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آغاز  یتومان 400هزار و  24صبح روز شنبه، دالر معامالت خود را در محدوده /دیسکه در کانال جد یشرویرشد شبانه در بازار ارز/ پ

 24از محدوده  یشاخص ارز دندیکه د یزمان رانیگن، نوساناز فعاال یهم شد. به گفته برخ شتریدر بازار ب یحت دهایخر زانیکرد و م

موضوع موجب شد  نیبه خود گرفتند. ا دیخر تیوارد بازار شدند و موقع یشتریب نانینرفته است، با اطم ترنییپا یتومان 200هزار و 

 یدالر رو متیبعدازظهر، ق 4ساعت حدود  یتومان برود؛ در معامالت نقد 600هزار و  24 یبه باال ییدالر در معامالت فردا متیق

 یگرفت که خبرها یصورت یطیدر شرا ین رشدیشنبه بود. چناز روز پنج شتریتومان ب 300تومان قرار گرفت که  500زار و ه 24عدد 

د که خبر دا وز«ی»اقتصادن تیعنوان مثال، سا. بهشدیم دهیشن یرساناطالع یبازارساز در فضا نیدر مورد عرضه سنگ زین یادیز

 یتومان از سو 5690نرخ  نیانگیدرهم با م ونیلیم 220و بازار آزاد کرد و  مایرز از کانال بازار نا قیهم اقدام به تزر روزیزارساز دبا

ورود به بازار را هم باالتر ببرد. سکه تمام  یسکه برا دارانیهفته توانست جسارت خر یدالر در ابتدا متیق شیشد/افزا قیبازارساز تزر

 ب،یترت نی. به ادیهزار تومان رس 400و  ونیلیم 11 یو به بها افتی شیهزار تومان افزا 200در واکنش به رشد دالر،  روزید یر آزادبها

 یارکورد تازه تواندیسکه هم مکه دالر به رشد خود ادامه دهد،  یو در صورت دیخود رس یخیسقف تار یهزار تومان 150سکه به فاصله 

کرد.  دایپ شیها هم افزافروش زانیسطوح قرار گرفت، م نیسکه در ا متیهر زمان ق نیشیحال، در دفعات پ نی. با ارا به ثبت برساند

ورود  یعبور کند، انتظارات برا یهزار تومان 500و  ونیلیم 11که با قدرت از سطح  یسکه در صورت ،یگران فنمعامله یبه گفته برخ

 4 ............................................................................................... خواهد شد شتریب یتومان ونیلیم 12فلز گرانبها به کانال  نیا

 یاز سو مایدرهم در سامانه ن نیسنگ یهاعرضه نیعرضه کرد/ ا 5، 690نرخ  نیانگیم با مایدرهم در بازار ن ونیلیم220 یبانک مرکز

 4 ....... آوردن نرخ ارز نییپا  -2/  انیمتقاض یارز یازهایپوشش ن -1 :شودیانجام م ریاخ یروزها یبازارساز با دو هدف عمده ط
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 4 ........................................................................................................................................... بورس ها ریبازار سهام وسا

ت شاخص کل هم وزن بورس و شاخص کل فرابورس پشت سر ص کل بورس و افرا با رشد شاخ دیروز هفته جد نیاول هیبازار سرما

خورد./ در  یتعادل در بورس به چشم م جادیا یبودند اما نشانه ها یبازار منف ینمادها شتریهمچنان ب یگذاشت. اگرچه از نظر تعداد

رشد کردند  یو حقوق یقیمختلف حق گرانیباز تیها با حما یمیها و پتروش یمعدن یبرخ ،یو فلز یکبزرگ بان ینمادها روزیمعامالت د

 ریتاث نیشتریدو غول خودروساز کشور، شستا، مپنا، مخابرات و همراه اول ب گرید یرا بر رشد شاخص گذاشتندو در سو ریتاث نیشتریو ب

ز معامالت نکات بار خودرو از رانیها از دو غول خودروساز، مخصوصا ا یحقوق نیسنگ تیرا بر شاخص کل بورس گذاشتند/ حما یمنف

بازار است و  یتیواحد سطح حما ونیلیم 1.6اند که کانال  دهیباور رس نیبازار به ا یو حقوق یقیرسد فعاالن حق یبود.به نظر م روزید

سطح متعادل شود. البته همچنان بازار  نیتواند در ا یبازار م تیشده اند، کل یده که حباب انیو ز فیضع ینمادها یفارغ از برخ

 یسهم ها گریتوان انتظار متعادل شدن د یو شاخص ساز، م نندهیپرب یاز سهم ها تیاست اما در صورت تداوم حما یجانیو ه یدوقطب

شدن  یدر دو هفته گذشته اکنون موجب تعادل و صعود یو بانک یفلز یها از سهم ها یحقوق تیاست حما یبازار را هم داشت.گفتن

که  یخودرو بود. به نحو رانیها مربوط به دو سهم شستا و ا یخالص حقوق دیخر نیشتریب روزیامالت دسهم ها شده است. اما در مع نیا

رسد چرخش پول  یدو نماد مهم اختصاص داشت. به نظر م نیها به ا یخالص حقوق دیخر اردیلیم 900تومان از حدود  اردیلیم 700

 یحقوق دیها و خر تیاده شده است. اگرچه فارغ از حماوعده د است که یهوشمند تیاز حما یمختلف، وجه عیصنا نیها ب یحقوق

 یها در بخش متیق ر،یاه اخسهام در دو م متیدر کنار افت قابل توجه ق یجهان یها متیها، با توجه به رشد قابل توجه نرخ ارز و رشد ق

واردشده به  بیکند. اگرچه با شوک عج یم تیقوتقاضا را ت یعیبه طور طب زیشود و ساز و کار بازار ن یم یاز بازار سهام ارزنده تلق

 4 ... دارد. ازیزمان ن یو عمل بر اساس ارزندگ لیغالب است و بازگشت بورس به مدار تحل جانیبازار در چند هفته گذشته، همچنان ه

 تیجلسات در اولو نیسهامداران در ااز  تیحما /ابدییم میها تعمهام همه شرکته س« بتیبورس تهران: »حما رعاملیمد ییصحرا

مورد  یآت یروزها یهم قرار است ط یگرید یهاها و شرکتو نماد دیآ به عمل تیاز چند نماد خاص صرفا حما ستیاست و قرار ن

شاخص  یطراح /دهدیرا ادامه م یتیحما یهاجلسه یوقارشد حق رانیبا مد ازیشرکت بورس هر روز و تا زمان ن /رندیقرار گ تیحما

شودیم رییشاخص دستخوش تغ طیشرا شتریب یهاتیآن دارند اما با حما یرو یشتریب ریاز نمادها تاث یبوده که برخ یابورس به گونه

 ................................................................................................................................................................................ 5 

محاسبه  یمبنا رییفرابورس : تغ رعاملیمد یشد/ هامون تیتقو فارسجیستاره خل شگاهیال عرضه پاالها احتمسرانجام پس از مدت

 تواندیخبر م نیا /فتدیب انیبه جر گریبار د یشیاالغول صنعت پ نیسبب شده تا عرضه ا یالیبه ر یاز ارز شگاهیپاال نیا یهایبده

 ادیسهامدار شرکت  میو مستق میرمستقیطور غ« داشته باشد که بهکوی»تاپشستا« و همچون » یینمادها یقابل توجه بر عرضه و تقاضا یاثر

 5 ................................................................................................................................................................. شده هستند

 ده است،طال و سکه باعث ش متیدالر و به تبع آن ق متیکه گذشت/ رشد ق یاطال در هفته یهااقتصاد: سرنوشت صندوق یایگزارش دن

قابل معامله در  یهابر طال که جزو صندوق یمبتن یهاشود/ صندوق یابی، مثبت ارزکه گذشت یادر هفته ETF یهاصندوق یبازده

 یگذارهیسرما یامن برا یهااز صندوق یکیبر طال است  یمبتن پشتوانه آن طال و اوراق نکهیا لیدلبه شود،یمحسوب م هیبازار سرما

 5 ........ است سکیدارند که مناسب افراد کم ر یاندک یدارند؛ بازده ینییپا سکیر نکهیا لیدلها بهصندوق نیاما ا /دشویمحسوب م

که در  یزشیا موج رمان بهمز /یدر بازار منف هیاول یهامتفاوت صاحب نظران درباره تداوم عرضه کردیاقتصاد: دو رو یایگزاش دن

و در نقطه مقابل  ندیگویسخن م هیعرضه اول شیافزا از ضرورت ینظران اقتصادصاحب یکشور به راه افتاده است، برخ هیبازار سرما

کرده است،  دایکشور اختصاص پ یبه جامعه سهامدار ریچند وقت اخ یط را که یزیناچ یهابا حجم هیکارشناسان، عرضه اول گرید

 6 ............................................................................................................................................... کنندینم یابیسب ارزمنا

 یکه باق کمی یشیکه وزارت نفت مخالفت خود با عرضه پاال یزمان دی: وزارت نفت مقصر شاخص قرمز بورس است؟/ شاوزیاقتصادن

نزول شاخص را آغاز کرده است؛  نوواریحرکت دومکرد که  ینم است را اعالم کرد، هرگز گمان شگاهیمانده سهام دولت در چهار پاال

که  یکوچک و بزرگ ماتیکوچک و بزرگ بود و تصم یو به تبع آن انواع سهم ها یشیپاال یسهم ها زشیکه در ابتدا باعث ر یاتفاق
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به آن اشاره و از عدم  زین هیسرمابازار  لگریتحل کیکه  یاثرگذار نبود/ موضع بایبازگرداندن تعادل به بازار گرفته شد، تقر یبرا

 6 .................................................................................................................. در دولت انتقاد کرد یریگ میدر تصم یهماهنگ

ند در بورس رو هامتیها، قماهه شرکتار گزارش عملکرد ششو انتش ورماهیشهر انیبا پا رودی:  انتظار مهیکارشناس بازار سرما یصفار

ها، در مرداد و شرکت انهیسود سال عیمجامع و توز یپس از اتمام دوره برگزار یخیبه صورت تار /رندیبگ شیرا در پ یتریمنطق

بوده و  یعیطب یدر بورس، امر هامتیق یفعل تیوضع رونیاز ا کند؛یم دایپ ینزول ندیفرآ ه،یدر بازار سرما هامتیروند ق ورماهیشهر

 6 ..................................................................................................................................... است هیر سرمامنطبق با ذات بازا

 7 ...................................................................................................................................................... اقتصاد پول و بانک

تعداد  -1کرد/را منتشر  99 رماهیتحوالت چک، مربوط به ت نیآخر یبه تبادل چک در اقتصاد بازگشت/ بانک مرکز دیسف تیوضع

تعداد  شیافزا /دیفقره رس ونیلیم 9از  شیماه به ب ریفقره بود، در ت ونیلیم ۸ ریدوم و سوم سال ز یهاکه در ماه یامبادله یهاچک

چه از  یبرگشت یهانسبت چک -2را آغاز کرده است/  یعاد تیوضع یسطح مبادالت در اقتصاد، حرکت به سو دهدیمبادله نشان م

برسد/  زانیم نیدار به کمترمعامالت مدت سکیشد تا ر یکرونا تک رقم وعیبار پس از ش نیاول یبرا چه از نظر تعداد، نظر مبلغ و

کرده بود/ کرونا  دایدرصد نزول پ 5/9به  یکه نسبت مبلغ ییدر سال گذشته تا بهمن ماه برقرار بوده، تا جا یچک برگشت یروند کاهش

تابستان، با ثبت نسبت چک ماه  نیاما در اول /دیدرصد رس 20به  نیدر فرورد یبت چک برگشترا قطع کرد و نس ینوار کاهش نیا

استان تنها  نیاست/ در ا النیاستان در پاس کردن چک، گ نیامن بازگشت/بهتر هیابزار پرداخت به حاش نیا ،یدرصد 5/9 یبرگشت

 ریتصو راحمدیو بو هیلویرا استان کهگ تیوضع نیسو، بدترمبادله شده، با برگشت مواجه شده است/ از آن یهادرصد از چک 6/ ۸

 سهیمقا /ریسال اخ 3در  یبرابر شدن چک عاد4گزارش تعادل:  ها برگشت خورده است/درصد چک 16/ 9استان  نیدر ا کند؛یم

 1396 -99 ریال اخدر سه س هایبرگشت تیو وضع هایو رمزدار از وصول یوصول شده و سهم چک عاد یهاچک ،ینگیآمار رشد نقد

اقتصاد  کیو رکود و کوچک شدن ک میتحر لی، به دل99 رماهیتا ت 96 بهشتیدر فاصله ارد ینگینقد یدرصد 111که با رشد  دهدینشان م

درصد رشد کرده که کمتر از  ۸۸وصول شده  یهاتاکنون، مبلغ چک 97از تابستان  یعنی ریفصل اخ ۸اقتصاد در  یو رشد منف رانیا

 7 .............................................................................................................................................. بوده است ینگیرشد نقد

که نرخ بهره  دهدیدر هفته چهاردهم نشان م یحراج اوراق دولت نیآخردولت در حراج اوراق/  یاقتصاد: دست باال یایگزارش دن

دوازدهم و  یهااوراق در هفته نیکه نرخ بهره موثر ا ستا یدر حال نیرده است. اک دایدرصد کاهش پ 20 ریموثر اوراق مذکور به ز

ارد تومان اوراق به فروش یلیهزار م 61/ 3مرحله حراج اوراق  14 انیدرصد بوده است. در مجموع در جر20درصد و  20/ ۸ زدهمیس

اوراق  ستیحاضر ن جهیدر نت دارد و اریدر اخت یشده و منابع کاف کیبودجه خود نزد یدولت به هدف جبران کسر کسویاز /است دهیرس

تقاضا در  شیسبب افزا یاوراق دولت ینگهدار یبرا یبانک مرکز یها از سوالزام بانک گرید یعرضه کند، از سو یخود را با هر نرخ

 ر،یاخ یهااست که دولت در هفته نیتوجه کرد ا به آن دیکه با یاکرده است. نکته یریاوراق جلوگ نیسود ا شیبازار شده و از افزا نیا

انتشار اوراق در دستور کار قرار  یرا برا یاروند حساب شده رسدیبه نظر م ثیح نیرا کسب کرده و از ا یاتیمال یاز درآمدها یبرخ

 زانیها را مجاب کرده تا به مبانک ،یبانک مرکز نکهیا گریوجود ندارد. نکته د یحراج اوراق با هر نرخ یفشار برا جهیداده است در نت

عرضه اوراق با هر  جهیو در نت شودیوارد م زیتقاضا ن نیا یآت یهادر هفته جهیکنند و در نت هیخود اوراق ته یاز مانده بده درصدسه 

 ریاول س یهابهره موثر در هفته نرخ دهدینشان م هاینرخ بهره موثر اوراق؛ بررس ینزول ریس/.ستین ریپذدولت امکان یبرا ینرخ

بهره  یوزن نیانگینرخ م دهدیشده است. محاسبات نشان م یروند معکوس و کاهش نیاست که ا یلدو هفته متوا داشته اما در یصعود

 شیافزا درصد 17نرخ تا  نیدست آمده است. اما در هفته پنجم ادرصد به 15/ 6اول تا چهارم حدود  یهادر هفته یموثر اوراق دولت

است. در هفته دوازدهم  دهیدرصد رس 19هفتم و نهم به  یهادرصد و در هفته 17/ ۸ کرده است. بعد از آن در هفته ششم حدود دایپ

درصد ثبت شده است. اما بعد از هفته دوازدهم، نرخ اوراق  20/ ۸نرخ  نیاست. ا دهیمقدار خود رس نیاوراق به باالتر نینرخ موثر ا

 دایدرصد کاهش پ 19/ 4درصد و در هفته چهاردهم به  20 نرخ مجددا نیا زدهمیبوده است. در هفته س یکاهش یدر دو هفته متوال

از کارشناسان  یمواجه بود برخ شیبا افزا یمرداد که نرخ اوراق دولت یهاانهیکاهش نرخ بهره موثر؛ در م یبرا لیدو دل/.کرده است

. اما به کردندیعنوان م یضد تورماقدام  کیجذاب کردن بازار پول و  یبرا یاز اقدامات کنترل شده بانک مرکز یکیرا  شیافزا نیا

بودجه خود را تا  یدولت کسر نکهیبا توجه به ا گرید یداده است. از سو شیگرا رییتغ یها بانک مرکزدر ادامه حراج رسدینظر م
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اوراق  نینرخ سود ا شیافزا یبه تقاضا جهیبه فروش برساند در نت یندارد اوراق خود را با هر نرخ لیجبران کرده است، تما یحد

 لیدلدر کشور به یپول هیپا شیاز افزا یاعالم کرده است که بخش یاهیدر اطالع زین یعالوه، بانک مرکز. بهدهدیچراغ سبز نشان نم

اشاره کرد  دیدارد. با اریدر اخت یکاف یدولت منابع نقد رسدیبه نظر م نیبوده است. بنابرا یحساب دولت نزد بانک مرکز شیافزا

نبوده  ریتاثیدولت در بازار ب یدر دست باال زیموضوع ن نیو ا افتهی شینسبت به قبل افزا زین اتیمال مهیدر ن یاتیمالول حص زانیکه م

 یهادرصد از مانده کل سپرده 3کشور را ملزم کرده تا ظرف مدت سه ماه حداقل معادل  یهابانک ،یبانک مرکز گرید یاست. از سو

کنند.  ینگهدار -شودیکل کشور منتشر م یدارکه توسط خزانه- هیقابل معامله در بازار سرما یالماس یصورت اوراق مالخود را به

دو مساله نشان  نیا ندیبرآ نیداده است. بنابرا شیرا افزا یاوراق دولت دیخر یها برابانک یاقدام تقاضا نیبا ا یزبانک مرک نیبنابرا

کنند که به نظر  یریآن جلوگ شیدارند و از افزارا ثابت نگه سکیخ اوراق بدون رو دولت در نظر دارند نر یکه بانک مرکز دهدیم

که  دهدیها نشان متوسط بانک یاوراق دولت دیبه روند خر یاند. نگاهاقدام موفق بوده نیدر ا هماوریدر دو هفته نخست شهر رسدیم

 یتومان اوراق دولت اردیلیهزار م 5 نوان مثال در هفته اول حراجعاوراق کاسته شده است. به دیخر یها برابانک یبه مرور از تقاضا

. اما از هفته هشتم به بعد، به رغم افتی شیتومان افزا اردیلیهزار م 6/ 3تقاضا در هفته پنجم به  نیو ا دیها به فروش رستوسط بانک

تومان از اوراق  اردیلیم 550در هفته دوازدهم، ه ک یکرد به طو دایکاهش پ یبانک نیاوراق، تقاضا در بازار ب نینرخ سود ا شیافزا

 یاوراق دولت چیاوراق تقاضا کرده بودند موافقت نکرد و ه یها براکه بانک یوزارت اقتصاد با نرخ زدهمیشد. در هفته سها بانک بینص

 دیخر یبرا یم بانک مرکزماال الزااست. احت دهیتومان رس اردیلیم 190مقدار به  نی. در هفته چهاردهم ادیهفته به فروش نرس نیدر ا

 ۸ ........................................................................................... تقاضا کمک خواهد کرد شیافزا ها بهتوسط بانک یاوراق دولت

 12 ................................................................................................................................................. یعموم هیبودجه و مال

به  دیبا تیمختلف حاکم یپارسا : اجزا /یعدم ارائه اطالعات مال لیدلبه یدولت یهااهدستگ یاز برخ یاتیالسازمان امور م تیشکا

است/ دولت اجازه دارد  یاداره کشور ضرور یموضوع در جهان امروز برا نیداشته باشند و ا یاجزا دسترس ریها و اطالعات ساداده

استفاده از  یبرا زین یاتیراستا سازمان امور مال نیمختلف بدهد/ در هم یهادستگاها و اطالعات را به اجز نیکه امکان استفاده از ا

 یریگیشده و درحال پ یاند اقامه دعوکرده یاطالعات خوددار نیکه از دادن ا ییآنها هیها اقدام کرده و علدستگاه یاطالعات برخ

تا  میابا سازمان برنامه و بودجه و خزانه کل کشور صحبت کرده اندکه اطالعات نداده زیها ناز دستگاه یگریاست/ درخصوص تعداد د

 12 ............................................................ خواهد شد لیاطالعات تکم افتیدر نیمنابع آنها را انجام ندهند و به مرور ا صیتخص

خبر داد / اصالح قانون  یبه زود یخال یهابر خانه اتیمال ابالغ شدن و ییمجلس از نها یاقتصاد ونیسیکم سییر یمیپورابراه

 اتیحدود سه هفته گذشته کل شده است/ یرد کار کارشناسو وا بیتصو ونیسیدر کم یاتیمال یهاهیپا جادیا کردیبا رو میمستق یاتهایمال

آن انجام و  اتییجز یهر چه زودتر بررس میارودیشد و ام بیتصو یبانک مرکز رانیاقتصاد و مد ریبا حضور وز ونیسیطرح در کم نیا

 هیارا میمستق یهااتیقانون مالاز  یدر خصوص اصالح موارد حهیال زیخصوص، دولت ن نیبرسد/ عالوه بر طرح مجلس در ا بیبه تصو

 13 ......................................................................... ادغام شود گریکدیدولت با  حهیو ال ونیسیکرده است که قرار شد، طرح کم

 13 ............................................................................................................................................................... اقتصاد نفت

 16و  اردیلیم 29معادل  9۸در سال  یگاز عاناتیو م عاتیما ،یعیگاز طب ،ینفت یهااز صادرات نفت، فرآورده یناش یدرآمدها زانیم

و  ینفت یهاو پخش فرآورده شیپاال یمل ران،یگاز ا یمل ران،ینفت ا یمل یهاسط شرکتات توصادر نیاست/ ا دالر بوده ونیلیم

دالر  ونیلیم 735و  اردیلیم 60 زانیمبه 97بخش در سال  نیصادرات در ا زانیانجام شده است/ م نیریو سا یمیپتروش یهاشرکت

 افتهیدرصد کاهش  52.2بالغ بر  97نسبت به سال  9۸در سال  ینفت یهافرآوردهصادرات نفت، گاز و  زانیم نیبوده است/  بنابرا

 یمیپتروش یهاصادرات شرکت نکهیدرج نشده و با توجه به ا کیها به تفکصادرات نفت، گاز و فرآورده زانیآمارها م نیاست/البت در ا

و گاز چقدر  ینفت یاهنفت، فرآورده مد دولت از فروشمشخص کرد درآ قیبه طور دق توانیآمارها اضافه شده است، نم نیهم به ا

 13 ................................................................................................................................................................. بوده است

سرخ  یایدر ساحل در نبعی ییایمینفت خام به مواد ش لیتبد یدالر اردیلیم 20 ساتیشرکت نفت جهان از طرح ساخت تاس نیبزرگتر

سمپرا  عیگاز ما انهیدرصد از پا 25 دیبر خر یمبنپارسال خود  میتصم یدر حال بررس نیمچنشرکت ه نیا /کندیم یپوشعربستان چشم
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 یدالر اردیلیم 75پرداخت سود ساالنه  یبر تعهد خود برا کندیاست/ آرامکو تالش م یدالر اردیلیچند م نهیدر تگزاس با هز یانرژ

 روسیو وعیش یدر پ یانرژ یشل با کاهش تقاضا یهلند-یسیت انگلو شرک یپیمانند ب یبانیرق /.باشد بندیپا ندهیدر چند سال آ

 45از دو برابر شده و به حدود  شیتاکنون ب لینفت از ماه آور متیق/به سهامداران خود را کاهش دادند افتهیکرونا، سود اختصاص 

 روسیو وعیاز ش شیپ یبرداهر یکاال نیا متیدرصد کمتر ق 30از  شیکه که همچنان ب یدر حال ده،یهر بشکه رس یدالر برا

روست و بهبود کامل آن ممکن است : بازار با مازاد عرضه روبهاضیکپتال ر یموسسه الرحج قاتیتحق ریمد ،یریمازن السد/کروناست

 14 .............................................................................. است یمنطق یاهیسرما یهانهیکاهش هز.نجامدیبه طول ب 2022تا سال 

حلقه  69و  یفیتوص یحلقه اکتشاف10 ،یحلقه توسعه ا 30شده  لیتکم ی: از تعداد چاه هارانیا یحفار یشرکت مل رعاملیمد یموسو

و  رفتهینفت و گاز انجام پذ یدر چاه ها زیو جهت دار ن یافق یمتر حفار 313هزار و  19مدت  نیبوده است و در هم یلیتکم یریتعم

انجام  تیشرکت با موفق نیتوسط متخصصان ا یآزادگان جنوب دانیم یچاه جهت دار در سازند کژدم نیلو او نیتر قیعم

 یت متنوع فنچاه ها، خدما یحفار اتیشرکت موجب شده که بتواند همزمان با عمل یزاتیو تجه یاز توان تخصص یبرخوردار/رفتیپذ

 ۸42هزار و  3گفته بالغ بر  شیخدمات در مدت پ نیکند که مجموع ا هیارا یمتقاض یصنعت را به شرکت ها نیمرتبط با ا یو تخصص

کار و تالش مضاعف متخصصان مجرب و کار آزموده و کارکنان سختکوش و  جهیصنعت نفت در نت یازهایبه ن ییاست/پاسخگو اتیعمل

شرکت  نیاز افتخارات ا یاساس تزایساخت قطعات پرمصرف و تجه یساز یها و توان ساخت داخل در بوم تیکارآمد و استفاده از ظرف

و  یطراح رینظ یکاربرد زاتیو تجهو صدها قطعه  یخشک نیسنگ یدستگاه حفار کیتوان به ساخت  یشود که از جمله م یمحسوب م

بچ المنت،  نگی، پک الیپمپ س تالیجید ستمیو س نری،ال RTTS یابزار درون چاه ،یافق یانحراف یچاه ها ژهیساخت ابزار پالسر مثبت و

-A ستمیو ساخت سازه س ی، طراح ویتاپ درا ربکسیگ یروان کاو ستمیو س کیدرولیو ساخت پمپ ه ی، طراح یکار دیاس کسریم

frame و سامانه جامع یرینمودار گ تیریجامع مد ستمیس ی، طراح یدکل حفار HRMکیدرولیه یجک ها ستمیو ساخت س ی، طراح 

 تیونیو خارج کننده ذرات(، ساخت  یکننده جدار زی)تم یگاز یچاه ها یدیکل زیهو ساخت دو تج یمورب، طراح ییایدستگاه در

 یها تیاز ظرف یو استفاده حداکثر یبا بخش خصوص شیاز پ شیب یهمکار /.و ... اشاره کرد H2S قابله با گازهشدار دهنده م یها

و  یاجتماع یها تیمسئول یعام المنفعه و اجرا یشرکت به کارها نیشرکت است. اهتمام ا نیو کالن ا یاز اهداف توسعه ا یداخل

 یتحقق برنامه ها یکنترل مهار فوران چاه ها و ... است در راستا ،یمنیاز جمله در ابعاد ا یو تخصص یعموم یآموزش ها نیهمچن

و  انیدانش بن یها شرکت ،یبر تعامل با سازندگان و صنعتگران داخل یوزارت نفت مبن دیو تاک دیدر سال جهش تول یاقتصاد مقاومت

 میکشور در ترس یدر صنعت حفار یبزرگ دولت یوعه مادر تخصصمجم کیشرکت به عنوان  نیا ،یقاتیو تحق یپژوهش ،یمراکز علم

 یها تیبخش ها و استفاده متقابل از ظرف نیمدت و بلند مدت خود توسعه دو جانبه و چند جانبه با ا انیکوتاه مدت، م یبرنامه ها

روز تالش خود را  یها یدانش محور و برخوردار از فناور یشرکت به عنوان مجموعه ا نیکند. ا یو به جد دنبال م فیررا تع گریکدی

 نهیدرآمدها و هز انیتوازن م یبرقرار ،یاد صرفه اقتصادحیا ،یفیکار ک هیارا ،یداخل یها یاز توانمند یبر محور استفاده حداکثر

خود را  یگفته سرفصل برنامه ها شیمعطوف و در مدت پ یاداقتص یو نگرش بنگاهدار یاط کارها با توجه به خودگردان بودن، انضب

 14 ................................................. اهداف شرکت اختصاص داده است شبردیدر پ ینکات مهم و اساس نیبه ا شیاز پ شیبه توجه ب

نامطلوب صنعت  تیکه با توجه به وضع یبازار کنند؛یم نهیهز ینفت یهاواردات فرآورده یر براالد اردیلیم 2/ 5ساالنه  هایعراق

مواجه  ینفت یهااکنون کشورمان با مازاد فرآوردههمباشد/ رانیا یاسالم یجمهور یبرا یهدف بزرگ تواندیکشور م نیا یشیپاال

 هامیدورزدن تحر یبرا متیگرانق یهاراهکار ازمندیآنکه ن لیبه دل یامنطقه یهابازار شود؛یاز آن صادر م یاست که بخش اعظم

اکنون عراق که هم ژهیوبه ردیقرار گ یشتریمورد توجه ب دیاست، با ییایتر از صادرات درارزان اریبس یکینبوده و خدمات لجست

درجه 45 یباال یها با دماتابستان و در اکثر روز یماکشور با گر نیا یهاشهر ریاست. بغداد و سا زین رانیگاز و برق ا یمشتر نیتریاصل

توسعه صنعت  یکشور برا نین ارهبرا ط،یشرا نیرو هستند. هرچند قطع برق خشم مردم را به دنبال داشته است. اما در اروبه گرادیسانت

است. مردم معتقدند  زیبرانگ هاماب یمردم تا حدود یبرا یکنون طیاقدامات در شرا نیهستند. ا یزیردر حال برنامه یدستنییپا

هاب بصره  یکیو نزد بهیاست، در شع تیکامل در حال فعال تیعراق که با ظرف شگاهیامروز کشورشان است/تنها پاال ازین ییگراواقع

با  دیبا هبیشع ،یعاد طی. در شراکندیم نیعراق را تأم یهزار بشکه در روز، سوخت مناطق جنوب210 تیمجتمع با ظرف نیقرار دارد. ا

 یجنگ ریوابسته به نفت و درگ یاست که عراق کشور نیا تیکند، اما واقع شیهزار بشکه نفت را پاال2۸0روزانه  یشیچهار واحد پاال

 15 ............................................................................................. کروناست. روسیو یریو همه گ انهیقلب خاورم در یشیفرسا
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 15 ............................................................................................................................................................... رویاقتصاد ن

مصوبه را  نیدولت واکنش نشان داد و محاسبات ا گانینسبت به مصوبه برق را یاقتصاد مقاومت شکدهیاند /یبرق مجان یبرنده نامرئ

مصوبه خواهند  نینفر مشمول ا ونیلیمتنها هفت  اعالم کرد جمهورسیبه معاون اول رئ یادر نامه شکدهیاند نیدانست/ ا یرکارشناسیغ

صاحبان  نیمصرف، امشترکان کم یبه جا هایابیدارد/ براساس ارز یتفاوت قابل توجه جمهورسیرئ ینفر اعالم ونیلیم 30شد که با 

 خچال،ی کیبا  یوار عادانخ کی/شوندیدولت منتفع م دیهستند که از مصوبه جد ردائمیغ یهاو سکونتگاه الهایوباغ ،یخال یهاخانه

چالش در  نیتریده، مصرف دارد/اصلاعالم ش یمصرف یساعت الگو لوواتیک ۸0از  شیمصرف در ماه بالمپ کم 3و  ونیزیتلو کی

حال ثابت در  نیمنطق مشخص و در ع یدارا ا،یسازوکار پو کی( نبود یانرژ یهاتعرفه حامل یطور کلبرق )و به یگذارتعرفه

مطابق با آن است. نرخ برق مشترکان پرمصرف  هیپا شیها« و افزا»اصالح ساختار تعرفه نه،یزم نیدر ا یدیاست/اقدام کل یگذارتعرفه

 یهابرق در پله متیشدن ق یمند خواهند شد، بلکه با واقعبهره گانیاز برق را یطور قطعمصرف بهکم یتنها خانوارهااقدام، نه نیبا ا

 15 ........................................................ افتیخواهد  شیمحل افزا نیو درآمد دولت از ا افتهیاهش ان کپنه ارانهیمصرف،  یباال

خانوار از  کیکه  یطیگرم سال، در شرا ریغ یهااست/ در ماه ریامکان پذ دیمصرف در برق ام یالگو ری: مصرف زیمشهد یرجب

ساعت برق مصرف  لوواتیک 15تا  13 زین ونیزیتلو نیاستفاده کند، همچنساعت در ماه  لوواتیک 35ا ت 30با متوسط مصرف  یخچالی

 لوواتیک ۸0که کمتر از  افتیدر توانیم یمصارف برق ریتوجه به سا نیو همچن ابدیاختصاص  ییبه روشنا زیساعت ن لوواتیک 13کند و 

 16 .................................................. دهدیخبر م دیامها با طرح برق برآورد قیآمار از تطب نیدارد که ا ازیساعت در ماه به برق ن

اقتصاد کالن و صنعت خودرو  یبرا یدیتهد ،یبرق ی: غفلت از خودروهایگلدوست مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد حوزه انرژ یعل

( ای)کارمان یاز خودروسازان خصوص یکی»مپنا«،  یبا همکار یخودرو برق دیتول یبرا پایاو س خودرورانیا یهاعالوه بر برنامه/انریا

را همزمان با ورود آن به بازار آلمان استارت زده و  یخودرو برق کی)سودا( مونتاژ  ینیخودروسازان مطرح چ یکی یبا همکار زین

 16 ........................................................................................... هست زیاستفاده از آن در کشور ن یهارساختیتوسعه ز یدر پ

 یبیترک کلیس روگاهین یواحد گاز نیاز دوم یماه امسال و با بهره بردار وری: شهریبرق حرارت یزیرمعاون برنامه یمیعظ درضایحم

برق  دیواحد تول 57۸ن بور کرد/تاکنوهزار مگاوات ع6۸از مرز  رانیا یبرق حرارت یها روگاهین ینام تیداالهو )کرمانشاه( ظرف

 یها روگاهین تیبه ظرف دیو ام ریدولت تدب تیهزار مگاوات در زمان فعال13ت و حدود کشور احداث شده اس روگاهین 127در  یحرارت

 عیو صنا یبخش خصوص تیتحت مالک یحرارت یداالهو تعداد واحدها روگاهیافتتاح پروژه ن/کشور افزوده شده است یبرق حرارت

 67.7 هزار مگاوات گذشت/ 46از مرز  یبخش خصوص تیتحت مالک یحرارت یهاروگاهین تیواحد رساندو ظرف 37۸بزرگ را به 

هزار و  12حدود  دیو ام ریدولت تدب تیدر مدت زمان فعال است و یبخش خصوص اریدر اخت یبرق حرارت دیتول تیدرصد از کل ظرف

 600هزار و  کیز ا شیتابستان امسال ب کیبه پ یدر دوران منته/کشور افزوده شده است یرتحرا یهاروگاهین تیمگاوات به ظرف 954

 تیمگاوات به ظرف 310تاکنون  زین ندهیتابستان سال آ کیبرنامه پ در چارچوب وارد مدار شده است و یروگاهین دیجد تیمگاوات ظرف

 17 .......................................................................................................................... افزوده شده است یحرارت یهاروگاهین

 ریتوان رعاملیزاده مد یاستارتاپ و استخراج کنندگان رمز ارز / محمدحسن متول یفعال شدن شرکت ها یبرا یفرصت دیطرح برق ام

تواند باعث رونق  یم یخواهد کرد و حت جادیدر کشور ا ییتوسعه صرفه جو یرا برا یفرصت خوب دی: طرح برق امیونیزیدر برنامه تلو

شرکت  د،یجد یو مصوبه ها نیطرح در استخراج رمز ارز شود با توجه به قوان نیشده حاصل از ا ییبرق صرفه جو یریو بکارگ عیصنا

استخراج رمز ارز  یبرا ییبرق صرفه جو زانیاز م ،یمشترکان خانگ یدر کاهش برق مصرف یگذار هیتوانند با سرما یاستارتاپ م یها

 1۸ ........................................................................ خواهد شد زینوع ارز ن نیاستخراج ا یها نهیکه باعث کاهش هز دنریبهره بگ

( 9۸-99) یآبسال یبارش از ابتدا متریلیم 316از ثبت  رانیمنابع آب ا تیریشرکت مد رعاملیآب به سدها/ مد یهش ورودکا

شده ثبت یهایدرصد کاهش دارد/ مقدار بارندگ 7با مدت مشابه سال گذشته  سهیبارش در مقا زانیم نیا /تاکنون در کشور خبر داد

 انی)پا یجار یسال آب انیاحتمال وقوع بارش تا پا /دهدیرا نشان م شیدرصد افزا29بلندمدت، با متوسط  سهیدر کشور در مقا

کشور در  یبارندگ زانیم ،یجار یانجام شده در سال آب یهایمناسب بارندگ طیاست، با توجه به شرا متریلیم 3تا  2( 99ورماهیشهر

 1۸ ............................................................................................................................. گذشته، رتبه پنجم است یهاسال نیب
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 1۸ ..................................................................................................................................................... اقتصاد حمل و نقل

خواهد  یتهران کلنگ زن یالملل نیب شگاهیاز نما 1399 وریشهر 1۸روز سه شنبه  ستگاه،یا 35تر و لومیک 43هران به طول مترو ت 10خط 

( آغاز و 4مترو تهران از محدوده تهرانپارس )منطقه  10تهران و حومه )مترو(: خط  یشرکت راه آهن شهر رعاملیامام، مد یشد/عل

 دیمترو تهران جزو چهار خط جد 10./ خط شودی( ختم م22به وردآورد )منطقه  تیو درنها کندیمعبور  5و  2، 3 ،کیاز مناطق 

امسال مشاور  لیاوا تیشهر تهران است. مناقصه انتخاب مشاور در اواخر سال گذشته برگزار شد و درنها یلیطرح جامع حمل و نقل ر

است فاز اول  ییمترو تهران شامل پنج فاز اجرا 10ا آغاز کرد./خط د رخو تیشد و فعال نییشهر تهران تع یلیطرح جامع حمل و نقل ر

توسعه حمل و نقل محور  ای TODمترو تهران به روش  10دوده کوهسار است. خط تا مح یالملل نیب شگاهیساخت مترو از محدوده نما

و به  یبه منابع نقد ازین دیهر خط جدخت سا یاستفاده خواهد شد و برا یخطوط قبل لیتکم یبرا نیشیپ ی./منابع مالشودیساخته م

و ... است که  یبخش خصوص یگذار یرماهس ،یستگاهیمجتمع ا ن،یشامل امالک، زم یرنقدیمنابع غ نیاست. ا یرنقدیخصوص غ

زاد تونل در شهر تهران آ یحفار ای TBMمترو تهران درحال انجام است/درحال حاضر دو دستگاه  10ساخت خط  یموارد برا نیا نیتأم

مترو و  10ساخت خط  یبرا توانندیم ندهیآزاد خواهد شد. چهار دستگاه حفار تونل در سال آ 1400ر سال د گریداست و دو دستگاه 

 1۸ .................................................................................................................... رندیمورد استفاه قرار گ دیخطوط جد گرید

 1۸ ............................................................................................................................................... اقتصاد مسکن و احداث

مردادماه سال در  یساختمان یهاتیاست که فعال نیاز ا یحاک یآمار یهایبررس نیترتازه /وریانتظار بهبود ساخت و ساز در شهر

داد/ در  ریادامه مس 9۸در بهمن و خدمات  دیاعم از تول یساختمان یهاتیرشد در سطح فعال ینسبت به ماه قبل از آن با اندک یجار

است که در  یهمه در حال نیا  /ابدیبهبود  یطور محسوسبه یجار ورماهیدر شهر یساختمان یهاتیفعال رود،یحال، انتظار م نیا

 یعل هر متر مربع آپارتمان رشد مثبت را تجربه کردند/ متیو متوسط ق یرشد منف یحجم معامالت ماهانه ملک ،یال جارمردادماه س

و ساخت آن  نیزم متیبه شارژ شود که مالک متناسب ق لیحذف و تبد دیشهر تهران : عوارض ساخت و ساز با یشورا یاعطا، سخنگو

 1۸ ................................................ است یجهت سوداگر تختیبازار ساخت و ساز مسکن در پاپرداخت کند/ عمده  یرا به شهردار

 19 ........................................................................................................................................................... اقتصاد سالمت

 میکرونا و تحر روسیکه از و یهفت ماه سخت نیسخن من دردناک باشد اما ما در ا نی: ممکن است ارانیخطاب به مردم ا جمهورسییر

را بردارم،  هامیکه کرونا هست تحر یتا زمان دیبگو امدیها است، نحرف نیکه شرورتر از ا کایامر /امدیکس به کمک ما ن چیه م،یداشته ا

 کرد/ لیرا هم بر ما تحم دیجد یهامیهفت ماه تحر نیاما در ا کردیکار را م نیا دیشیاندیخودش م خیجو عقل داشت و به تار کیاگر 

مدارس شد،  یلیسال تحصد، آغاز شد، کنکور ششود؛ محرم  لیکشور تعط خواهندیم شودیکه م یضد انقالب هر موضوع یاعده

 دیمدارس با ندیگویجنجال راه انداختند که متخصصان م یخارج یهادر رسانه روزید /کنندیها شد آنها شروع مکارخانه ییبازگشا

همه موافق  ریخمدارس را باز کند نه  خواهدیآموزش و پرورش به زور م ریمدارس هستند اما وز ییباشد و مخالف بازگشا لیتعط

 19 ............... ستیو جان مردم جدا از هم ن ندازند،نانینان و جان مردم فاصله ب انیکرونا م طیبا استفاده از شرا خواهندیم هستند/

مهر ماه است تا  لیو اوا وریواکسن آنفلوانزا اواخر شهر قیزمان تزر نیمحرز: بهتر نوین آنفلوانز / دکتر مواکس قیزمان تزر نیبهتر

 19 .................................................................. بماند یبهار باق لیواکسن در بدن تا اوا یمنیشود و ا جادیدر بدن فرد ا تیمصون

آنها سه شرکت  انیکرونا در حال تالش هستند و از م کسنوا دیکشف و تول یبرا انیشرکت دانش بن 6نخبگان: یمل ادیبن سیرئ یستار

 ازیمورد ن یهاو دارو زاتیلوازم، تجه یکرونا در کشور تمام یماریب وعیماه ش نیاز دوم /اندافتهیدست  یارزشمند یهابه دستاورد

 یماسک و تمام ،یتالیجید اسکن، تب سنج یت یتست کرونا، دستگاه س یهاتیک ،یپزشک زاتیتجه شودیم دیدر داخل کشور تول

 19 ....................................... شودیم دیدر داخل کشور تول یبه کرونا همگ انیمبتال یروند درمان عیجهت تسر ازیمورد ن یهادارو

 یهاو آنفوالنزا درخصوص تفاوت یتنفس یهایماریاز ابتال به ب یریشگیپ یهادرباره روش یعفون یهایماریمتخصص ب ،یمسعود مردان

 ،یاز جمله سرماخوردگ یفوقان یدر دستگاه تنفس یوسریو یهاارائه داد./ بروز عفونت یحاتی»آنفلوانزا« و »کرونا« توض یاصل

عالئم کرونا در  ./میشو هایماریب نیاست و ممکن است دچار ا ریاجتناب ناپذ دیکه با شروع فصل جد دهدیآنفوالنزا و کرونا رخ م

که به دو نشانه  یکسان نیو بنابرا کنندیم ریرا درگ یها معمواًل قسمت فوقانو عفونت افتدیاتفاق م یدستگاه تنفس یقسمت فوقان
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ز روب یو به صورت ناگهان کدفعهیمبتال هستند./ آنفلوانزا  زیو آنفوالنزا ن یو عطسه مبتال هستند، احتمااًل به سرماخوردگ ینیب زشیآبر

ندارد و تب آن هم حداکثر  یهمراه با بدن درد، اما کرونا شروع ناگهان شودیمدرجه در فرد ظاهر  40و  39 یتب باال کدفعهیو  کندیم

درجه،  3۸اند و عالمت کرونا تب تماس داشته یبه نوع ییکرونا با افراد کرونا انیدرجه است و اغلب مبتال 39درجه و به ندرت  3۸

 یهرساله متخصصان نکات هیراه رفتن است./ طبق رودر  ییو عدم توانا ییایو بو یینفس و کاهش حس چشا ینگو ت خشک یهاسرفه

 دیتول لیاما امسال با وجود کرونا، ما به دل کنندیم هیمکرر دستان با آب و صابون را توص یوشوو شست یبهداشت فرد تیمانند رعا

با  میو اگر عالئم آن را داشت میکن یریآنفوالنزا جلوگ یماریحداقل از ابتال به ب نفوالنزاواکسن آ قیبا تزر دینشدن واکسن کرونا با

 یاستنشاق یهایاسپر ایبکلومتازون  یآسم، دارو یماریم./در مورد درمان بیو مصرف دارو، درمان را آغاز کن به پزشک عیمراجعه سر

 یندارد و فقط ممکن است در زبان برخ یدرمان است که عوارض خاص یبراداروها  نیتردارو جزو کم عارضه نی، ا شودیم زیرا تجو

 19 ............................................. ابدییبهبود م نیستاتین یکند که آن هم با خوردن قطره  جادیرا ا یزیو ر دیسف یهالکه مارانیب

 20 ........................................................................................................................................................ اقتصاد ارتباطات

 یبخش نیچ و رانیا انیم یمجلس: در سند همکار یاصولگرا ندهیصالح جوکار نما محمد/یمل نترنتیدر طرح ا نیو چ رانیا یهمکار

 نیو چ رانیساله ا 25 یسند همکار سینوشیدر پ/کندیاشاره م یمل نترنتیوجود دارد که به طرح ا یمجاز یتحت عنوان توسعه فضا

مربوط  نیو چ رانیا یهمکار یاز محورها یکیاست.  دشدهیق یمجاز یدو کشور در جهت توسعه فضا یموضوع تحت عنوان همکار نیا

را  رانیبا ا یقصد همکار یگریرا دارد. اگر کشور د رانیا یبرا یمل نترنتیا جادیقصد ا نیچ نهیزم نیاست و در هم یمجاز یبه فضا

 یبرا نیاست و چ یمل نترنتیا جادیدولت طبق برنامه ششم توسعه مکلف به ا. میکنیها استقبال مداشته باشد ما از آن نهیزم نیدر ا

. ستیموضوع ن نیاز ا یمنتشرشده است خبر نیو چ رانیا یکه از سند همکار یخواهد کرد./در متن یهمکار رانیامر با ا نیتحقق ا

 سینوشیشده باشد چراکه در پنوشته یسند همکار اتیموضوع در جزئ نیدارد که اده و احتمال سند منتشرنش نیا یهامهیالبته ضم

مساعد  یهانهیبا زم 1971در  کیپلماتیروابط د یو دوستانه از زمان برقرار قیمنتشرشده ذکرشده است که »با داشتن روابط عم یعموم

متعهد به گسترش روابط و درخواست  اًیطرف قو، رهبران دو  رهیو غ یورآ، علوم و فن رساختی، ز یانرژ یهادر حوزه یهمکار یبرا

 یبرا یتینخواهد کرد و محدود جادیا ینترنتیا یوکارهاکسب یبرا یمشکل چیه یمل نترنتیاند.«/اروابط بوده تیتقو یبرنامه برا

موضوع در  نیو هم شودیم یخارج یهاشبکهصرف  یاز منابع مل یاریبس یهانهیوجود ندارد. امروزه هز نترنتیا نیاستفاده از ا

استفاده را ببرد چراکه  تینها یمل نترنتیکشورها در جهت ا نیا اتیاز تجرب دیبا زین رانیاست.ا انیدر جر ییو اروپا ییایآس یکشورها

 رانیکل ا./مشمیکن یریوگجل ادیز یهانهیو از پرداخت هز میکن تیریکشور را مد یبریو سا یمجاز یفضا میتوانیبا استفاده از آن م

از آن در  دیاست که با یفرصت مناسب یمل نترنتیوجود دارد. ا زیموضوع از گذشته ن نیعدم وجود سرورها در داخل کشور است و ا

 ییهاتیها محدودآن یبرا هیمانند کشور ترک دیبا زیشدن ندارند و ما ن لتریبه ف ازین یاجتماع یها.شبکهمیجهت استفاده کن نیهم

 هاتیاز سا یراحتبه توانندیوجود ندارد و مردم م نگیلتریبحث ف یمل نترنتیادامه بدهند. در ا رانیخود در ا تیبه فعالتا  میکن جادیا

ها آن کهنیها احترام بگذارند. او به آن رندیما را بپذ طیشرا دیبا یخارج یاجتماع یهااستفاده کنند.شبکه یاطالعات یهاگاهیو پا

 دینبا یاجتماع یهاشبکه نی. استیسرورها باشد درست ن زبانیم یکشورها اریدر اخت تشانیریمد ایعمل کنند هرچه خواستند  بخواهند

 یهاشبکه نیهم قیاز طر یداعش یروهایکه ن میتعهدات دارند.ما شاهد بود یکسریبه  ازیها نکشورها باشند و آن تیامن یبرا یدیتهد

اطالعات  یانجام دهند/وزارت ارتباطات و فناور رانیرا در ا شانیستید و توانستند اقدامات ترورشتندا ییهایچه هماهنگ یاجتماع

داده باشد اتفاق رخ نیتا به امروز ا رفتیآن است و انتظار م یطبق قانون و برنامه ششم توسعه موظف به اجرا ،یعنوان نهاد متولبه

 20 ........... ستیانجام آن ن یبرا یااراده یول میرادار یمل نترنتیساخت ا یبرازم ال یهارساختیز یکه ما تمام گفت توانیم یول

اطالعات  یارتباطات و فناور ریوزارتخانه با حضور وز نیاطالعات« در محل ا یارتباطات و فناورسنا« و »وزارت  تهینشست مشترک »کم

نرخ  یکرونا و جهش ناگهان یجلسه، »اثرات پاندم نیشد/ در ا لیسنا تشک تهیکم ندگانیوزارتخانه و نما نیاز معاونان ا یا جمعهمراه ب

و  «ICTبه حوزه  تیو پراهم یضرور تیارز با اولو صیحوزه فاوا«، »تخص یدر قراردادها لیوکارها«، »درخواست تعدارز بر کسب

در امور حوزه فاوا«، از جمله موضوعات  ییو اجرا یاتیعمل ،یمشورت یبه عنوان بازو یخصوص خشب یهاتشکل تی»استفاده از ظرف

 دکنندگانیو تول گذارانهیسرما ،یخصوص، حاصل تالش بخش GDPدر  تالیجیسهم اقتصاد د یدرصد 1.7وگو بودند /رشد مورد گفت

 20 ..................................................... داشته است یتیهمو حائز ا ژهیدر توسعه صنعت در کشور نقش و ICT یبوده و بخش خصوص
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 یاستفاده کودکان از شبکه شاد در گوش نیح یمجاز یاز آفات فضا نیوالد یرفع نگران یاطالعات: در راستا یاورارتباطات و فن ریوز

فعال  یگوش یکودک کرد تا تنها بسته شاد رو ژهیو ینترنتیبسته ا ییجااقدام به جابه یکد دستور کیبا استفاده از  توانیم ن،یوالد

 21 ........................................................................................................................................................................ باشد

، مداخله ۸۸در حوادث  تریی/ تو شوندیم لتریف یتیو امن یمسائل فرهنگ جادیها در صورت ا: پلتفرمیمجاز یفضا یمرکز مل سیرئ

پوسته  جادینکرد / هدفمان از ا یداده بود اما همکار ییهارسان قول امیپ نیبود که با تلگرام برخورد شود؛ ا یعیاشت / طبآشکار د

 میدواریشده خالف است / ام لتریف یمسئوالن در شبکه ها تیشده استفاده کنند / عضو شیبود که مردم از تلگرام پاال نیتلگرام ا یها

 یهارسانامیپ یامضاکننده طرح »سامانده ندهینما ،یگیعرضه کنند/محمدب یمل ریفراگ رسانمایپ کی یزودبه  رانسلیهمراه اول و ا

 دی« آشنا شوند / نگرانم نکند فرزند من در اندرودی»اندرو یفرزندم با فضا 3کدام از  چی«: تا امروز، اجازه نداده بودم هیاجتماع

طرح  نیدرصد مردم با ا 90از  شیباشد؟ / ب یستیکه کمون میکرد یبرخوردمگر چه /  ندیمستهجن بب یشود و محتوا نترنتیوارد ا

 21 ........................................................................................................................................................... موافق هستند!

 21 .............................................................................................................................................. اخبار اقتصاد کالن ریسا

در جهت  یستیپل تور نیدوم توانیرا م هیو روس رانیدوطرفه ا دیشد/ لغو رواد ی« بررسهیگردشگر از روس عیسه مکمل »جذب سر

گردشگر از  عیبه جذب سر توانیشمار آورد که براساس سه مکمل مکشور به سمیتورو رونق بازار  یگردشگر یپلماسیبه د یابیدست

 نهیو پرهز یرضروریغ یسفرها یجابه یگردشگر انیاست/ متول یپلماسیم داقدام دولت، استفاده از اهر نیدوم /افتیدست  هیروس

 جادیبه ا رانیمنافع ا یها در راستاخانهکارگزاران سفارت و یپلماسیبا استفاده از دستگاه د  توانندیکشورها م گریو د نیچ ه،یبه روس

 یخصوصبخش یجذب گردشگر با همکار یود در راستاام خاقد نیاقدام کند/ دولت در سوم یگردشگر یپلماسیانتشار د یبرا یگاهیپا

رخ دهد یونیزیتلو یهاالیسر قیتواند از طر یامر م نیکشورها بپردازد، که ا گریدر د رانیا سمینامحسوس بازار تور غیبه تبل دیبا

 .............................................................................................................................................................................. 21 

است که سه  نیاز ا یحاک هادهیشناما  ست،یدر دسترس ن نهیزم نیدر ا یقی«/ هنوز اطالعات دقند؟یآیم رانیبه ا یروس ی»خودروها

 یافتیبراساس اطالعات در /شودیعرضه م رانیامسال به بازار خودرو ا زییاز پا هیروس UAZاز محصوالت  دیمدل خودرو جد

 یسراز  وتیبلند پاتر یو شاس لیفرانسیدو د نیتک و دو کاب کاپیل پمد سه دیتول یهزار متر مربع برا 25به وسعت حدود  یاکارخانه

 22 .......................................................................................................................... در برنامه است UAZ یدیمحصوالت تول

 نیصعود نرخ ارز است و ا ر،یاخ التیدر بازار خودرو پس از تعط هامتیرشد ق یاصل لیخودرو!/ فعاالن بازار: دل متیهم صعود قباز

زده است. صعود نرخ ارز اما  دیمحصوالت خودروسازان کل گرید یرا برا ینجوم یهامتیق ،یتومان ونیلیم100 دیبر پراموضوع عالوه

به  یهفته گذشته نرخ ارز روند صعود کیحدودا  یخودرو داشته است. ط متیمهم در باال رفتن ق یدو سال گذشته همواره نقش یط

است که بازارها با اندک  یکشور به شکل یاقتصاد طیقرار داده است. شرا ریتاثتحت زیبازارها از جمله خودرو را ن گریگرفته و دخود 

 یارز، منحن یهایکششده، سر لیحفظ ارزش پول تبد یبرا ییبه کاال زیو از آنجا که خودرو ن شوندیدر نرخ ارز، دچار نوسان م یتکان

خودرو  متیرشد ق لیبار چندم رخ داده است. البته صعود نرخ ارز تنها دل یاتفاق حاال برا نیو ا کندیم یم صعودخودرو را ه متیق

 لیدال نیا نیترماجرا نقش دارند. از جمله مهم نیدر ا زین یگریو مسائل مهم د ستیدو سال گذشته( ن یمختلف )ط یهادر دوره

 د،یمشکالت تول لیدلعرضه خودرو به بازار به تخت،یخودرو پا شگاهدارانیبه گفته نمابه کمبود عرضه خودرو اشاره کرد.  توانیم

ه وزارت صنعت، معدن و رخ داده ک یطیوجود دارد. / التهاب چندباره بازار اما در شرا زیکاذب ن یضمن آنکه تقاضا ست،یمناسب ن

حال هنوز  نیرا بکشند، با ا متیافسار رشد ق ،یکشهربه قرعو با ح یپدریپ یهاواسطه فروشتجارت و خودروسازان قصد داشتند به

 22 ........................................................................................................................................... اند.کار نشده نیموفق به ا

 نیترو اثرگذار نیترعیوس ن،یتردهیچیبا پ ریاخ یهادر سال رانیا ؟اقتصادیمشکالت اقتصاد یخارج شهیاقتصاد: ر یایدن لیتحل

حاصل از صادرات  یبه درآمدها یوابستگ ،یخارج یهابه داده دیتول یندهایفرآ یمواجه بوده است/ وابستگ یالمللنیب یهامیتحر

باعث شده است تا  از،یکاالها و خدمات مورد ن ای یاساس یکاالها یبرخ یعرضه و تقاضا نیو شکاف ب ینفت یهانفت خام و فرآورده
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 میاعمال تحر یهاو مقاومت اقتصاد کشور در دوره یآورتاب یاز گذشته متوقف شود/ اما نکته اساس شیشور بتوسعه در ک یندهایفرآ

 22 ..................................................... محقق نشود یاقتصاد یموجب شده است تا فروپاش کنندگانمیبر خالف انتظار تحراست که 

 22 ................................................................................................................................ یخارج یصادقتا  تجارت و روابط

از روابط دو کشور به نظر  ییبه دورنما ی:  با نگاههیو ترک رانیا یاتاق بازرگان سیرئ /هیبه ترک رانیشدن روند صادرات ا یصعود

بخش  جهینت رودیم دیکه ام میهست یدر حال مذاکرات خوب هیکتر با رایاست، ز شیشور در حال افزادو ک نیب یروابط اقتصاد رسد،یم

از سر گرفته  یمبادالت تجار هیو ترک رانیا نیشود/ خوشبختانه پس از باز شدن مرزها ب هیحجم تجارت ما با ترک شیباشد و منجر به افزا

 23 ...................................................................................................................... شد و اکنون به سرعت در حال انجام است

از  تیحما یبرا یاژهیدولت اعالم کرد که برنامه و ریاخ یهاماه یط /یصادرات یهادر مشوق تیاقتصاد: اثر معکوس محدود یایدن

از اس اس نیبر ا /شودیم میتقس یالیو ر یکه به دو گروه اعتبار ارز یدارد/ منابع یمنابع محل صندوق توسعه ملاز  یرنفتیصادرات غ

از صادرکنندگان  تیحما یبرا یاز محل صندوق توسعه مل وروی اردیلیم کی 99سال  یوزارت صمت اعالم شده بود که برا انیمتول یسو

پرسش را مطرح کرده است که  نیتهران ا یاتاق بازرگان یداده خواهد شد/ اما اکنون مشاور عال صیتخص یدر قالب اعتبار و وام ارز

 یاز صادرکنندگان بخش خصوص تیامکان حما ،یحاصل از فروش نفت به محل صندوق توسعه مل یارزها یهش ورودبا توجه به کا ایآ

 23 ................................................................................................................................................... ر؟یخ ایوجود دارد 

کرده  رییگذشته تغ یهانسبت به ماه طیاصادرکنندگان : شر /ینفت ریبازگشت ارز حاصل از صادرات غ یی: چرانیاقتصاد انال لیتحل

صادر نکرد، صادرکنندگان به امور خود  یدیجد نامهوهیش یآنجا که بانک مرکزبود/ از  هایریگمیاتفاق ثبات در تصم نیتراست/ مهم

ارز  زیوار یان براکنندگصادر گریشود، د کیها  به هم نزدنرخ نیا یو بازار آزاد بود/ وقت مایشدن ارز ن کینزد گریپرداختند/نکته د

اتاق  یتومان است/ اعضا 350تا  300 نیو ارز آزاد ب مایسامانه ن نیندارند/ اکنون تفاوت ب یمشکل مایحاصل  از صادرات به سامانه ن

 ریماه اخ کی یحاصل از صادرات نقش داشته است/ ط یورود ارزها شیمصرف در افزا کباری یبازرگان ی: حذف کارت ها یبازرگان

 یرانیا یکاالها یتقاضا برا شیرافزاگیبخش شده بودند، باطل شد/ مسأله د نیکه با هدف سوء استفاده وارد ا یافراد یت بازرگانارک

 23 ....................................................................................................................................................................... است

امارات،  ه،یهستند/ عراق، ترک هیهمسا یکشورها ن،یعالوه بر چ ،یدیتول یکاالها یمقاصد صادرات نیشتری؛ برانیا یمقصد صادرات

 ونیلیم 566هزار تن به ارزش 195و  ونیلیم 2با  نیاند. چداشته رانیواردات را از ا نیشتریب ه،یهمسا یکشورها انیافغانستان در م

دالر،  ونیلیم33۸ه ارزش زار تن به 324و  ونیلیم کیدالر، امارات با  ونیلیم 441هزار تن به ارزش  420و  ونیلیم کیدالر، عراق با 

کشور  یدالر، پنج مقصد صادرات ونیلیم 10۸هزار تن به ارزش  226با  هیدالر و ترک ونیلیم 15۸هزار تن به ارزش  514افغانستان با 

که  ییااند. / کشورهدرصد از صادرات را به خود اختصاص داده 74از  شیدرصد و از لحاظ ارزش ب73 یاند که از لحاظ وزنبوده

کشور هند و آلمان هم قرار دارند/پنج کشور  2 ه،یهمسا یو کشورها نیکشورها داشته، عالوه بر چ نیواردات را از ا نیشتریب رانیا

 390دالر، امارات  ونیلیم 746ن به ارزش هزار ت 335 نیکشور در مرداد، چ ازیمورد ن یواردات کاالها یطرف معامله برا یاصل

دالر و  ونیلیم 1۸4هزار تن به ارزش  152دالر، هند  ونیلیم 297هزار تن به ارزش  227 هیدالر، ترک ونیلیم 707هزار تن به ارزش 

 ونیلیم 59و  اردیلیم 2ش هزار تن کاال به ارز 159و  ونیلیم کیاند که در مجموع دالر بوده ونیلیم 125هزار تن به ارزش  55آلمان با 

درصد کل واردات کشور را  74درصد و از لحاظ ارزش  57به  کینزد یحاظ وزنر شده است و از لکشورها وارد کشو نیدالر کاال از ا

 24 ...........................................................................................................................................................شودیشامل م

 رانیا یتجارت خارجگزارش ارزش  نیامسال تا آخر مردادماه را منتشر کرد. در ا یوزارت صنعت، معدن و تجارت آمار تجارت خارج

ماه،  5در  یدالر تجارت خارج اردیلیم 24.6موع است. از مج دهیدالر رس ونیلیم 600و  اردیلیم 24در پنج ماه نخست امسال به 

دالر  ونیلیم 700و  اردیلیم 13است( و  وروی ونیلیم 571و  اردیلیم 9آن  ییورویدالر سهم صادرات )که معادل  ونیلیم 900و  اردیلیم10

 یمدت با کشورها نیتن کاال در ا ونیلیم 52ماه تابستان،  2در بهار و  .است( سهم واردات است وروی ونیلیم 64و  اردیلیم 12ل که معاد)

نکته مهم در بخش واردات، اختصاص .تن واردات بوده است ونیلیم 13.۸تن صادرات و  ونیلیم 3۸ زانیم نیانجام شده که از ا گرید

 زین یواردات یاساس یکاالها نیشتریاست/ ب یاساس یبه واردات کاالها یواردات یتن کاالها ونیلیم 13.۸موع تن از مج ونیلیم 10
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 یکاالها ییو خودکفا دیاست، تول یاساس یمربوط به کاالها یواردات نهیهز نیشتریاست/ب یدام یهانهاده یکشاورز یشامل کاالها

 یاساس یکاالها ییو خودکفا دیهم بر تول یاقتصاد مقاومت یابالغ یهااستیاست. ساست در دستور کار قرار گرفته  یچند سال یاساس

در حال  اتیذرت و لبن ،یروغن یهامانند گندم، برنج، گوشت، روغن، دانه یکیدر محصوالت استراتژ ییخودکفا استیدارد. س دیتأک

 یو دسترس افتهی شیافزا ید کشاورزآمار وزارت جها برنج هم براساس دیگندم محقق شده است، تول دیدر تول ییاجراست که خودکفا

 دیمنجر به کاهش واردات شده است. در تول نیبرنج همچن دیتول شی. افزاشودیبرنج احتماالً امسال محقق م دیدر تول ییبه خودکفا

موجود  یواردات یکاالها/میدار یدرصد وابستگ ۸0از  شیب گریاست اما در محصوالت د یشیذرت و جو افزا دیتول ،یدام یهانهاده

 صیدالر از گمرک ترخ اردیلیاز پنج م شیبه ارزش ب یواردات یاساس یهزار تن کاال700و  ونیلیم 10از  شیل بامسا یدر بنادر؛ از ابتدا

بر  که بالغ رسدیهزار تن م 200و  ونیلیم 3از  شیدر بنادر و گمرک به ب یاساس یکاالها یموجود زانیشده است و در حال حاضر م

 «ینریرکانتیغ یراساسی»غ یموجود در بنادر مربوط به کاالها یکاالها گریدپو شده است. بخش د ینیتن آن در بندر امام خم ونیلیدو م

 یراهبرد یهاپروژه زاتیتجه د،یمرتبط با تول آالتنیماش ،یدیتول یواحدها یاواسطه ای هیدرصد آن را مواد اول ۸0از  شیاست که ب

موجود  یکاالها گری. دسته درسدیهزار تن م 4۸0و  ونیلیم 3از  شیکاالها در بنادر و گمرک به ب نیا انزیکه م دهدیم لیتشک یو مل

 دهدیکه گزارش گمرک نشان م رسدیهزار دستگاه م23از  شیبه ب نرهایکانت نیهستند که تعداد ا ینریکانت یدر گمرک و بنادر کاالها

ارز قرار  نیهم موجود باشد که در انتظار تأم ینریرکانتیغ یراساسیغ ای یاساس یکاالها انرهیکانت نیکه ممکن است داخل ا

 نیشتریب یمصرف یکاالها ،یاساس یکل سازمان توسعه تجارت:بعد از کاالها سیزادبوم، رئ دیحم؛ یمصرف یدارند/واردات کاالها

شامل مواد  یدرصد اقالم واردات ۸4واردات است در مجموع،  درصد کل 14را  یمصرف یواردات کاالها زانیواردات را دارد. م زانیم

هزار  کیواردات؛ سال گذشته  تیمحدود/.هستند یواحدها، ضرور تیو ادامه فعال دیتول یاست که برا یاهیو سرما یاواسطه ه،یاول

 ییاست که از سو دهیکاال رس 400ر و هزا 2به  یجاررقم در سال نیواردات داشتند که ا تیاچ. اس ممنوع یکاال با کد هشت رقم 600و 

 ه،یمواد اول یدرصد اقالم واردات ۸4 نیمواجه شده است. همچن تیاقالم ورود آنها با محدود نیبه ا صینبود ارز قابل تخص لیبه دل

 یبرا یضرور یابه عنوان کااله لیج و موباشدند که برن یمصرف ییشامل کاالها زیدرصد ن 14از  شیبودند و ب یاهیو سرما یاواسطه

آنها  یکه مشابه داخل ییثبت سفارش کاالها یواردات یکاالها یبا رصد هفتگ می. اما تالش دارشودیکشور از جمله آنها محسوب م

داخل ممنوع  دیمحصوالت را در جهت رونق تول نیواردات ا یبه طور کل کینزد یاندهیدر آ جیو بتدر میوجود دارد را کاهش ده

 9در مردادماه به  یخارج یبا کشورها رانیا یمبادالت تجار یآمار تجارت؛ بر اساس گزارش آمار تجارت خارج نیآخر/.میاعالم کن

هزار تن به ارزش 7۸1و  ونیلیم 7ماه، سهم صادرات  نیاست. در ا دهیدالر رس ونیلیم 37و  اردیلیم 5هزار تن و ارزش  ۸22و  ونیلیم

دالر بوده است ونیلیم ۸75و  اردیلیم 2هزار تن به ارزش  41و  ونیلیم 2سهم واردات،  نیمچندالر بوده و ه ونیلیم 162و  اردیلیدو م
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د : مناطق آزا یفعاالن اقتصاد یو همکار یهماهنگ یشورا رهیمداتیه سیرئ ینجفسادات /یخارج یگذارهیشکست در جذب سرما

 یدر حال نیشروع شده و تاکنون ادامه دارد و ا مناطق نیو حضور در ا لیمناطق آزاد از روز تشک ینه مشکالت فعاالن اقتصادمتاسفا

 یکه از سو میمواجه هست ینیاند/ ما در مناطق آزاد با قوانتحت فشار قرار گرفته شتریب یبخش دولت یها از سوسال نیا یاست که ط

 کنند؛یم دیجد یهادستورالعملو ابالغ  بیگرفته و برخالف نص قانون، اقدام به تصو دهیناد یدولت یهارگاننهادها و ا ریسا

و  أسیحال  نیو در ع دهدیالشعاع قرار ممناطق را تحت نیدر ا تیمناطق آزاد که فعال نیبا اصل و روح قوان ریمغا ییهابخشنامه

 25 اند؟!کردهانتخاب  یگذارهیسرما یرا به اشتباه برا یمناطق نیها چنسال یکه چرا طده کر جادیمناطق ا نیرا در فعاالن ا یدیناام

 25 ................................................................................................................................................... جهاناخبار اقتصاد 

 25 ................................................................................................................................................................... بازارها

 یکارشناسان بازار به روند صعود ینیبمبهم شده و خوش یفضا اندک ،یدالر 1900طال در بازه  متیابهامات در بازار طال/ با نوسانات ق

دالر  1935به  شیافزا یا اندکمعامالت روز جمعه ب انیهر اونس طال در پا متیمدت رنگ باخته است/ قفلز ارزشمند در کوتاه نیا

 لیبه دل /رودیماه مارس به شمار م لیاز اوا یافت هفتگ نیشتریبود که ب یدرصد 4در هفته گذشته طال شاهد کاهش حدودا  /دیرس

ار گرفته فلز زرد تحت فشار قر متیاز بازار طال شده، ق هاهیاز سرما یکه سبب خروج بخش کایآمر یداراوراق خزانه یباال رفتن بازده

ساله دولت 10شاخص اوراق قرضه  یزدهاز اوراق قرضه را روانه بازار کرد، با یادیز زانیم کایآمر یدارآنکه خزانهاست/ پس از 
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در  یگذارهیفرصت سرما نهیاوراق قرضه هز یدالر شد/ باال رفتن بازده ریاز افت ارزش اخ یبخش میداشت و سبب ترم شیافزا کایآمر

 25 ....................................................................................................................................... دهدیم شیزابازار طال را اف

 یاستخراج که به شکل مجاز یکنفرانس جهان هیدر حاش فاند یسکاورید یتیکومود صندوق رعاملیو مد انگذاری، بن دلکوپیم لمیو

روند در واقع از اواسط  نیشوند ، ا یزده م جانیبه بازار ه طال از ورود عموم یها یشیکه افزا ی: در حال وزین تکویبرگزار شد به ک

و اعالم عالقه خود به فلزات گرانبها را آغاز کردند.  تیحما ویدال یرمانند  یاردریلیگذاران م هیسرما کهیآغاز شد،زمان 2019سال 

 جهیشود. درنت یم گرانبها و معدن وارد است که به بخش فلزات دیجد هیموج از سرما نیگذران تنها اول هیحضور سرما یفعل تیوضع

وارد بازار خواهد  یشتریول بکنند ، پ یم ینیب شیپ یاقتصاد یمحرک ها رهمهیرا تحت تاث یشتریکه تورم ب یگذاران هیسرما دگاهید

 میر اونس خواههزار دالر در ه 10طال به  متیق شیشاهد افزا ندهیسال آ 10 یاست ، ط ینگینقد شیکه در معرض افزا یشد. در جهان

دالر در هر اونس است،  50نقره به  دنیتنها سوال زمان رس نیب نیدر ا. میدار ازیجهان ن یپول ستمیس یبرا یدیبود.ما به لنگرگاه جد

،  200 ییکشد تا شاهد نقره ا ی.... سالها طول متمام نخواهد شد. یرال نیدارم که ا نانیدالر برسد و من اطم 100قبل از آنکه به 

 دلکوپی، م ندهیطال در دهه آ متیق شی/با توجه به افزاکنم. یم ینیب شیرا پ یعال اریبس اریبس ی. من روند صعودمیر باشدال 300

و محافظت  یگسترش نمونه کارها در سبد پرتفو یگذاران برا هیسرما یزمان برا نیدر بازار وجود دارد. اکنون بهتر یادی:هنوز ارزش ز

و  یدرصد به صورت نقد 25درصد در امالک و مستغالت ، 25را به شمش طال و نقره ، اش  یدرصد پرتفو 25 پدلکویاز ثروت است/م

 یاکتشاف یدر شرکت ها شتریب یدهد ..... صندوق و یشده اختصاص م یارزشگذار یبه سهام کم تر از حد واقع زیدرصد را ن 25

با  دیتوان یو شما م میما عاشق بخش اکتشاف هست نکهیبا اگذاران دارند./ هیسرما یارزش را برا نیشتریب رایکرده ، ز یگذار هیسرما

پس شما به ... حفظ خواهد شد.  شهیکه ثروت شما هم دیمطمئن شو دیخواه ی، اما م دیخوب عمل کن اریمناسب ،بس یها یگمانه زن

 26 ....................................................................................................... .دیدار ازین زیمناسب ن یکیزیف هیسرما صیتخص کی

از  یموسسه استراتگاس سهام گروه یهاطبق داده /دن؟یبا ایترامپ است  یروزیدر انتظار پ کایاقتصاد: بازار سهام آمر یایگزارش دن

از  شیاه ژوئن باز اول م یدرمان یهاو شرکت ییگرایطرفدار جهان یهاشرکت ر،یدپذیتجد یهایانرژ محور،رساختیز یهاشرکت

تسال، فرست  یهاهستند مانند شرکت دنی« دانست که طرفدار بای»آب یهاشرکت توانیها را مشرکت نیاند/ ادرصد رشد داشته 10

 ،یسازرا به سمت پل متحدهاالتیخواهند داشت و ا یتوجهها رشد قابلشرکت نیشود، ا روزیدر انتخابات پ دنیسوالر، برودکام/ اگر با

هل خواهند داد/  افزون  ییاروپا یکشورها گریژاپن و د ن،یدوباره با چ یروابط تجار جادیو ا کاینفت آمر دیکاهش تول ،یازسراهبزرگ

تر و ارزان یباشد، خدمات درمان متحدهاالتیا یبعد مهورجسیرئ دنیاگر با کنندیفکر م گذارانهیکه سرما رسدینظر مبه نیبر ا

اشاره  هامارستانیو ب مهیبه موسسات ب توانیبخش م نیا یآب یویدر نظر گرفته شود/ در پرتفول یطور جدبه اجوانیاستفاده از مار

 توانندیداران بانک که مبزرگ و سهام یدفاع مانکارانیپ ،یلیفس یهاو سوخت ینفت یهااز شرکت یاست که برخ یدر حال نیکرد/ ا

 ییهابه شرکت توانیم نهیزم نیاند/ در اسهم داشته زشیدرصد ر 9گذشته ، در سه ماه داشته باشند یدر دوره دوم ترامپ رشد بهتر

 یبخش رسدیر منظمن اشاره کرد/ بهو نروترو گرون یبادیاوشن، شرکت استخراج زغال پترنس یشرکت حفار ن،یمارت دیمانند الکه

از سهامداران به بهبود عملکرد خود در دوره دوم دونالد  گرید یشده است و بخش دواریام دنیبا یجمهوراستیاز بازار سهام به ر

 26 ............................................................................................................................................ ترامپ چشم دوخته است

فشار  شیانتظارات و افزا زانیم شیمس روز جمعه با افزا متیبازار فلزات لندن/ ق یو ارزش دالر ضامن روند صعود نیچ یتقاضا

 یهایرا تجربه کرد/ کاهش حجم موجود یدرصد 3 بایتقر یکننده جهان جهشمصرف نیترعنوان بزرگبه نیچ یضا از سوتقا

باالتر در  یهااوج یمس به سو متیبر علت شده است و با بر هم خوردن تقاضا و عرضه در بازار ق دیمز زیمس در جهان ن یسازرهیذخ

حجم خود از دسامبر  نیتر نییبازار فلزات لندن به پا یمس در انبارها یهایموجود ترز،یرو یحال حرکت است/ به گزارش خبرگزار

 /دیدالر در هر تن رس 779هزار و 6به  شیسنت افزا 50دالر و  195مس در بازار فلزات لندن با  یاست/ بها دهیتاکنون رس 2005سال 

 نیکه ا شودیفلزات منجر م متیاز ق تیباشد، به حما ار ادامه داشتهکماکان در باز رسدیکاهش ارزش دالر که به نظر م گرید یاز سو

 یدر بازارها یاز عملکرد قابل توجه 2020مس در طول سه ماهه دوم و سوم سال  متیق کرد/ یانیفلزات کمک شا یمتیامر به رشد ق

در معادن  دینا و به خصوص کاهش تولروک وعیمربوط به ش یهاتیبا اتمام محدود نیچ یتقاضا شیبرخوردار بوده است/ افزا یجهان
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 متیق شیافزا نیاست که بر ا یلیمس( از دال دکنندهیتول یکشورها نی)بزرگتر یلیاعمال شده در پرو و ش یهاتیمحدود لیمس به دل

 27 ...................... است دهیدالر در هر پوند رس 3.0721دالر به  2.950مس از  متیماه گذشته ق کیبوده است/ در طول  رگذاریتاث

به  ندهیسال آ 10ظرف  تواندیم ینیارز چ وآن،یاز  یلالملنیاستفاده ب شیافزا یپکن برا یهابا تالش ،یمورگان استنل ینیبشیطبق پ

 ندیگویخود م دیدر گزارش جد ییکایآمربانک  نیا گرانلیشود/تحل لی( تبدورویبزرگ جهان )پس از دالر و  رهیارز ذخ نیسوم

.طبق ردیبگ یشیپ سیژاپن و پوند انگل نیبرسد و از  یدرصد کنون 2به دو برابر  تواندیجهان م یخارج یارز ریدر ذخا وآنیسهام 

 یخارج یارز ریدرصد کل ذخا 10تا  5 نیب 2030تا  تواندیاست م ،یبآرام ای ینبیآن رنم یکه نام رسم نیآنها ارز چ یهانیتخم

و  نیچ یمال یبازارها ییهدف به لطف بازگشا نی: ایمورگان استنل المللنیب ستیلرد، استراتژ مزیجهان را به خود اختصاص دهد/ج

 27 ....... .ستیدور از دسترس ن ،ینبیبا رنم نیچ یمرزتبادالت برون یهافرصت شیو افزا یجهان یمال یبازارها یسازکپارچهیرشد 

 27 ........................................................................................................................................................... یاقتصاد انرژ

دالر  40 ریخود به ز یهفته معامالت یانیدر روز پا کایآمر تیینترمدینفت وست تگزاس ا یدالر بازگشت/ بها 40 ریوست تگزاس به ز

شاخص  نیا یدرصد ۸حدودا  یازار نشانگر کاهش هفتگدر ب متیق نیسنت در هر بشکه بسته شد/ ا 77دالر و  39 متیبازگشت و به ق

 یدیاز ابهام قرار دارد، ناام یادر هاله زیدولت ن تیحما یبسته مال تیکه وضع کایآمر ینابسامان اقتصاد تیوضع ریاست/ تحت تاث ینفت

 یاعضا یباال یبندیعدم پا زین گرید یاز سو /کندینم یابیاز تقاضا را مثبت ارزاندچشماست و  افتهی شیدر بازار افزا دیو ترد

بازار را به شدت نگران کرده است/ در صورت خروج  د،یتوافق کاهش تول یبندهیاز سهم تیمعاف یپالس و خواسته عراق برااوپک

 نیتربازار بزرگ یخطر به هم خوردن تعادل فعل یطیشرا نیو در چن رودیچون عراق احتمال بر هم خوردن تعادل بازار م یکشور

 27 ........................................................................................................................... شودیمحسوب م هامتیبر سر ق دیتهد

و شد/ رش روبهسنت کاه 2با  مکسیمعامالت در بازار نا یانیدر روز پا نیبنز متیق /کایدر آمر نیبازار بنز کنندهدیانداز ناامچشم

 دادیم شیو تقاضا را افزا متیبود که ق یاز نقاط یکیمواره کشور است ه نیروز کارگر در ا یکه برا هاییکایآمر یرو شیپ التیتعط

که  یمشکالت فراوان ریتحت تاث نیانتظار داشت/ بنز توانیرا نم یخاص یمتیاوج چند روزه ق یکرونا حاال حت روسیو وعیاما با ش

 اریو بس کنندهنییتع یبازار روزها یتقاضا یبرا زین ندهیآ یداشته است/ روزها یادیز اریصنعت نفت جهان را گرفته، افت بس بانیگر

روزانه و مصرف  یآمدهاورفت یتقاضا برا یکشف الگو یشاخص برا نیبهتر تواندیم ندهیدو هفته آ یط نیبنز یاست و تقاضا یمهم

 2۸ ............................................................................................................................................................. مشاغل باشد

نفت سازمان  دیطور کامل به توافق کاهش تول( اعالم کرد که بهورماهیشهر 12وزارت نفت عراق روز چهارشنبه ) ی: سخنگوترزیرو

بغداد به دنبال  نکهیا بر یها را مبنرسانه نیشیصادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش )اوپک پالس( متعهد است و گزارش پ یکشورها

 نیاست ا لینفت عراق: وزارت نفت ما ریاست، انکار کرد/وز 2021ماه نخست سال اوپک پالس در سه دیاز توافق کاهش تول تیمعاف

توافق  یزوکار جبران تخطاوپک پالس و سا یهمکار هیطور کامل به اعالمکه برعکس، عراق به کندیم دییرا انکار و تأ اساسیگفته ب

 2۸ ...................................................................................................................................... ه ژوئن متعهد استده در ماش

 2۸ ......................................................................................................................................... اقتصاد جهان یاخبار عموم

کرد که با توجه به  دیازار کار در آگوست تاکرزرو با مثبت خواندن گزارش بفدرال سییاند/ رخواهد م نییرزرو: نرخ بهره پافدرال

 نیندهد/ ا رییخود را ثابت نگه داشته و نرخ بهره را تغ یپول استیها سقصد دارد تا سال کایامر یکند بودن روند بهبود، بانک مرکز

رزرو هفته گذشته براساس فدرال /کندیم یداریدالر اوراق قرضه خر اردهایلیماهه مبه منظور عملکرد آرام بازار هر  نینهاد عالوه بر ا

نداده و متعهد شد تا نرخ تورم را به  شیکه اتخاذ کرد، اعالم کرد که تنها به خاطر بهبود بازار کار نرخ بهره را افزا دیدستورالعمل جد

 2۸ ..................................................... جبران شود نییپا اریبهره بس چند ماه نرخ قیطر نیدرصد رسانده تا از ا2 یبه باال یآرام

کشور  نیا یهایبده زانیم کا،یآمر یاعالم بده یرسم تیعبور کرد / به گزارش سا زیدالر ن ونیلیتر 26از  کایآمر یهایبده زانیم

 انیتا پا ییکایهر شهروند آمر یبده زانیاست/ م دهیدالر رس ونیلیم 39۸و  اردیلیم 716و  ونیلیتر 26به  2020ماه آگوست  انیتا پا

بوده دالر  322هزار و  214به طور متوسط  ییکایآمر دهندهاتیهر مال یبده زانیدالر و م 903هزار و  ۸0ماه به طور متوسط  نیا

حاضر است/ در حال  دهیدالر رس ونیلیم 679و  اردیلیم 911و  ونیلیتر 2ماه آگوست به  انیتا پا کایبودجه دولت آمر یاست/ کسر
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 کیبا  یاجتماع نیدالر، تام ونیلیم 451و  اردیلیم 299و  ونیلیتر کیبا  یدرمان یهاشامل: مراقبت کایآمر یااقالم بودجه نیتربزرگ

 اردیلیم 33۸با   یبده یدالر و بهره پرداخت ونیلیم ۸26و  اردیلیم 697با  یدفاع یهانهیدالر، هز ونیلیم ۸71و  اردیلیم 92و  ونیلیتر

 29 ............................................................................................................................................. دالر است ونیلیم 6۸6و 

است/  دهیدالر رس اردیلیم 591.۸به  ،یهفته رشد متوال 3کشور پس از  نیا یو طال یخارج یارز ریذخا زانی: م هیروس یبانک مرکز

 یگذارمتیرشد، ق نیا یکه عامل اصل افتهی شیدالر افزا اردیلیم کیآگوست،  2۸به  یتنها در هفته منته هیروس یخارج یارز ریذخا

 ریامسال، ذخا ینجایکرونا تا به ا یپاندم یمنف ریتأث رغمیاعالم شده است/ عل ،یداخل یدر بازارها یو فروش ارز خارج دیمثبت جد

 2019از ژوئن  یبرا هیروس یطالو  یخارج یارز ریذخا زانیدالر رشد کرده است/ م اردیلیم 36حدود  هیروس یو طال یخارج یارز

 زانیطال در ماه گذشته م متیکشور فراتر رفته است/ با رکورد زدن ق نیا یبانک مرکز یدالر اردیلیم 500از سطح هدف  ،یالدیم

 29 ............................................................... بود دهیدالر رس اردیلیم 600 یخیبه رکورد تار هیروس یو طال یخارج یارز ریذخا

ت/ شمار اسدهیو سه هزار نفر رس ونیلیم 27به  کشنبهیکرونا در جهان بامداد  روسیبه و انیمراکز معتبر، شمار مبتال یبراساس آمارها

 مارانیآمار ب نیشتریب یکه دارا کایساعت گذشته در آمر 24است/ در  دهینفر رس 312زار و ه ۸۸2به  زیکرونا ن یجهان ریمرگ و م

 29 ........................................ اندجان خود را از دست داده زینفر ن 572کرونا مبتال شده و  روسیهزار نفر به و 32است،  ییکرونا

 یاست، اعالم کرده که بها سیپارآن در  یفرانسه که دفتر مرکز Sanofi یسانوف یتیچندمل یشرکت داروساز سیرئ لوت،یبوگ وریاول

کرونا  یدارو یکه بها دهدیو او احتمال م ستین یالم شده قطعاع متیکرده ق دیتاک لوتیخواهد بود. بوگ وروی 10 ریواکسن کرونا ز

باط با واکسن خود در ارت ینیقبال اعالم کرده بود که تست بال یشرکت داروساز نیخواهد بود.ا وروی 10حدود  ندهیآ یهادر ماه

 29 ...................................................................................... شودیاعالم م 2020آن در دسامبر  جیآغاز کرده و نتا 19-دیکوو

 30 ............................................................................................................................................ یاسیس -یاخبار  اقتصاد

 30 ............................................................................................................................................................ میاقتصاد تحر

 کسنستیا یکانال از کانال مال نیآماده اجرا است/ ا یبه لحاظ فن سیسوئ ی: کانال مال سیو سوئ رانیاتاق مشترک ا سیرئ ینظام ماف

ات مورد ت/ تمام اطالعشده اسانجام یکانال چند معامله مال نیا قیفعال تر است/ از طر زندیاز آن حرف م یکه کره جنوب یو کانال

 رازیغبه یمقطع زمان نیدر ا رانیبه ا سیخارجه سوئ ریشده است/ سفر وز یرسانکانال اطالع نیکار با ا یبرا یتجار یهاشرکت ازین

شار دوران پساترامپ و پسا ف یاحتمااًل خود را برا یسیسوئ یهااست؛ شرکت تیحائز اهم اریهم بس یو تجار یاز بعد مال ،یاسیبعد س

باالست و تا  یشده بانک مرکزبلوکه یهاپول یامکان آزادساز افتد،یاتفاق ب کایدر دولت آمر یرییاگر تغ /کنندیآماده م یحداکثر

 یباشد برا یبستر تواندیهست که فعال است و م سیسوئ یکانال مال نیا کا،یدر آمر دیت جددول یکردهایقبل از مشخص شدن رو

در حوزه دارو و غالت قرار  نهیشده به آن مورد استفاده به قیتزر یهاباشد تا پول یمحل نیده و همچنکه شبلو یهابازگرداندن پول

 30 ........................................................................................................................................................................ ردیگ

 یهاها و پولطلب زانیم یا برادالر ر اردیلیم200تا  50حدود  یکارشناسان رقم یهستند؟/ برخ ییچه کشورها رانیابربدهکاران به ا

 زیاز آنها ن یقابل برداشت است و بخش رانیا یدهایاز آنها بابت خر یاند. بخشبرآورد کرده یخارج یدر کشورها رانیا شدهفیتوق

 دیخر یب براکه قبل از انقال ییهابابت پول رانیا یهاکارشناسان معتقدند که رقم طلب یاند/ برخشده فیاست و توق هامیمشمول تحر

 یهامیتحر ریکه در مس ییهاطلب نیکشورها طلب دارد و همچن ریو سا سینگلو ا کایمختلف از آمر یتانک و کاالها ما،یاسلحه، هواپ

دالر  اردیلیم100حدود  رفتههمیشده، رو جادیا کایدر دوره دوم توسط آمر نیسازمان ملل و همچن تیامن یشورا یدوره اول از سو

بعد از  رانیژاپن به ا ریپوند برآورد شده است/ ژاپن: سفر نخست وز ونیلیم400حدود  رانیبه ا سیانگل ی: رقم بدهسیاست./ انگل

دالر را زنده  اردیلیم میو ن کین زایبه م رانیژاپن به ا یبازگرداندن بده یرا برا ییدهایاتفاق افتاد و نو 9۸سال در خرداد41

 یجنوبکره یبده زانیت خارجه کشورمان م: وزاریدالر است/کره جنوب اردیلیم 20از  شیب رانیبه ا نیچ یبده زانی: منیکرد./چ

 اردیلیم120تا  100 نیب یالمللنیب یهادر حساب رانی: اموال بلوکه شده اکایاست. /آمردالر عنوان کرده اردیلیم5/7را حدود  رانیبه ا

به خود اختصاص  نهیزم نیسهم را در ا نیشتریب رانیا ییدالر دارا اردیلیم973/1متحده با داشتن  االتیزده شده و ا نیدالر تخم

در  رانیامالک و مستغالت ا ینیشامل امالک و مستغالت در خارج از کشور دارد. ارزش تخم یااموال بلوک شده رانیاست/ اداده
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 رانیا یهاییدارا از یمتحده، برخ االتیدر ا ه شدهبلوک یهاییدالر است. عالوه بر دارا ونیلیم50متحده و اجاره انباشته آنها  االتیا

را در منهتن که  رانیآسمانخراش متعلق به دولت ا کیمتحده  االتیاند. دولت اتوسط سازمان ملل متحد در سراسر جهان بلوکه شده

 یاز اشخاص و نهادها یاریکه بسبلوکه شدند بل هاییاموال و دارا نیاست. نه تنها ادالر دارد، ضبط کرده اردیلیمکیاز  شیب یارزش

را رفع  رانیا یدالر از منابع مال اردیلیم 6/1در لوکزامبورگ  یاند./لوگزامبورگ: دادگاهقرار گرفته میدر فهرست تحر زین یرانیا

ل خرداد سا کرده است./ امارات: در یریجلوگ کایمنابع به آمر نیبا دستور موقت، از انتقال ا یگریکرده و همزمان دادگاه د فیتوق

آنها مرتبط  تیرا که عمده فعال یهفت صراف تیفعال ،ییمبارزه با پولشو نیقوان تیامارات اعالم کرد به منظور رعا یگذشته بانک مرکز

امارات اعالم شد.  یاز سو رانیبلوکه شده ا یهادالر از پول ونیلیم700 یگذشته خبر آزاد یهاماه یط کندیبود، محدود م رانیبا ا

 یدر دب یلیتعط یپس از مدت طوالن رانیا یبود و ادامه داد که دفاتر مبادالت ارز رانیمجلس ا ندهینما یخبر، اکبر ترک نیا یراو

در دو شهر  رانیمتعلق به ا یهااز مبلغ فروش ساختمان یبخش سم،یترور انیبه بهانه و عنوان قربان یشدند./کانادا: افراد ییبازگشا

است. دالر عنوان شده ونیلیم2۸از  شیدر کانادا، ب رانیاموال فروخته شده دولت ا زانیم نیاند. همچنردهک تفایاتاوا و تورنتو را در

 یکیدر نزد رانیا یاست، ساختمان مرکز فرهنگدولت کانادا فروخته شده یاز سو یکه به بهانه واه رانیاز جمله اموال متعلق به ا

ساختمان مرکز  نیدر شهر مونترال است.همچن یشرکت ساختمان کیآن  داریاست که خربودهدالر  ونیلیم5/26دانشگاه اتاوا به ارزش 

در کانادا  رانیا یبانک یهااز حساب زیدالر ن ونیلیم2/6دالر فروخته شد و مبلغ  ونیلیم۸5/1 متیبه ق زیدر تورنتو ن رانیمطالعات ا

 ونیلیم400حدود  زانیبه م رانیاز مطالبات برق ا یمیخرداد، ن14 در روین ریوز ان،یرضا اردکان یاست/عراق: در سفربرداشت شده

بانک  کلسیدر سفر رئ نیبه عراق را امضا کردند. همچن رانیفروش دوساله برق ا دیدو کشور قرارداد تمد یدالر وصول شد و حت

نزد دولت  رانیا یاز منابع مال ق وعرا قیاز جمله دارو از طر یاساس یاز کاالها یبخش نیبه عراق توافق حاصل شد که تام یمرکز

دالر گاز به عراق  ونیلیم200از  شینفت در بهمن به بغداد سفر داشت، اعالم کرد ماهانه ب ریکه زنگنه، وز 97.در سالردیعراق صورت گ

 30 ................................................ دالر بابت صادرات گاز و برق از عراق طلب دارد. اردیلیدوم رانیبابت ا نیو از ا میکنیصادر م

 31 ........................................................................................................................................... یاخبار  اقتصاد هیدر حاش

 31 ...................................................................................................................................................................... برجام

 ران،یاز دو محل قبال توافق شده با ا یکی,آژانس اعالم کرد که از » یگزارش فصل نیآژانس/ در نخست ریاز گزارش اخ رانیاستقبال ا

بازگرداندن  یکشور برا نیو تالش ا کایآمر یحداکثر یبه فشارها یو آژانس، پاتک رانیا یهمکار نیعمل آورده است«/ ابه یبازرس

برد -برد یباز کیآژانس  ریاخ یگزارش پادمان نیهمچن /شودیقلمداد م رانیا هیعل یبا کسب اجماع جهان تیامن یشورا یهامیتحر

تهران  هیعل یسازدشمنان در پرونده یناکام یعنیتوانست به هدف خود  رانیهم ا یبه نوع رایز شودیو آژانس محسوب م رانیا یبرا

 یبا ناکام یه جهانرصر در عدو با کایماه گذشته آمر کی یعمل آورد/  طبه دیکند و هم آژانس از دو مکان مدنظر بازد دایدست پ

 31 ........................................................................................................................................................ مواجه شده است

/  کندیم یبرجام برابرقبل از  دیتول تیدر کشور با ظرف شدهیغن ومیاوران یفعل دی: تولیاتم یسازمان انرژ یسخنگو یکمالوند

انتظار دارد با رفع ابهامات و سواالت آژانس در رابطه با دو  یعیبه طور طب رانیا /شودیم لیتکم گریسه سال د ایراکتور اراک دو 

اجرا  یهابا اشاره به پروژه نینباشد/ او همچن یهم زمان با گزارش برجام یگزارش پادمان یشاهد انتشار مواز گرید ،یموضوع پادمان

 31 ......................... کندیم یابیکننده ارز دواریام اریکشور را بس یاههست یهاشرفتیسازمان، پ یدر دست اجرا یهاشده و برنامه

پمپئو سکان دار دستگاه  کیکه ما یاست؟تا زمان رانیبا ا دیتوافق جد کیترامپ واقعا به دنبال  ای: آمزیتا ایآس یخبر گاهیگزارش پا

به خود نخواهد  تیرنگ واقع ران،یبا ا دیتوافق جد کیبر انعقاد  یدونالد ترامپ مبن ییِادعا لیماد، تباش کایآمر یخارج استیس

آگوست برگزار  27)که در  خواهانیجمهور یکارزار انتخابات ریاخ ییگردهما انیدر جر کایجمهور آمر سیگرفت/»دونالد ترامپ رئ

دولتش در  یهاتیبه طور خاص به موفق نه،یزم نیدر ا یت داد. وخود نسبرا به  یخارج استیدر عرصه س هاتیاز موفق یلیشد(، س

سازمان  یهامیتحر یتمام لیبر تحم یدولت خود مبن تیبه ن یااشاره چیه یترامپ، و یسخنران انیاشاره داشت«./در جر انهیخاورم

 ریود، نکرد. پمپئو هنوز هم شکست اخالم شده بپمپئو اع کیما یخارجه و ریسپتامبر که توسط وز 20 خیتا تار رانیا هیملل متحد عل

 یبا جمهور ییاروپا یهاقدرت یرا به همراه رانیا یحاتیتسل یهامیتحر دیسازمان ملل متحد جهت تمد تیامن یواشنگتن در شورا

واکنش خود را  ییپاارو یهاتنه مقصر جلوه دهد. در جبهه مقابل، قدریزم نیها را در ادارد آن یو سع دهدیربط م رانیا یاسالم



 خبرنامه اقتصادی متیس 

16 

 

)برجام( خارج شده و عمال  یالملل نیتوافق ب کیاز  هیکجانیکه به صورت  دانندیم یدولت یرقانونیاقدام مشروع به تحرک غ ینوع

 نیکل آژانس ب ریدب یرافائل گروس ریسفر اخ انیدر جر زین رانیا ،یمحروم کرده است. از طرف زیو امکانات آن ن ایخود را از مزا

ها اقدام خود، بهانه نینهاد فراهم سازد و عمال با ا نیبازرسان ا یرا برا یشتریب یهایبه تهران، تعهد داده تا دسترس یاتم یانرژ یللالم

را  کایآمر یکرد که و دییتا گریخود، بار د ریاخ یانتخابات یسخنران انیگرفته است/جالب است که ترامپ در جر یغرب یهارا از طرف

اظهارنظر کامال در مخالفت با  نیبوده، خارج کرده است. هم کایآمر خیتوافق در کل تار نیترطرفه کیو  نیجام که بدتراز توافق بر

کننده مشارکت یهااز کشور یکیهنوز هم  کایوانمود کند که آمر کندیم یسع یپمپئو قرار دارد که به هر نحو کیدور و دراز ما یدعاو

از  یجزئ کایاعتبار که آمر یاستداللِ ب نیاست. پمپئو هنوز هم به ا تیامن یشورا 2231قطعنامه  نیچنو هم رانیا یادر توافق هسته

پا گذاشته و نقض کرده  ریتوافق را ز نیاست که واشنگتن از اساس، ا یدر حال نی. اکندیاست استناد م رانیا یاتوافق هسته

که  رانیا هیبر عل یو زیآم کیبا اقدامات تحر زین انهیدر خاورم یر جنگاز آغاز کردن ه یو یترامپ در مورد خوددار یاست./ادعا

نداشته است/از  ی( در عراق شد، همخوانییکایآمر یهارویاالسد )محل استقرار ن نیع گاهیتهران به پا یمنجر به حمله موشک تیدر نها

 یهارویکه عازم ونزوئال بود و توسط ن رانیسوخت ا مصادره محموله ایو  هیسور ینفت نیادیدولت ترامپ از م یاز دزد دینبا ،یطرف

 یفراقانون یهارفتار ونیبه کلکس یستیبا زیرا ن یمانیسردار سل یرقانونیمصادره شد هم غافل شد. ترور غ یرقانونیبه طور غ ییکایآمر

در خاک عراق،  یمانیدار سل. ترور سرقرار داد رانیجنگ خطرناک با ا کیرا در آستانه  کایآمرکه عمال  یدولت ترامپ اضافه کرد. امر

سردار  ،ی. از طرفشودیکشور محسوب م نیا یارض تیبا دولت عراق بود و در نوع خود، نقض تمام یبدون اخذ مجوز و همکار

ر داخل ترامپ د یهایقانون یالملل در تضاد بوده است.ب نیحقوق ب یهاانیکامال با بن یبوده و ترور و یدولت یمقام رسم کی یمانیسل

 2020 یجمهور استیباورند که امکان دارد اگر ترامپ در انتخابات ر نیبر ا یکه برخ دهیرس ییکم نبوده است. کار به جا زین کایمرآ

کند/ترامپ به عمد  کایدر داخل خاک آمر تیر هم زدنِ نظم و امنو ب یچالش یهاشکست بخورد، اقدام به نشان دادن رفتار کایآمر

بر  یترامپ مبن یمساله با دعاو نیرا کاشته است. ا انهیدر خاورم گرید یجنگ یهابذر یکرده و به نوع رانیها با اتنش دیاقدام به تشد

نه جنگ و نه صلح را در قبال  تیوضع یچهارچوب، نوع نیبا درک ا رانیدر تضاد است. ا انهیدر خاورم یدور ماندن از جنگ افروز

پمپئو بوده  ریتحت تاث ران،یخود در قبال ا یخارج استیدر س یادیکرده است. ترامپ تا حد ز فیآن تعر یاو تحرکات منطقه کایآمر

 استیاب مجدد خود به سمت رپمپئو را در صورت انتخ دیبا ینکته است که و نیا نیرابطه مب نیدر ا کایاست./ضعف عملکرد دولت آمر

را دارد و بنا بر آنچه جان بولتون در کتاب  کایآمر یجمهور استیر یکه خود )پمپئو(، سودا یا کنار بگذارد. فردکیآمر یجمهور

 یکند، و داریکشور د نیا یهاکند و با مقام یعاد رانیکرده که اگر بخواهد روابط خود را با ا دیها ترامپ را تهدخاطراتش نوشته، بار

که  یترامپ و پمپئو وجود دارند. امر انیم قیعماز وجود شکاف و اختالف  یجد یهانشانه گر،ین دایقطعا استعفا خواهد کرد./به ب

مشاهده  رانیا هیعل یالملل نیب یهامیتحر هیضرورت بازگشت کل یپمپئو مبن هیانیب دیینمود آن را در طفره رفتن ترامپ از تا توانیم

جهت گفتگو و مذاکره با تهران،  زیا نهها و باربار یحال، و نیران وارد کرده، با ایرا بر ا یادیز یهاکرد. درست است که ترامپ فشار

وارد مذاکره  رانیشود، ظرف تنها چند هفته با ا کایجمهور آمر سیرئ گریوعده داده که اگر بار د یحت یکرده است. و یاعالم آمادگ

پمپئو  کیرو به رو است و آن، شخصِ ما یچالش جد کیچهارچوب، ترامپ با  نیرا منعقد خواهد ساخت. در ا یشد و توافق خواهد

اش از کار برکنار کند.  یرانیتعصب ضدا لیپمپئو را به دل یستیتوافق کند، با رانیاست.اگر ترامپ واقعا بخواهد با ا یخارجه و ریوز

که  یکند. امر تیحما رانیاش را کنار بگذارد و از مذاکره با ا یرانیاست که پمپئو تعصبات ضدا نیوجود دارد و آن ا زین یگریراه د

 32 ............................................................................................................................... رسدیمحال به نظر م یادیتا حد ز

 33 ............................................................................................................................. یو جهان یتحوالت و روابط منطقه ا

 یهابه تهران بر سر پرونده تانک یبر بدهکار ین مبنبا قبول لند ایتانیو بر رانیا ی«/ جدال حقوقفتنیپوند غرامت »چ ونیلیم 400

 33 ... کند یرا بررس یمیپرونده قد نیماه اآبان 14روز  ایتانیدر بر یقرار است دادگاه /شودیم کیآخر خود نزد ستگاهیبه ا فتنیچ

وگو با و گفت داریسه روزه و د یبامداد روز شنبه به منظور انجام سفر س،یکاس ویگنازی: ارانیار د سیسوئ رخارجهیوز یهابرنامه

از روز  اشیرسم یهاو برنامه گرددیاز آن به تهران بازمپس  یوارد اصفهان شد/ و ران،یو در مقصد اول سفرش به ا رانیمقامات ا

وزارت  یسخنگو زاده،بیاست/ خط سیو سوئ رانیسالگرد آغاز روابط ا نیکصدمیکه از آن جمله  شودیماه آغاز م وریشهر 16 کشنبهی
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موضوعات مورد اهتمام مشترک در عرصه نظر در مورد و تبادل یزنیرا شان،یا یدارهایمذاکرات و د یاصل یامورخارجه: »محورها

 33 ............................................. هد بود«واخ سیسوئ یموضوعات مربوط به کانال مال نیو همچن یالمللنیو ب یادوجانبه، منطقه

 33 .......................................................................... کندیبه تهران سفر م یعراق به زود ییدارا ری« وزیعالو ریمعبداال ی»عل

به  یشانگها یدفاع سازمان همکار یشرکت در نشست مشترک وزرا یبرا یازگتکه به نگیرجنات س /دیآیم رانیدفاع هند به ا ریوز

تهران شده است/ منابع  یدفاع کشورمان راه ریوز یحاتم پیسرت ریبا ام دارید یاعالم کرد که برا یترییتو یامیمسکو رفته بود، در پ

 34 ............................................................. بود خواهد روزهکیبه تهران  نگیاند که سفر سآگاه از وزارت امورخارجه هند گفته

با  یمورد نیچن یرا »بازنده« و »احمق« خطاب کرده است/ افشا نیادیفاش کرد که ترامپ، سربازان کشته شده در م کیله آتالنتمج

 نیچن یدر جلسات خصوص یکه و کنندیم دییامپ تابه تر کانیاز نزد یکرد اما برخ بیمواجه شد و آن را تکذ دیواکنش تند کاخ سف

 یبرا یاست که و یدر حال نیرو شده است/ اروبه یاسیبحران س کیسخنان با  نیابراز ا لیترامپ به دلرا داشته است/  یاظهارات

 34 ........................................................................................ دارد ینظام یروهاین تیبه حما ازیدر انتخابات مجدد ن یروزیپ

 کایمتعدد در آمر یانتخابات یهاینظرسنج نیکرونا بازگشته/ در ب وعیترامپ به قبل از ش تی: محبوبینظرسنج کی جهی: نتوزیفاکس ن

موسسه  ریاخ ینظرسنج جهیاست، نت ییکایدهندگان آمر یمردم و را انیدونالد ترامپ درم تیاز افت محبوب یآنها حاک شتریکه ب

روز مانده به انتخابات  5۸است / دهیدرصد رس 52کرونا بازگشته و به  وعیاو به سطح قبل از ش تیمحبوب زانیدهد م یسموسن نشان مار

با  سهیدرصد آرا در مقا 49با  دنیدهد که با ینشان م س«یهر -موسسه »هارواردکپس ینظرسنج نیتازه تر کا،یآمر یجمهور استیر

با  دنیمرکز انجام شده بود، اختالف با نیا یاز سو هیکه ژوئ یمشابه یرا جلو افتاده است. در نظرسنجدرصد آ 42دونالد ترامپ با 

است در  افتهی شیدرصد افزا 46به  43از  کایجمهور آمر سیرئ یکل یشغل تیمقبول زانینشان داد م جینتا نیدرصد بود/ا 10ترامپ 

 یرا نیجمهور را قبول ندارند. در ب سیگفتند عملکرد ترامپ به عنوان رئ ینظرسنج نیکل شرکت کنندگان در ادرصد از  54که  یحال

»ترافالگار گروپ« ترامپ در  یبود./در نظرسنج یدرصد منف 5۸درصد مثبت و  42ترامپ  یشغل رشیپذ زانیدهندگان مستقل، م

درصد  ۸سوتا« با اختالف  نهی»م التیار د دنیبا «یپ یپ ی»پ یدر نظرسنجاست/ شیپ دنیدرصد از با 3با اختالف  دا«،ی»فلور التیا

گرفته است.  یشیدرصد از ترامپ پ 3با اختالف  دا«ی»فلور التیدر ا دنیبا اک«یپینیدانشگاه »کوئ یاست./ در بررس شیاز ترامپ پ

برابر بودن  پورتز«ی»راسموسن ر یدرصد اختالف از ترامپ جلوتر است./در نظرسنج ۸با  ا«یلوانی»پنس التیدر ا دنیبا نکهیضمن ا

درصد از ترامپ  2با اختالف  «یشمال ینایدر »کارول دنی»مانموث« با یاست./در نظرسنج ا«یلوانی»پنس التیو ترامپ در ا دنیبا طیشرا

 34 ................................................................................................................................................................ است شیپ

 ZTE Corpو  زیتکنولوژ یهوآو یهاساخت شرکت زاتیحذف تجه /کایآمردر  ینیچ یمخابرات زاتیحذف تجه نهیدالر هز اردیلیدو م

در ژوئن  کایارتباطات فدرال آمر ونیسیخواهد داشت/کم نهیدالر هز اردیلیم 1 /۸4 کایآمر ییروستا یمخابرات یهاشبکه یبرا نیچ

موضع استفاده  نیاعالم کرد و با ا کایآمر یمل تیامن یبرا یدیعنوان تهدرا رسما به نیچ ZTE Corpو  زیتکنولوژ یهوآو یهاشرکت

: دولت  پندنتیندیها ممنوع شد/ اشرکت نیاز ا زاتیتجه دیخر یدولت برا یدالر اردیلیم ۸/ 3از صندوق  ییکایآمر یهاشرکت

 34 ............................................................ را محدود کند یشتریب ینیچ یهااپ چتیو و تاککیدارد عالوه بر ت میتصم کایامر

بن سلمان را از دور خارج  خواهدیم دیبن زا ای/ آ لیروابط با اسرائ یساز یعاد یامارات برا ی: پشت پرده شتابزدگنیآنال جیالخل

در خصوص  دیابن سلمان و بن ز نیب یرقابت نکهیه بر ااز آن پنهان بود/ عالو یوارد رقابت شد، هر چند که بخش یکند؟/ »ابوظب

 تیامارات را بر آن داشت تا به تقو یعوامل همگ نیعربستان است/ هم یبه فروپاش لیما دیوجود دارد و بن زا یمتعدد یهاپرونده

«ابدیدست  یتیبرقرار کند، تا به مصون لیبا اسرائ یکه روابط مستحکم بیترت نیفکر کند، به ا یخود به صورت جد یامنطقه گاهیجا

 ............................................................................................................................................................................. 35 

ائتالف  نهیزم نیدر ا توانندیو م شناسندیم تیبزرگ به رسم دیرا به عنوان تهد رانیا ل،یشد امارات و اسرائ یمدع کایخارجه آمر ریوز

 کایبه سواحل آمر دیتهد نیا و،یو تل آو یابوظب/ با توافق  دانندیبزرگ م دیرا تهد رانیا ل،یکنند/ پمپئو: امارات و اسرائ جادیا

 35 .. دینیبب لیمارات و اسرائمردم ا یتوافق را برا نیمنافع ا شیشاپیپ دیتوانی/ م رساندینم بیآس انهیدر خاورم یبه کس ای رسدینم
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از  کیموشک بالست شیمقدمات آزما یدر حال آماده ساز یادعا کرد که کره شمال کایآمر کیتراتژو اس یالملل نیمرکز مطالعات ب

 ییها یدهد وجود کشت یرا نشان م کیبالستپرتاب موشک  یبرا یکره شمال یکه آماده ساز یاست/ شاخص اصل ییایدر ریز قیطر

 ایحمل بار موشک به در یاست که قبالً برا ییها یکشت هیشبه ک یاست از جمله نمونه ا یدر ساحل شرق نپویس یساز یدر کارخانه کشت

فروند بلکه دو فروند  کیوجود نه  ،یماهواره ا ریخود را با استناد به تصاو لیاز دال گرید یکیمرکز  نیشده است/ ا یاستفاده م

 تیسا یبرخ یادعاگزارش با استناد به لنگر انداخته اند/  نپویدر سواحل س انگیما رهیکالس رومئو عنوان کرد که در جز ییایردریز

 36 .......................... دارد یموضوع همخوان نیهم با ا یاکتبر نوشته است که تحرکات کره شمال یریدر مورد غافلگ ییکایآمر یها

/ حماس به  میبا جنبش بوگالوبوا ندار یارتباط چیجنبش: ه نیدر مورد بازداشت دو فرد مرتبط با ا کایآمر یواکنش حماس به ادعا

 نیصورت نگرفته/ ا کایآمر هیاقدام عل یبرا یحماس، تالش خی/ در تار کندیدخالت نم یگریکشور د چیه یوجه در امور داخل چیه

و سران تندرو آن انجام  یستیونیصه میضربه زدن به وجهه حماس است که به درخواست رژ ینافرجام برا یتالش کا،یاقدام آمر

 کندیمبارزه م یستیونیاشغالگر صه میرژ هیعل نیفلسط نیسرزماست که تنها در  نیفلسط یمل بخشیجنبش آزاد کیحماس،  /شودیم

 انیعرفات: دادگاه الهه پرونده شوهرم را دوباره به جر اسریهمسر  /کندیدخالت نم یگریکشور د چیه یوجه در امور داخل چیو به ه

 36 ................. مطرح است زین یمسأله جاسوس ست؛یکرد / فقط فساد ن میرا فاش خواه یو حساس دیهد انداخت / اطالعات جدواخ

هفته گذشته در دو  (VOX - Worldlyوکس ) هینشر یچه خواهد کرد؟/پادکست وردل رانیجهان و ا لیبا مسا یروزیترامپ در صورت پ

دونالد  یخارج استیو دونالد ترامپ پرداخته است که کارنامه س دنیجو با دگاهیاز د یخارج استیبه طور جداگانه به موضوع س

دولت دونالد  یخارج استیوکس در ابتدا کارنامه س هینگار نشرسه روزنامه نیبرجسته است/ا اریدر آن بس رانیترامپ پرداخته که ا

. رانیکسب توافق بهتر با ا ایو  ستادنیا نیمقابل چترامپ همچون  یآقا هایشعارها و لفاظ کنند؛یم میصل تقسبه سه فترامپ را 

ها به شعارها و تالش نیا تیکه در واقع یجیو سوم نتا ابدیکرده و بنا دارد به آن دست  میخود ترس یبرا دیسفکه کاخ یدوم اهداف

و  کندیدونالد ترامپ اشاره م یخارج استیدر س یفشار حداکثر کیپادکست به تکن نیدر ادامه ادنبال داشته است/آلکس ورد 

گرفته و  هیبه عار یو تجار یامور بازرگان نهیخود در زم یحربه را از تجربه طوالن نیا کایجمهور آمر سیرئ رسدیبه نظر م دیگویم

دونالد ترامپ  یهاشعارها و اقدام انیخط ممتد م کیاگر دنبال .بردیه کار ممنتقدان خود ب هیعل ترییدر تو یدر همه سطوح حت ابیتقر

باور دارد که اگر بتواند حداکثر فشار را وارد  قایاو عم رسدیاست... به نظر م یآن فشار حداکثر د،یگردیم یخارج استیدر صحنه س

با لقب دادن و مسخره کردن  ترییدر تو ی... او حتافتی خواهد دست خواهد یبه آنچه م تیزمان مضاعف کند در نها یو آن را در ط

استثناء در  کی دیگویما مآلکس ورد موافق است ا لیتحل نیبا ا امزیلیو نیجآنها را تحت فشار قرار دهد.... کندیمنتقدانش تالش م

و  میتحر یبرا یاطالعات یگون و نهادهاکه دونالد ترامپ با وجود تالش بدنه دولت و پنتا نیاست. ا هیباره وجود دارد و آن روس نیا

ده مثل بو ییالبته اقدام هامسکو نپرداخته است. هیعل یبه فشار حداکثر شیهااستینه در اظهارات خود و نه در س ه،یفشار بر روس

وع بده و بستان وضم هی( که خب در اون قضنیدر شرق اوکرا طلبانییاز جدا هیروس تیمقابله با حما ی)برا نیفرستادن سالح به اوکرا

چه در کالم  یترامپ با تمام توان برابر فشار حداکثر ی... اما به طور کلدیهم کش ضاحیآمد که به است شیهم پ نیبا دولت اوکرا یاسیس

 دیگویانتقاد، آلکس ورد م نی.در پاسخ به ااست یفشار حداقل هیقض نیاو در ا استیس ییمقاومت کرده گو هیروس هیو چه در عمل عل

هراس دارد و  یده که از سالح اتمکه دونالد ترامپ بارها نشان دا نیبتوان حدس زد با توجه به ا دیاستثناء شا نیضمن قبول کردن ا

جنگ  یحت ایچون دوران جنگ سرد  ییکردن مقابله دو طرف به فضا لیترامپ از تبد یاست، آقا یقدرت بزرگ اتم کی هیچون روس

 یشمالکره هیعل یفشار حداکثر استیو س دیشد یترامپ از حمالت لفظ یهم با اشاره به استفاده آقا شامی.زک بکندیم زیپره یاهسته

به کنار گذاشته  یموضوع فشار حداکثر ل،یجونگ ا میاو و ک انیخوش و بش م کیبا رد و بدل شدن  مینیبیباره م کیاما به : دیگویم

دونالد ترامپ در .شودیالتون جان شروع م یهایدیدادن س هیهد یشوم و حت تیفدا یهارد و بدل کردن نامه یو ماجرا شودیم

از  یگریفصل د امزیلیو نیستوده بود/ج منآنانیت دانیاعتراضات م انیسرکوب معترضان در جر یرا برا نیلت چدو 1990سال 

 نیاآنها را امضاء کرده است. یاراک اوباما پاکه ب داند یم ییهالغو توافق یاو برا لیدونالد ترامپ را به تما یخارج استیکارنامه س

به  کایآمر یبرا یبهتر یهاها، توافققادر است با لغو آن توافق دیگویاوباما است بلکه دونالد ترامپ م یفسخ دستاوردها ینه فقط برا

د. معاهده کرده را بهترش را انجام دهخواهد هر آنچه که اوباما  یبوده که استاد کسب توافق است. او م یمدع شهیدست آورد. او هم

 انیکند هر چند نفتا را باراک اوباما بن داینسبتا بهتر دست پ ی... البته که در نفتا توانست به توافقنهایو همه ا برجام، نفتا س،یپار یمیاقل

دانسته اما همزمان گفته خودش هم به  اکیآمر خیتوافق تار نیترموارد مثل برجام. او همواره برجام را مفتضح هینگذاشته بود اما در بق
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است که  نیترامپ ا یآقا یخارج استینظر معتقد است نکته بارز در س نیآلکس ورد ضمن موافقت با ااست. رانیدنبال توافق با ا

ه رد... او ببه آن ندا دنیرس یبرا یدارد اما استراتژ یدئولوژیندارد. او ا یخارج استیس یبرا یدئولوژیکه او ا ستین نیسوال ا

 یخارج استیاز نقاط برجسته کارنامه س گرید یکی/...خواندیرا نم دیسفروزانه کاخ یهاندارد، بولتن یاعتقاد یادیبن یگذاراستیس

آن را  یاریدر زمان وقوع بس امز،یلیو نیقدس سپاه پاسداران است که از نظر ج یرویفرمانده ن ،یمانیدونالد ترامپ کشتن قاسم سل

 رانهیگشیگام مهم پ کیهم از آن به عنوان  دیسفکردند و کاخ یابیدر منطقه ارز رانیبا ا کایمواجهه آمر استیدر س یساختار رییتغ

محقق نشده  یاهداف نیکرد اما به مرور زمان مشخص شد که لزوما چن یابیارز کایمنافع آمر هیعل رانیا یهاتهاجم هیعل

 ایآ دیآیم شیسوال پ نیو ا کنندیر عراق حمله مد کایآمر یروهاینان به منافع و مواضع نمچه رانیا تیمورد حما انینظامشبهاست.

کرده بود ترامپ گفت پس  زیکه چون اوباما از آن پره یاز آن اقدامات یکیهم  دیبود و شا کیو سمبول نیحرکت نماد کیهم فقط  نیا

هر چه  ایاگر قرار بود ترامپ هر آنچه اوباما نکرده را بکند و  است که نظر آلکس ورد معتقد نیالبته در مقابل اسراغش. رومیمن م

 دهیکش انیبارها به م یهفته وردل نیدر پادکست ا رانیموضوع انکرد؟ یحمله نظام رانیآنوقت چرا ترامپ به اکند  یاو کرده را خنث

 استیدونالد ترامپ در انتخابات سوم نوامبر، س یزرویض پبا فر کنندیوکس تالش م هینگاران نشرکه روزنامه یاز جمله در فصل شودیم

برده  خیتار یسالگ 400که به بهانه  مزیتا ورکیوین 1619کنند/پروژه  ینیبشیرا پ اشیجمهور استیاو در چهار سال دوم ر یخارج

پادکست  نیا یانیاست/در بخش پاشده  2020سال  زریپولت زهیپرداخته برنده جا ییکایدر جامعه آمر اهانیبه نقش س کایدر آمر یدار

 یادآوریبا  امزیلیو نی. جردیگینگار وکس قرار ممورد توجه سه روزنامه رانیدونالد ترامپ در قبال ا یخارج استیانداز سچشم

 یکه آقا شودیمتذکر م کایآمر یاز سو یمانیو کشتن قاسم سل رانیا یاز سو ییکایحساس پس از ساقط کردن پهپاد آمر یروزها

به توافق  رانیماه نخست دور دوم با ا کیظرف  دیگویحاال هم منکند و  یحمله نظام رانیگرفت که به ا میترامپ در آن زمان تصم

نامه توافق کیممکن است ترامپ به  یعنیختم شود.  زیچ چیه ای زیممکن است به همه چ نیچ هیمانند قض رانیا هی. اما قضدیخواهد رس

.آلکس ورد معتقد است و تنش باالتر برود ابدیتداوم  هامیکه تهران مقاومت کند و تحر نیا ایدهد  تیرضا رانیساده و بزک شده با ا

بوش خواهد شد؛  ویجورج دبل یجمهور استیاواخر دور دوم ر هیشب یزیدونالد ترامپ به چ یجمهور استیدر دور دوم ر رانیا هیقض

 یهم برا دیهم به سرانجام برساند و شا دیخود را جلوتر ببرد و شا یمد تا برنامه اتفرصت خواهد دا رانیعمال به ا دیسفکاخ  یعنی

بوده و لزوما  سندهیمطلب، نظر نو نیو نظرات ابراز شده در ا دگاهیدکشور حمله کند. نیا یاهسته ساتیمتوقف کردن آن به تاس

 36 ............................................................................................................. کندیرا منعکس نم رانگلوبالیموضع ا ای استیس

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 یادآوری می گردد 
 

ی با تکیه رب مطالب مهمتر  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  ی حرفه ای و اقتصادی مخاطبین اراهئ گردیده است. همچنین، بجز موار تلخیص، و گاه با عناوینی زندیکتر هب دغدهغ اه 

و حقوقی    ن، و یا اتئید اشخاص حقیقیعنوان منبع خبر ذکر گردیده، رد ساری موارد، ردج مطالب مطلقا هب معنای همسویی محتوا با نظر این مدرییت یا اتئید کل یا بخشهایی از آ 
رد استفاده رد خبر نبوده بلکه این خبرانمه صراف جهت اطالع از آخرین تحوالت اقتصادی رد کشور و محیط پیرامون و  مذکور رد محتوا، و یا اظهارات ایشان و یا اتئید منابع مو

اتخاذ واکنش مناسب رد قبال آنها رد حوزه کسب و کار می  مورث رب آن و فضای رساهن ای مرتبط با آن، عندالزوم جهت اتمل و ربرسی بیشتر و  رد صورت نیاز  
 العات تکمیلی مخاطبین محترم رد خصوص مطالب مندرج رد این خبرانمه، باامتنان فراوان استقبال می گردد. باشد. از اط 
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 بازارهای ایران و جهان در یک نگاه 
 ( 15/06/1399روز شنبه  هان )آمارهای بازارهای جهانی درشاخصهای اصلی در بورس های مهم ج

 شاخص های عمده در تاالرهای اصلی بورس جهان 

 درصد تغییرات  مطلق تغییرات  آخرین مقدار  شاخص 

DOW JONES0.56- 159.42- 28,133.31 آمریکا% 
S&P 5000.81- 28.10- 3,426.96 آمریکا% 

NASDAQ   1.27- 144.97- 11,313.13 آمریکا% 
FTSE100 0.88- 51.78- 5,799.08 انگلیس% 
CAC40 0.89- 44.45- 4,965.07 فرانسه% 
DAX  1.65- 215.11- 12,842.66 آلمان% 

NIKKEI 225 1.11- 260.10- 23,205.43 ژاپن% 
HANG SENG   هنگ

 کنگ 

24,695.45 -312.15 -1.25% 
SSE  0.76- 25.20- 3,309.21 چین% 

 اونس طال )دالر( بهای هر بشکه نفت و هر 

 %3.20- 1.41- 42.66 نفت برنت )دالر/بشکه( 

 %0.18- 3.50- 1,934.30 طال)دالر/اونس( 
 

 

 نمودار یکماهه قیمت جهانی هر بشکه نفت برنت 

 
 نمودار یکماهه قیمت جهانی هر اونس طال

 
  

 ( 15/06/1399 قیمت جهانی فلزات )شنبه

 قیمت قبلی )دالر(  قیمت )دالر(  شاخص 

 906.20 904.90 پالتین

 26.89 26.91 نقره

 2323.85 2323.80 پاالدیوم 

 1793.8 1793.99 آلومینیوم 

 300.00 325.00 فوالد 
 

 قبلی )دالر( قیمت  قیمت )دالر(  شاخص 

 6776.66 6777.93 مس

 15316.68 15315.06 نیکل 

 18186.5 18184 قلع

 1979.38 1979.89 سرب

 2506.23 2507.29 روی
 

 ( 16/06/1399 یکشنبه سهام تهران در یک نگاه )آمارهای زمان بسته شدن بازار بورس در پایان روز کاری بازار

 درصد تغییرات  مطلق تغییرات  آخرین مقدار  شاخص

 %0.36 5847.61 1647855.3 شاخص کل 

 %0.36 5176.71 1448825.7 شاخص صنعت 
 %0.87 563.36 65258.5 شرکت فعالتر 50شاخص

 0.36 8068.06 2,249,819.26 شاخص آزاد شناور
 %1.68 1450.76 87812.3 شرکت بزرگ 30شاخص 

 %0.81 9886.78 1224550.2 شاخص بازار اول

  %0.33- 10865.74- 3251044.0 شاخص بازار دوم 

 نمودار یکماهه شاخص کل بورس تهران 

 
 ( 15/06/1399 قیمت آلومینیوم در بازار ایران و جهان )شنبه

 قیمت قبلی قیمت شاخص 

 471000 492000 ایرالکو 6063بیلت  

 --- --- دوبال 6063بیلت 

 443000 473000 شمش المهدی

 443000 --- شمش هرمزال

 448000 443000 شمش ایرالکو
 

 قیمت قبلی )دالر(  قیمت )دالر(  شاخص 

 --- ---- A5:99.5 شمش تالکو 

 --- --- A7:99.7 شمش تالکو 

 395151 408928 بورس تهران  

 2138.13 2123.55 $ / بورس شانگهای 

 LME / $ 1793.99 1793.8 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


 خبرنامه اقتصادی متیس 

2 

 

 ( 1399/ 16/06 یکشنبه   کی و بازار تهران )آمار سیستم بانکی و نیز آمار زمان بسته شدن بازار در پایان روز کاریارز در سیستم باننرخ انواع طال و 

 ارز 
بانک  نرخ فروش ارز در 

 مرکزی )ریال( 

نرخ فروش ارز در بازار  

 )ریال(آزاد

 226020 42000 دالر آمريکا 

 327800 55018 پوند انگليس 

 271770 46078 فرانک سويس 

 28450 4782 کرون سوئد 

 3710 567 روپيه هند

 67190 11437 درهم امارات متحده عربی 

 231100 39646 ين ژاپن 

 33330 5691 لير ترکيه 

 3300 564 روبل روسيه 

 67810 11539 لاير قطر 

 36190 6077 یوان چين 

 210 35411 وون کره  

 268020 49576 یورو 
 

 انواع طال و سکه 

 خ فروش در بازاررن

 )تومان(  

 10900000 تمام سکه بهار آزادی طرح جدید 

 5670000 نیم سکه بهار آزادی 

 3205000 ربع سکه بهار آزادی 

 1751000 گرمیسکه یک 

 1,042,600 عیار 17گرم طالی 

 1,102,300 عیار 18گرم طالی 

 1,352,700 عیار  22گرم طالی 

 1,469,700 عیار  24گرم طالی 
 

 (16/06/1399 نرخ برابری انواع ارزها در سیستم بانکی )آمار سیستم بانکی در پایان روز کاری یکشنبه 

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

 2.38 0.62 0.52 0.65 0.55 انگلیس  پوند 3.67 0.96 0.8 1 0.84 امریکا  دالر

 4.61 1.2 1 1.25 1.06 کویت دینار 4.35 1.13 0.94 1.18 1 یورو 

 9.8 2.56 2.13 2.67 2.25 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 2.42 0.63 0.52 0.66 0.56 کانادا  دالر

 0.41 0.11 0.09 0.11 0.09 دانمارک  کرون 2.59 0.68 0.56 0.71 0.6 ژاپن ین یکصد

 0.52 0.13 0.11 0.14 0.12 عمان  ریال 0.49 0.13 0.11 0.13 0.11 چین  یوان

 5.87 1.53 1.27 1.6 1.35 کنگ  هنگ دالر 0.85 0.22 0.18 0.23 0.2 سعودي  عربستان ریال

 0.47 0.12 0.1 0.13 0.11 روسیه  روبل 3.83 1 0.83 1.04 0.88 سوئیس  فرانک

 0.05 0.01 0.01 0.01 0.01 ترکیه  لیر 0.05 0.01 0.01 0.01 0.01 هند  روپیه

 0.49 0.13 0.11 0.13 0.11 جنوبی  کره وون هزار 0.82 0.22 0.18 0.22 0.19 قطر ریال

 3.06 0.8 0.66 0.83 0.7 انگلیس  پوند 7.95 2.07 1.72 2.16 1.83 بحرین  دینار

 اسناد خزانه اسالمی 

 ( 16/06/1399  شنبهیک پایان روز کاری ()در 703اسناد خزانه اسالمی )اخزا  

 
 ( 16/06/1399  یکشنبه ()در پایان روز کاری704اسناد خزانه اسالمی )اخزا  
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 ( 16/06/1399  یکشنبه ()در پایان روز کاری706اسناد خزانه اسالمی )اخزا  

 
 ( 16/06/1399  یکشنبه ()در پایان روز کاری709اسناد خزانه اسالمی )اخزا  
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تومانی آغاز    400هزار و   24صبح روز شنبه، دالر معامالت خود را در محدوده  /جدید رشد شبانه در بازار ارز/ پیشروی سکه در کانال  

  24گیران زمانی که دیدند شاخص ارزی از محدوده  وسانکرد و میزان خریدها حتی در بازار بیشتر هم شد. به گفته برخی از فعاالن، ن

وارد بازار شدند و موقعیت خرید به خود گرفتند. این موضوع موجب شد  تر نرفته است، با اطمینان بیشتری  تومانی پایین  200هزار و  

بعدازظهر، قیمت دالر روی    4  تومان برود؛ در معامالت نقدی حدود ساعت  600هزار و    24قیمت دالر در معامالت فردایی به باالی  

رشدی در شرایطی صورتی گرفت که خبرهای    شنبه بود. چنینتومان بیشتر از روز پنج  300تومان قرار گرفت که    500هزار و    24عدد  

اطالع فضای  در  بازارساز  سنگین  عرضه  مورد  در  نیز  میزیادی  شنیده  بهرسانی  که شد.  داد  خبر  »اقتصادنیوز«  سایت  مثال،    عنوان 

تومان از سوی    5690رخ  میلیون درهم با میانگین ن  220بازارساز دیروز هم اقدام به تزریق ارز از کانال بازار نیما و بازار آزاد کرد و  

افزایش قیمت دالر در ابتدای هفته توانست جسارت خریداران سکه برای ورود به بازار را هم باالتر ببرد. سکه تمام  /بازارساز تزریق شد

این ترتیب،  هزار تومان رسید. به    400میلیون و    11هزار تومان افزایش یافت و به بهای    200ادی دیروز در واکنش به رشد دالر،  بهار آز

ای  تواند رکورد تازههزار تومانی سقف تاریخی خود رسید و در صورتی که دالر به رشد خود ادامه دهد، سکه هم می  150سکه به فاصله  

ها هم افزایش پیدا کرد.  این حال، در دفعات پیشین هر زمان قیمت سکه در این سطوح قرار گرفت، میزان فروش  را به ثبت برساند. با

هزار تومانی عبور کند، انتظارات برای ورود    500میلیون و    11گران فنی، سکه در صورتی که با قدرت از سطح  ه برخی معاملهبه گفت

 نی بیشتر خواهد شد میلیون توما 12این فلز گرانبها به کانال 
 ... 

-2B8%D1%B8%D7%A8%%D-1B8%D7%A8%D2%B8%D7%A8%D8%A8%%D-1B8%AF%D8%%D-9%87D9%86%D7%A8%D8%A8%D4%B8%%D-AF8%D4%B8%D1%B8%/%D1429316https://www.khabaronline.ir/news/
AA8%A%A8AA%AA%8%AA%A8%%A-9%84A7%A8%A9%86%A7%A8%A9%%AA%A-1A%8AA%A8%%A-9%87A9%AA%A3%A8%%A-A8AA%9%88%A1%A8%A4%A8%A%A8AA%AA%9%D% 

  سوی   از  نیما   سامانه  در  درهم  سنگین  هایعرضه  این  /کرد  عرضه  5  ،690  نرخ  میانگین  با  نیما  بازار  در  درهم   میلیون220  مرکزی  بانک

 ارز  نرخ آوردن پایین   -2 /  متقاضیان ارزی نیازهای  پوشش -1: شودمی انجام اخیر  روزهای  طی عمده هدف  دو با  بازارساز
  گذشته   روزهاي  در  نرخ  افزایش  از  جلوگیري  بازار  فعاالن  اعالم  طبق  و  کرده  آغاز  را ارز بازار و  نیما سامانه  در  سنگین  هايعرضه  شهریور  11  از  مرکزي  بانک

  22 و  23 کانال در جایی جابه و  نرخ  شدن شکسته امکان سیاست  این تداوم صورت  در معتقدند هابازاري.  است بوده  هاعرضه همین از  ناشی   نسبی ثبات و

  تورمی،  انتظارات  موضوع   خریداران،   بازار،   در  مرتب   بازارسازي   و   مرکزي  بانک   حضور   براي   ارز  بازار   فعاالن   انتظار   بر   عالوه.  بود  خواهد   محتمل   ن توما  هزار

  واکسن   توزیع  طال،   و  دالر   ارزش  وضعیت  جهانی   بازار   در  همچنین .  اندداده  قرار  توجه   مورد  نیز  را  اخیر  هايدرهفته  بورس   و   سهام  وضعیت  نقدینگی،   رشد 

  جنگ   و  مذاکرات  همچنین  و  امریکا   انتخابات  امریکا،  کار  بازار  وضعیت  جهان،  بزرگ  بازارهاي  در  سهام  معامالت  شاخص  بهبود  آینده،  هايماه  در  کرونا

 .بود خواهد  اثرگذار ارز   بازار  آینده روي  که است نکاتی وچین،  امریکا  تجاري
-9%87D9%85%D%7A8%AF%D8%D7%A8%%D-170746/43-9%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
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رس پشت سر  هفته جدید را با رشد شاخص کل بورس و افت شاخص کل هم وزن بورس و شاخص کل فرابوبازار سرمایه اولین روز  

در   /اما نشانه های ایجاد تعادل در بورس به چشم می خورد.  گذاشت. اگرچه از نظر تعدادی همچنان بیشتر نمادهای بازار منفی بودند

ا و پتروشیمی ها با حمایت بازیگران مختلف حقیقی و حقوقی رشد کردند  معامالت دیروز نمادهای بزرگ بانکی و فلزی، برخی معدنی ه

، مخابرات و همراه اول بیشترین تاثیر  تاثیر را بر رشد شاخص گذاشتندو در سوی دیگر دو غول خودروساز کشور، شستا، مپناو بیشترین 

، مخصوصا ایران خودرو از نکات بارز معامالت  حمایت سنگین حقوقی ها از دو غول خودروساز /منفی را بر شاخص کل بورس گذاشتند

تی بازار است و  میلیون واحد سطح حمای 1.6قیقی و حقوقی بازار به این باور رسیده اند که کانال دیروز بود.به نظر می رسد فعاالن ح 

این سطح متعادل ش اند، کلیت بازار می تواند در  نمادهای ضعیف و زیان ده که حبابی شده  از برخی  البته همچنان بازار  فارغ  ود. 

های پربیننده و شاخص ساز، می توان انتظار متعادل شدن دیگر سهم های  دوقطبی و هیجانی است اما در صورت تداوم حمایت از سهم 

م داشت.گفتنی است حمایت حقوقی ها از سهم های فلزی و بانکی در دو هفته گذشته اکنون موجب تعادل و صعودی شدن  بازار را ه

سهم شستا و ایران خودرو بود. به نحوی که  م ها شده است. اما در معامالت دیروز بیشترین خرید خالص حقوقی ها مربوط به دو  این سه

رد خرید خالص حقوقی ها به این دو نماد مهم اختصاص داشت. به نظر می رسد چرخش پول  میلیا  900میلیارد تومان از حدود    700

قوقی  از حمایت هوشمندی است که وعده داده شده است. اگرچه فارغ از حمایت ها و خرید ححقوقی ها بین صنایع مختلف، وجهی  

قابل توجه قیمت سهام در دو ماه اخیر، قیمت ها در بخشی    ها، با توجه به رشد قابل توجه نرخ ارز و رشد قیمت های جهانی در کنار افت

 اخبار اقتصاد ایران

 بازار ارز وطال 

 بازار سهام وسایر بورس ها 
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به طور طبیعی تقاضا را تقویت می کند. اگرچه با شوک عجیب واردشده به  از بازار سهام ارزنده تلقی می شود و ساز و کار بازار نیز  

 اساس ارزندگی زمان نیاز دارد. چند هفته گذشته، همچنان هیجان غالب است و بازگشت بورس به مدار تحلیل و عمل بر بازار در 
 ... 

0/705215/1/20467http://www.khorasannews.com/newspaper/page/ 

  اولویت  در   جلسات   این  در   سهامداران   از   یابد/ حمایتمی  تعمیم   ها شرکت  همه   سهام   به   «حمایت»تهران:    بورس  امل صحرایی مدیرع

  مورد  آتی  روزهای  طی   است  قرار  هم  دیگری  های شرکت  و  هانماد  و  آید  عمل  به  حمایت  صرفا   خاص  نماد   چند  از  نیست  قرار  و  است

  شاخص   دهد/ طراحیمی  ادامه  را حمایتی  هایجلسه  حقوقی  ارشد  مدیران  با  نیاز  انزم تا  و  روز  هر   بورس  گیرند/ شرکت  قرار حمایت

 شود می  تغییر دستخوش  شاخص  شرایط  بیشتر  هایحمایت  با  اما  دارند   آن   روی  بیشتری   تاثیر   نمادها  از  برخی   که   بوده   ایگونه  به  بورس
. داد  سهامداران   به   خوشی   خبرهاي  جلسات   این   نتایج   از  تهران  بورس   امل مدیرع  حقوقی   ارشد  مدیران  با  تهران   بورس   جلسات   ادامه   در  و  گذشته   روز

  علی   که  داشت  همراه  به  را  هاحقوقی  حمایت  و  نمادها  از  بخشی  بازارگردانی  آن  ماحصل  که  جلسات  این  تشکیل  براي  بود  ايبهانه  بازار  نبودن  نقدشونده

  پایان  در   تهران  بورس   عامل   مدیر.  است  بورسی   هاي شرکت  و  نمادها   تمام  برگیرنده  در   ا هحمایت  این   کرد  اعالم  «اقتصاددنیاي»  با   وگو گفت  در  صحرایی 

  خاص   نماد   چند   از  نیست   قرار   و  است   اولویت   در   جلسات   این   در  سهامداران  از   حمایت :  گفت  «اقتصاددنیاي»  به  حقوقی  ارشد   مدیران   با  جلسه   چهارمین

  با   نیاز  زمان  تا  و  روز  هر  بورس  شرکت.گیرند  قرار  حمایت  مورد  آتی  روزهاي  طی  است  قرار  هم  ريدیگ  هايشرکت  و  هانماد  و  آید  عمل  به  حمایت  صرفا

  این  و  است مشکل  حل  جلسات   این  برگزاري  اصلی  علت   و   است  بازار   نقدشوندگی ما  فعلی  مشکل.دهدمی  ادامه  را حمایتی  هاي جلسه  حقوقی  ارشد مدیران

  مدیرعامل.  بود  خواهد   بورس   کار  دستور   در   اندنگرفته  قرار   حمایت  مورد   تاکنون   که  صنایع   سایر   آینده   اي زهرو  طی  که   دهیممی  سهامداران   به   را  خوش  خبر

  با  اما   دارند   آن  روي   بیشتري   تاثیر  نمادها   از  برخی   که   بوده   اي گونه  به   بورس   شاخص  طراحی:  گفت  بورس   شاخص  وضعیت  درخصوص   تهران   بورس 

  خبرهاي  اسیر و کنند سهام خرید به اقدام بیشتري  بررسی با تا کنیممی توصیه سهامداران به.شودمی یرتغی دستخوش شاخص  شرایط بیشتر  هايحمایت

 .نشوند شایعات  و مجازي 
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تغییر   فرابورس  مدیرعامل   هامونی   شد/  تقویت  فارسخلیج  ستاره  پاالیشگاه  عرضه  احتمال  هامدت  از  پس  سرانجام   محاسبه   مبنای   : 

  تواند می  خبر  این  بیفتد/   جریان  به   دیگر  بار  پاالیشی   صنعت   غول  این  عرضه   تا   شده   سبب  ریالی   به  ارزی  از  پاالیشگاه   این  های بدهی

  یاد  شرکت   سهامدار   مستقیم   و   غیرمستقیم   طور به  که   باشد   داشته   « تاپیکو»  و   «شستا»  همچون   نمادهایی   تقاضای   و   عرضه   بر   توجه   قابل  اثری 

 هستند  شده
  وزارت   ابالغی  هاينرخ  درخصوص  سازيشفاف  محوریت  با  حالی  در  تاپیکو  تامین  پتروشیمی  و  گاز  و  نفت  شرکت  سازيشفاف  گذشته  روز  اساس  این  بر

  منتشر   کدال  تارنماي   روي  بر   است،  فارس خلیج  ستاره   نفت   شرکت   از   درصد   49  مالک  که  گذاريسرمایه  شرکت   این  روي  آن  تاثیر  و  پاالیشی   صنایع   به   نفت 

  آخرین   تا  شده  سبب   امر  همین.  است  متوقف   و   ممنوع   تهران   بورس   در  همچنان   ساالنه   عمومی   مجمع   برگزاري  از   پس   شرکت   این   معامالتی   نماد   که   شد 

  بورس  گذشته   روز  معامالت   بررسی.   باشد  جاري   سال   ماه  شهریور   سوم  روز  معامالت  آخرین   در   آن   تومانی  1813  بهاي   نماد   این   ي برا  شده   درج  قیمت

  و  عرضه   روي   را   خود   تاثیر   نتوانست  اگرچه  فارس خلیج  نفت  پاالیشگاه  اولیه   عرضه   خبر  تاپیکو،  بودن   متوقف   رغم  به   که   دهد می  نشان   خوبی  به   تهران 

 .. کند بازي « شستا» سنگین  فروش هايصف  شدن جمع در  اهمیت  قابل و مهم  نقشی توانست حال  این با   دهد نشان  ادم ن   این تقاضاي 
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  است   ممکن  دارد،  که  سنگینی  ارزي   هايبدهی  و   شرکت  این  مالی   مشکالت  رغم به  شودمی  گفته.  است  بورس   به   ورود  مسیر   در  فارسخلیج  ستاره   پاالیشگاه

  کرده  ذاريبارگ  کدال سامانه  در را   خود مالی  اطالعات 1396 سال   در بار آخرین  شرکت  این  اما.  شود عرضه  بورس در  تابستان  همین در شرکت  این  سهام

  مالی  اطالعات   امسال،   تابستان   از   مانده   باقی   فرصت   در  دید  باید   بنابراین . است  کرده  پیچیده   را   شرکت   این   شرایط  ارزي   سنگین   هاي بدهی  آنکه  ضمن   است، 

  دارد،   ادامه  هنوز  و  شده  آغاز  قبل  سال  دو  حدود  از  بورس به فارسخلیج ستاره  ورود  از  اگرها  و  اما.  خیر  یا  شد  خواهد  سازيشفاف شرکت این  قبل  هايسال

  داد  خبر  «ایرنا»  شنبه  روز  اساس  همین  بر.  شود  داده  پایان  اگرها  و  اما  این  تمام  به  امسال  است  قرار  داده،  خبر  ایران  فرابورس  مدیرعامل  که  طورآن  اما

  فارس خلیج  ستاره  پاالیشگاه  و  شده   انجام  ایران  ابورسرف  در  جهان  گازي  میعانات  پاالیشگاه  ترینبزرگ  سهام  از  بخشی  اولیه  عرضه  براي   الزم  فرآیندهاي»

 «.شودمی بورس در  پذیرش آماده
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  است،   شده  باعث  سکه  و  طال قیمت  آن تبع  به  و  دالر  قیمت  گذشت/ رشد  که  ایهفته  در  طال هایصندوق   گزارش دنیای اقتصاد: سرنوشت

  در   معامله  قابل   هایصندوق   جزو  که  طال  بر   مبتنی  هایصندوق   شود/  ارزیابی   مثبت  گذشت،  که  ایهفته  در  ETF  هایصندوق   بازدهی

  گذاری سرمایه  برای   امن  هایصندوق   از  یکی  است  طال  بر   مبتنی   اوراق   و  طال  آن  پشتوانه  اینکه  دلیلبه  ،شودمی  محسوب  سرمایه  بازار

 است  ریسک  کم افراد مناسب  که  دارند  اندکی بازدهی دارند؛ پایینی  ریسک  اینکه دلیلبه ها صندوق  این اما شود/ می محسوب

http://www.khorasannews.com/newspaper/page/20467/1/705215/0
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-6/3688839-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-6/3688839-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-110/3688819-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-110/3688819-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-108/3688812-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-108/3688812-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-108/3688812-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://kargaronline.ir/fa/news-details/99920/%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF/
https://kargaronline.ir/fa/news-details/99920/%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF/
https://kargaronline.ir/fa/news-details/99920/%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF/
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  پشتوانه   صندوق بین این در.  است  بوده  درصد  3  حدود  گذشت  که  ايهفته  در   سرمایه   بازار   در   فعال  صندوق 4  هر بازدهی دهدمی  نشان هاصندوق  گزارش 

  بازار   در  فعال  طال،  صندوق   ترینقدیمی  صندوق  این.  است  کرده   کسب  را  درصد  3  بازدهی  گذشته  هفته   در  ریال  483  و  هزار81  قیمت  با  لوتوس   طالي

  هفته   در  را  درصدي  2/  97  بازدهی  صندوق  این  که  است  کیان  طالي  سکه   بر  مبتنی  بهادار  اوراق  صندوق  طال،  صندوق  دیگر.  شودمی  محسوب  سرمایه

  بین   در.  است  داشته  درصد  2/  97  بازدهی  قبلی  صندوق   مانند   نیز   مفید  طالي   سکه   بر   مبتنی  بهادار   اوراق   در  گذاريسرمایه  صندوق .  کرد  تجربه   گذشته 

  این   مهم  نکته.  است  کرده  ثبت  را  درصد  2/  78  بازدهی  و  داشته  بدتري  نسبت  به  عملکرد  ایرانیان  امید  زرافشان  طالي  سکه   پشتوانه  طال،  صندوق  چهار 

  ارزش   درصد 3 تنها  ها صندوق  این اند،داشته درصد  15 تا  10 بین  منفی بازدهی  گذاري سرمایه هاي صندوق اکثر که  ماه  مرداد  در  که  است  این  ها صندوق

 .اندداده دست  از  را  خود
-9%82D9%88%AF%D8%D9%86%D5%B8%%D-AA8%D4%B8%D9%88%D9%86%D1%B8%D3%B8%%D-3688833/107-9%84D7%A8%AF%D8%D9%%DA%A-4B8%AE%D8%D8%A8%eqtesad.com/%D-e-https://donya

AA8%A4%A8%A0%A8%%AA%AA%A-9%87A9%%AA%A-A8AA%7%A8%%A-9%87AAA%8%A9%81%A9%87%%A-1A8%AA%A8%%A-7A8%A9%84%A7%A8%%A-A8AA%7%A8%A9%87%D% 
  در   که  ریزشی  موج  با  منفی/ همزمان  بازار  در  اولیه  هایعرضه  گزاش دنیای اقتصاد: دو رویکرد متفاوت صاحب نظران درباره تداوم

  مقابل   نقطه   در  و  گویند می  سخن   اولیه  ضه عر   افزایش   ضرورت  از  اقتصادی  نظرانصاحب  برخی  است،  افتاده  راه  به   کشور   سرمایه  بازار

 است،  کرده  پیدا  اختصاص  کشور   سهامداری  جامعه  به  اخیر   وقت  چند  طی  که  را  ناچیزی  هایحجم  با  اولیه   عرضه  کارشناسان،  دیگر 

 کنند نمی  ارزیابی مناسب
  دستخوش  را سهامی هايشاخص شود  سرمایه بازار  به هتاز پول ورود موجب که عاملی هر فعلی  شرایط در معتقدند سهام  بازار  فعاالن  نخست سناریوي در

  به   ارزنده قیمت با سهام که است شده طراحی ايگونه به ایران فرابورس و تهران بورس  طریق از گذاريقیمت هايمکانیزم اینکه به توجه با. کندمی  تغییر

  سناریوي   حال  همین  در.کرد  خواهد   استقبال  محدود  تعداد   با   حتی  اییه عرضه  چنین  از  سهامداري  جامعه  بنابراین  کند،   پیدا   تخصیص  گذاران سرمایه

  تعداد  باورند این  بر  افراد  این . دانند نمی مناسب  کلی  طوربه  فعلی  معامالتی جو از  فارغ  را  اولیه   عرضه تداوم  سرمایه   بازار کارشناسان  که دارد وجود دیگري

  شناوري   با  بزرگ  هايشرکت  سهام   عرضه  همواره.کرد  نخواهد  ایجاد  آنها  پرتفوي  در  چشمگیري  تاثیر  کنندمی  دریافت   گذارانسرمایه  که  سهامی  محدود

  به   نیازمند  که  سهامی  اولیه  عرضه   فروش،  هايسفارش  حجم  و  نوسهامداران  وارتوده  رفتار  به  توجه  با   اما  دارد؛  قرار  سرمایه  بازار   فعاالن  تاکید   مورد  باال

  در مهم این  احتماال نرسد، متعادل شرایط به بازار که زمانی تا اساس این بر. شود هاسهم سایر از نقدینگی بیشتر وجخر  موجب تواندمی باالست، نقدینگی

 . نگیرد  قرار بورس  متولیان کار دستور
-C8DB%7%A8%D9%87%%D-9%87D6%B8%D1%B8%D9%B8%%D-9%85D9%88%D7%A%8AF%D8%AA%D8%%D-3688846/6-3B8%D1%B8%D9%88%D8%A8%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%eqtesad.com/%D-e-https://donya

C8%DB9%81%D%86%9D9%85%D%-1B8%D7%A8%D2%B8%D7%A8%D8%A8%D%-1B8%D%AF8%D%-9%87D%C8%DB9%84%D9%88%D7%A8%D% 

  باقی   که   یکم  پاالیشی   عرضه  با   خود   مخالفت   نفت   وزارت   که   زمانی  است؟/ شاید   بورس   قرمز   شاخص  مقصر  نفت   اقتصادنیوز: وزارت 

  است؛  کرده  آغاز  را  شاخص  نزول  دومینووار  حرکت  که   کرد   نمی  گمان  هرگز   کرد،   اعالم  را  است  پاالیشگاه  چهار  در  دولت  سهام  مانده

  برای   که   بزرگی  و  کوچک  تصمیمات  و  بود  بزرگ   و  کوچک  های  سهم  انواع  آن  تبع  به   و  پاالیشی   های  سهم  ریزش   باعث  ابتدا  در  که  اتفاقی

  هماهنگی   عدم   از  و  اشاره  آن  به  نیز   سرمایه  بازار  تحلیلگر  یک  که   موضعی   نبود/   اثرگذار  تقریبا  شد،  گرفته   بازار   به   تعادل   بازگرداندن

 کرد   انتقاد دولت در  گیری  تصمیم در
  اختالف   گفت   بتوان  شاید   که  اتفاقی.  است  مریز  و  دار  کج  همچنان  تعادل  سمت   به  بازار  این   حرکت  و  شد  کشیده  مرداد  اواخر  در   سرمایه  زار اب   صعود  ترمز

.  زد  دامن   آن   به  شد  گرفته  بازار درمورد  که  تصمیماتی  و  سلسله   عدالت   سهام  فروش   نحوه   سپس   و   بود آن  شروع   نقطه  یکم   پاالیشی   عرضه  درمورد   وزرا   نظر

  وقفه  بی صعود که افرادي. نبود تاثیر بی  شاخص  حرکت شدن نزولی در  نیست هم کم ها آن تعداد که بازار ورودهاي تازه هیجانی رفتار میان این در البته

  باور   این  بر   گران تحلیل  از   بسیاري  هرچند .سپردند  بازار  این  به  دانشی  هیچ  بدون  را   خود  هاي  دارایی   از  بسیاري  بورس،  درمورد  دولت  تبلیغات  و  شاخص

  دو  از  کمتر   در بورس   شاخص کرد می  گمان کسی  کمتر  اما دارد  اصالح  به   نیاز   فرابورس  و بورس  کل  شاخص   و نیست   واقعی سرمایه  بازار   صعود که   بودند

  متوجه   باشیم،  داشته  گذشته  ماه  یک   طی  سرمایه  بازار  روز  و  حال  به  نگاهی  اگر.کند  عقبگرد  واحد  هزار  600  و  میلیون  یک  به   واحد  میلیون  دو  از  هفته

  خبر   که  شد  آغاز  روزي   از  ماجرا.  داشت  آن  سرنوشت   بر  چشمگیري  تاثیرات  چه  شد،  گرفته  بازار   این  درمورد  که  تصمیماتی  اقسام  و   انوع  که   شد   خواهیم

  ها  پاالیشگاه  بلوکی  عرضه  و(  بندرعباس   و  اصفهان   تبریز،  تهران،  پاالیشگاه   چهار  در  دولت  سهام  مانده  باقی)  یکم  پاالیشی   تشکیل  با   نفت  وزارت  مخالفت

  این  شاهد  روزها  آن   در.  کرد  ریزش  هستند  سرمایه  بازار   بزرگ  و  پشتوانه   با  هاي  سهم  که   ها   پاالیشگاه  سهام  و  شد  منتشر  سازي  خصوصی  سازمان  توسط

  فروش  به  اقدام  نیز  داشتند  خود  سبد  در  پتروشیمی  یا  يفوالد  مانند   مهمی  هاي  سهم  و  نبودند  هم  پاالیشی  سهام  سهامدار   که  سهامدارانی  که  بودیم  موضوع

 !دهند  وضعیت تغییر فروش  صف  به  خرید  صف  از سهام  درصد 80 تقریبا  شد   باعث که  فرایندي . کردند خود  سهام
-359752/67-7A8%D9%87%%D-9%87D9%86%D7%A8%D3%B8%D1%B8%%D-1B8%AF%D8%%D-AF8%D7%A8%D5%B%8AA%D8%D9%82%D7%A8%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%https://www.eghtesadnews.com/%D

-3B8%D1%B8%D9%88%D8%A8%D%-2B8%D9%85%D1%B8%D9%82%D%-5B8%D%AE8%D7%A8%D4%B8%D%-1B8%D5%B8%D9%82%D9%85%D%-AA8%D9%81%D9%86%D%-AA%8D1%B8%D7%A8%D2%B8%D9%88%D%
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  روند   بورس   در   هاقیمت  ها،شرکت  ماههشش  عملکرد  گزارش   انتشار  و   شهریورماه  پایان  با  رود می  انتظار  :  سرمایه  بازار   کارشناس  صفاری

  و  مرداد  در  ها،شرکت  سالیانه  سود  توزیع  و  مجامع   برگزاری   دوره  اتمام  از  پس  تاریخی   صورت  به  /بگیرند  پیش  در  را  تریمنطقی

  و بوده طبیعی   امری بورس، در هاقیمت فعلی  وضعیت رواین از کند؛می پیدا نزولی  فرآیند  سرمایه، بازار در هاقیمت روند شهریورماه

 است  سرمایه  بازار ذات با  منطبق
  مرداد   ر د  ها،شرکت  سالیانه   سود  توزیع   و  مجامع  برگزاري  دوره   اتمام  از   پس   تاریخی   صورت   به :  افزود ایرانیان  سرمایه  سبدگردان  شرکت   مدیرعامل  صفاري،

  بازار ذات  با   منطبق و بوده  طبیعی امري  بورس،  در  هاقیمت فعلی   وضعیت رواین  از کند؛می پیدا نزولی   فرآیند سرمایه، بازار   در ها قیمت روند شهریورماه  و

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%84-107/3688833-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%84-107/3688833-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-6/3688846-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-6/3688846-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%81%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%A7-67/359752-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA?rssRedirect=c2hhaHJla2hhYmFyLmNvbQ%3D%3D&utm_source=shahrekhabar_com&utm_campaign=rssreaders&utm_medium=rss
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%A7-67/359752-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA?rssRedirect=c2hhaHJla2hhYmFyLmNvbQ%3D%3D&utm_source=shahrekhabar_com&utm_campaign=rssreaders&utm_medium=rss
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%A7-67/359752-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA?rssRedirect=c2hhaHJla2hhYmFyLmNvbQ%3D%3D&utm_source=shahrekhabar_com&utm_campaign=rssreaders&utm_medium=rss
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  تحلیلی   و   نگاه  به   سهامداران  شهریورماه،   در   هاشرکت  عملکرد   گزارش   انتشار  و  سال   نخست   ماههشش  اتمام   با  شود می  بینیپیش  روازاین.است  سرمایه 

  نکته .است  بازارسرمایه  ذات   جزو  نوسان .  باشند  آن   از  زودتر  حتی  یا  مهرماه   اواسط  از  خرید  هايصف  برگشت  شاهد   و  یافته دست  هاشرکت  وضعیت  از  تردقیق

  مشخص  نرخی   با  مشارکت  اوراق  خرید  همچون  ن آ  در  گذاريسرمایه  که   پول  بازار  برخالف  که  است  این  کنند  توجه   آن  به   باید  گذارانسرمایه  که  بعدي

  داشته  نظر  در .  باشند  داشته   توجه  موضوع  این   به  است الزم  بازار  این   در گذاران سرمایه  و   دارد   وجود   همواره   قیمت  نوسان   سرمایه،   بازار   در   گیرد، می  صورت

  تأکید  با   صفاري .  شودمی  نزولی   بازار   در   قیمت   روند  مجامع  برگزاري  از   پس  شهریور   و  مرداد   هاي ماه  در   ساله همه  و  است   نوسان   سرمایه   بازار   نفس   که   باشید

  بازار   این  وارد  تازگیبه  که  گذارانسرمایه  برخی  اخیر  هايماه  طی  حال،  این  با:  گفت  است،  سال  یک  حداقل  بورس  در  گذاريسرمایه  دوره  منطق  اینکه  بر

  کسب   و   گذاريسرمایه  هدف   با   برخی   حتی  و  مدت کوتاه  گذاري سرمایه  هدف   با   را   خود  دینگیقن  بازارسرمایه،   هايویژگی  با   آگاهی   عدم   دلیل   به   اند، شده

 .است شده (  هاسفارش ثبت جریان  در و)  بازار  منفی روند  با مواجه در آنان  رفتار شدن  هیجانی سبب  امر این  که اندکرده بورس وارد  سود،  روزانه
-170749/53-3B8%D1%B8%D9%88%D8%A8%D7%A8%D1%B8%D9%81%%D-3B8%D1%B8%D9%88%D8%A8%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%http://www.taadolnewspaper.ir/%D

-7A8%A8%A8%%A-3A8%A1%A8%A9%88%A8%A8%%A-2A8%A7%A8%%A-9%86A7%A8%A1%A8%A7%A8%AA%A8%A9%85%A7%A8%A9%87%A3%A8%%A-9%84A7%A8%A8%A8%A9%82%AA%A8%A3%A8%A7%A8%D%

7A8%D9%87%D%-AA8%D9%A%DA1%B8%D4%B8%D%-AF8%D1%B8%D9%A%DA9%84%D9%85%D9%B8%D%-9%87D%C8%DB7%A8%D1%B8%D7%A8%D% 

  تعداد   -1/کرد  منتشر   را  99  تیرماه  به  مربوط  چک،  تحوالت  آخرین  مرکزی  بانک  /بازگشت   اقتصاد  در  چک  تبادل  به  سفید  وضعیت

  تعداد  افزایش  /رسید  فقره  میلیون  9  از  بیش  به  ماه  تیر   در  بود،  فقره  میلیون  ۸  زیر  سال  سوم  و  دوم  هایماه  در  که  ایمبادله  هایچک

  از   چه  برگشتی  های چک  نسبت  - 2  /است   کرده  آغاز   را  عادی  وضعیت  سوی   به  حرکت  ،صاداقت  در  مبادالت  سطح  دهدمی  نشان  مبادله 

  / برسد   میزان  کمترین  به   دارمدت  معامالت  ریسک  تا  شد   رقمی  تک  کرونا  شیوع  از   پس  بار   اولین  برای   تعداد،  نظر  از   چه  و  مبلغ  نظر 

  کرونا   /بود  کرده  پیدا  نزول  درصد  5/9  به مبلغی  نسبت  که   یجای تا  بوده،  برقرار  ماه  بهمن  تا   گذشته سال  در  برگشتی  چک کاهشی  روند

  چک  نسبت  ثبت  با  تابستان،  ماه  اولین  در  اما  /رسید  درصد  20  به  فروردین  در  برگشتی  چک  نسبت  و  کرد  قطع  را  کاهشی  نوار  این

  تنها  استان  این  در  /است  گیالن  چک،  کردن  پاس  در  استان  بهترین/بازگشت  امن  حاشیه  به  پرداخت  ابزار  این  درصدی،  5/9  برگشتی

  تصویر  بویراحمد   و  کهگیلویه   استان  را  وضعیت  بدترین   سو،آن  از  / است  شده  مواجه   برگشت   با  شده،  مبادله   های چک  از   درصد  6/  ۸

  اخیر/ مقایسه  سال  3  در  عادی  چک   شدن  برابر 4  :  گزارش تعادل/ است  خورده  برگشت  ها چک  درصد  16/  9  استان  این  در  کند؛می

  1396  -99  اخیر  سال   سه  در   ها برگشتی  وضعیت  و   هاوصولی  از  رمزدار   و   عادی  چک   سهم  و  شده  وصول  هایچک  دینگی،قن  رشد  آمار

  اقتصاد   کیک   شدن  کوچک   و  رکود  و  تحریم  دلیل  به   ،99  تیرماه  تا  96  اردیبهشت   فاصله  در  نقدینگی  درصدی  111  رشد   با  که  دهدمی  نشان

  از   کمتر   که  کرده  رشد  درصد  ۸۸  شده  وصول  هایچک  مبلغ  تاکنون،  97  تابستان  از   یعنی  اخیر   فصل  ۸  در  اقتصاد  منفی   رشد  و  ایران

 است  بوده نقدینگی  رشد
  در  بود،   شده  همراه   توجهیقابل  افت  با   سال  نخست   ماه  سه  در   که   ايمبادله  هاي چک  تعداد   بازگشت؛   نرمال  وضعیت  به  تیرماه   در   چک   مبادله   هايداده

  در   بود،   رفته   نیز   درصد   20  تا  کرونا،   شیوع   اول  هاي ماه  در  که   نیز  برگشتی  هايچک  نسبت  این  برعالوه.  بازگشت  کرونا   از  شپی  دوران  محدوده  به  تیرماه

  از   پس.  است  کرده  منتشر  را  ايمبادله  هايچک  آمار  آخرین  مرکزي،بانک.مبلغ  نظر  از  هم  و  تعداد  نظر  از  هم  رسید؛  درصد  10  زیر  به  تابستان  ماه  اولین

  بلکه   باشد،  شده   کاسته  پرداخت  ابزار   این   محبوبیت   از  اینکه  نه   البته  شد؛  کمرنگ   مبادالت  در  چک  از   استفاده  کرد،   پیدا   شیوع  کشور   در   ونا رک   آنکه

  هویدا  چک   تحوالت  در   را   خود  امر   این  نتیجه   در.  کند  افول  توجهیقابل  شکل  به   مبادالت   سطح   تا  بود   شده   موجب  وکارها کسب  گسترده  هايتعطیلی

  را   کاهش   فقره  6900  حدود  در  خرداد  به  نسبت  که   رسید   فقره  هزار  874  به  هاچک تعداد  شد؛  کاهشی  برگشتی  هاي چک  تعداد   تابستان   ماه  اولین   در.درک

  مهر  هاکچ  از   درصد   9/  6  بر  تیرماه   در  کهطوري.  رسید  درصد  10  زیر   به   کرونایی،   ماه   چهار  از   پس  برگشتی  هايچک  نسبت   اینکه  ترمهم.  دهدمی  نشان

.  شودمی  دیده  نیز  برگشتی  هايچک  مبلغی  نسبت   در   رویه  این.  بود  کرده  رشد  نیز   درصد   18/  3  تا  سال   ماه  اولین  در  عدد  این   کهدرحالی.  خورد  برگشتی

  گیالن   چک،  کردن  پاس  در  استان  بهترین  .کرد  نزول  درصد  9/  5  به  تیرماه  در  بود،  کرده  رشد  درصد   20  تا  برگشتی  هايچک  مبلغی   نسبت  کهدرحالی

  تصویر   بویراحمد  و   کهگیلویه  استان  را   وضعیت   بدترین  سو، آن  از .  است  شده مواجه  برگشت   با  شده،  مبادله   هايچک  از   درصد   6/  8  تنها   استان این  در .  است

  هاي چک  نسبت.  ندارد  را  تعیوض  بدترین  مبلغی،  نظر  از  بویراحمد  و  کهگیلویه  البته.  است  خورده  برگشت  هاچک  درصد  16/  9  استان  این  در  کند؛می

  کمتر که  بود تومان میلیون 9/ 5 معادل استان  این در برگشتی  چک هر  مبلغی ارزش. است بوده  درصد 11/ 9 معادل استان، این  در مبلغ نظر از  برگشتی

 .است پایین  مبالغ  با   هايچک کردن   وصول در مشکل استان،  این  در گذشته،  هايماه همچون واقع در. است کشوري  میانگین  نصف از

 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%B3-53/170749-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7
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%B3-53/170749-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7
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%B3-53/170749-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7
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A8AA%AA%8%A4%A8%AA%AA%A1%A8%A8%A8%%A-9AA%A86%%AA%-AA8%A%A8AA%9%81%A3%A8%D% 
  دهد می  نشان  1396  -99  اخیر  سال  سه  در  هابرگشتی  وضعیت  و  هاوصولی  از  رمزدار  و  عادي  چک  سهم  و  شده  وصول  هايچک  ،نقدینگی  رشد  آمار  مقایسه

  اقتصاد   منفی  رشد   و  ایران   اقتصاد  کیک   شدن  کوچک  و  رکود  و  تحریم   دلیل  به   ،99  تیرماه   تا  96  اردیبهشت   فاصله   در  نقدینگی   درصدي   111  رشد  با   که

  به   حال  عین   در   اما .  است  بوده  نقدینگی  رشد   از   کمتر   که  کرده   رشد   درصد   88  شده   وصول   هاي چک  مبلغ   تاکنون،  97  تابستان  از   یعنی   اخیر   فصل  8  در

  اثر   که   بازار  گردش  حال  در  تضمینی  هايچک  آوري جمع  دیگر،   سوي  از   و  چک   حساب   برگشتی  سوابق   استعالم   امکان  و   صیادي  چک   شدن  حاکم  دلیل

  با  مقایسه  در  البته  که  کرده  رشد  درصد  15  تنها  اخیر  سال  سه  در  و  یافته  کاهش  رمزدار  چک  سهم  عمال  است،  داشته  طال  و  زر ا  بازار  روي  توجهی  قابل

  304  توجه   قابل   رشد   عادي  چک  سهم  حال   عین  در   اما .   است  بوده   چک   وصولی  و   مبادالت   کل   از   رمزدار  چک   سهم  کاهش   معناي  به   نقدینگی  رشد   و   تورم

  درصدي   111  رشد  و  تورم  وجود  با  برگشتی  چک  رقم  دیگر،  سوي  از.   است  بوده  نقدینگی  رشد  از  باالتر  آن  رشد  که   است  شده   ابررب   4  و  داشته  درصدي

  اساس   براین.   است  چک  مبادالت  و  هاوصولی  کل  از  برگشتی  چک  منفی  رشد  و  کاهش  دهندهنشان  که  کرده  رشد  درصد  50  تنها  مدت،  این  در  نقدینگی

  برگشتی   چک رشد و سهم و باال  رشد عادي چک مبلغ رشد و سهم اخیر، سال سه این در ارز نرخ  شدن برابر 6 و نقدینگی رشد وجود با که گفت توانمی

  در  1399  تیرماه  در   ریال  هزارمیلیارد  195  حدود  ارزشی   به  چک   فقره  هزار   874  بر  بالغ  مرکزي،  بانک  اعالم   طبق.   است  بوده  کاهش   روبه  رمزدار   چک  و

 ..دهدمی نشان  افزایش درصد  4.9 مبلـغ نظر   از و  کاهش درصد  0.8 تعداد نظر از قبل ماه به نسبت که   است شده داده  گشتر ب  کشور  کل
-9%86AF%D8%D4%B8%%D-1B8%D8%A8%D7%A8%D1%B8%D8%A8%%D-170745/43-9%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

1B8%C%D8%AE%DB8%D7%A8%%D-9%84D7%A8%D3%B8%%D-1B8%AF%D8%%D-C8AF%DB%8%D7%A8%D9%B8%%D-9DA%A86%A%D% 
 .... 

-2B8%D7%A8%%D-C8AA%DB%8%D4%B8%DA%AF%D1%B8%D8%A8%%D-C8DB%7%A8%D9%87%%D-9DA%A86%%DA%-1B8%D9%88%D8%A8%D9%B8%/%D2927314https://www.khabaronline.ir/news/
-C8%DB%AA8%D4%B8%D%AF%DA1%B8%D8%A8%D%-C8%DB7%A8%D9%87%D%-9A%DA86%%DA%-AF8%D7%A8%D%AF8%D9%B8%D%AA8%D%-7A8%D9%86%D9%88%D1%B8%D9%A%DA%-9%87D1%B8%D%AF8%D%

AF8%D4%B8%%D-1B8%AA%D8%D9%85%D9%A%AD% 

دهد که نرخ بهره  ق دولتی در هفته چهاردهم نشان میآخرین حراج اورااوراق/    حراج   در   دولت  باالی   گزارش دنیای اقتصاد: دست 

های دوازدهم و  هفته  درصد کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که نرخ بهره موثر این اوراق در  20موثر اوراق مذکور به زیر  

رد تومان اوراق به فروش  هزار میلیا   61/ 3مرحله حراج اوراق   14درصد بوده است. در مجموع در جریان  20درصد و    20/  ۸سیزدهم 

از یکسو دولت به هدف جبران کسری بودجه خود نزدیک شده و منابع کافی در اختیار دارد و در نتیجه حاضر نیست اوراق  /رسیده است

ها از سوی بانک مرکزی برای نگهداری اوراق دولتی سبب افزایش تقاضا در  با هر نرخی عرضه کند، از سوی دیگر الزام بانک  خود را

های اخیر،  ای که باید به آن توجه کرد این است که دولت در هفتهاین بازار شده و از افزایش سود این اوراق جلوگیری کرده است. نکته

ای را برای انتشار اوراق در دستور کار قرار  رسد روند حساب شدهتی را کسب کرده و از این حیث به نظر میبرخی از درآمدهای مالیا 

ها را مجاب کرده تا به میزان تیجه فشار برای حراج اوراق با هر نرخی وجود ندارد. نکته دیگر اینکه بانک مرکزی، بانکداده است در ن 

شود و در نتیجه عرضه اوراق با هر  های آتی این تقاضا نیز وارد میه کنند و در نتیجه در هفتهسه درصد از مانده بدهی خود اوراق تهی

های اول سیر  دهد نرخ بهره موثر در هفتهها نشان میبررسی؛  سیر نزولی نرخ بهره موثر اوراق /.یر نیست پذنرخی برای دولت امکان

دهد نرخ میانگین وزنی بهره  معکوس و کاهشی شده است. محاسبات نشان میصعودی داشته اما در دو هفته متوالی است که این روند 

درصد افزایش    17پنجم این نرخ تا    دست آمده است. اما در هفتهدرصد به  15/  6م حدود  های اول تا چهارموثر اوراق دولتی در هفته

درصد رسیده است. در هفته دوازدهم    19نهم به    های هفتم ودرصد و در هفته  17/  ۸پیدا کرده است. بعد از آن در هفته ششم حدود  

نرخ اوراق    درصد ثبت شده است. اما بعد از هفته دوازدهم،  20  /۸نرخ موثر این اوراق به باالترین مقدار خود رسیده است. این نرخ  

درصد کاهش پیدا    19  /4درصد و در هفته چهاردهم به    20در دو هفته متوالی کاهشی بوده است. در هفته سیزدهم این نرخ مجددا  

های مرداد که نرخ اوراق دولتی با افزایش مواجه بود برخی از کارشناسان  در میانه؛ دو دلیل برای کاهش نرخ بهره موثر / .کرده است

کردند. اما به  یکی از اقدامات کنترل شده بانک مرکزی برای جذاب کردن بازار پول و یک اقدام ضد تورمی عنوان می این افزایش را

خود را تا    ها بانک مرکزی تغییر گرایش داده است. از سوی دیگر با توجه به اینکه دولت کسری بودجهرسد در ادامه حراجنظر می

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-100/3688860-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%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-100/3688860-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%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%87-43/170745-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%86%DA%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1
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%87-43/170745-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%86%DA%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1
https://www.khabaronline.ir/news/1429273/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%DA%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.khabaronline.ir/news/1429273/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%DA%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.khabaronline.ir/news/1429273/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%DA%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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اق خود را با هر نرخی به فروش برساند در نتیجه به تقاضای افزایش نرخ سود این اوراق  حدی جبران کرده است، تمایل ندارد اور

دلیل  ای اعالم کرده است که بخشی از افزایش پایه پولی در کشور بهعالوه، بانک مرکزی نیز در اطالعیهدهد. بهچراغ سبز نشان نمی

رسد دولت منابع نقدی کافی در اختیار دارد. باید اشاره کرد  ظر میاب دولت نزد بانک مرکزی بوده است. بنابراین به نافزایش حس

تاثیر نبوده  بت به قبل افزایش یافته و این موضوع نیز در دست باالی دولت در بازار بیکه میزان حصول مالیاتی در نیمه مالیات نیز نس

های  درصد از مانده کل سپرده  3ماه حداقل معادل  های کشور را ملزم کرده تا ظرف مدت سه کزی، بانکاست. از سوی دیگر بانک مر

نگهداری کنند.    -شودداری کل کشور منتشر میکه توسط خزانه-  صورت اوراق مالی اسالمی قابل معامله در بازار سرمایهخود را به

راین برآیند این دو مساله نشان  برای خرید اوراق دولتی را افزایش داده است. بناب ها  بنابراین بانک مرکزی با این اقدام تقاضای بانک

رند و از افزایش آن جلوگیری کنند که به نظر  دادهد که بانک مرکزی و دولت در نظر دارند نرخ اوراق بدون ریسک را ثابت نگهمی

دهد که  ن میها نشاگاهی به روند خرید اوراق دولتی توسط بانکاند. نماه در این اقدام موفق بودهرسد در دو هفته نخست شهریورمی

ر میلیارد تومان اوراق دولتی  هزا  5عنوان مثال در هفته اول حراج  ها برای خرید اوراق کاسته شده است. بهبه مرور از تقاضای بانک

افزایش یافت. اما از هفته هشتم به بعد، به رغم    هزار میلیارد تومان  6/  3ها به فروش رسید و این تقاضا در هفته پنجم به  توسط بانک

ومان از اوراق  میلیارد ت   550افزایش نرخ سود این اوراق، تقاضا در بازار بین بانکی کاهش پیدا کرد به طوی که در هفته دوازدهم،  

موافقت نکرد و هیچ اوراق دولتی    ها برای اوراق تقاضا کرده بودندها شد. در هفته سیزدهم وزارت اقتصاد با نرخی که بانکنصیب بانک

میلیارد تومان رسیده است. احتماال الزام بانک مرکزی برای خرید    190فروش نرسید. در هفته چهاردهم این مقدار به  در این هفته به  

 ها به افزایش تقاضا کمک خواهد کرد اوراق دولتی توسط بانک

  که  است   حالی  در   این .  است  کرده  پیدا   اهش ک   درصد  20  زیر   به  مذکور  اوراق   موثر   بهره نرخ  که   دهدمی  نشان   چهاردهم هفته  در   دولتی  اوراق  حراج  آخرین 

  هزار  61/  3  اوراق  حراج  مرحله   14  جریان   در  مجموع   در.  است  بوده  درصد20  و  درصد  20/  8  سیزدهم  و  دوازدهم  هايهفته  در  اوراق  این  موثر  بهره  نرخ

  حاضر  نتیجه   در و  دارد اختیار  در  کافی   منابع و شده   نزدیک خود  بودجه   کسري جبران  هدف  به   دولت یکسو  از.است رسیده  فروش به   اوراق تومان میلیارد

  بازار   این  در  تقاضا  افزایش  سبب  دولتی  اوراق  نگهداري  براي  مرکزي  بانک  سوي  از  هانکا ب   الزام  دیگر  سوي  از  کند،  عرضه  نرخی  هر  با   را  خود  اوراق  نیست

 مالیاتی  درآمدهاي   از   برخی  اخیر، هايهفته  در   دولت   که   است این کرد  توجه  آن   به  باید که  اي نکته. است  کرده   جلوگیري اوراق  این   سود   افزایش   از  و  شده 

  هر  با  اوراق  حراج براي  فشار نتیجه در  است داده  قرار کار   دستور در  اوراق  انتشار براي   را ايشده حساب  روند   رسدمی نظر  به  حیث این  از و کرده  کسب را

  هاي هفته  در   نتیجه  در  و  کنند  تهیه   اوراق  خود  بدهی  مانده  از  درصد  سه   میزان   به  تا  کرده  مجاب   را  هابانک  مرکزي،  بانک  اینکه   دیگر  نکته.  ندارد  وجود  نرخی

 . نیست  پذیرامکان دولت براي نرخی هر  با اوراق   عرضه نتیجه در  و شودمی وارد نیز  ضاتقا  این آتی
-C8DB%7%A8%D9%84%D7%A8%D8%A8%%D-AA8%D3%B8%AF%D8%%D-3688831/16-9%87D9%85%C%D8DB%8%A8%%D-9DA%A9%86%D7%A8%D8%A8%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%eqtesad.com/%D-e-https://donya

9%82A7%A8%A1%A8%A9%88%A7%A8%%A-AA8%A7%A8%A1%A8%AA%A8%%A-1A8%AA%A8%%A-AA8%A9%84%A9%88%AA%A8%D% 
  بانک  اعالم  طبق.  شد  برگزار   ماه  شهریور  12  در  نیز  دولتی  بدهی  اوراق  هفتگی   هايحراج  از   مرحله  چهاردهمین(بخوانید   اینجا  در   را  گزارش  این  مشروح) 

  200  و  هزار  3  و  شده  منتشر  تازه   اوراق  به  مربوط  تومان  میلیارد  هزار  5 میزان  این  از  که  شد  عرضه  اوراق  تومان  میلیارد  200  و  هزار  8  هفته  این  در  مرکزي

  بانک   اعالم   اساس  بر:دهدمی  نشان را  گذشته   هفته  شدهعرضه  اوراق   اطالعات   زیر   جدول.  بود گذشته  مراحل   نرفته فروش اوراق  به مربوط  آن   تومان  میلیارد

  شدهعرضه  اوراق   کل  درصد  28.2  مرحله   این   در   بنابراین   است؛ بوده  تومان   میلیارد   310  و   هزار   2  با   برابر   چهاردهم  مرحله  رفته فروش  اوراق   کل  ارزش  مرکزي،

  هاي صندوق  و   ها بانک)  مالی  نهادهاي  توسط   تومان   میلیارد  190  ارزش  به  رفته   فروش  اوراق   کل  از   درصد   8.3  تنها   چهاردهم   مرحله   در .  استرسیده  فروش  به 

  ترین کم  نکرد،  موافقت  ها بانک  سوي  از   شده   ثبت   سفارشات   از  یک  هیچ   با  اقتصاد  وزارت  که  سیزدهم   مرحله   از  پس  بنابراین، . شد  خریداري (  گذاري سرمایه

  توسط   تومان  میلیارد  120  و  هزار   2  ارزش  به  رفتهفروش  بدهی  اوراق  از  درصد  91.8  مرحله  این  در.  شد  ثبت  هفتگی  هايحراج  در  هابانک  مشارکت

  بدهی   اوراق  هفتگی  حراج  چهاردهمین  در  رفتهفروش  و  شدهعرضه  دولتی  بدهی  اوراق  میزان  زیر   نمودار.  شد  خریداري  حقوقی   و  حقیقی  گذارانسرمایه

  حقوقی   و  حقیقی  گذارانسرمایه  گذشته،  هاي هفته  همانند   دولتی  بدهی  اوراق   حراج   از  مرحله  این   در   است  مشخص  که  همانگونه:دهدمی  نشان  را  دولتی

  این   در  دولتی  بدهی  اوراق  از  مالی  نهادهاي   استقبال  گذشته،  هايهفته  کاهشی   روند ادامه  در  همچنین.  اندداشته پررنگی  مشارکت  مالی   نهادهاي  به  نسبت

  که کردند  شرکت  بدهی اوراق  حراج در  بانک 2 تنها هفته این .رسید  شده  برگزار   حراج مرحله  چهارده  طی خود  میزان ترینکم به  و یافت   کاهش نیز  هفته

  مالی   نهادهاي   سوي   از  شده   ثبت  سفارشات   ارزش   این،   بر  عالوه .  شود  ثبت  شده   برگزار   ايه حراج  طی  ها بانک  مشارکت   میزان   ترین کم  شد  موجب 

  حاکی   که  اي کنندهنگران  رقم.  شودمی  شامل  را  شده  عرضه  اوراق   کل  ارزش  درصد  5  که  بود  تومان  میلیارد  440  با   برابر  تنها  هفته  این  در  کنندهمشارکت

  سوي   از   شده  ثبت  سفارشات  ارزش   نسبت  زیر  نمودار.  استشده  عرضه  اوراق  کل  ارزش  به  نسبت  مالی  اينهاده   سوي  از  گذاريسفارش  میزان  ترینکم  از

  ارزش   مرحله  این  در  است  مشخص  که  همانگونه:دهدمی  نشان  هفتگی  هايحراج  مراحل  تفکیک  به  را  شده  عرضه   اوراق  کل  ارزش  به  مالی  نهادهاي

  اقتصاد  سوي  از  هشدار   این  گذشته  هاي هفته  طی .  استرسیده  برگزارشده   هاي حراج  طی  خود   میزان   رینتکم  به  مالی  نهادهاي  سوي   از   شدهارسال  سفارشات

  باالیی   عمق  از   کشور   در   بدهی  بازار  آنکه   ویژه به.  کند  همراه  مشکالتی  با   سیاست   این   ادامه  براي  را  شرایط   تواندمی  موجود  روند  ادامه   که  بودشده  داده  آنالین

  هزار   67  گرفته،  صورت  حراج  مرحله  چهارده  طی  کلی  طور  به.است  کنندهنگران  بسیار  مرحله  این  در  مالی  نهادهاي  استقبال  هشکا  و  نیست  برخوردار

  به   آن   تومان   میلیارد   295  و  هزار  59  که   استشده  عرضه   داريخزانه  سوي  از   مختلف   سررسیدهاي  با   اوراق  18  قالب   در  دولت  بدهی   اوراق  تومان   میلیارد

  شده   انجام  مراحل  تفکیک  به  را  حراج  در(  برنده)  شده  موافقت  فروش  میزان  همچنین  و  دولتی  بدهی  اوراق  عرضه  میزان  زیر  نمودار.  استرسیده  فروش

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%87-16/3688831-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82
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%87-16/3688831-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82
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  اق اور   تومان  میلیارد  950  و  هزار  5  عرضه  با  شهریور  18  در  دولتی،  بدهی اوراق  هفتگی   هايحراج  از  مرحله  پانزدهمین  مرکزي،  بانک  اعالم  با:دهدمی  نشان

  زیر  جدول.  باشدمی  گذشته  مراحل  نرفته   فروش  اوراق  به   مربوط  حراج  این   در   شده  عرضه   نمادهاي  تمامی  که  یابد می  ادامه  نماد   چهار  قالب  در  بدهی

 :دهدمی نشان  را شد   خواهد عرضه جاري هفته در که دولتی بدهی اوراق  مشخصات 
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-4B8%D2%B8%D1%B8%D7%A8%%D-464849/3-9%86D7%A8%D9%84%D9%%DA%A-AF8%D7%A8%D5%B8%AA%D8%D9%82%D7%A8%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%https://www.eghtesadonline.com/%D

-1B8%D7%A8%D2%B8%D9%87%D%-9%87D8%A8%D%-9%87D%AA8%D9%81%D1%B8%D%-4B8%D9%88%D1%B8%D9%81%D%-C8%DB9%87%D%AF8%D8%A8%D%-9%82D7%A8%D1%B8%D9%88%D7%A8%D%

-AA8%D9%A%DA1%B8%D7%A8%D4%B8%D9%85%D%-AF8%D%C8%DB3%B8%D1%B8%D%-9%86D7%A8%D9%85%D9%88%D%AA8%D%-AF8%D1%B8%D7%A8%D%C8%DB9%84%D%C8%DB9%85%D%

-C8%DB9%87%D%AF8%D8%A8%D%-9%82D7%A8%D1%B8%D9%88%D7%A8%D%-AF8%D%C8%DB1%B8%D%AE8%D%-1B8%D%AF8%D%-7A8%D9%87%D%-9A%DA9%86%D7%A8%D8%A8%D%-C8%DB9%84%D9%82%D7%A8%D%AF8%D%AD8%D%

A8AA%AA%8%A9%84%A9%88%AA%A8%D% 

https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3/464849-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3/464849-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3/464849-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3/464849-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3/464849-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
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-C8DB%7%A8%D9%84%D7%A8%D8%A8%%D-AA8%D3%B8%AF%D8%%D-3688831/16-9%87D9%85%C%D8DB%8%A8%%D-9DA%A9%86%D7%A8%D8%A8%%D-4B8%DAE%8%D8%A8%eqtesad.com/%D-e-https://donya

9%82A7%A8%A1%A8%A9%88%A7%A8%%A-AA8%A7%A8%A1%A8%AA%A8%%A-1A8%AA%A8%%A-AA8%A9%84%A9%88%AA%A8%D% 

  به   باید  حاکمیت   مختلف   اجزای:    پارسا   / مالی  اطالعات  ارائه  عدم  دلیلبه  دولتی   هایدستگاه  برخی  از  تی مالیا  امور   سازمان   شکایت

  دارد   اجازه  دولت  /است  ضروری   کشور   اداره  برای  امروز  جهان  در   موضوع   این  و   باشند  داشته  دسترسی  اجزا  سایر   اطالعات  و  هاداده

  از  استفاده  برای   نیز   مالیاتی   امور  سازمان  راستا  همین  در  /بدهد  مختلف   هایدستگاه  و   اجزا  به   را  اطالعات  این  از  استفاده   امکان  که

  پیگیری  درحال   و   شده  دعوی   اقامه   اندکرده  خودداری   اطالعات  این  دادن  از  که  آنهایی   علیه   و   کرده  اقدام   ها دستگاه  برخی   اطالعات

  تا   ایمکرده  صحبت  کشور  کل  خزانه  و  بودجه  و  برنامه  سازمان  با  اندنداده  اطالعات  که  نیز   هادستگاه  از  دیگری  تعداد  درخصوص  /است

 شد خواهد تکمیل  اطالعات دریافت  این مرور به و  ندهند  انجام را آنها منابع تخصیص 
  خبرگزاري   گزارش به  .داد  خبر  خود  مالی  اطالعات   ارائه  عدم   دلیلبه  دولتی  هايدستگاه  برخی  علیه  سازمان   این  دعوي  اقامه از مالیاتی،  امور  سازمان  رئیس 

  اقامه  دادستانی  طریق  از  دهند،نمی  قرار  سازمان  این  اختیار  در  را  خود  اطالعات   و  هاداده  که  دولتی  هايدستگاه  برخی   علیه:  گفت  پارسا  علی  امید  تسنیم،

  یکدیگر   به  دولتی  مختلف   هايدستگاه  هايانهسام  اتصال  ضرورت  درباره  سوالی  به   پاسخ  در  مالیاتی  امور   سازمان   رئیس.  است  شده  جرم   اعالم  و  قضایی   دعوي

  براي   امروز  جهان  در  موضوع  این  و  باشند   داشته  دسترسی  اجزا   سایر  اطالعات  و  هاداده  به  باید  حاکمیت  مختلف  اجزاي:  گفت  اطالعات  این  از   استفاده  و

  استفاده  امکان  که   دارد  اجازه  دولت:  گفت  مالیاتی  ايهگیريتصمیم  درخصوص  هاداده  برخی   از  استفاده  ضرورت   به  اشاره  با  وي.  است  ضروري  کشور  اداره

 بودجه و مالیه عمومی 

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%87-16/3688831-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82
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%87-16/3688831-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82
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  ها دستگاه برخی   اطالعات از  استفاده براي   نیز  مالیاتی امور  سازمان   راستا همین  در : داد ادامه پارسا . بدهد مختلف  هاي دستگاه و  اجزا به  را   اطالعات  این  از

  از   دیگري  تعداد  درخصوص:  افزود  وي.  است  پیگیري  درحال   و   شده  دعوي  اقامه  اندکرده  خودداري  اطالعات  این  دادن  از   که   آنهایی  علیه  و  کرده  اقدام

  دریافت   این  مرور  به  و  ندهند  انجام  را  آنها  منابع  تخصیص  تا  ایمکرده  صحبت  کشور  کل  خزانه  و  بودجه  و  برنامه  سازمان  با  اندنداده  اطالعات  که  نیز  هادستگاه

 .شد خواهد  تکمیل اطالعات 
-AA8%C%D8DB%7%A8%D9%DA%A4%B8%%D-3688856/100-C8DB%1%B8%D7%A8%D0%B8%%DA%AF%D-AA8%D3%B8%D7%A8%C%D8DB%3%B8%%D-4B8%AE%D%8D8%A8%eqtesad.com/%D-e-https://donya

-C8AE%DB%8%D1%B8%D8%A8%%D-2B8%D7%A8%D%-C8%DB%AA8%D7%A8%D%C8%DB9%84%D7%A8%D9%85%D%-1B8%D9%88%D9%85%D7%A8%D%-9%86D7%A8%D9%85%D2%B8%D7%A8%D3%B8%D%

C8%DB%AA8%D9%84%D9%88%D%AF8%D%-C8%DB7%A8%D9%87%D%-9%87D7%A8%D%AF%DA%AA8%D3%B8%D%AF8%D% 

  قانون   اصالح   /  داد  خبر  زودی   به   خالی   هایخانه  بر   مالیات  ابالغ  و  شدن  نهایی   از  مجلس   اقتصادی  کمیسیون   رییس پورابراهیمی  

  کلیات   گذشته هفته  سه  حدود  /است  شده  کارشناسی  کار  وارد  و تصویب  کمیسیون  در  مالیاتی  هایپایه  ایجاد  رویکرد با  مستقیم  مالیاتهای

  و  انجام آن جزییات  بررسی زودتر   چه  هر  امیدواریم و شد تصویب مرکزی  بانک مدیران و اقتصاد وزیر  حضور  با کمیسیون  در  طرح این

  ارایه  مستقیم هایمالیات قانون از  مواردی اصالح خصوص   در الیحه  نیز دولت  خصوص،  این در مجلس طرح  بر   عالوه /برسد تصویب به

 شود   ادغام یکدیگر اب  دولت الیحه  و کمیسیون طرح  شد، قرار که  است  کرده
  رویکرد  با  مستقیم  مالیاتهاي   قانون  اصالح:  گفت  و  داد  خبر   زودي  به  خالی  هايخانه  بر   مالیات  ابالغ   و  شدن  نهایی  از   مجلس   اقتصادي  کمیسیون  رییس

  اظهار   مرکزي   بانک   و  بانکداري   قانون  اصالح   طرح   خصوص  در   پورابراهیمی.  است  شده  کارشناسی   کار   وارد  و   تصویب  کمیسیون  در   مالیاتی  هايپایه  ایجاد

  ولی   بود شده  تصویب   آن   کلیات  نیز دهم  مجلس  در  طرح  این  البته .  است  شده  جزییات   وارد   و  شده   تصویب   اقتصادي  کمیسیون   در  طرح  این   کلیات:  داشت

  قرار   اقتصادي  کمیسیون  کار  دستور   در  تسریع   با  دوره   این  در  طرح   این  جزییات  بررسی  اینکه  به  اشاره  با  وي.ماند  ناتمام  بودجه،  بررسی  با  تداخل  دلیل  به

  چه   هر   امیدواریم  و  شد   تصویب   مرکزي  بانک  مدیران  و   اقتصاد  وزیر   حضور  با  کمیسیون   در   طرح   این  کلیات  گذشته  هفته  سه  حدود:  گفت  است،  گرفته

  نیز   مستقیم  هايمالیات  قانون  اصالح  طرح  خصوص   در  یازدهم  مجلس   اقتصادي   کمیسیون  رییس.برسد  تصویب   به  و  انجام  آن  جزییات  بررسی  زودتر

  قرار   که  است  کرده   ارایه  مستقیم  هايمالیات  قانون  از   مواردي  اصالح  خصوص  در  الیحه  نیز  دولت  خصوص،  این  در   مجلس  طرح  بر   عالوه :  کرد  خاطرنشان 

  بانک  مدیران  و  اقتصاد  وزیر  حضور  با  گذشته  هام  یک  طرح  این  کلیات:  کرد  تصریح  پورابراهیمی.شود  ادغام   یکدیگر  با  دولت  الیحه  و  کمیسیون  طرح   شد،

  را   طرح  این  بتوانیم  آن   حین  یا   1400  بودجه  از  قبل  امیدواریم  و  شده  شروع  آن  کارشناسی   کار  بنابراین  رسید،  تصویب  به  اقتصادي  کمیسیون  در  مرکزي

: افزود  شود،می  ابالغ  و  نهایی   زودي   به  خالی  هايخانه  بر  لیاتام   اینکه  بیان  با   وي.  شود  انجام   حوزه  این   در  بزرگی  اقدام   تا  برسانیم  تصویب  به  صحن  در

  کمیسیون   در   که  است  مواردي   از   نیز   جاماندگان   عدالت   سهام   موضوع   همچنین  و   ارز  و  کاال   قاچاق  با  مبارزه   اصالح  الیحه  افزوده،  ارزش   بر  مالیات   اصالح

 .است انجام  حال در و  بررسی یازدهم  مجلس اقتصادي
1B8%D8%A8%AE%D8%%D-170744/36-9%86D7%A8%D1%B8%C%D8DB%7%A8%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%http://www.taadolnewspaper.ir/%D 

  16 و میلیارد  29 معادل 9۸  سال در  گازی  میعانات و مایعات طبیعی، گاز نفتی، هایفرآورده نفت،  دراتاص از  ناشی درآمدهای میزان

  و   نفتی  هایفرآورده  پخش  و  پاالیش  ملی  ایران،  گاز  ملی  ایران،  نفت  ملی  هایشرکت  توسط  صادرات  این  /است  بوده  دالر   میلیون

  دالر   میلیون  735  و  میلیارد   60  میزانبه  97  سال   در  بخش  این  در   دراتاص  است/ میزان  شده  انجام  سایرین   و   پتروشیمی  هایشرکت

  یافته   کاهش  درصد  52.2  بر  بالغ   97  سال  به  نسبت  9۸  سال  در  نفتی  هایفرآورده  و  گاز  نفت،  صادرات  میزان  بنابراین  است/    بوده

  پتروشیمی   هایشرکت  صادرات  اینکه  به  توجه  با  و  نشده  درج  تفکیک  به  هافرآورده  و   گاز  نفت،  صادرات  میزان  آمارها  این  در  است/البت

  چقدر   گاز   و   نفتی  های فرآورده  نفت،   فروش   از   دولت  درآمد  کرد   مشخص   دقیق   طور   به   تواننمی  است،  شده  اضافه   آمارها  این  به   هم

 است  بوده

 اقتصاد نفت 

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-100/3688856-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%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-100/3688856-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%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-100/3688856-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
http://www.taadolnewspaper.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-36/170744-%D8%AE%D8%A8%D8%B1
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98-9%84D7%A8%D3%B8%%D-AA8%D9%84%D9%88%AF%D8%%D-C8AA%DB%8%D9%81%D9%86%%D-C8DB%7%A8%D9%87%AF%D8%D9%85%D2%A8%D1%B8%AF%D8%/%D28244izenaft.com/news/http://www.m 

  میلیارد دالری تبدیل نفت خام به مواد شیمیایی ینبع در ساحل دریای سرخ   20فت جهان از طرح ساخت تاسیسات  بزرگترین شرکت ن

درصد از پایانه گاز مایع سمپرا   25این شرکت همچنین در حال بررسی تصمیم پارسال خود مبنی بر خرید    / کندپوشی میعربستان چشم

میلیارد دالری    75کند بر تعهد خود برای پرداخت سود ساالنه  آرامکو تالش می  /است   انرژی در تگزاس با هزینه چند میلیارد دالری

هلندی شل با کاهش تقاضای انرژی در پی شیوع ویروس  -پی و شرکت انگلیسیرقیبانی مانند بی  /.در چند سال آینده پایبند باشد

  45آوریل تاکنون بیش از دو برابر شده و به حدود  ماه    قیمت نفت از/کرونا، سود اختصاص یافته به سهامداران خود را کاهش دادند

از   بیش  همچنان  که  که  حالی  در  رسیده،  بشکه  هر  برای  ویروس    30دالر  شیوع  از  پیش  راهبردی  کاالی  این  قیمت  کمتر  درصد 

آن ممکن است  کامل روست و بهبود مازن السدیری، مدیر تحقیقات موسسه الرحجی کپتال ریاض: بازار با مازاد عرضه روبه/کروناست 

 ای منطقی استهای سرمایهکاهش هزینه.به طول بینجامد 2022تا سال 
 ... 

-9%88D9%DA%A9%85%D7%A8%D1%B8%D2%A8%%D-963494/4-C8AF%DB%8%D7%A8%D5%B8%AA%D8%D9%82%D7%A8%%D-4B8%E%DA8%D8%A8%https://www.ilna.news/%D
-A8AA%1%A8%A7%A8%A84%9%AA%A8%%A-AA8%A1%A8%A7%A8%A%A8AA%9%84%A%A8AA%9%85%%A-AA8%A1%A8%A7%A8%%A-A8AA%7%A8%A1%A8%AA%A8%A7%A8%D%

AF8%D1%B8%D7%A8%D0%B8%D%AF%DA%-C8%DB9%85%D%-1B8%D7%A8%D9%86%D9%A%DA%-7A8%D1%B8%D%-C8%DB9%85%D%C8%DB4%B8%D9%88%D1%B8%D%AA8%D%BE9%D% 
حلقه    69حلقه اکتشافی توصیفی و  10حلقه توسعه ای،    30از تعداد چاه های تکمیل شده    :مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران  موسوی

متر حفاری افقی و جهت دار نیز در چاه های نفت و گاز انجام پذیرفته و    313  زار و ه   19تعمیری تکمیلی بوده است و در همین مدت  

انجام   موفقیت  با  شرکت  این  متخصصان  توسط  جنوبی  آزادگان  میدان  کژدمی  سازند  در  دار  جهت  چاه  اولین  و  ترین  عمیق 

حفاری چاه ها، خدمات متنوع فنی    ملیاتبرخورداری از توان تخصصی و تجهیزاتی شرکت موجب شده که بتواند همزمان با ع/پذیرفت

  ۸42هزار و    3و تخصصی مرتبط با این صنعت را به شرکت های متقاضی ارایه کند که مجموع این خدمات در مدت پیش گفته بالغ بر  

وش و  پاسخگویی به نیازهای صنعت نفت در نتیجه کار و تالش مضاعف متخصصان مجرب و کار آزموده و کارکنان سختک /عملیات است

کارآمد و استفاده از ظرفیت ها و توان ساخت داخل در بومی سازی ساخت قطعات پرمصرف و تجهیزات اساسی از افتخارات این شرکت  

محسوب می شود که از جمله می توان به ساخت یک دستگاه حفاری سنگین خشکی و صدها قطعه و تجهیزات کاربردی نظیر طراحی و  

،الینر و سیستم دیجیتال پمپ سیال ، پکینگ المنت، بچ   RTTS ای انحرافی افقی، ابزار درون چاهیچاه ه ساخت ابزار پالسر مثبت ویژه  

-A میکسر اسید کاری ، طراحی و ساخت پمپ هیدرولیک و سیستم روان کاوی گیربکس تاپ درایو ، طراحی و ساخت سازه سیستم

frame   ه جامعساماندکل حفاری ، طراحی سیستم جامع مدیریت نمودار گیری و HRM  طراحی و ساخت سیستم جک های هیدرولیک ،

http://www.mizenaft.com/news/28244/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-98
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/963494-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DA%A9%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/963494-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DA%A9%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/963494-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DA%A9%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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دستگاه دریایی مورب، طراحی و ساخت دو تجهیز کلیدی چاه های گازی )تمیز کننده جداری و خارج کننده ذرات(، ساخت یونیت  

ی از ظرفیت های  داکثر همکاری بیش از پیش با بخش خصوصی و استفاده ح  /.و ... اشاره کرد H2S های هشدار دهنده مقابله با گاز

داخلی از اهداف توسعه ای و کالن این شرکت است. اهتمام این شرکت به کارهای عام المنفعه و اجرای مسئولیت های اجتماعی و  

در راستای تحقق برنامه های    استهمچنین آموزش های عمومی و تخصصی از جمله در ابعاد ایمنی، کنترل مهار فوران چاه ها و ...  

ی در سال جهش تولید و تاکید وزارت نفت مبنی بر تعامل با سازندگان و صنعتگران داخلی، شرکت های دانش بنیان و  قاومت اقتصاد م

مراکز علمی، پژوهشی و تحقیقاتی، این شرکت به عنوان یک مجموعه مادر تخصصی بزرگ دولتی در صنعت حفاری کشور در ترسیم  

با این بخش ها و استفاده متقابل از ظرفیت های  دت خوبرنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند م  د توسعه دو جانبه و چند جانبه 

این شرکت به عنوان مجموعه ای دانش محور و برخوردار از فناوری های روز تالش خود را   .یکدیگر را تعریف و به جد دنبال می کند

اد صرفه اقتصادی، برقراری توازن میان درآمدها و هزینه  ، ایحبر محور استفاده حداکثری از توانمندی های داخلی، ارایه کار کیفی

ها با توجه به خودگردان بودن، انضباط کاری و نگرش بنگاهداری اقتصادی معطوف و در مدت پیش گفته سرفصل برنامه های خود را  

 به توجه بیش از پیش به این نکات مهم و اساسی در پیشبرد اهداف شرکت اختصاص داده است 
 ... 

161952http://ebtekarnews.com/index.php?newsid= 
برای واردات فرآورده  2/  5ها ساالنه  عراقی با توجه به وضعیت نامطلوب صنعت  های نفتی هزینه میمیلیارد دالر  کنند؛ بازاری که 

های نفتی مواجه  اکنون کشورمان با مازاد فرآوردههم/ی برای جمهوری اسالمی ایران باشدبزرگ   تواند هدفپاالیشی این کشور می

ها  های گرانقیمت برای دورزدن تحریمای به دلیل آنکه نیازمند راهکارهای منطقهشود؛ بازاراست که بخش اعظمی از آن صادر می

ارزان بسیار  لجستیکی  خدمات  و  دریایی نبوده  صادرات  از  به  است،  تر  گیرد  قرار  بیشتری  توجه  مورد  همباید  که  عراق  اکنون  ویژه 

درجه  45ها با دمای باالی  های این کشور با گرمای تابستان و در اکثر روزترین مشتری گاز و برق ایران نیز است. بغداد و سایر شهر اصلی

ما در این شرایط، رهبران این کشور برای توسعه صنعت  ست. ارو هستند. هرچند قطع برق خشم مردم را به دنبال داشته اسانتیگراد روبه

برنامهپایین حال  در  معتقدند  دستی  مردم  است.  برانگیز  ابهام  حدودی  تا  مردم  برای  کنونی  شرایط  در  اقدامات  این  هستند.  ریزی 

شعیبه و نزدیکی هاب بصره    ت، درتنها پاالیشگاه عراق که با ظرفیت کامل در حال فعالیت اس/گرایی نیاز امروز کشورشان استواقع

کند. در شرایط عادی، شعیبه باید با  هزار بشکه در روز، سوخت مناطق جنوبی عراق را تأمین می210قرار دارد. این مجتمع با ظرفیت 

جنگی  رگیر  هزار بشکه نفت را پاالیش کند، اما واقعیت این است که عراق کشوری وابسته به نفت و د2۸0چهار واحد پاالیشی روزانه  

 فرسایشی در قلب خاورمیانه و همه گیری ویروس کروناست. 
.... . 

-C8DB%7%A8%D9%87%C%D2%80%8E9%87%AF%D8%D1%B8%D9%88%D2%A8%D1%B8%D9%81%%D-9%87D9%86%D4%B8%AA%D8%%D-9%82D7%A8%D1%B8%D9%B8%/%D1018103.ir/fa/news/https://www.javanonline
9%86A7%A8%A1%A8%A%A8AA%7%A8%%A-A8AA%AA%8%A9%81%A9%86%D% 

  را   مصوبه  این  محاسبات  و  داد  نشان  واکنش  دولت  رایگان  برق   مصوبه   به  نسبت  مقاومتی  اقتصاد  مجانی/ اندیشکده  برق   نامرئی  برنده

  خواهند  مصوبه  این  مشمول   نفر  میلیون   هفت   تنها  کرد   اعالم   جمهوررئیس  اول  معاون  به  اینامه  در   اندیشکده  این  دانست/  غیرکارشناسی 

  صاحبان   این  مصرف،کم  مشترکان  جای  به  هاارزیابی  براساس  دارد/  توجهی  قابل  تفاوت  جمهوررئیس  اعالمی  نفر   میلیون  30  اب  که  شد

  یخچال،  یک  با  عادی  خانوار  یک/شوند می  منتفع  دولت  جدید  مصوبه  از  که  هستند  غیردائم  هایسکونتگاه  و  ویالهاباغ  خالی،  هایخانه

  در  چالش  تریناصلی/دارد  مصرف  شده،  اعالم  مصرفی  الگوی  ساعت  کیلووات  ۸0  از  بیش  ماه  در  فمصر کم  المپ  3  و  تلویزیون  یک

  در   ثابت   حال   عین   در  و  مشخص  منطق  دارای  پویا،  سازوکار  یک  نبود(  انرژی   هایحامل  تعرفه  کلی  طوربه  و )  برق   گذاریتعرفه

.  است  آن  با  مطابق  پرمصرف  مشترکان  برق   نرخ  پایه  افزایش  و  « هاتعرفه  ساختار  اصالح»  زمینه،  این  در  کلیدی اقدام/است  گذاریتعرفه

  های پله  در  برق   قیمت  شدن  واقعی  با  بلکه  شد،  خواهند  مندبهره  رایگان  برق   از  قطعی  طوربه  مصرفکم  خانوارهای  تنهانه  اقدام،  این  با

 یافت  خواهد افزایش محل این از دولت درآمد  و یافته کاهش پنهان یارانه مصرف، باالی

 نیرو اقتصاد 

http://ebtekarnews.com/index.php?newsid=161952
https://www.javanonline.ir/fa/news/1018103/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B4%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.javanonline.ir/fa/news/1018103/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B4%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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-9%87AF%D8%D9%86%D1%B8%D8%A8%%D-3688874/3-9%86AF%D8%D9%B8%D9%85%%D-AA8%D9%B8%D9%86%D5%B8%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%qtesad.com/%De-e-onyahttps://d

A8AA%9%86%A7%A8%AA%A8%A9%85%%A-9%82A1%A8%A8%A8%%A-A8AA%6%A8%A1%A8%A9%85%A7%A8%A9%86%D% 
 ..... 

-C8DB%9%86%D7%A8%AC%D8%D9%85%%D-9%82D1%B8%D8%A8%%D-8A8%D7%A8%D8%A8%AD%D8%/%D42849https://barghnews.com/fa/news/
-9A8%A9%81%A9%86%%A-9%87A8%A8%%A-9%82A1%A8%A8%A8%%A-9%86AA%A8%A1%A8%A9%%AA%A-9%86A7%A8%AA%AA%AA%8AA%7%A8%A1%A8%A%A8AA%9%86%A7%A8%AA%A8%A9%88%A1%A8%D%

AA8%D3%B8%D7%A8%D%-7A8%D9%87%D7%A8%D9%84%D%C8%DB9%88%D%-BA8%D7%A8%D8%A8%D%-9%86D7%A8%D8%A8%D%AD8%D7%A8%D5%B8%D% 
 .... 

-9%87D8%A8%%D-9%86D7%A8%D1%B8%C%D8DB%7%A8%%D-AA8%D9%84%D9%88%AF%D8%%D-9%85D4%B8%D86%ir/%DA%-https://www.dw.com/fa
-C8%DB9%86%D7%A8%D%AC8%D9%85%D%-7A8%D8%A8%D%-AF8%D9%88%D3%B8%D%-1B8%D7%A8%D9%84%D%AF8%D%-7A8%D9%87%D%AF8%D1%B8%D7%A8%D%C8%DB9%84%D%C8%DB9%85%D%

54810687-/a9%82D1%B8%D8%A8%%D-9%86AF%D8%D1%B8%D9%A%AD% 

  از   خانوار   یک   که   شرایطی  در   سال،  گرم   غیر  هایماه  در   / است  پذیر  امکان  امید   برق  در   مصرف  الگوی   زیر  مصرف :  مشهدی  رجبی 

  مصرف   برق   ساعت  کیلووات  15  تا  13  نیز   تلویزیون  همچنین  کند،  هاستفاد  ماه  در  ساعت  کیلووات  35  تا  30  مصرف  متوسط   با  یخچالی

 کیلووات ۸0  از  کمتر   که  دریافت  توانمی  برقی  مصارف  سایر   به  توجه  همچنین  و  یابد  اختصاص  روشنایی  به  نیز   ساعت  کیلووات  13  و  کند

 دهد می خبر  امید برق طرح  با هابرآورد تطبیق از  آمار این که دارد  نیاز  برق   به ماه  در ساعت
  اي رسانه  به  توجه  با  و  آینده  در  که  باشد  شده  لحاظ  اولیه  هايتخمین  و  هابرآورد  جزء  خالی  هايواحد  از  تعدادي  است  ممکن:  گفت  برق  صنعت  سخنگوي

  برق  طرح  از   ند مهبهر  نفر   میلیون 30 عدد  که  سوال این  به  پاسخ  وي در .شد  خواهد  تردقیق ها برآورد مصرف،  کم  مشترکین کردن  مشخص  الگوریتم  شدن 

  مصرف کم مشترکین رده در 98 و 97 هايسال طی در خانگی برق مشترک هزار 400 و میلیون 8 تعداد: گفت  است؟  شده مشخص نحوي  چه  به  رایگان

  کم  تداوم  صورت  در  که دشونمی بندي  دسته افرادي   جزء نفر   میلیون 30 هاسال این  در خانوار بعد  شاخص به  استناد  و برآورد  این بنابر . اندشده  بنديرده

  این   از   تعدادي   برق   انشعاب   است،  ممکن  اینکه   به   اشاره   با   کشور،   برق  صنعت   سخنگوي .شد  خواهند   مندبهره  رایگان  برق  از   امید  برق  طرح   در   مصرفی،

  شده لحاظ  اولیه هايتخمین و  ها برآورد جزء خالی هايواحد از تعدادي  است ممکن : گفت باشد،  خالی مسکونی هاي واحد به متعلق  مصرف کم مشترکین

 .شد خواهد تر دقیق هابرآورد  مصرف، کم  مشترکین کردن مشخص الگوریتم شدن   اي رسانه به   توجه با و آینده  در که باشد
-1B8%C%D8DB%2%B8%%D-9%81D1%B8%D5%B8%D9%85%%D-C8AF%DB%8%D9%87%D4%B8%D9%85%%D-C8DB%8%A8%AC%D8%D1%B8%%D/42850https://barghnews.com/fa/news/

-9%86D7%A8%D9%A%DA9%85%D7%A8%D%-AF8%D%C8%DB9%85%D7%A8%D%-9%82D1%B8%D8%A8%D%-1B8%D%AF8%D%-9%81D1%B8%D5%B8%D9%85%D%-C8%DB9%88%D%AF%DA9%84%D7%A8%D%

AA8%D3%B8%D7%A8%D%-1B8%D%C8%DB0%B8%D%BE9%D% 

ودرو  خ مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد حوزه انرژی: غفلت از خودروهای برقی، تهدیدی برای اقتصاد کالن و صنعت علی گلدوست 

خودرو و سایپا برای تولید خودرو برقی با همکاری »مپنا«، یکی از خودروسازان خصوصی )کارمانیا(  های ایرانعالوه بر برنامه/ایران

نیز با همکاری یکی خودروسازان مطرح چینی )سودا( مونتاژ یک خودرو برقی را همزمان با ورود آن به بازار آلمان استارت زده و  

  هستهای استفاده از آن در کشور نیز رساختی در پی توسعه ز
اخذ جریمه آالیندگی از خودروهاي   گلدوست:اي قرار دارد و چه بازخوردي در کشور ما داشته است؟توسعه بازار خودروهاي برقی در جهان در چه مرحله

برد، صرفه اقتصادي این خودروها را از بین برده و مردم  یهاي نگهداري آن باال مپرمصرف در کشورهاي پیشرو که متناسب با سن فرسودگی خودرو هزینه

ممنوع شده    2و    1بندي لندن، ورود خودروهاي بنزینی و دیزلی به مناطق  را نسبت به استفاده از خودروهاي برقی ترغیب کرده است. در انگلیس با منطقه

ساخت خودروهاي فسیلی   2CO رهاي اروپایی با شاخص پروفیل انتشاروهمچنین کش. و در پاریس و فرانکفورت هم ورود خودروهاي دیزلی ممنوع است

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%86-3/3688874-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A6%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
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%86-3/3688874-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A6%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://barghnews.com/fa/news/42849/%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://barghnews.com/fa/news/42849/%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://barghnews.com/fa/news/42849/%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.dw.com/fa-ir/%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82/a-54810687
https://www.dw.com/fa-ir/%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82/a-54810687
https://www.dw.com/fa-ir/%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82/a-54810687
https://barghnews.com/fa/news/42850/%D8%B1%D8%AC%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://barghnews.com/fa/news/42850/%D8%B1%D8%AC%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://barghnews.com/fa/news/42850/%D8%B1%D8%AC%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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گرم باشد، آن خودرو دیگر اجازه    100هر خودرو پس از انجام تست این شاخص بیشتر از   2CO کنند، به این صورت که اگر میزان انتشاررا کنترل می

محیطی وسایل نقلیه فسیلی، رشد تفکر  هاي زیستر عمومی به میزان آالیندهاها در کنار عواملی همچون توجه افکاین بازدارنده. تولید نخواهد داشت

هاي فسیلی، موجب شده است دولتمردان و صاحبان صنایع  وري براي سوختتوسعه پایدار در افکار عمومی جهان و امکان کاربردهاي بهتر و افزایش بهره

هاي خودروهاي برقی به عمل آورند که نمونه آن را فعال  بسیار بزرگی براي توسعه فناوري  يهاگذاريها و سرمایهخصوصی، در کنار افکار مردمی، هزینه

بهدر ابعادي کوچک نیز شاهدتر  ایران  تر  ها هر روز بیشاند و توجه به آنچرا خودروهاي الکتریکی تا این حد مورد توجه قرار گرفته.هستیم تازگی در 

انرژي الکتریکی و کاربرد آن در بخشدر سنجش میزان توسعه  یکی از فاکتورهاي مهم  گلدوست:شود؟می هاي مهم  یافتگی جوامع امروزي، استفاده از 

به دنبال  هاي ضروري، رویکردي نوین در توسعه این فناوريکشیزندگی شهري مانند خودرو است. همچنین توسعه فناوري و رهایی از بند کابل ها را 

ي نفتی، تحریم کشورهاي نفتی و بسیاري مسائل دیگر موجب شده است، این بخش از فناوري رشد بسیار باالیی در  اهدر این میان بحران. است داشته

  جنوب  در  برقی   هاي اتوبوس  مردم   از   بسیاري  که   ايگونهبه  بوده،   دیرین   سابقه   داراي   ونقل حمل  در  انرژي  این  کاربرد  دیگر،   سوي  از  جهان داشته باشند.  

هاي  حاضر در جهان بیش از چند صد میلیارد دالر صرف تحقیقات و اجرا در مسیر توسعه فناوري خودروهاي برقی و فناوريدرحال. رندیاد دا به   را  تهران

یل  راي تکممیلیارد دالري شهر نیویورک بگذاري نزدیک به یکتوان به سرمایهعنوان نمونه میبه. شودها میها یعنی باتريترین آنوابسته و ازجمله مهم

صورت اعطاي یارانه به خودروسازان،  میلیارد یورویی دولت آلمان به130گذاري  هاي الزم به منظور توسعه استفاده خودروهاي الکتریکی یا سرمایهزیرساخت

هاي چند میلیارد  اريگذمایهها در راستاي تشویق شهروندان براي خرید خودرو برقی و همچنین سربنزینمعافیت مالیاتی و نصب ایستگاه شارژ در پمپ

خودروسازي از  هرکدام  بهدالري  دنیا  بزرگ  همکاريهاي  یا  مجزا  کردصورت  اشاره  مشترک  پیچیدگی/هاي  همان  برقی  خودرو  تولید  فناوري  آیا  هاي 

هاي خاص خود  پیچیدگی مسائل وبدون شک تولید هر وسیله صنعتی براي طراحی و ساخت و تولید انبوه، داراي   گلدوست:خودروهاي مکانیکی را دارد؟

هاي باالي تولید خودروهاي الکتریکی در مقایسه با خودروهاي فسیلی نیست. چراکه در  خواهد بود. اما موضوع مهم در این بحث وجود پیچیدگی یا هزینه

ندسی روي چرخه عمر خودروها، از  لعات مهمطا. کردن بسیاري از پارامترهاي اقتصادي و اجتماعی، ورود به این موضوع بسیار ضروري استصورت لحاظ

هاي اجتماعی، پذیرش جامعه، رقباي دیگر و بسیاري  هاي اقتصادي، هزینههاي ساخت، هزینهدهنده برتري خودروهاي الکتریکی در ویژگیسو نشانیک

روهاي فسیلی در مقایسه با تعدد تجهیزات  در خود  هاي فسیلی هاي الزم در تهیه و انتقال سوختدهد فناورياز پارامترهاست و از سوي دیگر نشان می

محیطی معایبی نیز متوجه  گویند به لحاظ زیستتر استبرخی کارشناسان میشده در یک خودرو الکتریکی بسیار بیشتر و پرهزینهکار گرفتهمستقیم به

شود،  ن ایرادي که به توسعه این نوع از خودروها گرفته میتری زرگبگلدوست:    اند؟چگونه  خودروهاي برقی است، این معایب در مقایسه با خودروهاي بنزینی

یون و حرکت به  -ترین تکنولوژي یعنی لیتیومبحث انتقال آالینده از سمت مصرف به سمت تولید انرژي است یا فناوري تولید باتري که با توجه به مناسب

تغ را  آالیندگی  انتشار  نحوه  این عنصر،  اکتشاف معادن جدید  این. دهد ییر میسمت  فعالیتبا  توجه  با  راهحال،  پیشرو،  از  هاي کشورهاي  استفاده  حل 

عنوان مثال تسال براي ورود به بازار انگلیس در  به. هاي تجدیدپذیر را در اختیار متاخرین ورود به این حوزه قرار گرفته استهاي اتمی یا انرژينیروگاه

برقگذاري کرهاي شارژ سرمایهاحداث ایستگاه از  این ایستگاه  د و  با شرط استفاده  برق محلی و خصوصی  با شرکت توزیع  را از طریق عقد قرارداد  ها 

هاي بسیار زیادي در حوزه  همچنین فعالیت. جزر و مدي« در دریاي سیاه شد، تامین کرد  - هاي تجدیدپذیر که منتهی به احداث نیروگاهی »باديانرژي

طور مشترک به دانشمندان آلمانی، انگلیسی و ژاپنی نیز در همین راستا به  2019است که جایزه نوبل شیمی سال    ل انجام ها در حاتوسعه تکنولوژي باتري

توان با قطعیت گفت خودروهاي برقی نسبت به خودروهاي داراي سوخت فسیلی آسیب  یونی تعلق گرفتآیا درمجموع می-هاي لیتیومبه دلیل ابداع باتري

برداري از  محیطی در زمان بهرههاي زیستنشر آالیندهترین تفاوت این خودروها، عدمترین و عمدهبله؛ مهمگلدوست:  نند؟زست میکمتري به محیط زی

گونه که اشاره شد در صورت  اما همان. طور محسوس دخیل استطور مستقیم در میزان کاهش آالیندگی هواي شهرها بهاین خودروهاست؛ موضوعی که به

 .محیطی در طول چرخه عمر یک خودرو الکتریکی دقت بیشتري داشتتوان روي میزان اثرات زیستبراي خودروهاي الکتریکی می  LCAپروژه  اجراي یک

 .... 
-C8DB%9%82%D1%B8%D8%A8%%D-C8DB%7%A8%D9%87%D9%88%D1%B8%AF%D8%D9%88%AE%D8%%D-2B8%D7%A8%%D-AA8%D9%84%D9%81%BA%D8%/%D723090http://www.donyayekhodro.com/news/

-AA8%D9%B8%D6%9%8D5%B8%D%-9%88D%-9%86D7%A8%D9%84%D9%A%DA%-AF8%D7%A8%D5%B8%D%AA8%D9%82%D7%A8%D%-C8%DB7%A8%D1%B8%D8%A8%D%-C8%DB%AF8%D%C8%DB%AF8%D9%87%D%AA8%D%

9%88D1%B8%D%AF8%D9%88%D%AE8%D% 

اری از دومین واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی  شهریور ماه امسال و با بهره برد:  ریزی برق حرارتیمعاون برنامه  حمیدرضا عظیمی

واحد تولید برق    57۸ن  تاکنو/هزار مگاوات عبور کرد 6۸داالهو )کرمانشاه( ظرفیت نامی نیروگاه های برق حرارتی ایران از مرز  

رفیت نیروگاه های  هزار مگاوات در زمان فعالیت دولت تدبیر و امید به ظ 13حدود  و    نیروگاه کشور احداث شده است  127حرارتی در  

افتتاح پروژه نیروگاه داالهو تعداد واحدهای حرارتی تحت مالکیت بخش خصوصی و صنایع  /برق حرارتی کشور افزوده شده است

 67.7 /هزار مگاوات گذشت  46های حرارتی تحت مالکیت بخش خصوصی از مرز  واحد رساندو ظرفیت نیروگاه  37۸  بزرگ را به

  و   هزار  12  حدود  امید  و  تدبیر   دولت  فعالیت  زمان  مدت  در رق حرارتی در اختیار بخش خصوصی است ودرصد از کل ظرفیت تولید ب

  600در دوران منتهی به پیک تابستان امسال بیش از یک هزار و  /ده شده استهای حرارتی کشور افزو ه ظرفیت نیروگاهب  مگاوات  954

  ظرفیت   به  مگاوات  310  تاکنون  نیز   آینده  سال  تابستان  پیک  برنامه چارچوب  در مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی وارد مدار شده است و

 تاس شده افزوده حرارتی  هاینیروگاه
 ... 

-C8DB%7%A8%D9%87%%D-9%87D7%A8%DA%AF%D9%88%D1%B8%C%D8DB%9%86%%D-AA8%C%D8DB%9%81%D1%B8%D8%B8%/%D84028201https://www.irna.ir/news/
-AA8%D7%A8%D9%88%D7%A8%D%AF%DA9%85%D%-1B8%D7%A8%D2%B8%D9%87%D%-8B%DB6%B%DB%-2B8%D1%B8%D9%85%D%-2B8%D7%A8%D%-C8%DB%AA8%D1%B8%D7%A8%D1%B8%D%AD8%D%

AA8%D4%B8%D0%B8%A%AF%DD% 

http://www.donyayekhodro.com/news/230907/%D8%BA%D9%81%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88
http://www.donyayekhodro.com/news/230907/%D8%BA%D9%81%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88
http://www.donyayekhodro.com/news/230907/%D8%BA%D9%81%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88
https://www.irna.ir/news/84028201/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%B6%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84028201/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%B6%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84028201/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%B6%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA
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محمدحسن متولی زاده مدیرعامل توانیر   / طرح برق امید فرصتی برای فعال شدن شرکت های استارتاپ و استخراج کنندگان رمز ارز 

د و حتی می تواند باعث رونق  اد خواهد کر طرح برق امید فرصت خوبی را برای توسعه صرفه جویی در کشور ایج:  در برنامه تلویزیونی

صنایع و بکارگیری برق صرفه جویی شده حاصل از این طرح در استخراج رمز ارز شود با توجه به قوانین و مصوبه های جدید، شرکت  

ز  خراج رمز ار های استارتاپ می توانند با سرمایه گذاری در کاهش برق مصرفی مشترکان خانگی، از میزان برق صرفه جویی برای است

 بهره بگیرند که باعث کاهش هزینه های استخراج این نوع ارز نیز خواهد شد

... 
-AC8%D7%A8%D1%B8%AE%D8%AA%D8%D3%B8%D7%A8%%D-C8DB%7%A8%D1%B8%D8%A8%%D-4B8%D9%88%AE%D8%%D-1B8%D8%A8%AE%D8%/%D1429028baronline.ir/news/https://www.kha

2B8%D1%B8%D7%A8%D2%B8%D9%85%D1%B8%%D-9%86D7%A8%AF%DA%AF%D8%D9%86%D9%86%D9%A%AD% 
(  9۸-99)  آبی سال  ابتدای   از   بارش  مترمیلی  316  ثبت  از  ایران  آب  منابع   مدیریت  شرکت  سدها/ مدیرعامل  به   آب   ورودی   کاهش

  شده ثبت  هایبارندگی  دارد/ مقدار  کاهش  درصد  7  گذشته  سال  مشابه  مدت  با  مقایسه  در  بارش  میزان  این  داد/  خبر   کشور  در  تاکنون

  پایان )  جاری   آبی   سال  پایان  تا  بارش   وقوع   احتمال دهد/  می  نشان   را  افزایش   درصد29  بلندمدت،  متوسط  با  مقایسه   در   کشور  در 

  در کشور   بارندگی میزان جاری،  آبی سال در   شده انجام هایبارندگی مناسب شرایط  به توجه  با است، متر میلی 3 تا 2( 99شهریورماه

 است  پنجم رتبه  گذشته، های سال بین
  صدا   خبرگزاري  گزارش  به.  داد  خبر  کشور  در  تاکنون(  98-99)  آبیسال  ابتداي  از  بارش  مترمیلی  316  ثبت  از  ایران  آب  منابع  مدیریت  شرکت  مدیرعامل

  هاي بارندگی  مقدار:  افزود  دارد،  هشکا  درصد   7  گذشته  سال  مشابه   مدت  با  مقایسه   در   بارش  میزان  این   اینکه  به  اشاره  با   هارسولیحاج  محمد   سیما،  و

  پایان) جاري  آبی   سال  پایان  تا بارش  وقوع  احتمال  اینکه  بیان  با  وي.  دهدمی  نشان را   افزایش   درصد 29  بلندمدت،  متوسط   با  مقایسه   در   کشور   در  شدهثبت

  هاي سال  بین  در کشور   بارندگی  میزان جاري، آبی  سال در  شده انجام هايبارندگی  مناسب شرایط  به   توجه با: گفت است،   مترمیلی 3 تا  2( 99شهریورماه

  آبریز   حوضه  امسال :  داد  ادامه   کشور،   در   هابارندگی  متفاوت   هاي پراکنش  به  اشاره  با  ایران  آب  منابع   مدیریت   شرکت  مدیرعامل.است  پنجم  رتبه  گذشته، 

  اختصاص   خود  به  را  9  رتبه  شرقی  مرزي  و  قومقره  حوضه  و  4  رتبه  يمرکز   فالت  حوضه   ،12  رتبه  عماندریاي  و  فارسخلیج  حوضه  ،6رتبه  خزردریاچه

:  افزود  است،   بوده   گذشته  سال  از   کمتر  مترمکعب   میلیارد  33  امسال  کشور  سدهاي   مخازن   به  واردشده  هاي آبروان  اینکه   بیان   با   ها رسولیحاج.  اندداده

 . است بوده مترمکعب میلیارد 88 گذشته سال  مشابه مدت  در  رقم  این که حالی در  شده؛ کشور  سدهاي  وارد آب  مترمکعب میلیارد 55 امسال
-C8AF%DB%8%D9%88%D1%B8%D9%88%%D-4B8%D9%87%D7%A8%D9%%DA%A-3688869/3-9%86AF%D8%D9%B8%D9%85%%D-AA8%D9%B8%D9%86%D5%B8%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%eqtesad.com/%D-e-donyahttps://

7A8%A9%87%AA%A8%A3%A8%%A-9%87A8%A8%%A-8A8%A2%A8%D% 

از نمایشگاه بین المللی تهران کلنگ زنی خواهد    1399شهریور    1۸ایستگاه، روز سه شنبه    35تر و  کیلوم  43مترو تهران به طول    10خط  

( آغاز و  4مترو تهران از محدوده تهرانپارس )منطقه   10علی امام، مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه )مترو(: خط /شد

مترو تهران جزو چهار خط جدید    10خط    /شود.( ختم می22د )منطقه  کند و درنهایت به وردآورعبور می  5و    2،  3ک،  از مناطق ی 

طرح جامع حمل و نقل ریلی شهر تهران است. مناقصه انتخاب مشاور در اواخر سال گذشته برگزار شد و درنهایت اوایل امسال مشاور  

تهران شامل پنج فاز اجرایی است فاز اول  مترو    10خط  /ین شد و فعالیت خود را آغاز کرد.طرح جامع حمل و نقل ریلی شهر تهران تعی

یا توسعه حمل و نقل محور    TODمترو تهران به روش    10ساخت مترو از محدوده نمایشگاه بین المللی تا محدوده کوهسار است. خط  

ع نقدی و به  واهد شد و برای ساخت هر خط جدید نیاز به مناب منابع مالی پیشین برای تکمیل خطوط قبلی استفاده خ /شود.ساخته می

... است که   ایستگاهی، سرماهی گذاری بخش خصوصی و  این منابع غیرنقدی شامل امالک، زمین، مجتمع  خصوص غیرنقدی است. 

نل در شهر تهران آزاد  یا حفاری تو  TBMدرحال حاضر دو دستگاه  /مترو تهران درحال انجام است   10تأمین این موارد برای ساخت خط  

مترو و    10توانند برای ساخت خط  آزاد خواهد شد. چهار دستگاه حفار تونل در سال آینده می  1400ر سال  است و دو دستگاه دیگر د 

 دیگر خطوط جدید مورد استفاه قرار گیرند 
 ... 

9%86D7%A8%D1%B8%D9%87%AA%D8%%D-9%88D1%B8%AA%D8%D9%85%%D-C8DB%9%86%D2%B8%%D-DA%AF9%86%D9%84%D9%/%DA%A54859866http://www.ghatreh.com/news/nn 

  سال   مردادماه   در   ساختمانی  هایفعالیت  که  است   این  از  حاکی   آماری  هایبررسی  ترین شهریور/ تازه  در  ساز  و  ساخت   بهبود  انتظار

  داد/ در  مسیر  ادامه   9۸  بهمن  در   خدمات   و  تولید   از   اعم  ساختمانی  هایفعالیت  سطح  در  رشد  اندکی  با   آن  از  قبل  ماه  به  نسبت  جاری

  در   که   است   حالی   در   همه  این  یابد/    بهبود   محسوسی  طور به  جاری  شهریورماه  در   انی ساختم  هایفعالیت  رود،می  انتظار   حال،  این

  علی   /کردند   تجربه   را  مثبت   رشد  آپارتمان   مربع   متر  هر   قیمت   متوسط   و   منفی   رشد   ملکی   ماهانه   معامالت  حجم   جاری،  سال   مردادماه

  آن   ساخت  و  زمین  قیمت  متناسب   مالک  که  شود  شارژ  هب   تبدیل  و  حذف  باید   ساز  و  ساخت  عوارض:    تهران  شهر   شورای  سخنگوی  اعطا،

 است  سوداگری جهت پایتخت در  مسکن ساز و ساخت بازار عمده کند/  پرداخت شهرداری به را

 حمل و نقل اقتصاد 

 اقتصاد مسکن و احداث

https://www.khabaronline.ir/news/1429028/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://www.khabaronline.ir/news/1429028/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B2
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%86-3/3688869-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7
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%86-3/3688869-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7
http://www.ghatreh.com/news/nn54859866/%DA%A9%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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-AF8%D9%88%D8%A8%D9%87%D8%A8%%D-1B8%D7%A8%D8%B8%AA%D8%D9%86%D7%A8%%D-170753/125-9%86D9%DA%A3%B8%D9%85%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%http://www.taadolnewspaper.ir/%D

1A8%A9%88%A%A8AA%1%A8%A9%87%A4%A8%%A-1A8%AA%A8%%A-2A8%A7%A8%A3%A8%%A-AA8%AA%A8%A7%A8%A3%A8%D% 
 .... 

-9%81D0%B8%AD%D8%%D-9%84D7%A8%D9%85%%DAA8%AD%D8%D7%A8%%D-170756/125-9%86D9%DA%A3%B8%D9%85%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%http://www.taadolnewspaper.ir/%D
%869A7%A8%A1%A8%A9%87%%AAA8%%A-1A8%AA%A8%%A-2A8%A7%A8%A3%A8%%A-AA8%AA%A8%A7%A8%A3%A8%%A-6A8%A1%A8%A7%A8%A9%88%A9%A8%D% 

  تحریم   و   کرونا  ویروس   از  که   سختی   ماه   هفت  این   در ما  اما  باشد  دردناک   من   سخن  این  است  ممکن:  ایران  مردم  به  خطاب  جمهور رییس

  بردارم،   را  ها تحریم  هست   کرونا  که   زمانی  تا  بگوید  نیامد  است،  ها حرف  این  از  شرورتر  که   امریکا  /نیامد  ما   کمک  به   کس   هیچ   ایم،  داشته

  / کرد  تحمیل  ما   بر  هم  ا ر  جدید  های تحریم  ماه   هفت  این  در   اما  کردمی  را  کار  این   اندیشیدمی  خودش   تاریخ   به   و   داشت   عقل   جو  یک   اگر 

  شد،  مدارس  تحصیلی  سال  آغاز  شد،  کنکور  شد،  محرم  شود؛  تعطیل  کشور  خواهندمی  شودمی  که   موضوعی  هر   انقالب  ضد  ایعده

  باید  مدارس گویندمی متخصصان که انداختند راه جنجال خارجی هایرسانه در دیروز /کنندمی شروع  آنها شد هاکارخانه بازگشایی

  موافق  همه  خیر   نه  کند  باز  را  مدارس  خواهدمی  زور  به  پرورش  و  آموزش  وزیر   اما  هستند  مدارس  بازگشایی  مخالف  و  دباش  تعطیل

 نیست  هم از  جدا  مردم جان  و بیندازند،نان فاصله  مردم جان  و نان  میان کرونا  شرایط از استفاده با خواهندمی /هستند 
  فاصله   مردم  جان   و  نان  میان  کرونا   شرایط  از  استفاده  با  خواهند می  انقالب  ضد   ايعده  اینکه   بیان  با  کرونا،   بیماري  مدیریت  ملی  ستاد  جلسه  در  روحانی 

  شد   رمضان  ماه.  هستند  هم  کنار  جان  و  نان  یعنی  خریدمی  نان   ماسک   با  نانوایی  در  که   جا   همان.  نیست  هم  از  جدا  مردم  جان  و  نان :  کرد  اظهار   بیندازند،

  یعنی دهیم شکست باید   را ویروس گفتیم وقتی.شود برگزار تواندمی هامراسم بهداشتی  اصول  رعایت با  گفتیم ما  بگیرند؛ اسممر خواهندمی گفتند ايعده

  تحصیلی  سال  آغاز   شد،   کنکور  شد،   محرم  شود؛   تعطیل  کشور   خواهندمی  شود می  که   موضوعی   هر  انقالب   ضد  اي عده.  باشد  کار  هم   و  باشد   سالمت  هم

  تعطیل  باید  مدارس  گویندمی  متخصصان  که  انداختند  راه  جنجال  خارجی  هايرسانه  در  دیروز.کنندمی  شروع  آنها  شد  هاکارخانه  یبازگشای  شد،  مدارس

  مناسک   و   مراحل  همه  در.هستند  موافق   همه  خیر  نه   کند   باز  را  مدارس  خواهد می  زور  به  پرورش   و   آموزش  وزیر  اما  هستند  مدارس   بازگشایی  مخالف  و   باشد

  ضد  گفتمان.  فعالیت  با  سالمت   است،  سالمت گفتمان  ما  گفتمان  دهیم،می  قرار  نظر  مد  را اصل  این همواره  اقتصادي  و  فرهنگی  فعالیت  همچنین  و  مذهبی

  براي   ار   دارو  هم  کرونا  دوران  در  و  کندمی  جنایت  دارد  ایران  علیه  امریکا  گفتمی  بار  یک  بود  دلسوز  انقالب  ضد  اگر  است  فعالیت  منهاي  سالمت  انقالب

  رسید می  خود  کار  به اید،  نشسته خارج  در  اما  است  تحریم  فشار  تحت  ایران  ملت  که  بدانید  باید  هستید  ایران  مردم  دلسوز  شما  اگر.  است  کرده  تحریم  ایران

 .. ..کنیدمی تشویش را   ایران  مردم عمومی اذهان در و
-9DA%A9%85%D9%%DA%A-9%87D8%A8%%D-3B8%D9%DA%A86%C%DA%8DB%9%87%%D-742170/36-9%86D7%A8%D1%B8%C%D8DB%7%A8%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%ir/%Dhttp://www.taadolnewspaper.

AA8%A9%85%A7%A8%A%A8AA%9%86%%A-9%86A7%A8%A1%A8%A%A8AA%7%A8%D% 
 تا   است  ماه  مهر   اوایل  و  شهریور  اواخر   آنفلوانزا  واکسن  تزریق  زمان  محرز: بهترین  مینو  دکتر /    آنفلوانز  واکسن  تزریق  زمان  بهترین

 بماند  باقی بهار اوایل تا بدن در  واکسن ایمنی  و شود ایجاد فرد  بدن در تمصونی 
 .... 

-9%82C%D8DB%1%B8%D2%B8%AA%D8%%D-9%86D7%A8%D9%85%D2%B8%%D-9%86C%D8DB%1%B8%AA%D8%D9%87%D8%A8%/%D572988https://www.entekhab.ir/fa/news/
-9%82D%C8%DB1%B8%D2%B8%D%AA8%D%-AA8%D%C8%DB9%88%D9%84%D9%88%D7%A8%D%-2B8%D9%86%D7%A8%D9%88%D9%84%D9%81%D86%9%D2%A8%D%-9%86D3%B8%D9%A%DA7%A8%D9%88%D%

AA8%D3%B8%D%7A8%D%-C8%DB9%86%D7%A8%D3%B8%D9%A%DA%-879%D86%%DA%-7A8%D8%A8%D%-7A8%D2%B8%D9%86%D7%A8%D9%88%D9%84%D9%81%D9%86%D2%A8%D%-9%86D3%B8%D9%A%DA7%A8%D9%88%D% 

سه شرکت  و از میان آنها    ن کرونا در حال تالش هستندکشف و تولید واکس  شرکت دانش بنیان برای   6:ستاری رئیس بنیاد ملی نخبگان

های مورد نیاز  از دومین ماه شیوع بیماری کرونا در کشور تمامی لوازم، تجهیزات و دارو  /اند های ارزشمندی دست یافتهبه دستاورد

می تولید  پزشکی، کیت  شوددر داخل کشور  سی  تجهیزات  کرونا، دستگاه  تست  تمامی  های  و  ماسک  دیجیتالی،  سنج  تب  اسکن،  تی 

 شود  ر داخل کشور تولید میهای مورد نیاز جهت تسریع روند درمانی مبتالیان به کرونا همگی ددارو
 ... 

-1B8%AF%D8%%D-C8DB%9%86%D7%A8%D1%B8%C%D8DB%7%A8%%D-AA8%D9%DA%A1%B8%D4%B8%%D-9%87D3%B8%%D-AA8%D9%81%D1%B8%D4%B8%C%D8BE%DB%9%/%D800486https://www.irinn.ir/fa/news/
7A8%A9%86%A9%88%A1%A8%A9%%AA%A-9%86A3%A8%A9%AA%A7%A8%A9%88%%A-AA8%A%A8AA%9%84%A9%88%AA%A8%D% 

های  اوتهای تنفسی و آنفوالنزا درخصوص تفهای پیشگیری از ابتال به بیماریهای عفونی درباره روشمسعود مردانی، متخصص بیماری

داد. ارائه  توضیحاتی  »کرونا«  و  »آنفلوانزا«  عفونت  /اصلی  از  بروز  فوقانی  تنفسی  دستگاه  در  ویروسی  سرماخوردگی،  های  جمله 

عالئم کرونا در    / ها شویم.دهد که با شروع فصل جدید اجتناب ناپذیر است و ممکن است دچار این بیماریآنفوالنزا و کرونا رخ می

فوقانی دستگا اتفاق میقسمت  تنفسی  عفونته  و  درگیر میافتد  را  فوقانی  قسمت  معموالً  نشانه  ها  دو  به  که  بنابراین کسانی  و  کنند 

آنفلوانزا یکدفعه و به صورت ناگهانی بروز    /ریزش بینی و عطسه مبتال هستند، احتماالً به سرماخوردگی و آنفوالنزا نیز مبتال هستند.آب

شود همراه با بدن درد، اما کرونا شروع ناگهانی ندارد و تب آن هم حداکثر  درجه در فرد ظاهر می  40  و  39کند و یکدفعه تب باالی  می

درجه،    3۸اند و عالمت کرونا تب  درجه است و اغلب مبتالیان کرونا با افراد کرونایی به نوعی تماس داشته  39ه ندرت  درجه و ب   3۸

طبق رویه هرساله متخصصان نکاتی    / ایی و عدم توانایی در راه رفتن است.های خشک و تنگی نفس و کاهش حس چشایی و بویسرفه

کنند اما امسال با وجود کرونا، ما به دلیل تولید  ر دستان با آب و صابون را توصیه میوشوی مکر مانند رعایت بهداشت فردی و شست

 اقتصاد سالمت 

http://www.taadolnewspaper.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-125/170753-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1
http://www.taadolnewspaper.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-125/170753-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1
http://www.taadolnewspaper.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-125/170756-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.taadolnewspaper.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-125/170756-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.taadolnewspaper.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-36/170742-%D9%87%DB%8C%DA%86%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF
http://www.taadolnewspaper.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-36/170742-%D9%87%DB%8C%DA%86%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF
https://www.entekhab.ir/fa/news/572988/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.entekhab.ir/fa/news/572988/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.entekhab.ir/fa/news/572988/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irinn.ir/fa/news/800486/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.irinn.ir/fa/news/800486/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7


 خبرنامه اقتصادی متیس 

20 

 

بیماری  ابتال به  از  با تزریق واکسن آنفوالنزا حداقل  باید  با    نشدن واکسن کرونا  آنفوالنزا جلوگیری کنیم و اگر عالئم آن را داشتیم 

های استنشاقی  در مورد درمان بیماری آسم، داروی بکلومتازون یا اسپری/ .و مصرف دارو، درمان را آغاز کنیم  مراجعه سریع به پزشک

د و فقط ممکن است در زبان برخی  ترین داروها برای درمان است که عوارض خاصی ندارشود ، این دارو جزو کم عارضهرا تجویز می

 یابد بهبود می های سفید و ریزی را ایجاد کند که آن هم با خوردن قطره ی نیستاتین بیماران لکه
 ... 

-9%88%D-7A8%D2%B8%D9%86%D7%A8%D9%88%D9%84%D9%81%D9%86%D2%A8%%D-C8DB%7%A8%D9%87%C%D2%80%8AA%E8%D9%88%D7%A8%D9%81%AA%D8%/%D60581http://paydarymelli.ir/fa/news/
AF8%C%D8B%D3%B8%D7%A8%D9%86%D4%B8%D8%A8%%D-7A8%D1%B8%%D-7A8%D9%86%D9%88%D1%B8%D9%A%AD% 

  چین بخشی   ومیان ایران   در سند همکاری:  نماینده اصولگرای مجلس محمد صالح جوکارهمکاری ایران و چین در طرح اینترنت ملی/

چین  ساله ایران و    25نویس سند همکاری  در پیش/کندبه طرح اینترنت ملی اشاره میان توسعه فضای مجازی وجود دارد که  تحت عنو

این موضوع تحت عنوان همکاری دو کشور در جهت توسعه فضای مجازی قیدشده است. یکی از محورهای همکاری ایران و چین مربوط  

قصد ایجاد اینترنت ملی برای ایران را دارد. اگر کشور دیگری قصد همکاری با ایران را    به فضای مجازی است و در همین زمینه چین

کنیم. دولت طبق برنامه ششم توسعه مکلف به ایجاد اینترنت ملی است و چین برای  ها استقبال میما از آن  در این زمینه داشته باشد

ند همکاری ایران و چین منتشرشده است خبری از این موضوع نیست.  در متنی که از س /تحقق این امر با ایران همکاری خواهد کرد.

نویس  شده باشد چراکه در پیشرد که این موضوع در جزئیات سند همکاری نوشتههای این سند منتشرنشده و احتمال داالبته ضمیمه

های مساعد  با زمینه  1971دیپلماتیک در  عمومی منتشرشده ذکرشده است که »با داشتن روابط عمیق و دوستانه از زمان برقراری روابط  

هبران دو طرف قویاً متعهد به گسترش روابط و درخواست  آوری و غیره ، رهای انرژی ، زیرساخت ، علوم و فنبرای همکاری در حوزه

محدودیتی برای  وکارهای اینترنتی ایجاد نخواهد کرد و  اینترنت ملی هیچ مشکلی برای کسب/اند.«برنامه برای تقویت روابط بوده

امروزه هزینه ندارد.  اینترنت وجود  این  از  منابع ملی صرف شبکهاستفاده  از  بسیاری  در  می  های خارجیهای  شود و همین موضوع 

کشورهای آسیایی و اروپایی در جریان است.ایران نیز باید از تجربیات این کشورها در جهت اینترنت ملی نهایت استفاده را ببرد چراکه  

کل ایران مش /های زیاد جلوگیری کنیم.توانیم فضای مجازی و سایبری کشور را مدیریت کنیم و از پرداخت هزینهفاده از آن میبا است

عدم وجود سرورها در داخل کشور است و این موضوع از گذشته نیز وجود دارد. اینترنت ملی فرصت مناسبی است که باید از آن در  

هایی ایجاد  ها محدودیتی اجتماعی نیاز به فیلتر شدن ندارند و ما نیز باید مانند کشور ترکیه برای آنهاهمین جهت استفاده کنیم.شبکه

ها و  راحتی از سایتتوانند بهبه فعالیت خود در ایران ادامه بدهند. در اینترنت ملی بحث فیلترینگ وجود ندارد و مردم میکنیم تا  

استفاده کنند.شبکهپایگاه به آنهای اطالعاتی  و  بپذیرند  را  ما  باید شرایط  اجتماعی خارجی  اینهای  بگذارند.  احترام  ها  که آنها 

های اجتماعی نباید  عمل کنند یا مدیریتشان در اختیار کشورهای میزبان سرورها باشد درست نیست. این شبکهبخواهند هرچه خواستند  

های  هدات دارند.ما شاهد بودیم که نیروهای داعشی از طریق همین شبکهها نیاز به یکسری تع تهدیدی برای امنیت کشورها باشند و آن

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات  /شان را در ایران انجام دهندستید اقدامات تروریهایی داشتند و توانستن اجتماعی چه هماهنگی

داده باشد  رفت تا به امروز این اتفاق رخنتظار میعنوان نهاد متولی، طبق قانون و برنامه ششم توسعه موظف به اجرای آن است و ابه

 ای برای انجام آن نیست ینترنت ملی راداریم ولی ارادههای الزم برای ساخت اتوان گفت که ما تمامی زیرساختولی می
 ... . 

contract-china-iran-internet-national-362251iran/-ps://www.zoomit.ir/techhtt/ 

  اطالعات   فناوری   و  ارتباطات  وزیر   حضور  با   وزارتخانه  این  محل  در   «اطالعات  فناوری   و   ارتباطات  وزارت»  و  «سنا  کمیته »   مشترک  نشست

  نرخ   ناگهانی   جهش  و  کرونا  پاندمی  اثرات»  جلسه، این  در  /شد تشکیل   سنا   کمیته نمایندگان  و   وزارتخانه   این  معاونان  از  جمعی   با   همراه

  و  «ICT  حوزه  به  پراهمیت  و  ضروری  اولویت  با  ارز  تخصیص»  ،«فاوا  حوزه  قراردادهای  در  تعدیل  درخواست»  ،«وکارهاکسب  بر   ارز

 موضوعات  جمله  از  ،«فاوا  حوزه  ورام  در  اجرایی  و  عملیاتی  مشورتی،  بازوی  عنوان  به  خصوصی   بخش  هایتشکل  ظرفیت   از  استفاده»

  تولیدکنندگان   و گذارانسرمایه خصوصی،   بخش تالش  حاصل ،GDP در  دیجیتال  اقتصاد  سهم  درصدی 1.7 رشد/ بودند  وگو گفت مورد 

 است  داشته  اهمیتی  حائز  و ویژه نقش کشور   در صنعت توسعه در ICT خصوصی بخش  و بوده
  توسعه  در  ICT  خصوصی  بخش  و  بوده  تولیدکنندگان  و  گذارانسرمایه  خصوصی،   بخش  تالش  حاصل  ،GDP  در  دیجیتال  اقتصاد  سهم  درصدي  1.7  رشد

  ارتباطات  وزارت » و «سنا کمیته» مشترک  نشست  کشور، ايرایانه صنفی  نظام  سازمان  گزارش به .  است  داشته اهمیتی حائز  و  ویژه نقش کشور  در  صنعت

  سنا   کمیته  نمایندگان  و  وزارتخانه  این  معاونان  از  جمعی  با  همراه  اطالعات  فناوري  و  ارتباطات  وزیر  ضورح  با  وزارتخانه  این  محل  در  «اطالعات  فناوري  و

 اقتصاد ارتباطات 

http://paydarymelli.ir/fa/news/60581/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF
http://paydarymelli.ir/fa/news/60581/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://www.zoomit.ir/tech-iran/362251-national-internet-iran-china-contract/
https://www.zoomit.ir/tech-iran/362251-national-internet-iran-china-contract/
https://www.zoomit.ir/tech-iran/362251-national-internet-iran-china-contract/
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  ارز   تخصیص»  ، «فاوا  حوزه   قراردادهاي  در   تعدیل   درخواست»  ،«وکارهاکسب  بر  ارز   نرخ   ناگهانی  جهش   و  کرونا   پاندمی  اثرات »  جلسه،   این   در .  شد  تشکیل

  حوزه   امور  در  اجرایی  و  عملیاتی  مشورتی،  بازوي  عنوان  به  خصوصی  بخش  هايتشکل  ظرفیت  از  استفاده»  و «ICT  حوزه  هب  پراهمیت  و  ضروري  اولویت  با

  صنعت، وزارت صنایع امور دفتر» همچنین و «مجازي فضاي ملی مرکز»  با کمیته این هاينشست دنبال به  بودند وگوگفت مورد موضوعات جمله از ،«فاوا

  منعقده   قراردادهاي  در   تعدیل  خصوص  در  فضاي  ملی   مرکز  رییس  فیروزآبادي  ابوالحسن  توسط   جمهوريرییس  به  درخواست  ال ارس»   «تجارت  و   معدن

  امور   دفتر  به   قراردادها  این  در  تعدیل   اعمال   چگونگی  خصوص  در   سنا  کمیته  پیشنهادي  مفاد  ارایه»  همچنین  و  ،«اجرایی  هايدستگاه  با  ICT  هايشرکت

 .است  داشته پی در را  «صمت  وزارت صنایع 
AF8%D7%A8%AF%D8%C%D8DB%9%88%D1%B8%%D-170739/8-C8AA%DB%8%%D-C8DB%2%A8%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%http://www.taadolnewspaper.ir/%D 

  گوشی   در  شاد  شبکه  از  کودکان  استفاده  حین مجازی  فضای  آفات  از  والدین  نگرانی  رفع  راستای  در عات:اطال  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 

  فعال   گوشی   روی  شاد   بسته   تنها  تا   کرد   کودک   ویژه   اینترنتی   بسته  جاییجابه  به   اقدام  دستوری   کد  یک   از   استفاده  با   توانمی  والدین،

 باشد
 ..... 

-3688772/19-9%84D7%A%8AA%D8%C%D8AC%DB%8%C%D8AF%DB%8%%D-1B8%D7%A8%D2%B8%D7%A8%D8%A8%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%eqtesad.com/%D-e-https://donya
-9%87D8%A8%%D-AA8%D7%A8%D7%B8%D7%A8%D8%A8%AA%D8%D1%B8%D7%A8%%D-1B8%C%D8DB%2%B8%D9%88%%D-C8DB%7%%A8D9%87%D%-9%87D%C8%DB5%B8%D9%88%D%AA8%D%

AF8%D7%A8%D4%B8%D%-9%87D9%A%DA8%A8%D4%B8%D%-9%87D1%B8%D7%A8%D8%A8%D1%B8%D%AF8%D%-9%86D%C8%DB%AF8%D9%84%D7%A8%D9%88%D% 

  مداخله  ،۸۸  حوادث  در   توییتر /    شوند می  فیلتر  امنیتی  و  فرهنگی   مسائل  ایجاد   صورت  در   هاپلتفرم  :مجازی  فضای   ملی  مرکز   رئیس 

  پوسته   ایجاد  از  ن هدفما/    نکرد  همکاری  اما  بود   داده  هاییقول  رسان  پیام   این  شود؛  برخورد   تلگرام  با   که  بود  طبیعی /    داشت  آشکار

  امیدواریم /  است  خالف شده فیلتر  های  شبکه  در  مسئوالن  عضویت /  کنند  استفاده شده پاالیش تلگرام از  مردم که  بود این تلگرام  های

  های رسانپیام ساماندهی» طرح  امضاکننده نماینده کنند/محمدبیگی، عرضه  ملی فراگیر   رسانپیام یک زودی به ایرانسل و اول همراه

  اندروید   در  من   فرزند  نکند  نگرانم/    شوند  آشنا   « اندروید»  فضای  با   فرزندم  3  از   کدام   هیچ   بودم   نداده  اجازه   امروز،  تا :  «جتماعیا

  طرح   این  با   مردم  درصد  90  از   بیش/    باشد؟  کمونیستی  که   کردیم  برخوردی  چه  مگر /    ببیند  مستهجن  محتوای  و  شود  اینترنت   وارد

 هستند!  موافق
  تبعیت   ایران  قوانین  از  هاپلتفرم  که  درصورتی  تنها  و  نیست  ايشبکه  هیچ  قطع  بر  قرار  اطالعات،  ملی  شبکه  در  مجازي،   فضاي  ملی  مرکز  سرئی  گفته  به

  ،«انتخاب»  گزارش  به.گیردمی  صورت   فیلترینگ  کند،  ایجاد  امنیتی  و  سیاسی  اجتماعی،  فرهنگی،  مسائل  که  باشد  حدي  به  شانغیرقانونی  موارد  و  نکنند

  عالی   شوراي  اول  دوره:  کرد  اظهار  مجازي،  فضاي  عالی  شوراي  تشکیل  فلسفه  به  اشاره  با  تلویزیونی،  برنامه  یک  در  حضور  با  فیروزآبادي  ابوالحسن  سید

  شرح   ها،  اساسنامه   ها، نامهآیین  تصویب   به  دهم  دولت   در   جلساتش   بیشتر  که   شد  تشکیل  1390  اسفند   در   رهبري  معظم  مقام   دستور  به  مجازي  فضاي

  به   توجه با   که شد  شروع  روحانی   آقاي دولت در شورا  اصلی  کار. یافت اختصاص مجازي فضاي ملی مرکز  ساختار  طراحی و شورا کار اولیه مبادي و وظیفه

 دلیل  به  اطالعات  ملی  شبکه:  داد   ادامه  وي   ایسنا،   نوشته  به.است  پاک   اینترنت   و  اطالعات   ملی   شبکه   درباره   مباحث  اولین   رهبري،  معظم   مقام   تاکیدات 

  نیازهاي   و   ارتباطات  شبکه،   این  از برخورداري  با   اینکه   بر مبنی  آمد   دست به  ملی  شبکه از  حداقلی  تعریف  یک  درنهایت   و   داشته  طوالنی  جلسات   پیچیدگی،

  این  و نکند عبور خارج مسیر از عاتشاناطال باشند،  تماس در هم با بخواهند ایرانی دو اینکه براي. شود انجام کشور داخل در مسیري در ایرانیان اطالعاتی

 .است ملی  شبکه  حداقلی تعریف  اولیه مبناي
-AA8%D1%B8%D9%88%D5%B8%%D-1B8%AF%D8%%D-7A8%D9%87%C%D2%80%8E9%85%D1%B8%D9%81%AA%D8%D9%84%BE%D9%/%D572970https://www.entekhab.ir/fa/news/

-A8AA%AA%8%A%A8AA%9%86%A9%85%A7%A8%%A-9%88%A-A8AA%AA%AA%9%86%A9%87%A1%A8%A9%81%%A-9%84A6%A8%A7%A8%A3%A8%A9%85%%A-AA8%A7%A8%AA%A8%AA%8AA%7%A8%D%

-1A8%AA%A8%%A-1A8%AA%A8%A%A8A%AA%8AA%9%88%AA%A8%%A-AA8%A9%86%A9%88%A4%A8%A%A2%80%8A%A8AA%9%85%%A-1A8%AA%A8%A9%84%A%A8AA%9%81%D%

-AA8%A4%A8%A7%A8%AA%A8%%A-1A8%A7%A8%A9%AA%A4%A8%A2%A8%%A-9%87A9%84%AA%A8%A7%A8%AA%A8%A9%85%%A-8AA%A8%%AA%A-AA8%AA%A8%A7%A8%A9%88%AA%A8%D%

-AF8%D1%B8%D9%88%D%AE8%D1%B8%D8%A8%D%-9%85D7%A8%D1%B8%D%AF%DA9%84%D%AA8%D%-7A8%D8%A8%D%-9%87D9%A%DA%-AF8%D9%88%D8%A8%D%-C8%DB9%B8%D%C8%DB8%A8%D7%B8%D%

-AF8%D9%88%D8%A8%D%-9%87D%AF8%D7%A8%D%AF8%D%-C8%DB%C8%DB7%A8%D9%87%D%C2%80%8E9%84%D9%88%D9%82%D%-9%86D7%A8%D3%B8%D1%B8%D%-9%85D7%A8%D%C8%DB%BE9%D%-9%86D%C8%DB7%A8%D%-AF8%D9%88%D4%B8%D%

-AF8%D7%A8%D%AC8%D%C8%DB7%A8%D%-2B8%D7%A8%D%-9%86D7%A8%D9%85%D9%81%D%AF8%D9%87%D%-AF8%D1%B8%D9%A%DA9%86%D%-C8%DB1%B8%D7%A%8D9%A%DA9%85%D9%87%D%-7A8%D9%85%D7%A8%D%

-%879A9%%AA%A-AA8%A9%88%A8%A8%%A-9%86A%A8AA%7%A8%%A-9%85A7%A8%A1%A8%AA%AA%A9%84%AA%A8%%A-A8AA%7%A8%A9%87%%A-9%87AA%A8%A3%A8%A9%88%AA%A9%D%

-9%87D%AF8%D4%B8%D%-4B8%D%C8%DB7%A8%D9%84%D7%A8%D%BE9%D%-9%85D7%A8%D1%B8%D%AF%DA9%84%D%AA8%D%-2B8%D7%A%8D%-9%85D%AF8%D1%B8%D9%85%D%

-1B8%D%AF8%D%-9%86D7%A8%D9%84%D88%9%D6%A8%D3%B8%D9%85%D%-AA8%D%C8%DB9%88%D6%B8%D9%B8%D%-AF8%D9%86%D9%86%D9%A%DA%-9%87D%AF8%D7%A8%D9%81%D%AA8%D3%B8%D7%A8%D%
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-9%84D3%B8%D9%86%D7%A8%D1%B8%D%C8%DB7%A8%D%-9%88D%-9%84D9%88%D7%A8%D%-79%8D7%A8%D1%B8%D9%85%D9%87%D%-9%85D%C8%DB1%B8%D7%A8%D9%88%D%AF8%D%C8%DB9%85%D7%A8%D%

-C8%DB9%84%D9%85%D%-1B8%D%C8%DB%AF%DA7%A8%D1%B8%D9%81%D%-9%86D7%A8%D3%B8%D1%B8%D%C2%80%8E9%85%D7%A8%D%C8%DB%BE9%D%-9A%DA%C8%DB%-C8%DB%AF8%D9%88%D2%B8%D%-9%87D8%A8%D%

AF8%D9%86%D9%86%D9%A%DA%-9%87D6%B8%D1%B8%D9%B8%D% .. .. 
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-AF8%D%C8%DB9%88%D1%B8%D%AF8%D9%86%D7%A8%D%-1B8%D%AF8%D%-9%86D9%85%D%-AF8%D9%86%D2%B8%D1%B8%D9%81%D%-AF8%D9%86%D9%A%DA9%86%D%-9%85D9%86%D7%A8%D1%B8%D%AF%DA9%86%D%
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-AF8%D5%B8%D1%B8%AF%D8%%D-0DB%B9%%DB%B-2B8%D7%A8%%D-4B8%C%D8DB%8%A8%%D-AF8%D4%B8%D7%A8%D8%A%8%D-C8AA%DB%8%D3%B8%C%D8DB%9%86%D9%88%D9%85%D9%A%AD%
AF8%D9%86%D%AA8%D3%B8%D9%87%D%-9%82D9%81%D7%A8%D9%88%D9%85%D%-AD8%D1%B8%D7%B8%D%-9%86D%C8%DB7%A8%D%-7A8%D8%A8%D%-9%85D%AF8%D1%B8%D9%85%D% 

  جهت   در  توریستی  پل  دومین  توانمی  را  روسیه  و  ایران  دوطرفه  روادید  شد/ لغو  بررسی  «روسیه  از  گردشگر   سریع  جذب»  مکمل  سه

  از   گردشگر   سریع   جذب   به  توانمی  مکمل   سه  براساس  که  آورد  شماربه  کشور   توریسم  بازار  رونق  و  گردشگری  دیپلماسی   به  دستیابی

  پرهزینه   و  غیرضروری  سفرهای  جایبه  گردشگری  متولیان  /است  دیپلماسی  اهرم  از  استفاده  ،دولت  اقدام  دومین  یافت/  دست  روسیه

 سایر اخبار اقتصاد کالن 

http://www.taadolnewspaper.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%DB%8C-%D8%AA%DB%8C-8/170739-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-19/3688772-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%AF
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-19/3688772-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%AF
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-19/3688772-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%AF
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  ایجاد  به  ایران منافع  راستای   در  ها خانهسفارت کارگزاران و  دیپلماسی دستگاه  از  استفاده با   توانند می کشورها دیگر  و  چین روسیه،   به

  خصوصی بخش  همکاری  با  گردشگر   جذب  راستای  در  خود  اقدام  سومین  در  ولتد  /کند   اقدام  گردشگری  دیپلماسی  انتشار  برای  پایگاهی

 دهد  رخ  تلویزیونی  هایسریال طریق از تواند می  امر  این که بپردازد، کشورها   دیگر   در ایران توریسم بازار  نامحسوس  تبلیغ به  باید
 .... 

-9%85D9%88%AF%D8%%D-9%84BE%D9%%D-3688785/48-C8DB%1%B8%DA%AF%D4%B8%F%DA8%D1%B8%%DA%AF%D-4B8%AE%D8%D8%A8%eqtesad.com/%D-e-https://donya
A8AA%3%A8%A7%A8%A9%85%A9%84%AA%A9%A%A8AA%AA%8%%A-A8AA%7%A8%A1%A8%A8%A8%%A-9%85A3%A8%A%A8AA%1%A8%A9%88%AA%A8%D% 

  سه  که  است  این از حاکی هاشنیده اما نیست، دسترس  در زمینه  این در دقیقی اطالعات هنوز  /«آیند؟می ایران به  روسی  خودروهای»

  دریافتی  اطالعات  براساس  /شود می  عرضه  ایران  خودرو  بازار  به  امسال  پاییز   از  روسیه  UAZ  محصوالت  از   جدید  خودرو  مدل

  سری   از  تریوتپا  بلند  شاسی  و  دیفرانسیل  دو  کابین  دو  و  تک  پیکاپ  مدل  سه  تولید  برای  مربع  متر   هزار  25  حدود  وسعت  به  ایکارخانه

 است برنامه در   UAZ  تولیدی محصوالت
 .... 

-AA8%C%D8DB%9%81%C%D8DB%9%%DA%A-170719/87-9%84D9%88%D7%A8%%D-9%87AD%D8%D9%81%D5%B8%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%http://www.taadolnewspaper.ir/%D
A8AA%3%A8%A9%88%A1%A8%%A-A8AA%9%88%A1%A8%AA%A8%A9%88%AA%A8%%A-AA%AA1%A8%A2%A8%A8%A8%%A-A8AA%7%A8%A9%85%A9%A8%A9%85%D% 

ها در بازار خودرو پس از تعطیالت اخیر، صعود نرخ ارز است و این  دلیل اصلی رشد قیمت:  فعاالن بازار  !/هم صعود قیمت خودروباز

دروسازان کلید زده است. صعود نرخ ارز اما  های نجومی را برای دیگر محصوالت خو میلیون تومانی، قیمت100بر پراید  موضوع عالوه

شته است. طی حدودا یک هفته گذشته نرخ ارز روند صعودی به  طی دو سال گذشته همواره نقشی مهم در باال رفتن قیمت خودرو دا

بازارها با اندک    تاثیر قرار داده است. شرایط اقتصادی کشور به شکلی است کهخود گرفته و دیگر بازارها از جمله خودرو را نیز تحت

های ارز، منحنی  زش پول تبدیل شده، سرکشیشوند و از آنجا که خودرو نیز به کاالیی برای حفظ ار تکانی در نرخ ارز، دچار نوسان می

کند و این اتفاق حاال برای بار چندم رخ داده است. البته صعود نرخ ارز تنها دلیل رشد قیمت خودرو  قیمت خودرو را هم صعودی می

از جمله مهمر دورهد نقش دارند.  این ماجرا  در  نیز  نیست و مسائل مهم دیگری  این دالیل  های مختلف )طی دو سال گذشته(  ترین 

بهمی بازار  به  پایتخت، عرضه خودرو  نمایشگاهداران خودرو  به گفته  اشاره کرد.  به کمبود عرضه خودرو  تولید،  توان  دلیل مشکالت 

التهاب چندباره بازار اما در شرایطی رخ داده که وزارت صنعت، معدن و    / ی کاذب نیز وجود دارد.  مناسب نیست، ضمن آنکه تقاضا

کشی، افسار رشد قیمت را بکشند، با این حال هنوز  پی و با حربه قرعهدرهای پیواسطه فروشودروسازان قصد داشتند بهتجارت و خ 

 اند.موفق به این کار نشده
 ... 

-9%85D9%87%%D-2B8%D7%A8%D8%A8%%D-9%88D1%B8%AF%D8%D8%9%8AE%D8%%D-AA8%D9%85%C%D8DB%9%82%%D-7A8%D1%B8%D86%https://tejaratnews.com/%DA%
A8%9AA%A8%A4%A8%%A-A8AA%AA%8%A9%88%A9%A8%A5%A8%D% 

 ..... 
-9%86D9%88%C%D8DB%9%84%C%D8DB%9%85%%D-5DB%B2%B%B%D-7A8%AA%D8%%D-0DB%B1%%DB%B-4B8%C%D8DB%7%A8%D2%B8%D9%81%D7%A8%/%D573016https://www.entekhab.ir/fa/news/

2A8%A9%88%A1%A8%%A-2%AA%A-A8AA%7%A8%%A-9%88A1%A8%AA%A8%A9%88%AA%A8%%A-AA8%A9%85%%AA8AA%9%82%%A-A8AA%9%86%A7%A8%A9%85%A9%88%AA%A8%D% 
ریشه اقتصاد:  دنیای    اثرگذارترین   و  ترینوسیع  ترین،پیچیده  با  اخیر   هایسال  در  ایران   اقتصادی؟اقتصاد  مشکالت  خارجی  تحلیل 

  صادرات   از   حاصل   درآمدهای   به  وابستگی   خارجی،  های داده  به   تولید  فرآیندهای  وابستگی   است/  بوده   مواجه   المللیبین  های تحریم

  تا   است  شده  اعثب  نیاز،  مورد  خدمات  و  کاالها  یا  اساسی  کاالهای  برخی  تقاضای  و  عرضه  بین  شکاف  و  نفتی  هایفرآورده  و  خام  نفت

  تحریم  اعمال  هایدوره در کشور  اقتصاد مقاومت و  آوریتاب اساسی  نکته شود/ اما متوقف گذشته   از بیش کشور  در توسعه  فرآیندهای

 نشود   محقق اقتصادی  فروپاشی  تا  است شده موجب کنندگانتحریم انتظار خالف  بر  که است
  فروپاشی   تا  است  شده  موجب  کنندگان تحریم  انتظار  خالف  بر  که  است  تحریم  اعمال  هايدوره  رد  کشور  اقتصاد  مقاومت  و  آوريتاب  اساسی  نکته  اما

  و   ریزيبرنامه  تحت   کامل  طوربه  ولی   شود،می  حمایت   آمریکا  فعلی   حاکمه  دستگاه   سوي  از   آنکه   رغمبه  شده   اعمال   هاي تحریم.  نشود  محقق   اقتصادي

  اجرایی  رئیس  عمدتا  و  کندنمی  تغییر  ساختاري  طوربه  جمهور،رئیس  تغییر  با  متحدهایاالت  در  گیريمتصمی  نظام.  نیست  سفید  کاخ  فعلی  مقامات  کنترل

  عملیاتی  و   اجرایی  هاي برنامه  سطح   در  و   ظاهر  به   است  ممکن   دولت  تغییر  با  و  کندمی  اخذ   را  خود   نظر  مورد  بهره  مزبور   نظام  در   موجود  هايفرصت  از  کشور

  و   هاگیريجهت.شودنمی  اساسی  تغییر  دچار  جمهوررئیس  تغییر  با  آمریکا  مدیریت  نظام  هايسیاست  راهبردهاي  اساس  و  پایه  ولی  دهد  روي  تحوالتی

  طراحی   کشور  این  اداري  و  سیاسی  نظام  داخل  اثرگذار  و  متنوع  نهادهاي  سوي  از  متحدهایاالت  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادي،  سیاسی،  اساسی  راهبردهاي

  شده   متوقف   کامل  طوربه  یا  که  است  زیادي  هايسال  ایران  در   توسعه  فرآیند.ندارد  آن  در   ايکنندهتعیین  اثر  جمهوررئیس  غییرت  که  شودمی  مشخص  و

  وسیع   هايتحریم  برابر   در  ایران  اقتصاد  اینکه   علت.  است  آن   پیامدهاي  و  راهکارها  و   توسعه  به  نگاه  نوع   از  متاثر  آن  علت  که  دارد  تداوم   کند  بسیار  یا   است

  تجاري   و  اقتصادي  نظام  و  داخلی  اقتصاد  بین   کارآ  و  موثر  تعامالت   نبود  و  اقتصاد  در  دولت  بالمنازع  حضور  است،  سرپا  هنوز  المللیبین  موثر  هايتهاجم  و

 ....است  المللیبین
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  نظر  به  کشور   دو  روابط   از  ماییدورن  به  نگاهی  با  :  ترکیه  و  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس   /ترکیه   به  ایران  صادرات  روند   شدن   صعودی

  بخش   نتیجه   رودمی  امید  که  هستیم  خوبی  مذاکرات  حال  در   ترکیه  با  زیرا  است،  افزایش   حال   در   کشور  دو  بین   اقتصادی   روابط   رسد،می

  گرفته   سر   از  ی تجار   مبادالت  ترکیه  و  ایران  بین   مرزها  شدن   باز  از  پس   خوشبختانه  / شود  ترکیه   با   ما  تجارت   حجم   افزایش   به   منجر  و  باشد

 است انجام  حال در  سرعت  به  اکنون  و شد
.  ندارد  وجود  خاصی  مشکل  خوشبختانه  و  کنند  پر  را  شده  ایجاد  زمانی  فاصله  تا  دارند  تالش  تجار  که  است   موضوع  همین  نشانگر  هامرز  در  موجود  رافیک

  استثنائات  جز  به  البته  شوند  ترکیه  وارد  زمینی  آمد  و  رفت  طریق  از  وانندتنمی  ایرانی  شهروندان  اکنون:  افزود  ترکیه  و  ایران  بازرگانی  مشترک  اتاق  رئیس

  چه  هر   همچنین.  داریم  تجار   آمد   و   رفت   به   نیاز   ما  زیرا   شود   باز   زودي  به   هم   آن   رودمی  امید   البته   که   دست   این  از   افرادي   و   دانشجویان  براي   شده   قائل 

  برگزار  معین  تاریخی  در  هاپرواز این  امیدواریم  که  افتدمی  تعویق  به دائما  کرونا   ویروس  دلیل  به  هم  اییهو  آمد  و  رفت  زیرا.  شود  باز ما  هوایی  مرز  باید  زودتر

  به   رو  واردات  به  نسبت  صادرات  که  بریممی  سر  به  زمان  از  ايبرهه  در  اکنون  اینکه  به  اشاره  با  او.  است  گذاراثر  تجاري  روابط  بر  زیرا  نیفتد  تعویق  به  و  شود

  افزایش   واردات  به   نسبت   ما   صادرات  بپوشانیم،  عمل   جامه  آنها  به  ایم نتوانسته  و   ایمداشته  کرونا   دوران   در   که   تعهداتی  خاطر   به   اخیرا :  کرد  ضافه ا  است،  فزونی 

  در  تجاري دالتمبا طبیعتا: افزود هاکشور بین تجاري مبادالت کاهش و  کرونا ویروس شیوع  با  رابطه  در تاسف ابراز با  سعادت. است کرده پیدا چشمگیري

  کرد  پیدا  افزایش  کاال  قیمت   زیرا.  بریم  بین  از  را شده  ایجاد  خأل  این  توانیممی  باشیم داشته  زمان  ما  که  صورتی  در اما.  است  کرده  پیدا   کاهش  هاعرصه  همه

  نگاهی  با:  افزود  خاتمه   در  ترکیه  و  ایران  یبازرگان   مشترک   اتاق  رئیس .  کرد  برطرف  را  خأل   این  توان می  است  شده   گذاري  هدف  برابر   دو  که  حجم  طریق  از  اما

  امید  که هستیم خوبی مذاکرات حال در  ترکیه با   زیرا  است، افزایش حال در کشور دو بین  اقتصادي روابط  رسد،می نظر   به کشور دو روابط  از دورنمایی  به

  انجام   حال  در  هاییتالش.  دارد  وجود  کشور   دو  براي  فراوانی  اي هظرفیت  زیرا.  شود  ترکیه   با  ما  تجارت  حجم  افزایش  به   منجر   و  باشد   بخش  نتیجه   رودمی

 .دارد  آن در  گذاريسرمایه  و ما کشور  با  همکاري به   زیادي تمایل  هم ترکیه آنکه  ضمن .  شودمی بیشتر  تعامل به   منجر که   است
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  از   حمایت  برای  ایویژه  برنامه  که  کرد  اعالم  دولت  اخیر   هایماه  صادراتی/ طی  هایمشوق   در  محدودیت  معکوس  اثر دنیای اقتصاد:  

  از  اساس این بر  شود/می تقسیم  ریالی  و ارزی اعتبار  گروه دو  به  که  منابعی دارد/  ملی توسعه  صندوق  محل منابع از  غیرنفتی صادرات

  صادرکنندگان  از  حمایت  برای ملی  توسعه  صندوق   محل  از  یورو میلیارد  یک  99  سال  برای  که  بود  شده  اعالم  صمت  رتوزا  متولیان  سوی

  که  است کرده  مطرح  را  پرسش این تهران  بازرگانی اتاق عالی  مشاور  اکنون اما  /شد  خواهد  داده تخصیص  ارزی  وام و  اعتبار قالب   در

  خصوصی   بخش   صادرکنندگان  از   حمایت  امکان  ملی،  توسعه   صندوق   محل   به   نفت   فروش   از  حاصل   ارزهای  ورودی  کاهش  به   توجه   با   آیا

 خیر؟  یا دارد  وجود 
  اختصاص  کشور جاري هايهزینه به دالر میلیارد 70 تا  60( غیرنفتی و  نفتی) کشور  ارزي درآمد  مجموع از  این از  پیش است   کرده اعالم بهادرانی   ابراهیم

  غیرنفتی،   و  نفتی   درآمد   کاهش  با   حاضر  حال  در  اما  شد،می  واریز   ارزي  ذخیره  صندوق   حساب   به   آن  دیگر   مازاد  دالر  میلیارد  30  تا   20  حدود  و   کردمی  پیدا

  هاي برنامه  که  دارد  وجود  احتمال  این  که   است  این  مذکور  اتفاق   نتایج  از  یکی.  است  شده  مواجه  جدي  مانع  با  مزبور  صندوق  به  جدید  منابع  تزریق

  کشور  غیرنفتی  صادرات   تهران،   بازرگانی  اتاق  عالی  مشاور  اظهارات  به   بنا.   شود  مواجه  خدشه  با  فعلی  شرایط  در  غیرنفتی  صادرات  رشد  يبرا  گذارسیاست

  فروش   از حاصل منابع طریق  از  باید دولت  که است   اهمیت داراي  جهت   آن از   موضوع این  و است  کرده پیدا  کاهش  درصد 40 امسال   نخست  ماه چهار  در

  پنج  در دهدمی نشان  خارجی  تجارت آمارهاي دیگر سوي از. کند تسهیل را تولید خطوط ملزومات و اولیه مواد واردات  فعلی، شرایط در غیرنفتی صادرات

  336 و ردمیلیا 2 معادل صادرات  ارزش امسال،  تیر در  که حالی  در است،  بوده  دالر میلیون 200 و میلیارد 2 با  برابر   مرداد خالص   صادرات  ،99 سال   ماهه

  به   نسبت  99  ماه  پنج  در  صادرات  میزان  دیگر  سوي  از.  است  داشته  کاهشی  روند  تیر  به  نسبت  مرداد  صادرات  میزان  بنابراین.  بود  خورده  رقم  دالر  میلیون

.  کندمی  تایید  را   صادرات  هشکا  بر  مبنی  تهران  اتاق   مشاور   هايصحبت که  آمارهایی.  است  یافته کاهش  دالر   میلیون  900  و  میلیارد  6  معادل  ،98  ماه  پنج

  زیاد  احتمال  به  که  است  این  خیر،   یا  است  پذیرامکان  ملی  توسعه  صندوق  محل  از  ارزي  اعتبار  تخصیص  آیا  که  پرسش  این  به  اقتصادي  فعاالن  پاسخ  اما

  غیرنفتی   صادرات  توسعه  به  شیفت  غییرت  یک   براي  خوب  فرصت   یک   تواند می  فعلی  شرایط  این   وجود  با  اما   شد،   خواهد محقق  منابع   این  از  محدودي  بخش

 ...است رسیده   حداقل به  نفت فروش از  حاصل  ارزهاي  به  وابستگی که چرا. باشد
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  کرده  تغییر   گذشته  هایماه  به  نسبت  : شرایط  نفتی/ صادرکنندگان  غیر   اتصادر  از   حاصل  ارز  بازگشت  اقتصاد انالین: چرایی  تحلیل 

  خود   امور  به  صادرکنندگان   نکرد،  صادر   جدیدی   نامهشیوه  مرکزی   بانک  که  آنجا  از   بود/  هاگیریتصمیم  در   ثبات   اتفاق  ترینمهم  است/

  ارز  واریز برای صادرکنندگان دیگر  شود، نزدیک هم  به  ا هنرخ  این وقتی  بود/  آزاد  بازار   و نیما   ارز شدن  دیگر نزدیک پرداختند/نکته

  اتاق  است/ اعضای  تومان  350  تا  300  بین  آزاد  ارز  و  نیما  سامانه  بین  تفاوت  اکنون  د/ندارن  مشکلی  نیما  سامانه  به  صادرات  از   حاصل

  اخیر  ماه  یک   است/ طی   داشته  ش نق  صادرات  از   حاصل  ارزهای  ورود  افزایش  در  مصرف  یکبار  بازرگانی  های  کارت  : حذف  بازرگانی

  ایرانی   کاالهای   برای  تقاضا دیگرافزایش   شد/ مسأله  باطل  بودند،  شده  بخش   این  وارد   استفاده   سوء هدف  با   که   افرادی   بازرگانی   کارت

 است
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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-4/3688865-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
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-4/3688867-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C
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-4/3688867-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C
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  تا   شده   باعث   اتفاقی  ه چ  که  است  این  سؤال  حال.  داد  مرکزي   بانک  کل  رئیس  همتی،   عبدالناصر  که   بود   خبري  صادرات   از  حاصل  ارز  برگشت   افزایش 

  برگشت  فرآیند  که گرفتند تصمیم صادرکنندگان  آیا است؟ داده تغییر را  خود رویه  و سیاست  مرکزي بانک   آیا شود؟  بیشتر صادرات   از حاصل  ارز برگشت

  به   نسبت  شرایط  که  گفتند  مرکزي  بانک  کل  رئیس  نظر  اظهار  و  هاسؤال  این  به  جواب  در  ببخشند؟صادرکنندگان  سرعت  را  شانصادرات  از  حاصل  ارز

  به  صادرکنندگان   نکرد،  صادر   جدیدي   نامه شیوه  مرکزي   بانک   که  آنجا   از .  بود  ها گیريتصمیم  در  ثبات  اتفاق  ترینمهم.  است  کرده   تغییر   گذشته  هاي ماه

  شود، نزدیک هم  به   هانرخ  این  وقتی  که  گفتند  آنها.  بود آزاد  بازار  و  نیما ارز  شدن نزدیک شد،  اشاره آن  به  ها جواب  در   که  دیگري  نکته.پرداختند  خود  امور

  تومان   350  تا  300  بین  آزاد  ارز   و  نیما  سامانه  بین  تفاوت  اکنون .  ندارند  مشکلی  نیما  سامانه   به  صادرات  از   حاصل  ارز   واریز   براي  صادرکنندگان   دیگر

  ارزهاي  ورود  افزایش  در  مصرف  یکبار  بازرگانی  هاي  کارت  حذف  عتقدندم   بازرگانی  اتاق  اعضاي  مرکزي،  بانک  کل  رئیس   اظهارات  به  دیگري  واکنش  در.است

  باطل  بودند،  شده  بخش این  وارد  استفاده  سوء  هدف   با  که  افرادي  بازرگانی  کارت  اخیر ماه  یک  طی   داشتند  اظهار   آنها.  است داشته  نقش صادرات  از   حاصل 

. است ایرانی کاالهاي  براي  تقاضا  افزایش  است،  مهمی  بسیار  نکته   که  رسدمی  نظر به  و  دپرداختن  آن  به  بازرگانی  اتاق  اعضاي از  برخی  که  دیگري   مسأله .شد

  گرفته   صورت  آن  صادرات  پیش  هامدت  که  بود  ارزي  دریافت  حتی  و  صادرات  براي  بزرگ  مانعی  امر  این  و  شد  بسته  مرزها  از  خیلی  کرونا  ویروس  شیوع  با

  تصمیم   همسایه  کشورهاي  خصوصی  بخش  بیایند،  کنار  باید  کرونا   با  که  رسیدند  نتیجه  این  به   هادولت  اینکه  و  بهداشتی  هايپروتکل  اجراي  با  حال.  بود

 .کنند  اقدام ایرانی تجار  با  مالی تسویه به   نسبت  و بگیرند  سر  از  را  خود خریدهاي گرفتند
-C8C%DB%8DB%7%A8%D1%B8%D86%%DA%-464836/6-C8DB%9%86%D7%A8%DA%AF%D1%B8%D2%B8%D7%A8%D8%A8%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%w.eghtesadonline.com/%Dhttps://ww

-1B8%D%C8%DB%BA8%D%-AA%8D7%A8%D1%B8%D%AF8%D7%A8%D5%B8%D%-2B8%D7%A8%D%-9%84D5%B8%D7%A8%D%AD8%D%-2B8%D1%B8%D7%A8%D%-AA8%D4%B8%D%AF%DA2%B8%D7%A8%D8%A8%D%

C8%DB%AA8%D9%81%D9%86%D% 

عراق، ترکیه، امارات،   /بیشترین مقاصد صادراتی کاالهای تولیدی، عالوه بر چین، کشورهای همسایه هستند؛  مقصد صادراتی ایران

میلیون    566هزار تن به ارزش  195میلیون و    2اند. چین با  ر میان کشورهای همسایه، بیشترین واردات را از ایران داشتهافغانستان د 

میلیون دالر،  33۸هزار تن به ارزش    324میلیون دالر، امارات با یک میلیون و    441هزار تن به ارزش    420دالر، عراق با یک میلیون و  

ادراتی کشور  میلیون دالر، پنج مقصد ص  10۸هزار تن به ارزش    226میلیون دالر و ترکیه با    15۸ه ارزش  هزار تن ب  514افغانستان با  

کشورهایی که    /اند.  درصد از صادرات را به خود اختصاص داده  74درصد و از لحاظ ارزش بیش از  73اند که از لحاظ وزنی  بوده

پنج کشور  / کشور هند و آلمان هم قرار دارند  2بر چین و کشورهای همسایه،    ایران بیشترین واردات را از این کشورها داشته، عالوه

  390میلیون دالر، امارات    746هزار تن به ارزش    335له برای واردات کاالهای مورد نیاز کشور در مرداد، چین  اصلی طرف معام

میلیون دالر و    1۸4هزار تن به ارزش    152هند    میلیون دالر،  297هزار تن به ارزش    227میلیون دالر، ترکیه    707هزار تن به ارزش  

میلیون    59میلیارد و    2هزار تن کاال به ارزش    159اند که در مجموع یک میلیون و  دالر بوده  میلیون   125هزار تن به ارزش    55آلمان با  

درصد کل واردات کشور را    74درصد و از لحاظ ارزش  57دالر کاال از این کشورها وارد کشور شده است و از لحاظ وزنی نزدیک به 

 شود شامل می
 ... 

-AA8%D1%B8%D7%A8%AC%D8%AA%D8%%D-1B8%D7%A8%D9%84%AF%D8%%D-AF8%D1%B8%D7%A8%C%D8DB%9%84%C%D8DB%9%85%%D-6-24-/553685paper.ir/newspaper/item/http://www.irannews
AF8%D7%A8%D%AF8%D1%B8%D9%85%D%-9%86D7%A8%D%C8%DB7%A8%D%BE9%D%-7A8%D%AA8%D%-C8%DB%AC8%D1%B8%D7%A8%D%AE8%D% 

ارزش تجارت خارجی ایران    در این گزارشعدن و تجارت آمار تجارت خارجی امسال تا آخر مردادماه را منتشر کرد.  وزارت صنعت، م 

به   امسال  ماه نخست  پنج  و    24در  از مجموع    600میلیارد  است.  در    24.6میلیون دالر رسیده  ماه،    5میلیارد دالر تجارت خارجی 

دالر  میلیون    700میلیارد و    13میلیون یورو است( و    571میلیارد و    9ه معادل یورویی آن  میلیون دالر سهم صادرات )ک   900میلیارد و  10

میلیون تن کاال در این مدت با کشورهای    52ماه تابستان،    2در بهار و    .میلیون یورو است( سهم واردات است  64میلیارد و    12)که معادل  

نکته مهم در بخش واردات، اختصاص  .میلیون تن واردات بوده است  13.۸و    میلیون تن صادرات  3۸دیگر انجام شده که از این میزان  

بیشترین کاالهای اساسی وارداتی نیز    / میلیون تن کاالهای وارداتی به واردات کاالهای اساسی است  13.۸از مجموع    میلیون تن   10

های اساسی است، تولید و خودکفایی کاالهای  بیشترین هزینه وارداتی مربوط به کاال/های دامی استشامل کاالهای کشاورزی نهاده

های ابالغی اقتصاد مقاومتی هم بر تولید و خودکفایی کاالهای اساسی  گرفته است. سیاستاساسی چند سالی است در دستور کار قرار  

و لبنیات در حال  های روغنی، ذرت  تأکید دارد. سیاست خودکفایی در محصوالت استراتژیکی مانند گندم، برنج، گوشت، روغن، دانه

براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی افزایش یافته و دسترسی  اجراست که خودکفایی در تولید گندم محقق شده است، تولید برنج هم  

شود. افزایش تولید برنج همچنین منجر به کاهش واردات شده است. در تولید  به خودکفایی در تولید برنج احتماالً امسال محقق می

کاالهای وارداتی موجود  /داریم درصد وابستگی    ۸0دامی، تولید ذرت و جو افزایشی است اما در محصوالت دیگر بیش از    هاینهاده

هزار تن کاالی اساسی وارداتی به ارزش بیش از پنج میلیارد دالر از گمرک ترخیص  700میلیون و    10از ابتدای امسال بیش از  ر؛  در بناد 

ه بالغ بر  رسد ک هزار تن می  200میلیون و    3وجودی کاالهای اساسی در بنادر و گمرک به بیش از  شده است و در حال حاضر میزان م

بخش دیگر کاالهای موجود در بنادر مربوط به کاالهای »غیراساسی غیرکانتینری«    .دو میلیون تن آن در بندر امام خمینی دپو شده است

https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-6/464836-%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-6/464836-%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-6/464836-%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C
http://www.irannewspaper.ir/newspaper/item/553685/-24-6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://www.irannewspaper.ir/newspaper/item/553685/-24-6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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های راهبردی  آالت مرتبط با تولید، تجهیزات پروژهی واحدهای تولیدی، ماشینادرصد آن را مواد اولیه یا واسطه  ۸0است که بیش از 

دسته دیگر کاالهای موجود   رسد.هزار تن می  4۸0میلیون و   3دهد که میزان این کاالها در بنادر و گمرک به بیش از تشکیل میو ملی  

دهد  رسد که گزارش گمرک نشان میهزار دستگاه می23بیش از  در گمرک و بنادر کاالهای کانتینری هستند که تعداد این کانتینرها به  

کا این  داخل  است  ممکن  قرار  که  ارز  تأمین  انتظار  در  که  باشد  موجود  هم  غیرکانتینری  غیراساسی  یا  اساسی  کاالهای  نتینرها 

االهای مصرفی بیشترین  بعد از کاالهای اساسی، ک:حمید زادبوم، رئیس کل سازمان توسعه تجارت؛  واردات کاالهای مصرفی/دارند

درصد اقالم وارداتی شامل مواد    ۸4در مجموع،    استرصد کل واردات  د   14میزان واردات را دارد. میزان واردات کاالهای مصرفی را  

سال گذشته یک هزار  ؛  محدودیت واردات/.ای است که برای تولید و ادامه فعالیت واحدها، ضروری هستند ای و سرمایهاولیه، واسطه

کاال رسیده است که از سویی    400هزار و    2  جاری بهکاال با کد هشت رقمی اچ. اس ممنوعیت واردات داشتند که این رقم در سال  600و  

درصد اقالم وارداتی مواد اولیه،    ۸4به دلیل نبود ارز قابل تخصیص به این اقالم ورود آنها با محدودیت مواجه شده است. همچنین  

کاالهای ضروری برای    درصد نیز شامل کاالهایی مصرفی شدند که برنج و موبایل به عنوان  14بودند و بیش از  ای  ای و سرمایهواسطه

شود. اما تالش داریم با رصد هفتگی کاالهای وارداتی ثبت سفارش کاالهایی که مشابه داخلی آنها  کشور از جمله آنها محسوب می

نزدیک به طور کلی واردات این محصوالت را در جهت رونق تولید داخل ممنوع اعالم  ای  وجود دارد را کاهش دهیم و بتدریج در آینده

میلیون    9بر اساس گزارش آمار تجارت خارجی مبادالت تجاری ایران با کشورهای خارجی در مردادماه به  ؛  آخرین آمار تجارت/.م کنی

هزار تن به ارزش دو  7۸1میلیون و    7ماه، سهم صادرات  میلیون دالر رسیده است. در این    37میلیارد و    5هزار تن و ارزش    ۸22و  

 میلیون دالر بوده است  ۸75میلیارد و   2هزار تن به ارزش  41میلیون و   2ده و همچنین سهم واردات، میلیون دالر بو 162میلیارد و 

. .. 
-4B8%D2%B8%D1%B8%D7%A8%%D-464681/6-C8DB%9%86%D7%A8%DA%AF%D%1B8%D2%B8%D7%A8%D8%A8%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%https://www.eghtesadonline.com/%D

-AA8%A1%A8%A7%A8%A%A8AA%9%84%A%A8AA%9%85%%A-2A8%A7%A8%%A-9%86A7%A8%A1%A8%A%A8AA%7%A8%%A-A8AA%AA%8%A1%A8%A7%A8%AA%A8%%A-AA8%A1%A8%A7%A8%AA%A8%AA%A8%D%

-9%85A%A8AA%9%86%%A-9%87A3%A8%%A-AA8%A7%A8%A1%A8%AA%A8%A7%A8%A5%A8%%A-AA8%A9%81%A1%A8%%A-1A8%A%AA8%A7%A8%A1%A8%A9%81%%A-1A8%A7%A8%A9%84%AA%A8%D%

AA8%A4%A8%%A-AA8%A7%A8%AA%A8%A1%A8%A7%A8%A9%88%%A-1A8%A8%A8%A7%A8%A1%A8%A8%A8%D% 
:   آزاد  مناطق  اقتصادی  فعاالن  اریهمک  و  هماهنگی  شورای  مدیرههیات  رئیس  نجفیخارجی/ سادات  گذاریسرمایه  جذب  در  شکست

  حالی   در  این  و  دارد  ادامه  تاکنون  و  شده  شروع  مناطق  این  در  حضور  و  تشکیل  روز  از  آزاد  مناطق  اقتصادی  فعاالن  مشکالت  متاسفانه

  سوی   از  که   یمهست   مواجه  قوانینی  با  آزاد   مناطق  در   ما   اند/گرفته  قرار   فشار  تحت  بیشتر   دولتی  بخش  سوی   از  هاسال  این  طی  که   است

  کنند؛ می  جدید   هایدستورالعمل  ابالغ  و  تصویب  به  اقدام  قانون،   نص  برخالف   و  گرفته  نادیده  دولتی  هایارگان  و  نهادها  سایر 

  و   یأس  حال  عین  در  و  دهدمی  قرار  الشعاعتحت  را  مناطق  این  در  فعالیت  که  آزاد  مناطق  قوانین  روح  و  اصل  با  مغایر   هاییبخشنامه

 ! اند؟کرده انتخاب گذاریسرمایه برای   اشتباه به را مناطقی   چنین   هاسال طی چرا که کرده  ایجاد مناطق این فعاالن در  را  ناامیدی
  قوانین  اجراي   عدم   به    ایم،نبوده  موفق  خیلی  کشور  خارجی   گذار سرمایه  جذب   بخش   در   ها سال  این  در  که   دالیلی  ترین مهم  از   یکی   بنده   زعم بهنجفی گفت:  

  هاي ظرفیت به   توجه با   و کرده  مطالعه  را   قوانین خارجی  هايشرکت بودیم شاهد  بارها . گرددبازمی آزاد  مناطق  قوانین اصل با   متعارض  و متزاحم  قوانین  و

  آشنایی  و منطقه در حضور از بعد  اما است؛  خارجی گذاريسرمایه  انجام شالوده  و چارچوب که قوانینی  ند،اکرده تمایل ابراز آن در  حضور  براي  منطقه هر

  انجام  از    هستند،  خود  قانونی  مزایاي   اجراي  براي  تالش   و  جنگیدن  حال  در  آزاد  مناطق  اقتصادي  فعاالن  اینکه  و  قوانین  اجراي  در  موجود  مشکالت  با

  حالی  در   این   و  داشته   خارجی   ارگذ سرمایه  جذب  عدم  در   را   نقش   بیشترین    قوانین،   اجراي  عدم    عبارتی،   به .  شوندمی  منصرف   آزاد   منطقه  در   گذاري سرمایه

  حقوق  از   صیانت   و  حفظ   آزاد،  مناطق  اقتصادي  فعاالن  همکاري   و  هماهنگی  شوراي   صنفی   تشکل.  است  شده  علت   بر  مزید   آمریکا   هايتحریم  که  است 

  میان میثاقی که  قانونی ظرفیت  واسطه  به  را  خود جوانی و زندگی سرمایه،  دور بسیار  هايسال از که افرادي کند؛می دنبال را آزاد مناطق  اقتصادي فعاالن

  مناطقی  در  افراد   این   اینکه   توجهقابل  نکته .  اندکرده  گذاريسرمایه  آزاد  مناطق   در    شده،  متجلی   آزاد   مناطق   قانون   در   و   بوده  دولت   و   خصوصی بخش

  هاي زیرساخت  ایجاد  براي   ايبودجه  گونه هیچ  دولت  حال  عین  ر د  و  بوده   زیرساختی   امکانات  هرگونه   فاقد  و  مرزي   صفر  نقطه   عموما   که  اندکرده  گذاري سرمایه

  شده   ایجاد  هازیرساخت  این    آزاد،  مناطق  در  اقتصادي  فعاالن  و  گذارانسرمایه  فعالیت  و  حضور  با  اما   است،  نگرفته  نظر  در  هاسال  این  ظرف  نظر  مورد

 ...است
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  صعودی   روند   به   بازار   کارشناسان بینیخوش  و   شده  مبهم   اندکی  فضا  دالری،   1900  بازه  در   طال  قیمت  نوسانات   طال/ با  بازار   در   ابهامات

  دالر   1935  به   افزایش   اندکی   با   جمعه   روز   معامالت  پایان  در  طال  اونس   هر  قیمت   است/  باخته  رنگ  مدت اهکوت  در   ارزشمند   فلز  این

  دلیل   به  رود/می  شمار  به  مارس  ماه  اوایل  از  هفتگی  افت  بیشترین  که  بود  درصدی  4  حدودا  کاهش  شاهد  طال  گذشته  هفته  در  رسید/

  گرفته   قرار  فشار   تحت   زرد  فلز قیمت  شده،  طال  بازار  از   هاسرمایه  از   بخشی   خروج  سبب  که  آمریکا  داری خزانه اوراق   بازدهی  رفتن  باال

 جهان اخبار اقتصاد  

 بازارها 
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https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-6/464681-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AF
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-6/464681-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AF
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-6/464681-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AF
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-52/3688734-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
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  دولت   ساله10  قرضه  اوراق   شاخص   بازدهی  کرد،  بازار   روانه   را   قرضه   اوراق  از   زیادی   میزان  آمریکا  داری خزانه  آنکه   از   است/ پس

  در   گذاریسرمایه  فرصت  هزینه  قرضه اوراق   بازدهی  رفتن  شد/ باال  دالر اخیر   ارزش  افت  از  بخشی ترمیم  سبب  و  داشت افزایش  آمریکا

 دهد می افزایش را طال بازار
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در حاشیه کنفرانس جهانی استخراج که به شکل مجازی    "ودیتی دیسکاوری فاندکوم   "ویلم میدلکوپ ، بنیانگذار و مدیرعامل صندوق 

واقع از اواسط   در حالی که افزایشی های طال از ورود عموم به بازار هیجان زده می شوند ، این روند در  :برگزار شد به کیتکو نیوز  

مایت و اعالم عالقه خود به فلزات گرانبها را آغاز کردند.  ح "ری دالیو  "آغاز شد،زمانیکه سرمایه گذاران میلیاردری مانند    2019سال  

وضعیت فعلی حضور سرمایه گذران تنها اولین موج از سرمایه جدید است که به بخش فلزات گرانبها و معدن وارد می شود. درنتیجه  

، پول بیشتری وارد بازار خواهد    اه سرمایه گذارانی که تورم بیشتری را تحت تاثیرهمه محرک های اقتصادی پیش بینی می کننددیدگ

هزار دالر در هر اونس خواهیم    10سال آینده شاهد افزایش قیمت طال به    10شد. در جهانی که در معرض افزایش نقدینگی است ، طی  

هر اونس است، دالر در   50در این بین تنها سوال زمان رسیدن نقره به "ی سیستم پولی جهان نیاز داریم. بود.ما به لنگرگاه جدیدی برا 

،   200.... سالها طول می کشد تا شاهد نقره ایی  "دالر برسد و من اطمینان دارم که این رالی تمام نخواهد شد.  100قبل از آنکه به  

با توجه به افزایش قیمت طال در دهه آینده ، میدلکوپ  /"عالی را پیش بینی می کنم.  دالر باشیم. من روند صعودی بسیار بسیار   300

هنوز ارزش زیادی در بازار وجود دارد. اکنون بهترین زمان برای سرمایه گذاران برای گسترش نمونه کارها در سبد پرتفوی و محافظت  :

درصد به صورت نقدی و    25درصد در امالک و مستغالت ،  25،  را به شمش طال و نقره  اش  درصد پرتفوی    25میدلکوپ  /از ثروت است

تر از حد واقعی ارزشگذاری شده اختصاص می دهد ..... صندوق وی بیشتر در شرکت های اکتشافی    درصد را نیز به سهام کم  25

اف هستیم و شما می توانید با  با اینکه ما عاشق بخش اکتش "/سرمایه گذاری کرده ، زیرا بیشترین ارزش را برای سرمایه گذاران دارند.

پس شما به  "...  "واهید مطمئن شوید که ثروت شما همیشه حفظ خواهد شد.  گمانه زنی های مناسب ،بسیار خوب عمل کنید ، اما می خ 

 "یک تخصیص سرمایه فیزیکی مناسب نیز نیاز دارید.
 .... 
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  از   گروهی  سهام   استراتگاس   موسسه  هایداده  طبق بایدن؟/  یا  است   ترامپ  پیروزی   انتظار   در  آمریکا  سهام   گزارش دنیای اقتصاد: بازار 

  از   بیش  ژوئن  ماه  اول  از  درمانی  های شرکت  و   گراییجهانی  طرفدار  یها شرکت  تجدیدپذیر،  هایانرژی  محور،زیرساخت  هایشرکت

  فرست  تسال،  های شرکت  مانند  هستند  بایدن  طرفدار  که  دانست«  آبی»  هایشرکت  توانمی  را  هاشرکت  این  /اندداشته  رشد  درصد  10

 سازی،پل  سمت  به  را  متحدهایاالت  و  داشت  هندخوا  توجهی قابل  رشد  ها شرکت  این  شود،  پیروز  انتخابات  در  بایدن  اگر  / برودکام  سوالر،

  افزون    /داد   خواهند  هل   اروپایی  کشورهای   دیگر  و  ژاپن  چین،  با   دوباره  تجاری   روابط   ایجاد   و  آمریکا  نفت  تولید  کاهش   سازی، بزرگراه

  و   تر ارزان  درمانی  خدمات  د،باش  متحدهایاالت  بعدی  جمهوررئیس  بایدن  اگر   کنندمی  فکر   گذارانسرمایه  که  رسدمی  نظر به  این  بر 

  اشاره   هابیمارستان  و  بیمه  موسسات  به  توانمی  بخش  این  آبی  پرتفولیوی  در  /شود   گرفته  نظر   در  جدی  طوربه  جواناماری  از  استفاده

  توانند می  که  بانک  دارانسهام  و   بزرگ  دفاعی   پیمانکاران  فسیلی،  های سوخت  و  نفتی  هایشرکت  از  برخی  که   است   حالی  در  این  /کرد 

  هاییشرکت  به   توانمی  زمینه   این  در   /اند داشته  سهم   ریزش   درصد  9  گذشته   ماه  سه   در   باشند،  داشته  بهتری   رشد  ترامپ  دوم   دوره   در

  بخشی   رسدمی  نظر به  /کرد  اشاره  منگرون  نروترو  و  بادیپی  زغال  استخراج  شرکت  اوشن،ترنس  حفاری  شرکت  مارتین،  الکهید  مانند
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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%B1-51/3688814-%D9%87%D9%85%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3
http://www.asretebar.com/News/219789/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://www.asretebar.com/News/219789/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://www.asretebar.com/News/219789/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF
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  دونالد   دوم  دوره  در  خود  عملکرد  بهبود  به  سهامداران  از  دیگر   بخشی  و  است  شده  امیدوار  بایدن  جمهوریریاست  به  سهام  بازار  از

 است  دوخته چشم   ترامپ
 ..... 

-1B8%AF%D8%%D-2B8%D9%85%D1%B8%D9%82%%D-C8DB%8%A8%D2%A8%%D-9%84D6%A8%D9%88%AF%D8%%D-3688794/5-7A8%C%D8DB%9%86%AF%D8%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%d.com/%Deqtesa-e-https://donya
AA8%A%A8AA%1%A8%AA%A8%A3%A8%A7%A8%%A-9%84A7%A8%A9%88%D% 

  فشار  افزایش  و   انتظارات  میزان   افزایش  با   جمعه   روز   مس   لندن/ قیمت  فلزات  بازار   صعودی  روند  ضامن  دالر   ارزش   و   چین   تقاضای

  های یموجود  حجم  کاهش  کرد/   تجربه   را  درصدی  3  تقریبا  جهشی   جهان  کنندهمصرف  ترینبزرگ  عنوانبه  چین  سوی  از  تقاضا

  در   باالتر  هایاوج  سوی  به   مس   قیمت   بازار   در  عرضه  و  تقاضا  خوردن  هم   بر   با   و  است   شده  علت  بر  مزید   نیز  جهان  در  مس   سازیذخیره

  دسامبر   از   ودخ حجم  ترین  پایین  به  لندن  فلزات بازار  انبارهای   در  مس  هایموجودی  رویترز،  خبرگزاری  گزارش به  است/   حرکت  حال

  رسید/   تن هر   در  دالر  779 و  هزار6  به  افزایش  سنت   50  و  دالر 195  با  لندن  فلزات  بازار  در مس  بهای  است/   رسیده تاکنون  2005  سال

  این   که   شود می  منجر  فلزات  قیمت   از   حمایت   به   باشد، داشته  ادامه  بازار  در   کماکان   رسد می  نظر   به که  دالر  ارزش  کاهش   دیگر سوی  از

  بازارهای   در   توجهی   قابل  عملکرد   از   2020  سال   سوم  و  دوم   ماهه  سه  طول  در  مس   قیمت  /کرد   شایانی  کمک  فلزات  قیمتی   رشد  ه ب  امر 

  معادن  در  تولید  کاهش  خصوص  به  و  کرونا  شیوع  به  مربوط  هایمحدودیت اتمام  با  چین   تقاضای افزایش / است بوده  برخوردار جهانی 

  قیمت  افزایش  این  بر   که  است  دالیلی از(  مس  تولیدکننده  کشورهای  بزرگترین)  شیلی  و  پرو  در  شده اعمال  هایمحدودیت  دلیل  به  مس

 است  رسیده  پوند  هر  در  دالر  3.0721 به  دالر   2.950 از مس قیمت گذشته  ماه یک طول  در /است  بوده تاثیرگذار

 
-1B8%D7%A8%AF%D8%D9%88%D9%85%D9%86%%D-464728/189-9%86AF%D%8D9%B8%D9%85%%D-AA8%D9%B8%D9%86%D5%B8%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%www.eghtesadonline.com/%Dhttps://

9%87AA%D8%D4%%B8D0%B8%D%AF%DA%-9%87D7%A8%D9%85%D%-9A%DA%C8%DB%-9%84D9%88%D7%B8%D%-1B8%D%AF8%D%-3B8%D9%85%D%-AA8%D9%85%D%C8%DB9%82%D%-AA8%D9%A%DA1%B8%D%AD8%D% 
 ..... 

-C8DB%7%A8%D9%87%D7%A8%D9%84%D7%A8%D9%%DA%A-C8DB%9%85%C%D8DB%4%B8%D9%88%D1%B8%AA%D8%BE%D9%%D-AA8%D9%81%D9%86%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%Deqtesad.com/%-e-https://donya
-1A8%A7%A8%A%84%9AA%A8%%A-4A8%A2%A8%A1%A8%A7%A8%%A-9%86A%A8AA%86%%%AA-A8AA%7%A8%A6%A8%A7%A8%A9%82%AA%A8%%A-3688808/108-9%87A%A8AA%7%A8%AA%A9%D%

-AA8%A7%A8%A2%A8%A9%84%A9%81%%A-1A8%A7%A8%A2%A8%A7%A8%A8%A8%%A-A8AA%AA%8%A9%88%A9%A8%A5%A8%%A-AA8%A9%86%A9%88%A1%A8%%A-9%86A9%85%A7%A8%A6%A8%D%

9%86AA%A8%A9%86%A9%84%D% 
سال آینده به   10تواند ظرف لی از یوآن، ارز چینی میالملهای پکن برای افزایش استفاده بینستنلی، با تالشبینی مورگان اطبق پیش

گویند  گران این بانک آمریکایی در گزارش جدید خود میتحلیل/سومین ارز ذخیره بزرگ جهان )پس از دالر و یورو( تبدیل شود 

انگلیس پیشی بگیرد.طبق  درصد کنونی برسد و از ین ژاپن و پوند    2به دو برابر    تواندسهام یوآن در ذخایر ارزی خارجی جهان می

درصد کل ذخایر ارزی خارجی    10تا    5بین    2030تواند تا  بی، است میهای آنها ارز چین که نام رسمی آن رنمینبی یا آرامتخمین

نلی: این هدف به لطف بازگشایی بازارهای مالی چین و  الملل مورگان استجیمز لرد، استراتژیست بین/ جهان را به خود اختصاص دهد

 مرزی چین با رنمینبی، دور از دسترس نیست. های تبادالت برونسازی بازارهای مالی جهانی و افزایش فرصتد یکپارچهرش
 ... 

-9%87D1%B8%C%D8AE%DB%8%D0%B8%D%-2B8%D1%B8%D7%A8%%D-9%86C%D8DB%9%85%D9%88%D3%B8%D%-9%86C%D8DB%86%%DA%-9%86D2%A8%D9%88%C%D8/%DB%1000841https://www.tabnak.ir/fa/news/
AF8%D9%88%D4%B8%D%C2%80%8E%C8%DB9%85%D%-9%86D7%A8%D9%87%D%AC8%D%-AF%DA1%B8%D2%B8%D8%A8%D% 

  دالر   40  زیر  به   خود   معامالتی   هفته   پایانی   روز  ر د  آمریکا  اینترمدییت   تگزاس   وست   نفت   بازگشت/ بهای   دالر   40  زیر   به   تگزاس   وست

  شاخص  این درصدی ۸ حدودا هفتگی کاهش نشانگر   بازار در قیمت  این شد/ بسته بشکه هر  در سنت 77 و دالر 39  قیمت به و بازگشت

  ناامیدی   دارد،  قرار  ابهام  از   ای هاله  در  نیز   دولت  حمایت  مالی  بسته  وضعیت  که   آمریکا  اقتصادی   نابسامان  وضعیت  تاثیر  تحت  است/   نفتی

 اقتصاد انرژی 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-5/3688794-%D8%AF%D9%88%D8%A6%D9%84-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-5/3688794-%D8%AF%D9%88%D8%A6%D9%84-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-189/464728-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%84-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-189/464728-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%84-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-108/3688808-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-108/3688808-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-108/3688808-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-108/3688808-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://www.tabnak.ir/fa/news/1000841/%DB%8C%D9%88%D8%A2%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.tabnak.ir/fa/news/1000841/%DB%8C%D9%88%D8%A2%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
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  اعضای   باالی  پایبندی  عدم  نیز   دیگر   سوی  از  کند/نمی  ارزیابی  مثبت  را  تقاضا  اندازچشم  و  است  یافته  افزایش  بازار  در  تردید  و

  خروج   صورت   در   است/  کرده  نگران  شدت  به   را  بازار   تولید،   کاهش   توافق   بندیسهمیه  از   معافیت  برای  عراق  خواسته  و  پالس اوپک

  ترین بزرگ  بازار  فعلی  تعادل  خوردن  هم  به  خطر   شرایطی  چنین  در  و  رودمی  بازار  تعادل  خوردن  هم  بر   احتمال  عراق   چون  کشوری

 شودمی محسوب ها قیمت سر بر  تهدید

 
-C8DA%AF%DB%9%86%D1%B%8D9%85%D9%87%%D-3688814/51-1B8%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

3A8%A1%A8%A9%88%A8%A8%%A-7A8%A8%A8%%A-7A8%A9%87%A1%A8%A7%A8%A2%A8%A7%A8%A8%A8%D% 
 ..... 

-C8DB%7%A8%D9%87%D7%A8%D9%84%D7%A8%D9%%DA%A-C8DB%9%85%C%D8DB%4%B8%D9%88%D1%B8%AA%D8%BE%D9%%D-AA8%D9%81%D9%86%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%eqtesad.com/%D-e-https://donya
-1B8%D7%A8%D9%84%AF%D8%%D-1B8%C%D8B%D2%B8%%D-9%87D8%A8%D%-9%87D7%A8%D%C8%DB3%B8%D%-C8%DB7%A8%D9%84%D7%B8%D%-C8%DB7%A8%D9%87%D8%A8%D%-3688811/108-9%87D%C8%DB7%A8%D%BE9%D%

AF8%D%C8%DB3%B8%D1%B8%D% 

شد/    روروبه  کاهش  سنت  2  با  نایمکس  بازار  در  معامالت  پایانی  روز  در  بنزین  آمریکا/ قیمت  در  بنزین  بازار  کنندهناامید  اندازچشم

  داد می افزایش را تقاضا و قیمت   که بود نقاطی  از یکی  همواره  است کشور این در  کارگر روز   برای  که  ها آمریکایی روی پیش  تعطیالت

  که  فراوانی  مشکالت   تاثیر  تحت  بنزین   داشت/   انتظار  تواننمی  را  خاصی   قیمتی   روزه   چند   اوج   حتی  حاال   کرونا   ویروس   شیوع   با  اما

  بسیار   و  کنندهتعیین  وزهایر   بازار  تقاضای  برای  نیز   آینده  روزهای  /است  داشته  زیادی  بسیار  افت  گرفته،  را  جهان  نفت  صنعت  گریبان

  مصرف   و  روزانه  آمدهایورفت  برای  تقاضا  الگوی  کشف  برای  شاخص   بهترین  تواندمی  آینده  هفته  دو  طی  بنزین  تقاضای  و  است  مهمی

 باشد  مشاغل
  است  کشور   این   در  کارگر   روز  براي   ه ک  ها آمریکایی  روي پیش  تعطیالت.  شد  روروبه کاهش  سنت 2  با  نایمکس  بازار در  معامالت  پایانی  روز  در  بنزین   قیمت

  انتظار   تواننمی  را  خاصی  قیمتی  روزه  چند  اوج  حتی  حاال  کرونا  ویروس  شیوع  با  اما  دادمی  افزایش  را  تقاضا  و  قیمت  که  بود  نقاطی  از  یکی  همواره

  آمریکا   انرژي   اطالعات   اداره  گزارش  مطابق .  است  ه داشت  زیادي  بسیار   افت  گرفته،   را   جهان   نفت   صنعت   گریبان  که  فراوانی  مشکالت   تاثیر  تحت   بنزین .داشت

  طی   بنزین   تقاضاي  و  است   مهمی  بسیار   و  کنندهتعیین  روزهاي  بازار   تقاضاي  براي   نیز  آینده  روزهاي.  است  یافته   کاهش  دیگر   بار  بنزین  براي  تقاضا   میزان

  با   طبیعی  گاز   جمعه  روز  دیگر  سوي  از.باشد  مشاغل  مصرف   و  روزانه  آمدهايورفت  براي  تقاضا  الگوي  کشف   براي  شاخص  بهترین  تواندمی  آینده  هفته  دو

  سنت   10  جمعه  روز  شده  بسته  بازار  در  طبیعی  گاز  قیمت.  کرد  مواجه  درصدي  4/  06  رشدي  با  را  جمعه  روز  تقاضا   رشد  و  نقاط  برخی   در  گرما  افزایش

  کاهش   باعث   هوایی   صنعت  بخش  در   تقاضا  بازنگشتن  مورد   در   هانگرانی  دیگر  سوي   از .  رسید  Btu  میلیون   هر  در   سنت  59  و   دالر  2  به   و  یافت   افزایش 

 . رسید  لیتر هزار هر در ین 43380 به  ینی  500 کاهشی با سفید  نفت   بهاي. است شده توکیو  بازار  در سفید   نفت قیمت
-C8DB%7%A8%D9%87%D7%A8%D9%84%D7%A8%D9%%DA%A-C8DB%9%85%C%D8DB%4%B8%D9%88%D1%B8%AA%D8%DBE%9%%D-AA8%D9%81%D9%86%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%eqtesad.com/%D-e-https://donya

-9%87AA%A8%A9%86%A9%86%A9%%AA%A-AA8%A%A8AA%9%85%A7%A8%A7%A8%A9%86%%A-2A8%A7%A8%AA%A8%A9%86%A7%A8%%A-9%85A4%A8%A86%%AA%-3688810/108-9%87A%A8AA%7%A8%A%AA9%D%

7A8%A9%A%AA%A8AA%1%A8%A9%85%A2%A8%%A-1A8%AA%A8%%A-9%86A%A8AA%2%A8%A9%86%A8%A8%%A-1A8%A7%A8%A2%A8%A7%A8%A8%A8%D% 
)  :رویترز نفت عراق روز چهارشنبه  به  12سخنگوی وزارت  که  اعالم کرد  نفت سازمان  شهریورماه(  تولید  توافق کاهش  به  طور کامل 

ها را مبنی بر اینکه بغداد به دنبال  الس( متعهد است و گزارش پیشین رسانهکشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش )اوپک پ

وزارت نفت مایل است این وزیر نفت عراق:  /است، انکار کرد  2021اه نخست سال  مش تولید اوپک پالس در سهمعافیت از توافق کاه

یه همکاری اوپک پالس و سازوکار جبران تخطی توافق  طور کامل به اعالمکند که برعکس، عراق بهاساس را انکار و تأیید میگفته بی

 شده در ماه ژوئن متعهد است 

 ... 
-AA8%D3%B8%D7%A8%D9%88%E%DA8%D1%B8%AF%D8%%D-AF8%D1%B8%%D-1053995/45-C8AF%DB%8%D7%A8%D5%B8%AA%D8%D9%82%D7%A8%%D-4B8%DAE%8%D8%A8%https://www.borna.news/%D

-9%82D9%81%%D7A8%A9%88%AA%A8%%A-2A8%A7%A8%%A-AA8%A%A8AA%9%81%A7%A8%A9%A8%A9%85%%A-A8AA%7%A8%A1%A8%A8%A8%%A-9%82A7%A8%A1%A8%A9%A8%D%

3B8%D7%A8%D9%84%BE%D9%%D-9BE%DA%A9%D9%88%D7%A8%%D-9%87D6%B8%D1%B8%D9%B8%%D-4B8%D9%87%D7%A%8D9%A%AD% 

  به  توجه  با  که   کرد   تاکید  آگوست  در  کار  بازار  گزارش  خواندن  مثبت  با  رزروفدرال  ماند/ رییس   خواهد   پایین  بهره  نرخ:  رزروفدرال

 این  ندهد/   تغییر   را   بهره  نرخ   و  داشته   نگه   ثابت   را  خود   پولی   سیاست   ها سال  تا  دارد   قصد  امریکا  مرکزی   بانک   بهبود،   روند  بودن  کند 

  براساس  گذشته  هفته  رزروفدرال  /کند می  خریداری  قرضه  اوراق   دالر  میلیاردها  ماهه  هر   بازار   آرام  عملکرد   منظور  به  این  بر   عالوه  نهاد

 اخبار عمومی اقتصاد جهان 

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%B1-51/3688814-%D9%87%D9%85%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3
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%B1-51/3688814-%D9%87%D9%85%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-108/3688811-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-108/3688811-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-108/3688811-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-108/3688810-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-108/3688810-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-108/3688810-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-45/1053995-%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%BE%DA%A9-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-45/1053995-%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%BE%DA%A9-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-45/1053995-%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%BE%DA%A9-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3
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  به  ار  تورم  نرخ  تا  شد  متعهد  و  نداده  افزایش  را  بهره  نرخ  کار  بازار  بهبود  خاطر   به  تنها  که  کرد  اعالم  کرد،  اتخاذ  که  جدید  دستورالعمل

 شود  جبران  پایین بسیار  بهره نرخ  ماه چند طریق این از تا رسانده  درصد2 باالی به آرامی
  هاسال  تا   دارد  قصد  امریکا   مرکزي  بانک   بهبود،  روند   بودن   کند   به  توجه  با   که   کرد   تاکید   آگوست   در   کار  بازار   گزارش  خواندن   مثبت   با   رزروفدرال  رییس 

  اینجا  از کنیممی فکر : داشت اظهار رادیویی  وگویی گفت در  پاول جروم  رویترز،  گزارش  به .  ندهد تغییر را  بهره   نرخ  و هداشت  نگه   ثابت را  خود پولی  سیاست 

(  سرگرمی  و   مسافرت  یاري،  میهمان  گردشگري،)  دارند،   قرار   پاندمی  معرض  در   مستقیم  طوربه  که   اقتصاد   از   هایی بخش  آن  زیرا   شود  ترسخت  شرایط  بعد   به 

  زمان   از  شده  بازیابی  مشاغل  تعداد  مجموع  است،  شده  افزوده  امریکا  کار  بازار  به  گذشته  ماه  در  شغل  میلیون  1.37  اینکه  وجود  با  حتی.  دانشده  متوقف

  مدتی  اي بر  اقتصاد  که   باوریم  این  بر:  افزود  پاول.بیکارند  نفر  ها میلیون  همچنان  و  کرده  جبران  را  رفته  دست  از  مشاغل  از   نیمی  تنها  تاکنون   بحران   شروع

 خواهیم ادامه همانجا تا هم ما  بکشد، طول زمان  این هرچقدر کند؛می حمایت  اقتصادي فعالیت از که هایینرخ دارد؛ نیاز بهره پایین هاينرخ به ترطوالنی

  اکثر  انتظارات   برخالف   اضر ح  حال  در   و  کرد   پیدا   کاهش  آگوست   در  درصد   8.4  به   جوالي  در   درصد  10.2  از  آگوست  ماه  در  امریکا   در   بیکاري   نرخ .  داد

  منتشر  را   خود   جدید   هايبینی پیش  سپتامبر  اواسط  در   خود  بعدي   نشست  در   رزرو   فدرال  گذاران سیاست.  است  کرده  پیدا  بهبود   رزرو  فدرال   مقامات

  اعطاي   هايبرنامه  از  ايمجموعه  ها،ادهخانو  و  کارها  و  کسب  از  حمایت  راستاي   در  و  رساند  صفر  نزدیکی  به  را  بهره  نرخ  مارس  ماه  در  رزروفدرال.  کنندمی

  هفته   رزروفدرال.  کندمی  خریداري  قرضه   اوراق   دالر   میلیاردها   ماهه  هر  بازار  آرام  عملکرد  منظور   به  این   بر   عالوه  نهاد  این.  کرد  رونمایی  را  تسهیالت  و  وام

  آرامی   به   را  تورم  نرخ   تا  شد   متعهد  و  نداده  افزایش  را   بهره   نرخ   کار  بازار   دبهبو   خاطر  به   تنها  که   کرد  اعالم   کرد،  اتخاذ  که  جدید   دستورالعمل   براساس   گذشته 

 . شود جبران   پایین بسیار بهره   نرخ ماه  چند  طریق  این از  تا رسانده درصد 2 باالي  به
AF8%D7%A8%AF%D8%C%D8DB%9%88%D1%B8%%D-170748/43-9%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 

  کشور   این هایبدهی میزان آمریکا، بدهی اعالم رسمی سایت  گزارش  به کرد / عبور  نیز  دالر   تریلیون  26 از آمریکا   هایبدهی میزان

  پایان  تا آمریکایی  شهروند  هر  بدهی میزان /است رسیده  دالر  میلیون 39۸  و میلیارد 716 و تریلیون  26 به 2020 آگوست  ماه پایان تا

  بوده  دالر  322  و  هزار  214  متوسط  طور  به  کاییآمری  دهندهمالیات  هر   بدهی  میزان  و  دالر  903  و  هزار  ۸0  متوسط  طور  به  ماه  این

  حاضر  حال  در  /است  رسیده  دالر  میلیون  679  و  میلیارد  911  و  تریلیون  2  به  آگوست  ماه  پایان  تا  آمریکا  دولت  بودجه  کسری  /است

  یک   با   اجتماعی  تامین   الر،د   میلیون   451 و  میلیارد   299  و   تریلیون  یک  با  درمانی   های مراقبت:  شامل  آمریکا  ای بودجه  اقالم  ترینبزرگ

  میلیارد   33۸   با  بدهی  پرداختی  بهره  و  دالر  میلیون  ۸26  و  میلیارد  697  با  دفاعی  هایهزینه  دالر،  میلیون  ۸71  و  میلیارد  92  و  تریلیون

 است  دالر   میلیون 6۸6 و
 .... 

-7A8%D9%C%DA%A8DB%1%B8%D9%85%D2%A8%%D-3688859/100-C8DB%1%B8%D7%A8%D0%B%8%DA%AF%D-AA8%D3%B8%D7%A8%C%D8DB%3%B8%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%eqtesad.com/%D-e-onyahttps://d
AF8%D1%B8%D7%A8%AF%D8%%D-C8DB%9%87%AF%D8%D8%A8%%D-1B8%AF%D8%D9%82%D86%A%D% 

است/   هرسید  دالر میلیارد 591.۸ به  متوالی، رشد  هفته  3 از پس  کشور  این طالی  و خارجی رزی ا  ذخایر  : میزان روسیه مرکزی بانک

  گذاریقیمت  رشد،  این   اصلی  عامل  که   یافته   افزایش   دالر  میلیارد   یک   آگوست،   2۸  به  منتهی   هفته   در   تنها   روسیه  خارجی   ارزی   ذخایر

  ذخایر   امسال،   اینجای  به   تا کرونا   پاندمی   منفی  تأثیر  رغماست/ علی  شده  اعالم   داخلی،  بازارهای   در خارجی  ارز   فروش   و   جدید  مثبت 

  2019  ژوئن   از   برای   روسیه  طالی   و   خارجی  ارزی   ذخایر  است/ میزان  کرده رشد دالر  میلیارد   36 حدود  روسیه طالی  و   خارجی   ارزی 

  میزان  گذشته  ماه  در  طال  قیمت  زدن  رکورد  است/ با  رفته  فراتر   کشور  این  مرکزی  بانک  دالری  میلیارد   500  هدف  سطح  از  میالدی،

 بود  رسیده دالر  میلیارد  600 یخی تار رکورد   به روسیه  طالی  و خارجی  ارزی ذخایر
 ..... 

-C8%DB1%B8%D7%A8%D9%84%AF%D8%%D-AF8%D1%B8%D7%A8%C%D8DB%9%84%C%D8DB%9%85%%D-9C%DA%A8%DB%-4B8%D9%87%AC%D8%/%D5016441https://www.mehrnews.com/news/
-9A%DA%C8%DB%-9%81D1%B8%D8%B8%D%-9%87D%C8%DB3%B8%D9%88%D1%B8%D%-C8%DB7%A8%D9%84%D7%B8%D%-9%88D%-C8%DB2%B8%D1%B8%D7%A%8D%-1B8%D%C8%DB7%A8%D%AE8%D0%B8%D%

9%87D%AA8%D9%81%D9%87%D% 

  شمار   /ت اسرسیده  نفر  هزار  سه  و  میلیون  27  به  نبه یکش  بامداد  جهان   در  کرونا  ویروس   به  مبتالیان  شمار  معتبر،  مراکز   آمارهای  براساس

  بیماران  آمار  بیشترین  دارای  که  آمریکا  در  گذشته  ساعت  24  در   /است  رسیده  نفر   312  و  هزار  ۸۸2  به  نیز   کرونا  جهانی  میر   و  مرگ

 اند داده دست از را  خود جان  نیز نفر  572 و شده مبتال  کرونا ویروس به نفر  هزار 32 است، کرونایی
.. .. 

-1B8%AF%D8%%D-7A8%D9%86%D9%88%D1%B8%D9%%DA%A-9%86D7%A8%C%D8DB%7%A8%D9%84%AA%D8%D8%A8%D9%85%%D-1B8%D7%A8%D9%85%D4%B8%/%D572979https://www.entekhab.ir/fa/news/
AA8%D4%B8%D0%B8%D%AF%DA%-1B8%D9%81%D9%86%D%-9%86D9%88%D%C8%DB9%84%D%C8%DB9%85%D%-7B%DB2%B%DB%-2B8%D7%A8%D%-9%86D7%A8%D9%87%D%AC8%D% 

فرانسه که دفتر مرکزی آن در پاریس است، اعالم کرده که بهای   Sanofiاولیور بوگیلوت، رئیس شرکت داروسازی چندملیتی سانوفی 

دهد که بهای داروی کرونا  الم شده قطعی نیست و او احتمال میمت اعبوگیلوت تاکید کرده قی  یورو خواهد بود.  10واکسن کرونا زیر  

ماه با    10های آینده حدود  در  ارتباط  در  بالینی واکسن خود  بود که تست  اعالم کرده  قبال  بود.این شرکت داروسازی  یورو خواهد 

 شود اعالم می 2020آغاز کرده و نتایج آن در دسامبر   19-کووید

 ... 
EU0W25idUSKBN-seuro-10-below-seen-vaccine-19-covid-future-chief-france-sanofi/sanofi-coronavirus-health-https://www.reuters.com/article/us 

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%87-43/170748-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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-100/3688859-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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-100/3688859-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5016441/%D8%AC%D9%87%D8%B4-%DB%8C%DA%A9-%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%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87
https://www.mehrnews.com/news/5016441/%D8%AC%D9%87%D8%B4-%DB%8C%DA%A9-%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%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87
https://www.mehrnews.com/news/5016441/%D8%AC%D9%87%D8%B4-%DB%8C%DA%A9-%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%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87
https://www.entekhab.ir/fa/news/572979/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA
https://www.entekhab.ir/fa/news/572979/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-sanofi/sanofi-france-chief-future-covid-19-vaccine-seen-below-10-euros-idUSKBN25W0EU
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  اینستکس   مالی   کانال   از   کانال  ایناست/    اجرا  آماده   فنی   لحاظ   به   سوئیس   مالی   کانال:    سوئیس   و  ایران   مشترک   اتاق  رئیس نظام مافی  

  مورد اطالعات تمام /است شدهانجام مالی همعامل  چند کانال این طریق از /است  تر   فعال  زندمی حرف آن  از جنوبی کره  که  کانالی و

  غیرازبه زمانی   مقطع این در ایران به   سوئیس خارجه   وزیر  سفر   / است شده رسانی اطالع کانال  این با کار برای   تجاری هایشرکت نیاز 

  فشار  پسا   و   پساترامپ   اندور  برای  را   خود   احتماالً   سوئیسی   هایشرکت  است؛  اهمیت   حائز  بسیار   هم  تجاری   و  مالی   بعد  از   سیاسی،  بعد

  تاو    باالست  مرکزی   بانک  شدهبلوکه  هایپول  آزادسازی  امکان  بیافتد،  اتفاق   آمریکا  دولت  در  تغییری  اگر   / کنندمی  آماده  حداکثری

  برای   باشد   بستری  تواندمی  و  است  فعال  که   هست   سوئیس  مالی  کانال  این  آمریکا،  در   جدید  دولت  رویکردهای   شدن  مشخص   از   قبل

  قرار   غالت  و   دارو  حوزه  در  بهینه   استفاده  مورد   آن   به  شده  تزریق  هایپول  تا  باشد  محلی   همچنین  و   شده  بلوکه  هایپول  گرداندنباز

 گیرد 
  نیاز   مورد   اطالعات   تمام .  است  شده انجام  مالی  معامله   چند   کانال  این   طریق  از   اجراست؛  آماده   فنی  لحاظ  به   سوئیس  مالی   کانال:  گفت  مافی   نظام   شریف 

  در  ایران به   سوئیس خارجه وزیر سفر: افزود وسوئیس ایران بازرگانی مشترک اتاق رئیس . است شده رسانیاطالع کانال  این با  کار براي تجاري هايشرکت

  پسا   و  پساترامپ   ان دور   براي را خود  احتماالا   سوئیسی هايشرکت  است؛  اهمیت   حائز   بسیار  هم  تجاري   و   مالی   بعد   از  سیاسی،  بعد   غیراز به زمانی مقطع   این 

  بعد   هم  و  برجام  دوره   در  هم  این   اند،بوده  قدم پیش  ایران  در  حضور   براي  همیشه   هاسوئیسی  کنممی  فکر  من   جهت  این   از.  کنندمی  آماده  حداکثري  فشار

  دولت  در  تغییري  اگر  دانم؛می  اهمیت  پر  تجاري   بعد  از   را   سفر   این  من:   داشت  بیان  وي.است  داشته  ادامه  هاتحریم  بازگشت   و  برجام  از   امریکا   خروج  از

  جدید   دولت  رویکردهاي  شدن  مشخص  از  قبل  تا   دهد،  رخ  اتفاق  این  اگر .  باالست  مرکزي  بانک  شدهبلوکه  هايپول  آزادسازي  امکان  بیافتد،  اتفاق  آمریکا

  هاي پول  تا  باشد  محلی  همچنین  و  شده  بلوکه   هايپول  بازگرداندن   براي  باشد  بستري   تواند می  و  است   فعال  که   هست   سوئیس   مالی  کانال   این   آمریکا،   در

  انتخابات  پیروز    اگر :  گفت  جایگزین   راهکار   و  آلترناتیو  سناریوي   درباره   مافی نظام.گیرد  قرار  غالت  و  دارو  حوزه  در  بهینه   استفاده  مورد  آن  به   شده  تزریق 

  به  ایران   نیازهاي  تواندمی  و  کرد  خواهد  کار  کانال  این  است؛  شده  تأسیس  دوره  این  مشکالت  حل  براي  سوئیس  مالی  کانال  که   گفت  باید  هم  باز  باشد،

  اتفاق   بایدن  پیروزي  با   رودمی  انتظار   که  فعالیتی  حجم   انتخابات،  در   ترامپ  مجدد  پیروزي   صورت  در .  کند  برطرف  را  تخصصی  داروهاي   بخصوص   داروها،

 . بود خواهد  فعال همچنان کانال اما بود  نخواهد ممکن  بیفتد،
-9DA%A9%86%D7%A8%D8%A8%%D-9%85D7%A8%AF%D8%D9%%DA%A-464730/190-9%87D9%85%C%D8DB%8%A8%%D-9DA%A9%86%D7%A8%D8%A8%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%https://www.eghtesadonline.com/%D

-C8%DB9%85%D%-AA8%D%C8%DB9%84%D7%A8%D9%B8%D9%81%D%-3B8%D%C8%DB6%A8%D9%88%D3%B8%D%-C8%DB9%84%D7%A8%D9%85%D%-9%84D7%A8%D9%86%D7%A8%D9%A%DA%-1B8%D%AF8%D%-7A8%D9%87%D%

AF8%D9%86%D9%86%D9%A%AD% 
 ..... 

-C8DB%%9%84D7%A8%D9%85%%D-9%84D7%A8%D9%86%D7%A8%D9%%DA%A-170726/104-AA8%D9%B8%D9%86%D5%B8%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%http://www.taadolnewspaper.ir/%D
-9%87A1%A8%A9%%AA%A-9%84A7%A8%A9%86%A7%A8%A9%%AA%A-3A8%A9%AA%AA%A8%A3%A8%A9%86%A%A8AA%7%A8%%A-2A8%A7%A8%%A-3A8%A%A8A%AA%8AA%9%88%A3%A8%D%

AA8%A3%A8%A7%A8%%A-1A8%AA%A8%%A-9%84A7%A8%A9%A8%A9%81%%A-A8AA%8%A8%A9%88%A9%86%AA%A8%D% 
های  ها و پولمیلیارد دالر را برای میزان طلب200تا   50برخی کارشناسان رقمی حدود    /کشورهایی هستند؟ ابربدهکاران به ایران چه 

اند. بخشی از آنها بابت خریدهای ایران قابل برداشت است و بخشی از آنها نیز  شده ایران در کشورهای خارجی برآورد کردهتوقیف

هایی که قبل از انقالب برای خرید  های ایران بابت پولشناسان معتقدند که رقم طلببرخی کار  /اندها است و توقیف شدهمشمول تحریم

های  هایی که در مسیر تحریماسلحه، هواپیما، تانک و کاالهای مختلف از آمریکا و انگلیس و سایر کشورها طلب دارد و همچنین طلب

یارد دالر  میل 100رفته حدود  هموسط آمریکا ایجاد شده، رویدوره اول از سوی شورای امنیت سازمان ملل و همچنین در دوره دوم ت 

سفر نخست وزیر ژاپن به ایران بعد از  ژاپن:    /میلیون پوند برآورد شده است 400رقم بدهی انگلیس به ایران حدود  انگلیس:    /است.

خرداد41 در  میزا  9۸سال  به  ایران  به  ژاپن  بدهی  بازگرداندن  برای  را  نویدهایی  و  افتاد  زنده  اتفاق  را  دالر  میلیارد  نیم  و  یک  ن 

جنوبی  وزارت خارجه کشورمان میزان بدهی کرهکره جنوبی:  / میلیارد دالر است  20ان بدهی چین به ایران بیش از  میز   چین:/ کرد.

میلیارد  120تا    100المللی بین  های بیناموال بلوکه شده ایران در حسابآمریکا:  /است.  میلیارد دالر عنوان کرده5/7به ایران را حدود  

متح  ایاالت  و  با داشتن  دالر تخمین زده شده  اختصاص  973/1ده  به خود  این زمینه  را در  بیشترین سهم  ایران  دارایی  میلیارد دالر 

ارزش تخمینی امالک و مستغالت ایران در    ای شامل امالک و مستغالت در خارج از کشور دارد. ایران اموال بلوک شده  /استداده

های ایران  های بلوکه شده در ایاالت متحده، برخی از داراییه بر داراییمیلیون دالر است. عالو50و اجاره انباشته آنها    ایاالت متحده

اند. دولت ایاالت متحده یک آسمانخراش متعلق به دولت ایران را در منهتن که  توسط سازمان ملل متحد در سراسر جهان بلوکه شده

ها بلوکه شدند بلکه بسیاری از اشخاص و نهادهای  اییاست. نه تنها این اموال و دارر دارد، ضبط کردهمیلیارد دال ارزشی بیش از یک

میلیارد دالر از منابع مالی ایران را رفع    6/1دادگاهی در لوکزامبورگ    لوگزامبورگ:/اند.ایرانی نیز در فهرست تحریم قرار گرفته

در خرداد سال  امارات:    /رده است.موقت، از انتقال این منابع به آمریکا جلوگیری ک توقیف کرده و همزمان دادگاه دیگری با دستور  

گذشته بانک مرکزی امارات اعالم کرد به منظور رعایت قوانین مبارزه با پولشویی، فعالیت هفت صرافی را که عمده فعالیت آنها مرتبط  

 سیاسی  - اقتصادی اخبار  

 اقتصاد تحریم 
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http://www.taadolnewspaper.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-104/170726-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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مارات اعالم شد.  های بلوکه شده ایران از سوی الیون دالر از پولمی700های گذشته خبر آزادی کند طی ماهبا ایران بود، محدود می

راوی این خبر، اکبر ترکی نماینده مجلس ایران بود و ادامه داد که دفاتر مبادالت ارزی ایران پس از مدت طوالنی تعطیلی در دبی  

های متعلق به ایران در دو شهر  فروش ساختمان  افرادی به بهانه و عنوان قربانیان تروریسم، بخشی از مبلغ   کانادا:/بازگشایی شدند.

است. میلیون دالر عنوان شده2۸اند. همچنین میزان اموال فروخته شده دولت ایران در کانادا، بیش از اوا و تورنتو را دریافت کردهات

رکز فرهنگی ایران در نزدیکی  است، ساختمان م از جمله اموال متعلق به ایران که به بهانه واهی از سوی دولت کانادا فروخته شده

است که خریدار آن یک شرکت ساختمانی در شهر مونترال است.همچنین ساختمان مرکز  میلیون دالر بوده5/26رزش  دانشگاه اتاوا به ا

ر کانادا ایران د  های بانکیمیلیون دالر نیز از حساب6/ 2میلیون دالر فروخته شد و مبلغ  ۸5/1مطالعات ایران در تورنتو نیز به قیمت  

میلیون  400، نیمی از مطالبات برق ایران به میزان حدود  خرداد14کانیان، وزیر نیرو در  ارددر سفری رضا  عراق:  /استبرداشت شده

ایران به عراق را امضا کردند. همچنین در سفر رئیس کل بانک  دالر وصول شد و حتی دو کشور قرارداد تمدید فروش دوساله برق 

مله دارو از طریق عراق و از منابع مالی ایران نزد دولت  ق حاصل شد که تامین بخشی از کاالهای اساسی از جمرکزی به عراق تواف

میلیون دالر گاز به عراق  200که زنگنه، وزیر نفت در بهمن به بغداد سفر داشت، اعالم کرد ماهانه بیش از    97عراق صورت گیرد.در سال

 دارد. لیارد دالر بابت صادرات گاز و برق از عراق طلب  کنیم و از این بابت ایران دومیصادر می
 ... 

.html172924321a801http://tnews.ir/site/ 

  ، ایران با شده توافق قبال محل دو  از یکی » از که کرد  اعالم,آژانس  فصلی گزارش  نخستین آژانس/ در  اخیر  گزارش از ایران استقبال

  بازگرداندن  برای کشور این تالش و آمریکا حداکثری فشارهای به پاتکی آژانس، و ایران همکاری این /«است آورده عملبه بازرسی

  برد - برد  بازی   یک   آژانس  اخیر   پادمانی   گزارش   همچنین   شود/ می  قلمداد  ایران  علیه   جهانی   اجماع   کسب با  امنیت  شورای   های تحریم

  تهران  علیه  سازیپرونده  در  دشمنان  ناکامی  یعنی  خود  هدف  به  توانست  ایران  هم  نوعی  به  زیرا  شودمی  بمحسو  آژانس  و  ایران  برای

  ناکامی  با  جهانی  عرصه  در  بار  دو  آمریکا  گذشته  ماه  یک  طی   آورد/  عملبه  بازدید  مدنظر   مکان  دو  از  آژانس  هم  و  کند  پیدا  دست

 است  شده مواجه
  کشورها  دیگر نظر جلب  هدف با  آمریکا مستمر  هاي تالش وجود با  یکسو  از   است؛ شده  مواجه  ناکامی با   جهانی  عرصه  در  بار  دو آمریکا  گذشته ماه یک طی

  چراکه   بودیم؛  «دیپلماتیک  عرصه  در  آمریکا  سنگین  شکست»  شاهد  تهران  وقت  به  ماه  مرداد  25  شنبه  بامداد  اما  ایران  تسلیحاتی  تحریم  تمدید  به  راي  براي

  جمهوري   همراه   به   آمریکا   و   مخالف  راي  چین  و  روسیه   دادند،   ممتنع  راي  آمریکا   پیشنهادي   قطعنامه  نویس پیش  به  کشور   11  امنیت  رايشو   عضو   15  بین  از

  خارجه   وزارت  در  ایران  میز  سابق  مسوول  هوک،   برایان  و  آمریکا  وزیرخارجه  پمپئو،  مایک  چندماهه  هاي تالش  واقع  در.  دادند  مثبت  راي   آن  به   دومینیکن

  ساعاتی پمپئو، مایک که است درحالی این. شد ضدایرانی قطعنامه نویسپیش به نسبت امنیت شوراي عضو یک مثبت نظر جلب به منجر تنها کشور، این

»بود  گفته  گیريراي  نتایج  اعالم   از  پیش   نیمک  حاصل  اطمینان   تا   داد  خواهیم   انجام   بتوانیم،  خود   دیپلماتیک  ابزارهاي   چارچوب   در  که   را  کاري  هر: 

.  است  رسیده  گوش  به  آمریکا  امورخارجه  وزیر  از  زمینه  این  در  متعددي  مشابه  اظهارات  گذشته  هايهفته  در.«  نشود   منقضی  ایران  تسلیحاتی  هايتحریم

 .. .باشد داشته  د خو با را  اش اروپایی متحدان  همراهی نتوانست  حتی و  مانده ناکام  ایران انزواي  براي هایشتالش از  مرحله این  در آمریکا  فعال اما
-9%86D7%A8%D1%B8%C%D8DB%7%A8%%D-9%84D7%A8%D8%A8%D9%82%AA%D8%D3%B8%D7%A8%%D-3688894/64-1B8%D8%A8%AE%D8%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%eqtesad.com/%D-e-https://donya

3B8%D9%86%D7%A8%D98%%DA2%A8%D%-1B8%D%C8%DB%AE8%D7%A8%D%-4B8%D1%B8%D7%A8%D2%B8%D%AF%DA%-2B8%D7%A8%D% 

/    کندمی  برابری   برجام   از  قبل  تولید  ظرفیت  با  کشور   در  شدهغنی  اورانیوم  فعلی   تولید:  اتمی  انرژی   سازمان  کمالوندی سخنگوی 

  دو  با  رابطه  در  آژانس  سواالت  و  ابهامات  رفع  با  دارد  انتظار  طبیعی   طور  به  شود/ ایرانمی  تکمیل  دیگر   سال  سه  یا  دو  اراک  راکتور

  اجرا   های پروژه  به   اشاره  با همچنین  او  نباشد/  برجامی   گزارش  با   زمان هم  پادمانی گزارش  موازی  انتشار  شاهد  دیگر   پادمانی،  موضوع 

 کند می ارزیابی  کننده امیدوار  بسیار را  کشور ایهسته هایپیشرفت سازمان، اجرای  دست در  های برنامه و شده
  ها  گزارش   این   سواالت  و  ابهامات   رفع   با   آیا   بینید؟می  چگونه  را   برجامی  گزارش   با   موازي  آژانس   پادمانی   گزارش   دورنماي  که  این   به   پاسخ   کمالوندي در 

  پادمان  اساس بر  یعنی "پادمانی". باشد داشته  "پادمانی" و "برجامی" جداگانه   گزارش دو که داد ترجیح  آژانس قبل  گزارش سه   از: گفت یابند؟  می پایان

  را  الحاقی   پروتکل  ایران   برجام،  استناد به  چون   که   کردیم   می  استدالل   ما  بود،  شده  مطرح   پروتکلی   مسایل  به  مربوط  مسایل  برخی . قیالحا  پروتکل  و  جامع 

  می پیش  خوبی به برجام   مسایل همه که تلقی این  با را  آن آژانس حال  هر  به ولی  آورد برجام  گزارش دل در  را پادمانی  موضوعات توان می کند، می  اجرا

  روند  درباره  وي.شود می منتشر  نیز  پادمانی گزارش  که  است  دوره سه  براي  اکنون و کرد مطرح جداگانه است، مطرح اینجا  پادمانی  سوال یک صرفا  و درو

  نهایت   در   و  آژانس   هاي   دسترسی  درخواست   درباره   داشتیم  هایی  استدالل  و   ها  حرف  ما:  داد  ادامه  اساس   این   بر  شده  انجام   توافق  و  پادمانی   موضوعات   طرح

  رفع   ایران   نگرانی   هم  ترتیباتی چارچوب  در  تا   شد  توافق  شد،  انجام خارجه  وزارت  و  اتمی   انرژي سازمان  سطح  در  که   فنی  و  سیاسی   مذاکرات   و  بحث از  بعد 

  پروتکل  8  ماده   اساس   بر  و  "داوطلبانه"  آژانس   با  ایران  همکاري.شد  منتشر  توافق   این   اي  بیانیه  در   که  شود  داده  پاسخ  آژانس   هاي  درخواست  هم  و  شود

 اقتصادی  در حاشیه اخبار  

 برجام 

http://tnews.ir/site/801a172924321.html
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  را   ما   مالحظات   هم   آنها  و  رفتیم  جلو   خودمان   نظر  مورد   اصول  اساس   بر  ما  و  نبود  قبول  مورد  ما  براي  آژانس   هاي  استدالل  یعنی  است،   شده  انجام   الحاقی

  هاي  گزارش  در آنچه.شود می  انجام پتامبرس اواخر تا دیگري و است شده  داده آژانس مدنظر هاي دسترسی از یکی اکنون اساس همین  بر. گرفتند درنظر

  بر االن  تا:  کرد  اظهار   است؟   راضی  جانبه   دو   توافق  کردن  اجرایی  در   آژانس  رویکرد   از   ایران  که   این به پاسخ  در   بودوي ما  انتظار   مورد  شد  اشاره  آژانس   اخیر

  گزارش   که  ندارد  دلیلی   شود   حل   پادمانی   مسایل   وقتی.بود  ما  تظار ان   مورد  شد   اشاره   آژانس  هاي  گزارش   در   آنچه  و   است   رفته   پیش   روند   ما   انتظار  اساس 

 یابد. ادامه  مورد  این  در ها
-C8DB%98%%DA1%B8%D9%86%D7%A8%%D-9%86D7%A8%D9%85%D2%B8%D7%A8%D3%B8%%D-C8DB%9%88%DA%AF%D9%86%AE%D8%D3%B8%/%D572968https://www.entekhab.ir/fa/news/

-9%85D9%88%D%C8%DB9%86%D7%A8%D1%B8%D9%88%D7%A8%D%-C8%DB9%84%D9%B8%D9%81%D%-AF8%D%C8%DB9%84%D9%88%D%AA8%D%-C8%DB9%85%D%AA8%D7%A8%D%

-AF8%D%C8%DB9%84%D9%88%D%AA8%D%-AA8%D%C8%DB9%81%D1%B8%D8%B8%D%-7A8%D8%A8%D%-1B8%D9%88%D4%B8%D9%A%DA%-1B8%D%AF8%D%-9%87D%AF8%D4%B8%D%C2%80%8E%C8%DB9%86%D%BA8%D%

-AF8%D9%86%D9%A%DA%C2%80%8E%C8%DB9%85%D%-C8%DB1%B8%D8%A8%D7%A8%D1%B8%D8%A8%D%-9%85D7%A8%D%AC8%D%1B8%D8%A8%D%-2B8%D7%A8%D%-9%84D8%A8%D9%82%D%

-1B8%D%AF%DA%C8%DB%AF8%D%-9%84D7%A8%D3%B8%D%-9%87D3%B8%D%-7A8%D%C8%DB%-89%8D%AF8%D%-9A%DA7%A8%D1%B8%D7%A8%D%-1B8%D9%88%D%AA8%D9%A%DA7%A8%D1%B8%D%

AA8%A9%88%A4%A8%A%A2%80%8A%A8AA%9%85%%A-9%84A%A8AA%%85%9A9%AA%AA%A8%D% 
 .... 
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پمپئو سکان دار دستگاه  ری آسیا تایمز: آیا ترامپ واقعا به دنبال یک توافق جدید با ایران است؟تا زمانی که مایک  گزارش پایگاه خب

به خود نخواهد   واقعیت  ایران، رنگ  با  توافق جدید  انعقاد یک  بر  مبنی  ترامپ  ادعاییِ دونالد  تمایل  باشد،  سیاست خارجی آمریکا 

آگوست برگزار    27کا در جریان گردهمایی اخیر کارزار انتخاباتی جمهوریخواهان )که در  »دونالد ترامپ رئیس جمهور آمری/گرفت

های دولتش در  ها در عرصه سیاست خارجی را به خود نسبت داد. وی در این زمینه، به طور خاص به موفقیتسیلی از موفقیتشد(،  

های سازمان  به نیت دولت خود مبنی بر تحمیل تمامی تحریمای  در جریان سخنرانی ترامپ، وی هیچ اشاره/خاورمیانه اشاره داشت«.

تا تاریخ   سپتامبر که توسط وزیر خارجه وی مایک پمپئو اعالم شده بود، نکرد. پمپئو هنوز هم شکست اخیر    20ملل متحد علیه ایران 

های اروپایی با جمهوری  ی قدرتهای تسلیحاتی ایران را به همراهواشنگتن در شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت تمدید تحریم

های اروپایی واکنش خود را  ه مقصر جلوه دهد. در جبهه مقابل، قدرتها را در این زمین دهد و سعی دارد آناسالمی ایران ربط می

عمال    دانند که به صورت یکجانیه از یک توافق بین المللی )برجام( خارج شده ونوعی اقدام مشروع به تحرک غیرقانونی دولتی می

دبیر کل آژانس بین    "رافائل گروسی"فر اخیر  خود را از مزایا و امکانات آن نیز محروم کرده است. از طرفی، ایران نیز در جریان س

ها  های بیشتری را برای بازرسان این نهاد فراهم سازد و عمال با این اقدام خود، بهانهالمللی انرژی اتمی به تهران، تعهد داده تا دسترسی

ر دیگر تایید کرد که وی آمریکا را  جالب است که ترامپ در جریان سخنرانی انتخاباتی اخیر خود، با /های غربی گرفته است از طرف  را

ترین توافق در کل تاریخ آمریکا بوده، خارج کرده است. همین اظهارنظر کامال در مخالفت با  از توافق برجام که بدترین و یک طرفه

کننده  های مشارکتکند وانمود کند که آمریکا هنوز هم یکی از کشورک پمپئو قرار دارد که به هر نحوی سعی میدعاوی دور و دراز مای

شورای امنیت است. پمپئو هنوز هم به این استداللِ بی اعتبار که آمریکا جزئی از    2231ای ایران و همچنین قطعنامه  در توافق هسته

هسته میتوافق  استناد  است  ایران  کرده  کای  نقض  و  گذاشته  پا  زیر  را  توافق  این  اساس،  از  واشنگتن  که  است  حالی  در  این  ند. 

دعای ترامپ در مورد خودداری وی از آغاز کردن هر جنگی در خاورمیانه نیز با اقدامات تحریک آمیز وی بر علیه ایران که  ا/است.

از  /های آمریکایی( در عراق شد، همخوانی نداشته استقرار نیرودر نهایت منجر به حمله موشکی تهران به پایگاه عین االسد )محل است

های  رامپ از میادین نفتی سوریه و یا مصادره محموله سوخت ایران که عازم ونزوئال بود و توسط نیروطرفی، نباید از دزدی دولت ت

های فراقانونی  نیز بایستی به کلکسیون رفتارآمریکایی به طور غیرقانونی مصادره شد هم غافل شد. ترور غیرقانونی سردار سلیمانی را  

را در آستانه یک جنگ خطرناک با ایران قرار داد. ترور سردار سلیمانی در خاک عراق،  دولت ترامپ اضافه کرد. امری که عمال آمریکا  

ز طرفی، سردار سلیمانی  شود. ابدون اخذ مجوز و همکاری با دولت عراق بود و در نوع خود، نقض تمامیت ارضی این کشور محسوب می

های ترامپ در داخل آمریکا  الملل در تضاد بوده است.بی قانونیهای حقوق بین یک مقام رسمی دولتی بوده و ترور وی کامال با بنیان

ریکا  آم  2020نیز کم نبوده است. کار به جایی رسیده که برخی بر این باورند که امکان دارد اگر ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری  

ترامپ به عمد اقدام به  /خاک آمریکا کند  های چالشی و بر هم زدنِ نظم و امنیت در داخلشکست بخورد، اقدام به نشان دادن رفتار

های جنگی دیگر در خاورمیانه را کاشته است. این مساله با دعاوی ترامپ مبنی بر دور  ها با ایران کرده و به نوعی بذرتشدید تنش

را در قبال آمریکا  روزی در خاورمیانه در تضاد است. ایران با درک این چهارچوب، نوعی وضعیت نه جنگ و نه صلح ماندن از جنگ اف 

منطقه تحرکات  بوده  و  پمپئو  تاثیر  تحت  ایران،  قبال  در  خود  خارجی  سیاست  در  زیادی  حد  تا  ترامپ  است.  کرده  تعریف  آن  ای 

ن این نکته است که وی باید پمپئو را در صورت انتخاب مجدد خود به سمت ریاست  ضعف عملکرد دولت آمریکا در این رابطه مبی/است.

بنا بر آنچه جان بولتون در کتاب  جمهوری آمریک ا کنار بگذارد. فردی که خود )پمپئو(، سودای ریاست جمهوری آمریکا را دارد و 

های این کشور دیدار کند، وی  با ایران عادی کند و با مقامها ترامپ را تهدید کرده که اگر بخواهد روابط خود را  خاطراتش نوشته، بار

https://www.entekhab.ir/fa/news/572968/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%BA%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D9%88-%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.entekhab.ir/fa/news/572968/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%BA%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D9%88-%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.entekhab.ir/fa/news/572968/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%BA%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D9%88-%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.entekhab.ir/fa/news/572968/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%BA%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D9%88-%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.entekhab.ir/fa/news/572968/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%BA%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D9%88-%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.entekhab.ir/fa/news/572968/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%BA%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D9%88-%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://fa.shafaqna.com/news/1006945/
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های جدی از وجود شکاف و اختالف عمیق میان ترامپ و پمپئو وجود دارند. امری که  ن دیگر، نشانهبه بیا/قطعا استعفا خواهد کرد.

های بین المللی علیه ایران مشاهده  حریمتوان نمود آن را در طفره رفتن ترامپ از تایید بیانیه پمپئو مبنی ضرورت بازگشت کلیه ت می

ها نیز جهت گفتگو و مذاکره با تهران، ها و بارران وارد کرده، با این حال، وی بارهای زیادی را بر ای کرد. درست است که ترامپ فشار

فته با ایران وارد مذاکره  اعالم آمادگی کرده است. وی حتی وعده داده که اگر بار دیگر رئیس جمهور آمریکا شود، ظرف تنها چند ه

پ با یک چالش جدی رو به رو است و آن، شخصِ مایک پمپئو  خواهد شد و توافقی را منعقد خواهد ساخت. در این چهارچوب، ترام 

  وزیر خارجه وی است.اگر ترامپ واقعا بخواهد با ایران توافق کند، بایستی پمپئو را به دلیل تعصب ضدایرانی اش از کار برکنار کند.

ز مذاکره با ایران حمایت کند. امری که  راه دیگری نیز وجود دارد و آن این است که پمپئو تعصبات ضدایرانی اش را کنار بگذارد و ا

 رسدتا حد زیادی محال به نظر می
.. . 
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  های تانک  پرونده  سر   بر   تهران  به  بدهکاری  بر   مبنی  لندن  قبول  با  بریتانیا  و  ایران  حقوقی  جدال  / «چیفتن»  غرامت   پوند  میلیون  400

 کند  بررسی  را قدیمی پرونده این ماهآبان  14 روز  بریتانیا  در  دادگاهی   است شود/ قرارمی  نزدیک خود  آخر  ایستگاه به چیفتن 
  شود؛ می  نزدیک خود  آخر  ایستگاه  به  که  رسدمی  نظربه  تهران  به  بودن  بدهکار   بر  مبنی  لندن  بولق  با  ایران  به بریتانیا پوندي  میلیون  چهارصد  بدهی  روندهپ

  دفاع  وزیر  واالس،   بن  که   بود  جمعه  روز.  است  داشته  ادامه  امروز  تا  و  آغاز  ایران  به  تانک   فروش  سر  بر  اسالمیانقالب  پیروزي  از   پیش  از   که  حقوقی  فرآیند

  انگلیس  بودن   بدهکار   رسما   است،  چیفتن  هاي تانک  پرونده  درخصوص  ایران   دولت   به   خود  بدهی  پرداخت  دنبالبه  فعاالنه   کشورش   اینکه  بیان  با  انگلیس

  هايتانک  پرونده  که   است  کرده  اعتراف   ایران   به  چیفتن   هاي تانک  فروش  قرارداد  قبال   در   ایران   به   کشورش   بدهی  به   درحالی  واالس.  پذیرفت  را  ایران  به 

  ایران   سفیر  نژادبعیدي  حمید  که  طورآن  حاال.  است  شده  مبدل  بریتانیا  و  ایران  بین  حقوقی  هاياختالف  ترینطوالنی  از  یکی  به  سابقه  سال40  با  چیفتن،

  به   کشور این  تسلیحاتی قرارداد بدهی   از کوچکی بخش  درباره انگلیس  تجدیدنظر دادگاه استماع  جلسه   برگزاري  به اشاره  با  توییتري پیامی  در انگلیس  در

  نخواهد  باقی   بدهی پرداخت  عدم  براي اي بهانه و  شودمی نزدیک  خود پایان  به  پرونده  حقوقی فرآیند موضوع،  این تکلیفتعیین با: »است کرده  اعالم   ایران

 .«ماند
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ایگنازیو   در   سوئیس  وزیرخارجه   های برنامه   با  وگوگفت  و  دیدار   و  روزه  سه  سفری  انجام   منظور  به  شنبه   روز  بامداد   کاسیس،  ایران: 

  روز   از  اشرسمی  هایبرنامه  و  گرددبازمی  هرانت  به   آن  از  پس  وی  /شد  اصفهان  وارد  ایران،  به  سفرش  اول  مقصد  در  و  ایران  مقامات

  وزارت   سخنگوی   زاده،خطیب  / است  سوئیس   و   ایران  روابط  آغاز  سالگرد  یکصدمین  جمله  آن   از   که  شود می  آغاز  ماه  شهریور   16  یکشنبه 

  عرصه   در  مشترک  ماهتما  مورد   موضوعات  مورد  در  نظر تبادل  و   رایزنی  ایشان،  دیدارهای  و  مذاکرات  اصلی  محورهای»:  امورخارجه

 « بود خواهد  سوئیس مالی کانال  به  مربوط موضوعات همچنین و المللیبین و ایمنطقه دوجانبه،
  جمهوري   رتبهعالی  مقامات   دیگر  و   امورخارجه   وزیر   ظریف   محمدجواد   جمهور، رئیس  روحانی   حسن   با   دوشنبه  و  یکشنبه   روزهاي   سوئیس   وزیرخارجه 

  که   کنندمی  همراهی   ایران  به   سفر   در  را  کشور   این   وزیرخارجه  هم  سوئیس  پارلمانی  هاي شخصیت  از  برخی.  کرد  واهدخ  وگوگفت  و  دیدار  ایران  اسالمی

  اسالمی جمهوري امورخارجه وزارت سخنگوي زاده،خطیب سعید همچنین. است شده دیده تدارک آنها براي نیز  اسالمی شوراي مجلس در مالقات برنامه 

  سوئیس   وزیرخارجه   سفر  رسمی  هاي برنامه: » گفت  ایران   به   سوئیس   وزیرخارجه   سفر   هاي برنامه درخصوص  خبرنگاران  پرسش  به   پاسخ   در   جمعه   روز   ایران 

  گزارش  به.« است کشور دو روابط  آغاز سالگرد  یکصدمین  جلسه  آن ترینمهم که شودمی آغاز تهران در یکشنبه روز  از  اصفهان، در کوتاه توقف یک  از  بعد

  ایشان،  دیدارهاي و مذاکرات اصلی محورهاي: »کرد تاکید تهران در سوئیس وزیرخارجه مذاکرات اصلی هايمحور مورد در زادهخطیب تسنیم، خبرگزاري

  سوئیس مالی  کانال   به   مربوط   موضوعات  همچنین  و  المللی بین و  اي منطقه  دوجانبه،  عرصه  در   مشترک   اهتمام  مورد  موضوعات   مورد   در   نظر تبادل  و  رایزنی 

 ...«بود  خواهد
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 کند می سفر تهران به زودی به عراق دارایی وزیر «عالوی عبداالمیر علی»
  مسجدي،   ایرج .  کندمی  سفر  تهران  به  عراق  دارایی  وزیر  ،«عالوي  عبداالمیر  علی»  زودي   به که  کرد  اعالم  جمعه   روز  بغداد   در   ایران  اسالمی   جمهوري  سفیر

  وزیر نخست  ، الکاظمی  مصطفی  اخیر سفر در  شده  انجام   توافقات  و  نتایج بررسی با  طرف   دو  و  کرد  دیدار   عراق   دارایی  وزیر  با  جمعه   روز  بغداد در  ایران  سفیر

  مضاعف،   اتمالی  اخذ  از  اجتناب درباره  همچنین  عالوي  و   مسجدي.  کردند  تاکید   هانامهموافقت  شدن نهایی و  پیگیري  بر   تهران   به همراه  هیات  و  کشور   این 

  دولت   سوي  از  برق  و  گاز  فروش  موضوع  در  ایران  مطالبات  پرداخت  نیز  و  گذاريسرمایه  از  متقابل  حمایت  و  تشویق  نامهموافقت  و  گمرکی  هايهمکاري

.  کرد اعالم عراق دمگن و جو  تولید مازاد خرید براي را ایران اسالمی جمهوري آمادگی مسجدي  دیدار، این  در همچنین. کردند نظر تبادل و وگوگفت عراق

 تحوالت و روابط منطقه ای و جهانی 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-64/3688893-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%81%D8%AA%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-64/3688893-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%81%D8%AA%D9%86
http://www.taadolnewspaper.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-36/170743-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87
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  محدودیت   با  زوار   و   مسافران   عادي  تردد  براي   کشور   دو   مرزهاي  هنوز   کرونا   گسترش   و   شیوع  از   جلوگیري   براي: »نوشت خود توییتر  در   همچنین   مسجدي 

 .«گیردمی صورت محدود  بسیار صورت به و بهداشتی و خاص  هايدستورالعمل رعایت  با   تردد و است مواجه 
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  به   شانگهای  همکاری  سازمان  دفاع  وزرای  مشترک  نشست  در  شرکت  برای  تازگیبه  سینگ که  آید/ رجناتمی  ایران  به  هند  دفاع  وزیر 

  منابع  است/ شده تهران راهی کشورمان دفاع  وزیر  حاتمی  سرتیپ امیر با  دیدار  که برای  کرد اعالم توییتری پیامی  در  بود، رفته  مسکو

 بود  خواهد روزهیک تهران به سینگ سفر  که  اندگفته هند امورخارجه ت وزار از آگاه
 .... 
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  با   موردی  چنین  افشای  /است  کرده   خطاب  «احمق»  و  «بازنده»  را  ادین می  در  شده  کشته  سربازان  ترامپ،  که   کرد  فاش   آتالنتیک  مجله

  چنین  خصوصی   جلسات  در  وی  که  کنند می  تایید  ترامپ   به   نزدیکان  از   برخی  اما  کرد   تکذیب  را  آن  و  شد   مواجه  سفید   کاخ   تند   واکنش

  برای   وی  که  است  حالی  در  این  / است  شده  روروبه  سیاسی  بحران  یک  با  سخنان   این  ابراز   دلیل   به   ترامپ   / است  داشته  را  اظهاراتی

 دارد  نظامی نیروهای حمایت  به نیاز  مجدد انتخابات در  پیروزی 
 ..... 
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  آمریکا  در متعدد  انتخاباتی  های نظرسنجی  بین در  / بازگشته  کرونا  شیوع از قبل به  ترامپ  محبوبیت : رسنجینظ  یک نتیجه فاکس نیوز: 

  موسسه  اخیر   نظرسنجی  نتیجه  است،  آمریکایی  دهندگان  رای  و  مردم  درمیان  ترامپ  دونالد  محبوبیت  افت  از  حاکی  آنها  بیشتر   که

روز مانده به انتخابات    5۸/   است  رسیده   درصد  52  به   و  بازگشته   کرونا   شیوع   از   قبل  سطح  به   او  محبوبیت  میزان  دهد  می  نشان  راسموسن

درصد آرا در مقایسه با    49هریس« نشان می دهد که بایدن با  -مریکا، تازه ترین نظرسنجی موسسه »هارواردکپس ریاست جمهوری آ

ژوئیه از سوی این مرکز انجام شده بود، اختالف بایدن با  در نظرسنجی مشابهی که  .  درصد آرا جلو افتاده است  42دونالد ترامپ با  

درصد افزایش یافته است در    46به    43زان مقبولیت شغلی کلی رئیس جمهور آمریکا از  این نتایج نشان داد می/درصد بود   10ترامپ  

را قبول ندارند. در بین رای   درصد از کل شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفتند عملکرد ترامپ به عنوان رئیس جمهور  54حالی که  

نظرسنجی »ترافالگار گروپ« ترامپ در  در  / ی بود.درصد منف  5۸درصد مثبت و    42دهندگان مستقل، میزان پذیرش شغلی ترامپ  

درصد    ۸نظرسنجی »پی پی پی« بایدن در ایالت »مینه سوتا« با اختالف  در  /درصد از بایدن پیش است  3ایالت »فلوریدا«، با اختالف  

رامپ پیشی گرفته است.  درصد از ت  3دانشگاه »کوئینیپیاک« بایدن در ایالت »فلوریدا« با اختالف    در بررسی  /ترامپ پیش است.از  

با   »پنسیلوانیا«  ایالت  بایدن در  اینکه  است.  ۸ضمن  ترامپ جلوتر  از  اختالف  بودن  در  / درصد  برابر  نظرسنجی »راسموسن ریپورتز« 

درصد از ترامپ    2نظرسنجی »مانموث« بایدن در »کارولینای شمالی« با اختالف  در  /»پنسیلوانیا« است.  شرایط بایدن و ترامپ در ایالت 

 پیش است 
 ... 
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 ..... 
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 ZTE Corp  و  تکنولوژیز  هوآوی  های شرکت  ساخت  تجهیزات  آمریکا/ حذف  در   چینی   مخابراتی   تجهیزات  حذف   هزینه   دالر   میلیارد  دو

  ژوئن   در  آمریکا  فدرال  ارتباطات  داشت/کمیسیون  خواهد  هزینه  دالر  میلیارد  1/  ۸4  آمریکا  روستایی  مخابراتی  هایشبکه  برای  چین

  استفاده  موضع  این  با  و  کرد  اعالم  آمریکا  ملی  امنیت  برای  تهدیدی  عنوانبه  رسما  را  چین  ZTE Corp  و  تکنولوژیز   هوآوی  هایشرکت

  دولت:  ایندیپندنت    / شد  ممنوع   هاشرکت  این  از   تجهیزات  خرید  برای   دولت   دالری  میلیارد   ۸/  3  صندوق  از   آمریکایی   های شرکت

 کند  محدود  را  بیشتری چینی هایاپ چت وی و تاکتیک بر عالوه دارد  تصمیم  امریکا
  این  تجهیزات  حذف  براي   روستایی   مناطق  همراهتلفن  اپراتورهاي   شدن   ملزم   پیشنهاد  به   این   از   پیش   آمریکا  مخابراتی  رگوالتور   رویترز،   گزارش   براساس 

  روي  پیش   چالش  یک   ممنوعیتی  چنین  اجراي   لجستیک   و  ینه هز   که   دهدمی  نشان   خبر   این   اعالم .   بود  داده   راي  آمریکایی   هاي شبکه  از   چینی  هايشرکت

  هزینه   جبران منظوربه فدرال  مالی  تامین  براي کنگره  از  آمریکا  فدرال  ارتباطات  کمیسیون  رئیس  پاي،  آجیت  اکنون  و  بود  خواهد آمریکا  مخابراتی  رگوالتور

  از   فناوري  انتقال  که  داد  قرار  سیاهی  لیست  در  را  هوآوي  چین،  با  هاتنش  تشدید  با  گذشته  سال  ترامپ  دولت.کرد  خواهد  درخواست  روستایی  اپراتورهاي

  استفاده   که  کرد  امضا  را  قانونی  ترامپ   امسال،  مارس  در  سپس.  کردمی  ممنوع  آمریکا  دولت  ویژه  مجوز  بدون  را  شرکت  این  به  آمریکایی  هايشرکت  سوي

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-64/3688891-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-64/3688891-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-64/3688890-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-64/3688890-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-5/3688793-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-5/3688793-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF
https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-15/1468092-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-15/1468092-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-15/1468092-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-15/1468092-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://www.entekhab.ir/fa/news/573018/%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%87
https://www.entekhab.ir/fa/news/573018/%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%87
https://www.entekhab.ir/fa/news/573018/%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%87
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  قانون  این.  کرد  ممنوع  آمریکایی هايشرکت  براي  روندمی  شماربه  ملی  امنیت  براي  تهدیدي  که  هاییشرکت  از  تجهیزات  خرید  براي را  فدرال  مالی  منابع  از

  هوآوي  هاي شرکت  ممنوع   تجهیزات  جایگزینی  هايهزینه  تامین   منظوربه  کوچک  هاي شرکت  به   کمک  براي   را   دالري  میلیارد   یک  جبرانی   برنامه  یک

 . است  کرده بینیپیش ZTE Corp و  تکنولوژیز
-9%88AF%D8%%D-3688770/19-9%84D7%A8%AA%D8%C%D8AC%DB%8%C%D8AF%DB%8%%D-1B%8D7%A%8D2%B8%D7%A8%D8%A8%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%eqtesad.com/%D-e-https://donya

-AA8%D7%A8%D2%B8%D%C8%DB9%87%D%AC8%D%AA8%D%-9%81D0%B8%D%AD8%D%-9%87D9%86%D%C8%DB2%B8%D9%87%D%-1B8%D7%A8%D9%84%D%AF8%D%-AF8%D1%B8%D7%A8%D%C8%DB9%84%D%C8%DB9%85%D%

7A8%D9%A%DA%C8%DB1%B8%D9%85%D2%A8%D%-1B8%D%AF8%D%-C8%DB9%86%D%C8%DB86%%DA%-C8%DB%AA8%D7%A8%D1%B8%D%8A8%D%7A8%D%AE8%D9%85%D% 
  جدید   گزارشی  طبق  ایندیپندنت،  از  نقل  به  مهر  گزارش  به.  کند  محدود  را  بیشتري  چینی  هاياپ  چتوي  و  تاکتیک  بر  عالوه  دارد  تصمیم  امریکا  دولت

  مدوز   مارک .  آیندمی  حساب  کشوربه  ملی   امنیت   براي   تهدیدي   آنها   است   معتقد   زیرا  کند   ممنوع   را   بیشتري  چینی  هاي پلیکیشنا  دارد   تصمیم  ترامپ   دولت

  جمهوريرییس  ترامپ  دونالد.  نکرد  اشاره   خاصی   اپلیکیشن  به   میدوز  البته .  است  کرده  اعالم  را   خبر   این  خبرنگاران  جمع   در   سفید  کاخ  کارکنان   رییس 

  کرده   امضا  کاربران  اطالعات  آوريجمع  درباره   نگرانی  دلیل  به  را  چتيو رسانپیام  اپلیکیشن و  تاکتیک  ممنوعیت  براي  اجرایی  دستور  این از پیش  ا امریک

  ترامپ  دولت  اگر  معتقدند   کارشناسان .  است  کرده  ممنوع  را  چینی  اپلیکیشن  118  نیز   هند  دولت .  اندکرده  رد  را   ادعا  این   چینی  اپ   دو   هر  اگرچه   است، 

 .کرد خواهد پیروي هند  دولت الگوي از کند، وضع  چینی هاياپلیکیشن براي  بیشتري هايمحدودیت بگیرد تصمیم
C8DB%1%B8%D9%88%D7%A8%D9%86%D9%81%%D-C8DB%7%A8%C%D8DB%9%86%%DAF8%%D-170740/8-C8AA%DB%8%%D-C8DB%2%A8%%D-4B8%AE%D8%D8%A8%http://www.taadolnewspaper.ir/%D 

  خارج  دور   از   را  سلمان  بن  خواهدمی  زاید  بن   آیا/    اسرائیل   با  روابط   سازی   عادی  برای  امارات  شتابزدگی  پرده  پشت  :آنالین  الخلیج

  خصوص   در  زاید  بن  و  سلمان  بن  بین  رقابتی   اینکه  بر  عالوه  بود/   پنهان   آن   از  بخشی   که  چند  هر   شد،  رقابت  وارد   ابوظبی»کند؟/  

  قویت ت  به  تا  داشت  آن  بر   را  امارات  همگی  عوامل  همین   است/  عربستان  فروپاشی  به  مایل  زاید  بن  و  دارد  وجود  متعددی  هایپرونده

 «یابد دست  مصونیتی به تا  کند، برقرار اسرائیل با  مستحکمی  روابط که ترتیب این به کند، فکر  جدی صورت به خود  ایمنطقه جایگاه
  ري برقرا  براي عجیبی شتاب امارات اسرائیل، و امارات بین  روابط  سازي  عادي اعالم از  روز چند  تنها گذشت وجود با: نوشت  آنالین الخلیج  در حمود وسف

  اسالمی   و   عربی  نارضایتی  به   توجهی  هیچ   میان،   این   در   و   کند   جبران   را  داده   دست   از  این   از   پیش   آنچه   خواهد می  که   گویی   دارد،   اشغالگر   رژیم   با   ارتباط

  کند، می  عمل  سرعت  به   سازي  عادي   سمت   به   هاییگام  برداشتن   براي   امارات:  است  آمده   مطلب   این   ادامه   در  ،«انتخاب»  الملل   بین  سرویس   گزارش   به .ندارد

  ندارند اسرائیلی  مسئوالن  با  دیدار  از  شرمندگی  احساس  گونه  هیچ  اماراتی  مسئوالن  اما.  دارد  ادامه  هادیدار  و  شودنمی  متوقف  آویو  تل  مسئوالن  با هانشست

  امارات  سراسیمگی  که است معتقد یمنی سیاسی گرتحلیل و نویسنده التمیمی، یاسین.شوندمی مواجه ها اماراتی استقبال  با  اشغالگر رژیم مسئوالن حتی و

  و   غرب  با   روابط  تحکیم  براي  امارات  هايتالش  هايثمره  از  یکی  که   است  سري  روابط  هاسال  نتیجه  اسرائیل،  با   سازي  عادي  به  بخشیدن  سرعت  براي

.  است  متحده   ایاالت  با   ها آن  ترمستحکم  روابط  براي  می مه  کلید  عبري  دولت   معتقدند   زاید،  بن  محمد  ان،   حاکم  و  ابوظبی  التمیمی،   گفته   به .امریکاست

 .هستند عربستان   براي  ايمنطقه رقیب یک نقش   ایفاي دنبال به  شکل این  به ها اماراتی انکه ضمن 
-C8AF%DA%AF%DB%8%D2%B8%D8%A8%D%7A8%AA%D8%D4%B8%%D-9%87AF%D8%D1%B8%BE%D9%%D-AA8%D4%B8%BE%D%9/%D572994https://www.entekhab.ir/fa/news/

-7A8%A8%A8%A7%A8%A9%88%A1%A8%%A-A8AA%2%A8%A7%A8%A3%A8%%A-A8AA%AA%8%A7%A8%A9%A8%%A-A8AA%7%A8%A1%A8%A8%A8%%A-AA8%A7%A8%A1%A8%A7%A8%A9%85%A7%A8%D%

-AF8%D%C8%DB7%A8%D2%B8%D%-9%86D8%A8%D%-7A8%D%C8%DB2%A8%D%-9%84D%C8%DB6%A8%D7%A8%D1%B8%D3%B8%D7%A8%D%-7A8%D8%A8%D%

-AC8%D1%B8%D7%A8%D%AE8%D%-1B8%D9%88%D%AF8%D%-2B8%D7%A8%D%-7A8%D1%B8%D%-9%86D7%A8%D9%85%D9%84%D3%B8%D%-9%86D8%A8%D%-AF8%D9%87%D7%A8%D9%88%D%AE8%D%C2%80%8E%C8%DB9%85%D%

AF8%D9%86%D9%A%AD% 
  ائتالف   زمینه  این  در  توانندمی  و  شناسندمی  رسمیت  به  بزرگ  تهدید  عنوان  به  را  ایران  یل،اسرائ  و  امارات  شد  مدعی  آمریکا  خارجه  وزیر 

  آمریکا   لسواح   به  تهدید  این  آویو،  تل  و  ابوظبی  توافق  با/    دانندمی  بزرگ  تهدید  را  ایران  اسرائیل،  و  امارات:  پمپئو  /کنند  ایجاد

 ببینید  اسرائیل و امارات مردم برای  را توافق این منافع پیشاپیش توانیدمی/  رساندنمی آسیب خاورمیانه   در  کسی به یا رسد نمی
  اند کرده  پیدا  ايرابطه  ایجاد  براي  راهی  اکنون  آنها:  افزود  و  کرد  مطرح  را  ادعا   این  نیوز  فاکس   یعنی  ترامپ  دولت  حامی  شبکه  با  وگوگفت  در  شنبه  روز  پمپئو

  به .رساندنمی  آسیب   خاورمیانه  در  کسی  به  یا  رسدنمی  آمریکا  سواحل  به  هرگز  تهدید  این  که   کند  حاصل  اطمینان  نهایت  در  ائتالفی،  ایجاد  با   تواندمی  که

  تاریخی  صلح توافق یک دهید،  گوش کاآمری جموري رئیس ترامپ و امارات ولیعهد زاید بن محمد اسرائیل، وزیر  نخست نتانیاهو  بنیامین میان وگويگفت

  یک.شناختندنمی  رسمیت  به   یهود   سرزمین  عنوان   به  بایستمی  که   همانگونه   را اسرائیل  عربی،  هايدولت  که  داریم  طوالنی  تاریخ  یک  ما   که  است  جایی  در

  نخستین   دهه،   نیم  و  2  از   پس   اکنون   ما .  است  شدن   بارور   براي   آغازي   صلح،  براي   ترامپ   جمهوري   رئیس   دیدگاه   باشد،  داشته  موجودیت   که   دارد   حق   کشور
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  از   بالستیک  موشک  آزمایش  مقدمات  سازی  آماده  حال  در  شمالی  کره  که  کرد  ادعا  آمریکا  استراتژیک  و  المللی  بین  مطالعات  مرکز 

  هایی  کشتی  وجود  دده  می  نشان  را  بالستیک  موشک   پرتاب  برای  شمالی  کره  سازی  آماده  که  اصلی  شاخص  /است  دریایی  زیر   طریق

  دریا  به موشک بار حمل برای  قبالً که است هایی کشتی شبیه که  ای نمونه جمله از است شرقی ساحل در سینپو سازی کشتی کارخانه در

  فروند   دو  بلکه  فروند  یک  نه  وجود   ای،  ماهواره  تصاویر   به  استناد  با  را  خود  دالیل   از   دیگر   یکی  مرکز   این  /است  شده  می  استفاده

  سایت  برخی  ادعای  به  استناد  با  گزارش  /اند  انداخته  لنگر   سینپو  سواحل  در  مایانگ  جزیره  در  که  کرد  عنوان  رومئو  کالس  ریاییزیرد 

 دارد همخوانی موضوع این با هم شمالی کره  تحرکات  که  است نوشته اکتبر  غافلگیری مورد در   آمریکایی های
  سازي   کشتی  کارخانه  در  فعالیت  اي  ماهواره  تصاویر   کرد   ادعا   دارد  نظر  زیر   را  شمالی  کره  هاي  فعالیت  که  آمریکایی  مرکز  این   یونهاپ،  از  ایرنا  گزارش  به 

 (SLBM)  زیردریایی   توسط   شده  پرتاب  بالستیک   موشک   آزمایش   براي   یانگ  پیونگ   شدن   آماده   احتمال  بیانگر   که  دهد   می  نشان   را  شمالی   کره   زیردریایی 

  دهد   می   نشان  را  بالستیک  موشک  پرتاب  براي  شمالی   کره   سازي   آماده  که  اصلی  شاخص   آمریکا،   استراتژیک   و  یالملل  بین   مطالعات  مرکز   گفته  به.است

  به   موشک بار  حمل براي قبالا  که است  هایی کشتی شبیه  که اي  نمونه  جمله از است شرقی ساحل در سینپو سازي کشتی کارخانه در هایی کشتی وجود

  رومئو   کالس  زیردریایی  فروند  دو  بلکه فروند  یک   نه وجود  اي،   ماهواره  تصاویر  به  استناد با  را   خود   دالیل   از   دیگر   یکی مرکز  این.است  شده  می  استفاده  دریا 

(ROMEO) غافلگیري   مورد  در  آمریکایی  هاي  سایت  برخی ادعاي  به  استناد با گزارش.اند  انداخته  لنگر  سینپو  سواحل  در  مایانگ  جزیره در  که  کرد  عنوان  

  اقدامات   از یکی دریایی زیر از بالستیک  هاي موشک آزمایش گوید می یونهاپ.دارد همخوانی موضوع این با هم شمالی کره تحرکات که ستا  نوشته اکتبر

  تحریکاتی  چنین   تواند   می  یانگ   پیونگ   که  اند  داده  هشدار   کارشناسان  از   برخی  است   پیما  قاره  بالستیک   موشک   پرتاب   کنار  در  شمالی  کره  آمیز  تحریک

  متحده   ایاالت   و  شمالی  کره  بین   اي  هسته   مذاکرات.دهد  انجام  نوامبر   در   متحده   ایاالت   جمهوري  ریاست   انتخابات  از   پیش  «اکتبر  غافلگیري»  عنوان  هب  را

  بهمن)  تهگذش  سال  فوریه  در  شمالی   کره  رهبر  اون  جونگ  کیم  و  آمریکا  جمهوري  رئیس   ترامپ  دونالد  بین  هانوي  نتیجه   بدون   نشست  دومین   پایان  زمان  از

 . است  شده متوقف( 1398
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  به   حماس/    نداریم  بوگالوبوا  بشجن  با  ارتباطی  هیچ:  جنبش  این  با  مرتبط  فرد  دو  بازداشت  مورد  در   آمریکا  ادعای  به  حماس  واکنش

  نگرفته/ این   صورت  آمریکا  علیه  اقدام  برای  تالشی  حماس،  تاریخ  در/    کندنمی  دخالت  دیگری  کشور  هیچ  داخلی  امور  در  وجه  هیچ

  انجام  آن   تندرو   سران  و   صهیونیستی  رژیم   درخواست  به   که   است  حماس   وجهه  به   زدن  ضربه   برای  نافرجام   تالشی   آمریکا،  اقدام

  کندمی  مبارزه  صهیونیستی  اشغالگر  رژیم  علیه  فلسطین   سرزمین  در  تنها  که  است  فلسطین  ملی  بخشآزادی  جنبش  یک  شود/ حماس،می

  جریان  به   دوباره  را   شوهرم  پرونده   الهه   دادگاه :  عرفات  یاسر  همسر   /کند نمی دخالت دیگری کشور هیچ   داخلی   امور   در  وجه   هیچ   به   و

 است  مطرح نیز  جاسوسی  مسأله نیست؛ فساد فقط /  کرد  خواهیم فاش را حساسی   و  دجدی اطالعات/  انداخت  خواهد
 .... 
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هفته گذشته  ( در دو  VOX - Worldlyس )پادکست وردلی نشریه وک/ترامپ در صورت پیروزی با مسایل جهان و ایران چه خواهد کرد؟ 

پرداخته است  بایدن و دونالد ترامپ  از دیدگاه جو  کارنامه سیاست خارجی دونالد  که    به طور جداگانه به موضوع سیاست خارجی 

دونالد    نگار نشریه وکس در ابتدا کارنامه سیاست خارجی دولتاین سه روزنامه/ترامپ پرداخته که ایران در آن بسیار برجسته است 

. "کسب توافق بهتر با ایران"و یا    "مقابل چین ایستادن"ها آقای ترامپ همچون  کنند؛ شعارها و لفاظیصل تقسیم میترامپ را به سه ف

ها به  سفید برای خود ترسیم کرده و بنا دارد به آن دست یابد و سوم نتایجی که در واقعیت این شعارها و تالشدوم اهدافی که کاخ

دا استدنبال  ادام/ شته  در  ورد  میآلکس  اشاره  ترامپ  دونالد  خارجی  سیاست  در  حداکثری  فشار  تکنیک  به  پادکست  این  و  ه  کند 

رسد رئیس جمهور آمریکا این حربه را از تجربه طوالنی خود در زمینه امور بازرگانی و تجاری به عاریه گرفته و  گوید به نظر میمی

های دونالد ترامپ  اگر دنبال یک خط ممتد میان شعارها و اقدام"برد.یلیه منتقدان خود به کار م تقریبا در همه سطوح حتی در توییتر ع

رسد او عمیقا باور دارد که اگر بتواند حداکثر فشار را وارد  گردید، آن فشار حداکثری است... به نظر میدر صحنه سیاست خارجی می
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https://www.entekhab.ir/fa/news/572975/%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 خبرنامه اقتصادی متیس 

37 

 

. او حتی در توییتر با لقب دادن و مسخره کردن  ی خواهد دست خواهد یافت..و آن را در طی زمان مضاعف کند در نهایت به آنچه م 

گوید یک استثناء در  جین ویلیامز با این تحلیل آلکس ورد موافق است اما می"کند آنها را تحت فشار قرار دهد....منتقدانش تالش می

هادهای اطالعاتی برای تحریم و  بدنه دولت و پنتاگون و ن  این باره وجود دارد و آن روسیه است. این که دونالد ترامپ با وجود تالش

البته اقدام هایی بوده مثل  "هایش به فشار حداکثری علیه مسکو نپرداخته است.فشار بر روسیه، نه در اظهارات خود و نه در سیاست

ه و بستان  خب در اون قضیه موضوع بد  طلبان در شرق اوکراین( که فرستادن سالح به اوکراین )برای مقابله با حمایت روسیه از جدایی

سیاسی با دولت اوکراین هم پیش آمد که به استیضاح هم کشید... اما به طور کلی ترامپ با تمام توان برابر فشار حداکثری چه در کالم  

گوید  آلکس ورد می .در پاسخ به این انتقاد،"و چه در عمل علیه روسیه مقاومت کرده گویی سیاست او در این قضیه فشار حداقلی است

ول کردن این استثناء شاید بتوان حدس زد با توجه به این که دونالد ترامپ بارها نشان داده که از سالح اتمی هراس دارد و  ضمن قب

چون روسیه یک قدرت بزرگ اتمی است، آقای ترامپ از تبدیل کردن مقابله دو طرف به فضایی چون دوران جنگ سرد یا حتی جنگ  

شمالی  با اشاره به استفاده آقای ترامپ از حمالت لفظی شدید و سیاست فشار حداکثری علیه کرهکند.زک بیشام هم  رهیز میای پ هسته

بینیم با رد و بدل شدن یک خوش و بش میان او و کیم جونگ ایل، موضوع فشار حداکثری به کنار گذاشته  اما به یک باره می"گوید:  می

دونالد ترامپ در  "شود.های التون جان شروع میدیحتی هدیه دادن سی  های فدایت شوم وردن نامهشود و ماجرای رد و بدل ک می

جین ویلیامز فصل دیگری از کارنامه  /من ستوده بود آندولت چین را برای سرکوب معترضان در جریان اعتراضات میدان تیان  1990سال  

این نه فقط  "اک اوباما پای آنها را امضاء کرده است.هایی می داند که باروافقسیاست خارجی دونالد ترامپ را به تمایل او برای لغو ت

های بهتری برای آمریکا به دست  ها، توافقگوید قادر است با لغو آن توافقبرای فسخ دستاوردهای اوباما است بلکه دونالد ترامپ می

بهترش را انجام دهد. معاهده اقلیمی    ر آنچه که اوباما کرده راآورد. او همیشه مدعی بوده که استاد کسب توافق است. او می خواهد ه 

نگذاشته    پاریس، برجام، نفتا و همه اینها... البته که در نفتا توانست به توافقی نسبتا بهتر دست پیدا کند هر چند نفتا را باراک اوباما بنیان

ه اما همزمان گفته خودش هم به دنبال  توافق تاریخ آمریکا دانستترین  بود اما در بقیه موارد مثل برجام. او همواره برجام را مفتضح

سوال  "آلکس ورد ضمن موافقت با این نظر معتقد است نکته بارز در سیاست خارجی آقای ترامپ این است که  "توافق با ایران است.

برا  استراتژی  اما  دارد  ایدئولوژی  او  ندارد.  خارجی  سیاست  برای  ایدئولوژی  او  که  نیست  ااین  ندارد...  آن  به  رسیدن  به  ی  و 

یکی دیگر از نقاط برجسته کارنامه سیاست خارجی  /"خواند...سفید را نمیهای روزانه کاخگذاری بنیادی اعتقادی ندارد، بولتنسیاست

یاری آن را  دونالد ترامپ کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران است که از نظر جین ویلیامز، در زمان وقوع بس

گیرانه  سفید هم از آن به عنوان یک گام مهم پیشدر سیاست مواجهه آمریکا با ایران در منطقه ارزیابی کردند و کاخ  تغییر ساختاری

تهاجم نشده  علیه  محقق  اهدافی  چنین  لزوما  که  شد  مشخص  زمان  مرور  به  اما  کرد  ارزیابی  آمریکا  منافع  علیه  ایران  های 

آید آیا  کنند و این سوال پیش میه منافع و مواضع نیروهای آمریکا در عراق حمله میورد حمایت ایران همچنان ب نظامیان مشبه"است.

این هم فقط یک حرکت نمادین و سمبولیک بود و شاید هم یکی از آن اقداماتی که چون اوباما از آن پرهیز کرده بود ترامپ گفت پس  

اگر قرار بود ترامپ هر آنچه اوباما نکرده را بکند و یا هر چه    ظر آلکس ورد معتقد است کهالبته در مقابل این ن"روم سراغش.من می

موضوع ایران در پادکست این هفته وردلی بارها به میان کشیده  "آنوقت چرا ترامپ به ایران حمله نظامی نکرد؟ "او کرده را خنثی کند  

ی دونالد ترامپ در انتخابات سوم نوامبر، سیاست  کنند با فرض پیروز الش مینگاران نشریه وکس تشود از جمله در فصلی که روزنامهمی

سالگی تاریخ برده    400نیویورک تایمز که به بهانه    1619پروژه  /بینی کننداش را پیشخارجی او در چهار سال دوم ریاست جمهوری

بخش پایانی این پادکست  در  /شده است  2020یزر سال  داری در آمریکا به نقش سیاهان در جامعه آمریکایی پرداخته برنده جایزه پولت 

ایران مورد توجه سه روزنامهچشم در قبال  ترامپ  قرار میانداز سیاست خارجی دونالد  یادآوری  نگار وکس  با  ویلیامز  گیرد. جین 

شود که آقای  ر میروزهای حساس پس از ساقط کردن پهپاد آمریکایی از سوی ایران و کشتن قاسم سلیمانی از سوی آمریکا متذک 

گوید ظرف یک ماه نخست دور دوم با ایران به توافق  حاال هم می"ر آن زمان تصمیم گرفت که به ایران حمله نظامی نکند و  ترامپ د 

نامه  خواهد رسید. اما قضیه ایران مانند قضیه چین ممکن است به همه چیز یا هیچ چیز ختم شود. یعنی ممکن است ترامپ به یک توافق

.آلکس ورد معتقد است  "ها تداوم یابد و تنش باالتر برودیت دهد یا این که تهران مقاومت کند و تحریمه و بزک شده با ایران رضاساد

قضیه ایران در دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ به چیزی شبیه اواخر دور دوم ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش خواهد شد؛  

نامه اتمی خود را جلوتر ببرد و شاید هم به سرانجام برساند و شاید هم برای  ران فرصت خواهد داد تا بر یعنی کاخ سفید عمال به ای"
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و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما    دیدگاه"ای این کشور حمله کند.متوقف کردن آن به تاسیسات هسته

 کند سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی
.. . 
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