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 :ماه سخن

 

!دولت جدید و باید های اقتصادی  

پیش از ادای هر کالمی در باره اقداماتی که در چهار سال آینده به عمل خواهد آورد ،  دبای ولت آیندهد

ا ر و به بیان روشن تر وضعیت موجودبه عنوان دولتی قانون مند، واقعیت های اقتصادی حاکم بر جامعه 

. مکاری نماید،از آنان طلب کمک و هاز لحاظ اقتصادی وآینده در انتظار، صادقانه با مردم در میان نهاده 

وضعیتی که ناشی از ایجاد استاندارد زندگی تصنعی و باالی عیر فابل تصوری می باشد که برآیند رفتار 

ناهنجار مسئوالن و کارگزاران اقتصادی کشوربا وجوه حاصل از فروش دارایی های به سرمایه تبدیل شده 

که  ذشته می باشد. استانداردیطی سه دهه ی گو کشور از جمله نفت وگاز و ... به عنوان درآمد 

.بنابراین چنانچه این همکاری ایجاد نشود هیچ برآورد می شودچندین برابر توان تولیدی و سرانه کشور

ثمر بخش و پایدار نخواهد بود. واین نخستین باید از باید  اقدام وکوششی در سامان دهی اقتصاد کشور

 های بسیار است.

ل در پیش ، در اداره امور اقتصادی کشور ، با بایدهای بسیار رو به رو دولت آینده در چهار سابی تردید

تنها به دو مورد آن همراه باچگونگی رفتار  ،درباال خواهد بود،بایدهایی که افزون بر باید مورد اشاره

 و مسکن که از نخستین بایدهارویارویی با آن اشاره خواهد شد . هدف مند سازی یارانه ها در سنجیده 

سایر باید های به که بایستی بی درنگ به آنها پرداخت و در فرصتی مناسب  . بایدهاییباشندمی 

ظاهر ادیبانه اما  ازپذیرش کلی کویی های بهتصادی ،وپرهیز،به ویژه سیاست های اقپرداختاقتصادی 

 . مخرب 

 

 هدف مند سازی هارانه هاتجدیدنظر فوری در چگونگی اجرای  — الف

به هدف مند سازی یارانه ها بایدکاهش هزینه زندگی به جای پرداخت نقدی و کاالیی طرح  در اجرای 

 شرح در پی  دمورد اقدام قرارکرد:

   -̸  йтϝвϽЂ ̪Ϲвϐϼϸ йж м ϥЂϜ йтϝвϽЂ еуК иϹІ ЭтϹϡϦ йтϝвϽЂ йϠ оϝк стϜϼϜϸ ЄмϽТ ϾϜ ЭЊϝϲ инϮм йЫзтϜ аыКϜм ЄϽтϻ͟

 РϽЋв йϠ пϧЃтϝϠ м ϥЂϜ ϼнЇЪ йϠ ХЯЛϧв йЪ пт ЅϷϠ йϠ аϜм ϥ϶ϜϸϽ͟м птϝзϠϽтϾ ϤϝЃуЂϓϦ ϸϝϯтϖ ХтϽА ϾϜ ϼнЇЪ пжϜϸϝϠϐ

 ЙтϾнϦ ϝт оϼϝϮ оϝк йзтϿк РϽЋв йϠ ϜϽжϐ дϜнϦ пгжϜϻЮ ̪ϹЂϽϠ ϾϜϹжϜ Ё͟ ϝт иϹІ ϤϼϝЗж оϼϜϿ͵ йтϝвϽЂ оϜϽϠ пЊнЋ϶

 ̪ϹжϝЂϼ имϽ͵ дϐ ϝт етϜ еуϠ йтϝвϽЂ йж ϥЂϜ Ϲвϐϼϸ ϥЂϜ ЙтϾнϦ ЭϠϝЦ йͨжϐϜϽтϾ ϤмϽϪ м йϠ РϽК ϼϸ йЪ ̪оϼн϶ йтϝв  Лв РмϽ

 ϥЂϜ ϟЃЪ Инж етϽϦϹϠм ϥЂϜм .ϹІϝϠ пв пͺϧЃЫІϼм дϐ ЭЊϝϲ 

-̹  ϥТϝт ϼϸ ЬнгЇв ϸϜϽТϜ ϸϜϹЛϦ дϸϽЪ ϸмϹϳв  ϸϜϽТϜ: ϾϜ ϹзϦϼϝϡК йЪ ϽЧТ Б϶ ϼϸм ϽтϾ оϝк иϸϜнжϝ϶ м ϸϜϽТϜ Ϲϲ ϼϸ йжϜϼϝт

иϸϝϧТϜϼϝЪϾϜ ϸϜϽТϜ ̪ еуЮнЯЛв ̪ "пϧЃтϿлϠ дϝвϾϝЂ" м "аϝвϒ ϸϜϹвϖ йϧугЪ" ϥтϝгϲ ϥϳϦ  ϼϝвϐ йЪ дϜϹзв ЬϝЂ м дϝͺϧЃЇжϾϝϠ ̪

. ϹІϝϠ пв ЬнЊнЮϜ ЭлЂ иϸϝЛЮ ϝЦнТ дϐ  

-̺ иϸϜнжϝ϶ ϸϜϽТϒ ЭЪ оϜϽϠ оϽлІ дмϼϸ ЭЧж м Эгϲ йзтϿк ϥ϶ϜϸϽ͟ϾϜ ϥуТϝЛвϼϜϸ ЁЫК ϤϼϝЪ ϼмϹЊ иϼϝІϜ ϸϼнв ͻϝк 
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-̻  ϼϜϸ ЁЫК ϤϼϝЪ ϼмϹЊ̷̼ ϝк ϽУЂ йзтϿк ϥуТϝЛв ϹЊϼϸϸϜнжϝ϶ ϸϜϽТϜ ЭЪ оϜϽϠ оϽлІ еуϠ о ̼

-̼ мϹЊ ϹжϾϽТ мϸ оϜϽϠ иϝͺЇжϜϸ м дϝϧЂϽуϠϸ̪ дϝϧЃϠϸ ЙГЧв ϾϜ ЭуЋϳϦ йзтϿк ϥ϶ϜϸϽ͟ ϾϜ ϥуТϝЛв ϼϜϸ ЁЫК ϤϼϝЪ ϼ

. иϸϜнжϝ϶ 

-̽ иϼϝІϜ ϸϼнв оϝк иϸϜнжϝ϶ ϸϜϽТϜ йуЯЪ оϜϽϠ пжϝϯв дϝвϼϸм ϥІϜϹлϠ ϼϜϸ ЁЫК ϤϼϝЪ ϼмϹЊ 

-̾ гϧϮϜ оϝк йгуϠ блЃЮϜ Хϲ ϥ϶ϜϸϽ͟ ϾϜ иϼϝІϜ ϸϼнв оϝк иϸϜнжϝ϶ м ϸϜϽТϜ ϥуТϝЛв м сКϝ  ϤϼнЊ ϼϸ ϤϝуЮϝв ϥ϶ϜϸϽ͟

.дϸнϠ ЬнгЇв 

-̿ оϜϽϠм пжϝвϾϝЂ оϝк йжϝ϶ дϜнзК йϠϽлв йϧТϽж ЄмϽТ пжнЫЃв оϝкϹϲϜм ϾϜ пЇϷϠ ЉуЋϷϦ  

.АнϠϽв пжнЫЃв о йКнгϯв оϼϜϹкϝͺж йзтϿк блЂ Ϲϲϼϸ йжϝкϝв оϝлϠ иϼϝϮϒ ϝϠ Ϲзв Ͼϝуж оϝк иϸϜнжϝ϶ йϠ иϼϝϮϜ 

-̀ ϝуЮϝв ЙЎмм оͩϽжϜм ϥ϶нЂ дϸϽЪ п϶Ͻж ЩϦ.ϸϹϯв ϥгуЦ ЅтϜϿТϜ оϝϮ йϠ оͩϽжϜ м ϥ϶нЂ РϽЋв ϽϠ Ϥ 

 

ϼн϶ϼϸϼмϐϸϝт йͮзтϜ ͻϽϠ϶ϸϝлзЇу͟ ϸϼнв нϳж йϠ ϸϼнв ϝϠ ϸϼн ϹЂϝТ пЮϝϦ ЅкϝЪ ϟϡЂ дϸнϠ иϹуϯзЂ ϽϠ дмϿТϜͻϝк Ыгве  ϼϸ

ϰϽА ͻϜϽϮϜ ϸнϠ ϹкϜн϶     

                                                                                                                   .            

 اقدام فوری در مورد حل مشکل مسکن — ب

کمبود رو برو نیست، تصور کشور در این زمینه با  در مورد مسکن کافی است اشاره شود که به خالف

بل قاهمراه با حبابی غیر  مشکل قیمت مسکن است، قیمتی که بیش از آنکه واقعی باشد تصنعی و

فع مشکل مسکن که درحال بیشتر در بخش اجار نشینی  است . راهکار فوری ر و مورد حمایت تصور

 قرار گیرد:قدام  حاکم است  باید به شرح در پی مورد ا

ی واحدهای اجاره یی اعم از مسکونی ، اداری و تجاری برای ع کردن قانونی افزایش اجاره بها ممنو --1

 قابل تمدید. ون سه ساله،یک دوره دست کم وفق قانو

اجاره به گروه زمانی برای تبدیل کلیه واحدهای مسکونی فروش نرفته  مسکن مهر به خانه های سا --2

های آسیب پذیر فاقد مسکن با اجاره بهایی در حد هزینه نگاهداری بنا توسط شهرداری ها یا سازمان 

 .تامین اجتماعی 

 و تصاعدی در دادوستد های مربوط . لیات بر خانه های خالیابرقراری م --3

به فعالیت  واگذاری ایجاد مسکن به طور مطلق به  بخش های خصوصی وتعاونی ومنع دولت از ورود --4

 .ساد آوراستتورم زا و ف در این بخش که

 

ϽувϜͼзувϜ ʹзІнк 

 

 ͼЂϝуЂ ϸϝЋϧЦϜ ϼϸ Ͻϧͭϸ 
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 اخبار اتاق ها

 اخبار اتاق ایران و انگلیس

 هیات مدیره اتاق ایران و انگلیسماهانه برگزاری جلسه 

که بنا به روال عادی بایستی در اولین یک شنبه هر ماه  خرداد ماه هیات مدیره اتاقجلسه ماهانه 

 -اتاق همراه با هیات بازرگانی سفر رئیس، نایب رئیس ودوعضو هیات مدیرهباتوجه به تشکیل شود 

سرمایه گزاری اتاق به لندن که گزارش آن جدا گانه در این خبر نامه ارائه شده است برگزار نگردید . 

باوجود این از اعضاء محترم خوسته شد نظرات خودشان را در مورد "باید های اقتصادی" که بایستی 

ی بررسی و طرح در جلسه آتی هیات مدیره که در در دولت یازدهم مورد اقدام فرارگیرد آماده و برا

 اولین یک شنبه تیر ماه برگزار خواهد شد  به دبیرخانه ارسال نمایند.

 

 ی تخصصی اتاقکمیسیون ها برگزاری 

-̸  ͻϽͺІϸϽ͵ ̪ϥЛзЊ ̪ϤϼϝϯϦ днуЃугͭͻнж ͻϝк ͻϼмϝзТ м:  دومین جلسه کمیسیون

آموزش »تجارت، صنعت، گردشگری و فناوری های نوین که در سال جاری و از ادغام دو کمیسیون 

روز دوشنبه  11ایجاد شد، راس ساعت « تجارت، صنعت و گردشگری»و « و فناوری های نوین

دیان، با حضور خانم ها: ابراهیمی، شهابی و نقوی و آقایان: حمزه نژاد، آزمن 22/23/1332

 ور،باحضخاوندگار، سیداصفهانی، شجاع، شهابیان، صابری، طاعتی، میرزابابایی، رئیس و اعضاء 

ات، ایان مهندس حیدری، بیامینی نایب رئیس و دبیرکل اتاق تشکیل گردید. آق امیر هوشنگدکتر

 غیبت داشتند بدون اطالع  ... اعضاء کمیسیونشکرانی 
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در این جلسه بعد از تبادل اخبار اقتصادی به تفصیل درباره فضای تجاری کشور به ویژه فعالیت های 

اری سرمایه گذ -تجاری فیمابین ایران و انگلیس بحث و گفتگو شد. سپس گزارش سفر هیات تجاری

ذیرش خرداد ماه به سرپرستی ریاست اتاق به لندن انجام پذیرفت، به ویژه پ 6الی  2اتاق که از 

درخور توجه هیات در انگلیس از جمله دعوت از اعضاء اتاق انگلیس و ایران برای حضور در محل اتاق 

 نز، آلن رایت، دکتر سیروسلرد فیلیپس، لرد المونت، آلن ایوو دیدار با اعضاء هیات که با حضور آقایان 

نفر از اعضاء اتاق برگزار  12 مهدی زاده، رئیس، نایب رئیس و اعضاء هیات مدیره اتاق مذکور و بیش از

گردید، مالقات رئیس و نایب رئیس اتاق با جاک استرو، معاون سابق وزارت خارجه بریتانیا و عضو 

پارلمان، حضور در ضیافت ناهار پرشیا اینترناشنال بانک به دعوت آقای مسکریان، رئیس بانک و با 

رانی مقیم لندن در بانک مذکور برگزار شد، حضور کلیه مسئولین و کارگزاران و روئسای بانک های ای

 همچنین مالقات اختصاصی رئیس و نایب رئیس اتاق با لرد المونت، جلسه وارد دستور شد.

با توجه به اینکه مقرر بود هریک از اعضاء نظر و خواسته های خود را از دولت آینده به دبیرخانه اتاق 

ر جلسه بررسی شود، لکن هیچ یک از اعضاء در این ارسال نمایند تا برای ارسال به هیات مدیره د

زمینه اقدامی انجام نداده بودند. نوشته نایب رئیس و دبیرکل اتاق که در این زمینه تهیه شده بود 

توسط خانم ابراهیمی قرائت و به تفصیل درباره آن بحث و گفتگو و مقرر شد نتیجه به هیات محترم 

 مدیره اتاق اعالم شود.

اری اعضاء برای بارور ساختن هرچه بیشتر خبرنامه الکترونیکی اتاق تذکر الزم داده شد درمورد همک

 و مقرر گردید اعضاء نظراتشان را به دبیرخانه منعکس کنند تا اقدام الزم به عمل آید. 

در پایان آقای طاعتی به تفصیل درباره پروژه کمک به تکمیل زندگی ایرانیان و پیشرفت آن بیاناتی 

 و به پرسش اعضاء پاسخ داد. ایراد

 پایان پذیرفت. 11جلسه راس ساعت 

دومین جلسه کمیسیون در  ها:برگزاری کمیسیون تسهیل سرمایه گذاری و مشارکت  ̹-

، با حضور خانم نقوی و آقایان خاوندگار، شجاع ، صابری، طاعتی 11سال جاری راس ساعت 

 و با حضور آقای دکتر امینی تشکیل گردید، سایر اعضاء بدون اطالع غیبت داشتند. مهدوی

در این جلسه نخست اخبار اقتصادی به ویژه درباره تورم جاری و کاهش قدرت خرید پول ملی و علل 

آن بحث و تبادل نظر شد، سپس درباره برخی نظرات اتاق درباره برنامه دولت آینده که در کمیسیون 

نیز مطرح شده بود، بحث و به تفصیل گفت و گو شد، عالوه بر این اظهار امیدواری شد که  آموزش

دولت آینده بتواند به تهیه برنامه ای مشخص برای بهبود وضع اقتصادی، به ویژه راه اندازی چرخه 

د، نتولید، توقف نرخ تورم، برقراری ثبات در قدرت خرید پول ملی، حل مسئله مسکن و... اقدام نمای

از این رو مقرر گردید اعضاء کمیسیون کماکان نظراتشان را در این مورد به دبیرخانه منعکس 

نمایند،ضمناً درمورد اینکه دولت هزینه های جاری خود را بایستی از محل درآمدهای مالیاتی و 

د عوارض تامین نماید و وجوه حاصل از فروش سرمایه های ملی بایستی به مصرف هزینه های ایجا

برسد، بحث و  فرصت های شغلی جدیدتاسیسات زیربنایی و سرمایه گذاری برای تولید و ایجاد 

 گفتگو شد.
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درباره مالیات، افزایش ارزش دارائی ها که به لحاظ تورم، شکوفائی اقتصادی و یا تصمیمات اداری 

 .واز جمیع جهات مورد اقبال قرار گرفت ایجاد می شود، بحث و گفتگو

آقای طاعتی، مدیرعامل شرکت نقطه شمال و مجری پروژه کمک به تکمیل زندگی  در این جلسه

 رفت پروژه مذکوربه شرح کار پرداخت. ایرانیان و سامان دهی صنایع کشور در مورد پیش

 پایان پذیرفت 13جلسه راس ساعت 

ضویت: - سیون ع ضویت در کمی سیون ع ست خردادکمی ضویت خانم زهرا نقوی و به ریا سال جار با ع ماه 

دکتر امینی از طرف خود وبه نیابت از طرف دکتر علی شرقی غضو دیگر کمیسیون ساعت سه بعد از ظهر 

شنبه  شکیل گردید وبا  1332ماه خرداد 21سه  ضویت جدید و در محل دبیرخانه اتاق ت ست ع ده پنج درخوا

 آورد. مورد تمدید عضویت موافقت به عمل

 برده شود.ضمناَ پیشنهادشد عضویت آقای حمزه نژاد در کمیسیون به هیات مدیره  -
 پایان پذیرفت  .     11جلسه راس ساعت  -

 ا

¿wz ¡wĊă ¾æÅĈýwñ½( éw£v ć½v¼ñ Ăĉwù¾ÅÄĊöòýv ÿ ûv¾ĉw ûºþõ Ăz 

 

سرمایه گذاری اتاق ایران و انگلیس بنابه دعوت اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران، صبح  -هیات بازرگانی

خرداد ماه سال جاری تهران را به قصد لندن ترک کرد. هیات بعد از ظهر همان روز در  2روز پنجشنبه 

رئیس اتاق مذکور، و با گردهمایی اعضاء اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران که به ریاست لرد المونت، 

شرکت آقایان لرد فیلیپس، آلن ایون، آلن راید، دکتر سیروس مهدی زاده، اعضاء هیات مدیره اتاق 
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هیات اعضاء با  دیدار و گفت و گوبرای  که نفر از اعضاء اتاق انگلیس و ایران 12مذکور و بیش از 

ست. در این گردهمایی بعد از ادای بازرگانی اتاق ایران و انگلیس دعوت و برپا شده بود، شرکت ج

خیرمقدم توسط لرد المونت، مهندس خاموشی ضمن اظهار تشکر از برپایی گردهمایی مذکور و 

سخنان لرد المونت به ایراد بیاناتی درخصوص روابط بازرگانی دو کشور و مسائل و مشکالت موجود 

د که پیش از این مقامات عالی ایران پرداخت و از واقعه سفارت در تهران نیز اظهار تاسف و متذکر ش

همگی در اینمورد اظهار ناخشنودی کرده بودند، در پایان، بهبود روابط تجاری، تسهیل روابط به نیز

ویژه درخصوص رفت و آمد فیمابین را خواستار شد که مورد اقبال همگانی قرار گرفت، سپس حاضرین 

پایان پذیرفت و اعضاء هیات عازم  11ی راس ساعت در جلسه به مذاکره رو در رو پرداختند و گردهمای

 هتل محل اقامت خود شدند.

 

ازراست به چپ: لرد فیلیپس نایب رئیس اتاق انگلیس و ایران ،داریوش احمدی، مهندس خاموشی 

 هیات،دکتر امینی ولرد المونت رئیس اتاق ومهماندار

مدیر پرشیا اینترناشنال بانک ترتیب روز جمعه هیات در ضیافت ناهاری که از سوی آقای مسکریان، 

حضور در این جلسه دعوت  داده شده بود و از کلیه دست اندرکاران امور بانکی ایران در لندن نیز برای

ده بود، شرکت جست. مهندس خاموشی، دکتر امینی و احمدی مشاور بین الملل به عمل آور

مالقات یک ساعته را با لرد المونت  Royal Langhamشرکت سرمایه گذاری ایرانیان، نیز که در هتل 

پشت سر گذاشته بودند به هیات پیوستند، در این ضیافت که با ادای خیرمقدم آقای مسکریان و 

های اظهار تشکر مهندس خاموشی آغاز شد به تفصیل درباره مسائل و مشکالت، به ویژه تحریم 

الی بریتانیا مبنی بر لغو تحریم بانک ،مهندس خاموشی با توجه به رای دیوان عشدگفت و گو بانکی 

های ملت و صادرات وشکایت بانک ملت و درخواست خسارت رو به رئیس بانک ملت تاکید کرد که 

. بعد از پایان ضیافت مهندس شکایت را دنبال کنیدو اطمینان داشته باشید که برنده خواهید بود.

استرو که پیش از آن ترتیب داده شده بود  برای مالقات با آقای جاک اتفاق دکتر امینیخاموشی به 

، وزیر اسبق صی جاک استرواصتخادر دفتر  وستقبال گرم با ا عازم مجلس عوام شدند. مالقات
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 کمیته هیات های دوستی پارلمانیمعاون  و عوام نماینده مجلسحاضر در حال که  خارجه بریتانیا 

یل درباره روابط ید. در این دیدار به تفصحدود یک ساعت به طول انجامو پذیرفت می باشد انجام 

و تسهیل صدور ویزا بین درو کشور از سرگیری روابط تجاری برای گشایش راهی ، تجاری دو کشور

 درپایان وعده دادجاک استرو  شد. و تبادل نظر و... مذاکرهدست کم برای تجار و صاحبان صنایع 

 نظرات را به دولت منتقل کند. خواسته ها و

 

د ه لندن را به قصهیات روز یکشنبنمایشگاه گل و گیاه بازدید کردند،وروز شنبه برخی اعضاء هیات از 

 .تهران ترک کرد

  :خبار اتاق بازرگانی بریتانیا و ایرانا

 اتاق گردهمایی ماهانه  اعضاء

 اعضاء اتاق ماهانه گرد همایی، واصله از دبیرخانه اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران  اطالعبراساس 

ت که به مناسب هیات مدیره واعضاء اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران در ماه می افزون بر گرد همائی

با  ماهانه وصنایع ومعادن ایران و انگلیس در محل اتاق برگزار شد جلسهورود هیات بازرگانی 

وابط دو اتاق ونامه یی در باره ضرورت توسعه روحضور تعدادی از اعضاء و هیات مدیره اتاق برگزار 

مالقات مهندس خاموشی با وی  درپیگیریعنوان جاک استراو که با امضای مارتین جانستون 

تاکید بردرخواست مهندس خاموشی مبنی بر انتقال در خواست اتاق در خصوص  وانحام پذیرفت 
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اء نیا برای اعضمذاکره با آژانس مرزی پادشاهی متحده در زمینه تسهیل صدور ویزای ورود به بریتا

 به دولت ،مذاکره شد.اتاق  

 

 لرد المونت  رئیس اتاق انگلیس وایران: 

 انتخابات ریاست جمهوری ایران

 حسن روحانی شجاع ورک . باید آماده همکاری با او باشیم

انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران حرکتی برق آسا بود.حرکتی  که نمی توان آن را 

کمتر از "بهار عرب" تلقی کرد.حرکتی غیر منتظره و غیر قابل پیش بینی، البته ایران یک کشورعربی 

د که می کوشننیست .کشوری است با تاریخ و تمدنی بسیار طوالنی. اخیَرا مردم این کشور نشان دادند 

دموکراسی را در کشورخودبرقراری سازند ،اما کندی حرکت در گذشته سبب نا امیدی آمریکا و انگلیس 

 شده است. 

پیش از اعالم نتیجه انتخابات ، صاحب نظران زیادی انتخابات را نمایشی وبی معنا پنداشته آن را تقبیح 

ردند و وتمایال خودرا با شرکت در انتخابات به میلیون ایرانی با این نظر مخالفت ک 31می کردند، اما 

روشنی اعالم کردند.اوضاع مصیبت بار اقتصادی دراذهان رای دهندگان چنان در هم پیچیده بودکه با بی 

 کفایتی در سیاست خارجی یکی شده بود.

ورای جمهوری اسالمی که ازدید خارجی ها در والیت فقیه و مقام عالی رهبریت آیت اله خامنه ای و ش

نگهبان تجسم می باید شاید آنهار متعجب کرده باشد که نه تنها در انتخابات دخالتی نشد بلکه نتایج 

آن پذیرفته شد.البته هنوز امکان عکس العمل زشت افراطیون وجود دارد.اما هواخواهی پر شور از روحانی 

 پدیده یی است که مشکل نظام بتواند آن را نادیده بگیرد.

ن غربی حسن روحانی یک محافظه کار میانه رو وبخشی از نظام است.اما وی و ستادش از نظر مفسرا

رک وراست وشجاع بودند. اوبه تندروها و لباس شخصی ها که مردم را درخیابان ها متوقف می کنند و 

موجبات آزار آنهارا فراهم می سازند حمله کردودرعین حال خواستار آزادی زندانیان سیاسی  شد.در 

ن کنفرانس خبری خودبه گونه یی دل گرم کننده اعالم کرد که زخم های کهنه در روابط ایران با آخری

 آمریکا التیام داده خواهد شد

شکاک ها براین باورند که روحانی اهرم های قانونی الزم را برای کنترل شبه نظامیان  بسیج ، یا سپاه 

اینکه به وعده های خود درباره زندانیان سیاسی پاسداران انقالب اسالمی را در دست ندارد. او برای 

عمل کنداز هیچ قدرت قانونی درقوه مقننه برخوردارنیست. با این حال هردو رئیس جمهور اصالخ طلب 

سابق، رفسنجانی و خاتمی صالح آن دیدند که به گونه یی آشکار رای دهندگان را به حمایت از روحانی 

 تشویق کنند.

های گوناگون و زیادی در جمهوری اسالمی  کسب تجربه کرده است.اونماینده  آقای روحانی در زمینه

مجلس خبرگان،شورای امنیت ملی،معاون رئیس مجلس شورای اسالمی، معاونت ستاد فرماندهی 

مذاکرات اتمی در نیروهای مسلح را در کارنامه خود دارد.درعین حال مورد اعتماد خاتمی وآیت اله خامنه 

 یی هم می باشد.
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صداقت باید به اثبات برسد. البته رعایت احتیاط شرط عقل درنزدیک شدن به ایران است. سوءنیت در  

نزدیک شدن به ایران بارآور  خطراتی جدی است، ضمن اینکه فرصت به دست آ مده ازانتخابات هم 

 طوالنی نخواهدبود.

 فرصت به دست آمده از

 انتخابات طوالنی نخواهد بود

العمل غرب با آقای روحانی مشابه رفتار آمریکا دربرابرکمک آقای خاتمی درحمله به چنانچه عکس 

افغانستان ونسبت دادن برچسب  "محور شرارت " به ایران باشد، که سبب شد خاتمی به علت مخالفت 

های داخلی و عدم حمایت غرب ازاو در تغییر اوضاع با شکست رو به روشود ،نتیجه فاجعه یی تمام عیار 

 واهد بود.خ

این کافی نیست که کشورهای  غربی پیشنهادات پیشین خودرا درباره برنامه هسته یی ایران روی میز 

 بگذارند وانتظار داشته باشند وی آن را همینطوربپذیرد.

همان گونه که زیبیگنیوف برژینسکی،مشاورامنیت ملی اسبق آمریکا قبال تاکید کرده بود، غرب نباید 

گروه خاص قرار دهد و حق ایران را برای غنی سازی اورانیوم مانند کشورهای دیگر در ایران را در یک 

 سرزمین خود بپذیرد.

ماجرای عمده این است که آقای روحانی تنظیم کننده برنامه های هسته ای ایران در زمان ریاست  

بود که غنی سازی جمهوری آقای خاتمی بوده و از تمامی اوضاع مربوط مطلع است. در زمان ریاست او 

به تعلیق درآمد. آقای روحانی به درستی آگاه است که طرفدارانش خواستار راه حلی برای مسئله اتمی 

 ایران هستند و اینکه اقتصاد کشور بدون حل مشکل اتمی ایران بهبود نخواهد یافت.

مراتب دشوارتر به نظر  با وجود دخالت ایران از طریق حزب هللا لبنان در سوریه حل مسئله اتمی ایران به

می رسد. از طرف دیگر ایران بیشتر برای دفاع از منافع ملی خود سبب شد که عربستان سعودی به 

سوریه هدایت شود. در نگاه اول ممکن است ایران یک نظام مذهبی به نظر آید ولی سیاست خارجی 

از این بود هرگز روابط حسنه  آن بیشتر از مذهب براساس منافع و امنیت ملی هدایت می شود. اگر غیر

ای را با کشورهای مسیحی مانند ارمنستان نداشت. بدون دخالت ایران در بحران سوریه نمی توان یک 

راه حل سیاسی واقعی برای بحران در سوریه به دست آورد به همین دلیل باید از ایران برای حل بحران 

 سوریه دعوت به عمل آورد.

میلیون جمعیت را منزوی کنید و از حضور آن در دیگر نقاط دنیا جلوگیری کنید اگر شما کشوری با هفتاد 

بعید نیست که آن کشور با گروه های غیراصلی هم پیمان شود. با تنگ کردن حلقه تحریم  نمی توان 

به آقای روحانی کمک کرد،و دیگران را از بی اعتمادی به غرب متقاعد نمود. آیت هللا خامنه ای بدون 

بارها اعالم کرده است که صحبت با آمریکا اساس جمهوری اسالمی را زیر سوال خواهد برد،اما  تناقض

در هر صورت او مجوز مذاکرات مستقیم با آمریکا را صادر کرده است و اعالم داشته که کنار گذاشتن 

 دشمنی با آمریکا اجتناب ناپذیر نیست. 

او کمک کرد، یک شروع خوب برای دولت سن روحانی به کمک غرب نیاز دارد و بایستی به ح

 .انگلستان اعالم بازگشایی سفارت است

ر حتی دلرد المونت آو لرویک، ریاست اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران است و هیچگونه وابستگی مالی 

 رویدادهای ایران ندارد 
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: ایران کوتاه ازخبار ا  

 نتیجه نهایی انتخابات                 

 

هزار و  41۴میلیون و  31رای، تعداد آرای صحیح:  116هزار و  124میلیون و  36 از

 رای بوده است.آراء نامزدها به شرح درپی بوده است.141

 12.11 - 323هزار و 613میلیون و  1۴حسن روحانی: حجت االسالم والمسلمین دکتر

 درصد

 درصد 16.16 - 232هزار و  11میلیون و  6محمدباقر قالیباف: دکتر

 درصد11.36 - 336هزار و  16۴میلیون و  4سعید جلیلی: دکتر

 درصد12.1۴ - 412هزار و  ۴۴4میلیون و  3محسن رضایی: دکتر

 درصد 6.1۴ - 113هزار و 26۴میلیون و  2علی اکبر والیتی: دکتر

 درصد 1.22 - 11هزار و  446محمد غرضی: مهندس 

 ده رایانزهزار چهارصد و ش 241میلیون و  1آرای باطله: 

 2214شادی برای صعود تیم ملی به جام جهانی 
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 اخبار کوتاه اقتصادی ایران

 دادگاه عالی بریتانیا:

 است دلیل بودهتحریم بانک ملت ایران بی

 

دادگاه عالی بریتانیا تصمیم دولت این کشور مبنی بر تحریم بانک ملت ایران را بی دلیل دانست و دستور  

 داد.به لغو این تحریم 

بانک ملت ایران را به ظن دست داشتن در نقل  2223دولت بریتانیا از سال بنا به گزارش بی بی سی :

 ای ایران تحریم کرده بود.های مرتبط با برنامه های هستهو انتقال

حکم دادگاه عالی بریتانیا در پی تصمیم دادگاه عمومی اتحادیه اروپا صادر شده که در اواسط بهمن ماه 

گذشته اعالم کرد مقامات این اتحادیه نتوانستند مدارک و شواهد قانع کننده ای ارائه کنند که نشان سال 

 دهنده دست داشتن بانک ملت در برنامه هسته ای ایران باشد.

 حکم دادگاه اتحادیه اروپا با واکنش کشورهای این اتحادیه و آمریکا رو به رو شد.
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اری رویترز گفته است که این بانک در نظر دارد از دولت بریتانیا به یکی از سخنگویان بانک ملت به خبرگز

خاطر خسارتی که به این بانک وارد کرده شکایت و غرامت دریافت کند. به گفته این مقام بانک ملت، 

 میلیون پوند بوده است. 122خسارات وارده تا 

که تصمیم دولت بریتانیا مبنی بر  جاناتان سامشن، قاضی دادگاه عالی بریتانیا در حکم خود گفته است

 تحریم بانک ملت "بی پایه و غیرمنطقی" و "نامتناسب" بوده است.

وزیران دولت بریتانیا فعالیت بانک ملت در بازارهای مالی این کشور را ممنوع کردند و  2223از سال 

متوقف کرده بودند.واحدهای اقتصادی این کشور هرگونه معامله مالی و بانکی خود را با بانک ملت   

های درگیر در گذاری در شرکتدولت بریتانیا مدعی است که این بانک به طور غیر مستقیم در سرمایه

ای ایران نقش داشته است.برنامه هسته  

 بانک ملت همواره همکاری خود را با برنامه هسته ای ایران رد کرده است.

های دولت بریتانیا شکایت کرد که در آن زمان هم معلیه تحری 2212این بانک برای اولین بار در سال 

دادگاه عالی، شواهد پرونده را به دلیل حساسیت آن و ارتباطش با امنیت ملی بریتانیا پشت درهای 

 بسته بررسی کرد.

در آن زمان در روندی که برای چنین پرونده هایی غیرمعمول نبود، دادگاه عالی دو حکم صادر کرد که 

حرمانه بود و تنها در اختیار دولت بریتانیا قرار گرفت.یکی از آنها م  

آمریکا نیز بانک ملت را مشمول تحریم قرار داده و گفته است که احتمال دارد فعالیت این بانک ناقض 

 تحریم های شورای امنیت علیه برنامه های هسته ای ایران باشد.

باعث کاهش صادرات نفت و محدودیت های اتمی ایران های مالی و نفتی غرب علیه برنامهتحریم

 انتقال ارز حاصله از فروش نفت به داخل این کشور شده است.

در نتیجه، درآمدهای نفتی ایران که منبع اصلی عواید دولتی است تحت فشار قرار گرفته و مشکالت 
 اقتصادی قابل توجهی را برای این کشور ایجاد کرده است.

:ͻϿͭϽв ͬжϝϠ ЁуϚϼ 

 مهار تورم همین قدر بودتوانمان برای 
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 درصد منابع قرض الحسنه به تسهیالت اختصاص یافته است122به گفته رئیس بانک مرکزی 

گوید "در پایان سال گذشته تورم متناسب با رشد نقدینگی در بهمنی رئیس کل بانک مرکزی می آقای
درصد مهار شد اما این رقم بسیار باالست. بانک مرکزی سعی کرد نرخ تورم را کاهش دهد  32.1رقم 

 ".اما توانمان تا این حد اجازه داد

های پولی و ارزی گفت "تورم )یکشنبه پنجم خرداد( در همایش ساالنه سیاست رئیس بانک مرکزی
 هایتنها ناشی از نقدینگی نیست و بخشی از آن ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه، افزایش هزینه

ها است. براساس محاسبات بانک مرکزی انتظارات تورمی تولیدی، دستمزدها، کاهش تولید و تحریم
 ".درصد است 14.1

د تا طلبنآقای بهمنی درباره تاثیر افزایش نرخ ارز بر تولید داخلی گفت "واحدهای تولیدی نقدینگی می
بتوانند خط تولید خود را حفظ نمایند. اگر نقدینگی نتواند نیازهای بخش تولید را تامین کند منجر به 

 .کرده استکاهش تولید خواهد شد،" بنابراین بانک مرکزی سعی در "کنترل نقدینگی" 

دهد نقدینگی ها نشان میمیران نقدینگی در سالهای اخیر به شدت افزایش پیدا کرده است و گزارش
 .شودهزار میلیارد تومان نزدیک می 122به مرز 

هزار  12این در حالی است که هشت سال پیش در آغاز دولت محمود احمدی نژاد نقدینگی کمتر از 
 .میلیارد تومان بوده است

گردد که بخش اسان می گویند بخشی از رشد سریع تورم فعلی به افزایش نقدینگی بر میکارشن
 .عمده ای از آن را دولت با فروش نفت خام و تبدیل دالرهای نفتی به ریال ایجاد کرده است

درصد رسیده، بنابراین بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی  42رشد نقدینگی در ماههای اخیر به مرز 
ها به بانک هزار میلیارد ریال از بدهی بانک 31میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کرد" و "  هزار 41"

 .مرکزی را کاهش" داده است

آقای بهمنی گرانی کاالهای اساسی را با افزایش نرخ ارز مرتبط ندانست و گفت "گرانی کاالهای 
ت، چرا که هنوز کاالهایی که با اساسی که هم اکنون شاهد آن هستیم، ناشی از ارز مبادله ای نیس

ارز مبادله ای ثبت سفارش کرده اند وارد کشور نشده است و تمام کاالهای موجود با ارز مرجع وارد 
 ".شده است
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نرخی ای است که با توجه به دوطلبی عدهاما به عقیده رئیس کل بانک مرکزی علت گرانی "فرصت
 ".فروشندبودن ارز کاالهای خود را گرانتر می

به گفته آقای بهمنی "سال گذشته ارز مرجع با منابع وزارت نفت و صندوق توسعه ملی عرضه شده 
ها نیز ارز خود را به مرکز مبادالت ارزی ارایه پتروشیمی"بود" و بانک مرکزی امیدوار است امسال 

 ".دهند

خارج به داخل، بانک در پی افزایش قیمت ارز در سال گذشته و محدودیت انتقال درآمدهای نفتی از 
مرکزی قیمت ارز را به بیشتر از دو برابر افزایش داد و آن را در اختیار مرکز مبادالت ارزی قرار داد تا به 

 .بخشهای مختلف تخصیص دهد

قیمت ارز در این مرکز تقریبا دو و نیم برابر قیمت دولتی آن )ارز مرجع( است اما قیمت ارز در بازار آزاد 
 2412تومان است، در مرکز مبادالت ارزی حدود  1226انکه دالر با نرخ مرجع حدود بیشتر است؛ چن

 .تومان است 3122تومان عرضه می شود و در بازار آزاد حدود 

آقای بهمنی اضافه کرد که "بانک مرکزی ناچار است گاهی براساس شرایط روز تصمیماتی بگیرد. یکی 
 3۴1و تغییر شاخص های کاالیی به  32یین نرخ تورم به سال از اقدامات بانک مرکزی تغییر سال پایه تع

 ".قلم کاال بوده است

 

 

:дϜϽтϜ ϥУж ϽтϾм 

ϥЂϜ ͼϧϷЂ ϼϝуЃϠ ϼϝͭ ϥУж ЄмϽТ Ьн͟ ͼтϝϮ йϠϝϮ 

 

:Ϲтн͵ ͼв ϥУж ϽтϾм йϠϝϮ ϾϜ ϼъϸ днуЯув ͬт буІϝϠ йϧЂϜн϶ Ͻ͵Ϝ днͧ ϥЂϜ ͼϧϷЂ ϼϝуЃϠ ϼϝͭ ϥУж ЄмϽТ Ьн͟ ͼтϝϮ

ͼв йϮнϧв ϝͮтϽвϐ м ϝ͟мϼϜ йтϸϝϳϦϜ бузͭ ЭЧϧзв Ͻͺтϸ ͬжϝϠ йϠ ͼͮжϝϠнІжϹ 
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 дϜϽтϜ ϥУж ϽтϾм ͼгЂϝЦ бϧЂϼ ̪ͻϸϝЋϧЦϜ ͻϝк бтϽϳϦ ϾϜ ͻϼнлгϮ ϥЂϝтϼ ϤϝϠϝϷϧжϜ ͻϝкϸϿвϝж иϸϽϧЃ͵ ϤϜϸϝЧϧжϜ ͼ͟ ϼϸ

 йϧУ͵Ϝ:ϥЂ ϥϷЂ йϧІϻ͵ ЬϝЂ ϼϸ ϥЮмϸ" ͼϧϷЂ Ͻк ϝϠ ϥУж ЄмϽТ ϝвϜ ̪ϥІϜϻ͵ ϽЂ ϥЇ͟ Ϝϼ ϥУж ЄмϽТ ͻϜϽϠ БтϜϽІ етϽϦ

".ϥЂϜ аϝϯжϜ Ьϝϲ ϼϸ 

ͼЏЛϠ етϜ ϽϠ ϹуͭϝϦ ϝϠ дϜϽтϜ ϥУж ϽтϾм ͼЯ϶Ϝϸ ͻϝкϼϝЇТ ϸнϮм ϝϠ" йϧУ͵ ̪буϧЃк йϮϜнв ͼͺзϮ йͧ ϝϠ ϝв йͭ ϹзϧЃуж йϮнϧв ϝк

ͭ ϥЃжϜнϦ йϧІϻ͵ ЬϝЂ ϼϸ ϥЮмϸ ͼϮϼϝ϶ м".ϸϼϜϸ ϸнϮм дϝзͨгк Ͽуж ϝкϼϝЇТ етϜ ϾмϽвϜ йͧϽ͵ Ϲзͭ иϼϜϸϜ Ϝϼ ϼнЇ 

 ϹжϜ иϸϜϸ иϹКм ͼ϶ϽϠ м иϸϽͭ ϸϝЧϧжϜ ϼнЇͭ ͻϸϝЋϧЦϜ ϥуЛЎм ϾϜ ͻϼнлгϮ ϥЂϝтϼ ϤϝϠϝϷϧжϜ ͻϝкϸϿвϝж Ͻу϶Ϝ ͻϝкϾмϼ ϼϸ

.Ϲзкϸ Ѕкϝͭ Ϝϼ ϝк бтϽϳϦ ϸϽͭ ϹзкϜн϶ ЄыϦ ̪ϤϝϠϝϷϧжϜ ϼϸ дϹІ иϹжϽϠ ϤϼнЊ ϼϸ йͭ 

 Ϲкϸ ͼв дϝЇж ϝлІϼϜϿ͵ днуЯув мϸ ϾϜ ϽϧЇуϠ ϾϜ ϼнЇͭ етϜ ϥУж ϤϜϼϸϝЊ ̪дϜϽтϜ йуЯК ϞϽО ͻϝк бтϽϳϦ ϹтϹЇϦ ͼ͟ ϼϸ йͭ

.ϥЂϜ иϸϽͭ ϜϹу͟ Ѕкϝͭ йͮЇϠ днуЯув ͬт ϾϜ Ͻϧгͭ йϠ Ͼмϼ ϼϸ йͮЇϠ 

: Ϲтн͵ ͼв дϜϽтϜ ϥУж ϽтϾм ϼϸ йͭ иϸϽͭ СтϽЛϦ ЅтϜϽϠ йЮϝЂ ϥЇк ʹзϮ дϝвϾ ϼϸ дϜϽтϜ ϥУж ϽтϾм иϸϜϾϝЦϐ ϝЎϽвыО

 ϤыͮЇв ʹзϮ дϝвϾͼϧЇͭ ϝвϜ ̪ϥІϜϸ ϸнϮм ϥУж ϤϜϼϸϝЊ ͻϜϽϠ ͻϸϝтϾͼв СЊ дϜϽтϜ ϥУж дϸϽϠ ͻϜϽϠ ϝк м ϹжϹуЇͭ

.ϥІϜϹж ϸнϮм дϐ Ьн͟ ϥТϝтϼϸ ͻϜϽϠ бк ͼЛжϝв 

днзͭϜ ϝв ϝвϜ":Ϲтн͵ ͼв ͼгЂϝЦ ͻϝЦϐ  ϸнϮм ϥУж ЄмϽТ йзувϾ ϼϸ ͻϸϝтϾ ϤыͮЇв ϥУж ϥЛзЊ м ͻϿͭϽв ͬжϝϠ бтϽϳϦ ϝϠ

ϥЛзЊ йуЯК ͼЯЯгЮϜ еуϠ ͻϝк бтϽϳϦ".ϸϼϜϸ  ϥУж Ьн͟ ЬϝЧϧжϜ м ϥУж ЄмϽТ ͻϜϽϠ ͻϹϮ ϤыͮЇв дϜϽтϜ ͻϼϜϹͮжϝϠ м ϥУж

 ϼϝͧϝж дϜϽтϜ ϥЮмϸ .ϸϽуͺϠ дϝтϽϧЇв ϾϜ ͼ͵ϸϝЂ йϠ Ϝϼ ϸн϶ ϥУж Ьн͟ ϥЃуж ϼϸϝЦ днзͭϜ дϜϽтϜ м ϥЂϜ иϸϽͭ ϸϝϯтϜ ͼϦϜϼϸϝЊ

.Ϲзͭ ϸϼϜм ъϝͭ ϝкϼнЇͭ дϐ ϾϜ Ьн͟ ͻϝϮ йϠ ̪ϥУж дϝтϽϧЇв ϝϠ ϞϝЃϲ йтнЃϦ ͻϜϽϠ иϹІ 

 ͻϝк иϝв ϼϸбтϽϳϦ ϹтϹЇϦ ϝϠ дϜϽтϜ ̪Ͻу϶ϜйвϝжϽϠ йуЯК ͼϮϼϝ϶ ͻϝк ϥтϸмϹϳв ϝϠ ЈнЋ϶ йϠ йͭ иϸнϠ йϮϜнв ϸн϶ ͼгϦϜ ͻϝк

еуϠ ͼЮϝв ϿͭϜϽв ϝϠ АϝϡϦϼϜ йϠ ͼКнж йϠ ͼжнзͭ БтϜϽІ .ϥЂϜ иϸнϠ иϜϽгк ϼнЇͭ ͻϾϼϜ ͻϝкϹвϐϼϸ йϠ ͼЂϽϧЂϸ аϹК м ͼЯЯгЮϜ

.ϥЂϜ ϼнЇͭ ϾϜ Ϭϼϝ϶ ϼϸ ϝкϹвϐϼϸ етϜ дϹІ "йͭнЯϠ" ͼзЛв 

 йϠйϠϝϮ" дϜϽтϜ ϥУж ϽтϾм йϧУ͵ ϾϜ ϼъϸ днуЯув ͬт буІϝϠ йϧЂϜн϶ Ͻ͵Ϝ днͧ ϥЂϜ ͼϧϷЂ ϼϝуЃϠ ϼϝͭ ϥУж ЄмϽТ Ьн͟ ͼтϝϮ

ͼв йϮнϧв ϝͮтϽвϐ м ϝ͟мϼϜ йтϸϝϳϦϜ бузͭ ЭЧϧзв Ͻͺтϸ ͬжϝϠ йϠ ͼͮжϝϠ".ϸнІ 

 ϼнЇͭ ϥУж ϥЛзЊ ϥгЂ йϠ Ϝϼ ϸн϶ Јы϶ ϽуϦ йϧІϻ͵ ЬϝЂ ϼϸ дϝзгІϸ" йͭ иϸϽͭ ϹуͭϝϦ ͼгЂϝЦ ͻϝЦϐϦ ϹзϧТϼ йжϝЇж етϜ ϾϜ ϝ

Ϝ ͯϽкϝІ ХтϽА.Ϲззͭ ЙГЦ Ϝϼ ϼнЇͭ ͻϸϝЋϧЦ 

 

 
  

 
 

 مین خطوط اعتباري طرح های عمرانی از منابع خارجيتا

از منابع  میلیارد دالر2۴طرح عمراني  71بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران؛ براي تأمین مالي 
 .ده استخارجي تسهیالت پرداخت کر

هاي اعمال شده وجود محدوديت اخیر باهاي در سالبانک ؛این مرکزی بانکعمومی  روابطگزارش به  
قوانین برنامه پنجم توسعه و قوانین بودجه سنواتي، نسبت  بر کشور به استناد مفاد بندهاي مندرج در

 اين اعتباري از منابع خارجي براي تأمین مالي طرح هاي عمراني اقدام و در به فراهم نمودن خطوط
خصوصي( مربوط به  طرح عمراني و زيربنايي )دولتي و 71راستا زمینه ارائه تسهیالت مورد نیاز 

میلیارد دالر  2۴جمعاً به مبلغ  تجارت را راه و شهرسازي، نفت، نیرو، صنعت و معدن وهاي وزارتخانه
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ل اخیر عملیاتی سا 2شده که تأمین مالی تعدادی از آنها در هاي ياداز میان طرحآورد ،فراهم 
نهايي  به مرحله تصويب 1332ماهه اول سال  3میلیارد دالر در  ۴3/7جمعاً به مبلغ  طرح 12گرديده،
 .رسید.

 سونامی مصرف بنزی

 

 نبندی/ جهش مصرف بنزین در آستانه رمضاسونامی مصرف بنزی در سالگرد سهمیه

متوسط مصرف این فرآورده نفتی با بندی بنزین، همزمان با ورود به ششمین سال اجرای نظام سهمیه
میلیون لیتر در روز عبور کرد و در این بین معاون وزیر نفت نسبت به  17درصدی از مرز  17ثبت رشدی 

 .جهش مصرف بنزین در آستانه ماه مبارک رمضان هشدار داد

مهر و با ورود نظام سهمیه بندی بنزین به ششمین سال اجرای خود،  در گفتگو با علیرضا ضیغمی
و تا پیش از اجرای سهمیه بندی و عرضه کارتی بنزین، به طور متوسط روزانه  13۴7گفت: در سال 

 .میلیون لینر بنزین وارد کشور می شد 21بیش از 
 

زین متوسط مصرف روزانه بنزین بندی بناجرای طرح سهمیه از معاون وزیر نفت با اعالم اینکه تا پیش
میلیون لیتر در روز بوده است، تصریح کرد: با راه اندازی سامانه هوشمند سوخت و  1337ایران حدود 

روندی نزولی داشته  ۴3تا  ۴8مدیریت مصرف بنزین، رشد مصرف این فرآورده نفتی در طول سال های 
 .است

 
فتی با یادآوری اینکه در چند سال گذشته مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های ن

تاکنون با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین، حتی واردات این فرآورده نفتی از خارج کشور به طور کامل 
ها، ها و اصالح قیمتبا اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه 13۴3متوقف شد، اظهار داشت: سال 

 .یت و رشد آن مهار شدمصرف بنزین و گازوئیل کشور به نوعی مدیر
 

متوسط مصرف  31تا  13۴3این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت با بیان اینکه در حدفاصل سال 
میلیون لیتر در روز نوسان داشته است، تبیین کرد: با این وجود از  87تا  82روزانه بنزین کشور بین 

 .ش بینی را ثبت کرده استابتدای سالجاری تاکنون مصرف بنزین ایران رشد و جهش غیرقابل پی
 

 81جاری تاکنون متوسط مصرف بنزین ایران حدود  این مقام مسئول با اشاره به اینکه از ابتدای سال

http://multimedia.mehrnews.com/Original/1392/04/07/IMG11283629.jpg
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میلیون لیتر در روز بوده است، تبیین کرد: حتی متوسط مصرف این محصول استراتژیک نفتی در هفته 
 .میلیون لیتر در روز رسیده است 17نخست تابستان به حدود 

 
ضیغمی با تاکید بر اینکه در پنج روز نخست تابستان تاکنون متوسط مصرف بنزین ایران در مقایسه با 

 را تجربه کرده است، یادآور شد:  درصد 17ابه سال گذشته رشدی حدود مدت مش

افزایش سفرهای تابستانی و در آستانه ماه مبارک رمضان علت این افزایش مصرف بنزین در کشور 
وزیر نفت با بیان اینکه به طور میانگین ساالنه بیش از یک میلیون دستگاه خودروی جدید  معاون.است

وارد ناوگان حمل و نقل کشور می شود، تاکید کرد: اما با ورود این تعداد خودروها نباید مصرف بنزین 
 .ایران شاهد این افزایش غیر قابل پیش بینی باشد

 
میلیون  137با اعالم اینکه رشد یک تا را های نفتی وردهمدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآ

شود در ادامه فصل لیتری مصرف بنزین به صورت ساالنه قابل قبول است، گفت: پیش بینی می
 .تابستان شاهد افزایش بیشتر در مصرف بنزین کشور باشیم

 
رای نظام کارت ساله شد تا با اج 8به گزارش مهر، سهمیه بندی بنزین پنجم تیرماه سالجاری 

هوشمند سوخت عمال ایران از یک کشور وارد کننده صرف این فرآورده استراتژیک نفتی به یکی از 
 .صادرکنندگان بنزین در سطح منطقه تبدیل شود

 
 17به طور متوسط روزانه  13۴8تا  13۴3آمارهای رسمی حاکی از آن است که در حدفاصل سالهای 

ها تولید می شد که این میزان تولید پاسخگوی مصرف روزانه بیش از همیلیون لیتر بنزین در پاالیشگا
 .میلیون لیتری بنزین در داخل کشور نبود 12تا  8۴

  
بندی، وزارت نفت برای مثبت کردن تراز عرضه و مصرف بر این اساس تا پیش از اجرای نظام سهمیه

، ۴8، ۴7که در حدفاصل سالهای د به طوریمیلیارد دالر بنزین بو 8تا  1بنزین مجبور به واردات ساالنه 
 .میلیون لیتر بنزین وارد کشور می شد 22و  22.5، 19.5، 2۴33به ترتیب روزانه  ۴۴و  ۴1

  
میلیون لیتر رسیده است که با  87در شرایط فعلی متوسط مصرف این محصول پرطرفدار نفتی از مرز 

ر توقف واردات بنزین، کشور به یکی از بهره برداری از چندین طرح جدید پاالیشگاهی عالوه ب
صادرکنندگان این فرآورده میان تقطیر پاالیشگاهی به برخی از کشورهای همسایه همچون افغانستان 

 .تبدیل شده است
  

های نفتی اخیرا با تاکید بر اینکه تا پایان سالجاری ظرفیت تولید شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده
میلیون لیتر افزایش می یابد از رشد تولید این فرآورده استراتژیک نفتی به  12روزانه بنزین ایران به 

 .میلیون لیتر تا پایان افق چشم انداز خبر داده است 122بیش از 
  

های جدید بنزین سازی، بهبود میلیارد دالر طرح 13همزمان با افزایش ظرفیت تولید بنزین هم با اجرای 
 32های موجود نفتی ضمن افزایش عدد اکتان بنزین به بیش از یشگاهکیفیت و فرآیند تولید در پاال

یب این فرآورده نفتی حذف میزان برخی از ترکیبات آروماتیکی، گوگرد، ام.تی.بی.ای و بنزن هم از ترک
 دخواهد ش

 هزار گردشگر خارجي به ایران 1۴2ورود يک میلیون و 
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نفر گردشگر  ۴43هزار و  1۴2معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی اعالم کرد: يک میلیون و 
ماه نخست سال جا ری وارد کشور شدند. اين میزان ورود گردشگر نسبت به سال  3خارجي طي 
 .درصدي را نشان داده است 2۴،۴گذشته رشد 

زمان میراث فرنگی در خردادماه سال  بنا به گزارش خبرگزاری مهر،به نقل از معاونت گردشگری سا
که اين آمار در مدت مشابه گردشگر خارجي  وارد کشور شده اند، در حالي  81۴هزار و  111جاری

همچنین ورود گردشگر خارجي در خردادماه امسال  .نفر بوده است 711هزار و  321سال گذشته 
 .دهددرصدي را نسبت به سال گذشته نشان مي 3۴رشد 

ماه  3طي  اعالم شد ،نفر  ۴13هزار و  1۴2يک میلیون و   32ود گردشگر در فصل بهار سال آمار ور
 .نفر گردشگر خارجي به کشور وارد شدند 1۴8هزار و  318نخست سال گذشته 

  

'дϜϽтϜ ϤϜϼϸϝЊ йЧϠϝЂ ͼϠ Ѕкϝͭ' 

خبرگزاری رویترزبه نقل از منابع مطلع گزارش کرد که صادرات روزانه نفت خام ایران در ماه مه به کمتر از 
 .هزار بشکه رسید 122

هزار  222های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، این کشور روزانه دو میلیون و پیش از اعمال تحریم
شده است صادرات نفت خام ایران از ابتدای سال ها باعث این تحریم.کردبشکه نفت خام صادر می

به نصف کاهش یابد. آمریکا در پی آن است که این رقم به کمتر از نیم میلیون بشکه در روز  2212
 .کاهش پیدا کند

 12به گزارش رویترز، واردات خریداران عمده آسیایی نفت خام ایران در ماه مه نسبت به ماه قبل از آن 
این در حالی است که واردات ژاپن که از مشتریان عمده نفت خام ایران .استدرصد کاهش داشته 

 .است در ماه آوریل تقریبا متوقف شد

http://multimedia.mehrnews.com/Original/1392/03/21/IMG09280556.jpg
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درصد کمتر از رقم مشابه  36بشکه نفت خام از ایران خریداری کرد که  1122ژاپن در ماه آوریل حدود 
مشکل پیش آمده در بیمه  علت کاهش شدید صادرات نفت خام ایران به ژاپن.در ماه قبل از ان بود

 های حامل نفت این کشور عنوان شده استنفتکش

 اخبار کوتاه اقتصادی جهان:

:ϝвϝϠмϜ 

ͼв Ϝϼ дϜϽтϜ бтϽϳϦ ϹтϹгϦ иϾϝϮϜ дϝлϮ ϼϸ ϥУж йЎϽК дϜϿувϹкϸ 

 

 нлгϮ ЁуϚϼͼв ͼЂϼϽϠ Ϝϼ дϝлϮ ϸϝЋϧЦϜ ϽϠ дϜϽтϜ ϥУж бтϽϳϦ ϽϪϜ ϼϝϡͮт иϝв ЅІ Ͻк ϝͮтϽвϐ ϼϹзͭ 

 ͫϜϼϝϠ ϥУж иϹззͭϼϸϝЊ ͻϝкϼнЇͭ ϽтϝЂ БЂнϦ ͼжϝлϮ ϼϜϾϝϠ йϠ ϥУж йЎϽК дϜϿув йͭ ϥУ͵ ϝͮтϽвϐ ϼнлгϮ ЁуϚϼ ̪ϝвϝϠмϜ

иϾϜϹжϜ йϠͼв йͭ ϥЂϜ ͻϜбтϽϳϦ дϜнϦϸϜϸ йвϜϸϜ Ϝϼ дϜϽтϜ ϾϜ аϝ϶ ϥУж ϹтϽ϶ йуЯК йжϜϽуͺϧϷЂ ͻϝк. 

ͼϠ Ѕкϝͭ ϾϜ бк ϾϽϧтмϼ Ьϝϲ еугк ϼϸ иϸϜϸ Ͻϡ϶ дϜϽтϜ ϾϜ аϝ϶ ϥУж ϤϜϼϸϝЊ йЧϠϝЂϥЂϜ. 

 Ϲзͭ ЭЊϝϲ дϝзугАϜ ϹтϝϠ ϼϝϡͮт иϝв ЅІ Ͻк ϝͮтϽвϐ ϼнлгϮ ЁуϚϼ ̪дϜϽтϜ ϥУж ϹтϽ϶ бтϽϳϦ йϠ АнϠϽв ϤϜϼϽЧв ЀϝЂϜ ϽϠ

ϸϼϜϻͺж ͼУзв ϽϪϜ дϝлϮ ϸϝЋϧЦϜ ϽϠ м ϸнЇж ϥУж ϥгуЦ иϾϜϹжϜ ϾϜ ЅуϠ ЅлϮ ϩКϝϠ бтϽϳϦ етϜ йͭ. 

ͻϜϽϠ аϝ϶ ϥУж ЄмϽТ ϾϜ ͼІϝж Ϲвϐϼϸ ϾϜ дϜϽтϜ йͭ ϥЂϜ ϹЧϧЛв ϝͮтϽвϐ ϥЮмϸ  йϠ йͭ Ϲзͭ ͼв иϸϝУϧЂϜ ЄϜ йϧЃк йвϝжϽϠ йЛЂнϦ

ϥЂϜ ͼгϦϜ ϰыЂ ϹуЮнϦ ͼтϝжϜнϦ йϠ ͼϠϝуϧЂϸ дϐ ϾϜ РϹк ̪ͼϠϽО ͻϝк аϝЧв йϧУ͵. 

 ̪ͼϠнзϮ иϽͭ ̪ͻϿЮϝв ̪Ϲзк ̪еуͧ ͻϝкϼнЇͭ йкϝв ЅІ ϥуТϝЛв йͭ ϸϽͭ аыКϜ ϝгЂϼ ϾмϽвϜ ϝͮтϽвϐ йϮϼϝ϶ ϼнвϜ ϤϼϜϾм

ытϽЂ м дϜнтϝϦ ̪йуͭϽϦ ̪ͼϠнзϮ ͻϝЧтϽТϐ ̪ϼн͟ϝͺзЂϥЂϜ иϸϽͭ ϹтϹгϦ Ϝϼ ϝͮж. 

 ϝлжϐ ЭвϝІ ϥуТϝЛв етϜ ϝϦ Ϲзкϸ ͼв Ѕкϝͭ ϭтϼϹϦ йϠ Ϝϼ дϜϽтϜ ϾϜ аϝ϶ ϥУж ϤϜϸϼϜм ̪ϝͮтϽвϐ ϥЂϜн϶ϼϸ йϠ ϝзϠ ϝкϼнЇͭ етϜ

ϸнІ. 

ϥЂϜ йϧУ͵ ϝͮтϽвϐ йϮϼϝ϶ ϼнвϜ ϽтϾм ̪ͻϽͭ дϝϮ: " йвϜϸϜ Ϝϼ дϜϽтϜ ϽϠ ϼϝЇТ бк ϼϝзͭ ϼϸ ͼЯЯгЮϜ еуϠ йЛвϝϮ м иϹϳϧв ϤъϝтϜ

 ϝϦ Ϲзкϸ ͼвϹзкϸ ϵЂϝ͟ Эвϝͭ ϼнА йϠ дϝІ ͼгϦϜ йвϝжϽϠ ϸϼнв ϼϸ ϸнϮнв ͻϝк ͼжϜϽͺж йϠ ϼнЇͭ етϜ ͻϝк аϝЧв." 
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ϥЂϜ иϸϽͭ ЬϝгКϜ дϜϽтϜ йуЯК Ϝϼ ͻϜ иϾϝϦ ͻϝк бтϽϳϦ Ͻу϶Ϝ ͻϝкϾмϼ ϼϸ ϝͮтϽвϐ ϥЮмϸ. 

 м 'аϝвϜ дϝвϽТ ͼтϜϽϮϜ ϸϝϧЂ' Ϲзжϝв ͼтϝкϸϝлж̺̾ ͻϼϜϹлͺж ̪дϜϽтϜ ϾϜ Ϭϼϝ϶ м дϜϽтϜ ϼϸ дϐ йϠ ХЯЛϧв ϥͭϽІ  дыͭ йЯвϝЛв м

ϹжϜ йϧТϽ͵ ϼϜϽЦ бтϽϳϦ ϸϼнв Ͻу϶Ϝ ͻϝкϾмϼ ϼϸ ϼнЇͭ етϜ ͼгуІмϽϧ͟ ϥЛзЊ ϾϜ ͼЇϷϠ м дϜϽтϜ  ϝϠ. 

ازداشت یک کشیش بلند پایه به اتهام اختالس و پولشویی در بانک واتیکانب  
  

 

 ЁуЯ͟ БЂнϦ дϝͮуϦϜм ͬжϝϠ ХтϽА ϾϜ Ьн͟ ЬϝЧϧжϜ м ЭЧж еД йϠ ̪нжϜϼϝͮЂϜ нтϿжнж ЬϝзтϸϼϝͭϥЂϜ йϧТϽ͵ ϼϜϽЦ ͼтнϮϾϝϠ ϸϼнв ϝуЮϝϧтϜ  

уЂ ͼϠ ͼϠ ЄϼϜϿ͵ йϠϥЂϜ иϹІ ϥІϜϸϾϝϠ дϝͮуϦϜм ͬжϝϠ ϼϸ ͼтнЇЮн͟ м Ѐыϧ϶Ϝ аϝлϦϜ йϠ ϝуЮϝϧтϜ ϼϸ йтϝ͟ ϹзЯϠ ЅуЇͭ ͬу. 

 ϼϜϽЦ ͼтнϮϾϝϠ ϸϼнв ϝуЮϝϧтϜ ЁуЯ͟ БЂнϦ дϝͮуϦϜм ͬжϝϠ ХтϽА ϾϜ Ьн͟ ЬϝЧϧжϜ м ЭЧж еД йϠ ̪нжϜϼϝͮЂϜ нтϿжнж Ьϝзтϸϼϝͭ

ϥЂϜ йϧТϽ͵. 

ϹжϜ иϹІ ϥІϜϸϾϝϠ АϝϡϦϼϜ етϜ ϼϸ бк ͼЮϝв ϼϜϿ͵ϼϝͭ ͬт м ϝуЮϝϧтϜ ͼУϷв ЁтмϽЂ ϼнвϝв ͬт иϹІ йϧУ͵. 

 ϹзϧІϜϸ ϹЋЦ йͭ ϹжϜ иϹІ блϧв ϸϜϽТϜ етϜ̷̹ Ϲззͭ ϝуЮϝϧтϜ ϸϼϜм ЁуϚнЂ ϾϜ ͼжнжϝЦϽуО ϼнА йϠ Ϝϼ мϼнт днуЯув. 

ͼв ϤϼнЊ дϐ ϾϜ Ё͟ Ͼмϼ мϸ ͻϽуͺϧЂϸ етϜ Ͻϡкϼ ̪ЁуЃжϜϽТ ͝ϝ͟ йͭ ϸϽу͵ йϧугͭ ͬт ЭуͮЇϦ ϾϜ дϝлϮ ͻϝк ͬуЮнϦϝͭ

ϸϜϸ Ͻϡ϶ дϝͮуϦϜм ͬжϝϠ ϥуЛЎм йϠ ͼ͵ϹуЂϼ ͻϜϽϠ ХуЧϳϦ. 

ϸϽͭ ͼв ϼϝͭ "ϝ͠Ђϐ" йϠ анЂнв дϝͮуϦϜм ϤϜϼϜϸϜ ϾϜ ͼͮт ͻϜϽϠ ϹІϼϜ ϼϜϹϠϝЃϲ дϜнзК йϠ йͭ ϥЂϝлЮϝЂ ͻнжϜϼϝͮЂϜ Ьϝзтϸϼϝͭ. 

ХЯЛв ЅϧгЂ ϾϜ Ѕу͟ иϝв ͬт ϾϜ мϜ йͭ ϥЂϜ йϧУ͵ дϝͮуϦϜм дϝтнͺзϷЂ ϾϜ ͼͮт ϸнϠ иϹІ . 

پاساله اتحادیه ارو توافق بر سر بودجه هفت  
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ͧ͞) ϝ͟мϼϜ днуЃугͭ ЁуϚϼ нЂмϼϝϠ ЭϚнжϝв ̪(ϥЂϜϼ) дϝгЮϼϝ͟ ͻнͺзϷЂ ̪ϿϧЮнІ еуϦϼϝв( 

این  2222- 2214سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا سرانجام بعد از ماه ها مذاکره بر سر بودجه 
 .اتحادیه به توافق رسیدند

میلیارد  ۴22ژوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا ضمن اعالم این موضوع گفت بر سر بودجه 
 .تریلیون دالری( بین اعضای اتحادیه و رهبران پارلمان اروپا توافق شده است 3ممیز  1پوندی )

ن از سوی سران کشورهای اروپایی در ماه فوریه بر سر این میزان به توافق رسیده بودند اما تصویب آ
 .پارلمان اروپا که به نحوه تقسیم آن شدیدا اعتراض داشت، به تعویق افتاده بود

حال طبق درخواست پارلمان اروپا، در نحوه تقسیم بودجه انعطاف بیشتری نشان داده خواهد شد. به 
این ترتیب قرار است آن بخش از بودجه که در طول یک سال مصرف نشده است به جای آن که به 

 .جه ملی بازگردد، به بودجه سال بعد اضافه شودبود

خبرنگار بی بی سی در بروکسل می گوید اگر بودجه درست همانطوری که پارلمان اروپا خواسته 
 .ها وجود داردتقسیم شود، احتمال افزایش هزینه

ری بی کشور اروپایی برای حضور در یک همایش در بروکسل گرد هم می آیند تا درباره بیکا 21رهبران 
 .سابقه، به ویژه بیکاری جوانان در اروپا مذاکره کنند

سال در اروپا بیکارند. این آمار در یونان و اسپانیا به بیش  21تا  1۴تقریبا یک چهارم جمعیت جوانان بین 
 .از نیمی از جمعیت می رسد

ی کارآموزی جوانان میلیارد یورو برای کمک به پروژه ها 6رهبران اروپایی در مورد مصرف پیش از موعد 
 .نیز مذاکره خواهند کرد
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همچنین پیش نویس اصالحات کشاورزی اروپا و نجات بانک هایی که با بحران مالی روبرو هستند تهیه 
 .شده است

هزار یورو، از  122وام دهندگان بانک ها، سهام داران و سپس سپرده گذاران با سپرده هایی بیش از 
  .نخستین گروه هایی هستند که از نحوه تقسیم بودجه اروپا منتفع خواهند شد

 

 

(ͧ͞) ϝ͟мϼϜ днуЃугͭ ЁуϚϼ нЂмϼϝϠ ЭϚнжϝв ̪(ϥЂϜϼ) дϝгЮϼϝ͟ ͻнͺзϷЂ ̪ϿϧЮнІ еуϦϼϝв 

 йϮϸнϠ ϽЂ ϽϠ иϽͭϜϻв ϝк иϝв ϾϜ ϹЛϠ аϝϯжϜϽЂ ϝ͟мϼϜ йтϸϝϳϦϜ нЏК ͻϝкϼнЇͭ дϜϽЂ̷̸̹͈ -̷̷̹̹  ХТϜнϦ йϠ йтϸϝϳϦϜ етϜ

ϹжϹуЂϼ. 

 йϮϸнϠ ϽЂ ϽϠ ϥУ͵ ИнЎнв етϜ аыКϜ егЎ ϝ͟мϼϜ днуЃугͭ ЁуϚϼ ̪нЂмϼϝϠ ЭϚнжϝв иϾм̹̹ͩ̿ ) ͻϹжн͟ ϸϼϝуЯув ̸ Ͽугв

 ̺ϥЂϜ иϹІ ХТϜнϦ ϝ͟мϼϜ дϝгЮϼϝ͟ дϜϽϡкϼ м йтϸϝϳϦϜ ͻϝЏКϜ еуϠ (ͻϼъϸ днуЯтϽϦ. 

йϠ дϜϿув етϜ ϽЂ ϽϠ йтϼнТ иϝв ϼϸ ͼтϝ͟мϼϜ ͻϝкϼнЇͭ дϜϽЂ  йͭ ϝ͟мϼϜ дϝгЮϼϝ͟ ͻнЂ ϾϜ дϐ ϟтнЋϦ ϝвϜ ϹжϸнϠ иϹуЂϼ ХТϜнϦ

ϸнϠ иϸϝϧТϜ ХтнЛϦ йϠ ̪ϥІϜϸ ЌϜϽϧКϜ ϜϹтϹІ дϐ буЃЧϦ инϳж йϠ. 

 ϼϜϽЦ ϟуϦϽϦ етϜ йϠ .ϹІ ϹкϜн϶ иϸϜϸ дϝЇж ͻϽϧЇуϠ РϝГЛжϜ йϮϸнϠ буЃЧϦ инϳж ϼϸ ̪ϝ͟мϼϜ дϝгЮϼϝ͟ ϥЂϜн϶ϼϸ ХϡА Ьϝϲ

ϽЋв ЬϝЂ ͬт ЬнА ϼϸ йͭ йϮϸнϠ ϾϜ ЅϷϠ дϐ ϥЂϜ ЬϝЂ йϮϸнϠ йϠ ̪ϸϸϽ͵ϾϝϠ ͼЯв йϮϸнϠ йϠ йͭ дϐ ͻϝϮ йϠ ϥЂϜ иϹЇж Р

ϸнІ йТϝЎϜ ϹЛϠ. 

 ЬϝгϧϲϜ ̪ϸнІ буЃЧϦ йϧЂϜн϶ ϝ͟мϼϜ дϝгЮϼϝ͟ йͭ ͻϼнГжϝгк ϥЂϼϸ йϮϸнϠ Ͻ͵Ϝ Ϲтн͵ ͼв ЭЃͭмϽϠ ϼϸ ͼЂ ͼϠ ͼϠ ϼϝͺжϽϡ϶

йзтϿк ЅтϜϿТϜϸϼϜϸ ϸнϮм ϝк. 
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 дϜϽϡкϼ̹̾  йϠ ̪йЧϠϝЂ ͼϠ ͻϼϝͮуϠ иϼϝϠϼϸ ϝϦ Ϲзтϐ ͼв бк ϸϽ͵ ЭЃͭмϽϠ ϼϸ Ѕтϝгк ͬт ϼϸ ϼнЏϲ ͻϜϽϠ ͼтϝ͟мϼϜ ϼнЇͭ

Ϲззͭ иϽͭϜϻв ϝ͟мϼϜ ϼϸ дϝжϜнϮ ͻϼϝͮуϠ иͪтм. 

 еуϠ дϝжϜнϮ ϥуЛгϮ аϼϝлͧ ͬт ϝϡтϽЧϦ̸̿  ϝϦ̹͉  ϾϜ ͼгуж ϾϜ ЅуϠ йϠ ϝужϝ͠ЂϜ м дϝжнт ϼϸ ϼϝвϐ етϜ .ϹжϼϝͮуϠ ϝ͟мϼϜ ϼϸ ЬϝЂ

ϹЂϼ ͼв ϥуЛгϮ. 

 ϹКнв ϾϜ Ѕу͟ РϽЋв ϸϼнв ϼϸ ͼтϝ͟мϼϜ дϜϽϡкϼ ͊ Ͽуж дϝжϜнϮ ͻϾнвϐϼϝͭ ͻϝк иͩмϽ͟ йϠ ͬгͭ ͻϜϽϠ мϼнт ϸϼϝуЯув

ϸϽͭ ϹзкϜн϶ иϽͭϜϻв. 

ϥЂϜ иϹІ йулϦ ϹзϧЃк мϽϠмϼ ͼЮϝв дϜϽϳϠ ϝϠ йͭ ͼтϝк ͬжϝϠ Ϥϝϯж м ϝ͟мϼϜ ͻϾϼмϝЇͭ ϤϝϲыЊϜ Ётнж Ѕу͟ еузͨгк. 

ϸϽ͠Ђ Ё͠Ђ м дϜϼϜϸ аϝлЂ ̪ϝк ͬжϝϠ дϝ͵Ϲзкϸ аϜм ϾϜ ЅуϠ ͼтϝк иϸϽ͠Ђ ϝϠ дϜϼϜϻ͵ и̸̷̷  имϽ͵ еуϧЃϷж ϾϜ ̪мϼнт ϼϜϿк

ϹІ ϹзкϜн϶ ЙУϧзв ϝ͟мϼϜ йϮϸнϠ буЃЧϦ инϳж ϾϜ йͭ ϹзϧЃк ͼтϝк. 

 

 دکترحسن روحانی پیروز انتخابات

 مردم ایران خواستار تغییر جهت هستنداوباما:

 

 

 روحانیون را رد کردند که نباید مصالحه کردگیری، مردم ایران این توصیه تندروها و اوباما: در این رای

رئیس جمهوری آمریکا نتیجه انتخابات اخیر ایران را نشانه تمایل مردم این بنا به گزارش بی بی سی ،

 .های جمهوری اسالمی توصیف کردکشور به تغییر در سیاست

اس آمریکا که بییسه ای با چارلی رز از شبکمصاحبه باراک اوباما، رئیس جمهوری ایاالت متحده، در

ژوئن( در دسترس قرار گرفت، در پاسخ به سئوالی در مورد انتخابات  1۴خرداد ) 2۴بامداد سه شنبه، 

دهد که مردم ایران مایل به حرکت در جهتی کنم نتیجه انتخابات نشان میایران گفت: "فکر می

 متفاوت هستند."
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درصد رای دهندگان و پیروزی  17نتخابات، که با شرکت از آقای اوباما سئوال شده بود که در مورد این ا

 هایی می داند؟روها" به نتیجه رسید، چه نظری دارد و این انتخابات را نشانگر چه فرصت"میانه

د، مقایسه کنی ریاست جمهوری قبلی ایران انتخاباتا بارئیس جمهوری آمریکا افزود: "اگر این انتخابات ر

 تر در آن کشور هستید."آشکارا شاهد فضایی مثبت

گیری، مردم ایران این توصیه تندروها و روحانیون را رد کردند که به گفته آقای اوباما "در این رای

 گفتند در مورد هیچ چیز، هیچگاه و هیچ وقت نباید مصالحه شود."می

تری با جامعه جهانی وجود عطشی برای تعامل مثبتباراک اوباما همچنین گفت که در داخل ایران "

 دارد."

رئیس جمهوری آمریکا در این مصاحبه در مورد حسن روحانی، برنده انتخابات یازدهمین دوره ریاست 

جمهوری ایران نیز اظهار نظر کرد. وی گفت: "در مورد آقای روحانی که این انتخابات را برده است، فکر 

ان المللی نشبه تغییراتی در نگرش ایران نسبت به بسیاری از مسایل بین می کنم که تمایل خود را

 داده است."

 

المللی نشان اوباما معتقد است روحانی تمایل خود را به تغییر در نگرش ایران نسبت به مسایل بین

 داده است

بسیاری از همه، باید بدانیم که تحت نظام حکومتی آنان،  وی در عین حال هشدار داد که "با این

 گیرد."ها را رهبر ارشد ]جمهوری اسالمی[ میتصمیم

رئیس جمهوری آمریکا گفت که به همین دلیل، الزم است روند نحوالت در ایران را زیر نظر داشت و دید 

 گیرد.که شرایط طی چند هفته یا چند ماه یا چند سال آینده چگونه شکل می

یک احتمال قوی وجود دارد که ایرانیان تصمیم  کنمفکر می" :نهمه، باراک اوباما اظهار داشت با ای

 بپذیرند."برای تعاملی اساسی و با محتوا رابگیرند تا پیشنهاد ما 

 انتظار از ایران

های جمهوری اسالمی گفت: رئیس جمهوری آمریکا در توضیح دیدگاه دولت خود نسبت به سیاست

المللی خود ن دهید که به معاهدات و تعهدات بین"نکته اصلی ما این بوده که به جامعه جهانی نشا

 کنید و در پی تولید تسلیحات هسته ای نیستید."عمل می



 

 

    7931خرداد 71خربانمه مشاره  

 اخبار کوات ه اقتصادی ایران و جهان، اخبار کواته ااتق های  ایران و انگلیس و بریتانیا و ایران  سخن ماه، فهرست مطالب:

 

25 
 

اوباما، بر این اساس "حیطه وسیعی از اقدامات برای عادی سازی روابط ایران با جهان وجود  به گفته

د یا نه." وی اظهار داشت که دانیم که آیا آنان مایل به پذیرش این پیشنهاد هستندارد اما ما هنوز نمی

در تمام دوره اول ریاست جمهوری خود که ثابت کرده بود آماده گفتگو با ایران است، چنین تمایلی از 

آغاز شد و او دوره دوم را  2223اوباما در سال  نشد. دوره اول ریاست جمهوری سوی ایرانیان مشاهده

 از اوایل سال جاری میالدی آغاز کرد.

ه در سئوال دیگری پرسید: "آیا شما آمادگی دارید که یکی از مقامات دولت آمریکا فورا با کنندمصاحبه

 آنان گفتگو کند یا اینکه چنین گفتگوهایی منوط به برآورده شدن شروط دیگری است؟"

 

 ها را رهبر ارشد ]جمهوری اسالمی[ می گیرد، بسیاری از تصمیمایراناوباما: تحت نظام حکومتی 

"نه، نظر کلی من این است که ما آماده گفتگو هستیم، اما از مجرای  جمهوری آمریکا پاسخ دادرئیس 

 و مجاری دوجانبه بالقوه." 7+1گروه 

توان به عنوان پیش در مورد نتیجه مورد انتظار از چنین گفتگوهایی، وی گفت: "ما آگاهی داریم که نمی

حل و فصل شود، اما باید این واقعیت نیز مورد  شرط مذاکره، خواستار شد تمامی مشکالت پیشاپیش

سنگین هستند که تا  هاییهایی که به اجرا گذاشته ایم، که تحریمشناسایی قرار گیرد که تحریم

ایم، بدون گام هایی قابل توجه در قانع کردن جامعه جهانی در این مورد کنون در مورد ایران اجرا کرده

 تواند لغو شود."یحات اتمی نیست نمیکه ایران در صدد دستیابی به تسل

کنم مانعی "تا جایی که مبنای گفتگو درک شده باشد، فکر نمی:س جمهوری آمریکا در ادامه گفترئی

های رئیس جمهوری های دیگر این مصاحبه به انعکاس دیدگاهبرای اقدام وجود داشته باشد."بخش

 سوریه اختصاص داشت.آمریکا در زمینه مسایل دیگر از جمله بحران سیاسی 

آقای اوباما که در حال حاضر برای شرکت در اجالس سران گروه هشت قدرت اقتصادی جهان در ایرلند 

شمالی به سر می برد، پیشتر در اولین واکنش عمومی به نتیجه انتخابات اخیر ایران، نسبت به 

تخابات "شاید بتوان انتخاب حسن روحانی ابراز "خوشبینی محتاطانه" کرد و گفت با اتمام ان

 ای ایران را ممکن کند."گفتگوهایی را در پیش گرفت که حل بحران هسته

گفت، رئیس جمهوری روسیه نیز که در کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهوری آمریکا سخن می

ͻϝк йв ای ایران فراهمابراز امیدواری کرد که انتخابات اخیر، فرصت تازه ای را برای حل بحران هسته

 ͼжнтϿтнЯϦ 
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