روﺳﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮی آب ﭘﻨﯿﺮ اﯾﺮان
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رﺗﺒﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺎﺗﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﻘﺎم ﻫﺎی وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺮاق
رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺘﻪ و ﻣﻘﺎم ﻫﺎی ﻋﺮاﻗﯽ ﺗﻮﺳﻂ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ،
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ 8 .در ﺗﺎرﯾﺦ  29ﺧﺮداد  ،1366ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از
اﺳﺘﻘﺮار ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺳﺎزﻣﺎن در ﻋﺮاق ،ﭘﯿﺎم رﺟﻮی در آﺳﺘﺎﻧﻪ 30
ﺧﺮداد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻋﻼم ﺗﺄﺳﯿﺲ ارﺗﺶ آزادﯾﺒﺨﺶ ﻣﻠﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ… .
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻫﻔﺖ ﻃﺮح دﯾﮕﺮ ﺻﻨﻌﺖ
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﯿﺶ از  9ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ
ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﻤﯽ  72ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ .ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﻪ
 52ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ رﺳﯿﺪ ،ﻓﺮوش ﺧﺎﻟﺺ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﻪ ارزش  15ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر و
ﺻـﺎدرات  21ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗـﻦ ﺑـﻪ ارزش  9.4ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر ﺑـﻮد .11ﻃـﺮح
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ در ﺳﺎل  1395اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ  11ﻃﺮح ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
… .3
… .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮگ ﺗﺮزی ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ای را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﺮاج ال اﮐﺒﺮ در
ﺳﺎل  1911ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﺮده ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آﻣﻮزش اﺳﻼم زﻧﺎن از ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺮزی ﯾﮏ ﺑﺨﺶ را در روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدش را ﺑﻪ زﻧﺎن
اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد .در دوران ﺷﺎه اﻣﺎن اﻟﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺠﻠﻪ زﻧﺎن ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان ارﺷﺎد ال ﻧﺴﻮان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻠﮑﻪ ﺛﺮﯾﺎ در ﮐﺎﺑﻞ ﭼﺎپ ﺷﺪ .در ﻃﻮل
ﺣﮑﻮﻣﺖ زﻫﯿﺮ ﺷﺎه ﺑﻪ زﻧﺎن ﺣﻖ رای و ورود ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ داده ﺷﺪ… .
… ﺟﺎﻣﻌﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺣﻔﻆ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﺳﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ راه آﻫﻦ زاﻫﺪان –
ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﺳﺪ ﮐﻬﯿﺮ و ﻏﯿﺮه ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﯿﻤﺎن در ﺳﺎل  95و
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺒﺪ ﺻﺎدراﺗﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺟﺮا ﺷﺪه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ .وی ﺑﯿﺎن
ﮐﺮد 346 :ﻫﺰار ﺗﻦ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﺧﺎش ﭘﺎرﺳﺎل ﺻﺎدر ﺷﺪه
اﺳﺖ …
… ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻤﺮک در ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل  96ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ
 251ﺗﻦ آب ﭘﻨﯿﺮ ،از ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰارش روﯾﺶ ﻧﯿﻮز ﺑﻪ
ﻧﻘﻞ از ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ،ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻤﺮک در ﯾﮏ
ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل  96ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ  251ﺗﻦ آب ﭘﻨﯿﺮ ،از ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ارزش دﻻری اﯾـــﻦ ﻣﯿـــﺰان ﺻـــﺎدرات  259,950و ارزش رﯾـــﺎﻟﯽ آن
 8,428,558,939ﺑﻮده اﺳﺖ… .

… ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺣﺪود  46ﻣﯿﻠﯿﻮن و  900ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮده اﻧﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل  2015ﻣﯿﻼدی  46ﻣﯿﻠﯿﻮن و  400ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ… .
… ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی
ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺎﺟﺮا ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﮐﻪ
 ،1395ﮔﺰارﺷﯽ را ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﻘﻮق ﻫﺎی
ﮐﺮد .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﮐﻪ در
ﻧﻔﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺸﻮر… ،

ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ورود
رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت در  11ﻣﻬﺮ
ﻧﺠﻮﻣﯽ در ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮاﺋﺖ
ﺳﺎل  94از ﺣﺪود  93ﻫﺰار و 460

… ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﺮﻧﺎ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ،ﻣﻌﺼﻮم ﻓﺼﯿﺢ اﻓﺰود :ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺴﺎل  60ﺗﻦ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ ﺗﻮﺳﻂ  6ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار در اﻣﻮر ﺻﯿﺪ
اﯾﻦ آﺑﺰی ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺘﺤﺼﺎل و ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ ﻫﺎی ﺻﯿﺪ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ
آوری و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺻﺎدر …
… ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪات اﺳﺘﺎن در ﺑﺨﺶ زراﻋﺖ،
ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ،دام و ﻃﯿﻮر ،ﺻﯿﺪ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎری ،ﺟﻨﮕﻞ و ﻣﺮﺗﻊ
در ﺳﺎل زراﻋﯽ  ،94ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن و  348ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻪ ارزش  6ﻫﺰار و551
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ… .
…< ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺑﻨﯿﺎد ﻫﺮﯾﺘﯿﺞ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ
ﺷﺎﺧﺺ آزادی ﺗﺠﺎری در ﺻﺪر ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی
و ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻢ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮی دارﻧﺪ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﺠﺎرت ﻓﻌﺎل و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
را ﻣﺜﺒﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و رﻓﺎه را ﻣﺤﺼﻮل ﺳﻼﻣﺖ اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﺠﺎرت در
ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ… .
… 1.ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﻨﻮﭘﮏ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ .ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎ
ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ آﺳﯿﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ و ژاﭘﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ و در
اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺮاودات ﺳﺎزﻧﺪه ای در زﻣﯿﻨﻪ اﺻﻼح ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ،ﺗﻬﺮان و ﺗﺒﺮﯾﺰ داﺷﺘﻪ اﯾﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن
زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ داﯾﻠﻢ ﮐﺮه ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ  62ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ …
… ،ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ را در ﻣﺬاﮐﺮات آﺗﯽ ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ
اروﭘﺎ درﺑﺎره ﺑﺮﮐﺴﯿﺖ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺨﺸﺪ .اﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ در
اﻧﮕﻠﯿﺲ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺣﺰب ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر
ﺑﺮﺗﺮی ﺿﻌﯿﻔﯽ ﺑﺮ رﻗﯿﺐ ﺧﻮد ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ دارد… .

… ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺎﻧﺎ ،اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺸﻮق ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ
ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﻧﮕﯿﺰه ای ﺑﺮای ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺿﺮرﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ… .
… .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪه و ﺑﺮ اﺳﺎس
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﻮاﻫﺎن آن ﻫﺴﺘﻨﺪ… .
… ،دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ ارزش روﭘﯿﻪ را ﮐﺎﻫﺶ داد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦ اﯾﺮان
و ﻫﻨﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ 18 .ﺧﺮداد  ، 1348ﺷﺎه در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﺑﺎ ﺳﺮدﺑﯿﺮ
واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ ﮔﻔﺖ اﯾﺮان ﺳﺎﻻﻧﻪ  45ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺻﺮف ﺧﺮﯾﺪ اﺳﻠﺤﻪ و
ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺗﻮان دﻓﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ 18 .ﺧﺮداد  ، 1354ﻓﺮوش زﻣﯿﻦ ﺑﺎ
ﻗﻮﻟﻨﺎﻣﻪ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪ 18 .ﺧﺮداد  ، 1356اﻣﯿﺮﻋﺒﺎس ﻫﻮﯾﺪا ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ در
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮان اﻗﺘﺼﺎد و داراﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ… :
ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ
ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺮاﯾﯽ ذی ﻧﻔﻌﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﺗﺨﺎذ ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ،ارزش روز زﻣﯿﻦ در زﻣﺎن ﻓﺮوش ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺣﺪاث ﺷﺪه از ارزش
روز ﻓﺮوش ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﺴﺮ و ﻣﺎﺑﻘﯽ آن در درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻟﺤﺎظ ﻣﯽ
ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ از اول ﺳﺎل 1395
ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺧﺬ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﺳﺎل … 1394
ﺗﺮزی ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ای را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﺮاج ال اﮐﺒﺮ در ﺳﺎل  1911ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻣﯽ ﮐﺮده ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آﻣﻮزش اﺳﻼم زﻧﺎن از ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺮزی ﯾﮏ ﺑﺨﺶ را در روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدش را ﺑﻪ زﻧﺎن اﺧﺘﺼﺎص داده
ﺑﻮد .در دوران ﺷﺎه اﻣﺎن اﻟﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺠﻠﻪ زﻧﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ارﺷﺎد ال
ﻧﺴﻮان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻠﮑﻪ ﺛﺮﯾﺎ در ﮐﺎﺑﻞ ﭼﺎپ ﺷﺪ .در ﻃﻮل ﺣﮑﻮﻣﺖ زﻫﯿﺮ ﺷﺎه ﺑﻪ
زﻧﺎن ﺣﻖ رای و ورود ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ داده ﺷﺪ… .
… اﯾﻦ ﻓﻌﺎل داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :از ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳﺘﺪﻋﺎ دارﯾﻢ
دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﺮوﻧﺪه  7ﺗﯿﺮ)ﺷﻬﺎدت ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ و  72ﺗﻦ از
ﯾﺎراﻧﺶ( و  8ﺷﻬﺮﯾﻮر) ﺗﺮور ﺷﻬﯿﺪان رﺟﺎﯾﯽ و ﺑﺎﻫﻨﺮ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺨﺴﺖ
وزﯾﺮی( و ﺗﺮور ﺷﻬﯿﺪ آﯾﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﺪه و از ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﭘﺨﺶ ﺷﻮد ﺗﺎ
ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ داﺧﻞ و ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ دﺳﺖ داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ
آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﮐﺮدن ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺰای اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن
…
ﻣﺠﻤﻮع ﺻﺎدارت اﺳﺘﺎن و ﻣﺎده  116از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزارﭼﻪ ﻣﺮزی ﻣﺎﻫﯿﺮود

ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ در دو ﻣﺎﻫﻪ اﻣﺴﺎل از ﻟﺤﺎظ ارزش  65ﻣﯿﻠﯿﻮن و 919
ﻫﺰار و  710دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  16درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﺨﺮ اداﻣﻪ داد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
در دو ﻣﺎﻫﻪ اﻣﺴﺎل از ﻟﺤﺎظ وزﻧﯽ ﻣﺠﻤﻮع ﺻﺎدارت و ﻣﺎده  116ﮐﻪ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزارﭼﻪ ﻣﺎﻫﯿﺮود ﺧﺎرج ﺷﺪه  387ﻫﺰار و  142ﺗﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺎ  69درﺻﺪ …
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﯿﺶ از  9ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ
ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﻤﯽ  72ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ  .ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﻪ
 52ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ رﺳﯿﺪ ،ﻓﺮوش ﺧﺎﻟﺺ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﻪ ارزش  15ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر و
ﺻـﺎدرات  21ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗـﻦ ﺑـﻪ ارزش  9.4ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر ﺑـﻮد  .11ﻃـﺮح
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ در ﺳﺎل  1395اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ  11ﻃﺮح ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
 3.4ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ… .
… ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن دو ﻧﻔﺮ از ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ
اﻧﺘﺤﺎری ﺗﻮﺳﻂ  3ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .در اﻧﻔﺠﺎرﻫﺎی
اﻧﺘﺤﺎری ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ اﯾﻦ
اﻧﻔﺠﺎر ﺑﺪون ﻫﺪف ﺑﻮد و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﻗﺼﺪ اﯾﺠﺎد رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم
و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﺮدم ﻋﺎدی …
… اﺣﺴﺎن ﻓﺮ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺎن ﺳﺎﺧﺖ :در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ واﺣﺪ ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻨﺪی ﺳﯿﻤﺎن اﻗﺪام ﮐﺮده اﯾﻢ و در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺮﯾﺐ  200ﻫﺰار ﺗﻦ
ﺻﺎدرات ﺳﯿﻤﺎن اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻠﻪ در ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﺎی
ﻫﺪف ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .وی از اﯾﺠﺎد  200ﺷﻐﻞ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد
و اﻓﺰود 200 :ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﺎر ﺳﯿﻤﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﺑﺎ
ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﺎی ﻫﺪف ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮ
ﻫﺎی دروﻧﯽ …
… وی ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺳﺨﻨﺎن و دﻓﺎﻋﯿﺎت اﺧﯿﺮ دوﻟﺘﻤﺮدان
ﻧﻘﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :دوﻟﺘﻤﺮدان در دﻓﺎع از اﻣﻀﺎی ﺳﻨﺪ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ اﻟﺰام آور ﻧﻤﯽ-ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ واﻗﻊ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ
ﻣﺎ و ارزش ﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻨﺪی
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ… .

از ﺳﻨﺪ  2030را
 2030ﻋﻨﻮان ﻣﯽ
ﺗﻮﺻﯿﻪ اﺳﺖ! در
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
در دﺳﺘﺮس دﺷﻤﻦ

… اﺣﺴﺎن ﻓﺮ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺎن ﺳﺎﺧﺖ :در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ واﺣﺪ ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻨﺪی ﺳﯿﻤﺎن اﻗﺪام ﮐﺮده اﯾﻢ و در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺮﯾﺐ  200ﻫﺰار ﺗﻦ
ﺻﺎدرات ﺳﯿﻤﺎن اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻠﻪ در ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﺎی

ﻫﺪف ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .وی از اﯾﺠﺎد  200ﺷﻐﻞ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد
و اﻓﺰود 200 :ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﺎر ﺳﯿﻤﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﺑﺎ
ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﺎی ﻫﺪف ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮ …
… ﺑﻪ ﮔﺰارش روﯾﺶ ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رﺟﺎ ،ﻃﺒﻖ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺳﻨﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ در روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
اﻗــﺪاﻣﺎت ﺑــﯽ ﺛﺒــﺎت ﮐﻨﻨــﺪه اﯾــﺮان Countering Iran’s 2017
 Destabilizing Activities Act of 2017رای ﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ… .
…! در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ واﻗﻊ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ و ارزش ﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻨﺪی در دﺳﺘﺮس
دﺷﻤﻦ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﻟﮕﻮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ در اداﻣﻪ
ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ و ﺑﻘﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻫﺪاف ﺧﺎﺻﯽ را در
اﯾﺮان دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ اﻫﺪاف ﺧﺎص ﭼﯿﺴﺖ؟ …
ﮐﻨﺎری ﮐﺸﺎﻧﺪﯾﻢ و ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ
اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺟﺮا ﻧﺒﻮد.ﭼﺮا ﮐﻪ دﻗﺎﯾﻘﯽ ﺑﻌﺪ ﻣﺮد ﺟﻮاﻧﯽ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﭘﻨﺠﺮه ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎرم ﯾﺎ ﭘﻨﺠﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﻠﺲ آﻣﺪ .او ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﺳﻔﯿﺪی
ﺑﻪ ﺗﻦ داﺷﺖ ﮐﻪ آﺳﺘﯿﻦ ﻫﺎﯾﺶ ﺗﺎ آرﻧﺞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮد .ﻣﭻ ﻫﺎی دﺳﺘﺶ را ﺑﺎ ﻣﭻ
ﺑﻨﺪ ﻣﺸﮑﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد .اﺳﻠﺤﻪ ﮐﻼﺷﯿﻨﮑﻔﯽ ﻫﻢ روی ﺷﺎﻧﻪ اش ﺑﻮد .ﻧﺎﮔﻬﺎن
از ﺟﻠﻮی ﭘﻨﺠﺮه دور ﺷﺪ و ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻮد ،زن
ﺟﻮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﯿﺸﻪ آورد… .
… اﻣﺎ اﮔﺮ از زاوﯾﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻤﯽ ﻧﻘﺎط اﺑﻬﺎم
آن روﺷﻦ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﯿﺮﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﻓﺮﺻﺖ  12ﻣﺎﻫﻪ ﮔﺮوه وﯾﮋه اﻗﺪام
ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮای اﺟﺮای ﺗﻌﻬﺪات ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ .ﻃﺒﻖ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪه در ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻮﺳﺎن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ… ،
… ﻋﻼوه ﺑﺮ زﯾﺎن ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﻗﻄﺮ ،ﺷﺮﮐﺖ اﮐﺴﺘﺮوژن آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﻗﻄﺮ
) (QALEXﻧﯿﺰ از ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺘﻀﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی،
ﺑﺤﺮﯾﻦ و اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺑﺎ اِﻋﻤﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ از
ﺳﻮی اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻋﻤﻼ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده
اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺑﺤﺮﯾﻦ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺣﺪود  783ﺗﻦ از اﻧﻮاع
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﮐﺴﺘﺮوژن …
… ﻣﺪﯾﺮ ﺷﯿﻼت و آﺑﺰﯾﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ ﻣﺨﺘﺺ
ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ و  70ﻧﻔﺮ ﺻﯿﺎد ﻣﺤﻠﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ زﯾﺮ

ﻧﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﯿﻼت اﺳﺘﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش
اﯾﺮﻧﺎ ﺻﯿﺪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ در ﻃﻮل ﺳﺎل در ﻃﯽ ﺳﻪ دوره زﻣﺎﻧﯽ  2ﻣﺎﻫﻪ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻓﺰون ﺑﺮ  70ﺗﻦ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮی دراز آب ﺷﯿﺮﯾﻦ در آب ﻫﺎی
ﺳﺪ ارس ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ …
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