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 سخن ماه:

 

 دکتر امیرهوشنگ امینی

    ه هاضرورت تجدید نظر در پرداخت یاران               

 

 تاهیمحتار  م  اسا یر یریاباا ووهاه باه موگا  گ ،خبر نامه یاز خوانندگان گرام ییخواننده   

بعاد از نرارخبربی درنا  هاا،  اراناهیقطا  مورددر  یبه محافظاه ماار  مردن دول متهم وامداد 

باه گووااه  یدرپا ،.ازاین رو باووهه به اه یا  موواو  شد ایباره هو دراینرا  ظرخبرنامهن یولفن

مه درواق  در این مورد نظر اواق می باشد برای آگاهی ع او  اعاااحمحتر   نطرخبرنامهسخن 

 ارایه خواد شد. اواق عنوان می شود

گونااگون، بارهاا، باه  یبه مناسب  ها هارا مه ارانهی یساز نهیداستان و سرنوش  طرح به    

آن  عناوان و اساتد    نیو راسات دهیراهکاار سان  هیا،ه راه باارا یروشن  یو در نها یدرست

آن را اطاع   سانایا ینقا  از خبرگارار باهدولا   وادبیر و دیاام  یباارهم ساا کیا حتا  ، ه امرد

 یبا نیاو ناه باه آن بات  ووهاه شاد.حا  علا  ا افا ی ییناه گاوش شانوا ، هرمرمرد  یرسان

 ماالی دوران با ماه مراور از لحاا   یطیمرور ،آن هم در شرا یبه اوعف مناب  مال یووهه

 یبرخا دیشاا و داند خدا ؟ اس  نیگتراند مدام یرا از سر م ییقه بسا یب ساِز وسرنوش  

                                                           !ندیهو یمرورم اقتصاد بیوخر در را شیخو سود ندانسته ای دانسته مه مسان

 !میبگتر

 راهاهیو باه ب یریاشاک  گ نادیفرآ یپردا ختن باه چگاونگ دیورد بی اس ،اما مکرر وکرار هرچند

ماالی و منااب  ف اواع خیثبا  در واار یبراهم آن  اندیره بهینه سازی یارانه ها،مرانده شدن 

 یادآور شاو  ماه شاک  گیاریدازایان رو بایا .نباشاد دهیاازفا یخاال یملا یهایا سرمایه  ثروت

 یانمیا یروزهاا از یکای درماه  و شاک  گرفا   آغااز سان نیبدها  ارانهی یساز نهیبه رهیاند

ورود  یبارا ماهشد  عنوانپرسش  نیا رانیا یبازرگاناواق  یازهلسه ها یکیهفتاد در  یدهه 

 وهاود بان هلسه در آ مرد؟ آغاز دیبا م ا از یگتار هیسرما و ورویق یووسعه اقتصاد ندیبه فرآ

 اوعح قاب  ریغ یدولت یودستور مت رمر اقتصاد یواوول یمل طور به مه  یواقع نیا از یآگاه

  رایاز باشاد. هاا ناهیزم ی ه اه در ها   یق یساز یواقعنخستین گا  باید  :شد اس ،عنوان

با روشن شدن میاران ساودهی سارمایه گاتاری ماورد گتار هیوورت اس  گه سرما نیونها درا

بحا   باهورود  آماادهوراویق و مه البته ان ا  آن نیر سازو مار ویژه خودرا مای طلباد،  خودر نظ

 . دخواهد شی و ای اد فرو  های شغلی هدیدگتار هیسرما
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 واقعی شادن قی ا  هاا وبااواورت  ایاندر ماهبود نیاعناوان شاد ا درنا  یمه ب یپرسراما 

و به بیانی گروه های آسیب پتیریا در د مم درآمگروه های و  طبقه فیوکلافرایش هرینه خانوار، 

 امناون  ماه یییارانه ها قط  عنوان شد:"با بی دزن  درپاسخ مه  ؟شد خواهد چهو زیرخط فقر 

 سوخ قی    قی   ها، یساز یواقع ود وبه وورت بخری به وولید ومصرف پرداخ  می ش

مرفاه  یهاا ماروه ووسطگان امر نه رایگان اما نردیک به رای  آنانرژی مه امنون بیررین بخش  و

با ووهه به وهوه زیادی ماه از ایان راه ای ااد و . خواهد یاف افرایش رسد  یهامعه به مصرف م

 دولا  قاادر، خراناه و وقویا  بنیاه ماالی ،خوهد شد وقط  یارانه هاای بخرایبه خرانه واریر 

گاروه  یزنادگ هنایهر نسب  به ماهش  ،به مارگیری مکانیر  یا ساز و ماری ویژهشد با خواهد 

 اقدا  مند: با اوخاذ روش درپی نسب  به ماهش هرینه زندگی آنانمم درآمد 

افراد و خانوارهاایی ، برخوردار شوند از ماهش هرینه زندگی وعین ش ار افرادی مه باید -

بخش ع اده ونردیاک باه ما  آن را حقاوق بگیاران معااف از پرداخا  مالیاات،افراد و مه 

  . سپ :ه امداد و سازمان بهریستی شام  می باشندخانوارهای وح  پوشش م یت

 ودور مارت رایگان بی ه و درمان برای آنان  -

 وخفیف ورانسپورت برون شهری %50ودور مارت رایکان ورانسپورت درون شهری و  -

 ابتدایی وا پایان دانرگاهیاز مقط  خانوار  ودور مارت وحصی  رایگان برای دو فرزند -

هرینه نگاهاداری سااخت ان در فقط پرداخ  با ه های سازمانی امکان بهره گیری از خان -

حد سهم ماورد اساتفاده.بوبدی  واحادهای فاروش نرفتاه مساکن مهار باه خاناه هاای 

سازمانی وورویق نیکو ماران باه ای ااد ایان گوناه بناهاا بارای خانوارهاای وحا  وکلاف 

 م یته امداد و سازمان بهریستی و...(

وعیین آن دسته از  وبه مورد و پاسخ گو  به عنوان م ری وعین سازمان وامین اهت اعی  -

 مر ولین ش ارش نرده و...

 

 رات مکرر، قانونی از وصاویب گتشا با وهود وتم ،به مدامین دلی   روشن نیسه چنان و اما 

باید میان آحاد مل  وقسایم شاود .  مهگویی در مارزاری ناخواسته غنی تی به دس  آمده مه 

یک دهه مناب  و سرمایه های ملی مرور ه راه با والی فاسدهای آن باه وبدین سان بیش از 

ناه باه  هباران آن ماهگرا  و مرور با مرکعوی  دس  باه گریباان شد دس  اوعف سپرده 

 .مقدورزودی ها این به نه  ومیسر خواهد بود ،آسانی 

اوعف وق  براساا   به دور از هر گونهبنابراین بر مارگراران اداره امور اقتصادی مرور اس  مه 

در ایان  وراستین ور از آنچاه ور  به فوری  اقدا   ز  مع و  دارند، زیرا سن یدهآنچه عنوان شد 

 شد راهی وهود ندارد. بیان  باره 

* * * 
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اخبار کوتاه اقتصادی

ها اتاق کوتاه اخبار

 وانگلیس ایران اتاق اخبارکوتاه 

انگلیس و رانای اتاق رییسه هیات ماهانه جلسة برگزاری

جلسه ماھانه ھیات رییسه اتاق ایران و انگلیس در مھر ماه سال جاری به روال معمول راس ساعت 
15:00 روز سه شنبه 96/07/04، با حضور اعضا کلیه اعضاء به استثنای خانم فیروزه مزدا و آقای جعفر 

ذره بینی که در خارج از کشور بسر می بردند در محل دبیرخانه اتاق تشکیل و برگزار گردید. در این 
جلسه پس از تبادل اخبار اقتصادی کشور به ویژه در مورد روابط بازرگانی دو کشور ایران وانگلیس در 
پسا برجام و فراه شدن امکان نقل وانتقال پول )یورو(تو سط سه بانک ا یرانی "پین المللی پرشیا"، 

ملی" و"سپه"،با اشاره  به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده برای تطبیق اساسنامه اتاق با در  "
نظر گرفتن اوعحات 

مصوب هیات ن ایندگان و 

ارسالی به شورای عالی 

نظارت برای وصویب ،به 

وفصی  در باره رذوابط اواق 

با اواق بازرگانی بریتانیا و 

ایران ووفاهم نامه فی ا 

بین و ه چنین هیاوی مه 

برای اعرا  به لندن از 

امتبر  29ای  لغ 26واریخ 

آبان  7آبان لغای   4برابربا

ماه ودارک  دیده شده 

 .بح  وگف  و گو شد 

درپایان م ددا درباره اقدا  برای در اختیار گیری محلی برای دبیرخانه اواق براسا  وعهدچهارگانه اواق 

این زمینه وامید و مقرر شددبیر م  با م ک و ه راهی خرانه دار در  وسه نفر از اعااح هیا ت رییسه

 پایان یاف  17اقدا  ن ایند.هلسه را  ساع  
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 :ماهانه کمیسیون های تخصصی اتاق برگزاری جلسه

م یسیون بازرگانی، ونع  

 :و فن آوری های نوین

م یسیون ماهانه این هلسه 

هاری روز سا  ماه مهر در 

، را  10/07/96دوشنبه 

با حاور  16:00ساع  

در مح  امثری  اعااح 

اواق ورکی  و دبیرخانه 

برگرار گردید. آقایان علی 

ح ره نژاد و امیرحسین 

اطع  قبلی  هابرانصاری با

در هلسه حاور نیافته 

در این هلسه پ  از مبادله اخبار اقتصادی آقای دمتر شیبانی گرارشی از هیات اعرامی . بودن

یون به منظورارایه هلسات م یسارائه ن ودند. ه چنین مقرر گردید هدو  زمانبندی از ایال  ولر

سفارت و درخواس  حاور ریی  یا ن اینده بخش هلسات م یسیون به منظورارایه به بخش بازرگنی 

به بخش بازرگنی سفارت و درخواس  حاور ریی  یا ن اینده بخش هلسات م یسیون به منظورارایه 

به ت انگلی  سفار بازرگانی به بخش بازرگنی سفارت و درخواس  حاور ریی  یا ن اینده بخش 

د، ه چنین بروشور بوندورلیس ( برای معرفی اعااح م یسیون و دامنه وخصصی شو فوری  آماده 

فعالی  آنها وهیه شود. ه چنین درمورد برگراری هلسات دیدار سه ماهه اعاا، برگراری هلسه 

 بین ال للی درخصوص موان  مار با بانک های مرور انگلی  با حاور سرمار خانم مردا بن اینده بانک

انگلی   موسسه ایرانرناسیباه کاری  ووسط خانم نقوی در و برگراری مارگاه های آموزشیپرشیا (

 پایان پتیرف  18:00هلسه راس  ساع  شد.بح  و وباد  نظر زبان استرالیا دروهران و موسسه 

 بنا به هلسه ماهانه این م یسیون :برنامه ریری شهری،گردشگری و ساخت انم یسیون 

روز یکرنبه  16قراربوذ را  ساع  96،7،12به استناد دعوت نامه وادره مورخ ئ، مع و روا  
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به حد نصاب نرسیدن وعداد اعااح حاگر در دلی  ه ب مهرماه ورکی  وبرگرار شود لکن 23

 . گر هلسه رس ی  نیاف  و لتا برگرار ن

م یسیون نف  و گاز و هانه ورکی  و برگراری هلسه ما واریخ :م یسیون نف  و گاز و پتروشی ی

پترو شی ی در مهرماه سا  هاری به دلی  در سفر بودن بیرترین وعداد اعااح آن به ویژه 

لتا گرارش از اعااح دعوت به ع   آمد،  ماه وعیین ومهر 30ریی  و نایب ریی  آن  ،دبیر

  .  نبودنرر برگراری آن برای درج درخبر نامه به موق  آماده 

، 04/07/96هلسه ماهانه این م یسیون در مهرماه سا  هاری روز سه شنبه :م یسیون عاوی 

با حاور سرمار خانم فیروزه مردا و آقایان علی ح ره نژاد و دمتر امیرهوشن   14:00را  ساع  

امینی، در مح  دبیرخانه اواق ورکی  و برگرار گردید. در این هلسه پرونده های و دید عاوی  بررسی 

 قرار گرف . ه چنین درمورد پرونده های درخواس  عاوی  به شرح زیر اخت وص یم گردید:و مورد وایید 

 درخواس  عاوی  شرم  مدبانو به مدیری  آقای مح د اورن ، بررسی و وایید شد.

بررسی ، واخت  درخواس  عاوی  شرم  وعشگران پارسه زرین گواشیر به مدیری  آقای فرید الهامی

 ه مارت عاوی  در اواق ایران بازرگانی ایران مومولرد.وص یم  به بعد از ارائ

درخواس  عاوی  شرم  ونای  نساهی زرباف امین، به مدیری  آقای عبداله مقد ، پ  از بررسی 

 پایان یاف .15هلسه را  ساع   مورد وایید قرار گرف .

 اتاق ایران وانگلیس مجمع عمومی فوق العاده

در  جردشاهریور منا 16ماورخ  دعاوت دو انگلای  ماه بناا ن م    ع ومی فوق العده اواق ایرا 

هاری با اساسنامه مصوب هیات ن اینادگان ماه  وطبیق اساسنامهبه منظور ، روزنامه اطععات 

نفار و  60باا حااور حادود نظارت مطرح رسیدگی ووصاویب مای باشاد  امنون در شورای عالی

معادن ومرااورزی وهاران وراکی  گردیاد،اما مالتنا واوالتا در طبقه او  اواق بازرگانی وونای  و 

به لحا  اینکه وعداد اعااح حاگر درهلسه به حاد نصااب نرساید  رسا ی  نیافا  و لاتا برگارار 

هلساه طباق درنگردید.  ز این رو مقرر شد هلساه و دیاد و باا حااور هار وعاداد عااو حاگار 

 ت ا  وصویب آن اقدا  شود. حا هب اسانامه نسب  به بررسی و

در هل  بیش از یک ساع  گ ن پتیرایی با یک دیگر  باه وبااد  نظار پرداختندوبادین  حاگرین

 سان برسی و ان ا  مورد به هلسه بعد مومو  گردید.
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به لندن سرمایه گذاری اتاق  –بازرگانی  تدارک سفر هیات

رم  هاای برای دیدار با اعااح آن اواق، وعادادی از شا بریتانیا و ایرانابه دعوت اواق بازرمانی نب

انگلای  و ایاران ماه  عاو دپارو ان و ارت بین ال للی بریتانیا و شارم  در شاا  ساا نه اوااق

نفاره بازرگاانی  22اعارا  یاک هیاات در وادارک  ه ه ساله در م ل  عاوا  برگارار مای شاود،

ه اسا . بناا با باودهامتبار   26وسرمایه گرذاری از اعااح اواق در واریخ چهار  آبان ماه  برابر باا 

شارم  در افرون بار . هیات دراین  سفر خواهد ماند  باقی امتبر در لندن 29اطع  هیات لغای  

بازدید از بانک بین ال للی پرشیا و یاک موسساه آموزشای گرد ه ایی" بی آی سی سی"،  

با سفیر ایران و رایارن اقتصاادی دیادار واز رهن ودهاای نیر ارت ایران در لندن فدر س به احت ا  

 هد شد در مار با انگلی  برخوردار خوا ناایر

:ق انگلیس و ایراناتااخبار کوتاه 

تدارک برگزاری مراسم شام ساالنه اتاق در مجلس عوام

،در سال جاری نیز به مراسم شام ساالنه اتاق در مجلس عوام  ،یرانبه گزارش دبیرخانه اتاق بازرگانی بریتانیا و ا 

ر این دبرگزار خواهد شد.  22الی  30و19و از ساعت ن پذیرایی مجلس عوام لر سااکتبر د 27جمعه روال معمول  

در  مراسم که به دعوت لرد المونت آو لوریک رییس اتاق وبا حضور آقای بعیدی نژاد سفیر جمهوری اسالمی ایران

در  کهخواهد بود یرانریچار بیکن رییس کروه دوستی پارلمانی انگلیس و ابرگزار خواهد شد سحنران مدعو آقای  لندن

 روابط دو کشو، به ویژه در زمان حال و مسایل اقتصادی فیمابین سخن رانی خواهد کرد.باره 
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اخبار موواه اقتصادی ایران

:سفیر بریتانیا در تهران
کنیم، صدور ویزا افزایش یافته استاز برجام حمایت می

نیکع  هاپتون، سافیر 

بریتانیااااا در وهااااران، در 

احبه بااا خبرگااراری مصاا

 -دانرااااا ویان ایاااااران 

در ماورد ووافاق  -ایسنا 

ای و رواباااااط هساااااته

سیاسااای و اقتصاااادی 

بااین دو مرااور سااخن 

.گفته اس 

آقاااای هااااپتون در ماااود 

ای و ووافاااااق هساااااته

اقاادا  احت ااالی برخاای 

های ووافق برای نقض آن گفته اس  مه برهاا  واوافقی اسا  ماه میاان پاند عااو دایام طرف

سازمان مل  به ععوه آل ان، اوحادیه اروپا و ایران باه دسا  آماده و از "ح ایا   شورای امنی 

های متامره برخوردار اس . وی افروده اس  مه "از این رو بریتانیا باه ه کااری گسترده" طرف

 ".با و ا  شرمای خود مه متعهد به اهرای موفقی  آمیر برها  هستند ادامه خواهد داد

ان در مورد موگعگیری رئی  ه هاوری آمریکاا در ماورد برهاا ، باا یاادآوری سفیر بریتانیا در وهر

واوانم دربااره آنچاه ماه می"فته اس  مه وواند از سوی ایا ت متحده سخن بگوید، گاینکه ن ی

موگ  بریتانیا در قبا  این ووافق بگویم این اس  مه ماا باه طاور ماما  و قاوی از اهارای برهاا  

ای مناساب ای گرینهوده اس  مه از نظر دول  بریتانیا، ووافق هستهمنیم." وی افرح ای  می

"برای ولح، ثبات و امنی  و رفاه منطقه و ای اد روابط بهتر با دولا  ایاران اسا  واا ایان مراور 

 ".ال ل  باز گرددور و عادی در میان هامعه بینبتواند به هایگاهی سازنده

یااا، ناایکع  هاااپتون گفتااه اساا  مااه روابااط و اااری و در مااورد روابااط و اااری بااین ایااران و بریتان

های اقتصادی بین دو طرف از زمان دستیابی به برهاا  رشادی ساری  داشاته اسا . ه کاری

های اروپایی و باه ویاژه وی در عین حا  وایید مرده اس  مه برقراری روابط میان ایران و شرم 

ای در زمیناه ند مه نتاید ووافق هساتهبریتانیایی ساده نبوده اس  و اگرچه برخی انتظار داشت

اقتصادی و و اری به سرع  آشکار شود، اما این وحو  "به زمان نیاز دارد." وی گفته اس  مه 

های اند" و در این زمینه به اروباط شرم های بریتانیایی "وارد وعام  شدهدر حا  حاگر شرم 

ر و ه چناین ایرباا ، ماه بریتانیاا در آن بررگ بریتانیایی از ه له ش ، رولرروی ، بریتیش ایروی
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های عاوی  دارد اشااره مارده اسا . وی اباراز امیادواری مارده ماه رواباط دو مراور در زمیناه

 مختلف ووسعه یابد

 تالش دولت برای مولدسازی دارایی ها/ پرداخت بدهی های دولت ضروری است

بارای مولدساازی دارایای هاا،  مدیر م  اموا  دولتی و اوراق بهادار باا اشااره باه واعش دولا 

گف : 

وزارت اقتصاااد قصااد دارد برنامااه ماادیری  وخصاایا دارایاای هااای دولاا  را بااا اسااتفاده از نظاار 

  .مارشناسان ارائه دهد

 ، در اولین ه ایش ملی مولدسازی و مادیری  دارایایخبرنگار مهرگرارش فریدون قربان پور، به 

و مساوو ن ایان امار در های دول  گف : وزارت اقتصاد قصد دارد و ربیات و برنامه مارشناسان 

زمینه مدیری  وخصیا دارایی های دول  را ارایه داده و زمینه ساز وحولی ع یق در این حاوزه 

 .شود

رهنا  ساازی و اقادا  در زمیناه مادیری  دارایای هاای دولتای ف وی ادامه داد: بر ایان اساا 

لی باارای وحقااق اهااداف اقتصاااد مقاااومتی و اسااناد با دسااتی، ماااهش وابسااتگی بااه عااام

اماری گارروری باه نظار  می باشد ماه درآمدهای نفتی و ه چنین پرداخ  بدهی های دولتی

  .می رسد

مدیر م  اموا  دولتی و اوراق بهادار افارود: وزارت اقتصااد امیادوار اسا  باا فرهنا  ساازی در 

ی هادی بارای اساتفاده از ایان بخاش یاارایای هاای دولا ، برناماه وخصایا د زمینه مادیری 

 .نمایداقتصادرا فراهم 

  میلیون هکتار اراضی و امالک  ۱۳۵شناسایی 

د و امااعک مرااور از ارزیااابی و شناسااایی معاااون قااوه قاااائیه و رئاای  سااازمان ثباا  اساانا

امعک ملی در طرح ماداستر بنقره پهناه بنادی و مارز نگاار( خبار   هکتار اراگی و میلیون135

 .داد
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به نق  از وزارت اقتصاد و دارایی، وویسرمانی در اولین ه اایش ملای  خبرگراری مهربه گرارش 

ساازی در حاوزه اقتصااد گارورت های دول  ا هاار داشا : شفافو مدیری  داراییمولدسازی 

هاای مولدساازی و مادیری  اماوا  باوده و دولا  طیاف اس ، شناساایی منااب  یکای از ارمان

 .ها را دراختیار داردوسیعی از این اموا  و دارایی

ر د ه اسا  گفا :وی با بیان اینکه بخری از اموا  به وورت اختصاوی و بخری ع ومی بود

میلیاون هکتاار، اراگای و اماعک ملای وهاود دارد، اگار بخاواهیم مولدساازی  135های ارزیابی

 .منیم، لواز  مدیری  باید مهیا شود، بنابراین نیازمند پایش، قوانین و مقررات هستیم

وی خاطرنرااان ماارد: در زمینااه امااوا  دولاا  در سااامانه ماداسااتر  یااه هااای مختلفاای باارای 

.های دول  طراحی شده اس دارایی

.میلیون هکتار مستندسازی شده اس  25وویسرمانی افرود: از م  و  اراگی گفته شده 

ریی  سازمان اداری و استخدامی عنوان مرد:

 ساختمان و خودرو ناموس مدیران دولتی شده است

رئی  سازمان اداری و استخدامی مرور گف : مادیران ماا در 
بح  ساخت ان های اداری خیلی قائ  به مم مردن هریناه هاا 

   .نیستند

رگاا انصااری  به نق  از ودا و سای ا  خبرگراری مهربه گرارش 
به اینکاه از قادیم در  در ه ایش مدیری  دارایی دول  با اشاره

سازمان های اداری مرسو  بوده اس  مه هیچ مادیری حاگار 
نبود به هیچ قی تی ساخت ان خاود را از دسا  بدهاد، گفا : 
درمیان ما مدیران قدی ی، دو چیر ناموسی اسا   یکای سااخت ان و دیگاری خاودرو و گااهی 

م حتای حاگار مای شادیم ماه برای اینکه خودروی خود را دراختیار یک دستگاه دیگر قرار ندهی
پیش استاندار برویم و به او بگوییم مه مار اداره ما با از دس  دادن این یاک خاودرو مختا  مای 
شود و در یک مع  دوس  نداشاتیم سااخت ان و خاودروی خاود را باه هایچ قی تای از دسا  

 .بدهیم

ا بارای ایان انصاری به دس  اندرماران این ه ایش گف : باه نظار  مای رساد شا ا بایاد ابتاد
ذهنی  مدیران برنامه داشته باشید و بعد به فکر اهرای سیاس  مدیری  دارایی های دول  و 
مولدسااازی آن باشااید. در و ااا  برنامااه هااایی مااه باارای اوااعح ساااختار اداری ازه لااه ادغااا  

  وزاروخانه ها ان ا  دادیم، یاد  ن ی آید مه ساخت انی مازاد مانده باشاد. مادیران ماا در بحا
  .ساخت ان های اداری خیلی قائ  به مم مردن هرینه ها نیستند

انصاری باا بیاان اینکاه بیراتر دساتگاه هاا وااحب مه انساراها و مرامار فرهنگای و ورزشای 
هستند گفا : باه مادیران وزارت اماور اقتصاادی و دارایای وووایه مای مانم اگار مای خواهناد 
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بتدا باه ساراا ایان م  وعاه هاا بروناد و مولدسازی و مدیری  دارایی های دول  موفق باشد ا
 .بعد به سراا فااهای اداری بروند

آهن خبر داد مدیرعام  راه  

اصفهان-آغاز عملیات اجرایی قطار سریع السیر تهران  

عام  راه آهن با اشاره به آغاز ع لیات اهرایی قطاار ساری  السایر وهاران اوافهان گفا : مدیر
  .ر قم و اوفهان متص  شودقرار اس  این خط آهن به مرمر شهر د

، سعید مح دزاده در نرسا  خباری معرفای برناماه هاای شارم  راه خبرنگار مهربه گرارش 
آهن با اشاره به وامید اسناد با دساتی در حاوزه ح ا  و نقا  باه اولویا  دادن ایان بخاش در 

سیاسا  هاای ملای نظاا  ابعغیاه رهبار  25و  24در بناد   ووسعه ح   و نق  اسا ، گفا :
معظم انقعب در فص  ح   و نق  ورفا بح  اولوی  دادن به ووسعه ح   و نق  ریلی بااری و 

اوصا  شبکه ریلی به مبادی بار، مرزها، شرم  های بررگ ونعتی و بنادر اس .

و نق  با انتقا  هار  وی با اشاره به اه ی  ووسعه مریدور ش ا  به هنوب افرود: در حوزه ح  
سی سی در مصرف سوخ  ورفه هاویی خواهاد شاد.  35میلومتر بار از هاده به ری  -یک ون

ه چنین افرایش سهم ری  از هاب ایی بار به حفظ محیط زیس  ویان  از زیربناهای هااده ای 
و ه چنین ای ن سازی ح   و نق  هاده ای مه مورد وامیاد ه اه مقاماات ارشاد نظاا  اسا  

 خواهد بود. موثر

مدیرعام  شرم  راه آهن با اشاره به وامیاد برناماه شرام ووساعه مبنای بار افارایش ساهم 
درواد وصاریح مارد: ساهم ریا  از  30ح   و نق  ریلی از هاب ایی ری  در پایان این برناماه باه 

سی و دو میلیون ون بود مه ووانستیم طی چهار ساا  گتشاته و در  92هاب ایی ری  در سا  
میلیاون وان برساانیم. گا ن اینکاه  45سهم ری  از هاب ایی بار در مرور را باه  95سا  پایان 

وعرفه های ح   و نق  ریلی نیر در طو  این سا  ها ثاب  نگه داشته شاد و حاق دسترسای 
درود ماهش یاف . 32درود به   57به ری  بسهم شرم  راه آهن( نیر از 

ووماان  80ی ح   ریلی بار در مصارف ساوخ  را معاون وزیر راه و شهرسازی میران ورفه هوی
میلومتر عنوان و ا هار مارد: باه منظاور افارایش هاب اایی باار از طریاق راه –به ازای هر یک ون 

آهن ح م قطارهای برنامه ای باری در سا  های گتشته چهار برابر شد و متوسط زماان طای 
در خراسان و پایانه آپارین در وهاران  شده برای ح   بار از بندر شهید رهایی به پایانه ابومسلم

ساع  ماهش یافته اس . 50وا  40به 

میلیون وان معرفای مارد و  60وی در سا  گتشته میران بار معدنی وولید شده در م  مرور را 
میلیون ون دیگر را داشاتیم  20میلیون ون بود مه وا  20افرود: سهم ری  از هاب ایی بار معدنی 

   سوخ  امکان رقاب  ری  و هاده چندان ساده نیس .اما به دلی  وفاوت قی
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وی با اشاره به برنامه شارم  راه آهان بارای افارایش ساهم هاب اایی فاووعد وولیاد شاده در 
میلیااارد د ر طارح ووساعه فااو د در مراور در دساا   35مراور ا هاار داشاا : در حاا  حاگار 

ون خواهد رسید. با ووهه به وامیاد  میلیون 210میران وولید فو د به  1404اهراس  مه وا سا  
درود ح م فو د قاب  انتقا  با  30برنامه شرم مبنی بر رسیدن سهم ری  از هاب ایی بار به 

میلیون ون از این میران را ح   و نقا  هااده  140میلیون ون خواهد بود. ولی در مقاب   70ری  
خ  در هااده هاا ونهاا باا ای بر عهده خواهد داشا  ماه نراان دهناده باا  باودن مصارف ساو

هاب ایی بار فو د اس . بنابراین باید وعش منیم بخش بیرتری از بار قاب  انتقاا  از هااده باه 
 ری  منتق  شود.

ایستگاه باری هدید به شبکه ریلی را یادآور شد و خاطرنران مارد:  20مح دزاده افروده شدن 
میلاومتر در حاا  دو خطاه  500و  فهان با هدف افارایش قطارهاای بااری باه طااو-مسیر بافق

درود در بخش زیرسازی پیرارف  داشاته و در وعادادی  85شدن اس  مه ساخ  این مسیر 
میلومتر از این مسایر  250از قطعات نیر در حا  ری  گتاری هستیم مه امیدوار  وا پایان امسا  

 ری  گتاری شود.

ا  واراک حابنادرعبا  در -یر بافقبه گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، شرم  راه آهن در مس
 بندی اس  مه وا پایان بهار سا  آینده به پایان می رسد.

وی هدف گتاری شرم  راه آهن برای افرایش ناوگان ریلی باری را یادآور شد و وصاریح مارد: از 
مح  وهوه اداره شده و وسهیعت باانکی ووانساتیم وعادادی واگان بااری باه بخاش خصووای 

ی دیگر با استفاده از وا  دولا  روسایه قارارداد سااخ  شاش هارار واگان وحوی  دهیم از سو
باری در داخ  به اماا رسیده اس  مه در حا  اهراس . گ ن اینکه در سه ساا  گتشاته دو 
هرار واگن باری هدید به ناوگان افروده شد مه با اگافه شدن شش هرار واگن در حا  سااخ  

هرار واگان افارایش خواهاد  28هرار واگن فعلی به  22از در سا  های آینده وعداد ناوگان باری 
میلیاون وان باار از طریاق ریا  در ساا   105یاف . با این وعداد ناوگان می ووانیم باه هاب اایی 

 پاسخ دهیم. 1400

معاون وزیر راه و شهرسازی به قرارداد مپنا و زی ن  از مح  وندوق ذخیره ارزی برای ساخ  
واگتاری به بخش خصووی اشاره مرد و گف : در سه سا  آیناده  دیر  و مرنده با هدف 150

دساتگاه در بخاش خصووای  300دستگاه لوموموویو باری در بخش دولتی و  300در نظر داریم 
 به شبکه ریلی ملحق منیم.

مح دزاده درباره ووسعه زیرساخ  های ریلی خاطرنران مرد: قرار اسا  شارم  راه آهان باا 
ی یا مرارم  دول  و واحبان بارها و ونای  بررگ ووساعه خطاوط آنتای استفاده از مناب  دولت

بناد ق قاانون وارفه هاویی  12به طو  ود میلومتر را اهرایی مند. ه چناین بار اساا  مااده 
سوخ  راه آهن آمااده پاتیرش سارمایه گاتاری در بخاش ووساعه ریلای اسا  و ایان شارم  

ده خواهد داش .وا ین بازگر  سرمایه سرمایه گتاران را نیر بر عه



1396ماه مهر ویژه 69خبرنامه شماره 

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

12 

وی درباره ووسعه ح   و نق  ریلی مسافری نیر وصریح مرد: در سا  های گتشته واگن هاای 
ولای ووانساتیم باا گردشای ماردن واگان هاا از   سا  را از شبکه ریلی حاتف ماردیم 45با ی 

ماهش  رفی  هاب ایی مسافر هلوگیری منیم. ه چنین در بخش ح   و نقا  حوماه ای نیار 
 23از  95ایران از این نو  ح   و نق  حدود دو درود اس  اما با این حا  در سا   اگرچه سهم

 1400میلیون مسافر به بخش حومه ای اختصااص داشا  ماه واا ساا   6میلیون مسافر ریلی 
میلیاون نفار  750میلیون مسافر ریلی حومه ای دس  یابیم. از آن ایی ماه ساا نه  40باید به 

درواد ایان ح ام هاب اایی  10ن ا  می شود، حتی اگر بخاواهیم باه سفر از حومه به وهران ا
میلیون مساافر حوماه ای را هاتب منایم. باه ه این  75مسافر دس  یابیم می ووانیم سا نه 

میلیاون یاورو  700منظور قراردادی میان یک منسرسیو  داخلی و یک شرم  مره ای باه مبلا  
و نق  حومه ای در سا  هاری امااا خاواهیم برای خرید ری  با  از مره با هدف افرایش ح   

 مرد.

قارارداد ایان پاروژه باه ساران ا   مراهد گفا : ما -مح دزاده درباره برقی ماردن قطاار وهاران
این قرارداد را گرایش خواهیم مرد گا ن اینکاه در بخاش  LCرسیده و وا پایان دی ماه امسا  

-آهن به ایساتگاه مرماری وهاران راهاوفهان نیر قرار اس  این -مق-راه آهن سری  السیر وهران
ری قم و مرمر شهر اوفهان متص  شود مه زیرسازی آن آغاز شاده ایستگاه مرم -فرودگاه اما 

 و امیدواریم در سا  هاری و سا  آینده سرع  بیرتری بگیرد.

مح دزاده در مورد اوصا  شبکه ریلی ایران به عراق ا هار داش : فاوله شل چه واا بصاره باه 
 150میلومتر و ساخ  یک پ  بررگ بر روی اروند باقی مانده مه هرینه ساخ  این پ   35طو  

میلیارد وومان اس . دول  ایران در متامرات خود با عراق ساخ  ایان پا  را بار عهاده گرفا  و 
 35قرار شد ه رمان با ع لیات اهرایی پ  ساازی بار روی اروناد دولا  عاراق نیار ریا  گاتاری 

اگرچه ایران به وعهد خود در این زمینه پایبناد باود اماا   ز مندشل چه را آغا-همیلومتر فاوله بصر
بصاره متعهاد -میلومتر خط آهن شال چه 35متاسفانه عراقی ها به وعهد خود مبنی بر ساخ  

میلاومتر را نیار ایاران بساازد  35نبودند بنابراین با بنیاد مستاعفان متامره مردیم مه ه ه ایان 
خ  هرینه آن را از سوی عراقی ها اخت مند. شخا وزیر راه و شهرساازی ولی گ ان  بازپردا

با هدی  پیگیر این قایه بوده و دول  برای ساخ  این پ  ردیف بودهه وخصیا داد اماا از آن اا 
مه باید هر دو پروژه ری  گتاری و پ  سازی ه رمان ان اا  شاود واا رسایدن باه نتی اه نهاایی 

 دمح و برهان .متوقف مانده اس 

* * *

معاون شیالت اعالم کرد:

یابدهزار تن افزایش می ۶۰تولید میگو تا   

معاون آبری پروری سازمان شیعت ایران از رشد ههری وولیاد میگاوی پرورشای مراور واا دو 

حساینعلی عبادالحی باه نقا  از وادا و سای ا،  خبرگراری مهاربه گرارش  .سا  آینده خبر داد
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معااون آباری  و وولیدمنندگان میگوی پرورشی به بلوا وولیاد رسایده انادگف  : پرورش دهندگان

پروری سازمان شیعت ایران اداماه داد: ه چناین رغبا  سارمایه گاتاران بخاش خصووای باه 

.وادرات میگوی پرورشی افرایش یافته اس 

رات میگاوی پرورشای از ساود قابا  قباو  وی افرود: پرورش دهنادگان و فعاا ن پارورش و وااد

 سرمایه گتاری در این بخش از ونع  شیعت برخوردار هستند

به گفته ایان مقاا  مساوو  در ساازمان شایعت ایاران، پارورش دهنادگان موفاق شاده اناد باا 

استفاده از دانش و فناوری در امر وولیاد و آگااهی از چگاونگی منتار  بی ااری هار ساا  وولیاد 

 .ی را بیرتر می منندمیگوی پرورش

وی ا هار داش  : ه کااری ساازمان شایعت ایاران و ساازمان دامپرشاکی نیار نقاش بسایار 

.مه ی در م ک به پرورش دهندگان و منتر  بی اری داشته اس 

معاون آبری پروری ساازمان شایعت ایاران وامیاد مارد: واا حادامثر دو ساا  آیناده شااهد رشاد 

 .رور خواهیم بودههری در وولید میگوی پرورشی م

هارار وان  30وی با اشاره به اینکه پیش بینی می شد امسا  وولید میگوی پاروری حاداق  باه 

 .هرار ون می رسد 27به  96برسد، گف  : وولید نهایی میگوی 

عبدالحی خاطرنران مرد : وولید سا نه میگاوی پرورشای ایاران بایاد واا پایاان برناماه شرام 

ایان مقاا  مساوو  در ساازمان شایعت .مه دس  یاافتنی اسا هرار ون برسد  60ووسعه به 

ایران، بی اری ویروسی را مهم ورین مرک  پیش روی پرورش دهندگان اعع  مرد و گفا  : باا 

 .ووان این مرک  را برطرف مردبا بردن دانش پرورش دهندگان می
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به گفته وی، در اوایل تولید میگو حدود 12 ھزار تن در چھار ھزار و700  ھکتاری تولید می شـد 
اما با افزایش بـیش از دو برابـری سـطح کشـت، تولیـد سـاالنه میگـوی بـه بـاالی 25 ھـزار تـن 

رسیده است 
معاون آبزی پروری سازمان شیالت ایران یادآور شد: پارسال بیشترین تولید میگـو بـه ترتیـب در 

و بلوچستان صورت گرفت استان ھای ھرمزگان، بوشھر، گلستان، خوزستان و سیستان 
وی با اشاره به اینکه استان بوشھر ھمواره بیشترین میزان تولید میگوی پرورشی کشور را بـه 
خود اختصاص می دھد، گفت: پارسـال بـه دلیـل شـیوع بیمـاری لکـه سـفید در مـزارع اسـتان 

بوشھر، تعداد زیادی از میگوھای تولید این استان نابود شد. 
عبدالحی به تالش برای جذب سرمایه گـذاران خـارجی در صـنعت شـیالت ایـران اشـاره کـرد و 
گفت: در چند سال اخیر ھمایش ھای مختلفی با ھمراھی کشورھای فرانسـه، نـروژ، چـین و 

تایلند برپا شد که ھدف ما ارتباط کشورھا با یکدیگر در زمینه توسعه تولید آبزی بوده است 
معاون آبزی پروری سازمان شیالت ایران بیان کرد : چندین طـرح بـا کشـورھای مختلـف منعقـد 
شده است که مھم تـرین آن ھمکـاری بـا فرانسـه در قشـم بـرای راه انـدازی یـک مرکـز تکثیـر 
ماھیان دریایی بوده و دیگری مربوط به پرورش میگو در ھرمزگان با ھمکاری یک شرکت دیگر از 

این کشور است
وی تاکید کرد: ھمچنین سرمایه گذاری یک شرکت دیگر فرانسوی در زمینه تولید قزل آال انجام 
شده است و شرکتھای بزرگ تایلندی برای مذاکره بـا ایـران در زمینـه شـیالت عالقـه نشـان 
داده اند و چندین سفر برای بازدید از روند تولید آبزی در کشور صورت گرفته و مذاکراتی در حال 

انجام است
مدیر کل میوه ھای سردسیری وزارت جھاد کشاورزی: 

 ۱۹ھزار تن پسته به خارج از کشور صادر شد

 .
قــزوین- مــدیر کــل میــوه ھــای سردســیری وزارت جھــاد کشــاورزی گفــت: طــی 5 

ماھــه اول سالجاری 19 ھزار تن پسته به خارج از کشور صادر شده است 
به گزارش خبرنگار مھر، شکراله حاجی وند روز دوشنبه در بازدید از باغ پسـته نمونـه کشـوری 

در شھرستان بوئین زھرا با بیان  اھمیت صادرات پسته به عنوان محصولی غیرنقـدی و ارزآوری 

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/


1396ماه مهر ویژه 69خبرنامه شماره 

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

15 

برای کشور افزود: میانگین قیمت ھر کیلوگرم پسته مرغوب 9 دالر اسـت کـه امسـال تـا پایـان 
مردادماه 19 ھزار تن پسته به کشورھای آلمان، ویتنام، ھنککنگ و امارات به عنوان عمده 

مقاصد صادراتی صادر شده است.

وی ا هاااااار داشااااا : 
از نظر ساطح   مرور ما

زیر مر  پسته در دنیا 
اماااا   مقاااا  او  را دارد

متوسط میران برداشا  
محصو  در واحد ساطح 

ون اسا   2.6آمریکا در 
در حالی مه این رقم در 

 700وااااااا  500ایااااااران 
.میلوگر  اس 

حاهی وند وصریح مارد: 
پسته به دلیا  نیااز مام 

در اولوی  مرا   به آب
وزارت ههاااد مراااورزی 

ه یراه در   قرار دارد و
های مرااااا  برناماااااه

.هایگرین  پسته مد نظر قرار گرفته اس 

خراک خاطرنراان مارد: گرفتن مرور در منطقه خرک و نی هوی با وأمید بر م بود آب و قرار 
متاار اساا  مااه مااا ووسااعه مراااورزی را در اراگاای میلی 240میااانگین بارناادگی در مرااور مااا 

 .منیم  میدار و با استفاده از آب سبر و آب باران دنباشیب

ههاااد مراااورزی بااه اقاادامات ان ااا  شااده در  هااای سردساایری و خرااک وزارتماادیرم  میوه
ای بارای ووساعه مرا  در استای ووسعه مر  پسته در مرور اشاره مرد و گفا  : برناماهر

ای فنای از مارشناساان دانراگاهی وراکی  آب نداریم و در منار این مساوله م یتاه مرامر مم
مند را شده وا آخرین دستاوردهای عل ی مه به ع لکرد بهتر و افرایش وولید محصو  م ک می

و مراورزان قرار دهیم مه زمان برداش  مناساب، نحاوه وغتیاه و آزمایراات  در اختیار باغداران
.خاک از ه له آنها س 

حاهی وند به رقاب  نردیک آمریکا و ورمیه برای وولید و گرفتن بازارهای واادراوی پساته اشااره 
ساا  اخیار ساطح زیار  3واا  2های فاراوان طای مرد و ا هار داش  : ورمیه باه دلیا  بارنادگی

خود را چند برابر مرده مه اگر مسائ  مدیریتی مف باا را رعای  منیم با افرایش ع لکرد مر  
 .خود را حفظ منیم ووانیم ه چنان مانند گتشته هایگاهمی
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باروری میانگین مرار  و باغات مراور بارای وولیاد پساته گفا : در برخای وی در مورد عل  مم
کتار پساته برداشا  ون در ه 10و مرمری با ی ها مانند مرمان، فار ، خراسان رگوی استان
هکتار و خرده مالاک هساتند و افاراد باه  2  شود اما از آن ایی مه برخی از باغات ما در حدمی

اگافی بارای بهباود   منند حاگر نیستند وق  و هرینهآن برای وولید در حد مصرف خود نگاه می
 .آیدمرور پایین می محصو  خود ورف منند و در نتی ه میانگین وولید در

ماه اخیر در استان مرمان خبار داد  2واحد فرآوری پسته طی  20حاهی وند ه چنین از احداث 
درواد بااقی سانتی  80منند و درود باغات پسته ما به وورت ونعتی فعالی  می 20و گف : 
 .هستند

هرار نفار آن  250 هرار باغدار پسته در مرور 300وی اگافه مرد: البته باید گف  مه از م  و  
هرار هکتاار زیار  40روری مانند آمریکا منند و این در حالی اس  مه در مدر مرمان فعالی  می

هرار هکتار دیگر زیر نظر چند مالک اس  مه ه ین امار قی ا  و اا  شاده را  40نظر یک فرد و 
 .آوردپایین می

د ماه مراور برداشا  شاو هارار وان پساته از باغاات 304بینی مرد: وا پایاان امساا  وی پیش
.نسب  به سا  گتشته م ی افرایش داشته اس 

اخبارکوتاه اقتصادی جهان:

بماند« برجام»انگلیس از ترامپ می خواهد در   

ئای  ه هاوری آمریکاا بخواهاد از ووافاق وزیر خارهه انگلی  قرار اس  در ساخنرانی خاود از ر

ھسته ای ایران  خارج نشود  به 
گزارش خبرگزاری مھر بـه نقـل از 
ایندپنـدنت، «بـوریس جانسـون» 

وزیـر خارجـه انگلیس  در سخنرانی

 که امـروز دوشـنبه در اندیشکده 
«چـتمھـاوس» لنــدن خواھد 

داشــت، از دونالــد ترامپ رئیس 
جمھوری آمریکا خواھد خواست 

که دسـت از تھدیــد بــرای خــروج 
از توافــق ھستهای ایران بردارد 
چراکـه به عقیده وی این توافق 

مـی تواند راھکـار مشـابھی بـرای 
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 ح  دیپل اویک بحران مره ش الی باشد.

فراار  ای ایران از لرو  وردید اهرا قرار اس  هانسون گ ن اشاره به موفقی  ووافق هسته

 بر این مرور و در عین حا  وعام  با آن سخن بگوید.

بگاتارد   به عقیده هانسون، ورامپ حق دارد در برخورد با مره ش الی گرینه نظامی را روی میر

وزیر خارهه آمریکا برای باز نگه داشتن باب دیپل اسی هام معقاو  « رم  ویلرسون»اما اقدا  

اس .

دعاوت ( 1970ایبندی به روح معاهده عد  اشاعه هساته ای بوی ه چنین ورامپ را به وداو  پ

 خواهد مرد.

 جایزه نوبل اقتصاد به ریچارد تیلر رسید
میته نوب  اعع  مرد هایره اقتصاد ساا  ک

مااایعدی خاااود را باااه اقتصااااددان  2017
مند. ریچاارد آمریکایی ریچارد ویلر اهدا می

ویلاار در حااا  حاگاار در دانرااگاه شاایکاگو 
 مندودری  می

شناخته شاده حاوزه ریچارد ویلر پژوهرگر
"اقتصاد رفتاری" برنده هایره نوبا  اقتصااد 

 .میعدی شد 2017در سا  
م یته سلطنتی هایره نوبا  در اساتکهلم 

هاای اعع  مرد این هاایره باه پاا  وعش
شااود. اقتصااد رفتاااری بااه او اهادا می Behavioral economics ویلار بارای پااژوهش در زمیناه

ای اس  مه با پژوهش در رفتار فردی و در نظر گرفتن فامتورهای روانرناختی به وحلیا  هرشت
 .پردازدو فهم بازارها و عوام  اقتصادی می

های هااروارد و ماساچوسا  آمریکاا اهادا به دو استاد دانراگاه 2016هایره نوب  اقتصاد سا  
نگ  هول سترو ، محقاق فنعنادی مریکایی و بآ-شد. این دو اولیور هارت، پژوهرگر انگلیسی

شان در اروباط با وع یق "نظریاه قارارداد" هاایره نوبا  اقتصااد ساا  بودند مه به خاطر وحقیقات
 .را به طور مرترک دریاف  مردند 2016

های سااازی امااوا  دولتاای، سااازمانهایی چااون خصووینظریااه قاارارداد" از ه لااه در زمینااه"
های پرداخاا  حقااوق ماادیران ها و شاایوهار بی ااههای مااووسااعه یافتااه، سیسااتم واانعتی
 .های بررگ ماربرد داردشرم 

در شا ار   نگتار هایره نوب  ذمر نراده اسا  ونامه آلفرد نوب ، بنیاهایره نوب  اقتصاد در ووی 
 .رودهوایر رس ی بنیاد نوب  مانند ادبیات، ولح، پرشکی، فیریک و شی ی به ش ار ن ی

ووسط بانک مرمری سوئد و باه یااد آلفارد نوبا   1968هرار یورویی سا   930اهدای این هایره 
میعدی آغااز شاد. ایان هاایره واا مناون اغلاب نصایب  1969بنیان گتاشته و اهدای آن از سا  

اقتصاددانان آمریکاایی شاده اسا . ونهاا یاک اقتصااددان آل اانی، راینهاارد ِزلاتِن، بارای وواوری 
 قتصاد شده استا  ه جایزه نوبلبرند میعدی1994ها در سا  بازی
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های نامتعارف مقابله با رکوداحتمال استفاده مجدد آمریکا از روش
به نق  از اسپوونیک، ریی  فدرا  رزرو، هان  یلن در ملوپ اقتصاد ملی  خبرنگار مهربه گرارش 

گتاران مالی آمریکا یک بار دیگر م بور شاوند بارای هلاوگیری از اس  سیاس  گف  مه م کن
 یک رمود بررگ دیگر، از ابرارهای مالی غیرمرسو  استفاده منند.

مدت به های بهره موواهریی  فدرا  رزرو گف  احت ا  این مه در زمانی در آینده،  ز  شود نرخ
اس . خاط آخار ایان اسا  ماه ماا بایاد متوهاه حد موثر پایینی خود ماهش داده شوند بسیار 

 شویم مه شاید باید دوباره از ابرارهای نامتعارف خود استفاده منیم.
ریی  بانک مرمری آمریکا گف  مه یک رماود اقتصاادی باا شادوی بسایار م تار از رماود باررگ، 

 افی باشد.مدت به محدوده پایینی موثر خود، مهای بهره موواهنرخ وواند برای بازگرداندنمی
های بررگی برداشته اس  و درحا  حاگر نردیاک باه حادامثر یلن اشاره مرد: اقتصاد آمریکا گا 

 رود مه افرایش پیدا مند.استخدا  قرار دارد و وور  هم انتظار می
اناد ماه گروپ اخیرا هردار دادهسی و سیتیبیا ها نظیر مورگان استنلی، اچبررگترین بانک

هاای محکام اواولی اقتصااد شد مداو  بازارهای مالی و سها  بر اساا  دادههایی مه راز آن
معن وورت نگرفتاه اسا  و ماامع م اازی و واوری اسا ، اقتصااد آمریکاا در مرحلای قبا  از 

حبابی شدن قرار دارد. 

:تیلرسون در نشست خبری با الجبیر

ندندهای آمریکا علیه ایران بپیوامیدواریم شرکتهای اروپایی به تحریم  

وزیاار خارهااه « رماا  ویلرسااون .»

آمریکا در نرس  خبری مراترک 

ه تای ساعودی « عاد  ال بیر»با 

خااود در ریاااف، گفاا : امیاادواریم 

شاارم  هااای اروپااایی بااا وحااریم 

هااای آمریکااا علیااه ایااران ه ااراه 

 شوند

به نقا  از خبرگراری مهربه گرارش 

  رم»و « عاد  ال بیر»ال یادین، 

وزرای خارهااااااااه « ویلرسااااااااون 

عربساااتان و آمریکاااا در ریااااف باااا 

 یکدیگر دیدار مردند

وزیار خارهاه آمریکاا در نرسا  خباری مراترک باا « رما  ویلرساون»بر اسا  این گرارش، 

ه تای سعودی خود در ریاف، گف : من باا ه تاای ساعودی خاود در خصاوص « عاد  ال بیر»

راهبرد رئی  ه هور ورامپ در قبا  ایران گفتگاو مارد . در ایان نرسا  ه چناین در خصاوص 

 رئیس فدرال رزرو اعالم کرد:

http://www.mehrnews.com/
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بحران میان مرورهای عربی، مسأله ساوریه و خطار ماره شا الی بحا  و وبااد  نظار واورت 

.گرف 

 .ایی با وحریم های آمریکا علیه ایران ه راه شوندوی ادامه داد: امیدواریم شرم  های اروپ

وزیر خارهه آمریکا ه چنین به روابط واشنگتن با مرورهای حاشیه خلید فاار  اشااره مارد و 

گف : روابط ما با مرورهای حاشیه خلید فار  بسیار مهم بوده و از لحا  اقتصادی و امنیتای 

امنی  و ثبات در منطقاه ان اا  خاواهیم  بیرتری برای وحقق ما وعش  نیر حائر اه ی  اس .

 !داد

وی افرود: روابط میان بغداد و ریاف بسیار مهم بوده و بازیاابی ایان رواباط حاائر اه یا  بسایار 

اس . وأسای  شاورای ه ااهنگی بغاداد و ریااف، وافحه ناوینی را در رواباط میاان دو طارف 

ایاران و گاروه هاای مسالح گروده اس . ما به دنبا  ساختن عراقای هساتیم ماه از واأثیرات 

 !وابسته به آن به دور باشد

امیادواریم و اامی  :وزیر خارهه آمریکا به بحران میان مرورهای عربی نیار اشااره مارد و گفا 

امیادواریم راهای باشاد ماه  .طرف های این بحران وارد متامرات سیاسی برای پایان آن شاوند

 .یگر را ح  و فص  منندطرف های مختلف از طریق آن، مسائ  و اختعفات یکد

وی به روابط میان واشنگتن و دوحه نیر اشاره مرد و گف : واشنگتن اهت ا  زیادی بارای حفاظ 

 .روابط خود با دوحه دارد چرامه آن را برای منطقه مهم می داند

اثر ایرانی ۵۷ /ریستیز آثار مدرن و معاصر خاورمیانه را به لندن بردک
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برای اولین بار حراج مریستیر، آثار مدرن و معاور خاورمیاناه را در »شاو رو « خاود در لنادن باه 

ن ایش و سپ  حراج میگتارد  

به گرارش خبرگراری مهر، بیس  و سومین حراج مریستیر خاورمیانه در حالی عصر چهارشانبه 

25 امتبر برابر با سو  آبان در حراج خانه مریستیر لندن اهارا میشاود ماه پایش از ایان 22 باار 

حراج خاورمیانه مریستیر در دفتر دوبی ان ا  شده بود. برآورد میشود این اوفاق با هدف هلب 

ووهه م  وعهداران اروپا و آمریکا شک  گرفته اس  و دفتر دوبی مریستیر ه چنان دایار اسا  

و حراج بعدی را در آستانه سا  نو ش سی در امارات برگرار خواهد مرد  

در این دور از حراج 57 اثر از 44 هنرمند معاور ایران، عراق، فلساطین، لبناان، مصار، ساوریه و 

امارات چکش خواهند خورد. آثار 12 هنرمند ایرانی در این دوره از حراج شرم  دارند مه در ایان 

میان پرویر وناولی و فرهاد مریری با 2 اثر حاور دارند  

سایر هنرمندانی مه 2 اثر از آنها در ایان حراهای شارم  دارد، فااوح مادر  از ساوریه، حفیاد 

الدروبی از عراق، رامس  یونان از مصار، آد  حناین از مصار، شاامر حسان الساعید از عاراق، 

.شفیق عبود از لبنان و عبدالغادر الرای  از امارات هستند  

اما رمورد وعداد آثار در این دوره در دس  مح ود سعید، هنرمند فقید مصری اس  مه چهار اثار 

از او در بیس  و سومین حراج خاورمیانه چکش میخورد  .

در میان گرانترین برآوردهاای ایان دوره از حاراج، ایرانیهاا ساهم چرا گیری دارناد م اا اینکاه 

با ورین وخ ینها برای یک اثر از به ن محصا و یک هنرمند عراقی در نظر گرفته شده اس  .

اثر به ن محصا 260 وا 320 هرار د ر قی  گتاری شده اس . اثری از هاواد سالیم هنرمناد 

فقید عراقی نیر با ه ین براورد ارایه می شود. 

یکی دیگر از با ورین برآوردهای این حراهی به اثر حسین زندهرودی وعلق دارد مه  200 وا 260 

هرار د ر برآورد شده اس  مه شفیق عبود هنرمند فقید لبنانی نیر با اثری ساه لتای خاود در 

این روبه شریک اس  .

در میان برآوردهای گران قی  ، م ینه و بیرینه 160 واا 230 هارار د ر فراوانای آثاار بیراتری 

وهود دارد مه سه اثر از هنرمندان ایرانی نیار در ایان میاان هاا میگیرناد ماه شاام  م سا ه 

»هیچ« پرویر وناولی با نا  »عراق ایستاده«، اثر علای بنای وادر باا ناا  »بساوزانش« و اثار 

.فرهاد مریری با عنوان »ماسه شناور« اس 

در برآوردهای بعدی آثار منوچهر یکتایی، فرامرز پیعرا  و فرهاد مریری از ایران قرار دارند. 

 سایر هنرمندان ایرانی مه آثار آنها در این حراهی ارایه میشود، آثاری از  سهراب ساپهری باا 

برآورد قی   90 وا 120 هرار د ر، نقاشای خاط نصاراله اف اهای 59 واا 71 هارار د ر، ماوروش 

شیرهگران به قی   26 وا 32 هرار د ر، رگا درخرانی به قی   56 وا 90 هرار د ر، اثاری از 

منیر فرمانفرمایان به قی   78 وا 100 هرار د ر و اثر پرویر وناولی به قی   29 وا 36 هارار د ر 

اس .

بخش ن ایرگاهی بیس  و سومین حراج مریستیر خاورمیاناه، 21 امتبار آغااز باه ماار مارده و 

پ  از 4 روز فرو  و اشای آثار، حراج این دوره ساع  7 بعد از  هر روز چهارشانبه 25 امتبار 

بسو  آبان( در لندن برگرار میشود.

http://www.mehrnews.com/
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:گزارش ویژه

ر تجارت کم توانرقیب، دایران در تولید زعفران بی

.

.

به گرارش  سیاوش نوروزی  از بی بی سی در آستانه شرو  برداش  زعفران در ایران، قی   

بهترین نو  زعفران به میلویی شش میلیون وومان رسیده اس 

زعفران در بازار ایران میلویی چهاار واا شاش میلیاون ووماان، بساته باه ناو  آن خریاد و فاروش 

میشود. 

برداش  زعفران مه از آن به عنوان طعی سرخ یاد میشود، از نی ه مهر ماه شرو  میشود و 

مراورزان برای حفظ میفیا  و عطار زعفاران وابح قبا  از طلاو  خورشاید گ هاای زعفاران را 

میچنیند. 

بعد از چیدن گ های بنفش زعفران، سه معله قرمر رن  میلهای شک  و سه خامه زرد رن  را 

مه در وسط گ  قرار گرفته از گلبرگها هدا میمنند و در محیطی دور از رطوب  و نور مساتقیم 

به مرور خرک میمنند وا برای عرگه به بازار آماده شود. 

ایران بررگورین وولید مننده زعفران دنیاس  و حدود 90 درواد وولیاد ایان محصاو  را در اختیاار 

دارد. 

آمار نران میدهد مر  زعفران در سا های گتشته افرایش پیادا مارده اسا  و ساطح زیار 

مر  زعفران از 77 هرار هکتار در ساا  1391 باه 105 هارار هکتاار در ساا  گتشاته رسایده 

اس 

با وهود افرایش سطح زیر مر ، وولید زعفاران وقریباا ثابا  ماناده و در بعاای ساا ها حتای 

م تر شده اس . دلی  ثاب  ماندن سطح وولید، خرکسالی گسترده مرار  خراسان هناوبی 

و رگوی بوده مه ع ده زعفران وولیدی ایران از این مناطق به دس  میآید. 
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وولید زعفران ایران سا  گتشاته 336 وان باوده ماه بخاش ع اده آن واادر شاده اسا . بناابر 

گرارش وزارت ههاد مراورزی، ایران سا  گتشته 203 وان زعفاران باه ارزش 286 میلیاون د ر 

وادر مرده اس 

بررگوارین خریاداران زعفاران ایااران، اماارات متحاده عربای، اسااپانیا هساتند ماه بخاش ع ااده 

خریداری شده از سوی اسپانیا و امارات به نا  خود ایان مراورها در بازارهاای ههاانی عرگاه 

میشود. 

ععوه بر این، ایتالیا، آمریکا، هند، فرانسه، ساوئد، آرژانتاین، عربساتان ساعودی، هنا  منا 

بریتانیا و سوئی  ع دهورین خریداران زعفران ایران در سا  گتشته بودند. 

بامیفی ورین زعفاران وولیادی ایاران در اساتانهای خراساان هناوبی و رگاوی در نردیکای مارز 

افغانستان وولید میشود. اما مر  زعفران در استانهای اوافهان، فاار ، مرماان و مرماری 

نیر رواج دارد. 

و ارت زعفران: 
میااران و ااارت ههااانی زعفااران بیرااتر از 8 میلیااارد د ر در سااا  باارآورد 

میشود اما سهم ایران در و ارت ههانی زعفران بسیار اندک اس . چون ع ده زعفاران ایاران 

به وورت فله وادر میشود و مرورهای خریدار، زعفران ایران را بساتهبندی و در باازار عرگاه 

میمنند.

پی ااان یوساافی آذر م ااری طاارح ملاای ووسااعه گیاهااان دارویاای در وزارت ههادمراااورزی بااه 

خبرگراری مهر گفته مه ایران با وولید نردیک باه 90 درواد وولیاد زعفاران، در و اارت ههاانی در 

روبه هفدهم این محصو  قرار دارد. 
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حسین، واهر زعفران میگوید در سا های اخیر هایچ وعشای بارای سااخ  یاک برناد ایرانای 

نرااده اساا  و زعفااران بااه ه ااان شااک  30 سااا  پاایش وااادر میشااود. در چنااین وگااعیتی 

ن یووان انتظار داش  مسی زعفران را به نا  ایران برناسد. 

زعفران گرانورین ادویه ههان اس  اما در بدورین بستهبندی به فروش میرسد و وادرمنندگان 

زعفران هم وعشی ان ا  ن یدهند برای این مه زعفاران را باا بساته بنادی در حاد ارزش ایان 

محصو  در بازار ههانی عرگه شود. 

این واهر زعفران میگوید این مار از عهده یک وادرمننده خارج اس  و دول  بایاد بارای عرگاه 

زعفران در مرورهای غربی اقدا  و برای معرفی زعفران ایران هرینه مند اما امنون دول  هایچ 

وعشی برای این محصو  منحصر به فرد ان ا  ن یدهد و چرم دول  ونها باه ه اان درآمادی 

اس  مه ع دوا ووسط بازرگانانی شبیه ما وادر میشود. 

آقای یوسفی آذر گفته ههانی سازی زعفران با برند ایرانی از برناماههای ماسا  و بایاد دفااور 

بررگ زعفران ایران در شهرهای بررگ ههان از ه لاه هاامبورگ، لنادن، نیاورک و دیگار شاهرها 

گروده شود. 

رقبای ایران :
بنابر گرارشھا، در سا  گتشته میعدی، ایران باا وولیاد 336 وان زعفاران در روباه او ، ھناد باا 

وولید 22 ون در روبه دو ، یونان با وولید 7.2 ون در روبه سو ، افغانستان با وولیاد 6 وان در روباه 
چھار ، مرامش با وولید 2.6 ون در روبه پن م، اسپانیا با وولید 2.3 ون در روبه شرم و ایتالیا و 

چین با وولید یک ون زعفران در روبھھای بعدی قرار داشتند. 
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در سا های اخیر رقبای زعفران ایران بیراتر شادهاند، افغانساتان در ه ساایگی ایاران وولیاد 

زعفرانش را افرایش داده اس  و در برخی مناطق این مرور، زعفران هایگرین خرخاش شده 

اس 

وادرات پیاز زعفران م نو  اس  اما گرارشها نراان میدهاد ماه قاچااق پیااز زعفاران اداماه 

دارد. نهادهایی نظیر وزارت ههادمراورزی و شورای ملی زعفران ه واره بر برخاورد باا قاچااق 

زعفران وامید مردهاناد اماا باه نظار میرساد قاوانین م نوعیا  وااثیری در قاچااق پیااز زعفاران 

نداشته اس 

به گفته آقای یوسفی آذر "م نوعی ها و محدودی های موهود در این زمینه بپیاز زعفران( لغاو 

و سیاس  گتاریهایی مه مربوط به 50 سا  قب  اس  باید منار گتاشته شود". 

به گفته آقای یوسفی آذر، "با وهود اع اا  سیاسا های ساختگیرانه در دهاههای قبا ، ا ن 

شاااهد هسااتیم مااه مرااورهای زیااادی از ه لااه چااین، ماارامش، افغانسااتان، ایتالیااا، آمریکااا، 

فرانسه، اسپانیا و مرورهای آفریقایی به وولید مننده زعفران وبدی  شدهاند". 

این مقا  دولتی میران قاچاق پیاز زعفران را سا نه "حادود 80 وان" بارآورد میمناد و میگویاد 

هلند پیااز زعفاران را اساتاندارد ساازی مارده و باه مراورهایی نظیار گرهساتان، قرقیرساتان، 

ورم نستان و روسیه وادر میمند و "روزی خواهد رسید مه ع لکرد پیاز زعفاران ایاران 4 میلاو 

در هکتار و نو  هلندی اوعح شده آن 12 میلو گر  در هکتار اس  و ایران به ملای از بازارهاای 

ههانی حتف خواهد شد". 
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برنامه دول  ایران این اس  مه هم پیاز زعفران را برای افرایش ع لکرد وولید اوعح مند و هام 

روشهای مکانیره برداش  را گسترش دهد وا هم وولید افرایش پیدا مند و هم هرینه وولید مم 

شود اما وامین سرمایه  ز  برای اهرای این طرح دشوار اس .

با این حا  بر اسا  برنامه شرم ووسعه، وزارت ههادمرااورزی میگویاد باا واامین سارمایه 

 ز  برای اهرای این برنامه، وا چهار سا  دیگر وولید زعفران به 500 ون در سا  خواهد رسید. 

زعفران ععوه بر مصارف غتایی، در ونای  دارویی و آرایری مصرف دارد و رن  و طعام منحصار 

به فرد آن شاخاورین ویژگی زعفران اس .

نهادهایی نظیر شورای ملی زعفران ایران مه زیر نظر اوااق بازرگاانی مراهد فعالیا  میمناد، 

امیدوار اس  با ه کاری دول ، وولید و وادرات زعفران افرایش یابد و زعفاران باا ناا  ایاران باه 

ههان معرفی شود.

پایان



1396ماه مهر ویژه 69خبرنامه شماره 

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

26 




