائید قرار گرفت.

این کمیسللیون بر اسللان پیشللنهاد و تصللویب هیات  :کمیسیییون گردشییگری و مزیس زیسییت

شگری و  شهری، گرد سیون برنامه ریزی  سیون از جمله مدیره با تجزیه کمی ساختمان به دو کمی

و  زهرا نقویشللیوا آقابابائی، شللبنم بهرامی، سللودا نژادی و ها  این کمیسللیون با عضللویت خانم

آقایان قربانعلی بهزادیان، سعید زالی، احمد سکوند، دکتر علیمردان شیبانی، دکتر علی غمخوار، 

از میان داوطلبین عضللللویت در و یانیان،  مجید محمد خانی و مهندن محمد نعمتی کاحمد علی 

تشکیس و برای ین جلسه کمیسیون لاین کمیسیون انتخاب و طی دعوت نامه ای برای برگزاری او

برگزاری نخسلللتین جلسللله کمیسلللیون از کلیه اعضلللا دعوت به عمس آمد که متاسلللفانه با اعالم 

  وو گردید.ناگهانی تعطیس عمومی به علت آلودگی هوا دعوت مورد اشاره لغو و به بعد موک

 نخستین جلسه کمیسیون برنامه ریزی شهری و :کمیسیون برنامه ریزی شهری و ساختمان

 24 سه شنبه50ران ساعت فعالیت کمیسیون های تخصصی اتاق  جدید دور درساختمان 

 ،خانمها مهندنامینی رئیس هیات مدیره اتاق دکتر با حضور دفتر دبیرخانه اتاق و اردیبهشت ماه در

 ندن علی اکبر خدابخشی، مهندنمه ،آقایان محمد رضا امینی وزهرا نقوی  ،آقابابائیشیوا 

 در .شد برگزار تشکیس و محمد نعمتی،مهندن  و محمد رضا قائدیمهندن ، محمد سعید ضرابیان

 یایراد بیاناتی درباره کمیسیون های تخصص این جلسه نخست دکتر امینی ضمن ادای خیر مقدم و



 
 
 

 
 
 

 5045ماه اردیبهشت ویژه  521 خبرنامه شماره
 اخبار کوتاه اتاق های ایران وانگلیس و بریتانیا وایران اخبارکوتا ه اقتصادی ایران وجهان وگزارش ویژه سخن ماه،فهرست مطالب:  

5 
 

را عنوان  س کمیسیون جدیداساسی تشکیاتاق علت 

است کرد برای آشنائی درخو هجلس رین درضحا از و

ر خود را کوتاه معرفی کنند. سپس با گدیبیشتر با یک

  3ماده  براسان  مینیدکتر ا مراسم معرفی اتمام

اداره کمیسیون های  نگی تشکیس ووآئین نامه "چگ

، مهندن ندن خدابخشیآقایان مه" تخصصی اتاق

نایب  ،محمدرضا امینی را به عنوان رئیس قائدی و

د یئکه مورد تا کرد معرفی خود رظند رئیس و دبیر مور

 .اعضاء قرار گرفت هکلی

ون وارد یکمیس ،سپس با تبریک اعضاء به هیا ت رئیسه

باره برنامه ساو جاری گو و اخر تصمیم در و گفت

 به طوو انجامید. 51ساعت  کمیسیون شد که تا

ر سه نوبت همایش به صورت وبینا برگزاریاین کمیسیون پس از کمیسیون "اقتصاد دیجیتال": 

رگزاری  ب اد تشکیس وهپیشن استقباو برخی اعضاء و باو" نوان "تحوو مدیریت اقتصاد دیجیتاع با و

 ،رفتگتشکیس آن مورد تائید قرار  نی با عنوان "اقتصاد دیجیتاو" در هیات مدیره اتاق مطرح وکمیسیو

آئین نامه  3آن انتخاب و براسان ماده  عضو ازمیان داوطلبان عضویت در 52با انجام فراخوانی عام  

  تاولین جلسه کمیسیون ران ساع تشکیس و برگزاری کمیسیون های تخصصی اتاق، چگونگی و

جم حمید  و آقایان ، خانم مرضیه  ابراهیمیقاردیبهشت ماه با حضور رئیس اتا 21سه شنبه  50

 افشین نوبخت دستجردی، ، آرش سلطانی،محمدرضا سرمدی علی اکبر خدابخشی، ،زاد

الزم به ذکر است  برگزار شد. و محمد معماری  تشکیس ، احمد کیانیان وحمیدرضا قربانی سینی

بودند  رآقای مهندن ضرابیان به علت انجام عمس جراحی و آقای حمید رضا سینی که در سفکه 

 .نیافتنددر جلسه حضور 

ایگاه ج بار ه نقش وو ایراد بیاناتی در  ازادای خیرمقدم نخست دکتر امینی پس بنا به دستور جلسه

برای آشنائی با یکدیگر خود را معرفی  دندکر خواستدرکمیسیون های تخصصی اتاق، از اعضا 

به جلس  ت رئیسهارای گیری برای مورد هی به طوو انجامید و 51معارفه تا ساعت  . مراسمکنند

 .پایان یافت 51:24ساعت  جلسه در بعد موکوو شد.
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 ور پنترااز مجموعه دانش بنیان و نانو فنبازدید 

 

سایمون شرکلیف، سفیر بریتانیا، به اتفاق مایکس برادلی، اردیبهشت ماه،  25صبح روز چهارشنبه 

مدیر بازرگانی بین المللی سللفارت انگلیس در تهران، همراه با خانم غزاله قنوعی، مشللاور بخش 

فارت،  بللازرگللانللی بللیللن  والمللی سلللل

یران و  ئیس اتللاق ا ر دکللتللر امللیللنللی، 

دعللوت مللجللمللوعلله  گلیس،  ن بنللابلله ا

عللالی تحریر  اورفنلل نانو  یان و  دانش بن

مدیریت عاملی دکتر  پللارسللللللیللان بلله 

عضلللللو هریسلللللی،  پور  ی ل هرداد عللا م

اتلللاق مشلللللللتلللرک  قللدیمی و فعللاو 

مللخللتللرع انللگلللللیللس،  بللازرگللانی ایران و 

نوشلللت افزار آنتی باکتریاو و تولید کننده محصلللوالت نوشلللت افزار سلللالمت محور با برند پنتر، از 

 کارخانه پنتر بازدید بعمس آوردند. 

 واین فناوری به تفصللللیس درباره  پس از ادای خوش آمد گوئی معمووکتر عالی پور ر داین دیدا در

 نیز پاسلللخلیت و فناوری ااین فع بارهایراد و به چند پرسلللش در بیاناتی مجموعه مورد بازدیدجایگاه 

 . داد

به تحقیق کارآفرینی مبتنی بر برندسللللازی تیم پنتر الگویی افتخار آمیز برای ار این که دحاصللللس دی

 است.جهانی شدن صنعت ایران 

 بازدید از مجموعه دانش بنیان و نانو فناور پنترازپس سفیر انگلیس   توئیت سایمون شرکلیفمتن 

هیچ گاه درمورد ساو اخیر به سهم خودم از خودکارهایی استفاده کرده ام، اما  01در طوو حدود 

اینکه چطور تولید می شوند فکر نکردم. امروز بازدید از پنتر یک کالن آموزشی بود! کیفیت فوق 

 العاده و یک نمونه خوب از ابتکار و نبوغ ایرانی، پتانسیس عالی برای گسترش همکاری با بریتانیا.
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 اخبارکوتاه اقتصادی ایران:

 :ابراهیم رئیسی

 سختی بگیریمهای قرار است تصمیم

 
ابراهیم  ،ر گزاری های جمهوری اسلللالمی ایرانبه گزارش بی بی سلللی فارسلللی به نقس از خببنا

المللی خصوصی سازی در همایش "نخستین رویداد بین جمهوری اسالمی ایران یاستررئیسی 

های اقتصلللادی دولتش دفاع کرد و گفت "قرار اسلللت در کشلللور در اقتصلللاد ایران" از سلللیاسلللت

 های سختی بگیریم".تصمیم

المللی و تاثیری های بینرئیس جمهور ایران در این همایش بدون اشلللاره به مراکرات وین و تحریم

سازی های خصوصی داشته باشد گفت: "اگر یک خصوصیتواند روی شرکتها میکه این تحریم

 شود". دچار مشکس شود کس فرآیند نباید متوقف شود، بلکه این کشتی باید اصالح

 اش خواست که نظرشان را بگویند.های اقتصادیآقای رئیسی همچنین از منتقدان برنامه

سازی در ایران بار دیگر گفت "به دولت قانون اساسی و مشکالت خصوصی 00او با اشاره به اصس 

 .آمدیم تا بستر فسادزا را اصالح کنیم"
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 ایران دست به دامان اندونزی برای حفظ جان آخرین توله یوز

رئیس سللازمان محیط زیسللت از به خدمت گرفتن یک دامپزشللک اندونزیایی برای مراقبت از آخرین 

ف های تلیاب برای بررسللللی علتیوز "ایران" خبر داد. او همچنین به برپایی یک کمیته حقیقتتوله

 .شدن دو توله یوز دیگر نیز اشاره کرد

ایی، رئیس سلللازمان حفاظت محیط زیسلللت پس از اعالم خبر تلف شلللدن دومین توله یوز آسلللی 

جمهوری اسللالمی از به خدمت گرفتن یک دامپزشللک از اندونزی برای حفاظت و مراقبت از آخرین 

 .توله یوز ایران خبر داده است

.  

اردیبهشت در دیداری از مرکز آینده پژوهی دریاچه ارومیه سخنرانی  34علی سالجقه که جمعه  

 .کرد، از ورود دامپزشکی از اندونزی برای مراقبت از سومین توله یوز پارک ملی توران خبر دادمی

یاب برای رییس سلللازمان حفاظت محیط زیسلللت ایران همچنین درباره تشلللکیس یک کمیته حقیقت

در ارتباط با تلف شللدن توله یوزها سللخن گفت و افزود "هر گونه  بررسللی خطاها و قصللور احتمالی

 ".قصوری در زمینه تلفات دو توله یوز دیگر بررسی خواهد شد

ست، روز  سازمان حفاظت از محیط زی ستی  ست طبیعی و تنوع زی حسن اکبری، معاون محیط زی

اشللللی از خطا و شللللنبه تلف شللللدن دو توله یوز آسللللیایی در پناهگاه حیات وحش توران را نپنج

این سازمان تجربه و دانش تکثیر این گونه   انگاری سازمان محیط زیست دانست واذعان کردسهس

 .را نداشته است

ای به نام "ایران" در یازدهم اردیبهشللت در سللایت مرکز تکثیر یوز تولد سلله قلوها از یوزپلنگ ماده

مندان به محیط زیست و بین عالقه استان سمنان، موجی از شادی در ایرانی در پارک ملی توران
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های اجتماعی آن را کورسوی نوری در میان تاریکی خبرهای حیات وحش پدید آورد و کاربران شبکه

 .رویدادهای تلخ انگاشتند

را "ناهنجاری اولین توله ایران سه روز پس از به دنیاآمدن تلف شد و سازمان محیط زیست علت آن

س سمت چپ" و "چ شدن توله دوم نیز ابتدا به مادرزادی ریه  بندگی ریه" اعالم کرد. در مورد تلف 

 .عللی مانند اختالو ژنتیکی اشاره شده بود

اردیبهشلللت پس از مشلللاهده اختالو در  21شلللنبه دومین توله یوز نیز به گزارش اکبری روز سللله

 .شللللودشللللود که در مسللللیر تلف میگوارش به بیمارسللللتانی تخصللللصللللی در تهران منتقس می

 ها یا تقصیرها؟متزری

علت مرگ توله دوم عدم دسترسی به "شیر باکیفیت" اعالم شده و به گفته                          

معاون سازمان محیط زیست در "کالبدگشایی انجام شده یبوست زیاد در دستگاه گوارش و 

 ".هایی از شیرهای مصرف شده در دستگاه گوارش توله یوز وجود داشته استلخته

مستقیما  قابس خرید نیست  شیرهای باکیفیت به دلیس تحریم»افزود:  حسن اکبری در گزارش خود

 «.و این باعث شد توله دوم تلف شود

  

 وعدم تخصص سازمان مزیس زیست تلف شدند تجربگیدو توله یوز پارک توران بر اثر بی

توله سوم به  عنوان کرد کهو  نیز نامناسب خواند اکبری وضع سالمتی سومین توله یوز را

دیده و تحت درمان قرار گرفته اسلللت. او  اند، آسلللیبداده کیفیتی که به اوخاطر شلللیر بی

 .همچنین ابراز امیدواری کرد که این توله زنده بماند
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 :مزیس زیست ایران تجربه تکثیر و نگهداری توله یوزها را ندارد

توللله                                                                                          تن  ف ین ر ب از 

یوزها انتقادات زیادی را از سللللوی فعاالن محیط زیسللللت به دنباو داشللللته اسللللت. مژگان 

نگار حوزه محیط زیسلللت در توئیتر انتقاد خود را از برخوردهای قهرآمیز جمشلللیدی، روزنامه

 #یوز را زندانیکارشنان متخصص»بیان کرد:گونه سان محیط زیست اینحکومت با کارشنا

کردید کارشللناسللان خارجی هم جاسللون و برانداز معرفی کردید، اندک کارشللناسللان و 

دامپزشکان باقیمانده را هم یا از کشور فراری دادید یا دستشونو از کار محیطزیست کوتاه 

ی دوام بیاره، کردید، توله یوز که سللهس اسللت، خر هم اگر در این سللرزمین با مدیریت فعل

 «!جای تعجب داره

 ن:کوتاه اقتصادی جها اخبار

 رویترز:

 ای کاهش یافته استمیزان واردات نفت چین از ایران به شکل قابل مالحظه

 

 کردهزار بشکه نفت از ایران وارد می 144تا  144چین تا قبس از جنگ اوکراین، روزانه بین 
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که چین بعد از جنگ اوکراین برای خرید نفت  شیینبه گزارد دادخبرگزاری رویترز روز پنج

به روسیییه روی آورده و این موعییوج موجه شییده تا فرود نفت ایران به این کشییور به 

 ای کم شود.شکل قابل مالحظه

شده تا حدود این خبرگزاری می ضعیت فعلی موجب  سد که و شکه از نفت ایران،  04نوی میلیون ب

 باشند.ها در آسیا بالتکلیف بر روی نفتکش

رو شد. به همین دلیس مسکو های فزاینده آمریکا و اروپا روبهاز آغاز جنگ اوکراین، روسیه با تحریم

ای برای نفت خود در شللرق پیدا های تازههای بزرگ، مشللتریتالش کرد با پیشللنهاد کردن تخفیف

ست، چین از این  کند. برده و به یکی از حداکثر بهره را « فرصت»چنانکه خبرگزاری رویترز نوشته ا

 خریداران مهم نفت با تخفیف روسیه تبدیس شده است.

 بورل:

 شودهر چه بیشتر منتظر بمانیم مذاکرات برجام دشوارتر می

وگوی تلفنی خود با جوزپ بورو، مسئوو سیاست خارجی اتحادیه اروپا در توییتی با اشاره به گفت

احیای برجام نوشت، انتظار بیشتر باعث دشوارتر  های بعدی مراکراتوزیر خارجه ایران در مورد گام

 .شودشدن رسیدن به نتیجه در مراکرات می
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جوزپ بورو، مسئوو سیاست خارجی اتحادیه اروپا در توییتی بر لزوم ادامه مراکرات احیای توافق 

 .تر مراکرات تأکید کرداتمی با ایران )برجام( و به فرجام رسیدن هر چه سریع

و وگمه( با حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران تلفنی گفت 24اردیبهشت ) 34او که عصر جمعه 

هر چه بیشتر منتظر بمانیم، » نوشت: کرده بود در روز شنبه با اشاره به این مکالمه در این توییت

 «.شودرسیدن به نتیجه در مراکرات دشوارتر می

های بعدی برای امیرعبداللهیان در رابطه با "مسائس فوری دوجانبه و گاماو همچنین نوشت که با 

  .ازسرگیری اجرای برجام" صحبت کرده است

 روسیه صادرات گاز به فنالند را متوقف کرد

 شود. این،طبق اعالم شرکت گازوم در فنالند صادرات گاز روسیه به فنالند از روز شنبه متوقف می

واست فنالند برای عضویت در ناتو است. فنالند از پرداخت هزینه گاز وارداتی تنها چند روز پس از درخ

 .از روسیه، به روبس خودداری کرده بود

 

مه( با صدور  24اردیبهشت ) 34کننده انرژی در فنالند، روز جمعه شرکت دولتی ''گازوم''، تامین

که شرکت دولتی ''گازپروم'' روسیه در پیامی به این شرکت فنالندی گفته که   ای اعالم کردبیانیه

 .شوداردیبهشت، صادرات گاز روسیه به فنالند متوقف می 35از فردا، شنبه، 
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مراه ه تصمیم روسیه برای توقف صادرات گاز به فنالند تنها چند روز پس از آن اعالم شده که فنالند

با سوئد به صورت رسمی درخواست خود را برای عضویت در پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( به 

 .دبیرکس این پیمان ارائه دادند

ایم به ما با دقت برای این شرایط آماده شده»گوید: در همین خصوص، رئیس شرکت گازوم می

توانیم گاز همه های آینده میدر ماه گونه اختاللی در شبکه انتقاو گاز ایجاد نشود وطوری که هیچ

 «.مشتریان خود را تامین کنیم

د، کنای که فنالند را به استونی وصس میهای آینده باید از خط لولهاو افزود که گاز مشتریان در ماه

های شرکت گازوم، به رواو عادی به کار خود ادامه خواهند تامین شود اما در هر صورت، پمپ بنزین

  .داد

هایی دارد چرا که با توجه به همین حاو، شرکت گازوم درباره دریافت گاز مورد نیاز خود نگرانی در

محدودیت ظرفیت در بازار گاز جهان، این پرسش به صورت جدی مطرح است که آیا این شرکت 

 تواند کشور دیگری را جایگزین روسیه کند و گاز مورد نیاز خود را تامین نماید؟می

فنالند نیز همچون سایر  دیگر، با وجود تاکیدهای والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه،از سوی 

 .کشورهای اروپایی از پرداخت هزینه واردات گاز به ''روبس'' خودداری کرد

های اروپایی با روسیه نیز به مرور تغییر بر اسان تصمیم اتحادیه اروپا، قراردادهای معتبر شرکت

های اتحادیه اروپا کتی همچنان به روبس داد و ستد کند، به دلیس نقض تحریمخواهند کرد و اگر شر

 .شودعلیه روسیه با جریمه مواجه می

فوریه نگرانی برخی همسایگان و  20گفتنی است با آغاز تجاوز نظامی روسیه به اوکراین در 

 .یافته است های احتمالی نیروهای روسی افزایشکشورهای نزدیک به این کشور در مورد حمله

ی هااند اما این موضوع با اعتراض مقامدر همین راستا، فنالند و سوئد خواستار عضویت در ناتو شده

 .کرملین مواجه شده است

بارە گفتە کە گسترش ائتالف نظامی و نزدیک از جمله، دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در این

 ."کندتر نمیپایدارتر و امنشدن ناتو به مرزهای روسیه "جهان و قاره ما را 

سخنگوی کرملین در پاسخ به این سواو که آیا روسیه عضویت فنالند در ناتو را به عنوان یک تهدید 

 «.قطعا»بیند یا خیر، گفت: می
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مرز با روسیه است و فنالند در تاریخ خود خاطرات تلخی از تقریبا تمام مناطق شرقی فنالند هم

 .روسی دارد تعرض و تجاوزهای نیروهای

 امیدواری سران آلمان و قطر به حصول توافق بر سر احیای برجام

 

تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر )چپ( در کنفرانس مطبوعاتی با اوالف شولتس، 

 ۰۲۰۰مه  ۰۲صدراعظم آلمان در روز 

بر سلللر  ایران و ایاالت متحده گوید که به حصلللوو توافق میانتمیم بن حمد آو ثانی، امیر قطر، می

 .احیای برجام امیدوار است و حاضر است در این رابطه کمک کند

امیر قطر که در یک کنفرانس مطبوعاتی مشلللترک با اوالف شلللولتس، صلللدراعظم آلمان، در برلین 

گفت، با ابراز خوشبینی نسبت به این که طرفین مراکرات به اشتراک نظر برسند، گفت سخن می

 .گری استین رابطه آماده میانجیحس در اکه برای یافتن یک راه

 .مراکرات احیای برجام از فروردین ماه ساو پیش در وین آغاز و بیستم اسفند متوقف شد

ترین موضوع مورد اختالف میان دو کشور درخواست و پافشاری جمهوری اسالمی برای خارج مهم

 .ده استهای تروریستی خارجی ایاالت متحکردن سپاه پاسداران از فهرست سازمان

سازمان سپاه پاسداران از فهرست  های دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، برای خارج کردن 

هایی تعیین کرده که جمهوری اسلللالمی ظاهرا تا کنون حاضلللر به پریرش آنها تروریسلللتی شلللرط

 .نشده است
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کننده بست مراکرات وین هدف اصلی سفر انریکه مورا، معاون جوزپ بورو و هماهنگشکست بن

 .مراکرات وین، به تهران هم بود

اردیبهشت مورا به  24کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در پی سفر روز جوزپ بورو، هماهنگ

بسللت'' در مراکرات گفت که این سللفر به ''دو ماه بن تهران و مراکره با مقامات جمهوری اسللالمی

های انریکه مورا، ''به یرانی به سلللفر و پیامهای اای ایران و غرب پایان داده و واکنش مقامهسلللته

 .مثبت" بوده است اندازه کافی

به رغم این اظهارات بورو، هنوز هیچ نشللانه و خبری در باره شللروع دوباره مراکرات وین در دسللت 

 .نیست

اوالف شلللولتس، صلللدراعظم آلمان نیز در کنفرانس مطبوعاتی مشلللترک با امیر قطر، نسلللبت به 

های مراکرات برجام خواسلللت که در وین ابراز امیدواری کرد و از ایران و طرف دسلللتیابی به توافق

 .های موجود از دست بروداجازه ندهند فرصت

 بزث انرژی تا بزث جام جهانی از

امیر قطر حدود یک هفته قبس از سفر به آلمان، دیداری هم از ایران داشت و منابع خبری این گمانه 

که او در  ند  یامرا مطرح کرد بادو پ با ت های مرتبط  یان ایران و سلللللایر کشللللور بس م قا های مت

 .که مناسبات خوبی با قطر دارد نقشی به عهده بگیرد برجام، به خصوص آمریکا مراکرات

 .پس از آلمان، بریتانیا و فرانسه مقصدهای بعدی سفر امیر قطر هستند

های به چگونگی اسلللتفاده از ظرفیت در جریان دیدار امیر قطر از آلمان، محور اصللللی مراکرات با او

گشت. با توجه به تالش آلمان برای قطع وابستگی این کشور برای تامین گاز مورد نیاز آلمان برمی

از کننده گخود به گاز روسلللیه در پی آغاز جنگ این کشلللور علیه اوکراین، قطر که به بزرگترین تولید

شود. امیر قطر گفته است ازهای آلمان تلقی میمایع در جهان تبدیس شده، یکی از منابع تامین نی

ها و امکانات الزم را برای صللللدور گاز به آلمان خواهد ظرفیت 2420که کشللللورش از اوایس سللللاو 

 .داشت

ای را امضا نامهروبرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان و سعد الکعبی، وزیر انرژی قطر، در این رابطه تفاهم

 .در زمینه گاز و انرژی حاصس از هیدروژن است کردند که مبنای همکاری دو کشور

در جریان کنفرانس مطبوعاتی آو ثانی و شولتس، موضوع برگزاری جام جهانی فوتباو در زمستان 

گرا در امساو در قطر هم مطرح شد. سواو خبرنگاران از جمله در باره امکان حضور افراد همجنس



 
 
 

 
 
 

 5045ماه اردیبهشت ویژه  521 خبرنامه شماره
 اخبار کوتاه اتاق های ایران وانگلیس و بریتانیا وایران اخبارکوتا ه اقتصادی ایران وجهان وگزارش ویژه سخن ماه،فهرست مطالب:  

16 
 

 ترین قوانین راین کشللور بیایند. قطر یکی از سللختقطر بود. امیر قطر گفت که همه آزادند که به ا

 .گرایی دارددر باره همجنس

خبرنگاران این انتقاد را به شللللولتس مطرح کردند که آیا با توجه به نقض حقوق بشللللر در تدارک 

ها درسلت اسلت. های این رقابتتاسلیسلات و امکانات برای جام جهانی در قطر، شلرکت در بازی

سخ "از ت سخن شولتس در پا سبت به نیروی کار و حقوق کارگران  غییر و تحوالت مثبت" در قطر ن

ای که در این رابطه میان آلمان و قطر در جریان وگوهای فشللردهگفت و ابراز امیدواری کرد که گفت

 .است، به بهبود بیشتر وضعیت کمک کند

سرمایه ست. این کشور گرار در آلمان در میان کشورهای عربی حوزه خلیج فاقطر بزرگترین  رن ا

همچنین به دلیس مناسللبات خوبش با طالبان در جریان دسللت به دسللت شللدن قدرت در کابس در 

 .تابستان گرشته، در انتقاو شهروندان آلمانی و سایر کشورهای اروپایی نقشی محوری ایفا کرد

 ثبات نسبی در بازار نفت؛ احتمال افزایش واردات نفت در چین
دالر معامله شد. با کاهش  555ای بهای نفت در روز جمعه تغییر چندانی نداشت و بشکه

رود که تقاضا برای واردات نفت از سوی چین، به های کرونایی در شانگهای انتظار میمحدودیت

   .عنوان بزرگترین واردکننده نفت خام جهان، افزایش یابد
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مه( گزارش داد که بهای نفت برنت برای تحویس در  24اردیبهشت ) 34خبرگزاری رویترز روز جمعه 

سنت رسید و هر بشکه نفت  ۸1دالر و  555ای دهم درصد کاهش به بشکه 3ماه آینده میالدی با 

 .سنت معامله شد 11دالر و  555وست تگزان اینترمدیت آمریکا هم با همین مقدار کاهش، 

روز دیگر آغاز  54ای تحویس در ماه ژوئیه میالدی که هر بشکه نفت وست تگزان اینترمدیت بر

 .سنت به فروش رسید 24دالر و  541ای دهم درصد کاهش، بشکه ۸شود، با حدود می

 یابد و نفت برنتبه این ترتیب، این چهارمین هفته متوالی است که بهای نفت آمریکا افزایش می

سوی ثبت حدود یک درصد رشد هفتگی نیز پس از کاهش حدود یک درصدی در هفته گرشته، به 

 .کندحرکت می

 انداز بازار نفت در چین و آمریکاچشم

نویسد که اگر آمار رشد اقتصادی در یادداشتی می SPI از شرکت مدیریت دارایی استفن اینس،

انداز تیره در بازار آمریکا همچنان نامطلوب بماند، قیمت نفت ممکن است از پیامدهای منفی چشم

 .متاثر شود سهام،

ها برای افزایش نرخ گراران نیز نگران افزایش تورم و اقدام احتمالی بانکدر همین راستا، سرمایه

 .گراری در بازارهای پرریسک کاهش یافته استسرمایه بهره بانکی هستند و از این رو

بهای  گیردر آمریکا آمارهای رسمی حاکی از آن است که مردم این کشور علیرغم افزایش چشم

 .برندهایشان به سر میهمچنان زمان زیادی را پشت فرمان اتومبیس سوخت

با صدور ''فرمان  دهدای را تصویب کرده که به رئیس جمهور این کشور اجازه میمجلس آمریکا الیحه

ها را غیرقانونی رویه قیمت بنزین و سوخت خانگی از سوی شرکتاضطراری انرژی''، افزایش بی

 .اعالم کند

های شانگهای برخی از تقاضا برای نفت ممکن است دوباره افزایش یابد چرا که مقام اما در چین

توانند های کرونایی را لغو کرده و ساکنان شانگهای برای اولین بار در دو ماه گرشته میمحدودیت

جهان  های خود خارج شوند. چین بزرگترین واردکننده نفت خامبرای خرید مواد غرایی، از خانه

 .است

 تر شدن احتمال تزریم نفت روسیهجدی

نویسد که احتماو تحریم نفت روسیه از سوی اتحادیه اروپا در آینده نزدیک، به رویترز در ادامه می

ضرورت پشتیبانی از بهای نفت کمک کرده است. اتحادیه اروپا در ماه میالدی جاری، از بسته 
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تهاجم نظامی این کشور به اوکراین رونمایی کرد. ها علیه روسیه به دلیس جدیدی از تحریم

''ممنوعیت واردات نفت از روسیه به مدت شش ماه'' یکی از موارد مهم در این بسته تحریمی 

ترین مخالفان آن به شمار ها هنوز به تصویب نرسیده و مجارستان یکی از اصلیاست. این تحریم

 .رودمی

های نفت بیشتری ایران نسبت به روسیه از بشکه این همه در حالی است که در حاو حاضر،

 .گرراندبرخوردار است اما برای فروش آنها، روزگار سختی را می

از زمان آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، صادرات نفت ایران به چین به شدت کاهش یافته چرا 

 04تیجه این شرایط، تقریبا کند. در نهای باالیی از روسیه خریداری میکه چین، نفت را با تخفیف

 .میلیون بشکه نفت ایران روی دریا، بدون مشتری و بالتکلیف باقی مانده است

زمینه  :در همین 

 چین واردات نفت ایران را کاهش داد؛ نفت ارزان روسیه رقیه ایران

با کاهش روبرو بوده است. این در حالی است  2422به گزارش رویترز صادرات نفت ایران به چین در آوریس 

تر افزایش داشته است. ایران هفت درصد از واردات نفت ت نفت روسیه به چین به دلیس قیمت پایینکه صادرا

   .کندچین را تأمین می

 ای برای احیای برجام نداردرویترز: ایران با افزایش بهای نفت عجله

برای احیای برجام  ایها، ایران به خاطر افزایش بهای نفت پس از حمله روسیه به اوکراین عجلهبنا بر گزارش

 ایهای هستهها ندارد. یک مقام ارشد ایرانی به رویترز گفته زمان به نفع ایران است و برنامهو رفع تحریم

   .روندآن پیش می

 برای تزریم همه جانبه نفت روسیه تالد کمیسیون اتزادیه اروپا

کند که شامس نفت این کشور نیز گیری میها علیه روسیه تصمیماتحادیه اروپا درباره بسته جدید تحریم

هایی در نظر گرفته شده است. تحریم نفتی روسیه در یک شود. برای مجارستان و اسلواکی معافیتمی

   .شودبازه شش تا هشت ماهه اجرایی می

 "روسیه رقیه ایران در بازار انرژی آسیا؛ "بازار به هم ریخته است

رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز خبر رویترز در مورد تصاحب سهم ایران در بازار نفت چین 

گوید، این بهترین فرصت است که ایران توافق برجام را احیا کند و کرد. او میتوسط روسیه را تأیید 

   .در صادرات نفت جایگزین روسیه در اروپا شود
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 گزارد ویژه:

 اشاره:

 گزارشی نشر تهران به  به ویژه ، نخبرنامه اتاق با توجه به اهمیت آلودگی هوا در ایرا هزارش ویژه این شمارگ

اداره کس هواشناسی ایرات براسان گزارش  ، ییچه وله فارستهیه وارائه شده از سوی خبرگزاری دو

 .اعالم شده است تهرانفضای در ارتباط با ریز گرده وهجوم آنها به  که  شده است  داده اختصاص

 تحریریه

 ریزگردها به پایتخت رسیدند

 

 

 

 

 

 

 

 

های سنجش آلودگی هوا از نقشه آنالین پایتخت نمایش دستگاههمزمان با خبر ورود ریزگردها به تهران، 

های کشور از جمله ها در برخی استانحرف شده است. سازمان هواشناسی در خصوص آالینده

 .کرمانشاه، خوزستان و ایالم هشدار داده است

 
 

پایتخت خبر داده است.   اداره کس هواشناسی استان تهران از ورود گرد و خاک از غرب ایران به

مه(، توده جدیدی  25اردیبهشت ) 35طبق اعالم کارشناسان اداره کس هواشناسی در روز شنبه 
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بینی شده است سطح آالیندگی در تهران و سایر از ریزگردها وارد ایران شده و در پی آن پیش

 .شهرها احتماال  از مرز هشدار عبور خواهد کردکالن

عالوه بر این، محمد جواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی، روز شنبه 

 .در مورد نزدیک شدن کانون ریزگردها به تهران هشدار داد

گردها در های آلوده ریزدر دولت گرشته ما در ماموریتی کانون»وگویی با ایسنا گفت: او در گفت

کار به دولت قبس اعالم خوزستان را شناسایی کردیم که تقریبا پنج منطقه بود. آنها را به همراه راه

های ریزگرد به اطراف های پی در پی کانونکردیم اما اتفاقی رخ نداد. اکنون به دلیس خشکسالی

 «.تهران رسیده است

خلی و خارجی برای ریزگردها اشاره کرد و این نماینده مجلس در مصاحبه با ایسنا به دو منشا دا

ها و مراتع، مجلس با دو دستگاه متولی یعنی سازمان محیط زیست و سازمان جنگس افزود،

 .جلساتی در مورد مهار ریزگردها برگزار کرده است

پاشی و کشت درختان مثمر و غیرمثمر در دستور کار این نهادها ها مالچبه گفته او، در این نشست

 .گرفته است قرار

عسکری در این مصاحبه کشورهای عراق و عربستان را به عنوان دو منبع تولید ریزگردها برشمرد 

 .و تصریح کرد که درباره همکاری مشترک با این کشورها باید وزرات خارجه ایران وارد عمس شود

 :نمایشگرهای کنترل آالیندگی در تهران از نقشه حذف شد

همزمان با اعالم هشدار                                                                                              

افزار شرکت کنترو های سنجش آلودگی هوا از نرمدرباره ورود ریزگردها به تهران، نمایش دستگاه

 .کیفیت هوای تهران و نقشه آنالین این شهر حرف شد

برخالف روزهای گرشته که در هر منطقه »خبرنگاران جوان در گزارشی در روز شنبه نوشت:  باشگاه

شد، در کس تهران تنها شش دستگاه سنجش آلودگی هوا یک دستگاه سنجش نمایش داده می

 «.شودنمایش داده می

ران را به ها و مدارن استان تهاردیبهشت کلیه ادارات، دانشگاه 21شنبه استانداری تهران روز سه

ها علت تعطیلی تهران را تصمیم کمیته اضطرار علت "آلودگی هوا" تعطیس اعالم کرد. در حالی مقام

های اجتماعی آن را به اعتراضات مردمی عنوان کردند که برخی کاربران شبکه آلودگی هوای تهران

 .اخیر مرتبط دانستند
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 :های دیگروععیت بزرانی آلودگی هوا در استان

گزارش سازمان هواشناسی از تداوم                                                                             

در مناطق جنوبی و غربی ایران حکایت دارد. اداره کس مدیریت بحران استانداری  بحران ریزگردها

های قصرشیرین، دبستانی و مدارن شهرستانکرمانشاه، تمامی مهدهای کودک، مراکز پیش

اردیبهشت را به دلیس افزایش ذرات  35باباجانی در روز شنبه ذهاب، گیالنغرب، داالهو و ثالثسرپس

 .گرد و غبار تعطیس اعالم کرده است

 

 های هوا در خوزستانوضعیت بحرانی تراکم آالینده

بحرانی" اعالم شده های خوزستان و ایالم نیز وضعیت "همچنین در ارتباط با ریزگردها در استان

است و کارشناسان سازمان هواشناسی در مورد افزایش شدت هوای ناسالم در این مناطق 

 .پرواز روز شنبه تهران به ایالم را لغو کرد اند. آالیندگی هواهشدار داده

تدبیری مسئوالن" "بی سبت به خبر ورود ریزگردها و آنچههای اجتماعی نشهروندان در شبکه

 .انددانند واکنش نشان دادهمی

 المللیتوئیتی "تبدیس تاالب بین زهرا کشوری، خبرنگار حوزه محیط زیست، در بخشی از رشته

را از  های کشاورزی ایران به کانون ریزگردها"هورالعظیم و شادگان در یکی از حاصلخیزترین جلگه

های محلی و بومی در بسیاری از سازه» " دانست و نوشت:های سدسازی"آثار سوء برخی پروژه

های آنها در ذهن افراد کهنساو رهگرر سدسازی و مدیریت دولتی آب از بین رفته و آخرین نشانه

  «.در حاو پاک شدن است


