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 :ماه نسخ

 

 آزادسازی سرمایه های دربند

 در

 ساختمان و خودرو                 

یهوشنگ امین امیر دکتر  

دربخر  ،،به هر دلیلر منابع مالی کشتتتوربیشتتتترین بخر ستتترمایه یا روشتتتن  اینکه  
ای فرهیخته  کارآفرین  است، به نظر نمی رسد بر هیچ  شتده  محبوسمستکن و خودرو 
 با گذشتتت زمان، به مستتکن  بدیدشتتده استتت  و ایه ومنابعی کهستترمپوشتتیده باشتتد 

بدکه به ستتتتبی هزینه  ،هرروز بیر از پیر ،اگر نه  نها به لحاظ هزینه خواب ستتتترمایه
وبدین سان  ،شوداضافه می هزینه  مام شده  به ،نگهداری وحفظ سرمایه گذاری های

حد ا،ریرا این هزینه ها به هزینه  مام شتتده وبدیااقزایر بایستتتی قیمت عرضتته دربازار
،که البته به ستتبی  وان مالی عمومی درعمل ینین اضتتافه می شتتود های مستتکونی

 نیست 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

با وجه به متوسط ، حتا در پائین  رین سطحقیمت عرضه مسکن دربازارعرضه و قاضا، 
 ونیست  همخوانبه هیچ روی ضیان نهایی مسکن و  وان مالی متقادرآمد سرانه 

  شدواهد همخوان نخ ردید  بدوندرآینده نزدیک نیز 

 
که برخی  صور می کنند صاحبان سرمایه برای نیز  سرمایه گذاری صاحبان سرمایه 

در شرایط ر خواهند شد، به آن روی آوحفظ سرمایه دربرابر  ورم وکاهر ارزش پول 
  نیست  ای بیر افسانه صور و  ،جز دربخر مسکن، آن هم اکم ح
 

از نظر کمی یکی ازبیست کشو   رانی ر خودرو که ا در موردصنایع ا وما یو یا روشنواما 
این در هیچ یک ازکه ست الزم به یادآوریزمینه  ولید ا ومبیل است، درجهان عمده 
اقد ف پائین و  کیفیت وانواع خودرو،آن هم با هزینه  ولید باال   نوع مونتاژ،کشوربیست 
 نیزدر داخل کشورحتا قابل قیاس با ایران نیست خودروهای  ولید داخل ،قابت وان ر
 ا یه رسد به بازارهای بین المددی  نیست مشابه  خارجیابت با خودروهای قابل رق
  صادرات

با  کرار این واقعیت که به در بخر مستتکن  دربند و هزینه بر  آزاد ستتازی ستترمایه های 
قیمت ارزان  رین واحدهای اظ فاصتتتتده بیر از اندازه  وان مالی نیازمندان مستتتتکن بالح
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 به هیچ که  صتتور می شتتود به این زودی هاو به ستتادگی ربازار مستتکن ، مستتکونی د
  امکان پذیر نیست   روی
 

نگهداری  جاری ومستتتمر خواب ستترمایه و ستترستتام آور رهایی از پردخت هزینه های
موستتتتستتتته های دولتی ونیمه دولتی  نها یک راه ها، واحدهای خالی متعدق به بانک 

، به عموم ،این واحدهاستتتتاله   نود و نهطوالنی متدت ببته طور ملال  دارد وآن واگتذاری
 است زیرا، دست کم در یک دوره ده ساله آن  مشروط به ممنوعیت واگذاری مجدد البته

باز پرداخت اصتتل ستترمایه میستتر خواهد شتتد ،هم رهایی از پرداخت این  ر یی هم ه ب
خانه دار خوهند  نهم بخشی از خانواده های فاقد مسک هزینه های مستتمر ساالنه و

برای آزاد ستتازی ستترمایه های  به طور قطع جز این راهیلذا  ردید نیستتت که شتتد  و
 وجود ندارد  مورد اشاره

 
به دور از هرگونه که  نها راه ستتتتنجیده ومنحصتتتتر به فرد آن استتتتت ر مورد خودرو واما د

کدیه واحدهای مونتاژخودرو واگذار ،یک یا دو واحد و ابراز  عصی،  مقدمه یینی غیر ضرور
کار ولید خودروهایی ارزان قیمت و ویژه ایران گشتتتتته ،ستتتتایر عهده دار خودرو ستتتتازی 

 ولید قطعات یدکی قابل صتتتتدور با عالی  رین کیفیت بته کار بتا  یییر کتاربری ، واحتدهتا
مبادرت ورزند در این صتتتتورت  ولید کنندگان قطعه های یدکی از محل صتتتتادرات قطعات 
یدکی  ولیدی خود مخیر به واردات خودروهای ستتتتاخت خارش باشتتتتند واقعیتی که می 

داخدی  واند ستتتبی عقد قرار داد ها ر خودروی ستتتاخت خارش و قطعه های یدکی  ولید 
   شودشود،وایران به عالی  رین کشور قطعه ساز  بدیل 

اجرای درستتت قانون مالیات  ین کار ،لیو پرداخت عام یارانه،اانجام ستتنجیده به جرئت با
، بخر اعظم مشتتک ت جامعه برطر  درستتطح مدیهای مستتتقیم و الیای  قدس کار

 گشته،ورود به فرآیند  وسعه پایدار گشوده خواهد شد  

*** 

 اخبارکوتاه اقتصادی

 اخبارکوتاه اتاق ها

 اخبار کوتاه اتاق ایران و انگلیس

 ا اق ایران و انگدیسجدسه هیات رئیسه برگزاری 

اولین جدسه هیات رئیسه ا اق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و انگدیس بعد از برگزاری 

مجمع عمومی عادی ساالنه ا اق و انجام انتخابات هیات رئیسه برای دور جدید ا اق 
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مجمع  شکیل و  هیات مدیره منتخی اعضاءبا حضور 51/51/5931روز  51راس ساعت 

در رابطه بازرگانی  وافق درپیراقتصادی از مبادله اخبار بعد  دراین جدسه برگزار گردید 

مورد وسمت اعضاء هیات مدیره به شرح زیر  عیین  با پادشاهی متحده بریتانیا و ایرلند  

   ائید قرارگرفت

 ت مدیره،یاس سیدعدینقی سید خاموشی، رئیس هآقایان مهند -

 دکتر امیرهوشنگ امینی نایی رئیس و دبیرکل،  -

 ع ء میرمحمدصادقی نایی رئیس،  -

 مهندس عدی حمزه نژاد خزانه دار،  -

 جعفر ذره بینی اصفهانی و ایرش دانر اعضاء هیات مدیره - -

 دبیر هیات مدیره، عضو وخانم فیروزه مزدا   -

سپس بعد از مذاکره و  بادل نظر درباره برنامه های اجرایی ا اق و اع م بازگشایی 

سانی از طریق سایت ا اق، اط ع ردبیرخانه افزون بر ت، مقرر گردیدنزدیک سفار

ماهانه و فصدنامه دو زبانه ا اق نسبت به  هیه و  دوین جزوه    الکترونیکی خبرنامه

هایی درخصوص معرفی بیشتر انگدیس به اعضاء و مزیت های سرمایه گذاری در ایران 

ه ویژه هیا ی که ب به زبان انگدیسی برای بازرگانان و صاحبان سرمایه انگدیسی

ضمنا برای انجام برخی نماید اقدام  به ایران سفر کنند  اکتبر اوایل قراراست در

با برگزاری در اساسنامه از قبیل  یییر طول مدت فعالت ادواری هیات مدیره اص حات 

 پایان یافت 51جدسه راس ساعتاقدام شود   مجمع فوق العاده 

 اتاق ایران و انگلیسبرگزاری جلسه کمیسیون های تخصصی 

پنجمین جدسه کمیسیون بازرگانی،  :کمیسیون بازرگانی، صنعت و فن َآوری ها نوین

با حضور آقایان  55/50/31روز دوشنبه  50:55صنعت و فن آوری های نوین راس ساعت 

مهندس عدی حمزه نژاد، خداقدی حاجی حسیندو، محمدرضا عاقدی، سیدرضی 

مد مبشر، محمدسعید ضرابیان و مهرداد عظیمی در سیداصفهانی، سعید درایه، مح

 محل دبیرخانه ا اق  شکیل و برگزاری گردید 

در این جدسه پس از  بادل اخبار اقتصادی و  بادل نظر درمورد برگزاری مجمع ساالنه ا اق 

  و انجام انتخابات هیات مدیره درمورد  وافق هسته ای و گشایر مجدد سفارت انگدیس
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متعاقباً سفارت ایران در لندن بحث و  بادل نظر گردید و اعضا نسبت به در  هران و 

سپس پیشنهاد شد از شکسته شدن فضای  حریم ابراز امیدواری و خرسندی کردند 

کارشناسان گمرک و حمل و نقل برای حضور در جدسات به منظور  نوع بخشیدن به 

خص شدن معض ت مورد ،البته بعد از مشمباحلات و رفع پاره ای معض ت گمرکی 

اعضا دعوت بعمل آید که مورد موافقت اعضا قرار گرفت  سپس درمورد ورود هیات نظر

 جدسه دنیز  به  فصیل بحث و  بادل نظر ش سرمایه گذاری انگدیسی به ایران-بازرگانی

 پایان پذیرفت  50:55راس ساعت 

و شگری پنجمین جدسه کمیسیون گرد: کمیسیون امور بین المدلگردشگری و 

در دفتر دبیرخانه ا اق و با  55/50/5931روز دوشنبه  51راس ساعت اموربین المدل 

حضور خانم ها الهام ستاری و فیروزه مزدا و آقایان مجید امانی، سید ابوالفضل حجازی، 

 ابوالفضل حجازی و محمدرضا سرمدی  شکیل و برگزار گردید 

درباره مسائل اقتصادی روز بحث و گفتگو شد  در این جدسه پس از  بادل اخبار اقتصادی 

سرمایه گذاری انگدیسی در ایران به  فصیل گفتگو -سپس درمورد حضور هیات بازرگانی

و  بادل نظر گردید همچنین سرکار خانم مزدا درمورد برنامه پرشیا بانک برای هیات 

اط ع رسانی انگدیسی سخنانی ایراد کردند و مقرر گردید در جدسه ماه آینده بحث و 

کامدتری درمورد برنامه های هیات انگدیسی انجام شود  همچنین پیشنهاد شد یک 

قرار  ءمورد  وافق اعضا کهسرمایه گذاری از ایران به لندن فرستاده شود-هیات  جاری

 پایان پذیر  550:55گرفت جدسه راس ساعت 

روز  51جدسه کمیسیون عضویت در ماه جاری راس ساعت  :کمیسیون عضویت

با حضور خانم مهندس زهرا نقوی و آقایان دکتر امیرهوشنگ  55/05/5931یکشنبه 
امینی و مهندس عدی حمزه نژاد در محل دبیرخانه ا اق  شکیل و برگزار گردید  پس از 

های نام درخواست شرکت مطرح ومبادله اخبار، پرونده های  مدید و درخواست عضویت 
 برده زیرمورد  ائید قرارگرفت:

نآقای فرزین مهدیار، مدیرعامل شرکت مهندسی عمرا   
آقای فرشید سید حسینی، مدیرعامل شرکت صنایع فراساحل   

 آقای اسماعیل ثنایی، مدیرعامل شرکت آریا همراه سامانه
 آقای حسام سرادار قندیی، مدیرعامل شرکت صنایع شیمیایی پوشرنگ ماهدیس

کار آقای رحیم فخاری، مدیرعامل شرکت پ رس  دفن  
سیدساسان مهرکیان، مدیرعامل شرکت مهندسی صنعتی فهامه آقای  

 آقای عدی سارجانی، مدیرعامل شرکت پارس سوربن الیت
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آقای کامین نصر یان، مدیرعامل شرکت پتروپیشرو   
 آقای محمد صفی زاده امزاجردی، مدیرعامل شرکت سامان پایا ایده

 :ایران اخبار اتاق انگلیس و

 ارک اعزام هیات بازرگانی به ایراندبریتانیا وایران در  ا اق بازرگانی 

یات در  دارک اعزام یک هدبیرخانه ا اق بازرگانی بریتانیا وایران به دعوت ا اق ایران و انگدیس  بنا
هیات   می باشد به ایران  بریتانیایی در هفته اول ماه اکتبرنفره  51بازرگانی / سرمایه گزاری 

اول اگتبر لعایت ششم اکتبر در  هران جمعه  قرار استنفره ا اق بازرگانی بریتانیا وایران  51
 ،رانای ا اق وایران وانگدیس  بازرگانی  ا اق درع وه بر دیدار و گفت و گو با همتایان ایرانی خود 

اقتصادی مسئوالن وزارت خانه های صتایع ،بانک مرکزی ُسازمان سرمایه گزاری و کمک های با 
   داشته باشندهایی و گفت وگو و    دیدار ،بانک پاسارگاد،ایران ،وزارت نفت

که به  ازگی به عنوان ان  هرق انگدیس در اسبهیات در معیت سر ریچارد دالتن سفیر  این 
  می باشد   ایرانعازم ا اق انتخاب شده است  سابق  جانشین لرد فیدیپس پرزیدنت

   :ایراناخبارکوتاه اقتصادی 

 بریتانیا سهم ایران از میدان گازی مشترک را 'بعد از لیو  حریم ها می پردازد'

 91  یک مقام بدندپایه 9413شهریور  52 - 5192سپتامبر
وزارت نفت ایران گفته است که بریتانیا  عهد کرده 

  Rhumکه سهم ایران از میدان مشترک گازی رام ب
 . را بعد از لیو  حریم ها بپردازد

شانا، شبکه اط ع رسانی نفت و انرژی وابسته 
به وزارت نفت ایران می گوید امیرحسین زمانی 
نیا، معاون امور بین المدل وزارت نفت این کشور 

 پس از دیدار با آجی شارما کاردار بریتانیا در  هران، این موضوع را عنوان کرده است 

وسعه مخازن مشترک و ازدیاد بر اساس این گزارش برداشت نفت از میادین قدیمی،  
 برداشت، محورهای مورد مذاکره دو مقام ایرانی و بریتانیایی بوده است 

رام یک میدان گازی کویک فراساحدی است که  وسعه مشترک آن با سرمایه گذاری 
کیدومتری  155مشترک ایران و بریتانیا پیر از انق ب ایران انجام شد  این میدان در 

ب های ساحدی اسکا دند در دریای شمال قرار دارد  قرارداد اکتشا  شهر ابردین در آ
 به کشف میدان انجامید  5311منعقد و در سال  5319این میدان در سال 
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بنا بر  وافقی که در دوره محمدرضا پهدوی میان ایران و بریتانیا امضا شد، شرکت 
برداری از این هپی و شرکت مدی نفت ایران هر یک صاحی نیمی از عایدات بهربی

 میدان گازی هستند 

های ا حادیه اروپا عدیه  حریم به دلیل اعمال 5555استخراش گاز این میدان از سال 
برداری از بی پی اع م کرد که بهره 5551صنعت نفت ایران متوقف شد اما در اکتبر 

 شود میدان گازی رام از سر گرفته می

این میدان  حت یک مدیریت موقت قرار گرفته و از آن پس از آغاز برداشت مجدد از رام، 
زمان  اکنون سهم ایران از درآمدهای حاصل از فروش گاز این میدان در حسابی 

درصد از گاز مورد نیاز بریتانیا را  امین  1جداگانه نگهداری می شود  رام در حدود 
 کندمی

 است« بیمار»نظام بانکی ایران :وزیر اقتصاد
  

رش ایرنا ، عدی طیی نیا روز پنجشنبه در جمع فعاالن اقتصادی استان فارس بنا به گزا
هزار میدیارد  ومانی دولت و  35در  شریح این موضوع از کمبود سرمایه، بدهی های 

 بیماری نظام بانکی ایران یاد کرد معوقات بانکی به عنوان یند نشانه
و با بیان اینکه دولت یازدهم وی سرمایه بانک ها را از نان شی هم واجی  ر دانست 

هزار میدیارد  ومان بدهی است افزود: پرداخت دیون دولت به بانک ها از  955میراث دار
 دیگر اولویت ها امی باشد که با جدیت دنبال می شود 

 های  جاریوضعیت بانک»های کشوراقتصاددان در  شریح وضعیت بانک به گفته یک
 515هزار میدیارد  ومان از دولت طدبکارند، حدود  35ست که حدود  ایران در وضعیتی

 وانند وصول کنند و هایی که دادند و نمیهزار میدیارد  ومان معوقات دارند یعنی وام

مبالغ در اختیار دارند و  ا این هزار میدیارد  ومان نزد بانک مرکزی ذخیره قانونی 05حدود 
های اقتصادی و  ولیدی را که به بار به بخرها  وان دادن اعتبانک ها  قرار نگیرد بانک

 شدت مورد نیاز است نخواهند داشت  
ها نپردازد و از هزار مبدباردی خودش را به بانک 35به این اعتبار که ا گر دولت بدهی 

سوی دیگر اگر دولت هم  بدهی خود به بخر غیر بانکی رانپردازد در این صورت آن 
ست نخواهد  وانست بدهی خود به ح خصوصیبخر غیر دولتی که بخر به اصط 

 وانند اعتبار بدهند ها با دست خالی نمیها را  ادا ء کند نتیجه این است که بانکبانک
 و اگر اعتبار ندهند اقتصاد از زمین بدند نخواهد شد 

وزیر امور اقتصادی و دارایی از شیوه حرکت در مسیر کویک شدن دولت و اص ح 
ی دولت در گذشته انتقاد کرد و گفت:  جربه جهانی نشان داده رفتارهای اقتصاد

کشورهایی موفق هستند که  وانسته اند محیط کسی و کار مناسی برای فعالیت 
مردم و بخر خصوصی فراهم کنند و از دخالت های بی رویه دولت در اقتصاد دوری 

 کرده اند 
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در سرمایه گذاری و  ولید طیی نیا در ادامه با بیان اینکه دولت رقیی بخر خصوصی 
نیست گفت: دولت سعی دارد  ا کمترین دخالت را در امور اقتصادی داشته باشد و 
بنگاههای اقتصادی، کارآفرینان و بخر خصوصی در این زمینه به فعالیت و  ولید 

 بپردازند 
وزیر اقتصاد ایران در جمع فعاالن اقتصادی استان فارس همچنین  اکید کرده است که 

سال گذشته همیشه  15لتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران باعث شده که طی دو
 رشد اقتصادی بسیار محدود و ناییز باشد 

 «زیبنده شان مدت بزرگ ایران» وی با انتقاد از این مساله ، ینین روند رشد ناییزی را 
ت، با ندانست و افزودکشوری که از همه امکانات و استعدادها به خوبی برخوردار اس

اقتصاد دولتی و نفتی نمی  واند جایگاه و شان خود را حفظ کرده و زندگی 
 شرافتمندانه ای برای مردم در پی داشته باشد 

 
 

 درصد خاک ایران دیار کمبود یک یا یند عنصر است 15بیر از 

 
ایرنا،: حسین بشار ی، رئیس مؤسسه  حقیقات آب و خاک ایران گفت: بنا به گزارش 

 های فراوانآسیی انواعخاک کشور به عنوان یکی از ارکان  وسعه پایدار دیارمنابع »

 «های کشور دیار کمبود یک یا یند عنصر است درصد خاک 15و بیر از  ،استشده

های متعددی در حوزه خاک کشور وجود دارد که یالر»ین بشار ی اضافه کرد: سح

ه اگیها از عناصر غذایی مورد نیاز کمهمترین آنها شوری خاک،  یییر کاربری،  خدیه خا

 «باشد و محدودیت منابع آب می

هم اکنون هیچ نوع  وازنی بین عرضه و  قاضا در خاک کشور برقرار »وی  اکید کرد: 

هزار هکتار سطح زیر کشت کشور  109سال گذشته فقط  51نیست یرا که در طول 

 «است مقایسه با افزایر جمعیت کم افزایر یافته که در 

در اثر »محمدرضا نیشابوری، رئیس انجمن عدوم خاک ایران نیز در این پیوند گفت گه 

میدیون هکتار از اراضی زراعی کشور  وان  5٫1فرسایر و هدر رفت خاک، ساالنه 

  ولید خود را از دست

 میز« زودرس»هوا و پیری  آلودگی

 :آزاده اسدی 

عدمی و زیست محیطی آمریکایی و بریتانیایی  هاینامهها و ویژه رین فصدنامهدر  ازه

، یند پژوهر  ازه مر بط با اثر آلودگی هوا بر انسان منتشر 5551در ماه ژوئیه و اوت 

 ر و دهد  اثیر مخرب آلودگی هوا بسیار وخیمشده که به گفته پژوهشگران نشان می

  ر از ییزی است که  ا امروز به آن رسیده بودند وسیع
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دانشگاه ام آی  ی و  پژوهشگران

محیطی در یند پژوهر دیگر زیست

این ماه از احتمال ار باط آلودگی هوا 

های میزی با افزایر ابت  به بیماری

 اند گفته

ساله و باال ر  15زن  159یک هزار و 
در یک  حقیق در طول یند سال 

اند و دانشمندان  اثیر بررسی شده
هوای آلوده را بر میز آنها مطالعه 

سال پیاپی  55فرد مسن  ایوانی در  035هزار و  31اند  پژوهشی مشابه بر کرده
انجام شده و دانشمندان متوجه افزایر  یییرات میز آنها و افزایر خطر ابت  به 

  «دهد می اندآلزایمر شده

 سانتی در گنبد مسجد عباسی 05دگی برآم                  

مسجد جامع عباسی بمسجد امام  یکی از »ت: خبرگزاری مهر، دوشنبه گذشته نوش

 وجهی به این بنای  اریخی سبی شاهکارهای  اریخی میدان نقر جهان است که بی

خواهد شد  ا شاهد نابودی این شاهکار عظیم باشیم ینانکه کارشناسان از برآمدگی 

 «دهند سانتی در گنبد مسجد خبر می 05

گنبد مسجد امام یا مسجد  

های مهم جادبهشاه که از 

گردشگری ایران است 

اینک با پده پده شدن و هم

 رک خوردن و برآمدگی 

کند و دست و پنجه نرم می

کارشناسان میراث فرهنگی 

عدم »وگو با مهر، در گفت

نظارت صحیح بر نحوه مرمت 

مسجد جامع عباسی را 

عنوان « مشکل مرمتی آن

 کردند 

ری مهر در مرداد سال گذشته نیز گزارشی نویسد: هر یند که خبرگزااین گزارش می

ها و وضعیت گنبد مسجد امام منتشر کرد اما متاسفانه  وجهی به کاشیمبنی بر بی

  وجهی به نوعی همچنان بی

http://gdb.rferl.org/978C4967-663F-4106-914D-307D77FE04EF_mw1024_s_n.jpg
http://gdb.rferl.org/CE382685-459B-4452-8782-FA1B65043071_mw800_s.jpg


 

 

 9413ماه  شهریورویژه 34 خبرنامه شماره 

  ژهگزارش ویو( مصاحبه)جهان،اخبار کوتاه اتاق های ایران وانگلیس و بریتانیا وایران اخبارکوتا ه اقتصادی ایران و سخن ماه،فهرست مطالب:

 

9 
 

به این بنای  اریخی ادامه دارد و گویا رسیدگی و سخن گفتن نسبت به رسیدگی به 

 د یخی موقتی و  نها در حد حر  بووضعیت این مسجد  ار

اگر قرار باشد دوباره کار مرمتی روی گنبد »وگو با مهر گفت: یک کارشناس در گفت

 «ظر استفاده شود ص ح به عنوان گروه ناانجام شود باید از افراد ذی

 افتتاح« بیر از یندین بار»ماه و  51سال به جای 0         

وزیر محترم کشور،  جناب آقای نجار،»شنبه نوشت: روزنامه جمهوری اس می، روز سه

پل شطیط شوشتر، بزرگترین پل کابدی ایران بر رودخانه کارون در حالی مجددا افتتاح 

شود که این پل  اکنون بیر از یندین بار با حضور مسئوالن استان و شهرستان می

 «است برداری قرار گرفتهرد بهرهافتتاح شده و مو

ر عظیمی از این پل به ا مام نرسیده درحالی که هنوز بخ»افزاید: این روزنامه می

دهند که این مسئولین استان و اداره کل راه و  رابری خوزستان یطور به خود اجازه می

 «افتتاح کنند پل را 

میدیارد  ومان  5ماه و با اعتبار  51این پل که قرار بود ظر  مدت »افزاید: این گزارش می

برداری نشده و این امر آماده بهرهسال هنوز  0ساخته شود پس از گذشت بیر از 

 «است ا برای مردم به وجود آوردهاکنون مشک  ی رهم

متری  155الی  955به نوشته روزنامه جمهوری اس می، این پل به جای قسمت 

 این»شود که هزینه بیشتری در بر دارد و متری ساخته می 355رودخانه در قسمت 

 پل دارای اشکاالت فنی زیادی است

 

 خبار کو اه اقتصادی جهانا

 رئیس شرکت شل: 

 پیر بینی بهبود بهای نفت دشوار است

بن وان بیوردن، رئیس شرکت نفتی شل وا

بینی "بهبود" بهای گفته است که پیش
 .نفت خام دشوار است

آقتتای وان بیوردن کتته در مصتتتتتاحبتته بتتا رادیو 

ستتتی گفت که ضعرضتتته و  قاضتتتای نفت بیبی

خام در بازار جهانی دستتخوش نوستانان شدید 
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استتت در حالیکه بهای نفت نستتبت به کمترین عدم  وازن بین عرضتته و  قاضتتا واکنر 

 دهد ضسریع نشان می

 ٠5یافته به حدود طی یک حدود ستتال گذشتتته، بهای نفت خام  قریبا به نصتتف کاهر 

دالر در بشتکه رستیده استت  اخیرا موسسه گددمن ساکس پیر بینی کرد که ممکن 

 دالر در بشکه کاهر یابد  55است قیمت جهانی نفت  ا سطح 

رئیس شترکت شتل در پاسته به این سئوال که به نظر او روند  یییر بهای نفت خام یه 

 دانم ضخواهد بود گفت: ضواقعا باید بگویم نمی

بتته گفتتته وی، کتتاهر 

بهای نفت ناشی از  نها 

یند درصتتتتد افزایر در 

عرضتتتته بوده در حالیکه 

بته دلیتل اینکته  قاضتتتتا 

بتترای ایتتن متتحصتتتتتول 

کشتتتر ناپذیر استتتت، 

کتتاهر قیمتتت بتتاعتتث 

افزایر قتتابتتل  وجتته در 

 قاضتتا و مصتتر  نشتتده 

 است 

ع در ای واقدر حال حاضر، شرکت شل به آرامی مرحده اولیه اکتشا  نفت در منطقه

کند و  مایل خود را به حفاری در منطقه میدی سواحل آالسکا را دنبال می 15فاصده 

 قطی شمال  ایید کرده است 

با وجود کاهر بهای نفت خام و ابراز نگرانی در مورد خطر آلودگی این منطقه از جهان، 

بن وان بیوردن گفت که کاهر بهای نفت مانند هر کاالی دیگری سرانجام باعث 

کنندگان باید جوابگوی این  قاضا شود و عرضهزایر  قاضا برای این محصول میاف

 باشند 

های  جدید پذیر گفت که انرژی رئیس شرکت نفتی شل در مورد  اثیر استفاده از انرژی

 واند به  دریج به یکی از منابع عمده  امین نیاز بشر  بدیل شود  وی خورشیدی می
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های آینده، انرژی دهم که در سالید به خود راه نمیافزود ضمن در این مورد  رد

خورشیدی به ستون فقرات نظام  امین انرژی بشر دست کم در زمینه  ولید برق  بدیل 

شود خواهد شد ض در عین حال، به گفته او در این مدت،  قاضا برای انرژی دوبرابر می

جهان باقی خواهد  امین انرژیهای فسیدی همچنان منبع اصدی  به نحوی که سوخت

  ماند

 وزیر اقتصاد: 

  گذاری مستقیم خارجی اولویت ما استجذب سرمایه

گذاری با مشکالت گوید جذب سارمایه، میگشاورعلی طیب نیا، وزیر اقتصااد 

بسااایاری روبرو اسااات و 

 گااذاریجااذب ساااارمااایااه

مسااااتااراایاا  خااارجاای از 

 های دولت است.اولویت

ایران از نظر است که او گفته 

گذاری در میان ستترمایهجذب 

اقتصتتتتتادهتتای جهتتان ر بتته 

 پایینی دارد 

ها گفته استتتتت: ضامروز نیتا در عین حتال بتا اشتتتتاره به پیامدهای لیو  حریمطیتی دکتر

های گذاری های خارجی با هد  دنبال کردن ستتتترمایهها از ستتتتوی هیاتدرخواستتتتت

حال  مایل برای اینکه  ای که فرصت و زمان پذیرش را نداریم  به هرگونهعدیده است، به

گذاری با ایران روابط اقتصتادی را  وسعه دهند در حال افزایر است و اولویت ما سرمایه

 مستقیم خارجی است ض

باعث  روند کاهر قیمت و گفت وزیر اقتصتتاد همچنین به کاهر قیمت نفت اشتتاره کرد

 شده که درآمدهای نفتی دولت در سال جاری نصف شود 

های اخیر با  ورم و بیکاری باال و دو ستتال رشد منفی مواجه بوده ستال اقتصتاد ایران در

استت  دولت حستتن روحانی در دو ستتال اخیر   ش کرده که انضتتباط مالی را به بودجه 
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ها ای و لیو  حریمدولت برگرداند و امیدوار استتتتت که با پایان موفقیت مذاکرات هستتتتته

 وضعیت اقتصادی بهبود پیدا کند 

ای که ما با آن مواجه بوده و هستیم، پایین ت: ضسته مشکل عمدهد ایران گفوزیر اقتصتا

وری در اقتصتتاد استتت  البته در بودن ستتطح رشتتد، نوستتانات زیاد و ستتهم ناییز بهره

ها هم این   ش خنلی هایی شتتتد که این بهبود یابد، در بعضتتتی زمانهایی   شزمان

 شد ض

ی اقتصتاد ایران در سال گذشته گفته است نیا با اشتاره به رشتد سته درصتدآقای طیی

ها و صنایع بزرگ بوده، های بنگاهکند این رشتد را، که ناشتی از فعالیتدولت   ش می

 به ضبدنه اقتصادض منتقل کند 

 ر از گذشتتتتهض ستتتخت او گفته که البته شتتترایط به خاطر کاهر قیمت نفت ضبه مرا ی

 اثیر مستقیم بر درآمدهای نفتی باعث  استت و به گفته او کاهر قیمت نفت ع وه بر

 شود درآمدهای مالیا ی هم پایین بیاید می

اقتصتتاد ایران به درآمدهای نفتی وابستتته استتت و فعالیت بخر های مختدف آن به این 

درآمدهای بستتتتتگی دارد  کاهر عواید نفتی به معنی کاهر درآمد در ستتتتایر بخر 

میزان مالیات دریافتی از این درآمدهاست  کاهر های اقتصادی و در نتیجه، پائین آمدن 

درآمتدها همچنین  بعا ی مانند کاهر واردات و خرید را به همراه دارد که به نوبه خود، 

 یسنا س دهدیات غیرمستقیم را هم کاهر میعواید ناشی از عوارض گمرکی و مال

 .های اجرایی ابالغ شدبه دستگاه ۵۹۳۱بخشنامه بودجه سال 

 ی سرمایه ایها درصدی سقف  مدک دارایی 51کاهر  

است که بودجه پیشنهادی خود را  ا  شده از نهادهای مختدف خواستهدر بخشنامه 

 آذر الیحه بودجه را به مجدس ببرد  51مهر ارائه کنند  ا دولت بتواند در  51

درصدی سقف  51کاهر  5931های یشمگیر بخشنامه بودجه سال یکی از ویژگی

ای عبارت از مجموع های سرمایهای است   مدک داراییهای سرمایهک دارایی مد

های مالی گذاری و خرید ماشین آالت، و  مدک داراییاعتبارات عمرانی، نظیر سرمایه

 53ای های سرمایهسقف  مدک دارایی 5931از طر  دولت است در حالی که در سال 



 

 

 9413ماه  شهریورویژه 34 خبرنامه شماره 

  ژهگزارش ویو( مصاحبه)جهان،اخبار کوتاه اتاق های ایران وانگلیس و بریتانیا وایران اخبارکوتا ه اقتصادی ایران و سخن ماه،فهرست مطالب:

 

13 
 

هزار میدیارد  55این سقف در حد  5931ال هزار میدیارد  ومان  عیین شده بود، در س

  ومان  عیین شده است 

هزار  550درصد افزایر داشته و از  55های جاری دولت در عین حال سقف هزینه

 هزار میدیارد  ومان رسیده است  511، به 31میدیارد  ومان در سال 

تیال زا، بهبود آقای روحانی در مقدمه اب غیه بر ضرشد اقتصادی شتابان و پایدار و اش

مستمر فضای کسی و کار و  قویت ساختار رقابتیض به عنوان بخشی از مهمترین 

 گذاری اقتصادی  اکید کرده است های دولت در سیاستاولویت

های جدید برای  مدک های اجرایی را از پیشنهاد طرحرئیس جمهوری ایران دستگاه

ته است به  سریع واگذاری ینین ای منع کرده و از آنان خواسهای سرمایهدارایی

 هایی به بخر خصوصی کمک کنند طرح

های دولت ایران امیدوار است که پس از دو سال  ورم باال و رشد منفی اقتصاد در سال

آورد برای بهبود اقتصاد ها پیر میهایی که لیو  حریم، بتواند از موقعیت5935و  5935

 ایران استفاده کند 

 آیدانرژی:  ولید نفت به شدت پایین میالمددی آژانس بین

 

 

بینی کرده است که  ولید نفت در بسیاری از مناطق جهان   پیرIEAالمددی انرژی بآژانس بین
 به دلیل قیمت پایین نفت خام کاهر خواهد یافت 
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 قیمت نفت در یک سال گذشته به دلیل کاهر  قاضا  قریبا نصف شده است 

هم برای حفظ سطح  ولید این سازمان، یکی از دالیل اصدی  صمیم کشورهای عضو اوپک 
کند سهم خود را از بازار نفت حفظ پایین ماندن قیمت نفت بود، به ویژه عربستان که   ش می

 کند 

بینی کرده است که  ولید نفت آمریکا به دلیل قیمت پایین نفت، المددی انرژی پیرآژانس بین
  ا کنون باشد  5335 رین سقوط از سال در سال آینده می دی شاهد شدید

های اخیر باعث شده بود که استخراش نفت شیل در آمریکا از نظر قیمت باالی نفت در سال
ی المدداقتصادی به صرفه باشد و به همین دلیل میزان  ولید باال رفت  اما گزارش آژانس بین

استخراش نفت در آمریکا  گوید کاهر اخیر قیمت نفت باعث شده است که عمدیاتانرژی می
دالر بود اما  35دیگر مقرون به صرفه نباشد قیمت نفت خام آمریکا یک سال پیر باال ر از 

 دالر در هر بشکه رسیده است  11اکنون به حدود 

 ورود ایران به بازار

 عادل  5550بینی کرده است که بازار در نیمه دوم سال المددی انرژی پیرگزارش آژانس بین
 را بازیابد خود 

های ایران، حجم عظیمی از هر یند که در این گزارش گفته شده که در آن زمان با رفع  حریم
  ولید این کشور راهی بازار خواهد شد 

میدیون بشکه در سال  5٫5های آمریکا و اروپا، صادرات نفت خام ایران از حدود در پی  حریم
 به حدود یک میدیون بشکه رسید  5555

که  -میدیون بشکه  ولید مازاد خود را  11المددی انرژی  خمین زده است که ایران ینآژانس ب
های خود روی آب ذخیره ها در نفتکردر انتظار رفع  حریم -درصد آن میعانات گازی است  05

 کرده است 

 وزیر اقتصاد آلمان:

  وانیم مشکل نیروی کار ماهر را حل کنیمبا جذب پناهجویان می

  گویدگابریل، وزیر اقتصاد آلمان، می زیگمار 
  

  واند با جذب پناهجویان در بازار کشورش می
 

  کند کار، مشکل نیروی کار ماهر را برطر 
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هزار پناهجو در سال جاری  055به گزارش رویترز آقای گابریل گفته است پذیرش حدود 
 شرقی و غربی است می دی ضبزرگترین یالر مدی و اروپاییض از زمان ا حاد آلمان 

 آینداما در عین حال او ابراز امیدواری کرده است: ضاگر بتوانیم آنهایی را که پیشمان می
 وانیم یکی از بزرگترین مشک ت آ ی به سرعت آموزش دهیم و وارد کار کنیم، می

 اقتصادمان را رفع کنیم: کمبود نیروی کار ماهر را ض

های اخیر و وضعیت دشوار آنهایی ی در هفتهبا کشته شدن صدها پناهجو عمد ا سور
خواهند خود را به اروپا برسانند، انتقادها از کشورهای اروپایی به خاطر که می

نپذیرفتن پناهندگان بیشتر شدت گرفته و اخت فا ی نیز میان کشورهای اروپایی پدید 
 .آمده است

 گرداند؟ا حادیه اروپا یه کسانی را برمی 

 ورهای شمالی و غربی برسانند دارند از شرق اروپا خود را  هزاران پناهجو سعی

در حالی که آلمان خواهان پذیرش پناهجویان 
مشترک کشورهای ا حادیه  بیشتر و واکنر

، به اروپا در این زمینه است، برخی کشورها
خواهند می ویژه کشورهای کویکترو شرقی

سهم کمتری در حل مساله پناهجویان 
 .باشندداشته 

ار ر مجارستان برای حفاظت مرزی در 
برابر موش پناهجویان به  مرین نظامی 

 پرداخت  

درصد پناهجویان و متقاضیان پناهندگی در  11کار،  موسسه پژوهربراساس برآورد
 سن کار کردن هستند 

کردیت در گفت و گو با رویترز برآورد کرده است که افزایر یک اقتصاددان بانک یونی
درصد به  5٫1 ا  5555 واند  ا سال جمعیت فعال آلمان از طریق پذیرش پناهجویان، می
میدیارد  15احتمالی ییزی معادل  رشد اقتصاد آلمان کمک کند  به گفته او این رشد

 یورو خواهد بود 

در کنار مساله پذیرش پناهجویان در اروپا، کشورهای عرب حوزه خدیج فارس نیز در 
 پذیرند زدگان سوری پناهجو نمیاند که یرا از جنگروزهای اخیر مورد انتقاد گرفته

http://www.bbc.com/persian/world/2015/09/150910_l30_migrants_laurence_peter
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های کمکاستدالل کشورهای عرب این است که آنها سهم باالیی در  هیه 
بشردوستانه برای پناهجویان در  رکیه و لبنان دارند، اما پیتر سادرلند، نماینده ویژه 

سازمان مدل در امور مهاجران، هفته پیر گفت: ضبه نظر من اینکه بخواهید با پول دادن 

از نقر خود شانه خالی کنید مناسی نیست  و باید بگویم که پذیرش پناهندگان با 
 رد ضپول دادن فرق دا

 کشف یکی از بزرگترین ذخایر گازی جهان در مصر

  

 

شرکت ایتالیایی انی که در زمینه صنعت نفت و گاز فعال است از کشف یکی از 

 بزرگترین میادین گاز طبیعی جهان در سواحل مصر خبر داده است 

و  متر در زیر سطح زمین قرار دارد 5115به گفته این شرکت ایتالیایی، این میدان گازی 

 کیدومترمربع را در بر می گیرد  555مساحتی حدود 

 1٫1برابر با - ریدیون فوت مکعی گاز  95شرکت انی گفته است که این میدان بیر از 

 را در خود دارد  -میدیارد بشکه نفت

به گفته این شرکت، کشف این میدان گازی که می  واند یکی از بزرگترین میادین 

اشد، قادر است نیاز مردم مصر را به گاز برای دهه ها ذخایر گاز طبیعی در جهان ب

 برآورده کند 
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مدیر اجرایی شرکت انی گفته است: ضاین کشف  اریخی قادر است  ا در وضعیت 

 انرژی مصر دگرگونی ایجاد کند ض

شرکت انی که امتیاز کامل بهره برداری در این منطقه را داراست یکی از بزرگترین 

 در قاره آفریقا به شمار می رود  شرکت های انرژی خارجی

میدیارد دالر را با  5این شرکت در ماه ژوئن گذشته یک قرارداد اکتشا  انرژی به ارزش 

وزارت نفت مصر امضاء کرد که به موجی آن به این شرکت اجازه اکتشا  در صحرای 

 سینا، خدیج سوئز و نواحی دلتای نیل داده می شد 

کشف با ارزش دیگر در زمینه نفت و گاز در منطقه  در سال های اخیر یندین مورد

  مدیترانه از جمده در اسرائیل صورت گرفته است

 ل میزان آالیندگی 'همکاری می کندفولکس واگن با  حقیق درباره جع

  

y  

مار ین وینترکورن، رئیس شتتتترکت فولکس واگن گفته که با  حقیقات وزارت حمل و نقل 
به میزان  ولید آلودگی ا ومبیل های این شتترکت ضهمکاری  آلمان درباره رستتوایی مربوط

 خواهد کرد ض
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ستازمان های ناظر بر مقررات در آمریکا اخیرا دریافتند که بعضی از ا ومبیل های فولکس 
واگن ممکن استتتتت برای فریی دادن  ستتتتت های میزان آالیندگی اگزوز در این کشتتتتور 

 دستکاری شده باشد 

درصتتد ستتقوط  50در روز دوشتتنبه  ارزش ستتهام فولکس واگنپس از انتشتتار این اخبار، 
دولت آلمان شترکت فولکس واگن را  رغیی کرده استت از مسئده رفع ابهام کند و گفت 
در این مورد  حقیق خواهتد کرد کته آیا فولکس واگن داده های مربوط به آلودگی در اروپا 

 را هم جعل کرده 

ضنگران لطمه دیدن وجهه صتتنعت ا ومبیل ستتازی  گابریل زیگمار وزیر اقتصتتاد آلمان گفت:
 آلمان و به خصوص فولکس واگن هستیم ض

 رسوایی در فولکس واگن 

 میزان کاهر ارزش سهام شرکت در روز دوشنبه میدیارد یورو 51

 50  میدیارد یورو جریمه های احتمالی 

 105،555  عداد خودروهای دیزل مرجوعی  

   فولکس واگن، بزرگترین  ولید کننده خودرو در جهان است 

  دریافته است که نرم افزاری در یند مدل EPAسازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا ب
دیزل این ا ومبیل وجود دارد که می  واند  ستتتت های نظارت بر رعایت مقررات در زمینه 

 آلودگی را فریی دهد 

داده شتتد نیم میدیون ا ومبیل را در آمریکا جمع آوری روز جمعه به فولکس واگن دستتتور 
 کند 

فولکس واگن ع وه بر  قبتل هزینته این جمع آوری، بتا جریمه ای که می  واند ستتتتر به 
میدیاردها دالر بزند روبروستت  مدیران شرکت هم ممکن است با ا هامات جزایی مواجه 

 شوند 

مبیل ستتازی ضمایه نگرانی زیادض کاخ ستتفید روز دوشتتنبه گفت که رفتار این شتترکت ا و
 است 

 مدیر کل فولکس واکن پس از این رسوایی عذرخواهی کرده است 
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مار ین وینترکورن گفت: ضمن عمیقا از این مستتئده متاستتفم که ما به اعتماد مشتتتریان 
 خود و عموم مردم آسیی جدی زده ایم ض

اده استتت که به ا ومبیل او گفت که دستتتور شتتروع  حقیقا ی را در مورد این نرم افزار د
های فولکس واگن امکان می داد در جریان آزمایر ها، آلودگی کمتری نستتبت به زمان 

 رانندگی عادی  ولید کند 

 این  حقیقات  وسط یک نهاد بیرونی انجام می شود که هویت آن فاش نشده است 

بکشتتتورها  را  حمل آقای وینترکورن گفت: ضما هیچ گونه نقض مقررات داخدی یا قوانین 
 نمی کنیم و نخواهیم کرد ض

 9ستتازمان حفاظت از محیط زیستتت آمریکا این نرام افزارها را در ا ومبیل های آئودی ای 
 و مدل های جتا، بیتل، گدف و پاسات فولکس واگن پیدا کرد 

فولکس واگن فروش مدل های دیزلی مر بط را در آمریکا متوقف کرده استتتت  مو ورهای 
 دود یک یهارم کل فروش این شرکت در آمریکا را  شکیل می دهد دیزلی ح

ستتتتازمان حفاظت از محیط زیستتتتت آمریکا گفت که میزان جریمه برای هر ا ومبیدی که 
دالر خواهد بود  با  وجه به  155هزار و  91نتاقض مقررات فتدرال هوای پاکیزه باشتتتتد  ا 

فروخته شتتتده، جریمه فولکس  5550هزار ا ومبیل مر بط با این ماجرا که از ستتتال  105
 میدیارد دالر برسد  50واگن می  واند به 

این رقم حتی برای شرکتی که در شر ماه اول سال جاری به عنوان سازنده پرفروش 
 رین ا ومبیل های جهان از  ویو ا پیشتتی گرفت قابل  وجه استتت  ارزش این شتترکت در 

 .میدیارد یورو است 00بازار سهام حدود 

 :ویژهگزارش 

 ُن آلودگی ناشی از  ردد خودروهای کاربرا وری در  هران  155روزانه 
 شودمنتشر می

فرین کمانگر استتاد دانشگاه و رئیس دپار مان  حدیل بهداشت عمومی دانشگاه دولتی 

ها  رین پژوهرایالت مریدند در آمریکا به نتیجه یکی از مهممورگان در شتتهر بالتیمور در 

یاپ « ز آ  نورولوژییآنال»این مطالعه که در مجده معتبر »کند: در این زمینه اشتتاره می

 واند شتتود میکه باعث آلودگی می ،ذرا یذرات معدق در هوا کهدهدشتتده نشتتان می

http://www.radiofarda.com/content/news/26944612.html
http://www.radiofarda.com/content/news/26944612.html
http://www.radiofarda.com/content/news/26944612.html
http://www.radiofarda.com/content/news/26944612.html
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داده که کاهر حجم در ماده  حجم میز را کم کند  این مطالعه به طور مشتتخص نشتتان

های ار باطی بین شتتتتامل راه افتتد  متاده ستتتتفیتد میز عمد استتتتفیتد میز ا فتاق می

شود که مسن شتود  اگر حجم ماده ستفید کم شود باعث میهای مختدف میستدول

های خاصتتی که اگر آالینده شتتدن میز و زوال عقدی جدو بیافتد  این مطالعه نشتتان داده

، هر ستتتته و نیم میکروگرم بر متر مکعی زیاد شتتتتوند باعث 5٫1پی ام  گویندبه آن می

شتوند که حجم میز حدود شتر ستانتی مترمکعی کم شتود  معادل این است که می

 «میز یک  ا دو سال بیشتر پیر شده باشد 

زیستتتت در ها و محیطبر استتتاس پژوهشتتتی که ابن کراس، پژوهشتتتگر در زمینه آالینده

منتشتتر کرده، ذرات « نشتتریه مادرجونز»م داده و نتایجر را در دانشتتگاه ام آی  ی انجا

اند؛ ذرات حاصتتل از ستتوخت گیری شتتدههای مشتتخصتتی اندازهمعدق در هوا در محیط

 ها در حرکتند ها و بزرگراهها و جادهروز در خیابانهایی که شبانهها یا ماشینا وموبیل

ستتتوخت و گاهی ستتتوخت ناقص  ذرات ریز و بستتتیار ریز معدق در هوا که اغدی حاصتتتل

ها و های آمونیوم، هیدروکربنها هستتتند، با مواد ستتمی ستتولفات، نیترات، یونماشتتین

 کنیم شوند و ما آنها را  نفس میفدزات سنگین،  رکیی می

 شوندهای میزی میذرات ریز معدق در هوا باعث مرگ زودرس سدول

های نند باعث مرگ زودرس سدول واهای این دانشتگاه این ذرات میبر استاس پژوهر

ها شتتوند  این ذرات های رازآلود و هولناکی در انستتانمیزی و عصتتبی و ابت  به بیماری

 وانند از راه مجاری  نفستتی به اند، میکه به دو دستتته ریز و بستتیار ریز  قستتیم شتتده

ون شتتده هایی ملل آلزایمر و پارکینستمیز برستند، اخت ل به وجود آورند و باعث بیماری

 ها را  شدید کنند یا این بیماری

هریند گفته شتتده این  حقیق در مرحده ابتدایی استتت اما کالبدشتتکافی میز کستتانی 

دهد که احتماال اند، اثرات مشتتتتابهی را نشتتتتان میهای آلوده زندگی کردهکه در محیط

های یها بیمارها در آنها شده است  ر اساس این  حقیقگیری این بیماریباعث شتکل

نستتتتبتتت  میزی این افراد بتتا آلودگی هوا و کتتاهر و  حدیتتل  وان ذهنی این افراد 

 مستقیمی داشته است 
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گیرشتتتناستتتی دانشتتتگاه دکتر فرین کمانگر رئیس و استتتتاد بخر اپیدمیولوژی یا همه

گوید که در ها میمورگان در بالتیمور از  اثیرهای مخرب آلودگی هوا بر ستت مت انستتان

های قدبی و عروق، اند بیماریمطالعات نشان داده»به آنها اشاره شده:  هااین پژوهر

شتتتوند  به طور کدی بر ها زیاد میهای ریوی و برخی ستتترطانستتتکته میزی، بیماری

 « واند سبی شود طول عمر کاهر پیدا کند اساس این مطالعات آلودگی هوا می

بر ستتت مت و به خصتتتوص ستتترطان خواستتتتند اثر آلودگی هوا را زمانی می به گفته او،

می دی سرطان ریه در کشورهای غربی بسیار بسیار  5315 ا  5355بررسی کنند  بین 

 واند عامل این رشتد باشد آلودگی کردند، مییکی از مواردی که فکر می»شتایع شتد: 

می دی متوجه شتتدند، عامل اصتتدی ستترطان ریه، ستتیگار بود   5315هوا بود  در ستتال 

ستتال گذشتتته  55ها به آلودگی هوا دوباره جدی شتتده استتت  در طول  وجهولی امروز 

مطتالعتات بستتتتیتاری در مورد آلودگی هوا انجام شتتتتده  باال رفتن مقدار آلودگی هوا با 

افزایر مرگ و میر نستتتتبت مستتتتتقیم دارد  بر اثر این مطالعات بستتتتیاری از آثار مخرب 

مشخص شده است  امروز در کشورهای  هامیز و ریه و بقیه ارگان آلودگی هوا بر قدی،

 «شود غربی   ش بسیاری برای کاهر آلودگی هوا می

کم هفت ای نیستتت  دستتتها موضتتوع بیگانههاستتت که برای ایرانیآلودگی هوا ستتال

های شهر در ایران هوای بسیار گزارش شده  ریزگردها در خوزستان و ای م، طوفانک ن

ها و مراکز صنعتی در اصفهان های کارخانهز فعالیتشتن در ستیستان، آلودگی ناشی ا

شتتتهری ملل  هران، فقط مواردی هستتتتند که در خبرها و و اراک و اهواز و آلودگی ک ن

 شوند ها  کرار میگزارش

های مربوط به همین موضوع، اشاره شده که  صور اینکه مردم دنیا در یه در پژوهر
یه خطرهایی دست به گریبانند،  رسناک  کنند و باای زندگی میشهرهای آلوده

گیرشناسی دانشگاه دولتی است  فرین کمانگر رئیس بخر اپیدمیولوژی یا همه
ها بر مردم شهرهای بزرگ ایران هم مورگان در بالتیمور در آمریکا از  اثیر این آلودگی

یا ای بزرگ دنمشهد یا بقیه شهره ها در  هران،باید ببینیم مقدار این آالینده»گوید: می
ملل پکن و نیویورک یقدر است و آنها را مقایسه کنیم با مناطقی که آلودگی کمتری 

   «دارد  ا ببینیم  اثیر اینها یقدر است 
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ها، زندگی در شهرهای ها، زندگی در حاشیه جاده یا بزرگراهها و جاده رافیک در خیابان

کنیم اثر وایی کتته  نفس میو  ردد خودروهتتای قتتدیمی بر کیفیتتت ه پر از متتاشتتتتین

شتتود و گیرد و ذرات معدق بیشتتتری  ولید می ری شتتکل میهای آلودهگذارد  محیطمی

 دهد ها میز و اعصاب را  حت  اثیر قرار میبر اساس این  حقیق

د  کننمیدیون بیمار مبت  به آلزایمر و پارکینستتتتون در دنیا زندگی می 15در حال حاضتتتتر 

کیفیت هوا در  شتتتتود اما به گفته فرین کمانگر ن روز بته روز بد ر میکیفیتت هوا در ایرا

قانونی در آمریکا  صویی شد به نام  5315در ستال » شتود: کشتورهای غربی بهتر می

کنند  ا مقدار آالینده را  ا حد ضکدین ایر اکتض و بر اساس آن استانداردهایی را  عیین می

 مشخصی پایین بیاورند 

زیادی گذاشت و سعی کردند آلودگی ناشی از مو ور خودروها کم شود و این اثر بسیار 

مقدار مصتتتر  بنزین و گازوییل کم شتتتود  ستتتعی کردند مو ورها  میز ر شتتتوند آلودگی 

ها بر اثر زغال را کاهر دهند  آثار ناشی از این عوامل البته در ناشی از گرم کردن خانه

گذارند  وقتی کل دنیا  اثیر می کشتتتتورهتای غربی بستتتتیتار مهم استتتتت  ولی آنها در

استاندارد خودروها باال برود با صدور آنها به بقیه کشورهای جهان در پاکیزگی هوا در آن 

گذارد  ولی در اثر این استتتتتانداردها هوای امروز بستتتتیار  میز ر از منتاطق نیز  تاثیر می

 اده اسدیاز :آزا«شد سال پیر در کشورهای غربی دیده می 05 – 15ییزی است که

 


