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 :ماه نسخ

 مجلس

 و

 کل کشور 6931برنامه ششم و بودجه سال 

 دکترامیرهوشنگ امینی

و صنایع ومعادن إیران گان اتاق بازرگانى دهیات نمایناعضاء اقتصادى ودارایي درجمع  امور محترم روزی

دفتر بدهى هاى   خصوصى را براساس بررسىها و مؤسسه هاى عمومى وبه بأنك ها، سازمان بدهى دولت 
میلیارد  9٠0تا906، یعنى معادل هزارمیلیارد تومان٠66تا  ٠6 6بر دارایي بالغدروزات اقتصاد و دولت

 میلیارددالربه نرخ رسمى دالر اعالم كرده است.٠06تا٠66دالربه نرخ أرز در بازار آزاد و 

با سایر كشورها نسبت به سنجش رخورتوجه اینكه وزیرمحترم اقتصا د ودارایی  میزان بدهى دولت را درد

إعالم كرده اند، بي آنكه به منابع درآمد ملى وبه مصرف  و تلویحا قابل قبول تولید ملى زیر چهل درصد
 رفتن سرمایه هاى ملى حاصل از فروش داراي هاى ملى إشارتى داشته باشند.گ

به اظهاروزیرمحترم، بدهى دولت بعد ازچهارسال تصدى اموربه رقمى چهاربرابررقم بدهى دولت در  بنا

افزایش  ندهزارمیلیارد تومان إعالم كرده بود 9٠6زمان تبلیغات انتخاباتى آقای روحانی که خودایشان آن را
است، نرخى كه در زمان  خ دادهرشیم این افزایش به نرخ هاى جارى ه توجه داشته باچو چنان  یافته است

مه چیني غیر ضرور و مقد  لذا بى هرگونه برقراروجارى بوده است، همین حد وحدودیز درتحویل دولت ن

 تصوركه وضعیت موجود از  و این  دستوري دولتى ذهنیت شكل گرفته در اقتصاد متمركز وناشى از تفكرو
همین حد حفظ كرد، وضعیتى كه به هزینه  مى توان در را ردر کشو ا استاندارد زندگى بر قرارلحاظ سطح ی

عیتى كه بنیان آن براساس هیچ ضو نه رشد و توسعه اقتصادى. اتالف سرمایه هاى ملى إیجاد شده است و

اس  تخریبي و سلمان ونه در خور توجیه . و لذا از أس یشه یا نظر ونگرش علمى نه استواراستًگونه اند

 .برانداز است 

دورنماى راهى را كه دولت  ى ملى و غیر قابل عدول باید یادآوراین معنا بود كهییفه ظووأما أكنون به عنوان 

ر وهمه جز به فقرفراگینگراقتصاد سیاسی  ازدنبال مى كند  گرفته وآن را تبلیغ  و ادى درپیشاقتصازنگر

 فساد آشوب برانگیز ویرانگرمنتهى نخواهد شد. جانبه و

فضای مخرب حاكم براقتصاد كشور وبه حكم وظیفه واین أصل أساسي براین به دوراز ذهنیت و شرایط و بنا

)و به وحق خواهی عتاشجوشش،فداکاری، کار،کی حرکت درجهت تعالی اقتصادی / اجتماعی "كه الزمه 

همه ى بر،از این رو می باشدووظیفه شناسی  قولی سنجیده  برخوردار بودن ازصداقت، دانایی وشجاعت(
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است که دراین برهه از زمان که به ویژه نمایندگان محترم مجلس  ،اقتصادی کشورکارگزاران اداره امور 

مطرح رسیدگی وتصویب است، یك  مجلس شورای اسالمیه ششم وبودجه سال آتی کل کشوردرقانون برنام

لیه تحریم ها وكناپذیر شوند كه باوجود آگاهى از آثار راستینه یا واقعیت إنكارى همیشه پذیراى این ابر بار

سیاست ها ى اقتصادى اعمال شده در گذشته به هر دلیل   اهم ،رموانع خارجي اثرگذاربراقتصاد كشو
گرفته تا سرمایه گزارى   از سیاست هاى پولى /مالى مخرب بوده است . درنهایت ،نسنجیده و غیرقابل دفاع

هزینه تولید كه همواره یادآور بوده ایم در این مورد  یَا افزایش بى دلیل َوإیجاد اشتغال یا مسكّن و اتوماتیو و

در موارد زیاد اتاق بازرگانى متفقا بانى آن بوده اند که الزمه رفع آنها  و گویى دولت و  بى هیچ گفت آخر
عید هاى بى أساس و تو وه و زیرا وعد نه اداى این پاسخ كه آرى اما هزینه دارد. شجاعت پذیرش است و

  با ثبت در تاریخ. ،ردارد هم تالى فاسد جبران ناپذی رخالى هم هزینه بیشت

ه های برنامه ششم وبودجه سال آتی کل کشور درمجلس شورای اسالمی حزمانی که الی رواما آنچه آکنون د
برخی از آن گام نخست به عنوان  ،شودبررسی وتصویب می باشد باید از توجه ویژه برخوردار  مورد

 عبارت است از:

 :از جمله افزایش درآمدها و های غیر قابل توجیه و حمل بر بودجه کل کشور کاهش هزینه – 

حذف یارانه ها از راه جایگزین کردن کاهش هزینه زندگی روزمره گروه در وزیر خط فقر به جای –الف 

 دنبال کردن گروه پر درآمد برای کاهش یارانه آنان.

هره بانکی پول،کا هش یا دست کم تثبیت نرخ اصالح سیاست های پولی / مالی با کاهش طبیعی نرخ ب –ب 
برابری لایر با سایر ارزها،کاهش نرخ بهره سپرده های بانکی ،منع خروج سرمایه به صور گوناگون از 

جمله واردات کاال بدون انتقال ارز، الزام برگشت وجوه حاصل از صادرت از طریق شبکه بانکی، محدود 

 ت مشخص و...کردن میزان ارز همراه مسافر برای مد

حمل بر نگاهداری  پرداخت هزینه های مستمر و ساالنهزی بانک ها و بنگاه های دولتی ازآزاد سا–پ 

براساس مکانیزم های ویژه قابل  اختیاریا در با واگذاری بناهای خالی درمالکیت و ساختمان های دراختیار

 اجراء

با شرط تغییر کاربری به استثنای  عه سازان بخش خصوصیطواگذاری خودرو سازی های دولتی به ق –ت 
 یک بنگاه در مرحله نخست

منع بانک ها از پرداخت وام برای ایجاد واحدهای مسکونی متوسط به باال تا اتمام واگذاری واحدهای  -ث 

 خالی ساختمانی در کالنشهرها 

 تولید کاالهای فاقد مزیت نسبی سرمایه گذاری به منظور پرداخت وام برایاز منع بانک ها  -ج 

 افزایش درآمدها با : – 
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 واریزی کلیه درآمدهای اختصاصی کلیه بنگاه های دولتی به خزانه –الف 

اعمال مالیات ستانی از  ،دولتی وخصوصی لغومعافیت های مالیاتی کلیه واحدهای انتفاعی اعم از –ب 

 ...و ا ت تغیر کاربری اراضی اعم ازشهری و روستایی،درآمدهای اتفاقی که مصادیق آن بسیار است، اخذ مالی

 موانع تولید و صادرات فهرست وار عبارتند از :اما برخی  و -

 باال بودن ،، سیاست های متغییر پولی / مالی صرف نظر از تعدد مراکز تصمیمگیری –الف 
که در هزینه های حمل بر تولید از جمله هزینه های کالن ناشی از وجود کارت بازرگانی 

هیچ کشوری جز ایران مانند آن وجود ندارد و یا هزینه های دریافتی بابت خدمات موسسه 
 با وجوه حاصل بابت حق عضویت اداره شوند مانند اتاق های بازرگانی وهایی که بایستی 

حمل ، صرف نظر از تالی فاسدهای ناشی از آنفتی آنان اموسسه استاندارد که وجوه دری

  در این مورد ،بنابرایند استبر هزینه تولی

آن باید لغو و با کارت عضویت همانند سایر  هزینه های مترتب بر کارت بازرگانی و-الف 

 .کشورها جایگزین شود

اخذ هزینه بابت خدمات توسط موسسه هایی که دریافت کننده حق عضویت می -ب 

  .باشند نیز لغو شود

                                                       *** 

 اخبارکوتاه اقتصادی

 اخبارکوتاه اتاق ها

 اخبار کوتاه اتاق ایران و انگلیس

 :ایران و انگلیس اتاق رئیسهبرگزاری جلسه هیات 

، در محل دبیرخانه 10/61/6930روز سه شنبه  60:11جلسه ماهانه هیات رئیسه اتاق راس ساعت 

 اتاق تشکیل و برگزار گردید. 

در این جلسه بعد از تبادل اخبار اقتصادی به ویژه نرخ ارز و اثر آن بر اقتصاد کشور، درمورد اتاق ایران 

ات بازرگانی انگلیس در دی ماه از سوی اتاق و اروپا به تفصیل بحث و گفتگو شد. درمورد ورود هی

 درمورد برگزرای بازرگانی بریتانیا و ایران بحث و مقرر گردید طبق روال معمول اقدامات الزم انجام شود.

مهمانی ساالنه اتاق بحث و گفتگو و درخصوص پیشنهاد فرد جایگزین برای کمیسیون عضویت با 

 پایان یافت. 60:11ساعت  جلسه راس انتخاب خانم مزدا موافقت شد.
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 :ایران و انگلیس برگزاری جلسه های ماهانه کمیسیون های تخصصی اتاق

 

جلسهههه ماهانهههه ایهههن کمیسهههیون  کمیسییییون باارگیییانی   یییآور و ایییو نوری هیییای نیییویو:

بههها حضهههور خهههانم الههههام سهههتاری و  11/61/6930، روز دوشهههنبه 61:11طبهههق روال راس سهههاعت 

توتونچیهههان، محمدسهههعید نهههرابیان، خهههداقلی حهههاجی حسهههینلو، امیرحسهههین پژوههههی، محمهههود 

علهههی حمهههزه نهههژاد، مههههرداد عظیمهههی، محمدرنههها عهههاقلی، محمدحسهههن دیهههده ور، سیدرنهههی 

سیداصههفهانی، رامههین طههاعتی و آقههای دکتههر امینههی در محههل دبیرخانههه اتههاق تشههکیل و برگههزار 

 گردید.

تدریجی سههههودهای بانکی علیر م در این جلسههههه پس از تبادل اخبار اقتصههههادی درمورد برگشههههت 

ممنوعیت های اعمال شده و افزایش نرخ ارز به تفصیل بحث و تبادل نظر گردید. درمورد درج اطالعات 

شرکت های عضو کمیسیون در سایت اتاق مقرر گردید اعضا اطالعات خود را به دبیر کمیسیون ارائه 

ق قرار گرفته و منعکس کننده فعالیت تا به زبان های فارسی و انگلیسی در جای مناسب سایت اتا

کمیسیون نیز باشد. همچنین مقرر گردید اعضا مقاله یا مطالب مفیدی که در ارتباط با اتاق باشد را 

شگاه های بریتانیا تهیه و  ست نمای برای قرار دادن در خبرنامه اتاق در اختیار دبیرخانه قرار دهند و لی

صد برگ سمیناری که ق نوع بحث  سه درمورد مو شد در جل ست نیز مقرر  زاری آن در ماه های آتی ا

 پایان پذیرفت. 60:11جلسه راس ساعت . آینده بحث و تبادل نظر شود

جلسههه ماهانههه ایههن کمیسههیون طبههق روال راس کمیسیییون گردرییگری و امییور بیییو ا ملیی : 

بههها حضهههور خهههانم الههههام سهههتاری و آقایهههان رامهههین  11/61/6930، روز دوشهههنبه 60:11سهههاعت 

تی، محمدرنههها سهههرمدی، حیهههدر شهههوکتی و آقهههای دکتهههر امینهههی در محهههل دبیرخانهههه اتهههاق طهههاع

 تشکیل و برگزار گردید.

در این جلسههههه ابتدا طبق روال اعضههههاد به مبادله اخبار و اطالعات مورد نظر پرداختند سهههه س طبق 

سی دستور جلسه گزارش عملکرد آذرماه کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و همچنین اعضا به برر

س س آقای دکتر امینی درخصوص هیات ورودی  سیون پرداختند.  ساالنه کمی شرفت برنامه  نحوه پی

از انگلیس اطالعاتی را در اختیار اعضههاد قرار دادند. همچنین مقرر شههد چنانچه اعضههاد  50/61/6930

ین مقاله ای جهت خبرنامه های ماهانه داشههههته باشههههند دراختیار دبیرخانه اتاق قرار دهند. همچن

اعضههاد درخصههوص جمد بندی و به نتیجه رسههاندن هرچه سههرید تر وب سههایت تخصههصههی اعضههاد 

جلسه  ه اندازی مونوع مورد نظر نمودند.کمیسیون اتفاق نظر داشتند و اعالم آمادگی درخصوص را

 پایان پذیرفت. 61:11راس ساعت 

پتروشههیمی در ماه جلسههه ماهانه کمیسههیون نفت و گاز و کمیسیییون ن ر و گاا و رتروریییمی: 

جاری بدلیل ارسال فراخوان اعضا برای عضویت در کمیسیون برگزار نگردید و به بعد از انجام بررسی 

 های الزم و تعیین اعضا جدید کمیسیون موکول گردید.

جلسهههه کمیسهههیون عضهههویت در دی ماه طبقه روال در محل دبیرخانه اتاق کمیسیییون ویییویر: 

ن جلسه درخواست های تمدید عضویت مورد تایید قرار گرفت و درمورد تشکیل و برگزار گردید. در ای

 درخواست های عضویت جدید بشرح زیر اخذ تصمیم شد:
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سکوند بررسی و  - سازان اورانوس، به مدیریت آقای احمد  ستم  سی شرکت  ست عضویت  درخوا

 مورد تایید قرار گرفت.

م لیال میرمومن بررسی و تایید درخواست عضویت شرکت ایرانیان سیستم دقیق، به مدیریت خان -

 شد.

درخواسههت عضههویت شههرکت سههتاره یخی آسههیا، به مدیریت آقای جمال رازقی جهرمی پس از  -

 بررسی مورد تایید قرار گرفت.

 

 اخبار کوتاه اقتصادی ایران

 ارشناسان مطرح کردند؛ک

 راع بیکاری ااقد راهبرد و دستگاه راسخگو /۶۹ارایابی ارتغال در بودجه

 
زایی کارشناسان با بررسی ونعیت سیاستهای اشتغال

در بودجه سال آینده معتقدند درحال حانر راهبرد 
مشخص و جامعی برای اشتغالزایی و همچنین دستگاه 

  .وجود ندارددر این زمینه « پاسخگو»

های چهارده و نوزده ، در تبصرهخبرنگار مهر به گزارش
به طور مستقیم به مونوع  31 الیحه بودجه سال 

ای اشتغال پرداخته شده است. اعتبارات هزینه
، 6931اشتغالزایی دستگاههای اجرایی در الیحه بودجه 

هزار میلیارد ریال پیشنهاد شده که نسبت به  3.0برابر 
و  6930درصد است؛ این نسبت در سالهای  1.0در حدود  6931ای کل الیحه سال اعتبارات هزینه

 درصد بوده است. 1.96و  1.5به ترتیب، برابر  6930

از  ای و حمایتدر سه فصل اصالح روابط بازار کار، آموزش فنی و حرفه 31همچنین اعتبارات سال 
 هزار میلیارد ریال پیشنهاد شده است. 00.0اشتغال جمد 

سند بودجه یکی از مهمترین اسناد اقتصادی کشور است و با توجه به اهداف و سیاستهای اقتصادی 
های آن به طور مستقیم و کند، ساختار بودجه و جهت گیریکه بودجه کل کشور پیگیری می

 گذاری، تولید، تورم و اشتغال تأثیرگذارتصاد از جمله سرمایه یرمستقیم بر متغیرهای مهم و کلیدی اق
 است.

حکایت از آن دارد  31های مجلس از جایگاه اشتغال در الیحه بودجه سال های مرکز پژوهشبررسی
 هایبایست الگو یا نقشبر و بلندمدت است که برای تحقق آن میکه، اشتغالزایی، فرآیندی زمان

آن الزامات، پیشنیازها و ابزارهای الزم پیش بینی و تصریح شده باشد. در  مشخص وجود داشته و در
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مدت در راستای هدف مشخص های کوتاهتوانند به عنوان سیاستهای سالیانه میاین میان بودجه

 اشتغالزایی و در راستای استراتژی بلندمدت مطرح باشند.

نی هدِف اشتغالزایی فاقد راهبرد یا دهد در شرایط کنوارزیابی بازوی پژوهشی مجلس نشان می
انه های سالیبرنامه مشخص بلندمدت است. بنابراین مقیاس یا میزانی برای تحلیل کیفیت بودجه

وجود ندارد که برمبنای آن چگونگی تخصیص منابد در راستای اشتغالزایی تحلیل و بررسی شود. به 
اشتغالزایی، همگرایی الزم دیده در راستای  6931همین دلیل در تخصیص منابد بودجه سال 

شود و به نوعی پراکندگی در هدایت منابد قابل مشاهده است که در نتیجه از کارآیی عملکرد نمی
 منابد خواهد کاست.

هزار میلیارد ریال درآمدهای حاصل از اصالح قیمت  001بینی شده است که مبلغپیش 60در تبصره 
یتی و کمک به بخش تولید و اشتغال استفاده شود و به طور کاالها و خدمات برای ارائه خدمات حما

 مشخص و دقیق میزان اعتبار قابل اختصاص به اشتغال و تولید مشخص نشده است.

الیحه بودجه فاقد صراحت و شفافیت الزم  60های مجلس، تبصره بر اساس گزارش مرکز پژوهش
رد کشتغال مشخص نیست. تجارب هزینهاست و برنامه دولت برای حمایت یا کمک به بخش تولید و ا

های مالی ها عمدتاً برپایه کمکدهد این حمایتمنابد دولت برای حمایت از تولید و اشتغال نشان می
ها با ایجاد اختالل در به واحدهای تولیدی منتخب یا مشکلدار استوار بوده است. این نوع از حمایت

ار وری آثرآ خود بر مشکالت بلندمدت تولید و کاهش بهرههای ناکافضای کسب و کار و حمایت از بنگاه
منفی خواهد گذاشت. لذا تشریح رویکرد و سیاست دولت در چگونگی تخصیص منابد مذکور بسیار 

 کلیدی است.

ینی بهای مجلس نکته مهمتر آنکه تجربه سنوات اخیر نشان داده منابد پیشطبق بررسی مرکز پژوش
شود و سایر موارد های سنواتی صرف پرداخت یارانه نقدی میا در بودجههشده هدفمند کردن یارانه

 شود.نظیر حمایت از تولید و اشتغال تنها روی کا ذ نگارش می

های بر پایه این گزارش، درخصوص اینکه تاکنون عملکرد اعتبارات اختصاص یافته درخصوص ایجاد فرصت
شود با توجه به اهمیت ارد. لذا پیشنهاد میشغلی چگونه بوده است، آمار و اطالعاتی وجود ند

اشتغالزایی در کشور و نظارت بر میزان عملکرد منابد اختصاص یافته، سازمان مدیریت سالیانه 
 ای اقدام کند.های تملک دارایی سرمایهدرخصوص عملکرد اشتغالزایی منابد اختصاص یافته به طرح

 کآدرول  مشک  ارتغال را ح  نمی

حکایت از آن دارد  31های مجلس از ارزیابی بخش اشتغال در بودجه ارش مرکز پژوهشجمد بندی گز
های راهبردی و اجرایی بین که  لبه بر بحران بیکاری نیازمند وجود راهبرد جامد، هماهنگی
 دستگاهی، وجود دستگاه اجرایی راهبر، پاسخگو و صرف زمان است.

هبرد مشخص و جامد برای اشتغالزایی و رفد مشکالت بر پایه گزارش این مرکز، درحال حانر نه را

اجرایی وجود دارد و نه دستگاه مشخصی وظیفه راهبری این مشکل و پاسخگویی در قبال آن را 
 پذیرفته است.
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ای در برنامه ریزی و راهبری مونوع اشتغالزایی و حل مسئله بیکاری نیازمند وجود یک دیدگاه منطقه

 ریزی کشور ندارد.ریزی و بودجهچندانی در نظام برنامه است که درحال حانر جایگاه

های مختلف بدون وجود ارتباط نظام عالوه بر مونوع پراکندگی اعتبارات اشتغالزایی در میان دستگاه
هایی که با هدف اشتغالزایی ایجاد شده است اساساً در بودجه مند بین آنها، بخش مهمی از هزینه

 توان در مورد میزان، عملکرد و کارآیی آنها اظهارنظر کرد.مینمود ندارند و در نتیجه ن

ای از اقدامات اساسی نظیر آموزش، نهادسازی، تسهیل جستجوی شغل، برای اشتغالزایی مجموعه

تأمین مالی، حمایت مالی، بیمه و تأمین اجتماعی و... نیاز است که اوالً همگی با صرف پرداخت پول 
ها از جنس تسهیالت چه نیازمند صرف هزینه هستند، اما لزوماً این هزینهقابل حل نیست، ثانیاً اگر

 بانکی و... نیست، بلکه عمدتاً از جنس وجوه اداره شده است.

های متفرقه، اعتباراتی به طور پراکنده برای اشتغالزایی در نظر گرفته شده است که از در ردیف
 شفافیت الزم برخوردار نیست.

وان ترتباط راهبرد اشتغالزایی کشور با منابد مالی و بودجه مشخص نیست، نمیبا توجه به اینکه ا
 در مورد تناسب اعتبارات موجود در حوزه اشتغال با نیازهای این حوزه، قضاوت کرد.

ها دهد که اوالً این طرحهای کالن با هدف اشتغالزایی نشان میتجربه چند دهه اخیر اجرای طرح
توان اشتغال ایجاد کرد و ثانیاً این بوده است که تنها با پرداخت منابد مالی میناظر به این مونوع 

قیمت باشد؛ این در حالی است که برای اشتغالزایی ها باید به صورت تسهیالت ارزانپرداخت

ای از اقدامات اساسی نظیر آموزش، نهادسازی، تسهیل جستجوی شغل، تأمین مالی، مجموعه
تأمین اجتماعی و... نیاز است که اوالً همگی با صرف پرداخت پول قابل حل  حمایت مالی، بیمه و

 نیست، ثانیاً اگرچه نیازمند صرف هزینه هستند.

رود با توجه به شرایط کنونی کشور و اهمیت جدی مشکل بیکاری، فقر و تبعات آن در انتظار می
دجه و برنامه به عنوان اسناد ای به بحث اشتغالزایی شود. باالخص قوانین بوجامعه توجه ویژه

توانند گذاری کالن در طراحی چارچوب درست برای اختصاص منابد و راهبردی و خط مشی، می
ها فرصت مناسبی را فراهم کنند به طوری که به مرور رویه سیاستگذاری از رویکردهای سیاستگذاری

های جدید در بزارها و سیاستمندی از اپیشین به رویکردهای آزمون شده و موفق در دنیا و بهره
 سطح دنیا سوق داده شود.

شود، نرخ بیکاری تا آ از می 31طبق قانون برنامه ششم توسعه که از سال  ،خبرنگار مهرگزارش به 

وسعه درصد پیش بینی شده و دولت مکلف است در سال پایانی برنامه ششم ت 65پایان این سال 
  درصد برساند. 0.1این نرخ را تک رقمی و به  6011یعنی سال 
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 باانگری در دستورا وم  ساماندهی  راای ها

 
گفههت:  قههائم مقههام بانههک مرکههزی از بههازنگری در دسههتورالعمل سههاماندهی صههرافی ههها خبههر داد و

  .اکنون صرافی ها قادر به نقل و انتقاالت کالن بانکی نیستند

کبههر کمیجههانی در حاشههیه همههایش سیاسههت هههای پههولی و چههالش ، اخبرنگههار مهههر بههه گههزارش
 39ههههای بانکهههداری وتولیهههد در جمهههد خبرنگهههاران گفهههت: دسهههتورالعمل صهههرافی هههها کهههه در سهههال 

بهها فضههای کنههونی اقتصههاد کشههور متناسههب نیسههت، بههه همههین دلیههل ایههن  شههده اسههت،  ابههال 
 .دستورالعمل بازنگری خواهد شد

وی در خصههوص سههاماندهی صههرافی ههها نیههز گفهههت: سههاماندهی در جریههان اسههت و آیههین نامهههه 
نیههز در شههرف بههازنگری و بررسههی اسههت کههه امیههدواریم تهها پایههان سههال نیههز نهههایی شههود، ایههن آیههین 

 دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد تا تصویب شود. نامه در

قههائم مقههام بانههک مرکههزی افههزود: تحههوالتی در عرصههه اقتصههادی صههورت گرفتههه و تنههها یههک دلیههل 
آن، ونههعیت بعههد از اجههرای برجههام اسههت کههه ورود و فعههال تههر شههدن صههرافی ههها یههک دلیههل عمههده 

اسهههت کهههه صهههرافی هههها بهههه عنهههوان اش بهههه خهههاطر محهههدودیت ههههایی در نقهههل و انتقهههاالت وجهههوه 
نهادهههایی عمههدتا فعههال بهها نظههارت بانههک مرکههزی هسههتند، ایههن در حههالی اسههت کههه حجههم فعالیههت 

ابههال  شههده، مههورد بههازنگری  39صههرافیها افههزای یافتههه و بایههد دسههتورالعمل مههرتبط بهها آن کههه سههال 
 قرار گیرد.

، مشهههتریان خهههرد، وی تصهههریح کهههرد: بایهههد از صهههرافی هههها انتظهههار رفهههد نیازههههای کوتهههاه مهههدت
مسهههافران، رفهههد نیازههههای آنهههی را داشهههته باشهههیم و صهههرافی نمهههی توانهههد نیهههاز کهههالن کشهههور را 
برطهههرف کهههرده و مههها داریهههم مقهههدمات ایهههن کهههار را فهههراهم مهههی کنهههیم. از دو مهههاه قبهههل بهههه بانکهههها 

دسههتورالعمل هههایی ابههال  شههده و بنههابراین بههه مههرور کههه توسههعه روابههط کههارگزاری گسههترش مههی 
 ش عمده ای از انتقال وجوه از صرافی به سمت سیستم بانکی انتقال می یابد.یابد، بخ

بههه گفتههه کمیجههانی، سیسههتم بههانکی وظیفههه اصههلی خههود را در نقههل و انتقههال وجههوه بههرای رفههد 
نیازههههای تولیهههد و تجهههاری انجهههام مهههی دههههد و صهههرافی هههها نیهههز در سهههطح بهههازار خهههرد و تهههامین 

 نند.نیازهای خرد و آنی را رتق و فتق می ک

وی آمههار تعههداد گشههایش ههها و روابههط بههین بههانکی و کههارگزاری ههها بهها خههارجی ههها، دائمهها در حههال 
افهههزایش اشهههت. ایجههههاد شهههعب بهههانکی خههههارجی در ایهههران کهههاری زمههههان بهههر اسهههت و گههههاهی 
تقانهههاهایی وارد مهههی شهههود ولهههی ایهههن تقانهههاها بایهههد حالهههت جهههدی تهههر نیهههز بهههه خهههود بگیهههرد و 

 زمان بر است. مشتریانی که می آید، و این امر

قههائم مقههام بانههک مرکههزی دربههاره تسهههعیر ارز و منههابد ناشههی از آن گفههت: فعههال در قالههب همهههان 

هههزار  00مصههوبه اولیههه مجلههس ترتیبههاتی در قالههب آیههین نامههه ای کههه تههداری دیههده شههده بههر مبنههای 
 میلیارد تومان، تدبیر شده است تا وارد فاز اجرایی شود.
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کههه آیهها بههرآورد شههما همههان ده هههزار میلیههارد تومههان در ایههن  کمیجههانی در پاسهه  بههه ایههن سههوال

رابطههه اسههت، افههزود: خیههر ایههن بههرآورد بههر اسههاس لحههاظ کههردن سیاسههت یکسههان سههازی نههرخ ارز 
بنههابراین اولویههت دیگههری اینجهها وجههود دارد؛ امهها آن محاسههبات کارشناسههی اسههت و درسههت  بههود، 

ایههی مهها اسههت و در حههال تههالش هههایی بههوده ولههی آیههین نامههه ای کههه تههدوین شههده، روی میههز اجر
 هستیم که این مونوع در بخش تولید عملیاتی خواهد شد.

وی در خصهههوص زمهههان آ هههاز پرداخههههت تسههههیالت بهههه واحهههدهای پالسههههکو تصهههریح کهههرد: رقههههم 

مقهههدماتی اعهههالم شهههده ولهههی بایهههد اطالعهههات مشهههخص شهههده و متقانهههیان مشهههخص شهههود، بهههه 
ازی کههه خواهنههد داشههت، ایههن رقههم ممکههن اسههت نحههوی کههه در قالههب تعههداد متقانههیان و حجههم نیهه

 سبک و سنگین شده و در هفته های آینده نیز در مورد آن تصمیم گیری کرد.

 خبارکوتاه اقتصادی جهان:ا

 های خودروسازی آمریکادیدار سرنوشت ساز ترامپ با  ول

ایاالت متحده به بحث و های خودروسازی آمریکا در دیدار با ترامپ در مورد مشکالت خود در   ول
  .گفتگو پرداختند و ترامپ خواهان حفظ شرکت های آنها در آمریکا شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئیس« دونالد ترامپ»، ساعاتی پیش «یو اس نیوز»نقل از پایگاه خبری به خبرنگار مهربه گزارش 

در  حفظ کارخانه آنها آمریکایی مالقاتی داشت و در رابطه باجمهور آمریکا با  ولهای خودروسازی 
 .در داخل خای ایاالت متحده نکاتی را مطرح کرد نیز فروش محصوالت  تولید و ایاالت متحده بمنظور

   .جنرال موتورز حضور داشتند در این جلسه مدیران عامل شرکت فورد ، فیات، کرایسلر و
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در این دیدار نکاتی  مدیر عامل فورد « ماری فیلدز»اعالم کرد:  در این ارتباط سخنگوی شرکت فورد

در مورد اصالحات مالیاتی شرکت های بزرگ و برنامه های سیاست تجاری از قبیل سود استفاده از 
 .مطرح کرد  «مقررات داده محور»ارز خارجی و نیز 

شش سال گذشته است. این نخستین دیدار  ولهای خودروسازی آمریکا با رئیس جمهور این کشور 
میالدی بازمی گردد که مهمترین محور آن،  5166بارای اوباما در سال  با  آخرین دیدار آنها، به دیدار 

 .ارتقای استانداردهای سوختی خودروها بود

پیش از دیدار ترامپ، سخنگوی کاخ سفید گفته بود: ترامپ در این دیدار مشتاق شنیدن 
 .در زمینه اشتغال زایی است آمریکایی خودروسازان برنامه 

آمریکا به جای  ترامپ پیش از این در دوره رقابت های انتخاباتی گفته بود شرکتهای خودروسازی 
مکزیک و چین باید در آمریکا خودرو تولید کنند. او  ولهای خودروسازی آمریکا را تهدید کرده بود در 

درصدی وند  90تشان به خای آمریکا تعرفه صورت تداوم تولید در مکزیک و چین، بر واردات محصوال

 .خواهد کرد

وی در مراسم تحلیف نیز خواستار خرید تولیدات آمریکایی توسط مردم آمریکا شده و تاکید کرده بود: 
 .تولید آمریکایی باید منجر به ایجاد اشتغال در داخل خای آمریکا شود

 میلیارد دالر رسید ۸بابا' به حدود درنمد سه ماهه 'گروه تجاری ولی

. 

میلیارد و  0گوید درآمد سه ماهه منتهی به دسامبر این شرکت به بابا در چین میگروه تجاری علی

 .میلیون دالر رسیده است 011
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درصد رشد نشان  00به گفته این  ول تجارت الکترونیک، این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 

 .داده است

بابا" گروه این نتیجه را نشان دهنده قدرت مشتریان چینی و توان "علی دانیل زنگ، از مدیران این
 .عنوان کرده است

بابا یکی از بازیگران اصلی در تجارت الکترونیک جهان است و گفته می شود سایت این گروه علی
کننده" و حدود نیمی از معامالت تولید کننده به مصرف کننده به مصرفدرصد سهم بازار "مصرف 31

 .کننده را در اختیار دارد

بابا وعده داده یک میلیون شغل در جک ما، موسس علی .
آمریکا ایجاد کند این در حالی است که یک گروه ناظر 

بابا را به دلیل علی 5161های تجاری در آمریکا در سال فعالیت
عرنه کاالهای تقلبی و مشابه سازی کاالهای ثبت شده در 

 .قرار دادلیست سیاه ساالنه خود 

بابا از دو فروشگاه که در پورتال این گروه در پی این اقدام، علی
فروختند شکایت فعالیت تجاری داشتند و کاالهای تقلبی می

 .هزار دالر  رامت درخواست کرده است 515بابا از آنها در مجموع، گروه علی .کرد

( با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری جک ما، موسس ثروتمند این گروه در ماه جاری میالدی )ژانویه

آمریکا دیدار کرد و وعده داد حدود یک میلیون شغل از طریق فروشگاه اینترنتی خود در آمریکا ایجاد 
کند؛ وعده ای که به گفته تحلیلگران بیشتر به منظور جلب حمایت و اجتناب از مخاطره سیاسی 

 داده شده است

شود، توانسته در بی" مقایسه مین" و "ایوزهای اینترنتی "آمافروشگاهکا با بابا که در آمریعلی
کرد های اخیر دامنه فعالیت خود را گسترش دهد و به فروش کاالهایی که قبال عرنه نمیسال

 .نظیر محصوالت ورزشی هم ب ردازد

میالدی  5160 میالدی در یک آپارتمان کار خود را شروع کرد و در سال 6333علی بابا در سال گروه
  .توانست وارد بازار بورس نیویوری شود

میلیارد دالر سرمایه  55این گروه در اولین روز عرنه سهامش در بورس نیویوری توانست نزدیک به 
 .جذب کند

شود از رشد تعداد حدود یک سال و نیم پیش، مجله "هورون" که در شانگهای منتشر می

 .دادی از آنها را منتشر کردمیلیاردرهای چینی خبر داد و نام تع

 55بابا بود که در آن زمان ثروت او بیش از نفر دوم این فهرست جک ما صاحب و موسس علی
 شده بود.میلیارد دالر تخمین زده 
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 گزارش ویژه:

ارائه شده از سوی خبر گزاری مهر است که گزارشی"" ماه جاری ویژه گزارش                  

و جاذبیت آن به عنوان گزارش ویژه این ماه خبرنامه انتخاب شده و اکنون از نظر با توجه به تازگی 
 می گذرد.

 کشورها را در دنیا با چه  قب هایی می رآاسآد؟

ها شوند که شاید کمتر از آنشناخته میای هم های ثبت نشدهکشورهای جهان با عناوین و نام

در جهان و با نام  کشور 511در حدود  بدانیم، این گزارش برای آشنایی شما با این عناوین است
اند یا اینکه در دنیا با عنوان را از جایی آورده اند، اما هرکدام این ناممخصوص به خودشان ثبت شده

که بدانید آرژانتین نامش را از کلمه اس انیایی نقره به شوند. شاید جالب باشد دیگری شناخته می
  .اش گرفته یا اژدهای قرمز برای چین نماد قدرت و توانایی استدلیل معادن نقره

ها هایی که روی برخی کشورها گذاشته شده و البته برخی از آندر این گزارش نگاهی داریم به لقب
ها اند، مانند سوییس که در ایران آن را کشور ساعتدهبه اشتباه در ایران با نام دیگری معروف ش

  .حال در جهان به عنوان دیگری معروف هستندشناسیم، با اینمی

 ایران سرامیو رارس

بعدها  خواندند ومی« مساکن آریائیان»نِم یا ایریو دئینگهونام یعنی آریاییان سرزمین خود را ایریوَشی
خواندند. « پادشاهی ایرانیان»میهنشان را ایریانو ْخَشْثُر یعنی که دارای حکومت و پادشاهی شدند 

 «پارس»کوتاه شده همین نام است. اما « ایران»شده که « ایران َشهر»این نام بعدها اِئران َشْتر و 
بردند و این عنوان همچنان روی سال پیش به کار می 5011ای بوده که اروپاییان از واژه« پرشیا»یا 

 .مانده استایران باقی 
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 چیو: اژدهای قرمز

شود. در ای چینی است که نمادی از فدرت محسوب میاز موجودات افسانه اژدها یکی
که چهار  ماری است های چینی اژدها با هیبت حیوانات مختلف وجود دارد، اما ا لب اژدهااسطوره
 .پا دارند

 

 کوبا: کاسه رکر

است که به همین دلیل آن را کاسه شکر جهان کوبا صادر کننده اصلی شکر قند در جهان  

      .نامندمی
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 هان بانی: سرامیو وقاب

یک جوان  گویند. این افسانهها میباره وجود دارد که به آلبانی سرزمین عقابداستان قدیمی در این
قاب ها به دنبال شکار خودش بوده، او تا نزدیکی النه یک عکند که در کوهشکارچی را معرفی می

بیند، چشمش به جوجه رود. وقتی داخل النه را می، میبزرگ که ماری را با منقار در النه گذاشته
خواهد ای که میاما مار هنوز زنده است و درست لحظه افتد که در النه و کنار مار است؛عقابی می

دارد و پا به فرار میکشد و جوجه را برآید و مار را میجوجه را نیش بزند، مرد جوان به کمک او می

خواهد که فرزندش را نبرد، جوان با این استدالل جوان می رسد و ازگذارد. عقاب مادر از راه میمی
اما عقاب مادر  خواهد جوجه را با خود ببرد؛به خوبی از فرزندش مراقبت نکرده، می که عقاب 

گوید اگر فرزندم را او می رسد،دهد که برای جوان هم هیجان انگیز به نظر میپیشنهادی می
توانی از نام من گذارم و از این پس میبرگردانی، قدرت و تیزبینی خودم و فرزندم را در اختیارت می

کند، با کمک ها در سرزمینی که خودش بنا میپذیرد و تا سالبرای خودت استفاده کنی. جوان می
به منظور  Shqipëtar مراه اوست. او راجا هکند، عقابی که همیشه و همهفرمایی میعقابش حکم

دهد(. از همین رو عنوان در زبان آلبانی معنی عقاب می shqiponjë) .زنندپسر عقاب صدا می
 .ها هم نقشی از دو عقاب استروی کشور آلبانی مانده است و حتی پرچم آن« هاسرزمین عقاب»

 

 ژارو: کشور ناتاب تابان

رسد که خورشید از ژاپن به دنیا گویند چون هر روز این طور به نظر میبه ژاپن کشور آفتاب تابان می
میگویند که ترجمه آن منبد آفتاب « نیهون»یا « نی ون»ها به خودشان کند. ژاپنیسالم می

 .ها به کشور آفتاب تابان ترجمه شده استشود، اما در دیگر زبانمی
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 مصر: سرامیو اراوآه )هدیه رود نی (

گذرد و کشور مصر هم به دلیل وجود این رود برپا شده است، به همین ز میانه افریقا میرود نیل ا
در این  از سوی دیگر ام راطوری فرعون .داننددلیل است که مصر را هدیه این رود به زمین می

 .دانندها مصر را سرزمین فراعنه میکشور بسیار شناخته شده است و خیلی

 

 ن نبیمغو ستان: سرامیو نسما

های قدیمی ها و فرهنگای است که بسیاری از سنتمغولستان از کشورهای بکر و دست نخورده
در آن زنده است و زندگی عشایری در آن جریان دارد، آسمان آبی که این روزها دیگر در کمتر شهری 

 .شناسندشود، مغولستان را به نام سرزمین آسمان آبی میپیدا می
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 ها(دو ملر )کشور ابان هآد: کشور ه تاد و

اند، این هایی که رسمی ثبت شدهدانند، چون در مجموعه ایالتهند را کشور هفتاد و ملت می
ها شناخته شده و بسیاری از هایی هستند که برخی از آنها و سنتها، زبانکشور ُپر از فرهنگ

رسد. شاید نام کوچکتر میهای مختلف این سرزمین از بزرگ خاندان به فرزندان ها در قبیلهآن
ها، با داشتن زبان« هندوستان»هفتاد و دو ملت هم برای این کشور هزار رنگ کم باشد، اما 

تواند های مختلف سرزمینی عجیب است که سفر به آن حتما میها و سنتها، دینگویش

 .هایی به همراه داشته باشدجذابیت

 

 سریالنکا: ارک هآد

بینید که ُدُرست مانند اشکی است که از کنار هند به پایین پیدا کنید! می را روی نقشه سریالنکا
 .افتدمی
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 انگلستان: سرامیو رکوه و امید

این عبارت از ترجید بند شعری که در زمان شاه ادرواد ششم خوانده شده، روی این کشور باقی 
 .اندمانده است. البته آهنگسازهای مختلفی برای آن ملودی نوشته

 

 تبر: بام دنیا

های جهان در این منطقه قرار تبت در بخشی از آسیای شرقی قرار گرفته و تعدادی از بلندترین کوه
گرفته است، البته کوه اورست بلندترین قله جهان نیز در تبت و مرز کشور با ن ال واقد شده است 

 شد روی این کشور گذاکه از همین رو بام دنیا بهترین لقبی بوده که می
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 امریکا: ومو سام

از طرف دیگر در  اند و عمو سام را با در کنار هم گذاشتن حروف اول ایاالت متحده امریکا ساخته
در امریکا شخصیت تاثیرگذاری به نام سموئل ویلسون  6065تاری  این کشور و در طول جنگ سال 

که این  ن رو می توان گفتوجود داشته است که بسیاری او را به نام عمو سام صدا می کردند از ای
  .تبدیل به نمادی از احساسات وطن پرستانه امریکایی ها شد اسم بعدها 

 

 نشیو )ااهد(کره رما ی: گوره

دانند که به صورت عمدی دور خودش دیوار نشین میکره شمالی را از آن جهت زاهد و گوشه
شود و هیالری کلینتون ه میهای رسمی نیز استفادکشیده است و از این عبارت حتی در صحبت

 .نشین خطاب کرده استکره شمالی را به نام زاهِد خلوت 5113در سال 
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 کره جآوبی: سرامیو  بح نرام

برای وصف کره  «طراوت صبحگاهی»قبل از میالد ام راطوری شرق چین از عنوان  6390در سال 
این کشور مخصوصا وقتی  هایجنوبی استفاده کرده بود و آن هم به این دلیل است که صبح

 .آید، بسیار مسحور کننده استها باال میخورشید از کوه

 

 کمانناریقای جآوبی: سرامیو ا ماس/ ملر رنگیو

بوده که بعد از برگزاری اولین  «دزموند توتو»کمان اصطالحی ابداعی از اسقف اعظم ملت رنگین

هم از « نلسون ماندال»کند. بعدها اده میاستف 6330جنوبی در سال  انتخابات دموکراتیک افریقای
 .این عبارت در وصف افریقای جنوبی استفاده کرد
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 نیوا آد: سرامیو ابرهای بلآد س ید

هاست. این کشور مکان این کشور یکی از کشورهای بکری است که محل مناسبی برای توریست
 .آوردای را بدست میبیننده های مختلف و استراحت در طبیعت دارد که دل هرمناسبی برای ورزش

 

 هلآد: سرامیو نسیاب بادی/گ  ال ه

اش هم های اللهبادی دارد و گل هایش! هلند تعداد زیادی آسیابها و اللهبادیهلند است و آسیاب

  .شناسنددر جهان خیلی معروف هستند. از همین رو هلند را با این دو نام می
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 استرا یا: سرامیو گوس آدان

کشور مراتد زیادی دارد و محل مناسبی برای چرای گوسفندان است، از دیرباز این کشور محل این 
 !شودمناسبی برای پروش گوسفندان بوده است که بهشت این چهارپایان حساب می

 

 اآالند: سرامیو هزار دریاچه

را  درصد از این کشور 61این عنوان از آن جهت روی فنالند گذاشته شده است که تقریبا 
 .اند، تشکیل دادههایی که در اطراف آن واقد شدهدریاچه
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 سوییس: سرامیو ریر و وس 

نظیری است که اتفاقا محل مناسبی برای سوییس کشوری پر از چشم اندازهای زیبا و بی
های سبز که برای چرای فیلمبرداری آثار سینمایی است. اما این کشور به دلیل همین زمین

های خوبی برای تولید عسل دارد، معروف شده است. البته به مناسب است و گلحیوانات شیرده 
 .گفته انجیل، شیر و عسل دو ماده مهمی است که یک سرزمین برای سرسبز بودن نیاز دارد

 

 اوکرایو: سبد نان ارورا

ی اوکراین خاکی  نی برای کاشت گندم و دیگر  الت دارد و از روزگاران گذشته محل مناسبی برا
 .نامندتولید محصوالت  ذایی بوده است، از همین رو آن را سبد نان اروپا می
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 رواندا: سرامیو هزار تپه

ها و سرزمین هزار ت ه یک توصیف بسیار مناسب برای کشور سرسبز روانداست، آتشفشان
ه وجود اندازی زیبا از آن را باند که چشمهای این کشور قرار گرفتههای استوایی در ت هجنگل
 .اندآورده

 

 سیبری: سرامیو یخبآدان

زده. سیبری کند یخچال است و زمین ی اش برف است و سرما، تا چشم کار میسیبری همه
  .همان سرزمین یخبندان است
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 برای : سرامیو نمااون )سرامیو قهوه(

هایش قهوه دانیم که برزیل به خاطرشوند؟ همه ما میهای دنیا از چه طریقی تامین میقهوه
 .معروف است و از همین رو عنوان این کشور نیز همان سرزمین قهوه است

 

 ریلی: سرامیو راوران

ای محسوب دانند که شعر در این کشور سنت دیرینهشیلی را از آن جهت سرزمین شاعران می
نوبل دهند. همچنین شاعران این کشور تا کنون دوبار جایزه شود و به آن اهمیت زیادی میمی

 .اندادبیات را دریافت کرده

 



 

 

 9315ماه دی ویژه  06خبرنامه شماره 

  گزارش ویژهو جهاناخبار کوتاه اتاق های ایران وانگلیس و بریتانیا وایران اخبارکوتا ه اقتصادی ایران و سخن ماه،فهرست مطالب:

 

25 
 

 اسپانیا: سرامیو گاو بااها )ماتادورها(

های رایج و مهم اس انیاست که در آن فرد گاوباز با گاوبازی یا سنت ماتادورها یکی از فرهنگ 
شود و با یک گاو نر عصبانی بدون هیچ سالحی لباسی که به زیبایی آراسته شده، وارد زمین می

کنند و هربار هاست و معتقدند با آن کاو را بیشتر عصبانی میشود. پارچه قرمز نشانه آنمیروبرو 
مانند. این مراسم هرساله در اس انیا و بسیاری از کشورهای دیگر که فرهنگ هم زنده می

شود. گاوبازی نشانی از بزرگی و قدرت فرد است که ها نفوذ پیدا کرده، برگزار میاس انیایی در آن

  .کنندهای بیشتری زنده بمانند، ارج و قرب باالتری هم کسب میهرچه در زمین

 

 هامیان امیو ای محصور درراراگوئه: جزیره

کشور پاراگوئه از نظر جغرافیایی در میان کشورهای امریکای جنوبی از جمله برزیل، بولیوی و 
 .آرژانتین محصور شده است
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 هاتایلآد: سرامیو خآده

دانستید که تعداد عضالت کمتری برای خندیدن تر از اینکه تایلند شکل بگیرد، حتما میلخیلی قب
های سنتی برای اینکه از عضله کمتری استفاده شود و تایلندینسبت به اخم کردن استفاده می

ی هاطور نیست و برای خندیدن ماهیچهکنند بیشتر بخندند! البته در واقعیت این کنند، سعی می
دانستند، امروز ما با سرزمین ها این مونوع را میشود، احتماال اگر تایلندیری استفاده میبیشت

 .شدیممی روبه رو اخموها 

 

 نرژنتیو: سرامیو نقره

که در زبان اس انیایی به معنی نقره است، گرفته شده. این کشور « آرژنتوم»نام آرژانتین از کلمه 
ه و به همین دلیل زبان و فرهنگ اس انیایی در آن بسیار وجود سالیان زیادی مستعمره اس انیا بود

 «سرزمین نقره»جایی که آرژانتین معادن نقره بسیاری داشته، در زمان اس انیایی با نام دارد، از آن

  .شده که همان نام هم روی آن مانده استاز آن یاد می
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 ایتا یا: کشور چکمه

را روی نقشه نگاه کنید تا متوجه شباهت بسیار زیاد آن با کافی است یک بار نقشه کشور ایتالیا 
 .نامندچکمه شوید، از همین رو ایتالیا را کشور چکمه می

 

 و نتش ایسلآد: سرامیو یخ

نامند که این کشور پر از افراط است، ایسلند ایسلند را از آن جهت سرزمین ی  و آتش می
 .های آتشفشانی زیادی هم داردشمههای طبیعی عظیمی دارد و در کنار آن چیخچال
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 ایر آد: جزیره امرد

در وصف شاعرانه ایرلند استفاده « جزیره زمرد»ویلیام درنان شاعر ایرلندی برای اولین باز از عبارت 
 .هم به دلیل حومه شهری سبزی که داردکرد، آن

 

 ررو: سرامیو ایآکاها

پوست در امریکای جنوبی بوده است و مردم سرخهای بومی ام راطوری اینکاها یکی از ام راطوری
ها در کشورهای پرو، اکوادور و بولیوی امروزی واقد است و پرو را هم به دلیل اینکه بخش اصلی آن

 .خوانندبسیاری از بناهای ساخته شده توسط این ام راطوری در آن برجای مانده، به این عنوان می
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 سوئد: کشور باسوادها

ها سوادی ندارد و به همین دلیل سوئدیتنها کشوری است که هیچ بی گویند سوئدمی
 .باسوادترین مردمان کشورها هستند

 

 یونان: سرامیو االس ه )ا هه(

اند و بسیاری از ها آشنا هستیم از یونان برخاستهبیشتر فالسفه که در قرون مختلف با نام آن

 .توان دیدیبناهای منتصب به خدایان مختلف را در این کشور م
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 هاساح  واج: کشور ای 

ها های زیادی است، طی سالساحل عاج در بخشی از قاره افریقا قرار گرفته که محل زندگی فیل
ها باعث از بین رفتن تعداد زیادی از این حیوانات آرام ها برای دستیابی به عاج آنرویه فیلشکار بی

  .شده است

 

 ایلیپیو: مروارید دریاهای ررق

برای « مروارید دریاهای شرق»برای نخستین بار یک شاعر اس انیایی از عبارت  6006در سال 
از این عبارت در سرود ملی کشور استفاده شد تا  6311فیلی ین استفاده کرد و بعد از آن در سال 

 .نوازی دارد، مروارید دریاهای شرق بماندلقب این کشور زیبا که مراتد چشم
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 بایمو: سرامیو س

های تخت ملکه سبا در سرزمین یمن شود حضرت سلیمان و روایتبر اساس تاری  گفته می
 .اندامروزی رخ داده

 

 بالروس: روسیه س ید

ها این شود، وجود دارد. یکی از آنچند دلیل برای اینکه از این عنوان برای بالروس استفاده می
ها دانند، حاکمان مسکو با لباساست که اهالی این سرزمین خودشان را از اهالی تزار روسیه می

دد که گرمیالدی بازمی 60مورد دیگر به اواخر قرن  شدند.و حتی عینک سفید در مجامد حانر می
ها معتقدند منظور از سفید داده و بالروسیرا می« مالیات»و « سفید»که دو معنی  Vasmer کلمه

شود که تحت نظر حکومت تاتارها نیست. البته در مواردی هایی از روسیه گفته میبه آن بخش
شده یهای مخصوص مپوشیدند، باعث استفاده از عنوان برای ناحیهتمایز افراد در لباسی که می

 .است
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 بوتان: سرامیو اژدهای تآدر

های بزرگی در این منطقه جایی که بوتان در یکی از درهای هیمالیا واقد شده و رعد و برقاز آن
آورد، این کشور به نام سرزمین اژدهای تندر افتد که صدای  رش اژدها را به ذهن میاتفاق می

 .شودا تصویری از اژدها دیده میهمعروف شده است، به طوری که حتی روی پرچم آن

 

 ماداگاسکار: جزیره سرخ

نو و برونئو چهارمین جزیره بزرگ جهان است که سطح بسیار بزرگی ماداگاسکار بعد از گرینلند، گینه

ها و استفاده از برداری تجاری از جنگلهای سبز پوشیده شده بود، اما پس از بهرهاز آن با جنگل
زی باعث فرسایش خای شد و رنگ آن به قرمز تغییر کرد. حاال از دور که های کشاوربرخی تکنیک

های پوشیده و در بخشی سرزمین سرخ رنگ را ماداگاسکار را نگاه کنید، در بخشی جنگل
 .بینیدمی
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  بآان: سوئیس خاورمیانه

یانه مکشور سوئیس به زیبایی و محسورکنندگی معروف است، لبنان هم یکی از کشورهای زیبا خاور
  .گوینداست که از این نظر به آن سوییس می

 

 

 

 پایان

 

 


