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 گوره -جاسک لوله خط وجوب الزامات        روز حرف▼

 کیلومتر هزار طول به جاسک تا گوره خام نفت انتقال لوله خط

 شد افتتاح تیرماه اواخر یورو، میلیارد نیم و یک هزینه صرف با

 صادر عمان دریای از ایران نفت هایمحموله بار اولین برای تا

 باعث کشور اقتصادی وضعیت و نفت تحریم پروژه، هزینه. شود

 استراتژیک طرح این لزوم راهبردی، نگاه بدون ایعده تا شده

 کشور، برای طرح این وجوب منظر چند از اما ؛کنند انکار را

 صرفاً ایران نفت حاضر حال در -1 :است تردید بدون الزام یک

 شرایط در تواندمی موضوع این. شودمی ارسال خارک پایانه از

 هایپایانه سازیمتنوع برای لذا. کند تهدید تولید بحران،

 بحران، شرایط در نفت صادرات آوریتاب افزایش و صادراتی

 خاص شرایط -2 .بود انکارغیرقابل ،جدید ایپایانه به نیاز

 هرمز تنگه تا شده باعث آن در بیگانگان حضور و فارسخلیج

 معرض در همیشه جهانی، هایآبراه ترینمهم از یکی عنوانبه

 حوزه کشورهای خاطر همین به. باشد امنیتی هایبحران

 نیز ایران. هستند تنگه این از خود نیازیبی پیگیر فارسخلیج

 پی در راهبردی پروژه این با و نبوده مستثنی امر این از

 بسته شرایط در تا است بحران موقعیت در خود منافع تضمین

 طرح -3 .دهد کاهش را نفت صادرات ریسک هرمز، تنگه شدن

 منطقه، این در هاپاالیشگاه توسعه و مکران سواحل توسعه

 لوله خط این طریق از که است خام انرژی پایدار تأمین نیازمند

 جذب موجبات اینکه ضمن؛ رسید خواهد انجام به

 سواحل تاکند می فراهم نیز را سواحل این در گذاریسرمایه

 معرفی پتروشیمی و گاز نفت، جدید قطب عنوانبه مکران

 این سازیپیاده و ساخت طراحی، درصد نود باالی -4 .شود

 دانش تواندمی قطعاً که است گرفته انجام داخل در لوله خط

 ضمناً. دهد توسعه کشور در را نفت انتقال مهندسی و فنی

 بومی مردم برای پروژه این سازییادهپ در که ثروتی و اشتغال

 شرایط در هرچند -5 .گرفت نادیده نباید را شد حاصل کشور

 اما ؛افتدمی اتفاق سختیبه نفت فروش ،تحریمی فعلی

 هاییهزینه چنین صرفبه نیاز شرایط، این به نگاه با تواننمی

 این با باید را نفتی اقتصادی هایطرح. دانست معقولغیر را

 بازار از را خود سهم نزدیک آینده در ایران که کرد طراحی نگاه

 .گرفت خواهد پس نفت

 و نیستند بازدهزود اقتصادی کالن هایپروژه :راهبردی نکته

 هم و کنندمی ثروت تولید هم طوالنی دوره یک در عموماً

 در را کشور فعلی نیاز خارک پایانه هرچند. امنیت تولید

 آینده به راهبردی نگاه ولیکن ،کندمی تأمین نفت صادرات

 پروژه ایجاد لزوم پایدار، امنیت و ثروت تولید زمینه در کشور

 (نویسنده: علی محمدی) .سازدمی واجب را مذکور

 

 
 

 

 

 
 

 !چندوجهي سفر                                 روز گزارش▼

 سفر اولین. کرد سفر آمریکا به اشوزیرینخست طول در بار دومین برای عراق وزیرنخستدیروز 

 یک از کمتردر فاصله  اکنون و شد انجام ترامپ زمان در و 99 شهریور در الکاظمی مصطفی

 چند ذکر سفر این چرایی و اهداف با رابطه در. گیردمی صورت آمریکا به وی سفر دومین ،سال

 ؛است ضروری و الزم نکته

 خروج برای( 9۸ دی) عراق پارلمان مصوبه قالب در را سفر این بسیاری -1 های تحليلي:گزاره

 یا مکانیسم یک ایجاد برای الکاظمی سفر درواقع. دانندمی کشور این از آمریکایی نیروهای

 خیلی هدف این که شودمی مشاهده عمل در اما ؛است عراق از آمریکایی نیروهای خروج چارچوب

 دنبال به الکاظمی شخص که دارد آن از حکایت اخبار برخی و ندارد قرار الکاظمی کار دستور در

 برای عراق که کرده مطرح هم الکاظمی خود که ایگونهبه ؛است عراق در آمریکا مستشاری حضور

 حضور علناً پس. کرد خواهد همکاری درخواست آمریکا از نظامی اطالعات آوریجمع و آموزش

 ضروری هم نکته این ذکر البته. یافت خواهد تداوم دیگر چارچوب یک در عراق در آمریکا نظامی

 از یکی و کرده سفر آمریکا به واشنگتن -بغداد راهبردی گفتگوهای راستای در الکاظمی که است

 .است عراق در آموزشی نیروهای عنوانبه آمریکایی نیروهای حضور گفتگوها این در ذکرقابل موارد

 همکاری فراگیر چارچوب به نظامی چارچوب از آمریکا و عراق روابط انتقال روی الکاظمی -2

 و بهداشتی فناوری، آموزشی، اقتصادی، امنیتی، سیاسی، هایزمینه در راهبردی توافقنامه مطابق با

 یوزیرنخست در الکاظمی بقای راستای در را سفر این بسیاری -3 .کندمی کار محیطیزیست

 عراق در زودهنگام پارلمانی انتخابات برگزاری برای انتقالی وزیرنخست درواقع الکاظمی. ننددامی

 گزینه این ،جاری مهرماه در آن مجدد تعویق احتمال و خردادماه در عراق انتخابات تعویق با اما ؛بود

 ثمر به برای. داشت خواهد حضور عراق در یوزیرنخست پست در فعالً الکاظمی که است مطرح

 به الکاظمی درواقع. است آمریکا ویژهبه و المللیبین هایحمایت نیازمند الکاظمی ،امر این رسیدن

 و ایران همچون ،عراق در تأثیرگذار بازیگران نزد مطلوب ایگزینه عنوانبه خود دادن نشان دنبال

 به اشیوزیرنخست از بعد خود خارجی سفر اولین در وی که بود منظور همین به. است آمریکا

 و ایمنطقه سطح در تأثیرگذار بازیگران با همکاری بر مبتنی راهبردی الکاظمی -4 .کرد سفر ایران

 آمریکا ،بندیاولویت این در. دارد خاصی بندیاولویت جهت همین در و گرفته پیش در المللیبین

 همچون بازیگران سایر حضور منزلهبه عراق در واشنگتن پررنگ حضور ؛کرد خواهد ایفا را اول نقش

 و است مطرح اقتصادی ابعاد در بیشتر ،تأثیرگذاری و حضور این البته. بود خواهد سعودی عربستان

. است عراق اقتصادی مسائل در سعودی عربستان همچون بازیگرانی نقش ایفای دنبال به الکاظمی

 سفرهای گذشته وقت چند طی عراق و عربستان از هاییهیئت که شودمی مشاهده دلیل همین به

 فرهادی( حمدرضام)نویسنده:  .اندداشته اقتصادی هایقالب در متعددی

 ترامپآمريکا از زبان  هایتوصيف واقعيت                   خبر ویژه ▼

با تکرار ادعاهای پیشین خود درباره  ،جمهور پیشین آمریکا در گردهمایی طرفدارانشرئیس

، 2020جمهوری( ستانتخابات )ریا»آمریکا گفت:  2020جمهوری تقلب در انتخابات ریاست

، وی «اسپوتنیک»بنا بر گزارش خبرگزاری روسی  «.ترین )انتخابات( بودترین و فاسدننگین

خواند، به طرفدارانش گفت: « آبروییبی»آمریکا را  2020جمهوری انتخابات ریاست کهآنضمن 

اشاره به جمهور آمریکا در بخشی از سخنان خود با رئیس «.کشور ما در حال نابودی است»

صدها نفر هر هفته در شیکاگو مورد اصابت گلوله قرار : »در آمریکا گفت جرائمافزایش خشونت و 

ترامپ همچنین تصریح کرد که نرخ  «.گیرند و این شهر بدتر از هر منطقه جنگی شده استمی

 .ای در نیویورک باال استسابقهبه طور بی جرائم

http://www.basirat.ir/
http://www.basirat.ir/


 

  
 اخبار ▼

 ا رويکرد دولت جديدای بونق روابط منطقهر

 جمهوررئیس رئیسی، ابراهیم سید االسالمحجت با قطر خارجه امور وزیر و وزیرنخست معاون

 دینی برادر قطر، و ایران ملت دو اینکه بیان با دیدار این در رئیسی .کرد گفتگو و دیدار منتخب

 و دارد ایویژه اهتمام دوحه با روابط به تهران»: گفت هستند، یکدیگر ایمنطقه شریک و

 به اشاره با منتخب جمهوررئیس .«بود خواهند همسایگان ،آینده دولت خارجی سیاست اولویت

 اطمینان»: کرد تأکید است، اتکاقابل و مطمئن شریکی و دوست که کرده ثابت ایران اینکه

 ناامنی بروز ریشه اینکه بیان با رئیسی .«است خود همسایگان خیرخواه ایران که باشید داشته

 و پایدار امنیت استقرار حلراه»: داشت اظهار کرد، جستجو آن از خارج در باید را منطقه در

 دخالت عملی نفی و سیاسی متقابل اعتماد اساس بر منطقه کشورهای همکاری ایمنطقه ثبات

 ،رئیسی آقای پیروزی تبریک با دیدار این در نیز قطر خارجه وزیر .«است منطقه در بیگانگان

 تأمین برای تالش نیز و جانبه دو روابط تحکیم برای همکاری دنبال به قطر»: داشت اظهار

 .«است ایران اسالمی جمهوری همکاری با منطقه امنیت

 بحران سياسي در تونس

وی  .کرد صادر را کشور این وزیرنخست «المشیشی هشام» برکناری دستور تونس جمهوررئیس

 .کرد صادر را نمایندگان از سیاسی مصونیت رفع و پارلمان هایفعالیت تعلیق دستور همچنین

 یکشنبه روز پایتخت، ویژهبه تونس مختلف شهرهای که شد اتخاذ حالی در تصمیمات این

 برکناری و پارلمان فعالیت تعلیق ،تونس پارلمان رئیس .بود شهروندان تظاهرات صحنه

 خبری منابع برخیعنوان کرده است. همچنین  اساسی قانون و انقالب علیه کودتا را وزیرنخست

 نماینده «القومانی محمد» .دهندمی خبر کشور این در بلندپایه هایشخصیت بازداشت از

 برکنار جمهوررئیس سوی از که تونس وزیرنخست «المشیشی هشام: »گویدمی النهضه جنبش

 تمامی کشور این جمهوررئیس»: نیز گزارش داد المیادین .است بازداشت در قرطاج کاخ در شده

 «.است کرده الخروجممنوع را کشور این مسئوالن از تعدادی و پارلمان نمایندگان

 هدف آمريکا از ماندن در عراق

 نظامیان خروج برای االجلیضرب کهآن بدون واشنگتن به عزیمت از قبل عراق وزیرنخست

 .«نیست عراق خاک در خارجی رزمی نیروهای به نیازی هیچ»: گفت دهد، ارائه آمریکایی

 و آموزش برای عراق»: گفت ،آمریکا حضور کاربری تغییر احتمال درباره «الکاظمی»

 تایمزنیویورکروزنامه  .«کرد خواهد همکاری درخواست آمریکا از نظامی اطالعات آوریجمع

جمهور آمریکا بخواهد که تمامی رود تا از رئیسکاظمی به واشنگتن میال» نیز نوشت:

ن گفته شده که های عراقی چنیدر رسانه نیروهای رزمی این کشور را از عراق خارج سازد و

در  تایمزنیویورک رزمی آمریکا در عراق پایان دهد. به حضور نیروهایاین سفر قرار است 

ادامه به نقل از مقامات آمریکایی در وزارت دفاع این کشور )پنتاگون( و مقامات دیگر که نامی 

وزیر عراق برای ا با درخواست نخسترسد آمریکنبرده، نوشته است که به نظر می هاآناز 

اش از آمریکا موافقت کند، اما قرار نیست حتی یکی از تعیین موعد خروج نیروهای رزمی

نقش و نوع کارکرد  صرفاًسرباز آمریکایی حاضر در عراق نیز این کشور را ترک کند و  2500

 راق باقی خواهند ماند.بازتعریف خواهد شد و نیروهای آمریکایی با عناوین دیگری در ع هاآن

 مختلف هایگروه و مردم قطعی مطالبه و عراق پارلمان مصوبه با صراحتاً آمریکا جدید رویکرد

 از یکی .است تضاد در کشور این خاک از آمریکایی هایتروریست خروج خصوص در عراقی

 تا است نظامی نیروهای آموزش موضوع داشتن انحصار در ،عراق در آمریکا جدی اهداف

 مستقیم تأثیر کشوراین  ثبات و امنیت بر بتواند خود، به عراق ارتش وابستگی حفظ با همواره

 و دهیسازمان که شعبیالحشد نیروهای و عراق ارتش مشترک مبارزه تجربه .باشد داشته

 عراق که داد نشان پذیرفته، صورت بومی هایظرفیت از گیریبهره مبنای بر هاآن آموزش

 .ندارد هاآمریکایی آموزش و پشتیبانی به نیازی خود امنیت حفظ برای

 اخبار کوتاه

 /خوزستاني معترضين و ۹۸ آبان نمحکومي مورددر  ایاژه دستور ◄

 هایخانواده از تعدادی با دیدار در قضا دستگاه رئیس

 با خواست تهران دادستان از ،9۸ آبان هایناآرامی محکومان

 افراد بخشودگی و آزادی زمینه محکومان، این پرونده بررسی

 با تلفنی تماس در همچنین ایاژه .کند فراهم را شرایط واجد

 ترسریع هرچه داد دستور خوزستان استان دادگستری رئیس

 استان، این در اخیر روزهای اتفاقات در که کسانی آزادی زمینه

 .نماید فراهم را اندگرفته قرار نظر تحت اعتراض خاطر به صرفاً

 وزیر خارجه چین آموزيم!/چين: رفتار صحيح را به آمريکا مي ◄

برابر  صورتبهاگر آمریکا هنوز یاد نگرفته تا با دیگران »گفت: 

ظیفه داریم به این کشور الملل ورفتار کند، ما و جامعه بین

ت راوزدر واکنش به اظهارات سخنگوی  وانگ یی. «بیاموزیم

موضع »خارجه آمریکا که گفته بود واشنگتن با پکن از 

آمریکا همواره به دنبال »معامله خواهد کرد، گفت: « قدرت

به طرف اما باید  ؛خود بر دیگر کشورهاست تحمیل قدرت

دهد که میآمریکایی بگویم که چین هرگز به کشوری اجازه ن

 .«بر دیگران برتری بجوید

 پاستور انستیتو رئیس /پاستوکووک واکسن هایقابليت ◄

 واکسن دهدمی نشان هاآزمایی کار نتایج» :گویدمی ایران

 در که) مختلف هایجهش مقابل در درصد 91.2 پاستوکووک

 بدترین که کالیفرنیایی و جنوبی آفریقای هایجهش عمدتاً کوبا

 واکسن، این یادآور .است بوده موفق( هستند ویروس نوع

 کند؛می فعال را اندگرفته کرونا قبالً که کسانی ایمنی سیستم

 هم دیگر هایواکسن یادآور تواندمی واکسن این اینکه ضمن

 جهانی هایدرخواست ،واکسن این هایقابلیت به توجه با .باشد

 که دنیاست واکسن تنها زیرا شود،می بیشتر روزروزبه آن از

 .«کند مبارزه زمانهم طوربه جهش چند با تواندمی

 حوادث پی در ایذه مردم /ايذه در محکوم کردن اغتشاش ◄

 و سوارانموج از گرانمطالبه حساب بودن جدا اعالم و اخیر

 در آفرینوحدتپرشور و  راهپیمایی برگزاری با ،هنجارشکنان

 .کردند پیمان تجدید انقالب و راحل امام هایآرمان با ،شهر این

 :گفت بورس رئیس/ !عدالت سهامچکاني قطره آزادسازی ◄

 اجازه اگر. نیست عدالت سهام فروش جوابگوی بازار ظرفیت»

 خود سهام فروش به اقدام مستقیم، سهامداران همه تا شود داده

 نزولی بازار و شده بازار وارد عرضه از ایگسترده حجم ،کنند

 آزادسازی فرآیند که بود مقطعی در بورس ریزش شروع .شودمی

 برای توانمی اآلن. شد اجرایی درصد 60 به 30 از عدالت سهام

 هر در معامالت، بر عدالت سهام فروش منفی تأثیر از جلوگیری

 .«کرد آزادسازی بازار در را آن از درصد یک مرحله

 در روحانی دولت /مردم بهخودرويي دولت بدهکاری  ◄

 که داد خواهد جدید دولت تحویل را سایپا دولتی شرکت حالی

 22 حدود خودرو دستگاه هزار 325 از بیش برای شرکت این

 متعهد و کرده اخذ مردم از دریافتپیش تومان میلیارد هزار

 .داد خواهد تحویل آنان به خودرو مقرر زمان در شده


