
 ش

 

 2932مرا آابن 22راه  مشخربانمه 

 وگزاهش ویژ  یران و جهراناخبراه کوات ه اقتصرادی ا، اخبراه کوات  ااتق هرای  ایران و انگلیس و بریترانیرا و ایران  سخن مرا ، فهرست مطرالب:

 

1 
 

 سخن ماه:

باره:در  

راهکار پیشنهادی آقای مهندس محسن خلیلی در زمینه یارانه ها   

 62یادداشت زیبای مهندس محسن خلیلی را که در روزنامه دنیای اقتصاد روز یک شنبه     
آبان ماه چاپ و نشر شده بود خواندم . نامه یی که با لطف وصفای ویژه وفرهنگ و تعارفات 

 ده بود کهخ از این بابت مع الواسطه جای تشکر دارد .همیشگی ایشان آغاز ش

 بگذریم!

اما اکنون بی آنکه برآن باشم که نظر ایشان را نقد کنم الزم می دانم یادآور شوم که به خالف 
نظر همه کسانی که بهینه سازی یارانه ها را به ویژ مشخص کردن گروه مشمول برخوردار از 

ا غیرممکن می دانند ، پیش از ادای هرسخنی در این باره مزایای یارانه ها مشکل ویا آن ر
یادآور شوم که  نخست باید دید سخن بر سر چیست ؟ منظور از یارانه چیست، وبه چه 

 کسانی تعلق می گیرد وشیوه پرداخت آن در کشور ما باید چگونه باشد؟

« رهروان رفتند. ره چنان رو که» از قدیم و ندیم گفته اند وهمه شنیده ایم که می گویند:
پرداخت یارانه مقوله یی نیست که اختراع ما باشد . در همه کشورهایی که قانون براداره امور 
آنان حاکم است ، دولت ها در چارچوب توزیع مجدد درآمد مکلف به کمک ودستگیری از گروه 

خص های آسیب پذیر می باشند.این گروه ها در کلیه جامعه های انسانی تعریف شده و مش
می باشند ودر کشور ما نیز  آمار آنها نزدیک به صد درصد در اختیار است . روشن است که که 
کلیه کسانی که مالیات می پردازند وعبارتند از بخش عمده حقوق بگیرانی که دریافتی آنان 
مشمول مالیات است ، تجار وکسبه و صاحبان حرفه که مالیات می پردازند خارج از شمول 

پذیرقرار می گیرند.درحالی که گروه آسیب پذیر مشمول دریافت یارانه درکلیه  گروه آسیب
مانند » جامعه های انسانی عبارتند ازفقط وفقط معلولین، ازکارافتادگان، افراد تحت پوشش 

،سال خوردگان فاقد درآمد که بایستی با «افراد تحت پوشش کمیته امام و سازمان بهزیستی
امین اجتماعی حقانیت خودرا ثابت کنند، بازنشستگانی که مراجعه به شعب سازمان ت

دریافتی ماهانه آنان در یا زیر رقم خط فقر است،یا حقوق بگیرانی که دریافتی آنان  نیز در 
 همین حد است و...

واما نکته یی که  بیش از همه در خور اهمیت است اینکه پرداخت نقدی یا کاالیی به هر 
را هردو تورم زا وناسالمند. درست آن است که با بهره گیری از شکل باید متوقف شود ، زی

مکانیزم های روشن هزینه زندگی گروه آسیب پذیر را کاهش داد. که بارها یادآورآ؛ن بوده ایم 
 وسهل ترین وکارآ ترین شیوه است .

درپایان یادآومی شوکه مشکل اساسی اشخاصی که انجام این امررا مشکل می دانند 
ن تصور است که باید به همه یا برای نمونه به پنج یا شش دهک  درآمدی یارانه ناشی ازای

پرداخت کرد. درحالی که مشمولین دریافت یارانه درهمه کشورها، ازجمله کشورخودمان فقط 
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گروهای آسیب پذیرند، آنهم نه ازمحل مابه التفاوت فروش سوخت و انرژی، یا سایر انواع 
خت یارانه مکانیزم ویژه خودرا دارد وبایستی از محل بخشی از سرمایه های ملی، زیراپردا

درآمدهای مالیافی پرداخت شود که در اصل و دراقتصاد به توزیع مجدد درآمدها معروف است 
ولذا پرداخت هایی که تاکنون به لحاظ کمبود مالیات ازمحل مابه التفاوت فروش سوخت وانرژی 

به عنوان بدهی دولت به خزانه تعهد شود،و از اختراع   انجام پذیرفته بایستی باز پرداخت آن
 مجددچرخ خودداری  و راه رهروان مربوط را در پیش گرفت .

دکتر در اقتصاد سیاسی –نگ امینی دکتر امیر هوش  

 

 اخبار کوتاه اتاق ها

 اخبار کوتاه اتاق ایران وانگلیس:

 

 برگزاری جلسه ماهانه هیات رئیسه اتاق ایران و انگلیس

جلسه ماهانه آبان ماه هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران وانگلیس طبق روال   
با حضورآقایان مهندس  62س ساعت را   -ماه آبان چهارم- لین یک شنبهبعد ازظهر اوول معم

علی نقی خاموشی رئیس، عالء الدین میرمحمد صادقی نایب رئیس ، مهندس علی حمزه 
 دبیرهوشنگ امینی نایب رئیس و زهرا نقوی دبیر جلسه و آقای دکترامیرم خاننژاد خزانه دار،

در با اطالع قبلی تشکیل وبرگزار گردید. خانم ابراهیمی و آقای جعفر ذره بینی  کل اتاق
 .حضور نیافته بودندجلسه 

وستد ایران و انگیس  مبادله اخبار اقتصادی در زمینه داد ادای خیرمقدم ودراین جلسه پس از
که برطبق آمار  6936واردات مستقیم ایران در سال ه ویژه تکیه بر افزایش در خور توجه ب

منتشره از سوی گمرک ایران بالغ بر نزدیک به پانصد میلیون دالر اعالم شده است آقای 
بهینه سازی یارانه ها و نامه ای که در این زمینه به مهندس خاموشی به تفصیل درباره 

گردیده و همچنین درباره سیاست های پولی مالی کشور به ویژه نرخ  ریاست جمهوری ارسال
ارز و کاهش ارزش ریال بیاناتی ایراد و سپس گزارش عملکرد اتاق در آبان ماه توسط دکتر 

و مقرر گردید  شدبیاناتی ایرادامینی ارائه و سپس با توجه به افزایش هزینه ها و بودجه اتاق 
خود را درخصوص چگونگی افزایش درآمد اتاق در جلسات آینده اعضا هیات مدیره اتاق نظرات 

ضمناً دکتر امینی درخواست آقای ذره بینی را مبنی بر برگزاری  هیات مدیره اعالم نمایند.
اعضا مقرر گردید جلسه ماهانه اتاق در آذر ماه در کمیسیون تجارت اصفهان مطرح و با موافقت 

جلسه راس ساعت  ورد اشاره در اصفهان برگزار شود.جلسه آینده هیات مدیره بنابه دعوت م
 پایان پذیرفت. 61
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ری جلسه کمیسیون های تخصصی اتاق ایران و انگلیسابرگز  

جلسه ماهانه کمیسیون بازرگانی، صنعت، گردشگری و فن آوریهای نوین: -6 

اس ر آبان ماه 61سه شنبه با یک هفته تاخیر کمیسیون در آبان ماه بعلت تعطیالت رسمی 
ها مینو شهابی و زهرا نقوی و آقایان محمدرضا عاقلی، امیرحسین  با حضور خانم 69ساعت 
در این  به ریاست آقای جعفر ذره بینی تشکیل و برگزار گردید.علی حمزه نژاد و پژوهی، 

ا به دلیل سفرهای داخل و خارج در جلسه حضور نیافتند. در این جلسه جلسه سایر اعض
اتاق ایران و  ءآخرین سفر اعضانتایج تصادی کشور مبادله، سپس درباره اخبار اق طبق روال

انجام پذیرفته بود به ریاست مهندس خاموشی و هیات پانزده نفره همراه انگلیس به لندن که 
در مهمانی ساالنه اتاق در مجلس اعیان مذاکره و نتایج مثبت هیات شرکت درباره  و همچنین

اره بودجه ساالنه کل کشور سپس درب بحث و گفتگو قرار گرفت.مورد  در بازگشایی سفارتآن 
 پایان پذیرفت. 61و ... بیاناتی ایراد شد. جلسه راست ساعت 

این کمیسیون جلسه ماهانه : کمیسیون تسهیل سرمایه گذاری و مشارکت ها-6

باوجود دعوت از کلیه اعضاء وقبولی بیشترین تعداد آنان مبنی بد شرکت در جلسه ،به 
علت ه ببا  ودر آخرین لحظه با عذر خواهی تثنای چند نفر کال یا بدون اطالع ویا برخی اس

در جلسه برقرارحضور نیافتند وب بدین ترتیب جلسه سفر رفتن به و  چند روزه تعطیالت رسمی
 رسمیت نیافت و لذابرگزار نگردید.

زهرا نقوی و جلسه ماهانه کمیسیون در آبان ماه با شرکت خانم کمیسیون عضویت: -9

آقای علی حمزه نژاد به ریاست دکتر امیرهوشنگ امینی، نایب رئیس و دبیرکل اتاق بعد از 
 1با عضویت  تشکیل و از میان درخواست های عضویت جدید آبان ماه 61 شنبه ظهر روز

آقایان مسعود حق وردی ،علی تاجران وسید مجمد درخشانی به درپی:متقاضی به شرح 
و شرکتن  محمد شریفی نیا به مدیربت ورنیکا ویژن آریاقی وشرکت های عنوان اشخاص حقی

و مقرر مراتب به نامبرگان ابالغ موافقت  ماهان صنعت آریا به مدیریت منصور علوی مقدم
 خواست تمدید عضویت نیز موافقت شد.شانزده موردر، ضمناً با درشود.

 اخبار اتاق انگلیس و ایران:

 انگلیس و ایراناتاق  دیدار ماهانه اعضاء

طبق اتاق ء در آبان ماه سال جاری اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران در جلسه دیدار ماهانه اعضا
و ارائه به اعضاء و مهمانان حاضر در جلسه  خیرمقدم بعد از ادایروال معمول لرد المونت 

که مهندس  مهمانی شام ساالنه اتاق در مجلس عوام به ویژه در باره عملکرد اتاق،  گزارش
بازتاب آن در روابط همچنین و نفره درآن حضور یافته بود  61،همراه بایک هیات خاموشی 

عمل آمده ه بدر زمینه بازگشایی سفارت انگلیس در ایران  ی کهنتایج اقدامات بریتانیا وایران و
اظهار  و تغییر ادبیات گفتاری دولت ایران انتخاب دکتر روحانی به ریاست جمهوریمجدداً از 
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به تفصیل درباره اوضاع اقتصادی سپس سخنران مدعو، دکتر هاشم پسران کرد. خرسندی
 .یافت رسش و پاسخ پایانانجام پ عد ازبجلسه  کرد. سخنرانیتورم حاکم درباره به ویژه ایران 

 

 اخبار کوتاه اقتصادی ایران

شودبن کاال جایگزین یارانه نقدی می  

 

ینگی و سقوط بیشتر ارزش پول ملی" از مزایای پرداخت "جلوگیری از افزایش حجم نقد

 .ها عنوان شده استغیرنقدی یارانه

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران از تصمیم دولت برای حذف یارانه نقدی و 

 جایگزین کردن آن با بن کاال خبر داده است.

گزاری خانه ملت با اشاره به وگو با خبرغالمعلی جعفرزاده، نماینده رشت در مجلس در گفت

ها حتما باید به صورت نقدی پرداخت شود، گفته است: این که در قانون تصریح نشده که یارانه

 "تصمیم دولت در سال آینده پرداخت یارانه به صورت غیرنقدی است."

ده ها را اجرای 'نادرست' یک قانون خوب خوانآقای جعفرزاده مرحله اول قانون هدفمندی یارانه

 که نتیجه آن "بسیار نامناسب" بوده است.

او "جلوگیری از افزایش حجم نقدینگی و سقوط بیشتر ارزش پول ملی" را از مزایای پرداخت 

 ها عنوان کرده است.غیرنقدی یارانه

آبان( محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهور ایران هم با انتقاد از "اقتصاد  6۲روز یکشنبه )

ای مغلوط امکانی را فراهم کرد ها با شیوهه بود: "اجرای قانون هدفمندی یارانهای" گفتصدقه
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کند پذیر ارائه شود در حالی که این موضوع مشکلی را حل نمیتا یارانه نقدی به اقشار آسیب

 و باید روند آن اصالح شود."

رای ادامه نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ایران گفت که دولت بچندی پیش علی طیب

های نقدی هم برای قشر فقیر و پرداخت یارانه نقدی به شکل فعلی پول ندارد و قطع یارانه

 متوسط ممکن نیست.

 بن کاال یا کوپن؟

ها از دوش دولت مطرح شده، هایی که برای کم کردن بار پرداخت یارانهیکی از راه حل

 شناسایی اقشار پردرآمد و قطع یارانه آنهاست.

توان ثروتمندان را شناسایی و یارانه نیا گفته است که با اطالعات موجود نمیطیباما آقای 

 آنها را قطع کرد.

گوید یارانه غیر نقدی هم در صورت اجرایی شدن غالمعلی جعفرزاده، نماینده مجلس ایران می

 مشمول همه افراد نخواهد شد.

ای مصرفی در قالب بن کاال در به گفته آقای جعفرزاده در صورت حذف یارانه نقدی، "کااله

 اختیار مردم قرار خواهد گرفت."

شد متفاوت است، بن کاال با کوپن، که در گذشته ارائه می است این نماینده مجلس گفته

شود چون "در کوپن توزیع کاال برای حذف دالالن بود در حالی که با این روش، کاال توزیع نمی

 د خانوارها را در پی دارد در دستور کار دولت است."ای که افزایش توان خریبلکه یارانه

به آن هم ،افراد در وزیر خط فقر یعنی جز به گروه آسیب پذیر  ،هدرست پرداخت یارانبه باور  اام

به خالف تصور که اعم از نقدی وکاالیی پرداخت های جبرانی  ونهکاهش هزینه زندگی  صورت

 .جبران ناپذیرخواهد بود  ،تورم زا،فقرآفرین وفساد آور هم می باشد

 

اما به باور درست برای پرداخت یارانه، نیازی به شناسایی ثروتمندان نیست زیرا یارانه ویژه 

گروه آسیب پذیر یعنی افراد در وزیر خط فقر است،آن هم به صورت  کاهش هزینه زندگی و نه 

ر تورم زا بودن فساد آور پرداخت های جبرانی اعم از نقدی وکاالیی که نوع کاالیی آن افزون ب

 هم می باشد .
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را « منطقی کردن اندازه دولت» ای بخشنامه در معاون رئیس جمهور
 صادر کرد. های اجرايیبه دستگاه

 

 
 

مديريت و سرمايه انسانی رئیس جمهور در معاونت توسعه  ٬آزاد محمود عسگریآقای 
ريزی غیردولتی با برنامه ای بر تقسیم کار میان دولت، بخش خصوصی و نهادهایبخشنامه

 و متکی بر مشارکت عموم مردم تاکید کرده است.دقیق 
 

شده  سازی تاکیدقانون اساسی مبنی بر خصوصی ۴۴اصل  اجرایمه بر لزوم اين بخشنادر 
نژاد نیز سرلوحه شعارهای دولت قرار گرفت، اما است؛ موضوعی که در دوران محمود احمدی

ها سازی در هشت سال گذشته واقعی نبوده و واگذاریگويد که خصوصیدولت جديد می
 انجام شده است. دولتی تا از دولت به نهادهای نیمه عمد

 
،اما کرد اقتصادی دولت منتشر کرد هايی از عملکار خود، گزارشهای آخر در ماه دولت سابق

سازی، خبرگزاری دولتی ايرنا در اين آمار را رد کرده است. درباره خصوصی بیشتر کنونیدولت 
 6۲که  نژادهای خود درباره عملکرد هشت ساله دولت احمدیسی و چهارمین بخش ا گزارش

برابر دوران  ۲۵سازی در زمان احمدی نژاد خصوصی»تیرماه منتشر شد، گزارش داده بود که 
 «.اصالحات بود

 
طبق آمار موجود حجم »  :گويد منتشر شده است، میدولت سابق اين گزارش که در دوران

«. بوده استدرصد کل خصوصی سازی  31های نهم و دهم بیش از سازی در دولتخصوصی
عنوان کرده هزار میلیارد تومان  669ها در اين مدت را نزديک به گزارش حجم واگذاری اين

 است.
 

 زا با انتقاددر همین زمینه آبان ماه سال جاری  در معاون رئیس جمهور ٬نوبخت دکتر
 سازی درراستایعزم خصوصی دولت اراده و»:های دولتی به بخش شبه دولتیذاریواگ

 «.سازی را قبول نداردا خصولتیرا دارد ام ۴۴ل های کلی اصسیاستاجرای
 

دولتی  هایکه بودجه شرکتاری گزارش دادارديبهشت ماه سال جدر«خبرآنالين»پايگاه خبری 
دهد، اين در حالی است که درصد بودجه کشور را تشکیل می 1۵بیش از  36در اليحه سال 
 ه حذف شده است.شرکت در حال واگذاری از اين اليح 61۲ای اطالعات بودجه

 

http://gdb.rferl.org/8E86FAA4-E6A7-40A7-81CF-96D91A184F5C_mw1024_n_s.jpg
http://gdb.rferl.org/8E86FAA4-E6A7-40A7-81CF-96D91A184F5C_mw1024_n_s.jpg
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همان زمان دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس در تحلیل اليحه بودجه 
نسبت به قانون  6936های دولتی در اليحه سال اعالم کرده بود که بودجه شرکت  36سال 
 درصد افزايش يافته است. 93حدود  6936سال 

 
م واحدهای سازمانی در تمامی سطوح، تفويض اکنون در بخشنامه جديد دولت روحانی بر ادغا

های سازمانی در تمامی سطوح، عدم تمرکز اداری و جابه اختیارات، حذف واحدها و پست
 ها تاکید شده است.جايی واحدهای سازمانی در داخل يک معاونت يا بین معاونت

 
های دولتی شرکت ز محل واگذاریدرآمد ااهزار میلیارد تومان  6۲ در اليحه بودجه سال آينده

درصد رشد  ۲.3های دولتی در اين اليحه با ده است، با اين حال بودجه شرکتشبینی پیش
 هزار میلیارد تومان رسیده است.  ۲11به 

 

 مهلت یک هفته

   برای 

 به نهادهای اجرایی خواران اقتصادیمعرفی ویژه 

های اجرایی خواسته در سایت دولت ، از دستگاهه منتشر در بخشنامه  اسحاق جهانگیری
های غیرقانونی در زمینه تهیه ارز، مواد و تجهیزات، پرداخت گزارش کامل اقداماست 

 .ژه در شرایط تحریم به دفتر او بفرستندها را به ویغیرقانونی پول و اجرانکردن تعهد قرارداد

مشخصات کامل اشخاص متخلف در  است در این بخشنامه از نهادهای دولتی خواسته شده
 .ها را گزارش کنندهای دولتی و غیردولتی و میزان تخلف آنسازمان

که  از آقای جهانگیری خواسته بودجمهوری ایران هفتم دی ماه امسال، حسن روحانی، رییس
اند، ها سوءاستفاده کردهظرف یک ماه گزارشی درباره کسانی که از شرایط ناشی از تحریم

 .ارائه کند

ها ناشی از تحریم های جمهوری اسالمی درباره فساد مالیهای اخیر بعضی از مقامدر ماه
 .اندانتقاد کرده

 'میلیون یورویی ۲۲۵خواریواکنش به رانت'

ای از محمدرضا زمان در نامهعالوه بر دستور به نهادهای دولتی، اسحاق جهانگیری هم
هللا سیف، رییس بانک مرکزی هم خواسته فضا زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و ولینعمت

 .خواری فراهم نکنندقتصادی و رانترا برای فعالیت ناسالم ا

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/10/131005_l51_jahangiri_vice_president_profile.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/12/131228_iran_rouahni_sanction_jahangiri.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/12/131228_iran_rouahni_sanction_jahangiri.shtml
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نامه آقای جهانگیری در واکنش به اعتراض احمد توکلی، نماینده مجلس به وزیر صنعت و 
 .رییس بانک مرکزی نوشته شده است

میلیون یورویی" یک تاجر واردکننده خوراک  ۲۲۵خواری تر درباره رانت یا "ویژهآقای توکلی پیش
 .ها انتقاد کرده بودنک مرکزی نامه نوشته و از آندام به وزیر صنعت و رییس با

این نماینده مجلس تهران، بانک مرکزی و وزارت صنعت را متهم کرده که با در نظر گرفتن 
، از جمله خرید و پرداخت با تاخیر ارز، زمینه را برای "امتیازهای ویژه به گفته او "غیرقانونی

 .دام فراهم کرده است "سود بادآورده"این تاجر وارد کننده خوراک

ای جمهوری ایران نامهدر واکنش به اظهارات آقای توکلی، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس
های این دو نهاد برای تسهیل واردات به وزیر صنعت و رییس بانک مرکزی نوشته و اقدام

 .کاالهای ضروری را تایید کرده است

رییس بانک مرکزی، وارد کننده ابتدا کاال وارد  آقای جهانگیری گفته "با تدبیر وزیر صنعت و
 ".دهدکند و به فروشنده تحویل میکند و پس از چند ماه ارز خود را دریافت میمی

جمهوری ایران تاکید کرده که این تسهیالت باید در اختیار تمام اما در عین حال معاون اول رییس
 .کاالی اساسی وارد کنند واردکنندگانی باشد که حاضر هستند با چنین شرایطی

 

جمهور خواهان شناسایی موارد 'سوءاستفادهرئیس   

از   

شرایط تحریم' شد   

 است  از اسحاق جهانگیری معاون اول خود خواستهبه گزارش بی بی سی دکتر روحانی 
که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات  را "اقدامات الزم برای شناسایی و مجازات کسانی

آقای  .قرار دهد "اند در اولویت کارخواری و درآمدهای غیرموجه فراهم کردهویژه خاص، زمینه
روحانی همچنین دستور داده است معاون اول او درباره کسانی که از شرایط ناشی از تحریم 

 .ها سوءاستفاده کرده اند، ظرف یک ماه گزارش ارائه دهد

سد اقتصادی، الزمه پیش رفت و عدالت رئیس جمهور در نامه خود نوشته است:"مبارزه با مفا
است و دولت تدبیر و امید، برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، تأمین 

 ".امنیت برای فعالیت های سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده است
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دند که در ماه های اخیر برخی شخصیت های سیاسی ایران از وجود فساد مالی خبر دا
 .ناشی از تحریم هایی است که علیه برنامه اتمی ایران وضع شده است

در سال های اخیر افرادی با استفاده از شرایط تحریم ، دست به کسب ثروت زده اند و به 
 .ها هستندهمین دلیل خواهان باقی ماندن تحریم

قتصادی، تأمین امنیت برای دولت تدبیر و امید، برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق ا
 . فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده است

قرارداد کمک به ساخت خط لوله گاز به پاکستانتعلیق   

 
د امضای این قرار داد در آن زمان بین آصف علی زرداری، رئیس جمهوری وقت پاکستان و محمو

ضا رسیداحمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، به ام  

ایران، پرداخت وام به پاکستان را در چارچوب توافق ساخت خط لوله انتقال گاز ایران به 
 .پاکستان "معلق" کرد.

میلیون دالر وام  ۲۵۵تا  6۲۵رفت که ایران برای ساخت این خط لوله بنابر آن قرارداد، انتظار می
 .به پاکستان بپردازد

ایران به دلیل  استالملل، گفته نفت در امور بیندر همین رابطه علی ماجدی، معاون وزیر 
تواند بودجه احداث خط لوله در یک کشور دیگر را تامین کندها نمیتحریم . 

 بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران هم در این رابطه افزوده تا زمانی که هند و چین نخواهند
ه توجیه اقتصادی ندارد. به گفتبخشی از این پروژه باشند، احداث این خط لوله برای ایران 

ه های ایرانی آقای زنگنه حدود یکماه پیش نیز در جمع خبرنگاران تاکید کرده بود کرسانه
 .امیدی" به این توافق ندارد"



 ش
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هایی وجود داشت.  در همان زمان هم در هر دو کشور بر سر مشکالت این قرارداد نگرانی
ن توافق با روی کار آمدن دولت جدید در پاکستان ای بسیاری در پاکستان بر این عقیده بودند که

نامه با مشکالتی روبرو خواهد شد و در عین حال میزان کمک مالی ایران اگر حتی علیرغم 
های بزرگ نفت و گاز و نبود چین و هند عملی  تحریمها اجرایی شود، بدون حضور شرکت

 .نیست

م به "تاپی" بسته شده است که در پاکستان در عین حال امیدهایی به خط لوله موسو
درصورت اجرایی شدن از حمایت آمریکا برخوردار است و در عمل ممکن است برای پاکستان 
"ارزانتر نیز تمام شود. مسیر   تاپی" گاز را از ترکمنستان و از طریق افغانستان به پاکستان

 .انتقال خواهد داد

عی رخ توافق خرید گاز از سوی پاکستان واقاند که نمخالفان در ایران نیز بر این عقیده بوده
کردندنیست و از دولت آقای احمدی نژاد به دلیل امضای این توافق انتقاد می . 

ردند، مقامات پیشین دولت ایران انتقاد مخالفان که این قرارداد را صرفا سیاسی عنوان می ک
 .رد کرده اند

به  قامات ایرانی در مورد این خط لولهچند روز پیش نیز مقامات پاکستانی برای رایزنی با م
ن های ایرانی همزمان با این دیدار و به نقل از وزیر نفت ایراتهران آمده بودند. برخی از رسانه

 .گفته بودند که تهران "با هرگونه ارزان فروشی گاز ایران" مخالف است

ر مات دو کشور بود تا داحداث خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان مدتها محور مذاکرات مقا
های پی در پی آمریکا، مراسم احداث خط لوله ها تاخیر و با وجود مخالفتنهایت و بعد از مدت

ر در انتقال گاز ایران به پاکستان موسوم به "خط لوله صلح" با حضور روسای جمهوری دو کشو
(6936اوایل ماه مارس سالجاری میالدی )اسفند سال  .  

د اد در آن زمان بین آصف علی زرداری، رئیس جمهوری وقت پاکستان و محموامضای این قرار د
 .احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، به امضا رسید

در  خط لوله گاز در بخش ایرانی آن تا تقریبا نزدیک مرز با پاکستان تکمیل شده است اما
 .آنسوی مرز هیچ اقدامی صورت نگرفته است

ت آمریکایی از طرق مختلف به اطالع پاکستان رسانده بودند که که در همان زمان هم مقاما
ران تواند با مشکالتی بویژه در چارچوب تحریمهای آمریکا علیه اینامه میامضای این توافق

 .مواجه شود

لی نامه بر اساس نیازهای ماما مقامات پاکستان براین نکته تاکید داشتند که این توافق
حتاج پاکستان است و مقامات آمریکایی اینگونه نیازها را درک خواهند کرد. پاکستان بشدت م

های عرضه توان صف خودروها را در مقابل جایگاهانرژی است و در ماههای مختلف سال می



 ش
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ساعت در روز  6۵بسیاری از نقاط کشور نیز بویژه در تابستان برق تا حدود سوخت دید. در 
شودقطع می . 

بقه سااز سوی دیگر البته امضای این قرارداد در آن زمان که ایران تحت تحریمهای شدید و بی
باشدای آمریکا قرار گرفته بود، برای مقامات تهران می توانست برگ برنده  

 ايران و جهان در تقويم حضور يوزپلنگ
 

 زيست( فرد )پژوهشگر محیطخسرویاز:
 

شمار در سراسر جهان رو به نابودی و خاموشی ابدی  کم ياب و سان کميوزپلنگ اين گربه
اند شايد به همین منظور روزی را در تقويم به عنون روز جهانی يوزپلنگ نامگذاری کرده است. 

 ترين دونده جهان جلب شود.سريع ای به اينتا توجه جهانیان حتی برای لحظه
                                                                                                                 

ای در معرض انقراض در فهرست روزی بود که نام يوزپلنگ به عنوان گونه 6۵6۵چهارم دسامبر 
یعت و منابع طبیعی قرار گرفت. اين فهرست که مورد سرخ اتحاديه جهانی حفاظت از طب

های جانوری و استناد جوامع علمی سراسر جهان است هر ساله وضعیت جهانی گونه
 کند.پذير و در معرض خطر انقراض را منتشر میگیاهی آسیب

 
های دکتر لوری مارکر به اين فهرست اضافه شد و برای نخستین بار روز يوزپلنگ با تالش

سال پیش همراه  9۲ها انداخت. لوری مارکر بیش از نی يوزپلنگ را نیز او سر زبانجها
های تکثیر، پلنگش به نام خیام از آمريکا راهی نامیبیا شد تا نسل يوزها را با اجرای پروژهيوز

 معرفی مجدد و رهاسازی در طبیعت نجات دهد.
 

های بسیاری برای جمعیت ری کرد و تالشگذارا در نامیبیا پايه« بنیاد حفاظت از يوزپلنگ»او 
ها در سراسر قاره آفريقا و به ويژه نامیبیا انجام داد. در نامیبیا بود که مارکر متوجه شد يوزپلنگ

آيد. با های جانوری به دست نمیبدون شناخت و همکاری مردم موفقیت در حفاظت گونه
از -ها رکاران حفاظت از يوز، رسانهاندهای صورت گرفته توسط مارکر و ساير دستوجود تالش

های ناامید گزارش -6۵66جغرافی در اکتبر و نشنال 6۵66ای تودی در اکتبر اسجمله يو
کنند: اين گربه باشکوه تا دو دهه آينده از سراسر ای از وضعیت اين جانور منتشر میکننده

  اش حذف خواهد شد.های طبیعیزيستگاه
  

 ۴۴صد هزار يوزپلنگ در اوايل قرن بیستم در جام شده بیش از يکهای انبر اساس بررسی
هزار قالده کاهش پیدا  6۵کردند. اما اکنون شمار آنها به کشور آفريقايی و آسیايی زندگی می

های آفريقايی، کنیا اند. در میان سرزمینکشور حذف شده 6۵کرده و برای همیشه از طبیعت 
های آفريقايی را در طبیعت خود یشترين جمعیت يوزپلنگو نامیبیا دو کشوری هستند که ب

  اند. جای داده
  



 ش
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يوزپلنگ آسیايی که زمانی از سوريه تا هندوستان پراکندگی داشت، سرنوشت و وضعیتی به 
مراتب غمبارتر از تبار آفريقايی خود دارد. جمعیت اين جانور امروزه تنها به مرزهای ايران محدود 

پروژه »قی از شمار آنها در دست نیست. به گفته هومن جوکار، مدير شود و اطالع دقیمی
های انجام شده با بررسی« های آنالمللی حفاظت از يوزپلنگ آسیايی و زيستگاهبین

ای مشخص کرد در سراسر هفت منطقه از نه منطقه حفاظت های تلهاستفاده از دوربین
کند. قالده از اين جانور زندگی می 6۵ها های يوزپلنگ معروف است( تنشده )که به زيستگاه

ها حتی در همان هفت منطقه مورد مطالعه نیست اما اين رقم گرچه جمعیت واقعی يوزپلنگ
 های آسیايی ساکن ايران در يک قدمی انقراض قرار دارد.دهد که يوزپلنگنشان می

  
هزار دالری برنامه  16۲با اعتبار  691۵پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسیايی کار خود را درسال 

داشت زيست آغاز کرد. اين پروژه قصد طمتحد و معادل ريالی سازمان محی عمران سازمان ملل
در ايران افزايش دهد. برای دستیابی به  ترين دونده جهان را ظرف چهار سال جمعیت سريع

ريتی و های مديچنین هدفی الزم بود جمعیت موجود شناسايی شود و با به کارگیری روش
حفاظتی تعداد آنها افزايش يابد. بنابراين از همان ابتدا پاسخ به يک سوال اهمیت اساسی 

 داشت: چند يوزپلنگ در ايران وجود دارد؟
  

اندرکاران، جمعیت اين گونه را با حدس و گمان اعالم از زمان شروع پروژه، کارشناسان و دست
 ها گفتند.قالده يوز در ايران سخن 666تنی از و چند  6۵۵، شماری از 1۵کردند؛ برخی از می
 

آن به مراتب بیشتر از برآوردهای اولیه  هایپروژه حفاظت از يوزپلنگ دو بار تمديد شد، هزينه
زيست ايران دو بود و حتی فاز دوم آن )با کمک مالی و فنی سازمان ملل، سازمان محیط

تعداد سال هنوز هیچ تخمینی از 66گذشت  د ازتهاد( به مرحله اجرا در آمد. اما بعتشکل مردم
 خجالتی و ساکن مناطق خشک و بیابانی وجود ندارد. اين گربه

 
های حفاظتی و عدم تغییر برنامه ( 13گزارش ارزيابی پروژه يوزپلنگ )منتشر شده در سال 

 بارمدير ۲مروز د )از شروع پروژه تا اثبات در مديريت را از مهمترين نقاط ضعف اين پروژه اعالم کر
های اند(. به فرض صحیح و دقیق بودن گفتهالمللی پروژه تغییر کردهبار مدير بین ۲ملی و 

 خشی برای اين جانورتوان آينده روشن و امیدبکارشناسان و تخمین حداکثری يوزها، نمی
از های غیردولتی با همکاری پروژه حفاظت متصور بود. شايد به همین دلیل شماری از تشکل

نامیدند و بعد از « روز ملی يوزپلنگ»نهم شهريور را 691۲يورپلنگ، برای نخستین بار در سال 
آن هر سال مراسمی در گوشه و کنار به منظور يادآوری وضعیت يوزهای آسیايی ساکن ايران 

  کنند.برپا می
  

ی آفريقا ای يوزهاهزار قالده 6۵شود که ظرف بیست سال آينده جمعیت بینی میوقتی پیش
توان به بقای و حیات زيرگونه آسیايی آن با اين شمار اندک در منقرض خواهد شد، چگونه می

 ايران امید داشت؟
 

های جامعه جهانی بین بود که با همکاری و مشارکت مردم محلی و کمکتوان خوشتنها می
تن و کند کردن روند کمی از شتاب انقراض و نابودی ابدی اين گونه کاسته شود. به تاخیر انداخ



 ش
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کند که در آينده نزديک ها روشن میفروغ امیدی را در دلانقراض، دست کم شعله کم
های جانوری ابداع شود و شمار گونههای کمهای نوين و موثری برای احیای جمعیتروش

  بدين ترتیب شايد يوزپلنگ در ايران نیز از انقراض نجات يابد.
 

 اخبارکوتاه اقتصادی جهان

ی کنندرهبران اروپایی طرح جلوگیری از بحران بانکی را تصویب م  

 

 

های مورد نظر آلمان و فرانسه موافقت کردندوزیران خارجه اروپا با ترکیبی از طرح  

رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا طرحی را برای جلوگیری از تکرار بحران بانکی در این 
نندکشورها بررسی می . 

دسامبر(، رهبران بیست و هشت کشور عضو اتحادیه اروپا اجالس  63آذر ) 61روز پنجشنبه، 
ی ای را در بروکسل، پایتخت بلژیک، آغاز کردند که دستور کار اصلی آن، تصویب طرحدو روزه

 .برای حمایت از بخش مالی و نظام بانکی و کمک به بانک های بحران زده در آینده است

دهد تا بتوانند بر عملکرد ا به نهادهای اتحادیه اروپا میای راین طرح اختیارات گسترده
نظارت و در آن  -یورو  -های بانکی کشورهای عضو، به خصوص کشورهای حوزه پول واحد نظام

ر نویس طرح روز چهارشنبه در جلسه وزیران دارایی بیست و هشت کشومداخله کنند. پیش
بران رسی و تصویب نهایی در اختیار اجالس رهعضو اتحادیه مورد توافق قرار گرفت تا برای بر

 .قرار گیرد

بر سر لزوم نظارت مرکزی  -پول واحد اروپایی  -اوایل سال جاری، کشورهای عضو حوزه یورو 
ت و های بزرگ این کشورها به توافق رسیدند. هفده کشور از بیستر بر فعالیت بانکدقیق



 ش

 

 2932مرا آابن 22راه  مشخربانمه 

 وگزاهش ویژ  یران و جهراناخبراه کوات ه اقتصرادی ا، اخبراه کوات  ااتق هرای  ایران و انگلیس و بریترانیرا و ایران  سخن مرا ، فهرست مطرالب:

 

14 
 

و فرانسه، ایتالیا و اسپانیا، عضو حوزه یور هشت کشور عضو اتحادیه اروپا، از جمله آلمان،
برندهستند و یازده کشور دیگر از جمله بریتانیا، همچنان پول ملی خود را به کار می . 

اخیر بر کشورهای عضو حوزه یورو وارد شده است بیشترین فشار بحران بانکی چند سال . 

ررسی جزئیات در نشست روز چهارشنبه، وزیران دارایی بیست و هشت کشور به ب
ورد های دچار مشکل و تامین پول متشکیالتی پرداختند که قرار است در مورد برخورد با بانک

های ورشکسته اقدام کندنیاز برای نجات بانک . 

ها در کشورهای حوزه یورو باید طی ده سال آینده، طبق توافقنامه روز چهارشنبه، بانک
ن ها کنار بگذارند. برای ایاز ورشکستگی بانکمبالغی را برای تامین جبران خسارت ناشی 

 ای را تاسیس کند تا بانک های همانتواند صندوق ویژهمنظور، هر یک از کشورهای عضو می
 .کشور، مبلغ مورد نیاز را به آن بسپارند

در صورتی که هر یک از کشورهای عضو اتحادیه منابع مالی الزم را برای کمک یا نجات یک 
 تواند مبلغ مورد نیاز را از یک صندوق عمومی وه در اختیار نداشته باشد، میزدبانک بحران

.دایمی ایجاد شده توسط کشورهای حوزه یورو وام بگیرد . 

 'طرح 'بینابینی

بکه شود که شدار از پولی تامین میهای خصوصی مشکلبه این ترتیب، هزینه کمک به بانک
مک ها ناگزیر نخواهند بود از بودجه عمومی برای کتبانکی برای این منظور کنار گذاشته و دول

ر مالیات هایی استفاده کنند. بنابراین، هزینه مشکالت بانکی به جای تحمیل ببه چنین بانک
شوددهندگان، از سوی شبکه بانکی تامین می . 

 

رود اوالند و مرکل طرح جدید را تصویب کنندانتظار می  

دانی این طرح عنوان "مکانیزم واحد تسویه" را انتخاب کردهوزیران دارایی کشورهای عضو، برا  
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طرح ارائه شده به اجالس رهبران آمیزه ای از دو پیشنهاد متفاوت است که یکی از حمایت 
 .دولت فرانسه و دیگری از حمایت آلمان برخوردار بوده است

 لی به بانکهای عضو مسئولیت بیشتری در کمک مادر طرح مورد نظر فرانسه، برای دولت
عضو  های بحران زده پیش بینی شده بود. از آنجا که دولت آلمان به عنوان ثروتمندترین کشور
حوزه یورو ناگزیر بود بخش اعظم چنین کمکی را برعهده بگیرد، دولت این کشور با طرح 

 .فرانسه به شدت مخالف بود

نظام بانکی هر کشوری، در مقابل، آلمان از ترتیباتی حمایت می کرده که طبق آن، اوال 
ها در مسئولیت بیشتری در قبال کمک به بانک های بحران زده بر عهده بگیرد و ثانیا، دولت
 هایبرابر دریافت کمک از منابع مشترک اتحادیه اروپا، و عمدتا آلمان، ملزم شوند سیاست

 .سختگیرانه اقتصادی را برای اصالح ساختار بودجه خود به کار بندند

" م واحد تسویه" حاصل مصالحه بین دو طرف و ترکیبی از هر دو طرح است و قاعدتا مکانیز
کندطرفداران سرسخت هیچکدام را راضی نمی . 

مقامات اتحادیه اروپا امیدوارند تا هر چه سریعتر، طرح مصوب اجالس سران را به تصویب 
ه با این اند کتهدید کرده پارلمان اروپا هم برسانند اما پیشاپیش، شماری از نمایندگان پارلمان

 .طرح مخالفت خواهند کرد

یری از اند که اجرای آن بسیار پیچیده است و کارآیی الزم را برای جلوگمنتقدان این طرح گفته
.بروز بحران بانکی دیگری ندارد . 

ند رود اجالس رهبران طرح پیشنهادی نشست وزیران دارایی را تصویب کبا اینهمه، انتظار می
ن بررسی و تصویب نهایی در اختیار پارلمان اروپا قرار دهد. اتحادیه اروپا در نظر دارد ای و برای

به اجرا بگذارد 6۵6۲طرح را از اول سال  . 

های نظامی را خریدگوگل شرکت سازنده روبات  

       

 



 ش
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سازد خریداری کرده است. گوگل یک شرکت مهندسی را که برای ارتش آمریکا روبات می
ی دینامیکس" هشتمین شرکت سازنده روبات است که گوگل در سال جاری میالد "بوستن

 .خریداری کرده است

است که سریعترین روبات دونده به  "چیتا"از جمله ساختههای بوستن دینامیکس، کلیک 
  .شمار می آید

اندی روبین" مسئول سابق سیستم "قیمت و اندازه پروژه روبات سازی گوگل، که توسط 
شود، علنی نشده است ولی تحلیگران معتقدند که خریداری این عامل آندروید اداره می

های اینترنتی به ساخت روبات داردها نشان از عالقه روز افزون شرکتشرکت . 

های هایی برای تحویل دادن بستهت آمازون بتازگی اعالم کرد که طرحبه طور مثال شرک
 .پستی با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین دارد

 6336کند، در سال بوستون دینامیکس که روبات های خود را به صورت تجاری عرضه نمی
 .توسط یکی از استادان سابق انستیتو فن آوری ماساچوست تاسیس شد

گ به عنوان معاون مشاور شرکت ژاپنی سونی در مورد محصوالتی مانند آیبو، ساین شرکت 
ل های متحرک بود و بودجه آن از محکرد. ولی عمده فعالیت آن، تولید روباتروبات، فعالیت می

 .پروژه های پیشرفته دفاعی پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، تامین می شد

این شرکت همچنان پایبند خواهد بود گوگل اعالم کرده که به قراردهای نظامی . 

میلیون ها بار بر روی اینترنت  کلیک ویدیوهای مربوط به روباتهای ساخت بوستون دینامیکس
  .دیده شده است

یکی از این روبات ها به نام کلیک سگ بزرگ، بسیار سریع میدود و حتی قادر است بر زمین 
  .ناهموار یا یخ و برف هم حرکت کند

یک روبات چهار پای دیگر به نام کلیک گربه وحشی، در واقع یک ماشین پرسرو صداست که با 
تواند دور بزنددود و به سرعت میسرعت باال می .  

فون از دیوار چین گذشتآی  

فون در دنیا فروخته استمیلیون آی 6۵6، بیش از 6۵69اپل در نه ماه اول سال   

http://www.youtube.com/watch?v=chPanW0QWhA&list=TL1M4zRTjaDJzuofazeJo6xFtssozF27cM
http://www.youtube.com/watch?v=chPanW0QWhA&list=TL1M4zRTjaDJzuofazeJo6xFtssozF27cM
http://www.youtube.com/user/BostonDynamics
http://www.youtube.com/watch?v=cNZPRsrwumQ&list=TLtl2weqnYbsLEIHdpPKKKEglNJ_xiEILT
http://www.youtube.com/watch?v=cNZPRsrwumQ&list=TLtl2weqnYbsLEIHdpPKKKEglNJ_xiEILT
http://www.youtube.com/watch?v=wE3fmFTtP9g&list=TLbIZe3ZxtSddiol-7o4tMA6eX0ryJDR4q
http://www.youtube.com/watch?v=wE3fmFTtP9g&list=TLbIZe3ZxtSddiol-7o4tMA6eX0ryJDR4q
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فون در این های معروف آیرا برای فروش گوشیشرکت اپل با شرکت موبایل چین قرادادی 
 .کشور امضا کرده است

میلیون مشترک از این نظر بزرگترین شرکت خدمات  1۲۵شرکت موبایل چین )موبایل چاینا( با 
رودموبایل دنیا بشمار می . 

1اپل همچنین سومین شرکتی است که مجوز راه اندازی اولین سیستم  G  را در چین بدست
 .آورده است

فون در مارتشرکت آمریکایی اپل با اینکه بدنبال توسعه بفروش خود در چین، بزرگترین بازار اس
 .دنیا، بوده اما تاکنون نتوانسته بود حضور چشمگیری در آن داشته باشد

اما با این قرارداد اپل امیدوار است از سد بازار چین عبور کرده باشد، همانطور که تیم 

 در بیانیه این شرکت گفته "چین بازار بسیار مهمی برای اپل استکوک مدیر اجرایی اپل 

 

 
 

 گزارش ویژه:
 

 روزانه هشت لیوان آب بخوریم یا نخوریم؟

 

 

آب بنوشیم. اما دکتر کریس  –یا دو لیتر  –شود روزانه هشت لیوان هاست توصیه میمدت

 ؟داردمبنای علمی  آیا این توصیه : پرسدتالکن میوان



 ش
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کنند که افت هرچند اندک میزان آب بدن هایی را دیده اید که به ما یادآوری میحتما آگهی

تواند تأثیر شدیدی بر عملکرد آن داشته باشد، و به همین دلیل باید میزان آب بدنتان را با می

 های مختلف تنظیم کنید.های ورزشی از مارکنوشیدن نوشابه

آنها مردی با روپوش سفید یا ورزشکاری که ها ظاهری کامال علمی دارند، و در این آگهی

شوند. قانع کردن مردم به نوشیدن این الکترودهایی به بدنش چسبانده شده دیده می

، و جایگزین می کنندو عرق  می شودها سخت نیست، چون بعد از ورزش گرمشان نوشابه

 رسد.نظر میه کردن مایعات از دست رفته کار مفیدی ب

العاده انجام دادند که پیش از آن دان ورزشی در استرالیا آزمایشی فوقاوایل امسال دانشمن

های ، دستورالعمل6۵69صورت نگرفته بود )مجله پزشکی ورزشی بریتانیا، سپتامبر 

هیدراتاسیون فعلی اشتباه هستند: از دست رفتن آب بدن عملکرد فرد در گرما را دچار اختالل 

رود، چه اتفاقی ابند که بعد از اینکه آب بدن از دست میخواستند دریکند(. این گروه مینمی

سوار خواستند آنقدر تمرین افتد. به همین خاطر هم از گروهی دوچرخهبرای عملکرد افراد می

 درصد وزن بدنشان را با تعریق از دست بدهند. 9کنند که 

نوشیدن ( با 6( بدون نوشیدن آب 6سپس عملکردشان در سه وضعیت مختلف سنجیده شد: 

 ( بعد از هیدراتاسیون کامل.9درصد برسد  6آب تا جایی که سطح هیدراتاسیون به 

تا اینجای کار هیچ چیز غیرمعمولی اتفاق نیفتاده، اما تفاوت عمده در نتیجه این مطالعه و 

تقریبا کلیه مطالعات دیگری بود که تاکنون در زمینه هیدراتاسیون انجام شده است. عملکرد 

اران هیچ ارتباطی به میزان آبی که نوشیده بودند، نداشت. مایع به صورت وریدی سودوچرخه

توانستند حجم آن را بدانند. این نکته بسیار حیاتی است، چون به آنها داده شد، و آنها نمی

 همه ما، بخصوص ورزشکاران، رابطه روانی تنگاتنگی با میزان مصرف آب داریم.

ملکرد کسانی که کامال آب از دست رفته بدنشان را جبران جالب اینکه هیچ تفاوتی میان ع

کردند و آنهایی که هیچ آب ننوشیدند، وجود نداشت. این مطالعه بخشی از جنبشی رو به 

رشد بنام "موقع تشنگی آب بنوشید" بود. این جنبش امیدوار است ورزشکاران را متقاعد کند 

به عارضه بالقوه مرگبار کاهش میزان سدیم که بیش از اندازه آب ننوشند، چرا که ممکن است 

 )هیپوناترمی( دچار شوند.



 ش
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ها در گرما و خشکی بسیار شدید البته شاید این نتایج نباید آنقدرها هم عجیب باشد. انسان

خوبی تحمل کنیم، اما حتی مقدار اندکی توانیم از دست دادن آب را بهتکامل یافته اند. ما می

تر، زیادی آبکی بودن به تر باشد. به بیان سادهمراتب خطرناکتواند بهاضافه بودن آب بدن می

های غرب استرالیا همان اندازه غلظت بیش از حد ضرر دارد. اما تکلیف کسانی که در بیابان

های عادی، کنند چیست؟ این ایده که ما باید عالوه بر غذا و نوشیدنیسواری نمیدوچرخه

هایی درباره تا سه لیتر( آب بنوشیم، کامال جا افتاده است. مرتبا پیاملیوان )حدود دو  1روزانه 

شنویم. این را هم ها، میفواید آب و تأثیر آن بر بهبود همه اعضای بدن، از مغز گرفته تا روده

 میریم.دانیم که بدون آب ظرف چند روز میمی

ان آب مصرفی روزانه لحاظ توانند در میزهای دارای کافئین هم می"غذا، الکل یا نوشیدنی

 شوند"

اگر بپذیریم که کمبود آب برای سالمتی مضر است، با اندکی استدالل منطقی به این نتیجه 

رسیم که هیدراتاسیون باید برایمان مفید باشد. آب نقش تصفیه کننده و پاک کننده را می

ت هم مفید دهد. آب قطعا برای پوسکند، اعضای بدن را از سموم شستشو میبازی می

دهد و باعث کند، خطر ابتال به سنگ کلیه را کاهش میاست، به فکر کردن کمک می

 تر شود.شود بوی بد ادرار کم شود، و رنگ آن روشنمی

ای برخوردم که همه این ها و مقاالت مختلف در این زمینه به مقالهدر جریان بررسی کتاب

های آمریکا و فرانسه ی از پزشکان معتبر بیمارستانکرد. این مقاله را گروهها را تأیید میحرف

 نوشته بودند.



 ش
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کرد. مقاله به روشنی اعتقاد عموم به ضرورت نوشیدن روزانه دو تا سه لیتر آب را تأیید می

کنند، کمتر گفت که نرخ ابتال به سنگ کلیه در افرادی که بیشتر ادرار میمقاله همچنین می

های مجاری ادرار را پایین ار ممکن است خطر ابتال به عفونتاست، و کارکرد پاک کننده ادر

 بیاورد. )بخصوص برای زنان، بعد از رابطه جنسی(.

داد که دادند که نشان میتر اینکه نویسندگان مقاله به مطالعه جالبی ارجاع میاز همه مهم

د، البته فقط آب دهبرخالف تصور، بیشتر آب نوشیدن خطر ابتال به سرطان مثانه را افزایش می

های مقاله شرح داده شده ای پی برد. در یکی از پاورقیتوان به نکتهشیر. از این ارجاع می

ای علمی معرفی شده بود، در واقع بروشور یک ای علمی در مجلهعنوان مقالهبود که آنچه به

دنی های عمده تولید کننده آب معمکمل غذایی است و حامی مالی آن هم یکی از شرکت

است. همه این نویسندگان از این شرکت پاداش دریافت کرده بودند. این شرکت به نوشتن 

توان تحقیق علمی نام گذاشت. این کرد. چنین چیزی را نمیمطالب پزشکی هم کمک می

 کار بازاریابی نام دارد.

 

نوشیم میکنیم همین است. زیرا آبی که و یکی از دالیل اینکه راجع به این موضوع بحث می

آید. همان افراد زیرکی که ماست حاوی باکتری به ما طور رایگان از شیر آب نمیه دیگر ب

فروشند )که احتماال فایده چندانی هم برایمان ندارد(، آب معدنی را هم به ما عرضه می

 کنند.می

م. اما لیتر آب بنوشی 9تا  6کنند که روزانه طور مستمر توصیه میه ها تقریبا ببرخی شرکت

این عدد از کجا آمده، و آیا دلیلی بر صحت آن وجود دارد؟ واقعیت این است که افرادی که در 

تا  ۲کنند و فعالیت فیزیکی مستمر ندارند، روزانه به جاهایی با آب و هوای معتدل زندگی می

د باشد. های کافئینی موجوتوان در غذا، یا نوشیدنیلیوان آب نیاز دارند. البته این آب می 1

 دهید قابل توجه نیست.خاطر مصرف آبجو و قهوه از دست میه بله، مقدار آبی که ب

ای ها فایدهلیوان آب عالوه بر دیگر غذاها و نوشیدنی 1هیچ مدرکی وجود ندارد که نوشیدن 

کننده این برای ما دارد. این کار حتی ممکن است ضرر هم داشته باشد. اما نکته خوشحال



 ش
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ای الزم نیست نگران این باشید که روزانه هم درست مثل ورزشکاران حرفه است که شما

دقیقا به چقدر آب نیاز دارید، زیرا خود بدنتان این مسأله را تنظیم و حل خواهد کرد. اگر زیاده از 

حد آب بنوشید، از طریق ادرار دفع خواهد شد. اگر هم کمتر از حد نیاز آب بنوشید، تشنه 

 ادرار خواهید کرد.شوید و کمتر می

شود، میزان آب بدن هم به بهترین نحو همانطور که ورود و خروج اکسیژن به بدن مدیریت می

طلبد آب بنوشید، مثل این است شود. اینکه گفته شود باید بیش از آنچه بدنتان میکنترل می

است،  که بگوییم باید حواستان باشد بیشتر نفس بکشید، چون اگر اکسیژن برایتان مفید

مقدارش هرچه بیشتر باشد بهتر است. مثل هر چیز دیگری در زندگی، در خوردن آب هم نباید 

 افراط و تفریط کرد.

 

 


