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 4930خردادماه هویژ04خبرنامه شماره 

 اخبار کوتاه اتاق های  ایران و انگلیس و بریتانیا و ایران اخبار کوتا ه اقتصادی ایران و جهان،گزارش ویژه سخن ماه، فهرست مطالب:

 
 :سخن ماه

 

 

 بازار استقراض !؟      

 

خوانندگان برخی  به پرسش یکوتاه چینی غیرضرور پاسخ مقدمهاین یادداشت به دور از هرگونه 

نظرات ارائه و نشر یافته در جرایددرباره ضرورت بهره  پاره ایبه مناسبت نشر است که خبرنامه

 .شده استعنوان  است گیری از بازار بدهی یا استقراض برای برون رفت غیرتورمی از رکود

نخست باید به کوتاه سخن یادآور این معنا بود  خوانندگان گرامی،درپاسخ از این رو به نظر می رسد

که، آری، به طور کلی و اصولی بازار سرمایه از بازارهای اصلی سهام، بدهی یا استقراض و 

که به هیچ روی نه مورد  انکار ناپذیر استمشتقات تشکیل می شود، واین راستینه یا واقعیتی 

ابزاری کارآ بازار بدهی  بنابراین از روز روشن تر.. بحث و جدل  تردید است و نه دست مایه ای برای

اما اینکه آیا . برای هدایت اقتصاد درمسیر مورد نظر ،آنهم درشرایط عادی واست دراقتصادهای آزاد

آنهم  ،در کشور دولتی برقرار آثار و تبعات بهره گیری از بازار بدهی در اقتصادمتمرکزودستوری بسته

بارآور همان آثار و تبعات بهره  و سرنوشت ساز، تنگنای پولی وساختاری حاکم وی در شرایط کنون

 بدون هرگونه   که پاسخ آن ستین کننده اییتع گیری از آن در اقتصاد های آزاد است یا نه ؟پرسش

مورد اشاره، بازار استقراض یا بدهی، درشرایط کنونی  منفی می باشد.زیرا برقراری یکم و کاست

ا توصیه انجام آن به . لذاستصد اما تا حدود زیادی غیرمقدور رداز اینکه اگر نه صدصرف نظر 

اوراق قرضه توسط هردستگاهی  با عرضه هرگونهسطح وپائین تریندراحت پولی کشور، سیاستگزاران

درهر حد واندازه ،آنهم با استاندارد تصنعی زندگی  یا خصوصی، اعم ازدولتی،شبه دولتی و

به حکم اصول ومبانی اقتصاد سیاسی نمی تواند مورد توصیه به ویژه درکالنشهر ها،، درکشوربرقرار

نه تنها گره ای از کار نخواهد گشود بلکه موجب تشدید مضاعف تورم و به تبع آن رکود  باشد.زیرا

تقاضای تسهیالت رو به  آنخواهد شد، زیرا با ثابت ماندن حجم فیزیکی نقدینگی،و افزایش مجازی 

 مزیدبرعلت می شود.و نرخ بهره دربازار افزایش می یابد  می گذارد،افزایش 

به هر روی تصور اینکه آثار و تبعات بهره گیری از ابزارهای توسعه در اقتصاد های بسته و 

 روی می دهد،مان آثار و تبعاتی برخوردارباشدکه دراقتصادهای آزادازهبتواند دستوری دولتیومتمرکز

، تصوری غیر علمی ونا مقبول است. ساده ترین نمونه آن تبعات عرضه و آنهم به صورتی انتزاغی

ی م کاهش ن قیمت دراقتصادهای آزاداست که با افزایش عرضه وکاهش تقاضا قیمتیتقاضادرتعی

 دکتر امیر هوشنگ امینی
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در حالی که به  نماخودیابد،درحالی که دراقتصادهای متمرکز دستوری دولتی از جمله در کشور 

ساجی و یا برخی دیگر تولیدات مملو از کاالست و هر روز نیز بر حجم طور مثال انبارهای تولیدات ن

 ا نیز آنکه درعبند افزایش می یابند،دلیل این ادآن افزوده می شود قیمت ها به جای آنکه کاهش یا

ناشی از قیمت باالی تمام شده کاال می باشد که اجازه نمی دهدکاالی دربازاراینجا قیمت عرضه کاال

 ی دربرابرکاالی مشابه وتولیدخارج ازتوان حد اقل رقابت برخوردار باشد.تولیدشده داخل

 بنابراین پاسخ پرسش عنوان شده این است که بهره گیری از بازار بدهی یا استقراض با استفاده

   از هرنوع مکانیزمی که اختیارشودبه نظرنگارنده نه تنها منجربه برون رفت غیرتورمی ازرکودنخواهد

واهد شد، بلکه موجب تشدید تورم و رکود مضاعف و در نهایت دولتی شدن هرچه بیشتراقتصادخ

 ازاین رو نمی تواند مور توصیه باشد.شد،

 اخبارکوتاه اتاق ها

 ایران وجهان اخبارکوتاه اقتصادی 

 اخبار کوتاه اتاق ایران و انگلیس

 اتاق ایران و انگلیس هیات مدیره ماهانه  جلسهبرگزاری 

راس  سال جاری  جلسه هیات مدیره اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و انگلیس، در خرداد ماه

با حضور کلیه اعضا هیات مدیره در محل دبیرخانه اتاق  01/10/19روز سه شنبه  00:11ساعت 

 تشکیل و برگزار گردید.

در خصوص شیوه کار بعد از لغو  دراین جلسه بنا به روال معمول  بعد ازتبادل اخبار اقتصادی به ویژه

احتمالی تحریم ها ،سیاست های پولی /مالی جاری و اثرات آن بر تولید درمورد بنامه اتاق بازرگانی 

انگلیس و ایران که قراراست در صورت امضائ احتمالی رفع تحریم ها یک هیات بلند پایه به 

که به علت بیماری از کلیه مشاغل  سرپرستی سر ریچارد دالتن که اخیرا با استعفای لرد فیلیپس

خد کناررفته ایت، جایگزین وی گشته به تهران اعزام شود بحث وگفت وکو شد.سپس در باره  

برگزاری مجمع عادی ساالنه اتاق که مقرر است در تاریخ سی ام تیرماه در محل اتاق بازرگانی 

ع،مورد  به گونه ای پیگیری شود تهران برگزار شود گفت و گو  و قرار شد ضمن تدارک برگزاری مجم

که در همان جلسه اولتعداد حاضرین درجلسه به حد نصاب برسد در ضمن برنامه سال جاری و 

گزارش عملکرد اتاق در کلیه زمینه ها در برای عرضه درمجمع،درجلسه آتی مورد تائید نهایی قرار 

 پایان پذیرفت. 01گیرد جلسه راس ساعت 

 اتاق ایران و انگلیس ی تخصصیکمیسیون ها ه ماهانهجلس

جلسه کمیسیون بازرگانی، صنعت و فن  کمیسیون بازرگانی، صنعت و فن آوری های نوین:

راس ساعت  ه سال جاریآوری های نوین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و انگلیس در خرداد ما

با حضور آقایان حمزه نژاد، پژوهی، ضرابیان، حسینلو، سیداصفهانی،  01/10/91روز دوشنبه 00:1

علوی مقدم، طاعتی، عظیمی و با حضور آقای دکتر امینی در محل دبیرخانه اتاق تشکیل و برگزار 

 گردید.
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تفصیل درمورد به  سپس شان پرداختند،های اعضا به معرفی خود و شرکت نخست در این جلسه 

اقتصادی روز کشور و مشکالت پیش رو و امکان مرتفع شدن آنها در صورت امضا و یا  سائلاخبار و م

 .شد.عدم امضای موافقتنامه هسته ای بحث و تبادل 

سپس آقای پژوهی درمورد امکانات بالقوه همکاری شرکت های ایران با شرکت های انگلیسی 

خواستند چنانچه همکاری هایی با شرکت های انلگیسی داشته اند بیاناتی بیان داشته و از اعضا 

 به اطالع و آگاهی همه اعضاء برسانند.

ل رکود تورمی که کشور با آن مواجه است بیاناتی ایراد و شکامین درمورد تورم و م ترایان دکپدر 

ایندی که اقتصاد مقرر گردید در جلسه بعد اعضا نظرات و پیشنهادات خود را در مورد جهت گیری و فر

 .ارائه دهندایران درصورت امضا توافقنامه هسته ای پیش رو دارد

 پایان پذیرفت. 01:11جلسه راس ساعت 

 سال جاریکمیسیون در خرداد ماه این جلسه : امور بین المللگردشگری و جلسه کمیسیون 

 فیروزهالهام ستاری ،باحضور خانم ها:مرضیه ابراهیمی، 00/10/19روز دوشنبه  09:11راس ساعت 

مجید امانی،ابوالفضل حجازی محمد رضوی شیرازی ،سعید زالی،  زهرانقوی،و آقایان مزدا ،

در محل  امیرحسین پژوهی،تقی زاده سرمدی رامین طاعتی،وباحضور دکتر امیر هوشنگ امینی

 دبیرخانه اتاق تشکیل و برگزار گردید.

  گوو گفتوتاحدودی درباره مسائل روزبحث وقتصادی ااخباربنابه روال معمول این جلسه نخست در .

و شود سال جاری دست کم یک همایش برگزار شد. سپس با ورودبه دستورجلسه مقرر گردیددر

تقویم مراکز مورد نظر، هیاتی متشکل  آماده سازی برای بازدید از مراکز گردشگری انگلیس ضمن

 شوند.گسیل ندن به لاز اعضاء اتاق 

برگزاری  برای ایران مذاکره وانگلیس و عالوه بر این مقرر گردید در صورت امکان دبیرخانه با اتاق 

. در پایان مقرر گردید برنامه برگزاری همایش در تهران تهیه درلندن اقدام الزم معمل شود یهمایش

 ارائه شود. بعدو در جلسه آ

تشکیل وبرگزاری کمیسیون های تخصصی  این پس دراجرای آئین نامه چگونگیاز شدمقرردرپایان 

سه بار غیبت داشته باشند، در جلسات بعدی دعوت بعمل بدون اطالع قبلی اعضایی که  اتاق از 

 چایان یافت. 00جلسه راس ساعتنیاید. 

. 

. 

روز سه شنبه 09:11راس ساعت  اتاق جلسه کمیسیون عضویت: جلسه کمیسیون عضویت

نقوی و آقایان دکتر امینی و مهندس حمزه نژاد در محل ، با حضور خانم مهندس 01/10/19

 دبیرخانه اتاق تشکیل و درمورد پرونده های درخواست عضویت به شرح زیر اخذ تصمیم شد:

 درخواست عضویت شرکت ستاک پاسارگاد، به مدیریت آقای علیرضا کدیور

 ، شرکت سات شید سپهر به مدیریت آقای سعید مصلحی،

 وشیمی به مدیریت آقای مهدی شریفی نیک نفس،شرکت بازرگانی پتر 
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 شرکت زاگرس پارسه کیش به مدیریت آقای پرهاغم بیگلربیگی،  

و شرکت شمس پالست طب، به مدیریت خانم پروین داوری زرنقی پس از بررسی مورد تایید قرار 

ابقه باتوجه به سدرخواست شرکت پادوار به مدیریت آقای مجتبی تک مقرر گردید.درموردگرفت 

  . شرکت در اتاق ضمن بررسی تمدید شود

 برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه اتاق

براساس تصمیم هیات ردیسه اتاق ایران وانگلیس مجمع عموی عادی ساالن اتاق درسال جاری 

 در سی ام تیرمادر محل اتاق بازرگانی وصنایع و معادن وکشاورزی تهران برگزار خواهد .

رئزنامه اطالعات در یک  نوبت چاپ و طی اطالعیه ای کتبی به آکاهی کلیه اعضائ آگهی مربوط در 

 ذارنده کارت معتبر رسانده شد .

 اخبار اتاق انگلیس و ایران

 ترمیم هیات رئیسه اتاق

واصللللله از دبیرخانه اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران لرد فیلیپس که ارجمله قدیمی ترین  نا به اطالعب

وایران بود به سلبب کسلالت از کلیه  پرزیدنت های اتاق بازرگانی بریتانیا 

تاق مورد اشللللاره کنارگیری  مدیره ا مشاغل خودازجمله عضویت درهیات 

ره اتاق سلللر عضلللویت در هیات مدی ناره گیری وی از  با ک کرده اسلللللت. 

تهران به عنوان یکی از پرزیدنت های  سبق بریتانیا در  ریچارد دالتن سفیر ا

با  تاق ایزان و انگلیس  نه ا خا رو دبیر اتاق انتخاب و جایگزین وی شد.ازاین 

که بی  فت  یت گ یک وتهن ید تبر جد ارسال پیامی انتخاب وی را در سمت 

نزذیک تر وی  وآرزوی همکاری هرچه درنگ مورد تشکر وسپاسگزاری وی 

 قرار گرفت .

 سرمایه گراری بریتانیایی به ایران –تدارک اعزام هیات بلند پایه بازرگانی 

 –بازرگانی هیات یک انگلیس و ایران درخصوص اعزام  بازرگانی و تبادل نظر بااتاق مذاکرهبنابه 
یه مایل به کار وسرما انگلیسی  متشکل از شرکت های بزرگ  بریتانیاییبلند پایه،سرمایه گذاری 
همکاری اتاق انگلیس وایران در تدارک اغزام هیات بلند پایه مورد اشاره به تهران  ،گزاری درایران

 .کنند

به دعوت اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران وانگلیس  به توافق فیمابین دو اتاق هیات موردنظر بنا
در هفته اول اکتر برای مدت پنح روز و دبیرکل اتاق ومارتین جانستون در معیت سر ریچارد دالتون

 عازم تهران خواهند شد

 اخبارکوتاه اقتصادی ایران

 رسید« هاباالترین میزان از زمان تحریم»صادرات نفت ایران به 

های لنگر انداخته ها بشکه نفت بدون مشتری را در نفتکشها سبب شده تا ایران میلیونتحریم
 کند در خلیج فارس ذخیره
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بر اساس گزارش ماهانه آژانس 
 ۱0المللی انرژی که پنج شنبه بین

خردادماه منتشر شد، صادرات نفت 
ایران در ماه گذشته میالدی به یک 

هزار بشکه در روز  911میلیون و 
که از نیمه سال است رسیده 
های غرب علیه که تحریم ۱10۱

ایران به اجرا گذاشته شد، یک 
 شود.رکورد محسوب می

های غرب روزانه ایران قبل از تحریم
میلیون بشکه  0این رقم به حدود  ۱100میلیون بشکه صادرات نفت داشت، اما در سال  ۱.۲تا 

  .کاهش یافت

ای در پاییز همان سال، ایران مقداری بر صادرات نفت خود افزود و طی بعد از توافق موقت هسته
ای و تدوین سند نهایی حصول توافق جامع هسته های گذشته تحت تاثیر افزایش امیدها بهماه

 آن، صادرات نفت ایران باز هم افزایش یافته است.

کشور صنعتی جهان  ۱1المللی انرژی که به بر اساس گزارش خبرگزاری بلومبرگ، آژانس بین
نویسد که صادرات نفت ایران در ماه میالدی دهد، در گزارش ماهانه خود میمشاوره انرژی می

 هزار بشکه در روز افزایش یافته است. ۱0۲نسبت به ماه قبل آن، مه 

هزار بشکه تولید نفت  1۲1گوید که ایران طی ماه گذشته مجموعا دو میلیون و این گزارش می
 خام داشته است.

المللی لغو شود و از لحاظ های بینشود که تحریمنویسد که ایران برای روزی آماده میآژانس می
 0.0میلیون تا  0.9ها، تولید نفت خود را به شور قادر است چند ماه بعد از لغو تحریمنظری این ک

 میلیون بشکه در روز افزایش دهد.

ها دومین تولید کننده بزرگ نفت اوپک بود، اما اکنون به جایگاه پنجم سقوط ایران پیش از تحریم
 کرده است.

ای که  د که به توافق جامع هستدر حال حاضر تهران و شش قدرت جهانی در تالش هستن
 تیرماه در نظر گرفته شده است، دست یابند. 01مهلت آن تا 

میلیون بشکه نفت بدون  01الدین جوادی، معاون وزیر نفت ایران، ماه گذشته اعالم کرد که رکن
 های لنگر انداخته در خلیج فارس ذخیره شده است.مشتری ایران در نفتکش

شده بر آب، طی ماه گذشته وم نیست چه میزان از این حجم نفت ذخیرهگوید که معلآژانس می
 فروخته شده باشد.

http://gdb.rferl.org/F8D59917-1E83-4CD3-86F7-C88E7EDAC014_mw1024_s_n.jpg
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های لنگر انداخته در خلیج ها چند سالی است که نفت خود را بر روی نفتکشخاطر تحریمایران به
ها، حجم این نفت روی آب به باالی فارس نگه داشته تا برای آن مشتری پیدا کند. در برخی از ماه

 میلیون بشکه نیز رسیده بود. 01

هزار بشکه رسیده  19۲میلیون و  ۱تولید روزانه نفت ایران در ماه گذشته به  :اوپک می گوید
 هزار بشکه افزایش نشان می دهد. 11است که نسبت به ابتدای سال جاری بیش از 

بشکه در روز میلیون  00عضو اوپک در ماه گذشته به حدود  0۱بر اساس این گزارش، کل تولید 
میلیون بشکه بیشتر از  0.۲میلیون بشکه بیشتر از سقف تولید اوپک و  0رسیده است که 

نیازهای بازارهای جهانی به نفت این سازمان است. این در حالی است که اعضای اوپک هفته 
 میلیون بشکه در روز توافق کردند. 01گذشته بر سر تثبیت سقف تولید نفت این سازمان در رقم 

 بریتیش پترولیوم: 

. 

 'هیچ استانی از لحاظ آب در وضعیت نرمال قرار ندارد'

 ۱1  رضلا راعی عزآبادی، مدیر دفتر مطالعات مدیریت منابع آب ایران، با اشلاره   0011خرداد
های کشور در وضعیت به مشکل کمبود آب و مصرف بی رویه آن گفت: "هیچ یک از استان

 ".در وضع قابل تحمل، نرمال و مرطوب قرار نداردنرمال آبی نیست. هیچ استانی 

تان ایالم،  01به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر دفتر مطالعات مدیریت منابع آب ایران گفت: " اسلللل
کرمان، کرمانشلللاه، یزد خراسلللان جنوبی، خوزسلللتان، زنجان، سلللیسلللتان و بلوچسلللتان، قزوین، 

 ".ندکهگیلویه و بویراحمد با تنش شدید آبی مواجه هستو 

اند و "کم آبی یعنی اسللللتان کاهش بارش داشللللته ۱0اسللللتان ایران  00به گفته آقای راعی از 
مجموعه آبی که داریم به اندازه مصرف نیست و به عبارت دیگر برای جمعیت منطقه کافی نیست 
و تنش آبی شللدید یک پله باالتر از کم آبی اسللت که اگر مشللترکان صللرفه جویی نکنند با مشللکل 

 ".مواجه می شوند و مصرف بیشتر از ذخایر آبی است

سدها  این شناس حوزه آب همچنین گفت که ورودی آب  سدها  01کار صد و خروجی آب از این  در
 .درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است ۲

های گذشللته مقامات ایران از کاهش حجم آب ورودی به مخازن سللدهای کشللور از مهرماه در ماه
 .دادان میدرصد کاهش نش ۱۱خبر داده بودند که نسبت به سال آبی گذشته  10

موسللسلله منابع جهانی، ایران را بیسللت و چهارمین کشللور دنیا از نظر تنش آبی  ۱100در سللال 
 .آبی قرار داردمعرفی کرد و هشدار داد که این کشور به شدت در خطر کم

به اعتقاد کارشناسان، اقلیم خشک، مدیریت ناکارآمد و ضعف منابع آب، از جمله دالیلی است که 
 .عرض بحران آب قرار داده استایران را در م
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 گیرندای ارتباط نفتی با ایران را از سر میهای غربی با رفع تحریم هستهشرکت

 اندسرگیابراز تم

سرگیری روابط تجاری با ایران در شرکت سایل مالی و از  های نفتی غربی برای حل م
ای های هستتتتتهانتظار لغو تحریم

 هستند.

 09  خبرگزاری 0019- خرداد
بلومبرگ در گزارشی نوشته است 

های عمده نفتی اروپایی که شرکت
آشکارا از چشم انداز پایان تحریم 

اقتصادی ایران و ایجاد شرایط مناسب 
برای همکاری نفتی با این کشور 

 اند.سخن گفته

این گزارش بلا یلادآوری اینکله ایران از 
از نظر ذخایر نفتی پس از عربسلللتان، نظر ذخایر گاز طبیعی در جهان پس از روسلللیه در رده دوم و 

های نفتی رویال شللل ونزوئال و کانادا در رده چهارم قرار دارد، نوشللته اسللت که روسللای شللرکت
و  های نفتیاند که آمادگی دارند تا به محض لغو تحریمپی بریتانیا و توتال آمریکا گفتههلند، بی

ر، به نقل از رئیس شرکت ایتالیایی انی نیز مالی علیه جمهوری اسالمی، به ایران بازگردند. پیشت
 اظهارات مشابهی منتشر شده بود.

در ایران با انواع  0111های نفتی آمریکایی که از زمان انقالب اسالمی سال در عین حال، شرکت
اند در مورد از های اقتصللللادی و تجاری ایاالت متحده علیه جمهوری اسللللالمی مواجه بودهتحریم

اند. رایان النس، رئیس شرکت نفتی کونکو تری داشتهتجاری با ایران نظر محتاطانه سرگیری ارتباط
های آمریکایی اجازه بازگشللت به ایران داده شللود، به آن گفته اسللت که اگر در زمانی، به شللرکت

، این شللرکت بر سللر طرحی به مبل  یک میلیارد دالر با ایران به 011١فکر خواهیم کرد." در سللال 
 ید اما با مخالفت دولت آمریکا، از پیگیری آن خودداری ورزید.توافق رس

 -اخیرا بن وان بوردن، مدیرعامل شرکت نفتی شل در سمینار سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
گفت که ایران دارای منابع قابل توجهی اسللت و افزود "به محض به دسللت آمدن فرصللتی  -اوپک 

پی خواهیم داد." همچنین، باب دادلی، مدیرعامل شللرکت بیمشللروع، ما ایران را مورد توجه قرار 
ها ابراز "تمایل فراوان" کرده نسللللبت به بازگشللللت به صللللنعت نفت ایران پس از خاتمه تحریم

 ای است انتظار نتیجه مذاکرات هستهاست.

بلومبرگ با اشللللاره به اظهارات بیژن زنگنه، وزیر نفت 
ان نیز که افزاید که دولت ایرجمهوری اسللللالمی، می

های خارجی را کلید احیای صنعت نفت حضور شرکت
با تهیه و توزیع پیشخود می ند،  نویس قراردادهای دا

ای، بتواند نفتی انتظار دارد پس از حل مساله هسته
لب دویسلللللت  فت و همچنین ج در افزایش فروش ن

گذاری الزم برای تحرک در صنعت میلیارد دالر سرمایه
 نفت خود موفق شود.
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ها مسلللتلزم آن اند که موفقیت ایران در این زمینههای نفتی هشلللدار دادهر عین حال، شلللرکتد
گذاران اسللت که این کشللور نسللبت به گذشللته، تسللهیالت و امتیازات بیشللتری در اختیار سللرمایه

خارجی قرار دهد و شللرایط "سللخاوتمندانه تری" را در نظر بگیرد. قراردادهای بای بک  بیع متقابل  
گذاری بود اما ای برای تکمیل طرح سلللرمایهن در گذشلللته صلللرفا شلللامل پرداخت حق الزحمهایرا

گذاران اینک انتظار دارند در قراردادهای آتی، سللهمی از محصللول تولیدی هم به سللرمایه سللرمایه
 تر کند.های شرکت را جذابگذار اختصاص یابد تا ستون دارایی

استریت ژورنال، رئیس شرکت شل پس از مالقات با وزیر  همزمان، به گزارش روزنامه آمریکایی وال
های نفتی و مالی، این شللللرکت بدهی دو میلیارد نفت ایران گفته اسللللت که به محض لغو تحریم

دالری خود به دولت ایران را پرداخت خواهد کرد. پرداخت این مبل  به دلیل تحریم مالی جمهوری 
 های بریتانیا، آمریکا و هلند است.زم اجازه دولتاسالمی امکانپذیر نبوده و انجام آن مستل

ای ایران، قرار اسللللت هیاتی از مقامات عالیرتبه کره در خبری دیگر در مورد آثار لغو تحریم هسللللته
 جنوبی به منظور بررسی زمینه همکاری اقتصادی با ایران به تهران سفر کند.

  محمد باقر قالیباف:

 تهران وجود دارددر « خانوار ثروتمند»هزار  011

 

گوید که تهران، می محمد باقر قالیباف، شهردار 
در تهران زندگی  « خانوار ثروتمند»هزار  011

گفته که تنها کمتر  کنند. وی در عین حال می
در « نیازمند واقعی خانوار »از دویست هزار 

 این شهر وجود دارد.

آقای قالیباف روز   به گزارش خبرگزاری ایسنا،
جریان افتتاح چند  در  خرداد ۱1چهارشنبه 

ای تهران به نقطه»تهران، با اشاره به میزان رفاه در تهران، گفت:  0پروژه عمرانی در منطقه 
 «.رسیده است که نیازمند بهبود سبک زندگی ساکنان آن هستیم

اساس بر »کنند، گفت: زندگی می« بسیار برخوردار»هزار خانوار   011وی با اعالم اینکه در تهران 
هزار خانوار نیازمند واقعی در تهران وجود دارد که این  ۱11های انجام شده، کمتر از بررسی

توانند در کنار یکدیگر زندگی کنند و ما باید این ارتباط را برقرار برخوردار و برخوردار میخانوارهای کم
 «.کنیم

تور کار ویژه شهرداری قرار دارد، شهردار تهران در ادامه با بیان اینکه توجه به فقرای شهر در دس
شهرداری بستر ارتباط افراد غنی و فقیر شهر را فراهم خواهد کرد و ما این افراد را »اعالم کرد: 

 «.ها را در دست داریمشناسایی کرده و اطالعات آن

، جمعیت شهر تهران بال  بر 10طبق آمار منتشر شده توسط خبرگزاری ایسنا در اردیبهشت سال 
هر خانوار تهرانی  یلیون نفر است. همچنین بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران،م 0۱

 نفر در نظر گرفته شده است. 0.0معادل 

http://gdb.rferl.org/B915D2C3-2B71-40CE-A2FA-5F688AED3B42_mw1024_s_n.jpg
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بیش از دو  در تهران،« خانوار  ثروتمند»هزار  011با توجه به اظهارات شهردار تهران مبنی بر وجود 
هزار نفر  111دهند و تنها حدود می میلیون نفر از جمعیت شهر تهران را ثروتمندان تشکیل

 هستند.« نیازمند واقعی»

شود که حسین راغفر، اقتصاددان و تحلیلگر امور رفاه، پیشتر در این ادعا در حالی مطرح می
وگو با خبرآنالین اعالم کرده بود که خط فقر برای یک خانوار پنج نفری در شهر تهران، ماهانه گفت

 ان است.هزار توم ۲11دو میلیون و 

ای به میزان درآمد  خانوارهای ثروتمند، برخوردار و نیازمند  آقای قالیباف در سخنان خود اشاره
 واقعی نکرده است.

از سوی دیگر، بر اساس مصوبه شورای عالی کار ایران، حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال 
اعالم شده است. این در هزار تومان  10۱، حدود 10درصد افزایش نسبت به سال  01با  19

با استناد به آخرین آمارهای بانک مرکزی از  10حالی است که روزنامه های ایران اواسط سال 
 سال گذشته خبر داده بودند. 01درصد طی  01تا  ۱۲به میزان « کوچکتر شدن سفره ایرانیان»

 بریتیش پترولیوم:

 ايران دارای بزرگترين ذخایر گازی جهان است

ترين گزارش پی  در تازه بی  بريتیش پترولیومشرکت 
خرداد منتشر شد،  ۱1چهارشنبه  ساالنه خود که روز 

دارای بزرگترين ذخاير گازی جهان  اعالم کرد که ايران 
نفتی جايگاه چهارم جهان را  است و از لحاظ ذخاير 

 داراست.

اين گزارش همچنین  ۱109گويد که ايران طی سال می
 ود را افزايش داده است.تولید نفت و گاز خ

گزارش ساالنه اين شرکت انرژی که در سايت رسمی آن منتشر شده است، همچنین از افزايش 
 دهد.ظرفیت پااليشگاهی ايران خبر می

تريلیون متر مکعب ذخاير،  09پی، ايران هم اکنون با داشتن بر اساس آمارهای شرکت بی
 د.بزرگترين منبع گازی جهان را در اختیار دار

درصد ذخاير متعارف گاز جهان در ايران قرار دارد. ذخاير نفتی ثابت شده ايران نیز  01بیش از 
درصد کل ذخاير نفتی جهان  1میلیارد بشکه برآورد شده است که کمی بیشتر از  0۲1نزديک به 

 است.

ذخاير با وجود این، آمارهای منتشر شده حاکی است که ايران نتوانسته است طی سال گذشته 
 نفت و گاز جديد قابل توجهی کشف کند.

http://gdb.rferl.org/8E1A123F-C270-4EDC-A0DC-28B49A0445C7_mw1024_s_n.jpg
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افزايد که در سال گذشته میالدی، ايران تولید گاز خود را بیش از پنج درصد افزايش اين گزارش می
 میلیون متر مکعب رسانده است. 011میلیارد و  01۱داده و به 

ز پايیز سال گذشته، است، در حالی که ايران ا ۱109البته ارقام تولید گاز ايران مربوط به سال 
خصوصا زمستان، تولید گاز خود را به شدت افزايش داد، اما آمارهای اين گزارش، تولید گاز ايران تا 

 شود.دی ماه پارسال را شامل می

طور هشت درصد به 10بر اساس آمارهای رسمی ايران، تولید گاز فرآوری شده کشور طی سال 
 تر مکعب رسیده است.میلیارد م 011افزايش يافته و به رقم 

میلیون متر مکعب  011میلیارد و  1بر اساس اين گزارش، ايران در سال گذشته میالدی در کل 
میلیون متر مکعب  111صادرات گاز داشته  عمدتا به ترکیه  و در همین حال شش میلیارد و 

 واردات گاز  از ترکمنستان  داشته است.

پی از پااليشگاهی ايران است که بنا بر ارزيابی شرکت بیاز نکات مثبت اين گزارش، ظرفیت 
هزار بشکه نفت در روز ثابت باقی مانده بود، اما از  101در رقم یک میلیون و  ۱100تا  ۱111سال 
هزار بشکه در روز  11۲شروع به افزايش کرد و در سال گذشته به رقم یک میلیون و  ۱100سال 
 رسید.

 009ه همراه تولید میعانات گازی و مايعات گازی  به سه میلیون و همچنین تولید نفت ايران  ب
هزار بشکه کاهش نشان  101ها هزار بشکه در روز رسیده که نسبت به دوران قبل از تحريم

 هزار بشکه افزايش يافته است. 11حدود  ۱100دهد، اما نسبت به سال می

شاره نکرده است، اما گزارش آژانس طور اخص به تولید دقیق نفت خام ايران ااين گزارش به
هزار بشکه  111المللی انرژی حاکی است که ايران در سال گذشته کمتر از دو میلیون و بین

 تولید نفت خام داشته است.

 چهار خریدار برای اوین؛

 رودزندان اصلی تهران به خارج شهر می 

هلللای ايلللران زنلللدان ريللیللس سللللللازمللان  
سه  شهرداری تهران،  گويللد کلله عالوه بر می

خريد زندان اوين از قوه  مجموعه ديگر خواهان 
که  حالی اسلللللت  در  اند و اين قضللايیه شللده
اسللت توافقات کلی با  ته  شللللهردار تهران گف
به  ندان اوين  يل ز تحو ضايیه برایريیس قوه  ق

هرداری صلللللورت  گرفته است. شللللل

ندان مان ز های سلللللاز اصلللغر جهانگیر، رییس 
وگو با خبرگزاری مهر، با بیان اینکه عالوه بر شللللهرداری در گفتخرداد  ۱1ایران، روز چهارشللللنبه 

تاکنون موافقتی از »تهران، سلللله مجموعه دیگر نیز تقاضللللای خرید زندان اوین را دارند، گفت که 
 «.سمت و سوی رییس قوه قضاییه در این ارتباط اعالم نشده است

http://gdb.rferl.org/1232527C-947F-48A6-80E4-D67347686ACA_mw1024_s_n.jpg
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ه گزارش خبرگزاری ایسللنا، ها در حالی مطرح شللده اسللت که بهای رییس سللازمان زندانصللحبت
محمدباقر قالیباف، شللهردار تهران، روز چهارشللنبه در خصللوص آخرین وضللعیت تبدیل زندان اوین به 

ضاییه، گفت: صورت گرفته با رییس قوه ق شاره به توافقات  ضمن ا ستان،  این  هللا الریجانیآیت» بو
کارشناسان بر روی این مساله کار  اند و توافقات کلی صورت گرفته است اما بایدطرح را قبول کرده

 «.کارشناسی انجام دهند

هم اعالم کرده بود که با مجوز دستگاه قضایی، زندان  10شهردار تهران پیشتر در بهمن ماه سال 
 اوین به زودی به پارک و موزه تبدیل خواهد شد.

این سللللازمان برای وگو با خبرگزاری مهر، درباره شللللرایط گفت های ایران دررییس سللللازمان زندان
بحث زندان، یک مقوله امنیتی اسلللت. این »انتقال زندان اوین به خارج از شلللهر تهران، اعالم کرد: 

 .«طور نیست که بتوانیم زندانیان را بیرون از زندان نگه داریم تا مکانی برای نگهداری ایجاد شود

از شللللهرها انتقال داد اما نحوه  ها را به خارجبه موجب قانون باید زندان»به گفته آقای جهانگیر، 
ها در خارج از شللللهر با درون شللللهر متفاوت اسللللت و مالحظات امنیتی مختلفی حفاظت از زندان

 «.دارد

زمین »ها همچنین با بیان اینکه برای سللللاخت زندان در خارج از شللللهر، رییس سللللازمان زندان
سیع سب با جمعیت کیفریو ست، گفت: « تری متنا جدید باید در چند نقطه های مجموعه»الزم ا

 «.های خود را انجام بدهدها بتواند فعالیتتدارک دیده شوند تا سازمان زندان

شللمسللی آغاز و این  91هکتار در اواخر دهه  90سللاخت زندان اوین تهران در زمینی به مسللاحت 
 افتتاح شد. 00۲1زندان در سال 

تعطیل و توسللللط  0010که در سللللال های معروف تهران بود زندان قصللللر هم یکی دیگر از زندان
 به باغ موزه تبدیل شد. 0010شهرداری در سال 

 پایان اجرای آزمایشی دستبند و پابند الکترونیکی

وگوی خود از پایان دوره اجرای آزمایشی استفاده ها در بخش دیگری از گفترییس سازمان زندان
 داد. از دستبند و پابند الکترونیکی برای برخی از زندانیان خبر

دوره آزمایشی استفاده از دستبندها و پابندهای الکترونیک پایان » آقای جهانگیر در این باره گفت:
یافته است؛ ما در این دوره مشکالت زیرساختی این محصولی وارداتی را شناسایی کردیم و با 

 «.هایی را انجام دادیمچند شرکت داخلی صحبت

پارسال خود با اصالح یک ماده  سه هشتم بهمندر جل شورای اسالمینمایندگان مجلس 
ها اجازه داده بودند که برخی محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و قانونی، به سازمان زندان

 مراقبت الکترونیکی قرار دهد.
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های باز، موسسات شوند یا در زندانطبق این طرح قرار بود، زندانیانی که به مرخصی اعزام می
گفته  به و خدماتی اشتغال دارند، با پابند الکترونیکی تحت کنترل قرار گیرند. صنعتی، کشاورزی

ستفاده از پابند هزار زندانی ملزم به ا 01ها، در فاز نخست اجرای این طرح، رییس سازمان زندان
 .الکترونیکی شدند

 «ترین کشورهای جهانافسرده»بندی یران در ردها

حسب آمار جهانی، بر  گوید ایرانمحمود گودرزی می
کشور  0۲1متأسفانه بین »ای افسرده است وجامعه

به خود  رتبه یکصد و پنجم را از نظر افسردگی
 است.« اختصاص داده

 
به گفته وزیر ورزش و جوانان ایران، این آمار 

جامعه  دهنده رشد وحشتناک افسردگی درنشان
 9۲کشور فقط مردم  0۲1است. بر این اساس، بین 

  هستند. تر از ایرانیانافسردهکشور، 
 

گودرزی، ورزش را درمانگر این افسردگی دانسته است. به گفته او آفرینش شادمانی بسیار 
 گذاری کالن نگاه شود.سرمایه عنوانها بهبر است و باید به این هزینههزینه

 
حتی  تی و مقتدرکشورهای صنع بنا بر اعالم پایگاه خبری وزارت ورزش، آقای گودرزی یادآور شده

کنند و ایران نباید از این قافله عقب بماند اما گذاری میبرای کسب یک مدال طال سرمایه
 «دهد.ها را نمیخواسته افزایش صددرصدی اعتبارات نیز کفاف حجم عظیم»
 

داند که مروری بر سرخط وزارت ورزش در شرایطی ورزش را داروی درمان افسردگی جامعه می
در خود جامعه ورزش و در جمع نخبگان  های دولتی، حاکی استی در خبرگزاریخبرهای ورزش

  ورزشی نیز نارضایتی و افسردگی مشهود است!
 

های ورزشی، نشاطی را به جامعه عنوان پرطرفدارترین تیماین روزها پرسپولیس و استقالل به
 ی هستند.ای در مسیر تولید افسردگکنند و فعالً با شتاب فزایندهتزریق نمی

 
 های ملیسرمربی تیم ملی والیبال، سرمربیان تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی، سرمربیان تیم

ها، بارها از روحیه نامطلوب و آورترین رشتهبرداری نیز به عنوان مدالتکواندو، کاراته و وزنه
 اند.هایشان سخن گفتهنارضایتی خود و اعضای تیم

 
ای در خصوص ر و سخنگوی دولت هم حضور داشته و وعدهجمهودر این نشست، معاون رئیس

 نداده است.« درمان افسردگی جامعه»تأمین منابع مالی ورزش کشور در راستای 
 

و باید کشور را با  میلیارد دالر تقلیل یافته ۱9نفت به  میلیارد دالری 001نوبخت گفته است: درآمد 
  هم روی دستمان مانده.بسیاری تمام های نیمهآن اداره کنیم. در حالی که طرح

 
م عالی گویندمیوابه  شرایط کنونی ما به بیماری شباهت دارد که»نوبخت معتقد است: محمدباقر

  «بیماری داری اما نسبت به گذشته رو به بهبودی هستی.
 

http://gdb.rferl.org/AD50F068-D333-4E37-8777-EAABBB87C4C1_mw1024_s_n.jpg
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تر از اوضاع ورزش مردان است و با شرایط کنونی، بعید به مراتب بغرنجوضعیت در ورزش بانوان به
« بندی جهانی افسردگیرده»رسد ورزش زنان بتواند کمکی به بهبود جایگاه ایران در نظر می

 کند.
 

تأثیر نیست، ممانعت از یکی از مباحثی که احتماالً در ترویج افسردگی بین دختران ایرانی بی
  هاست.حضور آنان در ورزشگاه

 
ها، مطالبه ها در ورزشگاهور خانوادهحض گوید:معاون توسعه امور ورزش بانوان می رباب شهریان

 گیرنده نهایی نیست.ورزشی نیست بلکه مطالبه زنان جامعه است اما وزارت ورزش تصمیم
 

ها دارند به صورت هایی که زمینه مناسب برای حضور بانوان در ورزشگاهاو یادآور شده رشته
برد و از معرفی نهادهایی از هیچ رشته ورزشی مشخصی نام ن با این حال موردی بررسی شده.

  را برعهده دارند، خودداری کرد.« تصمیم نهایی»که اتخاذ 
 

متاسفانه متولی »های بالتصدی بانوان در کشور بسیار زیاد است و پست خانم شهریان گفت
او تاکید کرد سهم اختصاص یافته به « وجود ندارد. هابانوان در شهرستان خاصی برای ورزش

 ها نیز کمتر از هفت درصد است.رسانهورزش بانوان در 

های مکتوب یا رادیو مدنظر مسئول ورزش زنان ایران بوده، زیرا سهم ورزش زنان و احتماالً رسانه
های تلویزیونی سیمای جمهوری اسالمی، به در شبکه های آنها در مقایسه با مردانپخش رقابت

  رسد.یک درصد هم نمی

م در آمد و محروم را شناسایی کرد، از جمله با تکیه بر اطالعاتی که به جای این کار باید افراد ک
ها محدود کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی در اختیار دارند، و پرداخت یارانه به همین

 بشود.

ای شنبه در نامه سر گشادهاما چند چهره شاخص اقتصادی مجلس از جمله احمد توکلی روز سه
 یک بار دیگر از او خواستند حذف یارانه را از شناسایی ثروتمندان شروع کند. به رئیس جمهوری

خواهند بهترین راه برای کشف غیرمستحقان در دریافت یارانه، اینها در نامه خودشان از دولت می
های بانکی است و این، از نظر آنها، به معنای وارد شدن به حریم خصوصی افراد کنترل حساب
 م که برای مصیبت پرداخت یارانه نقدی همگانی هنوز راه حلی پیدا نشده است.بینینیست. می

 های تازهاز استفاده ماهان از ایرباس« جلوگیری»تالش آمریکا برای 

جورنال گفتند واشینگتن در استریتروزنامه والخرداد، به  ۱1های رسمی دولت آمریکا، مقام
ماهان را، که به دلیل کمک به نیروی قدس  تالش است تا جلوی استفاده شرکت هواپیمایی

 شده بگیرد.های تازه خریداریهاست، از ایرباسدر فهرست تحریم سپاه پاسداران

از سوی  یرباس دست دومفروند هواپیمای ا 1خریداری پیش از این در اردیبهشت ماه گذشته خبر 
 ایران منتشر شده بود.

http://www.radiofarda.com/content/news/27008409.html
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خرید این هواپیماهای مسافربری دست دوم،  گفته بوداندکی پس از آن یک مقام ارشد اسرائیلی 
مریکا است و با وجود هشدار دولت اسرائیل به آمریکا این خرید بدون هیچ های آنقض تحریم

 مانعی انجام شده است.

جورنال از قول یک مقام ارشد دولت ایاالت متحده نقل کرده است که استریتاکنون روزنامه وال
تالش خواهد کرد « به شدت»های اخیر در مذاکرات اتمی، همچنان واشینگتن، با وجود پیشرفت

 های هنوز موجود، باپرجا باقی بمانند.تا تحریم

وگو برای نهایی کردن سند توافقی نهایی در مورد برنامه ایران و شش قدرت جهانی در حال گفت
آمیز برنامه اتمی و از سوی آزمایی عینی ماهیت صلحاتمی تهران هستند، که از یک سو راستی

رفت دیگر راه برون
ها تهران از تحریم

 ابد.را بی

مذاکراتی که به 
گفته یک مقام 
ارشد دولت 

آمریکا، دور بعدی 
بسیار »آن 

توصیف « دشوار
شده است. 
شده مهلت تعیین

برای رسیدن به 
سند توافق 

 روز دیگر، اعالم شده است. ۱1ماه، نهایی، دهم تیر 

های ایران در این هفته هشدار داده بودند که اگر آمریکا اقدام به جلوگیری از استفاده از مقام
 هایی قانونی بردارند.شده بکند، گامهای خریداریایرباس

شماره ما هواپیماها را شناسایی کرده و »جورنال گفته است استریتیک مقام آمریکایی به وال
های ایرانی گفته است که به طرف« صریحا»به گفته این مقام، او «. آنها را در اختیار داریم

تحت تحریم  واشینگتن جلوی استفاده از آنها را خواهد گرفت چرا که شرکت هواپیمایی ماهان،
 است.

شاخه شرکت هواپیمایی ماهان را به دلیل ارائه خدمات به نیروی قدس،  0011آمریکا در سال 
 00داری آمريکا، های خود قرار داد. وزارت خزانهمرزی سپاه پاسداران، در فهرست تحریمبرون

های دست دوم به ارديبهشت دو شرکت عراقی و اماراتی را که به عنوان واسطه در خريد ايرباس
  قرار داد. های خودتحريمفهرست شرکت ماهان کمک کرده بودند، را نیز در 

 نهااخبار کوتاه اقتصادی ج

 

http://www.radiofarda.com/content/f4_israel_iran_violate_sanction_planes/27025317.html
http://www.radiofarda.com/content/f4_israel_iran_violate_sanction_planes/27025317.html
http://www.radiofarda.com/content/f9-iran-world-powers-nuclear-talk/27065528.html
http://www.radiofarda.com/content/f9-iran-world-powers-nuclear-talk/27065528.html
http://www.radiofarda.com/content/f9-iran-world-powers-nuclear-talk/27065528.html
http://www.radiofarda.com/content/o2-us-sanction-iraqi-ir-line/27029354.html
http://gdb.rferl.org/BBC6F664-30B5-4D56-8585-3DB5EDBB3904_mw1024_s_n.jpg
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به  یما بر آن چه که ایران در گذشته انجام داده متمرکز نیستیم           

 دادسنگاران پاسخ می

جتتان کری، وزیر ختتارجتته آمریاتتا دربتتاره 
موضتتتتوع ابعاد نظامی احتمالی برنامه 
اتمی ایران که در یک دهه گذشتتته یای 
از موارد عمده اختالف ایران و کشورهای 
غربی بوده گفته استتت که کشتتور  به 
جای نگاه به گذشتتته، در ورونده هستتته 

 ای ایران نگاه رو به "آینده" دارد.

ما  قای کری گفت " که ایران در آ بر آن چیزی 
گذشته انجام داده متمرکز نیستیم. ما شکی 
نداریم و مطمئن هسللللتیم که آنها چه برنامه 
شتند. اما االن برای ما این  های نظامی ای دا

 مهم است که به آینده نگاه کنیم."

و "ادعای  001۱ال موضللوع "پی ام دی" یا ابعاد نظامی احتمالی به گفته مقام های ایرانی مربوط به قبل از سلل
 کشورهای غربی در انجام برنامه نظامی هسته ای به قصد تولید و توسعه سالح هسته ای" است.

برخی از مخالفان تفاهم لوزان، خواهان گنجاندن بندی در توافق هسته ای نهایی با ایران هستند که در آن گفته 
 است. شود برنامه هسته ای ایران پیش از این جنبه نظامی هم داشته

، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا که روز گذشته با انتشار نامه ای به رئیس باب کورکراز جمله سناتور 
 جمهوری آمریکا چنین خواسته ای را مطرح کرد.

 از این است که ایران مخالف وجود چنین بندی در متن توافق است. گزارش های تایید نشده حاکی

آمادگی دارد تا از گنجاندن چنین بندی  ۲+0سخنان وزیر خارجه آمریکا می تواند نشان دهنده این باشد که گروه 
 در متن توافق بگذرد.

رجه در شهر واشنگتن بیان آقای کری این سخنان را از طریق ارتباط تصویری بین منزلش در بوستون با وزارت خا
 کرد.

وزیر خارجه آمریکا که از زمان مجروح شدنش در ژنو برای درمان و سپس استراحت در بوستون بوده است، اعالم 
 کرد که به مذاکرات اتمی با ایران می پیوندد.

 همزمان از ایران خبر می رسد که مذاکره کنندگان ایرانی عازم وین شده اند.

ید تخت روانچی، معاونان وزارت خارجه ایران برای آخرین دور از گفت و گوهای اتمی با گروه عباس عراقچی و مج
ژوئن  که هدف آن رسیدن به توافق جامع اتمی است، عازم وین  01تیر   1پیش از فرارسیدن ضرب االجل  0+۲

 شده اند.

قای عراقچی نقل کردند که "ما ژوئن  به وقت تهران، از آ 00خرداد   ۱0رسللانه های ایران شللامگاه سلله شللنبه 
 تیر در آنجا مستقر می شویم تا بتوانیم آخرین کارها را انجام دهیم." 01امشب به محل مذاکرات می رویم تا 

 

http://www.bbc.com/persian/iran/2015/06/150615_u04_corker_irandeal
http://www.bbc.com/persian/iran/2015/06/150615_u04_corker_irandeal
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 میلیون بشکه باقی ماند 01سقف تولید اوپک 
 

وزرای نفت کشتتتتورهای صتتتتادرکننده نفت راووک  در ب
این ژوئن  با حفظ ستتتتو تولید  ۵جلستتته امروز رجمعه 
نفت در روز تا شش  میلیون بشاه ۰۳سازمان به میزان 

 ماه آینده موافتت کردند.

 0۲ عبدهللا بدری، دبیر کل اوپک در کنفرانسی  - 0019 خرداد
 خبری که پس از 

نشللسللت امروز برگزار شللد گفت که هنوز زود اسللت تا درباره افزایش صللادرات نفت ایران صللحبت 
 شود.

های بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران بود که گفته بود اوپک باید برای اشللللاره آقای بدری به صللللحبت 
 افزایش صادرات نفت ایران پس از برداشته شدن تحریم ها جا باز کند.

ندارد، اما هنوز وقت  نایی ایران برای افزایش تولید نفت شللللکی وجود  دبیر کل اوپک گفت در توا
 اران در وین صحبت می کرد گفت که ایرانت" ژن زنگنه که در جمع خبرنگصحبت در این باره نیست.

بیژن زنگنلله، وزیر نفللت ایران هم در پللایللان 
نشست امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به 

میلیون بشکه  01تصمیم اوپک در حفظ تولید 
نفللت گفللت کلله این نتیجلله قللابللل انتظللار 
بود.پیشللللتر آقلای زنگنله گفتله بود کله اکثر 

ای هر بشللکه دالر بر 1۲اعضللای اوپک قیمت 
قیمتی "منصللفانه" می دانند.قیمت نفت خام  را 

دالر  9۲برنت که در ماه ژانویه سللال جاری به 
هر بشللللکه یعنی پایین ترین رقم در شللللش  در 
سللال اخیر رسللیده بود، هفته پیش به حدود 

 درصد از بهای آن کاسته شد. ۲دالر رسید، هرچند طی هفته جاری  0۲

س صمیم اوپک گفت که پس از امیر پایور خبرنگار بخش فار سی درباره واکنش بازار به ت ی بی بی 
سللنت افزایش یافت. اما او در عین حال تاکید کرد  11اعالم نتیجه مذاکرات امروز قیمت نفت تقریبا 

سیا بود. سعودی ست که باید منتظر واکنش بازار در آمریکا و آ ستان  علی النعیمی، وزیر نفت عرب
شست امروز  شتر هم در پایان ن صمیم گرفته تا تغییری در میزان تولید ندهد. او پی گفت که اوپک ت

 درجمع خبرنگاران گفت: "شرایط رو به بهبودی است و ما امیدواریم که این روند ادامه یابد."

ستان همچنین گفت چنانچه قیمت ها همانطوری که هست باقی بماند، تولید نفت  وزیر نفت عرب
 از آنها پرهزینه است، کاهش خواهد یافت.از میادینی که استخراج نفت 

 وزیر نفت عربستان گفت که نشست بعدی اعضای اوپک در دسامبر سال جاری خواهد بود.



17 
 

قبل از برگزاری نشست امروز عادل عبدالهادی، وزیر نفت عراق نسبت به افزایش قیمت و تقاضای 
 نفت ابراز امیدواری کرد.

مارات متحده سللللهیل بن محمد المزروعی، وزیر نفت  ا
های نفتی  بازار جاد توازن در  که ای ته بود  عربی هم گف
نیازمند زمان اسللت. به گفته وزیر نفت امارات تصللمیمی 

  درباره ۱109که اوپک در نوامبر سللال گذشللته میالدی  
گنه در صدد پس میزان تولید گرفت، تصمیمی درست بود

 لخبرگزاری یونهاپ کره جنوبی به نقسلللهمایران در بازار 
های از منابع دولتی نوشللته اسللت که با توجه به ظرفیت

 یونگ، قائم مقام-بالقوه اقتصاد ایران، قرار است چو تائی
وزیر امور خارجه در راس هیاتی از مقامات دولت کره در اواخر ماه ژوئیه عازم تهران شود. تاریخ این 

ای شامل وافقنامه هستهسفر هنوز تعیین نشده است. همچنین، در نظر است به محض امضای ت
 ها، وزیر امور خارجه کره جنوبی نیز دیدار از ایران را در دستور کار قرار دهد.رفع تحریم

های ایران به خاطر تحریم ها میلیارد دالر داراییاین خبرگزاری افزوده اسلللت که در حال حاضلللر، ده
زه دسللترسللی به این های خارجی مسللدود اسللت و به جمهوری اسللالمی اجاهای مالی در بانک

رود پس از لغو تحریم، دولت ایران بخش قابل توجهی از ها داده نشلللده اسلللت و انتظار میدارایی
های زیربنایی اختصللاص دهد و به این ترتیب، فرصللتی برای حضللور گذاریاین منابع را به سللرمایه

 های خارجی در ایران فراهم آید.شرکت

سنیم به نقل از ست که پس از لغو تحریم ها، ایران  همچنین، خبرگزاری ت شته ا وزیر نفت ایران نو
در نظر دارد به تدریج به بازار نفت جهان بازگردد 
و سلللهم خود در این بازار را بار دیگر به دسلللت 
آورد. آقای زنگنه که برای شللللرکت در اجالس 
با اشللللاره به  وزیران نفت اوپک به وین رفته، 

ت که فزونی عرضلللله نفت در بازار، گفته اسلللل
تصللمیم مناسللب برای بازگرداندن توازن به بازار 
مستلزم توافق تمامی اعضاست و تاکید کرده 
است که "صنعت انرژی باید از سیاست به دور 

 و از تحریم ها و محدودیت ها آزاد باشد."

از اواسط تابستان سال گذشته، بهای نفت خام رو به کاهش گذاشت و دلیل آن فزونی عرضه از 
وان شلللد در حالیکه تالش برخی از اعضلللای اوپک، به خصلللوص ایران، برای ترغیب این تقاضلللا عن

سلللازمان به کاهش سلللهمیه تولید به دلیل مخالفت بعضلللی دیگر از اعضلللا، به رهبری عربسلللتان 
سلللعودی، به نتیجه نرسلللید. برخی مقامات جمهوری اسلللالمی گفته اند که عربسلللتان به دالیل 

یران، با کاهش سلللهمیه تولید مخالفت می کند هر چند سلللیاسلللی، به خصلللوص ضلللربه زدن به ا
 مقامات سعودی دلیل مخالفت خود را حفظ موقعیت بلند مدت اوپک قلمداد کرده اند.

با توجه به تشدید رقابت منطقه ای ایران و عربستان در چند ماه اخیر، برخی کارشناسان هشدار 
ف در داخل اوپک شود، موقعیت این داده بودند که در صورتی که اختالفات سیاسی باعث شکا
 سازمان در بازار جهانی نفت ممکن است به مخاطره اقتد
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 گزارش ویژه:

 

 و آینده ترکیه« سلطان»شاست 

 

 

نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه، که یکشنبه هفتم ژوئن برگزار شد، برای همه  - 0019/10/01
بسیار مهم عالقه دارند، هم مایه آرامش  کسانی که به آینده توسعه و دموکراسی در این کشور

 است و هم سرچشمه نگرانی.

 بخشرویدادی عافیت

که طی سیزده سال گذشته از یک پیروزی انتخاباتی به پیروزی دیگر « عدالت و توسعه»حزب 
تر از های پارلمانی را از دست داد و، مهمیافت، در انتخابات اخیر اکثریت مطلق کرسیدست می
ین شکست، رویای رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور برای تجدید نظر در همه، با ا

 قانون اساسی به منظور دستیابی به قدرتی گسترده برای خویش، بر باد رفت.

همچنان در نقش نیرومندترین تشکل سیاسی در صحنه « عدالت و توسعه»با این انتخابات، 
های کومت کردن به ائتالف با دیگر سازمانسیاست ترکیه باقی خواهد ماند، ولی برای ح

سیاسی نیاز خواهد داشت. آقای اردوغان نیز مجبور خواهد بود به قدرت بسیار محدود خود به 
 عنوان رئیس کشور در یک نظام پارلمانی، اکتفا کند.

ند، به کآنچه، در پایان این انتخابات، در درون و بیرون ترکیه، هواداران مردمساالری را خوشحال می
دار شدن تر در فضای سیاست این کشور است. این به معنای ریشهوجود آمدن طیفی رنگارنگ

دهد که جامعه مدنی این کشور به آن درجه از پختگی دموکراسی در ترکیه است، و نشان می
گیری، به یک پدیده عادی بدل جا شدن ادواری قدرت را از راه صندوق رایبهرسیده که بتواند جا

 ند.ک

http://gdb.rferl.org/7EC3D120-F46B-4D28-8753-1632F01835B1_mw1024_s_n.jpg
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از آن رو هواداران دموکراسی را خوشحال کرده « عدالت و توسعه»تضعیف مواضع پارلمانی حزب 
سه سال اخیر بیش از بیش  که رجب طیب اردوغان، در نقش رهبر بالمنازع این تشکل، طی دو

به گفتار و رفتاری روی آورده بود که با توسعه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشوری چون 
  اهنگ نبود.ترکیه هم

ها باعث جانبه آقای اردوغان در همه عرصهدر صحنه داخلی ترکیه، حضور سنگین و دایمی و همه
ای افراطی به لقب بدهند. گفتار مرد نیرومند ترکیه به گونه« خلیفه»یا « سلطان»شده که او را 

 به« کمالیسم»را به عنوان جانشین « طیبیسم»یابد که ای شباهت میاسالمگرایان خاورمیانه
های قدرت است که بخش بزرگی از اهرم« درباری»کند. او در محاصرهمیهنانش عرضه میهم

ها گرفته تا قضات و دهد، از رسانهسیاسی و اقتصادی را در دست دارد و به همه کس فرمان می
 حتی رئیس بانک مرکزی.

و غلطیده که با آنچه این هایی فردر عرصه خارجی نیز ترکیه طی یکی دو سال گذشته به عرصه
ای خود انجام دهد، فاصله فراوان دارد. سخن از جمله بر تواند برای بهبود فضای منطقهکشور می

های المسلمین مصر و نیز گزارشچون و چرای دستگاه حکومتی اردوغان از اخوانسر دفاع بی
 داعش  منتشر « اسالمی حکومت»آور آنکارا با فراوانی است که درباره روابط پیچیده و شگفت

 شود.می

توان انتخابات پارلمانی روز یکشنبه ترکیه را رویدادی ها است که میبا توجه به تمامی این گرایش
 شمار آورد.بخش بهعافیت

ثباتی سیاسی در ترکیه نیز ولی در کنار جنبه آرامش بخش این رویداد، ترس از پیدایش بی
های فراموشی سپرد. ترکیه در تاریخ هفتاد سال گذشته خود تکانتوان به واقعیتی است که نمی

ها، میان های درونی آن  میان اسالمگرایان و الییکسیاسی شدیدی را از سر گذرانده و شکاف
دایمی و « قرار داد اجتماعی»های قومی...  هنوز در چارچوب یک ناسیونالیسم افراطی و اقلیت

 ه است.مورد احترام همگانی، تضمین نشد

 فرسایش قدرت

و مرد « عدالت و ترکیه»نگرانی درباره آینده ترکیه زمانی کامال بر طرف خواهد شد که حزب 
های حکمرانی رانده شوند و، در نقش اپوزیسیون، برای نیرومند آن، رجب طیب اردوغان، از کانون

 بازگشت به قدرت تالش کنند.

تا  ۱11۱، از زمان به قدرت رسیدنش در سال «توسعهعدالت و »منصفانه باید پذیرفت که حزب 
امروز، کارنامه اقتصادی درخشانی از خود بر جای گذاشته است. طی این سیزده سال ترکیه، در 

اش های نوظهور، بعد از چین باالترین رشد اقتصادی را داشت و تولید ناخالص سرانهگروه قدرت
« الگوی ترکیه»دالر . با تکیه بر این دستاورد بود که  01۲11دالر به  0۲11عمال سه برابر شد  از 

در جهان شهرت یافت و این فکر قوت گرفت که فرهنگ اسالمی راه را بر مردمساالری و توسعه 
 بندد.اقتصادی نمی

با این حال اقتصاد پویای ترکیه، طی دو سال گذشته، از نفس افتاده است. نرخ رشد اقتصادی این 
اش به یازده درصد ه احتمال زیاد زیر دو درصد خواهد بود، نرخ بیکاریکشور در سال جاری ب
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تواند از هشت درصد بیشتر بشود، لیر ترکیه تنها در سال جاری میالدی حدود رسیده، تورم می
 رود.هیجده درصد ارزش خود را از دست داده و کسری بازرگانی رو به افزایش می

در « فرسایش قدرت»م سیاسی نیست که از پدیده های دموکراتیک، هیچ تشکل حاکدر نظام
های سیاسی تاریخ معاصر غرب  از جمله چرچیل و دوگل ، ترین چهرهامان بماند. حتی پر آوازه

اند به اند و مجبور شدهپس از چند سال تکیه زدن بر کرسی حکومت، از این پدیده آسیب دیده
شود، معموال زابی که حکومتشان طوالنی میهای دموکراتیک، احزندگی عادی برگردند. در نظام

 آورند.شمار میپایان عصر قدرت و بازگشت به اپوزیسیون را برای خود یک فرصت به

را از اکثریت مطلق انداخت، ولی آن را به اپوزیسیون « عدالت و توسعه»انتخابات اخیر ترکیه حزب 
ثابت خواهد شد که ترکیه به یک  جایی روزی با آرامش تحقق یابد،بهبدل نکرد. اگر این جا

نیز، روزی « عدالت و توسعه»توان امیدوار بود که حزب مردمساالری پایدار دست یافته است. می
تر و پویاتر از نه چندان دور با خروج کامل از قدرت و عبور از یک دوره چند ساله اپوزیسیون، شاداب

 پیش به قدرت بازگردد.

تر از آن نیست که در پی از نفس افتادن یچ چیز دردناکبرای یک تشکل حاکم سیاسی، ه
های فاسد فرو برود. آنگاه وضعیتی به وجود خواهد بندیهمچنان به قدرت بچسبد و در کام دسته

ای مانند رجب طیب اردوغان، به رغم همه دستاوردهای مثبتش، به بیراهه آمد که در آن چهره
 .ها را پنبه کندکشانده شود و همه رشته

 ها و تجربه ترکیهایرانی

های فراوان در بر دارد. های زندگی سیاسی و اقتصادی ترکیه درسها، فراز و نشیببرای ایرانی
 یک ترکیه آباد و آزاد بدون تردید برای ایران یک فرصت بزرگ تاریخی است.

دارد.  ای برای کشورها اهمیت حیاتیاصوال در دنیای قرن بیست و یکم میالدی، فضای منطقه
تواند واپس مانده باقی بماند. امروز در منطقه اقیانوس آرام، کشوری با همسایگان پیشرفته، نمی

توان در فقر و های بسیار نیرومندی چون ژاپن و چین و کره جنوبی، نمیبا توجه به کانون
و پرتغال و  پذیرد. ایرلندماندگی باقی ماند. کشور مکزیک خواه نا خواه از آمریکا تاثیر میعقب

 اسپانیا با چسبیدن به لوکوموتیو اروپا از فقر بیرون آمدند.

های سیاسی در دنیای عرب و نیز خروج برای ایران نیز استحکام دموکراسی در ترکیه، پیشرفت
وجود آورد. یک ایرانی آگاه به منافع های استثنایی بهتواند فرصت، می«پوتینیسم»روسیه از 

های منطقه نگاه کند، از توزی به دیگر ملتاز منظر حسادت یا کین کشورش، به جای آنکه
 های آنها شادمان خواهد شد.پیشرفت

ولی برای ایران،در میان همسایگانش، هیچ کشوری از اهمیت ترکیه برخوردار نیست. ترکیه 
 سرنوشت ایران است.ترین رقیب، شریک و هممهم

عربستان سعودی را دو قطب اصلی بحران در خاور میانه المللی ایران و های بینشماری از رسانه
رسند که سرنوشت منطقه به سازش یا درگیری این دو آورند و به این نتیجه میبه شمار می

 کند و دیگری شیعیان را.ها را نمایندگی میقطب بستگی دارد که یکی سنی
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د، دکتر محمد رضا جلیلی، یکی چاپ ژنو منتشر ش« لو تان»ای که به تازگی در روزنامه در مقاله
ترین کارشناسان ژئوپولیتیک ایران، این دیدگاه دو قطبی را، برای حال و آینده خاورمیانه، از برجسته

اید که عربستان سعودی نه از لحاظ ژرفای تاریخی هماورد کند. از نوشته او چنین بر میرد می
تواند هم در اش. در عوض کشوری که میهای جمعیتی و فرهنگیایران است و نه از نظر ظرفیت

نقش رقیب و هم در مقام شریک با ایران مقایسه شود، ترکیه است. عنوان مقاله دکتر جلیلی در 
کنند، ایران و ترکیه، دو شیری که یکدیگر را بر انداز می»بسیار معنا است : « لو تان»روزنامه 

 «آنکه با هم در گیر شوند.بی

شکال کنونی خود، زاییده دو امپراتوری صفوی و عثمانی هستند که هم ایران و ترکیه، در ا
های تاریخی دست ها و همزیستیاند و هم به تفاهمهای طوالنی و خونین داشتهدرگیری
زهاب بر سر تعیین خطوط  0001اند. آنها نخستین کشور های مسلمانی بودند که با قرار داد یافته

در قرن بیستم میالدی همین دو قدرت در مسیر مدرنیزاسیون  اند.مرزی شان به توافق رسیده
خود رو یدادهای مشابهی را از سر گذراندند  انقالب مشروطه و انقالب ترکان جوان، آتاتورک و رضا 

ای مشابهی فعالیت کردند  پیمان بغداد که بعدها پیمان سنتو های منطقهشاه  و در سازمان
ای که بعدها به سازمان همکاری اقتصادی یا اکو عمران منطقه نامیده شد، و یا سازمان همکاری

 بدل شد .

های فراوان گذشته تا امروز روابط ایران و ترکیه از فراز و نشیب 00۲1در پی انقالب اسالمی 
خورشیدی به این طرف، در پی اصالحات پر دامنه اقتصادی در ترکیه که زمینه  0011است. از دهه 

اهم آوردند، بخش مهمی از تکنوکراسی جمهوری اسالمی با عالقه فراوان جهش این کشور را فر
های بسیار مهم اقتصادی ترکیه به کسب بین دارد. پیشرفترا زیر ذره« الگوی ترکیه»

های ایران و دالیل آن کمک ماندگیبخشی از نخبگان جمهوری اسالمی در مورد واپسآگاهی
 کرده است.

کمل یکدیگرند. حجم روابط اقتصادی شان در دو سال گذشته به دو کشور از لحاظ اقتصادی م
حدود چهارده میلیارد دالر در سال کاهش یافت، ولی هر دو ظرفیت ساالنه این تبادل را حدود 

کنند. بخش مهمی از کاالهای ساخته شده مورد نیاز ایران از ترکیه سی میلیارد دالر ارزیابی می
کند. اگر روزی طرح عظیم صدور گاز گاز و نفت به ترکیه صادر می شود و ایران، در عوض،تامین می

  ایران به اروپا عملی شود، ترکیه درتحقق آن نقش کلیدی خواهد داشت.

به عالوه از یاد نبریم که هر سال شمار بسیار زیادی گردشگر ایرانی   احتماال بیش از دو میلیون 
گذاری کرده و یا در آن خش مسکن ترکیه سرمایهشوند، هزاران ایرانی در بنفر راهی ترکیه می

  اند.کشور شرکت به ثبت رسانده

ست ا« سنگین وزن»های پیوند میان دو کشور فراوانند. به یاری این دو بازیگر بینیم که رشتهمی
 تواند روزی رنگ آرامش به خود ببیند.که خاورمیانه می

انند یکباره از خواب قرون و اعصار بر خیزند و توآموزد که شیاطین نیز میولی تاریخ به ما می
ها، در ای تازه تکرار کنند. بیهوده نیست که چشمهای خونین گذشته را به گونهتراژدی

گذرندهای دماوند، به رویدادهایی دوخته شده که در کناره بسفر میکوهپایه  


