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سخن ماه:

 ؟  معضل بهر ه دراقتصادکشور

اشاره:

اين روزها باز دوباره بحث دربا ه معضل نرخ بانكى و غير بانكى بهره پول ، به آموزه روز تبدييل    
شيه است و لذا از هر سو نظرات گوناگون ومتفاوت وبيشتر ناراست درباره آن عنوان مى شود 

از هرگونه ديباچه پردازى غير ضرور بايي يادآور شي كده از آغداز گدشينظ نظدا   اما اكنون به دور   
اقتصادى متمركِِش بسته و دستوري دولتى و در پدى ااكميدت نظدا  تو يده ناپدذير بانكديارى بده 
ظاهر بيون بهره ى پولى بانكي اسالمى، از خورشيي روشن تَر بود كه بازى با نرخ بهره بدانكى 

ى ناخوشايني و منتهى به تور  و درپی فقر فرا گير وهمه  انبه خواهدي شدي  پول بارآور پياميها
به همين دليل درهمان آغاز با ارائه تحليلى كه با عنوان "پياميهاى آشكار يا پنهدان تيييدر بهدره 
بانكى پول " در نشريه "تازه هاى اقتصاد "بأنك مركدشى، روزنامده اعالعات،نامده اتداز بازرگدانى 

 نيدش به تفصيل مورد اشاره قرار گرفت اما درهمدان زمدان و اتدا در ادال اداظر و و    به درستى
مى باشني كه بابهره گيرى از ابشارها، روش ها و مكانيش  هداى بوده و باور ناراست  براين برخى

بده  مدى تدوانبرقراردولتدى، در اقتصداد دسدتوري دولتدى به هر روى غير  ويژه اقتصادهاى آزاد و
لخواه دست يافت، كه در واقع معضدل اساسدى در كدل سياسدت هداى پدولى نتايج مطلوب و د

كشور همين تصور ناراست مى باشي 

بگذريم!

رخى ربامى باشي اما به دالئل بسيار به هدي  روى ربدا كه به تصور ب-به هر روى اينكه نرخ بهره 
ذار در ه عنوان يكدى از عمديه تدرين سياسدت هداى پدولى، از  ايگداهى ويدژه و ا در گدب -نيست

فعاليت هاى اقتصادى، به ويژه اقتصاد دسدتوري اداكم در كشدور برخدوردار مدى باشدي،به نظدر 
 عال اقتصادى واتا غير اقتصادى پوشييه باشي ف  نمى رسي برهي 

امااكنون به نظر مى رسي پيظ از اداى پاسخ به چگونگى دسدتيابى بده راه رهدايى از افدشايظ 
ه دو برابدر بدكده بدا تو ده  -برخى، به زعدم كداهظ ندرخ تدور    ناراست نرخ بهره پول كه به باور

شين ميشان نقيينگى عى چهارسال و بهره گيرى از ركدود اداكم در بخدظ مسدك ن و خدودرو و 
و  -فعاليت هاى مرتبط در سنجظ نرخ تور  كه ااصل آن نرخ دفترى ونه نرخ واقعى تور  است 

مجوز از بانك مركشى، ضرورت إيجاب مى كندي  مرتبط دانستن آن با يا ازرفتار موسسه هاى فاقي
 نخست ضمن تبيين نرخ بهره، علت العلل افشايظ نرخ بهره را  ويا شويم 



1396ماه خرداد ویژه 65خبرنامه شماره 

 رش ویژهگزاو ن وجهانه اقتصادی ایراتاکو اخبار ،نیا وایران وانگلیس و بریتا کوتاه اتاق های ایران اخبار سخن ماه، مطالب: فهرست

2 

کليده نرخ بهره براساس اصول ومبانى اقتصاد سياسى كه منظوردانظ اداره امور مى باشي در 
رخ تدور  اداكم و برخوردار از تور  قابل پذيرش به سخن ساده برآيني ند  امعه هاى قانون مني و

در انتظاربه اضافه هشينه افشايظ توليي نقيينگى موردنياز مى باشي 

به هر روى بايي تو ه داشت كه بهره وتور  دو روى يك سكه اني ، لذا كداهظ يدا افدشايظ يكدى 
باعث كاهظ يا افشايظ ديگرى مى شود بررسي عمليات در كليه اقتصادها ااكى از آن اسدت 

هظ نرخ بهره برأى كاهظ نرخ تور  ،هم كدارآتر وهدم سداده تَراسدت وصدي كه بهره گيرى از كا
 پوپوليست ناکارآی قتير و قانون مني ونه دولت هاى م  البته ابشار كار دولت هاى

ه ندرخ دفتدرى آن بدى تبعيت از نرخ تور  درتعين نرخ بهره با تو ه به باال بودن نرخ واقعى تور  ون
  ي بودترديي مخرب وسامان برانيازخواه

افشايظ نرخ بهره ناشى از افشايظ تقاضا ى تسهيالت و كمبود نقيينگى و قديرت خريدي پدول در 
 ريان است  راستينه يا واقعيتى كه پاسخگوى استانيارد يا سدط  تصدنعى زنديگى برقدرار بده 

ويژه در كالنشهرهاى كشور نمى باشي

شرگ  هان تشييي آن مى تواني  امعه تنها راه كاهظ نرخ تور  كه بنا به باور اقتصاد دان هاى ب
با هيف گيرى دست   را از بنيان نابود سازد، كاهظ دو سويه نرخ بهره سپرده و تسهيالت  يى

عملكرد اقتصاد كشدور در سدال هداى گذشدته مدى  كم يك ساله مى باشي،چنانكه در بررسى
 و نه  ش اين   توان شاهي آن بود،

*****

سه اتاز ایرن و انگليسرئيبرگشاری  لسه ماهانه هيات 

 لسه ماهانه هيات رئيسه اتاز بازرگانی ایران و انگليس در خردادماه سال  اریسومين 

روز سه شنبه دو  خردادماه درمحل دبيرخانهاتاز تشکيل  15بااضور کليه اعضاء راس ساعت 

ریبهشت وبرگشارگردیي  دراین  لسه عبق روال نخست دکتر امينی عملکرد دبيرخانه اتاز در ا

ماه را به برگشاری مجمععمومی عادی ساالنه اتاز را بيان داشت   سپس اخبار اقتصادی به 

اخبار اقتصادی مو ر در روابط دوکشور از  مله روابط بانکی وامکاناتی که در ارتباع با ویژه 

برخی بانک های ایرانی مستقر در لنين ایجاد شيه است بنا به پيشنهاد با تو ه به درخوست 

قرار شي دبيرخانه  اتاز های زیاد درخصوص برگشاری دوره های فشرده "انگليسی تجاری"در 
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ضمنا در خصوص همکاری نشدیک اتاز  گشارش شود برای انجا  پيشنهاد برسی ودر  اسه بعي 

 پایان پذیرفت 17شي لسه راس ساعت و بخظ تچارب بين الملل سفار ت بياناتی ایراد 

يسيون های تخصصی اتاز:ماهانه کم برگشاری  لسه

دومين  لسه ماهيانه کميسيون بازرگانی،  :کميسيون بازرگانی، صنعت و فن آوری های نوین

، با 16:00، ساعت 08/03/1396صنعت و فن آوری های نوین در سال  اری، روز دوشنبه 

يی اضور خانم ها الها  ستاری و زهرا نقوی و آقایان شيبانی، توتونچيان،  ابرانصاری، اس

کيا، نقيب، پژوهی، امشه نژاد، مروج، ضرابيان، سيياصفهانی، عاعتی و پناهی در محل اتاز 

تشکيل و برگشار گردیي 

در این  لسه پس از انجا  مراسم 

معارفه و تبادل اخبار اقتصادی انتخابات 

هيات رئيسه کميسيون برای سال 

ا  و آقایان دکتر نقيب،  اری انج

اميراسين پژوهی و سرکار خانم 

الها  ستاری به عنوان رئيس و نوابين 

رئيس کميسيون و آقای مهيی پناهی 

به عنوان دبير کميسيون انتخاب 

شيني 

سپس مقرر گردیي در  لسه آینيه برنامه سال  اری کميسيون ارائه و پس از بررسی تصویب 

 پایان پذیرفت  18:00شود  لسه راست ساعت 
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دليل تييير ه  لسه ماهانه این کميسيون ب و امور بين الملل: ،مسکنکميسيون گردشگری

عنوان آن به کميسيون برنامه ریشی شهری، گردشگری و ساختمان، و ارسال فراخوان به اعضا 

ه  اری برگشار نگردیي  اولين  لسه این کميسيون برای اعال  عضویت در این کميسيون در ما

 بعي از تعيين اعضا متقاضی در ماه آینيه برگشار خواهي شي 

چهاردهمين  لسه کميسيون نفت و گاز و پتروشيمی در : کميسيون نفت و گاز و پتروشيمی

، با اضور آقایان علی اکبر خيابخشی، خياقلی 16:10، راس ساعت  28/03/1396تاریخ 

اسينلو، محميسعيي ضرابيان، محميرضا سرميی، مهيی نوروزی، محميصادز تيین،  اا ی

اميراسين پژوهی، مهيی پناهی، مهيی شریفی نيک نفس، علی اکبر رضایی و رضا مهيوی 

 گردیيوبرگشارتشکيل در محل دبيرخانه اتاز ایران و انگليس 

در این جلسه پس از تبادل اخبار 
 اقتصادی نفت و گاز و پتروشيمی

،  شئيات برنامه ا رایی کشور 

کميسيون  هت تصویب نهایی به 

بحث گذاشته شي و به شرح 

 زیر تائید شد

تهيه و تيوین بروشور، ونيور -

ای ليست و وب سایت بر

معرفی شرکت های عضو 

دامنه تخصصی فعاليت ارفه ای آنها کميسيون و

 بررسی کم و کيف و شناخت پتانسيل بازارهای صادراتی دو کشور -

ی فعال ئر زمينه های نفت و گاز انگليسشرکت های بررسی موانع فراراه کار با -

رفع موانع و تعریف پروژه های قابل قبول الز  برای بسترسازی اقيا  در هت و  وپتروشيمی

مشارکت ن امکابه ویژه در زمينه تامين مالی و 
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اوزه نفت و گاز و در و تنظيم دوره های آموزشی  برای هماهنگ سازیبرنامه ریشی -

  انگليسپتروشيمی در دانشگاه ها و مراکش آموزشی معتبر 

شناخت و انتقال تکنولوژی بين شرکت های صااب  برایميیریت صحي ، برنامه ریشی-

 ن داخلی در اوزه نفت، گاز و پتروشيمی تکنولوژی و بازار و همکاری با سازنيگا

به منظور آگاه سازی اعضای اتاز از عملکرد  اتاز همکاری با خبرنامه الکترونيکی-

تبادل اعالعات و اخبار کاری به ویژه در اوزه نفت، گاز و پتروشيمی  و کميسيون

پایان پذیرفت  17:40ساعت  راس لسه 

روز سه شنبه  9:30ماه  اری ساعت  خردادضویت در لسه کميسيون ع کميسيون عضویت:

در محل دبيرخانه اتاز تشکيل و بررسی پرونيه های تميیي و درخواست عضویت  30/03/1396

 به شرح زیر انجا  گردیي: 

درخواست عضویت شرکت پاک تليسه به ميیریت آقای مهيی علی مردانی، بررسی و مورد 

 تایيي قرار گرفت 

ت بازرگانی صنایعی به ميیریت آقای افشين صنایعی، پس از بررسی درخواست عضویت شرک

 تایيي گردیي 

گشین به ميیریت آقای محمي روشن پور، مورد  درخواست عضویت شرکت کارگشاری بورس به

 بررسی و تایيي شي 

درخواست عضویت شرکت ارکان درمان به ميیریت آقای علی نورمحميی، بررسی و تایيي 

 گردیي 

ضویت شرکت نما بازرگانی کویر به ميیریت خانم رفاه شيخ غالمحسين قاری، درخواست ع

 مورد تایيي قرار گرفت و بررسی 

درخواست عضویت آقای بهروز خضرزاده، بررسی و تایيي گردیي 
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 شي، پس از بررسی، تایيي یک موردکليه درخواست های تميیي عضویت به استثنای 

جلسه راس ساعت 11:30 پایان پذیرفت. 

اخباراتاق انکلیس وایران:

  لسه ماهانه اعضاءبرگشاری 

سه ماهانه  ل ،بریتانياوایران دبيرخانه اتاز بازرگانی ون سال  اری  12مورخ دعوت  براساس

حل مهفتم  والی در دقيقه روز  معه  45و 12از ساعت وایران  از بازرگانی بریتانياعضاءاتا

 گرويس ئمعاون روسخنرانی "استوارت ویليا " )بوفه ایرانی(با صرف نهار اتاز دبيرخانه

ه شيه در زمينه موسسه یی  هانی وشناخت وود ماکنشی کهمشورتی تحقيقاتی 

اخيرا در کميته منتخب استوارت   رگشار خواهي شيبباشيفلشات و معين می يميایی،انرژی،ش

اپ در ماه می چارائه داد که ایی زمان واقع کر:خاورميانهمجلس اعيان گشارشی با عنوان "

  ونشر شي 

 اخبارکوتاه اقتصادی ایران

 افزایش فرونشست زمین در تهران

سازمان ميیریت بحران با بيان اینکده  رئيس

 بددا اسددتفاده از تصدداویر مدداهواره ای دراددال

پددایظ تيييددر و تحددوالت  يرافيددایی کشددور 

 ين درهستيم، گفت: پيیيه فرونشست زمد

کشددور بدده ویددژه تهددران بدده شدديت در اددال 

  .افشایظ است

اسدماعيل نجدار در  ،خبرنگار مهر به گشارش

مراسم امضدای تفاهمنامده همکداری ميدان 

سددازمان مدديیریت  سدازمان فضددایی ایدران و

بحددران بددرای توسددعه کاربردهددای فندداوری 

فددت: پيیدديه گ فضددایی در مدديیریت بحددران

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
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مددا از عریددق  فرونشسددت زمددين در کشددور بدده ویددژه تهددران بدده شدديت در اددال افددشایظ اسددت و

مداهواره ای در ادال پدایظ و  ساعته با استفاده از تصداویر 24دانشگاه تربيت ميرس به صورت 

 .هستيم رصي این تييير و تحوالت  يرافيایی در سط  کشور

اقليم و نيش شکل  با آن روبرو هستيم موضوع تييير وی با بيان اینکه یکی از مشکالت عيیيه که

سطحی و زیرزميندی اسدت، افدشود: بدا  گيری پيیيه گرد و غبار و اتی تييير و تحوالت در آبهای

پيیيه های عبيعی را سنجظ و پایظ کدرد  در ایدن  استفاده از داده های ماهواره ای می توان

 .کشورهای  هان هم آمادگی همکاری با ایران را دارني زمينه برای ميیریت بحران اتی

عبيعدی، اسدتفاده از  نجار با اشاره بده اینکده بدرای پيشدگيری و مقابلده بدا پيیديه هدا و بالیدای

پيظ نشانگرها امکان تجشیه و  ظرفيتهای فناوری فضایی کشور الشامی است، گفت: با افشایظ

توان اقيامات مو ری بدرای کداهظ خسدارت در  تحليل اعالعات دریافتی افشایظ می یابي و می

 .زمان وقوع این اوادث انجا  داد

ارتباعات در زمدان  به گفته رئيس سازمان ميیریت بحران به دليل نبود اعالعات و نيش قطع شين

و برای مثال در زلشله بدم تدا  بحران امکان شناسایی دقيق محل وقوع اوادث کمتر و ود داشته

بدا اسدتفاده از تصداویر و ابشارهدای مداهواره ای  وقوع زلشله مبهم بود امداظهر ااد ه محل دقيق 

 خسارات وارده به بحران به و ود می توانيم محل دقيق و ميشان

ای به نوبخت و انصاری؛عی نامه  

دشکل کشور ابالغ  ۹۶نامه اجرایی قانون بودجه سال آیین  

نامه ا رایی بندي )ج( تبصدره ول رئيس  مهور آیين معاون ا
( 18بنددي )ج( تبصددره )( 1نامدده ا رایددی  ددشء )و آیددين ( 12)

 .کل کشور را ابالغ کرد 1396قانون بود ه سال 

مهر بده نقدل از پایگداه اعدالع رسدانی   خبرنگار  به گشارش
بده پيشدنهاد  21/3/13966دولت، هيئت وزیران در  لسه 

ای برنامدده و بود دده کشددور و اداری و هددمشددترک سددازمان
قدانون (12استخيامی کشور و به استناد بندي )ج( تبصدره )

نامه ا رایی بني یادشيه کل کشور آیين 1396بود ه سال 
 :را به شرح زیر تصویب کرد

کل کشور ۱۳۹۶قانون بودجه سال ( ۱۲نامه اجرایی بند )ج( تبصره )آیین 

:رونيات زیر در معانی مشروح مربوع به کار مینامه اصطالادر این آیين -1ماده 
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قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ( 1های موضوع ماده )های ا رایی: دستگاهدستگاه -الف
 .اقتصادی، ا تماعی و فرهنگی  مهوری اسالمی ایران

ارکنان مازاد: کارکنان رسمی و غيررسمی که تشخيص مازاد بر نيداز بدودن آنهدا براسداس ک -ب
های اصالح ساختار نيروی انسانی دستگاه ا رایی و قوانين و مقررات مربوع و توسط ستسيا

شورای راهبری توسعه ميیریت مستقر در هر دستگاه تعيين و به تأیيدي بداالترین مقاميسدتگاه 
 .ربط خواهي رسييا رایی ذی

.کارگریارکنان غيررسمی: کارکنان پيمانی، قرارداد کار معين )مشخص( و قرارداد ک -پ

های ا رایی که در بود ه مصوب سال  اری آنها برای بازخریيی کارکنان مازاد دستگاه -2ماده 
توانني عبق قوانين و مقررات مربوع و بينی شيه است، میو یا بازنشستگی اعتبار مربوع پيظ

 بازخریدديی کارکنددان مددازاد یددا نامدده نسددبت بدده انجددا ایددن آیين( 1بددا رعایددت بنددي )ب( مدداده )
بينی اعتبار برای بازخریيی کارکنان مدازاد و بازنشستگی آنها اقيا  نمایني  در صورت عي  پيظ

های ا رایدی بيندی شديه، دسدتگاهیا بازنشستگی آنها و همچنين مکفدی نبدودن اعتبدار پديظ
اد در اختيدار خدود های غيرمنقدول مدازتوانني از منابع اعتباری ااصل از فروش اموال و داراییمی
 .ی این منظور استفاده نماینيبرا

های ا رایی مجازني پس از موافقت سدازمان برنامده و بود ده کشدور، امدوال و دستگاه -3ماده 
های زیدر نظرمقدا  های غيرمنقول مازاد در اختيار خود به استثنای انفال و اموال دستگاهدارایی

اسی  مهوری اسالمی معظم رهبری و موارد مصياز منيرج در اصل هشتاد و سو  قانون اس
هدای ایران را مطابق قدوانين و مقدررات مربدوع بده فدروش رسدانيه و مندابع وصدولی را بده ردیدف

هددا و تأسيسددات دولددت( و شددماره منددابع ااصددل از فددروش سدداختمان) (210201شددماره )
داری کدل کشدور واریدش منابع ااصل از فروش و واگذاری اراضدی دولتدی( ندشد خشانده) (210202)

  سازمان برنامه و بود ه کشور موظف است پس از اعمينان از وصدولی ردیدف درآمديی، نمایني
عدور  کدل کشدور را بده 1396قانون بود ده سدال (9 يول شماره )( 530000-165اعتبار ردیف )

های قدانون بود ده سدال  داری بده دسدتگاه (12)متناسب بدرای ا درای مفداد بندي )ج( تبصدره 
 .نفع اختصاص دهيا رایی ذی

-های ا رایی موظفني پس از اصول اعمينان از دریافت اعتبار موضدوع ایندییين دستگاه -4اده م

( 1سبت به ا رایی نمودن ساز و کدار منديرج در بندي )ب( مداده )داری کل کشور، ننامه از خشانه
د نامه اقيا  و برای آگاه کردن افرادی که عبق شرایط منيرج در بني مذکور بده عنوانمدازااین آیين

قدانون ( 122از  ملده مداده ))اني اعالعات الز  را مطابق قوانين و مقررات مربدوع شناخته شيه
 .ميیریت خيمات کشوری( درخصوص ميشان و وه بازخریيی متعلقه در اختيار آنان قرار دهني

-ولویت با پرداخت پاداش پایان خيمت به بازنشستگان براسداس قدوانين و مقدررات ذیا -تبصره

 .ریخ صيور اکم بازنشستگی خواهي بودربط و تا
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قدانون الحداز مدوادی بده ( 45نامده براسداس مداده )بازخریيی کارکنان موضوع این آیين -5ماده 
صدالاات انامه ا رایدی و و آیين -1384مصوب  -( 1قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت )

 .بعيی آن خواهي بود

 -سدازمان برنامده و بود ده کشدور ین مصوبه را بدها مهور معاون اول ریيس  اسحاز  هانگيری
 .سازمان اداری و استخيامی کشورابالغ کرده است

کل کشور 1396قانون بود ه سال ( 18بني )ج( تبصره )( 1نامه ا رایی  شء )ابالغ آیين 

بده پيشدنهاد مشدترک وزارت ارتباعدات و فنداوری  21/3/1396همچنين هيئت وزیران در  لسه 
قدانون ( 18بندي )ج( تبصدره )( 1سدازمان برنامده و بود ده کشدور و بده اسدتناد  دشء )اعالعات و 

 :نامه ا رایی  شء مذکور را به شرح زیرتصویب کردکل کشور، آیين  1396بود ه سال 

:رونير معانی مشروح مربوع به کار میدنامه اصطالاات زیر در این آیين -1ماده 

ز محل منابع داخلی واگذارنيه اعتبدار و بده منظدور تحقدق ا و وه اداره شيه: اعتباراتی که -الف
نامده از عریدق قدرارداد عامليدت در اختيدار باندک عامدل قدرار ایدن آیين( 3اهياف منيرج در ماده )

 .گيردمی

های تابعده وزارت ارتباعدات و فنداوری اعالعدات کده واگدذاری و دوه عتبار: شرکتواگذارنيه ا -ب
ا پدس از تأیيدي وزیدر ارتباعدات و فنداوری اعالعدات از عریدق قدرارداد اداره شيه به باندک عامدل ر

 .عامليت بر عهيه دارني

ها یا مؤسسات اعتباری که به مو دب قدانون و یدا بدا مجدوز باندک مرکدشی انکببانک عامل:  -پ
. مهوری اسالمی ایران تأسيس شيه و تحت نظارت بانک مذکور هستني

ای در هددای مدديیریتی و مشدداورهای کدده بدده همددراه کمکگذاری خطرپددذیر: سددرمایهسددرمایه -ت
 .شودبنيان و نوپا قرار داده میهای دانظاختيار شرکت

ه اشخاص اقيقی و اقوقی خصوصدی و تعداونی فعدال در زمينده ارتباعدات و متقاضی: کلي -ث
صدنعت مخدابرات  ای و یدا سدنيیکایفناوری اعالعات با اولویت عضدویت در نظدا  صدنفی رایانده

 .رانای

ار: متقاضی که تأیيي مراادل معرفدی و تأیيدي باندک عامدل را اخدذ و تسدهيالت از گيرنيه اعتب -ج
 .گرددمحل و وه اداره شيه به وی اعطا می

نامه با تصویب های اعتبار از و وه اداره شيه موضوع این آیينسهم هر یک از واگذارنيه -2ماده 
آنهدا، مطدابق  1396يه در بود ه مصوب سدال بينی شمجمع عمومی و متناسب با منابع پيظ
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 يول مورد توافق وزارت ارتباعات و فناوری اعالعدات و سدازمان برنامده و بود ده کشدور تعيدين 
.شودمی

نامه بابت سرمایه گذاری در توسدعه و ارتقدای کداربرد فنداوری اعتبارات موضوع این آیين -3ماده 
های سط  فناوری و کيفيت تولييات، توليدي برنامدهاعالعات و ارتباعات کشور، توسعه و ارتقای 

نر  افشاری، ایجاد زمينه صيور خيمات فنی و مهنيسی، ایجاد کارور )اپراتور( هدای ارایده کننديه 
ها، امایت از عرح )پروژه( های تحقيقداتی منتهدی بده توليدي خيمات الکترونيکی در کليه بخظ

ای اشتيال آفرین و یا صدادرات کداال و توسعه نمونه صنعتی یا تولييات آزمایشگاهی، آموزشی،
گذاری خطرپذیر در قلمرو ارتباعات و فناوری اعالعدات بده صدورت تسدهيالت و خيمات و سرمایه

 .گيردکمک در اختيار گيرنيه اعتبار قرار می

نامده و براسداس قدرارداد عامليدت بدا واگذارنيه اعتبار موظف است عبق مفاد ایدن آیين -4ماده 
امل پس از تأیيي وزیر ارتباعدات و فنداوری اعالعدات، و دوه اداره شديه را در اختيدار باندک بانک ع

 .عامل قرار دهي

ها، چگونگی مصرف، تعيين بانک عامل، نحوه توزیع و وه )تعيين بررسی و تصویب عرح -5ماده 
سدود نامده، ندرخ گيرنيگان تسهيالت(، سقف، نرخ و ميت بازپرداخت تسهيالت موضوع این آیين

ها و گدردش کدار و نظدارت بدر اسدن ا درا بدر عهديه کدارگروهی و وه اداره شيه، ندوع تضدمين
متشکل از نماینيگان منتخب وزیر ارتباعات و فناوری اعالعات و ریيس سازمان برنامده و بود ده 

 .کشور است

.است مصوبات کارگروه فوز پس از تأیيي وزیر ارتباعات و فناوری اعالعات قابل ا را -1تبصره 

کارمشد بانک عامل به عنوان اق عامليت عی قرارداد از عدرف واگذارنديه اعتبدار قابدل  -2تبصره 
 .پرداخت است

وزارت ارتباعات و فناوری اعالعات مجاز است با رعایت قوانين و مقررات مربوع و پدس  -3تبصره 
ه اداره شيه را مشدروع وربط، دبيرخانه دایمی کارگروه و از اخذ مجوزهای موردنياز از مراکش ذی

 .به رعایت تعياد، سطوح واايها و سقف پست سازمانی مصوب ایجاد نمایي

وزارت ارتباعددات و فندداوری اعالعددات موظددف اسددت اعالعددات الز  درخصددوص اعطددای  -4تبصددره 
 .ق وبگاه مربوع برای فعالين این اوزه اعالع رسانی نمایينامه را از عریتسهيالت این آیين

اسدداب دسددتگاه واگذارندديه اعتبددار، و ددوه پرداختددی بدده بانددک عامددل را براسدداس ذی -6مدداده 
نامده ا رایدی آن بده عندوان قانون تنظديم بخشدی از مقدررات مدالی دولدت و آیين( 7ماده ) صير

 .وش تعهيی بالمانع استرنمایي و اعمال اساب هشینه به هشینه قطعی منظور می

های مربددوع بدده ات و بانددک عامددل موظفنددي اسددابوزارت ارتباعددات و فندداوری اعالعدد -7مدداده 
اداره شيه را به صورتی نگهياری نمایني که در هر زمان اعالعات مربوع بده مصدرف آن بده  و وه



1396ماه خرداد ویژه 65خبرنامه شماره 

 رش ویژهگزاو ن وجهانه اقتصادی ایراتاکو اخبار ،نیا وایران وانگلیس و بریتا کوتاه اتاق های ایران اخبار سخن ماه، مطالب: فهرست

11 

ها، اصل و سدود تسدهيالت اعطدایی و اقسداع معدوز و ميدشان و دوه اداره شديه و تفکيک عرح
 .مانيه اعتبارات قابل تحصيل باشني

وده و محل تأمين اعتبار مندابع داخلدی ه واگذارنيه اعتبار شرکت دولتی ببا تو ه به اینک -تبصره
مانيه اعتبار، اصل و سدود تسدهيالت و اقسداع بدازپرداختی موضدوع شرکت دولتی است، باقی

يص کارگروه نامه در اختيار واگذارنيه اعتبار/ وزارت ارتباعات و فناوری اعالعات، به تشخآیين این
گيرد تا مطابق تصميمات کدارگروه مدذکور و مفداد قدرارداد نامه قرار میآیيناین ( 5موضوع ماده )

هدای نامه مجديدا  بده صدورت تسدهيالت در اختيدار بخظبانک عامل و ضوابط این آیين عامليت با
 .گيردقرار  غيردولتی

و نامده، وزارت ارتباعدات و فنداوری اعالعدات به منظور نظارت بر اسن ا درای ایدن آیين -8ماده 
نامده را براسداس بانک عامدل موظفندي هدر سده مداه یکبدار عملکدرد اعتبدارات موضدوع ایدن آیين

 .ن برنامه و بود ه کشور گشارش نماینينامه، به سازمااین آیين( 7اعالعات منيرج در ماده )

های گذاریای و سدرمایهها( ی توسعهها )پروژهدر صورت درخواست اعتبار گيرنيه عرح -9ماده 
ذیر درخصوص بخشودگی، معافيت پرداخت سود، تييير ميت زمان بازپرداخت و تيييدر ندرخ خطرپ

گيری صدميمنامده تایدن آیدين ( 5نامده، کدارگروه موضدوع مداده )سود تسهيالت موضوع ایدن آیين
 .خواهي نمود

زارت ارتباعددات و فندداوری و مصددوبه را بدده   مهددور ایددن معدداون اول ریدديس اسددحاز  هددانگيری
مه و سازمان برنا -وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکشی  مهوری اسالمی ایران -اعالعات

 کرده اسبود ه کشور ابالغ 

ک مقا  مسئول بانک مرکشی مطرح کرد؛ی  

 رئیس کمیته امداد اعالم کرد؛

کنی فقرنیازمندان/ طرح ریشهمستمری برابر شدن  ۵جمهور برایقول رئیس  

رئيس کميته امياد اما  خمينی )ره( با اشاره 

دیيار با مقا  معظم در رئيس  مهور به سخنان

رهبری گفت: رئيس  مهور در اين ارائه  

بده مقدا  معظدم رهبدری  گشارش عملکدرد دولدت

 اسددت تددا مسددتمری کددرد کدده در صدديد عنددوان
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 هفتده قبدل از مصدمم بدودن 2برابر اضافه کني و عالوه بر آن نيش آقدای روادانی  5نيازمنيان را تا 

 .ا پایان دولت دوازدهم خبر داده بوددولت برای ریشه کن کردن فقر ت

نيازمنديان،   از وی همچنين با اشاره به قول مساعي رئيس مجلس برای قانونگذاری در امایدت

تری داشته باشني و افشود: در  يی ها خواست تا در این ارکت خياپسنيانه مشارکتاز رسانه

حدوه رکدت عقدب بيافتندي و ننداکرده از ایدن ا ها مواظب باشني تدا خديایچنين شرایطی رسانه

  .دائم به دنبال پرداختن به مسائل سياسی باشني چراکه ای نباشي کهفعاليتشان به گونه

 مساله کوچک و شوخی بدرداری نيسدت و همده بایدي کمدک کنندي تدا امایت از ان و محرومان

 .راستای عمل به وظایفظ موفق باشي کميته امياد در

 9و  8ضدریب محروميدت  ( با تاکيي بر اینکه و ود مناعقی بارئيس کميته امياد اما  خمينی )ره

امدياد بدرای منداعق محدرو  کشدور  به هي  و ه زیبنيه نظا  اسالمی ما نيست، افشود: کميته

ایم ولدی بدرای ای درنظدر گرفتدهبود ه با ضریب ویدژه ای دارد و برای این مناعقهای ویژهبرنامه

 .ها هستيممناعق نيازمني مشارکت و هميلی تما  دستگاه رفع محروميت از چهره این

ميد ویان به اسداب  وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اقيا  دولت در واریش اضافه مستمری

تدوانيم بده رااتدی از دولدت انتقداد می ولدت،ها گفت: با تو ه به ارتباع بسيار خوب ما با دیارانه

مداه بدر خدالف قدانون عمدل کدرده چراکده ایدن افدشایظ،  2ن کنيم؛ لذا بایي بگویم که دولت در اید

بوده نه یارانه آنها و با تو ه به اینکه ليست یارانده مديد ویان بدا  مربوع به مستمری ميد ویان

 مستمری متفاوت است، این اقيا  دولت مشدکالتی را بدرای مدا و مديد ویان بده و دود ليست

 .آورد که از ماه  اری این مشکل ال خواهي شي

گفدت: البتده  های افشایظ مستمری ميد ویان نيدشفتاح در پاسخ به سوال دیگری درباره آسيب

تقاضدا کدردیم کده در اعدال   هایی را هم به همراه داشته که ما از دولدت نيدشاین موضوع آسيب

دهدي پدس از اعدال  افدشایظ نشان می این موضوعات دقت بيشتری داشته باشي چراکه آمارها

قرارگدرفتن در زیدر چتدر امدایتی کميتده امدياد افدشایظ  و مرا عات افراد برایمستمری، از یکس

 .زایی کاهظ داشته استهای اشتيالميد ویان برای اخذ وا  یافته و از سوی دیگر رقبت
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دور از ااساسدات  وی خاعرنشان کرد: لذا با تو ه به این مسئله، بایي به صورت منطقدی و بده

 .تبعات منفی این موضوع بکاهيم کار را به پيظ ببریم تا ازعمل کنيم و عی روالی منطقی، 

امدياد از  رئيس کميته امدياد امدا  خميندی )ره( در پاسدخ بده سدوالی در مدورد امایدت کميتده

اختالفدات ااکدا  دیندی  نيازمنيان اهل سنت در کشور به مواردی اشاره کدرد و افدشود: یکدی از

اهدل تسدنن بده ایدن شدکل کده  ی بدرادرانشيعيان و اهل تسنن مربدوع بده صديقه اسدت؛ یعند

ما بدر ست که ااعتقاد نيارني و این دراالی  های صيقه بيانيازني چنيانصيقات خود را به صنيز

صدديقات  مددع شدديه از هددر شددهر و اسددتان را بدده  اسدداس ااکددا  شددرعی، تنهددا مجددازیم کدده

اهل تسدنن  هایی که  معيتدهيم لذا وقتی استان مستمنيان همان شهر و استان اختصاص

ها یر استانشود صيقات ساکنني بالتبع نمیصيقه پرداخت نمی در آنها زیاد است به این شکل

 .ها خرج کنيم يرافيایی آن استان خارج کنيم و در این استان را از محيوده

را وا  قدر   درصدي 4فتاح گفت: نکته دیگر آن است کده علمدای شديعه، وا  بدانکی بدا کدارمشد 

دانني؛ هم مجاز نمی نني دراالی که علمای اهل سنت اتی یک درصي کارمشد راداالحسنه می

هددا اسددتقبال کددرد  و ایددن نظددر آن البتدده مددن در دیددياری کدده بددا مولددوی عبيالحميددي داشددتم از

امددروز عنددوان کددرد ؛ در نتيجدده مددا بددرای  هددا را عامددل وضددعيتکارمشدهددای بسدديار بدداالی بانک

را اختصاص دادیم تا این مشکل شدرعی آنهدا هدم ادل  ارمشدکميد ویان اهل تسنن، وا  بيون

 .شود

گفدت:  رئيس کميته امياد در خصوص سومين تفاوت ااکا  دیندی اهدل سدنت بدا شديعيان نيدش

به اقدال  معديودی  ت در فقه شيعههای مو ود، بحث زکات است چراکه زکایکی دیگر از تفاوت

شود که در سال گذشته می مشمول زکاتگيرد و در ميان اهل تسنن اقال  بسياری تعلق می

هدای اول زکدات در کشدور صدحرا در ردهترکمن نيش شاهي بودیم مناعق بلوچسدتان، کردسدتان و

های گذشته اعتمادی به ما نياشدتني، در سدال گذشدته دوره قرار داشتني و علی رغم اینکه در

آوری مدا نيدش مبدالغ  مدعها بده مدا داده شدي و اهل تسنن این اسدتان مبالغ قابل تو هی زکات

 .ميان نيازمنيان همين مناعق توزیع کردیم شيه را در

افشود: یکی دیگر  فتاح همچنين درخصوص اینکه چرا برخی از ایتا  اهل سنت، اامی نيارني نيش

چراکده در مقابدل مدا کده بده  از موضوعات متفاوت در ميان ما و اهل تسدنن، تکفدل ایتدا  اسدت

دانيم چنين نگاهی در ببن برادران اهل می تکفل ایتا  را مستحب اکيي تاسی از اميرالمؤمنين،

معديودی ایتدا  اهدل تسدنن در بلوچسدتان هسدتني کده  سنت کمتر است و از همدين رو تعدياد

که با تشدویق شديعيان بده تکفدل ایتدا  بدرادران اهدل  آن هستيم اامی نيارني ولی ما به دنبال

 .را ال کنيم تسنن، این مساله
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 تغییر سال پایه عامل تغییر در محاسبه رشد اقتصادی

یددک مقددا  مسددئول ضددمن رد کددردن سياسددی کدداری بانددک مرکددشی گفددت:این بانددک عبددق روال 

هميشددگی،در ابتدديا ارقددا  اسددابهای ملددی را بدده صددورت مقدديماتی تهيدده و پددس از اخددذ آمددار 

 . يیي،ارقا  قبلی را مورد تجيیينظر قرار می دهي

به نقل از بانک مرکشی، پس از انتشار گدشارش تحدوالت بخدظ واقعدی  رگشاری مهرخببه گشارش 

کده باندک مرکدشی ارقدا   از سوی بانک مرکشی، برخی عنوان کردندي 1395اقتصاد ایران در سال 

تدر اعدال  و از ایدن های مربوع به دولت قبل را تييير داده و این آمار را منفیرشي اقتصادی سال

را به سياسی کاری در انتشدار آمدار اقتصدادی مدتهم کردندي  در توضدي  ایدن منظر بانک مرکشی 

مطلب، معاون اداره اساب های اقتصادی بانک مرکشی ضدمن رد کدردن سياسدی کداری باندک 

مرکشی معتقي است، این بانک عبق روال هميشگی و در ادوار تاریخی مختلدف، در ابتديا ارقدا  

رت مقيماتی تهيه و منتشر کرده و پدس ازگذشدت اساب های ملی فصلی و ساالنه را به صو

http://www.mehrnews.com/
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های  يیيتر از منابع آماری، ارقا  پيشين را مورد تجيیدي نظدر زمان و با اخذ آمارهای پایه و داده

 .کنيقرار داده و نهایی می

عامدل مهدم  1390بده  1383همچنين تييير سال پایه ارقا  اسداب هدای ملدی ایدران از سدال 

آورانده و آمدار و اعالعدات  يیدي، همگدا  بدا تحدوالت سداختاری، فن دیگری  هت به روز رسانی

نهادی اقتصاد  هت افشایظ سط  دقت و قابليدت اتکداء ارقدا  اسداب هدای ملدی تلقدی مدی 

   .شود

در همين ارتباع، عليرضا قائيی، معاون اداره اساب های اقتصادی باندک مرکدشی بدا اشداره بده 

های متدياول در زمينده یکدی از رویده گفت: لی در  هانرویه های متياول در زمينه اسابهای م

هایی است که کدار محاسدبات ها، قواعي و دستورالعملاساب های ملی، تجيیي نظر در روش

پذیرد  در واقع از زمانی که نظا  اساب های ملدی بده شدکل یدک ملی بر مبنای آن انجا  می

تاکنون، چهار بدار  1953ت، یعنی از سال المللی مورد توصيه و عمل قرارگرفنظا  استانيارد بين

 2008 های بدين المللدی در سدالمورد تجيیي نظر قرارگرفته و آخرین نگارش آن توسط سدازمان

   .به  امعه  هانی ارائه شيه است

انتخداب یدک  وی ادامه داد: ضمن آنکه یکی از ارکان کلييی دسدتورالعمل اسداب هدای ملدی، 

های بعي بدر های اقتصادی در دورهو سنجظ عملکرد اوزه« هسال پای»سال مناسب به عنوان 

اساس ساختار عملکردی سال مذکور است  در اقيقت از آنجا که ارقا  عملکرد بخظ واقعدی 

توليي )هشینه( عی دوره مورد محاسبه بدوده و فدارغ  «ميشان»یا « اجم»اقتصاد بایي صرفا  بيانگر 

شدود  سدپس بدا ان سال پایه محاسبات انتخاب میاز ا ر تور  باشي، یک سال مناسب به عنو

های نسبی اداکم بدر سدال پایده، ا در تيييدرات قيمتدی بدر مجمدوع توليدي )یدا استفاده از قيمت

ترتيب، تيييدرات واقعدی ادادث شديه در هدر های آتی ادذف شديه و بديینملی در دورههشینه( 

متناسدب بدا سداختارهای  شود  بيیهی است که سال پایه انتخابیمقطع زمانی محاسبه می

ای تيييدر دهدي کده نتدایج متفداوتی از گوندهتواني الگوی محاسدبات را بهاقتصادی دوره مشبور می

پردازش آمار اساب های ملی اخذ شود  چنانچه سال پایده مدورد اسدتفاده تيييرکندي، ضدرایب 

مسلما  عيد برآورد  های اقتصادی متفاوت خواهي بود  متعاقب این رویياد، اهميت )وزن( فعاليت

.شددديه بدددرای رشدددي اقتصدددادی نيدددش در دو سدددال پایددده متفددداوت، یکسدددان نخواهدددي بدددود

این مقا  مسئول به تجربه کشورمان در خصدوص تجيیدينظر در سدال پایده محاسدبات و سدری 

های زمانی آمار اقتصادی اشاره کرد و توضي  داد: در زمينه تجربه ایران بایي گفت، بدا تو ده بده 

کندي مطدابق بدا ایدن باندک تدالش می ای انجا  محاسدبات، بانک مرکشی به اصول ارفهپایبنيی 

روال مرسو  و اسدتانيارد تمدامی مراکدش توليدي و انتشدار آمدار در  هدان و متناسدب بدا تحدوالت 

آورانه، ساختاری و روابط نهادی اقتصاد، سال پایه محاسبات را همگا  با تييير سبي کاالها و فن
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کننديه و مصدرف کننديه بده عدور متنداوب تيييدر دهدي و در سدری زمدانی آمارهدای  خيمات توليي

اقتصادی تجيیينظر کني  نخستين تجيیينظر در سال پایه ارقا  اساب های ملی بانک مرکدشی 

 1383، 1376، 1369، 1361، 1353های گددردد و پددس از آن، در سددالبرمی 1348بدده سددال 

نيش سال پایه مورد تجيیينظر قرار گرفته است  با هر بار تجيیدينظر در سدال پایده، ارقدا   1390و

های ملی ایران مورد بازنگری قرار گرفته و سری زمانی سازگاری توليي و منتشدر شديه اساب

   .است

 ر تجيیينظر سال پایه گفت: به منظدور تبيدين نحدوه انتقدالد قائيی درباره معيارها و عوامل مو ر

عوامل مهم ی همچون دسترسی به منابع آمارهای پایه  1390اساب های ملی به سال پایه 

های خا  تجيیدي نظدر شديه بدر اسداس آخدرین اعالعدات دریدافتی از مندابع آمداری  يیي و داده

های اقتصدادی بدا تو ده تر برای ارزش فعاليتکشور، استفاده از ضرایب اهميت )وزن( به هنگا 

های محاسدباتی و بهبدود های زمانی مختلف، اصالح روشاری اقتصاد در دورهبه تيييرات ساخت

های های مستقيم آماری بجای روش های غيرمسدتقيم، تکميدل پوشدظآنها،  ایگشینی روش

های ها و تعاریف آماری بر اساس دستورالعملبنيیآماری و بهبود سط   امعيت، اصالح عبقه

های های اقتصادی،  ایگشینی شاخصن برخی از فعاليتاستانيارد  هانی، اذف و اضافه شي

هدای آمداری  يیي قيمت به  ای شاخص های قيمت سال پایه قبل، اسدتفاده از تمدا  ظرفيت

 يیي و بالفعل مو ود در کشور)نسبت به سال پایده قبدل( و نظدایر آن مدی تواندي مو دب تيييدر 

  .مددار اسدداب هددای ملددی شددودارقددا  در سددطوح ملددی و یددا فعدداليتی)بخظ( و ارتقدداءکيفی آ

وی در خصوص تا ير تييير سال پایه بر محاسدبه ارقدا  اسداب هدای ملدی و در پاسدخ بده ایدن 

سوال که آیا اساسا  با تييير سال پایه سطوح ارقا  اساب های ملی و ميدشان رشدي اقتصدادی 

معمدول،  نيش دستخوش تييير می شود، توضدي  داد: در ایدن زمينده بایدي یدادآور شدي عبدق روال

ارقا  اساب های ملی ابتيا بر اساس محاسبات اوليه و مقيماتی ااصل از محاسبات فصدلی 

تنظيم می شود  سپس با استفاده از آخرین آمار و اعالعات دریافت شيه از منابع آمار رسمی 

و معتبر کشور، ارقا  اساب های ملی مورد تجيیي نظر قرار گرفته و به صورت نهائی محاسدبه 

شار می یابي  همچنين تييير سال پایه نيش از دیگر عوامل مهمی است که بده دالیدل فندی و انت

مو ب تييير سطوح ارقا  اساب های ملی مدی شدود  بده عندوان مثدال رشدي توليدي ناخدالص 

ترتيدب  بده 1389-1391های عی سدال( 1376های  ابت سال داخلی به قيمت پایه )به قيمت

 .درصي بود 5.8و منفی  3، 5.8

رشدي توليدي ناخدالص  1383او ادامه داد: پس از انجا  اصالاات الز  و تييير سال پایه بده سدال 

درصدي بدرآورد  6.8و منفدی  4.3، 6.5داخلی به قيمت پایه عی دوره زمدانی مدذکور بده ترتيدب 

درصدي  6.8درصدي بده منفدی  5.8از منفدی  1391شي  بنابراین علت تييير رشي اقتصادی سال 
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به ) 1383به  1376به عور مشخص هم ناشی از تييير سال پایه از سال ( 1383ه )در سال پای

های اقتصادی( و هم به هنگا  سدازی ارقدا  اوليده یدا روز رسانی ضرایب اهمي ت ارزش فعاليت

مقيماتی و اخذ آمارهای پایه  يیيتر از منابع آماری  هت نهائی کردن ارقا  اساب های ملی 

، به علت تيييدر سداختارهای اداکم بدر بدازار، 1390به  1383ل پایه از است  همچنين تييير سا

های پایه، نتایج های نسبی سالتييير در سبي اقال  مصرفی یا تولييی و اتی تفاوت در قيمت

  .پددددددردازش اعالعددددددات را در سددددددال پایدددددده  يیددددددي متفدددددداوت خواهددددددي کددددددرد

دالیل و عواملی مو ب تفداوت  این مقا  مسئول در بانک مرکشی در پاسخ به این سوال که چه

بدوده اسدت، اظهدار کدرد:  1390و  1383در محاسبه رشي اقتصادی بر اساس سال هدای پایده 

 1383عی دو سال پایده  1391ترین دالیل اختالف رشي اقتصادی محاسباتی سال یکی از مهم

هدای يتدرصي(، تييير در ضرایب اهميت فعال 7.7منفی ) 1390درصي( و سال پایه  6.8منفی )

اقتصادی است کده باعدث تفداوت در رشدي اقتصدادی مدی شدود  مقایسده رشدي فعاليدت هدای 

اکثدر زیدربخظ هدای  1390نشان می دهدي کده در سدال پایده  1391مختلف اقتصادی در سال 

اني  اتدی رشدي توليدي ناخدالص موا ده شديه 1383اقتصادی با بهبود رشي نسبت به سال پایه 

درصي در سال پایده  0.9بر مبنای محاسبات  يیي از منفی 1391 داخلی بيون نفت نيش در سال

رسددييه اسددت  بنددابراین افددشایظ ميددشان رشددي توليددي  1390درصددي در سددال پایدده  0.4بدده  1383

عملکرد دولت قبل( ابها  ایجاد شيه از سوی برخدی ) 1391ناخالص داخلی بيون نفت در سال

هددای ليددی کددرده و صددحت ارقددا  و روشهددای خبددری در ایددن خصددوص را بطورکامددل ماز پایگاه

های یاد شيه ضدمن عدرح ادعاهدای محاسباتی را تایيي می کني  البته گفتنی است که رسانه

نسدبت بده  1390نادرست خود بر این مفهو  مشترک اذعان دارني کده ارقدا  سدال پایده  يیدي 

تر بوده و از لحاظ های اقتصادی مو ود در  امعه نشدیکبه واقعيت 1383و  1376های پایه سال

کيفی به سطوح باالتری ارتقاء یافته است و همچنين اعتقاد دارني که با این رویکرد، تييير سال 

  .شود پایه ارقا  اساب های ملی امری صحي  و غير قابل انکار تلقی می

ای خدود که بانک مرکشی همواره بر مشدی کارشناسدی و ارفده وی تصری  کرد: بایي تاکيي کرد

 ایيار و  ابت قي  بوده و در ادوار سياسی مختلف به دور از هرگونه  هت گيری خاص نسبت پ
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  .کنيبه انتشار آمارهای اقتصادی با قابليت اتکاء مناسب اقيا  می

 ات نظارت بر انتخابات نظا  هي رئيس

هزار نفر کاندیدای انتخابات نظام پزشکی شدندپنج

رئيس هيات مرکدشی نظدارت بدر انتخابدات نظدا  پششدکی بدا 
هشار کانيیيا در انتخابات نظدا  پششدکی  5اشاره به  بت نا  

کشددور، گفددت: ا ددازه لطمدده زدن بدده  ایگدداه پششددکان را 
  .نخواهيم داد

، محمياسددين قربددانی دربدداره خبرگددشاری مهددربدده گددشارش 
برخی اعتراضات نسبت به برگشاری انتخابات نظا  پششکی، 
افشود: هفتمين دوره انتخابات نظدا  پششدکی در همده ابعداد 
شفاف تر و قاعع تر تشکيل می شود و بر اساس آخدرین اخبدار  بدت ندا  در ایدن دوره دو 

.برابر بوده است

وی ادامه داد: صالايت ها درچارچوب قانون و بر اساس اصل برائت و افظ شان و منشلدت 
 امعه پششکی لحاظ شدي کده ادال ممکدن اسدت عديه ای در ایدن زمينده اعتدرا  هدایی 
داشته باشني که بيون شک اعترا  همه افراد را با نکته سنجی پيگيری شديه اسدت تدا 

ردیم تا در هيات نظارت اضور یابندي و صدبحت هدای  ایی که از برخی از این افراد دعوت ک
.خود را مطرح کردني

تيرماه برای برخی افرادی کده اعتدرا  خدود را  18قربانی تصری  کرد: اال فرصت دیگری تا روز 
اعال  نکرده اني و صالايت آنها محرز نشيه است در نظر گرفته شيه تا اضدوری اعتدرا  خدود 

 .را بيان کنني

بيون شک هيات نظارت بر انتخابات نظا  پششکی ا ازه نخواهي داد بده شدان و وی یادآور شي: 
.لطمه ای وارد شود و ذره ای از اق و اقوز افراد تضييع گرددپششکی کشور  ایگاه 

هشار نفر در این انتخابات  بت نا  کردني، افشود: با این روندي قطعدا  5قربانی با بيان اینکه بيظ از 
ا  پششددکی قيرتمندديی را خددواهيم داشددت و اميددي اسددت در تدداریخ مقددرر انتخابددات پرشددور و نظدد

 .انتخابات پرشور و نشاع خوبی برگشار شود

وی با اشاره به موضوعات مطرح شيه مبنی بر بروز برخی تخلفات در  ریان انتخابات ایدن دوره 
نشديه نظا  پششکی، افشود: تاکنون تخلفی به هيأت نظارت بر انتخابات نظا  پششدکی گدشارش 

است، البته اگر تخلفات هم صورت گرفته باشي در ايطه تبلييات زودهنگا  بوده است کده بایدي 
 19کانيیياها در چارچوب قانون تبليغ خود را آغاز کنني که بر این اساس کانيیياها می توانندي از 

 .تيرماه به تبليغ خود اقيا  کنني 21تا 

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
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فت: هيدات نظدارت، انتخابدات زودرس را نایب رئيس کميسيون بهياشت و درمان مجلس، گ
 .رصي می کني زیرا این انتخابات بایي در زمان و ضوابط قانونی خود انجا  گيرد

پيظ خواهي آمدي کده انتخابدات نظدا  برای برخی از خواننيگان گرامی این پرسظ  به ااتمالاظهارنظر: 

 نگليس دارد؟پششکی چه ارتباعی با اتاز بازرگانی آن هم اتاز مشترک ایران و ا

براساس اصول ومبانی و به عدور کلدی فلسدفه که با تو ه به این واقعيت بایي یادآورشي که ، پاسخ در 

انتخابات ، همواره عنوان شيه است که موسسه های ارفه یی غير دولتیو ودی تاسيس یا تشکيل 

هدای  سدازمان بده اسدتثنایارفده یدی انجمن ها،اتحادیه ها و به هر روی سدازمان هدای غيدر دولتدی 

و توسعه  وظایف اصلی و بروزاز ایجاد انحراف   شسياسی نبایي رسانه یی شود ،زیرا پيامي چنين فعلی 

  بودخواهي ندر آن موسسه  فساد

اتاز های بازرگانی آغاز وبداب  ابات ادواریخبه هر روی مالاظه می شود که فعل مورد اشاره که در انت

  فراگيرخواهيشيدرآینيه نشدیک نيش سرایت کرده وبيون تردیياکنون به سازمان نظا  پششکی شي، 

آخبار کوتاه اقتصادی جهان

نهوا گزارش داد؛شی  

۲۰۲۱تریلیون دالری اقتصاد مصرفی چین تا سال  ۲افزایش   

بيندددی مدددی شدددود اقتصددداد  پددديظ
مصرفی چين که با سرعت بدرو بده 

به  2021سال  رشي است، تا پایان
 .یابي ایظ تریليون دالر افش 8.1ايود

 ه نقدل از خبرگشاری مهربه گشارش 
ب اتاز بازرگدانی ایدران و چدين، بدر 

هددای گددروه اسدداس نتددایج پژوهظ
گدددروه BCG) بوسدددتونو مشددداوره 

 AliResearch ) پژوهشی علی بابا
که در خبرگشاری شدينهوا منتشدر  (

شدددي، اقتصددداد مصدددرفی چدددين از 
ات مشدددتریانی در سدددطوح امتيددداز

خانواده های مرفه و متوسط رو بده 
باال و  معيت  وانی که مصرف گرا 
هسددتني و از عریددق شددبکه هددای 

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
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.دیجيتال به تجارت الکترونيک می پردازني، بهره مني است

و دستيار نویسدنيه ایدن گدشارش، چيندی هدا نسدبت بده مدرد   BCG به گفته  ف والترز مشاور
درصدي  90اديود  2021يشدتری بده خریدي آنالیدن دارندي و تدا پایدان سدال سایر کشورها تمایل ب

خریيها در برخی مراال ) ستجو، مقایسه قيمت ها، انجا  خریي( در چين به فناوری دیجيتدال 
 .وابسته خواهي بود

عبق این گشارش مصرف کننيگان چينی با تکامل اقتصاد چين متنوع تر خواهني شي  شرکت ها 
دادن بخظ های بشرگ  معيتی و مشابه و  معيدت شناسدی بایدي ویژگدی به  ای هيف قرار 

 .مصرف کننيگان  يیي و تر يحات و نيازهای آن ها را شناسایی کنني

مصرف کننيگان چينی نسبت به گذشته آشنایی بيشتری نسبت به برنيها دارني و مشخصات 
 .مصرف کننيگان از  مله سن و  نس دیگر و ود نيارني

تر شيه اندي و مدی خواهندي خریدي آن هدا بده از مسائل محيطی و نگهياری آگاه خریياران چينی
 .نفع خودشان و در  هت افظ ميحط زیست باشي

درصددي مصددرف  2.16ميليددون نفددر )نشدیددک بدده  66، ادديود AliResearch بددر اسدداس یافتدده هددای
الهدای مدورد کا 5یدا بديظ از  5، 2015کننيگان( در فروشگاه های خرده فروشی چين در سال 

ميليون بود و ایدن  4ايود  2011سبش )دوستيار محيط زیست( خریيه اني که این ميشان در سال 
مصرف کننيگان مشکلی با پرداخت هشینه بيشتر )به صورت ميانگين اديود یدک سدو  بيشدتر( 

 .کاالهای مانيگار نيارني

ر مصدرف قسديم دقيدق تدها برای شناسایی این مشخصات بده تبر اساس این گشارش، شرکت
کننيگان بددرای اعمينددان از بقددای محصددوالت و خدديمات  يیددي، کنندديگان، شددناخت نيدداز مصددرف

گردآوری تجارب خریي و اشتراک آن ها بين شبکه های دیجيتال و فروشدگاه هدای فيشیکدی نيداز 
 .دارني

##### 
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 گشارش ویژه:

رودخانه بر سته دنيا 12

د  در کربيشترین تمين های بشری را کشف  رودخانه های بشرگ دنيا می توان نگاهی بهبا 
ها، این آبراهه ها منبع کشف های بشرگ، کشاورزی، سرمایه گذاری و اتی  سيهعول 

شنييه ایي  در شک نا  این رودخانه ها را اياقل یکبار  بیامپراعوری های بشرگ بوده اني  
ميرسه با نا  بعضی از این رودها آشنا شيه ایم  این رودخانه ها نقظ مهمی در بسياری از 
.داستانها، آهنگ ها و عقایي بشری داشته اني
شایي  الب باشي بيانيي اتی این روزها هم برای کشف مناعق  يیي از نشدیک ترین رودخانه 

ه روان رازهای بسياری در خود نهفته دارني: از این مسيرهای آبی هميش .ها کمک می گيرني
.فرهنگ های محلی گرفته تا آشپشی و نوع زنيگی آن منطقه

رودخانه بر سته دنيا را انتخاب کرده ایم که بي نيست در صورت امکان  12ما در این مطلب 
نوع بشر  اياقل یکبار به آنها مسافرت کنيي  این رودخانه ها تا يرات شگرفی در تاریخ و زنيگی

 داشته اني

آمازون 1 .
کشور، سه منطقه زمانی عبور می  6بلنيترین رودخانه در آمریکای  نوبی آمازون است که از 

کيلومتر عول دارد  این رودخانه با  8014.5کني و 
متری همچون دریا می ماني و بشرگ ترین  483عمق 

منبع آب روان و تازه دنيا به شمار می رود که ايود 
نجم آب های روان دنيا را در خود دارد  آمازون پیک

بشرگ ترین تنوع زیستی گياهی و  انوری را نيش در 
 خود دارد

به نا  فرانسيسکو دورالنا   کاشف اسپانيایی
نخستين فردی بود که در عول این رودخانه عظيم 

ميالدی قایق رانی کرد تا سرزمين  1540در دهه 
او مشرعه الک پشت ها، مناعق قابل سکونت با کانال های آب  دارچين را پييا کني  اما در عو 

پيچييه و زنان  نگجویی را پييا کرد که نا  آمازون از آنها گرفته شيه است  آمازون در ليت به 
اى و  نگجو افسانه از زنان نيش هست و در اسطوره های یونانی به قومى« شيرزن»معنای 

اعالز می شيه است

http://www.beytoote.com/iran/pastime/river1-human-history.html
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پیسیسیمی 2.  
پی دومين رودخانه بلني دنيا سیسیمی

ميليون کيلومتر  1.93است  این رودخانه ايود 
مربع را تحت پوشظ خود دارد  بعالوه اینکه از 

ایالت آمریکا و دو استان کانادا نيش رودهای  33
فرعی دیگری به آن می ریشني  بستر این 

هشار سال است که محل  5رودخانه ايود 
ست  در عول تاریخ  نگ زنيگی انسان ها ا

های داخلی بسياری در کنار این رودخانه رخ 
داده است  کاشفان، تا ران و ساکنين در اقصا 
نقاع بستر این رودخانه با هم درگير بوده اني تا 

 اینکه شکل کنونی آمریکا را شکل داده اني

نیل 3.
 –مصر در قلب دورافتاده ترین بيابان  هان 

نشسته است  رود نيل   -صحرای بشرگ آفریقا 
کيلومتر عول دارد و بيابان اعراف  6800ايود 

خود را به بادیه و محلی برای زنيگی تبيیل کرده 
است  مصری ها به لطف رود نيل کشاورزی 
بسيار خوبی دارني و از همين عریق کسب 

درآمي می کنني  آنها در عول تاریخ با استفاده از 
معابي، اهرا   آب های رود نيل انواع روستاها،

گيشا را در بستر این رودخانه ساخته اني  در سال 
پيظ از ميالد مسي ، دره نيل و دلتا  3100

نخستين ایالت ملی بشرگ  هان به شمار می 
رفتني  در اال ااضر نيش مصر همچنان یکی از مهم ترین کشورهای قاره آفریقا به شمار می 

 .رود

(Yangtze) یانگتِزه4 .

ین رودخانه قاره آسيا از فالت تبت آغاز عوالنی تر

می شود و تا دریای چين  نوبی ادامه دارد  این 

رود فرعی را  700رودخانه در مسير خود بيظ از 

این رودخانه هشاران سال است  .تيذیه می کني

که انسان ها را در اعراف خود  مع کرده است 

و از آن به عنوان شاهراه استفاده می کنني  این 

انه بشرگراهاصلی بين چين غربی و شرقی رودخ

است  قصرهای امپراعور، شهرهای کنار کانال 
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.ها و معابي متعيدی در بستراین رودخانه قرار دارني

(Ganges)َگنگ5 .

کيلومتر عول دارد و از  2506رودخانه گنگ ايود 

غار یخی هيماليا آغاز می شود و از دل هني 

و به شمالی به سمت شرز ارکت می کني 

خليج بِنگال می رسي  آب این رودخانه برای مشارع، 

صنایع، انرژی، امل و نقل، تامين آب شرب، اما  

و اتی  شن های مذهبی همچون غسل یا 

ریختن پودر ا ساد سوزانيه شيه استفاده می 

هينيوها و مذهبی های هنيی این رودخانه  .شود

 را نوعی خياونيگار می دانني و در ساال آن انواع

معابي مذهبی، گات های خاکسپاری، عبادت گاه 

یوگا و شهرهای مقيس همچون هللا آباد و واراناسی ساخته اني

Mekong) مکونگ .6

کيلومتر  4828ازدهمين رودخانه بلني دنيا ايود ی 

را از ميان زمين های برنج، پرورش ماهی و 

باغستان های چين، برمه، الئو، تایلني، کامبوج و 

دلتای این رودخانه محلی  .ی کنيویتنا  عی م

برای  نگ های بيشمار همچون  نگ ویتنا  و 

 24140هنيوچين بوده است  امروزه رودخانه آرا  

کيلومتر مربعی مکونگ محلی برای تجارت و امل 

 و نقل است

(Danube) دانوب7 .

از اوایل قرن هفتم ميالدی، رود دانوب محلی 

سربازهای  برای تجارت بوده است  در آن زمان

مصری تجارت پررونقی در آن داشتهاني  پيظ از 

آن نيش رومی ها این رود را مرز ميان امپراعوری 

خود و شهرهایی همچون وین، بوداپست و 
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بلگراد می دانستني تا از امله بربرها در امان باشني  این رودخانه که بستر تجارت در قرون 

و امپراعوری بشرگ اتریظ و مجارستان نيش وسطی بوده است را بایي مسوول پيیي آمين د

دانست  دانوب از  نگل سياه آلمان شروع می شود و از عریق اتریظ، اسلوواکی، 

 .مجارستان، کروات، صربستان، رومانی و بليارستان به دریای سياه می ریشد

(Columbia) کلمبیا8 .

کيلومتر را از راکی کانادا  1931رودخانه کلمبيا 

آرا  در ارگان عی می کني  امروزه تا اقيانوس 

کيلومتر، واشنگتن و  497رود کلمبيا با بلنيی 

 .ارگان را از هم  يا می کني

(Rhine) راین 9. 

راین را به دليل صخره های رویایی، قلعه های 

گمراه کننيه، رودهای روان از کوه های 

سوئيس از راه آلمان غربی به سمت دریای 

نيش می  «راین قهرمان»شمال، گاهی با نا  

خوانني  بخظ مرکشی رود راین هميشه مورد 

 نگ های مختلفی بوده است و از زمان 

رومی ها به عنوان مرز شناخته می شود 

پيظ از ميالد  53 وليوس سشار در سال 

مسي  عر  این رودخانه را خودش عی کرده 

ه دارد به یکی از زیباترین مناعق است  امروزه این رود برای مناظر عبيعی فوز العاده زیبایی ک

گردشگری دنيا تبيیل شيه است

(Orinoco) ارونوکو10 .

کيلومتر عول دارد   2092رود اورونوکو ايود 

ميالدی  1498این رود نخستين بار در سال 

توسط کریستف کلمب  بت شي اما 

و  ميالدی پييا ن 1951سرچشمه آن تا سال 

 کلمبيا قرار دارد و دلتای رودخانه ايود دو
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این رودخانه محل زنيگی ن ونشوئال شيه بود  این رود در اال ااضر مياهکتار مساات دارد  

بيظ از یکهشار گونه مختلف پرنيگان و انواع ماهی های بشرگ است  از  مله بایي به گربه 

 .کيلوگرمی اشاره کرد 90ماهی 

(Volga) ولگا11 .

ه بلنيترین رودخانه اروپا مسير آبی روسي

است  ولگا از قرون وسطی مرکش تجارت 

روی آب بوده است  بستر این رودخانه 

مورد تها م ميول ها، قشاز ها، 

کشاورزان یاغی و تظاهرکننيه های ضي 

پوتين قرار گرفته است  این رود که با نا  

در روسيه شهرت دارد، « مادر ولگا»

روسيه را به سمت شرز کشانيه است

 (Thames) رود تمز12 .

شواهي تاریخی نشان می دهي انسان ها 

هشار سال پيظ در سواال این  400از 

رودخانه عبور و مرور داشته اني  رومی ها 

قابل سکونت بودن این ساال را کشف 

کرده بودني  شایي رود تمش خيلی عوالنی 

 .و بلني نباشي اما قيرتمني و با ارزش است

کيلومتری  354در اقيقت بایي گفت تمش 

 : ير بسيار زیادی بر  هان داشته استتا

امپراعوری انگلستان با کشتی هایی که 

روی این رودخانه ارکت می کردني کشف 

ِسر »ميالدی،  1589شيه است  در سال 

ميالدی، لنين  1700دنيای  يیي خود را در کنار این رودخانه بنا نهاد  در دهه « والتر رالی

و همه کشتی ها روی رودخانه تمش رفت و آمي می دروازه تجارت دنيا به شمار می رفت 

سي، قصرهای سلطنتی متعيد، روستاهای انگليسی متعيد، دو  44کردني  امروزه تمش با 

.شهرک دانشگاهی مشهور و لنين یکی از آرا  ترین رودهای  هان است
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 عجیب ترین رودخانه های جهان 

امکان نيارد از یک گوشه زمين آبی رد شود و  .رودخانه ها هميشه گردشگرپذیر بوده اني

! اما شایي  الب تر آبادانی ای باشي، اما چني نفر کنار این آب بساع تفری  شان را راه نينيازني

ترین ها به اساب عجيب ي و  شواز همه این ها، رودخانه هایی باشي که در دنيا رکورد دارن

 .می آیني  اسامی این رودخانه ها را در زیر می خوانيي

 رودخانه هامبر
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تصاویر رودخانه هامبر -عجیب ترین رودخانه

ت  در این رودخانه ای با نا  هامبر در کانادا  اری می باشي که باعث تعجب همگان اس

رودخانه عجيب گویا سنگها به یکيیگر وصل هستني و یا توسط یک ریسمان به یکيیگر متصل 

 .شيه اني، در صورتی که بين این سنگ ها هي  اتصالی و ود نيارد

 رنگین ترین رودخانه جهان

رود کانو کریستال واقع در کلمبيا  این رودخانه به نا  های دیگری از  مله رودخانه رنگ های 

 .پنجگانه، قوس القشح و زیباترین رودخانه در  هان نيش خوانيه شيني

 طوالنی ترین رودخانه در جزیره

http://www.beytoote.com/iran/wonders/world2-exotic1-rivers.html
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عوالنی ترین رودخانه  هان در  شیره انيونشی

تر می رسيکيلوم 143ابوس واقع در انيونشی که عول آن به یک هشار و ک  رودخانه . 

بریتیش کلمبیا –رودخانه لک دار   

ک مایلی از مرز ایالت لکه های این رودخانه که در نشدیکی اوسویوس در فاصله کمتر از ی

لی بازی کنيي  در روزهای واشنگتن است، مثل این است که شما می توانيي روی آن لی

تابستان، اجم وسيعی از آب این رودخانه معينی تبخير می شود و توده های بشرگی از نمک، 

ه ای از تيتانيو ، کلسيم، سولفایي و دیگر مواد معينی بر  ای می گذارد  این توده ها با سای

رنگ های سبش، زرد و قهوه ای به شکل دایره با انيازه های متفاوت، شکلی خاليار به رودخانه 

 .می بخشني

این رودخانه به نخستين قو  دره اوکاناگان وقف شيه است و زمينی که در آن قرار دارد، 

دیک دارایی خصوصی بخظ کار سرخپوست هاست  شما نمی توانيي به این رودخانه خيلی نش

 .شویي اما تا فاصله ای که بتوانيي آن را به درستی ببينيي، می توانيي  لو برویي

سنگال -رودخانه ربتا   

رودخانه ربتا واقع در سنگال

به نظر می رسي فردی چني سطل رنگ داخل این 

رودخانه خالی کرده است زیرا آب این رودخانه 

صورتی است  رنگ این رودخانه در نتيجه نوعی 

است که از « دوناليال سالينا» لبک خاص به نا  

خودش رنگ توليي می کني  نمک زیادی در این 

http://www.beytoote.com/iran/wonders/world2-exotic1-rivers.html
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درصي هم می رسي و باعث می شود تا  40در برخی مناعق به عوریکه رودخانه و ود دارد به 

   لبک ها بيشتر رشي کنني و شناکننيه ها نيش بيون هي  تالشی روی آب در ارکت باشني 

این نمک ها در لبه های ساال  مع و انباشته می شوني  محلی ها نيش چني ساعت در روز را 

ی روشن اختصاص می دهنيبه  مع آوری این نمک ها از آب های صورت . 

 طوالنی ترین رودخانه جهان

 رودخانه نيل عوالنی ترین رودخانه  هان

کشور اتيوپی، زئير، کنيا،  9واقع در شمال شرقی آفریقا و از   کيلومتر 650هشار و  6رود نيل، به عول 

  اوگانيا، تانشانيا، روانيا، برونئی، سودان، سودان  نوبی، مصر عبور می کني

 .منبع :اینترنت
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