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 سخن ماه:

 

 مردم و دولتجدال کور 
  

 

 دکترامیر هوشنگ امینی

 

نرخ ارز و  ،درت خرید ریالق تثبیت ردولت برس کور میان مردم و به ظاهر  جدالیسالهاست  

پایانی هم بر آن به نظر می رسد  رویدادی که .در جریان استنرخ تورم ه بیان روشن تر ب

 ذیرایهند پایا نمی خو و ستند ینه و نبود این واقعیتپذیرای طرفین جدال  زیرا .یستمتصور ن

 .باشندناشی از آن  هایبرآیند وشرایط اقتصادی حاکم  و واقعیت های حاکم بر فضا

ران قرار در ایزندگی بر استانداردکه واقعیت نیستند هیچ یک از طرفین این جدال پذیرای این

 صادیتاق توان سرانهبا به ویژه در کالن شهرها استانداردی تصنعی است که به هیچ روی 

به هیچ روی از ویژگی های  ره داشته امشاکشور همخوانی ندارد و همانگونه که بارها ا

 گوش شنوائی نیافتم.هرچند هرگز  نیست. برخوردار مانائی

در نهایت  ریال وقدرت خرید  ،خواهان تثبیت نرخ ارز بیان دیگر جامعه  مردم و به به هر روی، 

یا نمی  ،ازسوی دیگر مشاوران آنان کشور واز یک سو، کارگزاران امور اقتصادی  نرخ تورم

داردی کاذب و تصنعی است انایران است تاندارد زندگی برقرار درساکه خواهند یا توجه ندارند 

 به بیان روشن تر سرمایه های ملی به گونه یی تصنعی برقرار تاراج منابع مالی و که با

 .از دید عام پنهان مانده استدر دوره یی  واقعیتلذا   و شده

 وعلول م کنونیوضعیت اقتصادی فضا و کیف  باید پذیرای این واقعیت بود که کم وبنابراین 

طی بیش از چهار دهه  است که سرانه اقتصادی کشور تولید کاهش مستمر توانناشی از 

لذا ، نه جز این و مانده استدور عام  منابع یا سرمایه های ملی به ظاهر از نظر اتالفبا 

نه هیچ نیروی دیگری از توان تامین  نه دولت و ی جاریاقتصاددر شرایط روشن است که 

 در این زمینه  امور اقتصادی کشوروعیدهای کارگزاران اداره  و هو وعد جامعهخواسته 

 گذشته  از چهار دهه   طول بیشدر کشوررد اقتصاد کارک   مرور حتا کوتاه  زیرا  ،نیست برخوردار
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ر ه ، به هر دلیلبه قیمت های ثابت کشورسرانه تولید اقتصادی  توانکه گویای آن است 

آثار  و این کاهش و کوچک و  کوچک تر شده است، یپش به گونه یی چشمگیراز  روز پیش

وجوه حاصل از فروش  استفاده از امکانکه تا زمانی  نیز  زندگی  روز مره جامعه در آن عینی

با وجود  وجود داشت، گاز و کانی های گران بهاء از نفت و سرمایه های ملی اعم

ایجاد و حفظ سبب  و ،ماندپنهان دور و از نظر عام تاحدودی هشدارهای مکرر، بنا به اشاره 

 .شد برقرارگی دتصنعی زن تانداردسا

باشند که به همان اندازه که روشن است که طرفین جدال باید پذیرای این واقعیت بنابراین 

ر د و کوچک شده است  کاهش یافتهبه قیمت های ثابت سرانه تولید  اقتصادی کشور  توان

 های خیابانی  منجر به اعتراضدرنهایت  و ازه نیز سفره مردم کوچک وکوچک تردنا همان حد و

  شده است.

کارگراران اداره امور  همانگونه که بارها در همین صفحه خبرنامه عنوان شده استبنایراین   

ده مورد را با مردم درمیان نها لصداقت کام وحضور درصحنه  با  اقتصادی کشور بایستی

تصنعی برقرار بایستی به استاندارد واقعی متناسب  استانداراد ،آور شوند که به هر دلیل/یاد

رقراری قیمت های مستلزم باستانداردی که  ،شودجایگزین با توان سرانه اقتصادی کشور 

. به سادگی مورد پذیرش مردم نخواهد بودبدون تردید  کهمی باشد  کاال و خدماتواقعی 

مره گذران زندگی روز از آنجا که تامین معیشت و از این رو  ،راه دیگری هم وجود ندارد هرچند

از  سراسر جهان ایران بلکه در کلیه کشورهای نه  تنها درگروه های آسیب پذیر جامعه 

در  است کهف یتکل یف دولت ها می باشد بر کارگزاران اداره اموراجمله اساسی ترین وظ

با بهره گیری از نظام مطلوب یارانه یی به نحو پیش از این مورد پیشنهاد، انجام این امر 

ت از ابرقراری اخذ مالی حذف کلیه هزینه های زائد وا ر بتعدیل الیحه بودجه کل کشو

اراضی به منظور تامین منابع یارانه های مشموالن دریافت  ی و تغییر کاربرددرآمدهای اتفاق

 نورزند. کوتاهیاز هیچ اقدامی  یارانه،

 

                   * * * * * 
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 هانج صای ایران وتاخبارکوتاه اق

 اخبار کوتاه اقتصادی اتاق ایران وانگلیس

 انگلیس اخبارکوتاه اتاق ایران و
 

 برگزاری جلسه ماهانه هیات مدیره اتاق ایران وانگلیس

 

ایران و انگلیس راس ساعت دویست و هفدهمین جلسه هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی 

، در دفتر دبیرخانه اتاق با حضور خانم ها مرضیه ابراهیمی 40/40/6046، سه شنبه 60:44

و حمزه نژاد تشکیل و برگزار گردید. آقایان  ی و آقایان دکتر امینی، ذره بینیو زهرانقو

 میرمحمدصادقی به علت بیماری و حضور در خانه و آقای دکتر شیبانی که در سفرخارج به

 .حضور نداشتندجلسه  در سر می بردند

بعد از مبادله اخبار اقتصادی روز و استماع گزارش عملکرد دبیرخانه در ماه  در این جلسه

انم نقوی درباره مذاکره با پیشنهاد دهنده آماده سازی نمایشگاه قبل و استماع گزارش خ

 مجازی برای اتاق و اعضاء آن توافق شد: 

برای برگزاری شام ساالنه اعضا با هتل اسپیناس و هما مذاکره و تعیین وقت و اخذ تصمیم  -

 شود.

ن خانم نقوی همچنان براساس نظرات ارائه شده درمورد مطالب عنوان شده توسط ایشا -

 مورد را پیگیری و نتیجه نهائی در جلسه آینده ارائه شود.

بنابه پیشنهاد آئین نامه چگونگی تشکیل و برگزاری کمیسیون های تخصصی اتاق در  -

کمیسیون عضویت بررسی و مقرر گردید در تطبیق کامل آئین نامه با آئین نامه چگونگی 

نفر و حداکثر  7ء هر کمیسیون تشکیل و برگزاری کمیسیون های اتاق ایران، حداقل اعضا

نفر از بین اعضاء داوطلب مورد تائید کمیسیون عضویت اتاق، برای عضویت در یک  60

 کمیسیون اصالح شود.

درخصوص اعزام هیات به ابوظبی برای دیدار با هیات بازرگانی نفت در پایان اکتبر سال  -

 جاری اقدام الزم بعمل آید.

 رفت.پایان پذی 67:44جلسه راس ساعت 
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 ناهار کاری اتاق و بخش بازرگانی بین المللی سفارت انگلیس در تهران برگزاری 

بخش  انگلیس و اجرای برنامه همکاری های دوجانبه اتاق مشترک بازرگانی ایران و در

دعوت  رئیس اتاق از بخش  ، بنابه  توافق وتهران بازرگانی بین المللی سفارت انگلیس در

خرداد در یک جلسه ناهار  20جوالی برابر با  60بازرگانی سفارت انگلیس در تهران دوشنبه 

و نی دامشکالت بازرگ  کاری  مسائل و

امینی و مایکل  دکتر  یانکشور با حضور آقا

بازرگانی بین المللی  برادلی رئیس بخش 

همکارانش  خانم ها  تیم  سفارت و

، غزاله قنوعی از یک سو  ن وشادی عبدالهیا

کمیسیون  مدیره اتاق و نمایندگان هیات 

قای علی حمزه آ نقوی و نفت و گاز، خانم زهرا 

نوروزی و مهندس بافی  مهندس مهدی  نژاد و

کمیسیون یاد شده  مورد  نایب رئیس  دبیر و

 سی قرارربر بحث و . گرفت

اعالم اعزام هیاتی از  در این جلسه افزون بر 

با  به ابوظبی برای دیدار ز گا فت وکمیسیون ن

در  هبرگزاری نمایشگا و هیات اعزامی از لندن 

 ابوظبی از پایان اکتبر لغایت سوم نوامبر،

روهی هم گصورت امکان   ست شد در ادرخو

جلسه به ویژه از دیگر بخش ها برای دیدار با همتایان ایران  به ابوظبی اعزام شوند. تمرکز 

متوسط در  طرح های کوچک و و کار در زمینه برنامه ها یشتر برب بخش بازرگانی سفارت

شیمیائی، دارو  حوزه های ماشین آالت، انرژی های تجدیدپذیر، کشاورزی، نفت و گاز، مواد

به شرکتهای انگلیسی در مورد  طالع رسانیاسالمت، همچنین  و برنامه های گردشگری و

شرکت های  جلسه هائی با حضور اد شددر پایان پیشنه وایران و شرکتهای ایرانی فعال 

فعال و عالقه مند در حوزه های مورد اشاره در باال در سفارت یا در اتاق بسته به تعداد 

نیز در همکاری با اتاق مقابل  زمینه مبادله هیات های بازرگانی در شود و متقاضیان برگزار

 در لندن اقدام شود.

 دقیقه  پایان یافت. 04و61آغاز شده بود ساعت  60جلسه که ساعت 
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 برگزاری جلسه های ماهانه کمیسیون های تخصصی اتاق

 

اولین جلسه کمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی، با حضور  :کمیسیون نفت،گاز و پتروشیمی-

آقایان دکتر امینی، مهندس علی اکبر خدابخشی، مهندس محمدرضا سرمدی، مهندس 

حسینی بافی و مهندس مهدی نوروزی، روز یکشنبه  غالمرضا کامیاب، مهندس سیدهادی

 ، در محل دبیرخانه اتاق تشکیل و برگزار گردید.61:44، راس ساعت 46/40/6046

در این جلسه پس از ادای خیرمقدم و تبادل اخبار روز، انتخابات هیات رئیسه کمیسیون 

آقای  انتخاب شدند: درپیانجام و اعضاء هیات رئیسه کمیسیون به اتفاق آرا به شرح 

آقای مهندس سیدهادی حسینی بافی، - کمیسیونئیس ر سرمدی مهندس محمدرضا،

 .مهندس مهدی نوروزی، دبیر کمیسیون و نایب رئیس کمیسیون

از  تهیات اعزامی ادیکگو با  ت وفگ ظبی برای دیدار وادامه درباره اعزام هیات به ابو در

 . قرار شد از هم اکنون اقدام شود لندن

 پایان پذیرفت. 61ت ساع جلسه در

نه خردادماه این کمیسیون که به علت اجلسه ماه :محیط زیست کمیسیون ،گردشگری و-

گرارنشد ،بنا به دعوت مجدد راس ربدر موعد مقرر درتهران  آن  عدم حضور اکثریت اغضائ

دکتر  و آقایان ،سودان نژادی و زهرا نقوی خردادبا حضور خانم ها04دوشنبه  61ساعت 

احمد کیانیان رئیس  ردان شیبانی ومسعید زالی، دکتر علیقزبانعلی بهزادیان،  ،امینی

ر یخانم شبنم بهرامی شبستری دب شد. گزاربر در دبیرخانه اتاق تشکیل و نکمیسیو

کیل جلسه اتاق را به قصد بیمارستان کمیسیون به علت پیش آمد غیر مترقبه پیش از تش

بحث  و این جلسه بعد از مبادله اخبار روز و لذا در جلسه حضور نداشت. در ه بود،ترک کرد

 توافق شد:گو در زمینه های گوناگون  وگفت و

در تارپخ جمعه دهم تیرماه براساس به صورت طبیعت گردد و  نخستین کردهمائی آزاد  اعضاء 

  شوند.برقرار وانجام شود ین زدی درشده برنامه یی از پیش تهیه 

در ابوظبی و درخواست اتاق از بخش بازرگانی سفارت  Adipecاه وجه به برگزاری نمایشگبا ت

انگلیس در تهران مبنی بر گسیل نمایندگانی از سایر بخش های غیرنفتی به این نمایشگاه 
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که در پایان اکتبر و تا سوم نوامبر برگزار خواهد بود چنانچه افرادی از این کمیسیون مایل 

 تی که از کمیسیون نفت و گاز عازم ابوظبی خواهند شد، همراه شوند.باشند، با هیا

      پایان یافت. 61:60جلسه در ساعت 

به به علت  ناین کمیسوماه  جلسه خرداد برنامه ریزی شهری: ساختمان وکمیسیون -

تهران  به عبارت دیگر عدم حضور اعضاء در میسیون وکنصاب نرسیدن اعضاء حاضر در حد

 نشد. برگزار

دومین جلسه کمیسیون غذا و دارو در دور جدید فعالیت روز دوشنبه  :دارو کمیسیون غذا و-

، با حضور خانم رضانیا و آقایان مهرداد عالی پور هریسی، 61:44، راس ساعت 42/40/6046

رامین طاعتی، نیما احمدخانی، محمد معماری، محمود توتونچیان، حسین اکبری نبی، 

کوند، علیرضا مناقبی، حمید جم زاد، محمدعلی موثقی، حمیدرضا قربانی سینی، احمد س

سیدجواد احمدی نژاد، علی حمزه نژاد و دکتر امیرهوشنگ امینی، در محل دبیرخانه اتاق 

 ایران و انگلیس تشکیل و برگزار گردید. 

در این جلسه به روال معمول نخست دکتر امینی ضمن ارائه بیاناتی در باره کمیسیون های 

 ءکیل وبرگزاری کمیسیون ها از اعضاآئین نامه چگونگی تشتخصصی اتاق و ضرورت رعایت 

سپس انتخابات  را معرفی کنند. برای آشنائی بیشتر اعضاء خودحاضر درجلسه خواست 

خانم رضا نیا به عنوان  ،ترتیب آقای مناقبی به عنوان رئیسهیات رئیسه انجام شد و به 

ون انخاب وبا توجه به اینک آقای نایب رئیس و آقایان رامین طاعتی به عنوان دبیر  کمیسی

 در جلسه حضور میرمعینی کاندیدای دبیریت کمیسیون درخارج از کشور به سر می بردند و

د یشود که مورد تای به پیشنهاد آقای طاعتی قرار شد دبیریت به ایشان واگذارنداشتند بنا

 پایان پذیرفت 61:44جلسه راس ساعت  .قرارگرفت

 صنعت  در دور جدید نخستین  جلسه کمیسیون بازرگانی و :صنعت بازرگانی وون یکمیس-

، در محل دبیرخانه اتاق 20/40/6046شنبه  64:44فعالیت اتاق مشترک، راس ساعت 

مشترک بازرگانی ایران و انگلیس با مشارکت خانم سودا نژادی، و آقایان مهران پارسیان 

فر، امیرحسین پژوهی علی حمزه نژاد، محمود رستم افشار، سیدرضی سیداصفهانی، 

ور هریسی، احمد کیانیان، امین مقدم و علی نقیب، به ریاست دکتر امینی مهرداد عالی پ

این جلسه دکتر امینی نخست ضمن  شد. در برگزار ت مدیره اتاق تشکیل وارئیس هی
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تقدیر از زحمات هیات رئیسه  تشکر و خوشامدگویی و ایراد پاره ای موارد و نکات ضرور و

 ناتی درباره آئین نامه چگونگی تشکیل وون در دوره قبل  طبق دستورجلسه بیایکمیس

به اینکه واد آن ایراد عنوان کردند که بنارعایت م برگزاری کمیسیون های تخصصی اتاق و

 بنابراین اعضاء ندر یک کمیسیو عضویت اعضاء طبق تاکید آئین نامه مبنی بر حضور و

جلسه به  اشت. سپس اعضای حاضر درد کمیسیون تنها در یک کمیسیون عضویت خواهند

معرفی کوتاه و مفید رئوس فعالیت های تولیدی و بازرگانی و سابقه شرکت های تحت 

دانی قدر اشاره دکتر امینی ضمن تشکر و نامه موردن مدیریت  خود پرداختند  سپس وفق آئی

مورد نظر برای تصدی هیات رئیسه مورد نظر برای دور  مجدد از زحمات هیات رئیسه، اعضاء

دید ق برای دوره جفاند که با رای اکثریت نزدیک به اتکرد میسیون پیشنهادجدید فعالیت ک

امین مقدم، نایب  -به شرح درپی انتخاب شدند:. مهندس علی نقیب، رئیس کمیسیون

 آقای امیرحسین پژوهی، دبیر کمیسیون. رئیس و

را برای کلیه اعضا  6046ادامه آقای پژوهی با ایراد بیاناتی درباره برنامه های سال در 

جلسه های کمیسیون دعوت به همکاری تنگاتنگ کرد، و از  مشارکت و حضور موثر در

رهنمودهای کلیه اعضا از جمله دکتر عالی پور برای بهتر برگزار کردن هرچه بیشتر جلسات 

شد با هماهنگی  قرار ، تصمیم گیری واه با رهنمودهای آقای مهندس نقیبکمیسیون همر

 رمایل به حضور د عضو اصلی کمیسیون دیگری می باشند وه عضائی کدبیر کمیسیون از ا

به عنوان مهمان دعوت به عمل درصورت موافقت اعضاء از ایشان این کمیسیون می باشند 

 آید.

سه شنبه سوم  60راس ساعت  در دوره مورد گزارش کمیسیون عضویت کمیسیون عضویت:-

بعد از برسی چهار  ه. در این جلسشد برگزار تشکیل و امینی و حمزه نژاد خرداد با حضور آقایان دکتر

مورد درخواست تمدید عضویت به تفصیل در باره هماهنگ سازی  1رخواست عضویت جدید و مورد د

یران با آئین نامه مربوط به اتاق ا آئین نامه چگونگی تشکیل و برگزاری کمیسیون های تخصصی اتاق

 به شرح درپی توافق شد: 

 اعضاء برای تشکیل کمیسیون کما کان  هفت  نفرحداقل تعداد -

 نفر 61تعداد اعضاء کمیسیون ها  رحداکث-

 عضویت به صورت عضو اصلی تنها در یک کمیسیون  -

 .پایان یافت 60جلسه راس ساعت 
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 صای ایران:تاخبارکوتاه اق

 

 کوم آلمانآغاز رسیدگی به شکایت بانک ملی ایران علیه شرکت تله

کوم هامبورگ جلسه رسیدگی به شکایت بانک ملی ایران علیه شرکت تلهدادگاه عالی 

یکطرفه قرارداد  2461های آمریکا در سال کوم آلمان به دلیل تحریمکند. تلهآلمان را آغاز می

ای دادگاه عالی منطقه .تلفن و اینترنت با شعبه بانک ملی هامبورگ را فسخ کرده بود

کوم آلمان فردا جمعه ت بانک ملی ایران علیه شرکت تلههامبورگ جلسه رسیدگی به شکای

خرداد( آغاز خواهد کرد. موضوع دعوا فسخ قرارداد تلفن و اینترنت شعبه بانک  27ژوئن ) 67

 .های آمریکا استملی هامبورگ به دلیل تحریم

رانی علیه ایران و نگ 2461های آمریکا در سال گوید، به دلیل تحریمکوم آلمان میشرکت تله

توانسته علیه این کنسرن به دلیل همکاری با ایران هایی که آمریکا میو ترس از تحریم

ای هامبورگ برای رسیدگی به دادگاه عالی منطقه .اعمال کند، قرارداد را فسخ کرده است

بالکینگ اتحادیه اروپا -این شکایت پیشاپیش نظر دیوان عالی اروپا را در مورد مقررات ضد
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کند که در چه شرایطی های اروپایی مشخص میجویا شده بود. این مقررات برای شرکت

 .های آمریکا ممنوع خواهد بودپیروی از تحریم

ها بر اساس تصمیمی که دیوان عالی اروپا در ماه دسامبر سال گذشته اتخاذ کرد، شرکت

پیروی کنند که با تأثیرات نامتناسب  هاتوانند این مقررات را نقض و از تحریمتنها زمانی می

 .به ویژه اقتصادی رویارو شوند

های آمریکا گوید، قطع روابط تجاری به صرف ترس و نگرانی از تحریمدیوان عالی اروپا می

ای هامبورگ باید بر اساس این نظر دیوان عالی اروپا حال دادگاه عالی منطقه .مجاز نیست

ژوئن  67ه گفته است که در جلسه رسیدگی روز جمعه یک سخنگوی دادگا .تصمیم بگیرد

توان تصور کرد که دادگاه چه سمت و به احتمال بسیار حکمی صادر نخواهد شد، اما می

 .سویی خواهد داشت

 های بانک مرکزی ایران، نرخ دالر همچنان به رغم تالش

 هزارتومان باقی ماند ۲۳باالی 

 به شکل نامحدود دالر بفروشندها اجازه دارند شش روز است که صرافی

بعد از به گزارش بی بی سی فارسی به نقل از خبرگزاری های جمهوری اسالمی ایران 

گذشت شش روز از دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای فروش بدون محدودیت ارز توسط 

 هزارتومان باقی ماند. 02ها، نرخ دالر در بازار آزاد در روز شنبه بیش از صرافی
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 00روز شنبه هفته گذشته، نرخ دالر در بازار آزاد رکورد شکست و هر دالر به قیمت باالی 

  هزار تومان رسید.

ها اجازه داد یک روز بعد، بانک مرکزی با هدف مهار قیمت دالر در دستورالعملی به صرافی

 ند.فروشخریداری کنند و به شکل نامحدود ب« نرخ توافقی»تا ارز صادرکنندگان را به قیمت 

این دستورالعمل به این امید صادر شد که به افزایش میزان عرضه دالر در بازار آزاد بینجامد 

 و این مساله موجب شود که قیمت دالر پایین بیاید.

حدود « نرخ توافقی»های عالی کانون صرافان، ازاده، رئیس شوربه گفته کامران سلطانی

 هزار تومان است. 04اکنون حدود است و همدو هزار تومان از نرخ واقعی دالر کمتر 

زاده هفته پیش نیز گفته بود که در پی صدور دستورالعمل جدید بانک مرکزی، آقای سلطانی

 اند.ها مراجعه کردهبسیاری از صادرکنندگان برای فروش ارزهایشان به صرافی

نبه هفته گذشته شبه رغم اینکه بعد از صدور دستورالعمل جدید، در روزهای دوشنبه و سه

هزارتومان رسید، از روز چهارشنبه بار دیگر وضعیت نرخ دالر  06نرخ دالر کم شد و به حدود 

شنبه، جمعه و شنبه( دالر عموما باالی در مسیر افزایش قرار گرفت.در سه روز اخیر )پنج

 هزارتومان در بازار آزاد معامله شده است. 02

  در بازار ارز مداخله « نامحدود»سران قوا در ایران به بانک مرکزی مجوز دادند به شکل

 کند

 ،قیمت دالر در ایران رکوردی دیگر شکست 

 معامالت فردایی چیست و چرا پلیس ایران معامالت فردایی ارز و طال را ممنوع کرده؟ 

 سازمان امور مالیاتی ایران معامالت ارزی را مشمول 'مالیات مستقیم' کرد 

  تومانی 0244مخالفت مجلس شورای اسالمی با فوریت الیحه مربوط به حذف ارز 

بار دیگر شدت گرفت و تا اواخر پاییز  60۳1سقوط ارزش ریال و افزایش قیمت دالر از آبان 

 هزار تومان رسید. 04هزارتومان به رکورد  64پارسال ادامه یافت. در این بازه دالر از حدود 

از آن زمان دولت بارها تالش کرده تا با اقدامات گوناگون، ازجمله ارائه ارز با نرخ بسیار پایین 

 یا مهار خرید و فروش دالر در بازار آزاد بر روی قیمت ارز اثر بگذارد.

آزاد شدت گرفته است. این  ، بار دیگر افزایش قیمت دالر در بازار6046اما از ابتدای سال 

 وضعیت از ابتدای خردادماه سرعت بیشتری هم گرفت.

https://www.bbc.com/persian/iran-61674583
https://www.bbc.com/persian/iran-61674583
https://www.bbc.com/persian/iran-61776271
https://www.bbc.com/persian/iran-features-61821907
https://www.bbc.com/persian/business-59577758
https://www.bbc.com/persian/business-59280316
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خرداد )حدود دو هفته پیش(  62سقوط قابل توجه ارزش پول ملی ایران موجب شد تا در روز 

 «نامحدود»سران قوا تصمیم بگیرند که به بانک مرکزی اجازه بدهند که در بازار ارز مداخله 

 د.کن

 

 کمیسیون سیاست خارجی:عضو      

 تی مطرح نیستپیدر مجلس خروج از ان

ی رازنقل از خبرگ هبه گزارش دویچه وله ب

سردار های جمهوری اسالمی ایران 

کوثری، نماینده تهران در مجلس شورای 

گوید بحث خروج از پیمان اسالمی می

در مجلس مطرح نیست.  تیپیان

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و 

سیاست خارجی پیشنهاد کرده بود 

تی "در اولین پیتعلیق عضویت در ان

 .فرصت" در مجلس بررسی شود

انرژی  المللیای علیه جمهوری اسالمی در شورای حکام آژانس بینپس از تصویب قطعنامه

اتمی بسیاری از مسئوالن و کارگزاران حکومتی به آن واکنش تندی نشان دادند و حتی 

 .تی( را هم مطرح کردندپیهای اتمی )انبحث خروج از پیمان منع گسترش سالح

اکنون دو عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی تالش 

گوید در مجلس بحثی در جلوه دهند و یکی از آنها می اهمیتکنند این قطعنامه را کممی

 .تی مطرح نیستپیمورد خروج از ان

خرداد )هشتم  61المللی انرژی اتمی روز اکثریت قاطع اعضای شورای حکام آژانس بین

ژوئن( به قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی طرف برجام و آمریکا رای موافق دادند. در 

های آژانس در تر به پرسشی اسالمی به پاسخگویی هر چه سریعاین قطعنامه جمهور

 .مورد ذرات اورانیوم غیرطبیعی در سه مکان اعالم نشده فراخوانده شد

 :تی؛ اصرار و انکارپیخروج از ان

زاده مشکینی، سخنگوی چند روز بعد، محمود عباس                                        

سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در واکنش به تصویب  کمیسیون امنیت ملی و
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شخصا پیشنهادم این است که باید در اولین فرصت تعلیق عضویت در »قطعنامه گفت: 

 «.گیری کنیمتی را در مجلس بررسی و در این زمینه تصمیمپیان

ت نیسردار اسماعیل کوثری، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و عضو کنونی کمیسیون ام

سایت "عصر ایران" با بیان این که "قطعا وگو با وبخرداد در گفت 21ملی مجلس روز شنبه، 

تی در مجلس پیاین قطعنامه بر مذاکرات تاثیری ندارد" منکر مطرح بودن بحث خروج از ان

 .شد

ما »بود گفت:  کوثری که پیش از ورود به مجلس یازدهم جانشین فرمانده قرارگاه ثارهللا

ایم که اگر بخواهند به راهشان ادامه دهند و برجام یک طرفه باشد ما قبول نداریم تاکید کرده

کنیم؛ مذاکره را برای دهیم. ما دیگر برای مذاکره، مذاکره نمیسازی را ادامه میو غنی

 «.دهیمرسیدن به نتیجه انجام می

 

 :"قطعنامه سختگیرانه نبود"

همزمان ابوالفضل عمویی، عضو کمیسیون امنیت ملی نیز به                                    

های نزدیک به سپاه گفته قطعنامه شورای حکام "از نظر خبرگزاری تسنیم، از رسانه

نبود" اما اصل صدور آن با توجه به "همکاری کامل  ایمحتوایی قطعنامه پیچیده و سختگیرانه

 .ژانس" به هیچ عنوان قابل قبول نبودایران با آ

کننده نبودن های اخیر بر سر عدم همکاری کافی و قانعبرخالف این ادعا تنش

مسئوالن جمهوری اسالمی در مورد پیدا شدن رد مواد رادیواکتیو در سه مکانی  توضیحات

 .ای اعالم نکرده استاست که جمهوری اسالمی آنها را به عنوان تاسیسات هسته

المللی به بازرسان آژانس اجازه داد از بر اثر فشارهای بین 2461هوری اسالمی سال جم

رفت بازدید کنند ای در آنها میهای مخفی و اعالم نشده هستهسه محلی که ظن فعالیت

 .و در هر سه محل که ظاهرا پاکسازی شده بود رد اورانیوم غیر طبیعی کشف شد

ه به گفته عمویی سختگیرانه هم نبود وزارت خارجه ای کیک روز پس از تصویب قطعنامه

ای با انتقاد شدید از "رویکرد غیرسازنده" آژانس اعالم کرد ایران جمهوری اسالمی در بیانیه

های فرا پادمانی از جمله دارد که غیرفعال سازی دوربینهای عملی متقابلی" بر می"گام

 .آنها است

رداد در یک نشست خبری از تصمیم تهران برای قطع خ 6۳رافائل گروسی، مدیر کل آژانس 

دوربین نظارتی این نهاد خبر داد و سازمان انرژی اتمی ایران با انتشار فیلمی  27فعالیت 

 .این اقدام را تائید کرد
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 بهزیستی:  

 بودجه حق پرستاری افراد دارای معلولیت شدید را نداریم

هزار فرد دارای معلولیت شدید در 60بیش از به گفته یک مقام مسئول در بهزیستی تهران 

محور قرار دارند اما اعتباری در این زمینه تامین نشده  صف دریافت حق پرستاری خانواده

 .است. این رقم، ماهانه یک میلیون تومان برای هر نفر است

ژوئن( در  61خرداد ) 21جانشین معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران روز شنبه 

وگو با ایسنا اعالم کرد که گفت

 114هزار و  60 در حال حاضر

نفر از افراد دارای معلولیت 

شدید و خیلی شدید پشت 

حق پرستاری  نوبت دریافت

هستند اما هنوز برای پرداخت 

آن، ''هیچ تامین اعتباری انجام 

 .''نشده است

الهه سعادتی اضافه کرد که 

تامین اعتبار در این زمینه، ''به 

 .ای استت قطرهصور

 

 توانخواهان با مشکالت فراوانی روبرو هستند

یک میلیون  محور، ماهانه رقمی معادلبه گفته او، افراد تحت پوشش حق پرستاری خانواده

افراد جدید دارای معلولیت شدید و خیلی  نامسعادتی شمار ثبت. کنندتومان دریافت می

شدید را ''زیاد'' توصیف کرد و گفت که به همین دلیل، تعداد افراد پشت نوبت برای دریافت 

 ''.حق پرستاری در حال افزایش است و در نتیجه، ''میزان اعتبار چندان جوابگو نیست

یابد شدید اختصاص می محور به افراد دارای معلولیت شدید و خیلیحق پرستاری خانواده

 .ای دارندکه نیاز به نگهداری بیشتر و مراقبت ویژه

 کمبود امکانات ادامه دارد

های پرشماری از کمبود امکانات و فقدان اعتبارهای الزم برای جامعه افراد تاکنون گزارش

دارای معلولیت در ایران منتشر شده است. در یکی از جدیدترین موارد، معاون امور 
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خردادماه گفت که بهزیستی، توانایی پاسخ به  22بخشی بهزیستی شهر تهران روز توان

 .همه حقوق توانخواهان را ندارد

سازی معابر شهری و اماکن فرزانه نیکرو با اشاره به جلسات پرتعداد ''کمیته مناسب

ه عمومی'' برای توانخواهان گفت که ''متاسفانه خروجی مهمی از این جلسات در بیرون دید

 ''.شودنمی

در اواخر اردیبهشت ماه گذشته نیز سرپرست امور توانبخشی پزشکی سازمان بهزیستی 

بهزیستی برای »کشور با اشاره به ''افزایش روزافزون'' شمار توانخواهان در ایران گفت: 

 «.موقع وسایل توانبخشی با کیفیت، دچار مشکل استتامین به

سال گذشته نیز یک مقام مسئول در بهزیستی شهرستان کاشمر در استان خراسان  آذرماه

درصد از معلوالن خیلی  01رضوی گفته بود که با توجه به شرایط اقتصادی دولت، ''حدود 

به گفته او، آنچه در قانون  ''.نخواهند داشت شدید، امکان استفاده از حق پرستاری را

ز توانخواهان به صراحت بیان شده ''با آنچه اکنون اجرا جمهوری اسالمی درباره حمایت ا

 ''.شود، فاصله فراوانی داردمی

 تعیین سقف افزایش اجاره خانه در جلسه قوا؛ 

 TASNIM،تصویرها تصویب شددرصدی در شهرستان ۳۲درصدی در تهران و  ۳۲افزایش      

 ساند. بر اساخانه را تایید کردهسران سه قوه مصوبه دولت برای تعیین سقف افزایش اجاره 
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شهرهای دیگر برود و در درصد باال21در تهران باید هر سال حداکثر  بهااین مصوبه، اجاره 

 644بها تا شود در بعضی قراردادها افزایش اجارهدرصد. این در حالیست که گفته می 24تا

 ده است.درصد بو

اقدامات »در این جلسه با حضور سران قوا و وزیر راه و شهرسازی همچنین قرار شد که 

طرح دو »تر اجرا شود و همزمان در این رابطه سریع« الزم برای مدیریت حوزه مسکن

 در مجلس شورای اسالمی برای تصویت مطرح شود.« فوریتی

تیجه است، ضمن اینکه نحوه نظارت بر نبها بیگذاری برای اجارهگویند سقفمنتقدان می

 این مصوبه هم مشخص نیست.

در  هاییسی فارسی گفت که چنین دستورالعملبیلیلی خامنه، خبرنگار اقتصادی، به بی

در بازار مسکن است. به گفته خانم خامنه، این « ثباتی و نابسامانیباعث بی»عمل خود 

گذاری اینکه مشکل اصلی در سیاست ضمانت اجرایی ندارد به دلیل»ها دستورالعمل

 «.اشتباه خود دولت در بازار مسکن است

 است و« تورم سبقت گرفته»بها در ایران از به گفته این خبرنگار حوزه اقتصادی، نرخ اجاره

این نکته فضا را برای بسیاری از خانوارها که مجبور هستند نرخ باالیی از درآمد خود را گاها 

 کند.ای اجاره هزینه کنند، بسیار سخت میدرصد فقط بر 74تا 

یک  بهایدهد متوسط اجارههای سامانه ثبت معامالت امالک ایران نشان میترین دادهتازه

تومان رسیده  ۳44هزار و  621متر مربع واحد مسکونی در تهران در اردیبهشت امسال به 

اجاره خانه و قیمت  درصد رشد. 14تومان بود. یعنی حدود  144هزار و  10است. پارسال 

 هایویژه در شهرهای بزرگ همواره از معضالت شهری بوده است؛ اما در سالمسکن به

اخیر آشفتگی در بازار مسکن و همزمان افزایش افسارگسیخته قیمت ارز و کاالها پس از 

رد ای وامرحله تازه متحده آمریکا علیه ایران، این معضل بهسابقه ایاالتهای بیوضع تحریم

 هایی درباره اتوبوس خوابی در تهران منتشر شده است.طوریکه گزارششده، به

 

 :هانجاخبارکوتاه اقتصای 

 

 از دست داددر پارلمان امانوئل مکرون اکثریت حزبی را 

کرد کرسی را حفط می 21۳حزب امانوئل مکرون برای حفظ اکثریت در پارلمان باید دست کم 

کرسی را  201کرسی در پارلمان قبلی تنها  044دهد که او از اما اکنون نتایج نشان می

 .حفظ خواهد کرد
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جمهوری فرانسه، او و حزب تنها دو ماه پس از انتخاب مجدد امانوئل مکرون به سمت رئیس

کرسی، اکثریت در پارلمان این کشور را از دست داد و اکنون باید  11حاکم با از دست دادن 

ه متشکل ک« نوپ»عالوه بر ترمیم کابینه، برای پیشبرد لوایح اصالحاتی خود با ائتالف نوظهور 

 زنی کنند.زاب چپ و سبز است چانهاز اح

کرسی مشخص شد  177ژوئن، در آخرین دور انتخابات پارلمانی، سرنوشت  6۳روز یکشنبه 

و آن طور که وزارت کشور فرانسه در نخستین ساعات بامداد دوشنبه اعالم کرد حزب آقای 

کرسی که در ماه آوریل و به هنگام  044کرسی دیگر اکثریت  11مکرون با از دست دادن 

 پیروزی آقای مکرون در برابر مارین لوپن داشت را از دست داده است.

اگر چه بنا بر اعالم نتائج نهایی از سوی وزارت کشور فرانسه حزب میانه رو آقای مکرون با 

زب کرسی پارلمان را در اختیار دارد اما ح 177کرسی همچنان بزرگترین سهم از  201کسب 

کرسی است بسیار فاصله دارد و حاال  21۳او دیگر از حد نصاب برای اکثریت مجلس که 

برای پیش برد طرح های خود و حتی زمامداری باید به دنبال ائتالف با دیگر احزاب اصلی 

 برود که اتفاقا همگی یکشنبه شب خوشحال بودند.
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از احزاب چپ و سبز رسید که متشکل  -پیروزی بزرگ در انتخابات یکشنبه به ائتالف نوپ 

 کرسی به دست آورد. 601توانستند 

کرسی به بزرگترین حزب راست گرای  1۳حزب راست افراطی مارین لوپن هم با کسب 

 پارلمان فرانسه بدل شد.

نتائج مایوس کننده حزب امانوئل مکرون به حدی بود که الیزابت بورن، نخست وزیر آن را در 

بی همتا خواند و از آن به عنوان یک ریسک در کنار سایر تهدیدهای طول تاریخ مدرن فرانسه 

داخلی و بین المللی برابر دولت فرانسه یاد کرد هر چند وعده داد از صبح دوشنبه به دنبال 

 تشکیل یک اثتالف کارا با سایر احزاب برود.

وار سختی اکنون با دی 11به  12پیشنهاد امانوئل مکرون برای افزایش سن بازنشستگی از 

 14به  12به نام ائتالف نوپ بر خواهد خورد که اتفاقا مدعی است سن بازنشستگی را از 

 کاهش خواهد دارد.

سبز به رهبری ژان لوک مالنشون با کسب رتبه دوم در انتخابات پارلمانی، -اکنون ائتالف چپ

 آید.تهدیدی برای آقای مکرون برای زمامداری کشور به حساب می

کاالی  644اهش سن بازنشستگی، این ائتالف وعده داده که افزایش قیمت عالوه بر ک

 ضروری را متوقف و یک میلیون شغل ایجاد کند.

همزمان با از دست دادن اکثریت در پارلمان، آقای مکرون باید احتماال برخی از وزرای کابینه 

 باشد جایگزین کند.خود را عوض کند و آنها را با وزرای جدیدی که مورد وفاق این ائتالف 

 

 چند شرکت چینی و اماراتی را به دلیل تجارت با ایران تحریم کردآمریکا 

چینی و اماراتی و همچنین  شرکت ۳هایی را علیه دو فرد حقیقی و ایاالت متحده تحریم

ای وضع کرد که به صادرات محصوالت پتروشیمی ایران های واسطهاز شرکت ای شبکه

 .کنندکمک می

خرداد(  21ژوئن ) 61داری آمریکا روز پنجشنبه فشارها بر ایران خزانه در راستای تشدید

چینی و اماراتی به دلیل تجارت با ایران در  شرکت ۳اعالم کرد که نام دو فرد حقیقی و 

 .اندهای ایاالت متحده قرار گرفتهفهرست تحریم

توان به اند، میکا تحریم شدههای نفتی ایران که امروز از سوی آمریاز جمله شرکت

شرکت نفتی از  0آوران، پتروشیمی خارک، پتروشیمی مارون و همچنین پتروشیمی فن

 .کنگ اشاره کردشرکت از هنگ 2امارات و 
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الدین بهور و جینگ فنگ گائو، هایی را علیه محمد شهید رکنخانه همچنین تحریماین وزارت

ئه مصالح، فناوری و کاالهای الزم به شرکت پتروشیمی به دلیل کمک مادی، حمایت و ارا

 .تریلیانس اعمال کرده است

از شرکت تجارت نفت و پتروشیمی "فیوچر گیت"، شرکت کشتیرانی "جی ایکس"، 

ول "کین های بازرگانی "یوچم جنرال" و "اسکای زون" امارات همینطور از شرکتشرکت

ده ها علیه ایران نام برده شتحریم نیز در فهرست جدیدفورد اینترپرایزز"  اینترنشنال" و "تیم

 .است

برایان نلسون، معاون وزیرخزانه داری آمریکا در زمینه امور مالی و تروریسم گفت که این 

ای اقدام ایاالت متحده به منظور افزایش فشارها به ایران برای بازگشت به قرارداد هسته

 .برجام برداشته شده است

ی برجام از یک سال پیش ادامه دارد و هنوز به نتیجه نرسیده است. یکی مذاکرات احیا

های مورد اختالف درخواست و پافشاری ایران برای خارج کردن سپاه ترین موضوعمهم

 .های تروریستی خارجی ایاالت متحده استپاسداران از فهرست سازمان



 

 

 

 

 

 6046ماه  خردادویژه  621ه خبرنامه شمار

 

 اخبار کوتاه اتاق های ایران وانگلیس و بریتانیا وایران اخبارکوتا ه اقتصادی ایران وجهان وگزارش ویژه سخن ماه،فهرست مطالب: 

 

 

 

19 
 

ای، کشورش برای محدود برایان نلسون گفت که در صورت عدم توافق در مذاکرات هسته

های خود و محصوالت پتروشیمی از ایران به تحریم های نفتیکردن صادرات نفت، فرآورده

 .های حقوقی ادامه خواهد دادعلیه افراد حقیقی و شرکت

خود  هایهایی که ایران برای پنهان کردن فعالیتنلسون گفت که آمریکا " به افشای شبکه

 ."جویند، ادامه خواهد دادها سود میاز آنها در جهت فرار از تحریم

خرداد(  21ژوئن ) 61داری آمریکا روز پنجشنبه فشارها بر ایران خزانه در راستای تشدید

چینی و اماراتی به دلیل تجارت با ایران در  شرکت ۳اعالم کرد که نام دو فرد حقیقی و 

 .اندهای ایاالت متحده قرار گرفتهفهرست تحریم

توان به اند، میهای نفتی ایران که امروز از سوی آمریکا تحریم شدهشرکتاز جمله 

شرکت نفتی از  0آوران، پتروشیمی خارک، پتروشیمی مارون و همچنین پتروشیمی فن

 .کنگ اشاره کردشرکت از هنگ 2امارات و 

فنگ گائو،  الدین بهور و جینگهایی را علیه محمد شهید رکنخانه همچنین تحریماین وزارت

به دلیل کمک مادی، حمایت و ارائه مصالح، فناوری و کاالهای الزم به شرکت پتروشیمی 

 .تریلیانس اعمال کرده است

از شرکت تجارت نفت و پتروشیمی "فیوچر گیت"، شرکت کشتیرانی "جی ایکس"، 

ل و"کین های بازرگانی "یوچم جنرال" و "اسکای زون" امارات همینطور از شرکتشرکت

ده ها علیه ایران نام برده شتحریم فورد اینترپرایزز" نیز در فهرست جدید اینترنشنال" و "تیم

 .است

برایان نلسون، معاون وزیرخزانه داری آمریکا در زمینه امور مالی و تروریسم گفت که این 

ای اقدام ایاالت متحده به منظور افزایش فشارها به ایران برای بازگشت به قرارداد هسته

 .برجام برداشته شده است

مذاکرات احیای برجام از یک سال پیش ادامه دارد و هنوز به نتیجه نرسیده است. یکی 

های مورد اختالف درخواست و پافشاری ایران برای خارج کردن سپاه ترین موضوعمهم

 .های تروریستی خارجی ایاالت متحده استپاسداران از فهرست سازمان

ای، کشورش برای محدود فت که در صورت عدم توافق در مذاکرات هستهبرایان نلسون گ

های خود و محصوالت پتروشیمی از ایران به تحریم های نفتیکردن صادرات نفت، فرآورده

 .های حقوقی ادامه خواهد دادعلیه افراد حقیقی و شرکت

خود  هایفعالیت هایی که ایران برای پنهان کردننلسون گفت که آمریکا " به افشای شبکه

 ."جویند، ادامه خواهد دادها سود میها از آندر جهت فرار از تحریم
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 جهان خودرو؛

 شودفراری هم الکتریکی می

 اولین مدل هیبرید کارخانه که یک موتور الکتریکی داشت - SF90فراری 

 الکتریکیهای الکتریکی، ساخت ریکشای این برنامه گسترده فراری برای ساخت ماشین

های جدید خودروساز اسپرت اسپانیایی و بازسازی ششصد هزار دالری توسط آئودی، مدل

 واگن بیتل.فولکس

 :رنسانس در فراری

فراری، خودروساز ایتالیایی برنامه خود برای تولید خودروهای الکتریکی                            

تقریبا نیمی از محصوالت کارخانه کامال الکتریکی  2404تا سال  را اعالم کرد. در این برنامه،

 خواهد بود.

بندتو وینیا، مدیر فراری در نشستی خبری گفت که فراری برای رعایت استانداردهای آلودگی 

ها الکتریکی ندارد، اما همزمان قوای محرکه ای جز ساخت ماشینمحیط زیست چاره

 هتری بسازد.های بالکتریکی فرصتی برای شرکت است تا ماشین

از موتور الکتریکی در محصوالتش  SF90فراری برای اولین بار دو سال پیش در مدل هیبرید 

اما  های فراری موتور هیبرید دارند،استفاده کرد. در حال حاضر حدود بیست درصد از ماشین

گوید در برنامه این شرکت هنوز یک ماشین کامال الکتریکی نساخته است. فراری می

 24درصد هیبرید باشد و تنها 04درصد از تولید کامال الکتریکی و  04خواهد ، میجدیدش

 درصد با موتور بنزینی ساخته خواهد شد.
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 فراری هنوز ماشین کامال الکتریکی در محصوالتش ندارد

گوید برای به بازار خواهد آمد. فراری می 2421اولین مدل کامال الکتریکی فراری در سال 

گذاری خواهد کرد. میلیون دالر سرمایه 144های الکتریکی چهار میلیارد و ساخت ماشین

آقای وینیا که از پاییز گذشته به مدیریت فراری منصوب شده، گفت که از تجربه تیم فرمول 

 شود.های الکتریکی کمک گرفته مییک فراری برای ساخت ماشین

آئودی، خودروساز لوکس آلمانی با همکاری یک سازمان غیرانتفاعی هندی یک ریکشای 

الکتریکی ساخته است. این ریکشا از 

کند که در پایان هایی استفاده میباتری

توان از آن در عمر خود هستند و نمی

 خودروهای الکتریکی استفاده کرد.

سازمان غیرانتفاعی که با آئودی در این 

( نام Nunamکند نونام )مکاری میپروژه ه

دارد و هدفش فراهم کردن دسترسی 

 های پاک است.آسان مردم به انرژی

های آئودی سه نونام با استفاده از باتری

های هند آزمایش کند. این دستگاه ریکشا ساخته که قرار است سال آینده آنها را در جاده

کنند. خواهد شد که به زنان کارآفرین کمک میهایی غیرانتفاعی داده ریکشاها به سازمان

 گیرند.برای این ریکشاها هم شارژرهایی ساخته شده که از خورشید انرژی می
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 گزارش ویژه:

  اشاره:

با توجه به تصمیم تحریریه خبرنامه از این پس درصورت دریافت گزارش هائی از       

 اولویت اتاق ازماهانه خبرنامه  در دریافتی برای درجکمیسیون ها به صورت مستند، گزارش 

به  ، به عنوان آغاز انجام این تصمیم خواهد بود. از این رو گزارش ویژه این شماره برخوردار 

 کمیسیون گردشگری و محیطکیانیان رئیس کمیسیون  آقای احمدگزارش تهیه شده توسط 

 زیست اختصاص یافت.

 ،به ویراستاری گزارش های دریافتی بودن تحریریه است که با وجود مخیر الزم به ذکر

 .ر خبر نامه نخواهد بودظن محتوای گزارش ضرورتا  

 

 چرا گردشگری در حال تحول است؟                                   

ناشی از  پس از گذار از بیماری کرنا و پایین آمدن آمار مبتالیان و کاهش مرگ و میر     

نوید بهبودی و روند رو به رشد اقتصاد در بیشتر کشورهای جهان بخصوص ، شیوع "کرونا"

کشورهای توسعه یافته و همینطور در حال توسعه به گوش می رسد در این بین طبق نظر 

ر گردشگری، تقاضاهای انباشته شده برای سفر، نشان از بهبود وضعیت وکارشناسان ام

 کشورهای هدف دارد.  بیشتر  گردشگری در

عملکرد زیر ساخت آماده دارند کشورهایی که هم در گردشگری داخلی و هم خارجی     

بوده اند. یک موتور جستجوگر اینترنتی به نام  تر بهتری داشته و در جذب توریسم موفق

ماه یک بررسی آماری رتبه بندی ده  62در فاصله زمانی  2422( در سال holiduهولیدو )

 فهرستدر این  .دهد  ق سفر به آن هستند را نشان میکشور برتر که مردم بیشتر مشتا

مقصد  64در فهرست پس از آن در رتبه دوم قرار دارد. یونان پر طرفدارترین و ترکیه کشور 

رتبه در  به ترتیب ،ایسلندو ایتالیا ، مکزیک، مالت، قبرس، ایلند، تاسپانیا، مالدیوپرطرفدار 

 مونهنبه طور  .بوده است این گزینشعوامل متفاوتی دلیل این البته . قرارداشتندهای بعدی 

بوده است. البته این ده کشور مالک کارترکیه کاهش ارزش لیر در مقابل دالر و یورو  درمورد

با ایجاد زیر ساخت های گردشگری و داشتن تاسیسات و تسهیالت پذیرائی گردشگری و 
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واره مورد توجه گردشگران جهان بوده و طبیعت زیبا، داشتن میراث فرهنگی وتاریخی، هم

 .خواهند بود

کشور و نتایج حاصل از آن بیان  11داده های یک پژوهش دانشگاهی در ایران، مربوط به     

 می یونسکو به شدت سبب جذب گردشگران بین المللی دهش می کند که وجود آثار ثبت

شود و در این میان آثار طبیعی تاثیر بیشتری بر جریان های گردشگری در جهان دارند. البته 

در این پژوهش به متغیرهای بیشتری اشاره شده، از جمله زبان و مرز مشترک، فاصله 

جغرافیایی، نرخ برابری ارز، تولید ناخالص داخلی سرانه کشور مبدا، میزان مبادالت تجاری، 

م کشور مقصد، آزادی های اجتماعی و امنیتی، هزینه های حمل و نقل، توسعه میزان تور

یافتگی، امکانات محل های اقامتی از جمله هتل ها و حتی مراکز بوم گردی،  هزینه و 

 . اب و رسوم و تنوع فرهنگی و ...کیفیت غذا، آد

ه این معنا که پژوهشگران درباره ایران به نتایج به نسبت مشابهی دست یافته اند ب    

تقاضای گردشگری ایران با درآمد سرانه گردشگری و نرخ ارز رابطه مستقیم دارد و به ویژه 

 آنکه نا آرامی های سیاسی و اجتماعی موجب کاهش گردشگری در ایران شده است.

با وجود غنای جاذبه های تاریخی و فرهنگی ایران که یکی از جنبه های اصلی مورد     

اثر ثبت شده در  21و وجود  ،ن بین المللی برای سفر به ایران می باشدتوجه گردشگرا

فهرست میراث جهانی یونسکو، اهمیت این جاذبه ها در جذب گردشگران هر چند پیش از 

 این تا حدودی تهیه شده است مورد تجزیه و تحلیل کامل، قرار نگرفته است. 

ید و تکرار نظرها و طرح های حال به نظر می رسد وظیفه ما در بخش خصوصی تاک    

کشور برای بهبود  کاربردی و اجرایی کارشناسی شده برای مدیران مربوط خرد و کالن

گردشگری داخلی و خارجی می باشد. استفاده از متخصصین و کارشناسان گردشگری و 

توجیه کارگزاران اداره امور گردشگری کشور با ارائه سخن ها، گزارش ها، آمار و برگزاری 

 جلسه ها و تالش بالقوه داشته باشیم .

پایان سخن با وجود انبوه کاستی ها، نبود زیرساخت های مورد نیاز، نبود آمار و ارقام     

مربوط، بیگانه بودن برخی کارگزاران امور گردشگری و وجود کاستی های فراوان و مسائل 

گری کشور ، که همواره و مشکالت باید اذعان داشت که با توجه به پتانسیل باالی گردش

از هدف های گردشگری در جهان بوده و هست و می توان در ایجاد انگیزه و تسهیل روادید 

گردشگران و تبلیغ از طریق سفارتخانه ها و رایزنی ها، شرکت در نمایشگاهای تخصصی، 



 

 

 

 

 

 6046ماه  خردادویژه  621ه خبرنامه شمار

 

 اخبار کوتاه اتاق های ایران وانگلیس و بریتانیا وایران اخبارکوتا ه اقتصادی ایران وجهان وگزارش ویژه سخن ماه،فهرست مطالب: 

 

 

 

24 
 

وز که ر بهره گیری از فضای مجازی ، راه را برای حضور گردشگران هموار نماییم . به امید آن

مبادالت گردشگری با بریتانیا از موفقیت  وردر زمره ده کشور اول گردشگری جهان قرار گیریم

 .و پایداری برخوردار شویم

 احمد کیانیان   

 از :  برگرفته

تحقیق و پژوهش انجام گرفته در دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران با عنوان ارزیابی عوامل  (6

 المللی با استفاده از مدل جاذبه.موثر بر جذب گردشگران بین 

 پایگاه خبری اقتصادی معاصر بخش گردشگری. (2

     

 

 

 

 

 

 

 


