رصد رخداد تحریم 1
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92/ 4/24
معــاون وزیر شهرســازی:
تحریــم بنــدر رجایــی مخالــف
مقــررات بیــن المللــی
دریانــوردی اســت

92/ 4/23

وزیــر صنعــت و
معــدن  :بــار تحریــم
را بــه مــردم انتقــال
ند ا د یــم

92/ 4/22

92/ 4/21

92/ 4/20

92/ 4/19

مدیرعامــل شــرکت
کشــتیرانی ج.ا.ا از
پیگیــری دو پرونــده تحریــم
هــای غیــر قانونــی
کشــتیرانی خبــر داد

رییــس ســتاد اقامــه
نمــاز کشــور  :تحریــم
امریــکا بــرای انتقــام
اســت

صالحــــــی وزیـــــــــر
امــور خارجــه ایــران بــه
امریکایــی هــا توصیــه کــرد
بــه جــای تحریــم بــا ملــت
ایــران تعامــل کننــد

تحریــم هــای جدیــد
ایــاالت متحــده علیــه
ملــت ایــران امــروز
اجرایــی مــی شــود

برآورد:
در حــال حاضــر رونــد کلــی
تحریــم هــای نظــام ســلطه
علیــه ملــت ایــران در وضعیــت
کنونــی ثابــت اســت و نــه
رشــدی را مشاهده می کنیم
و نــه کاهشــی را ،پیــش بینی
مــی شــود ایــاالت متحــده
رونــد سیاســی و تغییــر دولت
را بــه خوبــی رصد مــی کند تا
پــس از تغییــر رییــس جمهــور
و کابینــه تصمیمــات تحریمی
جدیــدی را اتخــاذ کنــد.

بــا هــدف مقابلــه
بــا تحریــم مذاکــره
خودروســازان بــزرگ بــا
چینــی هــا آغــاز شــد

رییــس کل بانــک

مرکـــزی ایـــران از

تخصیــص ارز الزم بــرای
دارو خبــر داد

ایــاالت متحـــــــده
جریمــه شــرکت هــای
غیــر امریکایــی طــرف
مبادلــه بــا ایــران را
تشــدید کــرد

نظــــــام
جمهوری
اســـالمی
ایـــــــران
سازمان های
بین المــــللی

اوپــک اعــام کــرد
تولیــد نفــت ایــران بــدون
تغییــر برابــر بــا 2.669
میلیــون بشــکه در روز باقی
مانــده اســت

رویتــرز :تغییــر در
تحریــم هــای ایــران
بــرای خریــد غــذا

یـــک مقــــــام
آمریکایــی گفــت :بــه
محــض آنکــه ایــران بــه
مســوولیت هــا و وظایــف
خــود عمــل کنــد ،تمــام
تحریــم هــا برداشــته
مــی شــود

92/ 4/18

لیبرمــن ســناتور
امریکایــی روی کار
آمــدن حســن روحانــی را
خطرنــاک تــر از قبــل
بــرآورد کــرد

آمریکا

رییــس بنیــاد امنیــت
ملــی و بیــن المللــی روســیه
 :لغــو تحریــم هــا بــه حــل
موضــوع هســته ای ایــران
کمــک مــی کنــد

چین و روسیه

اتحادی اروپا

محمدرضــا باهنــر :در
ســال  92بــا تحریــم هــای
جــدی تــر و منطقــی تــر
مقابلــه مــی کنیــم

جریان مقاوم
داخــــــــــلی

هاشمی رفسنجانی:
تحریــم دارویــی بســیار
ظالمانــه اســت

جریـــــــان

سازشکار
داخـــــــلی

راهنما:
افزایش شدت تحریم

یــک حقــوق دان غربــی
 :تحریــم هــای کنونــی
علیــه ایــران بــا مالحظــات
انســانی و حقــوق بشــری
همخوانــی نــدارد

کشـــورهای
مخالف تحریم

ســفیر هنــد
برخــاف تحریــم هــا
بــا مقامــات ارشــد وزارت
تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعــی دیــدار کرد

حقــوق دانــان بیــن
المللــی در الهــه :
تحریــم هــا علیــه ایران
غیــر مشــروع اســت

کاهش شدت تحریم
نتانیاهــو خواســتار
تشــدید تحریــم هــای
یبــن المللــی علیــه
ایــران شــد

رییــس کمیســیون مالــی
ســنای فرانســه از ایــاالت
متحــده خواســت خودروســازی
فرانســه را از تحریــم ایــران
معــاف کنــد

مجلــه آمریکایــی
کامنتــری  :آلمــان
ضعیــف تریــن حلقــه
تحریــم کننــدگان ایــران
در اروپاســت

تعــدادی از تعاونــی
هــای کویــت کاالهــای
ایرانــی را تحریــم کردند

فـــــــروش پــژو-
ســیتروئن فرانســه
بــه علــت تحریــم ایــران
حــدود  10درصــد
ســقوط کــرد

کشـــورهای
موافق تحریم

