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  سخن ماه:

 

 

 دولت دوازدهم و اقتصاد کشور

 
عد از س      نه چندان پر تنش برگزاری رانجام دولت دوازدهم ب باتی   ، دولت دوازدهم انتخا

رای اعتماد از مجلس ش    ورای  دریافتو  پیش    ی  بااندک تغییری در ترکیب اعض    اب کابینه
 اسالمی کارش را آغاز کرد.

یاد آورآن  ید  با کابینه که  بودنکته در خور توجهی که  باوجود ادعای هماهنک بودن  اینکه 
هماهنگی در کدامی  از روش  نیست منظور ظاهرا به تکیه کالم برخی تبدیل شده است، 

آنجا از کارگزاران اداره امور در زمینه های  زیرا با توجه به بیاناتی که اینجا و ،ینه اس    تزم
مورد نظر   رسد هماهنگینمی نظربه  ،به گوش می رسد و وظائف محول به آنان کوناگون

 .باشدمسائل مربوط   صادی ودر زمینه های اقت
 افالطون که  وبه جا ماندنی ازناس    بت های گوناگون یاد آور ای  اندرز بارها و بارها به م

اس   تاد و آغازگر فلس   نه به نسل از س   سراط حکیم بوده ام که در دادگاه آت   وکیم بزرگ، ح
باش   ید به فکر  پیش از آنکه به فکر امری از امور دولت ر می گوید:"...پیش از نوش   یدن زه

 خود دولت باشید"راستنه یا واقعیتی که در هر زمینه یی صدق می کند یا راستی  است.
به ویژه در امور ومس  ائل وبرنامه های اقتص  ادی . به ای  معنا که دولت پیش از آنکه به فکر 

 امری از امور اقتصادی باشد بایستی به فکر خود اقتصاد باشد.
متمرکز و دس  توری دولتی هیا امری از امور اقتص  ادی کش  ور ، باید پذیرفت که با اقتص  اد 

. دس   ت کم در بلند مدا راه به جایی جز نابه س   امانی اقتص   ادیناجتماعی نخواهد برد
صادی از جمله:  صورا انتزاعی یا از هم جدا درباره مسائل اقت     بیاناا غیر علمی آن هم به 

ه هیا روی کاهش شاخص هزینه خانوار نیست. و یا تک نرخی کردن کاهش نرخ تورم که ب
صور و  مورد ایجاد فرصت های شغلی  یا وعدهنرخ ارز،کسب نرخ رشد اقتصادی غیر قابل ت

 و... نرخ تسهیالا پرداختی وکاهش سود سپرده ها، نیاز،
گنته  مص  لا الدی س  عدیاز قدیم گنته اند و ما همه ش  نیده ایم که به نسل از ش  یل اجل 

 .از ای  رو باید دانست: "چو دخلت نیست خرج آهسته تر ک "شده است :
سوخ  -- ساس مکانیزمی ویژه  من ستوری دولتی بر ا صادی متمرکز و د شیوه اقت مادام که 

 .نگردد و اقتصاد آزاد بازار جایگزی  آن  نشود
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نظام بودجه ریزی کشور از منابع ومصارف  که در واقع "نظام  شد شد نشد نشد" است،  -
 که مجریان را مکلف به کار می کندشودنبه نظام درآمد هزینه برگردانده 

قیمت کاال وخدماا تولیدی داخلی  واقعی ش    ود،تاآنکه س    رمایه گذار بتواند با اطمینان  -
 خاطر اقدام به سرمای گذاری کند. 

صورا نسدی،کاالیی و... با کاهش هزینه زند گی  - ست ناهنجار پرداخت یارانه ها به  سیا
جایگزی   -معاف از پرداخت مالیاا  اش    خا -گروه های مش    مو ل کمک های یارانه یی

 شود ن
 سود یا بهره سپرده ها و تسهیالا بانکی دو سویه کاهش نیابد -
با عنوان در آمدهای اختصاصی  ههمه سالوجوه ذخیره شده نزد دستگاه های دولتی که  -

 نزد آنها ذخیره می شود براساس قانون به خزانه واریز نشود 
س  ازمان ها وموس  س  ه هایی که بودجه آن ها از محل حت عض  ویت اعض  اب تامی  می  -

 شوند.نفت هرگونه وجهی جز حت عضویت از اعضاب خود منع اشود،از دری
یکی از موانع  فراراه رش  د وتوس  عه ی بازرگانی خارجی، تالی فاس  دهای  به منظور رفع-

ه ک ای بازرگانی  همربوط وافزایش هزینه نهایی تولید،کارا بازرگانی با کارا عض  ویت اتاق 
 شود.نجایگزی  در هیا کشوری وجود ندارد 

سته از دولتی، ها و موسسه های بانک - وبرای  شوندنبنگاهداری منع  نیمه دولتی و واب
جلوگیری از افزایش هزینه ها وزیان های مترتب بابت واحدهای ساختمانی خالی در اختیار 
وهزینه های س  االنه مس  تمر مربوط ،واحدهای دراختیاررا برای واگذاری به ص  ورا طوالنی 

 کنندندرصد  عرضه  4ساله با بهره  07تا  07مدا وبه طور نمونه 
ناشی از تغییر کاربری اراضی،تورم، انواع جایزه ها های ،از جمله درآمددرآمدهای اتناقی  -

مشمول مالیاا شودمی ج به افزایش دارایی تلیت منانجام فعو هرنوع دیکر آن که بدون ا
 نشود

 منع نشود جام معامالا ارزی در داخل کشورخروج سرمایه وان -

 منع نشود  ارز انتسال  ب ورود کاالهای غیر ضرور حتا بدون -
 ازدرصدپنج ،حتا بانک ها وموسسه های خصوصی ودولتی از پرداخت پاداش های کالن   - 

ساس قانون تجارا  صی و دولتی که برا صو شرکت های خ سود خالص هیاا های مدیره 
 .منع یا تعدیل نشوندپرداخت می شود 

  مورد تجدیدنظر فوری قرارنگیرندخودرو  و  ناظر بر تولید مسک سیاست های
های پولی مالی و نظام بانکی و بانک د اری وفت روش های بی  المللی  ا درس  یاس  ت -

 جدیدنظرنشود  و...
تص   نعی و ویژه  ش   هرهاکالن  درقرار ،به ویژه برواقعیت که اس   تاندارد زندگی ای  چنانچه -

با مردم درمیان  ،ایراننه ،ر اس   ت الد07،777دس   ت کم درآمدس   رانه دارای  اقتص   ادهای
 الف یا ات با صرف استاندارد تصنعی برقرار در ایران پذیرش قرار نگیرد کهرد وموه نشود،گذارد

،هیا اقدامی ثمر ،نه به تبع کار وتولید.تص   نعی ایجاد ش   ده اس   تو  س   رمایه های ملی
 بخش نخواهد بود
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ی کار و کوش  ش بیش  تر و توقع کمتر برای معمو رفاهالزمه بهبود  باید پذیرفت که بنا برای  
وعده ی سرخرم  خواهد  وعده ها،همه ی ای  صورا  در غیر و .است سالهچند یک دوره 

 بود.
 

 اخبارکوتاه اقتصادی:

 اخبارکوتاه اقتصادی اتاق ها:

 ایران: اخبارکوتاه اقتصادی

 جهان: اخبارکوتاه اقتصادی

 :اخبارکوتاه اقتصادی اتاق ایران و انگلیس

 هیاا رئیسه اتاق ایران و انگلیس برگزاری جلسه

سه شنبه  روز51راس ساعت اتاق بازرگانی ایران و انگلیس جلسه ماهانه هیاا رئیسه 
با  ماهسوم مرداد 

حضورکلیه اعضاب در محل 
رخانه اتاق تشکیل یدب

وبرگزار گردید.در ای  
طبت روال معمول  جلسه

وبراساس دستور جلسه 
نخست اخبار اقتصادی 

به تنصیل  وکشور مبادله 
 بیاناتی درمورد مسائل

به  مالی کشور ایراد و
برخی پرسش های اعضاب 
به ویژه آقای جعنر ذره 

ودیگر اعضاب در مورد  بینی
روابط بانکی دوکشور 

داده پاسل  وسایر مسائل
بعد از تبادل اخبار و   .شد 

ادای پاسل به پرسش 
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تاق ا وبرنامه های آتی، دکتر امینی گزارش عملکرد اتاق در ماه قبل را به اختصار بیان  اعضاب
انگلیس وایران از لحاظ محل که ظاهرا باید بازسازی ضمنا در باره مشکالا اتاق  را اعالم کرد

ولذا ملزم به ترک محل شده اند به اطالع هیاا مدیره رسید وقرار شد در حد امکان شود 
هم با صندوق بازنشستگی ننت وهم با بازرگانی پترو شیمی که آمادگی خود را برای 

به اتاق پیشنهاد کرده است مذاکره و توصیه های الزم در لندن ی در دفتر خود واگذاری محل
 درجهت رفع مشکل به عمل آید.

آتی در  هایجلس  ه یکی از قرار ش  د به پیش  نهاد آقای ذره بینی  نایکی از جلس  ه هابدر 
 یا تبریز برگزار شود . یکی شهرهای مشهد ،اصنهان، شیراز و

ضمنا با تدارک اعزام دو هیاا ننت وگاز وپترو شیمی و گردشگری و مسک  یا غذا ودارو به 
 موافست شد. نیز لندن در آغاز نیمه دوم سال 

 ماهانه کمیسیون های تخصصی اتاق برگزاری جلسه های

بعد از  ای   کمیس  یون  ماه مرداد جلس  ه کمیس  یون گردش  گری،مس  ک  و امور بی  الملل

زهرا نسوی نایب رئیس ها خانم ،با حض  ور  51مرداد ماه راس س  اعت  07ظهر روز دوش  نبه 

 رئیس کمیس  یون ، دکتر علیمردان ش  یبانی قایان :  وآ ،ش  بنم بهرامی ودبیر کمیس  یون

یا  علی کاظم اس     دی ک

خدابخش علی اکبر  ،اکبر 

 – دکتر غمخواررض     ایی 

 –––محمد سعید ضرابیان 

امینی  امیر هوش   ن دکتر

نایب رئیس ودبیر کل اتاق 

رخ  ان  ه ات  اق در مح  ل دبی

 ردید.گگزار تشکیل و بر

درای  جلس      ه بع  د از  

بار اقتص     ادی  له اخ باد م

ض   م  ادای خیر مسدم به 

قا ی دکتر غمخوار عض    و آ

هریک از  ،جدید کمیسیون

اعض   اب به تنص   یل خودرا 

 کردند.                                  معرفی 
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ضم    زمان با برگزاری مگردشگری در ماه اکتبر و ه یک هیاا اعزام تدارکدرپایان قرارشد 

 وکمیس   یون مجددا م ر   اتاق انگلیس ،در جلس   ه آتی برنامه اجرایی همهمانی س   االن

بر اس  اس برنامه یی که به ش  ر  زیر ودر جلس  ه تیرماه عنوان  تسس  یم وظائفنس  بت به 

 ومورد تائید قرارگرفت اقدام شود.

بی  دو  ی معرفی جاذبه های گردش   گری انگلیس و امکاناا مبادله گردش   گر*به منظور 
شور شارکت  ک ضور وم سان سمیناری باح شن در نیمه  وکمک دبیرخانه اتاق سنارا  کار

  شود  برگزاردر تهران دوم سال 
سیون برای*  شگری  هیاایک اعزام  کمی سیحی به انگلیسگرد سال جاری م برنامه  ،در 

 نماید اقدام  ودرهماهنگی با اتاق انگلیس ریزی
جزوه یی از فهرس    ت جاذبه های گردش    گری انگلیس تهیه ودر اختیار  با کمک دبیرخانه*

 اعضابقرارگیرد..
ص  ورا مش  ترک در دو کش  ور  در ایران یا به business English دوره های زبان بازرگانی*

 British ازب  اکم  ک اس      اتی  دی ک  ه مجوز ، ننره 5-1ه  ای کالس در ایران و انگلیس
Council   برای Business English .دارند برگزار شود 

به  از اعضای فعال در حوزه کاری کمیسیون  نسخه 577در  آماده سازی و چاپ بروشوری *
 توزیع بی  همتایان انگلیسیای برواعضا کمیسیون  ویژه
در  سرمایه گذار تا نسبت به جلب  شناسایی پروژه های آماده اجرا دربخش ساختمان :*

 اتاق انگلیس و ایران و سنارا در لندن اقدام شود. سنارا، در همکاری باو  حد امکان،
زی زمینه برنامه ریس    نارا در  یی از بخش بازرگانی نماینده بادعوا ازجلس    ه یی  *

  برگزار شود. مسک  وگردشگری ،شهری
 یاتاق اعضایکمیسیون های تخصصی  ضمنا وفت آئی  نامه چگونگی تشکیل وبرگزاری *

دعوا بعدی به عمل  نیابند از آنها حض   ور در کمیس   یون جلس   ه که بدون اطالع قبلی دو
 نیاید.

 پایان یافت. 51جلسه راس ساعت
جلس  ه ماهانه کمیس  یون بازرگانی، کمیس  یون بازرگانی، ص  نعت و ف  آوری های نوی : 

روز دوش   نبه 51، 77ماه س   ال جاری راس س   اعتمرداد  ص   نعت و ف  آوری های نوی  در

، نایب رئیس و دبیر کمیس    یون و همچنی  آقایان آقای پژوهیبا حض    ور ، 5001ن71ن70

یا، علی  کاظم اس     دی ک یان،  به مروج محمود توتونچ یب  رئیس کمیس    یون ، ، روز نس

حس  ینی، س  یدرض  ی س  یداص  نهانی، رامی  طاعتی، پرویز ش  کرانی چهارس  وقی و دکتر 

 امینی در محل دبیرخانه اتاق تشکیل و برگزاری گردید

در ای  جلسه پس از تبادل اخبار اقتصادی کشور به خصو  اثر تحریم های جدید بر شرایط 

و بس  ت  حس  اب های بانکی محدودیت های جدید  ول مس  ائ چنی اقتص  ادی کش  ور و هم



 

 

 

  6936ماه مردادویژه 67خبرنامه شماره

 )استریت فود تهران(اخبار کوتاه اتاق های ایران وانگلیس و بریتانیا و ایران، اخبارکوتا ه اقتصادی ایران وجهان وگزارش ویژه} سخن ماه،: :فهرست مطالب 

6 

 

 تص  ویببرای کمیس  یون  یمش  تریان ایرانی در بانک های انگلس  تان ، جزئیاا برنامه اجرای

 :زیر مورد تائیدقرارگرفتنهایی به بحث گذاشته شد و به شر  

تهیه و تدوی  بروش   ور، وندرلیس   ت برای معرفی ش   رکت های عض   و کمیس   یون و دامنه  -

 لیت حرفه ای آنها.تخصصی فعا

 بررسی کم و کیف و شناخت پتانسیل بازارهای صادراتی دو کشور. -

 بررسی موانع فراراه کار با انگلیس به ویژه در زمینه مسائل بانکی . -

خص       و  اق    دام در  -

امکاناا و جذب سایی شنا

س    رمایه گذار در ایران با 

همکاری سازمان  سرمایه 

و فنی  کمک هایگذاری و

 ایران.اقتصادی 

مه     - نا با خبر کاری  هم

گاه  به منظور آ الکترونیکی 

س    ازی اعض    ای اتاق از 

 عملکرد کمیسیون.

ت  دارک اعزام ی  ک هی  اا -

س  رمایه گذاری، بازرگانی، 

ص    نعتی ب  ه انگلیس در 

زمینه دارو وغذا با توجه به 

شگاه  برنامه زمانبندی نمای

ستناده و بهره  برداری بر اساس رشته فعالیت و نیاز های مرتبط با وظایف کمیسیون برای ا

 اعضاب.

تدارک برگزاری دیدار آزاد س   ه ماهه اعض   اب با ادای س   خنرانی درباره مس   ائل بازرگانی   -

 فیمابی .

و عضو محترم هیاا مدیره برگزاری جلسه با سرکار خانم مزدا   نماینده محترم پرشیا بانک  -

 ر انگلیس.موانع کار با بانک های کشو برای تشریا  اتاق

مس  ائل فایناس و بانکی با ایراد س  خنرانی توس  ط  درموردس  ه ماهه گردهمایی برگزاری  -

 به انتخاب خانم مزدا.دیگرسرکار خانم مزدا و یک شخص مرتبط. 

 برگزاری کارگاه های آموزشی با همکاری موسسه ایرانشناسی و سرکار خانم نسوی. -
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 .بهداشتو دارو  ،غذا زمینهدر اقدام برای پذیرش یک هیاا از انگلستان -

شانزدهمی  جلسه کمیسیون ننت و گاز و پتروشیمی :کمیسیون ننت وگاز وپتروشیمی

در محل دبیرخانه اتاق ایران و انگلیس ، با  01ن71ن90روز یکشنبه ،  51:57راس ساعت 

حضور سرکار خانم طیرانی و آقایان کوروش طهماسبی ، علی اکبر خدا بخشی ، مهدی 

 نوروزی ، محمد صادق تدی  و مهدی پناهی ، تشکیل و برگزار گردید.

پس از تبادل اخبار اقتصادی کشور در زمینه ننت و گاز و پتروشیمی، موارد زیر دزای  جلسه 

مورد بحث و گنت و گو قرار گرفت: با توجه به اینکه تشکیل کمیسیون ها مشروط به عضویت 

کمیسیون با حضور پنج ننر از اعضا رسمیت می یابد. ضمناً حداقل هنت ننر می باشد، لذا 

اعضاب منجر به حذف ایشان از کمیسیون و انتخاب  هریک از غیبتسه جلسه ب، مسرر گردید

 جایگزی  شود.

در جلسه آتی از ، ن تبادل نظر و همچنی  مسرر گردیدسپس در مورد برنامه اجرایی کمیسیو

در سنارا انگلیس در  D.I.T  (Department of International Trading)مسئول اقتصادی 

دعوا بعمل آید تا زمینه دبیرخانه اتاق تدسط تهران برای شرکت در جلسه کمیسیون 

 همکاری های مشترک به بحث گذاشته شود. 

 عضو  پیشنهاد گردید در هر جلسه از مهمان ویژه ای در راستایضمناً برای جذب بیشتر 

به عمل آیدتا زمینه های گسترش همکاری ها بررسی گردد  هدف های  کمیسیون دعوا

دکتر طهماسبی  پیشنهاد ،کرد  برای  جلساا آتی  رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران 

 دعوا  شود. گلیس  به عنوان میهمان  به جلسهوان

اعضا  تسسیم  ی از با حضور تعداد بیشتربرای اجرای سرع تر  برنامه ها ، در جلسه آتی 

 ف شود.وظائ

 

ماه س  ال جاری راس  مردادجلس  ه ماهانه  کمیس  یون عض  ویت در کمیس  یون عض  ویت:

آقایان مهندس  انم فیروزه مزدا وبا حض  ور خ 5001ن75ن70روز س  ه ش  نبه  50:77س  اعت 

علی حمزه نژاد و دکتر امیر هوشن  امینی اعضاب ورئیس کمیسیون در محل دبیرخانه اتاق 

 تشکیل و برگزار گردید.

ضویت جدیددر  ست ع سه درخوا شده بود ،ای  جل ست های تمدید  ی دریافت ن لذا درخوا

 51:77جلس  ه راس س  اعت .درخواس  ت ها مورد تایید قرار گرفتعض  ویت بررس  ی و کلیه 

 پایان پذیرفت.
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 :آخبار کوتاه اتاق انگلیس و ایران

 شرکت لرد المونت در مراسم تحلیف ریاست جمهوری

رئیس اتاق بازرگان بریتانیا و ایران روز دوازدهم امرداد در کس    وا بنا به اطالع لرد المونت 

ن مای با هیاتی برای دن با ایران همراه  گانی  بازر گانی نخس     ت وزیر انگلیس در امور  بازر ه 

شرکت در مراسم تحلیف دکتر حس  روحانی به عنوان ریاست جمهوری ایران عازم تهران 

 شد.

 

 جلس عوامبرگزاری مراسم شام ساالنه اتاق در م

 

ساس  ضاب وکارآفرینان فعال در ارتباط اتاق بازرگانی انگلیس وایران ا ز رخانه  باعالم دببرا اع

"لرد با ایران وانگلیس مراس    م ش    ام س    االنه اتاق بازرگانی انگلیس وایران بنا به دعوا 

ساعت  90المونت" جمعه  سال جاری  از  در مجلس عوام برگزار  07و 99الی  07و50اکتبر 

 سخنران مربط هنوز مشخص نشده اسخوهد شد . 

 مدیر بخش بازرگانی بین المللی سفارت انگلیس در تهران

 

 

 

 

 

 

 

"کیت آقای به آگاهی می رساند که به اقای "کیت  ولینگز"وتبریک  ادای خیر مقدم ضمن 

به سمت مدیر بخش تجارا بی  المللی سنارا انگلیس در تهران  9750در جوالی سال  ولینگز"
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،وی اکنون با هشت دستیار فارسی زبان امور بازرگانی ایران و انگلیس را وارد تهران شد ومنصوب 
 در سنارا درتصدی دارد.

 .سنر کرده است درخور توجه اینکه وی در دوران خردسالی نیز به دفعاا به ایرا ن

در  و جانبه  در بخش خص  وص  ی ه طوالنی وهم ،بس  گس  ترده از س  ابسه یی بنا به اطالع وی
ر نساط د کنترل صنعتی وسائل نسلیه برقیصنایع ازجمله  تامی  اعتبار برای  سرمایه گذاری و زمینه
 ته داش   ایاالا متحده و بریتانیا فعالیت  -تایلند -پاکس   تان -بنگالدش -مص   ر جهان از جمله :مختلن
 است.

 است.کشت و زرع نه مواد غذائی  و در زمیافزون برای  " کیت  ولینگز" دارای تجربه درخور توجهی 

در بخش محیط  فعالیت س    ابسه در بخش خدماا  دولتی نیز دارای  افزون برای   "نیت ولینگز"
 بخش سیاست گزاریاشتغال در همچنی   وزارا کشاورزی و درو خدماا روستائی زیست، غذا 

 باشد کشاورزی اتحادیه اروپا می

که ش  خص  ا با " گریت هایلند می باش  د دارای چندی  حت انحص  اری موزیک ازنظر هنری نیز  وی
   ب  پایپ " ظبط کرده است.

  .دارندهمراه او در تهران اقامت  که  استهمسر و دو فرزند  "گیت"دارای -

  سلرد المونت در اتاق ایران و انگلی
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در سنری که به عنوان نماینده نخست وزیر بریتانیا رذیس اتاق بازرگانی انگلیس وایران  لردالمونت 

ئیس جمهوری منتخب شرکت در مراسم تحلیف دکتر حس  روحانی ربرای ور بازرگانی با ایران ودر ام

 ایران نی انگیس وادوستی پارلمرئیس گروه همچنی  با معاون وزیرخارجه انگلیس و همراه بایران 

همراه باکیت ولینگز رئیس بخش بازرگانی بی  المللی سنارا  مرداد50شنبه  وزروارد ایران شده بود 

دس ندر اتاق بازرگانی ایران و انگلیس با مهمریم نجنی دستیار ارشد وی م خانانگلیس درتهران، و 

 یووتبادل نظر کردند. دیدار خاموشی و دکتر امینی دیدار و درباره توسعه روابط بازرگانی دو کشور 

 بامدادیک شنبه به اتناق معاون وزارا خارجه تهران را بسصد لندن ترک کرد.

 :اخبار کوتاه اقتصادی ایران

 حتمال بازگشت مجدد تنظیم بازار به وزارت صنعتا

گار مهرگزارش  به نهخبرن خا یک وزارت ماجرای تنک نه،  خا یل وزارت لت ها و تش    ک های مجزا در دو

یانی دولت، دهان به دهان پیچید و  پا دوازدهم، یکی از مواردی بود که خیلی زود در هنته های 

 ا به گود تجزیه و تحلیل برای حتی دولتمردان هم به صراحت راجع به آن نظر داده و کارشناسان ر

آن فراخواندند. دیری نگذش    ت که موافسان و مخالنان پای میز مذاکره نش    س    تند و هر یک، از 

 .ها سخ  گنتندهای خود برای تنکیک یا ماندگاری وزارتخانهایده

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
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نه خا ید وزارت با که  ند  سد بود به عدر ای  میان برخی نیز معت گام  مد کرد و  کارآ سب های کنونی را 

ها، ماجرا رن  و بوی برنداش  تا اما با ارایه الیحه از س  وی دولت به مجلس برای تنکیک وزارتخانه

به ای  الیحه دولت نشان نداد و کار  یتری به خود گرفت. البته مجلس هم چندان روی خوشجدی

برخی را تا پایان دولت یازدهم، چندان جدی نگرفتا تا اینکه درس   ت در روزهای تش   کیل کابینه، 

 .ها دادندمساماا بخش خصوصی خبر از انصراف دولت از پیگیری تنکیک وزارتخانه

ها در شرای ی به سرعت در محافل رسمی و کارشناسی زمزمه انصراف دولت از تنکیک وزارتخانه

از  خبرنگار مهرپیچید که البته جمش  ید انص  اری، رئیس س  ازمان اداری و اس  تخدامی در گنتگو با 

ها خبرداده و اعالم کرده بود که در فرص  ت مستض  ی، ای  مص  مم بودن دولت برای تنکیک وزارتخانه

 .موضوع از سوی کابینه دوازدهم پیگیری خواهد شد

محمد ش   ریعتمداری، وزیر پیش   نهادی ص   نعت، معدن و تجارا نیز در روزهایی که برای اخذ رای 

صراحت اعالم کرد که با تنکیک وزارتخانهاعتماد به پارلم  ها موافتان بخش خصوصی رفته بود، به 

کندا او اعالم کرد که اگر وزارا صنعت، معدن و تجارا نیست و بیشتر، کارآمدی آنها را پیگیری می

های دیگر را هم در یک ساختار و کارکرد کارآمد داشته باشد، چه بسا قادر شود که سایر وزارتخانه

 .ادغام کندا آرزویی که شاید به ای  سرعت، تحسسش عملیاتی نباشد خود

صنعت، معدن و تجارا به دنبال لغو قانون انتزاع  شنهادی  سد که وزیر پی حال اما، خبر از ای  می ر

شاورزی  سپردن به وزارا جهاد ک صنعت، معدن و تجارا و  شی از وظایف تنظیم بازار از وزارا  بخ

در دولت دهم نیز به شدا با آن مخالف بود، اما زورش به نمایندگان است، موضوعی که همتایش 

مجلس و وزارا جهاد کش   اورزی نچربید. آن روزها مهدی غض   ننری، اولی  وزیر ص   نعت، معدن و 

تجارا به ش   دا با اجرایی ش   دن ای  قانون مخالف و معتسد بود که اجرای قانون بهره وری بخش 

با اجرای آن می توان تحولی در بخش کشاورزی کشور ایجاد کشاورزی، بندهای متعددی دارد که 

 .آن را پیگیری می کرد 51کرد، اما وزارا جهاد کشاورزی در آن دوران، تنها از ای  قانون، ماده 

به هر روی، وزارا جهاد کش  اورزی توانس  ت تنظیم بازار را از وزارا ص  نعت جدا کرده و از آن خود 

عمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارا دولت یازدهم هم به دلیل کند، به خصو  اینکه محمدرضا ن

سبسه صنعتی خود، به شدا از ای  موضوع استسبال کرد و معتسد بود که تنظیم بازار باید در همان 

وزارا جهاد کشاورزی مدیریت شود تا او به عنوان وزیر، خیلی درگیر قیمت سیب و پرتسال و تنظیم 

از ای  که، علیرغم تبحر محمود حجتی، وزیر جهاد کش  اورزی در ای   بازار ش  ب عید نش  ود. غافل

حوزه، اما هیچگاه تنظیم بازار در دولت یازدهم با موفسیت چش  مگیری مواجه نبود و بیش  تر، گذران 

 .امور روزمره را دنبال می کرد

ه اکنون همه آن روزها گذش   ته اس   ت و دولت تازه ننس   ی قرار اس   ت روی کار آید که وزیرش، ب

ش  دا مس  لط به حوزه بازرگانی اس  ت و س  الهای زیادی را با تنظیم بازار مساطع س  خت، س  پری 

کرده اس  تا حال برخی خبر از ای  می دهند که ش  ریعتمداری، قرار اس  ت تنظیم بازار را مجدد به 

شی  صنعت، معدن و تجارا برگرداند و البته با رایزنی با نمایندگان مجلس که چندان دل خو وزارا 

 .از شیوه مدیریت بر بازار وزارا جهاد کشاورزی ندارند، بتواند ای  ماده قانونی را اصال  کندهم 

http://www.mehrnews.com/
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در این رابطه یک مقام مسئئئ در در وتارن تئئئندت  مددا و تیارن م: قدید  قرار اوئئئت که وتیر ،دید تئئئندت  مددا و 

 .تیارن تنظیم باتار را میدد به وتارن تندت باتقرداند

م: افزاید  البته تمرکز اتل: بر این اوت که در قام اور  شرکت باترقان: دولت: ایراا میدد  خبرنگار مهراو در قفتگد با 

به بدنه وتارن تئئئئئندت  مددا و تیارن باتق ئئئئئته و در این وتارتتانه مدیریت شئئئئئددس این در رال: اوئئئئئت که وتیر ،هاد 

 .تیادی با این مدضدع مدافقت کرده اوتک اورتی نیز تا ردود 

 رار باید منتظر ماند و دید که آیا محمد شریدتمداری  وتیر پی نهادی تندت  مددا و تیارن در باتق ت وظایف تنظیم 

 

 دسن تندت  مددا و تیارن مدفق م: شدباتار و شرکت باترقان: دولت: ایراا به وتار

 اخبار کوتاه اقتصادی جهان
 تاس های چین مسدود شدهانیان در بانکایر 'های 'شخصی حساب

 
سی ر شبی بی  سابدرهاسانهبه گزار شدن ح سته  شته از ب های بانکی ایران در چند روز گذ

 .اندها در سه بانک چی  خبر دادهبعضی از ایرانی

گان و از بینند ای  موضوع در برنامه پایش، یک برنامه اقتصادی در تلویزیون دولتی ایران م ر  شد

ضوع را  شده به برنامه اطالع دهند که برخی ای  مو سته  شان در چی  ب شد اگر حساب سته  خوا

 .تایید کردند

المللی های بی ها در چی  را تحریمحس   اب ایرانیش   دن  دلیل بس   ت   همنتش   ر  هایگزارش

 و ABC هایبانک ها دراس ت که ای  حس ابش ده آمریکا علیه ایران عنوان کرده و همچنی  گنته 

ICBC و MERCHENT مسدود شده است. 

امروز خبرگزاری ایسنا از یک مسام مسئول در اتاق مشترک بازرگانی ایران و چی  نسل کرده است 

های ش  خص  ی اس  ت. ایرانیانی که های ایرانیانی که در چی  بس  ته ش  ده حس  ابکه "حس  اب

کنند و با آن حساب شخصی باز میتوریست یا دانشجو در چی  هستند بدون مجوز کار حساب 
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هایشان هایشان گردش دارد، حسابدهند و ارقام درشت در حسابکار تجاری و بیزینس انجام می

 ".شودها بسته میاز طرف چینی

به گنته ای  مسام که نامی از او برده نش    ده، ای  اقدام به قوانی  مبارزه با پولش    ویی مربوط 

های ر حس  اب ش  خص  ی که به دارایی اعالم نش  ده اس  ت تراکنشش  ود و "در ایران هم اگر دمی

 ".شودمالی باال وجود داشته باشد حتما صاحب آن حساب احضار می

کمتر از یک ماه و نیم پیش مرضیه شاهدایی معاون وزیر ننت ایران گنته بود قوانی  جدید "مبارزه 

ا مش کل مواجه کرده اس ت و در با پولش ویی" در چی ، دریافت پول ص ادراا پتروش یمی ایران را ب

 .ای  باره از سنیر چی  توضیا خواسته بود

هایی از "توقف" ص    ادراا پتروش    یمی ایران به چی  منتش    ر ش    د و برخی در آن زمان گزارش

سانه سوی چی " خواندند هر چند دولت وجود های محافظهر شیمی ایران از  کار آن را "تحریم پترو

 .چنی  تحریمی را تکذیب کرد

زاده وزیر ص   نعت، معدن و تجارا که دوران وزارتش در حال پایان اس   ت، دو روز حمدرض   ا نعمتم

صادرکنندگان و واردکنندگان ما هنوز راه مستسیم برای مبادالا بانکی  پیش گنته بود "تجار چینی، 

 ".توانند طی کنندرا نمی

که دوران وزارا او هم به -قتص  اد او اظهار امیدواری کرده بود که مذاکراا او و علی طیب نیا وزیر ا

های ایران و چی  با طرف چینی باعث آغاز "هرچه س    ریعتر" روابط کارگزاری بانک -پایان رس    یده 

 .شود

کنداندازی میرین قطار جهان را راهچین سریع  

ی انداتدوباره راهاند  به تودی ترین در ندع خدد در ،هاا لقب قرفتهالسئئئیر  ین که وئئئری ناوقاا قطارهای وئئئری 

 .اهند شددخ

ننر منجر شد  47میالدی پس از دو سانحه که به مرگ  9755سرعت ای  ق ارها در سال 

 .کیلومتر بر ساعت نگه داشته شد 077تا سسف 

 017از هنته آینده بعض    ی از ای  ق ارها مجاز خواهند بود که مجددا با س    رعتی معادل 

 .کیلومتر بر ساعت حرکت کنند
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 .سرعت زمان مسافرا مسیر پک  به شانگهای یک ساعت کمتر خواهد شدبا ای  

نام ای  ق ارها در راه اندازی مجدد در ت ابت با ش  عارهای ملی دولت ای  کش  ور و برنامه 

 .توسعه آن "جوان شدن دوباره" نام گرفته است

های اض   راری تمامی ای  ق ارها به س  یس  تم پیش  رفته نظارا مجهز اس  ت که در زمان

 .ایستددهد و ق ار میصورا خودکار سرعت را کاهش میب

هایی اس  ت تا بتواند پاس  خگوی س  رعت ش  بکه راه آه  ای  کش  ور به دنبال ارتسای ریل

 .کیلومتر بر ساعت  باشد 477بیشتر ق ارها  تا 

 .کیومتر است 50017طول شبکه ریلی ق ارهای پرسرعت چی  حدود 

آه  ش   د که از فس   اد یساتی درباره وزارا راهمیالدی منجر به تحس 9755س   انحه س   ال 

  .گسترده پرده برداشت

عالوه بر ای ، موجی از خش    م مردم هم متوجه مساماتی ش    د که به پنهانکاری در زمینه 

 .شدندعمت فاجعه و دالیل وقوع آن متهم 

 تصادف دریایی در سنگاپور؛

 یافتندغواصان چند جسد را در ناوشک  آمریکایی 

 اعالم نیروی دریایی آمریکا، غواصان اجسادی را در داخل ناوشک  آمریکایی " یو اس اس  ه ب بنا 

 یافتندجان مک کی " 
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سه  سنگاپور امروز  سوئینت، یکی از فرماندهان نیروی دریایی آمریکا در  سکاا  اوان  99)شنبه ا

اند چند جسد را در مخازن مرداد  به خبرنگاران گنت: "غواصان در جستجوی امروز خود توانسته 05

او همچنی  گنته نیروی دریایی آمریکا در تالش اس    ت  ".ض    د آب  ناوش    ک  آمریکایی  پیدا کنند

 جسدی را که پیشتر مساماا مالزی یافته بودند، شناسایی کند تا م مئ  شود ای  جسد یکی از

 .ننر منسود شده است یا نهده  

در پی ای  تص  ادف که به پهلوی چپ ناوش  ک  آمریکایی آس  یب رس  اند، نیروی دریایی ای  کش  ور 

 .دستور "توقف عملیاا" موقت ناوگان دریایی خود را در سراسر جهان صادر کرد

 .ای  ناو پس از تصادف در یک پایگاه نظامی در سنگاپور پهلو گرفت

ک ناوش ک  آمریکایی در یک س ال اخیر و دومی  تص ادف در دو ماه گذش ته ای  چهارمی  تص ادف ی

 .بوده است

کیلومتر فاصله داشت  577حدود دو ماه پیش ناو فیتزجرالد در حالی که با پایگاه خود در ژاپ  حدود 

 .پیکر که پرچم فیلیپی  داشت برخورد کرد و از پهلو آسیب جدی دیدبا یک کشتی باری غول

 .ه هنت ملوان آمریکایی کشته شدنددر آن سانح

 .شوندنیروی دریایی آمریکا بتازگی اعالم کرد که ناخدا و دو افسر ارشد آن ناو برکنار می

ناوش ک  جان مک کی  که در آبهای س نگاپور تص ادف کرده، به یاد پدر و پدربزرگ س ناتور جان مک 

نام و از امرای نیروی دریایی آمریکا خواه همکی  نامگذاری ش  ده که هر دو با ای  س  ناتور جمهوری

 .بودند

 خدمه دارد 077ای  ناوشک  بخشی از ناوگان هنتم آمریکاست که در ژاپ  مستسر است و 
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 برجام آنسدر برجسته نشود که نتوانیم در آن قصور کنیم
 
 

ه  ای جدی  د آمریک  ا  س  نیر آمریک  ا در س  ازمان مل  ل متح  د ب  ار دیگ  ر م  دعی ش  د ک  ه تح  ریم

  !علیه ایران هیا ارتباطی به برجام ندارد

سنیر آمریکا در سازمان ملل متحد روز « نیکی هیلی»به نسل از رویترز،  خبرگزاری مهربه گزارش 

پرتاب موشک، حمایت از تروریسم، بی اعتنایی به »که تهران باید برای سه شنبه مدعی شد 

 !پاسخگو باشد« موازی  حسوق بشر و نسض ق عنامه های شورای امنیت

طر  مجدد ای  ادعاهای پوچ و واهی آمریکا علیه تهران از زبان نماینده آن در سازمان ملل، واکنشی 

رئیس جمهوری ایران در صح  علنی مجلس « حس  روحانی»بود به سخنرانی روز سه شنبه 

 .شورای اسالمی

دولتمردان جدید آمریکا باید بدانند تجربه » :حس  روحانی در ای  سخنرانی تأکید کرد

شان را در نهایت به پای میز مذاکره کشاند. اگر های گذشتهخورده تحریم و تهدید دولتشکست

یران در مدا زمان کوتاه، نه در مسیاس هنته و ماه، بلکه ها بازگردند، یسیناً امایل باشند به آن تجربه

 .«تر از زمان شروع مذاکراا بازخواهد گشتدر مسیاس ساعت و روز به شرای ی بسیار پیشرفته

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
http://media.mehrnews.com/d/2017/04/28/4/2442973.jpg
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ایران نمی تواند »نیکی هیلی در ادامه خط و نشان کشیدن توخالی مساماا آمریکا مدعی شد که 

گروگان بگیرد... ای  توافت هسته ای نباید آنسدر بزرگ و  با استناده از توافت هسته ای، جهان را

 .«آن قصور کرد برجسته شود که نتوان در

تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران ارتباطی با توافت هسته ای  برجام  »وی در ادامه ادعا کرد که 

 «!ندارد

ی تهران به گنتنی است که نیکی هیلی هنته آینده در چارچوب روند بررسی میزان پایبند

به وی  سنر خواهد کرد تا پیرامون فعالیتهای هسته ای ایران با  9751توافت هسته ای سال 

 مساماا ناظر بر فعالیتهای هسته ای سازمان ملل دیدار و گنتگو کند

 

سازدجزیره دریای سرخ مراکز تفریحی می ۰۵عربستان در   

 

جزیره  17اندازی یک پروژه عظیم گردشگری در سواحل عربستان سعودی قصد دارد با راه

 .دریای سرخ، گردشگران داخلی و خارجی را به اقامت در ای  اماک  تشویت کند

شود که قصد دارد با اندازی میای  پروژه با تالش محمد ب  سلمان، ولیعهد عربستان راه

ارهای جهانی، منابع جدیدی را برای درآمدزایی کشورش توجه به کاهش قیمت ننت در باز

 .جایگزی  کند

سنرهای  سعودی به  شهروندان  شتر  شویت هر چه بی از جمله اهداف دیگر ای  پروژه، ت

 .داخلی به جای خرج کردن پول در کشورهای دیگر اعالم شده است

ستان سعودی، هزینه اولیه ای  پروژه از   صندوق سرمایهبه گزارش خبرگزاری دولتی عرب

  .های عمومی در ای  کشور تامی  خواهد شدگذاری
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های ویزا برای گردش  گرانی که قص  د س  نر به ای  س  واحل در بر ای  اس  اس، محدودیت

های برگرفته عربستان را دارند، کاهش خواهد یافت اما هنوز معلوم نیست سایر محدودیت

  .تی پیدا خواهد کرداز قوانی  در ای  کشور نظیر پوشش اسالمی چه وضعی

میالدی آغاز ش  ود و تا پایان  9750پروژه دریای س  رخ قرار اس  ت در س  ه ماهه آخر س  ال 

 .برداری برسدمیالدی به بهره 9799

گذاری عمومی عربس    تان تامی  با اینکه س    رمایه اولیه ای  پروژه از ص    ندوق س    رمایه

ساس بیانیهمی شر کرده، ای که خبرگزاری دولتی ای  کشود، اما بر ا شور در ای  باره منت

  .گذاران خصوصی هم استسبال شده استاز مشارکت سرمایه

 .در ای  بیانیه به سرمایه مورد نیاز ای  پروژه عظیم اشاره نشده است

با کاهش درآمدهای ننتی عربس    تان، دولت ای  کش    ور در ص    دد درآمدزایی از منابع 

 .غیرننتی است

ار های گازدابسه با وضع مالیاا، قیمت سیگار و نوشیدنیسعربستان اخیرا در اقدامی بی

 .زا را افزایش دادو انرژی

ها س  ال ش  هروندان عربس  تان س  عودی در کنار معافیت مالیاتی، تا پیش از ای ، برای ده

 .کردندهای دولتی هم دریافت مییارانه

 

 شودمیالکتریکی یا ترکیبی  مام خودروهای ولوو از دوسال دیگرموتور ت
 یک میلیون ماشی  الکتریکی بنروشد 9791خواهد تا سال ولوو می
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های تازه خودرو تمام مدل 9750ش  رکت خودروس  ازی ولوو اعالم کرده اس  ت که از س  ال 

 .موتورهای الکتریکی یا هیبرید  ترکیبی  خواهند داشت

موتورهای ای  ش   رکت اولی  خودروس   از قدیمی اس   ت که از توقف تولید و اس   تناده از 

 .دهدسوز خبر میاحتراق درون

مدل  9795تا  9750های ولوو در نظر دارد بی  س     ال کامال الکتریکی و چند  مدل  پنج 

 .هیبریدی به بازار عرضه کند

کنند ادامه خواهد هایی که با موتورهای احتراقی کار میبا وجود ای  تا آن زمان تولید مدل

 . داشت

مالک چینی ش    رکت  که در حال پیش بردن جیلی،  ولوو، از بیش از یک دهه اس     ت 

 .اش برای ساخت و توسعه خودروهای الکتریکی استبرنامه

 .یک میلیون ماشی  الکتریکی بنروشد 9791خواهد تا سال اکنون ای  شرکت می

گوید: "اعالم ای  خبر پایانی هاکان ساموئلسون، مدیر عامل بخش خودروسازی ولوو می

 ."ودروهای مجهز به موتور صرفا احتراقیاست بر دوره خ

به گنته آقای س  اموئلس  ون "مردم بیش از پیش به دنبال خودروهای الکتریکی هس  تند و 

 ما قصد داریم تساضای حال و آینده 

؟های ارثیکن کردن بیماریای، گامی برای ریشهانترمیم دی  
 پی رفت دان منداا برای مهار بیماری های ژنتیک:
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تحسیساا با اس    تسبال گروهی از محسسان در لندن روبرو ش    ده که مجوز دس    تکاری ای  

ه تواند در آینده بگویند ای  تکنولوژی میهای جنینی انسان را دارند. آنها میژنتیکی سلول

 .های بسیاری کمک کندخانواده

مثل  یهای ژنتیکی خیلی بدگوید "بیماریبج از انستیتو فرانسیس کریک می -رابی  الول

توانند زندگی چند نس   ل را تباه های قلبی وجود دارند که میبیماری هانتینگتون یا بیماری

 های بعدی جلوگیریکنند. بنابرای  روشی که بتواند از انتسال ژن معیوب از کودکان به نسل

 ".ها بسیار مهم استکند، برای ای  خانواده

  
 نیکول موبری مبتال به نارسایی قلبی است 

 

نیکول موبری مبتال به نارس  ایی قلبی اس  ت. برای جلوگیری از ایس  ت قلبی، در قنس  ه 

درصد احتمال انتسال ای   17سینه او یک دستگاه ضربان ساز نصب شده است. نیکول با 

بیماری به فرزندانش روبروس  ت اما م مئ  نیس  ت که آیا ت  به روش ترمیم ژن خواهد داد 

 .یا نه

نمی خواهم به فرزندم بیماری بدهم که زندگی او را محدود بکند یا نیکول می گوید: "م  

کنم از دار شدن فکر میموجب درد و ناراحتیش بشود. ای  چیزی است که هر وقت به بچه

 ".ذهنم میگذرد
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کنم بیماری م  در ش   کل فکر می .نسص درس   ت کنمگوید "نمی خواهم بچه بیاو می

  ".گرفت  شخصیت م  دخیل بوده است

ای هم نگرانند که ترمیم ژن در آینده منجر به دس    تکاری ژنتیکی برای در همی  حال عده

  .نسص شودایجاد کودکان بی

ای گوید: "ممک  اس    ت به جامعهدیوید کین  از یک گروه ناظر بر اخالق پزش    کی می

ها های خود را به ش   کلی دس   تکاری کنند که ای  بچههای بچهها ژنبرس   یم که بعض   ی

های خود مورد هایی داش  ته باش  ند و مردم بر اس  اس ژنهای دیگر، برتریبه بچه نس  بت

 ".قضاوا و ارزیابی قرار بگیرند، نه شخصیتشان

 

 خرچنگی عجیب با صورتی شبیه به انسان
در پارکی س  احلی نزدیک پل کانمونکیو در ش  هر ژاپنی ش  یمونوس  کی، دو مجس  مه ی 

را به شکلی منجمد شده در حالت های رزمی  برنزی قرار دارند که جنگجوهای سامورایی

خود نمایش می دهند. ای  مجسمه ها در کنار نسخه های کپی شده از توپ ها و کشتی 

قرن  1های جنگی قرار گرفته اند. ای  بنا یادبودی بر یک جن  تاریخی اس    ت که بیش از 

 .پیش در ای  من سه رخ داده است

سال  سل نتی ) Heike ان قدرتمند قبیله هیکه، دو ناوگ5515روزی در ماه آوریل  حاکمان 

ژاپ   و میناموتو که بر س  ر قدرا و تاج و تخت در کش  مکش بودند در خلیج کوچکی به نام 

شدیدی که به دنبال آن رخ -نو-دان شدند. در نبرد  اورا در دریای داخلی ژاپ  با هم رو در رو 

و بدن هایش  ان بی  امواج به  نمود، ص  دها جنگجوی س  امورایی جان خود را از دس  ت داده

اعماق دریا رفت. در پایان آن روز میناموتو در ای  جن  پیروز و قبیله ی هیکه مغلوب ش    دا 

ست مادربزرگش غرق 1در همی  حال، امپراطور  شدن به د سیر   ساله برای جلوگیری از ا

-از نبرد دان .میناموتو یوریموتو نیز به اولی  شوگون یا حاکم نظامی ژاپ  تبدیل گشت .شد

اورا افسانه های زیادی برخاسته اند که در عجیب تری  آنها یک خرچن  حضور دارد. ای  -نو

خرچن  دارای پوس    ته ای متمایز با الگویی جالب توجه اس    ت که با کمی دقت می توان 

سامورایی را در آن مشاهده نمود ستان بیان می کند زمانی که  .صورا خشمگی  یک  دا

هیکه جان خود را از دست داده و غرق شدند، رو  آنها در ای  خرچن  ها دمیده جنگجویان 

ش   ده و ای  چهره ها تا ابد بر پش   ت آنها نسش بس   ته اس   ت. ای  خرچن  با نام همی  

ناخته می ش    ود. برخی اوقاا آن را  امپراطوری یعنی هیکه گانی  خرچن  هیکه  ش    

 .خرچن  سامورایی نیز می نامند
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س و نویس  نده ی معروف آمریکایی کارل س  اگان در ای  باره حدس های زمانی اخترش  نا

جالبی زده بود. س   اگان بر ای  باور بود که ماهیگیران ژاپنی هر خرچنگی که پوس   ته اش 

سله ی هیکه به درون آب بر می گرداندند و  سل شد به احترام  سامورایی با صورا  شبیه 

 .ا سامورایی محنوظ باقی بماندهیکه گانی با صور DNA همی  موضوع باعث شده که

س   انتیمتر  و در واقعیت  0هرچند خرچن  های هیکه بس   یار کوچک هس   تند  در حدود 

هیا کس آنها را نمی خورد و به همی  دلیل اس    ت که ماهیگیران آنها را از درون تورهای 

ورا خود به آب باز می گردانند. عالوه بر اینها خرچن  هایی که پوسته ی آنها شبیه به ص

 .انسان باشد در همه جای دنیا یافت می شوند

چی  و شک  هایی که در واقع شبیه به صورا سامورایی هستند، نساطی را نشان می 

دهند که در آنها عض  الا به پوس  ته ی س  خت جانور متص  ل می گردد و به ص  ورا اتناقی 

ردن چهره در شبیه به صورا خشمناک یک سامورایی شده و به توانایی ذاتی ما در پیدا ک

 .اشیای تصادفی باز می گردد که در حسیست پدیده ای به نام پاریدولیا نام دارد

 

    

 

 



 

 

 

  6936ماه مردادویژه 67خبرنامه شماره

 )استریت فود تهران(اخبار کوتاه اتاق های ایران وانگلیس و بریتانیا و ایران، اخبارکوتا ه اقتصادی ایران وجهان وگزارش ویژه} سخن ماه،: :فهرست مطالب 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  6936ماه مردادویژه 67خبرنامه شماره

 )استریت فود تهران(اخبار کوتاه اتاق های ایران وانگلیس و بریتانیا و ایران، اخبارکوتا ه اقتصادی ایران وجهان وگزارش ویژه} سخن ماه،: :فهرست مطالب 

24 

 

 

 

  :اشاره

 استریت فود تهران                                

خیاب   ان ه   ای ته   ران تهی   ه  گزارش   ی از یک   ی از ج   اذب ت   ری  وب س   ایت همگ   ردی      

ومنتش  ر ک  رده اس  ت ک  ه ب  ه نظ  ر رس  ید ب  ه عن  وان ق  در دان  ی از ای    اق  دام شایس  ته ب  رای 

ب  ا  عین  اخبرنام  ه ات  اق محت  رم آگ  اهی ومالحظ  ه اعض  ام محت  رم وب  ه ط  ور کل  ی خوانن  دگان 

ب   ه عن   وان گ   زارش وی   ژه ای     ش   ماره  هم   ان ش   یوه ورس   م الخ    ی ک   ه منتش   ر ش   ده ،  

 خبرنامهسازیم< واننده گرامی  را ازمحتوای  آن بهره مند خخبرنامه منعکس و

 

، اس   تریت ف   ود ته   ران در خیاب   ان  ی   ابون تی   ر واق   ع ش   ده ک   ه ی   ک خ 07اینج   ا قل   ب ته   ران 

پ  ر از خ  وراکی ه  ای خوش  مزه اس  ت. اس  تریت ف  ود  ، وس  تنوس  تالوژیک در ته  ران ق  دیم ا

ته  ران، ی  ه اتن  اق خ  وب در ته  ران ب  ه حس  اب می  اد ک  ه ب  رای ج  وون ه  ا ش  غل ایج  اد ک  رده ک  ه 

  .بدون هزینه ی باال بتون  کسب درآمد کن 

خیاب  ان س  ی تی  ر از ق  دیمی ت  ری  و اص  یل ت  ری  مک  ان ه  ای ته  ران هس  تش. ن  ام ای     

دم ته  ران در خیاب  ان ق  وام الس  ل نه ب  وده و ن  ام س  ی تی  ر ه  م برم  ی گ  رده ب  ه واقع  ه قی  ام م  ر

 .5005سی تیر سال 

  

م  ردم ته  ران در ای    روز ب  ه دع  وا آی  ت ت کاش  انی ب  ا تع یل  ی ب  ازار و مغ  ازه ه  ا ب  ه خیاب  ان 

ه  ا ریخ  ت  و خواس  تار س  رنگونی ق  وام ش  دن. در ابت  دای ای    خیاب  ان، م  وزه ای  ران باس  تان و 

ب  ا آث  ار زیب  ایش در  نی  ز در هم  ی  خیاب  ان م  وزه منحص  ر ب  ه ف  رد آبگین  ه و س  نالینه ه  ای ای  ران

  . خانه مربوط به قوام السل نه واقع شده

  

مدرس  ه و آتش  کده زرتش  تی فی  روز به  رام، کلیس  ای ارامن  ه حض  را م  ریم، کلیس  ای حض  را 

 پ رس، کنیسه حییم 

http://hamgardi.com/BlogPost/3024-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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یهودی  ان از دیگ  ر مک  ان ه  ای دی  دنی ای    خیاب  ان و راس  ته گردش  گری س  ی تی  ر هس  ت . 

غرف  ه ه  ای س  یار غ  ذای خی  ابونی، ب  ه خیاب  ان غ  ذای ابت  دای ای    خیاب  ان ب  ه ت  ازگی ب  ا حض  ور 

  .تهران تبدیل شده که جاذبه ی جدیدی برای اهالی تهران و توریست ها ایجاد کرده

  

خیاب  ان س  ی تی  ر در قل  ب ته  ران ای    روزه  ا تب  دیل ش  ده ب  ه پی  اده راه ب  ی نظی  ر ک  ه ش  ب 

یی ب  رای ه  ای دل نش  ینش پ  اتوق توریس  ت ه  ا و تهران  ی ه  اس. اس  تریت ف  ود ته  ران ج  ا

  .حتما باید امتحانش کنی   خوش گذرونی با کلی خوراکیای خوشمزه اس که

  

  

 استریت فود تهران کجاس؟

 
 
 
 
 
 
 

 

، استریت فود تهران در خیابان   تیر واقع شده که یک خیابون نوستالوژیک در  07اینجا قلب تهران 

  .تهران قدیم هست که پر از خوراکیای خوشمزه اس
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تهران، یه اتناق خوب در تهران به حساب میاد که برای جوون ها شغل ایجاد کرده استریت فود 

که بدون هزینه ی باال بتون  کسب درآمد کن . درسته که حضور ماشی  ها و فود تراک هاا رفت و 

آمد رو سخت کرده اما به هر حال ای  اتناق، خیلی خوب و خوشایند  و تحولی بزرگ در ای  زمینه 

  .اس

. آدرس دقیت  59یابون در روزهای عادی از ده صبا تا ای  خ شب آماده سرویس دهی به مردم 

هم برای ای  که به ای  راسته ی غذای خیابونی جذاب بری  هم بدی  شکل هستشا میدان امام 

تیر، جنب موزه ملی ایران  پارک معلم  07خمینی، خیابان   .  

متر  017اده روی از مترو امام خمینی و متر پی 577یک دسترسی راحت به ای  من سه هم، 

پیاده روی از مترو حس  آباد هستش. شک نکنی  هیا جا تهران نمی شه و هیا استریت فودی 

تیر نمی شه 07 . 
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 خیابان سی تیر و غذای خیابونی

 

تیر جایی که حال دل آدم خوب می شه، شنیدن موسیسی دل نشی  خیابانی در  30خیابون 

استریت فود با فودتراکای باحال و خوش ذوق و خوردن غذاهای خوشمزه، حال و هوای عالی، 

ای  جا راهپیمایی نیست، تجمع  .سن  فرش نوستالوژیک پیاده راها همگی خیلی لذا بخش ان

اعتراض آمیز هم نیست، نذری هم پخش نمی کن ، یارانه هم نمیدن، فسط حس خوب قدم زدن 

ران قدیم هستش و هم صحبت شدن با جوان های هنرمندی که تناوا روی سن  فرش های ته

تیر هم  07وقتی به ای  خیابون بری  حس می کنی  حتی سن  فرش های خیابون  .رو رقم زدن

باهاتون صمیمی هست . حس خوب تناوا، تلنیت سنت و مدرنیته در فود تراک هایی که به طرز 

 .بسیار زیبایی طراحی شدن
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تراک های باحال فود  
 

مامان بزرگامون همیشه چاییشون دم بود، لباشون خندون و قندونشون پر از قند. اگه دلتون برای 

اون روزا و حال و هوا تن  شده میتونی ، چای دمی و آلبالو توی سماورای قدیمی رو توی ای  

.خیابون همیشه زنده تجربه کنی  .  

تیر بری   07تبدیل شدن. اگه هنوز موفت نشدی  به خیابون دوچرخه هایی که به کافه های باحال 

و مزه غذاهای فود تراک هاشو بچشی ، همی  امشب فرصت خوبیه برای خوردن یه غذای خیابونی 

 .و ساخت  یک شب پر از خاطره. تجربه ای متناوا از تهرانی دلنشی  و غذاهایی به یاد ماندنی
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 راسته گردشگری سی تیر رو باید دید
 

اگه روزها براتون تکراری شده، از کارای همیشگی خسته شدی ، دنبال یه حال و هوای تازه 

هستی ا استریت فود سی تیر دوای هر دردیه. تجربه متناوا از غذاهای خیابونی، پیاده راه سی 

تیر ، اولی  و تنها استریت فود تهران هستش. دیگه الزم نیست هی حسرا بخوریم که نرفتیم 

و ترکیه و پاریسا یه نمونه ی کوچیک از حال و هوای خیابون های نیویورک رو االن دیگه سوییس 

 خودمون داریم

. 

  
 

 

 


