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 یلیکه خ هااولویتاز  یکیدر نظر گرفته بشود.  ییهااولویت ان،یبندانش هایشرکت در توسعه

در  مشخصی یمسئله باشند؛ ما مسائل اقتصاد حلدر جهت  هاشرکت نیاست که ا نیمهم است، ا

 هب ازیداشته باشند، بر طبق ن ییگشاگره مسئله باشند، حلمتوجّه به  هاشرکت نیا م؛یکشور دار

 www.basirat.ir    (32/10/0010. )هاشرکت نیبشود در مورد ا یازسنجین یعنی ندیایوجود ب

          روز حرف▼

 !ديرا واکس نزن گانهيکفش ب ،يرانيا کيبه اسم 

 یازتون خواهش کنم به جمهور خواستمی! منکنیبل یآقا»

 ،نژادیعل حیاست که مس یاجمله نیا ؛«د!یرحم نکن یاسالم

 تهیدر اجالس کم کایآمر یصدا یهااز برنامه یکی یمجر

بر زبان  تهیکم نیا حقوق بشر زهیجا افتیپس از در ،انیهودی

 دارد. بررا در  یلیکوتاه که چند نکته تحل یاجملهراند. 

 ،عمناف یبرا نکهی: اگانهیدست در دست ب -0 :يليتحل اتنک

 یرا واکس بزن گانهیکفش ب ،یرانیا کیو هورا به نام  زهیجا کی

را  هاآناز  تیحما هیداع ظاهربهکه  یبا مردم یاو بخواه از و

دست  نکهیا است. فروشیوطناوج  ،رفتار کند رحمانهبی ،یدار

 اگرچهاست!  انتیاوج خ ،یبتاز نتیبه سرزم گانهیدر دست ب

که نداند  ستیاز گرگ انتظار ترحم ندارد اما ک یکس

قرار  فشارتحترا  تیاز آنکه حاکم شیب کایآمر هایرحمیبی

و  یرا به سخت پذیرآسیبطبقات  خصوصبهمردم و  ،دهد

تعهد به : »یکاتوریحقوق بشر کار -3 .اندازدمی یگرفتار

 یبرا تهیکم نیدوم ا لیدل «رانیاز حقوق بشر در ا تیحما

شده  نژاد عنوان یشجاعت و حقوق بشر به عل زهیجا یاعطا

 زهیجا ،بود دایترس از سراسر وجودش هو کهدرحالیاو  .است

تا مرفق  اهداکنندگانشکه هم  کردمی افتیرا در یشجاعت

 یکس ریبگزهیجابشر آلوده است و هم  حقوقدستشان در نقض 

بارها خواسته تا در اوج کرونا به بشر  رانیاست که از دشمنان ا

حاال هم به  نیکنند و هم لیدارو ندهند، فوتبالش را تعط یرانیا

چه حقوق  و یچه صلح ،یچه شجاعت واقعاًاو رحم نکنند؛ 

 تیبه امن متحدهاالتیاتعهد » :یدستاورد دشمن -2 !یبشر

مشترک  تیاولو کی رانیهمچنان ثابت و مقابله با ا لیاسرائ

به  کایامور خارجه امر ریوز نکنیواکنش بل نیا ؛«است

 انیرانیا ینژاد براینژاد است. دستاورد علیدرخواست عل

 گرید یو از سو رانیا فیتضع ءسو کیاست که از  یاستیس

را  ژیم صهیونیستیر خصوصبه رانیش قدرت دشمنان ایافزا

بداند که به قول  دینژاد بای. البته خانم علکندیم یریگیپ

 رانیملت ا و «ستین نهیبدون هز یزیچ چیه» هایسیانگل

 را هرگز فراموش نخواهد کرد. او یتراشنهیهز

نژاد  یعل یگریبا باز کایامر انیهودی تهیس کماجال پاياني:نکته 

از آنکه  شیب انیرانیا یبرا خارج از کشور ونیبه عنوان نماد اپوزس

جنازه  یکردن قاتل بر باال هیگر ادآوری ،حقوق بشر بدهد یبو

از  خود، مطامع زودگذررسیدن به برای که  یکسان ؛مقتول است

بر  گرید یو از سو کشندیمرا به مسلخ  یرانیو ا رانیا سوکی

 (نژادینیحس نیحس )نویسنده: .خوانندیم هیرثم بتشانیمص

 

 

 

 

 

 

 رانيا يتيجنوب و هاب ترانز -شمال دوريکر یاندازراه               روز گزارش▼

جنوب به  یاتصال کشورها یبرا یتیترانز یدورهایکر نیتراز مهم یکیجنوب  -شمال  دوریکر

و قرار  رانیا یتیمناسب ترانز تیخزر است. موقع هیحاش یو کشورها هیروس ،یشمال یکشورها

، عمان و خزر موجب فارسخلیجبه سواحل  یو دسترس دوریکر نیا یاتصال ریگرفتن در مس

هندوستان،  نیشمال ـ جنوب موسوم به نوستراک ب دوریتوافقنامه کر 3111شده تا در سال 

 شود. بیتصو مؤسسسه عضو این توسط  3113شده و در سال  امضا هیو روس رانیا

 تیمحور فعال نیتربه هند، مهم رانیا قیاز طر یروس یانتقال کاالها -0 :یخبر یهاگزاره

 تیاهم ه،یروس میو مشکل تحر نیو اوکرا هیجنوب است و با شروع جنگ روس -شمال دوریکر

 یمحموله تجار نیاساس اول نیشده است. بر ا دوچندان هیروس یحمل کاالها یبرا دوریکر نیا

ه سال ب 33اتفاق بعد از گذشت  نیمنتقل شد. ا ریاخ یروزها رد رانیبه هند از خاک ا هیاز روس

به بندر  پترزبورگسناز مبدأ  یشیصورت آزمابه هیروس یو محموله تجار وستیوقوع پ

به  لیجاده و ر قیو از آنجا از طر رانیخزر وارد ا یایدر قیو از طرشده آستاراخان منتقل 

 دایال پهند انتق یوایبه بندر ناواش رب نریکانت یهایاز آنجا توسط کشت بندرعباس و سپس

 یانرژ یدر حال رشد در جهان است و تقاضا برا یاقتصادها نیترعیاز سر یکیهند  -3 .دکنیم

پس  یبزرگ انرژ کنندهمصرف نیچهارمهمچنین دارد. هند  یتوجهقابل شیافزا ین کشورادر 

به هند و  یکینزد لیاست که به دل ییاز کشورها یکی رانیاست. ا هیو روس کای، آمرنیاز چ

 یمنافع اقتصاد نیکند و عالوه بر ا نیتأمرا  ازهاین نیا تواندیم نفراوا یاز منابع انرژ یبرخوردار

 دوریکر -2 خواهد شد. نیتأم زین یمرکز یایدو طرف با اتصال هند به افغانستان و آس یو تجار

از  ،یسنت یرهایبا مس سهیو اروپاست که در مقا ایآس نیحلقه تجارت ب نیترجنوب مهم -شمال 

 تر است.درصد ارزان 21تا  نهیتر و از نظر هزدرصد کوتاه 01مسافت و زمان تا  نظر

بازار  عنوانبههند  گاهیجا ران،یاز عناصر مهم در روابط هند و ا یکی -0 :يليتحل یهاگزاره

و  یمرکز یایدروازه آس عنوانبههند  یاز سو رانیاست. انتخاب ا یرانیبزرگ محصوالت ا

تجارت و  یابه هاب منطقه شدنلیتبد یبرا رانیا یبر آرزوها یمثبت یامدهایپ زیافغانستان ن

 ٨مبادله کاال و تجارت  یبرا یگریاز هر زمان د شیب هیدر زمان حاضر روس -3دارد.  تیترانز

جنوب  -شمال دوریکر ریبه مس ایجنوب و شرق آس یبا هندوستان و کشورها یدالر اردیلیم

تبادالت  یو شرق به غرب پاسخگو یشمال یدورهایاز کر کدامچیکرده است و ه دایپ ازین

 نیکشور نخواهد بود و مطمئناً تقاضا و شبکه تأم نیا ندهیآو  یقبل یاقتصاد یبا شرکا ییکاال

توسعه  یبرا هیمهم روس نهیگز رانیخواهد داشت و ا دیجد یرهایبه مس ازین هیکشور روس

 ا،یاوراس تیبه هاب ترانز رانیا لیتبد ریدر مس -2. ستا ییتجارت و انجام مبادالت کاال

 یجنوب برا -شمال دوریکر تیاز مز ،هارساختیز لیو تکم ندهایفرا لیاست با تسه یضرور

 ریاز مس تیتوسعه ترانز یبرا یاو جاده یلیر یهارساختی. زگرفت کشور بهره تیرونق ترانز

 -آهن چابهارآستارا و راه -یانزل -رشت یلیرشاملِ محور  ران،یجنوب در خاک ا -شمال دوریکر

 شود. لیتکم ترعیهر چه سر هاآن ییاست روند اجرا یکه ضرور استزاهدان 

در  یرانیبنادر ا یسازفعال، ییحجم مبادالت کاال شیسرعتِ تجارت، افزا شیافزا :يانيپا نکته

خزر و  هیحاش یکشورها نیکاهش تنش ب دور،یکر نیمرتبط با ا یارتباط با بنادر کشورها

 یکشورها تیتجارت و ترانز یکاهش وابستگ ،یبا توجه به منطق انتفاع اقتصاد یمرکز یایآس

در منطقه  یو تجار یاقتصاد ،یدیتول دیقطب جد جادیا تیدرنها وبه کانال سوئز  ایآس یجنوب

 یدولت نیمسئول یجد یریگیجنوب است که پ -شمال دوریکامل کر یاندازراه دیو فوا جیاز نتا

 )نویسنده: جواد خسروی( .طلبدیمرا  دوریکر نیا لیدر تکم
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 اخبار ▼

 معلوماتش اضافه بشه! به ؛ بذار بپرسهکيهان به علي مطریکنايه 

علی مطهری به  در خصوص نامه یروز خوددشماره « وشنودگفت»روزنامه کیهان در ستون 

ای به آقای رئیسی از ایشان خواسته گفت: یکی از مدعیان اصالحات در نامه» نوشت: جمهوررئیس

گفتم: ولی آمریکا از برجام  روها و هرچه زودتر به برجام برگردد!بدون توجه به دیدگاه تند است که

راض کرده است که گفت: ایشان در همان نامه اعت ایم که برگردیم!خارج شده است. ما خارج نشده

میدان نفتی آرش در دریای خزر که میان ایران و آذربایجان مشترک است اقدامی  خصوص درچرا 

فارس است و نه در دریای خزر! و بین های خلیجگفتم: میدان نفت و گاز آرش در آب شود؟!نمی

دوره نماینده گفت: ایشان چند  و نه ایران و آذربایجان! ایران و عربستان و کویت مشترک است

 وروزحالهم بوده است! مدعیان اصالحات از اینکه با این  سهیرئئتیهمجلس بوده و یک دوره عضو 

آموزی از گفتم: دانش کشند؟!دانند، خجالت نمیپرداز هم میو میزان معلومات، خودشان را نظریه

ون کی بود؟ گفت دانم! پرسید؛ ادیسپدرش پرسید؛ سلسله جبال آلپ کجاست؟ پدرش گفت نمی

دانم! در این هنگام مادرش گفت؛ پرسید؛ قلب در کدام سمت بدن قرار دارد؟ گفت نمی دانم!نمی

 «.حواس پدرت را پرت نکن! و پدر گفت؛ چیکارش داری؟ بذار بپرسه و به معلوماتش اضافه بشه!

 !ميتحر انيلعنت بر بان

و کاسبان  انیرفت که بان ادتانیاست. هر وقت  02٨٨سالگرد انتخابات  نیزدهمیروزها، س نای

 یرا بازخوان ییکایروزنامه آمر 02٨٨مهرماه  3٨گزارش  حتماًبودند،  یها چه کسانتحریم یواقع

که  یامیمطمئناً پ»خبر داده بود:  ییکایرمقام آم «جان هانا»به نقل از  مز،تایآنجلس لس .دیکن

جنبش سبز  یبه رهبر کیافراد نزد هاآن انیم که در -رانیا ونیسیفعاالن اپوز ییاز گردهما

 میباشد؛ تحر دتریهرچه شد دیاعمال شود و با دیبا میبود که تحر نیا دم،یشن -حضور داشتند

 سابق کشورمان جمهورسیرئ«. واکسن!صورت شود که فلج کند و نه به وارد صورت شوکبه دیبا

 هاآن. میلطمه زد رانیدالر به ا اردیلیها ماعالم کردند ده هاییکایآمر»، گفته بود 0211مهرماه 

توحش را  نیتررا گرفتند و بزرگ ییدارو و مواد غذا یجلو ،یضد انسان میبا تحر دیدر کاخ سف

 ات،یآدرس جنا د،کنن نیشکالت لعن و نفرکمبود و م یبرا خواهندیانجام دادند. مردم اگر م

 ؛کنندیرا لعنت م ییکایاساس، دولتمردان آمر نهمی بر ما ملت«. در واشنگتن است دیکاخ سف

 .کنندیها را به دشمن دادند، فراموش نمتحریم یرا که گرا ینیلعنت منافق اما ضمناً

 خبر بداجتماعي در برابر افزايش فتار ر

 نیکه ا یاز اخبار منف یدردها و عوارض ناش نیتسک یهااز راه یکیان، کارشناس نظر بر اساس

بر  است. یاجتناب از خواندن اخبار به صورت کل شود،یم افتی وفوربه یاجتماع یهاروزها در شبکه

شوندگان در درصد از پرسش 2٨کشور جهان،  01در  ترزیروبرگزاری انگلیسی خ شیمایپ اساس

. نکته خوانندیاست که اخبار نم نیا رند؛یگیم شیکه در پ یراه نینخست ،یمواجهه با اخبار منف

درصد رشد  00درصد بوده و ظرف پنج سال،  3۲، 310۲آمار در سال  نیاست که ا نیا توجهقابل

 ،گرید توجهقابل نکته !شتریب یاجتناب از خبرخوان شتر،یب یاخبار منف هداشته است. هر چ

درصد  ۴0 ش،یمایپ نیا بر اساسفهرست است.  نیدر ا کایو آمر ایتانیبر ل،یبرز ینیصدرنش

 میتوجه کن دیبا ژهیوبه. خوانندیاخبار نم هاییکایدرصد آمر 03و  هاییایتانیدرصد بر 0۴ ها،یلیبرز

 یهاشبکه یریاز درصد فراگ نظرصرف یعنی؛ بوده است ترنیی، با اختالف پا310۲رقم در سال  نیا

 .کندیکمک نم یاسیو س یو به توسعه اقتصاد ستین یاسیس تیضرورتاً فعال یخبرخوان ،یاجتماع

 !«مردمي افسرده» و «یمرز نابود»در  يدموکراسآمريکا از زبان کلينتون و بايدن؛ توصيف 

وزهای کشورش که این ر وروزحالگذشته آمریکا در وصف  هایدوره جمهوررئیس «نتونیکل لیب»

 .میخود را از دست بده یها سال دموکراسده دیشا: »گویدمی، رودمیمهد دموکراسی به شمار 

 جمهوررئیس «بایدن» .«امنبوده کایآمر کیحد نگران ساختار حکومت دموکرات نیهرگز تا به ا

پس از دو سال آشفته با  کایآمر مردم» :بیندمی گونهایننیز جامعه آمریکایی را  کایآمر کنونی

 رییشده چون مردم شاهد تغ شتریافراد به سالمت روان ب ازیافسرده هستند. ن واقعاًکرونا،  یریگهمه

کشوری با این حجم از مردم افسرده، نظام حکومتی ناکارآمد و مسائل  یراستبه«. هستند زیچهمه

ر در سالح گرم و کشت و کشتا یریکارگبهعدیده اجتماعی که یک رقم آن حجم باالی 

 ؟الگوی زندگی خوب باشد عنوانبهی بشر امروز مادن تواندیمشهرهاست، 

 اخبار کوتاه

 «کیوزوین» /آمريکايي: ايران بهتر از عربستان استجله م ◄

و در آغوش  اضیپرواز به ر یجابه کایآمر جمهورسیرئ» :نوشت

بازگشت  یکه الزم است برا یهر کار دیگرفتن بن سلمان با

 اهیس یچقدر طال دنیبا جوانجام دهد.  رانینفت ا دیتول

از عربستان استخراج کند؟ هرچقدر که باشد مسلماً  تواندیم

 دشیعا رانیروابط با ا یایاست که پس از اح یکمتر از آن رقم

 ،یو مدن یحقوق اساس نهیدر زم رانیگفت ا دیبا خواهد شد.

وجود ندارد که  یعذر و بهانه اخالق چیبهتر از عربستان است. ه

 .«میده حیترج هایرانیرا بر ا هایعربستان

خبری ایگاه پ /چند است؟ يعرب یدر کشورها نيبنز متيق ◄

ها را بر فشار نیو اوکرا هیروس جنگ»: اعالم کرد پترول گلوبال

نرخ تورم و  شیکرده و منجر به افزا دیتشد یاقتصاد جهان

در  نیبنز متیق نیانگیسوخت شد و م یبها توجهقابل شیافزا

 مراکش عرب، جهان دردالر رسانده است.  0400جهان را به مرز 

تومان( در صدر فهرست  ۴04۴23دالر ) 04۴٨ تریهر ل متیق با

 ازآنپسقرار دارد و  یعرب یهادر کشور نیبنز یبها نیترگران

 تریتومان( در هر ل ۴0421۴دالر ) 04۴۴ یاردن با اختالف جزئ

 .«قرار دارددر رتبه دوم 

-01 تیجمع آمارها طبق /رانيدر ا يتيجمع خطر زنگ ◄

رو به کاهش خواهد نهاد و  ندهیآ یهاسالدر  رانیساله ا 3۴

خواهد  ونیلیم 21نفر کاهش به  ونیلیم ۴با  یظرف دو دهه آت

بسته شدن  یبه معن ساله 3۴-31جوان  تیجمع کاهش. دیرس

خواهد  یشمس 0031تا سال  رانیا یتیپنجره )فرصت( جمع

و  یاقتصاد یرهایو متغ یتوسعه و نرخ رشد اقتصادبود که 

 یبازار کاالهاو  مسکنبازار  ،کار نیروی بازار ژهیوبه ،همه بازارها

 .را تحت تأثیر جدی قرار خواهد داد یمصرف

اتاق  سیرئ /ي کشورصادراتسبد ر د یکشاورز محصوالتهم س ◄

مختلف محصوالت  ییکاال یهاگروه نیب در» :کشور گفت یبازرگان

و  وهیمتمرکز بر م رانیصادرات ا نیشتریب ،یو کشاورز ییغذا

درصد، محصوالت  02با سهم  جاتیدرصد، سبز 0۴با سهم  لیآج

عسل و تخم  ،یدرصد، محصوالت لبن 01کنسرو شده با سهم 

را  ییدرصد محصوالت غذا ۲۴از  شیدرصد که ب ۴4٨با سهم  غمر

 .«است دهد،یاختصاص م ودبه خ

 یزایو /شدرداشته ب هاکاروانبرای عراق به  ينيزمسفر ويزای  ◄

برداشته شد و  یصورت رسمبه یروزدبه عراق از  ینیسفر زم

 ینیمرز زم قیاز طر یارتیز یهادر قالب کاروان توانندیزائران م

عالم این خبر، ابا  المیاستان ا ارتیسازمان حج و ز سفر کنند.

ها باز عبور کاروان یشلمچه و مهران فقط برا یمرزها» افزود:

 .«به مرزها نروند یاست و زائران به صورت انفراد

الجبهه » یهاگروه /هيدر سور هيمزدوران ترک يخودزن ◄

 هیوابسته به ترک یهاستیکه از ترور« احرار الشام»و  «هیالشام

 هاآن یریهستند، در استان حلب به جان هم افتادند و درگ

 داشته است. یزخم 0۴کشته و  ۲ یش ازب


