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 20 ............................................................................... تهران  یانرژ بورس  در برق معامالت   و متی ق تیوضع نیآخر

 21 ........................................................................................... تهران  بازار  و یبانک ستمیس  در ارز و طال  انواع نرخ 

 21 ....................................................................................................... ی بانک ستم یس در  ارزها انواع  یبرابر نرخ 

 21 ............................................................................................................................... ی اسالم خزانه اسناد

 21 ................................................................................................................. ( 703  اخزا) یاسالم خزانه اسناد

 21 ................................................................................................................. ( 704  اخزا) یاسالم خزانه اسناد

 22 ................................................................................................................. ( 706  اخزا) یاسالم خزانه اسناد

 22 ................................................................................................................. ( 709  اخزا) یاسالم خزانه اسناد

 23................................................................................................................................. ران یا  اقتصاد اخبار

 23........................................................................................................................................ وطال  ارز  بازار

  از  بعد  یبازده درصد 1.9 با  و بوده هایی دارا نیترپربازده  از یکی  گذشته  هفته 2 در  ارز  بازار / ارز  بازار عمده  گر یباز تنها  ی مرکز بانک 

  رسد ی م  نظر  به   و   بازگشته  تومان  هزار  23  کانال  به   گر ید  بار  دالر،   نرخ .  است  گرفته   قرار   کشور  بازده   پر   بازار   ن یدوم  رتبه  در  طال

  کند ی م  تالش  ترامپ  دونالد  که  ییآنجا  از/ دارد  وجود  یجهان  طیشرا   ریتاثتحت   و  ندهیآ   یروزها  در  عمده  ارز  نی ا  نرخ   شیافزا  احتمال

  بروز   از   را   ناظران  از   یار یبس   و   فراگرفته   را   ارز   بازار   یجانیه  و  ی روان  یجو  ز ین  تهران  در  همزمان  ندازد،یب  راه  به   را   ماشه  سم یمکان

  ی شورا  در  متحده  االت یا  دولت  گذشته  هفته  کیپلماتید  شکست  به  توجه  با  البته.  است  کرده  نگران  یندیناخوشا  اتفاق  نیچن

  در .  است  نشده  حاصل  ران یا  ارز  بازار   در  یاجه ینت  نیچن  لحظه  نی ا  به  تا  اما   شود،   مواجه  کاهش  با   دالر  نرخ   رفتیم  انتظار  ت، یامن

  ی فعالساز   رامونیپ  اخبار   آتش  در   دنیدم  با  دارند  یسع  و  شمرده  متیغن  را   فرصت   زی ن  تهران  ارز   بازار  در  رانیگنوسان   نی ب  نیا

  بانک   معتقدم  ستم، ین  موافق  ل یتحل  نی ا  با  چندان:  انیبغز  آلبرت / کنند  همراه  شی افزا  با  را  ارز   شاخص   ماشه،  سمیمکان  یاحتمال

  نسبت .   ندارد  یچندان  تیاهم  و   ستین  ادیز  چندان   هم   میابوده   شاهدش   رایاخ  که   ی نوسانات  و  بوده  ارز   بازار   عمده  گریباز  تنها  یمرکز

  جاد یا  ارز   بازار  در  یرییتغ  چندان  امر   نیا  ستم ین  نیخوشب  چندان  زی ن  ارز  بازار  سمت  به  سهام  بازار   از  هیسرما  ییجاجابه   یاثرگذار  به

  در   که  بود   خواهد  ی عاد  مردم  از   یاعده   ه یسرما  رفتن  نی ب  از   تنها  و  تنها   ی مواز  ی بازارها  در   هاییجاجابه   نی ا  جهینت.  کرد  نخواهد

  ی ار یبس   یهای زندگ.  است  انصاف   از  دور   به   و   ناعادالنه  را  بازار   عملکرد  نحوه  ن یا.  است  کرده   افراد   ی برخ  ازآن  را  ی ادیز  سود   مقابل

 23............................... شد  خواهد ی جد اریبس  یهابحران  دچار نیب  نیا  در ندارند  بورس بازار به  چندان ییآشنا  که مردم  از
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  وجود   با  رای ز  برود،   ارز  شدن  ینرختک   سمت  به  آخر  سال  در  دی نبا  دولت  / ستین  ارز  کردن  ینرختک   موقع:    ینیحس   نیمستخدم

  شدن   ی نرخ  تک  یرنفتی غ  صادرات   از  حاصل   و  ی نفت  ی درآمدها  کاهش   ها،م ی تحر  لیدل  به   ارز  عرضه  و   ن یتام  در   شده   جاد یا  مشکالت 

 24 ................................................. شوندی م  یش یافزا  ز ین هامت یق  آن یپ در و بود خواهد اقتصاد ی برا  یدیجد شوک ارز 

است   یارز  نوسانات   دنیرس  حداقل  به  باعث   خزانه  به  صادرات   از  حاصل  یارزها  بازگشت:    مجلس  یاقتصاد  ونیس یکم  عضو  پوریعل

 ....................................................................................................................................................... 25 

  و  نهم» یدولتها یارز درآمد«: دوازدهم  و ازدهمی» و« دهم و نهم» یدولتها یارز یدرآمدها: یاقتصاد کارشناس یسلطان احسان

  ی اسالم  انقالب   از  پس   یدولتها  همه   از   ش یب   دالر   اردیلیم  700  با «  دوازدهم  و   ازدهمی»  ی دولتها  آن   از   پس   و   دالر  ارد یلی م  ۸20  با «  دهم

  ی ارز  درآمد  دالر   اردیلیم  100  نی ا  احتساب   با   / شد  وصول  ازدهم ی  دولت   در   دهم   دولت   ینفت  مطالبات   از  دالر   ارد یلیم  100  حدود  / است

  ی دولتها  در   یانرژ   ری غ  یکاالها  آن تبع  به و  نفت متیق  سقوط به   نظر  / بود  خواهد  دالر  اردیلیم  ۸00«  دوازدهم  و   ازدهمی»  یدولتها

  دالر  دیخر قدرت  که  یصورت   در / است دهم و نهم یدولتها  از ش یب  درصد 10  دولتها نی ا در دالر د یخر قدرت «  دوازدهم و ازدهمی»

  اسحاق   ، یروحان  حسن»  از   یدی کل  سوال   دو  / باشد  یم  دالر  اردیل ی م  900«  دوازدهم  و   ازدهمی»  یدولتها  ی ارز  درآمد   می ریبگ   نظر   در  را

  چرا   یارز   هنگفت  درآمد  نیا  با    -2است؟  شده  یامور  چه  صرف   کشور  یارز  درآمد  -1:  که  است  نی ا«  یهمت  عبدالناصر  و  یریجهانگ 

 25 ........................................................................................... کند؟ دایپ سقوط  هفتم ک ی به  دیبا  یمل پول ارزش 

  امروز   جلسه   در   که   شده   طرح   باره  ن یا  در   هارسانه   در   یمختلف  اعداد:  یبرگشت  یارزها  موضوع  درخصوص  کشور  ری وز  ی فضل  ی رحمان

  م ین  و   سه  شد  مقرر/ ردیگ قرار  قضاوت  یبرا  ییمبنا  تواندی نم  اعداد  نیا   که  شد  مشخص  و  دادند  را   یحاتیتوض  مختلف  یهادستگاه

  بهداشت   وزارت   که   شده  یگذارمت یق  تومان   1300  ماسک،   عدد  هر   مت یق  شودحداکثر  داده  لیتحو  هاداروخانه   به   ماسک   ونیلیم

 25 ............................................................................................. دهد  انجام  نهیزم  ن یا در  را الزم یهامراقبت  دیبا

 25 ....................................................................................................................... ها  بورس  ریوسا سهام بازار

  ی واحد  هزار  6۸4  و  ونیلیم  کی   ارتفاع  در  یواحد  هزار   43  زشیر  با  امروز  بورس  کل  شاخص/ افتی  ان یپا  قرمزپوش  امروز  بورس

  در   بازار  نی ا  معامالت  ارزش  / دی رس  واحد   991  و   هزار   455  به   یواحد   6500  افت  با و  شد   قرمزپوش  زی ن  وزن   هم   کل   شاخص  / ستادیا

  معامالت   ارزش و شد  ثبت واحد 77۸  و هزار  17  یواحد 370 افت  با  زی ن فرابورس   در / بود تومان  اردیلیم  هزار 10   از   شی ب ی جار روز 

  شاخص   یقرمزپوش  بر  را   ریتاث  ن یشتریب  شپنا  و   اخابر  کگل،  شتران،  شستا،  فارس،   ی نمادها  / بود  تومان   ارد یلی م  هزار3  بازار  ن یا  در

  صف   که  آن  رغمی عل  ساز   شاخص  یهاسهم   / شد  مواجه  یمحسوس  افت  با   گذشته  روز  به   نسبت  معامالت   ارزش  یطرف  از  / داشتند

  روند  ن یا  فردا  دید د یبا / کنند  عوض  را  ه یسرما بازار   ینزول روند   نتوانستند   و نگذاشتند  شاخص  بر   ز ین  یمثبت  ر یتاث اما  نبودند  فروش 

 25 ............................................................. شد  خواهد رنگ  سبز  دوباره بازار  چهره فردا ای کرد  خواهد  دایپ ادامه ینزول

 26 .......................... کرد   ب یتکذ را  درصد  10 به  درصد 5 از بازار   نوسان  دامنه ش یافزا عهیشا  بورس یعال  یشورا عضو  یاسالم

  معامالت   روند/    ثبات   و  تعادل  سمت   به   بازار   حرکت:  کنندی م  لیتحل   را  بورس  شاخص  نوسان   لیدال  کارشناسان:  اقتصاد  یایدن  گزارش 

 ها ی حقوق  نقش  یبرخ  / داشتند  را آن  انتظار سهامداران  که  نبود یزی چ  روزه  چند  ی لیتعط  از  پس روز  ن یاول  در  و  گذشته   روز  بورس

  ز ی ن های حقوق که  فروش صفوف  ل یتشک معتقدند  و دانندی م  باال  به  رو  روند   از آن  بازگشت  و شاخص کاهش  عامل  را   سهام عرضه  در

  از   یاعمده   بخش   آمده، شیپ  ط یشرا  به  توجه  با  رو  نیا  از   است  کرده  یکاذب  ترس  دچار  را   سهامداران  داشتند،  شرکت  آن   در

  ی قسمت  که باورند  ن یا بر   و دانندی م رخداد  نی ا لیدل را  ثبات  و اصالح  به  بازار ازین ز ین  یبرخ اما / شدند فروش صف وارد  سهامداران

  اکثر   سهام  متی ق  رشد   سرعت   واقع  در   / است  سال   یابتدا  از   هامت یق  یرواقعی غ  رشد   جهینت  شاخص  ینیبش ی پ  رقابلی غ  اصالح   از

  بازار   بعد  به  نیا   از  کارشناسان،  اعتقاد  به  / است  دهیکش   چالش  به  را  بازار  که  است  دور  یادیبن  یهات یواقع  از  یقدر   به  هاشرکت 

  بعد   به  نیا  از  / شوندیم  روبهرو  دارانیخر  یسو  از  یشتریب  استقبال  با  ارزنده  یهاشرکت   سهام  و  داشت  میخواه  رو  شیپ  یمتعادل
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  سهامداران  از  ی اریبس  که بود  شده روبهرو   شیافزا  با  یقدر  به هامت ی ق را یز کندی م  دایپ یشتریب  تیجذاب داران،یخر یبرا  هامت یق

 26 ............................ کندیم  رییتغ ز ین  معامالت  تیوضع ط یشرا ن یا تداوم با  اما بودند داده  دست  از را معامالت   انجام سکیر

  کرد   ارسال  را   امیپ  ن یا  و   گذاشت  ش ینما  به   خود  از   یاآشفته   بایتقر  ت یوضع  گذشته   روز   سهام   بازار  / بورس  در   نوسان   کوتاه  سقف

  همچنان   های حقوق  تیحما  رغم  به  که  داد  نشان  تهران  بورس  در  دوشنبه  روز  معامالت   / ستین  شاخص  یها  مثبت  به  ینانیاطم  که

  یهاعرضه   به  شروع  سهامداران  متهایق  شدن  زیخم ین  محض  به  که  یطور  به  / دارد  یاکنندهنییتع  قدرت   بازار  از  خروج   به  لیتما

  مثل   ی مهم  یرها یمتغ  با   یکنون  یها  مت ی ق  هیتوج  در   ی ناتوان  واقع،  در   / شدند  ها  سهم   اغلب  در   مت ی ق  رشد   مانع  و   کردند  پرحجم

  / بنگرند  بازار   روند  ی تماشا  به   فقط  و  کنند   ز یپره  خود  مواضع  انیب  از   یبورس  کار محافظه   ی ادکارهایبن از  یگروه  تا   شده  سبب   سود

  در   انتخابات   سرنوشت   نییتع  تا   حداکثر  و  اند  زده گره  یهفتگ   و روزانه  یروندها  به  را  خود  یلیتحل  افق  هم   یگروه  مقابل،  نقطه   در

 یقیحق گران یباز شی آرا نحوه و  یبورس فعاالن  یآرا   مجموعه کل، در / نندیبی نم  بورس  در بزرگ رات ییتغ یبرا یمهم عامل کای آمر

  شتر یب  بورس  اندازچشم   نییتع   و  ندارد  وجود  متها یق  یکنون  تیوضع   خصوص   در  ینظر  اتفاق  که  دهد  ی م  نشان  معامالت   در   یحقوق  و

 27 ............................................................................................. است  خورده گره دولت  یریگم یتصم یهاه یرو به

  اتخاذ   بازار روند بهبود  یبرا دای جد که یماتیتصم/ ندارد خطر بورس / نباشند نگران داران سهام:   هیسرما بازار کارشناس یعبدالله

  اعتماد   سلب  و   بازار  ن یا  از   ینگ ینقد  خروج   دنبال  به  و  است   بورس  از   ت یحما  کشور   در   دولت   یکل  است یس  که  دهدی م  نشان   شده

 27 .............. کندی نم دیتهد را بازار معامالت   یخطر یفعل تی وضع در  و ست ین بازار ن یا در یگذاره یسرما ادامه یبرا   سهامداران

  نتوانسته   گذشته  یهاسال   در  ینگ ینقد  رشد  دهدی م  نشان  یخیتار  روند  ی بررس  / بورس  رشد  محرک  ییشناسا:  اقتصاد  یایدن  گزارش

  ی اه یسرما یبازارها به  سرگردان یهاپول کوچ  سبب ینگ ینقد رشد   و دیتول انیم شکاف  شی افزا  اما کند، فایا دیتول  رشد در ینقش 

  و   مسکن  ی حدود  تا   و  طال   و  دالر   بر   را  خود  ر یتاث  ن یشتریب  شکاف   ن یا  تر ش یپ  یهاسال   در   / است  شده   هامت یق  صعود  جه ینت  در   و

  داشته   دنبال   به   را   سهام   مت ی ق  پرشتاب   رشد  و   شده  بورس   روانه  مازاد   ینگ ینقد  ن یا  ر یاخ  سال  ک ی  در   اما   گذاشت،   جا  به   خودرو

 27 ..................................................................................................................................................است 

  تواند ی م  دالر   متیق  ش ی افزا  همچنان   ا یآ  / دارد؟  ی تبعات  چه   ارز  نرخ   رات ییتغ  به   سهام   بازار   یواکنش ش ی ب:  اقتصاد  یا یدن  گزارش 

  قدرها آن   اوضاع  که  است  ادعا  نیا   دیمو  کارشناسان  یهاافتهی   / رد؟ یگ  قرار  فرابورس  و  بورس  در  سهام  متی ق  صعود  یبرا  یزیدستاو

  متورم   تداوم   توان، ی نم  کند،  رشد  گر ید  درصد   15  فرضا   و   ابدی  ش ی افزا  معقول  ی بیش  با   سال   انیپا   تا   ارز  متیق  اگر  و   ستین  بد  هم

  سهامداران  خصوص  به  بازار   فعاالن  از  یاریبس   بازار  گر ید  یسو  در  حال  ن یا  با  / کرد  هیتوج  عامل   نی ا  با  را   تهران   بورس  شاخص  شدن

 ی حال  در  هاگفته   نیا  یتمام  / شد  خواهد  فراهم  سهام  صعود  تداوم  یبرا  الزم  نهیزم  ارز  متیق  رشد  با  که  باورند  نی ا  بر  وارد  تازه  خرد

  تواند ی م  ارز نرخ  ش یافزا  زانیم  چه  تا که  ختهیانگ  بر   را  سوال نی ا تومان هزار  20  حدود به  ییماین  دالر ی بها رشد   که شودی م مطرح 

 2۸ ........................................................................................................ باشد   اثرگذار هامت ی ق رشد بر همچنان

  بر   ه یسرما  بازار  گاهیجا  یارتقا  و  بورس   شاخص  رشد   مشاهده  با   کارشناسان   / بورس  بر   نظارت   نی نو  ی معمار:  اقتصاد  ی ایدن  گزارش 

  خوانده «  یمال  یثباتی ب»  موجب  یخوانناهم  نیا   که  ژهیوبه  اند؛کرده دیتاک  د یجد  گاهیجا  با  مطابق  یمال نیقوان  ی روزرسانبه  ضرورت 

  ی جهان   یهامدل   و  دیجد  یساختارها  ، یمال  ثبات   یشورا  لیتشک  شنهادیپ  یبررس  ضمن  بورس   سازمان   الملل ن یب  مشاور   / شودیم

 29 ............................................................................................. کرد   یبررس  را هابورس   و یمال ی بازارها  بر  نظارت 

  سازمان   دستورالعمل   / مخالفم  دارد،  وجود  هاشرکت   عرضه   خصوص  در  بورس  سازمان   در   که   ییهادستورالعمل  با  من:  یماران  ی عسکر

  روند   ن یا  ا یدن  ی جا  همه  در   که یحال  در   دارند؛   را   اطالعات   یافشا  اجازه   عرضه  از  بعد روز15  تا  عمده  سهامداران  که   دیگویم بورس

  یی اجرا  کردی رو  پس  / برسانند  فروش  به  خواهندی م  یمدت  چه  در  را  سهم  زان یم  چه  که  شود  مشخص  قایدق  فروش  و  عرضه   از  قبل

 29 ................................... شودی م بورس رونق   موجب تی نها در نه و خواندی م  یجهان یاستانداردها با  نه  هیسرما بازار  در  ما
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  ی مل  کد ثبت  با  تنها«  کمی  یش ی پاال  معاملهقابل  یگذاره یسرما  صندوق  یگذار ه یسرما  یواحدها  یس ینوره ی پذ  در  دولت  سهام   دیخر

  ور یشهر  19  چهارشنبه  تا  یس ینوره یپذ/   کمی  ش یپاال  یس ینورهیپذ  ادامه  / شد  ریپذ  امکان   724  شنی کی اپل  در   یحضور   مراجعه  بدون  و

 30 .........................................................است  14  تا 12: 30  ساعت از روز هر  نماد  ن یا در سفارش  ورود  زمان  و دارد ادامه

  خود،   قرارداد   یها  طرف   و  افراد   ی امضا  جعل  با   ب یعج  ی اقدام  در  ی اعتبار  - ی مال  مؤسسات   از   یکی/ فرابورس  در  یجعل  شرکت   عرضه 

  در   خود  رمجموعهی ز  شرکت  عنوان  به  توانسته  یساز  حساب   با  را  ریغ  اموال  نیا   آنکه  تر  بیعج  و  کرده  ری غ  مال  فروش  به  اقدام

  و  کند   ی م  تیفعال  یمال  مؤسسه  کی  عنوان   به  هاست  سال  کشور  در   شعبه  صد  چند   داشتن  با  مؤسسه   نیا .  کند  عرضه  فرابورس

 جعل مؤسسه  نیا تخلفات  نی تر مهم  از یکی. دارد مؤسسه نیا افراد   از  یتعداد یبرا یفر یک حکم  به یمنته  و باز یها پرونده امروز

  مؤسسه   از  که   ییها  ت یشکا  از  ی کی  در .  است  بوده  مختلف  مقاصد  ی برا  رمجموعهی ز  ی ها  شرکت  رهیمد  ئتیه  یاعضا  و   افراد  ی امضا

  ی امضا  و  خط  یکارشناس  ئتیه   که  است  شده  انجام  مؤسسه  رهیمد   ئتیه  یازسو  انگشت  اثر  جعل  و  امضا  جعل  فقره  13  شده،  انجام

  ی ساز   حساب   و   سند  و  امضا   جعل. است  شده   استفاده   ها  جعل  آن   از   و  اند   کرده  دییتأ   را   آن   یدادگستر  یرسم  کارشناسان   کانون

  اسناد   آنکه  گرید  زیبرانگ   تأمل  نکته.  است  شده  انجام   ها  آن  سهام  تصاحب  و  رهی مد  ئتیه  ساختار  رییتغ  هدف   با  شده  انجام  یها

  ثبت  سازمان  د ییتأ به  ی جعل یها  امضا  با   و س ینو  دست اوراق با  اغلب مؤسسه  رمجموعهی ز ی ها شرکت یرسم سربرگ  بدون  یجعل

  به   را   سربرگ  بدون  یمعمول  کاغذ  برگ  کی  ها   شرکت  ثبت   سازمان  یعنی  است؛   شده   چاپ   یرسم  روزنامه  در   و   دهیرس  ها  شرکت 

  شده،   انجام   ی ها  ی ساز  حساب   با   که  است  ن یا  هم   تر  جالب   نکته. است  کرده  ثبت   را  آن   و  رفته یپذ  ره یمد  ئت یه  جلسه   صورت   عنوان 

  ی جعل   متوجه  ها  شرکت   ثبت  سازمان  ها  تن  نه  یعنی  است؛  کرده  عرضه  فرابورس  در  و  داده   نشان  ی واقع  ارقام  از  ش یب  را   خود  ییدارا

 30 ................................................................ . است  دهیند را ها  یساز حساب  ن یا هم  فرابورس بلکه  نشده؛  اسناد بودن

 30 ................................................................................................................................. بانک   و پول اقتصاد

  بانک   به  دولت   یبده  شی افزا  از   یاعمده   بخش   کرد   اعالم   ی اهیاطالع  در   ی مرکز  بانک:  یمرکز  بانک  به   دولت  ی بده  رشد   پنهان   لیدال

  اسناد،   واسطهبه  ای  بوده  هابانک  و  یدولت  یهاشرکت   دولت،  از  یمرکز   بانک  مطالبات   یبندطبقه   رییتغ  صرفا  ر،یاخ  سال  دو  در  یمرکز

 30 ...................................................... است  یپول آثار هرگونه فاقد   و بوده قانون  موجب  به یهمگ  که بوده  دولت تعهد به

  ی درصد   27  نیانگ یم  نرخ   از  باالتر  درصد  7  زانیم  به  99  خرداد  به  یمنته  کسالی   یدرصد  34  ینگ ینقد  رشد  نرخ :  تعادل  گزارش

 31 ...................................................................................................................... است  بوده ر یاخ سال ستیب

 32............................................................................................................................. ی عموم  هیمال و بودجه

  ران یا ی اسالم ی جمهور دولت از   ابتین  به  یاسالم اوراق  عرضه و انتشار  خبر اعالم با  یا ه یاطالع یط   ییدارا و یاقتصاد  امور وزارت 

  قانون (  1)   ماده(  21)  بند  موضوع  یمال  یها  نهاد  هی کل  از  و  کرد  صادر   یا  هیاطالع  مختلف،  ینهادها  یسو  از  تقاضا  ثبت  باره  نیا  در

  هفته   چهارشنبه   روز  در  را   یس ینو  رهی پذ  تعهد  نرخ   و  درخواست   مورد   مبلغ   خصوص  در   خود  یتقاضا   خواست،  بهادار   اوراق   بازار 

  کارگزاران   یبرا  یدسترس  قابل)  تهران  بورس  یفناور  تی ریمد  شرکت  یابی  مظنه  سامانه  در  12:30  تی لغا  9  ساعت  از(  99.  6.  12)یجار

  سود  نرخ   و  الیر  ونیلیم  کی  ی اسم  مبلغ  با  عام،  مرابحه  نوع  از  اوراق  نیا  / کنند   ثبت(  رانیا  فرابورس  معامالت   سامانه  در  مجاز

 32...... بود  خواهد کبار، ی ماه  شش هر زین  کوپن پرداخت  مواعد مقررات، و ن یقوان  اساس بر  و شده منتشر درصد 1۸  ساالنه یاسم

 32.......................... کردند  حی تشر را یآت یدرآمدها محل  از  بودجه یکسر  نی تام یوهایسنار  نژادم یابراه  یعل  و یلین مسعود

 35 ........................................................................................................................................ نفت   اقتصاد

  گزارش   به   واکنش  در   نفت   توسعه  و   ی مهندس  شرکت  / شودیم  ساخته  داخل  توان   به   اتکا   با   جاسک  -  گوره   طرح   یهاالکتروپمپ 

  و   ن یتأم  ساخت،  شرکت،  نیا:  شد  ادآور ی  ،«جاسک  -  گوره  لوله  خط  پروژه   در  یداخل  توان   به   پا  پشت »  عنوان   با   فارس   یخبرگزار
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  ی حت   و  کرده  واگذار  پمپ  سازنده  یرانیا  یهاشرکت   به  را  جاسک  –   گوره  یراهبرد  و   یمل  طرح   میعظ  یهاالکتروپمپ   از  یبرداربهره 

 35 ................................................. است  داده رییتغ را  طرح  یهاالکتروپمپ  هیاول یطراح داخل، توان  از یمندبهره  ی برا

  ه یانیب  در  عراق  نفت  ریوز  ل،ی اسماع  احسان/ ردیگی م  سرعت  شل  شرکت  با  عراق  یدالر  اردی لی م  ۸  یمیپتروش  پروژه  ساخت

  ی ساز   ادهیپ  به  دنیبخش   سرعت  یبرا  را   ییدارها ید  دارند،  سهم  پروژه   نیا  در  درصد  25  کدام  هر  که  صنعت  و  نفت  یها  وزارتخانه:یا

  تا   یستیبا  پروژه  نیا  یقرارداد  و  یحقوق  طی شرا  اند  کرده  برگزار  دارد،  آن  در  سهم  درصد  49  که  شل  با  نبراس  یمیپتروش  پروژه

  ی کاف  اتان  خوراک   با   و   کرد   خواهد  د یتول  لن یات  یپل  سال در  تن ون یلیم 1.۸  بصره   ی جنوب  شهر   در پروژه   ن یا.  شود یینها  سال   انیپا

  شل   شرکت   یاصل  یی کرددارا  امضا  نبراس  پروژه  ساخت یبرا  شل شرکت  با   را  ی ا  نامه  تفاهم   2012 سال در  عراق/ شد خواهد  نیتام

  د یتول  ی برا  را   عراق  ی جنوب  نیاد یم  در   نفت   همراه  به   شده   استخراج   ی گازها  که   است   بصره   گاز   شرکت  در   ی درصد  44  سهم   عراق   در

 36 دارند  سهم بصره  گاز شرکت  در درصد  پنج  یش یتسوبیم شرکت و  درصد 51 جنوب  گاز یدولت شرکت. کند  یم یآور   جمع برق 

 36 ............................................................................................... ی جنوب پارس در  گاز دیتول ی برابر 2.5  شی افزا

 37 ........................................................................................................................................ رو ین  اقتصاد

  عرضه / داد  خبر  ری وغد  هیاول  عرضه  و   رشی پذ  مراحل  شدن  یینها  از   ریغد  یگذاره یسرما  شرکت  یهاطرح   و  یگذار ه یسرما  ریمد

  ی تجار  ی بردار  بهره  به   قشم  ی بیترک  کلی س  روگاه ین  ی گاز  واحد  دو:  یمعصوم  ن یدالدیفر/ ریوغد  ه یاول  عرضه   ات یجزئ  ر ی وغد  هیاول

  زان یم/ شود  ن یتام  تابستان   فصل  در   قشم   ره ی جز  در   برق   مصرف   شود   یم  ی نیب  ش یپ  روگاه ی ن  نی ا  ی واحدها  احداث   با   و  رسد   یم

  7 تا 6 نیهمچن. هستند مپنا  گروه و ری غد یانرژ و برق  یگذار  هی سرما  پروژه، سهامداران و وروی  ونیلی م 30۸  طرح  ی گذار  هیسرما

  نده یآ ظرف   است   قرار . شد  خواهد  عرضه  بورس  در   رماه ی ت  انیپا  تا  ی تومان  اردیلیم 430  یثبت  هیسرما  با الن یگ  روگاه ین سهام  درصد

  از  ۸9  سال  روگاهین  نیا. شود  عرضه   بورس در  ری غد  یانرژ  و  برق شرکت  و  بندرعباس  هرمز  روگاهی ن  سهام  درصد  10  از  کمتر  کینزد

  ان یز  روگاهین  نیا  ندیگو  یم  یبرخ   که  ادعا  نیا  و  دارد  یمناسب  یمال   یها  صورت   هم  اکنون  و  شده  ی داریخر  یساز  یخصوص  سازمان 

  صرفه   یارز  الت یتسه  با   ییها  پروژه  نکه یا  و   شده  گرفته   ی ارز  الت یتسه  ورو ی  ون یلیم  450  یکنون  ط یشرا  در . شود  ی م  رد   است   ده

  دولت   گر ید  طرف   از.  شدیاند  یم   الت یتسه  ی برا  ی ا  چاره  تیحاکم  قطع  بطور  است   ها   روگاهی ن  تیوضع  به  وابسته  ندارند   ی اقتصاد

  در .  پردازند  ینم سوخت  یبرا  هم  یا   نهیهز  گر ید  طرف  از  و  بخرد یارز  الت یتسه  با را  دیجد  یها روگاهی ن  برق سال  5  است  موظف 

  انجام   دولت   توسط  صادرات   نی ا  فقط  و   نکند  دا یپ  ورود  برق  صادرات   در   ی خصوص  بخش  است   نی ا  رو ین  وزارت   است یس  حاضر  حال

  مت ی ق ردی گ صورت  دولت و یخصوص  بخش  توسط  برق صادرات   اگر. ندارد برق  صادرات  یبرا یا برنامه   زین  نگیهلد نیا و شود یم

  ی انرژ  یها  حامل   حوزه  در   نگیهلد  ۸  از  یکی   ری غد  ی انرژ  و  برق  نگیهلد/ دیآ  یم  بوجود  یرقابت  طی شرا  و  شود  ی م  شکسته  برق 

  ر ی غد  یبورس  یها   شرکت  یبررس/ است  برق  مگاوات  هزار  2  تی ظرف به  روگاهین  7  یدارا  اکنون  و  شده   سیتاس 90  سال  در  که  است

  شـرکـت   ن یمعـاون  ـرعامل،یمد   ره، ی مد  ات یه  ـس ییر  از  مرکـب  و   ـرهیمد  ـات یه  نظـر   ری ز  یا   تـه یکم  ، یگذار   ه یسرما  تهیکم

ـ   به  که  اسـت  متخصص  نفر  دو  و  یگـذار  ـهیسرما  معـاونت  ـرانیمد  ـر،یغد  ی گذار  هیسرما   از   کار   و  کسـب   یها  طرح   یبررس

  ی ها  شرکت  هیکل/ است  کار  و  کسب  توسعه  و   یگذار  هیسرما  معاون  تـه،یکم  نیا   ـری دب.  پـردازد  یم  یمالــ  و  یفنـ  بازار،  لحـاظ

  ه یسرما  شرکت   یراهبرد  سند  یراستا  در   ی گذار  هیسرما  گونه  هر   منظور   به   ر یغد  یگذار  هیسرما  شرکت   رمجموعهیز  نگیهلد

  مربوطه،   نگیهلد  رهیمد  ات یه  در   کار  و  کسب  طرح   دییتا  از  پس.  ندینما  هیته(  BP)  کار  و  کسب  طرح   ستیبا   یم  ری غد  یگذار

  ی م   ارسال ری غد یگذار   هیسرما شرکت  رعاملی مد به  معاونت نظر و  یبررس  کار و کسب  توسعه و ی گذار  هیسرما معاونت  در  موضوع

  نظر .  شود  یم  مطرح   یگذار  هی سرما  تهیکم  در  موضوع  باشد،  شتریب  رعاملی مد  ارات یاخت  سقف  از  پروژه  ارزش  که  یصورت  در/ شود

  ی ها   صورت   نی آخر/ شود  یم  ارسال   ریغد  یگذار  ه یسرما  شرکت  ـرهیمد  ات یه  به   ی ـریگ  میتصم  یبرا   یگـذار  ه یسـرما  تـهیکم

  سهام  متیق رات ییتغ نمودار/ د یکن دانلود را  ری غد یها شرکت  یمال  یها صورت  نیآخر دیتوان یم   نجایا در ریغد  یها شرکت یمال

 37 ................................................................................................................................................ ر یغد
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  ز ین  و   ی ضرور  ر ی غ  جلسات   در  وقتم  از   ساعت -نفر   صدها   صرف   بابت   از   را   خودم   همواره   / میداشت  ی شتریب  وقت   کاش   ی ا:  انیاردکان

  صرف  یادیز  زانی م به آن دو  هر از توانیم و شودی م صرف  من با شان جلسات  در که همکارانم وقت  از  ساعت-نفر   هزاران بابت از

  ی جزئ  هر  بابت  دیبا  و  میدار  انهیسال  بودجه  مان  یمال  منابع  یبرا  که   همانگونه  ما  که  برسد  یروز  دوارمیام  / کنمی م  سرزنش  کرد،  نظر

  در   و   م یباش  داشته   وقت   یعنی   ارمانیاخت  در   منبع   ن یرتر یدناپذیتجد  و   نی گرانبهاتر  ی برا  هم   یا بودجه  م،یبده  پس  حساب   آن   از 

 39.............................................................................................. م یباش پاسخگو و  مینکن اسراف  آن  کردن   مصرف 

  تا  رقم ن یا / است شده یبهساز و ینوساز   کشور برق  عیتوز شبکه از  درصد45: ریتوان  شرکت عیتوز  یهماهنگ  معاون مهر یرخشان

  انجام   فرسوده  ییهوا  یهام یس  یجا  به  خودنگهدار  یهاکابل   نصب  با  ی بهساز  و  اصالح   نیا  / دیرس  خواهد  درصد  50  به  سال  انیپا

 39........................................................................................................................................... است  شده

  در   روی ن  ریوز   حضور  با  نفر  ونی لی م  30  برق  شدن  گانیرا  ات یجزئ  یبررس  از  مجلس  یانرژ  ونیس ی کم  سهیرئ  ئتیه  عضو  نژاد  یگ یب

  و   کم   درباره  ملت  یوکال  یسو  از  یادیز  سواالت   / ندارند  قرار  دولت  طرح   ن یا  ات یجزئ  انیجر  در  ندگانینما  / داد  خبر  ون،یس یکم  نیا

 39................... دارد  وجود...  و آن یاجرا نحوه ا ی و شد خواهد نیتأم کجا از طرح  نی ا یمال منابع  نکهیا جمله از طرح   نیا  فیک

  شود   وارد  برق  صنعت  به   ییهانه یهز  مدت   کوتاه   در   طرح   ن یا  یاجرا   با   است   ممکن:  گفت  دیام  برق   طرح   درباره   برق   صنعت  یسخنگو

  ی گذار   هیسرما  کاهش  باعث  ح،یصح  یاقتصاد  دگاه ید  از  و  مدت   بلند  در  اما  شد،  خواهد  برق  یهادرآمد  از   شدن   کاسته  باعث  که  چرا

  ی محدود   یهاساعت   ی برا  تنها که   شد خواهد  ع یتوز  و   انتقال  یبرا ازین  مورد  سات یتاس  و   دیجد  یهاروگاهین احداث   ی برا  از ین مورد

 39................................. کرد قی تزر گرید یهابخش   به توانی م را  ی گذار  هیسرما نی ا و رندیگی م قرار  استفاده مورد  سال در

  آن   ر یتدب  ن یا  یخطا  نیترمهم   / دارد  ی رانگری و  باطن   اما  جذاب   ظاهر   م،یتصم  نی ا:  میسرزع  یعل  دکتر   / گانیرا  برق   باطن   و   ظاهر

  که   است  یتیذهن  کند،   ارائه   گانیرا  خدمات   د یبا  دولت   که  تیذهن   نیا  / گذاردی م  انیبن  را  نادرست  یمصرف  عادت   کی  که   است

  مصرف   بابت  دیبا که  رفتهیپذ زیمر  و  دارکج   رانیا  جامعه  زین  کار  یجا  نیهم  تا  / است  کرده  گرفتار  را  خدمات   کنندهعرضه   ینهادها

  است یس  ن یا  بتوان   که   است  دیبع  اریبس   چون  ساخت؛  خواهد  گرفتار  را   بعد  یهادولت   عادت   و  رفتار  نی ا  رییتغ  / کند  پرداخت   پول  برق 

  ان یپا  به   سال   ک ی  از   کمتر   که  یطیشرا   در   / بود  خواهد   یدشوار   امر   شده  گان یرا  نوبت   کی   که  یزیچ  بابت   گرفتن   پول   اما  داد؛   ادامه   را

  متعارف   ت یوضع  در   را   اقتصاد  کند   تالش   و  کند   ز یپره  رمتعارف یغ  و  خاص   اقدامات   از  دولت   رودی م  انتظار   است،   مانده   دولت   عمر 

  ی توجه  قابل   یاسیس  ای  یتیحما  ی کارکردها  که  است   دیبع  اریبس   اقدامات   لیقب  نیا  / دهد  لیتحو  بعد   دولت   به  تاینها  و   کند  حفظ

  ش یپ  چ یه  بدون   که   طرح   نیا :  رانیا   اتاق  یانرژ   ون یس یکم  سی رئ  ب ینا  ،ینجف  / دارد  دنبالبه   یاقتصاد   نهیهز   تنها  و  باشد   داشته

  ی ری فراگ  و   وسعت  نی ا  با  یطرح  نیچن  ی دهایتهد  و  هافرصت   چرا  که   شد  تعجب  باعث  شد،  عنوان  جمهورس یرئ  ی سو  از  یامقدمه 

  / است ی کاهندگ ی رفتارها شده واقع  موثر آنچه   ایدن تمام  در / نشد ی بررس  برق  صنعت لگران یتحل و  کارشناسان بدنه سمت  از  ابتدا

  از   یکی :  برق  صنعت  کارشناس  ،یصالح  / دهندی م  توسعه  و   رییتغ  کشورشان   در   را  ی کاهندگ  یابزارها   معموال  کشورها   از   ی اریبس 

  7  فقط  برق   باال،   تورم  باوجود  مقابل،   در  و  دارد   م یترم  به  ازین  رانی ا  در  برق  اقتصاد  که   یطیشرا  در  که  است   ن یا  سواالت   نیتری اصل

  مصرفان   کم  برق  یدرصد  100  ف یتخف  به   رو ین  وزارت   چگونه   است،  کرده  اضافه  د یجد  سال  در   مشترکان  ی برا  را   خود  تعرفه   درصد

  یالگو  اصالح   به  توجه  د،یام  برق  طرح   یاجرا   از   ی اصل  هدف   گرفت  جهینت  توانی م  روی ن  ری وز  سخنان   لیتحل  است؟با  داده  تیرضا

  استفاده   و  برق  اقتصاد  بهبود  به  منجر  بلندمدت   در  تواندی م  آن  یاجرا   که  است  یخانگ   بخش  در  نهی به  مصرف   بر  تمرکز  با  برق  مصرف 

 40 ....................................................................................................................... شود  کشور منابع   از درست

  تا   را  صادراتش  زانی م  ،1404  افق   در  بود  قرار  برق  صنعت!/  آن  ت یواقع  تا  برق  صنعت  یدالر  اردیل ی م  20  یایرو  از:  وزین  برقر   گزارش

  که   آنچه  اما  شود،   لیتبد  منطقه  ی انرژ  هاب   به  کشور   ک یژئوپلت  و   ییایجغراف  یهات یظرف  به  اتکا  با   و   داده  شی افزا  دالر  ارد یلی م  20

  بخش   در  دالر  ونیلیم  500  از  کمتر  یصادرات  شده،  بشینص  کشور  ساله  ستیب  انداز  چشم  انیپا  به  مانده  سال  5  تنها  یعنی  امروز

 41 .................است   بانیگر  به  دست یاریبس   مصائب با  هم پول زانیم  نیهم انتقال یبرا البته  که  است یمهندس  و یفن خدمات 
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 41 ............................................................................................................. برق  اقتصاد اصالح  ریمس   نیترکوتاه

  ارد یلی م  17  از  شیب  یاعتبار  با   شهر  قائم  یمگاوات  سه  و  باریجو  ی مگاوات  هفت  روگاهین  اول  فاز  مازندران  در  کوچک  اسیمق  روگاهین  2

  سال   تا   شودی م  ی نیب  ش یپ:  مازندران  برق  ی روین  عی توز  شرکت   سرپرست  یگرج  ی اسد  نیمحمدحس / دیرس  ی بردار  بهره  به  الیر

  و   یکی زیف  شرفتیپ  درصد  90  با   بابل  گتاب   پراکنده   دیتول  یهاروگاه ی ن.  برسد  یبردار   بهره  به  و  ل یتکم  هاآن   یبعد  یهافاز   ندهیآ

  ی انیپا  مرحله  در  که  است  رانیا  ب   و  الف  هفته  هر  شیپو  افتتاح   قابل  یهاپروژه   از  زین  یکیزی ف  شرفتیپ  درصد  70  با  یسار  اندرودیم

 42 ....................................................................................................................................... دارند  قرار  کار

  ران، یا  از   برق  مگاوات   670  واردات   یبرا   دالر  ونیلی م  2۸0  حداقل  ساالنه   کشور  ن یا  / است  برق  واردات   به   ازمند ین  همچنان  افغانستان

  مواجه   ییروستا  مناطق  در   ژهی و  به   برق  کمبود  مشکل  با   همچنان  وجود  نیا  با   کند  یم  پرداخت   ترکمنستان  و   کستانیتاج  ازبکستان، 

  دالل یوح»/ دارند  یدسترس  برق  به  افغانستان  شهروندان   از   درصد  35  حدود  در   تنها   حاضر  حال  در  که  دهندی م  نشان   آمار/ است

»برشنا  شرکت  یسخنگو  «،یدیتوح   دولت .  میکن  ی م  وارد  برق   –  جذب   ت یظرف  به   توجه  با   – دالر  ون یلیم  2۸0  تا  260  ساالنه: 

  و   درصد  ۸0  تا   شهرها   در   را برق  به   مردم   ی دسترس  زان ی م  یالدی م2015  سال   تا  که   بود   شده  متعهد  برشنا  شرکت  ژه یو  به  افغانستان

  ن یتأم ی برا برشنا شرکت یها یکاست کنار در:  افغانستان  معادن و ع یصنا وزارت . رسانند  یم درصد 30 به افغانستان یروستاها در

  سمندر«،   اللم ی رح»/ است  بخش  نی ا  در  هاچالش   نیتربزرگ   از  ع یصنا  یبرا   برق  کمبود  حاضر  حال  در  افغان،  شهروندان  برق 

  از ین  مگاوات   115  ما  اما  شود،   ی م  مصرف   ع یصنا  ی برا  آن   مگاوات   90  که  می دار  برق  مگاوات   110  کابل  در : »وزارتخانه  ن یا  رعاملیمد

  توانند   ی م  روز  در  ساعت  6  تنها  ها  کارخانه   مناطق یبرخ در  م،ی دار  از ین برق مگاوات   صد   چند  به ها  استان  یبرا  ن یهمچن  ما. میدار

  گذشته  سال 1۸ یط  اگر و کند استفاده  کشور در برق دیتول بزرگ منابع از  دیبا  افغانستان دولت:اقتصاددانان  از یشمار.« کنند کار

  دولت / نبود  هیهمسا  یکشورها  از  برق  دالر  ون یلیم  صدها  ساالنه  دیخر  به  ازین  شد  ی م  ساخته  کشور  در  برق  دیتول  بزرگ   روگاهین  کی

  امضا   به  پاور«  ات یب»  نام   به  یداخل   یخصوص  شرکت  ک ی  با   را  شبرغان  گاز   از   برق  مگاوات   52  دیتول  نامهتفاهم   ش یپ  ی چند  افغانستان

  سوم   مرحله   در  و  مگاوات   100  دوم   مرحله   در  برق،  مگاوات   52  اول   مرحله   در  گروپ   ات یب  شرکت   ه،یاول  طرح   براساس .  بود  رسانده 

  / بود  کرده  دییتأ   را  برق   مگاوات   52  د یتول  افغانستان   ی اقتصاد  ی عال  ی شورا  یول  رساند   خواهد   برق  مگاوات   192  به   را   دیتول  زان یم

  که   بود  شده  امضا   زی ن  "غضنفرگروپ "  ی خصوص  شرکت   و  افغانستان  آب   و  ی انرژ  وزارت   انیم  یگرید  ی گاز  روگاهی ن  احداث   قرارداد

  درصد   70  به   کینزد  افغانستان  اکنون ./ است  شده   اعالم   مگاوات   50  حدود  آن   ی دیتول  برق  و  اعالم   دالر  ون یلیم  75  پروژه  ن یا  ارزش 

  ن یا  ازین  مورد  برق  درصد  30  به   کینزد  و  کندی م  وارد  ازبکستان  و  کستانیتاج  ترکمنستان،  ران،ی ا   یکشورها  از  را  ازشین  مورد  برق

  کستان، ی تاج  ران،ی ا  یکشورها  از  ساالنه  شرکت   ن یا  برشنا،   شرکت   اعالم   براساس.  شودی م  نی تأم  ی داخل  دات یتول  از   زی ن  کشور

  افغانستان   در  برق  یگران/ است  مگاوات   هزار   دو   کشور  نیا   ازین  یول   کندی م  ی داریخر  برق   مگاوات   هزار   ک ی  ازبکستان   و  ترکمنستان 

  ن ی ا  م یمق  ی ها  یخارج  و   نیمتمول  فقط .  کنند استفاده  یبرق ساز سرما  ی ها  دستگاه  از  کمتر   کشور  نیا   یاهال  که   است  شده  موجب

 43 ................................................................................. ند یآ ی برم ها دستگاه نی ا از  استفاده مخارج   پس از  کشور

  آب  کمبود  به  توجه  با/ کرمان  و  زدی  به  فارس  جیخل  آب   انتقال  طرح   از  ی بردار  بهره  ک ینزد  یاندهیآ  در:  روی ن  ری وز  معاون  یخامس 

  از   کار  نیا  نهیهز  دیجد  یهادستگاه  ساخت  با  که  کنندیم  استفاده  یسازن ی ریش  روش  به  شور  آب   از  هادولت   همه  ا،یدن  در نیریش

  استفاده   روش  نیا  از  یلیخ  یسعود  عربستان   و   عمان  امارات،   از  اعم  ما   اطراف   یهاکشور   در  کندی م  دا یپ  کاهش  یاقتصاد   نظر

  کوچک   یی زدانمک   یهادستگاه  ق یطر  از   ی سازن یری ش  با  ابتدا  کار   نی ا  است  شده  شروع  کار  نیا  یتازگبه   ما  کشور  در   اما   کنند،یم

  ی برا  ا یدر  آب   از  دیبا  کشور  استان  17  که   شده  انجام   یمطالعات  اما   شد،ی م  انجام   هرمزگان  حوزه  در   شتر یب  یامنطقه   ی حت  ای  یمحل

  ها استان   یبرا  آب   مکعب   متر  ون یلیم  600  و   ارد یلی م  2  ی سازنیر یش  مجوز   امروز   به  تا  .کنند  استفاده  خود  ازین  مورد   آب   ی مابق  نیتام

  استان   ن یا  به  فارس  ج یخل  آب   و   رسدی م  جهینت  به   طرح   ن یا  آنجا  ن یسنگ   عی صنا  و   کرمان  استان  ی برا  نده یآ  ماه   دو   تا   و   شده  داده

 43 ..................................................................................................................................... شودی م منتقل

 43 ...................................................................... شد  یمعرف ا یکارمان ی خودروساز توسط  کشور  یبرق  یخودرو نیاول
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  به   شدن  ک ینزد  هنگام  هشدار  ی صدا  از  و  بدهند  قیتطب  خودرو  ی صدا  نی قوان  با  را   خود  دارند  وقت  گرید   ماه  6  فقط  خودروسازان 

 45....... است  کرونا روسیو  شدن ر یگ همه  شده، داده مهلت گر ید ماه  6 خودروسازان به که  آن  لیدل / کنند استفاده ادهیپ عابران

  از  و  شود یاتیعمل تهران  در دیبا  حتما یبرق اتوبوس: تهران شهر  یاسالم یشورا سی رئ  یهاشم محسن/ راحت  یبرق اتوبوس نیتام

  ی برق اتوبوس نیتام. شود یبرق آن از یبخش  حتما و دهند انجام میخواه ی م تهران شهردار یحناچ یآقا از که ست  یموارد جمله

 45....................................... شود  نیتام و آورده حتما دی با  پنجم دوره آخر سال ک ی در و  است  راحتتر  یلیگازوئ اتوبوس از

 45......................................................... اصفهان  در  یبرق یهااتوبوس  از استفاده یاقتصاد و  یفن یسنجامکان  مطالعات 

  در   یش یآزما  شکل  به   نخست   مرحله   در   هاروگاه ی ن  در   برق  دیتول  ی برا  ی گاز  عانات یم  از   استفاده :  روی ن  ر یوز  یانرژ   و   برق   معاون   ی حائر

  کند،   استفاده  یگاز  عانات یم  نی ا  از  بتواند  که  یگاز  نیتورب  طراح   با  یخوب  یزنی را/ شد  خواهد  اجرا  ه یعسلو  روگاهین  یواحدها  از  یکی

  عانات یتام  رود   ی م  انتظار   و   شده  انجام   یطراح  مطالعات   اکنون   / است  شده  برگزار  مپنا   یصنعت  گروه  با   هم  جلسه  نی چند  و  شده   انجام 

  روگاه ی ن  ی برا  منظور   ن یا  به   که  ییهان یتورب  در   یش یآزما  شکل  به  تا  رد یگ  قرار  روی ن  وزارت   اریاخت   در  نفت  وزارت   ی سو  از   ی گاز

  از   یکی   در  لوت ی پا  شکل  به  طرح   نیا   یاجرا.  شد  خواهد  استفاده  گاز  سوخت  یجا  به   عانات یم  از  و  شود   استفاده  شده،   یطراح

 45................................................................................................... شد خواهد  انجام ه یعسلو روگاهین یواحدها

 45................................................................................................................................. نقل  و حمل  اقتصاد

  مجموع   از  مپنا  یلیر  توسعه  و  احداث   شرکت/ شد  واگذار  مپنا  گروه  به  اصفهان  یشهر  قطار  کی  خط  توان  نیتأم  یبردار بهره   خدمات 

  ی فن  ازیامت  نی بهتر  کسب  با  اصفهان،  یشهر  قطار   کی  خط (  نت)  ینگهدار  و   رات یتعم  خدمات   مناقصه  در   مپنا   گروه  تابعه  یهاشرکت 

 (CM  و  PM،  EM)  رات یتعم  و  ینگهدار  خدمات   شامل  پروژه  نیا. شد  نییتع  منتخب  مانکاریپ   عنوان  به  ،ی رقابت  متیق  ارائه  و

  خطوط   همراه   به  لومتریک  21  طول  به  اصفهان  مترو  ک ی  خط (OCS)  ی باالسر  شبکه   و  کابل  شبکه  ، DC  شبکه  و   برق  یهاپست

  EPC  قرارداد  قالب  در  مپنا  یل یر  توسعه  و  احداث   شرکت  توسط  شتریپ  که  است  اصفهان  یشهر  قطار   کی  خط  دپو  کل   و  نگیپارک

  شرکت   فوق،  قرارداد  انعقاد  و  مناقصه  در  تیموفق  با. شد  خواهد  ارائه  اصفهان  منطقه  مترو  شرکت  به   کسالی   مدت   به  و  بود  شده  اجرا

  ی برق  آهنراه   و  لیمونور  مترو،  خطوط  احداث   حوزه  در  مطرح   مانکاران ی پ  از  یکی  عنوان  به  تاکنون  که  مپنا  یلیر  توسعه  و  احداث 

 45................................................................... شد  ز ین کشور  یمتروها  ی نگهدار خدمات  حوزه وارد بود،  شده شناخته

  جهان   در  یحت  و   رانی ا  یلیر  خطوط  در  همواره  که  یموضوعات  از   یکی :  رانی ا  یاسالم  یجمهور  آهن راه   شرکت   رعاملیمد  یرسول

  اداره   پنج  ای  چهار  از  رودیم  بندرعباس  به  که  یقطار   مثال.  است  بوده  مناطق  ی کیزی ف  مرز  در  زائد  اقدامات   حذف   موضوع  بوده،   مطرح 

  عنوان  به   و  منظور ن یهم به   و شودی م قطارها   توقف  باعث   که  ردیپذ  صورت  د یبا  اقدامات  سلسله  کی  مرز،   هر  در  و  کندی م عبور  کل

  آهن راه   شرفت یپ  یجهاد  مرکز  کارگروه  در   که  ییهای بررس  از  پس .  شد  داده  ارجاع  کارگروه  به  9۸  اسفند  6  مورخ   در   ب یآس  کی

  کاهش   مناطق  ی کیز یف  مرز  در   قطارها   توقف  زمان   درصد  32  حدود  ،   99  ور یشهر  در   ت ینها  در  که  شد  حاصل  یاجه ینت  گرفت،  صورت 

  طول   در  هاسرعت   لیتقل  رفع»   موضوع  گرفت،   قرار   ی بررس  مورد  هاکارگروه   ن یا  یسو  از   که  یموضوعات   از  گر ید  یکی ./  کرد  دایپ

  اتخاذ   مطلوب   جهینت  به  یابیدست  و  موانع  رفع  یبرا  یراهکار   ،یشناسب یآس  ضمن  تا  شد  برپا  یجلسات  منظور  نی هم  به  که  بود  ر«یمس 

  به   مربوط  درصد  17  ها،سرعت   لیتقل  یاصل  لیدل  که  شد  مشخص  آمد،  عمل  به  کارگروه  نیا  یسو  از   که  ییهای بررس  مطابق.  شود

  حدود  99  ریت تا ن یفرورد  از کارگروه، نی ا تیفعال جهینت  در که بوده قوس  وجود و خط یخراب به مربوط درصد 20 و هاسوزن  یخراب

  تر ع یسر  چه  هر   تا   دارد  ادامه  مستمر  صورت   به   موضوع  نی ا  زی ن  اکنونهم   و  کرده  دایپ  کاهش   ریمس   در   قطارها   سرعت  لیتقل  درصد  21

 46 .............................................................. کند  دای پ شی افزا یلی ر یهاشبکه  از یوربهره  و شود ترکوتاه  رها یمس  زمان 

 46 ................................................................................................ مترو   7  و 10 خط  ساخت  ییاجرا فاز 5 ات ییجز
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  دات یتول باشد،   داشته وجود امکان که  ییها بخش  در  مترو زات ی تجه ی گران لیبدل:  قم  یشهردار ی عمران و  یفن  معاون زاده  ییحلوا

  با   و   یروزرسانبه   داخل  دیتول در  عمده بخش امروز  و   بوده  یواردات  مترو  زات ی تجه  یبرخ  / می کرد  ن ی گزیجا  یواردات  اقالم   با   را   داخل

 47 ...................................................... باالست  اریبس   پروژه نیا  یبرا هانه یهز همچنان  یول شده نی گزیجا تیفیک حفظ

  چهارشنبه   یا  ژه یو  ن ییآ  یط  محصول  نی ا  استاندارد  عالمت  کاربرد  پروانه   و  آهن   راه   ل یر  دیتول  یبرا   ران ی ا  یمل  استاندارد  نامهیگواه

  رعامل یمد زاده یزدی   منصور  به  ران ی ا  استاندارد   یمل  سازمان   سی رئ  و   جمهور  سی رئ معاون بخت  روز یپ  ره ین  ی سو  از   ماه   وریشهر  5

 47 ..................................................................................................................... شد  اعطا اصفهان آهن ذوب 

  شرکت   رعامل ی مد  به   را  آهن  راه  لیر  استاندارد  عالمت  کاربرد  پروانه  امروز  عصر  ران،یا  استاندارد  یمل  سازمان  سیی ر  روزبخت یپ

 47 ..................................................................................................................... کرد  اعطا اصفهان آهن ذوب 

 47 .......................................................................................................................... احداث  و مسکن   اقتصاد

  نبض   به  مربوط  آمار  انتشار  از  یر یجلوگ  / ملک  معامالت   نبض  سانسور  یبرا  دولت  اقدام  به  هاطلب فرصت  پاتک:  اقتصاد  یایدن  گزارش

 ی هاآپارتمان   یواقع  متیق»  ن یگزیجا«  طلبفرصت   یهاگروه   یساختگ   یهامت یق»   شد  باعث  گذشته  روز  10  یط  مسکن  معامالت 

  بازار   یرسم  یهاداده  خأل  در  هافروشنده   یبرخ  که  یگرید  شگرد  دو  کنار  در  -مت یق  هیعل  متی ق  -  اتفاق  نیا  / شود«  رفتهفروش 

 47 ......................................... شودی م  تمام مسکن بخش نده یآ و ی مصرف داران یخر انیز  به  تینها  در اند،برده  کاربه   ملک

  مسکن   مت یق  متوسط /   امسال  ر یت  به   نسبت   تهران  در  99  مرداد  در   مسکن   مت یق  ی درصد  10.5  ش ی افزا:  یگزارش  در   یمرکز   بانک 

 4۸ .............................................................................. . شد تومان  ون یلیم  23.1 یمسکون  واحد یربنای ز  مترمربع هر

 4۸ ..................................................................................................................................... سالمت   اقتصاد

  داده   هشدار   ر یمومرگ   شی افزا  آن   تبع   به   درکشورو   کرونا   به   ابتال  موارد  مجدد   شی افزا  به   نسبت   بهداشت  وزارت   کل   معاون  یرچیحر

  بود   یعاد  طی شرا  که   پارسال  مشابه  روز   از   ی حت  که  می بود  یاستان  ن یب  سفر   هزار  566  و  ون یلیم  2  شاهد  شنبهپنج   روز   در   / است

  که  داد نشان  ایدن تلخ تجربه  نی همچن و ما  تلخ تجربه / ستین هی توج قابل   هرگز امر ن یا و  داشت ی درصد 9  رشد  ما  یسفرها تعداد

  گزارش   / شود وضع  نهیزم  نیا در  یمقررات تا  است  الزم   و  شد  می نخواه  موفق  می کن  اکتفا  مردم   از  خواهش   به فقط اگر  سفر  مورد   در

  ی رانی ا  ونیلیم1/  2  از  ش یب  شدندو  مسافر   ونیلی م2/  6از  شی ب  زبانی م  الت یتعط  ن یکشوردرا  یشمال  استان   سه:   یهمشهر   روزنامه 

  داشته   رشد  درصد  21  یعاد  ی روزها  به   نسبت  مازندران  به  سفر  گزارش   نی ا  براساس  / کردند  سفر  عاشورا  به  ی منته  روز  در  تنها

  اختصاص  خود  به  را  سفرها  نی ا  سوم  رتبه  گلستان  و  روزگذشته  چند  یسفرها  دوم  رتبه  در  گزارش  نیدرا  زین  النیگ  استان  / است

 4۸ .......................................................................................................................................... است  داده

  کرونا   یماریب  انیمبتال آمار  نی کمتر 7 منطقه : تهران شهر 7 منطقه شهردار  / دارد؟ را  کرونا  به  انی مبتال  نی کمتر  تهران  منطقه کدام 

  ی ماریب  نیا  وعیش  کاهش  در  یی افزا  هم  و  منطقه  سطح  یهامارستانیب  با  مشارکت  و  یهماهنگ   / است  داشته  را  تهران  شهر  در

 4۸ .................. شد   واقع موثر  ار یبس  ی مردم  مشارکت جلب  یشهردار  فی وظا یراستا   در و بود منطقه  ژهیو  اقدامات  از منحوس

  ی ماندگ عقب :  رانی ا  در   یخارج  شرکت  ک ی  ن یانسول  یهاقلم   دیتول  ت یسا  افتتاح   مراسم   ه یحاش  در   دارو   و  غذا   سازمان  سی رئ  سازشانه 

  ی ارزبر  دالر  اردیلی م  3.7  یپزشک  زات یتجه  و  دارو  حوزه  ،1397  سال  در/ امسال  نخست  ماهه  پنج  در  یپزشک  زات یتجه  و  دارو  یارز 

  دالر   اردیلیم  2.5  به   ی جار  سال  در  رقم   ن یا  که   است   ن یا  ما   برنامه   و   افت ی  کاهش  دالر  ارد یلی م  3  به  139۸  سال  در  رقم  نی ا  که   داشت

  ی ریگ یپ  حال  در.  شود  نیتام  موقع  به  یپزشک  زات یتجه  و  ییدارو  یهاشرکت   ارز  که  است  نیا  هدف   نی ا  تحقق  الزمه. ابدی  کاهش

  ارز   COVID-19 یپاندم  وقوع  ل یدل  به  البته .  می ریبگ   هاشرکت   ی برا  ارز   دالر   اردیلیم 1.5  دستکم   امسال   نخست   مه ین در   که   میهست

  حوزه  یارزبر  مجموع شده باعث که افتهی اختصاص کرونا به مرتبط یداروها واردات  به نشده ینیبش یپ صورت  به زی ن یتوجه قابل

 4۸ .......................................................................................................... ابدی  ش یافزا  یپزشک زات ی تجه و دارو
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 4۸ .................................................................................................................................. ارتباطات  اقتصاد

  ی هارسانه   همه  شده،  ارسال  مجلس  توسط  یتازگبه   که  یاجتماع  یهارسان ام یپ  یسامانده  طرح   در  / یخارج  یهاپلتفرم   مبهم   ندهیآ

 یهاشرکت   به   متعلق   هاپلتفرم   عمده   نکه یا  و  هام یتحر  تیوضع  به   توجه   با  که  یحال  در   برسند،   ثبت  به   ران ی ا  در  دیبا  یاجتماع

  طرح   نیا  / شوندیم  مسدود  و   بوده  رمجازی غ  طرح   نیا  یاحتمال  بیتصو  از  ماه  دو  از  بعد  هاپلتفرم   نیا  همه   عمالً  هستند،  ییکای امر

  ن ی ا  منتقدان  / است داشته ندگانینما ن یب در یحت یادیز مخالفان هم جا نیهم تا  اند،داده شنهادیپ را  آن  که یندگانینما  از ری غ به

  تنها  نه  یاجتماع یهاشبکه  ی مسدودساز و  هستند مردم کار  ابزار   و ارتباط محل هارسان ام یپ و یاجتماع  یهاشبکه  معتقدند  طرح 

  شهروندان   یخصوص  میحر  و  یآزاد   با  تضاد  در   دارد  ارتباط  کاربران  تیهو  احراز  به  که  طرح   از  یبخش   بلکه  ست، ین  سازنده   یراهکار

 4۸ ................................................................ است   آشکار تضاد در زین  یاساس  قانون  اصول با  حال نیع  در و دارد قرار

  در   آپها  استارت   و  انیبن  دانش  یها  شرکت  ییتوانا  از  استفاده  یراستا  در  یفناور   و  یعلم  معاونت  و  فتا  سیپل  نیب  یا  نامه  تفاهم

 49 ............................................................................................. . شد منعقد یمجاز یفضا ت یامن ش یافزا  یراستا

 49 .................................................................................................................................... تورم  و ها  متیق

  که   میدار  ساالنه  و  نقطه  به  نقطه  ماهانه،  تورم  نوع  سه  حداقل  ما:  رانیا  آمار  مرکز  سیرئ  / ست؟ین  ری پذ  باور  مردم  یبرا  تورم  نرخ   چرا

  ی کاالها   مت یق رییتغ متوسط منظور  م یزنی م  حرف   تورم   از  یوقت  ن یبنابرا / دارد  هم   با   ی ادیز  تفاوت   میشوی م  هارگروه یز وارد  یوقت

  وجود   یادیز  اختالف   امسال،  ماه   مرداد  تورم   یکاالها  رگروهیز  در  مثال  ی برا  / است  خاص  یزمان  دوره   ک ی  در  تورم  سبد   در  موجود

  و  کنندی م احساس را  تورم  یبدرست مردم  / دارد ییباال  انسیوار که  م یدار ساالنه تورم در  درصد  13 تورم تا درصد 50 تورم  از  دارد،

 49 ........................................................................... جاست  به  کامالً دارد وجود تورم اختالف   خصوص در که یپرسش 

(  درصد 31.1) هرمزگان  استان  به  مربوط  ماهه  دوازده تورم  نرخ  ن ی شتریب: رانی ا آمار  مرکز  / دارد؟ را   تورم  نرخ  ن یشتریب  استان  کدام 

 49 ....................................................................... است ( درصد 21.6)  یغرب  جانیآذربا استان به  مربوط آن نی کمتر و

 49 ........................................................................................................................... کالن   اقتصاد اخبار ریسا

: تعادل  / بازارها  در  ثبات   -3  / کالن  یهاشاخص   بهبود  -2  / دی تول  موانع  رفع  -1  ست؟یچ  یانیپا  سال  در  دولت   یاقتصاد  تیاولو

  ان یپا  رسد ی م  نظر   به   ی قطع  آنچه  اما   بست   کار   به   انتخابات   ی برگزار  یبرا   یاژه یو  ی زیربرنامه   دیبا   روس، ی و  وعیش  وجود   با   هرچند

 49 ............ کرد  خواهد آغاز   را  خود کار یبعد دولت  نده،یآ سال ماه  مرداد در احتماال و است  مقرر  موعد در  ی روحان دولت  افتنی

  ظاهرا   اما  افتاد  خواهد  اتفاق  مجلس   نیش یپ  سییر  یبرا  آنچه  از   فارغ  / شود  یم  1400  انتخابات   در   انیاصولگرا   اول  مرد  یکس   چه

  آماده   گرید  ی انتخابات  نبرد   کی   یبرا  را   خود  دوباره  نگذشته،   ازدهمی  مجلس  انتخابات   از  یماه  چند  هنوز  هم  پارلمان   یفعل  سییر

 50 ................................. است  شده  مخابره  یلیجل دیسع  یانتخابات تحرکات  دیتشد از هم یی خبرها گرید یسو  از و کند  یم

  ی مثبت  نگاه  جامعه /شد  نخواهند  تی صالح  رد  قطعا  ند،یایب  انیاردکان   ای  یریجهانگ   عارف،   اگر :  اصولگرا  یاسیس  فعال  ،ی مانیا  ناصر

  دولت   گردن   به  را  رها یتقص  همه  توانی نم /دهندی م  یرا  یاسهیمقا  ی جمهوراست یر  انتخابات   در   مردم  /ندارد   طلبان اصالح   به

 50 ....................................................... دانند یم  مجلس  انتخابات   از تری جد را  یجمهوراست یر  انتخابات   مردم /انداخت

  ی م سند با شده خبردار جمعه گفت که آنکس / میکردیم ینیب  شیپ را 9۸ حوادث : کشور وزارت   یانتظام یتیامن معاون ،یذولفقار

  استفاده   توانند   ی م  ما یصداس  و   یمجاز   ی فضا  فرصت   از   و   ندارند  انتخابات   ستاد   ل یتشک  حق   نامزدها !/  شده  خبردار   یساعت  چه   مییگو

 50 ................................................................................................................................................. کنند

  ک ی   در  که  است  جهان  در  ینظرسنج  موسسات   نیمعتبرتر  از  گالوپ   موسسه  / !!شد   آخر  رتبه  گالوپ   موسسه  ینظرسنج  در  رانیا

  شت یمع  تیوضع  به  نسبت   جمهور  سی رئ  نیتر  توجه  یب  رانیا  جمهور  س یرئ  یروحان  حسن  که   کرد  اعالم   یالملل  نیب  ینظرسنج  پروژه

  توجه   نظر  از  اول  رتبه /  آورد  بدست  را  209  رتبه  رانیا  و  گرفت  صورت   جهان  کشور  209  در  یسنج  نظر  نیا  /   است  خود  کشور  مردم
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  رتبه    هلند  و  فنالند  سوئد،  ،  دانمارک  یکشورها  آن   از  پس  و  دیرس  سی سوئ  دولت  به  مردم رفاه  و شتیمع  تیوضع  به  مردان  دولت

/    باشند یم  جهان   19  رتبه   ایاسپان  ی پادشاه  و   2۸  رتبه   کانادا  و   42  رتبه   کا ی امر  دولت /    آوردند   بدست  را   جهان   پنجم   تا   دوم  یها

  مردم   شتیمع  و   رفاه  زانیم  یسنج  نظر  ن یا  طبق /    است  کرده  کسب  را   جهان  209  رتبه   یسومال  و   ایگامب  ،  سودان   از   پس   ران یا

  جهان   ثروتمند   کشور   نیپنجم  ران ی ا  که   نماند   ناگفته   باشد یم  5  از   02/ 0  رانیا   در   شتیمع  رفاه   زانیم  و  باشد یم  5  از   9۸/ 4  س یسوئ

 50 ..................................................................................................................................................است 

 51 ....................................................................... 1400  سال در رانیا اقتصاد  به رشد  بازگشت ینیبش یپ: ستیاکونوم

  ی بررس  منظوربه   بازار  و  دیتول  به  ینگاه  با  وابسته  یهای فناور  و  رانی ا  یرآهنی غ  عیصنا  اندازچشم  شگاهینما  و  شیهما  نیسوم

  سه   در  رانیا  مس  عیصنا  ی مل  شرکت   ی همکار  با   طال   و  ی رو  و  سرب   مس، وم،ینیآلوم  شامل   یرآهنی غ  فلزات  یهافرصت   و  هاچالش

  است   ییهاچالش   از   یکی   ومینی آلوم  عرضه   در   توازنعدم :  ومینیآلوم   صنعت  چالش/ شودی م  برگزار   99  مهر   نهم  و   هشتم   هفتم،  روز 

  د ی با  را  نکته  نیا  و  دارد  وجود  یمشکالت  ومینیآلوم  عرضه  سمت  در  که  معتقدند  و  دارند  اذعان  آن  به  بخش  نیا  فعاالن  همواره  که

  فعاالن   اعتقاد  به  که  یروش. شوند  مواجه  کمبود  با  عیصنا  ریسا  که  نباشد  یاگونهبه   صنعت  ک ی  به  هی سهم  صیتخص  که   داد  قرار   مدنظر 

  وم ینیآلوم  بازار  عمال  صورت نی ا  ریغ  در  شود،  نیتام  ومینیآلوم  یباالدست   عیصنا  ازینمورد  ارز  و  ردیگ  قرار  یبازنگر  مورد  دیبا   بخش  نیا

  شده  باعث  هام ی تحر بخش نیا  فعاالن   گفته به   گرید ی سو از. شد  خواهد مواجه  یدستن ییپا عیصنا  در خصوصبه   یادیز  مشکالت  با

  ک ی   یپا  شهیهم  تا  شودی م  موجب  امر  نیا  که  ندانند  رانیا  با  دائم   صورت به   قرارداد  عقد  به  ملزم  را  خود  ایدن  بزرگ  یهاشرکت 

  صنعت   ی رو  که   ییهای گذارهی سرما  با   کشور   ن یا  دکنندگان یتول  کرد،   اشاره  های نیچ  به  توانی م  خصوصن یا  در.  باشد  انیم  در  واسطه

  ی مشکالت  به  توجه  با. کنند  خود  آن   از  را   بازار  و   دهند  انجام  را   ایدن  در   وم ینیآلوم  دیتول  درصد  53  اندتوانسته  اندداده   صورت   وم ینیآلوم

  به   ینگاه  با  وابسته  یهای فناور  و  ران ی ا  یرآهنیغ  فلزات   عیصنا  اندازچشم   ش یهما  نیسوم  در  است   روروبه   آن  با  صنعت  ن یا  که

 52 ............................................. شود  یابیارز یتخصص  یزگردیم  در صنعت  نیا مشکالت   تا است آن  بر قرار بازار، و دیتول

  2651 به  ینگ ینقد عدد  دنیرس  و  تورم  نرخ   ش یافزا  با   همزمان یپول  گذاراست یس  از  انتقادها  / دولت  آخر  سال  در  یپول  یانضباطیب

  پاسخ   انتقادها   ن یا   از   ی برخ  به  تا   کرد   تالش  یاه یانیب  صدور   با   یمرکز   بانک   گذشته   روز   که   گرفته   باال   یحال  در   تومان  ارد یلی م  هزار 

  به   حاضر  حال  در  و  کرده  رشد  یآورسرسام   صورت   به  یروحان  ی جمهوراست یر  دوره  دو  در  ینگ ی نقد  زانیم:  جامساز  محمود  / دهد

  توان ی م  چه  را   آن   نام  داند،ینم  ینگ ینقد  انفجار  را  زانی م  ن یا  یمرکز  بانک  کل  سیی ر  اگر  و  دهیرس  تومان   اردیلیم  هزار  2700  محدوده

  از   شی ب و  یرقم  3 تورم  یعنی شود  ابرتورم دچار  رانیا  اقتصاد که  رسدی م نظر  به  د یبع ار یبس  من   نظر به :   شناسحق  ی هاد گذاشت؟

  شود  تورم  ابر  دچار تا گذاردینم  هایی دارا نیا و دارد یتوجه قابل یهایی دارا رانی ا اقتصاد در دولت رایز  داشت نخواهد درصد 100

 ی اواژه   ینگ ینقد  انفجار  واژه:  چهرهخوش   محمد/ کرد  خواهد  حراج  را  خود  یهایی دارا  از  یبخش   کی  خود  حالت   نیبدتر  در  دولت  و

  از   حجم  نیا  البته   / رساندی م  را  اتفاق   کی   تینها  که  است  یتورم  انفجار  همانند  زین  واژه  نیا  و  ستین  یکیتکن  مفهوم  به  یاقتصاد

  نکه یا  وجود  با:    یبخش   یلطفعل/    باشد  تواندی نم  زی ن  افتاده  که  یاتفاق  ینف  اما  دهینرس  خود  تینها  و  حد  به  هنوز  موجود  ینگ ینقد

  زده بحران   کشور  آن  به  نسبت  ی شتریب  یدگیچیپ  و  تنوع  چراکه  ستین  سهیمقا  قابل  ونزوئال  اقتصاد  با  رانی ا  اقتصاد  اما   باالست  تورم

  یی ونزوئال  مثابه  به  را  یرییتغ  هر  توانی نم  و  ونزوئالست  از  ترمتفاوت   برسد،  تورم   ابر  به  بخواهد  اقتصاد  که  یروند   لیدل  نی هم  به  / دارد

  ی روندها  شدن  دارادامه   با  چند  هر  / ستین  مواجه  تورم  ابر  با  اقتصاد  حاضر  حال  در  که  شود  اشاره  نکته  نیا  به  دیبا  / دانست  شدن

 53 ................................. شد  م ینخواه ونزوئال مانند ندهی آ سال سه  ای دو  تا حداقل اما شد  می خواه مواجه ی مشکالت با  یفعل

 53 .............................................................................................................. ی خارج ی اقتصاد  روابط  و تجارت 

  ی برا  را  متفاوت   دستور دو صمت  وزارت  اساس نیا  بر  / کرد  اعالم را  یاساس یهاکاال  صیترخ یبرا دیجد یهااست یس صمت   وزارت 

  ی کاالها   صیترخ  و  ورود  در  شی گشا  جادیا  از   یحاک  آنها  از   یکی  که   یماتیتصم  است،  داده  قرار  کار  دستور   در  یاساس  ی کاالها  واردات 

  ع یتوز  ،   م یتصم  ن یا  پشتوانه  / دارد  تیحکا   اقالم   از  یبخش   واردات   ی برا  دیجد  ت یمحدود  ینوع  اعمال  از  ی گرید  و   است  یاساس
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  در   یدوگانگ   ینوع  دچار   واردات   حوزه  در  صمت   وزارت   رسدیم   نظر   به    / است  شده  عنوان  یدام   یهانهاده  مناسب  و  عادالنه 

 53 ........................................................................................................................ است   شده یگذاراست یس

 54................................................................................................................................ جهان  اقتصاد اخبار

 54................................................................................................................................................ بازارها 

  در   خود  رقم  نیباالتر   به  که  ییجا  تا  کرد   تجربه  را  رشد  دوشنبه  روز   یابتدا   در   ی جهان  بازار   در  طال   / یجهان  ی طال  محتاطانه   رشد

  بسنده  جمعه روز   به نسبت  یدالر2 رشد  به  تی نها در یول دیرس  دالر 1970 به  روز یی ابتدا ساعات   در و بود ده یرس گذشته دوهفته

  ی حال  در  نیا  / شد  معامله  دالر  966  و  هزار  کی  متیق  در  تهران  وقت  به  16  ساعت  در  گذشته  روز  یجهان   بازار  در  طال  اونس  هر  و  کرد

 / کندی م  کمک  طال  متیق  شیافزا  به  ارزها  ریسا   مقابل  در  دالر  ارزش  شتریب  کاهش  و  بود  آمده  نییپا  جمعه  روز  در  دالر  ارزش  که  است

  رشد   درصد  4/ 1  گذشته  هفته  طال   / دیرس  دالر  1976  به   و   کرد   رشد  درصد  1/ 0  طال   اونس   هر   کا یآمر  ی آت  معامالت   بازار   در  نیهمچن

  ش ی ب  جهان  یمرکز  یهابانک   یمال   محرک  یهااست یس  ریتاث  تحت  و  تاکنون  یالدیم  یجار  سال  یابتدا   از  طال  متیق  داشت  یهفتگ 

 54.................................................................................................................. است  افتهی شی افزا درصد 30 از

  بر   یمبن  کای آمر  یمرکز  بانک  پنجشنبه   روز  میتصم/   سهام  صعود  و  طال  سقوط  کرد؛  شوکه  را  یمال   یبازارها   کای آمر  یمرکز  بانک

  ژاپن   و  اروپا  یبازارها  در  سهام  شاخص  کاهش  و  طال  یجهان  متیق  سقوط  به  زدن  دامن  ضمن  بهره  نرخ   ثبات   و  تورم  نرخ   شی افزا

  ر یی تغ  از   ، (متحده  االت یا  یمرکز  بانک)  رزرو   فدرال  سیرئ  پاول،  جروم/ شد  ورکیوین بورس در  هامت یق  صعود و  دالر  تیتقو  موجب

  بهبود   و  دیجد  مشاغل  جادیا   بستر  کردن  فراهم   هدف   با   پس  ن یا  از   کا یآمر  ی مرکز  بانک   که  گفت  و  داد  خبر  یپول  نهاد  نی ا  هیرو

 55 ...................................... کرد   خواهد دنبال را  تورم  نرخ   شی افزا استیس درآمد،کم  یخانوارها  و  کارگران یزندگ ط یشرا

 55 .......................................................................................................................................ی انرژ اقتصاد

  سنت   4۸  و  دالر   43  به   16  ساعت  دوشنبه   روز  معامالت   در   تگزاس  وست   نفت   مت ی ق  / کرد  گران   را نفت   ی نیچ  آمار و  ارزش   ی ب  دالر 

  ماه   در   خود  زانیم  ن یباالتر  به   و   رود  باالتر   تواندی م  ی نفت  شاخص  ن یا  مت ی ق  که   معتقدند   ترز یرو  یفن   لگران یتحل  / دیرس  بشکه   هر  در

  نفت   ی بها  رشد  در   ی پررنگ   نقش  شده،   دالر   د یشد  فی تضع  به   منجر   که  کا ی آمر  رزروفدرال   دار ادامه  یهااست یس  / بازگردد  آگوست

  رشد   به  ز ین  یاپیپ  ماه   نیچندم  ی برا  نیچ  یصنعت  یهات یفعال  شی افزا  و  خدمات   بخش   ی قو  عملکرد  / است  داشته   ری اخ  یروزها  یط

  ش ی افزا  / اندشده   آن  متیق  رشد  به  منجر  ،ی تیکامود  نیا   یبرا  تقاضا   ندهیآ  درباره  فراوان  یدهایترد   رغمبه   و  اندکرده  کمک  تقاضا

  ش ی افزا  یادیز   حدود  تا  را  گذشته  روز  ی ط  یمتی ق  یهای دواریام  زین  الرا  توفان  تبعات   به  توجه  یب  یی کایآمر  ینفتیهاشرکت   تیفعال

 55 . داشت  آن  از  سرعت  به رشد  انتظار تواندی نم  و کندی م یط را   خود ریمس   یآهستگ  به  نفت متی ق که  معتقدند لگران یتحل / داد

 55 ...................................................................................... ن یچ و هیروس کا،یآمر رقابت  محل عراق  ی انرژ صنعت

 56 ....................................................................................................................... جهان  اقتصاد یعموم اخبار

  استفاده   مجوز:  یجهان  بهداشت  سازمان   واکنش /    م یده  ی م  هی ارا   یی نها  ش یآزما  از   قبل  را   کرونا   واکسن :  نیچ  و   هیروس  کا، ی آمر

  که   کردند  دیتاک  ی جهان  بهداشت  سازمان   دانشمندان  / دیده  انجام  را  آن  راحت  یلیخ  شما   که  ست ین  ی کار  واکسن،  از  یاضطرار

  ن ی اول  که  کرد  اعالم  هیروس  دولت  / شود  انجام  ادیز  دقت  و  اطیاحت   با  دیبا  کرونا  روسیو  واکسن  از   یاضطرار  استفاده  مجوز  صدور

  و   یمنی ا اثبات  یبرا دارد، نام  "Sputnik V" که  واکسن نیا  / کندی م آغاز  سپتامبر ماه از  را خود  روسی کروناو واکسن انبوه عیتوز

  شد   خواهد  ق ی تزر  معلمان و  سالمت  حوزه  کارکنان بدن  در   ابتدا  در   واکسن  / است نکرده یسپر  را گسترده  یهاش یآزما ،یاثربخش 

  سوم   مرحله  ی نیبال  ش یآزما  یبرا   داوطلب   500  و   هزار  2  نفر،   هزار  40  ان یم  از  / بود  خواهد  داوطلبانه   کامال  ونیناسیواکس   ندیفرآ  و

 56 ............................................................................................................................ کردند   نام ثبت واکسن
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  مقابله   اقدامات   یامدهایپ  یابیارز  به  خود  گزارش  نیترتازه   در  «یجهان   تجارت   سازمان»  / جهان  تجارت   بر   یی کرونا  یهات یمحدود  اثر

  گزارش   ن یا  در  / است  پرداخته  تجارت   ان یجر  بر  ی مسافرت  یهات یمحدود  و   مرزها   موقت   شدنبسته  شامل«  19-د یکوو»  یمار یب  با

  ی هاره یزنج  و  خدمات   یتقاضا  و  عرضه  نهیزم  دو  هر  در  لیبدیب   ینقش   یالمللن یب  یهامسافرت   چطور  که  است  شده  داده  نشان

 56 ............................................................................................................... کنندی م فایا  جهان یدیتول ارزش 

  گسترده   وعیش  از  یریشگ یپ  ی راستا  در  و  رفته  فراتر  زی ن  نفر  ونیلیم  دوازده  مرز  از  کرونا  به  یجهان  انیمبتال   شمار  که  یطیشرا  در

  و   تیمحدود  دوره  شدن   یطوالن  اما  است،  شده  اتخاذ  هادولت  یسو  از   جهان   یکشورها  در  یارانه یسختگ   یبهداشت  ریتداب  آن

  ازجمله   جهان  یکشورها  از  یبرخ   در  که  یحد  به  شده  مردم  یتی نارضا   باعث  آن،  از  یناش  یجد  اریبس   تبعات   هیسا  در  های ریگسخت

 56 ..................................... است  شده ها  تیمحدود نیا   هیعل  مردم  گسترده یهااعتراض   به  منجر فرانسه  و سی انگل آلمان، 

  از   یکی   نیا  و  دهد  کاهش  را  19  دیکوو  به  ابتال  شدت   است  ممکن(  استروژن)    زنان  یجنس   هورمون  افتندیدر  ییکای آمر  محققان

  کرونا   روسیو  که   میدانی م  ما:    کایآمر   سالمت  مرکز  از  گروبان  انیل  / است  زنان  به   نسبت  مردان  شتریب  بودن   خطر  در  ییچرا  لیدال

  ن یا  / کندی م  حفاظت   زنان   در  یقلب  ی ماریب  و   قلب   از  که   است  ی هورمون  استروژن  ن یهمچن  و  گذاردی م  اثر   آن   عملکرد  و   قلب  بر

 57 ......................................................................... باشد  زنان   در کرونا شدت  کاهش یبرا یاه یفرض تواندی م موضوع

  روس یو  وعیش  دوران  در  اضطراب   کنترل  یبرا  ساده  راهکار  هفت  به  است،  شده  منتشر  راًیاخ  که  درینسایا  زنسیب  تیساوب   گزارش

 57 .......... است   موارد  نیا جزو  خانواده،  ی اعضا و دوستان  با وگوگفت  و کردن   ورزش روزانه، یز یربرنامه  / است  کرده اشاره   کرونا

  ی نیبال  یهاش یآزما   ینیچ  19  د یکوو  واکسن   د یکاند  چهار  کرونا،   روس یو  ی ری گ  همه   کنترل   و   یریشگ یپ  مترک   سم یمکان  براساس 

 57 ................................................................................................................ اندکرده  آغاز  را  3 فاز   یالمللن یب

  آورده   یرو  کای آمر  در  کرونا  از  یناش  ری م  و  مرگ  یباال  آمار  هیتوج  یبرا  دیجد  توطئه  توهم  کی  به  ،«ترامپ  دونالد: »پست  واشنگتن

  مرگ   عامل  کرونا  روسیو  که  یفرد   153,504  انیم  از  بود  شده  یمدع   که  کرد  بازنشر  را  یفرد   امیپ  تریتوئ  در  شنبه  روز  ترامپ  / است

  ن ی ا  که  یفرد  / است  نفر  9,210  روسیو  نی ا  از  یناش  مرگ  یواقع  رقم  واقع،  در  و  بوده  نیا  درصد  6  مرگ  لیدل  تنها  شده  اعالم  آنها

  مسن   حد  از   شی ب  آنها   از  یریکث  عده   و   اندبوده  مبتال  گرید  یجد  یماریب  3  ای  2  به   گر، ید  درصد   94  کرده   ادعا   کرده   منتشر   را  امیپ

 57 .............................................................................................................................................. اند بوده

  ی جلو   متحده  االت یا   جمهور  سی رئ  امروز   / نترنتیا  خ یتار  در  است  یعطف  نقطه  کای آمر  توسط   "تاک  کیت"  شنیکی اپل  کردن  لتر یف

  کاربران   مبادا   نکهیا  جرم  به  جرم؟  چه  به  / است  داده  کای آمر  در  را  شنیکیاپل  نیا  کردن  لتری ف  دستور  که  گفت  و  ستادیا  ها   نیدورب

  مجبور   را   آن  تاک  ک یت  به   آوردن  فشار   با  کای آمر  گذشته  در  / کنند  استفاده  ی نیچ  شنیکی اپل  کی   از   گسترده  صورت   به  ییکای آمر

  ران یمد  و  کنند  عوض  را   خودشان  ینیچ  ران ی مد  که  کرده  مجاب   را  آنها/ کند  خارج   نیچ  کشور  از  را  ش یسِرورها  همه   که  کرده

  کارها   ن یا  همه   انجام   وجود  با   یحت   و   / برسانند  حداقل   به   ن یچ  دولت  با  را  خود  رابطه   که   کرده   مجبور  را  آنها   / کنند  انتصاب   ییکای آمر

 5۸ ................................................................................ ! کند تحمل را  آن  نتوانست  هم باز   کایآمر   تاک،  کیت توسط

  پنجم   نسل   نترنت یا  سرعت   متوسط   خود  گزارش   ن یترتازه   درOpensignal  مؤسسه/ جهان  کشور12  نترنت یا  سرعت   سهیمقا

  مورد (  99  مردادماه  24  تا  بهشتیارد  27)  2020  آگوست   14  تا  مه   ماه16  از  ماهه  سه  باًیتقر  یزمان  بازه  در   را  جهان  شرویپ  کشور12

  با   یسعود  عربستان  داد  نشان  قیتحق  ن یا  جهینت(/  است  نبوده  مطالعه  مورد   ق یتحق  نی ا  در  ن یچ)  است   داده   قرار  یبررس

  ن ی ا  طبق .  دارد  را  پنجم   نسل  نترنتیا  سرعت   ن یترن ییپا  هیثان  بر   ت یمگاب50.9  با  کا یامر  و   سرعت   ن یباالتر  ه یثان  بر   ت یمگاب414.2

  ا، یتانیبر  کنگ،  هنگ   س،یسوئ  ت،یکو  کانادا،  وان،یتا  ا، یاسترال  ،ی جنوب  کره  یکشورها  ب یترت  به  یسعود  عربستان  از   پس  قیتحق

  نترنت یا  سرعت  متوسط  هردو  ایاسترال  و   وانیتا.  اندگرفته   قرار  5G  نترنت یا  سرعت   متوسط   شاخص  نظر  از   کای امر  و  هلند   آلمان، 

5Gو   300  از  بیترت  به  یسعود  عربستان  و  یجنوب  کره  یبرا  رقم   نیا  که  یدرحال  اندکرده  ثبت  را  هیثان  بر  تیمگاب200  از   باالتر  
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  ه یثان  بر  تی مگاب5۸.9  با   4G  سرعت  و   هیثان  بر   ت یمگاب312.7  با   5G  دانلود   سرعت هم  ی جنوب  کره. گذردی م هم   ه یثان  بر   ت یمگاب400

 5۸ ................................................................................................................................. است  کرده  ثبت را

 5۸ ........................................................................................................................ ی اسیس  -ی اقتصاد  اخبار

 5۸ ...................................................................................................................................... م یتحر اقتصاد

  تواند ی م  که   کرده  شنهادیپ  کای آمر دولت  به رانیا میتحر  یبرا  را یدیجد  یهاهیتوص«  های دموکراس  از   دفاع   ادیبن»   یرانیا  ضد   یالب

  و«   یدی داف »  یالب  سیرئ«  تز یدوبوو  مارک»  را  دیجد  شنهادات یپ  / باشد  رانی ا  هیعل  کای آمر  دولت  یهام یتحر  ریمس   کنندهنییتع

 5۸ اندکرده   مطرح «  نوامبر انتخابات  از قبل  رانیا با  مقابله» عنوان با  یامقاله  قالب در موسسه نی ا ارشد یاعضا  از« گلین عقوب ی»

 59 ........................................................................................................................ ی اقتصاد   اخبار هیحاش در

 59 ................................................................................................................................................ برجام 

  دعباس یس   / شد  ن یو  وارد   گذشته  روز  برجام   مشترک   ونیس ی کم  نشست   در   شرکت   منظور   به   امورخارجه   وزارت   ی اسیس  معاون

  برگزار (  شنبهسه )   امروز  که  را  نشست  از  دور  نیا  استیر  اروپا  هیاتحاد  یخارج  استیس  مسوول  معاون  د،یاشم  هلگا  و  یعراقچ

  مشترک   ونیس یکم  یبرگزار  احتمال  از  هیروس  رخارجهی وز  معاون  ابکوف،یر  یسرگئ  یجارسال  ماه  مرداد  / دارند  برعهده  شود،یم

 59 ........................................................................................ بود   داده خبر کینزد ندهیآ  در یحضور طوربه  برجام 

  ن یروت  و   متعارف   جلسه  ک ی  برجام،   مشترک  ونیس یکم  امروز   نشست :نیو  در   ما یصداوس  یخبرگزار   با  وگوگفت   در  یعراقچ  دکتر

  با   کرونا   طی شرا  لیدل  به  بار  نی ا  البته  که   شود  برگزار   بار  ک ی  ماه  سه  هر   د یبا  دارد  وجود  برجام   در  که  ی روال  طبق   و  است   ونیس یکم

  به   مربوط  مسائل  به  خود  یکار  روال  طبق  و  است  برجام  مشترک  ونیس یکم  یمعمول  جلسه  کی  جلسه  نیا  / شودی م  برگزار  ریتاخ

  ی هاتالش    یعنی  گرفته   صورت   ورک یوین  در  که    یعیوقا  با   همزمان   جلسه  نی ا  / پردازدی م  ها   میتحر  و   یا  هسته   بعد  در   برجام   ی اجرا

  جلسه   نیا  به  مسائل  نیا  و  شود  یم  برگزار  برجام  ینابود  و رانی ا  هیعل  تیامن  یشورا  سابق  یها  قطعنامه  برگرداندن  یبرا  کای آمر

  کشور   نیا  تالش   و  اندکرده   اتخاذ  کای آمر  برابر  در   ورکیوین  در  ی محکم  مواضع  برجام  یاعضا. است  داده  را   خود  خاص  یهای ژگیو

  ن یا  کردن  فعال  یبرا  کای آمر  یهاتالش   با   زی ن  تیامن  یشورا  یاعضا  گرید  / اند  کرده  رد  را  اختالف   حل  کار  و  ساز  کردن  فعال  یبرا

  با   ورکیوین  در  بار  دو  ها  ییکایآمر  ری اخ  یروزها  یط  واقع  در  و   اند  کرده  مخالفت  رانیا  یحاتیتسل  یها  میتحر  دیتمد  و  سازوکار

  دوار یام  ما  / بود  خواهد  برجام  مشترک  ونیس یکم  جلسه  در  یجد  بحث  موضوع  کی  کای آمر  یها  تالش  موضوع  / شدند  مواجه  شکست

  تالش   و   ری مس   ادامه  خصوص   در  بتواند   و  برسد   یواحد  و   کسانی   مواضع  به   خصوص   نی ا  در   بتواند  مشترک  ونیس یکم  که  میهست

  آژانس   رکلیمد  ی گروس  رافائل  یآقا  با  سفر  نیا  انیجر  در  / کند  اتخاذ   را  یماتی تصم  گرفته  کار  به   برجام  ینابود  ی برا  کای آمر  که  ییها

  سفر   انیجر  در  / ردیگ  یم  صورت   تهران  به   یگروس  ی آقا  سفر  ادامه  در  دارید  نیا.  کنم  یم  یزنی را  و    دار ید  ز ین  یاتم  ی انرژ  یالمللن یب

  نحو   به  را  بود  آمده  وجود  به  آژانس   و  رانی ا  روابط  در  که  یجد  مشکالت   از  یکی  می شد  موفق  تهران  به  یگروس  یآقا  شیپ  هفته

  در   شانیا  با  یمالقات  هیانیب  ن یا  یاجرا   یراستا  در  و  شد  صادر  زین  یمشترک  هیانیب  ارتباط  نیا   در  و  می کن  فصل  و  حل  یمطلوب

  الملل   نیب  جامعه  هیعل  کای آمر  که  یتهاجم  با  مقابله  و  یفعل  طیشرا  از  بهتر  درک  به  دارهاید  نیا  میهست  دواریام  / داشت  خواهم   نیو

  برجام   دادن  قرار  هدف   با  کایآمر  و  است  مشترک  ونیس یکم  یاصل  موضوع  برجام،  موضوع   / کند  کمک  کرده  آغاز  ییگرا  چندجانبه  و

  سازمان   خود  و  تی امن  یشورا  زیچ  هر  از  قبل  دهدی م  انجام  ورکیوین  در  کای آمر  که  یتالش  و  داده  قرار   هدف   را  ییگرا  چندجانبه  کل

  ن ی متحد  ی حت  ملل  سازمان   یاعضا   همه  که  است  منظور  ن یهم  به  و   بردی م  رسوالی ز  را   ییگرا  چندجانبه  اصل  و  داده   قرار  هدف   را   ملل

  کجانبه ی   یها  تالش  برابر  در  چگونه  الملل  نیب  جامعه  که  کندیم   نگاه  حاضر  حال  در  ایدن  / کنندی م  مخالفت  آن  با  کایآمر   کینزد

  چگونه    و  کند  یم  اتخاذ  را  یموضع چه  برجام  مشترک  ونیس یکم   که  است  مهم قالب نیهم  در  و  کندی م  یستادگیا کایآمر  انه یگرا

  کرده   انیب   کای آمر  یها  تالش  مورد  در  را  خود   مواضع  جداگانه  ورکیوین  در  برجام  عضو  یکشورها  / کند  یم  برخورد  ریمس   نیا  با

  مخالفت   کای آمر  اقدامات   با  زین   هیروس  و  نیچ   و  نوشتند  نامه  تی امن  یشورا  سی رئ  به  گریکدی  با   برجام   عضو  ییاروپا  کشور  سه  اند،
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  م ی بتوان  تا   شود  یبررس  و  بحث   دوره  ن یا  در   برجام   مشترک   ونیس ی کم  جلسه   ی برگزار   ان یجر  در   مسائل  ن یا  که  م یدوار یام  ما  / کردند

 59 .................................................................................... م یکن  میترس را ندهیآ یهاماه  و هاهفته  در  حرکت ریمس 

  و   برجام  ی اقتصاد  ی ایمزا  از   یمندبهره   عدم   لیقب  از  ی لیدال  به  اروپا :    یشانگها   الملل ن یب  روابط   مطالعات   اد یبن  ارشد   لگری تحل  کی

 60 .......................................................... کندی م مخالفت واشنگتن یرانیا ضد  مواضع  با  خودش، وجهه شدن دارخدشه

م یکنی م  پاسخگو  کنند  نقض  را  ران یا  یهام ی تحر  که  ییکشورها / آمد  درخواهد  اجرا   به رانیا  هیعل  هام یتحر  یتمام یزود  به:  پمپئو

 ....................................................................................................................................................... 60 

 60 .......................................................................... است  برجام  به  تعهد اعالم ی برا  یفرصت مشترک  ونیس یکم: نیچ

 61 ............................................................................................................. یجهان  و ی ا منطقه  روابط و تحوالت 

  ی جد   دن یبا  از  ترامپ  شکست  احتمال  که  اندده یرس  یبندجمع   ن یا  به   هایی اروپا:  یخارج  استیس  مسائل  ارشد   لگریتحل  پورقهرمان 

  ک ی   اکنون   / ابدی  ادامه  آن  جینتا  شدن   مشخص  و  کا یآمر  ی جمهوراست یر  انتخابات   تا  ق یتعل  ی فضا  خواهندی م  خاطر   نیهم  به  و  است

  معادالت   تابع  طی شرا  شده  موجب  مساله  ن یهم  و  است   برجام   از  کای آمر  خروج   از  ی ناش  که   گرفته  شکل   ی مبهم  یحقوق  تیوضع

 61 ........................................................................................................... یحقوق یهااستدالل تا باشد  یاسیس

  ی تیموفق  چی ه  یداخل  توان   بدون/ د یکن  اضافه  آن   به   یاتازه   ییبندها   و  دیده  نجات   را  برجام:  دنیبا   ی خارج  استیس  مشاور  وانیسال

  ی داخل  توان  ش یافزا  ی برا  اگر   که   است   نی ا  یخارج  است یس  خصوص  در   دن یبا  کردیرو  یاتیح  اصول  از   ی کی   / آمد  نخواهد  دست  به

  ی بازساز کای آمر وجهه  تا م،یباش   یداخل لیمسا  یپ در / شود موفق اشخارجه  استیس  در تواندینم " کای آمر م،ینکن یگذار   هیسرما

  به   نگاهشان  واقعا  جهان،  سراسر  در  ی اریبس "  / کندی م  کمک  آن   یجهان  مواضع  یبازساز  به  کای آمر  یداخل  یهای توانمند  / شود

  از   بعد داد  هشدار   وانیسال  / کای آمر  تا  نندیبی م موفق  یمدل حکومت،  و  ی اقتصاد  یهاعرصه  در  را آن و  است   ن یچ  ری نظ  ییهاکشور

  باره ک ی  به  واشنگتن  به  نسبت  کا،ی آمر  یشرکا  نظر  که  ستین  معنا  نیا   به  دنیبا  انتخاِب  ر،یگ  نفس  و  سخت  یهاگفتمان   سال  سه

بود   خواهد  همفکر  و  کیدمکرات  یشرکا  از  تریقو  یگروه  جادیا  به   نگاهش  و  رفته  فراتر  نی ا  از  دنی با  وان،یسال  گفته  به/ کندی م  رییتغ

 ....................................................................................................................................................... 61 

  کرد   د یتاک  ن یچ  و   رانیا  کیاستراتژ  توافق  به   اشاره   با   ی گزارش  در   بلومبرگ   ی لیتحل  گاهیپا  / نیچ  و   ران ی ا  ی کینزد  بازنده   واشنگتن

  شده   گریکدی   به  پکن  و  تهران  یکی نزد  به  منجر  رانیا  از   ییاروپا  یهاشرکت   رفتن  آن   دنبالبه   و  برجام  از  ترامپ  جانبهک ی  خروج   که

  ی ابیارز   جهان  نقاط  گر ید  و  انهیخاورم  در   واشنگتن   نفوذ  شیپ  از   ش یب  ف یتضع  سبب  را  ترامپ  اقدام  نیا   نیهمچن  بلومبرگ   / است

 62 ........... است  کرده  لیتحل را آن و داده  قرار  یبررس  مورد را   توافق نی ا در رانیا و  نیچ منافع نیهمچن گاهیپا نیا / است  کرده

  کا ی آمر  یبده  اوراق   از  یریگبهره  / ن؟یچ  دست  در  کایآمر  اقتصاد  ماشه  / شد  یبررس  هاابرقدرت   ان یم  یاقتصاد  جنگ  دیجد  شکل

  از   ی برخ  / ردیبگ   قرار   زرد  یاژدها   استفاده  مورد   هاتنش   شیافزا  صورت   در  تواندی م  که   است   ی ابزار  ن،یچ  یمرکز   بانک   توسط

  وارد   جهان  اقتصاد  نیتربزرگ   به  مهلک  یاضربه   تواندی م  کا،یآمر   یبده  اوراق  دارنده  نیدوم  عنوانبه   ن،یچ  معتقدند  گرانلیتحل

 62 ........ شود  تمام نیچ خود اقتصاد ضرر به  تواندی م مدت انیم در  ابزار  ن یا از  استفاده دارند باور ی گرید عده  حال، نی ا با  / کند

  در  عراق،  برق ن یتام بهانه به  که است تالش در یسعود عربستان: تهران از  بغداد  کردن  دور یبرا عربستان  تالش از االخبار لیتحل

  و   تهران  به  عراق  ریوزنخست  ی الکاظم  یمصطف  یسفرها   از  پس  / کند  دور  تهران  از  را  بغداد  واشنگتن،  یهاطرح   یاجرا  یراستا

  بن   سلمان»  حال  وخامت   بر  یمبن   یسعود  ی ادعا  خاطر  به  گذشته  یجوال  در  که  یسفر  است؛  اضی ر  به  سفر  نوبت  بار،  ن یا  واشنگتن،

  و«  های بندصف   نبرد»  از  عراق   کردن   دور   یبرا  تالش   ی راستا  در  ی الکاظم  ی آت  سفر   / افتاد  قیتعو  به   کشور،   نیا   پادشاه«  زیعبدالعز

  بر   بلکه  ، «ستین  تهران   خشم  هیما»  گاهچ ی ه  آگاه،  منابع  گفته  به   که  یاقدام  است؛  اطراف   یکشورها  با  عراق   روابط   در  موازنه  جادیا
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است   یمناسب  اقدام   انه،یخاورم  منطقه  یکنون  تیوضع  در  که  است  باور   نیا  بر   و   کرده  درک   را  یالکاظم  تحرکات   ران،یا  دولت  عکس،

 ....................................................................................................................................................... 62 

  ائتالف »  مشترک   ی روهاین  فرمانده« یترک  بن  فهد»  شاهزاده   یبرکنار  دستور  شب  دوشنبه  یسعود  پادشاه«  زی عبدالعز بن سلمان»

  طبق   / کرد  صادر  شده،   خوانده  فساد   با   مبارزه  که  آنچه  یراستا  در  را  عربستان  دفاع  وزارت   افسران  از   یتعداد  و  من ی  ه یعل«  یعرب

  ی روها ین  دیجد  فرمانده   عنوان  به  عربستان،  دفاع   وزارت   مشترک  ستاد   س یرئ  ب ینا«  معی االز  سالم  بن  مطلق »  ، یسعود  پادشاه  فرمان

 63 ................................................................................................ است  شده منصوب  ی منی ضد ائتالف  مشترک

  نزد   در  ترشدهشناخته   کمتر  افراد  نهیگز  ر،یوزنخست  انتخاب   یبرا   لبنان  کردی رو  / شد  نهیکاب  لیتشک  مامور  یلبنان  مشهور  پلمات ید

  اب ید  حسن  ک ی  نوشته  ترییتو  در  یلبنان  لگر یتحل  و  استمدار یس رامزداغر،  که   آنگونه پست،  نیا  نامزد  ب،یاد یمصطف  / است  عموم

:  ترییتو  در  یلبنان  لگر یتحل  گرید/ است  ترشده   شناخته  کمتر  عموم   نزد  در   و  یدانشگاه  یاچهره  اب ید  همچون   او   / است  گرید

  مکرون   یجمهورس ی رئ  سفر  آستانه   در   ب یاد  نییتع  رهیالجز  گزارش  به« /  است  مکرون   امانوئل   به  ه یهد  کی  ب،ی اد  یمصطف  انتخاب »

  ها ی خارج تی حما عدم قفل تا  است  کرده حرکت اصالحات  یراستا  در لبنان که  است  نیا نشانگر رد،یگی م  صورت  نده یآ ماه  در که

 63 ...................................................................................................................................... شود  شکسته

  مشترک   دگاه ید  و  یمالز   مردم   و  دولت  یهاتالش   و   مواضع  نیتحس   ضمن  ران ی ا: »  رانی ا  به  سفر  یبرا   یمالز   پادشاه   از  یروحان  دعوت 

  ش یپ مشکالت   از رفتبرون  راه  تنها آن، مظلوم  مردم  آالم و نیفلسط   اشغال جمله از اسالم جهان یهابحران  با  مقابله در  کشور دو

  به   سفر  یبرا  جناب آن   از   لم یما  چارچوب   نیا  در«/  داندی م  یاسالم  یهادولت   انیم  سازنده  تعامل  و  وگوگفت   را   اسالم   یایدن  یرو

  و   ثبات   و  صلح  تیتقو  یراستا  در   رانیا  ابتکارات   و  اسالم  جهان  مشکالت   و   مسائل  رامونیپ  نظرتبادل  و  وگوگفت   منظوربه   رانیا

  ام یپ  در  نیهمچن  رانیا  یجمهورس یرئ  / کنم  دعوت   یمالز  برادر  و  دوست  کشور  با  دوجانبه  روابط  شتریب  چه  هر  توسعه  نیهمچن

 63 ............................................ گفت  کیتبر  کشور دو  ن یا ملت  و دولت به  را  تنامیو و زستانی قرق یمل روز   جداگانه ییها

  که   شد   ی مدع  شنبه   سه   روز   بامداد  ک ینزد خاور  امور  در  کا یآمر خارجه  ری وز  معاون « شنکر  دیوید»  / رانی ا  ه یعل کای آمر  تازه  یادعا

  فارس   جی خل  ه یحاش  یعرب  یکشورها  ی تمام»/ ستین  ران ی ا  جز  یکس   چ یه  نفع   به  فارس  ج یخل  هیحاش  یعرب  یکشورها  انیم  اختالف 

 64 ........................................... «میهست نه یزم  نیا  در کوچک ی ها گام یبرخ شاهد و ندی ایب  کوتاه اختالفات   حل یبرا دیبا

  ی کشورها  و  عرب   ی ملتها  به  هم  کرد،  انتیخ  اسالم  یایدن  به  هم  ی عرب  متحده  امارات :  لیاسرائ  و  امارات   توافق   به  انقالب   رهبر  واکنش

  ی پا  / ماند  خواهد  آنها   بر  ننگ  لکه  نی ا  اما  دییپا  نخواهد  رید  انت یخ  ن یا  البته  / کرد  انتیخ  نیفلسط   به  هم   و  کرد  انتیخ  منطقه

  ی ساز ی عاد  و  سپردند  یفراموش  به  است  کشور  کی  غصب  مسئله  که  را  نیفلسط  مسئله  و  کردند  باز  منطقه  به  را  ستهایونیصه

  یی کایآمر  دیپل  عناصر   و   هایلی اسرائ  با   ندیآی م  آنها   وقتآن   جهات،  همه  از  دارند   قرار   د یشد  یفشارها  ری ز  ن یفلسط  ملت   / کردند

  برخورد   اسالم  یایدن  با  تمام  قساوت   با  و  کنندیکارم   اسالم  یا یدن  مصالح  هیعل  دارد  وجود  ترامپ  خانواده  در   که  یهودی   آن  مثل

 64 ......................................................... کنند  جبران  را  اندکرده که یکار و شوند  داریب   زود های امارات دوارمیام / کنندیم

  ل یاسرائ  انیم  پرواز   نی اول  مراسم  در   ترامپ   دونالد  داماد  و  دیسف  کاخ   ارشد   مشاور  کوشنر،  جرد:  رانی ا  هیعل  ترامپ   داماد   یی گو  گزافه 

 64 .................................................................. است  منطقه ی برا  دیتهد ن یبزرگتر رانی ا که  شد یمدع متحده امارات  و

  به   دولت  نی ا  داشت،  اعالم  ونزوئال  ی برا  ترامپ  دونالد  دولت  ژهی و  فرستاده  / ونزوئال  هیعل  ینفت  یهام یتحر  دیتشد  دنبال  به  کای آمر

  اجازه   ینفت  ی شرکتها  یبرخ  به  که است  ییهات یمعاف  حذف   قیطر  از کینزد ندهیآ  در   ونزوئال  هیعل   ینفت  یهام یتحر  دیتشد  دنبال

 64 ........................................................................................ است  داده  را سوخت یازا در  ونزوئال خام نفت مبادله
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  ی شورا   به  یخارج  یگرا   افراط   انیجنگجو  سرنوشت  درباره  که  را   یاقطعنامه   دوشنبه   روز  کای آمر  ت؛ ی امن  ی شورا  در  دیجد  ی شکاف

  ه ی ته  یاندونز  طرف   از  قطعنامه/ کرد  وتو  شورا  نیا  گرید  عضو  14  موافق  یرا  وجود  با  بود،   شده  شنهادیپ  متحد  ملل  سازمان  تیامن

 64 ............................................................................................................................................. بود  شده

  م یمستق  مذاکرات   به  است  آماده  مسکو  کا،یآمر  و   رانیا   یآمادگ  صورت   در  / میهست  کای آمر  و   رانی ا  نیب  یگریانجیم  آماده:  الوروف 

 65 ...................................................................................... کند  جادیا را  آن  ی برگزار  طیشرا  و  کمک طرف   دو انیم

  ی ری گ  کناره  خود  مقام  از  کایآمر  دولت  با سازمان  نیا  اختالفات  و  مشکالت   ادامه  در  ،یجهان  تجارت   سازمان  کل  ریدب  آزودو  روبرتو

 65 ................................................................................................................................................... کرد 

 65 ......................................................... است؟  راه در ی رانی ا نوع از  اکتبر   زیسورپرا ایآ   / دنیبا  با رقابت  نگ یر  در ترامپ 

 66 .......................................................................................................................................... اخبار  ریسا

  ی ادداشتی  شی پ  روز   چند  ی رانی ا  طرف :  فیی ک  در   ران یا  ر یسف  ،یمراد   / مذاکرات   یبعد  دور  ی برا  نی اوکرا  به   ران یا  ی شنهادیپ  خ یتار

  کرده   شنهادیپ  مذاکرات   یبعد  دور   ی برا  را(  ماه  مهر   30  تا  27)   اکتبر  21  تا  1۸  ی روزها  و   کرده  میتسل  تهران   در  نی اوکرا  سفارت   به  را

  مورد   را  ی کارشناس  جلسات   جی نتا  کشور  دو   خارجه  یوزرا  معاونان  بعد  روز  دو   و  است   هاته یکم  یکارشناس  جلسات   اول  روز   دو  / است

  بعدا   که  ییهامصاحبه   و   مذاکرات   در   ما/ میهست  ی شنهادیپ  زمان  درخصوص   ی نیاوکرا  طرف   پاسخ  منتظر   / داد  خواهند  قرار   بحث

  عضو   آنها  در  که  ییهاونیکنوانس   در  رانیا  تعهدات   و  یالمللنی ب  قواعد  براساس  غرامت  پرداخت  آماده  که  میکرد  اعالم  شده  انجام

 66 .............................. رفت یپذ می نخواه غرامت پرداخت  یبرا را  یفرمول  هر ما که  است یمعن  ن یا به  نکته نی ا / میهست است

  ک ی   عنوان  به  را  امسال  واقعاً  که  عاشورا  یدهه   در  رفتارشان  حسن  خاطر  به  کنمی م  تشکر  رانیا  زی عز  ملت  از:  فرمودند  انقالب   رهبر

 67.............................................................................................................. کرد ماندگار  کشور خ یتار در دهیپد

  از   کیچیه  که  افراد  نیا  / داد  خبر  معصومه  حضرت   حرم  به  ینیحس   عزاداران  یبرخ  یرقانونیغ  ورود   از  یاسالم  یجمهور  روزنامه

 67........ شدند   عزاداران ریسا رت یح موجب بودند،   نکرده تیرعا   را  یاجتماع فاصله و  ماسک ازجمله یبهداشت یهادستورالعمل 

 67.......................... ردیپذی نم یخارج زائر کرده  اعالم  عراق: کشور وزارت /  امسال نیاربع یی مایراهپ  مراسم  از اخبار  نیآخر

  تذهبون؟   نی فا  د؛ یکرد  ج یترو  قرآن  نص   ه یعل  ، یحیصر  خالف «:  ریش   مضرات »  درباره   قرآن   شبکه   کارشناس  ی ادعا  به  جهانپور   واکنش 

  کارشناس   هم  لُپ  لُپ   از  اگر   / ختیر  نخواهد  هم   به   زمان   و  نیزم   دیکن  باور   اورد،ین  طب  کارشناس  و   کند  لطف   قرآن   شبکه   اگر  / 

 67................................................................. !ادینم رونیب  یاپیپ غصه  و قصه و گاف   همه ن یا م، یکن دعوت  و استخراج 
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 یادآوری می گردد 
 

ی با تکیه رب مطالب مهمتر تلخیص،  اخبار، گزارشها، تحلیلها و دیگر اطالعات موجود رد این بولتن از رساهن اهی مختلف گردآوری، بعضا جهت بهینه سازی زمان مطالعه جنابعال   
دی که صراحتا انم مدرییت مطالعات اقتصادی هب عنوان منبع خبر ذکر  و گاه با عناوینی زندیکتر هب دغدهغ اهی حرفه ای و اقتصادی مخاطبین اراهئ گردیده است. همچنین، بجز موار

حقیقی و حقوقی مذکور رد محتوا، و یا اظهارات    گردیده، رد ساری موارد، ردج مطالب مطلقا هب معنای همسویی محتوا با نظر این مدرییت یا اتئید کل یا بخشهایی از آن، و یا اتئید اشخاص 

اهن ای مرتبط  رد استفاده رد خبر نبوده بلکه این خبرانمه صراف جهت اطالع از آخرین تحوالت اقتصادی رد کشور و محیط پیرامون و مورث رب آن و فضای رسایشان و یا اتئید منابع مو 
العات تکمیلی مخاطبین محترم رد  با آن، عندالزوم جهت اتمل و ربرسی بیشتر و  رد صورت نیاز اتخاذ واکنش مناسب رد قبال آنها رد حوزه کسب و کار می باشد. از اط 

 خصوص مطالب مندرج رد این خبرانمه، باامتنان فراوان استقبال می گردد. 
 

 
 

 
 

 

مطالعات اقتصادی   واحد    
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 بازارهای ایران و جهان در یک نگاه 
 ( 11/06/1399شاخصهای اصلی در بورس های مهم جهان )آمارهای بازارهای جهانی در روز سه شنبه 

 شاخص های عمده در تاالرهای اصلی بورس جهان 

 درصد تغییرات  مطلق تغییرات  آخرین مقدار  شاخص 

DOW JONES0.78- 223.82- 28,430.05 آمریکا% 
S&P 5000.22- 7.70- 3,500.31 آمریکا% 

NASDAQ   0.68+ 79.82+ 11,775.46 آمریکا% 
FTSE100 0.61- 36.42- 5,963.57 انگلیس% 
CAC40 1.11- 55.72- 4,947.22 فرانسه% 
DAX  0.67- 87.82- 12,945.38 آلمان% 

NIKKEI 225 0.14- 33.51- 23,106.25 ژاپن% 
HANG SENG   هنگ

 کنگ 

25,185.17 +8.12 +0.03% 
SSE  0.03- 1.12- 3,342.76 چین% 

 بهای هر بشکه نفت و هر اونس طال )دالر( 

 %0.95+ 0.43+ 45.71 )دالر/بشکه( نفت برنت 

 %0.76+ 15.00+ 1,993.60 طال)دالر/اونس( 
 

 

 نمودار یکماهه قیمت جهانی هر بشکه نفت برنت 

 
 نمودار یکماهه قیمت جهانی هر اونس طال

 
  

 (11/06/1399 شنبه قیمت جهانی فلزات )سه

 قیمت قبلی )دالر(  قیمت )دالر(  شاخص 

 961.55 961.55 پالتین

 28.87 28.87 نقره

 2316.20 2316.20 پاالدیوم 

 1788.23 1788.3 آلومینیوم 

 300.00 325.00 فوالد 
 

 قیمت قبلی )دالر(  قیمت )دالر(  شاخص 

 6824.03 6826.66 مس

 15699.06 15709.88 نیکل 

 18229.9 18232.59 قلع

 1988.99 1990.4 سرب

 2556.1 2559.23 روی
 

 ( ( 11/06/1399 شنبه سه سهام تهران در یک نگاه )آمارهای زمان بسته شدن بازار بورس در پایان روز کاری بازار

 درصد تغییرات  مطلق تغییرات  آخرین مقدار  شاخص

 2.51 43294.20 1,684,741.42 شاخص کل 

 2.60 39555.73 1482943.7 شاخص صنعت 
 2.64 1799.26 66272.3 شرکت فعالتر 50شاخص

 2.12 49844.21 2,298,970.98 شاخص آزاد شناور
 %1.81 1611.46 87639.9 شرکت بزرگ 30شاخص 

 2.22 28197.01 1,239,483.27 شاخص بازار اول

  2.92 101590.45 3,374,201.76 شاخص بازار دوم 

 نمودار یکماهه شاخص کل بورس تهران 

 
 ( 11/06/1399 شنبه  قیمت آلومینیوم در بازار ایران و جهان )سه

 قیمت قبلی قیمت شاخص 

 474000 471000 ایرالکو 6063بیلت  

 --- ---- دوبال 6063بیلت 

 423000 443000 شمش المهدی

 423000 443000 شمش هرمزال

 440000 448000 شمش ایرالکو
 

 قیمت قبلی )دالر(  قیمت )دالر(  شاخص 

 --- --- A5:99.5 شمش تالکو 

 --- --- A7:99.7 شمش تالکو 

 --- 395151 تهران بورس  

 2147.39 213۸.13 $ / بورس شانگهای 

 LME / $ 17۸۸.3 1788.23 بورس لندن 
 

 

  

http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=15131J&i=43754960038275285
http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=15131J&i=46342955726788357
http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=15131J&i=49579049405614711
http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=15131J&i=10523825119011581
http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=15131J&i=62752761908615603
http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=15131J&i=71704845530629737
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 ( 11/06/1399 شنبه سه قیمت سهام مپنا و روند آن در یک نگاه )آمارهای زمان بسته شدن بازار بورس در پایان روز کاری

 

 ( 11/06/1399 شنبه سه یک نگاه )آمارهای زمان بسته شدن بازار بورس در پایان روز کاریقیمت سهام  تولید برق عسلویه مپنا و روند آن در 

 

 ( 11/06/1399 شنبه آخرین وضعیت قیمت و معامالت برق در بورس انرژی تهران )در پایان روز کاری سه
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 ( 11/06/1399 شنبه  سه آمار زمان بسته شدن بازار در پایان روز کارینرخ انواع طال و ارز در سیستم بانکی و بازار تهران )آمار سیستم بانکی و نیز 

 ارز 
نرخ فروش ارز در بانک  

 مرکزی )ریال( 

نرخ فروش ارز در بازار  

 )ریال(آزاد

 228980 42000 دالر آمريکا 

 325400 5501۸ پوند انگليس 

 268370 4607۸ فرانک سويس 

 28080 47۸2 کرون سوئد 

 3650 567 روپيه هند

 65690 11437 درهم امارات متحده عربی 

 225230 39646 ين ژاپن 

 32980 5691 لير ترکيه 

 3300 564 روبل روسيه 

 66360 11539 لاير قطر 

 35510 6077 یوان چين 

 200 35411 وون کره  

 270970 49576 یورو 
 

 انواع طال و سکه 

 نرخ فروش در بازار

 )تومان(  

 11000000 آزادی طرح جدید تمام سکه بهار 

 5580000 نیم سکه بهار آزادی 

 3170000 ربع سکه بهار آزادی 

 1750000 سکه یک گرمی

 1,054,800 عیار 17گرم طالی 

 1,115,200 عیار 1۸گرم طالی 

 1,368,600 عیار  22گرم طالی 

 1,486,900 عیار  24گرم طالی 
 

 ( 1399/ 11/06 شنبه سه  نرخ برابری انواع ارزها در سیستم بانکی )آمار سیستم بانکی در پایان روز کاری 

 درهم امارات  فرانک پوند دالر یورو نوع ارز امارات  درهم فرانک  پوند  دالر یورو  نوع ارز

 2.35 0.61 0.52 0.64 0.54 انگلیس  پوند 3.67 0.95 0.۸1 1 0.۸5 امریکا  دالر

 4.56 1.18 1 1.24 1.05 کویت دینار 4.34 1.13 0.95 1.1۸ 1 یورو 

 9.81 2.55 2.15 2.67 2.26 سوئد  کرون 1 0.26 0.22 0.27 0.23 امارات  درهم

 0.36 0.09 0.08 0.1 0.08 نروژ کرون 2.4 0.62 0.53 0.65 0.55 کانادا  دالر

 0.41 0.11 0.09 0.11 0.09 دانمارک  کرون 2.59 0.67 0.57 0.7 0.6 ژاپن ین یکصد

 0.51 0.13 0.11 0.14 0.12 عمان  ریال 0.۸5 0.22 0.19 0.23 0.2 چین  یوان

 5.87 1.52 1.29 1.6 1.35 کنگ  هنگ دالر 3.۸5 1 0.۸4 1.05 0.۸9 سعودي  عربستان ریال

 0.47 0.12 0.1 0.13 0.11 روسیه  روبل 0.۸2 0.21 0.1۸ 0.22 0.19 سوئیس  فرانک

 0.05 0.01 0.01 0.01 0.01 ترکیه  لیر 7.95 2.06 1.74 2.16 1.۸3 هند  روپیه

 0.49 0.13 0.11 0.13 0.11 جنوبی  کره وون هزار 3.67 0.95 0.۸1 1 0.۸5 قطر ریال

 3.06 0.8 0.67 0.83 0.71 انگلیس  پوند 4.34 1.13 0.95 1.1۸ 1 بحرین  دینار

 اسناد خزانه اسالمی 

 ( 11/06/1399  شنبه سه ()در پایان روز کاری703خزانه اسالمی )اخزا  اسناد  

 
 ( 11/06/1399  شنبه سه ()در پایان روز کاری704اسناد خزانه اسالمی )اخزا  
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 ( 11/06/1399  شنبه سه ()در پایان روز کاری706اسناد خزانه اسالمی )اخزا  

 
 ( 11/06/1399  شنبه سه روز کاری()در پایان  709اسناد خزانه اسالمی )اخزا  
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درصد بازدهی بعد از طال  1.9ها بوده و با  ترین داراییهفته گذشته یکی از پربازده  2بازار ارز در  /بانک مرکزی تنها بازیگر عمده بازار ارز

رسد احتمال افزایش  هزار تومان بازگشته و به نظر می  23است. نرخ دالر، بار دیگر به کانال  در رتبه دومین بازار پر بازده کشور قرار گرفته  

کند مکانیسم ماشه را به  از آنجایی که دونالد ترامپ تالش می/تاثیر شرایط جهانی وجود داردنرخ این ارز عمده در روزهای آینده و تحت

جانی بازار ارز را فراگرفته و بسیاری از ناظران را از بروز چنین اتفاق ناخوشایندی  راه بیندازد، همزمان در تهران نیز جوی روانی و هی 

رفت نرخ دالر با کاهش  نگران کرده است. البته با توجه به شکست دیپلماتیک هفته گذشته دولت ایاالت متحده در شورای امنیت، انتظار می

گیران در بازار ارز تهران نیز فرصت  ارز ایران حاصل نشده است. در این بین نوسانای در بازار مواجه شود، اما تا به این لحظه چنین نتیجه

همراه   افزایش  با  را  ارز  شاخص  ماشه،  مکانیسم  احتمالی  فعالسازی  پیرامون  اخبار  آتش  در  دمیدن  با  دارند  سعی  و  شمرده  غنیمت  را 

رکزی تنها بازیگر عمده بازار ارز بوده و نوساناتی که اخیرا شاهدش  بانک م   م، معتقدمچندان با این تحلیل موافق نیست  :آلبرت بغزیان/کنند 

جایی سرمایه از بازار سهام به سمت بازار ارز نیز چندان  ایم هم چندان زیاد نیست و اهمیت چندانی ندارد.  نسبت به اثرگذاری جابهبوده

ها در بازارهای موازی تنها و تنها از بین رفتن  جایییجه این جابهاین امر چندان تغییری در بازار ارز ایجاد نخواهد کرد. نتم  خوشبین نیست 

ای از مردم عادی خواهد بود که در مقابل سود زیادی را ازآن برخی افراد کرده است. این نحوه عملکرد بازار را ناعادالنه و  سرمایه عده

از انصاف است از مردم که آشنایی چندان به باززندگی.  به دور  این بین دچار بحرانهای بسیاری  ندارند در  های بسیار جدی  ار بورس 

 خواهد شد 
شرایط را  واردان بازار سرمایه بیشتر شده است. شما این  گذاران از این بازار، جذابیت داد و ستد ارز براي تازهرسد با افت بورس و خروج سرمایهبه نظر می

دهد که شما منابع را به  گذاري زمانی رخ میگذاري را به بازار ارز نسبت ندهیم، چراکه سرمایهیهنخست آنکه بهتر است اصطالح سرماکنید؟ چگونه ارزیابی می

دلیل استفاده از قدرت خرید پول و حفظ ارزش آن است و نه با  شود، بهگذاري که در بورس انجام میبرید، ولی در ایران سرمایهسمت ایجاد ظرفیت تولید می

یابد. فرض کنید در امریکا فردي وارد بازار ارز  . مورد دیگر هم این است که پول ملی ما ریال است و دائم قدرت خرید ما کاهش میانگیزه ایجاد ظرفیت تولید

تواند به سود برسد در حالی که در داخل کشور هم ارزش پول و قدرت  شود و در پی تحصیل سود باشد، او از اختالف نرخ دالر در کشورهاي دیگر است که می

دهید. افراد براي  دلیل احتمال تشدید تورم قدرت خرید خود را از دست میخریدش حفظ شده است. اما در ایران موضوع جور دیگري است، چراکه شما به

حاال هم در  کنند آن را به مسکن، خودرو و... تبدیل کنند تا حداقل ارزش پول خود را حفظ کرده باشند. جلوگیري از کاهش ارزش نقدینگی خود سعی می

ها موجب نوسان در بازار ارز  جاییاز دیدگاه شما ممکن است این جابهاند.ها جذب بازار بورس شدهیهدلیل رشد باالي بازار سهام، این سرما هاي اخیر بهماه

گردد  چیز به اراده بانک مرکزي برمی کس و هیچ نهادي نیست، به جز بانک مرکزي! همه شود، هیچمن معتقدم عاملی که موجب تغییرات در نرخ ارز میشود؟

اند، در حالی که افراد  ها زدهاي براي حفظ نرخ ارز دارد یا خیر. توجه داشته باشید که در مقاطع خاصی از زمان دست به تغییرات در نرخکه آیا عالقه و انگیزه

 ارند. چند صراف که توان تغییر دادن نرخ ارز در این مقیاس را ندارند. و اشخاص حقیقی در خیابان فردوسی و جمهوري به هیچ عنوان توان چنین کاري را ند 

وارد به بورس به سمت بازار  هاي تازهجایی سرمایهگذار این حوزه است و ابزار این کار را هم دارد. حاال جابهبه اعتقاد من تنها بانک مرکزي است که سیاست

ها را  سد چرا بانک مرکزي تابلوي اعالم نرخهزار تومان می18هزار تومان به 13واهد داشت. مثال اگر ارز از ها نخ ارز، طال و... چندان تاثیر خاصی روي قیمت

هاي  خیاباند؟ اگر این مسئله را چند صراف درکنها را چه کسی تعیین میها مشخص شود؟ این نرخنرخ  11مانند تا ساعت دهد؟ چرا همه منتظر میتغییر می

گذاران ما در بانک مرکزي تابع چند صراف هستند؟ بسیار  که باید خیلی افسوس بخوریم به حال خودمان! یعنی باید باور کنیم که سیاستتهران تعیین کنند 

ه بگوییم  ها بر بازار ارز قابل مقایسه نیست. مثل این است کبعید است چراکه بیشترین منابع ارزي در اختیار بانک مرکزي است و اصال با این میزان اثرگذاري

دلیل نوسانات اخیر   با توجه به شرایطی که مطرح کردید، به نظر شماهاي ما چه کاره هستند؟ر بانککنند، اگر چنین است دیگ نرخ بهره را چند نفر معین می

ان تغییر در نرخ دالر و یورو داشته و  توم 700تا  600ایم، چندان زیاد و اثرگذار نیست، در نهایت این میزان نوسانی که در روزهاي اخیر داشتهچه بوده است؟

تواند نرخ کاالها  توان گفت که با نوسان بسیار باالیی مواجه هستیم که میهزار تومان برسد می27نوسان چندان شدیدي را شاهد نبودیم. اگر نرخ دالر مثال به 

شود که آیا وضعیت بازار سهام ممکن  نخواهد بود. حال این سوال مطرح می ها اتفاق چندان خاصی در راه را هم تغییر دهد، اما با این میزان تغییرات در نرخ

ن بازارها در رونق  است بر بازار ارز تاثیر بگذارد؟ از یک جهت بله امکان دارد، چراکه در ایران بازارهاي موازي مکمل یکدیگر هستند و زمانی که یکی از ای 

کنند. حاال ممکن است که بخشی از این  اهی هم همراه یکدیگر هستند و هر دو شرایط مشابهی را تجربه میبرد. البته گاست، بازار دیگر در رکورد به سر می

بورس ما بعد از چندي، هفته قبل سیر نزولی در پیش  یر چندانی بر بازار سهام بگذارد.تواند تاثها هم باشد، اما این امر نمیدلیل بحث تحریمنوسانات اخیر به

هایی پیرامون عرضه صندوق دارا دوم بین وزارت نفت و وزارت اقتصاد پیش آمد و در پی آن هم بازار سرمایه روند نزولی را  ت که جنجالگرفت. خاطرتان هس

س  بازار بوردر پیش گرفت، البته مسئله گشایش اقتصادي هم نتوانست انتظارات مردم را از این طرح برآورده کند و این مورد هم موجب بروز هیجانات در  
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اي  اصالح بازار همیشه وجود داشته و دلیلش این است که عدهدار خواهد بود؟ اصالح بورس ادامهکنید روند آیا فکر میاش را همگی دیدیم.ن شد که نتیجهتهرا

یکدیگر سیگنال هم بدهند    کنند و ممکن است گاهی بههاي بزرگ مشخص میدهند از بازار خارج شوند. البته زمان این اصالحات را بیشتر حقوقیترجیح می

دنبال سود  اي خریدار و بهگردد چراکه عدهگویم که مافیا در بازار سرمایه ما وجود دارد، اما همیشه بعد از مدتی برمیتا اصالح بورس رخ دهد. البته من نمی

نم سازمان بورس در جریان نباشد حتی ترکیب معامالت  دا اند، صف خرید نیز ایجاد کنند. بعید میهستند، چه بسا سهامدارانی که در صف فروش ایستاده

ولی در نهایت مردم عادي و نابلدي که بر اثر هیجانات وارد  ر بورس چه خط و خطوطی وجود دارد.دهنده این مسئله باشد که د سادگی نشانتواند بهروزانه می

 کنند، در حالی که قربانیان اصلی این اتفاقات همین مردم عادي هستند.وه میشوند، مقصر جلدلیل احساس خطر از این حوزه خارج میاند و بهبازار شده

یک از برندگان این شرایط به عدالت و انصاف توجهی  توان گفت هیچبرند توجهی به ضررکنندگان ندارند، به بیان دیگر، میافرادي که از این نوسانات سود می

واردان از ترس ضرر بیشتر بازار بورس را ترک خواهند کرد و چه بسا تاکنون ترک  همانطور که گفته شد برخی از تازهرند و فقط به فکر سود خود هستند.ندا 

 اند، از دید شما ممکن است بازارهاي موازي مانند ارز، مسکن یا طال مقصد بعدي این دسته از افراد باشد؟ کرده

حتی عوض کنند، چه برسد به اینکه مسکن جدیدي را تهیه کنند، اما طبیعتا با این مقدار از سرمایه  توانند مسکنی را هاي اندک نمیمسلما با این سرمایه

قدم بازیگر  توانم بپذیرم که این دسته از مردم عامل افزایش نرخ ارز خواهند بود، بلکه معتمردم خواهند توانست وارد بازار ارز شوند ولی من به هیچ وجه نمی

 عنی شما معتقدید تعادل در اختیار بازار نیست و همه چیز در دست بانک مرکزي است؟ یاصلی بانک مرکزي است.

توان نقش بانک مرکزي را در این زمینه  بله از نظر من بانک مرکزي بیشترین سهم را در این نوسانات دارد، هر قدر هم این امر را انکار کند، ولی باز هم نمی

ها را کاهش دهیم یا ثبات ایجاد کنیم، خب این مسلم است که نرخ  توانیم نرخکنند که ما اگر بخواهیم میتراف مینادیده گرفت. جالب اینجاست که گاهی اع

کند. متاسفانه بانک مرکزي  درآمد است اما براي ثروتمندان بسیار شرایط مناسبی را جهت تحصیل سود فراهم میزا بوده و به ضرر قشر کمارز باال همیشه تورم

 خوابند.ها راحت میرسد مسئوالنش هم شبساس مسئولیتی در این زمینه ندارد و به نظر میهم هیچ اح

 کنید انگیزه بانک مرکزي چیست؟ با این اوصاف، فکر می

ینجاست  هاي متفاوتی موجب اخذ تصمیمات مختلف شده است. گاهی تامین کسري بودجه دلیل این نحو عملکرد بوده، اما جالب ادر مقاطع مختلف انگیزه

دانم و باید نسبت به چنین مسائلی  شود را نمیشود. اینکه چرا چنین تصمیماتی گرفته میکه دولت طی چنین اقداماتی ضرر بسیار بیشتري را متحمل می

شود که  نیم. گفته میتوانیم بازخواست کپاسخگو باشند. بانک مرکزي متولی افزایش تورم و همچنین کاهش ارزش پول ملی است و ما نهاد دیگري را نمی

 اند؟ بخش نبودههاي زیادي شده است ولی باید پرسید که چرا نتیجهتالش

بار ایاالت متحده امریکا در شوراي امنیت بسیار مهجور  هفته گذشته دولت ایران عمال به یک پیروزي دیپلماتیک در عرصه جهانی دست یافت و براي نخستین

کنید  ت روانی بسیار مثبتی بر اقتصاد ایران بگذارد، ولی ما نتیجه مثبتی از این اتفاق در بازارهاي داخلی ندیدیم. آیا فکر میتوانست تاثیرا بود و این اتفاق می

 انتخابات امریکا یا فعال شدن احتمالی مکانیسم ماشه، ممکن است تاثیري بر اقتصاد کشور داشته باشد؟ 

قاسم ترور شد یا  دهد. براي مثال زمانی که حاجود، به سرعت خودش را در بازارهاي ایران نشان میش فارس شلیک میببینید زمانی که یک تیر در خلیج

دهد بانک مرکزي این مسئله را مدیریت کرده است و گرنه باید  ماجراي هواپیما رخ داد، برخالف انتظار ما شاهد نزولی شدن نرخ ارز بودیم و این نشان می

 دیم. بوشاهد افت ارزش پول ملی می

اي  کند، حاال چرا پلهرسید، اما اکنون بانک مرکزي این مسئله را مدیریت میهزار تومان هم می 25داد باید نرخ دالر به اگر دو سال قبل این اتفاقات رخ می

ان رسید، گفته شد که صادرکنندگان  هزار توم26دهد جاي سوال است و مسئوالن امر باید پاسخگوي آن باشند. مثال زمانی که دالر به این کار را انجام می

تواند بپذیرد  ها شده است، ولی کدام عقل سلیمی میکنند و این امر موجب افزایش قیمتشان ارز را از بازارهاي داخلی تهیه میبراي برآورده کردن تعهدات

گردد. این تناقضات باید  ش این است که ارز به کشور باز نمیاهزار تومان پس بدهد؟ نتیجه23هزار تومان بخرد و به دولت با 26اي ارز را که صادرکننده

 توضیح داده شده و این مسائل باید براي مردم روشن شوند.
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  مشکالت   وجود  با   زیرا  برود،   ارز  شدن  نرخی تک  سمت   به   آخر  سال  در   نباید   نیست/ دولت  ارز   کردن   نرخیتک  مستخدمین حسینی : موقع

  جدیدی   شوک  ارز  شدن  نرخی  تک   غیرنفتی  صادرات  از  حاصل  و  نفتی  درآمدهای  کاهش  ها،تحریم  دلیل به  ارز  عرضه  و  تامین  در  شده  ایجاد

 شوند می افزایشی نیز هاقیمت آن پی در و بود  خواهد  اقتصاد برای
  و   شود می  ایجاد  ارز  شدن   نرخی تک  مقدمه  تومانی،   4200  ارز   حذف  با که  کرد   اعالم  ارز  شدن   نرخی تک  درباره  وگویی گفت  در   مرکزي   بانک  کل   رییس  تازگی  به 

  4200  ارز:  داد  توضیح   ایسنا   به  _  اقتصادي  تحلیلگر  _  حسینی  مستخدمین   حیدر   راستا،   این  در.  است  بازار   و  نیمایی  ارز  نرخ  کردن   نزدیک  بانک  این   سیاست 

  تا  شد  موجب  همچنین،.  کرد  تزریق  کشور  اقتصاد  به  رانت   و  زد  کشور  ارزي  منابع   به  را  خالصی  تیر  و  گرفت  شکل  اشتباه  ارزي  هايسیاست  جهت  در   تومانی

  کلیدي   وظیفه   دو   ها دولت:  گفت  نشد،  مدیریت  وقت هیچ  ارزان   ارز  اینکه   بیان   با  وي.  بگیرد  قرار   وضعیت   بدترین  در  هم  مردم   معیشت   و  برسد   باالیی   نقطه   به   تورم

  براي   کشور   اقتصاد   در   نرخی   چند  ارز.  اندنشده  عمل   اقتصادي  عقالنیت  و  کارشناسی  برمبناي  وظیفه  دو   این  که  دارند   برعهده   را   نظارت   و  گذاري سیاست  چون 

  سر  بر  را  ارزان  ارزهاي  است  نتوانسته   دیگري   طرح  کوپنی،  توزیع  سیستم  از  غیر     که   داده   نشان  تجربه   بلکه   بود  شده  رانت   گیريشکل  موجب  که   نبود  باراولین

  وضعیت   نفت  حداقلی  فروش  ها،تحریم  دلیل  به  ارز  تامین  که  شرایطی  در  اکنون:  کرد  اظهار  نیز   ارز  شدن  نرخیتک  درباره  حسینی  مستخدمین.  بیاورد  مردم   سفره
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  طبیعی  اند؛گرفته قرار  خود وضعیت  حداکثرین و ترینحداقل در نیز تقاضا و آن  تامین نظر   از ارز  عرضه  و است شده مواجه مشکل با غیرنفتی صادرات  نامناسب

.  بود  خواهد کشور اقتصاد براي جدیدي  شوک که  شودمی تورم و هاقیمت شدید افزایش موجب شدن نرخی تک اکنون بنابراین، باشد افزایشی ارز نرخ  که است

  4200 ارز که  اکنون . بگیرد  برعهده  را جامعه درآمدي پایین هايدهک براي خصوص  به اساسی  کاالهاي  تامین دولت  است   بهتر:  افزود اقتصادي  کارشناس  این 

  پایین  دهک   پنج  براي   اساسی   کاالهاي  تامین   کنار   در   باید   و   نیست  ارز   شدن   نرخی   تک   به   نیازي   دولت   آخر  سال  در   است،   کرده   تقویت   اقتصاد   را   رانت   تومانی 

 . شود انجام نیز اقتصادي  ساختار  اصالح  جامعه، درآمدي
-C8AE%DB%8%D1%B8%D9%86%%D-9AA%DA%A8%%D-9B8%D9%82%D9%88%D9%85%%D-170560/36-9%86D7%A8%D1%B8%C%D8DB%7%A8%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%spaper.ir/%Dhttp://www.taadolnew

AA8%D3%B8%C%D8DB%9%86%%D-2B8%D1%B8%D7%A8%%D-9%86AF%D8%D1%B8%D9%A%AD% 
 ست ا ارزی نوسانات رسیدن حداقل   به باعث   خزانه  به صادرات زا حاصل  ارزهای بازگشت:  مجلس اقتصادی کمیسیون  عضوعلیپور 
: افزود است،  گرفته  شکل خزانه به صادرات از حاصل  ارز  بازگرداندن براي مرکزي بانک  ویژه به  دولت در خوبی و جدي  عزم خوشبختانه  اینکه  به  اشاره  با علیپور

  بر   تاکید  با  وي.است  گرفته  شکل  دوباره  ارز  بازار  ساماندهی  براي  امیدواري  رواین  از  شده،  گرفته  نظر  در  حوزه  این  در  متخلفان   براي  مناسبی  قهري  برخوردهاي

  کاالهایی  ورود  عدم:  کرد  تصریح   دهد،نمی  عرضه  نسبت  به  تقاضا  بودن  بیشتر  علت  به  را  ها نرخ  کاهش  اجازه  کشور  به  صادرات   از  حاصل  ارز  بازگشت  عدم   اینکه

 . است کرده مواجه قیمتی  تنش با را بازار  که است دیگري  موضوع نشده   عرضه بازار  به اما   شده،  خریداري دولتی ارز   با  که
-9%86D7%A8%D3%B8%D9%88%D9%86%%D-4B8%D9%87%D7%A8%D9%%DA%A-170563/43-9%87D9%85%C%D8DB%8%A8%%D-9DA%A9%86%D7%A8%D8%A8%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%http://www.taadolnewspaper.ir/%D

C8%DB%AA8%D7%A8%D1%B8%D%AF8%D7%A8%D5%B8%D%-C8%DB7%A8%D9%87%D2%B8%D1%B8%D7%A8%D%-AA8%D4%B8%D%AF%DA2%B8%D7%A8%D8%A8%D%-7A8%D8%A8%D% 

  «دهم  و  نهم»  دولتهای  ارزی  : درآمد«دوازدهم   و  یازدهم»  و  «دهم  و  نهم»  دولتهای  ارزی  درآمدهای  :اقتصادی   کارشناس  سلطانی  احسان

  است/ حدود  اسالمی  انقالب  از  پس   دولتهای  همه  از  بیش   دالر  میلیارد  700  با  «دوازدهم  و  یازدهم»  دولتهای  آن  از  پس  و  دالر  میلیارد  ۸20  با

  یازدهم» دولتهای  ارزی درآمد  دالر  میلیارد  100 این احتساب با /شد وصول یازدهم دولت در دهم دولت  نفتی مطالبات از دالر میلیارد 100

  قدرت   «دوازدهم  و  یازدهم»  دولتهای  در  انرژی  غیر   کاالهای  آن  تبع  به  و  نفت  قیمت  سقوط  به  بود/ نظر   خواهد  دالر  میلیارد  ۸00  «دوازدهم  و

  ارزی  درآمد  بگیریم  نظر   در  را  دالر  خرید  قدرت  که  صورتی   در  است/   دهم  و  نهم  دولتهای  از  بیش  درصد   10  دولتها  این  در  دالر  خرید

  این   «همتی  عبدالناصر  و   جهانگیری   اسحاق   روحانی،  حسن»  از   کلیدی  سوال  باشد/ دو   می   دالر   میلیارد  900  «دوازدهم  و   یازدهم»  دولتهای

  سقوط  هفتم  یک  به  باید  ملی  پول  ارزش  چرا  ارزی  هنگفت  درآمد  این  با    -2است؟  شده  اموری  چه  صرف  کشور  ارزی  درآمد  -1  :که  است

 کند؟  پیدا
 ..... 

کشور   وزیر  فضلی  اعداد  درخصوص  رحمانی  برگشتی:  ارزهای  رسانهموضوع  در  امروز  مختلفی  جلسه  در  که  شده  باره طرح  این  در  ها 

مقرر شد سه و نیم میلیون  /تواند مبنایی برای قضاوت قرار گیرد های مختلف توضیحاتی را دادند و مشخص شد که این اعداد نمیدستگاه

های  شده که وزارت بهداشت باید مراقبت  گذاری تومان قیمت  1300ها تحویل داده شودحداکثر قیمت هر عدد ماسک،  ماسک به داروخانه

 الزم را در این زمینه انجام دهد 

 ... 
-AD8%C%D8DB%6%B8%D9%88%AA%D8%%D-69417/34-2B8%D9%88%C%D8DB%9%86%%D-9%84DA%AF%D9%88%%DA%AF%D-4B8%AE%D8%D8%A8%https://www.mosalasonline.com/%D

-C8DB%7%A8%D9%87%D2%B8%D1%B8%D7%A8%%D-9%87D1%B8%D7%A8%D8%A8%D1%B8%F%DA8%D%-C8%DB9%84%D6%B8%D9%81%D%-C8%DB9%86%D7%A8%D9%85%D%AD8%D1%B8%D%

1B8%D9%88%D4%B8%D9%A%DA%-9%87D8%A8%D%-C8%DB%AA8%D4%B8%D%AF%DA1%B8%D8%A8%D% 

 ...... 

  ایستاد/   واحدی  هزار  6۸4  و  میلیون  یک  ارتفاع  در  واحدی  هزار  43 ریزش  با  امروز   بورس  کل  شاخص/ یافت   پایان  قرمزپوش امروز  بورس

  بیش   جاری  روز  در  بازار   این  معامالت  ارزش  رسید/   واحد  991  و   هزار  455  به   واحدی  6500  افت   با   و  شد  قرمزپوش   نیز   وزن  هم   کل  شاخص

  هزار 3  بازار  این  در  معامالت  ارزش  و  شد  ثبت  واحد  77۸  و  هزار  17  واحدی  370  افت  با  نیز   فرابورس  بود/ در  تومان  میلیارد  هزار  10   از

  ارزش   طرفی  از   /داشتند   شاخص  قرمزپوشی   بر  را  تاثیر  بیشترین   شپنا   و   اخابر  کگل،   شتران،  شستا،  فارس،  نمادهای   بود/   تومان  میلیارد

  بر  نیز   مثبتی  تاثیر   اما  نبودند  فروش  صف  که  آن  رغمعلی  ساز  شاخص  هایسهم  /شد  مواجه  محسوسی  افت   با  گذشته  روز  به  نسبت  معامالت

  چهره   فردا  یا  کرد  خواهد  پیدا  ادامه   نزولی  روند  این  فردا  دید  باید  /کنند  عوض  را  سرمایه  بازار  نزولی  روند  نتوانستند  و  نگذاشتند  شاخص

 شد خواهد رنگ   سبز  دوباره بازار
 ... 

-358960/67-7A8%D9%87%%D-9%87D9%86%D7%A8%D3%B8%D1%B8%%D-1B8%AF%D8%%D-AF8%D7%A8%D5%B8%AA%D8%D9%82%D7%A8%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%https://www.eghtesadnews.com/%D
-AA8%D9%81%D7%A8%C%D8%DB%-9%86D7%A8%C%D8DB%7%A8%BE%D9%%D-4B8%D9%88%BE%D9%D2%B8%D9%85%D1%B8%D9%82%D%-2B8%D9%88%D1%B8%D9%85%D7%A8%D%-3B8%D1%B8%D9%88%D8%A8%D%

5B8%D%AE8%D7%A8%D4%B8%D%-C8%DB%AF8%D%AD8%D7%A8%D9%88%D%-1B8%D7%A8%D2%B%8D9%87%D%-4B8%D2%B8%D%C8%DB1%B8%D% 

 بازار سهام وسایر بورس ها 

http://www.taadolnewspaper.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-36/170560-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%AA%DA%A9-%D9%86%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://www.taadolnewspaper.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-36/170560-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%AA%DA%A9-%D9%86%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://www.taadolnewspaper.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-43/170563-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C
http://www.taadolnewspaper.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-43/170563-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://www.mosalasonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-34/69417-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.mosalasonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-34/69417-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.mosalasonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-34/69417-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/358960-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/358960-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/358960-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5
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 کرد   تکذیب  را درصد 10 به درصد  5 از بازار نوسان دامنه افزایش شایعه بورس  عالی  شورای عضواسالمی 
  بورس،  عالی  شوراي  بعدازظهر   شنبه  سه   روز   جلسات:  گفت  شد،  خواهد  برگزار   بورس   عالی  شوراي  جلسه   ظهر  از  بعد   امروز  اینکه  به  اشاره  با  بیدگلی  اسالمی   سعید

  دامنه   تغییر  و   بازار  وضعیت   درباره  امروز جلسه در  دارد   احتمال   اینکه   خصوص  در  وي.شود  می   برگزار  یکبار  هفته  دو  هر که   است  روتین   هاي   نشست  سلسله   یک 

  شوراي  سخنگوي  که  بورس سازمان رییس  اما  نشده  طرح   موضوعی  چنین  هستم  شما  با  صحبت  حال در  من  که  لحظه  این   تا:  گفت  شود، مطرح  موضوعی  نوسان

  جلسه  دستور   از   خارج  را  موضوعی  چنین  که  دارد  را   اختیار  این  است  «سایر»   عنوان   با  بورس   عالی  شوراي  دستور  در  که   بندي   اساس   بر  هستند  بورس   عالی

 . است نشده طرح  خصوص این  در موضوعی هیچ  لحظه  این تا اما . کند گیري  تصمیم آن درباره و مطرح
-358943/67-7A8%D9%87%%D-9%87D9%86%D7%A8%D3%B8%D1%B8%%D-1B8%AF%D8%%D-AF8%D7%A8%D5%B8%AA%D8%D9%82%D7%A8%D%-4B8%AE%D8%D8%A8%https://www.eghtesadnews.com/%D

-9%86D7%A%8D3%B8%D9%88%D9%86%%D-9%87D9%86%D9%85%D7%A8%AF%D8%D%-AF8%D4%B8%D%-8A8%D%C8%DB0%B8%D9%A%DA%AA8%D%-9%87D9%A%DA%-C8%DB7%A8%D%-9%87D9%B8%D%C8%DB7%A8%D4%B8%D%

Telegram=IM&utm_source=AF?utm_medium8%D9%88%D4%B8%D%-C8%DB9%85%D9%86%D%-C8%DB%AF8%D5%B8%D1%B8%D%AF8%D%-1B8%D7%A8%D2%B8%D7%A8%D8%A8%D% 

  بورس   التمعام  روند /  ثبات  و  تعادل  سمت  به  بازار   حرکتکنند:  می تحلیل   را  بورس  شاخص  نوسان  دالیل  کارشناسانگزارش دنیای اقتصاد:  

  سهام  عرضه   در   ها حقوقی  نقش برخی  داشتند/  را آن  انتظار  سهامداران  که نبود چیزی  روزه چند  تعطیلی  از  پس   روز  اولین  در   و   گذشته  روز

  داشتند،   شرکت   آن   در  نیز  هاحقوقی  که  فروش   صفوف   تشکیل   معتقدند  و  دانند می  باال  به  رو  روند  از  آن  بازگشت   و   شاخص  کاهش  عامل  را

  شدند/  فروش   صف   وارد  سهامداران  از   ای عمده  بخش   آمده،پیش  شرایط   به  توجه   با   رو   این   از  است  کرده  کاذبی   ترس   دچار   را  سهامداران

  نتیجه   شاخص   بینی پیش  غیرقابل   اصالح   از  قسمتی   که   باورند  این   بر   و   دانند می  رخداد  این   دلیل  را   ثبات  و  اصالح   به   بازار   نیاز  نیز  برخی   اما

  که   است   دور  بنیادی  هایواقعیت  از  قدری   به  هاشرکت  اکثر  سهام  قیمت  رشد  سرعت  واقع  در  است/  سال  ابتدای  از   هاقیمت  غیرواقعی  رشد

  با   ارزنده  های شرکت  سهام   و   داشت  خواهیم  رو   پیش   متعادلی  بازار  بعد  به   این  از   کارشناسان،  اعتقاد  به  است/  کشیده  چالش  به   را  بازار

  به  ها قیمت زیرا   کند می پیدا بیشتری  جذابیت  خریداران، برای  هاقیمت بعد  به  این از  /شوند می رو بهرو  خریداران  سوی از  بیشتری  استقبال

  وضعیت   شرایط   این  تداوم  با  اما  بودند   داده  دست   از  را  معامالت  انجام  ریسک  سهامداران  از   بسیاری  که  بود  شده  روبهرو  افزایش  با  قدری

 کند می تغییر نیز  معامالت
  پس   اما   گرفت   صورت   بازار  در  سازي  متناسب   هدف   با  اخیر   اصالح   و   است  ها   سهم  برخی   در   واقعی  غیر  رشد   محصول   بورس نوسان  روند دارند  اعتقاد  کارشناسان 

  سوي  از   بیشتري استقبال  با   ارزنده هاي شرکت  سهام  و داشت  خواهیم رو  پیش متعادلی  بازار   بعد   به  این از :  رحمی خدا   بهروز  دارد؟ مسیري چه  بورس  اصالح از

  با   دارد نیاز وارد تازه سهامدار.  رسدمی نظر   به   غیرمنطقی قبل هاي قیمت به   هاشرکت این  سهام  برگشت  هم  ارزنده  غیر  سهام مورد در . شودمی رو بهرو خریداران 

  این   با   چنینی  این   هايفرصت  اما  نباشد  خوشایند  آنها  براي   گذشته  هفته  دو  در   شاخص  ریزش  تجربه  است  ممکن   بنابراین  شود  مواجه  شاخص  ریزش  و  صعود

  به   نسبت   هم  باز   کرد   تجربه   را  شدیدي  نوسانات   اخیر   هفته   چند   در   سرمایه   بازار   اینکه   با.  بردارند  هیجانی   رفتارهاي   از  دست   سهامداران   شود می  باعث   نوسانات 

  شودمی  باعث   آنچه  و  است  بینیپیش  قابل  غیر  سرمایه   بازار.  است  برخوردار   کمتري   ریسک  از  گذاري سرمایه  براي   و  دارد  بیشتري  بازدهی  موازي  هاي بازار  سایر

  معنی  به  که  دارد  اصالح  به  نیاز  برود  آن  واقعی  قیمت  از  باالتر  سهمی  ارزنده  قیمت  اگر.  دارد  بستگی  بنیادي  متغیرهاي  به  برگردد  خاص  سهمی  یا  شاخص  روند

  هیجانات  اگر  اما  شودمی  همراه  بیشتري  ثبات  با  بازار  روند  قطعا   یابد  ادامه  روال  همین   با  شرایط  اگر:  اصل  زاده  احمد  علی  محمد.نیست  شاخص  عقبگرد  یا  شکست

  از   سرمایه  بازار  که  مشکالتی.  شودمی  خارج  بازار  از  بسیاري  نقدینگی  و  افتدمی  بازار  در  بینیپیش  قابلغیر  اتفاقات  کنند  بازار  چاشنی  را  ناگهانی  تصمیمات  و

  جریان  شودمی  باعث   موضوع   همین. شده برطرف  زیادي   حد  تا   معامالت  مرکزي  هسته  مشکالت .  است  شدن حل درحال  بود، گریبان  به  دست  آن  با  سال  ابتداي 

 قیمتی نوسانات  وجود   با :  مستقل  علیرضا .شوند معامالت  وارد  قبلی  التهابات   از   دور   به  و   واقعی  شرایط  اساس   بر   مردم   و  شود  داده  نشان  درستی  به  معامالت  واقعی

  نیمایی دالر.   بود  قیمتی اصالحات  نیازمند  مقطع   این   در   که  کرد  تجربه   را  توجهی  قابل  رشد   سهام  بازار  جهانی،   هاي قیمت  کاهش   همچنین   و   رقیب   بازارهاي   در

  بیشتري   قیمت  رشد  شاهد  ارز  بازار  در  رودمی  انتظار  که  است  رسیده  تومان  هزار20  به  اکنون  و  داشت  قرار  تومان  هزار11  قیمت  محدوده  در  سال  ابتداي  در

  انتقاد هاقیمت اصالح وضعیت از کارشناسان برخی  میان این در کرد رشد بنیادي سایرعوامل و ارز بازار از  بیشتر بسیار  سهام، بازار اوصاف،  این همه با  اما باشیم

  تنفس  و  شده  ریزيبرنامه  اصالح  به  گیردمی  قرار  صعودي  مدار  بر  بازار  وقتی  که  است  حالی  در  این  کنندمی  عنوان  رفته  برباد  را  سهامداران  نقدینگی  و  کنندمی

  تنش  سمت   بازاربه  شد،  همراه  بانکی  بهره  نرخ  افزایش   بر  مبنی  شایعاتی  و  «یکم پاالیشی»  عرضه  با  همزمان  شاخص  اصالح  آغاز   اینکه  به  توجه   با اما  دارد  نیاز  نیز

  شاخص  مترقبه  غیر نوسان  به  و  زد رقم  را  سهامداران  اعتمادي بی  از  موجی سرمایه بازار   در گذارانسیاست  هواي دو و بام   یک هاي سیاست  واقع در. کرد حرکت 

 . زد دامن
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  اطمینانی  که   کرد   ارسال   را  پیام   این  و   گذاشت   نمایش   به   خود   از   ایآشفته  تقریبا   وضعیت   گذشته  روز   سهام  بورس/ بازار   در   نوسان  کوتاه  سقف

  بازار   از  خروج  به  تمایل  همچنان  هاحقوقی  حمایت  رغم  به  که  داد  نشان  تهران  بورس  در  دوشنبه  روز  معامالت  نیست/  شاخص  های  مثبت  به

  در   قیمت  رشد مانع  و  کردند  پرحجم هایعرضه به   شروع سهامداران  قیمتها شدن  خیز نیم محض  به  که طوری  دارد/ به ای کنندهتعیین قدرت

در  ها  سهم  اغلب   بنیادکارهای   از  گروهی  تا  شده  سبب  سود  مثل  مهمی  متغیرهای  با  کنونی  های  قیمت  توجیه  در  ناتوانی  واقع،  شدند/ 

  به  را  خود  تحلیلی  افق  هم گروهی  مقابل،  نقطه  در   بنگرند/ بازار روند تماشای  به  فقط   و کنند  پرهیز خود   مواضع  بیان  از  بورسی  کار محافظه

بینند/  نمی  بورس  در  بزرگ  تغییرات  برای  مهمی  عامل  آمریکا  در  انتخابات  سرنوشت  تعیین  تا  حداکثر   و  اند  زده  گره  هفتگی  و  روزانه  روندهای

  خصوص  در  نظری  اتفاق   که  دهد  می  نشان  معامالت  در  حقوقی  و  حقیقی   بازیگران  آرایش  نحوه  و  بورسی  فعاالن  آرای  مجموعه  کل،  در

 است خورده  گره  دولت گیری تصمیم  هایرویه به بیشتر   بورس  اندازچشم تعیین و  ندارد وجود  قیمتها کنونی   وضعیت
 ..... 
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  شده  اتخاذ  بازار  روند   بهبود  برای  جدیدا  که  تصمیماتی/ندارد  خطر   بورس  /نباشند   نگران  داران  سهام:    سرمایه  بازار  کارشناسعبداللهی  

  برای سهامداران اعتماد سلب و بازار  این از نقدینگی خروج دنبال به و است بورس  از حمایت  کشور در دولت   کلی  سیاست که دهدمی نشان

 کند نمی  تهدید را  بازار معامالت خطری  فعلی وضعیت در   و نیست  بازار این در   گذاریسرمایه ادامه
  مرداد  اوایل  تا   98  سال  بهمن   از  توانست  بازار  که   بورس  شاخص  درصدي   400  تقریبا   رشد:  اظهارکرد  و   کرد  اشاره  بورس  روزهاي   این   روند   به  عبداللهی  محسن 

  هزار  600  و  میلیون   یک  تا  واحد   میلیون  دو  از  بورس  شاخص  اصالح   وي.کند  پیدا  سهام  شدن  دستبه  دست  و  اصالح  به   نیاز   بازار  تا  شد  باعث  آورد  دستبه  ماه

  گذشته   روند  به  برگشت   نیازمند  و   نیست  دارادامه  مستمر  صورت  به  رشدي  هیچ   مالی  فرآیندهاي   طبق:  گفت  و   دانست  رشد  طبیعی  فرآیند  از   ناشی   را   واحد

  هاي حمایت  به  توجه  با.بازگردد  رشد  مسیر  به  دوباره  و  کند  جذابیت  ایجاد  گذارانسرمایه  براي  جدید  شده  تمام  بهاي  با  بتواند  سهام  تا  است  اصالح  و  معامالت

  بهتر   گذشته  هايهفته  به  نسبت  بازار  این  به  نقدینگی  ورود  و  شد  خواهد  دار ادامه  بورس  شاخص  صعودي  روند  قطعا  بازار  از  اخیر  سهامداري  و  ساختاري

  همیچگونه   دولت   و  است   مستمر   و  حمایتی  مردم   سرمایه   صیانت   و  حفظ   براي  دولت   ساختار   که  دهد می  نشان   بازار   به   شده  اتخاذ  تصمیمات   جمع  سیگنال.شودمی

: افزود  نیست،   بازار   روند   شدن   منفی  بر   مبتنی  بورس   در   دولت   اراده  اینکه   بیان  با   وي.ندارد  بازار   این  از  مردم   هاي سرمایه  خروج   یا  بازار   اصالح   ایجاد  به   تمایلی 

  ایجاد  گاهی  که   است   طبیعی  بنابراین   نیست؛  آسانی  کار   آنها  فعالیت   براي  هماهنگی  و  کردن  یکسان   که  است   مختلف  هايدستگاه  و  وزارتخانه   از   متشکل  دولت

 .شود  بازار و دولت  به  آنها نااطمینانی  باعث  مردم میان  در  نباید  موضوع این  و  شود بازار   این در  منفی تاثیر باعث ها گیريتصمیم در ها ناهماهنگی  از  برخی
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AA/8%A1%A8%A7%A8%AA%A8%A9%86%%A-1A8%A7%A8%AA%A8%%A-3A8%A1%A8%A9%88%A8%A8%D% 
  نقشی   نتوانسته   گذشته   هایسال  در   نقدینگی   رشد   دهد می  نشان   تاریخی  روند   بورس/ بررسی  رشد  محرک  گزارش دنیای اقتصاد: شناسایی 

  صعود   نتیجه در و  ای سرمایه  بازارهای  به   سرگردان  هایپول  کوچ سبب  نقدینگی  رشد و  تولید   میان  شکاف افزایش  اما  کند،  ایفا  تولید   رشد در

  در  اما  گذاشت،   جا   به   خودرو   و  مسکن   حدودی  تا  و  طال   و  دالر   بر   را  خود   تاثیر  بیشترین   شکاف   این  ترپیش  هایسال  در   است/   شده   هاقیمت

 است  داشته  دنبال  به را سهام قیمت  پرشتاب رشد و  شده بورس روانه مازاد نقدینگی این اخیر  سال یک
  دوره   در(  دالر )ارز  و  سهام   بازار  نظیر  بازارها  سایر  با  خودرو  و  مسکن  طال،  نظیر  ايسرمایه  اقالم  قیمت  تغییرات  روند  بررسی.  است  جالب  تحلیل  این   گیرينتیجه

  این   هاییبازه  در  اما  اند، بوده  هم  همسایگی  در  تقریبا  و  جهتهم  و  همسو  خودرو  و  ارز  طال،  بازارهاي  نوسانات  دهدمی  نشان  1399  خرداد  تا  1395  فروردین

  در   دالر   و   طال   بازار  در   بیشتري شدت  با   قیمت  نوسان 1397  آبان  و  مهر   هايماه  در   مثال،   عنوان به  دهد می  نشان   را   بیشتري جهش   بازار  چند  یا  یک در  هانوسان

  داخلی   ناخالص  تولید   و  نقدینگی  میان  شکاف.  خوردمی  چشم  به  سهام  بازار  سمت   در  شدید  نوسان  اخیر  هايماه  در  اما   شد،می  مشاهده  اقالم  دیگر  با  مقایسه

  با  همگام  هادارایی  ارزش  رشد   میان  این   در.  دهد  قرار  تاثیر  تحت  را  ايسرمایه  بازارهاي  و  باشد  داشته   نقش   ايسرمایه  اقالم  قیمت  نوسان  ایجاد  در  تواندمی

  رشد   به  نسبت  بیشتري  شتاب  با   سهام  ویژه  به  ها قیمت  رشد  تا  شده  سبب   که  شرایطی.  است  نبوده  ملی  سطح  در  تولید  همان  یا  اقتصادي  افزوده  ارزش   افزایش

 ...شود همراه تولید
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  دستاویزی  تواند می  دالر  قیمت  افزایش  همچنان  دارد؟/ آیا   تبعاتی  چه  ارز  نرخ  تغییرات  به  سهام  بازار  واکنشی گزارش دنیای اقتصاد: بیش

  اگر   و  نیست   بد   هم   قدرها آن اوضاع  که  است   ادعا  این  موید   کارشناسان هاییافته گیرد؟/    قرار   فرابورس  و  بورس   در  سهام   قیمت  صعود  برای 

  را   تهران  بورس   شاخص   شدن  متورم  تداوم  توان،نمی  کند،  رشد  دیگر  درصد  15  فرضا   و  یابد  افزایش  معقول  شیبی   با  سال  پایان  تا   ارز   قیمت

  با   که  باورند  این  بر  وارد  تازه   خرد  سهامداران  خصوص  به   بازار   فعاالن  از  بسیاری  بازار  دیگر   سوی  در   حال   این  با   کرد/  توجیه   عامل  این  با

  نیمایی دالر بهای  رشد  که  شودمی مطرح حالی  در   هاگفته این تمامی شد/ خواهد  فراهم  سهام صعود تداوم برای  الزم زمینه ارز  قیمت  رشد

 باشد  اثرگذار هاقیمت رشد  بر  همچنان تواندمی ارز نرخ  افزایش میزان چه  تا که انگیخته  بر  را  سوال این تومان هزار 20 حدود به
  اصلی  نقش  نقدینگی،   افسارگسیخته افزایش   و تولید  رکود   در که  عاملی. است ایران  اقتصاد  در  خبرساز  مسائل  ترین مهم از  یکی  همواره  آن  تغییرات و ارز   قیمت

  نیز  دیگر   متغیرهاي  اگر   که  کند  معطوف  خود   به   چنانآن  را   مردم   ذهنیت  توانسته  گشتن  باطل   دور  بر  ها سال  از  پس  و  کندمی  بازي  تورم   شاخص   رشد  در   را
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  تا   شده  سبب   امر  همین.  کندمی  وارد  ها قیمت  عمومی  سطح  بر  را   فشار   این   ناخواهخواه  تورمی   انتظارات  باشد،  نداشته  مردم  خرید  قدرت   کاهش   جهت   در  تاثیري

  در   بلکه  است،   کرده  متاثر  را مردم  خرید  قدرت   تنها   نه  که  اي مساله  نرساند؛  پایان  به رقمی  دو  تورم   بدون   را  سالی هیچ  تقریبا   شمار انگشت  سال   چند   جز  به  ایران 

  است   آن  از   حاکی   سهام  و  ارز   طال،  مسکن،  بازارهاي   در   قیمت  تغییرات  روند  بررسی.  باشد  داشته   سهام   بازار   نظیر   بازارهایی   در   توجه  قابل   تاثیري  توانسته   مقاطعی

  آنها   در   تقاضا   افزایش با  مردم   و   اندگذاشته  ارز  پاي   جا  دیگري   از  پس  یکی  نیز  اي سرمایه  هاي دارایی  شده،  تضعیف  ملی پول  که   بار هر  اخیر   هاي دهه  طول  در   که

 ... .اندبخشیده  قدرت  را یادشده  هايدارایی در قیمت  صعودي روند 
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  ضرورت بر  سرمایه  بازار  جایگاه ارتقای  و بورس  شاخص رشد  مشاهده با  بورس/ کارشناسان بر  نظارت نوین اقتصاد: معماری  گزارش دنیای

  مشاور   شود/می  خوانده  « مالی  ثباتی بی»  موجب   خوانی ناهم  این   که  ویژهبه  اند؛کرده  تاکید   جدید   جایگاه   با   مطابق   مالی   قوانین   روزرسانی به

  و  مالی   بازارهای  بر   نظارت  جهانی  هایمدل  و  جدید   ساختارهای   مالی،  ثبات   شورای   تشکیل   پیشنهاد   بررسی  ضمن   بورس   سازمان   المللبین

 کرد  بررسی را هابورس
  از  حمایت  بعد  طورهمین  و  غیربانکی  مالی  موسسات  از  توجهی  قابل  شمار  بر  نظارت  موضوع  بهادار،  اوراق  و  بیمه  یافتن   اهمیت  و  مالی  بازارهاي  توسعه  با

  تازه   نهاد  به (  مرکزي  بانک ) انگلستان  بانک  از   بریتانیا   در   بانکی   نظارت  هايمسوولیت  اغلب  1998  سال  در.  گرفت  قرار  توجه  مورد  نظارت  حوزه  در   گذاران سرمایه

  کشور  یک  در  بار  اولین  براي  یعنی.  یافت  انتقال  بود،  انگلستان  مالی  نظارت  هاي بخش  تمام  بر  نظارت  مسوول  که(  اياساف)  مالی  خدمات  بر  نظارت  تاسیس

  انگلستان   هرچند.  شود  واگذار   مرکزي  بانک  غیر   ناظر  مقام   یک  به   بانکی  جمله  از   مالی   نظام  تمام  بر  نظارت   اصلی  وظیفه  تا  شد   گرفته  تصمیم  بزرگ  صنعتی

  شاهد   دنیا   کشورهاي   اغلب   در   امروز  که  شد  اي گسترده  تغییرات   تحقق  در  بزرگی  گام  نهاد  این  تاسیس   اما  نبوده،  نظارت  سیستم  سازيیکپارچه  روند   دارپرچم

  که  باشد  داشته  وجود یکپارچه   طوربه  احتیاطی  سازمانی  باید   آیا: است شده  گذاشته  بحث   به   راهبردي  موضوع یا   محوري مساله  سه   وگوگفت این  در.هستیم آن

  و   ايبیمه  بانکی،  حوزه  در  تخصصی  هايسازمان  عهده  بر   باید  مالی   بازارهاي  تنظیم  و  نظارت   اینکه  یا   دهد  قرار   نظارت   تحت  را  مالی  بازارهاي   و  ها شرکت  تمام

  نظارت   را  امور  تمام  که  واحد   سازمان   یک  نظارت   تحت  باید  وکار کسب  در  اجرایی  هايرویه  آیا  چیست؟  حوزه   این  در  مرکزي   بانک   نقش   باشد؟  بهادار  اوراق

 ...باشد؟ آن متولی  خاص سازمان باید   یا گیرد  صورت کند،می
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  بورس   سازمان   دستورالعمل   /مخالفم  دارد،  وجود  هارکتش   عرضه  خصوص  در   بورس   سازمان   در   که   هاییدستورالعمل  با   من :  مارانی  عسکری 

  عرضه  از قبل روند این دنیا جای  همه در که حالی در دارند؛ را اطالعات افشای اجازه عرضه از بعد روز15 تا عمده سهامداران که  گویدمی

  با   نه  سرمایه  بازار  در  ما  اجرایی  رویکرد   پس  / برسانند  فروش   به  خواهندمی  مدتی  چه  در  را  سهم  میزان  چه   که   شود   مشخص  دقیقا  فروش   و

 شود می بورس رونق  موجب  نهایت در نه و خواند می جهانی  استانداردهای
  ساماندهی .  برسانند سامان  به  را   اقتصاد  واقعی   بخش  باید  ها دولت  که  است   این  کار  نخستین.  دهند  انجام   باید  کار  چند   بورس   در   مثبت  تاثیرگذاري   براي  ها دولت

  بیهوده  هايدخالت  از .  شود  محسوب   ارزش  یک  کشور  در  تولید   امر  که  کنند  ساماندهی  ايگونه  به  را  تولید  فضاي  اینکه  چه؟یعنی  یعنی  اقتصادي  واقعی   بخش

  اساسا . باشد  داشته وجود  اقتصادي  هايبنگاه  هاي حساب صورت   دهی گزارش  در  شفافی  روند  نکنند،  دخالت  کاال  بورس  در. بردارند دست  گذاريقیمت روند  در

  اند، کرده  دعوت  میهمانی  به  را   میهمان  یکسري  است؟دوم؛  منصفانه   کشور،  در  خودرو  گذاريقیمت  روند  آیا  که  دهد  پاسخ  هاییپرسش  چنین  یک   به  باید  دولت

  یعنی.  اندنکرده  بینیپیش  سرمایه بازار در   مردم  ورود  براي  را  الزم  مهارت   و   دانش  اما...  و  دارد   را   ها ویژگی  این   بازار  اندگفته  مردم   به  اند، کرده  آزاد   را  عدالت   سهام

  داده   قرار  رشد   مسیر  در   را  ها سبدگردانی  نه  داده،  ارتقا  را گذاريسرمایه مشاوره  هايشرکت  نه . اندکرده سازيفرهنگ  نه و  اند داده  صورت خاصی بخشیآگاهی  نه 

  برسانند   فروش  به  و   کنند  عرضه   را   سهامی  خواهند می  که  زمانی   دنیا   جاي  همه در:  سوم. است  نداشته  آن  به  نسبت   واکنشی  که  است   دیگري  موضوع   هم   این...  و

  به  دست  بودند  هاپاالیشی  خرید   صف  در  مردم   که  زمانی  ناگهان  آیند نمی  یعنی .  هستند  تصمیمی  هر   تبعات  مراقب  کنند،  ایجاد  را  مالکیت   گسترش   بستر  و

  بدل   قیمت  نصف  به   امروز  ناگهان   باال  به   تومان   هزار 700  باالي  به  برسد   که  بدهد  اجازه   را   هاي خودرویی  ایران  سهام   یا .  کنند  گرفتار  را   مردم   که   بزنند  تحرکاتی

  اقتصاد   وزیر   آقاي  البته.  داشت  قدتمام  دفاع  تصمیمات   این  از  بتوان  که  است  نکرده  عمل  ايگونه  به  خود  گذاريسیاست  موارد  از  هیچیگ  در  دولت   پس.  شود

  مطالبه  یک  اینها . اندشده  سهام بازار  وارد  ایرانی  میلیون 50 حدود  حاضر   حال  در. نیست کافی  اما اند داده قرار  توجه مورد را   هاییحرکت و  داشتند را هایی تالش

  توانید نمی.  کنید  عرضه   آزاد  بازار  در را   سهام   این   هم  بدهید مردم  به  کوپنی  را خودرو  ایران  سهم   هم   توانیدنمی شما  دولت  آقاي  اینکه  آن  و  دارند؛   دولت  از  جدي

  تناقضات   این  وقتی.  شود  واقعی  بورس  در  ندهید  اجازه  را  سیمان  قیمت  یا  دارید،  نگه  دستوري  را  سیمان  قیمت  نرود  باال  ملک   قیمت   ناکرده،  خداي  اینکه  خاطر  به

  کنیم،  صحبت  سرمایه   بازار  در   دولت   دستاوردهاي   درباره  خواهد می  ما   از  که  خبرنگاري  به  پاسخ   در   توانیممی  چطور   هستیم  شاهد  دولت   عملکرد   در   را  ساختاري

 ... است؟ داشته درخشانی  عملکرد دولت که  بگوییم
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  بدون  و  ملی  کد  ثبت  با  تنها  «یکم  پاالیشی  معاملهقابل  گذاریسرمایه  صندوق   گذاریسرمایه  واحدهای  نویسیپذیره  در   دولت   سهام  خرید

  و  دارد   ادامه  شهریور   19  چهارشنبه  تا  نویسیپذیره/   یکم   پاالیش  نویسیپذیره  ادامه   / شد  پذیر  امکان  724  اپلیکیشن   در   حضوری   مراجعه 

 است  14 تا  12: 30 ساعت از روز  هر  نماد   این در  سفارش ورود زمان
  سفارش  ورود  زمان.  یابدمی  ادامه  شهریور  19  چهارشنبه  تا(  پاالیش )  یکم  پاالیشی  گذاريسرمایه  صندوق  واحدهاي  نویسیپذیره  ایران،  سرمایه  بازار  گزارش  به

  اساس  بر.  ندارد  وجود  حقوقی  اشخاص  براي  صندوق  این  گذاريسرمایه  واحدهاي  نویسیپذیره  در  شرکت  امکان  و  بوده  14  تا   12:30  ساعت  از  روز  هر   نماد  این  در

  عرضه  نویسی، پذیره روش  و ریال  هزار  100 واحد،  هر  اسمی   مبلغ واحد،  6.193.406.493 نویسی،  پذیره  قابل  عادي  گذاريسرمایه  واحدهاي تعداد گزارش  این 

  معامالتی  کارمزد  هیچگونه  شامل  صندوق  این  واحدهاي  نویسی  پذیره  ضمناً.  است(  ریال  هزار  100)  صندوق  واحد  هر   اسمی  ارزش  مبناي  بر  ثابت  قیمت  به

  توسط   خرید  جذابیت  افزایش  دلیل  به  و  است  تبریز  و  اصفهان  بندرعباس،  تهران،  هايپاالیشگاه  در  دولت  سهام  باقیمانده  شامل  صندوق  این.  بود  نخواهد

  شماره   اطالعیه به بیشتر  جزییات   زا اطالع  براي  توانند می  گذاران سرمایه.  شودمی  عرضه  متقاضیان  به  درصدي  20  تخفیف  با  یکم دارا  همانند   خرد گذارانسرمایه

 .کنند مراجعه  www.tse.ir نشانی  به   تهران بهادار  اوراق  بورس  شرکت   سایت در منتشره 99 شهریور 4 مورخ 181/78541
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تباری در اقدامی عجیب با جعل امضای افراد و طرف های قرارداد خود، اقدام  اع  -یکی از مؤسسات مالی /عرضه شرکت جعلی در فرابورس 

به فروش مال غیر کرده و عجیب تر آنکه این اموال غیر را با حساب سازی توانسته به عنوان شرکت زیرمجموعه خود در فرابورس عرضه  

ه مالی فعالیت می کند و امروز پرونده های باز و منتهی  کند. این مؤسسه با داشتن چند صد شعبه در کشور سال هاست به عنوان یک مؤسس 

به حکم کیفری برای تعدادی از افراد این مؤسسه دارد.یکی از مهم ترین تخلفات این مؤسسه جعل امضای افراد و اعضای هیئت مدیره شرکت  

فقره جعل امضا و جعل اثر انگشت    13ه،  های زیرمجموعه برای مقاصد مختلف بوده است. در یکی از شکایت هایی که از مؤسسه انجام شد

ازسوی هیئت مدیره مؤسسه انجام شده است که هیئت کارشناسی خط و امضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری آن را تأیید کرده اند و  

تصاحب سهام آن ها   از آن جعل ها استفاده شده است.جعل امضا و سند و حساب سازی های انجام شده با هدف تغییر ساختار هیئت مدیره و

انجام شده است. نکته تأمل برانگیز دیگر آنکه اسناد جعلی بدون سربرگ رسمی شرکت های زیرمجموعه مؤسسه اغلب با اوراق دست نویس  

و با امضا های جعلی به تأیید سازمان ثبت شرکت ها رسیده و در روزنامه رسمی چاپ شده است؛ یعنی سازمان ثبت شرکت ها یک برگ کاغذ  

معمولی بدون سربرگ را به عنوان صورت جلسه هیئت مدیره پذیرفته و آن را ثبت کرده است.نکته جالب تر هم این است که با حساب سازی  

های انجام شده، دارایی خود را بیش از ارقام واقعی نشان داده و در فرابورس عرضه کرده است؛ یعنی نه تن ها سازمان ثبت شرکت ها  

 سناد نشده؛ بلکه فرابورس هم این حساب سازی ها را ندیده است.متوجه جعلی بودن ا
 ... 
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بانک  بانک  به  دولت  بدهی  رشد   پنهان  دالیل   بانک   به  دولت   بدهی  افزایش  از   ای عمده  بخش  کرد  ماعال  ایاطالعیه  در   مرکزی   مرکزی: 

  تعهد   به  اسناد،  واسطهبه  یا   بوده  هابانک  و   دولتی  هایشرکت  دولت،  از   مرکزی  بانک   مطالبات  بندیطبقه  تغییر   صرفا   اخیر،  سال   دو  در   مرکزی 

 است پولی  آثار هرگونه فاقد و  بوده قانون  موجب به  همگی که  بوده دولت
 : است زیر شرح  به  بانک این  به دولت  هايبدهی  رشد دالیل درخصوص مرکزي  بانک  اطالعیه

  انضباطی بی  به  مرکزي   بانک  و   دولت  کردن   متهم  و   اخیر  سال  دو  در   مرکزي  بانک  به  دولت   بدهی   افزایش  بر مبنی  هارسانه  برخی   در  شده   منتشر  مطالب   پیرو

 :شودمی ارائه اخیر سال دو در مرکزي بانک  به دولت  بدهی به   مربوط تحوالت درخصوص توضیحاتی عمومی  افکار  تنویر و سازي شفاف منظوربه  مالی،

  هزار  61/  6  حدود)  1399  خردادماه  پایان   در  تومان   میلیارد  هزار   97  به  1397  تیرماه   پایان  در  تومان  میلیارد  هزار   35/  4  از  مرکزي  بانک  به  دولت   بدهی  -

/  2)  تومان  میلیارد  هزار  41/  4  حدود  که  است  آن  بیانگر  مزبور  دوره  در  مرکزي  بانک  به  دولت  بدهی  افزایش  دالیل  بررسی.  است  رسیده(  افزایش   تومان  میلیارد

  بدهی  به   مرکزي  بانک  به   غیربانکی اعتباري  موسسات و ها بانک بدهی   از بخشی  انتقال  واسطهبه دوره  این  در مرکزي بانک  به   دولت بدهی افزایش  از( درصد 67

  8 میزان  به   و 1397 سال  بودجه  قانون 5 تبصره( و) بند  موضوع هايظرفیت  از  کارمزد، و اصل بابت تومان  میلیارد هزار 33/ 4 میزان  به )  مرکزي  بانک   به دولت

  به  عنوان  هیچ به   مرکزي بانک  به دولت بدهی افزایش   میزان این بنابراین . است  بوده(  1398 سال  بودجه  قانون در مزبور بند  هايظرفیت از  تومان، میلیارد  هزار

  یافته  انتقال  مرکزي  بانک  به  دولت  بدهی به مرکزي  بانک به  هابانک بدهی بودجه، قوانین  موجب  به  صرفا   بلکه  نبوده،  پولی  پایه  افزایش  و  جدید پول  خلق  معناي

 اقتصاد پول و بانک 

http://www.taadolnewspaper.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-53/170568-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-16/3687274-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-16/3687274-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86
https://aftabnews.ir/fa/news/669274/%E2%80%8C%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-vip-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3
https://aftabnews.ir/fa/news/669274/%E2%80%8C%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-vip-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3
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  بدهی   انتقال   دلیلبه 1399 خردادماه  پایان   به  1397  تیرماه   پایان   در  مرکزي بانک  به دولت  بدهی  افزایش   تومان   میلیارد  هزار   10/ 8  معادل   این، برعالوه  - .است

  و کشور دام امور  پشتیبانی دولتی، بازرگانی   توانیر، مادرتخصصی هايشرکت شامل )  مرکزي بانک   به  دولت بدهی  به مرکزي بانک به دولتی هايشرکت از برخی

  بانک  مطالبات  بندي طبقه  تغییر   تنها  عمل   در   که   بوده ( اساسی   قانون   138  و  127  اصول   بر   مبتنی  وزیران، هیات  مصوبات  براساس  ها یارانه  هدفمندسازي   سازمان 

  کشور  عمومی  محاسبات  قانون  24  ماده   به  که  دولت  مالی  مقررات  از  بخشی  تنظیم  قانون (  1)  تبصره  براساس   -.نیست  پولی  آثار   واجد  و  شده  محسوب  مرکزي

  سال  پایان  در   را   آن   و   کرده  استقراض   مرکزي   بانک   منابع   از   گردان تنخواه  صورت به  را  عمومی  بودجه از   درصد   3  معادل تواند می  دولت   ساله   هر   است،   شده  الحاق

  قانونی   استفاده  ظرفیت   کشور،  عمومی  بودجه   کل  رقم   افزایش   با   همراه   اما   است،  ثابت   همواره   قانون  در   درصدي   3  شده  تعیین  میزان   که  چند   هر .  کند  تسویه 

  دلیلبه  مذکور  دوره  در  مرکزي  بانک  به  دولت  بدهی  افزایش  تومان  میلیارد  هزار   13/  5  حدود  راستا،  این  در.  یابدمی  افزایش  نیز  خزانه  گردانتنخواه  از  دولت

  بانک  به   دولت بدهی   افزایش تومان  میلیارد هزار  2/ 1 حدود مذکور دوره در - .است قانونی پشتوانه داراي  که  گرفته صورت  خزانه گردانتنخواه از  دولت استفاده

  ملی   جواهرات  وثیقه  به  دارایی  و  اقتصادي  امور  وزارت  طرف  از  دولت  از  مرکزي  بانک  مطالبات  بابت  آن  از  بخشی  که)  دولت  تعهد  به  اسناد  دلیلبه  نیز  مرکزي

  تعهد  به   اسناد دیگر  بخش  و شده منظور منتشره هاياسکناس پشتوانه عنوانبه -1351 سال  مصوب - کشور  بانکی و پولی  قانون 8 ماده موجب به و شده تعهد

  سایر و پول المللیبین  صندوق نزد دولت سهمیه   عنوانبه ایران   اسالمی جمهوري دولت از نیابت  به و مرکزي بانک سوي  از که  است   هاییسفته  به  مربوط دولت

  به   شود،می  ناشی  محل  این  از   که   مرکزي  بانک  به   دولت  بدهی  افزایش   که  است  توضیح   به   الزم.است  بوده(  شودمی  گذارده  امانت   به  المللی بین  مالی  موسسات

  دولت   بدهی   در  افزایش  نیز،  حسابداري  لحاظ  به.  شودنمی  تزریق   کشور  اقتصاد  به   جدیدي  پول  متغیر،  این   افزایش  قبال  در  چراکه  نیست؛  پولی  پایه  افزایش   معنی

  شده   خنثی(  مرکزي  بانک  اقالم   سایر   خالص کاهش  آن   تبع  به  و) مرکزي  بانک  هاي بدهی  سایر  افزایش  با  دولت،   تعهد   به  اسناد  تغییرات   از   ناشی   مرکزي   بانک   به 

 .شد  نخواهد متاثر  پولی پایه  منظر این  از و

  صرفا   مرکزي،   بانک  به دولت  بدهی   افزایش   از   اي عمده  بخش اخیر  سال   دو  در ها،رسانه  برخی  در   مندرج  مطلب  ادعاي  برخالف  که شودمی  مالحظه   مجموع  در  -

  بوده   قانون   موجب  به  همگی  که   است  بوده  دولت   تعهد   به   اسناد  واسطه به  یا  بوده  هابانک  و  دولتی  هايشرکت  دولت،   از  مرکزي  بانک   مطالبات  بنديطبقه  تغییر

 . است پولی آثار هرگونه فاقد و

  هايتحلیل  ارائه  با  و  دهند  قرار  بررسی  و  نقد  مورد  را  مرکزي   بانک   عملکرد  منصفانه  و  خاص   اغراض  از   دور  به   رودمی  انتظار   جراید  ارباب  و  هارسانه  از  پایان  در

 .شوند واقع خالف  مطالب  انتشار از  مانع کارشناسی  و دقیق
-9%84C%D8DB%7%A8%D9%84%AF%D8%%D-3687295/100-C8DB%1%B8%D7%A8%D0%B8%%DA%AF%D-AA8%D3%B8%D7%A8%C%D8DB%3%B8%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%eqtesad.com/%D-e-https://donya

C8%DB2%B8%D9%A%DA1%B8%D9%85%D%-9A%DA9%86%D7%A8%D8%A8%D%-9%87D8%A8%D%-AA8%D9%84%D9%88%D%AF8%D%-C8%DB9%87%D%AF8%D8%A8%D%-AF8%D4%B8%D1%B8%D%-9%86D7%A8%D9%87%D9%86%D%BE9%D% 

  سال ت بیس درصدی  27 میانگین نرخ از باالتر درصد 7 میزان به  99 خرداد به  منتهی  یکسال درصدی  34  نقدینگی رشد  نرخگزارش تعادل: 

 است  بوده  اخیر 
  آمارهاي  بررسی.  است  بوده  اخیر  سال  بیست  درصدي  27  میانگین  نرخ  از  باالتر  درصد  7  میزان  به  99  خرداد  به  منتهی  یکسال  درصدي  34  نقدینگی  رشد   نرخ

  27.2  نیز  ساله   دو   میانگین   و  درصد   27.6  دوره   این   در   نقدینگی   رشد   میانگین   که   دهدمی  نشان   98  تا  79  هاي سال  دوره  در  ایران  در   نقدینگی   رشد   به   مربوط 

  گذشته  دهه   دو  طی  ایران   در  نقدینگی  رشد  میانگین   ،1398  تا  1379  سال  از   ایران   نقدینگی  رشد  درصد   از  شده  منتشر  آمارهاي   براساس .  است  بوده   درصد 

.  است  رسیده   درصد  31.3  رقم   به   نیز  1398  سال   پایان  در   و   درصد  29.3  ایران  نقدینگی  رشد   1379  سال  در   حال،   عین   در  است؛   درصد   27.6  معادل   رقمی

 .است  بوده  درصد 12 معادل اخیر سال  5 نقدینگی  رشد  نرخ درصد،  34 معادل 99 خرداد  به  منتهی یکسال نقدینگی رشد   نرخ همچنین

 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-100/3687295-%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-100/3687295-%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
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-7A8%A8%A8%%A-9%87A3%A8%A%A8AA%7%A8%A9%82%A9%85%%A-9%84A8%A8%A7%A8%A9%82%%A-A8AA%AA%AA%9%86%A%A8AA%AA%8%A82%9%A9%86%D%

AA8%A3%A8%A%A8AA%9%86%%A-1A8%A%A8AA%AA%8%A7%A8%%A-9%87A9%87%AA%A8%%A-AA8%A9%86%A86%%AA%-9%86A%A8AA%AA%AA%9%86%A7%A8%A%A8AA%9%85%D% 

  این  در  ایران  اسالمی  جمهوری دولت   از  نیابت   به  اسالمی  اوراق   عرضه  و  انتشار   خبر  اعالم  با  ای  اطالعیه طی   دارایی   و  اقتصادی  امور  وزارت

  بهادار   اوراق   بازار  قانون (  1)  ماده(  21)  بند  موضوع   مالی   های   نهاد   کلیه  کرد و از   صادر   ای   اطالعیه   مختلف،  نهادهای  سوی   از  تقاضا   ثبت   باره

  9  ساعت  از(  99.  6.  12)جاری  هفته   چهارشنبه  روز  در   را  نویسی  پذیره  تعهد  نرخ  و  درخواست  مورد  مبلغ  خصوص  در  خود  تقاضای  خواست،

  فرابورس  معامالت  سامانه  در  مجاز  کارگزاران  برای  دسترسی  قابل)  تهران  بورس  فناوری  مدیریت  شرکت  یابی  مظنه  سامانه  در  12:30  لغایت

  اساس   بر   و  شده  منتشر   درصد  1۸  ساالنه   اسمی  سود  نرخ  و  ریال  میلیون  یک  اسمی  مبلغ  با  عام،  مرابحه  نوع  از  اوراق   این  کنند/   ثبت(  ایران

 بود  خواهد یکبار، ماه شش هر  نیز کوپن  پرداخت مواعد مقررات، و قوانین 
  خواست،  مالی  هاي  نهاد  کلیه  از  اسالمی،  جمهوري  دولت  از  نیابت  به  اسالمی  اوراق  عرضه  و  انتشار  خبر  اعالم  با  اي  اطالعیه  طی  دارایی  و  اقتصادي  امور  وزارت

  مظنه  سامانه  در  12:30  لغایت  9  ساعت  از (  99.  6.  12)جاري  هفته   چهارشنبه  روز   در   را  نویسی  پذیره  تعهد   نرخ  و  درخواست   مورد  مبلغ  خصوص   در  خود   تقاضاي 

  اقتصادي  اخبار   شبکه   گزارش   به .نمایند ثبت(  ایران   فرابورس   معامالت   سامانه در   مجاز   کارگزاران   براي دسترسی  قابل )  تهران   بورس   فناوري  مدیریت  شرکت یابی

  اساس   بر  دارد  نظر  در(  ایران  اسالمی  جمهوري  دولت  از  نیابت   به)   دارایی   و  اقتصادي  امور  وزارت:است  شرح  بدین  اطالعیه  این  کامل  متن  ، (شادا)  ایران   دارایی  و

  ماده(  21)  بند   موضوع   مالی   هاي  نهاد  کلیه  از:کند  اقدام  ذیل  جدول  در  مندرج   شرایط  با   اسالمی  مالی   اوراق  عرضه  و  انتشار   به   نسبت  مربوط   مقررات  و  قوانین 

  اي بیمه   هاي شرکت  و گذاري  سرمایه  هاي صندوق   سرمایه، تأمین  هاي شرکت جمله  از  -  1384 مصوب -  ایران اسالمی جمهوري بهادار اوراق  بازار   قانون (  1)

  در  الذکر  فوق  جدول  در  اعالمی  روز  در  را  نویسی  پذیره  تعهد  نوع  و  درخواست  مورد  مبلغ  شامل  خود  تقاضاهاي  شود،  می  دعوت  بازنشستگی  هاي  صندوقی  و

  حجم   حداقل  ضمنا .  نمایند  ثبت(  ایران  فرابورس  معامالت  سامانه  در   مجاز  کارگزاران  براي   دسترسی  قابل)  تهران  بورس  فناوري   مدیریت   شرکت  یابی  مظنه  سامانه

 . باشد  می ریال( 5.000.000.000.000)  میلیارد هزار  پنج  با برابر سفارش  هر
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C8%DB9%85%D7%A8%D9%84%D3%B8%D7%A8%D%-9%82D7%A8%D1%B8%D9%88%D7%A8%D%-9%87D6%B8%D1%B8%D9%B8%D% 

 نژاد سناریوهای تامین کسری بودجه از محل درآمدهای آتی را تشریح کردند مسعود نیلی و علی ابراهیم

 فروش نفت چهار راه پیش

جه از طریق پیش فروش نفت را  اي اختصاصی به »دنیاي اقتصاد« سناریوهاي تصمیم براي تامین کسري بودنژاد در مقالهدکتر مسعود نیلی و علی ابراهیم

حال، کلیت ماجرا این است که دولت  ها، همچنان جزئیات رسمی از طرح گشایش اقتصادي اعالم نشده است. با اینتشریح کردند. پس از گذشت روزها و هفته

نژاد، استادان اقتصاد  ه شده است. نیلی و ابراهیمفروش درآمدهاي آتی)از محل نفت( را داشته که به نظر در حال حاضر، با مخالفت دیگر قوا مواجقصد پیش

هاي ممکن براي پولی نشدن کسري بودجه را فهرست کنند. آنها با طراحی یک ماتریس  دانشگاه صنعتی شریف با توجه به اهمیت مساله سعی کردند راه

گیري قرار  روي نظام تصمیمد. این سناریوها یک چهارراه پیشگذار قرار دادن روي سیاستگیري در طرح گشایش اقتصادي، پیامد هر تصمیم را پیشتصمیم 

ترین تداخل در این  گذاري اوراق. خطرناککنند: امکان صادرات نفت در سررسید و نحوه قیمتمتغیر اصلی نقش چراغ راهنما را بازي می 2دهد که می

 گذاري اوراق توسط بازار.ها و قیمتفع تحریمترین تداخل، رریسکگذاري اسمی است و کمچهارراه، عدم فروش نفت و قیمت

 نژادبه شرح زیر است: ي مسعود نیلی و علی ابراهیممتن کامل مقاله

 مسعود نیلی  فروش نفت براي تامین مالی دولتتاملی در پیش

 نژاد علی ابراهیم

عنوان ابزاري براي تامین  قالب فروش اوراق ریالی سلف نفتی بهفروش نفت در عنوان »گشایش اقتصادي« براي پیشدر روزهاي اخیر، ایده مقامات دولت تحت

هاي متفاوتی را، هم در میان کارشناسان و هم سیاستمداران در پی داشته  ها و واکنشانگیز تبدیل شده و تحلیلمنابع مالی براي دولت به موضوعی بحث

ساله« یا به عبارت دیگر مشکلی که این ایده براي حل آن ارائه شده است به درستی  است. براي ارائه تحلیل دقیق از این موضوع، الزم است اوال »صورت م

اي از آنها ارائه شود و باالخره نقاط قوت و ضعف ایده مطرح شده در  هاي مختلف براي حل مساله فهرست شده و تحلیلی مقایسهشناخته شود. ثانیا، گزینه

هاي مختلف براي  یرد. بر همین اساس، در ادامه این نوشته، ابتدا به تبیین صورت مساله و در بخش بعد گزینهمقایسه با سایر راهکارها مورد ارزیابی قرار گ

 بودجه و مالیه عمومی 

http://www.taadolnewspaper.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-43/170549-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://www.taadolnewspaper.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-43/170549-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://www.taadolnewspaper.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-43/170549-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/358860-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/358860-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/358860-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C


 خبرنامه اقتصادی متیس 

33 

 

 گیري خواهیم کرد.فروش نفت متمرکز خواهیم شد و در انتها نتیجهمواجهه با آن و در بخش سوم بر موضوع پیش

ها و اعمال  جاري با تشدید تحریمکسري بودجه پایدار و مزمن مواجه بوده است، در سال صورت مسالهاقتصاد ایران جداي از اینکه طی چند دهه با مشکل -1

دولت   محدودیت جدي بر صادرات نفت، گسترش جهانی کرونا و تاثیر آن بر کاهش قیمت جهانی نفت خام و شیوع گسترده کرونا در داخل و افزایش مخارج 

اي که مرز این عدم تعادل از مقادیر  گونهل مخارج شرکت ملی نفت(، در ابعاد بسیار بزرگ مواجه شده بهدر پی آن، با کسري بودجه )به معناي وسیع آن شام

ترین مشکل در میان مجموعه مشکالت کشور و  حاضر با اولویتبودجه درحالمتوسط گذشته فراتر رفته است. به اعتقاد نگارندگان این یادداشت، مساله کسري

شود. اینجا، جایی است که باید مقامات  گیري محسوب میترین تصمیم سیاسی و اقتصادي براي نظام تصمیمهه با آن، بزرگتصمیم در مورد نحوه مواج 

صدر و حوصله گوش کنند و از میان چندین تصمیم هاي کارشناسی را با سعههاي مختلف نسبت به رویکردهاي خارجی و داخلی، استداللسیاسی با گرایش

اي وجود ندارد و به بیان دیگر، متاسفانه همه  آسا و بدون هزینهحل معجزهاي است که راهگونهکمتر بد است انتخاب کنند. شرایط به بد، تصمیمی را که

 است.توان شرح مبسوطی ارائه کرد. آنچه مهم است مقایسه یک تصمیم بد با دیگر تصمیمات بد تصمیمات بد هستند و در ارزیابی جداگانه هریک از آنها، می

سو، کاهش مصارف و از سوي دیگر،  گذار قرار دارد که از یکروطبیعتا راهکارهاي مختلفی براي حل مساله کسري بودجه در مقابل سیاستهاي پیشگزینه -2

هاي پرسنلی و  همچون هزینه اي با قابلیت تغییر اندک،هاي دولت که شامل اقالم هزینهشود. با توجه به ماهیت بخش عمده هزینهافزایش منابع را شامل می

هاي دولت متناسب با  رسد سناریوي کاهش هزینهنظر میدلیل تبعات اقتصادي ناشی از شیوع کرونا، بهعالوه، بهحقوق کارکنان دولت و بازنشستگان بوده و به

ار دولت قرار گیرد که شامل افزایش مالیات، فروش  ها، طبعا افزایش منابع باید در دستور ک ابعاد کسري بودجه ناممکن است. با فرض عدم کاهش هزینه

شود. افزایش درآمدهاي مالیاتی به  فروش درآمدهاي آتی از جمله نفت میهاي مالی و فیزیکی، انتشار اوراق بدهی، استقراض از بانک مرکزي و پیشدارایی

نیافتنی است. از سوي دیگر، استقراض از  ابري درآمد مالیاتی است که طبعا دستمیزانی که تکافوي منابع موردنیاز دولت را بدهد، نیازمند افزایش بیش از دوبر

گذار قرار گیرد. بنابراین آنچه براي تامین بخش اعظم  وجه نباید در دستور کار سیاستدلیل پیامدهاي تورمی و اثرات زیانبار آن به هیچبانک مرکزي نیز به

فروش منابع درآمدي دولت است. درخصوص فروش دارایی  هاي فروش دارایی، انتشار اوراق بدهی و پیشوشماند، ترکیبی از رکسري بودجه دولت باقی می

حصول  توان ادعا کرد دولت فرصت طالیی فروش سهام را که در بهار امسال قابلخصوص بازار سهام دشوار است، اما میبینی رفتار بازارها بههم اگرچه پیش

هاي آتی توانست هم به هیجان بازار مهار بزند و هم منابع خوبی را براي دولت فراهم کند، در ماهه و بنابراین، شاید منبعی که میبود تا حد زیادي از دست داد

  کننده مشکل، ایفاي نقش کند. درخصوص انتشار اوراق نیز اگرچه اجراي کامل و درست عملیات بازار باز توسط بانکعنوان بازیگر اصلی برطرفنتواند به

هایی که تاکنون براي اجراي  توجهی را براي فروش اوراق بدون تاثیر زیاد بر نرخ بهره فراهم آورد، اما با توجه به زیرساختتواند ظرفیت بالقوه قابلمرکزي می

مدت  ید که هم آثار اقتصاد کالن کوتاهتوجه نرخ بهره خواهد انجامرسد عرضه اوراق در مقیاس موردنیاز، به افزایش قابلنظر میها فراهم شده، بهاین سیاست

هاي بانکی، ممکن است مشکالت نظام بانکی جایگزین مشکل کسري بودجه شده و از آن طریق به رشد  مناسبی ندارد، هم اینکه در صورت انتقال اثر بر نرخ

که اتکاي صرف  ايگونهها و مالحظات خاص خود را دارد، بهشباالي پایه پولی و حجم نقدینگی دامن بزند. بنابراین هریک از مسیرهاي تامین مالی دولت چال 

فروش منابع درآمدي  تواند منابع موردنیاز براي پوشش دادن کسري بودجه در ابعاد موردانتظار را فراهم کند. به این ترتیب، پیشبه یک مسیر تامین مالی نمی

هاي قابل بررسی در شرایط محیطی داده شده، در ذهن  یکی از بسیار معدود گزینه عنوان تنها یا فروش نفت شاید بهطور خاص، پیشآتی دولت و به

 دولتمردان مورد توجه قرار گرفته است.

شود؛ اول: انتشار  ها و اظهارنظرهاي مختلف، سه ابهام یا چالش اساسی در این زمینه بیش از سایر موارد مطرح میارزیابی پیش فروش نفتدر میان تحلیل -3

دلیل ساختار این اوراق که کف بازدهی تضمین  هاي بعدي است. دوم: بهاق براي تامین مالی دولت به معناي ایجاد بار مالی و انتقال مشکل به دولتاین اور

لی آن براي دولت به  تواند بدون محدودیت افزایش یابد، هزینه تامین ماشده معادل سود بانکی دارد و در مقابل، سودآوري آن با رشد نرخ ارز و قیمت نفت می

تواند منجر به افزایش نرخ بهره شود. در ادامه توضیح خواهیم داد که برطرف  مراتب باالتر از اوراق بدهی با نرخ سود ثابت است. سوم: انتشار این اوراق می

هاي  اندازي براي رفع یا تداوم محدودیتمشدن ابهامات مطرح شده، در گرو پاسخ به دو سوال کلیدي است. سوال اول اینکه مقامات سیاسی کشور چه چش

انداز مشخص خواهد کرد که ابعاد کسري بودجه در مقیاس کنونی، گذرا یا پایدار است.  صادرات نفت و کسب درآمدهاي ارزي آن در ذهن دارند. این چشم

بینی پیامدها ارائه کند. در چارچوب  حلی را همراه با پیشند راهشاید نتوان کارشناسی را پیدا کرد که بدون داشتن پاسخ هرچند احتمالی براي سوال اول، بتوا

تر  وجود آمده در بودجه، سال به سال بزرگمشکالت ساختاري بودجه و شرایط تحریم، حتی با فرض گذر از مشکل کرونا در سال آینده، ابعاد شکاف عمیق به

طور  ه، معنی خود را از دست خواهد داد. بنابراین، هر تصمیمی در مورد کسري بودجه امسال، بهها، تامین منابع از آیندحلخواهد شد و بنابراین در میان راه

فروش نفت قرار است در قالب  کامل در گرو این است که شرایط صادرات نفت قرار است دستخوش تغییري بشود یا نه. سوال دوم این است که اوراق پیش

اداري یا سازوکار عرضه و تقاضا عرضه شود. از آنجا که مراجع پاسخ به دو سوال مطرح شده متفاوت و تا   گذاري اسمی وکدام یک از دو مکانیزم قیمت

 توان در نظر گرفت. ( می1)شماره 2در  2حالت را در قالب یک ماتریس  4اي مستقل از هم هستند، اندازه

دهیم، سپس به تحلیل ترکیب آنها خواهیم پرداخت. البته باید توجه داشت که  یح میگذاري اوراقدر ادامه ابتدا هریک از دو موضوع را جداگانه توضنحوه قیمت

زارشی  در ارزیابی موضوع مطرح شده دست ما خالی است و فراتر از یک عنوان بدون مسماي گشایش اقتصادي و یک ایده کلی پیش فروش نفت، هنوز هیچ گ 

ترین موضوعی که نیاز به بررسی دارد وضعیت  گذاران دقیقا چیست. مهممدنظر سیاست از طرف دولت محترم منتشر نشده و مشخص نیست که جزئیات

انداز روابط خارجی کشور  توان مورد بررسی قرار داد. نخست چشمکشور از نظر امکان صادرات نفت در سررسید اوراق است. طبیعتا دو سناریوي مختلف را می
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شده علیه کشورمان تقلیل یافته یا لغو شوند و میزان فروش نفت به سطوح پیش از  هاي نفتی اعمالتحریم اي باشد که تا پیش از سررسید اوراق،گونهبه

تنگناي  ها برسد. کارکرد این اوراق در چنین حالتی از نظر هموارسازي درآمدهاي نفتی و انتقال بخشی از آن از دوران وفور درآمد نفتی به دوران تحریم

نسبتا پایدار وابستگی بودجه به نفت در دوران وفور درآمدهاي نفتی از طرف دیگر و البته هموارسازي نوسانات ارزي خواهد بود    درآمدي از یک طرف و کاهش

مشابه با عنوان  و در راستاي اهدافی است که پیش از این نیز به اشکال مختلف از جمله صندوق ذخیره ارزي پیگیري شده است. در سایر کشورها نیز ابزارهاي 

هاي محلی و ملی با هدف تامین  گیرد که طی آن دولت( مورد استفاده قرار میfuture flow securitizationکلی »اوراق بهادارسازي جریانات آتی« ) 

الی، ذیل یک  کنند. بنابراین چنانچه این برنامه مفروش میکسري بودجه، درآمدهاي آتی خود از محل مالیات یا نفت را از طریق اوراق بهادارسازي پیش

و کاهش وابستگی بودجه به نفت    1399راهبرد حساب شده سیاست خارجی تنظیم شده باشد، خواهد توانست دو هدف کاهش ابعاد کسري بودجه در سال 

 گرفته است را محقق سازد. شده اما اقدامی صورت نمیهاي آینده را که همواره در مورد آن صحبت میدر سال

ها در زمان سررسید، طبعا اگر تصور شود که خریداران امکان دریافت نفت از دولت و صادرات آن را خواهند داشت،  عنی عدم لغو تحریماما در سناریوي دوم، ی 

است  پذیر نیست، سناریوي محتمل این  هاي خاص بازار نفت، چنین اتفاقی به سادگی امکانها و ویژگیدالیل مختلف از جمله شدت تحریمبا توجه به اینکه به

شود این است که در صورت ادامه شرایط تحریم و افزایش  عنوان چالش اصلی مطرح میکه دولت ناچار به تسویه ریالی اوراق شود. در چنین حالتی، آنچه به

هد کرد که خود درگیر کسري  نرخ ارز، تسویه ریالی این اوراق نسبت به سایر انواع اوراق رایج دولتی به مراتب هزینه مالی سنگینی را به دولتی تحمیل خوا 

کننده تابع وضعیت امکان صادرات نفت در سررسید است. سوال دوم مربوط به نحوه  صورت تعیینبودجه در مقیاس سنگین است. بنابراین ارزیابی این اقدام به

رتی که دولت اوراق را به قیمت اسمی )قیمت ریالی  تر شرایط بازاري است که قرار است این اوراق در آن مبادله شود. در صو گذاري و به عبارت دقیققیمت

رسد همین سناریو مدنظر دولتمردان است( و ضمن تضمین کف سود سپرده بانکی، در سررسید  نفت در زمان انتشار( به مردم عرضه کند )که به نظر می

جاي »گشایش«، با  اي که کشور بهگونهتر از اوراق بدهی مواجه شود به تواند در زمان سررسید با بار مالی بسیار سنگینصورت ریالی اوراق را تسویه کند میبه

گذاري این اوراق در سازوکار بازار  حل جایگزین، قیمتپذیر شود. اما راه»انسداد مالی« مواجه شود. انسدادي که گشایش آن فقط از طریق بانک مرکزي امکان

تواند این چالش را به  ی است. شیوه دوم البته مزایا و معایبی دارد که بعد مثبت آن این است که میو براساس عرضه و تقاضا به جاي عرضه آن به قیمت اسم

 callتوان ترکیبی از یک سپرده بانکی به همراه یک قرارداد اختیار خرید )فرصتی براي دولت تبدیل کند. براي درک بهتر، دقت کنیم که این اوراق را می

optionمت نفت )یعنی حاصلضرب قیمت نفت در نرخ ارز( دانست. در مقام مقایسه با انتشار اوراق رایج با نرخ کوپن ثابت، این اوراق  ( روي معادل ریالی قی

توان ادعا کرد در شرایط کنونی اقتصاد کشور و با توجه به نبود  یک ویژگی اضافی براي خریداران به همراه دارد و آن ابزار پوشش ریسک نرخ ارز است. می

اي خرید  رهاي مالی متنوع براي پوشش ریسک ارز، ارائه یک ابزار مالی براي پوشش این ریسک در بازار جذابیت زیادي خواهد داشت و آحاد اقتصادي بر ابزا 

هاي اسمی  یمت( باالیی خواهند بود. به عبارت دیگر، در صورتی که دولت این اوراق را در بازار و نه به قpremiumچنین ابزاري حاضر به پرداخت صرف )

گذاري از طریق سازوکار عرضه و تقاضا تعیین شود، انتظارات نرخ ارز در زمان سررسید در قیمت فعلی اوراق انعکاس پیدا خواهد کرد.  عرضه کند و قیمت

  زمان حال نخواهد بود. در نتیجهبینی مردم از یک قیمت با حساسیت بسیار باال در زمان حال، طبیعتا بدون اثرات اقتصادي بر متغیرهاي آشکار شدن پیش

رود این اوراق  کنند. طبیعتا به لحاظ اقتصادي انتظار میبینی میعرضه این اوراق در بازار معلوم خواهد شد که مردم چه نرخ ارزي را براي دو سال دیگر پیش

تر باشد. آنچه  امین مالی موردانتظار آن نیز براي دولت بعدي پاییندنبال آن، هزینه ت نسبت به اوراق مشابه با سود ثابت، در قیمت باالتري فروش رفته و به

تنها هزینه تامین مالی مورد انتظار  اهمیت دارد این است که در صورتی که دولت این اوراق را به جاي فروش به قیمت اسمی، در سازوکار بازار عرضه کند، نه

لیل ماهیت پوشش ریسک ارزي این اوراق، هزینه تامین مالی مورد انتظار براي دولت کاهش نیز خواهد  دآن از اوراق با سود ثابت بیشتر نخواهد بود، بلکه به

شود، زیرا این اوراق در مقایسه با  ها مطرح می( توسط دولتInflation-protected bondsاي در انتشار اوراق مصون از تورم )یافت. مشابه چنین تجربه

ها  رود هزینه تامین مالی را براي دولت( انتظار میex-anteبینی ) صورت پیشت پوشش ریسک تورم را دارند و بنابراین بهاوراق با نرخ اسمی ثابت، قابلی

 1کاهش دهند. 

پردازیم. دو حالت اول و دوم در این ویژگی مشترکند که اوراق  هاي دو سوال مطرح شده میحال به ترکیب چهار حالت محتمل در نتیجه تقاطع پاسخ

شود.  شوند و تفاوت این دو حالت مربوط به برقراري یا عدم برقراري امکان صدور نفت میگذاري میفروش نفتی براساس سازوکار عرضه و تقاضا قیمتشپی

اضا تعیین شده  که در زمان سررسید این اوراق، امکان صادرات نفت برقرار باشد و قیمت اوراق نیز در زمان حال براساس عرضه و تق حالت اول: در صورتی

وجود نخواهد آمد. بودجه  ها وارد نخواهد شد، ثانیا، در زمان سررسید هم مشکل جدي مالی براي دولت آینده بهاوال در زمان حال شوکی به قیمت  2باشد،

الت ممکن و با توجه به ساختار نظام  دولت با وابستگی کمتر به نفت ادامه کار خواهد داد و بودجه فعلی نیز با فشار کمتر اجرا خواهد شد. این بهترین ح

که در زمان سررسید امکان صدور نفت برقرار نباشد و قیمت اوراق هم براساس  ترین گزینه است. حالت دوم: در صورتیگیري، بدون تردید غیرمحتملتصمیم 

مورد انتظار باالي ارز در زمان حال آشکار خواهد شد. آثار   عرضه و تقاضا تعیین شده باشد، اوراق در زمان حاضر با قیمت باال مبادله خواهند شد و یک نرخ

تواند فشار روي بازارهاي دیگر را کم کند، منابع مالی زیادي را در زمان حال  آشکار شدن این قیمت یک چاقوي دو لبه است. از یک طرف این قیمت می

تواند چراغ راهنماي انتظارات تورمی باشد که اثرات خاص خود را  قیمت باال میفراهم و فشار مالی روي دولت بعدي را هم کم کند. اما از طرف دیگر این  

 کننده باشد. تواند تسهیلرسد که این حالت هم همچنان میخواهد داشت. در مجموع به نظر می

شوند و تفاوت آنها نیز به  اري اسمی میگذهاي سوم و چهارم در این ویژگی مشترکند که اوراق نفتی براساس قیمت فعلی نفت و نرخ ارز موجود قیمتحالت
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 شود.وجود یا نبود امکان صدور نفت مربوط می

هاي اسمی مبتنی بر نرخ ارز موجود و قیمت فعلی  گذاري اوراق در زمان حال با قیمتحالت سوم: در زمان سررسید امکان صدور نفت برقرار شده اما قیمت

هاي جهانی نفت قاعدتا در سطح باالتري خواهد بود و از طرف  ف در صورت برطرف شدن مشکل کرونا، قیمتنفت صورت گرفته باشد. در این حالت از یک طر

ضرب این دو  صلدیگر، بسته به میزان تورمی هم که اقتصاد ایران طی دو سال تجربه کند، نرخ ارز به درجاتی در سطح باالتر قرار خواهد داشت. اگر رشد حا

گذاري اسمی اوراق، این  نکی باشد، سودي از جنس رانت نصیب خریداران خواهد شد. حالت چهارم: عدم امکان صدور نفت و قیمتمتغیر بیشتر از نرخ سود با

طور که گفته شد، هزینه مالی سنگینی را به همراه خواهد داشت  حالت بدترین وضعیت از نظر آثار بر شرایط اقتصادي زمان حال و آینده خواهد بود و همان

ترین سناریو خواهد بود. درخصوص تاثیر انتشار این اوراق بر نرخ  توجه محتملوجه به فرض تداوم وضع موجود، تبدیل شدن به پایه پولی و تورم قابلکه با ت

د و بنابراین دولت  هاي تامین مالی دولت در شرایط کنونی ظرفیتی محدود دارن تر گفته شد، سایر روشطور که پیشبهره نیز الزم است اوال توجه کنیم همان

که مستقیما بر نرخ بهره   -ها یا افزایش مالیات نخواهد بود. بنابراین، میان انتشار بیشتر اوراق احتماال قادر به تامین کسري بودجه خود از محل فروش دارایی

اثیر انتشار اوراق بدهی با درآمد ثابت، بر نرخ بهره بیشتر  و اوراقی که نوعی ترکیب یا هیبرید از اوراق و ابزارهاي ریسکی است، احتماال ت -اثرگذار خواهد بود

شود عرضه شود، میزان قابلیت  خواهد بود. ضمن اینکه در صورتی که این اوراق در سازوکار بازار و به قیمتی که براساس عرضه و تقاضاي بازار تعیین می

گذاري در سهام را  ن، در بازار سهام تجربه انتشار اوراق اختیار تبعی که کف سود سرمایهجایگزینی آن با اوراق قرضه دولتی کمتر خواهد بود. از باب تقریب ذه 

شده و یک ابزار داراي پتانسیل رشد قیمتی، مشابهت زیادي به اوراق  کند وجود داشته است. بنابراین، از جهت ترکیب یک ابزار با سود تضمینتضمین می

 کرد که انتشار اوراق اختیار تبعی منجر به افزایش نرخ بهره )بازده تا سررسید( اوراق قرضه شده است.  توان ادعا ، اما نمی3پیشنهادي دولت دارد

توسط دولت   در نهایت، ذکر این نکته ضروري است که در تحلیل سناریوهاي فوق، فرض بر این است که دولت آینده در سررسید اوراق، به تعهدات ایجاد شده

طور کامل پرداخت خواهد کرد. ریسک نکول دولت  هاي ارزي، تعهدات خود به دارندگان اوراق را بهها و درآمدر از وضعیت تحریمنظفعلی پایبند بوده و صرف

هاي سپرده ارزي مردم نزد  در سررسید و انتظارات کنونی مردم از آن، که با توجه به برخی تجربیات گذشته همچون مسائل مربوط به بازپرداخت ریالی حساب

هاي خاص خود را دارد، ابعاد دیگري از اجراي این طرح در شرایط فعلی است که باید مدنظر  فروش سکه، پیچیدگیها و نیز اخذ مالیات از طرح پیشکبان 

 گذار قرار گیرد.سیاست

هاي غیرمعمول اما مبتنی بر مبانی اقتصادي  جاري، استفاده از روشتوان گفت، اوال با توجه به شرایط ویژه کسري بودجه در سالگیریدر مجموع مینتیجه -4

آمیز این طرح توسط دولت بستگی زیادي به طراحی و اجراي دقیق جزئیات فنی و  براي تامین کسري بودجه دولت گریزناپذیر است و ثانیا، اجراي موفقیت

فروش نفتی، در گرو دو شرط مهم است.  ا شکست در پروژه پیشعملیاتی آن دارد که الزم است به دقت مورد تحلیل و بررسی کارشناسی قرار گیرد. موفقیت ی 

اندازي منطبق با این شرط در ذهن مردم در زمان حاضر و شرط دوم، عرضه اوراق در چارچوب  شرط اول امکان صدور نفت در سررسید اوراق و وجود چشم

طور که  کردیم نشان دادیم که هر دو شرط حائز اهمیت هستند اما همان  گذاري اسمی آن است. در مباحثی که مطرح نظام عرضه و تقاضا و احتراز از قیمت

 کنیم، در مقام مقایسه، چگونگی عرضه اوراق نسبت به میزان امکان صادرات نفت از اهمیت بیشتري برخوردار است.مشاهده می 2در ماتریس شماره 

تاریخی نسبت به شرایط سخت قرار دارد، سیاستمداران ما در دورترین نقطه نسبت   ترین نقطهواقعیت تلخ این است: در شرایطی که اقتصاد کشور در نزدیک

رسد الزم است تالشی سازنده در میان  گردند. در شرایط کنونی اقتصاد کشور و بودجه دولت، به نظر میحل میبه علم اقتصاد و کاربردهاي آن، به دنبال راه

گیرنده، به جریان بیفتد که به هر طریق مانع از آن شود که کسري بودجه  است و استقبال مقامات تصمیماقتصاددانان و کارشناسان، مستقل از میزان خو 

 تواند حال و آینده اقتصاد ایران را تخریب کند. ترین روشی است که میصورت پولی تامین شود. پولی شدن کسري بودجه در شرایط فعلی، پرهزینهدولت به
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  خبرگزاری   گزارش  به  واکنش  در  نفت  توسعه  و  مهندسی  شود/ شرکتمی  ساخته  داخل  توان  به  اتکا  با  جاسک  -  گوره  طرح  هایالکتروپمپ

  از  برداری بهره  و   تأمین  ساخت،  شرکت،  این:  شد  یادآور  ،«جاسک  -   گوره  لوله  خط  پروژه   در  داخلی  توان  به  پا  پشت »  عنوان  با  فارس 

  از   مندی بهره  برای  حتی  و  کرده   واگذار  پمپ   سازنده   ایرانی   های شرکت  به   را  جاسک   –   گوره  راهبردی  و  ملی   طرح   عظیم   های الکتروپمپ

 است  داده تغییر را  طرح  هایالکتروپمپ اولیه  طراحی  داخل، توان
  جمهوري  نظام  کلی هاي سیاست راستاي  در نفت   توسعه و  مهندسی شرکت رساند می استحضار  به»:است زیر  شرح به نفت  توسعه  و مهندسی شرکت  توضیحات

  سازنده  هايشرکت  به  را جاسک  –  گوره  راهبردي  و  ملی  طرح  عظیم  هايالکتروپمپ   از  برداريبهره  و  تأمین  ساخت،  داخل،  تولید  از حمایت خصوص در  اسالمی

  گرفته   نظر  در  BB3  نوع  از   مگاواتی  6  سانتریفیوژ  الکتروپمپ  دستگاه  پنج  ایستگاه  هر   براي  اولیه  طراحی  طبق  که  است  حالی  در   این  کرده،  واگذار  داخلی   پمپ

  ظرفیت  براساس  تأسیسات  کردن  روزآمد  و   بازنگري  در  بنابراین   نداشت،  وجود  کشور  داخل   در  هاییالکتروپمپ  چنین  ساخت   ظرفیت   و   امکانات  که   بود   شده

  توان   با هايپمپ  از استفاده  جاي  به  ترساده  عبارت   به . شد طراحی  دستگاه  50  تعداد  به  کجموع   در   مگاواتی  2.5  پمپ  دستگاه   10  ایستگاه هر  براي داخل،  تولید

  ماه  شهریور در داخلی توانمند سازنده  سه با  هاالکتروپمپ این از ساله پنج برداريبهره  و ساخت قرارداد.شودمی استفاده کمتر توان با پمپ بیشتري  تعداد از  باال

 اقتصاد نفت 
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https://www.55online.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-9/166942-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%DB%8C
https://www.55online.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-9/166942-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%DB%8C
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  زمان .  یافت  کاهش   ظالمانه   هاي تحریم  دلیلبه  کشور   از  خارج  از  هاپمپ  تأمین  ریسک.  شد  فراهم  ها پمپ  داخلی  ساخت  امکان  تدبیر   این   با .  شد  امضا   گذشته 

 ...آمد عمل به   جلوگیري  ارز خروج از و شد تسهیل برداري بهره عملیات و کوتاه  زودهنگام  و اي مرحله برداريبهره و  اندازيراه ساخت،  براي   نیاز مورد
-9%87D1%B8%D9%88%%DA%AF%D-AD8%D1%B8%D7%B8%%D-C8DB%7%A8%D9%87%%D-BE9%D9%85%BE%D9%D9%88%D1%B8%AA%D8%D9%DA%A9%84%D7%A8%/%D306693https://www.shana.ir/news/

-9%87AA%A8%AA%A8%A7%A8%A3%A8%%A-9%84AA%A8%A7%A8%AA%A8%%A-9%86A7%A8%A9%88%AA%A8%%A-9%87A8%A8%%A-7A8%A9%AA%AA%A8%A7%A8%%A-7A8%A8%A8%%A-9AA%A3%A8%A7%A8%AAA%8%D%

AF8%D9%88%D4%B8%D%-C8%DB9%85%D% 
وزارتخانه های  :اعیل، وزیر نفت عراق در بیانیه ایاحسان اسم/گیردمیلیارد دالری عراق با شرکت شل سرعت می  ۸ساخت پروژه پتروشیمی  

درصد در این پروژه سهم دارند، دیدارهایی را برای سرعت بخشیدن به پیاده سازی پروژه پتروشیمی نبراس    25نفت و صنعت که هر کدام  

ا پایان سال نهایی شود. این پروژه  درصد سهم در آن دارد، برگزار کرده اند شرایط حقوقی و قراردادی این پروژه بایستی ت  49با شل که  

تفاهم    2012عراق در سال  /میلیون تن در سال پلی اتیلن تولید خواهد کرد و با خوراک اتان کافی تامین خواهد شد  1.۸در شهر جنوبی بصره  

ت گاز بصره است  درصدی در شرک  44نامه ای را با شرکت شل برای ساخت پروژه نبراس امضا کرددارایی اصلی شرکت شل در عراق سهم  

درصد    51که گازهای استخراج شده به همراه نفت در میادین جنوبی عراق را برای تولید برق جمع آوری می کند. شرکت دولتی گاز جنوب  

 و شرکت میتسوبیشی پنج درصد در شرکت گاز بصره سهم دارند 
.. . 

-C8DB%9%85%C%D8DB%4%B8%D9%88%D1%B8%AA%D8%BE%D9%%D-9%87D98%DA%9%88%D1%B8%BE%D9%%D-AA8%AE%D8%D7%A8%D3%B8%/%D54776900.ghatreh.com/news/nnhttps://www
AF8%D1%B8%%DA8%AA%AA%AA%-AA8%A9%A8%A1%A8%A3%A8%%A-9%82A7%A8%A1%A8%A9%A8%%A-A8AA%1%A8%A7%A8%A9%84%AA%A8%%A-AA8%A1%A8%A7%A8%A%A8AA%9%84%A%A8AA%9%85%D% 

 برابری تولید گاز در پارس جنوبی  2.5افزایش 

شود، که امسال شاهد این افزایش  هاي جدید پارس جنوبی حدود دوسوم گاز کشور از پارس جنوبی تأمین میبرداري فازهاشم زاده فرهنگ گفت: از زمان بهره

شده در مجتمع گاز پارس جنوبی تداوم خواهد داشت که برکات این افزایش و  ریزيب و تعمیرات برنامهتولید هستیم و در ادامه نیز با توجه به مدیریت مناس 

 تداوم تولید در جنوب کشور بسیار زیاد است.

  17مترمکعب و میلیون  280حداکثر تولید گاز در پارس جنوبی حدود  92عملیاتی است او بیان کرد: تا سال   14هاي پارس جنوبی به جز فاز همه پاالیشگاه

پاالیشگاه( به جز   12فاز )  17برابر شده و همه این   2.5میلیون متر مکعب رسیده که  700فاز نیمه تمام بود، اما امروز تولید کشور در این مجتمع به حدود  

 در مدار تولید قرار گرفتند. 14یک پاالیشگاه فاز 

شود و مراحل  میلیون مترمکعب اضافه می 50مسئوالن وزارت نفت به این مقدار امسال نیز مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی تأکید کرد: به گفته 

هاي یازدهم و دوازدهم در حالی روند توسعه و افزایش تولید این میدان مشترک را شتاب  یابد، اما دولتتوسعه میدان عظیم پارس جنوبی امسال پایان می

 رو بودیم.هاي مالی روبهها و گرفتاريي از جمله تحریمدادند که در چند سال اخیر با مشکالت زیاد

  23میلیون مترمکعب بود که این رقم با افزایش  500میلیارد و  131مقدار تولید یک ساله گاز از پارس جنوبی  94هاشم زاده فرهنگ ادامه داد: در سال 

ن مترمکعب رسید و سبب شد تولید تجمعی گاز ایران از این میدان مشترک  میلیو 200میلیارد و  155به  95میلیون مترمکعبی، در سال  700میلیارد و 

 میلیون مترمکعب در طول عمر این میدان در طرف ایرانی برسد.  112میلیارد مترمکعب در چهار سال اخیر و یک میلیارد و  516گازي به 

میلیون مترمکعب   430به  95تا سال  18و  17هاي و بخشی از فاز 16و  15، 12هاي اندازي فازهاي بعد نیز ادامه داشت و با راهبه گفته او، این روند در سال

سال   12اي اولویت دوم مشخص شده بودند، ایران پس از هاي توسعهکه به عنوان فاز 21و  20، 18، 17، 19هاي با آغاز تولید فاز 96در روز رسید و در سال 

 قطر برابر شد. در تولید گاز از میدان گازي پارس جنوبی با 

میلیون مترمکعب   977میلیارد و  178مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی افزود: در ادامه این روند و طبق گزارش شرکت ملی گاز ایران، در مجموع 

  103میلیارد و  152حدود  که تولید گاز از این میدان گازي 96تولید شد که در مقایسه با سال  97هاي مختلف پارس جنوبی در سال گاز سبک از فاز

 درصدي داشته است.  17.6میلیون متر مکعب بود، رشدي حدود 

اندازي  درصدي گاز شیرین در پارس جنوبی هاشم زاده فرهنگ با اشاره به رشد چشمگیر تولید گاز در این مجتمع، عنوان کرد: با راه 155افزایش تولید 

، پنج پاالیشگاه در  92پاالیشگاه رسیده، در حالی که در سال  12اکنون به برداري در پارس جنوبی همال بهرههاي در ح هاي جدید، تعداد پاالیشگاهپاالیشگاه

 درصد است. 74اکنون در مقایسه با کل کشور، بیش از مدار تولید قرار داشت که به مدد این مهم سهم تولید گاز مجتمع هم

درصد رشد داشته است که این مقدار امسال نیز   155حدود   92نسبت به سال   98س جنوبی در سال شده مجتمع گاز پار او بیان کرد: گاز شیرین تصفیه

میلیون   280هاي مسئوالن وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران ظرفیت برداشت گاز از میدان مشترک پارس جنوبی از  افزایش خواهد داشت و طبق گفته

 رسد. پایان امسال می میلیون مترمکعب تا 750، به 92مترمکعب در سال 

هاي  ویژه پارس جنوبی از سالهاي گازي کشور بهها مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: توسعه میداندرصدي تولید اتان پاالیشگاه 143افزایش  

هاي دقیق  ریزيدولت یازدهم و همسو با برنامهتاکنون نقش غیرقابل انکاري در افزایش ظرفیت خوراک مهم و راهبردي اتان دارد و از زمان روي کار آمدن  92

 ها افزایش یافت. اي در این حوزه، روند تولید محصوالت راهبردي و مهم در پارس جنوبی و دیگر میدانتوسعه

رد که مقدار اتان مصرفی  با انتشار گزارش عملکردي درباره جهش تولید و عرضه اتان، اعالم ک 96زاده فرهنگ ادامه داد: وزارت نفت شهریورماه سال هاشم

میلیون و   4به   92هزار تن در سال  700میلیون و  2طوري که از جنوبی روندي افزایشی داشته، بههاي جدید پارساندازي فازصنایع پتروشیمی به دنبال راه

https://www.shana.ir/news/306693/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.shana.ir/news/306693/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.shana.ir/news/306693/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ghatreh.com/news/nn54776900/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
https://www.ghatreh.com/news/nn54776900/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
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هاي پارس جنوبی  ت تولید اتان در پاالیشگاهدهد؛ در آن زمان ظرفیدرصدي را نشان می 77رسیده است که رشدي حدودي   96هزار تن تا پایان سال  700

 میلیون تن در سال رسیده بود.  6به حدود 

هاي محوري  دهد که برنامهدرصدي صادرات غیرنفتی از پارس جنوبی نشان می 23هاي یازدهم و و دوازدهم در کنار افزایش هاي دولتاو افزود: این دستاورد

گذاري درستی  انداز کالن اقتصادي کشور را روشن کند و ریلمنطق و تدبیر اقتصادي چگونه توانسته است چشمهاي مختلف در مدار و کالن دولت در حوزه

 در این عرصه انجام دهد. 

تاکنون سبب رشد همه محصوالت مجتمع و   92هاي پارس جنوبی از سال مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی همچنین با بیان اینکه توسعه پاالیشگاه

 تواند خوراک صنایع مختلف را تأمین کند.شده از مخازن پارس جنوبی محصوالت متنوعی دارد که میه صنایع وابسته نیز شده است، گفت: گاز استخراجتوسع

درصدي اتان در   143ها سبب افزایش تولید برداري و نگهداري مناسب در پاالیشگاهزاده فرهنگ ادامه داد: این توسعه و افزایش تولید در کنار بهرههاشم

اي داشته است و با توجه به اینکه اتان یکی از منابع اصلی خوراک  کنندهتاکنون نیز افزایش خیره 96مجتمع شده که با این حساب مقدار تولید اتان از سال 

 ي مجتمع گاز پارس جنوبی بوده است.هاها همواره از اولویتهاي پتروشیمی است، جداسازي و تولید اتان براي تامین خوراک پتروشیمیبراي مجتمع

تاکنون خبر داد و اظهار کرد: مقدار تولید   92هاي درصدي تولید پروپان حدفاصل سال 337درصدي پروپان تولیدي او، همچنین از افزایش  337افزایش  

 کنند.ین تولیدات روند افزایشی خود را طی میهاي دیگر ادرصد افزایش داشته است که در ادامه با تکمیل فاز 210بوتان نیز در این بازه بیش از 

 به گفته مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی، پروپان و بوتان تولیدات باارزشی در زمینه افزایش صادارت و ارزآوري براي کشور هستند.

ت گازي در این مجتمع گازي اشاره کرد و گفت: در  زاده فرهنگ در ادامه به افزایش تولید میعانا درصدي تولید میعانات گازي پارس جنوبی هاشم 87افزایش  

اندازي پاالیشگاه ستاره خلیج فارس این افزایش تولید  درصد افزایش یافته که خوشبختانه با راه 87هاي یازدهم و دوازدهم میزان تولید میعانات گازي دولت

 دستاورد مهمی براي کشور بوده است. 

 گوگرد خبر داد و افزود: این افزایش نیز در مصارف مختلف و صادرات اهمیت فراوانی دارد.درصدي تولید  99او، همچنین از افزایش 

واقع باید قدر این  مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی بیان کرد: شاید زیباترین اتفاق، اما ایجاد رفاه براي مردم ساده و زحمتکش روستایی کشور است. به

ها و  ها به برکت توسعه پارس جنوبی انجام شده است، پوشش گسترده گازرسانی در شهرازرسانی به روستامخزن عظیم را دانست، چراکه بدون شک گ 

 شود، اما نباید فراموش کنیم که باید در حفظ این برکت عظیم با مصرف بهینه تالش کرد. طور کامل احساس میها امروز در زندگی روزمره مردم بهروستا

دلیل جایگزینی مصرف گاز به جاي سوخت مایع دستاورد ارزشمند دیگري به واسطه  از طرف دیگر ارزش افزوده ایجادشده بهزاده فرهنگ بیان کرد: هاشم

میلیارد   27ها نیروگاه  92تولید گاز در پارس جنوبی است. تا چند سال پیش به دلیل کمبود گاز، مصرف سوخت مایع باال بود و به گفته وزیر نفت در سال 

 شود.میلیارد لیتر رسید که این مقدار باز هم کمتر می 9سوم تقلیل یافت و به هاي اخیر، به یکایع مصرف کردند، اما این عدد در ساللیتر سوخت م

هاي نفتی او توضیح داد: پارس جنوبی مخزنی راهبردي است و منافع آن چه در داخل و چه در خارج کشور مشهود است و  افزایش صادرات گاز و فرآورده

هاي فراوانی از جمله  ویژه انرژي افزون بر ایجاد منابع مالی دستاوردصادرات گاز نیز با افزایش تولید گاز پارس جنوبی افزایش یافته، صادرات محصوالت به

هاي ظالمانه نبود، ایران  مها و تحریایجاد مشترکات سیاسی و اقتصادي در پی دارد که گاز پارس جنوبی این مهم را محقق کرده است. چه بسا اگر کارشکنی

 کرد.امروز گاز خود را به چند کشور همسایه یا غیرهمسایه دیگر نیز ارسال می

صورت غیرمستقیم دارد و آن افزایش صادرات  مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: این مجتمع گازي در توسعه صادرات گاز نقش دیگري هم به

کشور درآمد به همراه داشته   ها رشد چشمگیري دارد و براي هاي گازرسانی در کشور است. امروز اعداد صادرات فرآوردهحهاي نفتی به دلیل توسعه طرفرآورده

هیزم  ست، اظهار کرد: دیگر کمتر کسی اززاده فرهنگ با بیان اینکه تولید گاز در پارس جنوبی یک برنده دیگر نیز دارد که آن حفظ محیط زیست اهاشماست.

شک آثار زیست محیطی توسعه گازرسانی در  کند، از طرفی گاز یک انرژي پاک است که بیگرم کردن خانه خود و پخت و پز استفاده می و چوب براي

اخلی  او تأکید کرد: اما پیروز دیگر این میدان گازي، تولیدکنندگان و پیمانکاران داخلی هستند، امروز سازندگان ددهد.آینده بیشتر خود را نشان میچندسال 

 اند و این موضوع اشتغال فراوانی را هم در کشور ایجاد کرده است. ها و اعتماد صنعت نفت بسیار توانمند شدهبا توجه به مشارکت در پروژه
-AF8%C%D8DB%9%84%D9%88%AA%D8%%D-C8DB%1%B8%D8%A8%D7%A8%D1%B8%D8%A8%%D-5%DB%B-2%DB%B-4B8%C%D8DB%7%A8%D2%B8%D9%81%D7%A8%/%D10490http://www.pseez.ir/fa/newsagency/

C8DB%8%A8%D9%88%D9%86%AC%D8%%D-3B8%D1%B8%D7%A8%BE%D9%%D-1B8%AF%D8%%D-2B8%D7%A8%A%AF%DD% 

اولیه وغدیر  عرضه  /گذاری غدیر از نهایی شدن مراحل پذیرش و عرضه اولیه وغدیر خبر داد های شرکت سرمایهگذاری و طرحمدیر سرمایه

فریدالدین معصومی: دو واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی قشم به بهره برداری تجاری می رسد و با احداث  /جزئیات عرضه اولیه وغدیر

میلیون    30۸میزان سرمایه گذاری طرح  /واحدهای این نیروگاه پیش بینی می شود مصرف برق در جزیره قشم در فصل تابستان تامین شود 

درصد سهام نیروگاه گیالن با سرمایه ثبتی    7تا    6امداران پروژه، سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر و گروه مپنا هستند. همچنین  یورو و سه

از    430 نزدیک کمتر  آینده  ظرف  است  قرار  شد.  عرضه خواهد  بورس  در  تیرماه  پایان  تا  تومانی  هرمز    10میلیارد  نیروگاه  سهام  درصد 

از سازمان خصوصی سازی خریداری شده و اکنون هم    ۸9انرژی غدیر در بورس عرضه شود.این نیروگاه سال  بندرعباس و شرکت برق و  

میلیون یورو    450صورت های مالی مناسبی دارد و این ادعا که برخی می گویند این نیروگاه زیان ده است رد می شود.در شرایط کنونی  

 نیرو اقتصاد 

http://www.pseez.ir/fa/newsagency/10490/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B2-%DB%B5-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
http://www.pseez.ir/fa/newsagency/10490/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B2-%DB%B5-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C


 خبرنامه اقتصادی متیس 

38 

 

سهیالت ارزی صرفه اقتصادی ندارند وابسته به وضعیت نیروگاه ها است بطور قطع حاکمیت  تسهیالت ارزی گرفته شده و اینکه پروژه هایی با ت 

سال برق نیروگاه های جدید را با تسهیالت ارزی بخرد و از طرف    5چاره ای برای تسهیالت می اندیشد. از طرف دیگر دولت موظف است  

زارت نیرو این است بخش خصوصی در صادرات برق ورود پیدا نکند  دیگر هزینه ای هم برای سوخت نمی پردازند. در حال حاضر سیاست و 

بخش   توسط  برق  صادرات  اگر  ندارد.  برق  صادرات  برای  ای  برنامه  نیز  هلدینگ  این  و  شود  می  انجام  توسط دولت  صادرات  این  فقط  و 

هلدینگ    ۸انرژی غدیر یکی از    هلدینگ برق و/خصوصی و دولت صورت گیرد قیمت برق شکسته می شود و شرایط رقابتی بوجود می آید 

بررسی شرکت  /هزار مگاوات برق است  2نیروگاه به ظرفیت    7تاسیس شده و اکنون دارای    90در حوزه حامل های انرژی است که در سال  

نین  های بورسی غدیر کمیته سرمایه گذاری، کمیتـه ای زیر نظـر هیـات مدیـره و مرکـب از رییـس هیات مدیره، مدیـرعامل، معـاو 

شـرکـت سرمایه گذاری غدیـر، مدیـران معـاونت سرمایـه گـذاری و دو نفر متخصص اسـت که به بررسـی طرح های کسـب و کار  

این کمیتـه، معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار است کلیه شرکت های  /از لحـاظ بازار، فنـی و مالــی می پـردازد. دبیـر 

ه گذاری غدیر به منظور هر گونه سرمایه گذاری در راستای سند راهبردی شرکت سرمایه گذاری غدیر  هلدینگ زیرمجموعه شرکت سرمای 

( تهیه نمایند. پس از تایید طرح کسب و کار در هیات مدیره هلدینگ مربوطه، موضوع در معاونت سرمایه  BPمی بایست طرح کسب و کار )

در صورتی که ارزش پروژه از  /رعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر ارسال می شود گذاری و توسعه کسب و کار بررسی و نظر معاونت به مدی

سقف اختیارات مدیرعامل بیشتر باشد، موضوع در کمیته سرمایه گذاری مطرح می شود. نظر کمیتـه سـرمایه گـذاری برای تصمیم گیـری  

شرکت های غدیر در اینجا می توانید آخرین صورت    آخرین صورت های مالی/به هیات مدیـره شرکت سرمایه گذاری غدیر ارسال می شود

   نمودار تغییرات قیمت سهام غدیر / های مالی شرکت های غدیر را دانلود کنید

غدیر سهام  قیمت  تغییرات   نمودار 

با  53/66ترکیب سهامداران غدیر سهامداران درصد سهام مجموعه ساتا   اندازکارکنان  افتادگی و پس  از کار  بازنشستگی،  بیمه    21/21نکها  صندوق  صندوق 

صندوق بازنشستگی پس انداز کارکنان    2/43شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا    3/63گروه توسعه مالی مهر آیندگان    4/13اجتماعی روستائیان و عشایر  

ایران   نفت  ملی  ایران    1/51شرکت  ملی  گذاري  سرمایه  کوثر    1/27شرکت  بیمه   100جمع    11/03سایر    13/ 1شرکت 

  16:32زمان سرجمع معامالت:    10/ 1399/06تاریخ سرجمع معامالت:    0.5335تغییر شاخص:    1727953.14معامالت شرکت هاي غدیر مقدار شاخص:  آمار  

معامالت:   معامالت:    2265637تعداد  معامالت:    242,137,629,954,305ارزش  بازار:    15,636,224,421حجم  ارزش  بازار:  وضعیت 

64,632,110,025,909,700   
-9%85C%D8DB%1%B8%AE%D8%D8%A8%%D-1B8%C%D8AF%DB%8%BA%D8%D9%88%%D-9%87C%D8DB%9%84%D9%88%D7%A8%%D-9%87D6%B8%D1%B8%D%9B8%/%D160550http://www.titrebartar.com/fa/news/

F8%9D9%87%D9%86%%D-7A8%C%D8B%D% 

http://www.titrebartar.com/fa/news/160550/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%9F
http://www.titrebartar.com/fa/news/160550/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%9F
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  بابت  از   نیز  و  ضروری   غیر  جلسات  در  وقتم   از  ساعت -نفر   صدها   صرف  بابت  از   را  خودم  داشتیم/ همواره   بیشتری  وقت   کاش  ای   :اردکانیان

  کرد،  نظر  صرف  زیادی   میزان  به   آن   دو   هر  از   توانمی  و   شود می  صرف   من   با   شان   جلسات  در   که   همکارانم  وقت   از   ساعت -نفر   هزاران

  حساب  آن  از  جزئی  هر   بابت  باید  و  داریم  سالیانه  بودجه  مان  مالی  منابع  برای  که  همانگونه  ما  که  برسد  روزی  امیدوارم  کنم/می  سرزنش

  اسراف  آن  کردن  مصرف  در  و  باشیم   داشته  وقت  یعنی  اختیارمان  در  منبع  تجدیدناپذیرترین  و  گرانبهاترین  برای  هم  ایبودجه  بدهیم،  پس

 باشیم  پاسخگو  و  نکنیم
  رأي  براي  که  ايصفحه  26  برنامه   در  شد  کابینه  وارد  روحانی   دوم   دولت  اوایل  در   که   او .  دانست  روحانی   دولت   تکنوکرات   وزراي  از   یکی  توان می  را   اردکانیان 

  سابقه  به توجه  با  اما  دانستیم،می  «ماالیطاق   تکلیف»  را آن  شک بدون  دادمی را  آن  او جز  دیگري  فرد  اگر  که  شد قائل  خود  براي را وظایفی  داد  مجلس  به  اعتماد

.  بردارد  –  است  بار  معناي  به  واقع  در  که  وزارت  یعنی  –را  سنگین  بار  این  تواندمی  که  نداشتیم  تردید  داشت  آب  بویژه  نیرو،  بخش  در  که  ايصبغه  و  اردکانیان

  روي باید  القاعدهعلی  و  بود دولت  هفته  مناسبت  به  مصاحبه  چون  نداشت،  را  سؤال  این انتظار  چند  هر  که  شد  آغاز  او  ايصفحه  26 برنامه  همین  از اتفاقاً  مصاحبه

 ... .داد خواندنی   و مبسوط هايپاسخ اما رفت، می عملکرد
-AA8%D9%82%D9%88%%D-4B8%D7%A8%D9%%DA%A-C8DB%7%A8%D9%86%D7%A8%C%D8DB%9%86%D7%A8%D9%AF%DA%A8%D1%B8%D7%A8%/%D42807https://barghnews.com/fa/news/

9%85A%A8AA%AA%8%A4%A8%A7%A8%AA%A8%%A-A8AA%1%A8%AA%A8%A4%A8%A%A8AA%8%A8%D% 
  سال  پایان تا رقم این /است شده  بهسازی و نوسازی کشور برق   توزیع  شبکه از درصد45:  توانیر  شرکت توزیع هماهنگی معاونرخشانی مهر 

 است  شده انجام فرسوده  هوایی هایسیم جای به  خودنگهدار  هایکابل نصب  با  بهسازی و اصالح این رسید/ خواهد درصد  50 به
  هوایی  هاي سیم  جاي   به   خودنگهدار  هاي کابل  نصب  با  بهسازي   و  اصالح   این :  گفت   رسید،  خواهد   درصد  50  به   سال  پایان  تا   رقم  این  اینکه  به  اشاره  با  مهر رخشانی

  اصالح   درصد  یک  هر   ازاي  به :  داد  ادامه   برق  توزیع  شبکه   بهسازي   و   اصالح  براي   اعتبار  تومان   میلیارد  هزار   6  اختصاص  به   اشاره  با  او.است  شده   انجام  فرسوده

  صنعت   در  سبز   خدمات  طرح   اجراي   به   اشاره   با   کشور  برق   توزیع   معاون.است  شده  فرسوده  هايشبکه  جایگزین   خودنگهدار   کابل   کیلومتر   هزار   3  برق،   توزیع   شبکه

  همه  آن   کامل  اجراي  از   پس   که  است  سبز  خدمات  طرح  قالب  در  شده   ارائه  خدمات   از   یکی (  پیامکی  صورت  به  برق   قبض  ارسال )سبز  قبض:  افزود  کشور   برق

(  چاوش)شبکه ولتاژ  اصالح  انداز  چشم طرح  مسوول  مقام  این  گفته  به.شودمی  ارائه  برق مشتریان  به  حضوري  غیر  صورتبه برق  نیروي توزیع  هايشرکت  خدمات

  نیاز   صورت در  و   گیرياندازه نوبت   چندین سال   طول در  مشترکان   به  تحویلی برق  ولتاژ   طرح این  در   که  است دیجیتال  تحول   طرح قالب در   هاطرح دیگر  از   نیز

 . شده است اصالح مشترکان درصد 7 از بیش  ولتاژ آن اجراي  با و آغاز  پارسال از  طرح  این اجراي . شد  خواهد اصالح
-AF8%D5%B8%D1%B8%AF%D8%%D-AD8%D7%A8%D9%84%D5%B8%D7%A8%%D-3687308/3-9%86AF%D8%D9%B8%D9%85%%D-AA8%D9%B8%D9%86%D5%B8%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%eqtesad.com/%D-e-https://donya

%829D1%B8%D8%A8%D%-9B8%D%C8%DB2%B8%D9%88%D%AA8%D%-9%87D9%A%DA8%A8%D4%B8%D%-2B8%D7%A8%D% 
 .... 

-9%87D9%DA%A8%A8%D4%B8%%D-2B8%D7%A8%%D-AF8%D5%B8%D1%B8%AF%D8%%D-5DB%B4%%DB%B-1B8%D9%87%D9%85%%D-C8DB%9%86%D7%A8%D4%B8%AE%D8%D1%B8%/%D42798https://barghnews.com/fa/news/
AA8%D3%B8%D7%A8%D%-9%87D%AF8%D4%B8%D%-AD8%D7%A8%D9%84%D5%B8%D7%A8%D%-1B8%D9%88%D4%B8%D9%A%DA%-9%82D1%B8%D8%A8%D%-9B8%D%C8%DB2%B8%D9%88%D%AA8%D% 

 ون،کمیسی   این  در   نیرو   وزیر   حضور   با   نفر  میلیون   30  برق   شدن  رایگان  جزئیات  بررسی   از   مجلس   انرژی   کمیسیون  رئیسه  هیئت   عضو بیگی نژاد  

  از   طرح  این  کیف  و  کم   درباره  ملت   وکالی   سوی  از   زیادی  سواالت  /ندارند  قرار  دولت   طرح   این  جزئیات  جریان  در  نمایندگان  /داد   خبر 

 دارد  وجود...  و آن اجرای نحوه  یا و شد خواهد تأمین   کجا  از طرح  این مالی منابع اینکه جمله
  اردکانیان   رضا   حضور   با  نفر   میلیون   30  برق   شدن   رایگان   براي   دولت   طرح   جزئیات   بررسی   از  اسالمی   شوراي   مجلس   انرژي  کمیسیون   رئیسه   هیئت  عضو   نژادبیگی

  از   زیادي  سواالت:  داشت  اظهار  ندارند،   قرار  دولت  طرح  این  جزئیات  جریان  در   نمایندگان  اینکه  بیان   با  وي.داد  خبر  کمیسیون   این  آتی  جلسات   در  نیرو  وزیر

  همین   وي در.دارد  وجود...    و  آن  اجراي  نحوه  یا   و  شد  خواهد  تأمین  کجا   از  طرح   این  مالی  منابع  اینکه  جمله  از  طرح  این  کیف   و  کم  درباره  ملت   وکالي   سوي

  پر  گرما   دلیل به  جنوبی   هاياستان مانند  مناطق  از  برخی  که  چرا   خیر؟ یا   گرفته صورت   بندي منطقه طرح  این  اساس  بر  آیا  که  نیست   مشخص : داد ادامه  راستا، 

  وزارت  مجموعه  از   دعوت   با   انتخابیه   هاي حوزه  به   نمایندگان   سرکشی   از   پس.شود گرفته  نظر   در   ها آن  خاص  وضعیت   هاییطرح  چنین   در   باید  که   هستند   مصرف

  دولت   هفته  مناسبت  به   خود  خبري  نشست   در  نیرو  وزیر  اردکانیان  رضا .شودمی  بررسی  آن  اجراي  شیوه  و  تصمیمی  چنین  چرایی  مجلس  انرژي  کمیسیون   به  نیرو

  شان برق قبوض در درصدي صد تخفیف هامصرفکم بخش در مشترکان براي  آن اجراي  با که است آن طرح این در ما هدف: بود گفته «امید  برق» طرح درباره

 .شویم قائل 
-AF8%C%D8DB%9%85%D7%A8%%D-9%82D1%B8%D8%A8%%D-AD8%D1%B8%D7%B8%%D-AA8%D7%A8%C%D8DB%6%A8%D2%B8%AC%D8%%D-C8DB%3%B8%D1%B8%D1%B8%D8%A8%/%D42802https://barghnews.com/fa/news/

-1B8%D9%88%D6%B8%D%AD8%D%-7A8%D8%A8%D%-C8%DB98%%DA1%B8%D9%86%D7%A%8D%-9%86D9%88%D%C8%DB3%B8%D%C8%DB9%85%D9%A%DA%-1B8%D%AF8%D%

9%86D7%A8%D%C8%DB9%86%D7%A8%D9%A%DA%AF8%D1%B8%D7%A8%D% 

  که  چرا  شود وارد برق  صنعت به هاییهزینه مدت کوتاه  در طرح این اجرای با است ممکن: گفت امید برق  طرح درباره  برق  صنعت سخنگوی

  برای نیاز  مورد  گذاری  سرمایه   کاهش  باعث   صحیح،  اقتصادی  دیدگاه از  و  مدت  بلند  در  اما  شد،  خواهد  برق   هایدرآمد  از  شدن  کاسته  باعث

  استفاده  مورد  سال  در  محدودی  های ساعت  برای   تنها  که  شد  خواهد  توزیع  و  انتقال  برای   نیاز  مورد   تاسیسات  و  جدید  هاینیروگاه  احداث

 کرد  تزریق  دیگر  هایبخش به توانمی را  گذاری سرمایه این و گیرند می قرار
  پرمصرف،   دسته  سه  به  مشترکان  طرح  این  در:  گفت  امید  برق  طرح  خصوص  در  سیما  سوم  شبکه  بخیر  صبح  سالم  برنامه   در  حضور  با  برق  صنعت  سخنگوي

  مصطفی .شود  مصرف   کم  مشترکان  جمع  به   دیگر   گروه  دو  هجرت  باعث  امید   برق  طرح  اجراي  که   امیدواریم  ما   و   شوندمی  بندي  تقسیم  مصرف   کم  و   مصرف  خوش
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https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-3/3687308-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%82
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 خبرنامه اقتصادی متیس 

40 

 

:  کرد  خاطرنشان  هستند  خانگی  مشترک  میلیون  30  به  نزدیک  میان  این  از  که   دارد  وجود  کشور  در  برق  مشترک  میلیون  36  که  این  بیان  با   مشهدي  رجبی

  گروه   در  که  هستند  مشترکانی  الباقی  و  دارند  قرار  پرمصرف  مشترکان  جزو  نیز  میلیون  4.5  و  هامصرف  کم  گروه  در  خانگی  مشترک  میلیون  8.5  هاآمار  براساس

  از   و  کنند   کم  را  مصرفشان  که  کندمی  ایجاد   مشترکان   همه   براي   مناسبی  فرصت  طرح  این:  داد  ادامه  مشهدي   رجبی.شوندمی  بندي   تقسیم  ها مصرف  خوش

  اختصاص   و   مصرف  سازي  بهینه   دنبال  به  بلکه   نیست   خانوار  رفاه   از   کاستن  عنوان   هیچ   به   طرح  این  اجراي  از   هدف.شوند  برخوردار   برق  بهاي   درصدي   صد   تخفیف

  با و  دانست یکسان  تقریبا کشور   در را  ها مصرف کم  جمعیت   پراکندگی همچنین برق صنعت   سخنگوي.هستیم صنعتی  و  کشاورزي  مانند تولیدي هايبخش آن

  40  و  ها روستا  در  کشور  برق  هايمصرف  کم  جمعیت   از   درصد   60:  افزود  گیرند، می  قرار  گروه  این  در  مختلف  مناطق  مشترکان  از  درصد  30  حدود  که  این  بیان

  در  مشهدي رجبی.شوند اضافه  مصرف کم  هايگروه به  بیشتري  جمعیت  مناسب،  تبلیغات و سازي  آگاه  با   امیدواریم  ما  ولی  هستند شهري  مناطق  در  نیز  درصد 

  الگوي  اگر  موجود  هايآمار  براساس  اما  دارد،   قرار  بیشتر  هايبررسی  حال  در  هاالگو  این:  گفت  نیز  گرم  و  عادي  مناطق  در  مصرفی  کم  الگوي  خصوص   در  حال  عین

  هاي آمار  براساس.بود  خواهد  ساعت  کیلووات  400  حدود  و  بیشتر برابر 4  گرم  مناطق   در  الگو  این  است،  ماه  در  ساعت  کیلووات  100  عادي  مناطق  در  مصرفی  کم

  مصرف   از  درصد  10  تا  صحیح،  رسانی  اطالع  و  مناسب  تبلیغات  با.دارند  قرار  ها مصرف  کم  جرگه  در  نیز  گرم  مناطق  در  خانگی  مشترکان  از  درصد  30  موجود،

 .شود کشور در  هابخش این  بیشتر رونق باعث و  تزریق کشاورزي و صنعتی هايبخش به   و کاهش خانگی  مشترکان  برق
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  که  است  آن  تدبیر   این  خطای  تریندارد/ مهم  ویرانگری  باطن  اما  جذاب  ظاهر   تصمیم،  سرزعیم: این  علی  رایگان/ دکتر   برق   باطن  و  ظاهر 

  کننده عرضه  نهادهای  که  است  ذهنیتی  کند،  ارائه  رایگان  خدمات  باید  دولت  که   ذهنیت  نای  گذارد/می  بنیان   را  نادرست  مصرفی  عادت  یک

  تغییر  کند/  پرداخت  پول  برق   مصرف  بابت  باید  که  پذیرفته  مریز   و  دارکج  ایران  جامعه  نیز   کار  جای  همین  تا  است/  کرده  گرفتار  را  خدمات

  بابت  گرفتن   پول   اما  داد؛  ادامه  را  سیاست   این  بتوان  که  است  بعید   بسیار   چون   ساخت؛  خواهد  گرفتار  را   بعد  های دولت  عادت  و   رفتار  این

  رود می  انتظار   است،  مانده   دولت  عمر  پایان  به  سال  یک   از  کمتر  که  شرایطی  بود/ در  خواهد  دشواری   امر  شده  رایگان   نوبت  یک  که  چیزی 

  این دهد/  تحویل  بعد دولت به نهایتا و کند حفظ متعارف وضعیت در  را اقتصاد  کند تالش  و  کند  پرهیز  غیرمتعارف و خاص اقدامات از دولت

  نایب  نجفی،   دارد/ دنبال به  اقتصادی هزینه تنها و  باشد داشته  توجهی  قابل سیاسی  یا  حمایتی کارکردهای  که   است بعید  بسیار اقدامات قبیل

  هافرصت  چرا  که   شد   تعجب  باعث  شد،  عنوان  جمهور رئیس  سوی   از   ایمقدمه  پیش   هیچ  بدون  که  طرح   این:  ایران  اتاق  انرژی   کمیسیون  رئیس 

  آنچه   دنیا   تمام  در   / نشد  بررسی   برق   صنعت  تحلیلگران  و  کارشناسان  بدنه  سمت   از   ابتدا  فراگیری   و   وسعت  این  با  طرحی  چنین   تهدیدهای  و

  صالحی،   /دهند می  توسعه  و  تغییر   کشورشان  در  را  کاهندگی  ابزارهای  معموال  کشورها از  بسیاری  /است کاهندگی رفتارهای  شده  واقع  موثر 

  باوجود   مقابل،  در   و   دارد   ترمیم   به  نیاز  ایران  در  برق  اقتصاد   که  شرایطی  در  که   است   این  سواالت  تریناصلی  از  یکی:  برق   صنعت   کارشناس

  برق   درصدی  100  تخفیف  به  نیرو  وزارت  چگونه  است،  کرده  اضافه  جدید  سال  در  مشترکان  برای  را  خود   تعرفه  درصد  7  فقط   برق  باال،  تورم 

  الگوی   اصالح  به  توجه  امید،  برق  طرح  اجرای  از  اصلی  هدف  گرفت  نتیجه  توانمیوزیر نیرو    سخنان   تحلیل  است؟با  داده  رضایت  مصرفان  کم

  درست  استفاده  و  برق   اقتصاد  بهبود  به  منجر   بلندمدت  در  تواندمی  آن  اجرای  که  است  خانگی  بخش  در  بهینه  مصرف  بر   تمرکز   با  برق   مصرف

 شود  کشور منابع  از
  گونه این مساله  احتماال.  دارد  ویرانگري  باطن  اما  جذاب ظاهر  تصمیم،  این.  است  کرده  رایگان  ها مصرفکم  براي را  برق   نرخ  اي مصوبه  در  دولت   سرزعیم  علی  دکتر

  قیمتی   هر   افزایش   به   نسبت   که   دولت  اما .  است  شده  زیاد   نرخ   افزایش   براي  دولت   بر   نیرو  وزارت   فشار  ها،نیروگاه  به  دولت   بدهی   باالرفتن   با  که   شده  شروع 

  قاعدتا  هم امتیاز این. شود  همراه دهد،می نیرو وزارت که امتیازي  با  باید  تعرفه افزایش  این که گذاشته شرط و است کرده مخالفت آن با دارد، زیادي  حساسیت

  کردن  گران   با   توان می  و   شودمی  زیاد  مصرف   کاهش   انگیزه  روش  این   با   که  اند گفته  آن   تایید   در   هم  کسانی   احتماال .  است  بوده   ها مصرفکم  برق   شدن  رایگان 

  هرکس  مثال  کند؛   ایجاد  شدن  مصرفکم  براي تشویقی  هاي سیاست  تواند می  کردن   رایگان  جاي   به  دولت.کرد  کنترل  را مصرف   فشار  ها، پرمصرف  براي برق تعرفه

.  شود  مواجه  است،  گرفته  صورت  جوییصرفه  میزان  با  متناسب  برق  هزینه  پرداخت  در  تخفیف  با  کند  مصرف  کمتر  خود  قبل  سال  یک  میانگین  به  نسبت  که

  کند   تعریف  صعودي  را   شده تعیین  مقدار   از   مصرف   افزایش   میزان   با   متناسب  را   تعرفه  افزایش   شدت  یعنی  کند؛  بلندتر  را  تعرفه  هاي گام  تواند می  دولت  همزمان 

  انتظار   است،  مانده  دولت  عمر  پایان  به  سال  یک  از  کمتر  که   شرایطی  در.شود  هامصرفکم  متوجه   جدیدي  هزینه  اینکه   بدون  کند؛  جریمه  را   هاپرمصرف  گونهاین  و

 قبیل   این .  دهد  تحویل   بعد  دولت   به  نهایتا  و  کند   حفظ  متعارف   وضعیت   در  را   اقتصاد   کند  تالش  و  کند  پرهیز   غیرمتعارف  و  خاص  اقدامات   از  دولت  رودمی

  که نیرو  وزیر توسط  طرح  این  اجراي. دارد دنبال به اقتصادي  هزینه  تنها و  باشد  داشته توجهی قابل سیاسی   یا حمایتی  کارکردهاي   که است بعید   بسیار اقدامات 

  که   طور آن  اگر  تقاضاست؟   مدیریت   دنبال   برق  کردن   رایگان   با   اردکانیان  آقاي  آیا.  است  غیرمنتظره  نیز   بود  تقاضا   مدیریت   تصدي  هنگام   در  اش برنامه  ترین مهم

  برسد؟  آستانه سطح به تا شود تحریک آستانه از کمتر مصرف تا شد  نخواهد موجب بود، خواهد معاف پرداخت از مشخص آستانه یک از کمتر مصرف شدهگفته

https://barghnews.com/fa/news/42810/%D8%B1%D8%AC%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://barghnews.com/fa/news/42810/%D8%B1%D8%AC%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://barghnews.com/fa/news/42810/%D8%B1%D8%AC%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
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  در  آزمایشی  طور به  ملی  سطح   در  آن  اجراي  از  قبل  کاش  اي   برسانند؟  آستانه  آن  زیر  به   را  خود  مصرف   سطح  تا  شد  خواهند   تحریک   ترپرمصرف  افراد  واقعا  آیا

 .شود گیريتصمیم اقتصاد  کل  به  آن تعمیم صرفه  و صالح   درمورد تا شدمی تحلیل آن نتایج  و گرفتمی صورت  کار   این شهر  یک
-9%86D7%B8%D7%A8%D8%A8%%D-1B8%D9%87%D7%A8%D8%B8%%D-3687336/28-9%87D9%84%D7%A8%D9%82%D9%85%D1%B8%D3%B8%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%qtesad.com/%De-e-https://donya

9%86A7%A8%A%AA%AA%A8AA%7%A8%A1%A8%%A-9%82A1%A8%A8%A8%D% 
  در  مشترک  میلیون 8/   5  حدود   که  شد   خواهند   مند بهره  برق   بهاي   درصدي 100  تخفیف   از   امید   برق   طرح   در   مشترک  نفر   میلیون  30  طرح  این   جزئیات   طبق

  رعایت  با   توانندمی  هم  مصرف   خوش  مشترکان   البته.  شد  خواهند  مندبهره  درصدي  100  تخفیف   از   بمانند،   باقی  مصرف  کم  که   زمانی  تا   و  هستند  محدوده  این 

  از   هرچه   و   است  پلکانی  برق،   هايتعرفه  چراکه   شوند،   مندبهره  مصرفی  برق  بهاي  درصدي   100  تخفیف  از   و   رسانده   هامصرف  کم   جرگه   به   را   خود   ساده،   نکاتی

  از  درصد  20  کنند،  کم   را  خود  برق  مصرف   درصد  10  مشترکان  اگر   مثال  طوربه.  دارد  خانوارها   براي   اقتصادي  مزایاي  شود،   کاسته  مشترکان   برق  مصرف   میزان

  کمیسیون  رئیس  نایب  نجفی،  آرش.  بود   خواهند  مصرفی  برق  هزینه  درصدي  40  کاهش  شاهد  دهند،  کاهش  را  مصرف  درصد  20  اگر  و  شودمی  کم  شانبرق  هزینه

  شد،  عنوان   جمهور رئیس  سوي   از   ايمقدمه  پیش  هیچ   بدون  که  طرح   این   است  این  واقعیت:  گفت  طرح  این  درمورد  «نیرو   اکو»  با   وگو گفت  در  ایران   اتاق   انرژي 

  در .  نشد  بررسی  برق   صنعت   تحلیلگران   و  کارشناسان  بدنه  سمت  از  ابتدا  فراگیري  و  وسعت  این  با  طرحی  چنین  تهدیدهاي  و  هافرصت  چرا  که  شد  تعجب  باعث

  باشد  موضوع  این  اساس  بر   تشویقی  هاي سیاست  و کنند  مجانی  را   خدماتی یا   کاال  اینکه   جاي به   یعنی. است کاهندگی   رفتارهاي  شده  واقع  موثر  آنچه  دنیا  تمام 

  باید   اینکه  نخست .  کند  دنبال  باید  را   رویکرد  سه   مصرف   کاهش :  گفت  ادامه   در   نجفی .ندارد  وجود  کنید  پرداخت   خواهدنمی  پولی   شد   مصرف  کم   چقدر   هر  که

  مقدار  اینکه  سوم   و   دهیدمی  کاهش   را   زیادي  سوخت  مقدار .  است  نیاز   گذاري سرمایه  تومان   میلیاردها   به   مگاوات   هر   ازاي   به   زیرا   شود،   احداث   کمتري   نیروگاه 

  رایگان   برق  نفر   میلیون  30  به  ما  اینکه.  باشیم  داشته   کاهندگی  هاي روش  باید   ما   بنابراین.  دهیممی  کاهش  را   کنندمی  تولید  ما  هاينیروگاه  که   زیادي  بسیار  کربن

. کنیممی  متصاعد  اتمسفر  به  بیشتري  کربن  نتیجه  در  و  مصرف  را  زیاد  سوخت  هم  باز  و  شود  احداث  نیروگاه  دوباره  باید  که  چرا  کند،نمی  فرقی  هیچ  دهیم،می

  به   که   کرد   خواهد  مترتب  ما   براي  را   بزرگی  اشتباه  آنجا  تفکر   این.  دهیممی  را   پولش   گویندمی  و  برند می  باال  را   مصرف  است،  زیاد   شانمصرف  که  افرادي  نهایتا 

  بهترین .  کنیم  احداث   نیروگاه  دارد،  وجود  برق  به   جدي  نیاز   که  سال   از   ماه  3  تا   2  براي  که   نیست  صرفه  به   مقرون  ما   براي  استراتژیک   لحاظ  از.  رسیممی  پیک   ایام

 . کنیم فرآیندسازي را  مصرف  کاهش تا دهیم توسعه  را  تجهیزاتی یا  کنیم دنبال  را  مصرف کاهش  ایام آن در  که است این  استراتژي
-AA8%D5%B8%D1%B8%D9%81%%D-9%86D7%A8%C%DA%AF%D8DB%7%A8%D1%B8%%D-9%82D1%B8%D8%A8%%D-3687184/88-9%88D1%B8%C%D8DB%9%86%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%eqtesad.com/%D-e-donya/https:/
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-8A8%D7%A8%D0%B8%AC%D8%%D-C8DB%1%B8%D9%87%D7%A8%D8%B8%%D-C8%8D9%86%D7%A8%C%DA%AF%D8DB%7%A8%D1%B8%%D-9%82D1%B8%D8%A8%/%D207314https://ebinews.com/news/
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  20  تا  را  صادراتش  میزان  ،1404  افق  در  بود   قرار  برق   صنعت  /!آن  واقعیت  تا  برق   صنعت  دالری   میلیارد   20  رویای  گزارش برقر نیوز: از

  یعنی   امروز  که  آنچه  اما  شود،  تبدیل  منطقه  انرژی  هاب  به  کشور  ژئوپلتیک  و  جغرافیایی   هایظرفیت  به  اتکا  با  و   داده  افزایش  دالر  میلیارد

  مهندسی   و   فنی  خدمات  بخش   در  دالر   میلیون  500  از  کمتر  صادراتی   شده،  نصیبش  کشور   ساله   بیست  انداز  چشم   پایان  به  مانده  سال   5  تنها

 است  گریبان به  دست  بسیاری مصائب  با  هم پول میزان همین انتقال برای  البته که است
  خارجی  و  داخلی   گذاران   سرمایه   جذب  به   چندانی   امید  تواندنمی  صنعت   این  کشور،  ثبات   بی   اقتصاد   و  ها تحریم  گسترده  ابعاد   وجود   با   که  است   این  واقعیت

  براي  دولت  تالش  البته  میان  این  در. ببخشد سامان اياندازه  تا  را هایارانه  نظیر کلی  هايساختار  از  برخی که  است  ضروري خود  بقاي  حفظ  براي  لذا  باشد؛  داشته

  براي   تواند می  دولت  همچنین.  است  موثر   بسیار  حل   راه   یک  تردید   بدون  هم  برق  تکلیفی  و   شده  تمام   قیمت  التفاوت  مابه  محل   از   وزارتخانه   این   مطالبات   پرداخت

  مدیران   و  فعاالن .  کند  کمک  صنعت   این  به  حدي  تا   آنها،   توجه   قابل   سود   حاشیه  از  کاستن   و   پرمصرف  صنایع  برق   تعرفه  منطقی   افزایش  با   صنعت،   این   نجات 

  خودکفا،  صنعت   یک  بزرگی   به   ايثمره  آنها،  دوشادوش   ساله   چهل  تالش  که  هستند  بزرگ   خانواده   یک   اعضاي   بودن،  خصوصی   یا   دولتی  از   فارغ   برق   صنعت

  شجاعت چاشنی  با که  دارد ملی  و فرابخشی تصمیماتی به  نیاز   امروز،  دشوار  آوردگاه در  بزرگ  دستاورد  این  حفظ   بنابراین  است؛ بوده   محور  صادرات و  زا  توسعه 

 .شوند اتخاذ پرستی وطن و
-C8DB%1%B8%D7%A8%D9%84%AF%D8%%D-AF8%D1%B8%D7%A8%C%D8DB%9%84%C%D8DB%9%85%%D-0DB%B2%%DB%B-C8DB%7%A8%C%D8DB%9%88%D1%B8%%D-2B8%D7%A8%/%D42811https://barghnews.com/fa/news/
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 ترین مسیر اصالح اقتصاد برقکوتاه

هاي  مطرح و تئوري  1980هاي دهه  یافته طی سالمدیره سندیکاي صنعت برق ایران طرح موضوع توسعه پایدار در جوامع توسعهعلی بخشی/ رئیس هیات

عنوان فرآیندي براي ایجاد یک آینده مطلوب براي جوامع بشري، ارائه شد. توسعه پایدار که براساس  ین نوع از توسعه بهسازي ا گسترده و متنوعی در باب پیاده

شود، در چهار وجه اقتصادي، اجتماعی،  هاي حیاتی، تامین میهاي انسان با استفاده از منابع، بدون آسیب رساندن به یکپارچگی، زیبایی و ثبات نظامآن نیاز

سازي دانش فنی و اقدام  هاي ضروري اولیه، بومیمحیطی قابل پیگیري است. تجدید حیات و تغییر کیفیت رشد اقتصادي، برآورده کردن نیازدي و زیستبنیا

مهم از  توسعه  روند  کردن  مشارکتی  جهت  همهدر  پایدار  توسعه  یک  ارکان  میترین  محسوب   شوند. جانبه 

رغم  دهد که ما همچنان بهها غیرقابل انکار و کلیدي است. نگاهی به شرایط کشور نشان مییر برق، در تحقق این محوردر این میان نقش صنایع زیرساختی نظ

ایم ارکان گسترده یک توسعه پایدار  گذشت بیش از دو دهه از طرح جدي تئوري توسعه پایدار، همچنان در دستیابی به اهداف غایی آن ناکام مانده و نتوانسته

ها  توان ذکر کرد، اما از بعد اقتصادي، باید عملکرد کشور در توسعه زیرساختها، دالیل بسیاري میه را در کشور بنا نهیم. بدون شک در چرایی این ناکامیجانبهمه

دي و برآورده کردن  عنوان مثال برق یک زیرساخت محوري براي تغییر کیفیت رشد اقتصاها در صنایع زیربنایی به درستی بررسی شود. بهو حفظ ظرفیت

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3687336-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3687336-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-88/3687184-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-88/3687184-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://ebinews.com/news/207314/%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1/show
https://ebinews.com/news/207314/%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1/show
https://barghnews.com/fa/news/42811/%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DB%B2%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%86
https://barghnews.com/fa/news/42811/%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DB%B2%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%86
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سازي دانش فنی و حتی مشارکتی کردن روند توسعه هم نقشی موثر داشته است؛ بنابراین بسیاري  هاي ضروري کشور است. این صنعت همچنین در بومینیاز

 محور این صنعت را کمرنگ کرده است. عهها، نقش توسبرداري و حفظ این ظرفیتاز ارکان توسعه پایدار در بطن صنعت برق نهفته شده، اما متاسفانه عدم بهره

نگر و موثر بین بخش خصوصی و  زدنی، آیندههاي پس از انقالب اسالمی طی کرد، به واقع حاصل مشارکتی مثالمسیري که صنعت برق کشور در طول سال

هاي بسیار، کارنامه  رغم افت و خیزن در طول چهار دهه بهطلبانه و ملی بوده است. در حقیقت صنعت برق ایراوزارت نیرو و یک نمونه کامل از مشارکتی توسعه

داران  ترین تجهیزاتش دچار مساله بود، امروز به یکی از پرچمپاافتادهنظیري براي خود ثبت کرده است. صنعتی که تا پیش از انقالب حتی در تولید پیشبی

دهد که درحال حاضر قریب به دو هزار شرکت بزرگ، کوچک و  برق نشان می  هاي پرشمار صنعت خودکفایی و صادرات بدل شده است. مروري بر ظرفیت

  100مجموعه پیمانکاري،    160بنیان،  شرکت دانش  360دهند. بیش از  مجموعه آن را تولیدکنندگان تجهیزات تشکیل می  1200متوسط در آن فعالند که  

هاي اقتصادي این  شوند. مجموع بنگاهتوجه صنعت برق محسوب میهاي قابلمندياي از توان شرکت مهندسی مشاور مجموعه  85شرکت مهندسی بازرگانی و  

اند. در این  هزار اشتغال مستقیم ایجاد کرده و یک درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده  150هاي خصوصی و دولتی قریب به  صنعت در بخش

درصد است. فعاالن این    49درصد و سهم بخش تولید تجهیزات برقی    51کل ارزش افزوده صنعت برق  میان سهم ارزش افزوده بخش تولید، انتقال و توزیع از  

میلیون دالر تجهیزات    199المللی و مشکالت پرتعداد اقتصاد کشور، در سال قبل  هاي بینسابقه تحریمهاي داخلی و با وجود فشار بیصنعت عالوه بر تامین نیاز

میلیارد دالر نیز گذشت.    4از مرز    94هاي گذشته بسیار باالتر بود و در سال  اند. این رقم البته در سالی و مهندسی صادر کردهمیلیون دالر خدمات فن  498و  

  هاي سازنده و پیمانکار صنعت برق را براي ها، دست شرکتالمللی و تشدید تحریمبا این وجود مشکالت عدیده فضاي کسب و کار و به هم ریختن معادالت بین

بازار در  را  آنها  حضور  عمال  و  بست  صادرات  کشورتوسعه  ویژه  به  هدف  کمرنگهاي  منطقه  کرد. هاي   تر 

هاي  هاي گذشته زمینه را براي تامین برقی امن و پایدار براي مشترکان فراهم کرد و وابستگی به برق کشورها در طول سالبه هر حال مجموع این ظرفیت

ها عالوه بر صادرات برق، تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی، ایجاد وابستگی به  وارد را به صفر رساند. با اتکا به همین ظرفیتهمسایه به جز در معدودي از م

ایران در کشور انرژي کشور، این صنعت ارزآوريبرق  امنیت  با مشکالت و چالشهاي گستردههاي منطقه و تامین  اما  هاي  اي هم داشته است. صنعت برق، 

مد، مشکالت  مواجه است که عمدتا ناشی از چرخه معیوب اقتصاد برق است. البته در کنار این اقتصاد ناتراز، نظام حقوقی و قراردادي یکجانبه و ناکارآمتعددي 

می محسوب  صنعت  این  جدي  مشکالت  دیگر  از  هم  شبکه  پایداري  حفظ  براي  موجود  مسائل  نیز  و  برق  صادرات  و  تامین   شود.زنجیره 

ها  هاي مذکور، آنقدر گسترده است که حاال پس از یک دهه رکود، تحریم و کسري بودجه، عمال زیرساختها و عوارض ناشی از چالشن است که پیامدواقعیت ای 

برق را تضعیف  هاي اصلی صنعت  اندیشی براي آنها، بنیانرود که عدم چارهکنند و بیم آن میهاي قابل توجه این صنعت را به شکلی جدي تهدید میو ظرفیت

گذاري، تسویه مطالبات بخش خصوصی و  ترین اقدام براي جلوگیري از فروپاشی صنعت برق، اصالح اقتصاد برق در قالب اصالح نظام قیمتکند؛ بنابراین مهم

باالیی برخوردار بوده و برق پیشران اصلی    گذاري برق به ویژه براي صنایع پرمصرفی که از حاشیه سود بسیارگذاري است. تغییر ساختار تعرفهتامین مالی سرمایه

دهد با وجود کاهش صادرات برق، تولید  تواند گامی موثر در راستاي بهبود شرایط باشد. نگاهی به آمار صادرات نشان میشود هم میاي آنها محسوب میتوسعه

انرژي و فرآوردهمحصوالت صنایع  فلزات  مانند  افزایش استبر  پتروشیمی در حال  که مهمهاي  این در حالی است  از صنایع  .  این دست  رقابتی  ترین مزیت 

ارزان برق  به  میدسترسی  افزایش  خارجی  رقباي  با  را  آنها  مواجهه  توان  مساله  همین  و  بوده  قالب  قیمت  در  اقتصادي  توسعه  از  برق  صنعت  سهم  دهد. 

کند. امروز که دولت و  مدت به درستی روشن میرت حل این موضوع را در کوتاهرود و همین مساله ضرو هاي نادرست به جیب صنایع پرمصرف میگذاريتعرفه

ها نیز واقعی شود. وقت آن رسیده که سهم برق  اند، فرصت مناسبی است که بهاي برق پرمصرفمصرف را رایگان کردهوزارت نیرو تعرفه برق براي مشترکان کم

هاي حیاتی خود این صنعت تزریق شود. صنعت برق  ده حاصل از تولید این کاالي استراتژیک در شریاندر ارزش محصوالت صنایع باالدستی دیده و ارزش افزو

میلیارد دالر افزایش دهد، ایران را به هاب انرژي منطقه    20جانبه در کشور باشد، صادرات غیرنفتی را تا مرز  تواند زیربناي یک توسعه پایدار همههنوز هم می

هاي کنونی  گذاري از ظرفیته را براي توسعه صنعتی کشور فراهم کند. فقط کافی است با اصالح ساختار اقتصادي و تغییر نظام تعرفهتبدیل و در نهایت زمین

د تیپ  پولی این صنعت و به ویژه دچار افتی غیرقابل جبران شوند، صیانت شود. البته بدون تردید تدوین قرارداصنعت برق پیش از آنکه در سرازیري بحران و بی

بنیان و رفع موانع صادرات برق و خدمات فنی و مهندسی هم  هاي دانشجانبه از سازندگان داخلی و شرکتهاي متوقف، حمایت همهو تعیین تکلیف قرارداد

امی ارزشمند در راستاي  هاي ملی کشور هستند و حفظ آنها بدون شک اقدهاي صنعت برق، توانمنديراهبردي کلیدي براي عبور از بحران کنونی است. ظرفیت

 اي اندیشید.حفظ منافع ملی است؛ بنابراین پیش از آنکه دیر شود باید براي متوقف کردن موج بحران فعلی صنعت برق چاره
-1B8%C%D8DB%3%B8%D9%85%%D-9%86C%D8DB%1%B8%AA%D8%C%D2%80%8E9%87%D7%A8%AA%D8%D9%88%D9%/%DA%A9%88AA%DA%AF%D8%D9%81%http://www.ieis.ir/fa/%DA%AF%D

9%82A1%A8%A8%A8%%A-AA8%A7%A8%A5%A8%AA%A8%A9%82%A7%A8%%A-AA8%A7%A8%A9%84%A5%A8%A7%A8%D% / 

میلیارد ریال به   17 از بیش  اعتباری  با  نیروگاه مقیاس کوچک در مازندران فاز اول نیروگاه هفت مگاواتی جویبار و سه مگاواتی قائم شهر 2

های بعدی  شود تا سال آینده فاز: پیش بینی میمازندران  برق  نیروی   توزیع  شرکت  سرپرست   گرجی  اسدی  محمدحسین /بهره برداری رسید

با  ها تکمیل و به بهره برداری برسد. نیروگاهآن با    90های تولید پراکنده گتاب بابل  صد  در  70درصد پیشرفت فیزیکی و میاندرود ساری 

 های قابل افتتاح پویش هر هفته الف و ب ایران است که در مرحله پایانی کار قرار دارند پیشرفت فیزیکی نیز از پروژه
. ... 

-9%87D7%A8%DA%AF%D9%88%D1%B8%C%D8DB%9%86%%D-2%DB%B-2B8%D7%A8%%D-C8DB%1%B8%D7%A8%AF%D8%D1%B8%D8%A8%%D-9%87D1%B8%D9%87%D8%A8%/%D7476880https://www.yjc.ir/fa/news/
9%86D7%A8%D1%B8%D%AF8%D9%86%D2%B8%D7%A8%D9%85%D%-1B8%D%AF8%D%-9A%DA86%%DA9%88%D9%A%DA%-3B8%D7%A8%D%C8%DB9%82%D9%85%D% 

http://www.ieis.ir/fa/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88/%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82/
http://www.ieis.ir/fa/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88/%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82/
http://www.ieis.ir/fa/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88/%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82/
http://www.ieis.ir/fa/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88/%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82/
https://www.yjc.ir/fa/news/7476880/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.yjc.ir/fa/news/7476880/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
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است برق  واردات  به  نیازمند  حداقل    /افغانستان همچنان  ساالنه  واردات  میلیون دال  2۸0این کشور  برای  ایران،    670ر  از  برق  مگاوات 

آمار  / ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان پرداخت می کند با این وجود همچنان با مشکل کمبود برق به ویژه در مناطق روستایی مواجه است

یداهلل توحیدی«، سخنگوی  »وح/ ن افغانستان به برق دسترسی دارند درصد از شهروندا  35دهند که در حال حاضر تنها در حدود  نشان می

ویژه شرکت برشنا متعهد    . دولت افغانستان بهکنیم  می   وارد  برق   –وجه به ظرفیت جذب  ت  با   –میلیون دالر  2۸0تا    260شرکت برشنا: »ساالنه  

سال   تا  که  بود  تا  2015شده  شهرها  در  را  برق  به  مردم  دسترسی  میزان  به    ۸0میالدی  افغانستان  روستاهای  در  و  می    30درصد  درصد 

در کنار کاستی های شرکت برشنا برای تأمین برق شهروندان افغان، در حال حاضر کمبود برق  :  رسانند.وزارت صنایع و معادن افغانستان  

مگاوات برق داریم که   110: »در کابل سمندر«، مدیرعامل این وزارتخانه اهلل»رحیم/ها در این بخش است ترین چالشبرای صنایع از بزرگ

مگاوات نیاز داریم. ما همچنین برای استان ها به چند صد مگاوات برق نیاز داریم،    115گاوات آن برای صنایع مصرف می شود، اما ما  م  90

تنها   ها  کارخانه  مناطق  برخی  کنند.«  6در  کار  توانند  می  روز  در   ساعت 

سال گذشته یک نیروگاه بزرگ    1۸ر استفاده کند و اگر طی  دولت افغانستان باید از منابع بزرگ تولید برق در کشو:شماری از اقتصاددانان

برق در کشور ساخته می نبود   تولید  از کشورهای همسایه  برق  میلیون دالر  به خرید ساالنه صدها  نیاز  پیش  /شد  افغانستان چندی  دولت 

  طرح   براساس اور« به امضا رسانده بود.  مگاوات برق از گاز شبرغان را با یک شرکت خصوصی داخلی به نام »بیات پ  52نامه تولید  تفاهم

وات برق  مگا  192  به   را  تولید   میزان  سوم  مرحله  در  و  مگاوات  100  دوم  مرحله  در   برق،  مگاوات  52  اول  مرحله  در  گروپ  بیات  شرکت  اولیه،

قرارداد احداث نیروگاه گازی دیگری میان    /مگاوات برق را تأیید کرده بود  52خواهد رساند ولی شورای عالی اقتصادی افغانستان تولید  

میلیون دالر اعالم و برق تولیدی    75نیز امضا شده بود که ارزش این پروژه    "غضنفرگروپ"وزارت انرژی و آب افغانستان و شرکت خصوصی  

حد است.  50ود  آن  شده  اعالم  به  /مگاوات  نزدیک  افغانستان  ترکمنستان،   70اکنون  ایران،  کشورهای  از  را  نیازش  مورد  برق  درصد 

می وارد  ازبکستان  و  به  تاجیکستان  نزدیک  و  می  30کند  تأمین  داخلی  تولیدات  از  نیز  کشور  این  نیاز  مورد  برق  براساس  درصد  شود. 

کند ولی  نه از کشورهای ایران، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان یک هزار مگاوات برق خریداری میاین شرکت ساال   برشنا،  شرکت اعالم  

گرانی برق در افغانستان موجب شده است که اهالی این کشور کمتر از دستگاه های سرما ساز برقی  /نیاز این کشور دو هزار مگاوات است

 این کشور از پس مخارج استفاده از این دستگاه ها برمی آیند ارجی های مقیم خ  و استفاده کنند. فقط متمولین 
 ... . 

-9%86D7%A8%D9%86%D86%DA%9%85%D9%87%%D-9%86D7%A8%AA%D8%D3%B8%D9%86%D7%A8%BA%D8%D9%81%D7%A8%/%D83968748https://www.irna.ir/news/
AA8%A3%A8%A7%A%8%A-9%82A1%A8%A8%A8%%A-AA8%A7%A8%AA%A8%A1%A8%A7%A8%A9%88%%A-9%87A8%A8%%A-AA8%A9%86%A9%85%A2%A8%A7%A8%A%A8AA%9%86%D% 

در   آب شیرین  با توجه به کمبود / به یزد و کرمانفارس    خلیج   آب  انتقال  طرح  از  برداری بهره    ای نزدیک خامسی معاون وزیر نیرو: در آینده

ادی کاهش  های جدید هزینه این کار از نظر اقتصکنند که با ساخت دستگاهسازی استفاده میها از آب شور به روش شیریندنیا، همه دولت

تازگی  کنند، اما در کشور ما بههای اطراف ما اعم از امارات، عمان و عربستان سعودی خیلی از این روش استفاده میکند در کشورپیدا می

ابتدا با شیرین  این کار شروع شده است ای بیشتر در حوزه  زدایی کوچک محلی یا حتی منطقههای نمکسازی از طریق دستگاهاین کار 

تا   .استان کشور باید از آب دریا برای تامین مابقی آب مورد نیاز خود استفاده کنند 17شد، اما مطالعاتی انجام شده که زگان انجام میهرم

ها داده شده و تا دو ماه آینده برای استان کرمان و صنایع  میلیون متر مکعب آب برای استان  600میلیارد و    2سازی  به امروز مجوز شیرین

 شود به این استان منتقل می خلیج فارس  رسد و آبآنجا این طرح به نتیجه می سنگین 
.... 

-8A8%D2%A8%%D-9%84D7%A8%D9%82%AA%D8%D9%86%D7%A8%%D-AD8%D1%B8%D7%B8%%D-C8DB%1%B8%D7%A8%AF%D8%D1%B8%D8%A8%%D-9%87D1%B8%D9%87%D8%A8%/%D7473708https://www.yjc.ir/fa/news/
9%86A7%A8%A9%85%A1%A8%A9%%AA%A-9%88%A-AA8%A2%A8%A%A8%AA%-9%87A8%A8%%A-3A8%A1%A8%A7%A8%A9%81%%A-AA8%A%A8AA%9%84%AA%A8%%A-2A8%A7%A8%D% 

 اولین خودروی برقی کشور توسط خودروسازی کارمانیا معرفی شد 

وي برقی رسمس کشور ار نیز یدک  خودرو سازي کارمانیا صبح امروز مشخصات فنی اولین خودروي برقی خود را معرفی کردکه حاال عنوالن اولین خودر

به گزارش خبرنگار پایگاه خبري خودرو پالس،خودرو سازي کارمانیا صبح امروز مشخصات فنی اولین خودروي برقی خود را معرفی کرد  . میکشد معرفی کرد

می باشد.بدون شک با ورود این خودرو   80kwن خودرو نیوتن متر گشتاور را دارد قدرت موتور ای  240کیلو گرم توان تولید  1390این خودرو با وزنی برابر با 

استفاده   به بازار کشور می توان شاهد اتفاقاتی خوشایند در کالنشهر هایی همچون تهران بود ورود این خودرو ها به ناوگان حمل ونقل عمومی کشور و

در بازار خودرو   BYDخودروسازي کارمانیا که قبل از این با محصوالت . خریداران از این نوع خودروها نوید پاکی هوا در کالنشهر ها را در بر خواهد داشت

خودروي  فعالیت داشت توانسته بود عملکرد خوبی را در خودروسازي و خدمات پس از فروش از خودنشان دهد و حاال با نشان اختصاصی خود برروي اولین 

https://www.irna.ir/news/83968748/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83968748/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.yjc.ir/fa/news/7473708/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.yjc.ir/fa/news/7473708/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
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حمایت سازمانها ونهاد هاي دولتی میتواند محصوالت برقی باکیفیتی را وارد بازار کشور    برقی کشور یکبار دیگر این امیدواري را ایجاد نموده است در صورت

 نمونه هاچبک این خودرو نیز واردبازار شود 2020نماید در کاتالوگ ارایه شده این خودروساز نویذ این موضوع داده شده تا در پایان سال 

هزار کیلومتر گارانتی موتور الکترونیکی وکنترل  150سال یا 8کیلو متر گارانتی کلی خودرو ، 150سال یا  5محصول جدید خودرو سازي کارمانبا داراي 

 هزار کیلومتر گارانتی باطري است  200سال یا  8کننده و

 eK1 presentation-Finalجهت کسب اطالعات بیشتر و دانلود کاتالوگ این محصول کلیک کنید  

حداکثر قدرت  FWDانتقال قدرتدیفرانسیل جلو C-Segment Sedanارمانیاپارامترهاي اصلیکالس خودرو جدول مشخصات فنی خودرو برقی خودروسازي ک 

(KWو مدل موتور )Peak Power: 80AC permanent magnet synchronous motor  حداکثر گشتاور موتور( N.M)240  حداکثر سرعت دوران

ک شونده با آبولتاژ پک  خن سلوالر باتري   – 44.5(KW/h)ظرفیت پک باتري  Direct Driveگیربکساتصال مستقیم 9000(RPM )موتور الکتریکی 

پیمایش با یک بار  130(KM)سیستم کنترلی مصرف انرژي قابلیت بازیابی انرژي در هنگام ترمزگیریحداکثر سرعت خودرو 329.4(V-DC)هاي خودرو باتري

  380فاز  3ساعت(شارژر سریع   8الی  6آمپر ) 16ولت  220درصد(شارژر خانگی  100الی  30تزمان شارژ باتري )سرعت ثاب  370شهري  305(KM)شارژ 

فاصله تایرهاي  2500(mm)فاصله بین دو محور  1576(mm)ارتفاع 1737(mm)عرض  4417(mm)ساعت(ابعاد کلی خودروطول  1دقیقه الی  45ولت)

حداقل  19/5(Deg)زاویه خروج خودرو  16/5(Deg))تایرهاي عقب(زاویه ورود خودرو  1495جلو( / )تایرهاي  1500(mm)جلو / عقب )فاصله عرضی( 

پیکربندي  1765(Kg)حداکثر وزن خودرو 1390(Kg)وزن خالص خودرو 4.8(m)حداقل شعاع گردش خودرو 125(mm)ارتفاع خودرو از سطح زمین 

  تیر پیچشی همراه با فنر پیچ و بازوهاي طولیترمزهاي جلودیسکی خنکفرسون مستقلسیستم تعلیق عقبشاسیسیستم تعلیق جلوفنربندي مک

 چرخآلومینیومی  رینگ205/55R16شوندهترمزهاي عقبدیسکیمشخصات تایرها

 eK1تجهیزات و امکانات خودروي 

 جدول مشخصات ایمنی و رفاهی خودرو برقی کارمانیا 

 ( ABSسیستم ترمز ضد قفل )

 ( EPSسیستم فرمان برقی )

 ( TPMSنیتورینگ فشار باد تایرها )سامانه ما 

 ( GPSسامانه جهت یابی جهانی )

 سنسورهاي پارک خودرو در عقب 

 ایربگ راننده و سرنشین 

 قفل کودک 

 قفل مرکزي خودرو 

 ایزوفیکس )قابلیت نصب صندلی کودک( 

 ریموت 

 کیلومتر بر ساعت  15ها در سرعت قابلیت قفل نمودن درب

 هت ج  4صندلی جلو با قابلیت تنظیم در 

 فرمان چند منظوره 

 بلوتوث 

 و تلفن )با قابلیت شارژ سریع(  USBقابلیت اتصال  

 دوربین دید عقب 

 ( Day Lightروشنایی روز ) LEDچراغ 

 هاي جلو قابلیت تنظیم ارتفاع چراغ

 هاي باالبر برقی شیشه

 هاي جانبیقابلیت تنظیم برقی آیینه

 سامانه تهویه مطبوع الکتریکی با تنظیم دستی

 نمایش بزرگ لمسی صفحه  

 LCDنمایشگرهاي تمام 

 قابلیت ضدنور شدن آیینه وسط )با تنظیم دستی( 
-7B8%D3%B8%D9%88%AA%D8%%D-1B8%D9%88%D4%B8%D9%%DA%A-C8DB%9%82%D1%B8%D8%A8%%D-C8DB%9%88%D1%B8%AF%D8%D9%88%AE%D8%%D-9%86C%D8DB%9%84%D9%88%D7%A8%%D/http://khodropluss.ir

A8AA%2%A8%A7%A8%A3%A8%A9%88%A1%A8%AA%A8%A9%88%AA%A8%D%/ 

http://khodropluss.ir/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
http://khodropluss.ir/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
http://khodropluss.ir/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
http://khodropluss.ir/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
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  عابران  به  شدن  نزدیک  هنگام  هشدار  صدای   از  و  بدهند  تطبیق  خودرو  یصدا  قوانین   با  را  خود   دارند  وقت   دیگر   ماه  6  فقط   خودروسازان

 است کرونا  ویروس  شدن گیر  همه شده، داده  مهلت دیگر  ماه  6 خودروسازان  به  که  آن کنند/ دلیل  استفاده پیاده
  بسیار   خودروساز  سه   چون  دهد   مهلت  خودروسازان   به   سال  یک   مردم  از  شده  انجام  نظرسنجی   اساس   بر   بود  قرار  NHTSA  ملی   بزرگراه  ترافیک   ایمنی  اداره

  منطقی  و کافی زمان  ماه 6 سازمان،  این نظر از و آمد عمل به موافقت  ماه 6 با  اما بودند  کرده درخواست تویوتا و واگن  فولکس موتورز، جنرال یعنی  دنیا پرتیراژ

 . است  قانون این  الزامات اجراي  براي
-C8AF%DB%8%C%D8DB%1%B8%D8%A8%C%D8DB%9%87%%D-9%88%D-C8DB%9%82%D1%B8%D8%A8%%D-C8DB%7%A8%D9%87%D9%88%D1%B8%AF%D8%D9%88%AE%D8%/%D20167http://www.saipanews.com/news/ID/

AA8%A9%88%A9%%AAA3%A8%%A-A8AA%7%A8%A1%A8%A8%A8%%A-AA8%A5%A8%A1%A8%A9%81%%A-9%87A7%A8%A9%85%D% 
محسن هاشمی رئیس شورای اسالمی شهر تهران: اتوبوس برقی حتما باید در تهران عملیاتی شود و از جمله  /تامین اتوبوس برقی راحت 

مواردی ست که از آقای حناچی شهردار تهران می خواهیم انجام دهند و حتما بخشی از آن برقی شود. تامین اتوبوس برقی از اتوبوس  

 ی راحتتر است و در یک سال آخر دوره پنجم باید حتما آورده و تامین شود گازوئیل 
  ... 

http://www.armanmeli.ir/fa 
 های برقی در اصفهان سنجی فنی و اقتصادی استفاده از اتوبوسمطالعات امکان

هاي برقی در شهر اصفهان پژوهش جدید فناوران شهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان است.به  ده از اتوبوسسنجی فنی، مالی و اقتصادي استفامطالعات امکان

پژوهشی مساله محور حو عنوان  به  این طرح  تحقیقاتی اصفهان،  و  علمی  به گزارش روابط عمومی شهرک  زه  گزارش خبرگزاري صداوسیما، مرکز اصفهان؛ 

بنیان پژواک طرح ایرانیان، مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی  رداري اصفهان حاصل تالش فناوران شرکت دانشبردار معاونت حمل و نقل و ترافیک شهبهره

هاي برقی در شهر اصفهان است.در این مطالعه،  سنجی فنی استفاده از اتوبوسها و بررسی امکاناصفهان است.هدف از این مطالعه مقایسه تکنولوژي انواع اتوبوس

هاي  ها بررسی شده است.همچنین تحلیلهاي موردنیاز و بازار تولیدي آنها همچون فناوري ساخت، زیرساختي برقی و ویژگی مربوط به آنهاانواع اتوبوس

عه به  ها در خطوط از دیگر مواردي است که در این مطالهاي رقیب اتوبوس دیزلی و گازي همچنین نحوه بکارگیري این اتوبوسمالی و اقتصادي، مقایسه گزینه

هاي دیزل بررسی شد که مرحله اول، نوسازي  درصدي اتوبوس 10ها پرداخته شده است.این طرح در دو مرحله در مقایسه با وضعیت موجود نوسازي ساالنه آن

ایج حاصل از پژوهش نشان  درصدي با اتوبوس گازي تعریف شد.نت  10درصدي با اتوبوس برقی و مرحله دوم نوسازي و جایگزینی ساالنه    10و جایگزینی ساالنه  

به افزایش هزینهمی با توجه  اتوبوس گازسوز،  با  اتوبوس دیزلی  براي شهرداريدهد در مرحله جایگزینی  ها و سابقه  هاي تعمیر و نگهداري و هزینه سوخت 

گاه ملی و شهرداري به دلیل بازدهی نداشتن مالی  رانی و باوجود نتایج مثبت اقتصادي از ن هاي گازسوز قدیمی در سیستم اتوبوسنامناسب استفاده از اتوبوس

 هاي برقی درمقایسه با اتوبوس گازي مؤثرتر باشد رسد حرکت به سمت استفاده از اتوبوسبراي شهرداري، با مغتنم شمردن فرصت جایگزینی به نظر می
-C8DB%6%9%8D9%81%%D-C8AC%DB%8%D9%86%D3%B8%C%D2%80%8E9%86%D7%A8%D9%DA%A9%85%D7%A8%%D-AA8%D7%A8%D9%B8%D9%84%D7%A8%D7%B8%D9%85%/%D894142http://www.tabnakesfahan.ir/fa/news/

-2B8%D7%A8%%D-9%87AF%D8%D7%A8%D9%81%AA%D8%D3%B8%D7%A8%%D-C8AF%DB%8%D7%A8%D5%B8%AA%D8%D9%82%D7%A8%%A-9%88D%

9%86A7%A8%A9%87%A9%81%A5%A8%A7%A8%%A-1A8%AA%A8%%A-A8AA%9%82%A1%A8%A8%A8%%A-A8AA%7%A8%A9%87%A%A2%80%8A3%A8%A9%88%A8%A8%A9%88%AA%A8%A7%A8%D% 
ها در مرحله نخست به شکل آزمایشی در یکی  ری معاون برق و انرژی وزیر نیرو: استفاده از میعانات گازی برای تولید برق در نیروگاهحائ

رایزنی خوبی با طراح توربین گازی که بتواند از این میعانات گازی استفاده کند، انجام شده  /از واحدهای نیروگاه عسلویه اجرا خواهد شد

اکنون مطالعات طراحی انجام شده و انتظار می رود تامیعانات گازی از سوی    /سه هم با گروه صنعتی مپنا برگزار شده استو چندین جل 

هایی که به این منظور برای نیروگاه طراحی شده، استفاده شود  وزارت نفت در اختیار وزارت نیرو قرار گیرد تا به شکل آزمایشی در توربین

وخت گاز استفاده خواهد شد. اجرای این طرح به شکل پایلوت در یکی از واحدهای نیروگاه عسلویه انجام خواهد  و از میعانات به جای س

 شد
 ... . 

-C8DB%2%B8%D7%A8%%DA%AF%D-AA8%D7%A8%D9%86%D7%A8%D9%B8%C%D8DB%9%85%%D-2B8%D7%A8%%D-9%87AF%D8%D7%A8%D9%81%AA%D8%D3%B8%D7%A8%r/%Dhttps://nirogahian.i

9%85%A-7A8%A1%A8%AA%A8%A7%A8%%A-A8AA%4%A8%A%A8AA%7%A8%A9%85%A2%A8%A2%A8%D% / 

  مجموع  از   مپنا   ریلی   توسعه   و  احداث   شرکت /شد  واگذار   مپنا   گروه  به   اصفهان  شهری   قطار   یک  خط  توان  تأمین  برداریبهره  خدمات

  ارائه   و  فنی   امتیاز  بهترین  کسب  با  اصفهان،  شهری  قطار  یک  خط(  نت)  نگهداری  و  تعمیرات  خدمات  مناقصه  در  مپنا  گروه  تابعه   هایشرکت

  شبکه  و  برق   هایپست (CM  و  PM،  EM)  تعمیرات  و  نگهداری  خدمات  شامل  پروژه  این.شد  تعیین  منتخب  پیمانکار  عنوان  به   رقابتی،  قیمت

DC، باالسری شبکه و کابل شبکه (OCS) شهری  قطار یک خط  دپو کل و  پارکینگ خطوط همراه به کیلومتر  21 طول به اصفهان مترو یک خط  

  منطقه  مترو شرکت  به   یکسال مدت به و بود  شده اجرا  EPC قرارداد   قالب  در   مپنا ریلی   توسعه و احداث شرکت  توسط  پیشتر که  است اصفهان

 اقتصاد حمل و نقل 

http://www.saipanews.com/news/ID/20167/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA
http://www.saipanews.com/news/ID/20167/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA
http://www.armanmeli.ir/fa
http://www.tabnakesfahan.ir/fa/news/894142/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://www.tabnakesfahan.ir/fa/news/894142/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://www.tabnakesfahan.ir/fa/news/894142/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://nirogahian.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%85/
https://nirogahian.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%85/
https://nirogahian.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%85/
https://nirogahian.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%85/
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  پیمانکاران  از   یکی   عنوان  به   تاکنون   که   مپنا  ریلی   توسعه  و  احداث  شرکت   فوق،  قرارداد   انعقاد   و   مناقصه  در  موفقیت  با .شد  خواهد  ارائه  اصفهان

 شد  نیز  کشور   متروهای نگهداری خدمات  حوزه وارد  بود، شده شناخته  برقی  آهنراه  و مونوریل مترو، خطوط  احداث حوزه در مطرح
 .... 

75379eghtesad.com/tolid/-https://www.asre 

در جهان مطرح  : یکی از موضوعاتی که همواره در خطوط ریلی ایران و حتی  آهن جمهوری اسالمی ایرانرکت راهرسولی مدیرعامل ش

رود از چهار یا پنج اداره کل عبور  بوده، موضوع حذف اقدامات زائد در مرز فیزیکی مناطق بوده است. مثال قطاری که به بندرعباس می

خ  شود و به همین منظور و به عنوان یک آسیب در مور پذیرد که باعث توقف قطارها میکند و در هر مرز، یک سلسله اقدامات باید صورت  می

ای حاصل  آهن صورت گرفت، نتیجههایی که در کارگروه مرکز جهادی پیشرفت راهبه کارگروه ارجاع داده شد. پس از بررسی 9۸اسفند  6

یکی دیگر از موضوعاتی    / درصد زمان توقف قطارها در مرز فیزیکی مناطق کاهش پیدا کرد.  32، حدود    99شد که در نهایت در شهریور  

ها در طول مسیر« بود که به همین منظور جلساتی برپا شد  ها مورد بررسی قرار گرفت، موضوع »رفع تقلیل سرعتروهکه از سوی این کارگ 

هایی که از سوی این کارگروه به  شناسی، راهکاری برای رفع موانع و دستیابی به نتیجه مطلوب اتخاذ شود. مطابق بررسیتا ضمن آسیب

درصد مربوط به خرابی خط و وجود قوس    20ها و  درصد مربوط به خرابی سوزن 17ها،  یل سرعتعمل آمد، مشخص شد که دلیل اصلی تقل

اکنون  درصد تقلیل سرعت قطارها در مسیر کاهش پیدا کرده و هم  21حدود    99بوده که در نتیجه فعالیت این کارگروه، از فروردین تا تیر  

 های ریلی افزایش پیدا کند وری از شبکهتر شود و بهرهتر زمان مسیرها کوتاهعنیز این موضوع به صورت مستمر ادامه دارد تا هر چه سری
.. . 

https://jahanesanat.ir 

 مترو  7و  10فاز اجرایی ساخت خط   5جزییات 

به تصویب رسیده و   98ریلی شهر تهران در بهمن ماه سال  و نقل  متروي تهران ازجمله خطوط جدید متروي تهران است که در طرح جامع حمل 10خط 

 شده است.آهن شهري تهران و حومه )مترو( ابالغجهت اجرا به شرکت راه

و نقل ریلی شهر تهران در بهمن ماه   متروي تهران از جمله خطوط جدید متروي تهران است که در طرح جامع حمل 10به گزارش شهر و به نقل از خط 

 شده است.آهن شهري تهران و حومه )مترو( ابالغتصویب رسیده و جهت اجرا به شرکت راه به 98سال 

ترین  متروي تهران آغاز شده و در شرقی 5ترین نقطه از ایستگاه متروي وردآورد واقع در خط ایستگاه، در غربی 35کیلومتر طول و  43این خط در مجموع با 

 متروي تهران متصل خواهد شد. 4الدین و شهید باقري به خط هاي شهید زینرگراهنقطه در محدوده قنات کوثر در تقاطع بز 

، محدوده  9، محدوده آزادگان با خط 5باشد که به ترتیب در محدوده وردآورد با خط شامل هفت ایستگاه تقاطعی با سایر خطوط متروي تهران می  10خط 

امکان پذیرش   4و در محدوده تهرانپارس با خط  3، در محدوده نوبنیاد با خط 1ده صدر با خط ، در محدو7، محدوده میدان کتاب با خط 6کوهسار با خط 

 سازد.مسافران از سایر خطوط را میسر می

دهد. از  بر را پوشش میونقل ریلی انبوهعبور کرده و مناطق محروم از سیستم شبکه حمل 22و همچنین منطقه  5متروي تهران از مناطق یک تا  10خط 

 اشاره کرد. 22هاي البرز و تهران، پوشش مناسب ریلی منطقه توان به تسهیل دسترسی ساکنین و شاغلین استانمله مزایاي ساخت این خط میج

صورت صد  محور و همچنین جذب سرمایه بخش خصوصی است لذا تأمین مالی پروژه به TODگذاري متروي تهران، جذابیت سرمایه 10از دیگر مزایاي خط 

 صد از طریق تهاتر و همکاري با شهرداري مناطق و بخش خصوصی صورت میپذیرد. در 

 شده است.  ریزيفاز برنامه 5ساله و در   5ساخت این خط طی یک برنامه 

بادلی و لینک خط  کیلومتر و همچنین ایستگاه ت 12در ایستگاه شهران( به طول  6المللی تا کوهسار )تقاطع با خط *فاز نخست: شامل محدوده نمایشگاه بین

 سال برآورد شده است. 4و مدت زمان اجراي آن  99است. شروع عملیات اجرایی این فاز شهریور ماه سال   10به خط  7

باشد. شروع عملیات اجرایی این فاز مهر ماه  کیلومتر می 6در ایستگاه شهران( تا میدان ساحل به طول  6*فاز دوم: شامل محدوده کوهسار )تقاطع با خط 

 سال برآورد شده است. 2و مدت زمان اجراي آن  99سال 

سال   3و مدت زمان اجراي آن  99کیلومتر است. شروع عملیات اجرایی این فاز آذر ماه سال  8*فاز سوم: شامل محدوده میدان ساحل تا وردآورد به طول  

 برآورد شده است. 

و مدت زمان   1400کیلومتر است. شروع عملیات اجرایی این فاز اردیبهشت ماه سال  8ه طول المللی تا نوبنیاد ب * فاز چهارم: شامل محدوده نمایشگاه بین

 سال برآوردشده است.   3اجراي آن 

  3و مدت زمان اجراي آن  1400کیلومتر است. شروع عملیات اجرایی این فاز شهریور ماه سال  9* فاز پنجم: شامل محدوده نوبنیاد تا تهرانپارس به طول 

 د شده است. سال برآور

المللی تا کوهسار(، اجراي سایر فازهاي این خط منوط به نهایی شدن مدل تأمین مالی و  بر اساس این گزارش به غیر از فاز اول )محدوده نمایشگاه بین

https://www.asre-eghtesad.com/tolid/75379
https://jahanesanat.ir/
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منابع مالی و تهاتر و   هاي عبور از مناطق برخوردار جهت تامینمترو، شاخصه 10بندي ساخت خط برگزاري مناقصه است. همچنین در طراحی و اولویت

برداري از این خط، کریدور غرب به شرق حمل و نقل ریلی  محیطی، الزامات جمعیتی و ترافیکی مدنظر بوده است و با بهره همچنین رعایت شرایط زیست

 شود.تهران تکمیل می

 مترو  10و  7ساخت ایستگاه تبادلی و تونل ارتباطی خطوط 

در میدان   7به خط  10مترو، عملیات اجرایی ساخت تونل ارتباطی و همچنین ایستگاه تبادلی خط  10پروژه احداث خط همزمان با آغاز عملیات اجرایی 

 است. 7متصل شود، خط   10تواند به خط هاي فنی در حال حاضر بهترین خطی که میشود. بر اساس بررسیکتاب نیز شروع می

 مترو 7توسعه شمالی خط 

آباد نیز در دستور کار قرارگرفته است. این مسیر  متروي تهران از میدان کتاب به سمت جنت 7به آنها اشاره شد، توسعه شمالی خط در کنار تمام مواردي که 

خط  آباد شمالی است و در انتهاي آن نیز پارکینگ شمالی هاي اشرفی اصفهانی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات و جنتایستگاه به نام 3کیلومتر و  5شامل 

 قرار دارد.  7

باشد و همچنین با  هاي مهم اجراي این طرح میآباد از مزیتپوشش مناسب مجموعه دانشگاه آزاد اسالمی، دره توریستی فرحزاد، شهرک نفت و منطقه جنت

 ، امکان کاهش سرفاصله زمانی قطارها در این خط مقدور خواهد شد. 7احداث پارکینگ خط 

از میدان   7شده است. آغاز به کار توسعه شمالی خط    هاي فاز نخست آن نیز انجاممترو به پایان رسیده و طراحی 7ش از خط از سال گذشته مطالعات این بخ

 کتاب به سمت دره فرحزاد خواهد بود. 

کیلومتر تونل، یک لینک   5آباد و سیمون بولیوار، حدود آباد( تا تقاطع جنتدر بخش حدفاصل میدان کتاب )سعادت 7با اجراي طرح توسعه شمالی خط 

شود که دسترسی شهروندان را به مناطقی از شمال غرب  خروجی اضطراري احداث می 4هواکش میان تونلی و  4ایستگاه،  3، 10راهی با خط ارتباطی و سه

کند. برآورد اولیه بعد از توسعه  فراهم میتهران، باألخص دانشگاه آزاد اسالمی )واحد تهران مرکز، واقع در محله پونک( و مجتمع دانشگاهی علوم تحقیقات 

  1399درصدي جذب مسافر در این خط است. عملیات اجرایی پروژه به صورت همزمان در سه ایستگاه و تونل در مهرماه   27حاکی از افزایش  7شمالی خط 

 برداري برسد.ماه به بهره 30حدود  شود در صورت تأمین و تزریق نقدینگی متناسب با روند اجرایی، طرح پس ازبینی میآغاز و پیش
-AA8%AE%D8%D7%A8%D3%B8%%D-C8C%DB%8DB%7%A8%D1%B8%AC%D8%D7%A8%%D-2B8%D7%A8%D9%81%%D-5-AA8%D7%A8%C%D8C%DB%8DB%2%B8%AC%D8%/%D177380http://www.ilandnews.ir/Fa/News/

9%88A1%A8%AA%A8%A9%85%%A-7-9%88%A-10-7A8%AA%A8%D% 
گرانی تجهیزات مترو در بخش هایی که امکان وجود داشته باشد، تولیدات داخل    دلیل: بمعاون فنی و عمرانی شهرداری قمحلوایی زاده  

روزرسانی و با حفظ کیفیت  برخی تجهیزات مترو وارداتی بوده و امروز بخش عمده در تولید داخل به /را با اقالم وارداتی جایگزین کردیم 

 ها برای این پروژه بسیار باالست جایگزین شده ولی همچنان هزینه
 ... 

-1B8%AF%D8%%D-9%84AE%D8%D7%A8%AF%D8%%D-AF8%C%D8DB%9%84%D9%88%AA%D8%%D-2B8%D7%A8%%D-9%87AF%D8%D7%A8%D9%81%AA%D8%D3%B8%D7%A8%/%D57017https://www.qom.ir/

1A8%A7%A8%A8%A8%AA%A8%A7%A8%/%A1A8%AA%A8%A9%85%%A-A8AA%2%A8%A7%A8%AA%A8%A9%86%A7%A8%%A-9%87A7%A8%A1%A8%D%/ 

  5این محصول طی آیین ویژه ای چهارشنبه    گواهینامه استاندارد ملی ایران برای تولید ریل راه آهن و پروانه کاربرد عالمت استاندارد 

مدیرعامل ذوب آهن  شهریور ماه از سوی نیره پیروز بخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به منصور یزدی زاده  

 اصفهان اعطا شد 
 ... 

-9%86D7%A8%D9%87%D9%81%D5%B8%D7%A8%%D-9%86D9%87%D2%A8%%D-8A8%D9%88%D0%B8%/%D1017281https://www.javanonline.ir/fa/news/
-A8AA%9%84%A9%85%%A-AA8%A1%A8%A7%A8%AA%A8%A9%86%A7%A8%AA%A8%A3%A8%A7%A8%%A-9%87D9%85%D7%A8%D9%86%C%D8DB%9%87%D7%A8%D9%88%A%AF%DD%

-AA8%A9%81%A7%A8%A%A8AA%1%A8%AA%A8%%A-7A8%A1%A8%%A-9%84A%A8AA%1%A8%%A-AA8%A%A8AA%9%84%A9%88%AA%A8%%A-A8AA%7%A8%A1%A8%A8%A8%%A-9%86A7%A8%A1%A8%A%A8AA%7%A8%D%

AA8%A9%88%A9%85%A9%86%D% 
پیروزبخت رییس سازمان ملی استاندارد ایران، عصر امروز پروانه کاربرد عالمت استاندارد ریل راه آهن را به مدیرعامل شرکت ذوب آهن  

 اصفهان اعطا کرد 
 ... 

-9%87D9%86%D7%A8%D9%88%D1%B8%BE%D9%%D-9%86C%D8AA%DB%8%D3%B8%AE%D8%D9%86%%D/https://eghtesadotejarat.ir

AF8%D1%B8%D7%A8%AF%D8%D9%86%D7%A8%AA%D8%D3%B8%D7%A8%%D-AA8%D9%85%D7%A8%D9%84%D9%B8%AF%D8%D1%B8%D8%A8%D1%B8%D7%A8%D9%A%AD% / 

اقتصاد:   دنیای    نبض   به   مربوط   آمار  انتشار  از  جلوگیری  / ملک  معامالت  نبض  سانسور  برای  دولت  اقدام   به  ها طلبفرصت  پاتکگزارش 

  « رفتهفروش  هایآپارتمان  واقعی  قیمت»  جایگزین  «طلبفرصت  هایگروه  ساختگی  هایقیمت»  شد  باعث  گذشته  روز  10  طی  مسکن  معامالت

  در  اند،برده کاربه ملک بازار رسمی هایداده خأل در هافروشنده برخی که دیگری  شگرد دو کنار در -قیمت  علیه قیمت - اتفاق  این /شود

 شود می تمام مسکن بخش آینده  و مصرفی خریداران زیان  به نهایت

 اقتصاد مسکن و احداث

http://www.ilandnews.ir/Fa/News/177380/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-5-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D8%B7-10-%D9%88-7-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
http://www.ilandnews.ir/Fa/News/177380/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-5-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D8%B7-10-%D9%88-7-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
https://www.qom.ir/57017/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/
https://www.qom.ir/57017/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/
https://www.qom.ir/57017/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/
https://www.qom.ir/57017/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/
https://www.javanonline.ir/fa/news/1017281/%D8%B0%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF
https://www.javanonline.ir/fa/news/1017281/%D8%B0%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF
https://www.javanonline.ir/fa/news/1017281/%D8%B0%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF
https://www.javanonline.ir/fa/news/1017281/%D8%B0%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF
https://eghtesadotejarat.ir/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF/
https://eghtesadotejarat.ir/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF/
https://eghtesadotejarat.ir/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF/
https://eghtesadotejarat.ir/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF/
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  بازار  چراغ  که  است  روز  10  ،«اقتصاد دنیاي»  گزارش به.  است کرده  پیدا  شیوع مسکن  بازار  در  «سازيقیمت»  دولت،  توسط  مسکن  قیمت رسمی تابلوي  حذف  با

  براي چه و  خریداران براي چه راهنمایی  هیچ  شده  سبب  وضعیت  این.  است  شده  حذف  پایتخت  در  مسکن  قیمت  اعالم رسمی  تابلوي  و  خاموش  مسکن  معامالت

  از   پیش.  کنند  سنجش  را   مسکن   بازار  در   ها آپارتمان  دیگر   فروش   پیشنهادي  هاي قیمت  آن   به   اتکا   با   بتوانند   که   باشد   نداشته   وجود  مسکن   بازار  در   فروشندگان 

  پیشنهادي  هاي قیمت  انتشار   از   ملکی  وجويجست  موتورهاي   که   ترتیب   این  به  بود،  شده   حذف   مسکن   قیمت   راهنماي  اولیه   تابلوي  هم   امسال   اول   نیمه   در  و   این 

 .شوند مطلع قیمت از  تا باشند  داشته تلفنی تماس دهندگانآگهی با  ها قیمت از اطالع براي   باید مسکن  متقاضیان و شدند منع  شدهآگهی امالک فروش
-9%87C%D8DB%9%84%D9%B8%%D-AA8%D9%85%C%D8DB%9%82%%D-3687294/18-9%86D7%A8%D1%B8%D9%85%D9%B8%%D-9%86D9%DA%A3%B8%D9%85%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%eqtesad.com/%D-e-https://donya

69%8A9%AA%A3%A8%A9%85%%A-1A8%A7%A8%A2%A8%A7%A8%A8%A8%%A-1A8%AA%A8%%A-AA8%A9%85%A%A8AA%2%9%8D% 

متوسط قیمت مسکن هر مترمربع  /در تهران نسبت به تیر امسال   99درصدی قیمت مسکن در مرداد   10.5افزایش    :بانک مرکزی در گزارشی

 میلیون تومان شد.  23.1زیربنای واحد مسکونی 
 ... 

-AA8%D9%85%C%D8DB%9%82%%D-C8AF%DB%8%D5%B8%D1%B%8AF%D8%%D-10-4B8%C%D8DB%7%A8%D2%B8%D9%81%D7%A8%/%D2338896/10/06/1399https://www.tasnimnews.com/fa/news/
-23-AA8%D9%85%C%D8DB%9%82%%D-7B8%D3%B8%D9%88%AA%D8%D9%85%%D-99-AF8%D7%A8%AF%D8%D1%B8%D9%85%%D-1B8%AF%D8%%D-9%86%D7A8%A1%A8%A9%87%AA%A8%%A-9%86A9%AA%A3%A8%A9%85%D%

AF8%D4%B8%%D-9%86D7%A8%D9%85%D9%88%AA%D8%%D-9%86D9%88%C%D8DB%9%84%C%D8DB%9%85%%D-1 

  / است   داده  هشدار   میرومرگ  افزایش   آن   تبع   به  درکشورو  کرونا   به  ابتال  موارد  مجدد   افزایش  به   نسبت   بهداشت   وزارت   کل   معاون   حریرچی

  ما   سفرهای  تعداد   بود   عادی  شرایط  که  پارسال  مشابه   روز  از  حتی   که  بودیم   استانی  بین  سفر   هزار  566  و  میلیون  2  شاهد  شنبه پنج  روز  در

  به   فقط  اگر   سفر   مورد  در  که  داد  نشان  دنیا  تلخ  تجربه  همچنین  و  ما  تلخ  تجربه  /نیست  توجیه  قابل  هرگز   امر   این  و  داشت  درصدی  9  رشد

  شمالی   استان   سه  همشهری:    روزنامه  گزارش  / شود  وضع  زمینه   این  در   مقرراتی   تا  است  الزم  و   شد  نخواهیم  موفق  کنیم  اکتفا  مردم  از   خواهش

  براساس  /کردند   سفر   عاشورا  به  منتهی  روز  در  تنها  ایرانی  میلیون1/  2  از  بیش  شدندو  مسافر   میلیون2/  6از   بیش  میزبان  تعطیالت  کشوردراین

  چند   سفرهای  دوم رتبه  در  گزارش  دراین نیز   گیالن  استان  /است  داشته  رشد درصد  21  عادی  روزهای  به نسبت  مازندران  به سفر   گزارش  این

 است  داده اختصاص  خود  به را سفرها این سوم  رتبه  گلستان  و روزگذشته
 .... 

-4B8%C%D8DB%7%A8%D2%B8%D9%81%D7%A8%%D-C8DB%9%86%C%D8DB%8%A8%%D-4B8%C%D8BE%DB%9%%D-3687328/64-1B8%D8%A8%AE%D8%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%eqtesad.com/%D-e-https://donya
A8A%AA%8AA%7%A8%A9%86%A9%88%A1%A8%A9%%AA%A-%AAAA1%A8%A9%85%D% 

  شهر  در   کرونا  بیماری   مبتالیان  آمار  کمترین   7  منطقه:  تهران  شهر   7  منطقه   شهردار ؟/  دارد  را  کرونا   به  مبتالیان  کمترین  تهران  منطقه   کدام

  ویژه   اقدامات  از  منحوس   بیماری  این  شیوع  کاهش  در  افزایی  هم  و  منطقه  سطح  های بیمارستان  با  مشارکت  و  هماهنگی  /است   داشته  را  تهران

 شد  واقع موثر بسیار مردمی مشارکت  جلب  شهرداری وظایف  راستای در  و  بود منطقه
 .... 

-9%87D9%82%D7%B8%D9%86%D9%85%%D-9%85D7%A8%AF%D8%D9%%DA%A-3687424/62-9%86D7%A8%D9%88%AE%D8%%D-AA8%C%D8DB%7%A8%D3%B8%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%eqtesad.com/%D-e-https://donya
-7A8%D9%86%D9%88%D1%B8%D9%%DA%A-9%87D8%A8%%D-9%86D7%A8%C%D8DB%7%A8%D9%84%AA%D8%D8%A8%D9%85%%D-9%86C%D8%DB1%B8%D%AA8%D9%85%D9%A%DA%-9%86D7%A8%D1%B8%D9%87%D%AA8%D%

AA8%A1%A8%A7%A8%AA%A8%%A-7A8%A1%A8%D% 
ماندگی ارزی  های انسولین یک شرکت خارجی در ایران: عقبدارو در حاشیه مراسم افتتاح سایت تولید قلمساز رئیس سازمان غذا و  شانه

میلیارد دالر ارزبری داشت که این   3.7، حوزه دارو و تجهیزات پزشکی 1397در سال / دارو و تجهیزات پزشکی در پنج ماهه نخست امسال

میلیارد دالر کاهش یابد.الزمه    2.5و برنامه ما این است که این رقم در سال جاری به    میلیارد دالر کاهش یافت  3به    139۸رقم در سال  

های دارویی و تجهیزات پزشکی به موقع تامین شود. در حال پیگیری هستیم که در نیمه نخست امسال  تحقق این هدف این است که ارز شرکت

بینی نشده  ارز قابل توجهی نیز به صورت پیش  COVID-19ه دلیل وقوع پاندمی  ها بگیریم. البته بمیلیارد دالر ارز برای شرکت  1.5دستکم  

 به واردات داروهای مرتبط به کرونا اختصاص یافته که باعث شده مجموع ارزبری حوزه دارو و تجهیزات پزشکی افزایش یابد 
 ... 

-9%88D1%B8%D7%A8%AF%D8%%D-C8DB%2%B8%D1%B8%D7%A8%%D-C8AF%DA%AF%DB%8%D9%86%D7%A8%D9%85%%D-8A8%D9%82%D9%B8%/%D30189http://www.phana.ir/fa/doc/news/
-AA8%D3%B8%D%AE8%D9%86%D%-9%87D%87%9D7%A8%D9%85%D%-AC8%D9%86%D%BE9%D%-C8%DB9%A%DA4%B8%D2%B8%D%BE9%D%-AA8%D7%A8%D2%B8%D%C8%DB9%87%D%AC8%D%AA8%D%

9%84D7%A8%D3%B8%D9%85%D7%A8%D% 

  اجتماعی   هایرسانه  همه  شده،  ارسال  مجلس  توسط   تازگیبه  که  اجتماعی  هایرسانپیام  ساماندهی   طرح   در  /خارجی   های پلتفرم  مبهم  آینده

  عمالً  هستند،  امریکایی  هایشرکت  به  متعلق  هاپلتفرم  عمده  اینکه  و  هاتحریم  وضعیت  به  توجه  با  که  حالی  در  برسند،  ثبت  به  ایران  در  باید

  را  آن  که  نمایندگانی  از  غیر   به  طرح  این  /شوند می  مسدود  و  بوده  غیرمجاز  طرح  این  احتمالی  تصویب  از  ماه  دو  از  بعد  هاپلتفرم  این  همه

  و   اجتماعی  های شبکه  معتقدند   طرح  این  منتقدان  /است   داشته  نمایندگان  بین   در   حتی  زیادی  مخالفان  هم  جا   همین   تا  اند،داده  پیشنهاد 

 اقتصاد سالمت 

 اقتصاد ارتباطات 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-18/3687294-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-18/3687294-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/10/2338896/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-10-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-99-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-23-1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/10/2338896/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-10-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-99-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-23-1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/10/2338896/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-10-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-99-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-23-1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-64/3687328-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-64/3687328-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3687424-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3687424-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3687424-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.phana.ir/fa/doc/news/30189/%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84
http://www.phana.ir/fa/doc/news/30189/%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84
http://www.phana.ir/fa/doc/news/30189/%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84
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  که   طرح   از  بخشی  بلکه  نیست،  سازنده  راهکاری  تنها  نه  اجتماعی  هایشبکه  مسدودسازی  و  هستند  مردم کار  ابزار  و  ارتباط  محل  هارسانپیام

  در   نیز  اساسی  قانون اصول  با حال عین در و دارد   قرار شهروندان خصوصی حریم  و آزادی  با  تضاد در دارد ارتباط  کاربران هویت  احراز به

 است  آشکار تضاد
 ... 

-9%85D9%87%D8%A8%D9%85%%D-9%87AF%D8%D9%86%C%D8DB%2%A8%%D-170572/8-C8AA%DB%8%%D-C8DB%2%A8%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%olnewspaper.ir/%Dhttp://www.taad
A8AA%AA%8%A1%A8%A7%A8%AA%A8%%A-A8AA%7%A8%A9%87%%A-9%85A1%A8%A9%81%AA%A8%A9%84%AA%A9%D% 

فتا و معاونت علمی و ف  نامه ای بین پلیس  بنیان و استارت آپها در راستای  تفاهم  از توانایی شرکت های دانش  ناوری در راستای استفاده 

 افزایش امنیت فضای مجازی منعقد شد.
 .... 

-C8DB%2%B8%D7%A8%AC%D8%D9%85%%D-C8DB%7%A8%D6%B8%D9%81%%D-AA8%C%D8DB%9%86%D%85%9D7%A8%%D-C8DB%7%A8%D9%82%AA%D8%D1%B8%D7%A8%/%D5012000https://www.mehrnews.com/news/
9%86D7%A8%D%C8%DB9%86%D8%A8%D%-4B8%D9%86%D7%A8%D%AF8%D%-C8%DB7%A8%D9%87%D%-AA8%D9%A%DA1%B8%D4%B8%D%-9A%DA9%85%D9%A%DA%-9%87D8%A8%D% 

  وقتی که   داریم  ساالنه  و  نقطه  به نقطه ماهانه، تورم نوع سه حداقل  ما  :ایران آمار   مرکز  رئیس  / نیست؟  پذیر باور  مردم  برای  تورم نرخ  چرا

  سبد   در   موجود  کاالهای   قیمت   تغییر   متوسط   منظور   زنیم می  حرف  تورم  از   وقتی   بنابراین  /دارد   هم  با   زیادی   تفاوت   شویم می  هازیرگروه  وارد

  درصد  50  تورم  از  دارد،  وجود  زیادی   اختالف  امسال،  ماه  مرداد  تورم  کاالهای  زیرگروه  در  مثال  برای  /است   خاص  زمانی  دوره  یک  در  تورم 

  اختالف   خصوص  در   که  پرسشی  و   کنندمی  احساس   را  تورم  بدرستی  مردم   / دارد باالیی  واریانس  که  داریم ساالنه  تورم  در  درصد  13  تورم  تا

 جاست   به کامالً  دارد  وجود تورم 
 ..... 

 ....... 

  و(  درصد  31.1)  هرمزگان  استان  به  مربوط  ماهه  دوازده  تورم  نرخ  بیشترین:  ایران  آمار  دارد؟/ مرکز   را  تورم  نرخ  بیشترین  استان  کدام

 است ( درصد  21.6) غربی آذربایجان استان به  مربوط آن  کمترین
  براي  کل   شاخص   عدد  1399  ماه   مرداد   در   اساس،   این   بر.شد  منتشر  ایران   آمار   مرکز   سوي  از  1399  مرداد  –  استان   تفکیک  به   کننده  مصرف   قیمت   شاخص 

  کشور   خانوارهاي  ماهانه  تورم  نرخ  بیشترین  ماه   این  در.  دهد  می  نشان  افزایش  درصد  3.5  قبل  ماه   به  نسبت  که  رسید  235.9  به(  1395=100)  کشور  خانوارهاي

  کل  شاخص  تغییر  درصد.است  افزایش  درصد  2.3  با  مازندران  و  قم  استان  به  مربوط   ماهانه  تورم  نرخ  کمترین  و  افزایش  درصد  5.5  با  لرستان  استان  به   مربوط

  34.8)  هرمزگان   استان   به  مربوط   نقطه به  نقطه تورم   نرخ  بیشترین . است  درصد   30.4  کشور   خانوارهاي  براي ( نقطه  به   نقطه   تورم )  قبل سال  مشابه   ماه   به نسبت

  عدد  به  کشور   خانوارهاي  براي  1399  ماه  مرداد  به   منتهی  ماهه   دوازده  تورم   نرخ .است(  درصد  24.8)   غربی   آذربایجان   استان  به   مربوط   آن  کمترین   و (  درصد 

(  درصد  21.6)   غربی  آذربایجان  استان  به  مربوط   آن  کمترین  و(  درصد  31.1)  هرمزگان  استان  به  مربوط  ماهه   دوازده  تورم  نرخ  بیشترین.  رسید  درصد  25.8

 ..است
-9%86D7%A8%AA%D8%D3%B8%D7%A8%%D-9%85D7%A8%AF%D8%D9%%DA%A-3687419/62-9%86D7%A8%D9%88%AE%D8%%D-AA8%C%D8DB%7%A8%D3%B8%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%eqtesad.com/%D-e-https://donya

AF8%D1%B8%D7%A8%D%AF8%D%-7A8%D1%B8%D%-9%85D1%B8%D9%88%D%AA8%D%-AE8%D1%B8%D9%86%D%-9%86D%C8%DB1%B8%D%AA8%D4%B8%D%C8%DB8%A8%D% 

  با هرچند بازارها/ تعادل:   در ثبات -3کالن/  های شاخص بهبود -2تولید/  موانع  رفع   -1چیست؟  پایانی سال در دولت  اقتصادی  اولویت

  دولت   یافتن  پایان  رسدمی  نظر   به  قطعی  آنچه  اما  بست  کار  به  انتخابات  برگزاری  برای   ایویژه  ریزیبرنامه  باید  ویروس،  شیوع  وجود

 کرد   خواهد  آغاز را  خود کار   بعدی دولت  آینده، سال ماه مرداد  در  احتماال و است مقرر  موعد در  روحانی 
  کردند   خاطرنشان   وزرا   هیات   به   مردم،  به  رسانیخدمت  پیگیري   لزوم  بر   تاکید  با   ایشان   داشتند،   رهبري   معظم   مقام   با   دولت   هیات   اعضاي  اخیرا   که   دیداري   در

  سال   اهمیت  یک.  است  مهم  مختلفی  جهات  از  آخر  سال  شود؛می  شروع  دولت  آخر  سال  امروز  از:  فرمودند  ایشان.  نیست  کمی  زمان  عنوان  هیچ  به  سال  یک  که

  یک  نه  نیست؛   چیزي  سال  یک  که  کرد  تصور  نباید  جور  این.  است  اسالم  و  خدا  کشور،  ملت،  براي  کردن   کار   براي  شما  فرصت  آخرین  که  است  این   دولت  آخر

  هیات اعضاي  فرمایشات، این دنبال به.نیست کار  براي کمی  زمان  بنابراین   است؛ روز  پنج  و شصت   یک اضافه  به   روز صد تا  سه  سال یک .  است زمان  خیلی  سال

  خدمت   به  محدودیتی  هیچ   بدون  خود  کار  پایانی  روز  تا  دولت   و  هستند  کار   پایانی  هايماه  در  جامعه  اقتصادي   هاياولویت  پیگیري  دنبال  به  که   کردند   اعالم  دولت

  از  توجهی  قابل  بخش  و   بوده  مطرح  اجتماعی  و  فرهنگی   سیاسی،   هايعرصه  در   هایی دغدغه  و   مشکالت  گذشته،   هايسال  در   هرچند.داد  خواهد   ادامه   رسانی

  سال   در   بود،   اقتصاد  اولویت،  نخستین  روحانی،   دولت   فعالیت  آغازین  سال  در  که   طور همان  رسدمی  نظر  به   اما   هستند  آنها   شدن   برطرف   انتظار  چشم  جامعه

  نگاه   تولید،   جهش  نام  به   سال  گذاري نام  به   توجه  با .  رودمی  شمار   به  مجریه   قوه  مهم   و   نخست  اولویت   اقتصادي   مشکالت   کردن   برطرف   همچنان   نیز   کار  پایانی 

 قیمت ها و تورم 

 سایر اخبار اقتصاد کالن 
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  پیگیر   باید   بگذارد،  جاي  بر  خود  از  مثبت  یادگاري   فعالیتش،   پایانی  سال  در  دولت   بناست  اگر  نظر  به   است  اقتصادي  مشکالت   بهبود  سمت  به  نیز  کشور   کالن 

 . باشد  حوزه این  در اي گزینه
-AA8%C%D8DB%9%88%D9%84%D9%88%D7%A8%%D-170557/36-9%86D7%A8%D1%B8%C%D8DB%7%A8%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%http://www.taadolnewspaper.ir/%D

AA8%D3%B8%D%C8%DB86%%DA%-C8%DB9%86%D7%A8%D%C8%DB7%A8%D%BE9%D%-9%84D7%A8%D3%B8%D%-1B8%D%AF8%D%-AA8%D9%84%D9%88%D%AF8%D%-C8%DB%AF8%D7%A8%D5%B8%D%AA8%D9%82%D7%A8%D% 

  رییس   ظاهرا  اما  افتاد   خواهد  اتفاق   مجلس  پیشین  رییس   برای  آنچه   از  شود/ فارغ  می  1400  انتخابات  در   اصولگرایان  اول  مرد  کسی  چه

  از   و  کند   می   آماده   دیگر  انتخاباتی  نبرد   یک  برای   را  خود   دوباره  نگذشته،   یازدهم   مجلس  انتخابات   از  ماهی   چند   هنوز   هم   پارلمان  فعلی 

 است  شده مخابره جلیلی سعید انتخاباتی تحرکات  تشدید از هم  خبرهایی  دیگر   سوی
  سال یک از  کمتر   بود؛  انتخاباتی  شلوغ  روزهاي  آن  از  دیروز:  »نوشت خود  امروز  شماره در  1400  انتخابات  تحوالت  آخرین  خصوص  در   گزارشی  در  اعتماد  روزنامه

  در   اصولگرا  باهنر  محمدرضا   شود،  برگزار   1400  بهار  جمعه  واپسین   است  قرار   اخبار   آخرین  بر  بنا  که  سیزدهم  جمهوريریاست  انتخابات  برگزاري  تا  مانده

  از  سو  این به   دهم مجلس انتخابات در حضور  از  گیري کناره از پس گفت توانمی حتی که است   مسائلی همان  تکرار  اغلب نهایت  در  البته که مفصل ايمصاحبه

  مشارکت  کاهش  از   نگرانی  وقتی  زمانی   که  این   از  بوده،   « شوخی»  یک   تنها   صحبتش  اینکه  بر   تاکید  با  هم   جایی  و  گفته  کشور  شرایط   از  شنویم،می  و  شنیده   او

  با  که  گزارش  این  .بیایند  راي  صندوق  پاي  دوقطبی  فضایی  در  مردم  تا  کنند  صالحیت  تایید  را  نژاداحمدي  و  خاتمی  که   کرده  پیشنهاد  بود،  مطرح  انتخابات  در

  رییس   کاندیداتوري  فرضیه  جناح،   دو  براي  الریجانی   علی  شروط   از   قالیباف،   محمدباقر  به   نزدیک  ،«نو  صبح »  روزنامه   گذشته   هفته   شنبهسه  ادعاي  به   استناد

  بلکه  ها، کارگزارانی  و  رومیانه  طلباناصالح  کاندیداي   فقط  نه  که   است  این  الریجانی  شرط  نوشته   کشیده،  پیش  را  آینده  جمهوريریاست  براي  مجلس   پیشین

  فعلی  رییس   ظاهرا  اما  افتاد  خواهد   اتفاق  مجلس  پیشین  رییس  براي  آنچه  از  فارغ .باشد  راست  جناح  سنتی  طیف  و  رومیانه  اصولگرایان  و  آنها  کاندیداي  همزمان 

  مجلس   فعلی  و  پیشین  روساي  جز.کندمی  آماده  دیگر  انتخاباتی  نبرد  یک  براي  را  خود  دوباره  نگذشته،  یازدهم  مجلس  انتخابات  از  ماهی  چند  هنوز  هم  پارلمان

  در  مشخص   سازوکاري  با  بار این  تا  کرده  جزم   را  خود  عزم  روزها این  جلیلی  سعید.»شد  مخابره  جلیلی  سعید   انتخاباتی  تحرکات   تشدید  از  هم  خبرهایی  دیروز  اما

  براي  را   ایشان   حمایت  تا  اند کرده  برگزار  یزديمصباح  اهللآیت  دفتر  در  جلساتی  پایداري   جبهه   نیروهاي  برخی  رسیده،  اخبار  اساس  بر  و  شود  حاضر  انتخابات

 .« کنند جلب جلیلی  از  حمایت
-AF8%D1%B8%D9%85%%D-C8DB%3%B8%D9%%DA%A-9%87D86%%DA%-3687358/62-9%86D7%A8%D9%88%AE%D8%%D-AA8%C%D8DB%7%A8%D3%B8%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%eqtesad.com/%D-e-https://donya

-A8AA%9%85%%A-AA8%A7%A8%A8%A8%A7%A8%AA%A8%AA%A8%A9%86%A7%A8%%A-1A8%AA%A8%%A-9%86A7%A8%A%A8AA%7%A8%A1%A8%AA%AA%A9%84%A9%88%A5%A8%A7%A8%%A-9%84A9%88%A%7A8%D%

AF8%D9%88%D4%B8%D% 
  به  مثبتی   نگاه  جامعه /شد  نخواهند  صالحیت   رد   قطعا   بیایند،  اردکانیان  یا  جهانگیری   عارف،  اگر   :اصولگرا  سیاسی   فعال  ایمانی،  ناصر 

  مردم /انداخت دولت گردن به  را  تقصیرها همه  تواننمی /دهندمی  رای  ای مقایسه جمهوریریاست انتخابات در   مردم /ندارد طلباناصالح

 دانند می مجلس انتخابات از ترجدی  را جمهوریریاست  انتخابات
 .... 

 ...... 

  گوییم   می   سند  با  شده  خبردار  جمعه  گفت   که   آنکس  /میکردیم   بینی   پیش  را  9۸  حوادث  :کشور  وزارت  انتظامی   امنیتی   معاون  ذولفقاری،

 کنند   استفاده توانند می صداسیما و  مجازی فضای  فرصت از و  ندارند انتخابات ستاد تشکیل حق  نامزدها / !شده خبردار ساعتی چه
  را  98 آبان وقایع   امنیت  شوراي. دارد وجود آن ایجاد هاي ریشه  و 98 و 96 هاي  سال  وقایع مکتوب  مستندات :کشور  وزارت انتظامی امنیتی معاون  ذولفقاري،

  اجراي  قبل  کردیم  درخواست .باشد  تومان  1500  و  نرخی  تک  بنزین  قیمت  که  بود  این  ما  نظر  و  بودیم  کرده  هم  را  اعتراضات  بینی  پیش.بود  کرده  بینی  پیش

  گویندمی  که   کسانی .  نروند  ها   بنزین   پمپ   به   مردم  تا  نشود   اعالم  طرح   اجراي  زمان  بودیم  معتقد   اما   دهند  توضیح   مردم  براي   را   طرح   مزایاي  مسئوالن   طرح،

 . اندشده خبر  با  موضوع از  کسی چه توسط و ساعتی  چه و کِی میگویم  سند  با  ما  شدیم متوجه  جمعه  روز و دانستیمنمی

 ....... 

  پروژه  یک  در   که  است  جهان  در   نظرسنجی   موسسات  معتبرترین  از   گالوپ  موسسه  /!!شد  آخر  رتبه  گالوپ   موسسه  نظرسنجی  در  ایران

  کشور   مردم  معیشت  وضعیت  به  نسبت  جمهور  رئیس  ترین  توجه  بی  ایران  جمهور  رئیس  روحانی  حسن  که  کرد  اعالم  المللی  بین  نظرسنجی

  به   مردان  دولت  توجه  نظر   از  اول  رتبه  /  آورد   بدست  را  209  رتبه  ایران  و  گرفت  صورت  جهان  کشور   209  در  سنجی  نظر   این  /   است  خود 

  را   جهان  پنجم  تا  دوم  های  رتبه   هلند   و  فنالند  سوئد،  ،  دانمارک  کشورهای  آن  از  پس  و  رسید  سوئیس  دولت  به  مردم   رفاه  و  معیشت  وضعیت

  سومالی و  گامبیا  ، سودان  از  پس ایران /  میباشند جهان 19 رتبه   اسپانیا پادشاهی  و 2۸ رتبه  کانادا و  42  رتبه   امریکا دولت   /  آوردند  بدست

  در  معیشت  رفاه  میزان  و  میباشد  5  از  4/9۸  سوئیس  مردم  معیشت  و   رفاه  میزان  سنجی  نظر   این  طبق  /  است  کرده  کسب   را  جهان  209  رتبه

   است جهان  ثروتمند کشور پنجمین ایران که نماند ناگفته  میباشد 5  از 0/02 ایران
 ...... 

 ............ 
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 1400بینی بازگشت رشد به اقتصاد ایران در سال پیش: اکونومیست
درصدي را در این سال    2اقتصاد ایران به رشد بازگردد و رشد    1400اکونومیست در آخرین برآورد خود از وضعیت اقتصادي ایران پیش بینی کرد در سال  

د اطالعات اکونومیست در آخرین به روز رسانی گزارش اعتبارسنجی ریسک اقتصادي ایران که ماه جوالي منتشر شده به بررسی آخرین وضعیت  تجربه کند.واح 

اسی و  هاي سیزهریسک اقتصاد ایران و دورنماي آن در چهار سال آینده پرداخته است.این گزارش میزان ریسک مرتبط با فعالیت اقتصادي در ایران، اعم از حو

کند.در بخش چشم انداز اقتصادي این  هاي خود را براي چهار سال آینده به تفکیک هر سال ارائه میبانکی و سیاست گذاري اقتصادي را بررسی کرده و برآورد

هاي  هم شده از سوي بانکهاي آمریکا دسترسی ایران به استقراض خارجی را محدود خواهد کرد، اگرچه خطوط اعتباري دوطرفه فراگزارش آمده که تحریم

هاي  گوید وضعیت کسب و کار در ایران همچنان تحت تاثیر شدید تحریمتواند تا حدودي مشکل را برطرف کند.این گزارش همچنین میچین و روسیه می

کرده بود را تسهیل کرد. یک ماه پیش از  هایی که براي مهار ویروس کرونا وضع  امریکا باقی خواهد ماند.در ماه آوریل دولت ایران به طور تدریجی محدودیت

از صندوق بین الملل پول تقاضاي وامی پنج میلیارد دالري براي مبارزه با بیماري کرد. با این حال با توجه به حضور    1962آن، دولت براي اولین بار از سال  

هاله اي از ابهام قرار دارد. در میان مدت، ایران به  عطاي وام به ایران درآمریکا به عنوان بزرگترین سهامدار صندوق و آمادگی واشنگتن براي اعمال حق وتو، ا

هاي امریکا صدمه دیده  برداشت از منابع ذخیره ارزي در حال کاهش خود ادامه خواهد داد.تمایل مقامات ایران براي کاهش آسیب به اقتصاد که قبال از تحریم

تواند  ها میگفتند تسهیل زودهنگام محدودیتدر دو ماه گذشته تاییدکننده هشدار کارشناسانی است که می  قابل درک است. اما افزایش دوباره موارد بیماري

هایی را در برخی مناطق دوباره اعمال کند. اگر موارد ابتال به بیماري نرخ صعودي داشته باشد و  خطراتی در پی داشته باشد. دولت اخیرا مجبور شد محدودیت

به اعال براي اقتصاد خواهد داشت.دولت تالش خواهد کرد که با تشویق خودکفایی،  دولت مجبور  م تعطیلی در سطح ملی شود، این شرایط تبعات ویرانگري 

ها و بیماري را کمتر کند که البته موفقیت این سیاست تا حدودي محدود خواهد بود. اولویت دهی به بخش نفت و گاز به دلیل نقش  مشکالت ناشی از تحریم

هاي خارجی همچنان ادامه خواهد داشت و این اولویت دهی در بخش صنعت نیز دیده خواهد شد. مسئولین در تالش براي دور  ر بودجه داخلی و حسابآن د

  1.4دي به  هاي آمریکا، به دنبال معامالت تهاتري با چین خواهند رفت. با این حال رکود نسبی غیرمنتظره در چین که منجر به کاهش رشد اقتصازدن تحریم

سال   در  می  2020درصد  از  شده  قبل  و  مدت  کوتاه  در  چین  به  ایران  تحویلی  نفت  قیمت  و  حجم  کاهش  موجب   شود.  2021تواند 

هاي امریکا باقی خواهد ماند، آن هم به دلیل گستره و دسترسی وسیع سیستم مالی آمریکا.  وضعیت کسب و کار در ایران نیز همچنان تحت تاثیر شدید تحریم

ها موجب  شود. ضمناً تحریمکاهش سرمایه گذاري داخلی و جذب سرمایه خارجی می  -که بخش اعظم آن به دالر است    -ها باعث محدودیت تجارت  حریمت

خواهد  ي  آسیب دیدن رشد اقتصادي و کاهش ارزش ریال خواهند شد.به گزارش تسنیم به نقل از اکونومیست،کسري بودجه ایران در کوتاه مدت افزایش زیاد

(  1399) 2020/2021هاي آمریکا، قیمت پایین نفت و آثار بیماري کرونا خواهد بود. بودجه سال مالی هاي سه گانه تحریمداشت، چه اینکه کشور تحت شوک

بینانه بودن بیش از اندازه  دالر در هر بشکه در نظر گرفته شده بود، اما همین حاال خوش    50بر اساس فروش یک میلیون بشکه نفت در روز با قیمت میانگین  

هزار بشکه در روز رسیده است که علت اصلی آن    200هاي اخیر به زیر  ها، صادرات نفت ایران در ماهها عیان شده است. بر اساس برخی تخمیناین تخمین

همزمان با بهبود    2020ین در نیمه دوم سال  هاي نفت ایران. انتظار ما این است که تقاضاي نفت چکاهش صادرات به چین است، تنها مقصد عمده محموله

درصدي مواجه خواهد شد که این کاهش عالوه بر    50با کاهش    1399اوضاع اقتصادي افزایش پیدا کند. با این حال درآمد نفت دولت ایران احتماالً در سال  

هاي درمانی در کنار  ی بخش غیر نفتی شده و افزایش هزینهاست. انقباض شدید اقتصادي موجب کاهش درآمد مالیات  98درصدي ثبت شده در سال    26سقوط  

ها را براي مسئوالن سخت خواهد کرد. در نتیجه انتظار ما این است که کسري بودجه در سال  هاي کم درآمد، کاهش هزینههاي معیشتی براي گروهارائه کمک

شود کسري  ودجه دولت در سال بعد از آن نیز تحت فشار بوده و پیش بینی میدرصد از کل تولید ناخالص داخلی باشد. ب   8.4معادل    1399یا    2020/2021

نفت است. بدین   بودجه معادل هفت درصد از تولید ناخالص باشد. البته در دو سال بعد از آن بهبود نسبی پدید خواهد آمد که عامل اصلی آن باال رفتن قیمت 

به   ایران  بودجه  کسري  ناخالص    5.2ترتیب  تولید  سال  درصد  یافت. 1403)  2024/2025در  خواهد  کاهش   ) 

آیندهپیش سال  از  ایران  تورم  نرخ  کاهش   بینی 

برآورد می  25در بخش پیش بینی اقتصادي این گزارش آمده که نرخ تورم ساالنه اقتصاد ایران که اکنون   با تحریم و  درصد  با انطباق تدریجی اقتصاد  شود 

رود وضعیت  گوید که انتظار میبرسد. این گزارش همچنین می  2024تا    2021هاي  درصد بین سال  15.5ین به نرخ  افزایش درآمد صادرات نفت به طور میانگ 

هاي  کمی بهبود یابد و تولید ناخالص داخلی حدود دو درصد افزایش یابد.اقتصاد ایران که از قبل با تحریم  1400یا همان    2021/2022اقتصاد ایران در سال  

شود، از جمله صادرات کمتر به  کرد، حال با تبعات منفی شیوع ویروس کرونا مواجه است. این اثر از چند مجرا به اقتصاد منتقل مینرم می آمریکا دست و پنجه

چین، کاهش تجارت منطقه اي، اختالل در تولید صنعتی داخلی و بخش خدمات و سقوط صنعت گردشگري. رکود قیمت نفت هم باعث کاهش درآمدهایی  

همراه خواهد بود، خصوصاً به این    2020/2021درصدي در    12آید. تولید ناخالص واقعی با کاهش شدید  ها به دست میکه با اتکا به دور زدن تحریم  شودمی

می کرونا  به  ابتال  جدید  موج  افتادن  راه  به  که  محدودیتخاطر  وضع  به  بینجامد.تواند  کار  و  کسب  در  بیشتر  اختالل  و  جدید   هاي 

ا  میاقتصاد  رشد  به  دوباره   رسدیران 

بهبود مختصري داشته   1400یا همان    2022/ 2021با احیاي رشد اقتصادي در چین )و در نتیجه بهبود صادرات نفت ایران( انتظار داریم اقتصاد ایران در سال  

هاي آمریکا، رشد  هاي دور زدن تحریمن هر چه بیشتر روشو تولید ناخالص داخلی دو درصد افزایش یابد )البته با فرض مهار بیماري کرونا(. در پی نهادینه شد

ها نیز با روي کارآمدن آقاي بایدن ممکن است تغییر  تواند به روند احیاي اقتصادي کمک کند. رویکرد آمریکا در قبال تحریمتدریجی صادرات غیر نفتی می
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درصد رشد نماید. با این حال در صورت برداشته شدن    1.6به صورت میانگین    1403ا  ت  1401کند. انتظار ما این است که تولید ناخالص واقعی ایران در بازه  

تواند به مراتب بیشتر باشد.آشفتگی اقتصادي ناشی از بیماري کرونا و کمبودهاي مرتبط با تحریم همچنان فشار تورمی را در  هاي آمریکا، این رشد میتحریم

داشت. خواهد  همراه  به  مدت   کوتاه 

درصد از دست داده تشدید خواهد شد.بنایراین انتظار داریم    34ا توجه به تضعیف پول ملی که ارزش خود را از ابتداي فوریه تا ابتداي جوالي حدود  این مشکل ب 

طریق تسهیل مسیر  درصد بماند و همچنان باال باشد. همزمان با انطباق اقتصاد با تحریم از    25تورم در ایران در سال جاري میالدي به طور میانگین حدود  

که تورم شتاب کمتري گرفته و به نرخ میانگین    است  این  انتظار  –  ملی  پول  تضعیف   روند   شدن  آهسته  همچنین   و   –واردات و با افزایش درآمد صادرات نفت  

برسد. با این حال اگر بانک مرکزي تسلیم فشار موجود شده و کسر بودجه را از طریق افزایش پایه پولی    2024تا    2021هاي  درصد بین سال  15.5ساالنه  

هزار بشکه در روز در    280ت نفت )از جمله صادرات ثبت نشده( به میانگین  رود صادرا ها فراتر رود.انتظار میتواند از پیش بینیجبران کند، تورم در ایران می

میلیون بشکه در روز بود. صادرات غیر نفتی نیز   2.4است که   96یا سال  2017درصد کل صادرات در سال  12سال جاري میالدي برسد که این رقم کمتر از 

بته کاهش واردات به دلیل کوچک شدن اقتصاد تا حدودي کاهش صادرات را جبران خواهد  به دلیل تقاضاي کمتر در چین و منطقه کاهش خواهد یافت. ال

افتد( و مجددا در پایان  اتفاق می  1998کرد. با این حال انتظار داریم تراز تجاري ایران در سال جاري میالدي وارد محدوده منفی شده )براي اولین بار از سال  

مثبت   محدوده  به  ما  بررسی  مورد   برگردد.دوره 

و ژئوپلیتیکی   کسري بخش غیر بازرگانی البته همچنان زیاد خواهد ماند، چرا که اعتبارات بخش گردشگري تحت الشعاع بیماري کرونا و همچنین شرایط امنیتی

همراه خواهد شد. به موازات    2020درصد از تولید ناخالص در سال    1.8پرتنش خواهد بود. روي هم رفته تحلیل ما این است که حساب جاري با کسري معادل  

رود وضعیت حساب جاري به تدریج تقویت شده و و در پایان دوره مورد بررسی  بهبود شرایط اقتصادي و حمایت بیشتر از صادرات نفتی و غیر نفتی، انتظار می

،  CCC، ریسک ارزيBهاي دولت  ر زمینه ریسک بدهید  2020بندي ایران به لحاظ ریسک کشوري را در جوالي  به تعادل برسد.اکونومیست رتبه  2024یعنی در  

هاي دولت: در این بخش  ارزیابی کرده است.ریسک بدهی  CCCو ریسک کشوري را    B، ریسک ساختاري اقتصادي  CC، ریسک سیاسیCCریسک بخش بانکی

هاي  که دلیل اصلی آن مشکل فروش نفت به دلیل تحریم  است. دولت ایران با اقتصادي در حال انقباض و کسري بودجه فزاینده مواجه است  Bنمره ریسک ایران  

تواند چالشی جدي  باشد. تالش براي متنوع سازي درآمدها و دور شدن آن از نفت و گاز میو تاثیرات آن بر قیمت نفت می  19آمریکا، و همچنین بیماري کووید  

هاي جاري  باشد. تراز حسابمی  CCCی است.ریسک ارزي : این ریسک در ایران  براي یک اقتصاد ضعیف باشد و این به معنی پایین ماندن درآمدهاي مالیات

سال   در  نفتی  درآمدهاي  شدید  کاهش  دلیل  به  شد.  2020دولت  خواهد   منفی 

ی خواهد بود.ریسک  هاي آمریکا همچنان به قوت خود باقعالوه بر این فاصله بسیار زیاد میان نرخ رسمی و غیر رسمی ارز به دلیل بی ثباتی اقتصادي و تحریم

هاي بالوصول است.  خواهد بود. این رتبه به خاطر رشد سریع اعتبار دهی به بخش عمومی و باالرفتن حجم وام  CCبخش بانکی : ریسک صنعت بانکی ایران  

 ها با رکود فزاینده حاصل از کرونا و کاهش قیمت نفت بیشتر در ابهام فرو خواهد رفت.وضعیت بازپرداخت این وام

باقی خواهد ماند. تنش میان ایران و آمریکا همچنان در باالترین سطح است   CC ریسک سیاسی براي ایران بر مبناي اعتبارسنجی قبلی همان  :سک سیاسیری

دید و در نتیجه  خاطر احتمال بروز تنش در سطح اجتماع ناشی از رکود شقوت خود باقی است، عالوه بر این خطر براي حاکمیت بهو امکان درگیري نظامی به

 .افزایش نرخ بیکاري و پایین آمدن درآمدها بیشتر خواهد شد

شود. اتکا به منابع هیدروکربنی اقتصاد ایران را در برابر تغییر قیمت و حجم تولید  تخمین زده می B این ریسک براي ایران در محدوده :ریسک ساختار اقتصادي

 .گذار اثر خواهد داشت گیري کرونا نیز بر اعتماد سرمایهمریکا و همههاي آپذیر خواهد کرد. تحریمنفت و گاز آسیب

 .شودتخمین زده می CCC ریسک کلی کشوري براي ایران :ریسک کلی کشوري
-4B8%D1%B8%D7%A8%D2%B8%%DA%AF%D-AD8%D9%88%D1%B8%D4%B8%D9%85%/%D2338783/10/06/1399https://www.tasnimnews.com/fa/news/

-C8%DB%AF8%D7%A8%D5%B8%D%AA8%D9%82%D7%A8%D%-AA8%D%C8%DB9%B8%D6%B8%D9%88%D%-2B8%D7%A8%D%-AA8%D3%B8%D%C8%DB9%85%D9%88%D9%86%D9%88%D9%A%DA7%A8%D%

-9%87D8%A8%%D-AF8%D4%B8%D1%B8%D%-AA8%D4%B8%D%AF%DA2%B8%D7%A8%D8%A8%D%-C8%DB9%86%D%C8%DB8%A8%D%-4B8%D%C8%DB%BE9%D%-9%86D7%A8%D1%B8%D%C8%DB7%A8%D%

1400-9%84A7%A8%A3%A8%%A-1A8%AA%A8%%A-AA8%A7%A8%A5%A8%AA%A8%A9%82%A7%A8%D% 

ها و  منظور بررسی چالشهای وابسته با نگاهی به تولید و بازار بهانداز صنایع غیرآهنی ایران و فناوریسومین همایش و نمایشگاه چشم

با همکاری شرکت ملی صنایع مس ایران در سه روز هفتم، هشتم و  های فلزات غیرآهنی شامل آلومینیوم، مس، سرب و روی و طال  فرصت

هایی است که همواره فعاالن این بخش  توازن در عرضه آلومینیوم یکی از چالشعدم چالش صنعت آلومینیوم:/ شودبرگزار می 99نهم مهر 

به آن اذعان دارند و معتقدند که در سمت عرضه آلومینیوم مشکالتی وجود دارد و این نکته را باید مدنظر قرار داد که تخصیص سهمیه به  

.روشی که به اعتقاد فعاالن این بخش باید مورد بازنگری قرار گیرد و ارز  ای نباشد که سایر صنایع با کمبود مواجه شوندگونهیک صنعت به

دستی  خصوص در صنایع پایینصورت عمال بازار آلومینیوم با مشکالت زیادی بهنیاز صنایع باالدستی آلومینیوم تامین شود، در غیر اینمورد

صورت  های بزرگ دنیا خود را ملزم به عقد قرارداد بهعث شده شرکتها بامواجه خواهد شد.از سوی دیگر به گفته فعاالن این بخش تحریم

ها اشاره کرد،  توان به چینیخصوص میشود تا همیشه پای یک واسطه در میان باشد. در ایندائم با ایران ندانند که این امر موجب می

درصد تولید آلومینیوم در دنیا را    53اند  اند توانستهههایی که روی صنعت آلومینیوم صورت دادگذاریتولیدکنندگان این کشور با سرمایه

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/10/2338783/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%AD-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1400
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/10/2338783/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%AD-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1400
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/10/2338783/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%AD-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1400
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/10/2338783/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%AD-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1400
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انداز صنایع فلزات  رو است در سومین همایش چشمدهند و بازار را از آن خود کنند.با توجه به مشکالتی که این صنعت با آن روبهانجام  

 مشکالت این صنعت در میزگردی تخصصی ارزیابی شود های وابسته با نگاهی به تولید و بازار، قرار بر آن است تا غیرآهنی ایران و فناوری
 ... 

-C8DB%8%A8%D7%A8%C%D8DB%2%B8%D1%B8%D7%A8%%D-3687309/3-9%86AF%D8%D9%B8%D9%85%%D-AA8%D9%B8%D9%86%D5%B8%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%eqtesad.com/%D-e-https://donya
9%85D9%88%C%D8DB%9%86%C%D8DB%9%85%D9%88%D9%84%D2%A8%%D-AA8%D9%B8%D9%86%D5%B8%%D-C8DB%7%A8%D9%87%%D-4B8%D9%84%D7%A8%D86%A%D% 

  هزار   2651  به  نقدینگی  عدد  رسیدن  و  تورم  نرخ  افزایش  با  همزمان  پولی  گذارسیاست  از  دولت/ انتقادها  آخر   سال  در  پولی  انضباطیبی

  دهد/ محمود  پاسخ   انتقادها  این  از  برخی  به  تا  کرد   تالش  ای بیانیه  صدور   با   مرکزی  بانک   گذشته  روز  که  گرفته  باال  حالی  در  تومان  میلیارد

  هزار   2700  محدوده  به   حاضر  حال  در   و  کرده  رشد  آوری سرسام  صورت  به  روحانی  جمهوریریاست  دوره  دو   در   نقدینگی   جامساز: میزان

  شناس حق  هادی  گذاشت؟  توانمی  چه  را  آن  نام  داند،نمی  نقدینگی انفجار  را  میزان  این  مرکزی  بانک  کل  رییس  اگر   و  رسیده  تومان  میلیارد

  زیرا   داشت  نخواهد  درصد  100  از  بیش  و  رقمی  3  تورم  یعنی  شود  ابرتورم  دچار  ایران  اقتصاد  که  رسدمی  نظر   به  بعید  بسیار  من  نظر   : به

  یک  خود  حالت  بدترین  در   دولت  و  شود   تورم   ابر  دچار  تا  گذارد نمی  هادارایی  این  و  دارد   توجهی  قابل  های دارایی  ایران  اقتصاد  در  دولت

  این  و  نیست   تکنیکی   مفهوم   به  اقتصادی  ای واژه  نقدینگی  انفجار  واژه:  چهرهخوش  محمد /کرد  خواهد  حراج   را  خود  هایدارایی  از   بخشی

  نرسیده   خود  نهایت   و   حد  به  هنوز  موجود  نقدینگی  از   حجم  این  البته   /رساند می  را  اتفاق   یک  نهایت  که  است  تورمی  انفجار  همانند  نیز   واژه

  مقایسه   قابل  ونزوئال  اقتصاد   با  ایران  اقتصاد  اما  باالست   تورم   اینکه  وجود   با :    بخشی  لطفعلی  /   باشد  تواندنمی  نیز   افتاده  که  اتفاقی  نفی  اما

  برسد،  تورم   ابر   به   بخواهد   اقتصاد  که   روندی  دلیل  همین   به  / دارد  زده بحران  کشور   آن   به   نسبت  بیشتری   پیچیدگی   و   تنوع   چراکه   نیست

  با   اقتصاد  حاضر   حال   در   که   شود  اشاره  نکته   این  به  باید  /دانست   شدن  ونزوئالیی  مثابه  به   را   تغییری  هر   تواننمی  و  ونزوئالست   از   تر متفاوت

  مانند   آینده  سال  سه  یا  دو  تا  حداقل  اما  شد  خواهیم  مواجه  مشکالتی  با  فعلی  روندهای  شدن  دارادامه  با  چند  هر   /نیست   مواجه  تورم  ابر 

 شد  نخواهیم ونزوئال
 ..... 

-C8DB%9%84%D9%88%BE%D9%%D-C8DB%7%B8%D7%A8%D8%A8%D6%B8%D9%86%D7%A8%%D-C8DB%8%A8%%D-C8DB%7%A8%D1%B8%AC%D8%D7%A8%D9%85%/%D229500ews/http://www.baharnews.ir/n
AA8%A9%84%A9%88%AA%A8%%A-1A8%AA%A8%A2%A8%%A-9%84A7%A8%A3%A8%D% 

 واردات برای را متفاوت دستور دو  صمت  وزارت اساس این بر  /کرد   اعالم را اساسی های کاال  ترخیص برای جدید  هایسیاست صمت وزارت

  است  اساسی  کاالهای  ترخیص  و  ورود  در  گشایش  ایجاد  از  حاکی  آنها  از  یکی  که  تصمیماتی  است،  داده  قرار  کار  دستور  در  اساسی  کاالهای

  های نهاده  مناسب   و   عادالنه   توزیع   ،   تصمیم  این   پشتوانه  /دارد   حکایت   اقالم   از   بخشی   واردات   برای   جدید  محدودیت   نوعی   اعمال   از  دیگری   و

 است  شده گذاریسیاست در  دوگانگی نوعی دچار واردات حوزه در صمت وزارت رسدمی نظر  به  /است شده عنوان دامی
دستور متفاوت را براي واردات کاالهاي اساسی در دستور کار قرار داده است، تصمیماتی  هاي جدید براي واردات اعالم شد. بر این اساس وزارت صمت دو  سیاست

قالم حکایت  که یکی از آنها حاکی از ایجاد گشایش در ورود و ترخیص کاالهاي اساسی است و دیگري از اعمال نوعی محدودیت جدید براي واردات بخشی از ا

اقدامات  بازرگانی داخلی وزارت صمت اعالم کرده که با توجه به رفع مشکالت مرتبط با صادرات غیرنفتی،  دارد. در چارچوب تصمیم اول، سرپرست معاونت  

دهد که روند تامین ارز کاالهاي اساسی نسبت به دو ماه ابتدایی  سیاستی براي ترخیص کاالهاي اساسی سرعت گرفته است. در این راستا برآوردها نشان می

هاي دامی با محدودیت جدیدي مواجه شده است.  بر این اساس ترخیص نهاده.سیاست دوم صمت جهت دیگري را نشانه رفته است  سال بهبود یافته است. اما 

هاي روغنی منوط به مجوز وزارت کشاورزي  هاي دامی مانند ذرت، جو، کنجاله سویا و دانهمطابق این تصمیم ترخیص بخشی از کاالهاي اساسی شامل نهاده

یر این صورت اگر مجوز وزارت جهاد کشاورزي صادر نشود، اقالم مزبور امکان ترخیص کاال از گمرکات را نخواهند داشت. به گفته محمدرضا  شده است، در غ

فرآیند این مسیر  به گونهکالمی، در  واردکننده  ايها  نهادهطراحی شده است که هیچ  توزیع  و  ترخیص  امکان  وزاي  بازارگاه  از سامانه  را خارج  ارت جهاد  ها 

  در   صمت   وزارت   رسدمی  نظر   به    هاي دامی عنوان شده است.گذار تجاري، توزیع عادالنه و مناسب نهادهکشاورزي نخواهد داشت. پشتوانه این تصمیم سیاست

کنند و  تاکید می  وارداتی  ايهممنوعیت  اعمال  بر  مداوم   طور به  تجاري   متولیان  طرف   یک  از   است،   شده  گذاريسیاست  در   دوگانگی  نوعی  دچار   واردات   حوزه

هزار قلم کاال رسیده است. اما  2اي که در حال حاضر این لیست به بیش از گونهتري پیدا کند، همانهاي وارداتی دامنه وسیعمعتقدند که باید فهرست ممنوعه

مینه را براي ورود اقالم ضروري و ملزومات خطوط تولید  گذار در حوزه کاالهاي اساسی قصد دارد به سمت اعمال گشایش حرکت کند و زاز طرف مقابل سیاست

هاي اصلی فعاالن اقتصادي و تجار در حدود دو سال گذشته بوده و مسیر تجارت  با این وجود مساله رسوب کاالهاي اساسی در گمرکات یکی از دغدغه  مهیا کند،

  داشته  قیمت  افزایش   قصد   که   دستگاهی  هر    ست که به دستور سران قوا،ا  کرده  اکید ت  صمت   بازرگانی   معاونت  متولی   دیگر  سوي   از   خارجی را مختل کرده است.

  هاي سیاست  و  شود  برگزار  نیز  99  سال   در  مستمر  طوربه  است  قرار  بازار  تنظیم  ستاد  جلسات  رو  این  از.  کند  دریافت  را  بازار  تنظیم  ستاد  مجوز  باید  باشد،

 خارجی  اقتصادی  تجارت و روابط

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-3/3687309-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-3/3687309-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85
http://www.baharnews.ir/news/229500/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
http://www.baharnews.ir/news/229500/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
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به سیاست  است  حالی  در  این.  کند  اعمال  را  خود  کنترلی   و  گذاريقیمت به دفعات نسبت  ابزارهاي  که کارشناسان  انتقاد کرده و معتقدند  این چنینی  هاي 

   .دهد تعزیراتی و کنترلی جوابگوي تنظیم بازار نبوده و بر عکس بازار را به سمت ناتنظیمی سوق می

 ها جزئیات سیاست

شدن ترخیص و توزیع نهاده دامی بدون مجوز وزارت جهاد خبر داد    بازرگانی داخلی وزارت صمت از ممنوعاما به گزارش خبرگزاري تسنیم، سرپرست معاونت  

برگزاري جلسات ستاد ملی    و گفت: با تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادي دولت، واردات کاالهاي اساسی سرعت گرفته است. محمدرضا کالمی درخصوص 

شهریور( جلسات کارگروه ملی ستاد تنظیم بازار با تمدید مجوز سران سه قوه تشکیل خواهد شد. بر اساس این    10به  )دوشنتنظیم بازار اظهار کرد: از دیروز

گانه  17نیز هر دستگاهی بخواهد اقدام به افزایش قیمت کند، باید از ستاد تنظیم بازار مجوز بگیرد. او با اشاره به اینکه در این مدت جلسات   99مجوز در سال 

رگروه ستاد  روه تنظیم بازار از جمله کمیته اقالم پروتئینی، کمیته تنظیم بازار برنج، فوالد و... مستمر در حال برگزاري بوده است، گفت: جلسات کاذیل کارگ 

ن و توزیع و نظارت از  گذاري تامیگذاري و سیاستهاي قیمتشده از سوي هیات وزیران در زمینه  ملی تنظیم بازار با توجه به تاکید دولت و اختیارات محول

ناظر بر واگذاري اختیارات   98و  97دوشنبه هفته جاري برگزار شده است. سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت اظهار کرد: مصوبه سران قوا در سال  

دلیل نوسانات نرخ ارز دچار  ج کاال از کشور که بههاي دولتی و کنترل مقادیر خروگذاري کاال و خدمات شرکتفراقانونی در زمینه مدیریت بازار از جمله قیمت

خصوص در دوره بعد از اصالح نرخ  شود، بوده که ستاد تنظیم بازار با استفاده از این اختیارات توانسته است در دو سال گذشته و بهافزایش یا کاهش هیجانی می

وثري انجام دهد. کالمی افزود: با توجه به تایید و تمدید مصوبه مذکور از سوي سران قوا  بنزین و دوره شیوع بیماري کرونا در حوزه کاالهاي اساسی اقدامات م 

شود و زمینه تنظیم هاي دولت و سرپرست وزارت صمت محقق میو پیش از این انجام شده است، تایید نهایی و ابالغ این مصوبه نیز با پیگیري 99که در سال 

 .لتی از سوي ستاد ملی تنظیم بازار فراهم خواهد شدموثرتر کاالها و خدمات دولتی و غیردو

 تسهیل در واردات کاالهاي اساسی 

غیرنفتی    سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت درخصوص تامین ارز صادرات کاالهاي اساسی اظهار کرد: با توجه به رفع مشکالت مرتبط با صادرات 

براي تامین ارز کااله و تالش دستگاه بهتر شده است. کالمی ادامه داد: مصوبه ستاد  هاي مسوول  ابتدایی سال  به دو ماه  نسبت  اي اساسی، روند تامین ارز 

هاي مختلف بانکی باعث شده است روند تامین این کاالها خیلی بهتر از گذشته شود.  هماهنگی اقتصادي دولت نیز براي تسهیل واردات کاالهاي اساسی با شیوه

میلیون و    4جاري مجموع ترخیص وزنی ذرت بیش از  ز اینکه با بهتر شدن شرایط واردات کاالهاي اساسی از ابتداي شهریور ماه سالاین مقام مسوول با ابرا 

درصد افزایش یافته است. این مقام مسوول در بخش دیگري از    21هزار تن بوده است، اضافه کرد: این میزان واردات نسبت به مدت مشابه سال گذشته    300

هاي دامی به وزارت جهاد کشاورزي دارد،  ویژه نهادههایش عنوان کرد: با توجه به مسوولیتی که ستاد تنظیم بازار درخصوص ترخیص کاالهاي اساسی بهصحبت

ی داخلی اظهار  هاي روغنی بدون مجوز وزارت جهاد از گمرک ممنوع است. سرپرست معاونت بازرگان هاي دامی از جمله جو، ذرت، کنجاله و دانهخروج نهاده

با وزارت جهاد کشاورزي فرآیندها بههاي انجامکرد: بر اساس آخرین هماهنگی اي امکان ترخیص و توزیع  اي تنظیم شده است که هیچ واردکنندهگونهشده 

هاي دامی دانست و گفت: قطعا با خاطیان  نهاده ها را خارج از سامانه بازارگاه وزارت جهاد نخواهد داشت. کالمی دلیل این اقدام را توزیع عادالنه و مناسبنهاده

گرفته به وزارت جهاد کشاورزي اعالم شده است که با رفع ایرادات سامانه بازارگاه و استفاده از  هاي صورتو متخلفان احتمالی برخورد خواهد شد. طبق بررسی

هاي روغنی و تبدیل آن  گفته او، با خروج نهاده کنجاله سویا که از محل ترخیص دانهها قرار دهد. بههاي تولیدي، توزیع نهاده را در اختیار استانظرفیت تشکل

هاي نظارتی مکلف شدند با هر گونه  صورت عرضه خارج از شبکه برخورد خواهد شد و دستگاهشود، خارج از سامانه و بهکشی انجام میهاي روغندر کارخانه

هاي  مرغ نیز تاکید کرد: در زمان حاضر با توجه به اینکه راه صادراتی آن با استفاده از ظرفیت تشکلصوص بازار تخمفروش بدون مجوز نهاده برخورد کنند. او درخ

دلیل اینکه ابتدا باید نیاز داخل تامین شود و سپس مازاد نیاز داخل، صادرات داشته  تولیدي پیشنهاد شده از سوي وزارت جهاد کشاورزي باز شده است، به

ش  مرغ متعادل شده است. رئیس ستاد تنظیم بازار گفت: براي جلوگیري از تاثیر افزایش نرخ ارز بر میزان تقاضا براي صادرات و همچنین افزای ار تخمباشیم، باز

 .ار تامین نیاز داخل استدرصد و معادل مقادیر مازاد تولید و نیاز داخل صادرات انجام شود، زیرا اولویت باز 8مرغ داخلی، قرار است ماهانه حداکثر  قیمت تخم
-AF8%D1%B8%D9%C%DA%A8DB%9%88%D1%B8%%D-3687304/4-C8DB%9%86%D7%A8%DA%AF%D1%B8%D2%B8%D7%A8%D8%A8%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%eqtesad.com/%D-e-https://donya

AA8%D7%A8%D%AF8%D1%B8%D7%A8%D9%88%D%-C8%DB7%A8%D%1B8%D8%A8%D%-AA8%D9%85%D5%B8%D%-9%87D9%86%D7%A8%D%AF%DA9%88%D%AF8%D% 

. .. 
-AF8%D1%B8%D9%C%DA%A8DB%9%88%D1%B8%%D-3687304/4-C8DB%9%86%D7%A8%DA%AF%D1%B8%D2%B8%D7%A8%D8%A8%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%eqtesad.com/%D-e-https://donya

AA8%D7%A8%D%AF8%D1%B8%D7%A8%D9%88%D%-C8%DB7%A8%D1%B8%D8%A8%D%-AA8%D9%85%D5%B8%D%-9%87D9%86%D7%A8%D%AF%DA9%88%D%AF8%D% 

  دوهفته   در  خود  رقم  باالترین  به  که  جایی  تا  کرد  تجربه  را  رشد  دوشنبه  روز  ابتدای  در  جهانی  بازار  در  جهانی/ طال  طالی  محتاطانه  رشد

  اونس  هر   و   کرد  بسنده  جمعه   روز  به   نسبت   دالری 2  رشد  به  نهایت  در   ولی   رسید  دالر  1970  به   روز   ابتدایی  ساعات  در  و  بود   رسیده  گذشته

  دالر   ارزش  که  است  حالی  در  این  شد/  معامله  دالر  966  و  هزار  یک  قیمت  در  تهران  وقت  به  16  ساعت  در  گذشته  روز  جهانی  بازار  در  طال

  معامالت   بازار  در   همچنین   کند/می  کمک  طال   قیمت  افزایش  به  ارزها  سایر   مقابل   در  دالر   ارزش  بیشتر  کاهش  و   بود  آمده   پایین   جمعه   روز   در

 جهان اخبار اقتصاد  

 بازارها 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-4/3687304-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-4/3687304-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-4/3687304-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-4/3687304-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA
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  ابتدای  از طال قیمت داشت هفتگی رشد درصد 4/ 1 گذشته هفته طال  رسید/  دالر 1976 به و کرد رشد درصد 0/1 طال اونس هر  آمریکا آتی

 است  یافته افزایش درصد 30 از بیش  جهان  مرکزی هایبانک مالی  محرک هایسیاست تاثیر  تحت و تاکنون میالدی جاری سال

 
-AA8%D8%A8%AB%D8%D9%85%%D-9B8%D9%88%D1%B8%D4%B8%%D-3687254/51-1B8%D7%A8%D2%B8%D7%A8%D8%A8%%D-1B8%DA%AF%D9%86%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%eqtesad.com/%D-e-https://donya

AA8%A7%A8%A9%84%A%A8AA%7%A8%A9%A8%AA%A8%A%-2A8%A7%A8%%A-3A8%AA%A9%%A-7A8%A9%87%A1%A8%A7%A8%A2%A8%A7%A8%A8%A8%D% 
  نرخ   افزایش   بر مبنی  آمریکا  مرکزی  بانک   پنجشنبه روز  تصمیم / سهام  صعود   و  طال   سقوط   کرد؛   شوکه   را  مالی   بازارهای   آمریکا  مرکزی  بانک 

  و  دالر  تقویت  موجب  ژاپن  و  اروپا  بازارهای  در  سهام  شاخص  کاهش  و  طال  جهانی  قیمت  سقوط  به  زدن  دامن  ضمن  بهره  نرخ  ثبات  و  تورم

  داد  خبر پولی  نهاد  این رویه   تغییر  از  ، (متحده ایاالت مرکزی  بانک )  رزرو  فدرال   رئیس  پاول، جروم /شد نیویورک  بورس  در   هاقیمت صعود 

  خانوارهای   و  کارگران  زندگی  شرایط  بهبود  و  جدید  مشاغل  ایجاد  بستر   کردن  فراهم  هدف  با  پس  این  از  آمریکا  مرکزی  بانک  که  گفت  و

 کرد  خواهد  دنبال را تورم نرخ  افزایش سیاست  درآمد،کم
 .... 

-C8DB%2%B8%D9%DA%A1%B8%D9%85%%D-9DA%A9%86%D7%A8%D8%A8%%D-1050806/45-C8AF%DB%8%D7%A8%D5%B8%AA%D8%D9%82%D7%A8%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%https://www.borna.news/%D
-AF8%D1%B8%D9%A%DA%-9%87D9%A%DA9%88%D4%B8%D%-7A8%D1%B8%D%-C8%DB9%84%D%7A8%D9%85%D%-C8%DB7%A8%D9%87%D1%B8%D7%A8%D2%B8%D7%A8%D8%A8%D%-7A8%D9%A%DA%C8%DB1%B8%D9%85%D2%A8%D%

9%85D7%A8%D9%87%D3%B8%D%-AF8%D9%88%D9%B8%D5%B8%D%-7A8%D9%84%D7%B8%D%-7B8%D9%88%D9%82%D3%B8%D% 

  هر  در  سنت   4۸  و  دالر   43  به   16  ساعت  دوشنبه   روز  معامالت  در  تگزاس  وست  نفت  کرد/ قیمت  گران  را  نفت  چینی  آمار  و  ارزش   بی  دالر

تحلیلگران  بشکه    آگوست   ماه   در  خود  میزان  باالترین  به  و  رود   باالتر  تواندمی  نفتی  شاخص   این  قیمت   که   معتقدند  رویترز  فنی  رسید/ 

  اخیر روزهای طی نفت بهای رشد  در پررنگی  نقش شده، دالر شدید  تضعیف به  منجر  که آمریکا رزروفدرال  دارادامه هایسیاست بازگردد/

  رغمبه  و  اندکرده  کمک  تقاضا  رشد  به  نیز   پیاپی  ماه  چندمین  برای  چین  صنعتی  هایفعالیت  افزایش  و  خدمات  بخش  قوی  عملکرد  است/  داشته

  بی  آمریکایی نفتیهایشرکت  فعالیت  افزایش   اند/ شده  آن  قیمت   رشد به منجر   کامودیتی،  این  برای   تقاضا  آینده   درباره   فراوان تردیدهای

  به   نفت  قیمت   که  معتقدند   تحلیلگران  داد/  افزایش  زیادی  حدود  تا  را  گذشته   روز  طی  قیمتی  هایامیدواری  نیز   الرا  توفان  تبعات  به   توجه

 داشت  آن از  سرعت به رشد  انتظار تواندنمی و  کندمی طی  را  خود  مسیر  آهستگی 

 
-AA8%D8%A8%AB%D8%D9%85%%D-9B8%D9%88%D1%B8%D4%B8%%D-3687254/51-1B8%D7%A8%D2%B8%D7%A8%D8%A8%%D-1B8%DA%AF%D9%86%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%eqtesad.com/%D-e-https://donya

AA8%A7%A8%A9%84%A%A8AA%7%A8%A9%A8%AA%A8%A%-2A8%A7%A8%%A-3A8%AA%A9%%A-7A8%A9%87%A1%A8%A7%A8%A2%A8%A7%A8%A8%A8%D% 
 صنعت انرژی عراق محل رقابت آمریکا، روسیه و چین 

هاي  هاي عمده انرژي به ویژه در بخش نفت و گاز شده و پروژهشیوع ویروس کرونا و کاهش قیمت نفت در بازارهاي جهانی باعث بروز تاخیر در بعضی پروژه

ابع و مسیرهاي انتقال انرژي  هاي بزرگ براي کنترل مناند. با وجود این شرایط، رقابت بین قدرتافی با مشکل مواجه شدهجدید هم براي یافتن منابع مالی ک

 دارد.  ادامه   هنوز

هاي انرژي کشورها  گذاري در زیرساختگیرند. با سرمایههاي بزرگ براي تداوم حضور در مناطق تولید انرژي از ابزار سرمایه گذاري به بهترین نحو بهره میقدرت

 اقتصاد انرژی 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3687254-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3687254-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-45/1050806-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%88%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-45/1050806-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%88%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-45/1050806-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%88%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3687254-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-51/3687254-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA
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 اهش دهند.توانند بازار هدف نفت و گاز تولیدي از این میادین را تعیین کنند و هم بتوانند حضور ونفوذ رقیبان سنتی را در منطقه و کشور مربوطه کهم می

بیعی وجود دارد. این کشور با منابع عظیم نفت  میلیارد متر مکعب ذخیره گاز ط 3744میلیارد بشکه ذخیره نفت و  147ترین آمار اوپک در عراق  بر اساس تازه

قدرت توجه  مورد  سرمایههمواره  جذب  براي  خوبی  مشوق  کشور  این  در  نفت  تولید  اندک  هزینه  است.  بوده  بزرگ  است. هاي  بوده  خارجی   گذاري 

سال شرکتدر  اخیر  داشتههاي  عراق  نفت  صنعت  در  فعالی  حضور  اروپایی  و  روسی  چینی،   اند. هاي 

تولید خود    تولید و صادرات نفت کشورها یکی از اهرمهاي بسیار مهم در عرصه تاثیر گذاري بر تصمیات اوپک است و عربستان با استفاده از ظرفیت بااليمیزان  

کند.  تحمیل  را  دارند  کمتري  نفت  تولید  که  اوپک  اعضاي  سایر  به  خود  خواسته  بارها   توانسته 

تدریج از تولید و صادرات نفت ایران کاسته شود و کشورهایی مثل عراق و امارات بتوانند بیش از ایران تولید و صادرات  تحریم صادرات نفت ایران باعث شد تا به 

 نفت داشته باشند و جایگاه ایران را در اوپک تصاحب کنند.
53975384-inesshttps://www.bbc.com/persian/bus 

  اضطراری   استفاده  مجوز :  جهانی  بهداشت  سازمان  واکنش/    دهیم  می   ارایه  نهایی   آزمایش  از  قبل  را  کرونا  واکسن :  چین  و  روسیه  آمریکا،

  استفاده   مجوز  صدور  که  کردند  تاکید   جهانی  بهداشت  سازمان  دهید/ دانشمندان  انجام  را  آن  راحت  خیلی  شما  که  نیست  کاری  واکسن،  از

  کروناویروس   واکسن  انبوه   توزیع   اولین  که   کرد   اعالم  روسیه  دولت   شود/  انجام  زیاد  دقت  و  احتیاط  با  باید  کرونا  ویروس  واکسن   از  اضطراری

  سپری  را  گسترده هایآزمایش  اثربخشی،  و  ایمنی   اثبات  برای   دارد،  نام  "Sputnik V"  که  واکسن  این    / کند می  آغاز سپتامبر   ماه  از  را خود

  /بود   خواهد  داوطلبانه  کامال  واکسیناسیون  فرآیند  و  شد  خواهد  تزریق  معلمان  و  سالمت  حوزه  کارکنان  بدن  در  ابتدا  در  واکسن  /است  نکرده

 کردند  نام  ثبت  واکسن سوم  مرحله بالینی  آزمایش   برای داوطلب  500 و هزار  2 نفر، هزار 40  میان از
 ... 

-9%86D3%B8%D9%DA%A7%A8%D9%88%%D-9%86C%D8DB%86%%DA%-9%88%D-9%87C%D8DB%3%B8%D9%88%D1%B8%%D-7A8%D9%C%DA%A8DB%1%B8%D9%85%D2%A8%/%D572060https://www.entekhab.ir/fa/news/
-C8C%DB%8DB%7%A8%D9%87%D9%86%%D-4B8%C%D8DB%7%A8%D9%85%D2%B8%D2%A8%%D-2B8%D7%A8%%D-9%84D8%A8%D9%82%%D-7A8%D1%B8%%D-7A8%D9%86%D9%88%D1%B8%D9%A%AD%

-9%86D7%A8%D9%85%D2%B8%D7%A8%D3%B8%D%-4B8%D9%86%D9%A%DA7%A8%D9%88%D%-9%85D%C8%DB9%87%D%AF8%D%-C8%DB9%85%D%-9%87D%C8%DB7%A8%D1%B8%D7%A8%D%

-9%87D%AF8%D7%A8%D9%81%D%AA8%D3%B8%D7%A8%D%-2B8%D9%88%D%AC8%D9%85%D%-C8%DB9%86%D7%A8%D9%87%D%AC8%D%-AA8%D4%B8%D7%A8%D%AF8%D9%87%D8%A8%D%

-9%87D9%A%DA%-AA8%D3%B8%D%C8%DB9%86%D%-C8%DB1%B8%D7%A8%D9%A%DA%-9%86D3%B8%D9%A%DA7%A8%D%88%9D%-2B8%D7%A8%D%-C8%DB1%B8%D7%A8%D1%B8%D7%B8%D6%B8%D7%A8%D%

AF8%D%C8%DB9%87%D%AF8%D%-9%85D7%A8%D%AC8%D9%86%D7%A8%D%-7A8%D1%B8%D%-9%86D2%A8%D%-AA8%D%AD8%D7%A8%D1%B8%D%-C8%DB9%84%D%C8%DB%AE8%D%-7A8%D9%85%D4%B8%D% 
 ..... 

-C8DB%3%B8%D9%88%D1%B8%%D-9%86D3%B8%D9%DA%A7%A8%D9%88%%D-3687396/62-9%86D7%A8%D9%88%AE%D8%%D-AA8%C%D8DB%7%A8%D3%B8%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%eqtesad.com/%D-e-https://donya
-9%87D9%88%D8%A8%D9%86%D7%A8%D%-AF8%D%C8%DB9%84%D9%88%D%AA8%D%-9%87D8%A8%D%-9%87D%AF8%D9%86%D%C8%DB2%A8%D%-9%87D7%A8%D9%85%%D-2B8%D7%A8%%D-7A8%D9%86%D9%88%D1%B8%D9%A%AD%

AA8%A3%A8%A1%A8%%A-A8AA%9%85%D% 
  با   مقابله  اقدامات  پیامدهای  ارزیابی  به  خود  گزارش  ترینتازه  در  «جهانی  تجارت  سازمان»  /جهان  تجارت  بر   کرونایی  هایمحدودیت  اثر 

  داده   نشان  گزارش   این  در   /است  پرداخته  تجارت   جریان  بر  مسافرتی  های محدودیت  و  مرزها   موقت  شدنبسته  شامل«  19-کووید »  بیماری 

  ایفا  جهان  تولیدی ارزش هایزنجیره و خدمات تقاضای و عرضه زمینه دو هر  در بدیلبی نقشی المللیبین هایمسافرت چطور که است شده

 کنند می
  آموزش  و  گردشگري  خدمات  براي  توجهیقابل  پیامدهاي  وآمدرفت  هايمحدودیت  سازمان،  این  از  نقل  به  «اقتصاددنیاي»   روزنامه  الملل بین  اقتصاد  گروه  گزارش  ه

  تجارت   از   توجهیقابل  بخش .  سازدمی  مبادالت   و   اطالعات   هزینه  و  ونقل حمل  خدمات   متوجه   که  اثراتی   طریق   از   ویژه   به  دارد،   همراه   به   کاالها   تجارت   همچنین   و

  فیزیکی  نزدیکی  این حصول هايراه از  یکی المللیبین هايجاییجابه  رابطه این در. است کنندگانمصرف و کنندگانارائه میان فیزیکی نزدیکی نیازمند خدمات

  یا   که   کسانی  دارد،   ویژه   اهمیتی  نیز  خدمات   کنندگان ارائه  عملیات   براي  المللیبین  هاي مسافرت  و  جایی جابه.  آیدمی  حساب   به   خدمات   مصرف  یا   ارائه   میان

  و   مرزي   موانع   تاکنون  اساس  این  بر .  کنندمی  ارائه   المللیبین  مرزهاي   بین  دور  راه   از   را   خود   خدمات   یا   رسانندمی  عمل  به   کشورها   سایر  در  تجاري   حضور

  بخش   متوجه  را  ايسابقهبی  بحران«  19-کووید »  ویروس  واقع  در.  اندگذاشته  آموزش  و   گردشگري  نظیر   هایی بخش  بر  سنگینی  اثرات   مسافرتی  هايمحدودیت

  میالدي   1950  سال  از  را  خود  عملکرد  بدترین   2020  سال  در   المللیبین  گردشگري  رودمی  انتظار  درآمدها،  و  مسافران  شمار  اساس  بر .  است  کرده  گردشگري 

 . اندشده مواجه المللیبین آموزان دانش نامثبت درصدي 75 تا 50  کاهش با نهادها  از  برخی   باال، سطوح در  نیز  آموزش بخش  در . کند تجربه
-1B8%AB%D8%D7%A8%%D-3687302/4-C8DB%9%86%D7%A8%DA%AF%D1%B8%D2%B8%D7%A8%D8%A8%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%eqtesad.com/%D-e-https://donya

-AA8%D1%B8%D7%A8%D%AC8%D%AA8%D%-1B8%D8%A8%D%-C8%DB%C8%DB7%A8%D9%86%D9%88%D%1B8%D9%A%DA%-C8%DB7%A8%D9%87%D%-AA8%D%C8%DB%AF8%D9%88%D%AF8%D%AD8%D9%85%D%

9%86D7%A8%D9%87%D%AC8%D% 

ر  در شرایطی که شمار مبتالیان جهانی به کرونا از مرز دوازده میلیون نفر نیز فراتر رفته و در راستای پیشگیری از شیوع گسترده آن تدابی 

ها در سایه  گیریها اتخاذ شده است، اما طوالنی شدن دوره محدودیت و سختای جهان از سوی دولتای در کشورهبهداشتی سختگیرانه

تبعات بسیار جدی ناشی از آن، باعث نارضایتی مردم شده به حدی که در برخی از کشورهای جهان ازجمله آلمان، انگلیس و فرانسه منجر  

 ه است های گسترده مردم علیه این محدودیت ها شدبه اعتراض
 ... 

 اخبار عمومی اقتصاد جهان 

https://www.bbc.com/persian/business-53975384
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https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3687396-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3687396-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3687396-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-4/3687302-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-4/3687302-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-4/3687302-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
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-9%87D8%A8%%D-9%86D7%A8%D9%87%AC%D8%%D-6B8%D7%A8%D1%B8%AA%D8%D9%B8%D7%A8%%D-AF8%D7%A8%C%D8DB%1%B8%D9%81%/%D999916w.tabnak.ir/fa/news/https://ww
AA8%AA%A8%A3%A8%%A-A8AA%7%A8%A9%87%A%A2%80%8A9%87%A9%86%A%A8AA%7%A8%A9%86%A1%A8%A9%82%D% 

  چرایی   دالیل   از  یکی  این   و  دهد  کاهش  را  19  کووید  به   ابتال  شدت  است  ممکن (  استروژن )    زنان  جنسی   هورمون  دریافتند   آمریکایی   محققان

  آن  عملکرد   و   قلب   بر  کرونا   ویروس  که  دانیم می  ما :    آمریکا   سالمت  مرکز   از   گروبان  لیان   /است   زنان  به  نسبت   مردان  بیشتر  بودن   خطر  در

  برای  ایفرضیه  تواندمی  موضوع  این  /کندمی  حفاظت  زنان  در  قلبی  بیماری  و  قلب  از  که  است  هورمونی  استروژن  همچنین  و  گذاردمی  اثر 

 باشد  زنان  در  کرونا شدت کاهش
 ..... 

-9%87D9%%DA%A-C8DB%9%84%D9%85%D7%A8%D9%B8%%D-3687343/62-9%86D7%A8%D9%88%AE%D8%%D-AA8%C%D8DB%7%A8%D3%B8%%D-4B%8AE%D8%D8%A8%eqtesad.com/%D-e-https://donya
-A8AA%%85%9%A-9%85A9%88%A7%A8%A9%82%A9%85%%A-7A8%A9%86%A9%88%A1%A8%A9%%AA%A-1A8%A8%A8%A7%A8%A1%A8%A8%A8%%A-1A8%AA%A8%%A-7A8%A1%A8%%A-7A8%A9%87%A9%86%A2%A8%D%

AF8%D9%86%D9%A%AD% 
  کرونا   ویروس   شیوع  دوران  در  اضطراب  کنترل  برای  ساده  راهکار  هفت  به   است،  شده  منتشر  اخیراً  که  اینسایدر  بیزنس  سایتوب  گزارش 

 است  موارد این جزو خانواده، اعضای و دوستان با وگو گفت و کردن  ورزش روزانه،  ریزیبرنامه /است  کرده اشاره

 
-7A8%D1%B8%%D-9%87AA%D8%D9%DA%A9%86%%D-9%86C%D8DB%7%A8%%D-3687347/62-9%86D7%A8%D9%88%AE%D8%%D-AA8%C%D8DB%7%A8%D3%B8%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%eqtesad.com/%D-e-https://donya

AF8%D%C8%DB1%B8%D%C8%DB%AF%DA8%A8%D%-C8%DB%AF8%D%AC8%D%-7A8%D9%86%D9%88%D1%B8%D9%A%DA%-9%86D%7A8%D1%B8%D9%88%D%AF8%D%-1B8%D%AF8%D% 

  المللی بین  بالینی   هایآزمایش  چینی  19  کووید  واکسن  کاندید   چهار  کرونا،  ویروس  گیری  همه  کنترل  و  پیشگیری   مترک  مکانیسم  براساس

 اند کرده آغاز  را 3  فاز
  بالینی  هاي آزمایش  چینی  19  کووید   واکسن  کاندید   چهار   کرونا،   ویروس   گیري  همه   کنترل  و  پیشگیري  مشترک  مکانیسم  براساس   ، انتیجیسی  گزارش  به 

  رودمی  انتظار   برسانند،  پایان  به  سپتامبر  ماه  اوایل  در  را  واکسیناسیون  دور  نخستین  ،3  فاز  آزمایشات   از  برخی   رودمی  انتظار.اندکرده  آغاز  را  3  فاز   المللیبین

  این  که  کنند  بررسی   را  هاواکسن  اثربخشی  و  ایمنی   تا  گیرد می  بر  در   را   نفر   هزاران  معموالً   3  فاز  بالینی  کارآزمایی.شود  انجام   نوامبر  ماه  اوایل  در   اولیه  هايداده

  بنابراین  ندارد،  را  بزرگ مقیاس  در  بالینی آزمایش  شرایط دیگر  کشور  این  است،  بوده کنترل  تحت  چین  در  اپیدمی  که  آنجایی   از.است هاآن  بازار  تایید  کلید  مهم

 .شودمی انجام کشور از  خارج  در 3 مرحله آزمایشات تمام
-1B8%AF%D8%%D-C8DB%9%86%C%D8DB%86%%DA%-C8DB%7%A8%D9%86%D9%88%D1%B8%D9%%DA%A-9%86D3%B8%D9%DA%A7%A8%D9%88%%D-4/%DB%B572036https://www.entekhab.ir/fa/news/

-A8AA%9%86%A%A8AA%9%84%A7%A8%A8%A8%%A-4A8%A%A8AA%7%A8%A9%85%A2%A8%A2%A8%%A-9%87A9%84%AA%A8%A1%A8%A9%85%D%

A8AA%9%84%A9%84%A9%85%A9%84%A7%A8%A%A2%80%8A9%86%A%A8AA%8%A8%D% 
  است/   وردهآ  روی  آمریکا  در  کرونا  از  ناشی  میر   و  مرگ  باالی  آمار  توجیه  برای   جدید  توطئه  توهم  یک  به  ،«ترامپ  دونالد: »پست  واشنگتن

  اعالم   آنها  مرگ  عامل  کرونا  ویروس  که  فردی  153,504  میان  از  بود  شده  مدعی  که  کرد  بازنشر   را  فردی  پیام  توئیتر  در  شنبه  روز  ترامپ

  کرده  منتشر   را  پیام   این  که  فردی  است/   نفر  9,210  ویروس   این  از   ناشی مرگ  واقعی  رقم  واقع،  در  و  بوده  این  درصد   6  مرگ   دلیل   تنها   شده

 اند بوده مسن حد از بیش  آنها   از کثیری عده و  اندبوده مبتال دیگر   جدی بیماری 3  یا 2 به  دیگر،  درصد  94 کرده  ادعا
  آمریکا  در کرونا  از ناشی  میر و مرگ باالي  آمار توجیه  براي جدید  توطئه توهم یک  به آمریکا  جمهوررئیس ، «ترامپ دونالد» داده گزارش  پستواشنگتن روزنامه

  100  بین  میرها  و  مرگ  میزان  که  بود  گفته  و  کرده  توصیف  آمیزموفقیت  را  کرونا   با  مبارزه   زمینه  در  دولتش  سیاست   مارس  ماه  اواخر  ترامپ .است  آورده  روي

https://www.tabnak.ir/fa/news/999916/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D8%AA
https://www.tabnak.ir/fa/news/999916/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3687343-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3687343-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3687343-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3687347-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3687347-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF
https://www.entekhab.ir/fa/news/572036/%DB%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C
https://www.entekhab.ir/fa/news/572036/%DB%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C
https://www.entekhab.ir/fa/news/572036/%DB%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C
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  میر  و  مرگ  آمار  صحت  بعد  به  این  از  است  قرار  او  گرفت،  مالک  را  شنبه  روز  در  ترامپ  واکنش  بتوان  اگر  نوشته  پستواشنگتن.بود  خواهد  نفر  هزار  200  تا  هزار

  به   براي  او  سوي  از  فریبکارانه  تالش  جدیدترین  کرد،  بازنشر  توئیتر  در  او  که  ايتوطئه  توهم  جدیدترین: »نوشت  روزنامه  این.  ببرد  سئوال  زیر  را   کرونا  از  ناشی 

  است  این  دارد وجود ترامپ توسط  شده بازنشر  پیام  در  که  بزرگی  مشکل  نوشته  پستواشنگتن.«است 19-کووید  بودن مرگبار  میزان  درباره  مردم انداختن شک 

  بیماري   این   اثر  بر  میر  و  مرگ  آمار  جزو بدهد  دست   از  را  جانش  19-کووید   اثر  بر  و  باشد  مبتال  دیگري   ايزمینه  هايبیماري به فرد چنانچه  دنیا  جاي همه  در  که

 .شودمی آورده حساب  به
-9%87D8%A8%%D-BE9%D9%85%D7%A8%D1%B8%AA%D8%%D-AA8%D3%B8%BE%D9%%D-9%86AA%D8%DA%AF%D9%86%D4%B8%D7%A8%D9%88%/%D572020https://www.entekhab.ir/fa/news/

-9%87D%C8%DB%AC8%D9%88%D%AA8%D%-C8%DB7%A8%D1%B8%D8%A8%D%-AF8%D%C8%DB%AF8%D%AC8%D%-9%87D6%A8%D7%B8%D9%88%D%AA8%D%-C8%DB1%B8%D9%88%D6%A8%D%AA8%D%

-1B8%D4%B8%D9%86%%D-2B8%D7%A8%D8%A8%D%-9%87D%AF8%D1%B8%D9%88%D2%A8%D%-9%88D1%B8%D%-7A8%D9%86%D9%88%D1%B8%D9%A%DA%-AA8%D7%A8%D9%81%D9%84%D%AA8%D%

-AA8%A9%87%AA%A8%A%A2%80%8A%A8AA%9%85%%A-9%86A7%A8%A4%A8%A9%86%%A-9%87A9%%AA%A-9%88A7%A8%%A-9%81A1%A8%A7%A8%%A-2A8%A7%A8%%A-A8AA%AA%8%A%A8AA%6%A8%A9%88%AA%A8%D%

-C8DB%1%B8%D7%A8%D9%85%C%D8DB%8%A8%%D-9%87D%8A8%%D-9%86D7%A8%AF%DA%AF%D8%D4%B8%%D-AA8%D9%88%D9%81%%D-AF8%D5%B8%D1%B8%AF%D8%%D-4DB%B9%B%BD%
AF8%D9%86%D7%A8%D%-9%87D%AF8%D9%88%D8%A8%D%-7A8%D9%84%D%AA8%D8%A8%D9%85%D%-C8%DB1%B8%D%AF%DA%C8%DB%AF8%D% 

  ها   دوربین  ویجل   متحده  ایاالت  جمهور  رئیس  امروزاینترنت/    تاریخ  در  است  عطفی  نقطه  آمریکا  توسط  "تاک  تیک"  اپلیکیشن  کردن  فیلتر 

  صورت  به   آمریکایی   کاربران  مبادا  اینکه  جرم  به  جرم؟  چه   به   /است  داده  آمریکا   در  را  اپلیکیشن  این  کردن  فیلتر   دستور   که   گفت  و  ایستاد 

  از   را  سِرورهایش  همه  که  کرده  مجبور  را  آن  تاک  تیک  به  آوردن  فشار  با  آمریکا  گذشته  در  /کنند  استفاده  چینی  اپلیکیشن  یک  از  گسترده

  کرده  مجبور  را آنها /کنند  انتصاب  آمریکایی  مدیران  و  کنند  عوض را  خودشان  چینی  مدیران  که  کرده  مجاب   را آنها/ کند  خارج  چین  کشور

  را  آن  نتوانست  هم  باز  آمریکا  تاک،  تیک  توسط  کارها  این  همه  انجام  وجود  با  حتی  و  /برسانند  حداقل  به  چین  دولت  با  را  خود  رابطه  که

 ! کند تحمل 
  .... 

 ...... 

اینترنت   پنجم  در تازهOpensignalمؤسسه  /کشور جهان12مقایسه سرعت  اینترنت نسل  کشور پیشرو  12ترین گزارش خود متوسط سرعت 

سی قرار داده است  ( مورد برر99مردادماه    24اردیبهشت تا    27)  2020آگوست    14ماه مه تا  16جهان را در بازه زمانی تقریباً سه ماهه از  

مگابیت بر ثانیه باالترین سرعت و  414.2نتیجه این تحقیق نشان داد عربستان سعودی با    /ین تحقیق مورد مطالعه نبوده است( )چین در ا

رهای کره  ترین سرعت اینترنت نسل پنجم را دارد. طبق این تحقیق پس از عربستان سعودی به ترتیب کشومگابیت بر ثانیه پایین50.9امریکا با  

قرار    5Gجنوبی، استرالیا، تایوان، کانادا، کویت، سوئیس، هنگ کنگ، بریتانیا، آلمان، هلند و امریکا از نظر شاخص متوسط سرعت اینترنت 

کره    اند درحالی که این رقم برای مگابیت بر ثانیه را ثبت کرده200باالتر از  5Gاند. تایوان و استرالیا هردو متوسط سرعت اینترنت  گرفته

مگابیت بر ثانیه  312.7با   5Gگذرد. کره جنوبی هم سرعت دانلود مگابیت بر ثانیه هم می400و  300جنوبی و عربستان سعودی به ترتیب از 

 مگابیت بر ثانیه را ثبت کرده است 5۸.9با  4Gو سرعت  
 ... 

-9%87AF%D8%D9%86%D1%B8%D7%A8%AF%D8%%D-9%86D7%A8%AA%D8%D3%B8%D8%A8%D1%B8%D9%B8%/%D54782355https://www.ghatreh.com/news/nn
9%86A7%A8%A9%87%AA%A8%%A-AA8%A9%A8%A1%A8%A3%A8%%A-9%86A%A8AA%1%A8%AA%A8%A7%A8%A9%84%A7%A8%A8%A8%D% 

  تواند می  که  کرده  پیشنهاد  آمریکا  دولت   به   ایران  تحریم   برای   را  جدیدی   هایتوصیه  «هادموکراسی  از   دفاع  بنیاد»  ایرانی  ضد   البی

  یعقوب »   و   «دیدیاف»  البی  رئیس  «دوبوویتز   مارک»  را  جدید  پیشنهادات  /باشد  ایران  علیه  آمریکا  دولت  هایتحریم  مسیر  کنندهتعیین

 اندکرده مطرح  «نوامبر   انتخابات از قبل ایران با  مقابله» عنوان با ای مقاله قالب در موسسه این ارشد اعضای از «نیگل
  و  اي هسته  هاي طلبیجاه"  و  ایران   اسالمی   جمهوري   علیه   مبارزه   در   آمریکا   در   نوامبر   انتخابات  به   مانده   باقی   ماهِ   دو: »است  آمده    ديدياف  مقاله  آغاز   در

  از   جلوگیري  براي  را  هاییحفاظ  حال،  عین  در  و  دهد  ادامه  را  ایران  علیه  حداکثري  فشار  کارزار  باید  ترامپ  دولت.  است  بااهمیت  بسیار  کشور  این  "ايمنطقه

  در   اند کرده  توصیه   ترامپ   دولت  به   ادامه  در   یادداشت   این  نگارندگان.«کند  احداث  گذشته،   ناقصِ  غایت   به   هايِنامهتوافق  به [  آمریکا  بعدي  هايدولت]  بازگشت 

  خارج  بانکی  رسانپیام  سامانه  این  از  را  «سوئیفت»  در  ماندهباقی  بانک  13  و  داده  قرار  سیاه  فهرست  در  را  ایران  اسالمی  جمهوري  مالی  بخش  کل  گام،  نخستین

  سیاست  این از  هدف  نیگل و  دابوویتز .بماند باقی  سوئیفت   در   بشردوستانه  مبادالت  به  مربوط   مالی  هاي تراکنش  انجام  براي باید  بانک  یک   تنها   اندنوشته آنها .  کند

  به   زدن  دامن  باعث  کرده،   قطع  را  تهران   مالی  اکسیژن  اقدام،  این. »اندکرده  عنوان   داخلی  هايناآرامی  به  زدن  دامن  و  ایران   در   خیابانی  هايشورش  ایجاد  را

  پر ترامپ، دولت به یادداشت  این نگارندگان  دیگر توصیه.«کرد خواهد ایجاد فشار  اهرم آتی، مذاکرات براي و شده رژیم  علیه کارگري  هاياعتصاب و هاتظاهرات

  نیگل  و دابوویتز .اندکرده یاد   «بازاري  و  سیاسی هاي بازدارندگی  براي  تحریمی دیوار » عنوان  به   آن  از آنها که  است سیاستی در  موجود مفرهاي  و  هاشکاف  کردن

  هاتحریم رفع براي   بایدن  جو احتمالی دولت  سوي   از  اقدام  گونه هر که  کنند  روشن   کنگره در اي قطعنامه تصویب  با   اندخواسته هم  خواهجمهوري قانونگذاران  از

 سیاسی  - اقتصادی اخبار  

 اقتصاد تحریم 

https://www.entekhab.ir/fa/news/572020/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D9%88-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%88-%DA%A9%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF-%DB%B9%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.entekhab.ir/fa/news/572020/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D9%88-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%88-%DA%A9%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF-%DB%B9%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.entekhab.ir/fa/news/572020/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D9%88-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%88-%DA%A9%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF-%DB%B9%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.entekhab.ir/fa/news/572020/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D9%88-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%88-%DA%A9%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF-%DB%B9%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.entekhab.ir/fa/news/572020/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D9%88-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%88-%DA%A9%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF-%DB%B9%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.entekhab.ir/fa/news/572020/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D9%88-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%88-%DA%A9%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF-%DB%B9%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.ghatreh.com/news/nn54782355/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.ghatreh.com/news/nn54782355/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
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  را   انتظار  این  باید  المللیبین  هايشرکت  و  کندنمی  ایجاد  «تهران  غیرقانونی  رفتارهاي»  به  نسبت  بازار  دیدگاه  در  تغییري  اقدامی  چنین  و  بود  خواهد  موقتی

  در ها شرکت این  هاي گذاريسرمایه نتیجه   در و گردندبازمی  هاتحریم همه بگیرند،  پس سال   4 از  بعد   را قدرت خواهانجمهوري  که صورتی در که باشند  داشته

  آگوست 20 تاریخ در آمریکا دولت  ابالغیه سراغ  به گزاره  این بیان   با نیگل  و دابوویتز. «دارند المللی بین  مولفه یک   به نیاز  هاتحریم. »رفت خواهد  دست از ایران

  شدن  فعال  نویسندگان،   ادعاي  به.اندکرده  خاطرنشان   آن   درباره  را   مواردي   و   اندرفته  ایران  علیه   شورا   این  تحریمی  هاي قطعنامه  بازگرداندن   براي   امنیت  شوراي   به 

  انقضاي   از   هم  و   کرد  خواهد ممانعت ایران  علیه  ملل   سازمان  تسلیحاتی  محدودیت  انقضاي از هم(  ماشه  مکانیسم  یا  بکاسنپ) ایران  علیه  ها تحریم  بازگشت  روند 

 ... .کرد خواهد احیا  نیز  را ایران خاک در  ايهسته پذیر شکاف  مواد تولید  ممنوعیت همچنین اقدام،  این ؛2023 سال  در کشور این  علیه موشکی محدودیت
-AF8%C%D8AF%DB%8%AC%D8%%D-C8DB%9%85%C%D8DB%1%B8%AD%D8%AA%D8%%D-C8DB%7%A8%D9%87%C%D2%80%8E9%87%C%D8DB%5%B8%D9%88%AA%D8%/%D13990610001035https://www.farsnews.ir/news/

BE9%D9%85%D7%A8%D1%B8%D%AA8%D%-AA8%D9%84%D9%88%D%AF8%D%-9%87D8%A8%D%-C8%DB%AF8%D%C2%80%8E%C8%DB%AF8%D%C2%80%8E9%81%D7%A8%D%-C8%DB8%A8%D7%A8%D9%84%D% 

  هلگا  و  عراقچی   سیدعباس   شد/    وین   وارد  گذشته   روز   برجام   مشترک   کمیسیون   نشست   در  شرکت  منظور  به   امورخارجه  وزارت  سیاسی   معاون

  مرداد   دارند/  برعهده   شود،می  برگزار (  شنبهسه)  امروز  که  را  نشست  از  دور   این  ریاست   اروپا   اتحادیه   خارجی  سیاست  مسوول   معاون  اشمید،

  نزدیک  آینده  در   حضوری   طوربه  برجام   مشترک   کمیسیون  برگزاری   احتمال   از  روسیه   وزیرخارجه   معاون  ریابکوف،  سرگئی   جاریسال  ماه

 بود  داده خبر 
  در  کنندهشرکت  هايهیات  روساي  برخی   با  دوشنبه  روز  است  قرار  عراقچی: »گفت  عراقچی  سفر  خبر  اعالم   با  گذشته  روز  وین  در  ایران   دائم   نماینده  و  سفیر

  نشست : »گفت  آبادي غریب  کاظم.«  شد  خواهد   برگزار  نیز   برجام  اعضاي   کارشناسی  هاي نشست  روز  این  در  همچنین   و   باشد   داشته  دوجانبه   دیدارهاي  نشست 

  ،«ایرنا»  گزارش   به.«  یافت  خواهد  ادامه  روز  این   در  دیگر   هايهیات  با  ایرانی  هیات  رئیس  دوجانبه  دیدارهاي  و  شودمی  برگزار  شنبهسه  روز   نیز  مشترک  کمیسیون

  گذشته  هفته  که   است  درحالی   این .  کرد  خواهد  وگو گفت  و  دیدار   نیز   اتریش   امورخارجه  وزیر   و  اتمی  انرژي  المللیبین  آژانس  مدیرکل  با  سفر   این  در  عراقچی 

  در   آباديغریب  سفر  این   از  پس.  کرد رایزنی   و  دیدار   کشورمان  بلندپایه  مقامات  با  و  داشت   تهران  به  سفري  اتمی انرژي  المللی بین آژانس  مدیرکل  گروسی،  رافائل

 مبتنی   درخواستی   هر  چنانچه  کرد   اظهار   نیز   ابتدا   از   ایران .  کند  فراهم   را  آژانس   درخواست  مورد   دسترسی   دو  که   پذیرفت  ایران: »نوشت آن  دستاوردهاي  ارزیابی

  با  مسائل   برخی  بروز  است،   ايگسترده  اي هسته  برنامه   داراي  که   ایران   مثل  کشوري   هر   براي   طبیعتا.  آنهاست  بررسی   آماده  باشد،   آژانس   مستقل  اطالعات   بر 

  باید   نیز   آنها   به  رسیدگی   فرآیند  طبیعتا  و  باشد   پادمان  مقررات   برابر   باید  آژانس   هايدرخواست  و   سواالت  مبانی  که  است  این  مهم  نکته   اما  است  طبیعی  آژانس 

  که  نوشت  توئیتی  در  وین  در  المللیبین  هايسازمان  در   روسیه  نماینده  اولیانوف،  میخائیل  همزمان.«باشد  پادمان  اجراي  استاندارد  هايشیوه  با  منطبق  کامال

 .«دارند وگوگفت براي   زیادي موضوعات برجام مشترک  کمیسیون اعضاي
-C8DB%1%B8%D%7A8%D2%B8%DA%AF%D1%B8%D8%A8%%D-2B8%D9%88%D1%B8%D9%85%D7%A8%%D-3687334/64-1B8%D8%A8%AE%D8%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%eqtesad.com/%D-e-https://donya

9AA%A1%A8%AA%A8%A4%A8%A9%85%%A-9%86A9%88%A%A8AA%3%A8%A%A8AA%9%85%A9%%AA%A-AA8%A3%A8%A4%A8%A9%86%D% 
  کمیسیون   روتین  و   متعارف  جلسه   یک  برجام،  مشترک   کمیسیون  امروز  نشست  :وین  در  صداوسیما  خبرگزاری   با   وگوگفت  در  عراقچی  دکتر 

  برگزار  تاخیر   با  کرونا  شرایط  دلیل  به  بار  این  البته  که  شود  برگزار  بار  یک  ماه  سه  هر   باید  دارد  وجود  برجام  در  که  روالی  طبق  و  است

  هسته    بعد  در  برجام  اجرای  به  مربوط   مسائل  به  خود  کاری  روال  طبق  و  است  برجام  مشترک  کمیسیون  معمولی  جلسه  یک  جلسه  شود/ اینمی

  قطعنامه   برگرداندن  برای   آمریکا  های تالش   یعنی   گرفته   صورت  نیویورک  در   که   وقایعی   با   همزمان  جلسه  پردازد/ اینمی  ها   تحریم  و  ای

  اعضای .است داده را خود خاص هایویژگی جلسه این به مسائل این و شود می برگزار  برجام نابودی و ایران علیه امنیت شورای سابق های

  کرده  رد  را  اختالف  حل  کار  و  ساز  کردن  فعال  برای  کشور  این  تالش  و  اندکرده  اتخاذ  آمریکا  برابر   در  نیویورک  در  محکمی  مواضع  برجام

  کرده  مخالفت  ایران تسلیحاتی   های تحریم تمدید  و سازوکار این کردن فعال برای  آمریکا  هایتالش با   نیز  امنیت شورای اعضای  اند/ دیگر 

  بحث   موضوع  یک  آمریکا  های  تالش  شدند/ موضوع  مواجه  شکست  با  نیویورک  در  بار  دو  ها  آمریکایی  اخیر  روزهای  طی  واقع  در  و  اند

  و   یکسان  مواضع  به  خصوص  این  در  بتواند  مشترک  کمیسیون  که  هستیم  امیدوار  بود/ ما  خواهد  برجام  مشترک  کمیسیون  جلسه  در  جدی

  جریان   کند/ در اتخاذ  را  تصمیماتی   گرفته کار به برجام نابودی  برای  آمریکا  که   هایی   تالش  و  مسیر  ادامه  خصوص  در   بتواند  و  برسد  واحدی

  گروسی   آقای  سفر   ادامه  در  دیدار  این. کنم   می   رایزنی  و    دیدار  نیز   اتمی   انرژی  المللیبین  آژانس  مدیرکل  گروسی   رافائل  آقای  با  سفر   این

  آژانس  و  ایران  روابط در که  جدی  مشکالت  از  یکی  شدیم  موفق  تهران  به  گروسی  آقای  پیش  هفته  سفر   جریان  گیرد/ در  می  صورت  تهران  به

  مالقاتی  بیانیه   این  اجرای  راستای  در  و  شد  صادر  نیز   مشترکی  بیانیه  ارتباط   این  در  و  کنیم  فصل  و   حل  مطلوبی  نحو   به  را  بود  آمده  وجود  به

  بین  جامعه  علیه  آمریکا  که  تهاجمی  با  مقابله  و  فعلی  شرایط  از  بهتر   درک  به  دیدارها  این  هستیم  داشت/ امیدوار  خواهم   وین  در  ایشان  با

  برجام   دادن  قرار  هدف  با  آمریکا  و  است  مشترک  کمیسیون  اصلی  موضوع  برجام،  موضوع  کند/    کمک  کرده  آغاز  گرایی  چندجانبه  و  الملل

 اقتصادی  در حاشیه اخبار  

 برجام 

https://www.farsnews.ir/news/13990610001035/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%81%E2%80%8C%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE
https://www.farsnews.ir/news/13990610001035/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%81%E2%80%8C%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-64/3687334-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-64/3687334-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9
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  را ملل  سازمان خود و  امنیت شورای چیز  هر از  قبل دهد می انجام  نیویورک  در آمریکا که  تالشی  و داده قرار   هدف را  گرایی چندجانبه کل

  آمریکا   نزدیک  متحدین   حتی   ملل  سازمان   اعضای   همه   که   است  منظور   همین   به  و  برد می  زیرسوال  را  گرایی  چندجانبه   اصل  و   داده  قرار   هدف

  ایستادگی   آمریکا  گرایانه   یکجانبه  های   تالش  برابر   در  چگونه  الملل  بین  جامعه   که  کند می  نگاه  حاضر  حال  در  کنند/ دنیامی  مخالفت   آن  با

کند/    می  برخورد  مسیر   این  با  چگونه   و  کند  می  اتخاذ  را  موضعی  چه  برجام  مشترک  کمیسیون   که  است  مهم  قالب  همین  در  و  کندمی

  با    برجام  عضو  اروپایی  کشور  سه  اند،  کرده  بیان   آمریکا  های  تالش  مورد  در  را  خود   مواضع  جداگانه  نیویورک  در  برجام  عضو  کشورهای

ما  مخالفت  آمریکا  اقدامات  با  نیز    روسیه  و  چین   و  نوشتند  نامه  امنیت  شورای  رئیس  به  یکدیگر    در  مسائل  این  که  امیدواریم  کردند/ 

  ترسیم   را  آینده  هایماه  و  هاهفته  در  حرکت  مسیر   بتوانیم  تا  شود  بررسی  و  بحث  دوره  این  در  برجام  مشترک  کمیسیون  جلسه  برگزاری   جریان

 کنیم 
 ..... 

 ................ 

  دارخدشه  و برجام   اقتصادی مزایای از  مندی بهره عدم  قبیل  از  دالیلی  به  اروپا :  شانگهای  المللبین روابط مطالعات  بنیاد  ارشد  تحلیلگر  یک

 کند می مخالفت واشنگتن ایرانی ضد مواضع با  خودش،  وجهه شدن
  متحده   ایاالت  با  ایران  ايهسته  موضوع  درباره   اروپایی  کشورهاي  چرا: »کرد  منتشر  عنوان  این  با  یادداشتی  موضوع،  این   توضیح  در  چینی  ارشد  تحلیلگر  این

  هاي تالش  با  المللی بین  جامعه   مخالفت  اخیر   ماه   چند  در   کلی  طور   به : » نوشت  ابتدا   در   شانگهاي  الملل بین  روابط  مطالعات  بنیاد   تحلیلگر «کنند؟می  مخالفت 

  مورد خاص  طور به  بریتانیا و آلمان  فرانسه، شامل اروپایی بزرگ   کشورهاي مخالفت. ایمبوده شاهد  را ایران  تسلیحاتی هاي محدودیت تمدید براي  متحده ایاالت

  21  و  14  تاریخ   در».«اندکرده  تالش  ایران  اي هسته  موضوع  در  ثبات   حفظ   براي  زمینه  این   در   اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهاي.  است  گرفته   قرار  ها رسانه  توجه

  بازگشت )   بک اسنپ  مکانیسم  زدن   کلید   و  تسلیحاتی   هاي محدودیت  تمدید   ملل   سازمان   امنیت  شوراي   اروپایی   مهم  اعضاي (  ماه   مرداد   31  و  24)  آگوست 

  تمدید   با  را   مخالفتشان   و  منتشر  مشترک  بیانیه  یک  بریتانیا   و  آلمان  فرانسه،   خارجه   وزراي(  مرداد  30)  آگوست  20  تاریخ  در .  کردند  رد  را   ایران   علیه (  ها تحریم

  نشستی کرد؛   اشاره   هم   وین   در   برجام   مشترک   کمیسیون  شنبه سه  امروز   نشست به ارشد تحلیلگر  و   محقق  این .«کردند  اعالم(  ایران  تسلیحاتی   هاي   محدودیت )

 . است کرده سفر  اتریش  به ان  در  شرکت منظور  به ایران  ارشد  نماینده   عنوان به عراقچی عباس  که
-AA8%D9%81%D9%84%D7%A8%AE%D8%D9%85%%D-C7C%8DB%9%86%C%D8DB%86%%DA%-1B8%DA%AF%D9%84%C%D8DB%%84%9AD%D8%AA%D8%/%D13990611000352https://www.farsnews.ir/news/

-7A8%D9%C%DA%A8DB%1%B8%D9%85%D2%A8%%D-C8DB%9%86%D7%A8%D1%B8%C%D8DB%7%A8%D%-AF8%D6%B8%D%-9B8%D6%B8%D7%A8%D9%88%D9%85%D%-7A8%D8%A8%D%-7A8%D%BE9%D9%88%D1%B8%D7%A8%D%

C8%DB%AF8%D7%A8%D5%B8%D%AA8%D9%82%D7%A8%D%-9%84D%C8%DB7%A8%D9%84%D%AF8%D% 

 کنیم های ایران را نقض کنند پاسخگو میها علیه ایران به اجرا درخواهد آمد/ کشورهایی که تحریمپمپئو: به زودی تمامی تحریم

هاي سازمان ملل  ثباتی در خاورمیانه« خواند و تاکید کرد که به زودي تمامی تحریمبیمایک پمپئو، وزیر خارجه ایاالت متحده، جمهوري اسالمی را »عامل  

آمد. درخواهد  اجرا  به  دیگر  بار  ایران   علیه 

ر مورد  ال« داياموگو با وینس کولنیز و مري والتر از ایستگاه رادیویی »دبلیوشهریور در گفت  10به گزارش صداي آمریکا، وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه  

ها به اعالم توافق اسرائیل و امارات را دیدید. ]رهبران رژیم  اهمیت توافق اسرائیل و امارات متحده عربی در رو.یارویی با ایران در خاورمیانه گفت: »واکنش ایرانی

برج تمامی  گفتند  و  کردند،  قلدري  کردند،  تهدید  را  آنها  شیشهایران[  میهاي  خراب  را  امارات   کنند.«اي 

بیپ موجب  که  است  ایران  اسالمی  جمهوري  »این  افزود:  است.« مپئو  خاورمیانه  در   ثباتی 

اي  اي مضحک برجام، چه حملهوزیر خارجه ایاالت متحده افزود: »پرزیدنت ترامپ از همان ابتداي کار خود بر این موضوع تمرکز کرد. چه خروج از توافق هسته

 کارهایی که ما براي بازدارندگی اعمال کرده و به رژیم در ایران فشار آوردیم، به نفع کشورهاي خاورمیانه است.«  که علیه قاسم سلیمانی انجام شد، و تمامی

دهد که از حدود یک ماه و نیم، یا شش هفته  ها اجازه میاي به ایرانیالوقوع تحریم تسلیحاتی ایران، گفت: »توافق هستهمایک پمپئو با اشاره به انقضاي قریب

کننده است. یکی از کشورهایی که عالقه دارد به ایران سالح  ثباتبه خرید و فروش اسلحه بپردازند. این کار دیوانگی بود. این کار ناامن است. این کار بی دیگر، 

چه  ي کنیم، و جهان باید بداند چنانها را از ایران خواهند خرید. ما باید از وقوع این جلوگیرها هم برخی سیستمبفروشد، چین است. ... من اطمینان دارم چینی 

تحریم که  بگیرد  تصمیم  کردهچین  اعمال  ایران  علیه  ما  که  را  کرد.«هایی  خواهیم  پاسخگو  را  همه  ما  کند،  نقض   ایم 

هاي سازمان  بازگشت تحریم  کنیم و ... پس از هاي ایران را نقض کنند پاسخگو می»ما به شکل برابر و مساوي، کشورهایی که تحریم  وزیر خارجه آمریکا افزود:

گردد، و ما فرصتی را که چین ممکن است براي ایجاد یک هدف  ها علیه ایران بازمیتمامی تحریم  - که انتظار داریم تا چند هفته دیگر اجرایی شود    -ملل  

می کاهش  باشد،  داشته  ایران  با   دهیم.« مشترک 

ر توئیتر نوشته بود: »ایاالت متحده هفته گذشته و پس از ناکامی شوراي امنیت در انجام ماموریتش  وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه ششم شهریور در پیامی د

 هاي سازمان ملل علیه ایران را فعال کرد.«روزه بازگشت تمامی تحریم 30المللی، روند براي حفظ صلح و امنیت بین
.html102712-http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh 

 چین: کمیسیون مشترک فرصتی برای اعالم تعهد به برجام است 

https://www.farsnews.ir/news/13990611000352/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C%7C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://www.farsnews.ir/news/13990611000352/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C%7C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://www.farsnews.ir/news/13990611000352/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C%7C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-102712.html
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-C8AA%DB%8%D5%B8%D1%B8%D9%81%%D-9DA%A1%B8%AA%D8%D4%B8%D9%85%%D-9%86D9%88%C%D8B%D3%B8%C%D8DB%9%85%D9%%DA%A-9%86C%D8DB%86%/%DA%1112974https://www.mashreghnews.ir/news/

AA8%D3%B8%D7%A8%%D-9%85D7%%A8D%AC8%D1%B8%D8%A8%D%-9%87D8%A8%D%-AF8%D9%87%D9%B8%D%AA8%D%-9%85D7%A8%D9%84%D9%B8%D7%A8%D%-C8%DB7%A8%D1%B8%D8%A8%D% 

  به  و  است   جدی   بایدن   از   ترامپ  شکست   احتمال   که  اند رسیده بندیجمع این  به   ها خارجی: اروپایی  سیاست  مسائل   ارشد   پور تحلیلگرقهرمان

  حقوقی   وضعیت  یک  یابد/ اکنون  ادامه  آن  نتایج  شدن  مشخص  و  آمریکا  جمهوریریاست  انتخابات  تا  تعلیق  فضای  خواهندمی  خاطر  همین

  های استدالل  تا  باشد  سیاسی  معادالت  تابع  شرایط  شده  موجب  مساله  همین  و  است   برجام  از  آمریکا  خروج  از  ناشی   که  گرفته   شکل  مبهمی 

 حقوقی 
  اکنون :  گفت  مساله  این  به   نسبت   اروپا  اتحادیه   هايواکنش  و  ایران   هايتحریم  بازگرداندن  براي  آمریکا   تالش   درباره  «ایرنا »  با   وگوگفت  در   «قهرمانپور  رحمن »

  هاياستدالل  تا   باشد  سیاسی  معادالت  تابع  شرایط  شده  موجب  مساله  همین  و   است  برجام  از آمریکا  خروج  از  ناشی که گرفته   شکل  مبهمی   حقوقی  وضعیت   یک 

  از  بنابراین  نیست،   برجام  عضو   دیگر  و   شده   خارج   اي هسته  توافق   از  ترامپ   اجرایی  فرمان   با   آمریکا   که   است  این  است،   آشکار   و  عیان   آنچه :  داد  ادامه   او.حقوقی

. فنی  و  حقوقی  رویکرد  تا  دارد   ایران  و   برجام  موضوع  به  نسبت   سیاسی   رویکردي  آمریکا   ولی   نیست،  برخوردار  2231  قطعنامه  و  برجام   در  شده   تصریح  حقوق

  دارد،   انتخابات   در  که  ايشکننده  وضعیت  دلیلبه  ترامپ:  کرد  ابراز  آمریکا  جمهوريریاست  انتخابات  به  شدن  نزدیک  به   اشاره  با  آمریکا  مسائل  ارشد   کارشناس

  تاکید  آن  روي و  کرده گذاري سرمایه  خارجی  سیاست  درعرصه متحده ایاالت   اقتدار بر   کرونا،  با   مقابله مدیریت  در  خود  ضعف  شدن  کمرنگ  براي  گرفته تصمیم

  را  آن  تا  باشد   داشته   دستاوردي   المللی،بین  حقوق   و  امنیت   شوراي  هايرویه  نقض   ولو  قیمتی  هر   به   که  است   آن   دنبالبه  آمریکا   دولت   قهرمانپور،  گفته   به.  کند

 ....بفروشد  دهندگانراي به   و گذاشته نمایش  به خود داخلی سیاست در
-1B8%D9%88%BE%D9%%D-9%86D7%A8%D9%85%D1%B8%D9%87%D9%82%%D-3687329/64-1B8%D8%A8%AE%D8%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%eqtesad.com/%D-e-https://donya

-7A8%D1%B8%D%-BE9%D9%85%D7%A8%D1%B8%D%AA8%D%-AA8%D3%B8%D9%A%DA4%B8%D%-9%84D7%A8%D9%85%D%AA8%D%AD8%D7%A8%D%-7A8%D9%87%D%-C8%DB%C8%DB7%A8%D%BE9%D9%88%D1%B8%D7%A8%D%

AF8%D9%86%D9%86%D7%A8%D%AF8%D%-C8%DB9%85%D%-C8%DB%AF8%D%AC8%D% 

  دست  به   موفقیتی   هیچ   داخلی   توان  بدون/ کنید  اضافه  آن  به  ایتازه  بندهایی   و  دهید   نجات  را  برجام:  بایدن  خارجی  سیاست   سالیوان مشاور 

  گذاری   سرمایه  داخلی  توان  افزایش  برای  اگر  که  است  این  خارجی  سیاست  خصوص  در  بایدن  رویکرد  حیاتی  اصول  از  آمد/ یکی  نخواهد

  های شود/ توانمندی  بازسازی   آمریکا  وجهه  تا   باشیم،  داخلی   مسایل   پی   شود/ در   موفق  اش خارجه  سیاست  در   تواند نمی"  آمریکا   نکنیم،

  آن و است  چین  نظیر  هاییکشور  به نگاهشان واقعا جهان، سراسر  در  بسیاری "کند/ می کمک   آن جهانی   مواضع بازسازی به آمریکا داخلی

  گیر،  نفس  و  سخت  هایگفتمان  سال  سه  از  بعد  داد  هشدار  آمریکا/ سالیوان  تا  بینندمی  موفق  مدلی  حکومت،  و  اقتصادی  هایعرصه  در  را

  رفته   فراتر  این  از   بایدن  سالیوان،  گفته  کند/بهمی  تغییر  بارهیک  به   واشنگتن  به  نسبت  آمریکا،  شرکای   نظر   که   نیست  معنا  این  به   بایدن  انتخابِ

 بود  خواهد همفکر  و دمکراتیک  شرکای  از  قویتر  گروهی  ایجاد به نگاهش  و
  خارجی  سیاست:  گفت  او  ارشد  مشاوران   از  یکی  پذیرفت،  آمریکا  2020  جمهوري  ریاست  انتخابات  در   را  ها دمکرات  نامزدي  رسما   "جوبایدن"  آنکه  از  پس   روز  یک

  ترینبزرگ  تا  بود  خواهد  متمرکز   هادمکراسی  از  گروهی  ایجاد  و  متحدان  با  پوسیده  روابط  بازسازي  داخلی،  منظر   از  آمریکا  احیاء  بر  بایدن،  حضور  با  سفید  کاخ

  ریزي برنامه  مدیر  و  کارکنان امور  معاون  آمریکا،  امورخارجه  وزارت   در  "کلینتون  هیالري"  حضور   دوران  در  "سالیوان  جیک" .کنند  فصل  و  حل  را  دنیا  هايچالش

  انتخابات  هايکارزار  در  و  رفتمی  شمار  به  او  ارشد  دستیاران   از  بود،  آمریکا  جمهور   رئیس  اول  معاون  بایدن  که  زمانی  وي.  بود  وزارتخانه  این   سیاسی  امور  در

  نایب   "ویلسون  دامون"  با  مصاحبه   در   تازگی   به   وي.  شدمی  محسوب    ـ   انتخابات  نامزد   ـ  کلینتون  خارجی   سیاست   ارشد  مشاور   2016  سال  جمهوري   ریاست 

  و  بازسازي   آمریکا   داخلی   هاي توانایی  است   ضروري  کرده  تاکید  و   وگوگفت  "بایدن   دولت"  در   آمریکا  سیاست  تغییر  درباره  آتالنتیک  شوراي  اجرایی  امور   رئیس

  توضیح   سالیوان  آمد؛  نخواهد  دست  به  موفقیتی  هیچ  داخلی  توان  بدون.شود  احیاء   روسیه،  و  چین  فزون  به  رو  رقابت  با  مقابله  در  آن  جهانی  هايمشارکت  شبکه

  در   تواندنمی"  آمریکا  نکنیم،  گذاري  سرمایه  داخلی   توان  افزایش  براي  اگر   که  است  این  خارجی  سیاست  خصوص  در  بایدن  رویکرد  حیاتی  اصول  از  یکی  داد

  مواضع   بازسازي  به  آمریکا   داخلی   هايتوانمندي  است   معتقد  سالیوان شود؛  بازسازي آمریکا  وجهه  تا  باشیم، داخلی  مسایل  پی  در".شود موفق  اشخارجه  سیاست 

  و  اقتصادي   هاي عرصه  در   را  آن   و  است  چین  نظیر  هاییکشور  به   نگاهشان  واقعا   جهان،   سراسر  در  بسیاري ":  کندمی  نشان  خاطر  وي.  کندمی  کمک  آن   جهانی

  به  بایدن  انتخابِ  گیر،  نفس  و  سخت  هايگفتمان  سال  سه  از  بعد  داد  هشدار  سالیوان  دهد؛نمی  رخ  شبه  یک  تغییرات .آمریکا  تا  بینندمی  موفق  مدلی  حکومت،

  نگاهش  و رفته فراتر  این  از  بایدن سالیوان،  گفته به   دمکراتیک؛ جدید جبهه.کندمی تغییر بارهیک به   واشنگتن به  نسبت  آمریکا، شرکاي نظر که نیست  معنا این

  هایی اولویت  آورده،  گردهم  را  جهان  همفکر   هايدمکراسی  درستی  به آمریکا  که  است  آن  وقت".  بود خواهد  همفکر  و  دمکراتیک  شرکاي  از  قویتر  گروهی  ایجاد  به

  روز   100  در   باید   که  هایی کار  از  فهرستی.شود  رسیدگی  تجارت   و   19کوویدـ  پاندمی  هوا،  و  آب   تغییرات  چین،  ظهور  نظیر  مشکالتی  به   تا   کند،   تعریف  آشکار

  دوباره پیوستن آن؛ تحکیم براي  تالش و پاریس،  هوایی و آب توافق  به  دوباره پیوستن : از عبارتند بایدن جدید  دولت هاياولویت برخی   گفت  سالیوان  داد؛ انجام

  از  آمریکایی   نظامیان   کردن   خارج   جهانی،  هاي دمکراسی  حضور   با   نشستی   سازماندهی  ،(برجام )   مشترک   اقدام   جامع   برنامه  به  موسوم  ایران  اي هسته  توافق   به 

  گسترده   مناظرات   کرد  تاکید   همچنین  سالیوان  انجامد؛می  مختلف  هاي صدا  بروز  به  مناظره  .  چین  و  آمریکا   روابط   در  کنونی  وضعیت   از  مجدد  ارزیابی  و  فغانستان ا

 تحوالت و روابط منطقه ای و جهانی 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-64/3687329-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-64/3687329-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-64/3687329-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF
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.  کندمی  تاکید   خارجی،   سیاست   درباره  سازي  تصمیم  روند   در   جدید  هايدیدگاه  شدن   لحاظ   ضرورت   بر   حزبی،  درون  انتخابات   دوران  در  دمکرات  حزب  در

 ".است اساسی  مناظرات، در مناسب مواضع  از برخورداري"

 ........ 

  خروج   که کرد  تاکید  چین   و ایران استراتژیک توافق  به  اشاره با  گزارشی  در بلومبرگ  تحلیلی  چین/ پایگاه   و ایران  نزدیکی  واشنگتن بازنده

  بلومبرگ  است/    شده  یکدیگر   به  پکن  و  تهران  نزدیکی  به  منجر   ایران  از  اروپایی   های شرکت  رفتن  آن  دنبال به  و  برجام  از  ترامپ   جانبهیک

  پایگاه   این  است/  کرده  ارزیابی  جهان  نقاط  دیگر   و  خاورمیانه  در  واشنگتن  نفوذ  پیش  از  بیش  تضعیف  سبب   را  ترامپ   اقدام  این  همچنین

 است کرده  تحلیل را آن و  داده قرار بررسی  مورد را توافق  این در ایران و چین  منافع  همچنین
  اولویت   ابتدا   در   چین   به   شدن   نزدیک   است   نوشته   استراتژیک   همکاري   توافق  سازي نهایی  آستانه   در   پکن   و   تهران  گرفتن   قرار   به  پرداختن  با   گزارشی   در   بلومبرگ 

  اروپایی   هاي شرکت خروج  و  ترامپ   دونالد   دولت  توسط  جانبه یک  صورت به  ايهسته  هايتحریم  شدن بازگردانده  با   عمل  در  اما  است؛  نبوده   ایران  خارجیسیاست

  گزارش   به.  شود  منجر  جهان  نقاط  دیگر  و  خاورمیانه   در  واشنگتن  نفوذ  پیش  از  بیش  تضعیف  به  تواندمی  که   روندي   است؛  شده   نزدیک  پکن  به  تهران   ایران،  بازار  از

  شعار  براساس   ، 1979  سال   در   اسالمی  انقالب  وقوع   زمان   از   ایران   خارجی  سیاست:  است  آمده  گزارش   این   در   «اقتصاددنیاي»  روزنامه  الملل بین  اقتصاد  گروه

  رقیب  به  تهران   ایران،  اقتصاد  کردن  فلج   براي  متحده ایاالت  فشارهاي   تحت   اکنون.  شود  ممانعت  غرب   و  شرق   به   وابستگی  از  تا  است   بوده  «غربی  نه   شرقی،نه»

  یک   آغاز   براي  توافق  آستانه   در   کشور  دو   شودمی  گفته.  کندمی  استقبال   همکاري  این   از  نیز   چین   و   است  شده  نزدیک   چین   یعنی   آمریکا   روزهاي   این   اصلی 

 .. .هستند ساله 25 استراتژیک همکاري
-C8DB%9%C%DA%A8AF%DB%8%D2%B8%D6%9%8%D-9%87AF%D8%D9%86%D2%B8%D7%A8%D8%A8%%D-3687335/64-1B8%D8%A8%AE%D8%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%eqtesad.com/%D-e-https://donya
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  توسط   آمریکا  بدهی  اوراق   از  گیریچین؟/ بهره  دست  در  آمریکا  اقتصاد  شد/ ماشه  بررسی  هاابرقدرت  میان  اقتصادی  جنگ  جدید  شکل

  معتقدند  گرانتحلیل  از  برخی  بگیرد/   قرار  زرد  اژدهای   استفاده  مورد  هاتنش  افزایش  صورت  در  تواندمی  که  است  ابزاری  چین،  مرکزی   بانک

  دیگری   عده  حال،  این  با   کند/    وارد   جهان   اقتصاد   ترینبزرگ  به   مهلک  ایضربه  تواندمی  آمریکا،   بدهی  اوراق   دارنده   دومین  عنوانبه  چین،

 شود  تمام  چین  خود اقتصاد ضرر به  تواندمی مدتمیان در ابزار این از استفاده دارند باور
  جنگ »  عنوان  با  کشور   دو   میان  جدید  جنگ   یک   وقوع  نگران  گذاران سرمایه  و  جهانی   بازارهاي  چین،   و  آمریکا   میان  ها تنش  باالگرفتن   با  و  اخیر   هاي هفته  در

  که  رسید  جایی  به   جدید  بازي  میدان  در  هاتنش.  شود  تبدیل  بزرگ   اقتصادهاي  تقابل  جدید  میدان  به  «تجاري  جنگ»  از  پس  تواند می  که  هستند  «هابدهی

  دیگر  سوي  از  و  کند  لغو  را چین  نزد کشور  این بدهی اوراق  به  نسبت   خود  تعهدات  است  ممکن   آمریکا   که   کردند   مطرح را ایده  این   ترامپ  دولت  مقامات  از برخی

  نیز  آمارها.  است  آمریکا  بدهی  اوراق  دارندهنگه  دومین  اکنون  چین .  زد  خواهند  وسیع   ابعاد  در  آمریکا  بدهی  اوراق   فروش  به  دست   اند کرده  تهدید   چینی  مقامات

  داده  کاهش   جاريسال  تا  دالر   میلیارد  70  و  هزار   حدود  به  2014  سال  در  دالر   میلیارد  300  و  هزار   از  را  آمریکا  بدهی  اوراق  مقدار  چین  دولت   دهد می  نشان

.  است شدنی  امري   جهان  اقتصاد ترینبزرگ  علیه   سالحی  عنوان به چین توسط  آمریکا  بدهی  از  استفاده  آیا   چین،  در  آمریکا  بدهی  مقدار  کاهش  وجود  با اما.  است

  زده  جهان  اقتصادي   قدرت   دو   میان  بدهی  جنگ   امکان  بررسی  به   دست  تحلیلگران   نظر   و  آن   اقتصادي  عواقب   تنش،  این   هاي ریشه  بررسی   با   « اقتصاد  دنیاي»

 . است
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  راستای   در   عراق،  برق   تامین  بهانه  به   که   است   تالش  در  سعودی  تهران: عربستان  از  بغداد   کردن   دور  برای  عربستان  تالش  از   االخبار  تحلیل 

  بار،  این  واشنگتن،  و  تهران  به  عراق   وزیر نخست  الکاظمی  مصطفی  سفرهای   از  پس  کند/  دور  تهران  از  را  بغداد  واشنگتن،  هایطرح  اجرای

  کشور،  این  پادشاه  «عبدالعزیز   بن   سلمان »  حال  وخامت  بر  مبنی  سعودی   ادعای  خاطر   به  گذشته  جوالی  در  که   سفری  است؛  ریاض   به  سفر  نوبت 

  کشورهای  با   عراق  روابط   در  موازنه   ایجاد   و   « هابندیصف  نبرد»  از   عراق   کردن   دور   برای   تالش  راستای   در  الکاظمی   آتی   سفر   افتاد/  تعویق  به

  کرده  درک  را  الکاظمی  تحرکات  ایران،  دولت  عکس،  بر   بلکه  ،«نیست  تهران  خشم  مایه»  گاههیچ  آگاه،  منابع  گفته  به  که  اقدامی  است؛  اطراف

 است  مناسبی اقدام  خاورمیانه،  منطقه کنونی وضعیت  در  که  است باور این بر  و
  کشورهاي   با   عراق  روابط  در   موازنه   ایجاد   و   «هابنديصف  نبرد»   از  عراق  کردن  دور  براي   تالش  راستاي  در   الکاظمی   آتی  سفر  داد،   گزارش  لبنان   االخبار  روزنامه 

  است  باور  این  بر  و کرده  درک  را  الکاظمی تحرکات  ایران،  دولت عکس، بر  بلکه  ،«نیست تهران  خشم مایه » گاه هیچ آگاه، منابع گفته  به  که  اقدامی  است؛   اطراف

  این  از  پس  عراق  وزیرنخست.  بود  سعودي  وزیرخارجه  «فرحانبن  فیصل»  میزبان  اخیرا  الکاظمی.  است  مناسبی  اقدام  خاورمیانه،  منطقه   کنونی  وضعیت  در  که

  که   شد   مدعی  هم   فرحانبن.  شود  اجرایی  طرفین   بین   نیز   «هماهنگی  کمیسیون»  مصوبات  باید  و  است  سعودي   با  روابط  برقراري   پی  در   بغداد  که  گفت  دیدار 

  ریزي برنامه  وزیر بتال،  خالد.«کند اجرایی را  طرفین بین  توافقات و تقویت را مشترک  همکاري» که است تالش در و دارد اهتمام عراق، با خود روابط به سعودي

  ارائه   شده  متوقف  هايپروژه  مالی  تامین  امکان  درباره  پیشنهادهایی  نیز  عراقی  طرف  و  شد  خواهد  امضا  عراق  و  سعودي  بین  معاهده  چند  که  گفت  هم  عراق

  فارس خلیج  همکاري  شوراي کشورهاي  به  وابسته  انرژي   سیستم  به  را عراق  برق شبکه بتواند تا  است   جدي  بار این  سعودي  طرف   کرد،  تاکید  االخبار.  کرد  خواهد 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-64/3687335-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-64/3687335-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-16/3687270-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-16/3687270-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86
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  هاي استان  در   برق   تغذیه  ساعت  تعداد  احتماال   بنابراین   روزنامه،  این   گزارش   به .داد  خواهد  رخ   زمینه   این   در   تحوالتی  2021  تابستان   در   احتماال   و  کند   وصل

  تهران از  بغداد  کردن  دور  براي آمریکا  تالش  با   اقدام  این که   باورند این  بر بسیاري  پروژه، این اتمام  براي واشنگتن  عجله  به توجه  با. یافت  خواهد افزایش  جنوبی

 . است مرتبط ایران،   محاصره حلقه  کردن تنگ و
-2B8%D7%A8%%D-1B8%D7%A8%D8%A8%AE%D8%D7%A8%D9%84%D7%A8%D%-9%84C%D8DB%9%84%AD%D8%AA%D8%%D-3687330/64-1B8%D8%A8%AE%D8%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%eqtesad.com/%D-e-https://donya

-AF8%D7%A8%D%AF8%D%BA8%D8%A8%D%-9%86D%AF8%D1%B8%D9%A%DA%-1B8%D9%88%D%AF8%D%-C8%DB7%A8%D1%B8%D8%A8%D%-9%86D7%A8%D%AA8%D3%B8%D8%A8%D1%B8%D9%B8%D%-4B8%D7%A8%D9%84%D%AA8%D%

9%86D7%A8%D1%B8%D9%87%D%AA8%D%-2B8%D7%A8%D% 

  علیه   «عربی  ائتالف»  مشترک  نیروهای  فرمانده «ترکی  بن   فهد»  شاهزاده  برکناری   دستور   شب   دوشنبه  سعودی  پادشاه  «عبدالعزیز   بن  سلمان»

  سعودی،   پادشاه  فرمان  طبق  /کرد  صادر   شده،  خوانده  فساد  با  مبارزه  که  آنچه  راستای  در  را  عربستان   دفاع  وزارت  افسران  از   تعدادی  و  یمن

  منصوب   یمنی  ضد   ائتالف  مشترک   نیروهای   جدید   فرمانده   عنوان  به  عربستان،  دفاع  وزارت  مشترک  ستاد  رئیس   نایب   « االزیمع  سالم  بن  مطلق»

 است شده
  مورد   وي   فساد  پرونده  و  برکنار   «الجوف»  منطقه  امیر   «ترکی  بن   فهد  بن  عبدالعزیز »  تا  داد   دستور  همچنین  سلمان  ملک  عربستان،  دولتی  خبرگزاري  نوشته   به 

  وزارت  در  مشکوک  مالی  تعامالت  بررسی  درباره  عربستان  فساد   با   مبارزه  کمیته  که  آنچه  به   بنا  سلمان  ملک  جدید  فرمان  گزارش،  این  به  بنا.بگیرد  قرار  بررسی

  جدید   فرمانده عنوان  به   عربستان،   دفاع  وزارت   مشترک  ستاد   رئیس   نایب  «االزیمع  سالم بن  مطلق »  سعودي،  پادشاه   فرمان  طبق.شد صادر  است،   کرده  ارائه  دفاع 

  راستاي  در وي آنچه اتهام به  را کشور این مسئوالن از تعدادي نیز  گذشته هفته سعودي عربستان پادشاه.است شده منصوب یمنی ضد ائتالف مشترک نیروهاي

  را   خود   مخالف   شاهزادگان   و   مسئوالن  از   زیادي   شمار   ساله  هر   عربستان،   دفاع   وزیر   سلمان  بن   محمد   فرزندش   و   سلمان  ملک .کرد  برکنار   خواند،  فساد   با  مبارزه 

 .کنندمی حذف قدرت صحنه  از خواري، رشوه   و فساد با مبارزه اتهام  به جمله  از مختلف هاي بهانه  به
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  است/   عموم  نزد   در  تر شدهشناخته  کمتر   افراد  گزینه  وزیر،نخست  انتخاب  برای  لبنان   شد/ رویکرد   کابینه  تشکیل  مامور   لبنانی  مشهور  دیپلمات

  همچون   او  است/   دیگر   دیاب  حسن  یک   نوشته   توییتر  در   لبنانی   تحلیلگر  و  سیاستمدار   رامزداغر،  که  آنگونه   پست،  این  نامزد   ادیب،  مصطفی

  به   هدیه  یک  ادیب،  مصطفی  انتخاب: »توییتر   در  لبنانی   تحلیلگر   دیگر /است  تر شده  شناخته  کمتر   عموم  نزد  در  و  دانشگاهی  ایچهره  دیاب

  این   نشانگر  گیرد،می  صورت  آینده  ماه  در  که  مکرون  جمهوریرئیس سفر   آستانه در  ادیب  تعیین  الجزیره  گزارش به  /« است  مکرون  امانوئل

 شود  شکسته ها خارجی حمایت عدم  قفل  تا است کرده  حرکت  اصالحات راستای   در  لبنان که است
  کرده می تدریس  دانشگاه در نیز 2010 سال   تا و است  گرفته سیاسی  علوم  و حقوق  زمینه  در را  خود  دکترا  ادیب. است دکترا  مدرک داراي دیاب همچون ادیب

  وزیر   نیز  دیاب  و  داشت  حضور   مشاور  عنوانبه  وي  دولت  در  ادیب.  بودند  لبنان  پیشین  وزیرنخست  میقاتی،  نجیب  نزدیکان  از  دو  هر  ادیب   هم  و  دیاب.  است

.  رسید  خواهید  ادیب   نام  به  کنید،  بازي  دیاب  اسم  متشکله  حروف   با   اگر  گویندمی  که  است  زیاد   قدريبه  دو  این  بین   شباهت .  بود  کشور   این   پرورش  و  آموزش

  تغییر  دنبالبه  نظام  دهد  نشان  تا  است  جدید  ايچهره  با  سیستم  سازيزیبا  براي  دیگري  تالش  این: »گفت  الجزیره  به  لبنان   مطالعات  مرکز  مدیر  عطاءااله،سامی

  تشکیل  دیاب  دولت  شبیه  دولتی  مجلس،  در  ملت  وکالي  هماهنگی  با  نیز  دولت  این  که   دید  خواهید  زیرا.  دهد  رخ  ايتازه  چیز  دارم  شک  من: »افزایدمی  او.«  است

  بیروت  انفجار  از  پس  المللیبین  فشارهاي  دلیل  به  دیاب   از   بعد   دولت   البته.  ببرد  پیش  از   کاري   نتوانست  لبنان   در   فراوان  اختالفات  دلیل  به   دیاب.«  داد  خواهد 

  دارد  ايگسترده تغییرات توانایی ادیب که هستند باور این بر لبنان در معدودي عده تنها که است حالی در این. بدهد فراوانی  اصالحات به  تن باید  است، روروبه

 . خوانندمی دیاب  راه دهندهادامه را  او  نهایت در و
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  دو  مشترک  دیدگاه  و  مالزی  مردم  و  دولت  هایتالش  و  مواضع  تحسین  ضمن  ایران  »ایران:    به  سفر   برای  مالزی   پادشاه  از   روحانی  دعوت

  دنیای   روی  پیش  مشکالت  از  رفتبرون  راه  تنها  آن،  مظلوم  مردم  آالم  و  فلسطین  اشغال  جمله  از  اسالم  جهان  هایبحران  با   مقابله  در  کشور

  وگوگفت  منظور به  ایران  به  سفر   برای  جنابآن  از   مایلم  چارچوب  این  در  /«داندمی  اسالمی  های دولت  میان  سازنده  تعامل  و  وگوگفت  را  اسالم

  روابط  بیشتر   چه  هر   توسعه  همچنین  و  ثبات  و  صلح  تقویت  راستای  در   ایران  ابتکارات  و  اسالم  جهان  مشکالت  و  مسائل  پیرامون  نظر تبادل  و

  به  را ویتنام و قرقیزستان ملی روز  جداگانه هایی پیام در همچنین ایران جمهوریرئیس  /کنم دعوت  مالزی برادر و دوست  کشور  با دوجانبه

 گفت تبریک  کشور   دو این ملت  و دولت
 ..... 
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  اختالف   که  شد  مدعی  شنبه  سه  روز   بامداد  نزدیک  خاور  امور  در  آمریکا  خارجه  وزیر   معاون  «شنکر   دیوید»ایران/    علیه  آمریکا  تازه  ادعای

  حل  برای   باید  فارس   خلیج   حاشیه   عربی   کشورهای   تمامی»نیست/  ایران  جز   کسی   هیچ   نفع  به  فارس   خلیج   حاشیه   عربی  کشورهای   میان

 «هستیم زمینه  این در  کوچک های گام برخی   شاهد و بیایند کوتاه   اختالفات
  نفع   به  فارس   خلیج   حاشیه  عربی   کشورهاي  میان   اختالف  که  شد   مدعی  شنبه  سه  روز   بامداد  نزدیک   خاور  امور  در   آمریکا  خارجه   وزیر  معاون   «شنکر  دیوید »

  کوتاه  اختالفات   حل براي  باید   فارس خلیج حاشیه  عربی کشورهاي  تمامی: »افزود کرد،  می  مصاحبه الجزیره  خبري  شکبه با  که  وي.نیست ایران  جز   کسی هیچ

  که   گفت  و  کرد  اشاره  نیز  لبنان  تحوالت  به  مصاحبه  این  ادامه  در  آمریکا  خارجه  امور  وزیر  معاون.«هستیم  زمینه  این  در   کوچک  هاي  گام  برخی  شاهد   و  بیایند

  سعودي،  عربستان   عربی   کشور   چهار   شود.روابط   اتخاذ   کشور   این   در   بزرگی   اصالحاتی  هاي   گام   بایست   می  و   باشد   داشته  وجود   لبنان   در   بیشتري  شفافیت   باید 

  این . شد بحرانی  شد،  انجام  سعودي   عربستان   به که  آمریکا  جمهور  رئیس مقام در  «ترامپ  دونالد »  خارجی سفر  اولین   از  پس   اندکی   قطر   با  بحرین و  مصر   امارات،

  براي   و کردند  متهم  تروریسم از حمایت به   را  قطر  بحرین،  و  مصر امارات،   عربستان،.کردند  قطع  را  قطر با   دیپلماتیک روابط 2017 ژوئن  پنجم عربی  کشور چهار 

  این   رسمی  مناسبات  در  کشورها  این  که  چند   هر  شدند  الجزیره  شبکه  تعطیلی  و  قطر  از  ترکیه  نظامیان  اخراج  و  ایران  رابطه  قطع  خواستار  روابط،  شدن  عادي

 . کردند انکار  را شروط
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  منطقه  کشورهای و عرب ملتهای به هم کرد، خیانت اسالم دنیای به هم  عربی متحده اسرائیل: امارات و امارات توافق به انقالب رهبر  واکنش

  به  را  صهیونیستها  ماند/ پای   خواهد  آنها   بر   ننگ  لکه  این  اما  پایید   نخواهد   دیر  خیانت  این  کرد/ البته  خیانت   فلسطین  به   هم   و  کرد   خیانت

  فشارهای زیر  فلسطین ملت کردند/ سازیعادی و سپردند فراموشی به است کشور یک غصب مسئله که را  فلسطین مسئله و کردند باز منطقه

  وجود   ترامپ  خانواده  در  که  یهودی  آن  مثل  آمریکایی  پلید  عناصر   و  هااسرائیلی  با   آیندمی  آنها  وقتآن  جهات،  همه  از  دارند  قرار  شدید

  که   کاری  و  شوند  بیدار  زود  هااماراتی  میکنند/ امیدوارم  برخورد  اسالم  دنیای  با  تمام  قساوت  با  و  کارمیکنند   اسالم  دنیای  مصالح  علیه  دارد

 کنند  جبران را  اندکرده
 ..... 
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  و   اسرائیل  میان  پرواز  اولین  مراسم  در   ترامپ  دونالد  داماد  و  سفید  کاخ  ارشد  مشاور   کوشنر،  ایران: جرد   علیه  ترامپ   داماد   گویی   گزافه 

 است  منطقه برای تهدید  بزرگترین  ایرانکه  شد  مدعی متحده امارات
 .... 

-C8C%DB%8DB%9%88%%DA%AF%D-9%87D9%81%D7%A8%D2%B8%%DA%AF%D-3687384/62-9%86D7%A8%D9%88%AE%D8%%D-AA8%C%D8DB%7%A8%D3%B8%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%eqtesad.com/%D-e-https://donya
9%86D7%A8%D1%B8%D%C8%DB7%A8%D%-9%87D%C8%DB9%84%D9%B8%D%-BE9%D9%85%D7%A8%D1%B8%D%AA8%D%-AF8%D7%A8%D%85%9D7%A8%D%AF8%D% 

  دنبال   به  دولت  این  داشت،  اعالم  ونزوئال   برای  ترامپ   دونالد   دولت  ویژه  ونزوئال/ فرستاده  علیه  نفتی  های تحریم  تشدید  دنبال   به  آمریکا

  خام   نفت  مبادله  اجازه  نفتی  شرکتهای  برخی  به  که  است  هاییمعافیت  حذف  طریق  از  نزدیک  آینده  در  ونزوئال   علیه  نفتی  هایتحریم  تشدید

 است داده را  سوخت ازای در  ونزوئال
  موثر  ونزوئال  حکومت  درآمد  کاهش  در  شدیدا  ما  تحریمهاي  کنیممی  فکر  ما:  کرد  اظهار  تلفنی  مصاحبه  یک  در  ونزوئال  براي  آمریکا  ویژه  نماینده  آبرامز،  الیوت

  مقامهاي.دهیم صورت   آنها  کردن ترسخت راستاي  در  را   کارهایی نزدیک   آینده در  داریم  قصد  ما  بنابراین. کنیم موثرتر  را   آنها توانیم می کنیممی فکر   اما اند بوده

  ترامپ  نارضایتی  باعث سازد  متزلزل  را قدرت  بر  ونزوئال  جمهور  رئیس مادورو،  نیکوالس  تسلط نتوانسته  ونزوئال علیه نفتی  هايتحریم اینکه  گویند،می آمریکایی 

  ویژه  به  ونزوئال   قبال  در  موضعش  کردن  ترسخت  براي  تدارک  در  واشنگتن  آمریکا،  نوامبر  جمهوري  ریاست  انتخابات  برگزاري  موعد   شدن  نزدیک   با   و  است  شده

 .است کشور  این  طالي و  نفت صنایع  علیه ها تحریم تشدید با
-9%87D8%A8%%D-7A8%D9%C%DA%A8DB%1%B%8D9%85%D2%A8%%D-3687383/62-9%86D7%A8%D9%88%AE%D8%%D-AA8%C%D8DB%7%A8%D3%B8%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%eqtesad.com/%D-e-https://donya

-C8AA%DB%8%D9%81%D9%86%%D-C8DB%7%A8%D9%87%%D-9%85C%D8DB%1%B8%AD%D8%AA%D8%%D-AF8%C%D8AA%AA%8%A4%A8%AA%A8%%A-9%84A7%A8%A8%A8%A9%86%AA%A8%D%

7A8%A9%84%A6%A8%A9%88%A2%A8%A9%86%A9%88%%A-9%87A%A8AA%9%84%A9%A8%D% 
  امنیت   شورای  به  خارجی  گرای  افراط  جنگجویان  سرنوشت  درباره  که  را  ایقطعنامه  دوشنبه  روز  آمریکا  امنیت؛  رایشو  در  جدید  شکافی

 کرد/قطعنامه از طرف اندونزی تهیه شده بود  وتو شورا این دیگر   عضو 14 موافق رای  وجود با بود،  شده پیشنهاد متحد ملل سازمان
  موافق  راي  وجود  با  بود، شده  پیشنهاد  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شوراي  به  خارجی  گراي  افراط  جنگجویان  سرنوشت  درباره  که  را  ايقطعنامه  دوشنبه  روز  آمریکا

  کشور   این  اروپایی  متحدان  و  متحده  ایاالت  بین  شکاف  تعمیق  از  بود  شده  تهیه  اندونزي  طرف  از  که  قطعنامه  این  تصویب  عدم.کرد  وتو  شورا  این  دیگر  عضو  14

  راي   ایران  تسلیحاتی  تحریم  تمدید   براي  آمریکا   پیشنهادي  قطعنامه  به  پیش  هفته  چند   امنیت   شوراي  عضو  اروپایی  کشورهاي .  دارد  حکایت   جهانی   عرصه  در

  که  گفت  خارجی  گراي  افراط  جنگجویان  سرنوشت  درباره  شده  پیشنهاد  قطعنامه  مورد  در  متحد  ملل  سازمان  در  آمریکا  سفیر  کرافت،  کلی.بودند  داده  منفی

 .بگیرند  نادیده را  گرا  افراط  جنگجویان «جدي  تهدید» تا  دهندمی ترجیح ایران   موضوع همانند  اروپایی  کشورهاي

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3687355-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/358958-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF?utm_medium=IM&utm_source=Telegram
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https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/358958-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF?utm_medium=IM&utm_source=Telegram
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AA8%A9%88%A8%A8%%A-9%87AA%A8%A4%A8%%A-9%87A%A8AA%9%87%AA%A8%%A-A8AA%2%A8%A9%86%A9%88%AA%A8%A9%86%A7%A8%%A-9%81A1%A8%A7%A8%D% 
  دو   میان  مستقیم  مذاکرات  به  است  آماده  مسکو  آمریکا،  و  ایران  آمادگی  صورت  در  /هستیم  آمریکا  و  ایران  بین  میانجیگری  آماده:  الوروف

 کند  ایجاد را  آن برگزاری  شرایط و کمک  طرف
 ..... 

 ......... 

 سازمان با دولت آمریکا از مقام خود کناره گیری کرد روبرتو آزودو دبیر کل سازمان تجارت جهانی، در ادامه مشکالت و اختالفات این 
 ... 

114749i-https://parstoday.com/dari/news/world 

 ترامپ در رینگ رقابت با بایدن/ آیا سورپرایز اکتبر از نوع ایرانی در راه است؟

هاي راي انتخابات نوامبر به دنبال ایجاد  بار است که او براي نجات خود در پاي صندوقها به حدي وخامتجمهور آمریکا در نظرسنجیهاي رئیسروزاقبال این 

 هاست.بینی به آمریکاییشوکی غیر قابل پیش

شود.  چشم انداز شکست دونالد ترامپ روز به روز بیش از پیش پررنگ میروز مانده به انتخابات آمریکا    63الملل باشگاه خبرنگاران جوان، در  به گزارش گروه بین

ول خودش خواب  زمامدار فعلی کاخ سفید که به حماقت و سبکسري شهره است، در اندک زمان مانده تا روز انتخابات اصال اوضاع و احوال خوبی ندارد. جوِ بق

نظرسنجی تمامی  در  تقریبا  رآلود  هر  و  گذاشته  جا  را  او  دغدغهها  بر  بیشتر  میوز  او  انتخاباتی   افزاید. هاي 

گویند.  هاي خود هم از اقبال چندانی برخوردار نیست و بسیاري از مقامات ارشد جمهوري خواه علنا از حمایت از بایدن سخن میترامپ حتی در جبهه هم حزبی

هاي هرج و مرج طلبانه او در  ارساله او به حدي به ویروس کرونا و برخوردهاي عمومی تنزل رتبه داشته و کارنامه عملکرد چهترامپ به قدري در نظرسنجی

محافل غیررسمی    مقابله با این بحران و موج ضد نژادپرستی اخیر آلوده شد، که براي ماندن دوباره در کاخ سفید به چیزي در حد معجزه نیاز دارد. آنچه از

، او ممکن است براي جلوگیري از تبدیل شدن  2020هاي شکست ترامپ در انتخابات اال گرفتن گمانه زنیرسد اینکه با بها به گوش میسیاسی آمریکا این روز

دوره تک  رئیس جمهور  یک  گامبه  میانه  این  در  و  متوسل شود  اقدامی  هر  به  آمریکا،  تاریخ سیاسی  در  نیست. اي  تصور  از  دور  او  از سوي  بار  فاجعه   هاي 

ند آنچه که بتواند از شکست ترامپ در رینگ رقابت با بایدنِ دموکرات جلوگیري کند، باید چنان اتفاق شوک آور باشد که بی  شوناظران سیاسی البته متذکر می

دانند.  سال دیگر او در اتاق بیضی را تضمین کند. حتی برخی صاحبنظران سیاسی پیش رفتن ترامپ تا آستانه یک جنگ بزرگ را پر بیراه نمی  4تردید بقاي  

ها برگرداند، معتقدند در زمان  ها با پیش کشیدن مفهوم »سورپرایز اکتبر«، رویدادي که به تنهایی و در آستانه انتخابات ورق را به نفع یکی از نامزدآن برخی از 

بود.  ترامپ  سوي  از  دست  این  از  اتفاقی  منتظر  باید  انتخابات  تا  مانده   باقی 

به سوابق تاریخی مستند موسوم به سورپرایز اکتبر در انتخابات آمریکا، به طرح این پرسش  نشریه »سالن« در نوشتاري به قلم »باب دریفوس«   با پرداختن 

شود که رقابت تنگاتنگ جیمی کارتر و  پردازد که آیا این بار هم فرجام انتخابات آمریکا را سورپرایزي از نوع ایرانی مشخص خواهد کرد؟ سالن یادآور میمی

دهه  چهار  ریگان  زد.   رونالد  رقم  ریگان  نفع  به  را  انتخاباتی  کارزار  اکتبر،  سورپرایز  کمک  با  نهایت  در   پیش 

نویسد آیا درگیري با ایران همان سورپرایز اکتبري است که ترامپ براي بقاي خود به  سورپرایز اکتبر ترامپ براي هواداران خود دریفوس در یادداشت خود می

کا تالش خواهد زد با توسل به آشکارا کردن این درگیري به ظاهر پنهان، در آستانه شکست سوم نوامبر مفر نجاتی  آن چنگ خواهد زد و آیا رئیس جمهور آمری

بیابد.  خود   براي 

گ سرد  جیره تبدیل جندر ابتداي این نوشتار با اشاره به جنایت ترور سردار قاسم سلیمانی آمده است: آیا ترور پهپادي ژنرال برجسته ایرانی اولین حلقه از زن 

هاي نزدیک به انتخابات ریاست جمهوري آمریکا خواهد بود؟ دریفوس معتقد است که  درازمدت تهران و واشنگتن به یک درگیري تمام عیار، آن هم در هفته

تر است  ارجه تندور خود بدنامها ترامپ به مراتب از وزیر خهیچ راهی براي یافتن پاسخ این پرسش آنهم با قطعیت وجود ندارد. با این حال در منظر آمریکایی

می او  از  اقدامی  هر  واهی  بهانه  هر  به  توسل  با  که  حدي  بزند.به  سر   تواند 

هاي هرج و مرج طلبانه و ناشیانه ترامپ  هاي اخیر علیه معترضان ضد نژادپرستی در آمریکا رخ داده تنها گواه کوچکی از برخوردها و به ویژه هفتهآنچه در ماه

هاي فدرال براي سرکوب و  گیرد. حقیقت اینکه او ابایی از اعزام نیروبخش عمده آن از حماقت و تصمیمات غیر قابل پیش بینی او نشات میاست که بی شک  

ندارد. آمریکا  در  اعتراضات  صداي  کردن   خاموش 

ان کلید زده، اقداماتی که به تدریج رو به آشکار شدن  یادداشت نویس سالن بر این باور است که دولت ترامپ برخی اقدامات سري را علیه جمهوري اسالمی ایر

است؟ می راه  در  دیگر  بار  ایرانی  نوع  از  اکتبر  سورپرایز  آیا  که  کرده  ایجاد  ایران  مسائل  تحلیلگران  براي  را  دغدغه  این  و   رود 

داند، که  اي نطنز مرتبط میآتش سوزي در تاسیسات هستهدریفوس دراین یادداشت نگرانی ناظران سیاسی را به حوادث چند ماه اخیر در ایران از جمله حادثه  

هاي آمیخته با توهم توطئه را به سوي  به ادعاي او به دلیل قرابت زمانی مرموز و شبهه انگیز بوده اند. توالی زمانی این چند رخداد برخی تحلیلگران با پس زمینه

ح این  در  را  آمریکا  پنهان  دست  که  داده،  سوق  گیري  نتیجه  کند. این  عجوالنه  تصمیمی  و  واکنش  به  تحریک  را  ایران  روزن  این  از  بلکه  تا  ببیند،   وادث 

کنند. حتی در این میانه روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز  آبان تلقی می  13این تحلیلگران توطئه پندار این چنین درگیري را برگ برنده ترامپ در انتخابات  

https://www.entekhab.ir/fa/news/572102/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DB%B1%DB%B4-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%AA%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://www.entekhab.ir/fa/news/572102/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DB%B1%DB%B4-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%AA%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://www.entekhab.ir/fa/news/572102/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DB%B1%DB%B4-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%AA%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://www.entekhab.ir/fa/news/572102/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DB%B1%DB%B4-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%AA%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://parstoday.com/dari/news/world-i114749
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مریکا و رژیم صهیونیستی را در پس حوادث چند ماهه اخیر در ایران جلوه دهد تا شاید واکنش حساب نشده تهران  چندي پیش سعی کرد با انتشار گزارشی آ

 ها سر بلند بیرون نیاید. آویو بگذارد، غافل از آنکه صبر راهبردي ایران به نحوي نیست که از این آزمونبه این حوادث برگ برنده الزم را در اختیار واشنگتن و تل

هاي اخیر دولت ترامپ در مقابل جمهوري  هاي سلسله وار و مفتضحانه هفتهعامله گري ترامپ در مقابل ایران! در بخشی از یادداشت دریفوس به شکستهنر م

که اعتبار آمریکا  هاي تسلیحاتی به حدي سنگین بود  هاي مایک پمپئو در شوراي امنیت در تصویب قطعنامه ضد ایرانی تحریمپردازد. ناکامیاسالمی ایران می

هاي یکجانبه آن تحت هر  را در مقابل دوست و دشمن به آسانی خدشه دار کرد. جایی که ظاهرا متحدان دیرینه آمریکا نیز دیگر حاضر به تبعیت از خواسته

آمریکا براي تحقق رویاي تغییر رژیم  اي دولتمردان  هاي زنجیره وار ترامپ در سیاست خارجی خود در قبال ایران تالش چندین دههشرایطی نیستند. شکست

داد. باد  بر  عمال  را  ایران   در 

هاي دولت او  هاي نوظهور جهانی در جهت مخالف رویکرد تغییر رژیم ایران از سوي ترامپ گام برداشته و عمال برنامهبه نوشته یادداشت نویس سالن، قدرت

ه خبر توافق راهبردي میان چین و ایران پرداخته و آن را به آب یخی بر رویاي رئیس جمهور آمریکا  براي دستیابی به این مهم را نابود کردند. دریفوس صراحتا ب

می تعبیر  جهانی  عرصه  در  ایران  کردن  منزوي  جهت   کند.در 

وسی هولناک بدل شد و بدتر اینکه  ها دالر سرمایه چین به ایران به کاببه باور دریفوس، خواب خوش ترامپ براي انزواي جمهوري اسالمی ایران با سرریز میلیارد

کند. خلیج فارسی که آمریکا سالهاست براي  چین که به گفته مقامات آمریکایی دشمن شماره یک این کشور است جاي پاي دائمی در خلیج فارس پیدا می

هاي بی گناه براي تحقق این  و ریختن خون انسان  هاي خانمان سوزتحمیل هژمونی خود در آنجا تقالیی بی فرجام را در پیش گرفته و در براه انداختن جنگ

ها سعی در جلوگیري از آن را  ها دهههدف تردیدي به خود راه نداده است. قرار گرفتن دشمنان واشنگتن در یک سوي میدان همان هراسی است که آمریکایی

شد.  عینی  چین  و  ایران  راهبردي  همکاري  توافق  با  که  هراسی   داشتند، 

کاهد. کارشناسان و ناظران  امپ گوشش بدهکار انتقادات مداوم در خصوص سیاست خارجی آن نیست، این مسئله از هجمه انتقادات آن نمیاگرچه دولت تر 

،  هاي ترامپ در قبال ایران اجماع نظر راسخ داشته، سیاست خارجی که به جاي ضربه زدن به دشمنان واشنگتنسیاسی در آمریکا در چالش برانگیز بودن سیاست

ر قبال ایران  هاي خودي را نشانه رفته و هژمونی آمریکا در خلیج فارس یکی از همین آمال است. دولت ترامپ از همان ابتداي روي کار آمدن راهبرد خود دآمال

تن آمریکا و رژیم صهیونیستی  هاي از این دست استوار کرد. به همین خاطرست که باور به دست داشرا بر چند اصل تروریسم اقتصادي، فشار، تهدید و سیاست

نیست.  ذهن  از  دور  البته  و  تازه  موضوع  ایران  در  تروریستی  اقدامات   در 

یانت« اینگونه جمع  دریفوس یادداشت خود را با نگاهی گذرا به مفهوم سورپراز اکتبر در چهار دهه گذشته و استناد به دو کتاب »سورپرایز اکتبر« و »حقه یا خ

هاي  اي براي یکی از نامزدتواند به صورت برگ برندهیز اکتبر به عنوان یک مفهوم درک شده براي همگان، همان اتفاقی است که میکند که سورپرا بندي می

ع ایران به میان  ه از قضا موضوانتخاباتی عمل کرده و ورق انتخابات را به ناگاه به نفع او برگرداند. این مفهوم براي اولین بار در انتخابات آمریکا وقتی ظهور کرد ک

 آمد.

ها افتاد  اي بر سر زبانجیمی کارتر و رونالد ریگان در کارزار انتخابات ریاست جمهوري آمریکا رقابت سختی با هم داشتند، در آن زمان شایعه  1980در سال  

ها مشخص شد ریگان در  ند. این اتفاق رخ نداد و بعدهاي گروگان گرفته در ایران، ممکن است به این کشور حمله کمبنی بر اینکه کارتر براي آزادي دیپلمات

هاي آمریکایی به عنوان برگ برنده انتخاباتی بهره برده و رقابت  ها بود است و در نتیجه کارتر نتوانست از آزادي دیپلماتپس پرده جلوگیري از آزادي گروگان

کرد. واگذار  ریگان  به   را 

سائل، سورپرایز اکتبر بعد از چهار دهه بار دیگر به ایران رسیده و اگر رئیس جمهور آمریکا بخواهد از درگیري با  دریفوس بر این باور است که فارغ از همه م

تواند براي همه طرفین به نحوي وحشتناک فاجعه بار باشد. بخش هولناک موضوع  ایران به عنوان مفر نجات بخش خود در سوم نوامبر بهره بگیرد، این مسئله می

 پاي فردي مانند ترامپ در میان است که وقتی حرف او باشد هیچ رخدادي بعید و دور از ذهن نیست.آنجاست که 
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  به   را  شتییاددا  پیش   روز  چند  ایرانی  طرف :  یفکی  در  ایران  سفیر   مذاکرات/ مرادی،  بعدی  دور  برای  اوکراین  به   ایران  پیشنهادی   تاریخ

  دو   / است  کرده  پیشنهاد  مذاکرات  بعدی   دور   برای   را(  ماه  مهر  30  تا   27)  اکتبر  21  تا   1۸  روزهای   و  کرده  تسلیم  تهران  در  اوکراین  سفارت

  خواهند  قرار  بحث   مورد  را  کارشناسی  جلسات   نتایج   کشور  دو   خارجه   وزرای   معاونان  بعد  روز   دو   و  است  هاکمیته  کارشناسی  جلسات  اول  روز

  که   کردیم   اعالم   شده  انجام   بعدا  که  هایی مصاحبه  و   مذاکرات  در   ما /هستیم  پیشنهادی   زمان  درخصوص  اوکراینی   طرف   پاسخ  منتظر   /داد

  معنی   این  به  نکته  این  /هستیم   است  عضو  آنها  در  که  هاییکنوانسیون  در  ایران  تعهدات  و  المللیبین  قواعد  براساس   غرامت   پرداخت   آماده

   پذیرفت  نخواهیم  غرامت پرداخت برای را فرمولی   هر  ما  که است
 .... 

 سایر اخبار 

https://www.yjc.ir/fa/news/7476519/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.yjc.ir/fa/news/7476519/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.yjc.ir/fa/news/7476519/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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-C8AF%DB%8%D7%A8%D9%87%D9%86%D4%B8%C%D8BE%DB%9%%D-AE8%C%D8DB%1%B8%D7%A8%AA%D8%%D-3687332/64-1B8%D8%A8%AE%D8%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%eqtesad.com/%D-e-https://donya
-C8AF%DB%8%D9%B8%D8%A8%%D-1B8%D9%88%AF%D8%%D-C8DB%7%A8%D1%B8%D8%A8%%D-9%86C%D8DB%7%A8%D1%B8%D9%A%DA9%88%D7%A8%D%-9%87D8%A8%D%-9%86D7%A8%D1%B8%D%C8%DB7%A8%D%

AA8%D7%A8%D1%B8%D9%A%DA7%A8%D0%B8%D9%85%D% 

  در پدیده یک  عنوان به را امسال واقعاً که  عاشورا ی دهه در رفتارشان حسن خاطر به  میکنم رتشک ایران  عزیز  ملت  از: فرمودند انقالب رهبر

 کرد  ماندگار  کشور تاریخ
 .... 

-1B8%D8%A8%D9%87%D1%B8%%D-358958/61-7A8%D9%87%%D-9%87D9%86%D7%A8%D3%B8%D1%B%8%D-1B8%C%D8DB%7%A8%D3%B8%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%https://www.eghtesadnews.com/%D
-AE8%C%D8DB%1%B8%D7%A8%AA%D8%%D-1B8%AF%D8%%D-9%84D7%A8%D3%B8%D9%85%D7%A8%%D-C8%DB1%B8%D7%A8%D%AF8%D7%A8%D2%B8%D9%B8%D%-8A8%D7%A8%D9%84%D9%82%D9%86%D7%A8%D%

AF?utm_medium=IM&utm_source=Telegram8%D4%B8%%D-1B8%D7%A8%AF%DA%AF%D8%D9%86%D7%A8%D9%85%%D-1B8%D9%88%D4%B8%D9%A%AD% 

  از   هیچیک   که  افراد   این  /داد  خبر  معصومه   حضرت   حرم   به   حسینی  عزاداران  برخی   غیرقانونی   ورود   از   اسالمی  جمهوری  روزنامه 

 شدند عزاداران سایر حیرت  موجب بودند، نکرده  رعایت را  اجتماعی فاصله  و ماسک ازجمله  بهداشتی هایدستورالعمل
 .... 

-9%87D8%A8%%D-9%86D7%A8%D1%B8%D7%A8%AF%D8%D7%A8%D2%B8%D9%B8%%D-C8AE%DB%8%D1%B8%D8%A8%%D-AF8%D9%88%D1%B8%D9%88%/%D572031https://www.entekhab.ir/fa/news/
-7A8%D1%B8%D9%88%D4%B8%D7%A8%D9%B8%%D-1B8%D5%B8%D9%B8%%D-1B8%AF%D8%%D-3A8%%A-9%87A9%85%A9%88%A5%A8%A9%A8%A9%85%%A-AA8%A1%A8%A6%A8%AA%A8%%A-9%85A1%A8%AA%A8%D%

-7A8%A1%A8%%A-9%85A1%A8%AA%A8%%A-AA8%A%A8%AA%AA%AA%-AA8%A%A8AA%9%A8%A9%88%A9%86%A9%85%A9%85%%A-AA8%A9%88%AA%A8%A9%88%A%-7A8%A8%A8%D%

-AF8%D1%B8%D7%A8%D%9%88D%-1B8%D%AF8%D%C8%DB%AD8%D%-1B8%D%AF8%D%C8%DB%AD8%D%-1B8%D7%A8%D9%B8%D4%B8%D%-7A8%D8%A8%D%-9%88D%-AF8%D9%86%D%AA8%D3%B8%D9%A%DA4%B8%D%

AA8%A9%86%AA%A8%A4%A8%D% 
 پذیرد نمی خارجی  زائر کرده اعالم  عراق : کشور  وزارت/   امسال اربعین  راهپیمایی  مراسم از اخبار آخرین 

 .... 
-9%85D3%B8%D7%A8%D1%B8%D9%85%%D-2B8%D7%A8%%D-1B8%D7%A8%D8%A8%AE%D8%D7%A8%%D-9%86C%D8DB%1%B8%AE%D8%D2%A8%/%D572081https://www.entekhab.ir/fa/news/

-AA8%D1%B8%D7%A8%D2%B8%D9%88%D%-9%84D7%A8%D3%B8%D9%85%D7%A8%D%-69%8D%C8%DB9%B8%D8%A8%D1%B8%D7%A8%D%-C8%DB%C8%DB7%A8%D9%85%D%C8%DB%BE9%D9%87%D7%A8%D1%B8%D%

-C8AC%DB%8%D1%B8%D7%A8%AE%D8%%D-1B8%D6%A8%D7%A8%D2%B8%%D-9%87AF%D8%D1%B8%D9%%DA%A-9%85D7%A8%D9%84%D9%B8%D7%A8%%D-9%82D7%A8%D1%B8%D9%B8%%D-1B8%D9%88%D4%B8%D9%A%AD%
AF8%D1%B8%D%C8%DB0%B8%D%BE%9D%C2%80%8E%C8%DB9%85%D9%86%D% 

 

  اگر /    تذهبون؟  فاین  کردید؛  ترویج  قرآن  نص  علیه  صریحی،  خالف:  «شیر   مضرات»  درباره  قرآن  شبکه  کارشناس  ادعای  به  جهانپور  واکنش

  دعوت  و  استخراج کارشناس  هم  لُپ  لُپ  از  ریخت/ اگر  نخواهد  هم به زمان  و زمین  کنید  باور  نیاورد،  طب کارشناس  و  کند لطف قرآن  شبکه

 ! نمیاد بیرون پیاپی غصه  و قصه و گاف همه این کنیم،
 ... 

-C8DB%7%A8%D9%B8%AF%D8%D7%A8%%D-9%87D8%A8%%D-1B8%D9%88%BE%D9%D9%86%D7%A8%D9%87%AC%D8%%D-4B8%D9%86%D9%DA%A7%A8%D9%88%/%D572083https://www.entekhab.ir/fa/news/
-9%87D1%B8%D7%A8%D8%A8%D1%B8%AF%D8%%D-9%86D2%A8%D1%B8%D9%82%%D-9%87D9%DA%A8%A8%D%4B8%%D-3B8%D7%A8%D9%86%D4%B8%D1%B8%D7%A8%D9%A%AD%

-5A8%A9%86%%A-9%87A%A8AA%9%84%A9%A8%%A-A8AA%AA%8%A%A8AA%1%A8%A5%A8%%A-9%81A7%A8%A9%84%AA%A8%%A-1A8%A%A8AA%4%A8%%A-AA8%A7%A8%A1%A8%A6%A8%A9%85%D%

-1B8%D%AF%DA7%A8%D%-9%86D9%88%D8%A8%D9%87%D0%B8%D%AA8%D%-9%86D%C8%DB7%A8%D9%81%D%-AF8%D%C8%DB%AF8%D1%B8%D9%A%DA%-AC8%D%C8%DB9%88%D1%B8%D%AA8%D%-9%86D2%A8%D1%B8%D9%82%D%

-8A8%D7%B8%D%-3B8%D7%A8%D9%86%D%4B8%D1%B8%D7%A8%D9%A%DA%-9%88D%-AF8%D9%86%D9%A%DA%-9%81D7%B8%D9%84%D%-9%86D2%A8%D1%B8%D9%82%D%-9%87D9%A%DA8%A8%D4%B8%D%

-9%87A8%A8%%A-9%86A7%A8%A9%85%A2%A8%%A-9%88%A-9%86A%A8AA%9%85%A2%A8%%A-AA8%A%A8AA%9%86%A9%%AA%A-1A8%A9%88%A7%A8%A8%A8%%A-AA8%A1%A8%A9%88%A7%A8%A%A8AA%9%86%D%

AA8%D%EA8%D%C8%DB1%B8%D%-AF8%D9%87%D7%A8%D9%88%D%AE8%D9%86%D%-9%85D9%87%D% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-64/3687332-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-64/3687332-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-64/3687332-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/358958-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF?utm_medium=IM&utm_source=Telegram
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/358958-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF?utm_medium=IM&utm_source=Telegram
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/358958-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF?utm_medium=IM&utm_source=Telegram
https://www.entekhab.ir/fa/news/572031/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.entekhab.ir/fa/news/572031/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.entekhab.ir/fa/news/572031/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.entekhab.ir/fa/news/572031/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.entekhab.ir/fa/news/572031/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.entekhab.ir/fa/news/572081/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%AF
https://www.entekhab.ir/fa/news/572081/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%AF
https://www.entekhab.ir/fa/news/572081/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%AF
https://www.entekhab.ir/fa/news/572081/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%AF
https://www.entekhab.ir/fa/news/572083/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B5-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%84%D8%B7%D9%81-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%B7%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA
https://www.entekhab.ir/fa/news/572083/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B5-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%84%D8%B7%D9%81-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%B7%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA
https://www.entekhab.ir/fa/news/572083/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B5-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%84%D8%B7%D9%81-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%B7%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA
https://www.entekhab.ir/fa/news/572083/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B5-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%84%D8%B7%D9%81-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%B7%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA
https://www.entekhab.ir/fa/news/572083/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B5-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%84%D8%B7%D9%81-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%B7%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA
https://www.entekhab.ir/fa/news/572083/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B5-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%84%D8%B7%D9%81-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%B7%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA
https://www.entekhab.ir/fa/news/572083/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B5-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%84%D8%B7%D9%81-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%B7%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA


 

1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1شماره 

 یازده شهریور ماه

 هزار و سیصد و نود و نه
1 


