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 یکتر امیر هوشنگ امینی  

 

 تحلیل های ناراست                                                               
                      اقتصادی یها کاستیهمه ی ریشه اصلی            

مااااایهن  باااااه یور او هرگوناااااه                                                                                       

راییرفت بایداچاه راریاوی وا دیهرگوناه ییفاار  او استرنسنجیده، ونایوستی افراطی و ویایه گویی 

ریشه ی اصلی همه ی کاستی های اقتصایی کشور ناشی یا برآیند  تحلیا  هاای ناراسات و  که

قه برخاوریار اساتو و آن این اه باه باو رواجی بای ساا مانسنجیده  ایست که یر جامعه ی کنونی 

 سیاسات هاای ناراسات وناا ،و اتخاذحاکمیت اقتصای متمرکز و یستوری یولتی نمونه به یلی  طور

، اوجملاه این اه  باه ننار نمای رسادبر هاین یسات انادرکار متناسب با کا  و کیاا اقتصاای کشاور

افزون بار اتا ب بخام هماده مناابی ماالی سال های یراو است که فرهیخته یی روشیده باشدکه 

و صنایی وابسته  بخم ساختمان یر ،بخم به مراتب بیشعتری او آن اخت یارانهبا هنوان رری کشور

 محبوس وومین گیر شده استومنابی محبوسی که تنها حفظ وضی موجویآن مستلزم صارب هزیناه

 مستمر ساالنه ایست که روشن نیست اوکدامین منبی بایستی تامین شویو   ک ن و

ناگفتااه ریداساات کااه ایاان راسااتینه یااا واقعیاات یر مااوری صاانایی اتوماااتیو و فعالیاات هااای واسااته 

 نیز بی هین ک  و کاستی صدق می کندو  



یرچنااین شاارایطی، اقتصااای کشااور بااا یو نااوا بریاشاات وارا ااه راه ااار یااا روش کااار یااا اجاارا 

یاشاات هااای  ناشاای یربرخوریبااا  واقعیاااک حاااک  براقتصااای کشااور رو بااه رو ماای باشاادوی ی بر

، یی ااری اف ااار و ننااراک باااوار او  ذهنیاات شاا   کرفتااه یر ننااام ساانتی و حجااره یاای  ییاارین

ناشااای او یریافااات هاااای هلمااای ویاااژه اقتصاااایهای آوای مشااااوران اقتصاااایی مسااا والن و 

کااااه هااااین کاااادام بااااه هااااین روی یراقتصااااای  اسااااتکااااارگزاران ایاره امااااور اقتصااااایی کشور

 ن نه همخوانی یاری ونه کارآییو  متمرکزویستوری حاک  یرایرا

تنهااا بنااابراین بایااد یانساات کااه راهبااری اقتصایکشااور یر شاارایا موجااوی نیااز چنان ااه قرارباشااد 

تا جااه رسااد بااه این ااه ساانده شااوی تااا انااداوه ای مشاا   ماای نمایاادبااه حفااظ وضاای موجااوی ب

 بااه معنااای واقعاای کاا م جااز آن ااه گروهاایویر راای رشااد وتوسااعه اقتصااایی باشاای بخااوای  

مساااا    آگااااه او کااا  وکیاااا و ذاک مساااا   و مشااا  ک اقتصاااای کشاااور،به ویاااژه مسااا ول و 

یرقیاااس بااا سایرکشااورها  او  لیااه ومینااه هااایی کااه اقتصااای کشااورفاارا راه تولیااد یرک ومشاا  ک

یااه برساارمایه کاازاری بااا ت است،وصااد البتااه ری برخوریارتمزیاات هااای نساابی بااه مراتااب بیشاا

/اجرایاای توان مااالی تاادوین شااده  ومناسااب باااراایم یاای اوهااای نیروباارو یرچااارچوم برنامااه 

 بالفع  کشور موریاقدام قرارگیریو

بنااابراین روشاان اساات کاااه یر صااورک رااییرش ایاان ننربایاااد رااییرفت کااه اسااتانداری ونااادگی 

یر بلناد ماادک نیاز حفااظ  ی ملای برقارار را نمای تااوان باا فااروش و باه هزیناه گاارفتن  سارمایه هااا

باااه  ایااان معناااا سااات کاااه یر برگاااه حااار  و یخااا  کشاااور بایاااد یخااا  نگاهداشاااتوواین برقرار و

، گمااه هااای باا  هااوی،وام هااای دهای ناشاای او یر آماادهای مالیاااتیکشااور او محاا  یر آماا

منااای خااارو  کااااهم هزیناااه هاااا اوجملاااه سااانجیده قابااا  بااااو رریاخااات  و و و و او یاااه ساااو، 

و، معافیاات ساارمایه باادون انتقااال ار حتااا واریاک کاالهااای ریاار ضاارور  مشااخ مناای ساارمایه، 

کااااال هاااای باوگشاااتی خاااار  او کشاااور ایرانیاااان،الزام بااااو گریانااادن وجاااوه حاصااا  او  صاااایراک 

یرآمااادهای  اواو طریاااب شاااب ه باااان ی، گساااترش یامناااه مالیااااک ساااتانی گشاااور وخااادماک 

 خااارجی موییااان مالیاتی،مالیاااک سااتانی او کلیااه یرآمااد هااای اتفاااقی وبااه طااور کلاای کلیااه

 لیت های اقتصایی و و و وفعایایوستد ها و 

بااه یور ماناادن او امااا و اگرهااای یر هماا  سااامان برانااداو ماای تااوان یر یااه  یر ایاان صااورک و

طبقاااه تقویااات نناااام افتصاااایی آوای و یر نتیجاااه وروی باااه فرصااات رااان  سااااله وگاااام باااه کاااام 

توساااعه اقتصاااایی یرکلیاااه رشااا  و وهامااا  اقتصاااای متوساااا  کاااارآفرینی کاااه ساااتون فقاااراک 

 ریم رفته می باشد سبب شد و نه جز اینو   اقتصایهای



 اخبار کوتاه اقتصادی ایران وجهان 

 اخبار کوتاه اتاق ها

  اخبار کوتاه اتاق ایران وانگلیس

 برگزاری جلسه ماهانه هیات رئیسه اتاق ایران و انگلیس

 

روال  بهااخ خاا ب ایااران وانگلاایس یرآذرماااه سااال جاااری  جلسااه ماهانااه هیاااک ر یسااه اتاااق

خانااه اتاااق تشاا ی  ، یر محاا  یبیرروو سااه شاانبه شااانریه  59:11راس ساااهت  معمااول امااا

 و برگزار گرییدو                                                          

این ااه یولاات یرصااورک  طرهااای متفاااوک ونیر ایاان جلسااه بعااد او تبااایل اخبااار اقتصااایی و ا هار

لااوی افاازایم ناارر ارو را بگیااری وووو، یکتاار امیناای گاازارش ساافر جتمایاا  ماای توانااد تااا حاادویی 

بااه لناادن را بااه تفصاای  بااه اطاا ا باورگااانی وساارمایه گاایاری اتاااق ایااران وانگلاایس  هیاااک

یر جلسااه ساااومان خوی خ صااه ای او حرااور جلسااه رساااند، ساایس آقااای میرمحمدصااایقی

تجااارک کااه یرخصااور هم اااری اتاااق هااای مشااترو و ساااومان ماایکور برگاازار شااده توسااعه 

باارای اتاااق مجاادیا  مقاارر شااد محلاای را انتخااام و بااه محاا  انتخااام ضاامنا یر مااوری و کااری بیااانبوی

تااا اقاادام شااویو یر رایااان قاارار شااد باارای بهبااوی اصاا    اهاا م، ساایس  رااای قااراریای رسااانده

ه بااه اطاا ا هیاااک ر یسااه رسااانده شویوجلسااه راس ساااهت اقاادام و نتیجاانیااز سااایت اتاااق 

 رایان یافتو 50:11

 برگزاری جلسه های ماهانه کمیسیون های تخصصی اتاق:

 :کمیسیون باورگانی، صنعت و فن آوری های نوین

جلسه ماهانه این کمیسیون طبب روال راس 

با حرور  59/15/5959، روو یوشنبه 50:11ساهت 

آقایان هلی حمزه نژای، خان  الهام ستاری و 

مهریای هنیمی، سیدرضی سیداصفهانی و رامین 

طاهتی یر مح  یبیرخانه اتاق تش ی  و برگزار 

یر این جلسه رس او تبایل اخبار اقتصایی   گرییدو

یرموری ایجای سایتی بنام کمیسیون برای معرفی 



 طاهتی  ستاری و آقای اهرا و اقداماک کمیسیون به تفصی  بحث و تبایل ننر و مقرر گریید خان

حمزه نژای انجام یهند، هم نین آقای یرهماهنگی با یبیرخانه اتاق اقداماک الوم یر این ومینه را 

نماینده  حرور با برگزاری همایشی با حرور اهراء کمیسیون های اتاقبرای کری ریشنهای 

راس حاضرین قرار گرفتوجلسه  دیتا که موری  اقدام شوییر تهران  باورگانی سفارک انگلس

 ییرفتورایان ر 50:11ساهت 

طبااب روال نیااز جلسااه ماهانااه ایاان کمیساایون کمیسیییون گردرییگری و امییور بییی  ا ملییل: 

باااا حراااور خاااان  هاااا وهااارا نقاااوی، الهاااام  59/15/5959، روو یوشااانبه 50:11راس سااااهت 

سااتاری و آقایااان هباادال ری  سااعدی، محمدرضااا ساارمدی، حیاادر شااوکتی رور ااانی و رامااین 

 برگزار گرییدو طاهتی یر مح  یبیرخانه اتاق تش ی  و

 کمیسااایون یستورجلساااه همل اااری  بناااا باااهیر ایااان جلساااه طباااب روال راااس او تباااایل اخبار،

باورگااانی  یرمااوری ساافر هیاااکبااه تفصاای  مااوری بررساای قاارار گرفاات و ساایس یرماااه گیشااته 

و اهرااا خواسااتار ریگیااری اختصااار وقاات ساافارک  شااد،بااه لناادن بحااث و تبااایل نناار  اتاااق

رای برناماااه سااااالنه بااارای اهراااا یر تهاااران شااادندو هم ناااین یرخصاااور جمااای بنااادی و اجااا

کمیساایون مقاارر گرییااد اقااداماک الوم باارای تهیااه سااایت باارای اطاا ا رسااانی برنامااه هااای 

جلسااااه راس ساااااهت میساااایون، اقااااداماک الوم انجااااام شویوکمیساااایون و معرفاااای اهرااااا ک

 رایان رییرفتو 50:11

جلسااااه ماهانااااه کمیساااایون نفاااات و گاااااو و کمیسیییییون ن ییییت و گییییا: و  تروریییییمی: 

 تااااریک بااااا حرااااور آقایااااان 80/815/5959، روو ی شاااانبه 50:11اهت رتروشاااایمی راس ساااا

دای نرساایدن تعاابااه حااد نصااام کااوروش طهماساابی، رضااا مهاادوی و اریالن صااامتی، باادلی  

 گرییدوو برگزار نتش ی  لیاو حاضرین یر جلسه رسمیت نیافت 

جلسااه کمیساایون هرااویت یر آذرماااه طبقااه روال یر محاا  یبیرخانااه کمیسیییون ویییویت: 

و برگاازار گرییاادو یر ایاان جلسااه یرخواساات هااای تمدیااد هرااویت مااوری تاییااد قاارار اتاااق تشاا ی  

 شر  ویر اخی تصمی  شد:ه گرفت و یرموری یرخواست های هرویت جدید ب

یرخواسااات هراااویت شااارکت سااااختمانی ررهاااام، باااه مااادیریت آقاااای هلااای اکبااار       -

 خدابخشی، بررسی و موری تایید قرار گرفتو

 کت کارآمدان یینا نوآوران بررسی و موری تایید قرار گرفتویرخواست هرویت شر      -



یرخواساات هرااویت شاارکت جهااان راارواو آسااان بااه ماادیریت آقااای اسااداله رایگااویروی       -

 بررسی و موری تایید قرار گرفتو

یرخواساات هرااویت آقااای احمااد ساا وند بررساای و مقاارر گرییااد یرخواستشااان را بااه       -

 ر یایه و سیس اخی تصمی  گرییویرخواست هرویت حقوقی تغیی

یرخواسااات هراااویت شااارکت ایرانیاااان سیسااات  یقیاااب، باااه مااادیریت خاااان  لااای        -

میرمااومن بررساای و مقاارر گرییااد رااس او ارا ااه ماادارو مربااوط بااه ارتباااط تجاااری ایشااان بااا 

 انگلیس اخی تصمی  شویو

سااالیمی یرخواسااات هراااویت شااارکت کاااانی سااارو رایاااا باااه مااادیریت آقاااای فریاااد       -

 وهرویت اتاق ایران اخی تصمی  گریبررسی و مقرر گریید رس او ارا ه کارک 

 اقتصادی ایران اخبارکوتاه

 وویر اقتصای ایران: 

 ررد اقتصادی به باالتر ا: اهداف خود رسیده است

باناااااه مرکااااازی ایاااااران او افااااازایم رشاااااد 

اقتصاااایی ایاااران یر شااام ماهاااه اول ساااال 

 جاری خبر یایه است 

نیا، وویر امور اقتصایی و یارایی طیب هلی

ایران، گفته است افزایم رشد اقتصایی ایران 

گیاری شده بویه های هدبسیاست و اباالتر

که است رن  یرصد بویه ( 5959رشد اقتصایی یر سال جاری ) گفته آقای طیب نیا هدبه استو ب

 .ایران ه  اکنون به باالتر او این هدب رسیده است

بعد او اهاااا م ر اااایس جمهااااوری ایااااران یرباااااره افاااازایم رشااااد ،یسااااامبر 50ذر/آ 80شاااانبه 

طور رساامی اهاا م اقتصااایی بااه هفاات و چهااار یهاا  یرصااد، بانااه مرکاازی نیااز ایاان خباار را بااه

 .کری



هللا ساایا، ر اایس بانااه مرکاازی ایااران، یر کانااال تلگاارام خااوی گفتااه اساات:  یر سااه ماهااه ولاای

، معااایل 5950یوم سااال جاااری تولیااد ناخااال  یاخلاای کشااور یر مقایسااه بااا فصاا  یوم سااال 

ماهااه اول سااال جاااری رشااد اقتصااایی یر سااط   0یرصااد رشااد یافاات و باادین ترتیااب یر  5.8

 ".یرصد تحقب ریدا کری 0.0

بانااه مرکاازی هم نااین گفتااه اساات:  هلیاارر  شااوو منفاای قیماات نفاات و افاات رشااد ر اایس 

، ایاااران توانسااات  بااااک اقتصاااایی خاااوی را باااه نحاااو 5950اقتصاااایی ناشااای او آن یر ساااال 

 ".مطلوبی استمرار بخشد و باوار ارو با کمترین ت ط  مواجه شوی

سااات کاااه ا هااااراک آقاااای سااایا یربااااره کااااهم قیمااات نفااات یر ساااال گیشاااته یر حاااالی ا

تصاامی  اخیاار ساااومان کشااورهای صااایر کننااده نفاات یرباااره کاااهم تولیااد نفاات بااه افاازایم 

ایاااران او ایااان طااار   فریاااز نفتااای  .بهاااای ایااان کااااال یر باوارهاااای جهاااانی منجااار شاااده اسااات

 .مستثنی شده است

های گیشااته یر باوارهااای ایااران هاا  ناارر همزمااان بااا افاازایم جهااانی اروش یالر، طاای هفتااه

 . ا شاهد افزایم بویه و حتی به چهار هزار تومان ه  رسیدیالر آمری

 ایران با توتال و رل دالری میلیارد ٢١ توافقنامه امیای

 یاچ رویاال شارکت توافقناماه هاای امراای او نفات ووارک مقاام یاه .

 .یای خبر ایران با گاو و نفت میایین توسعه برای توتال و ش 

 تراما،، ساخنان میرساد، ننار باه ژورناال اساتریت وال گازارش باه

 برجاام توافاب کارین خنثای بار مبنای آمری اا منتخاب جمهاور ریایس

 شوی ایران با انرژی رولیی ر شرکتهای هم اری مانی نتوانسته

 نفتای قراریایهاای نخساتین او یاری، اروش یالر میلیااری 58 تاا 51 حادوی یر کاه قاراریای ایان

 توافاب شادن اجرایای او راس هاا تحاری  لغاو وماان او ایاران و اروراایی هاای شارکت باین

 .است ای هسته

 باا ایاران، نفتای میادان یوماین گساترش ماوری یر مایاکره بارای نیاز توتاال شارکت هم ناین

 .کری خواهد میاکره نفتی شرکتهای

 توساعه بارای ایاران نفات ووارک باا را هاایی توافاب توتاال و شا  گازارش، ایان اسااس بار

 .کاری خواهندامراا کایم گااوی میادان هم ناین و یاایآوران و جناوبی آوایگاان نفتای میاایین

 و رساند امرا به یالری میلیاری 0 گاوی رروژه یه گیشته ماه نیز توتال شرکت



 هاای برناماه مهمتارین تشاری  یر هم ناین گیشاته ساال ایاران، نفات وویار ونگناه بیاژن

 رفیباا جدیاد، ساال یر کاه باوی یایه را وهاده ایان ، 59 ساال یر نفات صانعت یار اولویات

 میااایین یر نفات صاانعت هاای طاار  شاتابان توسااعه بایاد مااالی، مناابی کمبااوی مشا  

 نفتای مشاترو میاایین حاووه یو یر ویاژه باه هاا افتاایگی هقاب جباران و گااو و نفات مشاترو

 .بگیری قرار کار یستور یر جنوبی رارس و کارون ررم

 مشاترو میادان 91 او خاام نفات بشا ه هازار 91 حادوی تار رایم مهار، خبرگازاری گازارش باه

 هازار 91حادوی تولیاد جناوبی آوایگاان توساعه جاامی برناماه کاه شاده مای بریاشات نفتای

 .است بویه روو یر نفت بش ه

 یر آن، مرکازی یفااتر کاه اسات بریتانیاایی -هلنادی گااو و نفات شارکت یاه شا  یاچ رویاال

 .است مستقر لندن و هلند الهه، شهرهای

 مال یات یر را راالیشاگاه 00 و کناد مای فعالیات جهاان کشاور 51 او بایم یر شا  یاچ رویاال

 میلیاون 9معاایل متوساا طاور باه شا  یاچ رویاال شارکت خاام نفات تولیاد  رفیات .یاری

 بنازین رما، جایگااه هازار 00 او ای گساتریه شاب ه مالاه شارکت ایان .اسات روو یر بشا ه

 است جهان مختلا کشورهای یر

 ؛سیاستگیار رولی و بان ی فراخوان یای

های ایران؛دیدار آمانو با مقام  

 

 

 

 

 

 روحانی:  

 مانیممیبه برجام  ایبند 

یس ر  یکتر حسن رذوحانی المللی انرژی اتمی یر سفر به تهران بایوکیا آمانو، مدیرک  آژانس بین 

 .ایران و ییگر مقاماک اکشور ییدار و گفتگو کری اس می  جمهوری



حساان روحانی بر لزوم رایبندی تمام یکترآذر یر ییدار با  80به گزارش ایرنا، آقای آمانو روو ی شانبه 

 .ه تعهداک خوی یر برجام تاکید کریطرفین ب

ره های ایران توسا کنگحسان روحانی نیز یر این ییدار با تاکید بر این ه به ننر او تمدید تحری یکتر

 .نقض برجام او سوی آمری است، گفت که ایران آراوگر نقض برجام نخواهد بوی

ریشااااران »یربااره ساااااخت او هم نین ابراو امیادواری کری کاه ایران و آژانس بین المللی بتوانناد 

 .با ی دیگر هم اری کنند« ای برای حم  و نق  یریاییهسته

ای بخشاای او موتور کشااتی اساات که نیروی محرکه را با اسااتفایه او سااوخت ریشااران هسااته

 .کندای تولید میهسته

نو آمایر همین رابطه، هلی اکبر صاالحی، ر یس ساومان انرژی اتمی ایران نیز رس او ییدار با یوکیا 

ای، گفت و گو ای ایران، او جمله ساااخت ریشااران هسااتهگفت که با او یرباره آینده برنامه هسااته

 .کریه است

ه سه موری اشارتوضای  یای که برنامه ریزی برای آراو رروژه سااخت ریشاران هسته ای  وی  البته

 .کشد ماه طول می

جام رایبند خواهد ماند، به آقای صالحی یر ایامه سخنانم با بیان این ه ایران به تعهداک خوی یر بر

یاند که ریام ما یر شارایطی هسااتی  که طرب مقاب  متوجه ریام ما شااده و می»خبرنگاران گفت: 

 «.ما جدی است

ساااله ایران او  51های اشاااره آقای صااالحی به اخت ب ایران و ایاالک متحده بر ساار تمدید تحری 

ایران تصااویب این قانون را نقض برجام می سااوی کنگره آمری ا اسااتو مقاماک جمهوری اساا می 

ای، ووارک امور خارجه را مو ا یانندو هفته گیشته حسن روحانی ر یس جمهوری ایران طی نامه

خواند با اساااتفایه او سااااو و کارهای ریم بینی شاااده یر « بدههدی آمری ا»به ریگیری آن ه که 

المللی قدماک تشا ی  کمیسیون بینای و انجام ماقدام برای سااخت ریشاران هساته .برجام کری

 .برجام او جمله اقداماتی بوی که روحانی یر نامه خوی یستور آراو آن را یای

 هااگر چه این یستوراک ر یس جمهوری ایران اقدام متقاب  جمهوری اس می یر برابر تمدید تحری 

د که آن ه یر یساااتوراک های آمری ا اه م کرینرساااید، اما مقاماو ساااوی کنگره آمری ا به ننر می

 .کندآقای روحانی آمده است نقض برجام نیست و مش لی یر اجرای تعهداک ایران ایجای نمی



ساااااله ایران یر حالیساااات که  51های انتقای شاااادید مقاماک جمهوری اسااااامی او تمدید تحری 

 .یانندهای یولتی آمری ا تصویب این قانون را مغایر برجام نمیمقام

وویر خارجه ایاالک متحده آمری ا هفته گیشاااته رس او این ه این مصاااوبه به قانون تبدی  جان کری، 

ای با ایران نداری و این های ایران، تا یری بر توافب هستهشاد گفت که قانونی شادن تمدید تحری 

 .ای موسوم به برجام ساوگار استقانون کام  با تعهداک آمری ا یر توافب هسته

ای اه م کری های ایران موسوم به ایسا یر بیانیهم به قانونی شادن طر  تحری جان کری یر واکن

 .ای ایران یه هدب مه  استراتژیه برای آمری ا باقی خواهد ماندتداوم اجرای توافب هسته

یر این بین، هین یه او کشااااورهای ارورایی طرب میاکره یر گفت و گوهای هسااااته ای نیز تمدید 

 .مری ا را مغایر با برجام ندانستندساله آ 51تحری  های 

مصاوبه کنگره برای تمدید تحری  های ریشاین ریرهساته ای هلیه ایران، بدون امرای باراو اوباما 

 به قانون تبد

 مرکزیفراخوان مقا ه با موضوع استقالل بانک

 

ی اسااااتق ل نهااااای سیاسااااتگیار بانااااه مرکاااازی بااااا توجااااه بااااه اهمیاااات بساااایار باااااال

  .کندمنتشر « استق ل بانه مرکزی»ای با محوریت نامهویژهیرننریاریرولی،

، بانااه مرکاازی بااا توجااه بااه اهمیاات بساایار باااالی اسااتق ل نهااای خبرگاازاری مهااربااه گاازارش 

سیاسااتگیار رااولی، یر نناار یاری بااه مننااور بررساای و تبیااین ضاارورک، ابعااای و آ ااار اقتصااایی 

او  .منتشااار کناااد« اساااتق ل باناااه مرکااازی»ای باااا محوریااات ناماااهموضاااوا یاااای شاااده، ویژه

شااوی آ ااار رژوهشاای خااوی را حااداکثر تااا تاااریخ رژوهشااگران و کارشناسااان اقتصااایی یهااوک می

  .ارسال کنند  ravand@cbi.ir به آیرس رست ال ترونیه 5950/9/95
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مااوری حمایاات و تقاادیر مااالی قاارار خواهنااد گرفاات؛ گفتناای   ضاامنا  مقاااالک تاییااد و چااا  شااده

ان یاااه اصااا  رییرفتاااه شاااده اقتصاااایی، باااه هناااو« اساااتق ل باناااه مرکااازی»اسااات امااارووه 

 آیدوها و کارایی سیاست رولی به شمار میراه اری مه  و کلیدی برای  باک قیمت

یهاااد بااااونگری نقااام و کاااارکری باناااه مرکااازی و اهطاااای مطالعااااک تجربااای نیاااز نشاااان می

هااای مرکاازی تااا یر بااه ساازایی یر کنتاارل تااورم یاشااته اسااتو چنان ااه یر یو اسااتق ل بااه بانه

ای قااانون و یااا اساساانامه بانااه مرکاازی یهااه اخیاار بساایاری او کشااورها بااه طااور همااه جانبااه

اندوباادیهی اساات تحقااب اسااتق ل، هاا وه باار خااوی را یر جهاات اسااتق ل بیشااتر تغییاار یایه

گیری ارایه فراگیاااار، اجماااااا سیاساااای، ایجااااای نهایهااااای قااااانونی ماااارتبا نیاومنااااد شاااا  

 یم مس له استاجتماهی و اقتصایی و یرو بیم او ر

 "فسخ قرارداد "بزرگتری  معامله تاریخ بورس ایران

 (آلمان–او یید یوی ه وله )

سال فسخ کری که رکوری معام ک و واگیاری  0ساوی ایران قراریایی را رس او سااومان خصاوصی 

ها یر ایران را شاا سااته و به ی ی او شاارکت

ترین آنهاا تباادیا  شااااده بویو طرب جنجاالی

 .قراریای شرکتی وابسته به سیاه بوی

اشااارب هبدهللا روری حساااینی، ر یس هلی

شنبه سهساوی ایران، رووسااومان خصوصی

ریای قرا»یسامبر( اه م کری که  59آذر/  89)

قساا او سوی شرکت  توسعه  9یا  8روو قب  به هلت رریاخت نشادن  58واگیاری مخابراک ایران 

فساااخ شاااده اساااتو به « اهتمای مبین  و برگشااات خورین نزییه به هزار میلیاری تومان چه آن

 .فقره  بویه است 0یا  9ها ی او، جمی این  چهگفته

سااااال و به یلی   هدم ایفای تعهداک خریدار و ا هار ناتوانی او رریاخت  0این قراریای رس او حدوی 

ای  ساوی ایران  چارهی ر یس ساومان خصوصیفسخ شده استو بدین ترتیب به گفته  اقسااط 

برای این ساااااوماان جز  فسااااخ قراریای واگایاری مخاابراک ایران بااقی نماند و اکنون این واگیاری 

 ."شویشده تلقی میفسخ



ساوی، ویر مجموهه ووارک اقتصایی و یارایی ایران استو اهمال نمایندگی ووارک اومان خصوصیس

ها اقتصااای و یارایی یر امر واگیاری

و هرضااه هرگونه سااهام، او جمله 

و اایا و اختیااراک این ساااااومااان 

اسااااتو فروش سااااهام شاااارکت 

مخااابراک نیز یر چااارچوم اجرای 

قانون اساااساای صااورک  00اصاا  

که بر اساس آن بایستی گرفته بوی 

های تحت کنترل شماری او شرکت

قانون اساسی نیز حدوی  00شدندو سیاست کلی اجرای اص  یولت به بخم خصوصی واگیار می

ای، رهبر ساااال ریم توساااا  مجمی تشاااخی  مصااالحت ننام  تننی  و توساااا هلی خامنه 55

 .جمهوری اس می به یولت وقت اب   شد

اه م  "او فسااخ قراریای واگیاری سااهام مخابراک به  اهتمای مبینساااوی رس ساااومان خصااوصاای

کریه اسات که  اهایه ساهام شرکت مخابراک و مدیریت آن به یولت  جهت واگیاری مجدی سهام 

 .این شرکت بعدا و او سوی مراجی قانونی اه م خواهد شد

خابراک به  اهتمای ومان با اه م فسااخ قراریای واگیاری سااهام مه  :تعجب" ا: فسییخ قرارداد"

یاوی وارهیان، معاون امور مشااتریان شاارکت مخابراک،  ساااوی،مبین  او سااوی ساااومان خصااوصاای

ضامن تککید بر این ه بزرگترین ساهامدار مخابراک شارکت  توساعه اهتمای مبین  است و به همین 

ریای یلی  این نه شاااارکت مخابراک، بل ه  سااااهامداران هسااااتند که یر رابطه با اه م فسااااخ قرا

با این حال فسخ قراریای اه م شده است؛ »واگیاری شرکت مخابراک راسخگو خواهند بوی  گفت: 

 .«رسد که یرست باشداما به ننر نمی

ساااوی این خبر برای ما ه  هجیب اساات و اصااوال ساااومان خصااوصاای»وارهیان هم نین افزوی: 

 .«تواند چنین کاری کندنمی

یرصد او سهام شرکت مخابراک ایران به  91ه واگیاری بیم او معامل "برانگیزای "ریبههمعامله

ساایتامبر  80) 5900مهر ماه  9شارکت  توسااعه اهتمای مبین  وابسااته به ساایاه راسااداران یر روو 

ها یر انجام گرفتو این قراریای با شا ساتن رکوری بزرگترین معامله بورس و واگیاری شرکت (8115

 .ی بورس تهران لقب گرفتساله 00یخ ایران،  بزرگترین معامله  یر تار



گیاری  مهر کنساارساایوم اهتمای مبین  خریدار این سااهام بویو شاارکت ساارمایه:در همی  :مینه

کننده یر رقابت تصاحب سهام شرکت مخابراک، نیز وابسته به سیاه اقتصاای ایرانیان  ییگر شارکت

 .راسداران بوی

میلیاری یالر )به اروش روو( بویو  0/  0میلیاری تومان، معایل  0011اروش سااااهام خریداری شااااده 

هاای ایران آن ومان نوشااااته بویند که این معامله تنها   رب حدوی نی  ساااااهت  انجام خبرگزاری

ای بالغ بر رن  میلیاری ریال تکسیس با سرمایه 5991گرفته اساتو شارکت مخابراک ایران یر ساال 

 .های آن مشغول به کار بویندهزار نفر یر این شرکت و ویرمجموهه 00بیم او  5900شدو یر سال 

های جمعی ایران یر ومان واگیاری ساهام شرکت مخابراک به منتشارشاده یر رساانههای گزارش

های یولتی به  بخم خصوصی  به نحوی بویه یایند که واگیاری شرکت اهتمای مبین  نشان می

ی مصااااطفی اند و به گفتهآمدههای ح ومتی  یرمینهای"هاا باه تملاه کاه ارلاب این شاااارکات

ها و بنیایهای وابسته اندو شرکترفتهکواکبیان، نماینده وقت مجلس  او این جیب به آن جیب  می

 .اندهای مه  واگیار شده بویهترین خریداران سهام شرکتبه سیاه راسداران یر این میان او اصلی

بسااته به ساایاه راسااداران یر یوره یوم یولت محموی فروش سااهام اصاالی مخابراک به شاارکت وا

، 00ی انتخاباک ریاست جمهوری سال نژای و اندو ومانی رس او اهتراضااک وسیی به نتیجهاحمدی

سااو انتقایهای شادیدی هلیه یولت او شادو شامار ویایی او کارشاناساان اقتصایی، مدیران ومینه

لت یه  را مته  کریند که با واگیاری سهام بخم خصوصی و نیز گروهی او نمایندگان مجلس، یو

 .همده مخابراک به  اهتمای مبین ، قصد تقویت نقم سیاه را یر اقتصای کشور یاشته است

الدین این اهتراضاااک ساارانجام منتهی به احرااار شاامس:  حذف رقیب با ارییاره "نهاد امنیتی

وی که یر امر واگیاری مجلس شااادو یولت وقت همواره مته  ب"حساااینی، وویر اقتصاااای وقت، به 

 .سهام مخابراک، شرایا الوم را برای رقابت آوای میان یاوطلبان رهایت ن ریه است

مجلس حاضاار شااد و ضاامن یفاا او اقدام یولت،  5905تیر  88حسااینی باالخره یر نشااساات روو 

 بتاهتراب کری که ی ی او یاوطلبان خرید ساهام شارکت مخابراک به یستور یه نهای امنیتی او رقا

کنند و کتبا هایی که نهایهای امنیتی مباحثی را مطر  مییر حووه»حیب شااده اسااتو او گفت: 

یر موری سااهام مخابراک نیز، به یرخواساات ی ی او  .نویسااند، ما اجرای امر خواهی  کریبه ما می

 .«نهایهای امنیتی، ی ی او رقبا او هرصه رقابت حیب شد



ها ساایس نام شاارکت  ریشااگامان کویر یزی  به هنوان رقیب خریداری سااهام مخابراک یر رسااانه

ساوی او رقابت صا حیت امنیتی  او ساوی سااومان خصوصی"مطر  شاد که گویا به یلی  فقدان 

 .شدحذف 

نژای و یولاات او محموی احماادی

مته  بوی کاه با واگیاری سااااهام 

مخابراک به  اهتمای مبین  قصااااد 

ویت نقم سیاه راسداران را یر تق

 اقتصای کشور یاشته است

یعنی  5905یر نهاایات یر آذر ماه 

با گیشااات بیم او یه سااااال او 

واگاایاری سااااهااام مخااابراک بااه 

شارکت وابساته به سیاه، کمیته 

تحقیب و تفح  مجلس او همل ری شاااارکات مخاابراک، یر گزارش خوی باه تشااااری  شااااماری او 

  .یایشده رریاخت  همل ریهای خ ب قانون  شرکت

ش نی  یر واگیاری بخشی او سهام شرکت ی ی او محورهای اصلی گزارش به تبیین  قانون

مخابراک به  بخم خصوصی  اختصار یاشتو بر اساس این گزارش، یر جریان واگیاری 

شته ابرانگیز سهام مخابراک،  کنسرسیوم ریشگامان کویر یزی  یه روو قب  او مزایده کنار گیشبهه

شویو اما برای آن که روند واگیاری  اهر قانونی یاشته باشد، کنسرسیوم  مهر اقتصای ایران  می

کنند، یر حالی که برخی او اهرای این یو شرکت را به هنوان رقیب  اهتمای مبین  واری رقابت می

 .ندمشترو هستند و  اساساَ برای قانونی جلوه یاین مزایده واری رقابت صوری  شده بوی

کنسرسیوم ریشگامان کویر یزی  به هنوان "کمیته تحقیب و تفح  مجلس با تککید بر ص حیت 

های مخابراک ، حیب آن را ریرموجه و تنها یر ترین بخمامنیتی"های فعال یر ی ی او شرکت

 راستای واگیاری سهام مخابراک به یه مجموهه خار ارویابی کریه بوی

 معاون و:یر راه:

 مسک  در یا:ده سال بیشتر ا: یا:ده برابر رده استقیمت 



 

 58تاااا  05های گویاااد طااای ساااالحاماااد مناهریاااان، معااااون وویااار راه و شهرسااااوی ایاااران می

براباار شااده اسااتو بااه گفتااه ایاان مقااام ایراناای قیماات ومااین یر  58قیماات مساا ن نزییااه بااه 

  .برابر شده است 50ها ایران نیز یر این سال

کاااه بگفتاااه آقاااای مناهریاااان قیمااات کاالهاااا و نااارر یالر یر ایااان مااادک ایااان یر حاااالی اسااات 

افاازایم یاشااته اساات و  البتااه قاادرک خریااد مااریم متناسااب بااا افاازایم ناارر ومااین و ساااختمان 

 ".رشد ن ریه است

 01باااه گااازارش خبرگااازاری مهااار، معااااون وویااار راه هم ناااین مقااادار وام مسااا ن یر تهاااران را 

 .میلیون تومان اه م کریه است 01شهرها میلیون تومان و یر ک ن

متااار مربااای واحاااد  باناااه مرکااازی اخیااارا یر گزارشااای متوساااا قیمااات خریاااد و فاااروش یاااه

هاااای معاااام ک مل ااای یر تهاااران را حااادوی چهاااار مسااا ونی معاملاااه شاااده او طریاااب بنگاه

 .هزار تومان اه م کریه بوی 011میلیون و 

ماااه امسااال نساابت بااه آبااان آبان بااراین اساااس قیماات خریااد هاار متاار مرباای واحااد مساا ونی یر

 .سال گیشته بیم او هفت یرصد افزایم یافته است

 5ایااان گااازارش بااااالترین قیمااات معاملاااه شاااده یر منااااطب بیسااات و یو گاناااه تهاااران را حااادوی 

هاازار تومااان یر  511میلیااون و  8هاازار تومااان یر منطقااه یااه و کمتاارین آن را بااا  011میلیااون و 

 .اه م کریه است 50منطقه 



ها یر بخااام ساااااختمان اسااات و باااه هقیااااده گیاریای او سااارمایهیر ایاااران بخااام همااااده

کارشناساااان اقتصاااایی، ایاماااه رکاااوی یر ایااان بخااام، مشااا  ک اقتصاااایی بیشاااتری ایجاااای 

هااای تشااویقی کنااد باارای همااین یولاات سااعی یاری بااا رریاخاات انااواا وام مساا ن و روشمی

 .ییگر این بخم را او رکوی خار  کند

بااه یلیاا   باااک نساابی یر متغیرهااای اروی و  59ناسااان معتقدنااد کااه یر سااال بعراای کارش

ناارر تااورم همااومی، شااوو قیمتاای یر باااوار مساا ن وجااوی نداشااته، امااا بااا تغییاار نساابت هرضااه 

و تقاضااا و تغییاار متغیرهااای اقتصااای کاا ن، باااوار مساا ن کاا  کاا  او رکااوی خااار  شااده اساات، 

 .مس ن تا حدویی افزایم یاشته است معام ک مس ن بیشتر شده و به تبی آن قیمت

 اخبار کوتاه اقتصادی جهان

 ترامپ:

 ام را  سرانم مدیریت خواهند کردهای با:رگانیررکت

 

 او راست: یونالدو جونیور، یونالد و اریه ترام،

اش را یونالاااد ترامااا،، ر ااایس جمهاااور منتخاااب آمری اااا گفتاااه اسااات کاااه امیراتاااوری تجااااری

 .رسرانم ایاره خواهند کریهنگامی که ر یس جمهور آمری است، 



های تجاااری او راایم او مراساا  تحلیااا ریاساات جمهااوری بااه او گفتااه کااه ماادیریت شاارکت

 .ساله، رسرانم منتق  خواهد شد 98ساله و اریه،  90یونالد جونیور، 

گویناااد یر اختیاااار یاشاااتن رسااات ریاسااات جمهاااوری و ایاره اماااور منتقااادان آقاااای ترامااا، می

اش را واگاایار مگاار این ااه آقااای تراماا، مال یاات نهایهااای تجاااری تجاااری تااداخ  منااافی یاری،

 .کند

آقااای تراماا، ریشااتر گفتااه بااوی کااه اساانای حقااوقی الوم یر حااال تنناای  اساات تااا او بااه کلاای او 

 .اش خار  شویجریان امور تجاری

 ."او گفته بوی که  ریاست جمهوری و یفه بسیار مهمتری است

لاازام قااانونی باارای ایاان کااار وجااوی نداشااته، امااا الوم ییااده آقااای تراماا، گفتااه بااا وجااوی ایاان کااه ا

اش کااه بااه هنااوان ر اایس جمهااور هااین تااداخلی میااان و ااایا ر اایس جمهااور و منااافی مااالی

 .وجوی نداشته باشد

یونالااد تراماا، نخسااتین ر اایس جمهااور آمری ااا اساات کااه هااین مقااام هااالی سیاساای یااا 

 .اریهای اقتصایی یننامی نداشته و تنها سابقه فعالیت

مااای یی باااا حمایااات رااادر  روتمنااادش واری بااااوار امااا و و  5501آقاااای ترامااا، او اواساااا یهاااه 

 .های ییگر گسترش یایساختمان شد و کسب و کارش را به حووه

کسااب و کااار آقااای تراماا، طاای یوران تبلیغاااک انتخاباااتی باهااث انتقااایاتی او او شااده بااویو او 

کنااادو منتقااادان ماااه مالیاااتی خاااوی را منتشاار نمیاو جملااه ماااوری انتقااای باااوی کااه چااارا ا هارنا

خواهااد ا هارنامااه کرینااد کااه شاااید بااه یلیاا  فاارار مالیاااتی نمییونالااد تراماا، مااتهمم می

  .اش ییده شویمالیاتی

           های جدیدمیلیاری یالری بانه های جهان یر فناوری550سرمایه گیاری 

 میلیاری  550.0، 8159بانه های ارورایی، آمری ای شمالی، آسیا و اقیانوسیه یر سال

یالر ساارمایه گاایاری یر فناااوری هااای جدیااد یاشااته انااد کااه رشااد ایاان ساارمایه گاایاری تااا رایااان 

 .ایامه خواهد یافت 8150و  8150سال
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اساااس  ، برخبرنگار مهربه گزارش 

یر سال  Celent تحقیقاک مؤسسه

بانه های ارورایی، آمری ای  8150

مبلغ  شاامالی، آساایا و اقیانوساایه

میلیاااری یالر و یر ساااااال  500.5

میلیاری یالر سرمایه  550.0، 8159

های جدید ریگایاری یر ومینه فناو

یاشااته اند که رشااد این ساارمایه 

گیاری ها با همین شاااتام تا رایان 

 8150ساال جاری می یی و سااال 

 .ایامه خواهد یاشت

امااا چااه مقاادار او ایاان مبااالغ واقعااا صاارب ساارمایه گاایاری یر فناااوری هااای جدیااد ماای شااوی  

نگهاااداری کمااای؛ چااارا کاااه باناااه هاااا بیشاااتر مخاااار  فنااااوری اط هااااک خاااوی را صااارب  تنهاااا 

باارآوری   Celentکنناادو کمیااانی سیساات  هااای قاادیمی خااوی و اسااتفایه بیشااتر او آنهااا می

یرصااد، معااایل  09.0کااریه اساات او مجمااوا ساارمایه گاایاری هااای فناااوری اط هاااک، بانااه هااا 

میلیااااری یالر را بااارای تعمیاااراک و نگهاااداری ایااان سیسااات  هاااا هزیناااه مااای کننااادو  500.9باااا 

ارتی و قااانونی جدیااد صاانعت بان ااداری او جملااه ایاان هزینااه هااا هماااهنگی بااا الزاماااک نناا

یهااد تااا آن ااه بااه یرآمااد بیشااتر هزینااه هااا را افاازایم می Celent هسااتند کااه طبااب تحقیقاااک

 .بانه ها بیافزاید

ن اساات کااه ساارمایه گاایاری یر فناااوری ایااشااوی، ه مطاار  میی کااه یر ایاان ومینااسااوال ییگاار

یر راسااخ بایااد گفاات کااه بانااه هااای آمری ااای هااای نااو یر کاادام بخاام هااا متمرکااز اساات  

شاامالی بااه ینبااال محصااوالک و ساارویس هااای موبایاا  بااویه و باار تعاماا  بااا شاارکت هااای جدیااد 

ارا ااه یهنااده ساارویس هااای مااالی و تااکمین امنیاات، متمرکااز هسااتندو یر بانااه هااای ارورااایی 

ا سیسات  خواهاد شاد تاا ایان باناه ها Big Data وماان و هزیناه صارب توساعه راروژه هاای نیاز

هااا راایم ببرنااد و سیساات  هااای رایشاای و  API هااای خااوی را بااه ساامت توسااعه او طریااب

امااا بانااه هااای آساایا و اقیانوساایه باار سیساات   ننااارتی خااوی را بااه هرصااه نمااایم بگیارناادو 

و فناااوری ابااری را بااومی ساااوی کااریه و بااه کااار ماای  هااای ماادیریت ریسااه متمرکااز هسااتند

 کنندیتالی خوی را به روو رسانی میگیرند و کانال های ارتباطی ییج
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 تر ردن کره :می دونا د ترامپ و خطر گرم

 سیاوش اریالن 

هااا را حساااس کااریه امااا آینااده ومااین، سرنوشاات بشااریت و آینااده آمری ااا خیلی ترکیااب یولاات

هااایی شااده گاایاری، باهااث بااروو نگرانیهای جهااانی میتااا یری کااه یولاات تراماا، باار سیاساات

 .است

هااای خااوم باارای مقابلااه بااا تمااام آن مشاا  تی ماای توانساات نویاادبخم اتفاق 8150سااال 

تاار شاادن ومااین بااه یلیاا  مصاارب آنهااا خطاار گرمکنااد: یر راس باشااد کااه جهااان را تهدیااد می

 .بیشتر سوخت های فسیلی مانند نفت و ذرال سنگ

فعاااالن محاایا ویساات همصاادا بااا رهبااران  .امااا بااا ریاارووی یونالااد تراماا، یر آمری ااا ورق برگشااته

  .اندهای خطر را به صدا یر آوریهجهانی ونگ

قاادیمی چااه خواهااد کااریو یر هاای  س نماای یانااد یولاات بعاادی آمری ااا بااا متحاادان و رقبااای 

های محاایا ویسااتی یولاات آقااای تراماا، هاا  یااه ه ماات سااوال باازر  قاارار مااوری سیاساات

 .یاری

سااال  8150هااا قاارار بگیرنااد، سااال اگاار اطرافیااان و مشاااوران یونالااد تراماا، ماا و راایم بینی

یسااتاوریهایی  :گریی سااخت او یسااتاوریهای یو سااال اخیاار یولاات آمری ااا خواهااد بااویهقااب

هاااای ییگاااری کاااه هااادب آنهاااا کااا  کااارین مصااارب اجااارای توافاااب رااااریس و توافب مانناااد

  .های فسیلی مث  نفت و گاو و ذرال سنگ بویهسوخت

های سااال اساات ها منباای اناارژی جهااان باارای رشااد اقتصااایی هسااتند، امااا سااالایاان سااوخت

اناااد مصااارب ایااان هاااای جهاااان فهمیدهکاااه اکثریااات قریاااب باااه اتفااااق یانشااامندان و یولت

هااا باهااث انتشااار گاوهااای گلخانااه ای مثاا  یی اکسااید کااربن و متااان بااه هااوا و یر سااوخت

آمری ااا  .شااویتاار شاادن آن مینتیجااه محبااوس شاادن حاارارک نااور خورشااید یر جااو ومااین و گرم

مخصوصااا کااه  ری،ت هااای فساایلی هنااوو نقاام اول را یایر کاااروار کاا  کاارین او مصاارب سااوخ

 .اول ینیا گرفت و به این کاروار ملحب کری یولت اوباما یست چین را به هنوان آالینده



امااا یونالااد تراماا، و حاازم جمهوریخااواه آمری ااا معتقدنااد آم و هااوا و حاارارک جااو ومااین ربااا 

های فساایلی ندارنااد رااس همااان بهتاار کااه بااا تمااام قااوا او منباای ویااایی بااه مصاارب سااوخت

 . خدایای  نفت و ذرال سنگ برای توسعه صنایی و اقتصای استفایه شوی

گاااام هاااایی کاااه او یونالاااد ترامااا، او هماااین حااااال بااارای تغییااار  :ییییل نگرانیییی و ناامییییدیدال

 .سیاست امری ا یر ومینه محیا ویست و نیرو بریاشته نگران کننده است

ر راااریس هنااوو روشاان نیساات آیااا یولاات تراماا، قصااد یاری تعهااداتی را کااه یولاات اوبامااا ی .5

آقااای  .ت کااه او آنهااا را ناییااده خواهااد گرفاتنشااانه هااا حاااکی اساا   هیایه، ناییاده بگیااری یااا ناا

فساایلی را محاادوی ماای کنااد، بیاازار تراماا، گفتااه او هاار گونااه ضااوابطی کااه فعالیاات صاانایی 

انتشاااار گاوهاااای  8191امری اااا طباااب توافاااب رااااریس متعهاااد شاااده کاااه تاااا ساااال  تواسااا

  .یرصد کاهم یهد91ای ناشی او یوی کرین نفت و ذرال سنگ را بالغ بر گلخانه

یونالااد تراماا، گفتااه اساات ایاان توافااب را  لغااو  خواهااد کااریو اگاار آمری ااا بااه تعهااداتم یر توافااب 

ای بیشاااتری واری طبیعااات رااااریس همااا  ن ناااد یعنااای میلیاریهاااا کیلاااوگرم گاوهاااای گلخاناااه

 .ش ننده ومین خواهد شد و حرارک جو ومین و آبها را واری  آستانه خطر  خواهد کری

 د ترام، برای ووارک امور خارجه است رکس تیلرسون؛ گزینه یونال

شخصاای کااه یونالااد تراماا، باارای ووارک خارجااه آمری ااا انتخااام کااریه، ماادیر کاا  شاارکت  .8

فااریی کااه باارای فعاااالن محاایا ویساات تجساا  منااافی سااوختهای  .موبی  اسااتنفتاای اکسااان

هاار چنااد رکااس تیلرسااون نساابت بااه ییگاار همتایااان خااوی یر صاانعت نفاات  .فساایلی اساات

حااث گاارم تاار شاادن ومااین و روی آورین بااه اناارژی هااای راااو میانااه رو محسااوم نساابت بااه ب

خطاار مصاارب  -جااان کااری  -میشااوی امااا او باار خاا ب مااریی کااه قاارار اساات جااایگزینم شااوی 

  .سوخت های فسیلی و گرم تر شدن ومین را جزو  اولویت ها  نمی یاند

یی اای اش بااه یولاات روساایه یر حااالی کااه مخالفااان آقااای تیلرسااون یر آمری ااا بااا او بااه خاااطر نز

مشاا   یارنااد امااا تبعاااک ویساات محیطاای ایاان نزیی اای خطااری اساات کااه جمهوریخواهااان بااا 

 .آن مش لی ندارند

بااه هلااات تحاااری  هاااای رااارم هلیاااه روساایه آقاااای تیلرساااون موفاااب نشاااد او طااارب شااارکت 

موبی  قااراریای اکتشاااب نفاات او شاامال روساایه را اجاارا کناادو ولاای اگاار ایاان قااراریای اکسااان



ای بیشااتری او محاا  میلیاااری یالری اجاارا شااوی یعناای صاادها میلیاااری تاان گاوهااای گلخانااه 911

میلیاااون ه تاااار او روسااایه و منااااطب  09ای باااه وساااعت اکتشااااب و تولیاااد نفااات یر منطقاااه

روساایه هنااوو توافااب راااریس را تصااویب  .نزییااه بااه قطااب شاامال واری جااو ومااین ماای شااوند

ناییااده بگیااری یلیلاای نااداری کااه یولاات روساایه بااه آن  ن ااریه و اگاار یولاات تراماا، ایاان توافااب را

خاارو  ایاان یو باااویگر مهاا  او توافااب راااریس، ش ساات بزرگاای باارای نجاااک ومااین  .اهتنااایی کنااد

 .او خطر گرم تر شدن است

گزینااه یونالااد تراماا، باارای ووارک اناارژی مااریی اساات کااه ریوناادهای نزییااه بااا صاانایی نفتاای  .9

اساات ر یاایس جمهااور امری ااا شااویو او یر یااه لحنااه سااال راایم ماای خو 0ریااه رااری  .یاری

هااا گفاات  ماان اگاار ریااروو بشااوم سااه ساااومان را منحاا  خااواه  فرامااوش نشاادنی منا ره

آر یااایم "او نااام نهایهااایی کااه قصااد حاایب کاارینم را یاشاات یااایش رفاات و نهایتااا گفاات  ."کااری

رااری و ییگاار  ی اای او ایاان ساااومان هااا، ووارک اناارژی آمری ااا بااوی کااه بااه هقیااده ریااه ."رفاات

 .جمهوریخواهان امری ا به انداوه کافی او صنایی فسیلی حمایت نمی کند

بااارای فعااااالن محااایا ویسااات یر یاخااا  آمری اااا، انتخاااام آقاااای ترامااا، بااارای ریاسااات بااار  .0

اساا اک رروییاات نااه تنهااا بحااث  .ساااومان حفا اات او محاایا ویساات کااام  ناامیااد کننااده اساات

ن را  مسااخره  ماای یانااد بل ااه جاازو ی اای او شاااکی تغییااراک اقلیماای و گاارم تاار شاادن وماای

باااار  59ساااال گیشااته  9او یر  .هااای  اباات سااااومان حفا اات او محاایا ویسااات آمری اساات

کااه او ناااقض آوایی هااای ماادنی  - هلیااه ایاان ساااومان بااه یلیاا  ضااوابا ویساات محیطاای اش

یاات هااای حاااال او قاارار اساات ریاایس ساااومانی شااوی کااه فعال .اقامااه یهااوا کااریه -مااریم نامیااده 

  .آن را قبول نداری

گاازارش رسااانه هااای امری ااا حاااکی او آن اساات کااه او همااین حاااال مقاادماک یااه راکساااوی 

گسااتریه یر ساااومان حفا اات او محاایا ویساات آمری ااا یر جریااان اسااتو طبااب ایاان گاازارش هااا 

آقااای رروییاات قصااد یاری تمااام کااایر آن ساااومان را کااه یر کنفاارانس هااای تغییااراک اقلیماای 

 -ناسااا  - خطااری مشااابه باارای کااایر ساااومان فرااایی امری ااا .شااته انااد اخاارا  کناادشاارکت یا

نیااز کااه بیشااترین اط هاااک را یرباااره تااا یر گاوهااای گلخانااه ای باار حاارارک ومااین جماای اوری 

  .کریه، وجوی یاری

بااا وجااوی تمااام ایاان نشااانه هااا، بعراای نااا ران و مفسااران  :بینییی و امیییدواری دالیییل خییو 

آنهاا او میااان یایه هاا و نقاا  قااول  .خوشاابینی را باه ایاان بحاث تزریااب کننادمای کوشااند انادکی 



هااای موجااوی بااه ینبااال کورسااویی او امیااد هسااتندو یالیاا  خوشاابینی ایاان گااروه او مفسااران 

 :این است

یونالااد تراماا، اخیاارا گفاات نساابت بااه توافااب راااریس  ذهاان باااوی  یاریو او هم ااین گفتااه  .5

اگااراین  .ای بشاار  باهااث گاارم تاار شاادن ومااین ماای شااویقبااول یاری کااه  بعراای او فعالیاات هاا

یو نقاا  قااول باهااث امیاادواری نشااوی، خوشاابین هااا ماای گوینااد او آنجااایی کااه آقااای تراماا، 

ذهنیاات اقتصااایی یاری و نماای خواهااد بااه هااین قیمتاای چااین او آمری ااا ریشاای بگیااری، باازویی 

واگاایار کاارین های فساایلی یر آمری ااا یعناای یر خواهااد یافاات کااه تمرکااز باار توسااعه سااوخت

  .نس  بعدی فن آوری انرژی خورشدی و بایی به چین

یر تحااولی جداگانااه خباار رساایده کااه ل وناااریو یی ااارریو، باااویگر مشااهور و ساااونده مسااتندی 

موفااب شااده بااا یختاار یونالااد تراماا، قاارار  -" راایم او طوفااان -یرباااره خطاار تغییااراک اقلیماای 

و  اااهرا ایوان اااا ترامااا، تحاات تاااا یر قااارار م قاااک بگااایاری و مساااتندش را بااه او نشاااان بدهاااد

گرفتااه تااا آنجااا کااه ام ااان م قاااک ییگااری را بااین ل وناااریو یی کااارریو بااا خااوی یونالااد تراماا، 

فااراه  کااریو قاارار اساات ایاان م قاااک هااا ایامااه یاشااته باشاادو فعاااالن محاایا ویساات امیدوارنااد 

 .بتوانند او طرق ریررسمی ییدگاه های آقای ترام، را متحول کنند

 راایم  -ل وناااریو یی ااارریو، باااویگر مشااهور و ساااونده مسااتندی یرباااره خطاار تغییااراک اقلیماای 

موفااب شااده بااا یختاار یونالااد تراماا، قاارار م قاااک بگاایاری و مسااتندش را بااه او  -او طوفااان 

  .نشان بدهد

مااا بااا این ااه وویاار خارجااه احتمااالی یولاات تراماا،، ماادیر کاا  یااه شاارکت نفتاای اساات ا .8

سیاساات هااای او یر ومااان ماادیر کلاای اکسااان موبیاا  او را او بقیااه همقطاااران خااوی متمااایز 

رکاااس تیلرساااون کماااه کاااری تاااا شااارکتم یر ومیناااه رهایااات ضاااوابا ریشاااگیری  .مااای کناااد

او هم نااین طرفاادار وضاای  .اوآالیناادگی یااه  فرهنااگ ایمناای  را یر ایاان شاارکت جااا بینااداوی

کااس باارای هاار مقاادار گااار گلخانااه ای کااه تولیااد  مالیاااک باار کااربن اساات کااه باار اساااس آن هاار

  .می ند مالیاک بدهد

بااا این ااه ریااه رااری مااری محبااوم صاانایی نفتاای ایالاات تگاازاس اساات، امااا خیلاای هااا یردرااه  .9

اصاالی او را ایجااای اشااتغال و رونااب اقتصااایی ماای یانناادو او یر ومااان فرمانااداری تگاازاس سااه  

یجااای اشااتغال یر ایاان حااووه را یاشاات و او مهماای یر کمااه بااه توسااعه اناارژی هااای بااایی و ا



ایاان رو شاااید اگاار متقاهااد شااوی کااه ایاان اناارژی هااا ماای توانااد توجیااه اقتصااایی یاشااته باشااد، 

 .به توسعه آنها کمه کند

بااا این ااه ریاایس جدیااد ساااومان حفا اات او محاایا ویساات ماای توانااد ایاان ساااومان را ویاار و  .0

خصاا  یر ایاان ساااومان کااار آسااانی نخواهااد رو کنااد امااا کنااار گیاشااتن یااه کااایر قاادیمی و مت

بااوی و او یر هاار مرحلااه او ایاان کااار، بااا شاا ایت هااای قااانونی فعاااالن محاایا ویساات روباارو 

 .خواهد شد

هاا وه باار ایاان، خااوش بااین هااا اطمینااان ماای یهنااد سیساات  فاادرالی آمری ااا یساات ایالاات هااا 

لیفرنیاااا باااا را یر وضااای مقااارراک ویسااات محیطااای خویشاااان بااااو گیاشاااتهو ماااث  ایااااالک کا

برخااوریاری او اقتصااایی بااه بزرگاای اقتصااای فرانسااه وهااده یایه کااه جاادا او برنامااه هااای یولاات 

 .یرصد او مصرب سوخت های فسیلی را ک  کند  01بیم او  8191مستق  تا سال 

 :گزارش ویژه

 اشاره:

گاازارش تهیااه بااین المللاای  خااارجی یااا گریشااگری باتوجااه بااه جایگاااه گریشااگری بااه ویااژه           

ی اای او انااواا گریشااگری کااه یر صااورک توجااه بااارآور  بااارهتوسااا خبرنگااار حبرگاازاری مهاار یرشااده 

 خبرنامهو مزایای یرخور توجه می باشد به هنوان گزارش ویژه این ماه تقدی  می شوی

 های طب سنتیگردرگران خارجی در سالمتکده

     آیند/ گردرگران درمراکز طب سنتییگیاهانی که به کمک گردرگری م

 

گیاهااان یارویاای بااه کمااه صاانعت 

آینااااااااد تااااااااا میگریشااااااااگری 

گریشااگران یاخلاای و خااارجی کااه 

های یر طلاااب اساااتفایه او شااایوه

قاااادیمی باااارای یرمااااان بیماااااری 

هسااتند را بااه مراکااز طااب ساانتی 

  .ب شاند

، خبرنگاااااار مهااااارباااااه گااااازارش 

های متفاااوتی گریشااگری شاااخه

تااوان بااا یسااتیابی بااه یاری کااه می

ها، باارای وروی گریشااگر بااه کشااور اقاادام کااری ی اای او ایاان ههاار یااه او ایاان شاااخ
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هاااا ارتبااااط یاین تفریحااااک مریمااای باااا سااا متی و آشااانایی آنهاااا باااا سااابه راه

 .وندگی سنتی ایرانی است

هااا هاساات کااه بیماااران کشااورهای خااارجی باارای یرمااان برخاای او بیماریمدک

هااای نااد و یر هت آیناااوایی، هیااوم ان ساااری، جراحاای ویبااایی وووو بااه ایااران می

کنناادو وروی ایاان افاارای بااا رونااد ریشاارفت هلاا  رزشاا ی یر ایااران کشااور اقاماات می

روو باااه روو یر حاااال افااازایم اسااات تاااا جاااایی کاااه یر ایاااران او سااافر بیمااااران 

هنوان گریشااگران ساا مت یااای کرینااد و اکنااون چنااد سااالی خااارجی بااه کشااور بااه

ولتاای ماننااد ساااومان میاارا  هااای یاساات کااه برخاای او یفاااتر مسااافرتی و ارگان

اند تاااا بتوانناااد وروی فرهنگااای، ووارک بهداشااات، ووارک خارجاااه وووو متحاااد شاااده

 این نوا او گریشگران را ساماندهی کنندو

برخاای بااا یر اختیااار یاین ویاازای ساا مت، برخاای بااا خاادماک جااانبی او جملااه 

اقااداماک اقامتگاااه، نقاهتگاااه و هتاا  بیمارسااتان و برخاای نیااز یر صاادی هسااتند تااا 

ییگااری را باارای گریشااگران ساا مت بوجااوی آورنااد تااا آنهااا بیشااتر یر ایااران مانااده 

 تر به کشورشان برگریندوو او یریافت خدماک راضی

یر ایااان میاااان برخااای او فعااااالن حاااووه طاااب سااانتی و گریشاااگری یرماااانی باااه 

ای اناادو چاارا کااه طااب ساانتی یر ایااران ریشااینهساامت طااب ساانتی روی آوریه

اری و ماااریم ایاااران نیاااز بااار وجاااوی چناااین هلمااای یر ایاااران واقاااا بسااایار کهااان ی

هساااتند اماااا باااا وجاااوی 

این اااااه ابااااان ساااااینا و 

مشااااهیر ییگااار یر ایااان 

حاااووه شاااهرک جهاااانی 

یارناااااااد اماااااااا هناااااااوو 

هااااااااای طااااااااب فعالیت

سااااانتی ایاااااران بااااارای 

جهانیاااااااان ناشاااااااناخته 

اسااااتو ایاااان یرحااااالی 

اساات کااه چااین یر حااووه 

طاااب سااانتی فعالیااات و 

ای تبلیغاااااااک گسااااااتریه

نجاااام یای و اکناااون طاااب ا

چینااای باااه هناااوان یاااه 

 م تب یرمانی یر جهان شناخته شده استو



ساانتی بیشااتر تاا ش کنااد و  ایااران یرصاادی اساات تااا یر حااووه طااب ایاان وجااوی بااا

آن را بااه همااوم مااریم معرفاای کنااد آن هاا  او طریااب ایجااای ساا مت ده هااای طااب 

کننااادگان را باااه اجعهتواناااد مرکده میهنوان سااا متسااانتیو وجاااوی مرکااازی باااه

توانااد بااه صااورک ایاان باااور برساااند کااه هاار جااایی، هاار مطباای و هاار رزشاا ی نمی

مساااتق  مااادهی یاشاااتن مهاااارک یر طاااب سااانتی باشااادو او ساااوی ییگااار یر 

شااوی و ها معمااوال هاا  یاروهااای گیاااهی مااوری نیاااو بیماااران ارا ااه میساا مت ده

 گیرندوه  بیماران تحت یرمان قرار می

هاااای سااانتی بیشاااتر او طاااب شااایمیایی و روش ماااریم ایاااران معماااوال باااه طاااب

یرمااانی ییگاار اهتمااای یارناادو ایاان موضااوا را محمااد رناااهی ماادیرک  گریشااگری 

تاییاااد  خبرنگاااار مهااارمیااارا  فرهنگااای نیاااز یر گفتگاااو باااا  سااا مت یر سااااومان

هاااا وووو آن طاااور کاااه یر اذهاااان گیاهاااان، میوهگویاااد: اساااتفایه او کناااد و میمی

همااوم رایاا  اساات باادون هااواری بااویه و هساات و بااه همااین یلیاا  اطمینااان 

بیشااااتری یر اسااااتفایه او آنهااااا وجااااوی یاری حااااال آن ااااه یر بساااایاری او مواقاااای 

اسااتفایه او یاروهااای شاایمیایی بااه یلیاا  ناشااناخته بااوین و یااا ترکیااب یاروهااای 

بل ااه یر برخاای او مااواری اسااتفایه کمتاار و یااا  شاایمیایی نااه تنهااا مراار هسااتند

توانااد باشااد امااا اسااتفایه او یاروهااای گیاااهی هااا خطرآفاارین نیااز میبیشااتر آن

خطرتاارین نااوا یاروهاسااتو حتاای اگاار رونااد یرمااان بااا شاایوه طااب ساانتی ک 

 طوالنی تر او طب نوین باشدو

ه یهااد: معمااوال گیاهااان یارویاای کااه باارای طااب ساانتی اسااتفایوی ایامااه می

ماای شااوی یااا یاروهااای هربااال هسااتند کااه بااا ت نولااوژی جدیااد ساااخته شااده انااد 

 و یا یارویی های مرتبا با طب

قاادی  هسااتند کااه منشااا تهیااه آنهااا نسااخ قاادیمی اسااتو یر هاار صااورک ایاان  

 یاروها با نسخه رزشه سنتی تجویز می 

ها معمااوال بایااد محلاای گویااد: یر ساا مت دهمیماادیر اولااین ساا مت ده کشااور 

باارای هرضااه گیاهااان یارویاای، فااراوریه هااای یارویاای و یااا هرقیاااتی هرضااه شااوی 

کااه هاا  رضااایت بیمااار را بااه همااراه یاشااته باشااد و هاا  اسااتانداری باشااندو چااون 

بایساات همااه بااه ساامتی برونااد کااه ضااریب اطمینااان متقاضاایان بیشااتر شااوی می

ی تااوان حلقااه گریشااگران ساا مت را بااا وجااوی طااب یر ایاان صااورک اساات کااه ماا

 سنتی بیشتر کریو

یهاااد: رنااااهی یربااااره راااییرش گریشاااگران سااا مت خاااارجی نیاااز توضااای  می

آینااد یر همااان معمااوال گریشااگران خااارجی کااه باارای طااب ساانتی بااه ایااران می

کنناد کاه گریشاگران ایرانای مراجعاه مای کنناد باا ایان وجاوی محلی  بات ناام می
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رجی او وجااوی چنااین هلماای کمتاار اطاا ا یارنااد ولاای شاانیده انااد گریشااگران خااا

 که ایران یر حووه حجامت، ونبوریرمانی، والو یرمانی و ووو فعالیت می کندو

گویاااد برخااای او گریشاااگران تنهاااا ناااامی او طاااب سااانتی آنطاااور کاااه رنااااهی می

 اند و برخاای کااه آن را قااب  امتحااان کااریه انااد، یرمااان یوباااره را باایایااران شاانیده

ضااارر نمااای یانناااد 

به هماین یلیا  باه 

ینبااال مرکاازی کااه 

او هااااااار جهااااااات 

فعالیاااات هااااایم 

مطمااااا ن باشاااااد 

ماای گریناادو حتاای 

برخاااااااااااااااااای او 

گریشااااااااااااااگران 

خاااارجی باااه ایااان 

مراکاااااااز بااااااارای 

کسااااااب اطاااااا ا 

بیشااااتر مراجعااااه 

ماای کنناادو بااا ایاان 

وجااوی تعرفااه ای کااه او آنهااا یر ساا مت کااده هااا گرفتااه ماای شااوی همااان تعرفااه 

 وبیماران ایرانی است

باااا وجاااوی این اااه یر ایاااران تعااادای کمااای سااا مت ده ویاااژه گریشاااگران خاااارجی و 

یاخلاای وجااوی یاری امااا اسااتان الباارو توانسااته یر ایاان میااان گااوی ساابقت را او 

تهااران گرفتااه و بااا بررااایی ساا مت ده ای یر ایاان اسااتان گریشااگران یاخلاای و 

 گیری شویوخارجی را به سمت خوی ب شاند تا او تمرکز ویایی یر تهران جلو

 ده خدایوسااات معااااون طاااب سااانتی وویااار بهداشااات یر وماااان افتتاااا  سااا مت

اسااتان الباارو گفتااه بااوی، باار اساااس آمارهااای ی اای او کشااورهای توسااعه یافتااه 

کننااد یااا یرصااد افاارایی کااه بااه رزشاا ان همااومی مراجعااه می 09مشااخ  شااده، 

یرمااانی(  نیاااوی بااه یارو ندارنااد و یااا بااا یاروهااایی کااه خوی)براساااس آمااووش خااوی

بناااابراین وقتااای ساااوای ماااریم بااااال روی، ایااان  .یابنااادکنناااد، بهباااوی میتجاااویز می

شاااوی مبلاااغ ویاااایی یر اقتصاااای یاباااد و سااابب میماااوری تقلیااا  میمراجعااااک بی

 ده هاااا راه بااارای تبلیغااااک جویی شاااوی راااس باااا ایجاااای سااا متممل ااات صااارفه

ی بسااته ماای گران تااا حاادوی ویااایواهاای و ایهاهااای کاااذم برخاای سوءاسااتفایه

 شویو



معاااون طااب ساانتی ووارک بهداشاات بااا اشاااره بااه ه قمناادی مااریم بااه طااب 

هااازار هطااااری یر کشاااور،  59هااازار رزشاااه و  51سااانتی معتقاااد اسااات: وجاااوی 

  .یهنده گرایم باالی مریم به طب سنتی استنشان

 رایان


