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حولِ سِ کشَر غربی بِ سَریِ ،حوبیت آشکبر از ترٍریسن ّست
عزٚیظ خثزی رٚس٘أ ٝارن -رئیظ جٕٟٛر تا ٔحى ْٛورزنٖ مرّٕرٝ
تجاٚسوارا٘ ٝآٔزیىا ،اٍّ٘یظ  ٚفزا٘غ ٝعّی ٝنِٚت ٔ ٚزنْ عٛری ،ٝتاویر
وزن :تی تزنی ٔغِٚٛیت تثعات ایٗ مزوت تجاٚسوارا٘٘ ٚ ٝانرعت ،ترا
ع ٝوؾٛر غزتی  ٚوؾٛرٞای عزتی مأی ایٗ تجاٚس اعت.
تٌ ٝشارػ ایغٙا ،مجت االعالْ  ٚإِغّٕیٗ مغٗ رٚما٘ری نر ترٕراط
تّفٙی تا تؾار اع رئیظ جٕٟٛر عٛری ٝتا تیاٖ ایٙى ٝایٗ ترجراٚس ٘رمر
آؽىار ٔٛاسیٗ تیٗ إِّّی اس جّٕٙٔ ٝؾٛر ُّٔ ٔتح اعتٌ ،رفرت :ایرٗ
تجاٚس آؽىار ،تٟٙا تجاٚس ت ٝخان عٛری٘ ٝثٛن ٜتّى ٝت ٝثثات  ٚاعترمرزار
وُ ٔٙطم ٝتجاٚس ؽ  ٜاعت.
رئیظ جٕٟٛر ،مزوت تجاٚسوارا٘ ٝع ٝوؾٛر عّی ٝنِٚت ّٔ ٚت عٛریرٝ
را ال أی عّٕی تزای تمٛیت تزٚریغٓ نر ٔٙطم ٝنا٘غت  ٚتاوریر ورزن:
٘انی ٌ ٜزفتٗ مك ماوٕیت ّٔی یه وؾٛر تٔ ٝعٙای تالػ تزای ایرجران
تی ثثاتی ٘ ٚاآرأی نر ٔٙطم ٝاعت.
ٚی تا تاوی تز ایٙى ٝجٕٟٛری اعالٔی ایزاٖ نر وٙرار نِٚرت ٔ ٚرّرت
عٛری ٝاعت ،اظٟار ناؽت :نر ؽزایطی و ٝتزٚریغرت ٞرا ٞرز رٚس نر
عٛریٔ ٝتحُٕ ؽىغت ج ی ٔی ؽ ، ٘ٛایٗ مزوت تجراٚسورارا٘ر ٝعرٝ
وؾٛر لطعا تٔ ٝعٙای مٕایت اس ایٗ ٌزٜٞٚای ؽىغت خٛرنٔ ٜی تاؽ .
رٚما٘ی ضزٚرت امتزاْ ت ٝتٕأیت ارضی عٛری ٝرا ٔٛرن تاوی لزار نان
 ٚتا تیاٖ ایٙىٔ ٝزسٞای جغزافیایی عٛری ٝتٞ ٝیچ عٛٙاٖ ٘ثای تغییز ورٙر ،

افشٚنٕٞ :ا٘طٛرو ٝتارٞا تاوی وزن ٜایٓ مضٛر ٞز ٘یزٚی خارجی تر ٖٚ
اجاس ٜنِٚت عٛری ٝنر ایٗ وؾٛر ،تز خالف لٛا٘یٗ تیٗ إِّّی ٘ ٚرٛعری
تجاٚس ت ٝخان عٛری ٝاعت.رئیظ جٕٟٛر اظٟار ناؽرتٞ :ریرچ نِٚرت
خارجی ٕ٘ی تٛا٘ نرتار ٜآی ٜ ٙعٛری ٝتقٕیٓ تٍیزن  ٚتٟٙا تقٕیٓ ٌریرز
افّی ٔزنْ عٛریٞ ٝغت ٚ ٙجٕٟٛری اعالٔی ایزاٖ نر ورٙرار نِٚرت ٚ
ٔزنْ عٛری ٝخٛأ ٞا٘ .
رٚما٘ی افشٚن :ایزاٖ نر ٔ ٕٝٞجأع تیٗ إِّّی فعاِیت خٛن را ترٛیرض ٜترا
ٕٞزاٞی رٚعی ٚ ٝتزوی ٝتزای تحمك فّح  ٚثثات نر ٔٙطمر ٚ ٝعرٛریر،ٝ
انأ ٝخٛا ٞنان.
تؾار اع تاوی وزن و ٝایٗ مزوت تجاٚسوارا٘ ٝنؽٕٙاٖ اثزی نر ارانٜ
ّٔت  ٚنِٚت عٛری ٝنر ت ا ْٚرأ ٜمأٚت ،تزجای ٍ٘ذاؽت ٝاعرت  ٚترٝ
ٔمأٚت  ٚایغتانٌی خٛن نر تزاتز تجاٚسواراٖ  ٚترزٚریغرت ٞرا انأرٝ
خٛا ٙٞنان.رئیظ جٕٟٛر عٛری ٝتا ل رنا٘ی اس مٕایت ٞا  ٚپؾرتریرثرا٘ری
ّٔت  ٚنِٚت ایزاٖ اس ّٔت  ٚنِٚرت عرٛریرٌ ٝرفرت :ایرٗ مرزورت
تجاٚسوارا٘ٞ ٝیچ نعتاٚرنی تزای ٔتجاٚساٖ ٘ اؽت ٝاعت.
ٚی تجاٚس ع ٝوؾٛر غزتی ت ٝخان عٛری ٝرا فالر نعرتراٚرن ٘ر رأری
نا٘غت  ٚافشٚن :تجاٚسٌزاٖ پظ اس آ٘ى٘ ٝتٛا٘غت ٙاس راٟٞای عیاعی ترٝ
ا ٞاف خٛن نعت پی ا و ، ٙٙت ٝایٗ مزوت تجاٚسوارا٘ ٝو ٝخالف ٕٝٞ
لٛا٘یٗ تیٗ إِّّی اعت ،نعت سن٘ .

ضرٍرت تسریع تخصيص اعتببر دٍلتی برای تکويل پرٍشُ قطبر شْری تبریس
عزٚیظ خثزی رٚس٘أ ٝارن -ؽٟزنار تثزیش ٌفت :خر ن ٚپرزٚصٜ
لطار ؽٟزی تثزیش ٘یاسٔ ٙاختقاؿ ع ٟٓفایٙا٘ظ نِٚت اعرت  ٚترا
تحمك تخقیـ اعتثار ٔی تٛاٖ تا پایاٖ عراَ  4۲11ایرٗ پرزٚص ٜرا
تىٕیُ ٛٔ ٚرن تٟز ٜتزناری لزار نان.
تٌ ٝشارػ ؽٟزیار ٟٙٔ ،ط ایزج ؽٟیٗ تاٞز نر جزیاٖ تاسنی خٛن اس
خ ن ٚلطار ؽٟزی تثزیش تا اؽار ٜضزٚرت تٛعع ٝسیزعراخرت ٞرای
٘اٌٚاٖ مُٕ ٘ ٚمُ عٕٔٛی تثزیش ٌفت :تأیٗ  ٚتخقیـ اعتثرار ترٝ
ٔٛلع ع ٟٓؽٟزناری  ٚنِٚت نر اجرزای ایرٗ پرزٚص ٜعرشْ جر ی
ٔغٛالٖ اعتا٘ی  ٚوؾٛری را ٔی طّث .
ؽٟیٗ تاٞز اظٟار ناؽت :طثك فحثت ٞای اِٚی ٝتا ریراعرت ٔرحرترزْ
جٕٟٛر ،لق ناریٓ ٔزامُ فزٚػ اٚراق تٟانار  ٚفایٙا٘ظ نِٚتری را
ٞز چ ٝعزیعتز ت ٝاتٕاْ تزعا٘یٕٛی ٕٞچٙیٗ تا اعالْ ایٙى ٝتا ورٙر۲ ٖٛ

ٞشار ٔ ۲11 ٚتز اس خ نٔ ٚتز ٚاس ٔحُ نپ ٛتا ایغتٍا ٜع ْٛت ٝمفاری
رعی  ٜاعت ،افشٚن :تا تزخیـ نعتٍاTBM ٜن ْٚایٗ پزٚص ٜتا یه
ٔا ٜنیٍز ،عّٕیات مفاری فاس ن٘ ْٚیش آغاس خٛا ٞؽ .
ؽٟیٗ تاٞز ٕٞچٙیٗ ضٕٗ تاسنی اس وارخا٘ ٝتِٛی لطعات تتٙی تر٘ٛرُ
لطار ؽٟزی تثزیش ٔتذوز ؽ  :تا اعتفان ٜاس عٍٕٙت اِیافی ترا مرذف
تیؼ اس  61نرف اس آرٔاتٛر پٛؽؼ ت ،ُ٘ٛعال ٜٚتز ٔشایای ٔرترعر ن
فٙی ،عٛناٚری م ٚن  4.نرف ی ٘یش مافُ ؽر  ٜاعرت.ؽرٟرزنار
تثزیش اضاف ٝوزن :فزای ٙاعتفان ٜاس عٍٕٙت اِیافی (تتٗ اِیرافری لراترُ
اعتفان ٜنر عاخت لطعات ت )ُ٘ٛنر پزٚص ٜخ  ۴لطار ؽٟزی تثزیش تٝ
ٕٞت جٛا٘اٖ تٔٛی ت ٝعٛٙاٖ اِٚیٗ پزٚصٔ ٜتزٚیی وؾرٛر  ٚنٔٚریرٗ
پزٚصٔ ٜتزٚیی آعیا آغاس  ٚتیؼ اس  411لطع ٝعٍٕٙت اِیافی نر ت٘ٛرُ
٘قة ؽ  ٜاعت.پزٚص ٜخ ن ،ٚطٛا٘ی تزیٗ خ اس خرطرٛر ریرّری

سبهبًِ ببرشی تب پبیبى ّفتِ فعبل است

عزٚیظ خثزی رٚس٘أ ٝارن-تزاعاط آخزیٗ تقاٚیز ٘ ٚرمرؾرٞ ٝرای
ٛٞاؽٙاعی ،عأا٘ ٝتارؽی ٔغتمز تز رٚی وؾٛر ت ٝتٙراٚب ترا رٚسٞرای
پایا٘ی ٞفت ٝنر وؾٛر فعاَ خٛا ٞتٛن.تٌ ٝشارػ تاؽٍا ٜخرثرز٘رٍراراٖ
جٛاٖ،تزاعاط آخزیٗ تقاٚیز ٘ ٚمؾٞٝای ٛٞاؽٙاعی  ،عأا٘ر ٝترارؽری
ٔغتمز تز رٚی وؾٛر ت ٝتٙاٚب تا رٚسٞای پایا٘ی ٞفت ٝنر وؾٛر فرعراَ
خٛا ٞتٛن.تٙاتز ایٗ ٌشارػ ،ایٗ عأا٘ ٝنر رٚس ؽٙث ٝنر غاِة ٔرٙراطرك
وؾٛر تجش تٛؽٟز  ٚجٛٙب خٛسعتاٖ نر تزخی عاعات عثة رٌثار تاراٖ ٌاٞی رع  ٚتزق ٚ ٚسػ تران
ؽ ی ٔٛلت  ٚنر ٘مار ٔغتع تارػ تٍزي خٛا ٞؽ .ؽ ت تارػ نر ایٗ رٚس نر ٘یٕ ٝؽٕاِی خزاعاٖ
رضٛی ،ارتفاعات اِثزس نر ٔاس٘ راٌّٖ ،غتاٖ  ٚعٕٙاٖ اعت  ٚنر جٛٙب عیغتاٖٚتّٛچغتاٖ ترّرزػ ترٝ
فٛرت پزاو ٜ ٙخٛا ٞتٛن نر رٚس یىؾٙث ٝتجش جٛٙب خٛسعتاٖ ،تٛؽٟرز ،چرٟرارٔرحراَ ترخرتریراری،
وٟىّٛی ٚ ٝتٛیز امٕ ٙٔ ،اطك ٔزوشی  ٚجٛٙتی فارط ،نر عایز ٘مار ؽزای ٔؾات ٝرٚس ؽٙث ٝاعت.ؽ ت
تارػ نر ایٗ رٚس نر تزخی ٘مار خزاعاٖ رضٛیٌ ،یالٖٔ ،اس٘ راٖ ،ارتفاعات اِثزس نر تٟزاٖ ،عرٕرٙراٖ،
س٘جاٖ  ٚغزب آذرتایجاٖ غزتی اعت تارػ نر وزٔاٖ ٘یش ت ٝفٛرت پزاو ٜ ٙخٛا ٞتٛن.رٚس نٚؽٙث٘ ٝیرش
تجش تخؼ ٞای ؽٕاِی آذرتایجاٖ ؽزلی  ٚغزتی ،تٛؽٟز ،جٛٙب فارط ،جٛٙب وزٔاٖ ،جٛٙب عیغتاٖ ٚ
تّٛچغتاٖ ،نر عایز ٔٙاطك ؽزای ٔا٘ ۴ ٙرٚس ٌذؽت ٝاعت.

ٔقٛب نر٘ٚؾٟزی تثزیش تا  ۴۴2۲ویّٔٛتز طٚ َٛتا تیغت ایغتٍا۴ ٚ ٜ
نپٚ ٛپاروی ًٙتٕٞ ٝزا ٜاتٙی ٚ ٝعاسٞ ٜای فٙی  ٚترجرٟریرشات ٔرترزٚ
عیغتٕی غزتی تزیٗ ٘مط ٝتثزیش اس ٔٙطم ٝلزأّه تا عرثرٛر اس ٔرزورش
ؽٟز  ٚوا٘ٞ ٖٛای ٔ ٟٓعفز نر ٖٚؽٟزی ت ٝؽزلی تزیٗ لغٕت ؽٟرز
نر ٔی اٖ تغیج ٔتقُ خٛا ٞوزن.
ٌفتٙی اعت نر ایٗ تاسنی نوتز ٔحٕ اعٕاعیُ ععی ی ٕ٘ایٔ ٜ ٙزنْ
تثزیش اع ٚ ٛآذرؽٟز نر ٔجّظ ؽٛرای اعالٔی ،نوتز وزیرٓ فرانق
سان ،ٜفزج ٔحٕ لّیشان ،ٜععی ٘یى ٛخقّت ؽٟزنار تثزیش را ٕٞزاٞی
وزن٘ .
ؽٟزنار تثزیش ٕٞچٙیٗ نر انأ ٝتارنی ٞای خٛن اس ٔزورش ٞرٕرایرؼ
ٞای تیٗ إِّّی تثزیش تاسنی وزن  ٚتٕٞ ٝرزأ ٜرعراٌ ٖٚرزنؽرٍرزی
عاسٔاٖ ٔیزاث فزٍٙٞی ،فٙایع نعتی ٌ ٚزنؽٍزی وؾٛر نر جزیراٖ
ٔزامُ تىٕیُ  ٚآٔان ٜعاسی ٔیشتا٘ی ٔزاعٓ افتتامی ٝرٚیر ان ترشري
ٌزنؽٍزی تثزیش  ۴142لزار ٌزفت.

زهبى اتوبم پرداخت سَد سْبم عذالت ًسدیک است

عزٚیظ خثزی رٚس٘أ ٝارن -ناٚن خا٘ی ٌرفرت:ترا
خاتٕ ٝیافتٗ عّٕیات ٚاریش عٛن تٕاْ ٔؾِٕٛیٗ عٟراْ
ع اِت سٔراٖ چرٙر ا٘ری ترالری ٘رٕرا٘ر  ٜاعرت.ترٝ
ٌشارػ تاؽٍا ٜخثزٍ٘اراٖ جٛاٖ ناٚن خا٘ی اظرٟرار
ناؽت :پزناخت عٛن ٔؾٕٛالٖ عٟاْ ع اِرت ور ٝاس
چٔ ٙا ٜلثُ آغاس ؽ  ٜاعت وٕاواٖ تا ٘ ٓ  ٚتز٘أرٝ
ٔؾخـ نر ماَ ا٘جاْ اعتٚ.ی انأ ٝنان :آخرزیرٗ
ٌز ٜٚاس ٔؾٕٛالٖ و ٝؽأُ تاس٘ؾغتٍاٖ وؾرٛری ٚ
ِؾىزی  ٚتأیٗ اجتٕاعی  ٚؽاغّیٗ نعرترٍراٞ ٜرای
اجزایی تٛن ٜا٘ ٘یش ت ٝت ریج نر ماَ نریافرت عرٛن
خٛن ٞغتٔ. ٙعا ٖٚعاسٔاٖ خقٛفی عاسی ٌفت :اس
ٔجٕٛع تا٘ه ٞای ٌ .2ا٘ ٝای و ٝعٕرّریرات ٚاریرش
عٛن ٔؾِٕٛیٗ عٟاْ ع اِت اس جٌّٕ ٝرز ٜٚآخرز اس
ٔؾِٕٛیٗ را ع ٜ ٟنار تٛن٘  ،تا وٙر ٖٛتریرؼ اس ۴2

تا٘ه تا ٔؾٕٛالٖ تغٛی ٝمغاب ورزن ٜا٘ر  ٚورار
ٚاریش عٛن ت ٝمغاب تالی تا٘ه ٞا جرٟرت تغرٛیرٝ
ٔا٘  ٜعٛن عٟاْ ع اِت تٛع آٟ٘ا تا ٔؾرٕرٛالٖ نر
چ ٙرٚس واری آی ٜ ٙخاتٕ ٝخٛا ٞیافتٚ.ی افشٚن:
ت ٝایٗ تزتیةٔ ٕٝٞ ،ؾٕٛالٖ ت ٝفٛرت یه ٘رٛترت
وأُ عٛن ٔطاِثات عٟاْ ع اِت خٛن را و٘ ٝاؽی اس
عّٕىزن عاِی ٔاِی  4.42ؽزوتٟای عزٔرایر ٝپرذیرز
اعت را نریافت وزن ٜا٘ .خا٘ی یانآٚر ؽ اؽخافی
و ٝنر  ۴تا عٔ ٝاٌ ٜذؽت ٝؽٕار ٜؽثا تا٘ىی ٔزتٛر تٝ
خٛن را ت ٝعأا٘ ٝعٟاْ ع اِت اعالْ وزن ٚ ٜترایریر
نریافت وزن ٜا٘ ٘یش ٔی تٛا٘ ٙاس ارنیثٟؾت ٔرا ٜترٝ
فٛرت یىجا عٛن عٟاْ خٛن را نریافت و ٚ ٙٙایرٗ
ٌز ٜٚاس ٔؾٕٛالٖ تای ٔٙت ز تراؽرٙر ور ٝنر ایرٗ
خقٛؿ اطالع رعا٘ی ٔٙاعة  ٓٞاس طزیرك عرایرت

ایراى چْبرهيي کشَر ثرٍتوٌذ
جْبى از ًظر رخبیر سَخت فسيلی
شٌبختِ شذ

عزٚیظ خثزی رٚس٘أ ٝارن -تا٘ه جٟا٘ی وُ ذخایرز
عٛخت فغیّی ایزاٖ را  ۴.۲تزیّی ٖٛنالر تزآٚرن  ٚاعالْ
وزن ایزاٖ چٟارٔیٗ وؾٛر ثزٚتٕ ٙاس ایٗ ٘ ز نر جٟراٖ
اعت .تٌ ٝشارػ خثزٍ٘ار التقانی خثزٌشاری تغٙریرٓ،
تا٘ه جٟا٘ی نر ج ی تزیٗ ٌشارػ خٛن اس ٚضرعریرت
ثزٚت وؾٛرٞای جٟاٖ اعالْ وزن ایرزاٖ چرٟرارٔریرٗ
وؾٛر ثزٚتٕ ٙجٟاٖ اس ٘ ز ذخایرز عرٛخرت فغریرّری
ٔحغٛب ٔی ؽٛن.
تز اعاط تزآٚرنٞای ایٗ ٟ٘ان تیٗ إِّّری ورُ ذخرایرز
اثثات ؽ  ٜعٛخت فغیّی ایزاٖ تاِغ تز  ۴.۲تزیّی ٖٛنالر
اعت و ٝتیؾتز اس  ٕٝٞوؾٛرٞای جٟاٖ تجش عرزتغرتراٖ،
رٚعی ٚ ٝچیٗ اعت٘ .فت ٌ ٚاس ٕٟٔتزیٗ تخؼ ذخرایرز
عٛخت فغیّی ایزاٖ را تؾىیُ ٔی ن. ٙٞ
تز ایٗ اعاط عزتغتاٖ تا ذخایز عرٛخرت فغریرّری 6.7
تزیّی ٖٛنالری ثزٚتٕ ٙتزیٗ وؾٛر جٟاٖ اس ایرٗ ٘ر رز
ٔحغٛب ٔی ؽٛن .رٚعی ٝتا  ۲.4تزیّی ٖٛنالر نر رترثرٝ
ن ٚ ْٚچیٗ تا  ۲.4تزیّی ٖٛنالر رن رتث ٝع ْٛاس ایٗ ٘ر رز
لزار ٌزفت ٝا٘ .
وؾٛرٞای عزاق تا  ۴..2تزیّی ٖٛنالر ،آٔزیىا ترا ۴..6
تزیّی ٖٛنالر ،أارات تا  ۴..7تزیّی ٖٛنالر ،ورٛیرت ترا
 ۴..2تزیّی ٖٛنالر ،لطز تا  4.۲تزیّی ٖٛنالر٘ ٚ ،یجزی ٝترا
 4..تزیّی ٖٛنالر ٘یش رتثٞ ٝای پٙجٓ تا نٞرٓ را اس ایرٗ
٘ ز ت ٝخٛن اختقاؿ نان ٜا٘ .
عٟاْ ع اِت  ٚعایز ٔٙاتع رعٕی وؾٛر اعالٖ خٛاٞ
ؽ ٚ.ی ٕٞچٙیٗ ال أات ثثت ٘اْ ،ثثت ؽثا تا٘ىی ٚ
عّٕیات ٔاِی ٚفٔ َٛا٘  ٜت ٞی  ٚنریافت عرٛنٞرا
تٛع ٔزنْ ٘ یز ٚاریش عٛن ت ٝمغاب تراِرغ ترز .2
ٔیّی٘ ٖٛفز اس ٔؾِٕٛیٗ را اس لاتُ تٛج ٝتزیٗ خ ٔات
نِٚت اِىتز٘ٚیه تزؽٕزن و٘ ٝؾاٍ٘ز پیؼ تیٙی نلیك
 ٚتز٘أ ٝریشی ؽایغت ٝعاسٔاٖ خقٛفری عراسی نر
اجزای ایٗ طزح ّٔٔ ٚ ٟٓی اس طزیك عأا٘ ٝتعرأرّری
عٟاْ ع اِت ٔ ٚزوش پؾتیثا٘ی  ٚپاعخٍٛیی ترّرفرٙری
ٔؾٕٛالٖ  ٚنر راعتای تىزیٓ ممٛق ؽٟز ٘ٚی ٔزنْ
تٛن ٜاعت .خا٘ی نر پایاٖ افشٚن :چٙا٘چرٔ ٝؾرٕرٛالٖ
ٛٙٞس ٔٛفك ت ٝثثت ٚ ٚارن وزنٖ ؽٕار ٜؽثا ترا٘رىری
خٛن نر عأا٘ ٝعٟاْ ع اِت ٘ؾ  ٜا٘  ،اس  ٓٞاورٙرٖٛ
ٔی تٛا٘ ٙتا ثثت ؽٕار ٜؽثا تا٘ىی خٛن نر عأرا٘ر، ٝ
پظ اس راعتی آسٔایی  ٚتایی ؽٕار ٜؽثا تا٘ىی تٛع
تا٘ىٟای عأُ اس عٛن عٟاْ ع اِت تٟز ٙٔ ٜؽ. ٘ٛ

