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 3333ماه اسفند ویژه 37خبرنامه شماره 

 اخبار کوتاه اتاق های  ایران و انگلیس و بریتانیا و ایران اخبار کوتا ه اقتصادی ایران و جهان،گزارش ویژه سخن ماه، فهرست مطالب:

                                                                     
  سخن ماه:                                                           

     دکترامیرهوشنگ امینی

             

 اقوام  آدمی به اخالق زنده اند         قومی که شد فاقد اخالق مردنی ست               

 اخالق در کسب و کار

 اداره امور کشور و کاهش  مستمرقدرت خرید ریال، موردنیازبرایبا آگاهی از تنگنای پولی    

های نوروزی مراسم جشن در پیشباز فرا رسیدن سال نو و برگزاری  چنانچه به نظر می رسد 

وآرزوی  بعداز ادای مجدد تبریکی کند مضرورت ایجاب  ،به جا مانده از دوران باستاناین سنت 

 .آغاز کنیم " و کاراخالق در کسب "با   سحن ماه را ،شادی و شادکامی

   بنابراین:  

یعنی مظهر  ،" کاسب حبیب خداست"که  شنیده ایمما  همه ی ندیم گفته اند و از قدیم و

که برای بندگان خدا شغل  ان صاحب صنعت، تا چه رسد به کارآفرین و فضائل اخالقی اخالق

و  اخالق سرمشق و چندان مظهر و بایددرمحیط یا غیر محیط کسب وکاردو صد دنمی آفرین

 ! .باشد نیک رقتار

به میان  وکار در رابطه با کسب به طور اعم و، کسب و کاردرمحیط وقتی سخن از اخالق    

 وحقوق خویش  حق وکم و کیف از  بودننقانع یا خشنود از شخص به دورماندنمی آید منظور 

اقتصادی / اجتماعی اعتالی  مانع بهبود وهمواره  که انی می باشدفسادآفرینبا قیاس در 

 .می باشد بوده و به طور اعم جامعه حاکم در
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فراگیری رواج  کشنده   اخالقی در کسب و کار که اکنون به صورت بیماری یا بیاخالقی  دب 

درقیاس  برقرارواقعی  حق و حقوق کم و کیفاز یناخشنودفزون طلبی و ناشی از است، یافته

برخورد با آنان در حد ممکن و  دیگونه ای ج است که چنانچه دولت به فاقد اخالق فاسدانبا 

درهم پاشی جامعه و نظامات شاهدبه مصداق بیت باال یر یا زودد ،، فارغ از هرگونه تردیدنگند

 . یم بودخواه مربوط

به دور ازناشی  دارای انواع گوناگونی می باشدکه کالّبکارکسب و در .فساداحالقی بی 

که است از صداقت و شهامت الزم در پذیرش حق و حقوق واقعی خویش  فریبکارفاسد ماندن 

 :                             خواهد شدفهرست  در پی به شرح انواع ان  برخی

 به ازطریق عوارض دولتی سایر حقوق ومالیات و کل یا جزئی از ازپرداخت  فرارخودداری و  -  

ارقام مشمول مالیات و  ختنپنهان سا برایفساد کشاندن برخی کارکنان و ماموران دولت 

در صورت وصول برآوردی سرانگستی، به انبآنان که  غیر واقعیمالی پذیرش گزارش های 

چندین برابر مالیات به دست کم  کم  بودجه ساالنه کل کشور در سهم درآمدهای مالی،

 .بدافزایش می یای تدریاف

ود به وراستفاده ازتسهیالت ارزان قیمت تولیدی دریافتی درفعالیت های غیرتولیدی مانند:  –   

 دریافت سودبیشترو... گذاری دربانک هابرایسپرده وزمین، ارز، بورس بازی 

در  کاال حاصل از صادراتنگاهداری ارزهمراه با سرمایه غیرقانونی قانونی و خروج اقدام به -

و تبدیل آن به سرمایه های  -که باید ازطریق شبکه بانکی به کشور  سرازیر شود–خارج 

 کانادا، امارات متحده عربی، ازجمله در : شناسنامه دار قابل شناسایی  منقول و غیر منقول

ی با بایستکه  و ...، ایتالیا قبرس پرتقال،  ایاالت متحده آمریکا ، اسپانیا،انگلیس،فرانسه،

چنانچه از محل درآمدهای حاصل از  وعملیاتی تملک شده باشد  هایدرآمداستفاده از 

نیست ،باید دست کم تکلیف مالیات  عملکرد خارج ایجاد و تملک نشده باشد که قطعاّ چنین

 و . . .  آن روشن شود

روی می دهد که سقف مالیات بردرآمد کشوری  کسب وکار در در بساد و فریبکاریاین همه  و

برخی ضمن اینکه  درصد است (52بیست و پنج)برابر و قراردارد جهاندرسطح آن در پائین ترین 

 .دریافت نمی شود دیگر هر دلیل دلیل ضعف سازمان مالیاتی ویا به نیز مالیات هاانواع 

که عنوان  یفریبکارن اسداف باهم  دست دست اندر است که دولت ومردمبر بنابراین   

محیط کسب و کار را به بی  قرار داده درکسب و کار حود بد اخالقی شسرپو را یکارآفرین

 به رویارویی بر خیزند.ساخته انداخالقی آلوده 
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 اخبار کوتاه اقتصادی

 اخبار کوتاه اقتصادی اتاق ها

 انگلیس اخبار کوتاه اتاق ایران و

 اتاق ایران و انگلیسبرگزاری جلسه ماهانه هیات مدیره 

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و انگلیس طبق روال همه هیات رئیسه  اسفندماهجلسه 

با حضور کلیه اعضاء در محل  00:11الی  02:11از ساعت اسفند ماه ماهه در اولین سه شنبه 

 دبیرخانه اتاق تشکیل و برگزار گردید.

کل  0931ویژه درمورد الیحه بودجه سال ه ادی کشور ببعد از تبادل اخبار اقتص در این جلسه

کشور به تفصیل درباره انتخابات ادواری دور هشتم هیات نمایندگان اتاق ایران مذاکره و دکتر 

امینی درباره اتاق بازرگانی مطلوب بیاناتی ایراد و اظهار داشت اتاق بازرگانی مطلوب اتاقی 

هیات نمایندگان آن متشکل از کارآفرینانی  ست،شده ااست که همانگونه که بارها عنوان 

و ند ک با همین کیفیت انتخابرا د هیات رئیسه ای نبتوان تا آنکهمجرب، خوش نام و موفق باشد 

 به خگوپاسبتواند  برای اداره دبیرخانه اتاق که دبیرکلی توانا گزینشرئیس هیات مدیره نیز با 

و  ملیحمایت از حقوق اعضا و کمک به برقراری رابطه بین کارآفرینان  یعنیوظایف دوگانه اتاق 

 برخوردار بودن از توان  ، از یک سو و همچنین رساندن صدای آنان به مراجع ذیصالحخارجی، 

مشورت دهی به سه قوه و قبل از همه به دولت در مسیر توسعه اقتصادی از سوی دیگر،برکار 

 وی نظارت کند.

 پایان پذیرفت. 00:11راس ساعت جلسه طبق روال 

 برگزاری جلسه ماهانه کمیسیون های تخصصی اتاق

جلسه ماهانه این کمیسیون در  :کمیسیون بازرگانی، صنعت و فن آوری های نوین -0

دبیرخانه اتاق تشکیل و برگزار ل در مح 00:11تا  00:11دوشنبه از ساعت اولین  اسفند ماه

 .شد

افزون بر تبادل اخبار اقتصادی کشور از جمله درمورد سیاست های پولی،  هدر این جلس

مالی و همچنین سیاست مسکن و خودروسازی به تفصیل در زمینه واردات و صادرات و 

ودر  همچنین استاندارد تصنعی زندگی در کشور به ویژه در کالن شهر ها بحث و گفتگو

 شد. برخی موارد اخذ تصمیم

کمیسیون امور بین الملل و  ماهانهجلسه الملل و گردشگری:  کمیسیون امور بین -5

با حضور خانم ها مرضیه ابراهیمی، مینو شهابی، فیروزه مزدا و  دراسفندماهگردشگری در 

سید محمد رضوی شیرازی و با حضور  ،آقایان مجید امانی، رامین طاعتی، امیرحسین پژوهی

 گزار گردید.دکتر امینی در محل دبیرخانه اتاق تشکیل و بر

در این جلسه افزون بر تبادل اخبار اقتصادی ایران و به ویژه بازرگانی خارجی ایران و انگلیس 

با توجه به ضرورت توسعه روابط گردشگری  ،ودرخصوص برنامه های سال آینده کمیسیون

جلسه ین اولبه تفصیل بحث و گفتگو و مقرر گردید برنامه الزم تهیه و تدوین و در  ایران واگلیس

ن جلسه به تفصیل درباره ایارائه شود. ضمناً خانم مزدا نماینده بانک پرشیا اینترنشنال در 

 در اختیار اعضا کمیسیون قرار دادند.  زیادی اطالعات  9مصوبات بال 
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ا ماه باسفندجلسه های ماهانه این کمیسیون در اولین سه شنبه کمیسیون عضویت:  -9

در  هرا نقوی، مهندس علی حمزه نژاد  به ریاست دکتر امینی خانم ز حضور اعضا کمیسیون

 و محل دبیرخانه اتاق تشکیل و برگزار گردید.

عضویت، شش مورد های حدید درخواست و  پس از بررسی پرونده های تمدیده در این جلس

 به شرح زیر مورد تائید قرار گرفت. ده گانه واصلهاز درخواست های 

 یت آقای فرهاد داودیشرکت آکام بتون به مدیر -0

 شرکت تورین توان گستر ایرانیان، به مدیریت آقای علی اشتیاقی -5

 شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگری صبا به مدیریت آقای مجید امانی -9

 شرکت لوله و پروفیل کلیشاد به مدیریت آقای حسین پناهنده آب و خاک -1

 چم کنار شرکت بنیان ایمن، به مدیریت آقای محمدعلی خیراله زاده -2

 شرکت محمدرضا حلوایی و شرکا، به مدیریت آقای محمدرضا حلوایی -0

 

 اخبار اتاق بریتانیا و ایران

 هیات دوستی پارلمانی ایران و بریتانیا در لندن

1 

  :کارگر حزب (سایهدر )خارجه وزیر

 هستیم تهران در سفارت بازگشایی گیر پی جدی خیلی

 

 بااظهار داشااات :لندن در ایران پارلمانی هیئت با دیدار در حزب کارگر ساااایه(در) خارجه وزیر

 .هستیم کشور دو میان رابطه گسترش و تهران در انگلیس سفارت بازگشایی پیگیر جدیت

 هم به را ها دیدگاه تواند می انگلیس و ایران میان تهااهی تبادل افزایش :گفت همچنین او

 .برساند مسایل از مشترکی درک به و نزدیک

 و کند می گیری پی ایران در را انگلیس سااافارت بازگشاااایی فوریت چند با که کرد تاکید او

 .ندارد ایران ای هسته مسائل به ربطی موضوع این :افزود

 مثبتی نقش ایم آماده هم ای هسااته مسااائل زمینه در :گفت همچنین الکساااندر داگالس

 .بگیریم عهده به مربوطه مشکالت حل برای

 :گفت جلسااااه این در انگلیس و ایران پارلمانی گروه رئیس آرانی منصااااوری عباسااااعلی

 همکاری و روابط ملی منافع حفظ اسااااس بر و گذشاااته تجارب از گیری بهره با عالقمندیم

 باشیم داشته مشترک
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.  

 و ملی امنیت کمیساایون عضااو آرانی منصااوری عباسااعلی ایران، پارلمانی تاهی اعضااای

 عضو رحمت قائد عباس انگلستان، و ایران پارلمانی دوستی گروه رییس و خارجی سیاست

 شاااکرخدا تحقیقات، و آموزش کمیسااایون عضاااو پور درویش حجتاهلل اجتماعی، کمیسااایون

 عضو فارسانی عزیزی رضا حمید و طبیعی منابع و آب کشاورزی، کمیسیون عضو موسوی

 .هستند درمان و بهداشت کمیسیون

 

 اخبار کوتاه اقتصادی ایران

 ایران و انگلیس ریتجامبادالت  درصدری 52 رشد

 .میلیون یورو رسید 025به  5101درصد در سال  52مبادالت تجاری ایران و انگلیس با رشد 

شد  ستات( از ر سیون اروپا )یورو ا صدی مبادالت تجاری ایران و انگلیس  52پایگاه خبری کمی در

سال  سال خبر داد. مبادالت تجاری ایران و انگلیس د 5101در  میلیون یورو  050بالغ بر  5109ر 

سال  شده بود که این رقم در  شد تنها  025به  5101اعالم  ست. ر میلیون یورو افزایش یافته ا

سال  52 صدی مبادالت دو کشور طی  سال  5101در ست که مبادالت دو کشور در  در حالی ا

 522بالغ بر  5105نساابت به سااال قبل از آن نصااف شااده بود. ایران و انگلیس در سااال  5109

 009میلیون یورو مبادله تجاری داشتند. بر اساس این گزارش انگلیس در سال میالدی گذشته 
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میلیون یورو کاال از ایران وارد کرده اساات. صااادرات انگلیس  93میلیون یورو کاال به ایران صااادر و 

صدی نسبت به سال در 50درصدی و واردات از ایران با رشد  50با رشد  5101به ایران در سال 

میلیون یورو کاال به ایران  03بالغ بر  5109قبل از آن مواجه شااده اساات. این کشااور در سااال 

میلیون یورویی انگلیس با ایران  025میلیون یورو کاال از ایران وارد کرده بود. تجارت  95صااااادر و 

وده اساات. ارزش کل درصااد کل مبادالت تجاری ایران با اتحادیه اروپا ب 5معادل  5101در سااال 

میلیارد یورو اعالم شااده اساات.  2/0بالغ بر  5101کشااور اروپایی در سااال  50تجارت ایران و 

درصدری نسبت به سال قبل از  51با رشد  5101مبادالت تجاری ایران و اتحادیه اروپا در سال 

سال  ست. ارزش تجارت دو طرف در  شده ا شده 10با افت  5109آن مواجه  صدی مواجه  و  در

 کاهش یافت.. \\رمیلیارد یورو 509/0به 

 هاای از اسکناسدرباره حذف نماد انرژی هسته توضیح بانک مرکزی

 

 
ای در توضاااایح با نک مرکزی جایگزینی سااااردر دانشااااگاه تهران با نماد انرژی هسااااتهبنا به 

های جدید پنج هزار تومانی برای یادبود هشتادمین سالگرد تاسیس دانشگاه تهران اسکناس
 ایه حذف همیشگی نماد هستهنانجام شده است  و 

. 

انتشار آن به عنوان بانک مرکزی: "تغییر بخشی از طرح اصلی یک اسکناس یا سکه و 
 اسکناس و سکه یادبود و بزرگداشت به معنی حذف طرح اصلی نیست."

ای های پنج هزار تومانی با نماد انرژی هستهدر اطالعیه بانک مرکزی آمده است که اسکناس
 آوری نشده و قرار نیست که از چرخه پولی کشور خارج شوند.جمع

ه تهران طرح جدید اسااکناس پنج هزار تومانی اساافند( در مراساامی در دانشااگا 00دوشاانبه )
 نمایش داده شد
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 اسکناس                   

سکناس طرحی از سردر دانشگاه تهران کشیده شده و شعر "توانا بود  در طرح جدید پشت ا
صلی نماد انرژی هسته ست. در طرح ا شده ا شته   ای درون نقشههر که دانا بود" روی آن نو

از قول پیامبر اسالم نوشته شده است: "دانش اگر در ثریا هم باشد مردانی  ایران قرار گرفته و
 از سرزمین پارس به آن دست خواهند یافت."

کاران همراه ای با سااردر دانشااگاه تهران با انتقادهایی از طرف محافظهجایگزینی نماد هسااته
 شده است.

این اساات که به جای طهماسااب مظاهری، رئیس سااابق بانک مرکزی: "توصاایه من به دولت 
تغییر شکل، قیافه و رنگ اسکناس ارزش آن را حفظ کنند چرا که این تغییرات سودی جز هزینه 

 های اضافی بر نظام پولی بانکی ندارد."

بندی آن نیز مورد انتقاد قرار گرفته اما بانک عالوه بر نمادهای اسااااکناس جدید، طراحی و رنگ
ریالی مزین به تصویر حضرت امام به رنگ  21111ناس گوید: "طرح اصلی روی اسکمرکزی می

ریالی جدید نیز به رنگ بنفش و کامال متناسب با  21111بنفش است و طرح پشت اسکناس 
 رنگ نارنجی پس زمینه آن است." 

 ینده وارد چرخه پولی ایران شوند.های جدید پنج هزار تومانی از سال آقرار است اسکناس

 ایران 'با وابستگی کمتر به نفت' تصویب شد 31الیحه بودجه سال 

 

مجلس شورای اسالمی الیحه بودجه کل این کشور در سال آینده خورشیدی را 
 تصویب کردند.

هزار میلیارد تومان اساات و قرار اساات قانون آن  011مبلغ بودجه سااال پیش روی خورشاایدی،
 شود.اسفند امسال به دولت ابالغ  52پس از تصویب شورای نگهبان در 
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سالمی علی الریجانی، رئیس مجلس  صوبات شورای ا سته، م شورای نگهبان خوا ضای  از اع
 مجلس درباره بودجه را هرچه سریعتر بررسی کنند.

سال  سی با  09پس از  0931ماده واحده الیحه بودجه  رای  99رای موافق، 011روز بحث و برر
 ویب رسید.نماینده حاضر به تص 032رای ممتنع از مجموع  0مخالف و 

_____________________________________________________ 

  با توجه به پائین آمدن شدید قیمت جهانی نفت، بودجه سال آینده کاهش
 چشمگیری نسبت به سال جاری دارد.

  دالر در نظر گرفته بود،  05قیمت فروش نفت را  31دولت در الیحه اولیه بودجه سال
دالر هم برای هر بشکه رسید.  21گذشته قیمت نفت به زیر های در حالیکه در ماه

دالر در الیحه بودجه را تکذیب کرد  11با این حال وزیر اقتصاد کاهش قیمت نفت به 
 دالری آماده کرده است. 11اما گفت دولت خود را برای فروش نقت 

  در مقابل کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت در جریان بررسی و تصویب الیحه
به جای تعیین قیمت نفت در بودجه، میزان درآمدهای قابل تصرف دولت  31ودجه ب

 از محل فروش نفت را مشخص کند.

  حسن روحانی، رئیس جمهور ایران درهنگام ارائه الیحه بودجه سال آینده
کمتر از بودجه  0931خورشیدی گفته بود که درآمدهای نفتی دولت در بودجه سال 

تورم و وابستگی به صادرات نفت را از اهداف اصلی  سال جاری است. او کاهش
 دولت اعالم کرده بود.

در جریان آخرین اصالحات صورت گرفته توسط نمایندگان بر الیحه بودجه پیشنهادی دولت، 
هزار میلیارد تومان  93هزار میلیارد تومان که پیشنهاد دولت بود به  15منابع یارانه نقدی از 

 حذف خانوارهای پردرآمد خواهد بود.کاهش یافت که به معنی 

 0931درصد اعالم شد در حالی که برای سال  11حدود  39وابستگی بودجه به نفت در سال 
 درصد رسیده است. 95این رقم به حدود 

 .، دومین بودجه ایران در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی است0931بودجه سال 

 5101ایران و چین در سال  تجاری درصدی مبادالت 90افزایش 

رشاااد تجارت ایران و  دالرمیلیارد  50، صاااادرات ایران به چین  دالرمیلیارد 51اردات ایران از چینو
 درصد 90چین نسبت به سال قبل 

ایرنا، به نقل از اداره گمرک چین: حجم مبادالت تجاری ایران و چین در سال گذشته میالدی به 
 ..میلیارد دالر رسید 20بیش از 

میلیون  901میلیارد و  51میالدی  5101بنا بر این گزارش ارزش واردات ایران از چین در سااااال 
 دالر بوده است.

 میلیون دالر ارزش داشته است. 131میلیارد و  50در همین دوره صادرات ایران 
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میلیون دالری دو کشور  211میلیارد و  93این حجم از تجارت ایران و چین در مقایسه با مبادالت 
 دهد..یک سوم افزایش نشان میبه نزدیک  5109در سال 

میلیارد و  31ماهه نخساات سااال جاری خورشاایدی مجموعا  00ایران در ، بنا به  گزارش گمرک
میلیارد و  10میلیون دالر صادرات و  910میلیارد و  10سهم  بامیلیون دالر مبادالت خارجی  201
 میلیون دالر واردات داشته است. 520

اند و ایران پس از چین بعد از چین، عراق، امارات و افغانسااتان بزرگترین بازار صااادرات ایران بوده
 بیشترین واردات را از امارات، کره جنوبی و ترکیه داشته است.

. صااادرات و واردات ایران سااتاترین اقالم وارداتی به ایران بودهعمدهگندم، خودرو، ذرت و برنج 
 اند.درصد رشد داشته 05درصد و  55در این دوره نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 

درصااد باال رفته  91مار آلمان فدرال اعالم کرد که تجارت این کشااور با ایران  هفته گذشااته اداره
 است.

شد تجارت خارجی ایران یک  توافق موقت ژنو ستی از دالیل ر شده ا . مطابق این توافق اعالم 
و ایران با دسترسی به بخشی  شده علیه ایران موقتا معلق شدههای وضعبخشی از تحریم

 .تواند معامالتی انجام بدهداز درآمدهای نفتی می

 درصد' شبکه توزیع آب ایران فرسوده است11'

تومان ساالنه  میلیارد 011رودمترمکعب آبی که در مسیر انتقال هدر میمیلیارد  92هدر رفتن آ
 دارد برای بازسازی شبکه الزم ودجهب

به دلیل  می رودهدر  ی کهاز کل آب % 09 و از شاااابکه آب کشااااور فرسااااوده اساااات % 11
 "شرکت آب و فاصالب،دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران"فرسودگی شبکه است 

درصد شبکه توزیع آب کشور فرسوده است  11گوید فاضالب ایران می مدیرعامل شرکت آب و
و باید بازسااازی شااود. این در شاارایطی اساات که به گفته او تامین آب آشااامیدنی سااه شااهر 

 بندرعباس، کرمان و سنندج در "وضعیت قرمز" قرار دارد.

کشااور فرسااوده و درصااد از شاابکه توزیع آب شااهری  11حمیدرضااا جانباز به ایرنا گفت: "حدود 
های فرسوده، ساالنه بیش برای اصالح نیازمند اعتبار است. برای اصالح و بازسازی این شبکه

 از شش هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است."

درصااد از کل هدر رفتن آب در ایران  09به گفته آقای جانباز فرسااودگی شاابکه آبرسااانی عامل 
 است.

های اخیر با مشکل درصد پایین آمده است. ایران در سال 03ن ها در ایرااو گفت میانگین بارش
زیست خشکسالی و عوارض آن را یکی کمبود آب مواجه بوده و شماری از کارشناسان محیط

 دانند.های آینده میاز مهمترین خطرات پیش روی ایران در سال

های مرکزی س به استاندر روزهای اخیر اخباری از تالش برای انتقال آب دریای خزر و خلیج فار
ست خارجی مجلس  سیا سیون امنیت ملی و  ست. از جمله رئیس کمی شده ا شر  ایران منت

االنبیا سااپاه پاسااداران مشااغول مطالعه وصاال کردن دریای خزر و خلیج گفته بود قرارگاه خاتم
 فارس به یکدیگر است.
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ردن مخازن و اصالح مدیرعامل شرکت آب و فاضالب ایران گفته است این شرکت با هوشمند ک
میلیارد تومان به  99شاابکه مخازن قصااد دارد هدر رفتن آب را پایین بیاورد. به گفته او امسااال 

 های فرسوده شبکه آب اختصاص یافته است.بازسازی بخش

سال جاری  شرکت در  ضالب اعتبارات این  شرکت آب و فا ستانی   19به گفته یکی از مدیران ا
 درصد باال رفته است.

 :زار ارز در ایرانبا  

 بانک مرکزی یک گام به پیش برای تسلط بیشتر             

حدود یک ماه از ابالغ جدیدترین بخشنامه ارزی بانک مرکزی 
های مهمی برای خرید و گذرد که در آن محدودیتایران می

 فروش ارز وضع شده است.

بررساااای روند تغییر نرز ارز طی نخسااااتین ماه اجرای این 
تواند تاثیر مقررات جدید بر بازار را نمایان کند؛ می ٬بخشنامه

هدف اصاالی این بخشاانامه تساالط بیشااتر بانک مرکزی بر 
 بازار آزاد ارز است.

اما در  ٬کنددر حالی که اقتصااادهای مدرن بازار سااهام در نقش دماساانج اقتصااادی عمل می
 ر شده است.الحراره اقتصاد کشواین بازار ارز است که میزان ٬ایران

گیری شده اهمیت رخدادهای سیاسی با میزان نوسان نرز ارز اندازه ٬های گذشتهطی سال
ست؛ به ستا شدید نرز دالر بعد از اعالم نتایج ریا به  0935جمهوری در خرداد طور نمونه افت 

دالر  افزایش نرز ٬تر نیزواکنش مثبت اقتصاد از انتخاب حسن روحانی تعبیر شد. در اتفاقی تازه
دار به ناخرسااااندی بازارها از ادامه ٬ 0939جانبه اتمی در آذر در پی عدم حصااااول توافق همه
 شدن مذاکرات اتمی تفسیر شد.

 هاتسلط بر صرافی

طبیعی است که نظارت  ٬ای که در اقتصاد ایران پیدا کردهبا نقشی که نرز ارز در اقتصاد دارد و با کارکرد ویژه
ای از معامالت ارزی در ایران ثبت ساااتگزار پولی دارای اهمیت باشاااد اما بخش عمدهبرای نهاد سااایا ٬بر آن
 شود و ورودی و خروجی به بازار ارز مشخص نیست.نمی

 از بسیاری از معامالت بازار ارز اطالع دقیقی ندارد. ٬بنابراین بانک مرکزی 

واکنش بازار به اخبار  ٬تواند محک جدی برای قدرت اجرایی بخشنامه ارزی جدید باشدآنچه می

ای در اسااافند ماه، آخرین ماه ساااال جاری خورشااایدی اسااات. اگر روی هساااتهمذاکرات پیش

آنگاه میزان  ٬ای مشاااابه آذر ماه به وجود آید که تمایل شاااهروندان به خرید ارز را زیاد کندنتیجه

زار از بخشااانامه تاثیر با ٬مبادالت ارزی چهارراه اساااتانبول که حاال ممنوعیت رسااامی پیدا کرده

 کندارزی دی ماه را نمایان می

 انگیزه ٬و خروج کامل کنترل شرایط از دست دولت نیز 35و  30سابقه ارزی سالهای تالطم بی
ستگزار ست؛ انسیا شتر کرده ا سلط بر بازار بی شته  طی یک ازاین روپولی را برای ت سال گذ

 ن هدف دست پیدا کند.های مختلفی به ایبا اقدام استبانک مرکزی تالش کرده 
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 ٬های اینترنتی برای اعالم نرز ارزتوان به ضاااارورت اخذ مجوز سااااایتها میاز جمله این اقدام
منع طالفروشااان از خرید و فروش ارز و  ٬های مجوزدار به اعالم نرز کانون صاارافاناجبار سااایت

 ها اشاره کرد.ابالغ دستورالعمل جدید برای فعالیت صرافی

که در تابستان امسال « هادستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی»در نتیجه 
ها نرز تازه ای به های کوچک بسته شدند و برای فعالیت صرافیتعدادی از صرافی ٬ابالغ شد

میلیارد تومان  1کم به های نوع اول دستطوریکه صرافیعنوان حدااقل سرمایه تعیین شد؛ به
های شهرهای کوچک( های نوع دوم )صرافیها( و صرافیای بزرگ و بانکهای شهره)صرافی

 میلیارد تومان سرمایه نیاز دارند تا مجوز فعالیت بگیرند. 5به 

ها تعیین شاااد که گرچه با همچنین از ساااوی بانک مرکزی مهلتی برای تمدید مجوز صااارافی
نک  با جام شاااااد و  یادی ان حد ز تا  باالخره  مت همراه بود ولی  قاو مرکزی تساااالط خود بر م

 های کشور را افزایش داد.صرافی

 مجوزممنوعیت معامالت بی

بخشاااانامه اخیر بانک مرکزی در چارچوب رویکرد این نهاد برای کنترل بازار قابل تحلیل اساااات. 
صرافیبه شته کنترل بر  ستان گذ ستورالعمل تاب شتر کرد و بطوریکه بانک مرکزی با د ا ها را بی

مجوز بازار مسلط شود و در حد امکان آنها را از جدید در نظر دارد بر فعاالن بیاجرای بخشنامه 
 تالطم بازار ارز در هفته های اخیر کاهش یافته است .بازار حذف کند

 ٬نام دارد در پایان دی ماه گذشته« هامقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی»بخشنامه جدید که 
 ماده است. 00صادر شده است و دارای  0920مصوب سال با استناد به قانون پولی و بانکی 

اشااتغال به خرید و فروش ارز، »های دارای مجوز این بخشاانامه به غیر از صاارافی 9طبق ماده 
های میدانی از سبزه ممنوع اعالم شده است. گزارش« مدیریت و تسویه معامالت به هر نحو

سب صلی ک ستانبول که محل ا ست از افت  میدان تهران و چهارراه ا و کار فعاالن آزاد بازار ارز ا
خوانده « دالل»مجوز که در ادبیات رسمی توجه معامالت حکایت دارد و کاسبی فعاالن بیقابل
 شوند از رونق افتاده است.می

نرز دالر هم که شااااخص اصااالی بازار اسااات در بهمن گذشاااته که نخساااتین ماه اجرای این 
تومان ابتدای بهمن به  9122نی نوسااان داشااته و نرز دالر از توما 21ای در بازه ٬بخشاانامه بود

 تومان در پایان این ماه کاهش یافته است. 9151

طور کلی میزان نوسااااان نرز ارز در بهمن نساااابت به آذر و دی کمتر شااااد و همزمان تعداد به
است  معامالت آزاد هم کاهش داشت ولی اینکه این شرایط بازار چقدر متاثر از بخشنامه جدید

ست شرایط بازار ا ست و نه برای بانک  ٬و تا چه حد  شن ا به طور دقیق نه برای فعاالن بازار رو
 مرکزی؛ هیچ برآورد معتبری هم در این خصوص ارایه نشده است.

طور کلی میزان نوسااااان نرز ارز در بهمن نساااابت به آذر و دی کمتر شااااد و همزمان تعداد به

ینکه این شرایط بازار چقدر متاثر از بخشنامه جدید است معامالت آزاد هم کاهش داشت ولی ا

ست شرایط بازار ا ست و نه برای بانک  ٬و تا چه حد  شن ا به طور دقیق نه برای فعاالن بازار رو

 مرکزی؛ هیچ برآورد معتبری هم در این خصوص ارایه نشده است

واکنش بازار به  ٬دتواند محک جدی برای قدرت اجرایی بخشاانامه ارزی جدید باشاااما آنچه می
 ای در اسفند ماه، آخرین ماه سال جاری خورشیدی است.روی هستهاخبار مذاکرات پیش



12 
 

آنگاه  ٬ای مشااااابه آذر ماه به وجود آید که تمایل شااااهروندان به خرید ارز را زیاد کنداگر نتیجه
تانبول که حاال ممنوعیت رساااامی پیدا کرده بازار از تاثیر  ٬میزان مبادالت ارزی چهارراه اساااا

 کند.بخشنامه ارزی دی ماه را نمایان می

 محدودیت جدید برای فعاالن با مجوز

های محدودیت ٬در بخشااانامه جدید ٬غیر از ممنوعیتی که برای فعاالن آزاد بازار ارز ابالغ شاااده
 در نظر گرفته شده است. ٬جدیدی هم برای صرافان با مجوز

ای به نام الزام به ثبت تمام معامالت در سااامانه ٬الکترونیکیممنوعیت انجام معامالت آنالین و 
ممنوعیت معامله خارج از ساعت  ٬اجبار به اعالم نرز توسط صرافی بر روی تابلوی مغازه ٬سنا

صرافان به اعالم ساعتی متوسط نرز ارز  00صبح تا  01کاری  بعدازظهر و موظف نمودن کانون 
 ستاز جمله مفاد بخشنامه ارزی جدید ا

همچنین انجام معامالت آتی ارز سخت 
نک مرکزی  با خذ مجوز از  به ا و منوط 
شاااده اسااات؛ متخلفان از این مقررات 
ظامی و  به برخورد انت ید  هد تازه نیز ت
قضایی تحت قانون مبارزه با قاچاق کاال 

 اند.و ارز شده

آنچااه در عماال رز داده کاااهش قاااباال 
توجه معامالت آتی ارز است ولی هنوز 

از اعالم ساااااعتی نرز توسااااط  خبری
کانون صااارافان نیسااات و هنوز محلی 

 برای نرز ساعتی در وبسایت این کانون طراحی نشده است.

اطالعات سامانه سنا نیز تنها در اختیار بانک مرکزی است و هیچ گزارشی درباره تعداد و ارزش 
 معامالت ثبت شده در آن منتشر نشده است.

 اهداف اعالم نشده

الی سخنان مسوالن پولی ایران ر متن بخشنامه بانک مرکزی وجود ندارد ولی در البهآنچه که د
 های بانک ها.قابل ردیابی است: تالش دولت برای تمرکز معامالت عمده ارز در صرافی

تر از مدیریت سایر صرافان و فعاالن بازار است. ها برای بانک مرکزی سادهکنترل این نوع صرافی
یاید و یک دغدغه جدی برای مساااوالن بانک مرکزی ساااخنی از آن به میان نمیاما آنچه حتی 

 های دولتی و شبه دولتی به شبکه صرافان مجوزدار است.است هدایت درآمد ارزی بخش

های دولتی و شاابه دولتی ای از درآمد ارزی ایران نتیجه فعالیت و صااادرات شاارکتبخش عمده
و محصااوالت فلزی که بعد از نفت خام مهمترین اقالم  طور نمونه تولیدات پتروشاایمیاساات. به

های مختلف تالش دارد تا درآمد ارزی خود را خارج از شاابکه به روش ٬صااادراتی ایران هسااتند
 رسمی به ریال تبدیل کنند.

اند ولی حجم فعالیت هر یک از آنها فروشندگان ارز در چهارراه استابول گرچه نبض بازار ارز بوده

صلی دولت آن دسته از  حداکثر چند هزار دالر در روز بیشتر نیست. روشن است که مشکل ا

 گذارندکنند و ردی از این معامالت به جا نمیفعاالن بازار است که ارقام میلیون دالری حواله می



13 
 

ها تشااادید شاااد و صااانعت نفت و بانک مرکزی به فهرسااات تحریم 0931بعد از آنکه از ساااال 
 های ارزی نیز بیشتر شد.تالطم ٬شدگان اضافه شدندتحریم

بازگشت به نظام چندنرخی ارز بود و از  ٬های دولت دهم برای غلبه بر نوسان ارزحلهیکی از را
اندازی مرکز مبادالت ارزی از صادرکنندگان خواست تا ارز حاصل از صادرات خود با راه 0930مهر 

 بفروشند.« ایمبادله»را در این مرکز و به نرز 

اقدام به فروش ارز در این  ٬ای اختالف فاحشاای با نرز آزاد ارز داشااتجه به آنکه نرز مبادلهباتو
پوشاااای از بخش مهمی از درآمد صااااادرکنندگان بود. بنابراین با انواع مرکز به منزله چشاااام

ها تا حد های شابه دولتی مانند پتروشایمیصاادرکنندگان حتی شارکت ٬ها و ترفندهامقاومت
ش ارز در این مرکز خودداری کردند. درنهایت مرکز مبادالت ارزی به حاشااایه رفت و امکان از فرو

 دیگر نقش تاثیرگذاری در بازار ندارد.

ساماندهی  شود ابتدا اقدام به  دولت حسن روحانی برای آنکه بر جریان مبادالت ارزی مسلط 
بازار اساات تا تمام مجوز ها کرد و حاال در تصاامیمی دیگر در پی حذف فعاالن بیمجدد صاارافی

 های مجاز انجام و ثبت شود.معامالت از طریق صرافی

اند ولی حجم فعالیت هر یک از آنها فروشندگان ارز در چهارراه استابول گرچه نبض بازار ارز بوده
صلی دولت آن دسته از  حداکثر چند هزار دالر در روز بیشتر نیست. روشن است که مشکل ا

که ار بازار اسااااات  عاالن  له میف جا قام میلیون دالری حوا به  عامالت  ند و ردی از این م کن
 گذارند.نمی

حال مساااائوالن بانک مرکزی ایران اصاااارار بر این دارند تا در توضاااایح اقدامات خود برای بااین
پا نام ببرند و سااخنی از آن دسااته افرادی که با فقط از فروشااندگان خرده ٬ساااماندهی بازار ارز

 کنند در میان نیست.قام چندصدهزار دالری به دبی و استانبول حواله میار ٬یک تماس تلفنی

اینکه چه تدبیری پشت این سیاست نهفته است هنوز روشن نیست ولی مشخص است که 
اجرای بخشاانامه جدید بانک  ٬گران بزرگ به شاابکه رساامی صاارافانبدون ورود معامالت معامله

 شود.مرکزی ایران با چاش جدی مواجه می

 درصد افزایش یافت' 91ادرات آلمان به ایران بعد از توافق موقت ژنو 'ص

 صاردات آلمان به ایران به بیشترین میزان در یک دهه گذشته رسیده است 

گاازارش اداره فاادرال 

آمااار آلمااان نشاااااان 

دهااد کااه در پی می

کاااهااش نسااااااباای 

ای های هسااتهتحریم

فق  توا بعااد از  یران  ا

قت ژنو، صاااااادرات  مو

آلمان به ایران در سال 



14 
 

 درصد افزایش یافته است. 91گذشته میالدی 

ایران در میلیارد یورویی آلمان به  5.1به گزارش خبرگزاری رویترز ارقام تازه حاکی از صااااادرات 
 است که بیشترین میزان در یک دهه گذشته برآورد شده است. 5101سال 

 شود.ترین شریک تجاری ایران در اروپا شناخته میآلمان همواره به عنوان بزرگ

آالت و تجهیزات دهد که صادرات سال گذشته میالدی به فروش ماشینگزارش تازه نشان می
 شود.کشاورزی و داروسازی مربوط می

بعضاااای  5101فولکر تریر، از اتاق تجارت و بازرگانی آلمان به رویترز گفت: "از ابتدای سااااال 
ها و تحویل قطعات خودرو و هواپیما فراهم ها کاهش یافته و امکان بیمه کردن کشااااتیتحریم

 شده است."

 5112پذیر اساات. در سااال به گفته آقای تریر "در پنج سااال آینده دو برابر شاادن صااادرات امکان
صادرات به حدود  ست که دوره 2میزان  سید و هدف ما این ا ای کوتاه به این رقم میلیارد یورو ر

 برگردیم."

ای ژنو توافقی موقت در مذاکرات هسته 2+0ایران و کشورهای گروه  5109در ماه نوامبر سال 
ای های هسااتهامضااا کردند که بر اساااس آن قرار شااد به ازای کاهش یا توقف بعضاای فعالیت

 های غرب هم کاهش پیدا کند.ایران، بخشی از تحریم

یران وگو برای رساایدن به توافقی جامع و نهایی درباره برنامه اتمی ادو طرف اکنون درحال گفت
 هستند

 کارخانه قند ورامین 'به انبار علوفه و ذرت تبدیل شده است'

حسین نقوی حسینی، 
ناامااایاانااده وراماایاان در 
فت  نا گ به ایر مجلس، 

به انبار علوفه و ذرت  که
 .تبدیل شده است

گزاری  خبر گزارش  بااه 
رساااامی ایران، ایرنااا، 
مشااکل در تامین شااکر 
یل تعطیلی این  خام دل

 کارخانه بوده است.

ند ورامین از  نه ق خا کار
حاادود یااک ماااه پیش 

 اند.کارگر آن بیکار شده 111تعطیل شده و 

واگذاری به بخش خصوصی به مشکل  گوید کارخانه قند ورامین پس ازآقای نقوی حسینی می
 برخورده است.
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ست جمهوری محمد خاتمی به قیمت   2به گفته آقای نقوی حسینی این کارخانه در دوران ریا
میلیارد تومان آن با تسااهیالت بانکی که در  9میلیارد تومان به بخش خصااوصاای واگذار شااد که 

 اختیار خریدار قرار گرفته بود پرداخت شد.

سااازی در ادامه فعالیت خود به های دیگری در ایران پس از خصااوصاایم کارخانهپیش از این ه
 اند.مشکالت جدی برخورده و برخی از آنها تعطیل شده

شود و از چنان اهمیتی در او گفته است: "کارخانه قند هویت شهرستان ورامین محسوب می
ان به نام کارخانه قند ای از شهرستزندگی اجتماعی این شهرستان برخوردار است که منطقه

 معروف است."

هزار تن مواد اولیه وارد  111این نماینده مجلس گفته اسااات که صااااحبان کارخانه قند ورامین 
 کرده بود که این حجم دو برابر مواد اولیه الزم برای یک سال این کارخانه بوده است.

ه "بیش از دو برابر حسااین نقوی حسااینی صاااحبان کارخانه قند ورامین را متهم کرده اساات ک
اند و مازاد آن را در بازار آزاد فروخته و در شش هزار تن شکر خام وارد کرده 111نیاز یعنی حدود 

 اند."ماهه دوم با کمبود ماده اولیه روبرو شده

 .سال سابقه فعالیت دارد 01رامین کارخانه قند و

 مذاکرات اتمی خبر داد« های فنیبستبن»دکتر صالحی از

 

مان انرژی اتمی ایران روز  رئیس سااااااز

به،  که در  00شاااان ند، خبر داد  اسااااف

مذاکرات اخیر میان او و وزیر انرژی آمریکا 

در مااذاکرات « هااای فنیبسااااااتبن»

درباره  0+2جمهوری اسااااالمی با گروه 

برنامه و فعالیت اتمی ایران رفع شااااده 

 است.

بااه گزارش خبرگزاری صاااااداوساااایمااا، 

صالحی گفت: علی در مذاکرات  ما»اکبر 

شخیص مقامات باالفنی با نوعی بن ست مواجه بودیم و ت صا ب شخ تر نظام بر این بود که بنده 

ترین مقام طرف مقابل که وزیر انرژی در مذاکرات حضااااور یابم و در جزئیات مسااااائل نیز با باال

 «گو شوم. وآمریکاست وارد گفت

و به اعتبار این که هم سااااابقه فعالیت  در مجموع این مذاکرات متوازن بود»وی اضااااافه کرد: 

توان گفت در داشتم و هم در زمینه علمی و فنی آشنایی دارم حضورم خیلی کمک کرد و می

 «های فنی برطرف شد.بستاین دو جلسه بن

های خوشااابختانه این دو جلساااه، مذاکرات بسااایار مثمر بود و قدم»آقای صاااالحی تاکید کرد: 

 «خوبی برداشتیم.

http://gdb.rferl.org/3B09126A-C7D0-4C3F-ACFA-8D1B7D53AF88_mw1024_s_n.jpg
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ای ایران و آمریکا با حضااور ، دوم اساافندماه، برای نخسااتین بار مذاکرات فنی هسااتهروز شاانبه

اکبر صااالحی، رئیس سااازمان انرژی اتمی ایران، و ارنساات مونز، وزیر انرژی آمریکا، در ژنو علی

 برگزار شد.

شنبه،  شور در روز دو سازمان انرژی  00در دور بعدی مذاکرات دوجانبه دو ک سفند، نیز رئیس  ا

 تمی ایران و وزیر انرژی آمریکا حضور داشتند.ا

پیشتر نیز محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز شنبه، نهم اسفند، گفته بود که در این 

های دیگر حوزه»های فنی صااورت گرفته، اما در در زمینه« ایپیشاارفت قابل مالحظه»مذاکرات 

 است.چنان باقی ها اختالفات همو تحریم« ایهسته

ای ایران، روز کننده هساااتهاین در حالی اسااات که عباس عراقچی، عضاااو ارشاااد تیم مذاکره

صمیم 01شنبه، پنج سفند، زمان ت سیاسی را پس از به نتیجه رسیدن بحثا های فنی گیری 

های فنی با هم تعامل کنند... گاهی هر دو طرف باید در حیطه بحث»ذکر کرده و گفته بود: 

های ساایاساای گیریشااود که به تصاامیمهای فنی منجر میفنی به راه حلهای اوقات بحث

 «کنند.بهتر کمک می

تواند جزئیات مذاکرات خود را بیان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین با بیان این که نمی

سازی رآکتور تحقیقاتی اراک، موضوع تحقیق و توسعه، در این مذاکرات درباره غنی»کند افزود: 

 «گو کردیم. وتر گفتضوع فردو و برخی مسائل کوچکمو

های بسااایار خوبی ساااازی و رآکتور اراک قدمدر موضاااوعات مربوط به غنی»وی تصاااریح کرد: 

های ساختگی آنان را با پیشنهاد فنی که ارائه کردیم ها و نگرانیبرداشتیم و توانستیم دغدغه

 «برطرف کنیم.

ضوع کاهش فعال شته مو شده  سال 01به مدت ای ایران های هستهیتدر روزهای گذ مطرح 

 است.

اساااافند، گفت که  01شاااانبه، در همین زمینه محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، نیز روز پنج

 ای خود را بپذیرد.های هستهساله فعالیت 01اسالمی شاید پیشنهاد محدودیت جمهوری 

که  اعالم کرداساااافند،  02با این حال لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسااااه، روز جمعه، 

 تعهدات پیشنهاد شده از سوی ایران کافی نیست.

پذيرد، مدت زمان آن و چگونگی نظارت به گفته آقای فابیوس، درباره ابعاد تعهداتی که ايران می

 بر اجرای آن هنوز مشکالتی وجود دارد و کار بیشتری بايد انجام شود.

هم اکنون برای  2+0در ژنو، ايران و گروه  5109به دنبال دسااااتیابی به توافق موقت در سااااال 

دستیابی به يک توافق نهايی و جامع در حال مذاکره هستند. مهلت نهایی برای دستیابی به 

 رسبه پایان می توافق جامع ژوئن سال جاری )نهم تیرماه(

http://www.radiofarda.com/content/f4_zarif_iran_cnn_nuclear_limitation/26884420.html
http://www.radiofarda.com/content/f9-france-fm-fabius-nuclear-deal-iran-world-powers/26886124.html
http://www.radiofarda.com/content/f9-france-fm-fabius-nuclear-deal-iran-world-powers/26886124.html
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 اخبارکوتاه اقتصادی جهان

 روزهای دشوار اقتصاد روسیه

های و سااایر مقامات روساایه مدعی هسااتند که گر چه تحریمجمهوری والدیمیر پوتین، رئیس

غرب مشکالتی را برای اقتصاد روسیه فراهم کرده است، اما هرگز نخواهد توانست بحرانی را 

برای اقتصاد این کشور ایجاد کند و آمار منتشر شده توسط دولت در زمینه تولیدات صنعتی هم 

های صااانعت و حتی بررسااای تک تک بخش اما وقتی بحث .کندوضاااعیت را خوب قلمداد می

خصاااوصااای از وکارهای بخشافزایش قیمت مواد غذایی به میان بیاید اظهارات مردم و کساااب

ها به منابع مالی موجب داستانی دیگر حکایت دارد. کاهش ارزش روبل و عدم دسترسی بانک

ی شود. یک بینهای روسیه در سال جاری میالدی پیششده است که تعطیلی یک پنجم بانک

های مسااکو نیز تا پایان سااال میالدی جاری تعطیل خواهند شااد. کاهش رتبه چهارم رسااتوران

سیه به  شور را بدتر خواهد کرد و ارزش روبل نیز بیش «ارزشبی»اعتباری رو ضعیت مالی ک ، و

سطح باالیی قرار دارد، ااز این کاهش خواهد یافت. گر چه هنوز میزان حمایت ما ها از پوتین در 

ها کاسااته خواهد شااد و تدریج با افزایش فشااارهای اقتصااادی بر مردم، از میزان این حمایتبه

  .اپوزیسیونی که تاکنون تلفات زیادی داده است، فرصتی دوباره برای ابراز وجود خواهد یافت

 کاهش دهید« پنج تا ده درصد»مصرف روزانه شکر را 

 

 

 صبحانه، آب میوه، و سس گوجه کچاب تامل کنید.پیش از خوردن پیراشکی، کورن فلکس 

کند و مردم باید مصرف گوید که دنیا بیش از حد شکر مصرف میسازمان بهداشت جهانی می

 شکر را به پنج تا ده درصد مواد غذایی روزانه کاهش دهند.

ه دهای تازه این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد که سال گذشته ارائه شمتن نهایی توصیه

 اسفند منتشر شد. 09بود، پس از یکسال مشاوره و تحقیق روز چهارشنبه 

http://gdb.rferl.org/0AA19580-8073-47E9-A17F-ED9AAF3ABF90_cx0_cy17_cw0_mw1024_s_n_r1.jpg
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های راهبردی، تاکید بر شااااکر افزوده شااااده در مواد غذایی یکی از نکات محوری این توصاااایه

 فرآوری شده و همچنین شکر موجود در عسل، شربت و آب میوه است.

شکر طبیعی مانند میوه شامل مواد غذایی محتوی  صیه  شیر و مواد  این تو سبزیجات،  جات، 

 شود.مغذی ضروری نمی

شواهد قانع »ای گفت: فرانچسکو براناکا، مدیر اداره تغذیه سازمان بهداشت جهانی، در بیانیه

دهد کاهش مصرف شکر به میزان ده درصد کالری دریافتی روزانه ای داریم که نشان میکننده

 «.دهدا کاهش میخطر اضافه وزن، چاقی مفرط و پوسیدگی دندان ر

اند و تحقیقات نشان داده شناسان همواره درباره خطرات شکر برای سالمتی هشدار دادهکار

شتری می شیرین بی ست کسانی که مواد غذایی  شتری به بیماریا  هایخورند به احتمال بی

 شود.مختلف موجب مرگ زودرس مبتال می

ها و همچنین کسانی که در کشورهای یها، اروپایبر اساس معیارهای توصیه شده آمریکایی

 شان را بکاهند.کنند باید دو سوم از میزان شکر در رژیم غذایی فعلیغربی زندگی می

صد و کودکان در حدود  02تا  00در آمریکا، بزرگساالن بین  صد انرژی مورد نیاز روزانه را  00در در

در مجارستان و نروژ هفت درصد، کنند. در اروپا، مصرف شکر متفاوت است، از شکر دریافت می

 درصد است. 52درصد و در پرتغال نزدیک به  00در بریتانیا حدود 

گویند برای کشورهای غربی، کاهش مصرف شکر به ده درصد هدف شناسان میبعضی از کار

 ای است.واقع بینانه

شت دهانها میآن سطح بهدا سعه که  و دندان  افزایند با این حال برای کشورهای در حال تو

های جدی دیگری پایین اساات پنج درصااد هدف مناساابی اساات. پوساایدگی دندان به بیماری

 شود.منجر می

صد  شکر به ده در صیه کرده بود میزان مصرف  ماه گذشته یک کمیته مشورتی دولت آمریکا تو

 ود.ببرسد. این اولین بار بود که یک نهاد دولتی در آمریکا محدودیت مصرف شکر را توصیه کرده 

ی هادر لندن، که در پژوهش« کینگز کالج»شناس رژیم غذایی در تام ساندرز، استاد تغذیه و کار

برای »سااازمان بهداشاات جهانی برای الگوی مصاارف شااکر مشااارکت نداشااته اساات گفت: 

 «.توانید آب پرتقال بنوشیدکاهش مصرف شکر به پنج درصد، دیگر حتی نمی

های شیرین، کورن فلکس صبحانه، آبجو، کلوچه و خوردن نوشیدنیها اگر بریتانیایی»او افزود: 

 «ها نباید سخت باشد.آب نبات را محدود کنند، کاهش شکر به ده درصد برای بسیاری از آن

کنند آگاهی سازمان بهداشت جهانی گفت بیشتر مردم به میزان شکری که روزانه مصرف می

صورت شکر به  شده ندارند برای اینکه معموال این  شیرین نهفته در مواد غذایی فرآورده  ای که 

 آیند وجود دارد.به حساب نمی
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این نهاد وابسااته به سااازمان ملل گفت یک قاشااق غذاخوری سااس قرمز گوجه )کچاب( چهار 

گرم شکر  11گرم شکر )یک قاشق چایخوری( و یک قوطی نوشابه گازدار ممکن است تا حدود 

 داشته باشد

های سازمان شناسان دانشگاه آکسفورد با استقبال از توصیهرک از کاردر همین حال کرن کال

بهداشاات جهانی گفت ذائقه مردم در سااطح جهان شاایرین شااده و به مرز اعتیاد به شاایرینی 

 شود.نزدیک می

شکر در رژیم روزانه»او گفت:  شکالت و آب نبات نخوریم، مطمئنا به اندازه کافی  مان حتی اگر 

 «.بوده است

توانیم هر چیزی اگر ورزش کنیم تقریبا می»کالرک ضاااامن توصاااایه به ورزش کردن گفت: خانم 

ست مگر اینک سانی نی شکر کار آ ست که اجتناب از خوردن مقدار زیاد  شکل این ا ه بخوریم. م

 «میوه و سبزیجات را بیشتر کنیم

 ایبدون انرژی هسته:آلمان 

مان  5111ساااااال  لت آل که دو میالدی بود 
ای را کنار مرور انرژی هستهبهتصمیم گرفت 

 5155بگذارد. طبق برنامه، قرار است سال 
آخرین رآکتور هم تعطیاال شااااود. آن زمااان 

برنده این طرح حزب ساابز آلمان نیروی پیش
بود، امااا حاااال همااه احزاب از آن حمااایاات 

طور کااه پروفسااااور کننااد. بنااابراین، آنمی
کلودیا کمفرت، رئیس بخش انرژی مؤسسه 

قات مان، می تحقی یداقتصاااااادی آل نکته  گو
مهم این است که اکثریت قاطع مردم آلمان 
هم با این ساایاساات موافقند ، ساایاساات 

  فعلی تغییر نخواهد کرد.

لت  مه دو نا ته پروفسااااور کمفرت، بر به گف
ستن  شی از ب ست که کمبود نا آلمان این ا

ای را "عماادتااا بااا هااای هسااااتااهنیروگاااه
کنااد. فرض هااای تجاادیاادپااذیر" جبران انرژی
های های آلمانی این اساااات که انرژیمقام

ته نیروگاه یاز تجدیدپذیر، و الب گازی، ن های 
 کند.انرژی این کشور را برطرف می

وری باال، مدیریت تقاضاااا، و ذخیره انرژی هم عواملی اسااات که در موفقیت این طرح البته بهره
 کند.نقشی اساسی بازی می

سنگ باال رفته و ای بدون دردسر هم نبوده: مصرف ذغالهسته با این حال کنار گذاشتن انرژی
ها معتقدند این تر شده. اما آلمانیپذیر گرانهای تجدیدهای برق به خاطر یارانه انرژیقبض

 های پاک و ارزان، چیزی نیست.رژیبرداری درازمدت از اندردسر مقطعی در برابر نفع بهره
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 سال گذشته رسید ۱۱ دردالر به کمترین میزان /يورو یارزش برابر

 

 

سااال و  00اساافند به پايین ترين میزان خود در  02ارزش برابری يورو در برابر دالر در روز جمعه 

 دالر معامله شد. 0.102شش ماه گذشته رسید و هر يورو در برابر 

 د يک دالر رسیده است.سالی که از عمر يورو گذشته فقط چند بار ارزش برابری آن به ح 00در 

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، کاهش ارزش يورو به بهبود اقتصاد کشورهای منطقه يورو 

کند. اکنون برای جهانگردان آمريکايی ساافر به سااواحل معروف ايتالیا از ساافر داخلی کمک می

 شود.به سواحل اقیانوس اطلس در کارولینای شمالی ارزانتر تمام می

شاااد، دالر معاوضاااه می 0.11پول واحد اروپا، از ماه مه گذشاااته که در آن زمان با ارزش يورو، 

همچنان روند کاهشاای داشااته اساات. در همین حال ارزش دالر در مقابل تمام ارزهای ديگر رو 

 به افزايش بوده است.

 دالر معاوضاااه شاااد که پايین ترين نرز برابری يورو از 0.1021اسااافند يک يورو با  02روز جمعه 

 است. 5119سال 

 اين کاهش ارزش پر شتاب، بر آمريکا و اروپا تاثیراتی داشته است.

تر به معنی ارزش برابری بهتر برای گردشااگران آمريکايی، اروپا ارزانتر شااده اساات. يورو ضااعیف

های هايی اسااات که برای تعطیالت عید پاک عازم فرانساااه هساااتند. شااارکتبرای آمريکايی

 دهند.تمايل بیشتر گردشگران آمريکايی برای سفر به اين کشور خبر می مسافرتی يونان نیز از

برای بهبود اقتصاااد آن دسااته از کشااورهای اروپايی که بخش مهمی از درآمد و بازار کار آنها به 

صنعت  ست. يک پنجم درآمد يونان از محل  شی ا ست اين خبر خو سته ا شگری واب رونق گرد

 شود.گردشگری تامین می

يورو ارزان باعث جذابیت »های گردشگری يونان گفت: دراسی، ريیس انجمن شرکتآندراس آن

 «.انداز ورود توريست از آمريکا بسیار مثبت استشود. چشمبیشتر يونان می

های ها طرحشود که شرکتبا اين حال در دراز مدت، تاثیر اصلی يورو ضعیف زمانی آشکار می

 بی مشخص کنند.گذاری و بازارياخود را برای سرمايه

http://gdb.rferl.org/E9620A03-2F93-4D23-823B-4B8C3178A127_cx0_cy1_cw0_mw1024_s_n_r1.jpg
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صادهای قوی صادرکننده کاالهای گرانبها هستند، از اقت سازنده و  تر اروپا از جمله آلمان نیز که 

شااااوند. اما کاهش ارزش يورو در مقابل ارزهای ديگر، به مند میکاهش ارزش برابری یورو بهره

 رساند.کنند ضرر میشان را به اروپا صادر میصنايع مشابه در آمريکا که محصوالت

افت ارزش »گفت: « مودی»آنکه ريندرمان، يکی از تحلیلگران ارشااد موسااسااه اعتبار ساانجی 

شان به يورو پرداخت شده هایهايی است که بخش عمده هزينهبرابری يورو به سود شرکت

های خودروسازی او افزود شرکت«.آنها در خارج از حوزه يورو استاست و بخش اصلی فروش 

شترين بخش تولیداتاماگن و بدايملر، فولکس و شند، اشان را به بازار آمريکا میو که بی ز فرو

های اروپايی ديگر، از جمله خطوط هوايی، ممکن ها هساااتند. اما شااارکتجمله اين شااارکت

 مند نشوند.است از اين تغییر بهره

ی روپايطوط هوايی غیر اتقاضاای بیشاتر برای سافر هوايی به اروپا به احتمال بسایار نصایب خ

يکی از داليل اصاالی افت ارزش برابری يورو اختالف بین عملکرد اقتصااادی آمريکا و خواهد شااد.

کشاااورهای منطقه يورو اسااات. پس از بحران اقتصاااادی جهانی، در اروپا روند بهبود اقتصاااادی 

 رسد اقتصاد آمريکا با قدرت در حال احیا شدن است.ضعیف و آهسته است اما به نظر می

های مرکزی يکی از مهمترين عوامل چنین روندی اساااات. بانک مرکزی اروپا با انکاقدامات ب

که بانک در حالینقدينگی ارزش يورو را کاهش داد. کاهش شديد نرز بهره و افزايش چشمگیر

های مشااااوق اقتصااااادی اکنون آماده مرکزی آمريکا بر خالف آن عمل کرده و پس از پايان طرح

 ت.افزايش نرز بهره بانکی اس

زايی اين شاااکاف را به اسااافند درباره آمار بیکاری و اشاااتغال 02گزارش اداره کار آمريکا در روز 

 بینی کارشناسان برای افزايش نرز بهره بانکی را تقويت کرد.وضوح نشان داد و خوش

 اينکه دقیقا چه زمانی ارزش يورو و دالر کامال برابر خواهد شد، نوسانات بازار تعیین خواهد کرد.

 وع پرواز هواپیمای خورشیدی برای گردش دور زمینشر

 ی خبرنگار علمی، بی بی سی جاناتان آموس 
 

هواپیمای خورشیدی 'سوالر 
ایمپالس' در تالشی برای 

گردش دور زمین، در مراحل 
مختلف، پرواز خود را از 

 ابوظبی آغاز کرده است.

-Solar Impulse -این هواپیما 
پرواز خود را رو به شرق  - 2

به سوی مسقط در عمان 
 شروع کرد.

این هواپیما در پنج ماه آینده با 
 جهش از قاره ای به قاره دیگر از دو اقیانوس آرام و اطلس خواهد گذشت.
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هدایت این هواپیمای تک صندلی را در ابتدا آندره بورشبرگ به عهده دارد. خلبانی هواپیما در 
 او و برتراند پیکارد سوئیسی دست به دست خواهد شد. طول این سفر میان

هواپیما باید در نقاط مختلف زمین برای سرویس و تعمیر توقف کند و در عین حال پیامش را 
 درباره فناوری های پاکیزه می گستراند.

بورشبرگ پیش از پرواز به بی بی سی گفت: "مطمئنم هواپیمای خیلی نابی داریم، و باید 
"برای این کار ممکن است مجبور باشیم را به آن سوی اقیانوس ها ببرد." ا بتواند ماهم باشد ت

 پنج روز و پنج شب پرواز کنیم و این دشوار خواهد بود."

این پروژه قبال در زمینه پرواز با انرژی خورشیدی رکوردهایی به جا گذاشته است که از جمله 
فر دور جهان ماموریتی در مقیاس دیگر است اما ساست. 5109ز آسمان آمریکا در سال عبور ا

 و برای آن ساخت هواپیمایی حتی بزرگتر از سوالر ایمپالس یک الزم بود.

کیلوگرم  5911ند وزن آن فقط است هرچ 010متر یعنی بیش از بوئینگ  05طول بال های آن 
هزار سلول خورشیدی روی بدنه  00برای موفقیتش اهمیت حیاتی دارد. وزن سبک آناست.

یون تعبیه شده در آن امکان پرواز در شب را فراهم می -آن نصب شده و باتری های لیتیوم
 کند. قابلیتی که به خصوص برای عبور از اطلس و آرام الزم است.

هواپیما مجهز به چهار پروانه است و با سرعت کمی حرکت می کند بنابراین پرواز از فراز 
چند شبانه روز طول می کشد. مدل سازی های کامپیوتری نشان می دهد که اگر اقیانوس 

 هوا مناسب باشد امکان عبور از اقیانوس وجود دارد.

باید در تمام این مدت هوشیار باشد، هرچند گاهی  -که تنهاست  -و چالش دیگر اینکه خلبان 
 دقیقه ای را خواهد داشت. 51امکان چرت های کوتاه 

"من شانزده سال قبل خواب پرواز دور دنیا فقط با تکیه بر انرژی  گوید: بورشبرگ می
خورشیدی را می دیدم. و حاال این پرواز شروع می شود. عشق و عالقه زیاد کار ما را آسانتر 

 می کند."

 علیرغم برنامه ریزی های فراوان و طوالنی هیچ تضمینی وجود ندارد که پرواز موفق باشد

 دهدسرطان تیروئید را تشخیص میفرانکی، سگی که 

 سیبیاز سردبیران بخش سالمت بیجیمز گاالکر 

 9 

 تشخیص بدهد.سگ توانسته سرطان تیروئید را در انسان یک:دانشمندان آمریکایی

 درستی تشخیص دهد.مورد را به 91اند، نفر که آزمایش شده 91این سگ توانسته از بین 

انجمن متخصصان غدد مطرح شد. در این همایش گفته  نتایج این پژوهش در نشست ساالنه
 " است.شد که توانایی بویایی حیوانات "باورنکردنی
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ها گفته است، استفاده از سگ انجمن پژوهشگران سرطان در بریتانیا در واکنش به این یافته
ها ای که از روی آن سگدر تشخیص سرطان، غیرعملی است اما در عین حال کشف ماده

 های بعدی راهگشاست.دهند، برای آزمایشرا تشخیص می سرطان

کند که متابولیسم یا سوخت و ساز هایی ترشح میای در گردن است و هورمونتیروئید غده
 کند.بدن را تنظیم می

ها به داخل بدن مواد ها است. این سلولسرطان، رشد معیوب و خارج از کنترل سلول
 کنند.رشح میشیمیایی و "ترکیبات آلی فرار" ت

 بویایی قوی

ها برای تشخیص سرطان به این دلیل است که قوه بویایی این حیوانات ده برابر اتکا بر سگ
های توانند بوی مخصوص مواد ترشح شده توسط سلولتر از انسان است و آنها میقوی

 سرطانی را تشخیص دهند.

هایی از سرطان تیروئید، نشانهها، معروف به بهترین دوست انسان، عالوه بر تشخیص سگ
 اند.توانایی تشخیص سرطان روده و ریه هم نشان داده

پژوهشگران دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آرکانزاس آمریکا پیشتر نشان داده بودند که 
چگونه یک سگ توانسته بین ادرار اشخاص مبتال به سرطان تیروئید و اشخاص سالم تمایز 

تواند به عنوان یک روش این بود که مشخص شود آیا این شیوه میتر قائل شود. قدم تازه
 تشخیص سرطان به کار گرفته شود یا نه.

اش سرطان تیروئید را به فرانکی، سگ نژاد ژرمن شپرد، آموزش داده شده بود که اگر شامه
ها تشخیص داد، روی زمین بنشیند و اگر نتوانست بوی مخصوص را حس کند، از در نمونه

 ه آزمایشی دور شود.نمون

 ودند، در اینبیماری که در رابطه با تشخیص سرطان تیروئید به بیمارستان مراجعه کرده ب 91
درصد موارد را درست تشخیص داده و فقط در مورد چهار نفر  00فرانکی آزمایش شرکت کردند.

 اشتباه کرده است.

ها در تشخیص ید "توانایی سگگوهای غدد دانشگاه آرکانزاس میدونالد بودنر، مدیر پژوهش
 این موضوع باورنکردنی است."

به گفته دکتر بودنر، جامعه پزشکی جهان تا چند سال آینده احترام خاصی برای این موجودات 
 درستی تشخیص دهدمورد را به 91اند، دهقائل خواهد

 دماغ الکترونیکی

با کمک این  می کوشند برخی پژوهشگران
ها، دماغ الکترونیکی ها و توانایی سگیافته

 بسازند که بتواند سرطان را تشخیص دهد.

این رویکرد نه تنها برای سرطان، که برای 
های خطرناک از جمله تشخیص عفونت

ای( "کلستریدیوم دیفیسیل" )نوعی عفونت روده
 هم مورد توجه قرار گرفته است.



24 
 

کند. هنوز دوست داریم بدانیم فرانکی چه چیز را استشمام میگوید: "ما دکتر بودنر می
 داند."کس نمیهیچ

گوید "این پژوهشی جیسون وکسلر، متخصص غدد در واشنگتن آمریکا درباره این تحقیق می
برداری در تواند در نقاط مختلف دنیا که تکنیک نمونهجالب و مهم است. و در آینده می
 قرار بگیرد." دسترس نیست، مورد استفاده

به گفته دکتر وکسلر، بیماران زیادی هستند که حاضر نیستند با سوزن و شیوه مکش، بافت 
برداری با سوزن شاید بدن آنها برای نمونه تشخیص سرطان، برداشته شود. به جای بافت

 هایی مانند این استفاده کرد.بتوان از روش

ا اسمیت از مرکز تحقیات سرطان بریتانیا اما همه با دکتر وکسلر موافق نیستند. دکتر ام
توانند ترشحات های آموزش دیده میگوید: گرچه تحقیقات نشان داده بعضی سگمی

ها چقدر دقیق است. های سرطانی را تشخیص دهند، اما مشخص نیست که این یافتهسلول
 طور ممکن است استفاده از این روش، به طور گسترده عملی نباشد."همین

ها مهم ن حال دکتر اسمیت اعتقاد دارد که کشف چگونگی این تشخیص توسط سگبا ای
تواند به تولید دستگاهی مانند دماغ الکترونیکی منجر شود که در آینده برای است. چون می

 تشخیص موارد مشابه به کار آید.

یده را دنبال ید این اگوکند و میدکتر بودنر از دانشگاه آرکانزاس هم این موضوع را تایید می
حاال مرکز تحقیقات پزشکی دانشگاه آرکانزاس به دنبال جایی است که در آن خواهد کرد.

 اند، نگه دارد.های سرباز ارتش را که از عراق و افغانستان بازگشتهسگ

های بار وظیفه آنها شکار سلولبه جای بو کردن موارد مشکوک به مواد منفجره و بمب، این
  بود.سرطانی خواهد 

 5101سال  درتولیدکنندگان نفت جهان،فهرست 

  ملیون بشکه در روز00.02ایاالت متحده 

  01.39روسیه             " 

  3.29عربستان سعودی" 

  1.51چین                  " 

  1.00کانادا                 " 

  9.99عراق                 " 

  5.00ایران                 " 

  5.00مکزیک               " 

  5.02امارات متحده       " 

  5.00کویت                 " 

 یالمللی انرژبینآژانس منبع:                                                                                                  
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 شد فضا انوشه انصاری جزو پیشگامان  

   

به دلیل خدمت به جامعه فضایی به انوشه انصاری  5102فضا در سال جایزه ملی پیشگامان 
 تعلق گرفت.

جامعه ملی فضا در آمریکا اعالم کرد این جایزه در کنفرانس جهانی توسعه فضا که اواخر ماه 
میالدی آینده در تورنتوی کانادا برگزار می شود به انصاری اعطا خواهد شد. انوشه انصاری که 

ایرانی و نخستین زن گردشگر فضایی به شمار می رود از پایه گذاران اصلی نخستین فضانورد 
است که برای حمایت از تجاری سازی تحقیقات فضایی راه  X Prizeمیلیون دالری  01جایزه 

اندازی شده و نقش شایانی در ترغیب فعالیت های بخش خصوصی در حوزه فضا داشته است. 
نقلیه فضایی جدید است که بتواند از مدار زمین خارج شود موضوع این جایزه اختراع یک وسیله 

 و در مدت کمتر از دو هفته دوباره به مدار خارج از کره زمین مسافرت کند.

انوشه انصاری که متولد مشهد است از دوران کودکی رویای فضانوردی را همواره در سر می 
پروارنده است. وی مدرک کارشناسی خود را در رشته الکترونیک و مهندسی کامپیوتر از 
دانشگاه جرج میسون و سپس کارشناسی ارشد خود را در مهندسی الکترونیک از دانشگاه 

دریافت کرده است. شرکت تحت رهبری او  George Washington Universityجرج واشنگتن 
درحوزه ارتباطات در فهرست شرکت های فناوری دارای سریع ترین نرز رشد در آمریکا قرار 

 داشته و جایزه ویژه بنیاد ملی زنان پیشگام در کار به وی اعطا شده است.

« سفیر فضایی»ه عنوان ب 02شهریور ماه  50انوشه انصاری، نخستین فضاگرد زن جهان، 
رهسپار فضا شد و بامداد هفتم مهر ماه در حالی در استپ های سرسبز شمال قزاقستان بر 

روز حضور در فضا به واقع اثبات کرد همچنان که پیش از سفر  00سیاره مادری گام نهاد که طی 
انورد فض -«یامایکل لوپز آلگر»اعالم کرده بود، صرفاً یک گردشگر فضایی نیست، به طوری که 

در گفت و  -همراه وی که پیش از این از مخالفان سفرهای فضایی خصوصی و توریستی بود
از انوشه انصاری به عنوان فردی پر کار یاد کرد که توانسته است در  CNNگویی با شبکه خبری 

این مدت افزون بر فعالیت های شخصی اش که از پیش وعده داده بود، آزمون های علمی 
 تی را به انجام برساند و همپای سایر خدمه به فعالیت بپردازد.متفاو

میلیون دالر به عنوان چهارمین گردشگر فضایی جواز سفر به  51وی اگر چه ناگزیر با پرداخت 
ایستگاه فضایی بین المللی را پیدا کرد ولی در مدت حضور در فضا آزمایش های علمی گوناگونی 
را با همکاری آژانس فضایی اروپا )اسا( انجام داد و همچنان که وعده کرده بود موفق شد در 

س های رادیویی با مراکز مختلف آموزشی، نوشتن وبالگ روزانه اش از فضا و ارسال مجموعه تما
ای از فیلم ها از سفر خود تجربه کم نظیر سفر فضایی اش را با میلیون ها نفر از مردم دنیا 

 تقسیم کند. 
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 کند؟آیا ریزگرد یا گردوغبار، زندگی را تهدید می

 زیستوهشگر محیطنگار و پژروزنامهفرد سام خسروی

 

  

 پدیده ریزگرد در سنگاپور 

های وسیعی از آسمان ایران های اخیر بخشآیا ریزگرد با گردوغبار متفاوت است؟ آنچه در سال
را تیره کرده کدامیک از این دو پدیده استتت؟ منشتتا آنها کجاستتت؟ و در نهایت آیا این یرات ریز و 

 شیمیایی، میکروبی یا رادیواکتیو هستند؟زا و آلوده به مواد معلق، بیماری

شناخته میHazeدر منابع انگلیسی آنچه به عنوان ریزگرد ) سیار کوچک (  شود، ذرات معلق ب
گیرد. این ذرات با چشاام غیرمساالح از خاک و یا نمک نشااات میدر هواساات که به طور عمده 

شوند نارنجی مایل به قرمز دیده میقابل مشاهده نیستند، اما تجمع آنها در هوا به رنگ زرد یا 
( که در Smokeدهند. در برخی منابع، ترکیب غبار و دود )و افق دید را به شاااادت کاهش می

توانند از منابع صنعتی هوای خشک رز بدهد، ریزگرد نامیده شده است. این ذرات همچنین می
 و غیرطبیعی نیز ناشی شوند.

صر کرمی، استاد جغرافیا در ل بار او معاددانشگاه برگن نروژ، واژه ریزگرد را نخستین به گفته نا
به کار برد و منظور از آن، ذرات بساااایار ریز و کوچکتر از دو و نیم میکرون  Hazeواژه انگلیساااای 

جا شوند و گاهی بیش از این توانند کیلومترها جابهاست که منشا رسی دارند. این ذرات می
 چهار هزار متر ارتفاع بگیرند.

ن واژه به ندرت در ادبیات علمی کشور استفاده شده است. در مقابل، آنچه تاکنون در اغلب ای
های های انگلیسی و فارسی مورد استفاده قرار گرفته عبارت "توفانهای علمی به زبانمقاله

دهد، به ( بوده اساااات. این پدیده در مناطق خشااااک جهان روی میDust stormگردوغبار" )
جایی آنها را فراهم کند. این ذرات معلق در هوا بزرگتر از اد امکان جابهشاااارطی که ساااارعت ب

 میکرومتر یعنی به اندازه ذرات سیلت هستند. 05تا  1ریزگرد و بین 
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هایی با پوشااش گیاهی کم که خاک رطوبت خود را از دساات داده و عوامل انسااانی در عرصااه
های اهلی وجود داشاااته باشاااند دامرویه نظیر شاااخم زمین، تردد مفرط خودروها و چرای بی

 کند.احتمال وقوع پدیده گردوغبار افزایش پیدا می

 گویند؟های رسمی چه میمقام

                                  پدیده ریزگرد در شاااهر اهواز در ایران
در شاارایطی که بساایاری از اهالی 
دانشااااگاااه، ارتباااط تنگاااتنگی بااا 

های امها و مردم ندارند، مقرسااااانه
انااد و رساااامی این خالء را پر کرده

عات علمی  به مطال ناد  بدون اساااات
یده جوی اخیر و منبع آن،  پد باره  در

کنند. نظرهایی نظرهایی را ابراز می
شااده که با دسااتاورد مطالعات انجام

ها منطبق نیساااات. در این اظهارنظر
دو پادیاده ریزگرد و گردوغباار اغلاب 

ل آن روند، حامترادف هم به کار می
 های کنترل و مقابله با آنها نیز متفاوت است.که با هم متفاوتند و در نتیجه، روش

وگوی ویژه خبری شاابکه دو زیساات ایران اخیرا در گفتمعصااومه ابتکار، رئیس سااازمان محیط
سال است که کشور ما با موضوع گردوغبار و ریزگردها مواجه است و منشاء  01سیما گفت: "

 قا آغاز شده و تا شرق ایران و آسیای شرقی آمده است."آن از شمال آفری

جمهور ایران هم به مناسب روز محیط زیست در خرداد ماه امسال گفته حسن روحانی، رئیس
شااود که ما باید این های خاکی در کشااورهای منطقه ایجاد میبود: "ریزگردها از یک چشاامه

 غاز کرده است."مساله را حل کنیم و این موضوع را دولت با جدیت آ

به گفته او، شاااوری آب و ریزگردها اگر با هم توشم شاااود، بزرگترین خطر را برای کشااااورزی و 
 کند. "از این رو باید با حل این معضالت زندگی مردم را تامین کنیم."باغداری ایجاد می

به بیماریدر میان اظهارنظرهای مقام یاهای رساااامی، گاه  آلوده  زا بودن گردوغبار و ریزگرد 
 وگوالدین پیرموذن در گفتبودنشان به مواد رادیواکتیو هم اشاره شده است. در حالی که کمال

با خبرگزاری مهر در خصاااوص موج جدید سااارطان در اساااتان خوزساااتان هشااادار داده، عباس 
زاده، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس از احتمال آلودگی ریزگردها به مواد رادیواکتیو پاپی
 ست.گفته ا

سرطان نسبت  ست: "افزایش  شفا در اهواز به مهر گفته ا ستان  سابق بیمار همچنین رییس 
دهد که درصااد دالیل ارثی دارد و این نشااان می 01درصااد علت محیطی و تنها  31به گذشااته 

شایندی می ستان اتفاقات ناخو ستان خوز ست ا سونامی حتما در محیط زی افتد که این چنین 
 ن ما در این خطه افتاده است."سرطان به جان هموطنا

 گویند؟های علمی چه میپژوهش

( محور مطالعات بسیاری بوده است. بر اساس دستاوردهای Dust stormهای گردوغبار )توفان
دهد که نشااااان می تحقیقی دیگر، تواتر بروز این پدیده در حال افزایش اساااات و یک پژوهش

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375674211000628
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875963713000268
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875963713000268
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های زمستان و تابستان بیشترین رخداد آن در بخش غربی و شرقی خاورمیانه به ترتیب در ماه
 است.

اند، با که پژوهشااااگران چینی با همکاری محققان ایرانی منتشاااار کرده مقالهدر جدیدترین ن 
 5109تا  5111های اند که بین سالهای مختلف محیطی، به این نتیجه رسیدهاستفاده از داده

بار تکرار شاااده اسااات. بر اسااااس این پژوهش، منابع توفان گردوغبار  21پدیده توفان گردوغبار 
منطقه در عراق  01عبارتند از: شااش منطقه در سااوریه )به طور عمده در شاارق آن کشااور(، 

درصااااد خاک آن کشااااور و در حوزه رودهای دجله و فرات(، دو منطقه در اردن، چهار  00)حدود 
های هورالعظیم و هورالهویزه در غرب ران )تاالبمنطقه در عربستان سعودی و سه عرصه در ای

 و دشت سیستان در شرق(.

دهد که "کاهش شدید رطوبت خاک بر اثر کاهش شدید بارش ، نشان میپژوهشی دیگرنتایج 
النهرین اسات" یه رودهای بزرگ بینویژه در شامال خاورمیانه که منطقه تغذدر دهه گذشاته به

 های منطقه است.از دالیل اصلی وقوع توفان

تر اند که "بسعلمی به زبان فارسی، محققان به این نتیجه رسیده یکی از جدیدترین مقاالتدر 
ها و مناطق بیابانی همانند صااااحرای بزرگ آفریقا منابع مهم تولید گردوغبار هسااااتند و دریاچه

های تراکم و ساااااختار پوشااااش گیاهی نیز به منزله دو عامل مهم در وقوع و فراوانی توفان
 روند."گردوغبار به شمار می

های تهران، شاااایراز و تبریز بر روی ذرات که با همکاری محققان دانشااااگاه پژوهشااااینتایج 
 5105و  5100های گردوغبار در چهار شهر اهواز، ماهشهر، کرمانشاه و قصرشیرین بین سال

که این ذرات نه تنها به مواد رادیواکتیو، مواد شاایمیایی و دهد انجام شااده اساات، نشااان می
سرب، روی، کبالت و مس و غیره( آلوده بوده سنگین و خطرناک )نظیر  ها اند که میکروبفلزات 

 اند.زا را هم با خود حمل کردههای بیماریو باکتری

ر ومیبا بررسی اثر ریزگرد بر میزان بستری شدن و مرگ دانشگاه کرمانشاههمچنین، محققان 
اند که نتیجه گرفته 0931و  0903های های قلبی و تنفسی در آن شهر بین سالبر اثر بیماری

های قبلی و به بیماری با افزایش آلودگی ریزگرد، میزان بسااااتری شاااادن و مرگ افراد مبتال

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969714013357
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969714013357
http://he.srbiau.ac.ir/article_3276_683.html
http://he.srbiau.ac.ir/article_3276_683.html
https://jes.ut.ac.ir/article_51206_6806.html
https://jes.ut.ac.ir/article_51206_6806.html
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12517-013-1086-z
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12517-013-1086-z
http://ijhe.tums.ac.ir/files/site1/user_files_693d76/tums-A-10-25-5002-e6a98df.pdf
http://ijhe.tums.ac.ir/files/site1/user_files_693d76/tums-A-10-25-5002-e6a98df.pdf
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تنفساای نیز بیشااتر شااده اساات )این مقاله جزو معدود آثاری اساات که در آن از کلمه ریزگرد 
 استفاده شده است(.

ریزگرد یا گردوغبار، هر نامی که برای این پدیده انتخاب شااااود، از چند منبع مختلف در داخل و 
یابد ها افزایش میدفعات این توفان آید. با کاهش رطوبت خاک، شدت وخارج ایران به وجود می

ها همچنان ادامه یابند، آیا بخش افتد. اگر این توفانو ساالمتی شاهروندان بیشاتر به خطر می
 های غیرقابل سکونت بدل نخواهد شد؟وسیعی از ایران به عرصه

      

 :ماه گزارش ویژه 

 ای: راه فردا یا بیراهه دیروز؟انرژی هسته 

 گزارشگر اقتصادی، بی بی سی ریچارد اندرسون 

کنند دوران انرژی کنند احتماال فکر میکسانی که در اروپای غربی زندگی می
 ای به سر آمده.هسته

ای را کنار های هساااتهدر ایتالیا، مخالفت افکار عمومی دولت را ناچار کرده ازسااارگیری برنامه
سال بگذارد. در آلمان هم برنامه تعطیل کردن  با جدیت تمام ادامه دارد.  5155همه راکتورها تا 

دن ای برای افزوبلژیک سیاستی شبیه همسایه بزرگش را در پیش گرفته و اسپانیا هم برنامه
ای در اروپاسات، ای موجود ندارد. حتی فرانساه که نماد انرژی هساتهبه هفت نیروگاه هساته
اهش خواهد داد. آن سوی دنیا، چهار سال بعد به این انرژی را شدیدا ک اعالم کرده وابستگی

 راکتور ژاپن هنوز فعال نشده است. 10یک از از فاجعه فوکوشیما، هیچ

سهم انرژی هسته سال گذشته از در کل جهان،  صد به  00ای در تولید برق در بیست   00در
سیده. با این مقدمه حتما فکر می صد ر ستهدر صنعت ه شته کنید  و کارش ای رو به زوال گذا

 تمام است.
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 کنید.خیر، اشتباه می

 دوران جدید

راکتور  01گوید، در همین لحظه ای جهانی میطور که جاناتان کاب از انجمن هسااتهاز قضااا، آن
سال گذشته  52که "باالترین رقم در  –ای در جاهای مختلف دنیا در حال ساخت است هسته
 است".

های که به مراتب بیش از نیروگاه –ساااااخته شااااود نیروگاه هم قرار اساااات  211عالوه بر این 
 ای موجود در دنیاست.هسته

___________________________________________________________ 

 تعداد راکتورهای هسته ای در جهان

 کش
رآکااااااتااااااور  

 عملیاتی
رآکتور در حااال 

 ساخت
برنااامااه  کتور  رآ

 ریزی شده
شنهاد  رآکتور پ

 شده

 00 2 2 33  آمریکا

 0 0 0 20  فرانسه

 9 3 9 10  *ژاپن

 00 90 3 91  روسیه

 1 0 2 59  کره جنوبی

 059 01 50 55  چین

 90 55 0 50  هند

 9 5 1 03  کانادا

 0 1 1 00  بریتانیا

 00 5 1 02  اوکراین

 900 009 01 190  تعداد کل در جهان
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منبع: انجمن هسته ای جهانی*ژاپن 
هرآکتورهای هسااااته ای خود را به 
دنبال فاجعه فوکوشاااایما در سااااال 

تعطیاال کرد. این جاادول ده  5100
کشور را که بیشترین تعداد رآکتور را 
دارنااد و مجموع جهااانیرآکتورهااارا 

 .نشان می دهد

 

    

 شاااوند. اما صااارف وجود طرحنمیها هرگز عملی البته ناگفته پیداسااات که خیلی از این طرح
که دولتنشاااااان می ترین های کشااااورهای مختلف جهان برای حل بعضاااای از جدیدهد 

یعنی برای تأمین تقاضای رو به رشد انرژی، برای باال  –اند ایشان دنبال انرژی هستهمشکالت
 اکسید کربن.بردن امنیت انرژی، و در عین حال کم کردن تولید دی

های دانند، که ثابت شده تولید آالیندهای میحل مسئله را انرژی هستهراه بسیاری کشورها
ای جهانی اش پایین است. سردمدار این ماجرا چین است، که بنا به آمار انجمن هستهکربنی

حدود  50 خت دارد و  مه 511رآکتور در دسااااات ساااااا نا له بر یل این رآکتور در مرح ریزی. دل
شود، و این سه برابر می 5121مصرف انرژی چین تا سال  گذاری عظیم روشن است:سرمایه

 انرژی را باید از یک جا تأمین کرد.

نساابتا  –و برای بعضاای کشااورهای در حال توسااعه  –های هسااته برای چین ساااخت نیروگاه
طور ای بهشوند. هر نیروگاه هستهآسان است، بیش از هرچیز به این دلیل که ارزان تمام می

تواند نیازهای که اقتصاااد دولتی چین میمیلیارد دالر هزینه دارد. ضاامن این 02تا  01متوسااط 
 مالی و کنترلی الزم را هم برآورده کند.

گذاری عظیمی به منابع مالی درازمدت احتیاج دارد. منابعی که به گفته سسیلیا چنین سرمایه
 کنند".میهای چین با کمال میل تأمین المللی انرژی، "بانکتم از آژانس بین

اند، از جمله عربسااتان ایبعضاای از کشااورهای خاورمیانه هم به دنبال ساااخت رآکتور هسااته
 تر استهای خودکامه دارند، کارشان راحتسعودی و امارات متحده عربی، که چون حکومت

کشاااورهای اروپای مرکزی و شااارقی هم عموما 
بااه دناابااال افاازایااش ظاارفاایاات رآکااتااورهااای 

از جمله مجارسااتان، شااان هسااتند، ایهسااته
رومانی و اوکراین. لهسااتان هم که تا حاال انرژی 

خواهد به این جرگه ای نداشااااته، میهسااااته
به  یدا  ها شاااااد ندد. خیلی از این کشااااور بپیو

اند و برای پایین آوردن میزان ساانگ وابسااتهذغال
تر نیاز های پاکشاااان به انرژیهای کربنیآالینده
 دارند.

که پیتر آزبالدستون از گروه  طوراز این گذشته، آن
ای "گزینه گوید، برای بساایاری از این کشااورها انرژی هسااتهمشاااوران انرژی وود مکنزی می

سبی شان به گاز خصوص با توجه به وابستگیشان را متنوع کنند، بهست که منابع انرژیمنا
 روسیه".
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ها بپیوندد ؛ با ایع هستهخواهد به جمترکیه هم جزو کشورهایی است که برای اولین بار می
 اتم.ای روسیه، روسکمک غول هسته

 هزینه هنگفت

مان فرق می تا آساااا حده زمین  یاالت مت پای غربی و ا های آزاد ارو بازار ند. در این ماجرا در  ک
 ها نیست.کشورها، حتی جایی که اراده سیاسی باشد، تأمین منابع مالی به این سادگی

.دی.اف تخمین آور است. برای مثال، شرکت انرژی ایسرسام ایهزینه ساخت نیروگاه هسته
میلیارد دالر تمام شااااود. اما تخمین  51زده نیروگاه جدیدش در بریتانیا )هینکلی پوینت( حدود 

تواند ست که هیچ شرکت خصوصی نمیمیلیارد دالر است. بدیهی 90اتحادیه اروپا نزدیک به 
کشااااد نیروگاه عملیاتی که حدود ده سااااال طول میآنويژه به تنهایی چنین تعهدی بدهد، به

 شود و سود بدهد.

 ایضایعات هسته

ضایعات یک نیروگاه هسته صد  ضایعات سطح پایین" میای، که به نود در گویند، حدود یک آن "
درصااد مواد رادیواکتیو نیروگاه را در خود دارد. خالص شاادن از این ضااایعات آسااان اساات. سااه 

درصد  32گویند، حدود ای، که به آن "ضایعات سطح باال" مینیروگاه هستهدرصد ضایعات یک 
سااااال کار  01ای معمولی حدود مواد رادیواکتیو نیروگاه را در خود دارد. یک نیروگاه هسااااته

شود حدودا به اندازه یک استخر کند. میزان ضایعات سطح باالیی که در این مدت تولید میمی
ضایعات سطح باال به هزار سال طول می شنای قهرمانی است. چندین کشد تا رادیواکتیویته 

سااطح اورانیومی که به عنوان سااوخت در نیروگاه به کار رفته بود برسااد. هیچ جای دنیا جایی 
 که برای نگه داشتن دائم ضایعات سطح باال باشد وجود ندارد.

 ای جهانمنبع: انجمن هسته

عد از ساااااال یا ب تان مذاکره دولت بری با ها 
هااای انرژی مختلف توانسااااات شاااارکاات

گذاری راضاای ایی.دی.اف را برای ساارمایه
کند، اما با این شارط که ایی.دی.اف اجازه 
داشااااته باشااااد برق تولیدی نیروگاه را با 
قیمتی معین بفروشاد، حتی اگر آن قیمت 
باالتر از قیمت روز بازار باشد. حتی با وجود 
 این ضمانت هم ایی.دی.اف زمانی قرارداد

ها را هم را امضاااااء کرد که حمایت چینی
با تمام این اوصاااااف هنوز هم  جلب کرد. 

گذاری ارایه تصااامیم نهایی برای سااارمایه
 نشده است.

البته این ماجرا مختص بریتانیا نیسااات. در 
سه هم نیروگاه فالمان که اولین  –ویل فران

سال  02نیروگاه جدید اتمی این کشور در 
ه سه سال از تا این لحظ –گذشته است 

ضع رآکتور جدید فنالند هم  شته. و ست و به مراتب بیش از بودجه اولیه خرج بردا برنامه عقب ا
اش بهتر از این اساات، هم از برنامه عقب اساات، هم میلیاردها دالر بیش از بودجه پول صاارف

 شده است.
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.پی.آر اساااتفاده آوری اییگوید این رآکتورها اولین رآکتورهایی هساااتند که از فنآقای کاب می
شااان بیشااتر اساات. اما در آوری جدید اساات. به همین خاطر مشااکالتکنند، که یک فنمی

 تر بشود.های بعدی قاعدتا کار باید آسانساخت نیروگاه

آوری ایی.پی.آر ها "تبلیغ مناسبی برای فنقول آقای آزبالدستون، این نیروگاههرچه هست، به
 نیستند".

های جدید تأمین شود، میلیاردها که سرمایه ساخت نیروگاهار شد برای آندر آمریکا، دولت ناچ
جا هم هر پنج نیروگاه در حال ساخت از برنامه عقبند. برنامه دالر وام را تضمین کند. و البته این
ای، رآکتورهای کوچکتر بساااازد که هم کاری صااانعت هساااتهدولت آمریکا این اسااات که با هم

 مراتب کمتر است.شان از رآکتورهای رایج بههم خرج انعطاف بیشتری دارند،

ای کماکان آوری هساااتهترین آزمون فنگوید، "ساااختطور که آقای آزبالدساااتون میاما همان
 تکمیل نیروگاه در زمان مقرر و با بودجه مقرر است".

 'مخاطرات یاتی'

ای بعد از تکمیل پروژه گرداندن نیروگاه هسااته
لوتونیوم در دنیا فراوان نسااابتا ارزان اسااات. پ

اساااات و اگر بر مبنای واحد انرژی آزادشااااده 
تر های فسااایلی ارزانبسااانجیم، از ساااوخت

 است.

اما اگر هزینه ساااااخت را هم در نظر بگیریم، 
ترین انرژی وجه ارزانهیچای بهانرژی هسااااته

نیساااات. در اروپا حتی از ذغال ساااانگ و گاز 
نه  –تر اسااااات گران با احتسااااااب هزی حتی 

ای از انرژی های کربنی. انرژی هساااتهالیندهآ
باد و در بسیاری کشورها از انرژی خورشیدی 

 شود.تر تمام میهم گران

ای است که بار ای نیست. فاجعه فوکوشیما نمونهاما مسائل مالی تنها مسئله انرژی هسته
ای چه هسااااتهبرداری از انرژی یادآوری کرد بهره –سااااال بعد از فاجعه چرنوبیل  52 –دیگر 

تر از پیش کرده، اما خطر نشت های فن آوری شکافت هسته را امنمخاطراتی دارد. پیشرفت
 توان صد درصد رد کرد.گاه نمیاز رآکتور را هیچ

ری داای است. هیچ جای دنیا امکانات یا فضای ثابتی که برای نگهموضوع دیگر ضایعات هسته
شده باشد، وجود ندارد. به باور خانم تم، "اگر ای ساخته همیشگی از ضایعات سوخت هسته

ای را داشتن ضایعات پیدا کند، مردم هم انرژی هستهای( بتواند راهی برای نگهصنعت )هسته
 پذیرند".بهتر می

گوید نقاطی در طور که آقای کاب میحلی پیدا شود. آناما بعید است در آینده نزدیک چنین راه
 ها هم تا عملی شدن "یکی دو دهه" کار دارند.ته شده، اما همینسوئد و فنالند در نظر گرف

ای، های باال و مخاطرات ذاتی انرژی هسااااتهگویند با توجه به هزینهزیساااات میفعاالن محیط
 گویند.رسد پر بیراه هم نمینظر میتر است. بههای تجدیدپذیر معقولگذاری در انرژیسرمایه
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