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 :سخن ماه
 

 است هیفعنوان برآیند وظ          

 درباره:       

 )وصنایع ومعادن وکشاورزی یاتاق بازرگان)           

در آخرین معاون اول قوه قضائیه به نقل از بیانات ی گزارش درخبرگزاری فارس    

مبنی  جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران

که از اتاق بازرگانی بیرون می آید باید آخرین حرف باشد و یا حرفی  :بر اینکه

باید حرف آخر را در اقتصاد بزندخبررسانی کرده  به بیان روشن تر، اتاق بازرگانی

پیداست که ، زیرا ناگفته است سنجیده  راست و بسیارکه نظری است . 

سوند بازرگانی،صنایع ومعادن ه است، و اتاق اکنون با سه پیفعنوان، برآینِد وظ

اتاق بازرگانی یا یل شده است و دیگر تنها وکشاورزی، به اتاق اقتصادتبد

 .نیست بازرگانی و صنایع و معادن

 یبنا به پیشنهاد اتاق بازرگانبه هر دلیل  ،واژه کشاورزی در یکی دو وره پیش   

اتاق بازرگانی وصنایع  عنوانو صنایع و معادن  ایران و تصویب قوه مقننه به 

اضافه شد و بدین سان حیطه وظیفه وفعالیت  جمهوری اسالمی ایران ومعادن 

کسترش یافت. لذا روشن است که اکنون وظائف به کل اقتصاد کشور اتاق قانونا  

 .می باشدوامور مربوط  اتاق فراتر از  بازرگانی یا بازرگانی وصنعت ومعدن

در کمک به توسعه ی اقتصادی کشور، ظیفه اتاق زمانی و همچنان کهنابراین    

به توسعه ی بازرگانی وامورمربوط محدود می شد، و وظیفه مشورت دهی 

وظیفه  ،بودمربوط اموربازرگانی داخلی و خارجی و به  به دولت نیز محدوداتاق 

که امورکشاورزی را اکنون گسترش یافت، بازرگانی و صنعت  یی  که سپس به

سه بخش بازرگانی،  گردیده، روشن است که با دربرگرفتن  هرنیز شامل 

 ،کل اقتصاد کشور را دربرمی گیرد.کشاورزی و صنعت 

ازآنجا که بنا به اصول ومبانی علم اقتصاد، عنوان برآیند وظیفه در این صورت    

عنوان اتاق نیز می تواند و باید به اتاق اقتصاد ایران تبدیل است،دراین صورت 
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آنها با  اتاق بازرگانیدربرخی کشورها که به طور نمونه  چنانشود، هم

دربرگیری کلیه فعالیت های اقتصادی به اتاق افتصاد تبدیل شد. ازآن جمله می 

اشار کرد که کلیه فعالیت های اقتصادی آن کشور اتریش توان به اتاق اقتصاد 

ماتی مانند کلیه موسسات اقتصادی ازجمله بازرگانی یا خد را دربردارد ولذا

صنعت و  ،حمل و نقل و گردشگری و...موسسه های  تجاری، بانک و بیمه، 

،   آنکال مکلف به عضویت درآن می باشند.ازاین رو  رقم  اعضائ  کشاورزی

 . عضو می باشد  300000جامعه یی با هشت میلیون جمعیت، بالغ برحدود   

تغییر عنوان اتاق بازرگانی  ت بادراین صور بنابراین باز هم ناگفته پیدا است که    

شرح یا اصالح  ایران،تغییر اتاق اقتصادبه ایران  و صنایع و معادن و کشاورزی

از ضرورت  مربوط قانون اصالح اتاق ایران براساسساختار و تشکیالت  ،ایفوظ

درصورت انجام می  وفوریت انکار ناپذیر برحورداراست. راستینه یا واقعیتی که

بروز فساد در امکان ویژه  یا سازوکاری مکانیزمبا ایجادتوان به گونه ای قانونی 

ی برای در اختیار به طور نمونه از طریق منع تبلیغات رسانه ی این موسسه را

 .به دست آورد.گرفتن اداره آن 

درصورت تبدیل اتاق  باتوجه به عنوان اتاق تنها بنا به اشاره روشن است که   

در آن می توان موسسات اقتصادی کردن عضویت کلیه اجباری  و به اتاق اقتصاد

و با به کار گیری برخی سازوکارهای  ،به ثمربخش بودن فعالیت آن امیدوار بود

ویژه از تحمیل هزینه های زائد بر هزینه نهایی تولید و فساد روبه گسترش در 

 جامعه دوری جست. 

آماده  ،یس در کمک به انجام این مهمسخن اینکه اتاق ایران و انگلپایان    

هرگونه توضیح الزم و  درصورت نیاز آماده ادای و می باشد  هرگونه همکاری

در باره ضرورت وفوریت انجام این  خود به پرسش مسئوالن و خوانندگان باسخ

 .می باشد  امر حیاتی اقتصادی

 

*   *   *   *   * 
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 اخبارکوتاه اقتصادی

 اخبار کوتاه اتاق ها

 اخبارکوتاه اتاق ایران وانگلیس
 برگزاری جلسة ماهانه هیات رییسه اتاق ایران و انگلیس

 

  معمول  روال به خالفجلسههههه ماهانه هیات رییسههههه اتاق ایران و انگلیس 

در محل یعنی آخرین سههه شههنبه ماه ماه  فروردین 29سههه شههنبه  ۱۵سههاعت 

،مهندس علی نقی خاموشههی ، دکتر  ءاعضهها اکثریتاتاق و با حضههوردبیرخانه 

یان ایرن دانش و مهندس علی  قا خانم فیروزه مزدا وآ نک امینی، امیر هوشهههه

صادقی تشکیل و برگزار گردید.حمزه نژاد  در این جلسه آقایان عالء میر محمد 

 و جعفر ذره بینی با اطالع قبلی ، به علت گرفتاری کاری حضور نداشتند.

کشهههور  ،مسهههائل بانکیدر باره  ل اخباراقتصهههادی روزددراین جلسهههه بعدازتبا

ایران به ویژه روابط بانکی  وسههههخنان رئیس بانک مرکزی درباره سههههپرده ها

اسهههفند دکترامینی گزارش عملکرد سهههپس  شهههد. وانگلیس بحث وگفت و گو

لیس در چگونگی برگزاری روز ملی انگ ارائه و در بارهاتاق را دبیرخانه وفرودین 

گفت و گو با اتاق ایران در باره تطبیق اسههاسههنامه اتاق و... بیاناتی  سههفارت ،

 پایان یافت. ۱۷جلسه راس ساعت .ایراد نمود.

برگزاری جلسهههه های ماهانه کمیسهههیون های تخصهههصهههی اتاق    

اتاق برای  اعضههههاء از دراین ماه  دبیرخانه اتاقباتوجه به دعوتی که 

 انتخههاو و اعالم  کمیسههههیون مورد عالقههه آنههان بههه عمههل آورده ،

نخسههتین جلسههه کمیسههیون ها با دسههتو رجلسههه انتخاو هیات 

رئیسههه و تعین برنامه هریک از کمیسههیون های تخصههصههی اتاق  در 

لذا در فرودین ماه فعالیت اتاق ها ود  ی شههگزار مراردیبهشههسههت ب

 متمرکز بود. گزاری کمیسیون هابر تدارک عضو گیری وتشکیل وبر

 

 اخباراتاق انگلیس وایران
 تدارک اعزام هیات به تهران

 ر درواطالع رسانی اتاق بازرگانی بریتانیا وایران،اتاق مذک بنا به دعوت و
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هیات بازرگانی / سرمایه  اعزام تدوین برنامه فروردین ماه همچنان در تدارک 

 &Aberdeenآبردین و اتاق گرامپین  گزاری نفت وگاز و پترو شیمی

Grampian  Chamber ماه گذشته اعالم شد. خبر نامه بودکه پیش از این در 

 

 در تهران KPMG ایران   حضور نماینده مسئول

از طریق مارتین  انگلیس وایرانبازرگانی براسههههاس معرفی ودرخواسههههت اتاق 

فروردین ماه مدیر  28دوشههنبه روز  هسههاعت ن جانسههتون مدیرکل اتاق مذکور،

کی پی ام جی که یکی از چهار موسهههسهههه بزر  مسهههئول ایران موسهههسهههه 

شد درباره   کرت مذاانجام پاره یی برای با قرار قبلی  حسابرسی جهان می با

سا شرکت های ایرانیم ضوریافت و ئل و چگونگی کار با  با در دبیرخانه اتاق ح

   ادل نطر پرداخت.اتاق به تب و دبیر کل اتاق  نایب رئیس

 

 :ی ایرانداخبار کوتاه اقتصا
   

 :مدیر گروه بانکداری اسالمی

 شود نرخ سود بانکی امسال کاسته نمی

مدیر گروه بانکداری اسهههالمی پژوهشهههکده پولی و بانکی گفت: احتمال اینکه 

  .نرخ سود بانکی باز هم کاسته شود بسیار کم است

ندری، مدیر گروه بانکداری اسالمی به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایلنا، کامران

پژوهشههههکده پولی و بانکی بانک مرکزی در مورد احتمال کاهش نرخ سههههود 

بانکی اظهار داشت: در سال جاری ممکن است نرخ سود بانکی اعالم شده 

سال  صورت  9۵در  شود اما در واقع احتمال اینبه  ستوری اجرا  سود د که نرخ 

 .بانکی باز هم کاسته شود زیاد نیست

ها هنوز ادامه دارد و بانکها کما وی افزود: با توجه به اینکه مشههههکالت بانک

السابق با مشکل کسری نقدینگی مواجه هستند، برای جبران این کمبود فی

یک راه حل این است که به رقابت قیمتی خود ادامه دهند و نرخ سود باالتری 

 .گذاران برای جذو منابع پیشنهاد دهندسپردهرا به 

http://www.otaghnews.com/news/391601/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.otaghnews.com/news/391601/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.otaghnews.com/news/391601/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
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نرخ تورم بیش  9۶ندری تصریح کرد: موضوع بعدی نرخ تورم است که در سال 

خواهد بود و پایین آوردن نرخ سههههود بانکی با افزایش نرخ تورم با  9۵از سههههال 

 .مشکل مواجه خواهد شد

ر روند کاهش مدیر گروه بانکداری اسالمی پژوهشکده پولی و بانکی افزود: اگ

 .شوندها با کسری منابع مواجه میادامه پیدا کند بانک 9۶ نرخ سود در سال

ندری خاطر نشان کرد: کسری منابع یا باید از سوی بانک مرکزی تامین شود 

ها مجبورند نرخ سهههود سهههپرده را افزایش دهندتا سهههپرده و یا این این که بانک

 .بانک نداشته باشند گذاران تمایلی به خارن کردن سپرده ها از

مدیر گروه بانکداری اسههالمی پژوهشههکده پولی و بانکی گفت: سههال گذشههته 

های اجرای موفق سهههیاسهههت کاهش نرخ سهههود بانکی، بانک مرکزی به بانک

دولتی کمک کرد و با مسههاعدت بانک مرکزی سههیاسههت کاهش نرخ سههود تا 

 .رفتحدودی اجرا شد در غیر این صورت نرخ سود واقعی باالتر می

هاست؟ چرا سود باال عامل ورشکستگی بانک   

اخیرا رئیس کل بانک مرکزی در اظهاراتی به رابطه سود باال و ورشکستگی 

هایی را انجام هایی که از حد معمول و قانونی تعیین شده پرداختبانک

حواشی همراه بوددهند اشاره داشته است که خود با برخی می . 

 

http://www.otaghnews.com/news/391567/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F
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، به نقل از ایسنا، در حالی با توافق تیرماه سال گذشته اتاق خبر به گزارش

درصد کاهش یافت و  ۱8درصد و تسهیالت به  ۱۵ها نرخ سود سپرده تا بانک

ها مشهود هایی از نرخدر دستور کار شبکه بانکی قرار گرفت که در ادامه انحراف

ی متخلف به کمیته انضباطی ارجاع شد و حدود هابود. حتی این پرونده بانک

 بانک اخطار دریافت کردند. ۱0

عنوان  -رئیس کل بانک مرکزی-اله سیفاین در حالی است که به تازگی ولی

خریدن" برای ها، "زمانکرده که یکی از دالیل پرداخت سودهای باال توسط بانک

هایی که البته با واکنشتواند باشد. اظهاراتی جلوگیری از ورشکستگی آنها می

از سوی برخی کارشناسان و تحلیلگران مواجه شد و حتی نظارت بانک مرکزی 

را مورد توجه قرار داده و تاکید کردند در این میان وقتی بانک مرکزی از 

کند؟ در مواردی ورشکستگی بانکها سخن می گوید خود چه نقشی ایفا می

یس کل بانک مرکزی در مورد عنوان شد که اعالم ورشکستگی از سوی رئ

تواند احساس خطری برای پردازند، میهایی که سود باال میبانک

هایی که های خود به بانکگذاران بوده و حتی برای دریافت سپردهسپرده

 اند، مراجعه کنند.گذاری کردهپردازند و در آن سپردهسودهای باالتری می

ی و زمان خریدن برای آن سخن اما اینکه چرا سیف به صراحت از ورشکستگ

ها با این موضوع منطبق است، موضوعی گوید و تا چه اندازه واقعیت بانکمی

 های خصوصی آن را تشریح کرد.است که جمشیدی، دبیر کانون بانک

در اظهارات این مدیر ارشد بانکی این گونه بیان شد آنچه که رئیس کل بانک 

های هایی است که از نرخه از بانکمرکزی عنوان کرده هشداری به آن دست

اند و نباید بیش از این در این مسیر قدم بردارند، چرا که از مصوو منحرف شده

هایی خواهد شد هم ریختگی در نظم بانکی و تحریک بانکسویی موجب به

که بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و توافق مدیران بانکی در رابطه با 

تواند در واقعیت آنها را به سمت و از سویی دیگر میکنند سود حرکت می

 ورشکستگی سوق دهد.

بر اساس توضیحات جمشیدی، وقتی سود بانکی از حد مصوو و قانونی باالتر 

های گذاران از جمله هزینهشود، این اضافه پرداخت به سپردهپرداخت می

بر درآمد تعریف رود، چرا که مالیات غیرقابل قبول سیستم مالیاتی به شمار می
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های مشخص و تعیین سود از آن مالیات کسر شده و بعد از کسر هزینه

درصد پرداخت  ۱۵ها سود باالتر از شود. بنابراین وقتی که برخی بانکمی

های آنها سود نهایی کمتر شده کنند در مجموع با توجه به باال رفتن هزینهمی

رد. این در حالی است که سیستم گیتری نیز به آنها تعلق میو مالیات پایین

های آنها را بر اساس سود مصوو مالیاتی این موضوع را نپذیرفته و میزان هزینه

 گیرد و باید برای مازاد آن هم مالیات پرداخت شود.در نظر می

های مازاد از سهم سهامداران کسر شده و به تدریج در این شرایط باید هزینه

واهد بود. این شرایط موجب ایجاد زیان به عاملی برای محدود شدن سود خ

ها و به مرور زمان افزایش زیان انباشته آنها خواهد شد که عاملی برای بانک

رود. پس در این حالت هشدار نسبت به پرداخت به شمار می  ورشکستگی

تواند دهنده این باشد که از سویی با اینکه میتواند نشانسودهای باال می

ها نیز ابع بیشتر شود، اما خود عامل افزایش هزینه بانکموجب دریافت من

 خواهد بود و الزم است تا مراقبت الزم در این باره انجام شود.

با این حال جمشیدی در رابطه با نقش بانک مرکزی بر قوی تر شدن نظارت 

تاکید داشته و عنوان می کند که با این وجود در حال حاضر هم نظارت بر بانکها 

جدی در حال انجام است، اما با توجه به گستردگی نظام بانکی به روز  به طور

 شدن سیستم نظارتی و افزایش قدرت آن الزامی خواهد بود.

ها هم برای کند، بانکهای خصوصی عنوان میاما آن طور که دبیر کانون بانک

تقصیر نیستند، چرا که از سویی پرداخت سودهای باالی سپرده چندان بی

های بزر  خودروسازی با سودهای باالی منابع قابل توجهی از طریق شرکت

د منابع شود که مانع ورودرصد و همچنین موسسات غیرمجاز دریافت می 20

کند؛ بنابراین ها خواهد بود و آنها را در انجام تعهدات دچار مشکل میبه بانک

این طبیعی است که وقتی با کمبود منابع مواجهند به سمت اضافه برداشت 

مدت نقدینگی به از بانک مرکزی پیش بروند و در سمتی دیگر برای تامین کوتاه

روند که در برخی موارد ها میسمت بازار بین بانکی و قرض از سایر بانک

 های پرریسک موجب افزایش سود بازار بین بانکی نیز خواهند شد.بانک

شود روند کاهش نرخ سود همچنین موضوع دیگری که در این میان مطرح می

های گذشته است که عمدتا به صورت دستوری شکل گرفت. بانکی در سال
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یط اقتصادی ایران منطبق نیست، هرچند که سود موجود در شبکه بانکی با شرا

اما در هر صورت کاهش سود باید بر اساس نیاز بازار تعیین شود نه اینکه در 

 مورد کاهش آن دستوری عمل شود.

درصدی که برای  ۱۵این در حالی است که به گفته جمشیدی در حال حاضر 

ها درصد برای بانک ۱8های دیگر تا سود سپرده وجود دارد در عمل با هزینه

درصدی  ۱8بهای تمام شده را به دنبال دارد که در سویی دیگر با توجه به نرخ 

رود منطبق نبوده سود تسهیالت که عامل اصلی درآمدزایی آنها به شمار می

 شود.ها تمام میو در مجموع به زیان بانک

 المللی امام خمینی)ره( کشف کاال و ارز قاچاق، در فرودگاه بین

 2های کشور از کشف کاال و ارز قاچاق به ارزش معاون آگاهی پلیس فرودگاه

 .المللی امام خمینی)ره( خبر داددر فرودگاه بینمیلیون ریال 200میلیارد و 

، اتاق خبر به گزارش

به نقل از خبرگزاری 

مهر، سرهنگ سید 

محمدعلی هاشمی 

با اشاره به کشف 

کاال و ارز قاچاق به 

 2ارزش تقریبی 

میلیون  200میلیارد و 

ریال در فرودگاه 

المللی امام بین

خمینی)ره( اظهار کرد: کارکنان گیت بازرسی پلیس این فرودگاه در دو مرحله 

 .از بازرسی مسافران موفق به کشف این کاال و ارز قاچاق شدند

وی افزود: کارکنان پلیس فرودگاه امام خمینی )ره( هنگام بررسی و کنترل 

مارات )دبی( به شخصی در خصوص حمل کاالی مسافران ورودی از کشور ا

 9۱قاچاق مظنون شده و پس از بازرسی وسایل همراه این مسافر تعداد 

میلیون  ۵00میلیارد و  ۱به ارزش تقریبی « فونآی»دستگاه گوشی تلفن همراه 

http://www.otaghnews.com/news/391699/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%D8%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%28%D8%B1%D9%87%29
http://www.otaghnews.com/news/391699/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%D8%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%28%D8%B1%D9%87%29
http://www.otaghnews.com/news/391699/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%D8%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%28%D8%B1%D9%87%29
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های شکالت جاسازی شده بود، کشف ای در داخل بستهریالکه به طرز ماهرانه

 .کردند

های کشور ادامه داد: در یک مورد دیگر کارکنان پلیس فرودگاه معاون آگاهی

گیت بازرسی پلیس هنگام بررسی و کنترل مسافران ورودی از مبدأ دبی، به 

هزار  2۶مسافر دیگری مظنون شدند که پس از بازرسی بدنی این شخص مبلغ 

جیب کت ای در میلیون ریال که به طرز ماهرانه ۷0۴دالر استرالیا، معادل  ۱00و 

 .وی جاسازی شده بود، کشف شد

هایی در خصوص کاالهای مکشوفه تشکیل و به همراه وی در پایان گفت: پرونده

 د.متهمان جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی ش

 دعوای نفتی ایران و هند بر سر توسعه یک میدان گازی

 
ید  کاهش خر مال  هایی از احت به خبر فت ایران، در واکنش  نه وزیر ن بیژن زنگ

ساله را با تهدید امضا  30توانیم یک قرارداد گوید، ما نمینفت هند از ایران می

درصههههدی خرید نفت هند از  20هایی از کاهش کنیم. در روزهای اخیر گزارش

 .ایران منتشر شده بود

اند که دولت هند از ها گفتهنشههده بود به رسههانه منابعی که نامی از آنها برده

شگاه سته، خرید نفت از ایران را کم کنند. این پاالی شور خوا های دولتی این ک
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اقدام هند ظاهرا برای فشههار بر ایران سههر امضههای قرارداد توسههعه یک میدان 

  .گازی است

رده که خبرگزاری رویترز نقل قولی از یک منبع نزدیک به دولت هند منتشههههر ک

کنیم و اگر در اعطای قرارداد میدان گازی گوید:"ما خرید را به تدریج کم میمی

 ."کنیمبی پیشرفتی حاصل نشود، خرید را کمتر هم می-فرزاد

گوید یک مقام وزارت نفت هند به نماینده شههههرکت نفت خبرگزاری رویترزمی

درصههههد  20وز، هزار بشههههکه در ر 2۴0ایران گفته، خرید نفت ایران را از روزی 

رسهههاند. ایران هم در مقابل تهدید هزار بشهههکه می ۱90دهد و به کاهش می

 .های هند را کاهش دهدکرده است که تخفیف حمل نفت برای پاالیشگاه

قای زنگنه امروز چهارشههههنبه  با تهدید جلو فروردین گفت: "هیچ ۱۶آ گاه کار 

بخش توسههههعه میدان،  ها را درخود با هندی رود، عالقه داریم همکارینمی

معامالت نفت و محصههوالت پتروشههیمی توسههعه دهیم، زبان تهدید زبان خوبی 

 .".نیست و بهتر است که با زبان انصاف در منطق تجاری صحبت شود

                                              معاون وزیر جهاد کشاورزی:

 امسال سال ارزانی میوه است 

 

شدافتتاح  20۱۷یع وابسته ایران سبزدومین نمایشگاه بین المللى باغبانی گل، گیاه و صنا  

http://www.mojnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/152911-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87
http://www.mojnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/152911-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87
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،دومین نمایشههههگاه باغبانى ایران خبرگزار  مونبه گزارش خبرنگار اقتصههههاد  

 .بین المللی تهران آغاز به کار کردسبز در محل دائمى نمایشگاه 

شههههرکت خارجی  ٥و  شههههرکت ها  معتبر خارجی ٤8در این نمایشههههگاه که 

 .شرکت کردند

وزیر کشهههاورزی در امور باغبانى با بیان اینکه اسهههتقبال شهههرکت های  معاون 

ست گفت:در این  شتر ا سال بی سبت به پار سبز ن شگاه ایران  خارجی از نمای

بی بین تولید کنندگان إیرانی و خارجی برقرار می نمایشههههگاه تبادالت مناسهههه

 .شود

محمد علی طهماسبی با تاکید بر شعار امسال رهبری افزود:ایجاد گلخانه ها 

با توجه به اینکه بازدهی مناسهههبی دارند و از طرفی اشهههتغال زایی می کنند 

 جزو طرح های اقتصاد مقاومتى لحاظ می شود

ضیح داد: ست که هکتار 200هزار و ۱۱وی تو شت گلخانه ا هزار 2سطح زیر ک

 .هکتار به تولیدات گل و گیاه زینتی اختصاص دارد

طهماسههبی ادامه داد:خوشههبختانه برخی از میوه ها  درختى مانند لیموترش 

 .و انواع میوه های هسته دار در گلخانه ها تولید شده است

نقاط  معاون وزیر جهاد کشههههاورزی خاطر نشههههان کرد:تا امروز سههههرما زدگی از

 .درصد است3٥مختلف کشور گزارش نشده است و کل سرما زدگی کمتر از 

 .به گفته این مسئول وضع میوه امسال بسیار خوو و سال ارزانی میوه است

تا  یدواریم  عان کرد :ام ماسههههبی إذ مال  20تا  ۱٥طه ماه احت اردیبهشهههههت 

 .سرمازدگى به باغات کشور را نداشته باشیم

بعدازظهر  ٥صههبح تا  9تا سههوم اردیبهشههت از سههاعت این نمایشههگاه از امروز 

 پذیرا  بازید کنندگان و عالقه مندان است

 :رئیس بانک مرکزی

http://www.mojnews.com/
http://www.mojnews.com/
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 شودسال دیگر شرایط برای حذف صفر فراهم می 3تا 2 

هللا سیف، رئیس بانک مرکزی ایران، از امکان عملی شدن طرح حذف ولی

  سال 3تا  2صفر از پول ملی "طی 

 ."آینده خبر داده است

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای سیف 

ای برای گفته است: "در دولت مصوبه

حذف صفر نداشتیم و قصد چنین کاری 

 ".را نداریم

حه ۴حدود  یات الی لت ایران جزئ ئت دو که ماه پیش هی یب کرد  ای را تصههههو

 .کندبراساس آن واحد پول ایران از ریال به تومان تغییر می

 .صوبه" البته به تائید مجلس و شورای نگهبان نیاز دارداین "م

 .جای نگرفته است( ۱39۶موضوع تغییر پول ملی در بودجه سال جاری )

 افتد؟با تغییر پول ملی چه اتفاقی می

های اسکناس یران، نیازمند اقداماتی نظیر چاپپول ملی اتبدیل تومان به واحد

بر است. هر چند خواهد بود که هزینههای قدیمی آوری اسکناسجدید و جمع

های مشابه نشان داده است که تا مدتی هر دو اسکناس مورد تجربه

 .گیرنداستفاده قرار می
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بعضی از کارشناسان افزایش اندکی تورم با توجه به گردشدن اعداد کوچک را 

هللا سیف، رئیس بانک مرکزی پیشتر گفته بود اند. ولینامحتمل ندانسته

زایی و یا اثرگذاری بر سایر واحد پول ملی آثار اقتصادی از جمله تورمتغییر 

های کالن اقتصادی نخواهد داشت و تنها موجب تسهیل مبادالت و شاخص

 .شودبرگشت به فضای عرفی جامعه می

گذاری کاالها و سردرگمی احتمالی در کوتاه مدت و گرایش اختالل در قیمت

حتمالی حذف صفر است که بعضی از به نگهداری ارز از پیامدهای ا

 .اندکارشناسان به آنها اشاره کرده

بعضی دیگر اما به سهولت حسابداری، کاهش استهالک اسکناس، افزایش 

اعتماد به پول ملی و کاهش هزینه مدیریت اسکناسها برای بانک مرکزی به 

 .اندعنوان پیامدهای احتمالی این طرح اشاره کرده

نیست که می خواهد با حذف صفر، واحد پول خود را ایران اولین کشوری 

صفر را از  ۱2تغییر دهد. نخستین بار پس از پایان جنگ جهانی اول، آلمان 

 .واحد پول خود حذف کرد

ترکیه از جمله کشورهایی است که در سال های اخیر چنین اقدامی را با 

های موفق  المللی پول انجام داده و از تجربهمشورت و همکاری صندوق بین

 .حذف صفر از واحد پول محسوو می شود

قطر بعد از یک دهه توسعه میدان گازی مشترک با ایران را 

گیرداز سر می
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قطر اعالم کرد که به تعلیق خودخواسته توسعه "میدان شمالی" پایان می 

خواند. قطر در سال دهد. این میدان مشترک گازی را ایران "پارس جنوبی" می

 .میالدی توسعه را موقتا تعلیق کرده بود 200۵

سعه بین شرکت نفت و گاز قطر می شدن این تعلیق، تو شته  گوید که با بردا

میلیون متر مکعب در  ۵۶سههال آینده تکمیل می شههود و صههادرات گاز تا  ۷تا  ۵

درصههدی از این  ۱0روز افزایش خواهد یافت که برابر با افزایش برداشههت حدودا 

 .میدان است

د کعبی، مدیر قطر پترولیوم، شههرکت نفت و گاز دولتی این کشههور گفته: سههع

"ما تحقیقات خود را انجام داده ایم و فکر می کنیم زمان خوبی برای افزایش 

سال های  ضا برای نفت  ست، با آنکه برآوردها از اون افزایش تقا  2030تولید ا

 ".تاست اما تقاضا برای گاز همیشه در حال افزایش اس 20۴2تا 

 چرا توسعه تعلیق شده بود؟

سال پیش، در زمان تعلیق توسعه، این احتمال مطرح بود که افزایش  ۱2حدود 

سههریع برداشههت، در طوالنی مدت، به ذخایر قابل برداشههت این میدان آسههیب 

بزند. از طرف دیگر عقب بودن ایران در توسههعه پارس جنوبی، در مواردی باعث 

 .تنش های سیاسی شده بود

 اخبارکوتاه اقتصادی جهان

های اقتصادی ترکیه در آستانه رفراندوم نابسامانی

سازسرنوشت  

فروردین شرکت کنند و رای "آری"  2۷اردوغان وعده داده اگر مردم در رفراندوم 

بدهند، وضههعیت اقتصههادی کشههور بهبود خواهد یافت. این در حالی اسههت که 

 .اقتصاد ترکیه کمابیش فلج شده است

های اقتصههادی گارتن، گزارشههگر شههبکه یک آلمان، از نابسههامانیراینهارد باوم

حاکم بر ترکیه گزارش داده است. گزارش او حاکی از آن است که کارشناسان 
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صادی این  صادی در صحت وعده و وعید اردوغان مبنی بر بهبود وضعیت اقت اقت

 نگرندا دیده تردید میکشور پس از رفراندوم ب

 ها و سواحل خالی از گردشگر ترکیههتل

شههریک بازرگانی و اقتصههادی اصههلی ترکیه، اتحادیه اروپاسههت. حدود نیمی از 

گیرد. اما به صادرات و واردات ترکیه با کشورهای عضو اتحادیه اروپا صورت می

رسد حجم کالن داد و ستد ترکیه با کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای نظر می

 .اردوغان چندان مهم نیست

ای ]اروپا[ سروکار داریم که از هر ما با قاره»ردوغان اخیرا مدعی شده است: ا

ها خودشان هم به این موضوع واقف ای در حال گندیدن است. و چون آنجنبه

ها و سهههتیزی و دشهههمنی با ترککوشهههند با دامن زدن به بیگانههسهههتند، می

 «.مسلمانان این موضوع را الپوشانی کنند

 اقتصادیکاهش آهنگ رشد 

اقتصاد ترکیه سال گذشته بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده از سوی 

شدی بالغ بر  شور، ر شد  2،9دولت این ک سیر نزولی ر ست.  شته ا صد دا در

http://www.dw.com/fa-ir/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B2/a-38367415
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اقتصادی ترکیه کماکان ادامه دارد. در سال جاری احتمال کاهش بیشتر رشد 

 .اقتصادی این کشور منتفی نیست

نرخ رشهههد را تغییر داده اسهههت. از آنجا که به حال آنکه اردوغان پایه محاسهههبه 

داند بسهههیاری از شههههروندان ترکیه، بیالن او را بر اسهههاس کارنامه خوبی می

ای که دولت اردوغان برای محاسبه نرخ رشد سنجند. شیوهاش میاقتصادی

صادی، چندان  سان مسائل اقت شنا ست که به باور کار تعیین کرده، راهکاری ا

 .نیستاتکا دقیق و قابل

سانه صادی این ر ضاع اقت سیار مثبتی از او صویر ب های طرفدار دولت در ترکیه ت

دهند. حال آنکه نجیپ بقااوغلو کارشههناس مسههائل اقتصههادی کشههور ارائه می

شههرکت "جرمنی ترد اینوسههت" نظری انتقادی نسههبت به وضههعیت اقتصههادی 

 .ترکیه دارد

درصد افزایش  3سال گذشته، بر اساس ارزیابی او، نرخ بیکاری در ترکیه ظرف 

درصد  ۱۱،3درصد رسیده است. تورم در ترکیه بالغ بر  ۱3یافته و حال به حدود 

است. تنها از تابستان سال گذشته تا امروز، واحد پول ترکیه، لیره، یک سوم 

 .ارزش خود را از دست داده است

 هزینه کالن تولید

مانع از افزایش نرخ بهره  دولت ترکیه به منظور بهبود وضههعیت اقتصههادی کشههور

شده که واردات ترکیه  شور باعث  ست. اما کاهش ارزش پول ک شده ا بانکی 

 .تر شوندبرای کشور گران

افزایش بهههای کههاالهههای 

وارداتی تنههها محههدود بههه 

کهههاالههههای مصههههههرفهههی 

شههههود. بسههههیاری از نمی

نه خا یه برای کار های ترک

تولید کاالهای خود وابسته 

 .بههه واردات هسههههههتههنههد

گههویههد: اوغههلههو مههیبههقهها

http://www.dw.com/fa-ir/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B2/a-38367415


   
 

 

 

 1395ماه  ویژه فروردین 63خبرنامه شماره 

 اخبار کوتاه اتاق های ایران وانگلیس و بریتانیا وایران اخبارکوتا ه اقتصادی ایران وجهان وگزارش ویژه سخن ماه،فهرست مطالب:

 

17 

 

 بسهههیاری از اینکه بازار صهههادرات خودروهای سهههاخت ترکیه پررونق اسهههت،»

درصهههد اجزای  ۶0کنند. اما وقتی در نظر بگیریم که حداقل احسهههاس غرور می

شکیل می صوالت تکنولوژیکی یک خودرو را کاالهای وارداتی ت دهند، یعنی مح

توانیم شهههوند، آنگاه میلید نمیها که در ترکیه تونده و نظایر ایند نظیر موتور،

 «.دریابیم که مشکل کجاست

 شودغول جدید خودروسازی آمریکا میتسال

 

های مدرن انقالبی در صنعت مندی از فناوری باتریتسال با بهره

 ساخت خودروهای الکتریکی پدید آورده است

پیشههگامان تولید انبوه خودروهای الکتریکی در گروه خودروسههازی تسههال که از 

آمریکاسههت برای نخسههتین بار با پیشههی گرفتن از جنرال موتورز ارزشههمندترین 

 .خودروساز بازار سهام ایاالت متحده شد

شنبه ترازهای مالی بازار سهام نشان داد که ارزش کل سهام تسال صبح سه

  .استمیلیون دالر رسیده  ۷00میلیارد و  ۵2به رکورد 

سازی  صنعت خودرو ست که جنرال موتورز که یکی از نمادهای  این در حالی ا

یاالت متحده اسهههههت، امروز ارزشههههی معادل  یارد و  ۴9ا میلیون دالر  ۶00میل

 .داشت

تسال روز گذشته )دوشنبه( اعالم کرده بود که در سه ماهه نخست امسال 

 .ستهزار دستگاه خودرو الکتریکی به بازار عرضه کرده ا 2۵
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بدین ترتیب، اکنون تسهههال با یکه تازی در میان خودروسهههازان آمریکایی تنها دو 

  .رقیب جهانی دارد؛ فولکس واگن آلمان و تویوتای ژاپن

شد  سازی یک  ۷ر شته هم برای این گروه خودرو سال روز گذ صدی ارزش ت در

ا، باالتر رکورد دیگر را ثبت کرده بود و آن را از فورد، دیگر غول خودروسازی آمریک

  .برده بود

رسهههههد، بهها محبوبیههت یههافتن خودروهههای الکتریکی و بهبود عمر بههه نظر می

بینی های آنها، تقاضهههها برای خرید این نوع خودروها حتی زودتر از پیشباتری

 .شودکارشناسان به گزینه اصلی مشتریان تبدیل می

افرایش محبوبیت تولیدات تسههال به این گروه صههنعتی اجازه داد تنها در سههال 

 هزار خودرو روانه بازار کند ۷۶گذشته میالدی بیش از 

با موافقت آمریکا، نصف درآمد میدان گازی 'رام' بریتانیا به ایران 

رسدمی

 
ماه پیش، و به دنبال پی بریتانیا، تایید کرده است که آمریکا حدود شش شرکت نفتی بی

ای با ایران، مجوز بهره برداری از میدان گازی "رام" در شمال بریتانیا را صادر توافق هسته

  . کرده است

درصهههد گاز بریتانیا را  ۴شهههرکت ملی نفت ایران، در این میدان گازی که حدود 

پی درصد سهم دارد. باقی سهام هم متعلق به شرکت بی ۵0کند، تامین می

کیلومتری سههاحل شهههر  ۴00میدان رام، در دریای شههمال و حدودا در اسههت. 

 .ابردین، در شمال شرقی اسکاتلند قرار دارد
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پی آمده اسهههت که ایران، با موافقت آمریکا، کنترل درآمدهای در سهههالنامه بی

ست.  سال در دست گرفته ا صل از منابع این میدان را از هشتم مهرماه پار حا

سال بیمبلغ درآمد ایران اعال شده اما خالص درآمد پار سهم م ن پی از فروش 

 .میلیون دالر بوده است 32گازش در این میدان حدود 

های و در پی تحریم( ۱389استخران گاز از میدان رام، حدود هفت سال پیش )

دولت  (۱392) سال پیش ۴ای ایران از سوی اتحادیه اروپا متوقف شد. هسته

خران آغاز شههود اما سهههم ایران، تا روشههن شههدن بریتانیا موافقت کرد که اسههت

 .ها، در یک حساو مسدود شده واریز شودوضعیت تحریم

سابق ایران خریداری  ۵0سهم  صدی ایران در میدان گازی رام، در حکومت  در

کشههف شههد اما به دلیل فشههار و دمای  ۱9۷۷شههده بود. این میدان در سههال 

پی سههههال پیش، بی ۱2 بسههههیار زیاد گازش دسههههت نخورده رها شههههد. حدود

ستانداردهای ایمنی و زیست محیطی مورد تایید  ستخران از این میدان را با ا ا

میلیارد متر مکعب گاز قابل برداشت  23دولت بریتانیا آغاز کرد. میدان رام حدود 

 .دارد

ها که استخران از این میدان به خاطر تحریم ۱392تا  ۱389های در فاصله سال

شده بود،  مشاوران وزارت انرژی بریتانیا، بر لزوم حل مشکل برداشت متوقف 

برداشهههت از این میدان برای امنیت انرژی بریتانیا  .از این میدان تاکید داشهههتند

پی، نگران از واکنش دولت آمریکا و احتمال پراهمیت اسههههت. اما شههههرکت بی

 .هایش در خاک آمریکا، با احتیاط قدم برداشتتاثیر بر پروژه

ه بیش از صههد سههال پیش تحت عنوان شههرکت نفت ایران و انگلیس پی، کبی

ای برای همکاری با ایران پرشهههین( پایه گذاری شهههد، پارسهههال، کمیته -)انگلو 

های ایاالت متحده، باو تشههههکیل داد. در این کمیته، به دلیل نگرانی از تحریم

پی حضههههور نداشههههت. با این حال این شههههرکت، دادلی، مدیرکل آمریکایی بی

 .تاکنون قرارداد با تهران امضا نکرده است

ای ایران برداشههته شههده اسههت، دولت دونالد های هسههتهباوجود آنکه تحریم

کند. شرایطی های بیشتر علیه حکومت ایران صحبت میترامپ از سختگیری

ضای قراردادهای نفتی که معموال بلند مدت و هزینهکه می ستند تواند ام بر ه



   
 

 

 

 1395ماه  ویژه فروردین 63خبرنامه شماره 

 اخبار کوتاه اتاق های ایران وانگلیس و بریتانیا وایران اخبارکوتا ه اقتصادی ایران وجهان وگزارش ویژه سخن ماه،فهرست مطالب:

 

20 

 

شرکتهای با زیرساخت های غربی دشوار گران قیمت هستند دارند را برای 

 .کند

اتحادیه همکاری های حاشیه اقیانوس هند؛ فرصتی برای ورود سرمایه های 

 خارجی به ایران 

 

ودیت های بین المللی زمینه اسههههتفاده بهتر ایران از اجرای برجام و برداشههههته شههههدن محد

سازمان هایی مانند اتحادیه همکاری های حاشیه اقیانوس هند را فراهم کرده است و انتظار 

 .می رود نمایندگان کشورفرصت سرمایه گذاری خارجی بیشتری را فراهم کنند

، امروز )سهههه شهههنبه( جاکارتا، خبرگزاری مون به گزارش خبرنگار سهههیاسهههی

سران اتحادیه همکاری شیه های منطقهپایتخت اندونزی میزبان اجالس  ای حا

جه  خار مد جواد ظریف، وزیر امور  ند اسهههههت. در این اجالس مح یانوس ه اق

 و سخنرانی کرد.کشورمان به نیابت از جمهوری اسالمی ایران حضور یافت 

روز گذشهههته نیز عباس عراقچی، معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور 

خارجه در این نشههسههت بر اهمیت توجه کشههورهای عضههو اتحادیه به ظرفیت 

های باالی اقتصهههادی بندر چابهار اشهههاره کرد. وی با اشهههاره به برگزاری اولین 

ه اقیانوس هند در اجالس روسهههای مناطق آزاد سهههازمان کشهههورهای حاشهههی

اردیبهشههههت ماه سههههال جاری در بندر چابهار، حصههههول توافق در زمینه ایجاد 

مکانیسههههم همکاری ها را عامل موفقیت این رویداد مهم در چارچوو اهداف 

 سازمان مبنی بر ایجاد ارتباطات درون گروهی خواند.

http://www.mojnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/140538-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.mojnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/140538-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.mojnews.com/
http://www.mojnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/140538-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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اتحادیه همکاری های منطقه ای حاشههههیه اقیانوس هند یک سههههازمان دولتی 

در نشههسههتی در کشههور موریس که  ۱99۵سههت که اسههاسههنامه آن در مارس ا

صویب قرار گرفت و دو سال بعد، در مارس اکنون مقر این اتحادیه است، مورد ت

 رسماً آغاز به کار کرد. ۱99۷

کشور عضو از  ۱9ای حاشیه اقیانوس هند دارای های منطقهاتحادیه همکاری

سههههت که شههههامل آفریقای جنوبی، سههههه قاره آسههههیا، افریقا و اقیانوسههههیه ا

هندوسههههتان، جمهوری اسههههالمی ایران، سههههنگاپور، مالزی، اندونزی، تایلند، 

یا،  حده عربی، عمان، یمن، بنگالدش، کن مارات مت یا، ا کا، اسههههترال سههههریالن

موریس، تانزانیا، ماداگاسهههگار، موزامبیک، سهههیشهههیل می شهههود. اهمیت این 

میلیون  20.٥نفر از جمعیت جهان و میلیارد  2اتحادیه به دلیل پوشش بیش از 

کیلومتر مربع از خشکی های سه قاره آسیا، آفریقا و اقیانوسیه، باعث شد تا 

چین، ژاپن، مصر، انگلستان و فرانسه با ابراز تمایل به عنوان اعضای ناظر، به 

ضافه شوند. در این راستا استرالیا،  این تعداد از کشورهای دخیل در اتحادیه ا

ترین کشورهای اتحادیه و هند، اندونزی، ن و آفریقای جنوبی از وسیعهند، ایرا

ترین کشههههورهای اتحادیه مذکور به شههههمار بنگالدش و ایران نیز از پرجمعیت

 آیند.می

اهداف این سازمان تقویت رشد پایدار و توسعه متوازن در منطقه و بین اعضای 

ها را برای حداکثر فرصههتهای اقتصههادی که اتحادیه، تمرکز بر حوزه از همکاری

منافع مشترک و منافع متقابل فراهم کند، گسترش و آزادسازی تجاری، حذف 

های فناوری و توجه های تجارت، ، ایجاد پارکموانع موجود بر سههههر راه جریان

 ویژه بر منابع آلودگی، حفاظت محیط زیست و ذخایر اقیانوس هند است.

اهداف را با در نظر گرفتن اصههههل  اتحادیه مذکور اسههههاس دسههههت یابی به این

چندجانبه گرایی در جهت گسههههترش تفاهم و همکاری سههههودمند دوجانبه از 

 طریق اجماع نظر، نگرش تکاملی و عدم مداخله جویی پیش می برد.

یه، از مهمترین پروژه حاد یایی مورد پوشههههش این ات به حوزه در های با توجه 

ایت از شههههیالت در خصههههوص همکاری بین اعضهههها می توان به ایجاد واحد حم

همکاری در زمینه ماهیگیری و آبزیان، توسههعه گردشههگری و تشههکیل شههورای 

 حمل و نقل دریایی اشاره کرد.
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ای وابسههته به اتحادیه شههامل :مرکز بر این اسههاس تاکنون سههه مرکز منطقه

علوم و انتقال فناوری در تهران، واحد حمایت از ماهیگیری و شههههورای حمل 

 ر عمان راه اندازی کرده است.ونقل دریایی د

اهمیت حضور فعال اعضا در اتحادیه همکاری های منطقه ای حاشیه اقیانوس 

هند، به فهم و انتظار اطالعاتی در زمینه فرصههههت های سههههرمایه گذاری برای 

کشههههورهای عضههههو بر می گردد که می تواند گامی بزر  در جهت توسههههعه 

 اقتصادی آنها باشد.

ه این که غالب اعضهها، جزو کشههورهای در حال توسههعه این مسههاله با توجه ب

طبقه بندی می شههوند، حضههور کشههورهای پیشههرفته به عنوان اعضههای ناظر 

 امکان تعامل و رایزنی برای حضور سرمایه های خارجی را فراهم می کند.

در این راستا تاکید عراقچی بر ظرفیت های بندر چابهار که مرکزی برای اتصال 

و شههمال به جنوو به شههمار می رود، چشههم اندازی برای آبی شههرق به غرو 

ارتقا این منطقه خواهد بود. از این رو پس از اجرایی شهههدن برجام و برداشهههته 

شههههدن محدودیت های بین المللی، شههههرکت فعال نمایندگان ایران در این 

 ود سرمایه های خارجی به کشور شودنشست ها می تواند راهگشای ور

انگلیسحیرت ایرانیان مقیم   

 از خبر جعلی 

"ها در انگلیس بسته شدهای بانکی ایرانی'حساو ' 

به دنبال انتشههههار خبرهایی برگرفته از گزارش روزنامه  -ایرنا  -لندن 

ها در انگلیس های بانکی ایرانیگاردین با عناوینی همچون 'حسههههاو

 بسههته شههد'، موجی از تعجب و ابهام برای ایرانی های مقیم انگلیس

آمد و آنها از طرح این گونه مطالب جعلی و ایجاد سوء ظن به  به وجود

شههماری از ایرانیان مقیم انگلیس جمعه شههب  .ایرانیان، ابراز نگرانی کردند

وگو با خبرنگار ایرنا، با ابراز نگرانی از انتشهههار چنین مطالبی از سهههوی در گفت

رد کرده و برخی رسانه های داخلی ایران، بسته شدن حساو های بانکی را 
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از فعال بودن این حساو ها 

ند گاردین  خبر داد مه  نا روز

به  ناد  با اسههههت عه  روز جم

رخسهههاره 'خبری از سهههوی 

وحید' مسهههئول میز ایران در 

بلههک  شهههههرکههت حقوقی '

اسههتون' در انگلیس، گزارش 

داد کههه از مجموع جمعیههت 

انگلیس ایرانیان سههههاکن در 

طی یک دوره طوالنی، بیش 

اند و به این شرکت حساو مواجه شدهبسته شدن  از شصت نفر با مشکل

 .اندمراجعه کرده

 هایگفته مسههئول میز ایران این شههرکت حقوقی، بسههته شههدن حسههاو به

ها مسبوق به سابقه بوده و به بیش از ده سال گذشته برمی گردد، و ایرانی

ها، ضههمن های حقوقی و قضههایی علیه بانکبسههیاری از آنها با مراجعه به رویه

ها به تغییر تصههههمیم خود، به علت مشههههکالت به وجود آمده انع کردن بانکق

 .اندغرامت سنگین نیز دریافت کرده

رخساره وحید' همچنین عنوان کرد: 'شرکت بلک استون در بیشتر موارد '

حقوقی یاد شده توانسته است که تامین غرامت کند و اغلب، این نتیجه در 

آمیز ده و تنها در یک مورد تاکنون موفقیتوفصل موضوع در دادگاه بواثر حل

ها در نتیجه یک توافق پشت پرده است که وفصلنبوده است. بیشتر این حل

  '.ما قادر به علنی کردن آن نیستیم

وی اضافه کرد: ' ازجمله این موارد حقوقی، یک دانشجوی ایرانی در منچستر 

لند ) آر بی اس( میالدی توانست از بانک سلطنتی اسکات 20۱6در جوالی 

پوند از این بانک در  200هزار و  3۱غرامت بگیرد. موکل ما موفق به دریافت 

هزار پوند غرامت برای  ۱٥میالدی شد که این مبلغ شامل  20۱6جوالی سال 

 '.های دعاوی بودپوند برای هزینه 200هزار و  ۱6جبران خسارت عاطفی و 

های ت غرامت از بانکتصریح شرکت حقوقی یاد شده در خصوص دریاف

انگلیسی توسط موکالن ایرانی شان و تعداد شکایات صورت گرفته، مؤید آن 

یافته نبوده و بیشتر موردی است و در گونه اقدامات سازمان است که این 
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پیگیری از سوی دستگاه قضایی گونه موارد به هر دلیل، قابلصورت بروز این

اند غرامت دریافت ز تاکنون توانستهانگلیس بوده و بسیاری از شاکیان نی

  .کنند

هایی که به بستن موارد خیلی خاصی از حساو افراد در این میان، بانک

اند که تصمیمشان برای بستن حساو افراد به اند نیز اصرار داشتهاقدام کرده

شود بلکه به عملکرد حساو و همچنین وجود ابهام در ملیت افراد مربوط نمی

  .شودها مربوط میپول در حساووانتقال نقل

شویی و براساس توضیحات مقامات مسئول بانکی، قوانین جدید ضد پول

کند که های اروپایی و انگلیسی ایجاو میضدتامین مالی تروریسم در بانک

های های غیرمتعارف در حساووانتقالی مشخص، فردی نقلاگر در یک دوره

های وانتقالر حساو خود بجای نقلبانکی خود داشته باشد، و یا اگر د

حساو خود وارد کند، بانک بانکی، پول نقد را از مقاصد نامعلوم از بیرون بهبین

ها را با قدری شک و تردید مورد بررسی های گونه حساوهای یاد شده این

 .دهندخاص قرار می

صراحت گفته مسئول میز ایران در شرکت بلک استون در این خصوص نیز به

شود که آنها پولی را از در زمانی بسته میها اغلب ایرانی ست: 'حساوا

صورت نقدی است و یا از طریق دالل ) صراف( دریافت ایران که معموالً به

های مهم اروپایی هنوز انتقال ها، بانکرغم برچیدن شدن تحریمکنند. بهمی

دی همانند دانشجویان، دهند، بنابراین ایرانیان عاها را انجام نمیپول ایرانی

ها می گیرند که این صورت نقدی یا از طریق صرافیناچار پولشان را بهبه

 '.شودها میمساله سبب سوءظن بانک

توانیم در این میان سخنگوی بانک 'آر بی اس' گفته است:' ما نمی

های خاص بکنیم یا تصمیم گرفته شده درارتباط با اظهارنظری در مورد مشتری

های افراد را انجام دهیم. با توجه به الزامات حقوقی و نظارتی که حساو

بندیم و مان را به دلیل مسایل نژادی نمیبانکی مشتری داریم، ما حساو

 '.کنیمقویا هر گونه ادعایی را در این مورد، رد می

ای در همین ارتباط اعالم کرده بانک لویدز انگلیس نیز پیشتر در بیانیه

طور مفصل اظهار نظر توانیم در خصوص موارد خاص به ما نمیاگرچه »بود:

ها را به کنیم، ولی تأکید بر این نکته مهم است که گروه بانکی لویدز حساو

کند. در واقع، ما از مشتریان خود دلیل مسائل قومی مسدود نمی

 «.خواهیم که این اطالعات را برای ما فاش کنندنمی

طرف ما مستلزم بررسی دقیق اطالعات روند مسدود کردن حساو از »



   
 

 

 

 1395ماه  ویژه فروردین 63خبرنامه شماره 

 اخبار کوتاه اتاق های ایران وانگلیس و بریتانیا وایران اخبارکوتا ه اقتصادی ایران وجهان وگزارش ویژه سخن ماه،فهرست مطالب:

 

25 

 

 '.مربوطه و اطالع دادن به مشتری پیش از مسدود کردن حساو است

اچ اس بی سی' نیز یکی دیگر از بانک های انگلیسی است که پیشتر 'بانک 

در همین ارتباط تاکید داشته است که'نژاد و دین در مسدود شدن حساو 

د کردن برخی حساو ها تنها برخی مشتریان تاثیری نداشته است و مسدو

مقامات آمریکایی این بانک را در حدود دو  20۱2به این دلیل است که در سال 

میلیارد دالر جریمه کرده اند، بنابراین این بانک تصمیم گرفته کنترل خود را بر 

 '.روی حساو برخی مشتریان خود افزایش بدهد

انک های انگلیسی 'مرتبط به گفته یک منبع آگاه به مسایل بانکی، اقدامات ب

با وضع یا لغو تحریم های هسته ای ایران نیست و بدنبال تحریم ها هم وضع 

 '.نشده اند که با لغو تحریم ها برداشته شوند

وی عنوان کرد:'این محدودیت ها ربطی به اجرا یا عدم اجرای برجام هم ندارد. 

 '.ی، می باشندآنها نوعا برای حفاظت در برابر امکان نقض مقررات بانک

پیش از این نیز دکتر غالمرضا نظربلند، کارشناس مسائل بین المللی پولی و 

در گفت وگویی در  ۱393بانکی و دیپلمات پیشین ایران در شهریور سال 

این گونه تصمیم ها )بانک ها( بیشتر از این که  »:همین ارتباط بیان داشت

ت که به شکل موردی صرفا در نتیجه فشارهای سیاسی باشد تصمیمی اس

از سوی یک موسسه اقتصادی خصوصی گرفته شده و بیشتر مساله هزینه 

  «.و فایده مطرح بوده است

هیچ سازوکار بین المللی برای مقابله با تصمیماتی از » نظربلند تصریح کرد:

این قبیل وجود ندارد. از این جهت که این ها بنگاه های اقتصادی خصوصی اند 

اهبرد ها و راهبری شرکتی مخصوص خود را دارا می باشند. و سیاست ها، ر

نه دولت ایران و نه دولت هیچ کشور دیگری نمی تواند کاری انجام دهد. تنها 

راهی که باقی می ماند شکایت شاکی خصوصی است. مثال فردی که 

حسابش بدون اطالع قبلی مسدود شده است می تواند از بانک مسدود 

ر این شکایت در دادگاه صالحه شنیده شود ممکن کننده شکایت کند. اگ

است دادگاه به این دلیل که مشتری پیش از بستن حسابش از این امر مطلع 

نشده حکمی علیه بانک صادر کند. اما در هر صورت دولت متبوع شاکی یا 

 «.ارگان خاصی نمی تواند در این موضوع دخالت و ورود مستقیم کند

در »و بانکی و دیپلمات پیشین بر این باور است: این کارشناس مسائل پولی 

واقع این بحث بیش از آن که سابقه سیاسی داشته باشد، اقتصادی است و 

آن هم به شکل موردی که در مورد برخی بانک ها مصداق دارد و این امر هم 

 .بستگی به رویکرد آن بانک و مدیریت ریسک آن دارد
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 :ویژهگزارش 

 زمین پاکبه مناسبت روز جهانی 

آگاهی بخشییی عمومیب بسییتری مناسیی  برای حفاظت از 

 زمین پاک

روز جهانی زمین پاک فرصهههتی مناسهههب برای آگاه سهههازی، جلب  -ایرنا -تهران

مشههارکت همگان و هشههدار به برنامه ریزان و تصههمیم گیران تمامی کشههورها 

می است که تنها یک زمین وجود دارد و باید هر فردی در هر جایی که زندگی 

کند نسههههبت به حفی محیط زیسههههت و نگهداری از این کره خاکی احسههههاس 

  .مسوولیت کند

بیست و دوم آوریل همزمان با دوم اردیبهشت روز جهانی زمین پاک نام گرفت 

شنهاد و ارایه برنامه های مدون و  سال در این روز با پی شورها هر  تا تمامی ک

ند در مسههههیر حفی این کره خاکی  به خوبی جامع بتوان قدام های موثری را  ا

 .انجام دهند

از فعاالن صههلح و « جان مک مونل»این مناسههبت جهانی در طرحی به وسههیله 

صرفه  ۱3٤8میالدی ) ۱969دوستداران محیط زیست در  خورشیدی( با هدف 

جویی در استفاده از کاغذ و آو، همکاری در کاشت درختان و کمک به انجمن 

، به سههههازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل های حمایت از محیط زیسههههت

متحد)یونسهههکو( پیشهههنهاد 

شههد و پس از پذیرش آن به 

 22وسهههیله این سهههازمان، 

آوریههل بههه نههام روز جهههانی 

 .زمین پاک نامگذاری شههههد

 

پهژوهشهههههگهر گهروه اطهالع 

رسهههانی ایرنا به مناسهههبت 

روز جهههانی زمین پههاک بههه 

گو بهها  مرث »گفههت و یو ک
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زش محیط زیسههت سههازمان حفاظت محیط زیسههت مدیر کل دفتر آمو« کالنتری

 .پرداخته است

کالنتری با برشههمردن وظایف همگان در برابر حفی محیط زیسههت، گفت: حفی 

محیط زیسهههت وظیفه ای همگانی محسهههوو می شهههود و نه تنها تمام مردم 

جهان بلکه ایرانیان نیز در برابر آن از مسهههوولیت شهههرعی و قانونی برخوردارند. 

این امر اسههههت که همگان در برابر مواهب خداوند باید امانت وظیفه شههههرعی 

قانون اساسی  ٥0دارهای خوبی باشند و از نظر قانونی نیز با استناد به اصل 

 نسههل که محیط زیسههت اسههالمی، حفاظت در جمهوری»جمهوری اسههالمی 

ند، باش داشته رشدی رو به اجتماعی حیات بعد باید در آن هایامروز و نسل

با  که و غیر آن اقتصادی هایرو فعالیت شود. از اینمی  تلقی عمومی وظیفه

 پیدا کند، ممنوع مالزمه آن جبران غیر قابل یا تخریب محیط زیسههههت آلودگی

حفاظت محیط زیسههههت در میان تمام جوامع وظیفه ای همگانی « اسههههت.

وول هستند و بدین صورت محسوو می شود که تمامی افراد در برابر آن مس

با کوشههش مردم دنیا و مسههووالن می توان از هرگونه تخریب این نعمت الهی 

جلوگیری کرد. در واقع حفی محیط زیسههههت بدون مشههههارکت مردم امکان پذیر 

نیسههت. مواهبی چون آو، خاک، جنگل، هوا و تنوع زیسههتی از طرف پروردگار 

اسهههت که پاکیزه نگاه داشهههتن آن به صهههورت امانت در اختیار مردم قرار گرفته 

  .وظیفه انسهههانی هر فردی اسهههت که در این عرصهههه خاکی زندگی می کند

 

مدیر کل دفتر آموزش محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به 

اینکه هر سال اقدام هایی به صورت نمادین در راستای آگاه سازی، حساس 

ان های حفاظت محیط زیست سازی و حفی ارزش های زمین به وسیله سازم

در تمامی جوامع صهههورت می پذیرد، یادآور شهههد: در این راسهههتا معاونت محیط 

زیسههت انسههانی ایران نیز برنامه هایی در این زمینه در نظر دارد، این سههازمان 

این برنامه ها را در قالب پاکسههههازی منطقه هایی از کشههههور از زباله ها و 

مشارکت های مردمی در راستای فرهنگ  پسماندها، دعوت از ان جی اوها و

سههههازی محیط زیسههههت با برگزاری برنامه های آموزشههههی، اطالع رسههههانی و 

اسههتفاده نکردن از پالسههتیک و به کار گیری کیسههه های تجزیه پذیر در طبیعت 

انجام می دهد. روز زمین پاک فرصههتی اسههت تا تمامی مردم کشههورها بدانند 

گردند بنابراین خاک قداسههت دارد و حق  که از خاک هسههتند و به خاک بر می

ندارند آن را با زباله و پسههههماندها آلوده کنند. آنچه که امروزه نه تنها در جامعه 
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ایران بلکه های کشههههورهای دیگر نیز با آن رو به رو شههههده اند، بی توجهی به 

صر تشکیل دهنده محیط زیست است که به استنشاق هوا و آو آلوده و  عنا

ت از خاک آلوده منجر می شههههود. طبیعت زباله دان نیسههههت و تولید محصههههوال

هنگامی که مردم در حفی آن کوشهها نباشههند؛ سههبب تخریب جنگل، درختان، 

مرتع ها، دشههههت ها، رودخانه ها و تاالو ها خواهند شههههد که این امر باعث 

سوولیت  شود البته تولیدکنندگان هم م شدید ریزگردها در ایران می  افزایش ت

در این زمینه برعهده دارند و باید محصههههوالتی را تولید کنند تا سههههنگینی را 

کمترین پسهههماند را به طبیعت برگرداند و مصهههرف کننده هم فرهنگ مصهههرف 

  .گذشته را به یاد بیاورد

وی در ادامه افزود: در دوران گذشههههته مردم ایران از کیسههههه های پارچه ای و 

مروزه همه از ظرف های یک بار کاغذهای تجزیه پذیر اسههتفاده می کردند اما ا

مصههرف و پالسههتیک ها اسههتفاده می کنند که عالوه بر آنکه منابع اقتصههادی و 

مالی کشهههور را هدر می دهد سهههبب افزایش آلودگی ها و بیماری ها خواهد 

شهههد و این امر اکنون با پیشهههرفت تکنولوژی در کشهههورهای توسهههعه یافته نیز 

این فرهنگ در کشههورها بازسههازی  صههورت می پذیرد بنابراین شههایسههته اسههت

شدار به  شارکت و ه سازی، جلب م صتی برای آگاه  شود و روز زمین پاک فر

برنامه ریزان و تصمیم گیران تمامی کشورها است که تنها یک زمین وجود دارد 

و باید هر فردی در هر جایی که زندگی می کند نسههههبت به زمین احسههههاس 

می توانند نقش موثری را در آگاه  مسههههوولیت کند و همچنین رسههههانه ها نیز

سههههازی نسههههبت به نگاهداری از زمین و محیط زیسههههت ایفا کنند و از مردم 

آوریل  22بخواهند تا در حفی منابع طبیعی زمین مشهههارکت و سهههعی کنند از 

  .شهروندان هر کشوری مسوولیت پذیرتر باشند

ت از محیط زیسههههت کالنتری با بیان اینکه دولت یازدهم از همان ابتدا به حفاظ

اهمیت می داد، اظهار داشههههت: این دولت در این زمینه به تشههههکیل دوباره 

شههورای عالی محیط زیسههت پرداخت و مهار ریزگردها را در دسههتور کار خویش 

قرار داد. در دولت یازدهم هیچ طرح عمرانی و توسهههعه ای بدون مالحظه های 

یگر و مردم در راستای البته اگر نهادهای د .محیط زیستی مصوو نشده است

اهداف دولت در این زمینه همکاری کنند، به یقین حل مشههههکل های محیط 

زیست آسان تر خواهد شد. در زمینه برطرف شدن مشکل ریزگردها دولت به 

تنهایی نمی تواند این مشکل را حل کند زیرا این پدیده که از خارن کشور می 
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  .المللی از میههان برود آیههد و بههایههد بهها همکههاری کنوانسههههیون هههایی بین

 

کل دفتر آموزش م ظت محیط زیسهههههتمدیر  فا مان ح  حیط زیسهههههت سهههههاز

شت: احیای دریاچه  صیف کرد و بیان دا ستاوردهای دولت یازدهم را چنین تو د

ارومیههه، تههاالو هور العظیم، کههاهش تقریبی آلودگی در کالنشهههههرههها، 

موزش استانداردسازی سوخت، توسعه منطقه های حفاظت شده، توسعه آ

و پژوهش های محیط زیسههههتی، نظارت بر مدیریت پسههههماندها را می توان از 

دستاوردهای این دولت دانست و عالوه بر این دستاوردها؛ دولت تثبیت کانون 

های تولید ریزگرد در داخل کشور را به سرعت شروع و وزارت جهاد کشاورزی 

یری از در خوزسهههتان کاشهههت نهال های همگن برای پوشهههش گیاهی و جلوگ

خورشیدی نخستین  ۱396کرده است. در نیمه نخست فرسایش خاک را آغاز 

نشست بین المللی ریزگردهای منطقه ای در کشور برپا خواهد شد که می 

  .تواند به حفی محیط زیست کمک شایان توجهی کند

وی در پایان با بیان اینکه دولت یازدهم در برنامه شههشههم توسههعه مواد بسههیار 

حفاظت از محیط زیسههههت گنجانیده اسههههت، گفت: در این مواد به  خوبی برای

مواردی چون صههرفه جویی آو برای غنی سههازی سههفره های آو زیر زمینی، 

کاهش ریزگردها، طرح تنفس، جنگل، توسههههعه حمل و نقل عمومی پرداخته 

شده است. امید است بتوان آیین نامه های اجرایی خوبی داشته باشیم که 

خورشهیدی و در برنامه هفتم به  ۱٤0٤ا سهند چشهم انداز در برنامه شهشهم ت

برنامه  2محیط زیسههتی مطلوو دسههت یابیم و برای تحقق این امر باید در این 

به زیرساخت های محیط زیستی توجه و منطقه هایی احیا و بهسازی تا برای 

  .نسل های آینده حفی شوند

 شهربانو جمعفاطمه مهدوی**انتشار دهنده:  گروه اطالع رسانی

 


