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 سخن ماه:

 
 

 

!سامان بر انداز بی راهه ی    
   دکترامیرهوشنگ امینی                    

سید رحمت ا... اکرمی در اولین   مهرخبرگزادی قل ازاقتصاد آنالین به ن به گزارش

مدیریت دارایی های دولت همایش" تاکنون بیش  گفت: "ملی مولدساااااازی و 

هزارمیلیارد ریال  ۵۶.۸۳۶سه میلیون و پانصد هزار ملک دولتی با ارزش نهایی   از

سایی ست. و شنا شده ا سامانه اموال دستگاه های اجرایی ثبت  خزانه دار  در 

متعلق به دسااااتگاه های   ملک شااااور ا:زود: البته پیش بینی یک میلیونکل ک

برسااااین و نزد دولت  اجرایی صااااورف گر:ته که باپایان این پرواه باید به  ییه ای

 .ارائه شود

ست همچنین  ستگاه ها ا صریح کرد: تیقق این برنامه نیازمند تالش همه د وی ت

چالش هایی رو به رو است که باید  باید به این نکته توجه شود که هر پرواه ای با

 تالش کردآن اهداف  برای ر:ع آن و تیق

شمندی عملیاف دولت،   وی از سازی و هو سازی و مدیریت دارایی شفاف  مولد

ها و دارایی های دولت، های دولت، توسعه و استقرار نظام جامع مدیریت بدهی

نظارف مالی و  سااااتانداردهای حاااااابداری ب ش عمومی و ارتقاا راهبرد اجرای

کلیدی در دساااات اقدام معاونت نظارف مالی و  عنوان پرواه هایه بودجه ای ب

صریح  مصوب ستاد، خزانه داری کل کشور صاد مقاومتی نام بردو ت :رماندهی اقت

از جمله مباحث  گاترده یابعاد کرد: درباره پرواه مولدسازی دارایی های دولت 

ی تعهدی و ... وجودداردکه بایدبا طراحی حقوقی، تجربیاف بین المللی، حاابدار

 .حرکت کنین  سمت نظام نوین درزمینه کاب وکارو دستگاه های اجرایی به این

کرمی، اساااتقرار مدیریت جامع، متمرکز و یکچارچه دارایی های دولت، ایجاد بانک 

اطالعاتی از اموال و دارایی های دولت، تعیین تعداد، میزان و ارزش دارایی های 

ت و لیاظ آن در ترازنامه مالی دولت و همچنین شاااناساااایی سااااختمان ها و دول

:ضاهای اداری و شفاف وضعیت امالک دولتی را از جمله اهداف پرواه های وزارف 

اقتصاااد در این زمینه دانااات و درباره بهره وری دارایی های دولتی، خاطرنشااان 

سازی دارایی های دولت به ع ست راج الگوهای مولد نوان ابزار تامین منابع کرد: ا

دون استفاده بمالی از طریق اجاره، استیجاره، صکوک اجاره، پیشگیری از بلوکه و 

ماندن اموال و دارایی های دولت با تبدیل و تامین مالی، تهیه ترازنامه مالی دولت 

و ا:زایش شاافا:یت اسااتب البته این طرا نظام نوین مدیریت مالی و خزانه داری 
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نوان مادر همه این پرواه ها اسااات و این اقدام در قالب یک طرا کل کشاااور به ع

 .است نوین در حال انجام 

معاون نظارف مالی و خزانه داری کل کشور گفت: در حال حاضر برای رسیدن به  

 ۲۵نیازمند مدیریت نوین اموال و دارایی های دولتی هاااتینب تاکنون  این اهداف 

ین پرواه بدون همکاری همه دستگاه های درصد پرواه پیشروی داشته است و ا

 واهد داشاات و از مجلش شااورای اسااالمی ن ذینفع امکان به ساارانجام رساایدن

مشااااکلی ندارین و در این پرواه تنها  کنن که از نظر قانونی هیچگونهتشااااکر می

 .نیازمند همکاری همه ب ش ها و دستگاه ها هاتین

ر داشت: در این پرواه سعی شده معاون نظارف مالی و خزانه دار کل کشور اظها

علمی آن توجه ویژه ای صااورف گیرد. به هر حال هدف وزارف اقتصاااد  تا به مبنای

 .دارایی های دولت است رسیدن به میزان نهایی

--------- 

آنچه دربا آمده اسااات متن خبر و گفت و گویی اسااات، چنانچه درسااات مفهوم 

شد با خزانه دار کل کشور و معاون نظ ارف مالی و خزانه داری کل کشور شده با

که "خبر آن  ین"  "در اولین همایش ملی مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت

 به نقل از "خبرگزاری مهر" آن را منتشر کرده است.

به کوتاه ساا ن  زم به ترکر اساات که این اقدام، وبه بیان روشاان تر، تهیه بانک 

ی ضاااارور و در خور قدردانی اساااات، که اطالعاتی مورد نظر، خود به خود، اقدام

سااال ها پیش از این باید انجام می پریر:ت. راسااتینه ای که سااال ها پیش  در 

نوشته ای با عنوان، ضرورف تبدیل دارایی ها به سرمایه، ارایه شد. .بنا براین باید 

توجه داشت که هدف از این نوشتار به هیچ روی نفی اقدام نیات  بلکه یادآوری 

ی  اساسی می باشد که توجه به آن از ضرورف ویژه برخوردار است ، که نکته ی

اکنون  در آغاز کار برای جلوگیری از احتمال ورود به هرگونه خطا،اشااااتباه یا ک  

 روی جبران نا پریر در پی عنوان می شود:

اموال و دارایی های دولتی مورد نظر،اموال و دارایی های ملی،کشاااور،نظام  – 1

اند و لرا متفاوف از اموال دولتی که براسااااان قانون در اختیار دولت یا حاکمیت 

 قرارگر:ته یا می گیرد. 

لیاظ کردن دارایی ها یا ساااارمایه های ملی در ترازنامه مالی دولت امری  – ۲

ابداعی و به معنای سوق دادن کشور در مایر اتالف منابع و سرمایه های ملی 

 و ورشکاتگی است.

تازه ظاهرا منظورکردن دار– ۳ ایی های ملی در برابر بدهی های دولت،نو آوری 

ضرورف ا:زایش نرخ ارز و تلقی کشور به عنوان یک  اان پیرو  صادی نوی برخی اقت

موساه یا بنگاه تجاری می باشد که در این صورف با مشاهده ار:ام ارایه شده 
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ل ، کاهش ارزش دارایی ها و کاهش قدرف خرید آن به یک چهارم طی شش سا

سوق دادن کشور در کوتاه مدف به ورشکاتگی می باشد. بهتر آن است که به 

جای به یغمادادن اموال ملی، درپی تبدیل دارایی های خصاااوصااای به سااار مایه 

ورا:ع کمبود ساارمایه در ب ش خصااوصاای باشااین که در شاارایا سااالن اقدامی 

 خواهدبود.او اشتغال ز سنجیده و کار ساز

ای اسااااالمی به هیچ روی طرا تبدیل با آگاهی از این واقعیت که مجلش شااااور

دارایی های ملی به ساااارمایه و گنجاندن آن در تراز مالی دولت را تایید ن واهد 

 .کرد، به عنوان وظیفه یی ملی یادآور شدم

 

                                                * * * 

 اخبار کوتاه اقتصادی

 ها اتاق کوتاه اخبار

  انگلیس و رانای اتاق اخبارکوتاه 
 

 انگلیش و ایران اتاق رییاه هیاف ماهانه هجلا برگزاری

، ران معمول جلاه ماهانه هیاف رئیاه اتاق ایران و انگلیش در آبان ماه ساِل جاری طبق روال

مزدا و  ه، با حضور کلیه اعضاء به استثناء خانن :یروز0۲/0۸/1۳9۶روز سه شنبه  1۵:00ساعت 

،در د:تر دبیرخانه اتاق تشکیل و بر گزار سفر خارج یه سر می بردند آقای جعفرذزه بینی که در

 .گردید

دراین جلاه بنا به روال معمول ن ات اخبار اقتصادی کشور و جهان به ویژه اخبار اقتثصادی 

نقل و انتقال پول توسا سه بانک ایرانی  و از جمله ماائل مالی وایران و انگلیش دو کشور 

ا،ملی و سچه" ،و ... مبادله شد. سچش دکتر امینی گزارش عملکرد "بانک بین المللی پرشی

اتاق  در مهر ماه و تجدید مجمع درآبان ماه به منظور تطبیق اساسنامه اتاق با اساسنامه مورد 

با  :داشت مطرا واظهار  را نظر اتاق ایران و اصالحاف مطرا در شورای عالی نظارف براتاق ایران

مجمع می باشد،  کاراساسنامه تیپ اتاق در دستوراینکه تطبیق اساسنامه اتاق با توجه به 

ماده هشت مبنی بر صدور  دست کن می شود پیشنهاد  انجام پریر:ته،بررسی براسان 

 یکی از اعضاء اتاق یا هیاف مدیره مربوط  به هرش صوکالت نامه رسمی اعضاء حقوقی به 

 مورد اصالا قرار گیرد.

ارسیان، پ، Novotel  ، ibisبین اتاق و هتل های به عمل آمده :یما توا:ق با توجه به ضمنا -

اغضاء اتاق ومهمانان داخلی و خارجی به منمظور برخوردار شدن استقالل،و زنجیره اسچینان، 

از این یا معر:ی توسا اتاق با ارائه کارف معتبر اتاق  اعضاءمقرر است از تاهیالف ویژه، آنها 

 . .بهره مند شوند تاهیالف 

واعالم شد که دبیرخانه بیث و تبادل نظر  نیز ,B.Aشرکت هواپیمایی  با   درمورد تفاهن نامه -

 .اتاق در تدارک کاب تاهیالف ویژه برای اعضاء اتاق می باشد

عضو اتاق بازرگانی  درمورد اقدام برای تاهیل صدور ویزا برای سرمایه گراران انگلیای  -

برگزاری کارگاه های آموزش زبان  و ،پیشنهاد شد مورد پی گیریمراکره و انگلیش و ایران 
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امکان برگزاری دوره های " انگلیای آن  ین " توسا موساه های  وانگلیای دراتاق 

  .تمورد تاکید قرار گر:،نیز  تدارک اعزام هیاف بازرگانی به لندن و. اقدام  انگلیای

 ده بودند و ش برای استقرار اتاق میلید به خرید همتعاق ات ند نفر از اعضاءچاینکه با توجه به -

آقای میر  ،مشارکت  خود را اعالم کرده اند چند نفردیگر نیزبا ارایه چک آمادگی:داظهارش

اق تهران و ایران تامین جا و مکان برای استقرار دبیرخانه اتاق ات ند:اظهار داشتمیمد صادقی 

بنا بر این با مکاتبه با هردو اتاق احتمال دارد بتوان  ،ها را در برنامه های خود قرار داده اند

 پایان یا:ت. 17جلاه ران ساعت موا:قت یکی از دو اتاق را در این زمینه به دست آورد.

 

 ماهانه کمیایون های ت صصی اتاق: زاری جلاهبرگ                       

دوره کمیایون نفت و گاز و پتروشیمی در ماهانه جلاه : کمیایون نفت و گاز و پتروشیمی

با حضور آقایان علی اکبر خداب شی،  ۲1/0۸/9۶، روز یکشنبه 1۶:00ران ساعت  مورد گزارش 

میمدرضا سرمدی، مهدی میمد مبشر، میمد باقری نماینده شرکت بازرگانی پتروشیمی، 

 پناهی و دکتر امیرهوشنگ امینی در میل دبیرخانه اتاق ایران و انگلیش تشکیل و برگزار گردید.

 ابتدا دکتر امینی درخصوص سفر هیاف بازرگانی سرمایه گراری اتاق به لندن،در این جلاه، 

ایران  ق بازرگانی انگلیش وبرنامه دیدار با شرکت های مدعو از بارگانی بین المللی بریتانیا  و اتا

ار دکتر امینی، خانن زهرا نقوی و آقای امیرحاین پژوهی از مدرسه زبان ددر میل اتاق دی

انگلیای ویمبلدون  وگفت وگوبا مائولین آن در باره برگزاری دوره های آموزش زبان انگلیای  

و ا گررانده اند تکمیلی برای اش اصی که در ایران کارگاه های آموزش انگلیای تجاری  ر

هیاف با آقای بعیدی نژاد سفیر تعدادی از اعضاء ار ددی شرکت در مهمانی شام سا نه اتاق ،

جمهوری اسالمی ایران در لندن وواباته اقتصادی سفارف بیاناتی ایرادو در ادامه درمورد اخبار 

 پایان یا:ت 1۶لاه ران ساعت حمربوط به ماائل تجاری و اقتصادی بیث و تبادل نظر گردید، 

كمیایون برنامه ریزی شهری،  ماهانهجلاه  کمیایون گردشگری و امور بین الملل:

با  ۲9/0۸/96، روز دوشنبه 16:00ران ساعت  در دوره مورد گزارش، گردشگری و ساختمان

علی اکبر خداب شی و میمدسعید  رویش کمیایون،علیمردان شیبانی،دکتر حضور آقایان 

نه اتاق تشکیل و به دلیل به حدنصاب نرسیدن تعداد اعضا حاضر در ضرابیان در میل دبیرخا

ر باره برنامه های آتی حاضرین در چلاه به تفصیل درسمیت نیا:ت.با وجود این  جلاه 

کمیایون گفت و گو و ماائل در خور توجهی را به گفته خودشان برای طرا در جلاه آتی 

 کمیایون بررسی و مش ص کردند. 

ری می باشد که خانن نقوی نایب رئیش ودبیر کمیایون با اطالع قبلی در سفر  زم به یادآو

.  جلاه سه نفره ران ساعت اعالم شدخارج از کشور بار می برد،و لرا غیبت وی موجه می 

  .پایان یا:ت17

در  ایونیجلاه ماهانه این کمهفتمین  :کمیایون بازرگانی، صنعت و :ن آوری های نوین

رضا و تعطیلی عمومی یک هفته  سبب برخورد با رحلت حضرف به ،اطالع قبلیآبانماه ، بنا به 

با حضور آقایان: میمود توتونچیان، پامیر حاین  ۲۳/0۸/96، روز دوشنبه 1۳:00ساعت  ، رانبعد

پژوهی، روزبه مروج حاینی، علی نقیب، مهدی پناهی، پرویز شکرانی چهارسوقی، اسدی 

 لاد و هشترودی به نمایندگی از آقای ابراهیمی مدیرعامکیا، سعید ضرابیان، علی حمزه نژ

 تراکتور سازی تبریزدر میل دبیرخانه اتاق تشکیل و برگزار گردید.

  ، ابتدا گزارشوارائه گزارش عملکرد کمیایون در ماه گرشتهدر این جلاه پش از مبادله اخبار 

 پی بیث و اخر تصمین شد: سچش به شرا در نظر اعضاء رسید.عنوان و به سفر هیاف به لندن 
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مورد  دریا:ت و شرکتی االشگران پارسه مقرر گردید رزومه درخواست شرکت تدر مورد  -

 قرار گیرد.بررسی 

کلیه اعضای کمیایون تا پایان آذر ماه نابت  -

ی که عهده دار انجام آن به جمع بندی وظایف

  زم معمول دارند.اقدام  شده اند

نابت به  خواسته شوداتاق  دبیرخانه از -

بروزرسانی اطالعاف اعضاء و دریا:ت آدرن 

 ها اقدام نماید.آنایمیل 

جمع گزارش   پژوهی آقایقرارشد پایاندر -

و  1ارد بندهای بندی اقداماف انجام شده درمو

را به اعضا ارائه دهند. جلاه در ساعت  9

 .تپایان پریر: 15:00

روز سه  14:00عضویت در ماه جاری ران ساعت جلاه ماهانه کمیایون  کمیایون عضویت:

، در میل دبیرخانه اتاق با حضور اعضا کمیایون تشکل و برگزار گردید. در 0۲/0۸/1۳9۶شنبه 

این جلاه پرونده های درخواست تمدید عضویت بررسی و مورد تایید قرار گر:ت و همچنین 

ی ارگ به مدیریت آقای پرونده های درخواست عضویت نیز بررسی درخواست شرکت پتروشیم

کرین ماندی شیرازی نژاد، واحد صنعتی پوشاک هاکوپیان به مدیریت آقای سومباف 

هاقوپیانش، شرکت بازرگانی کنام زر به مدیریت آقای احمدعلی کیانیان، شرکت توسعه 

گردشگری آریا زیگوراف به مدیریت آقای خارو عاگریان، مورد تایید قرار گر:ت و بررسی 

 آقای آرش سلطانی به بعد از ارسال کارف عضویت اتاق تهران ایشان موکول گردید.درخواست 

 

 

 برگزاری دور دوم مجمع :وق العاده

:وق العاده اتاق ایران و  دور دوم مجمع

بعد از ظهر  ۳، ران ساعت انگلیش

آبان ماه با حضور ااعضاء  ۲۲روزدوشنبه 

 هیاف رئیاه اتاق، آقایان حاینی،

ی نمایندگان اداره ساعتچ مهرانی و

بین الملل اتاق ایران و تعدادی  حقوقی و

از اعضاءواجد شرایا در طبقه اول اتاق 

 تهران واقع در خیابان خالد اسالمبولی

  برگزار گردید. )وزراءسابق( تشکیل و

این جلاه ن ات دکتر امینی ضمن  در

هندن خاموشی، حضار ،دستور جلاه را اعالم ،سچش طبق روال آقایان مادای خیر مقدم به 

د خانن :یروزه مزدا به عنوان رئیش،نظار و منشی جلاه انت اب  ایرج دانش و علی حمزه نژاد

 شدند .

ن ات بنا به درخواست مهندن خاموشی به اختصار بیاناتی در باره جایگاخ اتاق در توسعه ی 

 رقراری صلح واقتثصادی به طور اعن و توسعه ی اقتصادی بیمابین ایران و انگلیش و همچنین ب

 ایراد وبه برخی پرسش ها نیز پاسخ دادند.آرامش در سطح منطقه و جهان ب
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ی  سچش دکتر امینی دستور جلاه را که تطبیق اساسنام با اساسنامه جدید و مصوب شورا

عالی نظارف بر اتاق و اصالحاف پیشنهادی اتاق به شورایعالی نظارف عنوان شده بود مطرا وبا 

یکی از  ا )ب (ش ص)وجایگزین کردن وااه  ۸اصالحی اتاق مبنی بر اصالا بند  یشنهادتوجه به پ

بیث و گفت و گو آغاز و بعد از ادای د یل کا:ی ،  (اعضاء اتاق یا هیاف مدیره عضو حقوقی

ضمن  ۳0و1۵تا ساعت جلاه پایان پریر:ت و حضار  1۵ه تصویب رسید، ران ساعت پیشنهاد ب

 به تبادل نظر پرداختند. پریرایی از خود با یک دیگر

 

 هیاف بازرگانی اتاق ایران و انگلیش در لندن

بازرگانی اتاق ایران و -هیاف سرمایه گراری

شرکت :عال در زمینه  ۲۲انگلیش متشکل از 

های نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع غرا و دارو 

و تولید انرای های پاکیزه یا تجدیدشونده، بنابه 

ریتانیا و ایران صبح روز دعوف اتاق بازرگانی ب

نوامبر، با  ۲۶آبان ماه برابر با  4پنجشنبه 

 (BA)استفاده از پرواز ماتقین هوایی بریتانیا 

به  1۲تهران را به قصد لندن ترک و ساعت 

 وقت میلی وارد :رودگاه هیترو لندن شد.

هیاف ماتقیماً از :رودگاه هیترو عازم هتل 

  ن، که توسا بانک بین المللی پرشیا رزرو شده بود، گردید.میل استقرار خود، هتل رویال گارد

بعد از ظهر با حضور در سفارف ۳0و17هیاف بعد از استقرار در هتل و استرحت کوتاه، ساعت 

ایران در لندن با آقایان بعیدی نژاد سفیر جمهوری اسالمی ایران و نادمی  واباته اقتصادی 

رهنمودهای سازنده ایشان در زمینه کار با انگلیش و  سفارف  ،ضمن دیدار مورد پریرایی و از

وضعیت جاری برخوردار شد.در این دیدار که به مدف بیش از دو ساعت به طول انجامید اعضاء 

هیاف ،پاسخ کلیه پرسش های خود را به ویژه در زمینه ماائل ومشکالف پولی / بانکی،امکاناف 

انگلیای به سرمایه گراری در ایران و پیش  جرب سرمایه وتمایل و اشتیاق صاحبان سر مایه

  ر:ت هایی که در این زمینه به دست آمده  دریا:ت کرد  .

نقوی، آقای امیرحاین  صبح روز بعد، جمعه پنجن آبان ماه، بر اسان قرار قبلی، خانن زهرا

 Wimbledon ”پژوهی به اتفاق دکتر امینی در

School of English” " مدرسه زبان انگلیای

حضور یا:تند. پش از بازدید از ب ش  بلدونویم

های گوناگون مدرسه و دیدار و گفت وگو با 

برخی دانش آموزان از جمله یک نوجوان 

ایرانی که در این مدرسه سرگرم یادگیری 

زبان بود به تفصیل با خانن ":یونا 

مدیر مدرسه درمورد  Fiona Dulop”دانلوپ"

 ادامه برگزاری دوره های تکمیلی آموزش

انگلیای تجاری که در کارگاه های مربوط در 

تهران برگزار خواهد شد مراکره و تبادل نظر و 

  تفاهن  زم به عمل آمد.
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بعد از ظهر روز جمعه ششن آبان ماه براسان برنامه از پیش تدوین شده اعضاء هیاف ران 

نگلیای، دپارتمان در اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران حضور یا:ت و با همتایان ا 1۵:00ساعت 

تجارف بین المللی بریتانیا و برخی اعضاء اتاق مرکور دیدار و ضمن خود پریرایی به تبادل نظر 

 پرداخت.

در این دیدار که حدود بیش از دو ساعت به طول 

انجامید، بعد ازادای خیر مقدم توسا مارتین 

جاناتون  مدیر کل اتاق، بنا به درخواست، 

ی مدعو از دپارتمان ن ات نماینگان شرکت ها

بازرگانی بین المللی بریتانیا و اعضاء اتاق 

انگلیش وایران، سچش اعضاء هیاف خود را 

معر:ی و پش از آن  تبادل نظر بین طر:ین آغاز 

شد. گفته شد کاین دیدار رو در رو دیداری :وق 

العاده موثر و مفید و مورد رضایت کامل طر:ین 

 بود.

تی مارتین جاناتون، مدیرکل اتاق، در همراهی با خانن میترا طاهری، در این دیدار که به سرپرس

مائول امور اداری اتاق، برگزار شد، آقایان دکتر سیرون مهدیزاده و آلن رایدز، اعضا هیاف 

 رئیاه اتاق نیز حضور داشتند.

ه عصر همان روز هیاف به اتفاق تعداد دیگری که بنابه دعوف برای حضور در مراسن شام سا ن

 شدند.« وست میناتر»اتاق که در مجلش عوام برگزار شد، راهی مجلش عوام و 

در این ضیا:ت پیش از حضور در سالن پریرایی شام، دیدار و تبادل نظر بین مهمانان ایرانی و 

انگلیای که بیش از نین ساعت به طول انجامید، مهمانان به سمت سالن پریرایی  شام 

سفیر جمهوری اسالمی ایران، آقای بعیدی نژاد، به اتفاق آقای هدایت شدند، در این موقع 

 نادمی واباته اقتصادی سفارف به مهمانان پیوستند، ومراسن پریرایی شام آغاز شد 

بعداز صرف شام که آن هن حدود بیش از نین ساعت به طول انجامید، ن ات لرد  مونت، 

ویژه از هیاف ایرانی که همچنان باان رئیش اتاق و مهماندار اصلی، ضمن تشکر از حضار به 

سال های پیش از این در این ضیا:ت حضور یا:ته بود ، از سایر مدعوین به ویژه جناب آقای 

بعیدی نژاد، و رئیش هیاف دوستی پارلمانی دو کشور که  س نرانان اصلی مدعو ضیا:ت بوند، 

زاده که برگزاری این ضیا:ت ، خانن طاهری و سیرون مهدیبه تفصیل از آقای مارتین جاناتون

را عهده دار بودند، تشکرکرد. سچش رئیش 

هیاف دوستی پارلمانی انگلیش وایران و 

سفیر ایران برای ادای س نرانی به جایگاه 

  دعوف شدند.

رئیش هیاف دوستی پارلمانی انگلیش و ایران 

آقای بعیدی نژاد ،یکی بعد از دیگری با قرار و 

ن به گونه یی شیوا و گر:تن در جایگاه س نرا

رسا موقعیت ایران و ماائل مربوط  به ویژه 

در باره مباد ف بانکی ،برجام و ... به تفصیل 

درباره موقعیت بی نظیر ایران از نگر تاری ی، سوق الجیشی و توسعه اقتصادی و نقش آن در 
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و  نان قرار گر:ت،برقراری صلح جهانی بیاناتی شیوا ادا کردند که  مورد استقبال بی نظیر مهما

 ضیا:ت به موقع پایان یا:ت و مهمانان راهی میل اقامت خود شدند.

روز بعد مهمانان هرکدام به دنبال قرارهای کاری و بعد از مالقاف با همتایان خود آماده بازگشت 

 .به تهران شدند

  

 دیدار با قطعه سازان انگلیای

 در

 سفارف انگلیش در تهران

  

اتاق و ب ش بازرگانی بین المللی سفارف انگلیش،  بین مل آمدهبراسان هماهنگی به ع

نوامبر، تعدادی از قطعه سازان عضو اتاق همچنین دکتر امینی،  1۵آبان ماه برابر با  ۲4چهارشنبه 

نایب رئیش اتاق، براسان دعوف ب ش بازرگانی بین المللی سفارف در ایران دیدار با قطعه 

 ضور یا:تند.سازان انگلیای در سفارف ح

و با حضور سفیر، مدیر ب ش بازرگانی و تعدادی  ۲0:00الی  1۸:00در این دیدار که از ساعت 

به طول انجامید بعد از پریرایی کوتاهی که تا پایان این  سفارف از مشاوران بین المللی

، مدیر ب ش بازرگانی سفارف، ضمن ادای خیر «کیت ولینگز»گردهمایی ادامه داشت، ن ات 

حضار به تفصیل درباره وضعیت اقتصادی :یمابین و تمایل بیش از اندازه دولت متبوع مقدم به 

خود به توسعه روابا بازرگانی دو کشور و اقداماف در راه و اشاره به مشکالتی که درخصوص 

، «پتناه ننیکو »صدور روادید برای بازرگانان انگلیای به ایران وجود دارد، بیاناتی ایراد و آقای 

، به نوبه خود از حضور شرکت های انگلیای و شرکت های درایران که انگلیشسفیر مل

ایرانی، به ویژه حضور شرکت های عضو اتاق بازرگانی ایران و انگلیش و به طور کلی اتاق   مدعو

 ایران و انگلیش، تشکر و بیاناف مفصلی ایراد کرد.

بدل کارف های سچش نمایندگان شرکت های ایرانی و انگلیای ضمن خود پریرایی و رد و 

کاری خود با یکدیگر به مراکره و تبادل نظر و برقراری قرارهای مالقاف پرداختند و مراسن ران 

 پایان یا:ت ۲0:00ساعت 

 

 باز گشایی رسمی د:تر شرکت هوایی بریتیش ایر ویز

بیات و چهارم آبان  رابرنوامبر ب پانزدهنشب  چهارشنبهد:تر شرکت هوایی بریتیش ایرویز 

 .شدایی بازگش رسمی به طوردر پا دیوم  ی واقعدر رستورانمراسن با شکوهی طی 

یک  از ضور بیشحبریتیش ایرویز و با  مجید مشکینی مدیر د:تر ایرانِ با مدیریت که این مراسن  

  .شد برگزار گروهی از اعضاء سفارف انگلیش در تهران داخلی و خارجی و صد و پنجاه مهمان

 

 کوتاه اتاق انگلیس و ایراناخبار 
 

 مراسن شام سا نه اتاق در مجلش عوامبرگزاری 

روال در براسان سال جاری نیز اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران مراسن شام سا نه خود رادر 

در این ضیا:ت که شرا آن در رد. جمعه شب بیات و هفتن نوامبر در مجلش عوام برگزار ک

گزارش سفر هیاف بازرگانی اتاق به لندن آمده است، بیش از یکصد و پنجاه نفر مهمان از 
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هیاف دوستی پارلمانی انگلیش و ایران و ئیش ر ن حضور داشتند.جمله سی نفر از تهران در آ

بودند اصلی این مراسن نرانان س  آقای بعیدی نژاد، سفیر جمهوری اسالمی ایران در لندن،

اظهار نابه ب ت کنونی ایران و ماائل و جایگاه اقتصادی آن را بیان داشتند.موقعیکه به تفصیل 

برگزاری مراسن عهده مدیریت که جلاه را ا:تتاا و پایان ب شید لرد  مونت، ریاست اتاق 

، مائول امور اداری اتاق، بوده که ، مدیرکل اتاق و خانن میترا طاهریآقای مارتین جاناتون

 ار گر:ت.مورد تقدیر قر

 اخبار کوتاه اقتصادی ایران

 نرخ بیکاری در ایران
دهن درصد اعالم  ۸و  11ان نرخ بیکاری مطلق در ایران را امید علی پارسا، رئیش مرکز آمار ایر

 .کرد

( 1۳9۶گیری نیروی کار در تاباتان اماال )به گفته این مرکز، نرخ بیکاری بر اسان نتای  نمونه

به گزارش خبرگزاری )ایرنا( آقای پارسا، جمعیت :عال اقتصادی کشور را  .به دست آمده است

که "از این تعداد نزدیک به سه میلیون است یلیون نفر اعالم کرده م ۲7گیری حدود در زمان نمونه

و دویات هزار نفر بیکار 

 ".اندمطلق بوده

مرکز آمار تعریف کار را بر 

اسان استانداردهای 

المللی کار سازمان بین

 .دهدارائه می

بر همین اسان بیکار 

مطلق به کاانی اطالق 

شود که حتی یک می

ساعت در هفته هن کار 

 .نمی کنند

اشتغال ناقص هن بنابر 

گیرد و اشتغال کامل ساعت در هفته را در بر می 44اعالم مرکز آمار بر همین اسان بین یک تا 

 .گیردساعت در هفته یا بیشتر را در بر می 44

درصد اعالم کرده  1۲:ضلی، وزیر کشور رقن بیکاری را بیش از یک ماه پیش عبدالرضا رحمانی

 .بود

  .درصد رسیده است ۶0ن گفته بود در بعضی از شهرها بیکاری به او همچنی

با ترین رقن  ،شاه، چهارمیال ب تیاری و کردستانبنابر آمارهای رسمی، استان های کرمان

 .بیکاری را دارند

  .است کشورها یکی از مشکالف اصلی بازار کار در االتیصیالن دانشگاهآمار با ی بیکاری :ارغ

ه از وضعیت بیکاری به تفکیک میزان تیصیالف در دسترن است، مربوط به پایان آخرین آماری ک

هزار نفر اعالم شده  7۳0. در این سال، کل جمعیت بیکارن دو میلیون و باشدمی  1۳94سال 

 .بود

و نین  1۵درصد نیروی کار لیاانش و حدود  ۲1، بیش از  1۳94بر اسان آمار تفکیکی سال 

  .ای بیکارندوق لیاانش و دکترای حر:هدرصد :ارغ التیصیالن :
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 پرداخت بدهی های دولتو  مولدسازی دارایی ها

 

ی در دیر کل اموال دولتی و اوراق بهادار با اشاره به تالش دولت برای مولدسازی دارایی هام

ای دولت را با گفت: وزارف اقتصاد قصد دارد برنامه مدیریت ت صیص دارایی هاختیار دولت 

  .استفاده از نظر کارشناسان ارائه دهد

در اولین همایش ملی مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت  ،خبرنگار مهر :ریدون قربان پور

مدیریت  و مائو ن این امر در زمینهگفت: وزارف اقتصاد قصد دارد تجربیاف و برنامه کارشناسان 

 .ت صیص دارایی های دولت را ارایه داده و زمینه ساز تیولی عمیق در این حوزه شود

:رهنگ سازی و اقدام در زمینه مدیریت دارایی های دولتی عاملی  وی ادامه داد: بر این اسان

برای تیقق اهداف اقتصاد مقاومتی و اسناد با دستی، کاهش واباتگی به درآمدهای نفتی 

  .پرداخت بدهی های دولتی امری ضرروری به نظر می رسدو همچنین 

مدیر کل اموال دولتی و اوراق بهادار ا:زود: وزارف اقتصاد امیدوار است با :رهنگ سازی در زمینه 

مدیریت ت صیص دارایی های دولت، برنامه ای جدی برای استفاده از این ب ش اقتصادرا :راهن 

  .نماید

 اراضی و امالک ملیمیلیون هکتار  1۳۵شناسایی 

 

 1۳۵معاون قوه قضائیه و رئیش سازمان ثبت اسناد و امالک کشور از ارزیابی و شناسایی 

  .ی و مرز نگار( خبر دادمیلیون هکتار اراضی و امالک ملی در طرا کاداستر )نقشه پهنه بند

به نقل از وزارف اقتصاد و دارایی، تویارکانی در اولین همایش ملی  خبرگزاری مهربه گزارش 

، داردسازی در حوزه اقتصاد ضرورف شفافهای دولت اظهار داشت: مولدسازی و مدیریت دارایی

های مولدسازی و مدیریت اموال بوده و دولت طیف وسیعی از این نشناسایی منابع یکی از ارکا

 .ها را دراختیار دارداموال و دارایی

در  وی با بیان اینکه ب شی از اموال به صورف اختصاصی و ب شی عمومی بوده است گفت:

، میلیون هکتار، اراضی و امالک ملی وجود دارد، اگر ب واهین مولدسازی کنین 1۳۵های ارزیابی

 .لوازم مدیریت باید مهیا شود، بنابراین نیازمند پایش، قوانین و مقرراف هاتین

وی خاطرنشان کرد: در زمینه اموال دولت در سامانه کاداستر  یه های م تلفی برای 

 ۲۵تویارکانی ا:زود: از مجموع اراضی گفته شده  .های دولت طراحی شده استدارایی

 .تمیلیون هکتار ماتندسازی شده اس

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
http://media.mehrnews.com/d/2017/10/07/4/2597502.jpg?ts=1507358659574
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های دولتی تهران ا:زایش یا:تدر نانوایی قیمت نان  

ای، به اتاق اصناف در ب شنامه

های اصناف استان تهران روسای اتاق

های نان قیمت جدید انواع

 "غیرحجمی" را اعالم کرده است

حداکثر  بر این اسااااان، مجوز ا:زایش

درصاادی قیمت نان از اول آذر صااادر  1۵

 .شده است

های دولتی این ب شاانامه :قا نانوایی

 .شودرا شامل می

 های دولتی تهرانقیمت جدید نان در نانوایی

  قیمت جدید      قیمت قبلی نوع نان

 7۵0 ۶۵0 بربری

 4۶0 400 تا:تون سنتی

 9۲0 ۸00 سنگک

 ۲40 ۲10 لواش و تا:تون گردان

   ها به تومان استقیمت*

 

صمین ستانت شهر ستانداریگیری در مورد ا:زایش قیمت نان در  ها خواهد های ایران بر عهده ا

 .اندهای بعضی شهرها از جمله اصفهان ا:زایش قیمت نان را تکریب کردهبود و مقام

تومان، نان  7۵0به  ۶۵0به گزارش خبرگزاری دانشااااجویان ایران )ایااااانا( قیمت نان بربری از 

تومان و نان لواش و  9۲0به  ۸00تومان، قیمت نان ساااانگک از  4۶0به  400تا:تون ساااانتی از 

 .تومان ا:زایش یا:ته است ۲40به  ۲10تا:تون گردان از 

های جدید در حالی اعالم شده قیمت

کااه قیماات :روش نااان در اساااااات 

های های تهران از قیمتنانواییبیشتر

 .ستاعالم شده جدید بیشتر ا

میااااان بهرامی ارد اقاادن، دبیر 

سااااتاااد تنظین بااازار دیروز و پیش از 

اجرایی شاادن ب شاانامه جدید گفته 

بود: "در حال حاضاار برخی ا:راد نان را 

خرندب به طوری که به قیمت با  می

تومان خریداری  1۵00تومان است اما با ا:زوده شدن کنجد کمتر از  ۸۲0نرخ مصوب نان سنگک 

تومان اسااات در شاااهری مانند تهران کمتر از  ۵۵0ت نان بربری با وجود آنکه شاااود و قیمنمی

 ".تومان :روخته نمی شود 1000
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 .در ب شنامه جدید اتاق اصناف، وزن استاندارد چانه خمیر نان هن تعیین شده است

 وزن استاندارد چانه خمیر انواع نان 

ساااانگک ،وگرم 140و لواش گردان تا:تون ، گرم ۲۳0تا:تون ساااانتی ، گرم ۵10 نان بربری     

 گرم ۵۶0

صناف ایرانبه گفته  ست های غیرحجمی در تهران در حالی ا:زایش یا:ته قیمت نان،اتاق ا که ا

 .قیمت آرد ثابت باقی خواهد مانداست ستاد تنظین بازار گفته 

 تومان 900های صاانعتی تومان و برای نانوایی ۶۶0های ساانتی قیمت کنونی آرد برای نانوایی

 .تعیین شده است

می هزار تومان ضرر میاسبه به آردسازان پرداخت  70بنابر اعالم این ستاد به ازای هر تن آرد 

های آردسازی صورف گندم به کارخانهه "قرار است این پرداخت یا به صورف نقدی و یا بوشود 

 ".تیویل شود

دهد نشان می 1۳9۵ر سال های خانوار در مناطق شهری دهای بانک مرکزی درباره بودجهداده

های ها و آشااامیدنیکه سااهن نان و بیاااکویت نزدیک به هشاات درصااد کل هزینه خوراکی

 .دهدسا نه خانوار را تشکیل می

های ها و آشااامیدنیدرصااد بیشااترین سااهن از هزینه خوراکی ۲۳بر همین اسااان گوشاات با 

  .داشته است 1۳9۵سا نه خانوار را در سال 

هایی را هن به همراه داشااااته های اجتماعی واکنشان در تهران در شاااابکها:زایش قیمت ن

 ".است

شااده  ۸00کاربری بنام رسااول مجیدی گفته اساات: "خیلی جالبهب میگن قیمت نان ساانگک از 

 "بود قبال؟ ۸00مگه . 9۲0

های جدید نان در حالی اعالم شاااده که بنابر اعالم ساااازمان حمایت مصااارف کنندگان و قیمت

شاااودب مواردی نظیر نیوه نندگان، بیشاااترین شاااکایاف مردمی به کیفیت نان مربوط میتولیدگ

 .پ ت و حتی وزن که با نارضایتی زیادی همراه است

 های مصر:ی از کیفیت  زم برخوردارگویند با توجه به قیمت با ، ناندر مواردی خریداران می

 نیات.

 پن  میلیون تومان بیات سال پیش امروز چقدر ارزش دارد؟

ها ارزش ریال در برابر ارزهای معتبر نظیر طی سااال

اهش یا:ته و از قدرف خرید آن کاسااته شااده د ر ک

 .است

با  1۳9۲تومان در سااال  4000به عنوان مثال ارزش 

یکااااان نیاااات  1۳7۶ارزش همان پول در ساااال 

ید بیشااااتری  با همین پول خر ته  گرشاااا چون در 

  .شد انجام دادمی

برای تبدیل ارزش ریالی مبلغی در یک مقطع زمانی 

 (CPI) از شاااخص بهای کا ها و خدماف مصاار:ی خاص نااابت به مقطع زمانی در گرشااته

 .شوداستفاده می

 ها در ایراندرصدی تورم خوراکی 14ا:زایش -

 'درصدی گوشت در 'تورم تک رقمی ایران 19گرانی -

 درصد اعالم کرد 10بانک مرکزی ایران نرخ تورم سال منتهی به خرداد را بیش از   -   

http://www.bbc.com/persian/business-40728000
http://www.bbc.com/persian/iran-39679413
http://www.bbc.com/persian/business-40397446
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شود، معیار این شاخص که توسا بانک مرکزی ایران بطور سا نه و همچنین ماهانه اعالم می

ت که توسا خانوارهای شهرنشین به مصرف سنجش تغییراف قیمااااات کا ها و خدماتی اس

  .رسد و یکی از بهترین معیارهای سنجش تغییر قدرف خرید پول استمی

 های م تلفشاخص بهای کا ها و خدماف مصر:ی در ایران در سال
 

1۳9۵ 100 1۳۸۵ 1۸ 1۳7۵ 4.۵ 1۳۶۵ 0.47 

1۳94 91.7 1۳۸4 1۶ 1۳74 ۳.7 1۳۶4 0.۳۸ 

1۳9۳ ۸1.9 1۳۸۳ 14.۵ 1۳7۳ ۲.۵ 1۳۶۳ 0.۳۶ 

1۳9۲ 70.9 1۳۸۲ 1۲.۶ 1۳7۲ 1.۸ 1۳۶۲ 0.۳۲ 

1۳91 ۵۲.۶ 1۳۸1 10.9 1۳71 1.۵ 1۳۶1 0.۲۸ 

1۳90 40.۳ 1۳۸0 9.4 1۳70 1.۲ 1۳۶0 0.۲۳ 

1۳۸9 ۳۳.۲ 1۳79 ۸.۵ 1۳۶9 0.99 1۳۵9 0.19 

1۳۸۸ ۲9.۵ 1۳7۸ 7.۵ 1۳۶۸ 0.9 1۳۵۸ 0.1۵ 

1۳۸7 ۲۶.7 1۳77 ۶.۳ 1۳۶7 0.77 1۳۵7 0.14 

1۳۸۶ ۲1.۳ 1۳7۶ ۵.۳ 1۳۶۶ 0.۵9 1۳۵۶ 0.1۳ 

 .این شاخص همچنین معیاری برای سنجش میزان تورم در یک کشور است

گونه اساات که شاااخص بهای کا ها و خدماف نیوه میاساابه به روز ارزش پول در ایران به این

سال خاص تقاین می شاخص در  سال جاری به عدد همین  صر:ی در  آن در  شود و نتیجهم

 .دهدشود. عدد بدست آمده ارزش به روز پول را نشان میمیزان ریالی پول مورد نظر ضرب می

 گر سال به سال بانک مرکزی ایران به اینجا برویدبرای استفاده از میاسبه 

پن  میلیون تومان سااارمایه داشاااته برای میاسااابه  1۳7۶گر یک نفر در ساااال به عنوان مثال ا

سال  سال  1۳9۵ارزش پول او در  صر:ی در  شاخص خدماف کا ها و خدماف م  1۳9۵باید عدد 

سال ( 100) شاخص در  ضربدر  (۵.۳) 1۳7۶بر عدد همین  شود و نتیجه آن  این  میلیون  ۵تق

 .تومان شود

 .میلیون تومان است 94بیش از  1۳9۵ول او در سال بر اسان این مثال ارزش روز پ

  1۳7۶میلیون تومان در سال  ۵

  به تومان های م تلف در سال تغییر ارزش پول  

 

http://www.cbi.ir/InflationCalculator/InflationCalculator_fa.aspx
http://www.cbi.ir/InflationCalculator/InflationCalculator_fa.aspx
http://www.cbi.ir/InflationCalculator/InflationCalculator_fa.aspx
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سال  سا نه که بانک مرکزی اعالم کرده مربوط به  شاخص کا  و خدماف  ست  1۳9۵آخرین  ا

  .هن موجود است( 1۳9۶های ماهانه در سال جاری )هر چند که شاخص

 .خورشیدی است 1۳1۵های شاخص کا ی بانک مرکزی مربوط به سال ترین دادهقدیمی

اعالم  10۸/4اسااات که بانک مرکزی آن را  1۳9۶آخرین شااااخص ماهانه هن مربوط به مهرماه 

  ت.کرده اس

 

 جهان: اقتصادی کوتاهخبار ا
ا کسب کردندپاریس و آمستردام میزبانی دو نهاد مهم اتحادیه اروپا ر  

 

 .پاریش مو:ق شد میزبانی مقر نهاد بانکداری اتیادیه اروپا را برعهده بگیرد

این نهاد در حال حاضر در لندن ماتقر است اما با خروج بریتانیا از اتیادیه اروپا باید به کشوری 

 .دیگر منتقل شود

 .اتیادیه اروپا شودپیشتر آماتردام، پایت ت هلند، نیز توانات میزبان تازه آاانش دارویی 

  .این سازمان هن در حال حاضر در لندن است

 .نفر در حال حاضر در این دو نهاد در لندن مشغول به کارند 1000حدود 

امانوئل مکرون، رییش جمهوری :راناااه، گفته اساات مو:قیت :راناااه نشااانه به رساامیت 

 .شناخته شدن جرابیت این کشور و تعهدش به اتیادیه اروپاست

های اروپایی ماتقر کشور اتیادیه اروپا با رای م فی در تعیین میزبان بعدی سازمان ۲7ی وزرا

  .در بریتانیا نقش ایفا کردند

شهر دیگر از جمله بروکال،  ۸شهر اروپایی خواستار میزبانی سازمان دارویی اروپا بودند و  1۶

 .ادیه اعالم آمادگی کرده بودندوین، لوگزامبورگ و ورشو برای میزبانی سازمان بانکداری این اتی

 .رای نهایی پاریش را در مقابل دوبلین قرارداد

 .:رانکفورف که مقر بانک مرکزی اروپا در آن است، در دور اول از رای گیری خارج شد

در میان این دو نهاد، سااااازمان دارویی اتیادیه اروپا جرابیت بیشااااتری دارد چرا که وعده داده 

 .انون صنعت پزشکی اتیادیه اروپا تبدیل کندشهر بعدی خود را به ک

گیری گفته است حاصل کار "مثل باخت ماابقه وزیر امور اروپای ایتالیا در واکنش به نتیجه رای

.:ینال :وتبال در ضرباف پنالتی" بوده است . 



 
 

 1396ماه رآبان  ویژه 70خبرنامه شماره 

  گزارش ویژهو کوتاه اقتصادی ایران وجهان اخبار ،نیا وایران وانگلیس و بریتا کوتاه اتاق های ایران اخبار سخن ماه، فهرست مطالب:

 

15 
 

اسلواکی مدف زیادی برای به دست آوردن امتیاز میزبانی سازمان دارویی اتیادیه اروپا برای 

یاالوا تالش کردبرات .  

گویند احتما  برای جبران ناکامی، این کشور در پی نامزد کردن وزیر بازرگانی ها میدیچلماف

 رو خواهد بوگراری برای منطقه یوخود برای دبیرکلی یوروگروپ، نهاد سیاست

 :یلرسون در نشات خبری با الجبیر
 های آمریکا علیه ایران بچیوندندامیدوارین شرکتهای اروپایی به تیرین

همتای « دل الجبیرعا»آمریکا در نشات خبری مشترک با خارجه وزیر « رکش تیلرسون»

سعودی خود در ریاد، گفت: 

امیدوارین شرکت های اروپایی با 

تیرین های آمریکا علیه ایران همراه 

  .شوند

به نقل از  رخبرگزاری مهبه گزارش 

رکش »و « عادل الجبیر»المیادین، 

وزرای خارجه عرباتان و « تیلرسون

 .ریاد با یکدیگر دیدار کردندآمریکا در 

عادل »وزیر خارجه آمریکا در نشات خبری مشترک با « رکش تیلرسون»بر اسان این گزارش، 

همتای سعودی خود در ریاد، گفت: من با همتای سعودی خود در خصوص راهبرد « الجبیر

ن میان رئیش جمهور ترامپ در قبال ایران گفتگو کردم. در این نشات همچنین در خصوص بیرا

 .کشورهای عربی، ماأله سوریه و خطر کره شمالی بیث و تبادل نظر صورف گر:ت

 .وی ادامه داد: امیدوارین شرکت های اروپایی با تیرین های آمریکا علیه ایران همراه شوند

وزیر خارجه آمریکا همچنین به روابا واشنگتن با کشورهای حاشیه خلی  :ارن اشاره کرد و 

ا کشورهای حاشیه خلی  :ارن بایار مهن بوده و از لیاظ اقتصادی و امنیتی گفت: روابا ما ب

ما تالش بیشتری برای تیقق امنیت و ثباف در منطقه انجام خواهین   نیز حائز اهمیت است.

 !داد

وی ا:زود: روابا میان بغداد و ریاد بایار مهن بوده و بازیابی این روابا حائز اهمیت بایار 

هماهنگی بغداد و ریاد، صفیه نوینی را در روابا میان دو طرف گشوده  است. تأسیش شورای

است. ما به دنبال ساختن عراقی هاتین که از تأثیراف ایران و گروه های مالح واباته به آن 

 !به دور باشد

امیدوارین تمامی طرف  :وزیر خارجه آمریکا به بیران میان کشورهای عربی نیز اشاره کرد و گفت

امیدوارین راهی باشد که طرف های  .یران وارد مراکراف سیاسی برای پایان آن شوندهای این ب

 .م تلف از طریق آن، ماائل و اختال:اف یکدیگر را حل و :صل کنند

وی به روابا میان واشنگتن و دوحه نیز اشاره کرد و گفت: واشنگتن اهتمام زیادی برای حفظ 

 .ی منطقه مهن می داندروابا خود با دوحه دارد چراکه آن را برا

 خواندهزار مینی ون اودیاه را در آمریکا :را می ۸00هوندا 

 ازهزار مینی ون از نوع اودیاه را  ۸00حدود است که  شرکت خودروسازی هوندا اعالم کرده

 .خواندبازار آمریکا :را می

 4۶های این خودروست که گفته شده به علت این :راخوانی نقص در قطعاف مربوط به صندلی

 .مورد جراحت خفیف منجر شده است
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میالدی در  ۲017تا  ۲011های شود که طی سالاین :راخوانی :عال خودورهایی را شامل می

اما به گفته سااا نگوی شااارکت هوندا ممکن اسااات بعدا به خودروهای  ،آمریکا :روخته شاااده

یک و کره  نادا، مکز کا های  بازار به در  مشاااااا

ین نقص مربوط به چفت یابد.اجنوبی هن گاتر

صااااندلی عقب اساااات و در صااااورتی که به 

درسااااتی جا نیا:تد هنگام ترمز ممکن اساااات 

  .شودصندلی به جلو رانده 

نه این ای باره هزی ن خودروساااااز ااپنی هنوز در

  .:راخوانی اظهار نظر نکرده است

ست که حدود شرکت هوندا در بیانیه سیب خفیف در ارتباط با این نقص  4۶ای گفته ا گزارش آ

 .دریا:ت کرده است

میلیون د ر  ۶00این :راخوانی در حالی اساااات که حدود یک ماه پیش این شاااارکت پریر:ت 

 .دروهایی که در آمریکا :روخته شده بود بچردازدغرامت به خو

به کیااااااه مت  های هوای معیوب این این غرا

 .شدخودروها مربوط می

ساااااز ااپنی در پرداخت غرامت والبته این خودر

تنها نبود و به خودروساااازانی نطیر تویوتا، بی ام 

دبلیو، مزدا و سااوبارو پیوساات که موا:قت کردند 

وب را تعویض کنند و هوای خودروهای معی کیاه

 .به مالکان این خودروها خاارف بچردازند

اعالم ( ۲017های هوا شارکت ااپنی "تاکاتا" بود که تابااتان امااال )تامین کننده این کیااه

 .ورشکاتگی کرد

تاکاتا همچنین تولید کننده میصاااو ف ایمنی خودرو نظیر کمربند ایمنی و صاااندلی کودک هن 

 .بود

 ترامپ از عرباتان خواست سهام آرامکو را در نیویورک عرضه کند

 

 کندآرامکو شرکت ملی نفت عرباتان سعودی ده درصد نفت جهان را تولید می
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جمهوری آمریکا، از عرباتان سعودی دعوف کرده است که سهام شرکت دونالد ترامپ، رئیش

  .نفتی آرامکو را در بازار بورن نیویورک عرضه کند

سهام آرامکو برای اولین بار در آقای ترامپ در توییترش گفته برای آمریکا اهم یت زیادی دارد که 

 .ایا ف متیده عرضه شود و او از 'عرضه اولیه سهام' آرامکو در نیویورک سچاسگزار خواهد شد

 10ترین شااارکت نفتی اسااات که با تولید روزانه آرامکو، شااارکت ملی نفت عربااااتان و بزرگ

 .کندمی میلیون بشکه، بیش از ده درصد نفت جهان را تولید

 .عرباتان سال گرشته اعالم کرد که قصد دارد سهام این شرکت را در بورن عرضه کند

 

 کندمکوی عرباتان :روش سهام خود را بررسی میآرا
 .آرامکو، تولید بیش از ده درصد نفت جهان را برعهده دارد

شاااار ترین شااارکت انرای جهان با انتآرامکو، شااارکت دولتی نفت عربااااتان ساااعودی و بزرگ

های م تلف برای :روش ساااهام این شااارکت را بررسااای ای تایید کرده اسااات که گزینهبیانیه

 .کندمی

کند که این ( از سااوی این کمچانی منتشاار شااده آمده اساات: "آرامکو تایید میدر این بیانیه که

مورد بررساای قرارداده های م تلف را برای مشااارکت عموم در مالکیت شاارکت شاارکت گزینه

است. از جمله این که سهام آرامکو را به صورف یک شرکت سهامی عام در بازار بورن عرضه 

های پردازش مواد کند، یا این که سااهام ب شاای از واحدهای واباااته به آرامکو مانند شاارکت

 ".نفتی را در بازار سهام به :روش برساند

میلیون  10را برعهده دارد. تولید روزانه این شااارکت  آرامکو، تولید بیش از ده درصاااد نفت جهان

 .بشکه برآورد شده است

ماه گرشاااته عربااااتان را با  1۸گیرد که کاهش قیمت نفت در این اقدام در حالی صاااورف می

 .میلیارد د ری مواجه کرده است 100ای تقریبا کاری بودجه

میمد بن سلمان که ریاست شورای عالی اقتصاد :رکورد کاری بودجه عرباتان شکات :

را برعهده دارد گفته اساات که مجموعه ای از دارایی های دولتی در حوزه بهداشاات، آموزش و 

 .برخی صنایع نظامی در معرد :روش قرار خواهد گر:ت

تشکیالف جدیدی است که توسا ملک سلمان، پادشاه جدید عرباتان  شورای عالی اقتصاد

 .در اوایل سال گرشته میالدی ایجاد شد

 اذ ساایاساات های این شااورا جایگزین شااورای عالی نفت و گاز شااده اساات که در زمینه ات

 .عرباتان در حوزه نفت :عالیت می کرد

http://www.bbc.com/persian/world/2015/12/151228_l26_saudi_arabia_budget_deficit.shtml
http://www.bbc.com/persian/world/2015/12/151228_l26_saudi_arabia_budget_deficit.shtml
http://www.bbc.com/persian/world/2015/05/150501_l31_saudiarabia_aramco_oil
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 گزارش ویژه:
 

 

« مقصد گردشگری»بلوچاتان  سیاتان و  

 از

شعار تا واقعیت   
    

 

از سوی مائو ن استان به  9۶اتان در سال سیاتان و بلوچبنا به گزارش خبر گزاری مهر: 

عنوان مقصد گردشگری معر:ی شد اما به نظر می رسد، نبود زیرساخت های مناسب و 

  .همچنین مدیریت کار آزموده موجب عدم تیقق این شعار شده است

به عنوان یکی از پهناورترین و همچنین قدیمی ترین  : سااایااااتان و بلوچااااتانخبرگزاری مهر

دارای ظر:یت های بالقوه :راوانی است که متاسفانه هنوز بالفعل نشده   استان های کشور

 یکی از این ظر:یت ها حوزه گردشگری است. .است

صااد البته که اسااتفاده از ظر:یت های حوزه گردشااگری در نقاط م تلف ایران همچنان مغفول 

ستماند اتان با توجه به میرومیت تاری ی در  ،ه ا اتان و بلوچ سی ستان  سفانه در ا اما متا

 این زمینه نیز مشکالف و معضالف :راوانی وجود دارد.

 مقصدی که امکانات ندارد

اگر ب واهین از ظر:یت های گردشگری سیاتان و بلوچاتان بگویین باید ساعت ها و شاید 

ز شااااکوه و عظمت این جغرا:یای تاری ی را بازگو کنین زیرا از هفته ها وقت بگرارین تا ذره ای ا

http://www.mehrnews.com/
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شاامال تا جنوب این اسااتان پر اساات از مناطق زیبای طبیعی و همچنین اماکن تاری ی که هر 

 کدام به تنهایی سرمایه ای گرانبها برای این منطقه و کشور به شمار می آید.

دین اثر تاری ی دیگر در شاامال شااهر سااوخته، کوه خواجه، قلعه رسااتن، دهانه غالمان و چن

، آرامگاه «ساااب»، قلعه « دیز»، غار «تمین» اساااتان و همچنین کوه تفتان، روساااتای زیبای 

زیاتگاه گاندو( و سواحل زیبای مکران در جنوب استان نمونه «)سرباز»، رودخانه «هفتاد مال»

 ای از این داشته ها هاتند.

تان و بلوچاتان همچنان جزء میرومترین مناطق متاسفانه با توجه به این همه ظر:یت، سیا

های  زم کشاااور اسااات از همین رو ماااائو ن اساااتان به منظور تقویت و ایجاد زیرسااااخت

 اعالم کردند 9۶گردشگری این استان را به عنوان مقصد گردشگری کشور در سال 

ری در اسااتان البته همانطور که بیان شااد این ها تنها ذره ای از ظر:یت های بی نظیر گردشااگ

سیاتان و بلوچاتان است که قطعا اگر به درستی در خصوص استفاده از آن ها برنامه ریزی 

 شود هر کدام به تنهایی قابلیت جهانی شدن را هن دارد.

نکته قابل توجه دیگر چهار :صاال بودن و تنوع آب و هوایی این اسااتان اساات به گونه ای که اگر 

:صل سال را می توانید تجربه  4استان حرکت کنید هر  در زماتان از شمال به سمت جنوب

کنید و بندرچابهار به عنوان تنها بندر اقیانوساااای ایران در زماااااتان گرمترین بندر کشااااور و در 

 تاباتان خنک ترین بندر کشور است.

اما متاساافانه با توجه به این همه ظر:یت، ساایاااتان و بلوچاااتان همچنان جزء میرومترین 

ستان به منظور تقویت و ایجاد زیرساختمناطق کشور ا های  زم ست از همین رو مائو ن ا

 اعالم کردند. 9۶گردشگری این استان را به عنوان مقصد گردشگری کشور در سال 

 

 :سازمان میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان باید نوآوری داشته باشد

از همین رو استاندار سیاتان 

تان چندی پیش در  و بلوچااااا

خبرنگاران اظهار داشااات: جمع 

با توجه به اینکه سااایااااتان و 

به  9۶بلوچاااااتان در سااااال 

عنوان مقصااااااد گردشااااگری 

ایرانیان تعیین شاااده اسااات ما 

باید به دنبال تقویت زیرساااخت 

 ها در استان باشین.

شمی ا:زود: از  علی اوسا ها

همین رو و بر طبق برنامه ریزی 

های انجام شااااده ما به دنبال 

 قطار استان هاتین تا از این راه سفر هموطنان به استان تاهیل شود. هایا:زایش رام

شاره به برنامه ریزی ها جهت تقویت :رودگاه شب تانه مو:ق وی با ا ستان ادامه داد: خو های ا

 شدین موا:قت ایجاد :رودگاه جدید در بندر چابهار را نیز کاب کنین.

ها، امری ضااروری در راسااتای دیگر :عالیت وی با تاکید بر اینکه توسااعه زیرساااخت ها در کنار

جرب گردشگران به استان سیاتان و بلوچاتان است، خاطر نشان کرد: هنر سازمان میراث 

 :رهنگی در این است که نوآوری داشته باشد و بتواند گردشگران را به استان جرب کند.
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وبی هن به این حوزه خوشب تانه با توجه به این تاکیداف مائو ن عالی استان بودجه های خ

اختصاص داده شده که البته در نیوه هزینه کرد آن ها نکاتی وجود دارد که در ادامه این گزارش 

 به آن اشاره می شود.

 :درصدی اعتباراف گردشگری در سیاتان و بلوچاتان ۲9۶رشد 

، خبرنگار مهر رئیش ساااازمان مدیریت و برنامه ریزی سااایااااتان و بلوچااااتان در گفت و گو با

ستان شگری ا اال مربوط به حوزه گرد شد اعتباراف ام شت: با ترین ر صد  ۲9۶با  اظهار دا در

 رشد نابت به سال گرشته است.

میلیارد تومان بودجه به این استان اختصاص  ۵۵0یک هزار و 9۵غالمرضا مالکی ا:زود: در سال 

 .درصد آن وصول شد ۲۳.۶میلیارد تومان یعنی کمتر از  ۳۶۸قا یا:ت که در انتهای سال :

درصد رشد  197درصد و در بودجه نفت و گاز  1۵وی با اشاره به اینکه در ردیف بودجه استانی 

داشااتین، ادامه داد: قااامت دیگری که به بودجه اماااال اسااتان اضااا:ه شااده ارتقاء شاااخص 

صادی است که پرواه های آن پش از اب شورای برنامه ریزی و های اقت الغ آئین نامه مربوطه به 

 .توسعه استان ارائه می شود

 ۳00میلیارد و  ۵۲صااادم درصاااد مالیاف بر ارزش ا:زوده نیز مبل   ۲7وی گفت: همچنین از منبع 

میلیون تومان به استان ابالغ شده که مربوط به طرا های ورزشی در سطح استان سیاتان 

 .و بلوچاتان است

وجه به این همه ظر:یت و همینطور توجه مااااائو ن عالی اسااااتان به این حوزه باید حا  با ت

اتان در این  اتان و بلوچ سی شگری  ستی و گرد صنایع د سازمان میراث :رهنگی،  عملکرد 

زمینه نیز بررسی شود، در ابتدا برای بررسی این موضوع به سراغ تعدادی از شهروندان استان 

 به این موضوع جویا شوین. ر:تین تا نظر آن ها را راجع

 
 

 گالیه شهروندان استان سیاتان و بلوچاتان از نبود زیرساخت های مناسب
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اظهار  ،خبرنگار مهرمرتضااای میمدی یکی از شاااهروندان زاهدانی اسااات که در گفت و گو با 

شهر زاه ست که در  سال ها ا شت: من و خانواده ام  سفانه دا دان زندگی می کنین ولی متا

 هنوز از بایاری از ظر:یت های گردشگری استان بی اطالع هاتین.

وی ا:زود: خود شااهر زاهدان که هیچ گونه :ضااایی برای اینکه ما چند ساااعتی را با خانواده به 

 منظور گردش به آن جا بروین ندارد از همین رو مجبور هاتین به اطراف شهر مراجعه کنین.

شکالف و  وی اتان دارای م اتان و بلوچ سی ستان  سفانه اکثر جاده های ا ادامه داد: اما متا

 خطراف :راوانی است و اکثر آن ها یا دوطر:ه هاتند و یا دارای کیفیت پایینی هاتند.

شان کرد: البته نکته بعدی هن عدم وجود جاده های دسترسی  شهروند زاهدانی خاطر ن این 

 ست که واقعا برای ما مشکل ساز شده است.مناسب به این مکان ها ا

با  خبرنگار مهربا همچنین غالمرضا درگی یکی از شهروندان منطقه سیاتان نیز در گفت و گو 

ابراز گالیه از نبود زیر سااااخت ها اظهار داشااات: ما زمانی که می خواهین به مناطق تاری ی 

 بل بروین با مشکالف :راوانی روبه رو هاتین.اطراف شهر زا

عدم وجود جاده دسااترساای مناسااب، عدم وجود تابلوهای راهنما و حتی ساااده ترین امکاناف 

وی ا:زود: عدم وجود جاده همچون سارویش بهداشاتی و پارکینگ از جمله مشاکالف ما اسات

همچون سرویش  دسترسی مناسب، عدم وجود تابلوهای راهنما و حتی ساده ترین امکاناف

 بهداشتی و پارکینگ از جمله مشکالف ما است.

وی ادامه داد: سوال من از مائو ن میراث :رهنگی استان این است آیا واقعا نصب یک تابلو و 

 یا یک بنر برای راهنمایی اینقدر کار پیچیده ای است که انجام نمی شود.

از شااهرهای دیگر کشااور به منطقه  این شااهروند ساایاااتانی در ادامه گفت: واقعا اگر چند نفر

سیاتان سفر کنند باید در کجا از آن ها پریرایی کرد چون وضعیت ماا:رخانه ها و هتل ها در 

 این منطقه اسف بار است.

همچنین اگر این موضوع را دنبال کنین قطعا هرچه از شمال استان به سمت جنوب سفر کنین 

قامتگاه یکی از مهناوضاااااع بدتر هن می شااااود و همانطور که همه م ند ایجاد ا ترین ی دان

اتان و بلوچاتان با پیش سی ستان  ست که ا شگری در هر منطقه ای ا سعه گرد نیازهای تو

 کمبودهایی در این زمینه روبرو است.

بلیده ای یکی از ساااکنان بندر چابهار با اشاااره به جاذبه های خاص این در همین راسااتا احمد 

با  گار مهرمنطقه در گفت و گو  داشااااات: همه چیز در این منطقه برای ساااافر  ، اظهارخبرن

سی و میل های اقامتی، حتی جاده ترانزیتی  ستر ست به جز جاده های د شگران مهیا ا گرد

 چابهار نیز دو طر:ه است.

«  درک»یا سواحل کنارک و « گلفشان»وی ا:زود: اگر قصد عزیمت به نقاط گردشگری همچون 

ست و هیچ گونه  سب ا ایار نامنا سترسی ب ضاع جاده های د سفانه او شین متا شته با را دا

 خدماتی نیز در این مایر وجود ندارد.

وی ادامه داد: نقطه ضااعف دیگر این اساات که با توجه به این که ساایاااتان و بلوچاااتان جزو 

گاه های بین راهی در مایرهای پهناورترین استان های کشور است اقامتگاه ها و استراحت 

 مواصالتی استان بایار کن است.

این شاااهروند چابهاری ادامه داد: اگر هن در بین راه مکانی برای اساااتراحت باشاااد وضاااعیت 

مناسبی ندارد اما خوشب تانه چون مردم استان مهمان نواز هاتند مشکلی برای ماا:ران 

 به وجود نمی آید.
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ست شگران  اما نکته جالب توجه این ا که با توجه به همه این کمبود ها باز هن میزان ورود گرد

 به استان سیاتان و بلوچاتان ا:زایش داشته است.

 
 

 :هزار گردشگر خارجی به سیستان و بلوچستان ۳۵۰ورود 

کل میراث :رهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیاتان و بلوچاتان معاون گردشگری اداره

هزار  ۳۵0ماهه ابتدایی ساااال جاری بیش از  ۶، اظهار داشااات: در خبرنگار مهر گو باو در گفت

 گردشگر خارجی به استان سیاتان و بلوچاتان سفر کرده اند.

مجتبی میرحاینی ا:زود: این گردشگران بیشتر از کشورهای هماایه و برخی از کشورهای 

، ایتالیا، اتریش، اساااترالیا، هلند و مجارساااتان وارد سااایااااتان و انگلیش اروپایی مانند آلمان،

 بلوچاتان شدند.

سال گرشته نیز حدود  شاره به اینکه در  شدند،  700وی با ا ستان  هزار ماا:ر خارجی وارد ا

های ادامه داد: وجود جاذبه های گردشگری تاری ی و طبیعی و همچنین آداب، رسوم و سنت

 ل سفر این گردشگران است.مردم منطقه از جمله د ی

وی خاطر نشااان کرد: ما همواره تالش کرده این تا بهترین شاارایا را برای گردشااگران خارجی 

اسااتان :راهن کنین تا آنها بهترین خاطراف را از ساافر به این اسااتان پهناور و دیدینی با خود به 

 .همراه ببرند

گردشگری سیاتان و بلوچاتان کل میراث :رهنگی، صنایع دستی و معاون گردشگری اداره

گفت: گردشگری مرهبی، تجاری و سالمت سه رکن اصلی گردشگری در استان هاتند که 

ساال گرشاته در برپایی  ۲ساازی ا:زایش حضاور گردشاگران خارجی در اساتان به علت جریان

 های گردشگری در کشورهای عمان، آلمان و روسیه بوده است.نمایشگاه

که این گزارش قصد پرداختن به آن را دارد این است که ا:زایش اعتباراف  اما نکته حائز اهمیتی

گردشگری استان به چه میزان در وضعیت معیشتی و حتی گردشگری خود مردم استان تاثیر 

اما نکته حائز اهمیتی که این گزارش قصااد پرداختن به آن را دارد این اساات که گراشااته اساات
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ستان ب ه چه میزان در وضعیت معیشتی و حتی گردشگری خود ا:زایش اعتباراف گردشگری ا

 مردم استان تاثیر گراشته است.

قطعا ا:زایش تعداد گردشااگران خارجی نکته مثبتی اساات اما باید دید که مردم اسااتان به چه 

میزان این تغییر را در زندگی خود احاااان کرده اند زیرا همراه شاادن با تعدادی از گردشااگران 

اف خاص به آن ها تنها ب شااای از توساااعه ب ش گردشاااگری اسااات و به خارجی و ارائه خدم

 تنهایی نمی توان به آن اتکا کرد.

نکته قابل توجه دیگر اینکه باید بررسی شود که مردم استان به چه میزان از این هزینه ها نفع 

می برند و آیا :قا به صاارف همراه شاادن با تعدادی گردشااگر خارجی و ا:زایش آمار می توان 

ساختی این حوزه گ صولی و زیر ست یا نه نیاز به توسعه ا شته ا شد دا فت حوزه گردشگری ر

 است.

البته قطعا ایجاد زیرساف نیاز به بودجه های کالن کلی دارد اما میل بیث ما در این نوشتار آن 

قااامت از زیرساااخت های میدود و ابتدایی اساات که با اندکی توجه و مدیریت صااییح هزینه 

 را ایجاد کرد. می توان آن

و نکته آخر به عنوان یکی از اهالی رسااانه اسااتان ضااعف و عدم همکاری مناسااب حوزه روابا 

عمومی میراث :رهنگی، صاانایع دسااتی و گردشااگری ساایاااتان و بلوچاااتان با رسااانه ها و 

شده  سانی  شکالف :راوانی در زمینه اطالع ر ست که باعث م سانه های میلی ا صا ر صو خ

ست این در حالی  ستان به این حوزه و حتی ا سانه های ا است که این گالیه بارها از سوی ر

خود مدیر کل میترم میراث :رهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان منتقل شده است که 

 یربا این مشکل به زودی برطرف شودامیدوارین با تدبیر مائو ن ذ

در :ضای مجازی، اسفندماه سال گرشته از :یلتر شدن  آبادی، معاون دادستان عبدالصمد خرم

ا:زار ویز یک ابزار جاسوسی متعلق به راین صهیونیاتی است که به ویز خبر داد و گفت: "نرم

ها و موقعیت میض نصااب بر روی گوشاای به کلیه اطالعاف شاا صاای کاربر از جمله ماااا:رف

تواند برای ند و این امر میکجغرا:یایی و سااایر اطالعاف خصااوصاای وی دسااترساای پیدا می

 ".امنیت مردم و کشور مشکالتی ایجاد کند
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