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 سخن ماه:

 

 نادانی و قدرت جسارت دو روی یک سکه !

 

 

 دکترامیرهوشنگ امینی

 تحلیلگر اقتصادی                                                                                                                                    

ندیم گفته ان و بی تردید همه ی ما  بارها این اندرز کهن و به جا ماندنی را شنیده  قدیم و از   

 ایم که: 

 نگهدار که اندازه نکوست    هم الیق دشمن است و هم  درخور دوستاندازه 

ساوی از این حق برخوردارند، به  ست، و همه به ت اینکه اظهار نظر، حقی همگانی و عمومی ا

نظر نمی رسد بر کسی پوشیده باشد. اما نا گفته پیداست که هیچ حقی بدون شرط نیست. 

توجه به شرررط الزب برای برخوردار بودن از آن به دکترین بنا براین، اینکه این روزها این حق، بی 

 ، و مجازند یا آموزه روز تبدیل شررده اسررت و گویی، همه در همه زمینه ها، ازاین حق برخوردار

، بنابراین می توانند یا باید، به دلخواه در همه ی زمینه ها به در همه زمینه هابه اظهار نظر 

صواب انت اظهار نظر بپردازند، ست اظهار نظر کنند،نا ستینه  قاد کنند و بی پروا نارا  یا واقعیتیرا

به حکم اصررررول و مبانی علمی بارآور هرم و مرم و نا به  هک اسررررت تنقید نا مقبول و درخور

 سامانی اجتماعی و به جرئت گمراه سازی کارگزاران اداره امور، به ویژه امور اقتصادی کشور. 

که دانسته یا ندانسته و به هر روی، نا آگاهانه و بی گرفته  یارانه هامرور قانون بهینه سازی از 

صویب  گذشت و  سازی یارانه ها از ت شه بهینه  به موقع سپس  توجه به فلسفه وجودی اندی

تا راهکارهای رسرررمی و  یر رسرررمی مترتب برآن پیشرررنهاد های اصررر حی  یا اجرا درآمد، و

بودجه سرراالنه کل کشررور و جراید و رسررانه های  در الیحه یمنرم همه  وبیش از پیشررنهادی

در باره قدرت خرید پول ملی)ریال( که کاهش آن به هر دلیل بنا به باور درسررت و  ، آنهمگروهی

سرررپس  وزیر اقتصررراد کنراد آدنائور و سرررنجیده اقتصرررادان های بنامی  همدون لودویر ارهارد،

نابود  یی را از بنیان  د جامعهکه می توان ،اسرررتش صررردراعظم آلمان،جنایتی  یرقابل بخشررر

سنادخزانه  سازد. و ضه و ا صدور اوراق قر سامان براندازدیگری مانند  شنهادهای  در آن هم یا 

صور حجمی  ست   که بی درنگ یر قابل ت شده ا سد :"عنوان  صورتیکه  کل آن به فروش نر در

بی آنکه به  "بابت بخشرررری از بدهی های دولت در اختیار بسررررتانکاران گذارده خواهد شررررد.

سامان برانداز  شنهاد فروش اموال  آنپیامدهای تورب زا و فقر آفرین و شد. و یا پی شده با توجه 

سرررمایه ازهر صررورت بخشرری که در، وجوهی و پرداخت یارانه ها از این محلتملیکی بانر ها 
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اعم از اینکه بابت تسررررهی ت پرداختی تملیر شررررده باشررررد، یا  بابت   ،ی باشرررردبانر ها م

 مشارکت در سرمایه گذاری و یا سرمایه گذاری مستقیم . 

درحالی که کشررور از لحاظ مالی دوران بی سررابقه یی را  تجربه می کند، و گفته به هر روی، 

تمزد یا حقوق درپرداخت دسو موسسه ها و بنگاه های اقتصادی می شود برخی سازمان ها 

ن و کارگزاران اداره اموروعده افزایش ، برخی مسئوالن خود با مشکل رو با رو می باشندکارمندا

حقوق بگیران را ، آن هم از محل فروش اوراق قرضرررره که ظاهرا برای اجرای برخی   دریافتی

 افسررانه ، ازمشررابه  دیگر سررر می دهند. و هزاران مورد،عرضرره می شررود  ی عمرانیطرح ها

در اقتصررراد  دسرررت نیافتنیرویائی  و سرررراب زیبابرخی  تر نرخی سرررازی ارز گرفته تادیرپای 

 . . .و دولتی 

. ای "اقتصاد  مقاومتی" درمیان استو این همه درست در زمانی رخ می دهد که سخن از اجر

صادی که  ضاعف، عمده ترین افت صل آن تکیه بر "کار م ست رفاه کمتر" و ا ست در زمانی ا . در

که بایستی به دنبال تعیین تکلیف سرمایه های ک ن مجبوس یا زمین گیر شده هزینه زای بنا 

خالی و متعلق یا در اختیار بانر گران قیمت ِ به مشرررهور دسرررت کم سررره میلیون واحد بعضرررا  

 است. این دوها،دولت و موسسه های وابسته به 

به جا مانده از شیخ مصلح الدین و  کهنحکم این اندرز  درست در زمانی که دولت بایستی به

 سعدی :

 چو دخلت نیست خرم آهسته تر کن

 که می خوانند م حان

 اگر باران به کوهستان نبارد

 به روزی دجله گردد خشر رودی

اخذ مالیات از  همه جانبه هزینه ها، محدود کردن واردات کاالهای  یر ضرور،  کاهش دنبال به  

های افسانه یی حاصل از تورب و دگرگونی های اقتصادی  در آمدهای اتفاقی از جمله ثروت

در آن به هزینه ات ف منابع ثروتی  که استاندارد ایجاد شده زندگی سرزمینی، آن هم در باشد

درچنین  .به ویژه در ک نشهرها ،کار و تولید ملی حاصل و نهبرقرارشده است   کشور، یا مالی

ویژه امور اقتصادی  افزایش پرداخت های گوناگون برخی کارگزاران اداره امور به شرایطی 

توسط دولت را نوید می دهند . راستینه یی که دلیل آن نا آگاهی از ذات امور وکاستی های 

قدرت جسارت داده است.همان هایی  چنین  نای دست کم اقتصادی حاکم است که به انان

ن با اکنو ی را تبلیغ می کردند ومتمرکز و دستوری دولتاقتصاد با تماب نیرو  پیش ازاین، که

ذهنیت شکل کرفته در اقتصاد دولتی درصدر قدرت از بخش خصوصی نابود شده به دست 

*   خودشان طلب یاری می کنند،  افل از آنکه حاصل کارشان جز آب در هاون کوبیدن نیست.

*  *  * 
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 اخبار کوتاه اقتصادی
 اخبار کوتاه اتاق ها

 انگلیس  و کوتاه اتاق ایران اخبار 
 برگزاری جلسة ماهانه هیات رییسه اتاق ایران و انگلیس

یر صررد و شررصررت و دومین جلسرره ماهانه هیات رئیسرره اتاق ایران وانگلیس براسرراس روال 
ساعت  ضاء در محل دبیرخانه اتاق 15معمول راس  ضور اکثریت اع شنبه آذرماه با ح سه  اولین 
 تشکیل وبرگزار گردید.

برای بحث وگفت وگو در باره بودجه تقدیمی دولت بعد از تبادل اخبار اقتصررادی و  هدراین جلسرر
به منظوربررسرری وتصررویب،سرریاسررت ارزی کشررور و  ، وبه قوه مقننهکل کشررور  1397سررال 

 ،مورد نیاز پروژه های قابل طرحمالی مسررررائل ومشررررک ت انتقال ارز،امکانات اتاق برای تامین 
نظر اتاق مبنی بر چگونگی نامه یی متضررمن ارسررال  و ورد کزارشگزارش کارکرد اتاق در ماه م

توسرررط دکتر  ، اداره کل  رب اروپا ،اسررری اقتصرررادی به وزارت امور خارجهانجاب مطلوب دیپلوم
مبایعه نامه  ،دبیرخانهمقررشرردامینی ارائه شررد . سررپس ضررمن بحث در باره خرید محل اتاق 

شده برای خرید محل اتاق  ضاء ورا تهیه  سهم  اتاق  اخت هزینه خرید محلمتعهدین پرد از  ام
دریافت و اقداب الزب در این باره به عمل آید.جلسرره بعداز ادای بیاناتی در زمینه وضررع را  هریر

بهمن 25مراسم شاب ساالنه اتاق در  توصیه برکزاریو ، موجود وکاستی های اقتصادی حاکم
 پایان یافت  17ماه راس ساعت 

 العاده هیات رئیسه اتاق ایران و انگلیسبرگزاری جلسه فوق 
میلیون  150بر فراهم شرررردن اعطای ی با توجه به اع ب معاونت اموربین الملل اتاق ایران مبن

شار  ستقرار دبیرخانه اتاق و انجاب مذاکره با معاونت مورد ا ضرورت واب برای خرید محل برای ا و
جلسه هیات رئیسه اتاق از طریق تلفن  ،اتاق متقاضی واب درخواست در هیات مدیره  تصویب 
ستی 14ساعت در  دعوت و شنهاد دریافت واب درخوا با اکثریت آراء مورد موافت قرار  ارائه و  پی
 سپس توصیه شد با توجه به تنگنای مالی که بر اثر خلف وعده ایجاد شده است گرفت .

مورد اشاره به صورت  د وابومراتب بی درنگ به اتاق ایران منعکس ودرخوا ست شومقرر شد 
 پایان یافت. 15جلسه راس ساعت قرض الحسنه در اختیار اتاق گذارده شود.

 برگزاری جلسه های ماهانه کمیسیون های تخصصی اتاق
كمیسرریون برنامه ماهانه جلسرره کمیسرریون برنامه ریزی شررهری، گردشررگری و سرراختمان:-1

، روز 16:00ی راس سرراعت جارسررال ماه دیدر  اتاق ریزی شررهری، گردشررگری و سرراختمان
زهرا نقوی، و آقایان وحید حضررور خانم ها شرربنم بهرامی شرربسررتری،با  25/10/96دوشررنبه 

سررت خانم زهرا ابه ریطیبی نژاد، سررعید زالی، علی اکبر خدابخشرری و محمدسررعید ضرررابیان 
سه در این جلدر محل دبیرخانه اتاق تشکیل و برگزار گردید. ب رئیس و دبیر کمیسیوننقوی نای

ضور  سه ح سافرت  یر مترقبه در جل سیون با اط ع قبلی به علت م شیبانی رئیس کمی دکتر 
 نیافته بود.

سرررره گانه  با توجه به فعالیت در این جلسرررره طبق روال معمول بعد از مبادله کوتاه اخبار 
شد.  شهری می با ساختمان و برنامه ریزی  شگری،  سیون در حوزه های گرد در هزیر از کمی

ساختمان،موارد واز جمله  ود اط ع رسررانی جلسرره اخیر سررندیکای سرراختمانی ب در بخش 
شکیل کمیته بحران شامل نمایندگانی از بخش خصوصی، بخش دولتی و مجلس و تپیشنهاد 

با شرط برگزاری جلسات مرتب روزانه ارائه شد. هدف این کمیته بررسی پیشنهاد پروژه های 
  بخش خصوصی بود.. آن توسط اجرای وت ساختمانی به دول
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شد که در بخش گردشگری سال در  عنوان  ست ایتالیا 000/26تعداد )  96سه ماه اول  ( توری
داشرررتیم اما از تعداد آلمانی و فرانسررروی درهمین حد نیزتورسرررت . شرررده اند ایران آ وارد  یی

ایط بعضی کشورها حتی . با توجه به شر توریست های انگلیسی آمار دقیقی در اختیار نیست
سرررپس به تفصررریل درباره مبحث توریسرررم در خاور میانه مانند سررروریه و عراق با تبلیغ ارزان 

ومزایای آن بحث وگفت و گو شرررد . در پی گزارش سرررفر هیات به لندن ارائه و گفته شرررد که 
 نژادبعیدی  اندر محل سررررفارت ایران در لندن با آقایدرمعیت دکتر امینی اول سررررفر هیات روز 
.جلسه حدود یر ساعت ونیم به  دیدار و گفت وگو کرد نادمی رایزن اقتصادی سفارت سفیر و 

بعدمراسررم دیدار با اعضرراءاتاق انگلیس وایران و شرررکت های عضررو دپارتمان . روز ذول انجامید 
 صورت گرفت که بسیار سازندهدر اتاق بازرگانی انگلیس و ایران  بازرگانی بین المللی بریتانی 

وسرررایر مجلس اعیان با حضرررور بازرگانان   مهمانی شرررابهمان روز   17از حدود سررراعت . بود 
مهمانان برگزار شررد که هیات مورد خیرمقدب گویی و اسررتقبال شررایسررته از سرروی لرد المونت 
رئیس اتاق قرار گرفت . سفیر ایران درلندن و رئیس هیات دوستی پارلمانی دو کشور نیز دبعد 

   .ن رانی کردنداز صرف شاب سخ
جلسررره ماهانه کمیسررریون بازرگانی،  کمیسررریون بازرگانی، صرررنعت و فن آوری های نوین: -2

 18/10/96روز دوشنبه  16:00صنعت و فن آوری های نوین در دیماه سال جاری، راس ساعت 
با حضورسرکار خانم نقوی و آقایان: توتوندیان، پژوهی، سید اصفهانی، اسدی کیا و آقای دکتر 

پس از مبادله اخبار اقتصادی در این جلسه امینی در دفتر دبیرخانه اتاق تشکیل و برگزار گردید. 
 : به ویژه درباره روابط بانکی دوکشور انجاب موارد منرم در پی مورد تائید و توصیه قرار گرفت

گمیسیون ودرخواست ارسال  کلیه کارگروه های  اتاق به دبیرخانه ازطریق ارسال اط عیه ای  -
جمع بندی  وبه منظور از طریق ایمیل کتباً یا  برنامه اجرایی مربوط تا پایان دی ماه،گزارش نهایی 

 .کمیسیون الزب توسط هیات رئیسه
گزارش اقداب در زمینه برگزاری کارگاه های آموزشی مصوب در برنامه اجرایی کمیسیون که  -

 توسط خانم نقوی و آقای پژوهی ارائه شد. مربوط کامل اقدامات انجاب شده 
به دبرخان اتاق جهت انجاب  اص حات آقایان اسدی و پژوهی  ارائه وندور لیست تهیه شده توسط -

 گیرد.الزب در آن 
متضمن طرح مسائل بانکی و بازرگانی که قرار بود در بهمن ماهه اعضاء 3برگزاری دیدار آزاد   -

 18در اوایل اسفندماه سال.جلسه ساعت و از برگزاری شاب ساالنه اتاق بعد  م شود،ماه انج
 پایان یافت .

شیمی:ک -3 سیون نفت وگاز وپترو  سیون در دیماه طبق اط ع راس می سه ماهانه این کمی جل
نایب رئیس رضررررا مهدوی رئیس ،حضررررور آقایان دکتر طهماسرررربی دیما با  24روز  16سرررراعت 

وبرگزار گردی،اما صورتجلسه  دیگری از اعضاء ودکتر امینی تشکیل تعداد ،آقای سرمدی وریودب
 خبرنامه واصل نگردید.مر بوط تا آخرین لحظه به 

روز سه  14:00ساعت  رد گزارشموجلسه کمیسیون عضویت در ماه کمیسیون عضویت:  -4 
ست اری برگزار گردید.دراین جلسه که به در محل دبیرخانه اتاق تشکیل و 05/10/1396شنبه 

خبار پس از تبادل ا دکتر امینی وعضویت خانم فیروزه مزدا و آقای علی حمزه نژاد برگزارشد ،
 : درپی مورد بررسی واخذ تصمیم قرارگرفتعضویت به شرح  های جدید درخواست

درخواست عضویت شرکت حافظ وارش ایرانیان، به مدیریت خانم زهرا سلطانی صبح،  -
 بررسی و تایید گردید.

انگلیس به مدیریت خانم الهه (Compak Ramps)پز شرکت کمپاک رمنمایندگی  درخواست -
 .شدتایید و شریفی، بررسی 

درخواست شرکت داتیس خودرو ایرانیان با مسئولیت محدود، به مدیریت آقای می د  -
 علینقی، بررسی و تایید شد.
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درخواست های عضویت شرکت چکاد مهرنیان آذر به مدیریت خانم سیده لی  هاشمی و آقای 
 .نیز بررسی وتائید شدسی ر  مجید ه  

 جمعا  ماه دیدر تعذاذ کارت های صادره  تائید شد.ضمنا کلیه درخواست های تمدید بررسی و 
 بوده است.اعم ازعضویت جدید و  تمدید کارت 15بالغ بر

 بین المللی بریتانیا یلغو جلسه دیدار با فرستادگان بازرگان
سفر    سفارت انگلیس در تهران مبنی بر  ست بخش بازرگانی بین المللی  بنا به اع ب ودرخوا

دپارتمان بازرگانی بین المللی بریتانیا در تاریخ   دیما به منظور هیاتی متشررررکل از دو نمایند از 
یافتن همکاری ایرانی فعال در زمینه مهندسی طراحی داخلی هتل ،دبرخانه اتاق از نمایندکان 

هندسررررین مشرررراور طرح و آفرینش ، طراح هتل های ایبیس و نووتل فرودگاه اماب خمینی و م
شررناخته شررده در این زمینه وشرررکت مشرراوره دیگری از اعضرراء اتاق دعوت به عمل آورد برای 

ساعت  سه یی که راس  شنایی با هیات محدود انگلیسی در جل شنبه    دیماه در  12آ روز دو
، لغو جلسه د شد حضور بهم رسانند، لکن یر روز قبل از موعد مقرراتاق تشکیل وبرگزار خواه

دیدار به بعد موکول و بگزاری و لذا  اع ب که نامبردگان موفق به اخذ ویزا نشررررده انداین به دلیل
  جلسه لغو شد 

 

  اخبار کوتاه اقتصادی ایران:
وزیر دفاع:           

داری، کار نیروهای مسلح نیستبنگاه  

 

وزیر دفاع و پشررررتیبانی  حاتمیامیر 

داری نیروهای مسررلح گفت: ما بنگاه

کار نیروهای مسررررلح نمی دانیم. را 

«  ایران»گو بررا وامیرحرراتمی در گفررت

سلح و  صوالً وقت نیروهای م افزود: ا

 فرماندهان نباید درگیر این کار باشد.

کررار اصررررلی مررا تقویررت توان رزب،  

با اجرای بد .آموزش و آمادگی اسررت

های  یراصررولی و واگذاری 44اصررل 

های نهم و دهم، بسررریاری در دولت

های اقتصادی های قابل واگذاری، به نهادهایی واگذار شد که تخصصی در اداره بنگاهاز شرکت

ندارند و وظیفه اصررلی آنان، تیمین امنیت و دفاع از کشررور اسررت. هم ناظران سرریاسرری و هم 

و رشرررد اقتصرررادی ایران و نیز کاهش سررروددهی  فعاالن اقتصرررادی، این امر را مانع توسرررعه

االسررر ب حسرررن روحانی، رئیس جمهوری، حجت.کنندهای واگذار شرررده عنوان میشررررکت

های گوی تلویزیونی، یکی از اهداف دولت دوازدهم را واگذاری بنگاهوشنبه گذشته در گفتسه

های کنم  یر از دولت بقیه آنهایی که بخشفکر می»اقتصررررادی به مردب عنوان و اظهارکرد: 

ها را( واگذار کنند. در این د )بنگاهعمومی و  یر دولتی هستند، یا نیروهای مسلح، آنها هم بای

http://www.dw.com/fa-ir/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/a-42238478
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زمینه در این دولت با رهبر معظم انق ب هم صحبت کردب و ایشان کام ً موافقند که همه اینها 

به مردب واگذار شرررود. بنابراین این امر باعث رونق اقتصرررادی شرررده و در اقتصررراد تحول ایجاد 

اد که نیروهای مسلح بتدریج از حوزه وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز خبر د«.کندمی

داری خارم شررررده و ت ش خواهند کرد تا اقدامات اقتصررررادی خود برای افزایش سرررررمایه بنگاه

صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح را از طریق حضور در بازار سرمایه و سایر بازارهای مالی 

  .دنبال کنند

مه وزارت دفاع و نیروهای مسررلح برای برنا»که « ایران»امیر حاتمی در پاسررخ به این پرسررش 

گفت: « های اقتصادی که اساساً در حوزه میموریت این نیروها نیست، چیست؟واگذاری بنگاه

به جاب دهند،  ید ان با که  ند  های اقتصرررررادی دار کار ندوق نیروهای مسررررلح  ثال صرررر عنوان م

وی با بیان .ندمسلح را حفظ کنیروهابازنشستگی نیروهای مسلح باید ارزش پول بازنشستگان 

ای حفظ و افزایش ارزش پول بازنشستگان نیروهای مسلح از طریق کار اقتصادی اینکه در دوره

صدیگری انجاب می شان کرد: از جمله دولت هم در گذشته این کار را مستقیم و ت شد، خاطرن

حداث نکرد، بلکه دولت در ازای طلببه .کرده اسرررررت گاه ا ی هاعنوان مثال وزارت دفاع نیرو

ست نیروهای مسلح بر صندوق سیا ها، به این وزارتخانه نیروگاه واگذار کرد. باوجود این، امروز 

این اسررت در آنجا که قانوناً باید کار اقتصررادی انجاب دهند، به سررمت اسررتفاده از بازار سررهاب و 

م بازارهای مالی بروند و از تصدیگری اقتصادی خارم شوند که در صد روز نخست دولت دوازده

 .های خوبی در این زمینه برداشته شده استنیز گاب

اظهارکرد: « دانید؟داری موفق میآیا نیروهای مسررلح را در بنگاه»وزیر دفاع در پاسررخ به اینکه 

صوالً وقت نیروهای مسلح و فرماندهان داری را کار نیروهای مسلح نمیما حتماً بنگاه دانیم و ا

شد، نیروه ساس وظیفه قانونی به نباید درگیر این کار با ای مسلح در مواردی، یا به اجبار یا برا

ماً ت ش می ند. حت نه حفظ ارزش پول این حوزه ورود کرد های موظفی در زمی کار که آن  کنیم 

توان رزب، آموزش و ما که تقوی  بازنشررررسررررتگان را از طریقی انجاب دهیم که به کار اصررررلی 

وزارت دفاع برای واگذاری »ی در پاسررخ به اینکه امیر حاتم.ای وارد نشررودآمادگی اسررت، لطمه

خاطرنشرران کرد: شرررکت واگن پارس به « هایی برداشررته اسررت؟های اقتصررادی چه گاببنگاه

وزارت دفاع واگذار شرررده بود که ما در تفاهمی، این شررررکت را به سرررازمان گسرررترش واگذار 

شرکت  شانیر»کردیم، همدنین  ست، به محض ا «م شده ا ها محقق ینکه زمینهاکنون واگذار 

شود. وی تیکید کرد: سمت و سوی وزارت دفاع به سمت حفظ شود، بقیه موارد نیز واگذار می

ها و سرمایه بازنشستگان و مردب از طریق کار  یرمستقیم است، از جمله حضور ارزش دارایی

 .اب خواهیم کرددر بازار سرمایه و بازار مالی و حتماً کار مستقیم اقتصادی )بنگاه داری( را تم

 

 خسارت از بورس آلمان بابت دریافت میلیاردها دالر بانک مرکزی برای درخواست 
 

شده سپرده ست محاکم آمریکایی مسدود  های بانر مرکزی ایران در لوکزامبوگ به درخوا
 .است 

بانر مرکزی ایران شررکایتی را برای دریافت میلیاردها دالر خسررارت علیه سررازمان بورس اوراق 
 .بهادار آلمان طرح کرده است
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به گزارش خبرگزاری فرانسرررره، این شررررکایت به 
تصررمیم موسررسرره مالی کلیراسررتریم، مسررتقر در 
به  یت آن متعلق  مالک که  باط دارد  لوکزامبورک ارت

این موسررررسرررره  .سررررازمان بورس آلمان اسررررت
های بانر مرکزی ایران را به درخواسررررت سررررپرده

ایران مسدود شاکیان آمریکایی جمهوری اس می 
 .کرده است

دیدگان و مبنای شررررکایت این افراد، که آسرررریب
بازماندگان قربانیان آمریکایی عملیات تروریسررررتی 
سم و  هستند، اتهاب حمایت حکومت ایران از تروری
یافت  رامت از  یاتی اسرررررت که جهت در کا شرررر
جمهوری اسر می در محاکم آمریکایی طرح شرده 

  .است
های میلیارد دالر شررده که شررامل دارایی 4.9بانر مرکزی در شررکایت خود، خواسررتار دریافت 

مسرردود شررده بانر نزد موسررسرره 
کلیراسررررتریم و بهره تعلق گرفته به 

بورس آلمرران ادعررای  .آن اسررررررت
خسررررارت بانر مرکزی ایران را فاقد 

بانر  .مبنای حقوقی دانسررته اسررت
یت خود گفته مرکزی ایران در شررررکا

اسرررت که کلیراسرررتریم باید اصرررل 
های ایران و بهره تعلق گرفته سپرده

برره آن را برراز پس دهررد و در  یر 
ماناینصررررورت مان بورس آل  ، سررررراز

 موظف به پرداخت خسارت به همین
شررررکایت ایران برای . میزان اسررررت

ستریم سابقه چند ساله دارد و مربوط به خارم کردن سپرده مسدود شدن های خود نزد کلیرا
این مبلغ تا پایان رسیدگی قضایی به  .مبلغ حدود دو میلیارد یورو متعلق به بانر مرکزی است

  .های آمریکا و لوکزامبورگ مسدود باقی خواهد ماندشکایت علیه ایران در دادگاه
 میلیارد 1.9، مبلغ معادل 2013تاکنون، کلیراستریم در اجرای رای یر دادگاه آمریکایی در سال 

  .دالر را به شعب مالی خود در آمریکا منتقل کرده است
براساس حکم این دادگاه، دولت ایران ملزب شده است است به حدود یکهزار شاکی آمریکایی 

های بیش از دویسررت نظامی آمریکایی هسررتند از جمله این شرراکیان، خانواده . رامت بپردازد
ریایی ایاالت متحده در بیروت جان خود را از در مقر تفنگداران د 1983گذاری سررررال که در بمب

 .نفر از جمله تعدادی  یرنظامی لبنانی کشته شدند 299دست دادند. در آن انفجار 
گذاری سرررال های قربانیان بمبدیدگان و خانوادههمدنین، ایران به پرداخت  رامت به آسررریب

 .مریکایی کشته شدندآ 19گذاری در این بمب .در عربستان سعودی محکوب شده است 1996
سخنگوی سازمان بورس اوراق بهادار آلمان گفته است که "از نظر کلیراستریم، شکایت بانر 

 ".مرکزی ایران علیه آن موسسه فاقد مبنای حقوقی است
 .موسسه کلیراستریم یکی از دو نهاد اروپایی مسئول تسویه اوراق بهادار است

 

فرانکفورت آلماندفتر مرکزی بورس در   
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 بیت کوین هشدار داد بانک مرکزی ایران درباره خرید و فروش

نر مرکزی ولی با کل  هللا سرررریف، رئیس 
ایران دربراره معرراملرره خریرد و فروش بیررت 

  .کوین هشدار داده است
ته یت ارزش در هف با آ از تقو های اخیر و 

گذاران این ارز دیجیتالی بسیاری از سرمایه
یاری از نقاط دیگر  با بسرررر ایرانی همزمان 

 .گرفتندجهان تصمیم به خرید بیت کوین 
با همه هشرررردارهایی که درباره احتمال 

کوین وجود "حبررابی" بودن قیمررت بیررت
 .داشت، این ارز دیجیتالی مورد استقبال گسترده قرار گرفت

 .المللی باعث افزایش تقاضا شد و قیمت این ارز دیجیتالی بشدت باال رفتاین هجوب بین
صاد و بانر ایران گفته است: دسامبر( به شبکه خبر 30دی ) 9آقای سیف امروز شنبه  ی اقت

"بانر مرکزی نسبت به خرید و فروش این ارزها هشدارهای الزب را به مردب می دهد و در کنار 
 ."آن نیز در ت ش است تا امنیت نسبی در این رابطه ایجاد شود

 
وین از کهای اخیر قیمت بیت کوین از اواخر ماه نوامبر اتفاق افتاد که ارزش هر بیتجهش هفته

 .هزار دالر در شانزدهم دسامبر پیش رفت 20هزار دالر تا نزدیکی  8
 .هزار دالر رسید 10اما در کمتر از یر هفته قیمت آن به زیر از 

 ..شدحدود هزار معامله می( 2017این ارز دیجیتال در ژانویه امسال )
صرافی شتیاق خرید بیت کوین در ایران بعضی  خرید و فروش بیت کوین ها اقداب به با افزایش ا

می کنند و این در حالی اسررررت که بعضرررری کارگزاران ایرانی هم امکان عرضرررره آن ین این ارز 
 .انددیجیتالی را فراهم کرده

ساس  ضی دیگر از مسئوالن ایرانی از ا سردرگمی قانونی درباره این ارز دیجیتال بع با توجه به 
 .تا زمانی که در این باره تعیین تکلیف شودکم منکر قانونی بودن معامله آن هستند؛ دست
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شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفته است: "سازمان بورس و اوراق بهادار 
کوین برای ورود به اقتصاد کشور بوده و هنوز در این مورد به نتیجه در حال بررسی وضعیت بیت

 ".اندخرید و فروش محصوالت کنند، تخلف کردهها اقداب به نرسیده است؛ بنابراین اگر کارگزاری
ناصررررر حکیمی، معاون فناوری های نوین بانر مرکزی هم گفته اسررررت: "درباره خرید و فروش 

دهیم که درصرررورت ک هبرداری از آنها یا اکنون به مردب هشررردار میارزهای رمز پایه نیز از هم
س گیرد چرا که ئولیت آن را برعهده نمیزیان از محل افت قیمت این ارز دیجیتالی هیچ نهادی م

 ".هنوز در قوانین و مقررات دیده نشده است
کوین اع ب بانر مرکزی ایران به عنوان نهاد مرجع پولی هنوز سرریاسررت خاصرری را درباره بیت

 .نکرده و قرار است سند "ارزهای رمزینه" سال آینده رونمایی شود
تواند بانکی خاصرررری نیسررررت از همین رو میاین پول مجازی تحت نظارت نهادهای مالی و 

 .بسیاری از نهادهای ناظر را دور بزند که همین مایه نگرانی آنها شده است
 .شناسدکوین را به رسمیت میژاپن از معدود کشورهایی است که پرداخت با بیت

گسررترش  .کنندای نگاه میعنوان کاالی سرررمایهکوین به گذاران به بیتبسرریاری از سرررمایه
 .های اخیر باعث جهش قیمت آن شده استاستقبال از این ارز و افزایش تقاضا در ماه

های های خود در کارگزاریهای اخیر از مسدود شدن حساببعضی از شهروندان ایرانی در ماه
 .المللی عرضه کننده ارزدیجیتال نظیر بیترکس خبر داده بودندبین

کوین از از اواخر ماه نوامبر اتفاق افتاد که ارزش هر بیت های اخیر قیمت بیت کوینجهش هفته
 .هزار دالر در شانزدهم دسامبر پیش رفت 20هزار دالر تا نزدیکی  8

 .هزار دالر رسید 10اما در کمتر از یر هفته قیمت آن به زیر از 
 .شدحدود هزار معامله می( 2017این ارز دیجیتال در ژانویه امسال )

شتیا صرافیبا افزایش ا ها اقداب به خرید و فروش بیت کوین ق خرید بیت کوین در ایران بعضی 
می کنند و این در حالی اسررررت که بعضرررری کارگزاران ایرانی هم امکان عرضرررره آن ین این ارز 

 .انددیجیتالی را فراهم کرده
ضی دیگر از مسئوالن ایرانی از سردرگمی قانونی درباره این ارز دیجیتال بع ساس  با توجه به  ا

 .کم تا زمانی که در این باره تعیین تکلیف شودمنکر قانونی بودن معامله آن هستند؛ دست

شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفته است: "سازمان بورس و اوراق بهادار 
ه کوین برای ورود به اقتصاد کشور بوده و هنوز در این مورد به نتیجدر حال بررسی وضعیت بیت

 ".اندها اقداب به خرید و فروش محصوالت کنند، تخلف کردهنرسیده است؛ بنابراین اگر کارگزاری
ناصررررر حکیمی، معاون فناوری های نوین بانر مرکزی هم گفته اسررررت: "درباره خرید و فروش 

دهیم که درصرررورت ک هبرداری از آنها یا اکنون به مردب هشررردار میارزهای رمز پایه نیز از هم
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سئولیت آن را برعهده نمیزی گیرد چرا که ان از محل افت قیمت این ارز دیجیتالی هیچ نهادی م
 ".هنوز در قوانین و مقررات دیده نشده است

کوین اع ب بانر مرکزی ایران به عنوان نهاد مرجع پولی هنوز سرریاسررت خاصرری را درباره بیت
 .ایی شودنکرده و قرار است سند "ارزهای رمزینه" سال آینده رونم

تواند این پول مجازی تحت نظارت نهادهای مالی و بانکی خاصرررری نیسررررت از همین رو می
 .بسیاری از نهادهای ناظر را دور بزند که همین مایه نگرانی آنها شده است

 .شناسدکوین را به رسمیت میژاپن از معدود کشورهایی است که پرداخت با بیت
گسررترش  .کنندای نگاه میعنوان کاالی سرررمایهوین به کگذاران به بیتبسرریاری از سرررمایه

 .های اخیر باعث جهش قیمت آن شده استاستقبال از این ارز و افزایش تقاضا در ماه
های های خود در کارگزاریهای اخیر از مسدود شدن حساببعضی از شهروندان ایرانی در ماه

 .داده بودند المللی عرضه کننده ارزدیجیتال نظیر بیترکس خبربین
 

 'شودبانکی برخی تاجران ایرانی در چین 'بسته می حساب

بانکی برخی از تاجران ایرانی در چین خبر  منابع اقتصررررادی از اخطار برای بسررررتن حسرررراب
 .اندهای چینی مبارزه با پولشویی را دلیل این کار اع ب کردهدهند. گفته شده بانرمی

بازرگانی ایران و چین به خبرگزاری فارس گفته اسرررت که  مجیدرضرررا حریری، نایب رئیس اتاق
المللی ضررردپولشرررویی، در سرررال گذشرررته می دی های چینی با اسرررتناد به مقررات بینبانر

یار زیادی" برای ایرانیان "محدودیت های بسرررر
 .اندوضع کرده

های ای، تحریمگرچه به دنبال توافق هسررررته
بررانکی علیرره ایران رفع شررررررده، همدنرران 

های متعددی از مشررررک ت بانکی برای رشگزا
های شررررهروندان عادی، بازرگانان و شرررررکت

شر می المللی شود که مقررات بینایرانی منت
 .ضدپولشویی از دالیل آن است

ایران سرررال گذشرررته با گروه ویژه اقداب مالی، 
المللی مبارزه با پولشویی و تامین سازمان بین

ق آن در ازای اقدامات ایران، گروه ویژه اقدامات احتیاطی مالی تروریسرررم، توافقی کرد که مطاب
 .علیه ایران را موقتا معلق کرده است

اسرررردهللا عسررررگراوالدی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز روز پیش گفت که "بعضرررری از 
کنند، از بداخ قی طرف آمریکایی واهمه های آمریکایی تبعیت میهای چینی که از بانربانر
  ".کننده و بدین شکل، تجار ایرانی را با مشکل مواجه میداشت

 .به گفته آقای عسگراوالدی مشابه مشک ت بانکی با چین در روسیه نیز وجود دارد
های بانکی در چین از بهار تشدید شده و دلیل گوید محدودیتنایب رئیس اتاق ایران و چین می

برای پولشررویی تشررخی   "را با "ریسررر باال آن هم این اسررت که گروه ویژه اقداب مالی ایران
 .داده است

مسررعود خوانسرراری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، به خبرگزاری مهر گفته اسررت که هفته آینده 
ضعیت تاجران جلسه شت تا وزارت خارجه پیگیر و ای با محمدجواد ظریف و معاونان او خواهد دا

 .ایرانی در چین شود
درصد صادرات هم به این کشور  20واردات ایران از چین و حدود درصد  ۴0حدود  1395در سال 

 .بوده است
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 اخبار کوتاه اقتصادی جهان:
 

 های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران و اهداف آنتحریم
 

ته فل هف حا قل از م به ن گل  مه اشررررپی نا
دیپلماتیر در بروکسل فاش کرد که اتحادیه 

تدارک تحریم پا در پی  ید ارو جد یه های  عل
جمهوری اسرر می ایران اسررت. پیامی هم 

 .به تهران و هم به واشنگتن
های اشپیگل: برنامه موشکی، هدف تحریم

 .جدید اتحادیه اروپا است
شماره هفته شپیگل که روز در آخرین  نامه ا

دی( منتشررر شررده  30ژانویه/  20شررنبه )
یر در  مات فل دیپل حا قل از م به ن اسرررررت 

های جدید علیه جمهوری آلمان، فرانسرره و بریتانیا در پی وضررع تحریم  بروکسررل فاش شررد که
 .اس می ایران هستند

سازی منطقه توسط جمهوری ثباتهای بیها با سیاستخواهد با این تحریماتحادیه اروپا می
رش اشررپیگل ایران از شررورشرریان حوثی در جنگ یمن و همدنین اسرر می مقابله کند. به گزا

های نظامی از کند، در جنگ سرروریه با ارسررال کمرهللا در لبنان حمایت مینظامیان حزبشرربه
 .کندبا هواپیماهای  یر نظامی نیرو به سوریه اعزاب می  کند وبشار اسد جانبداری می

 
 دافع حرب" در جنگ سوریههای "محضور مستشاران نظامی ایرانی و واحد

های جدید از کند با تر یب شرکای اروپایی به اعمال تحریمافزاید، آلمان ت ش میاشپیگل می
های ایران یر سرررو برنامه موشرررکی ایران را هدف گیرند و نشررران دهند در قبال سررریاسرررت

های او که انتقادتفاوت نیستند و از سوی دیگر به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بگویند بی
 .گیرندرا نسبت به برجاب جدی می

و ایران به  1+5از سوی گروه  2015هدف اصلی اتحادیه اروپا اما حفظ برجاب است که در سال 
داند و به خروم از برجاب امضا رسید. ترامپ این توافقنامه را "بدترین توافقنامه تاریخ آمریکا" می

 .تهدید کرده است
فرصررت داده اسررت تا "نواق   2018ا به شرررکای اروپایی تا اواسررط ماه مه رئیس جمهور آمریک

 .نامه را رفع کنندوحشتناک" این توافق
خواهد به نویسررد که اتحادیه اروپا میاشررپیگل در گزارش خود می:حفظ برجام به هر قیمت

با  ن نشررسررتهر قیمتی توافقنامه برجاب را حفظ کند. زیگمار گابریل، وزیر خارجه آلمان در آخری
اش گفت "اگر  رب تنها توافقنامه اتمی که فدریکا موگرینی و همتایان بریتانیایی و فرانسرررروی

سال بخوبی عمل می شمالی ار شایندی بطور مثال برای کره  کند را لغو کند، آنگاه ع ئم ناخو
 .«کرده است

د کرده اسرررت که المللی انرژی اتمی تائیموگرینی نیز در این نشرررسرررت تاکید کرد "آژانس بین
 ."ایران همه جوانب توافقنامه را رعایت کرده است

نویسررررد "اروپائیان با توافق بر سررررر این موضرررروع که توافق اتمی را باید از دیگر اشررررپیگل می
اند که هدف ها و اخت فات با جمهوری اسرررر می ایران جدا کرد به این ایده رسرررریدهمناقشرررره

 ."ایران باشدهای جدید باید برنامه موشکی تحریم

http://www.dw.com/fa-ir/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A2%D9%86/a-42234479
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های ترامپ ها و تردیدها، نگرانیخواهد با این تحریماتحادیه اروپا می»افزاید:نامه میاین هفته
 .«را رفع کرده و همدنین مانع لطمه خوردن برجاب شود
های های تسررلیحاتی ایران و همدنین تحریماشررپیگل همدنین یادآوری کرده اسررت که تحریم

 .نیز کماکان به قوت خود باقی هستندمربوط به نقض حقوق بشر 
 

 دالر افزایش داد ۱۱المارت حداقل دستمزد را به ساعتی و

 

 دستمزد ناکافی و خدمات جانبی محدود یکی از انتقادهای قدیمی فعاالن حقوق کارگران 
 .نسبت به والمارت بوده است

بازرگانی والمارت، بزرگترین فروشررررگاه زنجیره با توجه به سررررود گروه  ای جهان، اع ب کرده 
صیبش خواهد شد، دستمزد یر میلیون کارمند خود را میلیاردی که از محل کاهش مالیات ها ن

  .کنددالر محاسبه می 11دهد و از این پس حداقل دستمزد را بر اساس ساعتی افزایش می
خواهان تعبیر شررررود تواند به یر پیروزی بزرگ برای دونالد ترامپ و جمهوریمی اع ب این خبر

ها به افزایش اشررررتغال و بهبود اوضرررراع اقتصررررادی کمر که وعده داده بودند با کاهش مالیات
  .خواهد شد

ها نزاع صنفی میان کارگران والمارت و مالکان این گروه بازرگانی برای افزایش دستمزدها سال
کشررری و جریان بود و بسررریاری از مردب آمریکا با نگاهی انتقادی، والمارت را متهم به "بهرهدر 

کردند؛ به طوری که تحریم خرید از این فروشررررگاه بارها درمیان بدرفتاری" با کارمندانش می
  .های صنفی مطرح و تبلیغ شده استکنندگان و انجمنفعاالن حقوق مصرف

درصرررد، منابع  21درصرررد به  35با کاهش مالیات مراکز اقتصرررادی از اکنون والمارت اع ب کرده 
مالی الزب برای باالبردن حقوق کارمندانش تامین شررده و ع وه بر افزایش حداقل دسررتمزدها 

  .دالر، کارمندان یر پرداخت نقدی تحت عنوان هدیه هم دریافت خواهند کرد 11به ساعتی 
و ارتباطاتی ای.تی.اند.تی و موسررررسرررره بانکی های دیگری چون گروه مخابراتی ابرشرررررکت

 .اندشان خبر دادهولزفارگو هم از افزایش دستمزدها و اختصاص پاداش به کارمندان
شی تا  سنوات کاری پادا ساس  والمارت اع ب کرده به کارمندان تماب وقت و پاره وقت خود بر ا

 .دالر خواهد داد 1000سقف 
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لیون دالر برآورد شررده اسررت. ارزش والمارت که بزرگترین می ۴00ها حدود ارزش کل این پاداش
  .میلیارد دالر است 295ای جهان است بیش از سوپرمارکت زنجیره

رود افزایش دستمزدها انتظار می
های اقتصادی آمریکا در ابربنگاه

ساز باال رفتن میانگین زمینه
دستمزدها در سایر مراکز 

  .اقتصادی این کشور هم شود
ای چون کالیفرنیا در  رب هایالت

هاست که از این کشور مدت
تعیین حداقل دستمزد ساعتی 

کنند و اکنون دالر حمایت می 15
با کاهش تاریخی مالیات تجاری، 
فعاالن حقوق کارگران و 

بیشتر برای بهبود دستمزدها مذاکره  زنیهای صنفی مهلت پیدا کردند که با قدرت چانهاتحادیه
  .کنند

 
 ؟آمریکا چه طور تعطیل می شوددولت 

که در  -ای الیحه بودجه
ادبیات سیاسی آمریکا 

نامیده الیحه تخصررری  
باید تا نیمه  - می شود

ژانویه،  19شب جمعه، 
گره تصرررررویررب  ن ک در 

شرررد و به امضرررای می
زئیس دونررالررد ترامررپ 

 .رسیدمیجمهور
فترراد و  ی ن تفرراق  ین ا ا
دولررت فرردرال عررمرر  

هررا را پررایرریررن کرررکررره
 .کشید

 .بله دارد. دولت فدرال آمریکا چندین بار تعطیل شده استآیااین اتفاق سابقه دارد؟
روز  16خواهان دولت آمریکا را بود که مخالفت جمهوری 2013آخرین نمونه مشررررابه، سررررال 

خواهان خواستار آن بودند که بودجه مصوبه نظاب بهداشتی درمانی باراک تعطیل کرد. جمهوری
 .ا آن که اجرای آن به تعویق بیفتداوباما محدود شود ی

ها بسررته شرردند و دولت صرردها هزار نفر از کارکنانش را به در نتیجه برخی اماکن ملی و پارک
سبانی مرز  ستاد. برای پا هزار کیلومتری آمریکا با کانادا تنها یر نفر  9مرخصی بدون حقوق فر

 .سر پست باقی ماند
در دوران بیل کلینتون تعطیل شررد. پیش از  1996و  1995های دولت فدرال دو بار هم در سررال

 .روز تعطیل بود 18دولت فدرال به مدت  1978آن هم یر بار در سال 
فدرال در حالی رخ می که تعطیلی دولت  باری اسرررررت  ما این اولین  دهد که هم در کنگره، ا

ن حزب جمهور از همااکثریت سررررنا و مجلس نمایندگان در اختیار یر حزب اسررررت و هم رئیس
  .خواهآمده: حزب جمهوری
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ها به تصررویب بودجه کامل برای کل سررال خیلی وقت بود که مقابتدوین بودجه کار که بود؟
 .تا اکتبر( امیدی نداشتند) 2018مالی 

یر ماه دیگر(  فوریه )کمتر از 16توانست دولت فدرال را تا آنده روز جمعه به تصویب نرسید می
 .شده دارد و آن موقع دوباره ماجرا از سر گرفته میای سر پا نگاز نظر بودجه

هایی خواه در کنگره تدوین کردند و در آن مشرررروقای را رهبران حزب جمهوریاین طرح بودجه
سناتورها بیشتر به رای دادن  شود و نمایندگان و  شتند که مخالفت با بودجه دشوارتر  هم گذا

  .به آن تر یب شوند
 

 
  .ها بسته شدندبرخی اماکن ملی و پارک 2013در سال 

های بهداشرررتی و درمانی که مخالفان زیادی در افکار عمومی داشرررتند در این چند قلم مالیات
 .الیحه تعلیق شدند

های کم درآمد را تحت پوشش دارد، در آستانه ته برنامه بیمه س مت کودکان هم، که خانواده
 .شدسال دیگر تمدید می اش به طور کامل برای ششکشیدن بودجه
 .ها اشتیاق الزب را ایجاد نکردند و کنگره طرح ارائه شده را تصویب نکرداما این مشوق

رسررررید که روز چهارشررررنبه به نظر میانداز تصمممموید بودجه روشممممن نبود؟آیا چشممممم
 .خواهان برنامه مشخصی دارندجمهوری

هایش در مجلس نمایندگان و با با مشوقخواستند بودجه موقت را آنها با اکثریتی که دارند می
صوبه صویب کنند و بعد م سنا ببرند وجود مخالفت کامل نمایندگان ت ای را برای تایید به مجلس 

گذاشرررت که در صرررورت رای ندادن به بودجه، عم  ها را در موقعیت سرررختی میکه دموکرات
 .کشاندندبه تعطیلی میگرفتند و دولت را جلوی تامین مالی کمر به کودکان فقیر را می

 .اما از روز پنجشنبه مشک ت شروع شد
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دونالد ترامپ در توییتی اع ب کرد برنامه بیمه سرررر مت کودکان بدون حمایت او در این طرح 
بودجه موقتی گنجانده شررده اسررت. پس از آن کاخ سررفید به تق  افتاد تا توضرریح بدهد آقای 

  .استترامپ همدنان پشتیبان طرح بودجه موقت 
خواه اع ب کردند به بودجه موقت در مجلس نمایندگان تصررویب شررد، اما چند سررناتور جمهوری

 .دهندآن رای مخالف می
خواهان هم اع ب کردند رای کافی را دارند که حتی بدون رای جمهوری سررررناتورهای دموکرات

 .جلوی تایید مصوبه مجلس نمایندگان را بگیرند
 .متوقف شد ۴9به  50رای موافق نیاز داشت، با رای  60ای که به در نهایت الیحه

 :توان به اینها اشاره کردمیموانع و مسایل مهم دیگر؟
  توافق جامعی درباره امور مهاجرتی از جمله درباره سرریاسررت تاخیر در اخرام مهاجرانی

 ها(برای دموکراتکه در سن پایین به طور  یرقانونی به آمریکا رفتند. )مهم 
  افزایش تدابیر مرزبانی، تغییر نظاب مهاجرتی و بودجه برای ساخت دیوار مرزی با مکزیر

 )مهم برای آقای ترامپ(
  افزایش بودجه نظامی )مهم برای تندروهای حامی جنگ و اقدامات دفاعی، معروف به

 بازها(
 .کردندگان را منفی میبودن، )یا نبودن( هر کداب از این موارد رای موافق برخی نمای

شوند و احتماال کارکنان آنها بسیاری از نهادهای دولت فدرال بسته میحاال چه خواهد شد؟
 .روندبه مرخصی اجباری می

خدمات ضررررروری و اضررررطراری مانند امنیت ملی و ناوبری هوایی همدنان به کارشرررران ادامه 
 .دهندمی

از کارکنان وزارتخانه او سررررر کار نخواهند رفت و گوید نیمی جیم ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، می
 .برخی اقدامات تعمیر و نگهداری، آموزش و گردآوری اط عات باید متوقف شود

واکنش  2013ها و اماکن ملی هم بسررته شرروند، اتفاقی که در سررال ممکن اسررت که پارک
 .شدید افکار عمومی را به دنبال داشت

ستانه رایها حاکی از آن بود که دولت گزارش گیری تدابیری در نظر گرفته بود دونالد ترامپ در آ
 .ها را باز نگه داردتا اگر بودجه تصویب نشد بتواند پارک

 .احتمال آن هست که بررسی ویزا و صدور گذرنامه نیز به تعویق بیفتد
 
 

 هوای آلوده پکن چطور 'بهتر' شد؟

 سی بیلی ژنگ بی

در زمستان امسال در حد محسوسی بهتر شده است.  گوید کیفیت هوای پکندولت چین می
 آیا واقعا تغییری در آلودگی پایتخت چین به وجود آمده؟

اگر چه کیفیت هوای پایتخت چین در زمسررتان امسررال بهتر شررده ولی هنوز معلوب نیسررت که 
 .یر چنین وضعیتی در دراز مدت پایدار باشد
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سر پکن به آلودگی هوا شهرت دارد و معموال با شر وع زمستان که وسایل گرمایشی در سرا
کنند  باری از دوده که حتی  لیظ تر از حد معمول اسررررت بر فضررررای چین شررررروع به کار می

 .کندپایتخت سنگینی می
رسررررد در ولی به نظر می
عکس  2017پایان سررررال 

این اتفاق افتاده و به گفته 
دولررت چین کیفیررت هوا 
واقعا بهتر شرررده. حتی در 

یرا در ای کرره مقررالرره خ ا
وبسررررایت وزارت حفاظت 
محیط زیست چین انتشار 
یرافترره نویرد "یرر واقعیررت 
جدید" برای سررراکنان پکن 

 .داده شده است
یر راه معمول برای اندازه گیری آلودگی هوا، شرررردت تراکم ذرات :اندازه گیری کیفیت هوا

و نیم میکرون اسررت و به  2بسرریار ریزمعلق در هوا اعم از مایع یا جامد اسررت که قطر آنها تنها 
ها راه پیدا کنند و توانند وارد دستگاه تنفسی انسان شده و به ریهاندازه میدلیل کوچکی بی

 .برای س مت شخ  مشکل ایجاد کنند
گوید در ماه نوامبر امسرررال در پکن حد متوسرررط تراکم وزارت حفاظت محیط زیسرررت چین می

ترین سال گذشته، در پایین 5شتر نبوده در مقایسه با و نیم میکرون بی 2ذراتی که قطر آنها از 
 .سطح بوده

 .در گذشته در صحت ارقاب مربوط به محیط زیست دولت چین ابراز تردید شده
گوید: "نظاب بوروکراتیر چین، هدف دانیل برومبال، نویسررنده گزارشرری در باره این موضرروع می

ر سرربب شررده که روند نظارت بر محیط های متضرراد دسررتگاه، منافع خاص و سرراختار ایدئولوژی
 ".طرفانه نباشدزیست چین به طور بالقوه بی

 .کنداما دولت چین تنها دستگاهی نیست که میزان آلودگی هوای پایتخت را تعیین می
ساعت یر بار میزان  ستگاه نظارت بر کیفیت هوا دایر کرده که هر  سفارت آمریکا در پکن یر ای

 .کنددو و نیم میکرونی را با توییت اع ب می تراکم ذرات معلق در هوای
آنجلیکا ینگ، یر دانشررجوی کارشررناسرری ارشررد که بیش از پنج سررال اسررت در پکن زندگی 

 توان دید ها میکند، به بی بی سی گفت تغییر وضعیت را در خیابانمی
نمی شود  از آنجا که این اندازه گیری کام  بررسی نشده و قابل اعتماد تشخی  داده نشده،

 .آن را رسمی دانست
پرفسرررور دابو گوآن، رئیس بخش اقتصررراد محیط زیسرررت در دانشرررگاه ایسرررت آنگلیا در بریتانیا 

 ".گوید" تردیدی نیست که کیفیت هوای پکن در طی یر سال گذشته بهتر شدهمی
 

مدت پنج روز میزان آلودگی هوا به وضرررعیت "هشررردار قرمز"  2016در حالی که در پایان سرررال 
ستم اندازه گیری چهار مرحله سی سیده بود، در یعنی باالترین سطح  ای آلودگی هوا در چین ر

اگر چه در اوایل سال از لحاظ  .یر چنین هشداری حتی برای یر بار نیز داده نشد2017سال 
 . لظت مه "هشدار قرمز" داده شده بود

 .انددر خود پکن هم مردب متوجه تغییر وضع شده
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یر دانشجوی آنجلیکا ینگ، 
کارشناسی ارشد که بیش 
از پنج سررال اسررت در پکن 

کند، به بی بی زندگی می
ضعیت را  سی گفت تغییر و

بان یا ید: ها میدر خ توان د
"سرررال قبل شرررما به ندرت 

توانستید صورت مردب را می
هررا ببینیررد چون در خیررابرران

همه صورتشان را پوشانده 
عده  ند ولی امسرررررال  بود

اده کمتری از ماسررر اسررتف
 ".کنندمی

 آبی پکن به نقل از یر ساکن پکن  سمانآعلت بهبود کیفیت هوا چیست؟
 .یر دلیل بهتر شدن کیفیت هوا، شرایط جوی خوب است

های گوید جبههکند میهوآنگ وی، کنشررگر صررلح سرربز که انرژی و آب و هوا را بررسرری می
 .هوای سرد متناوب به متفرق کردن ذرات آالینده کمر کرده

های صلح سبز، تغییر وضعیت هوا سبب شد که در پکن حد متوسط افزاید طبق بررسیمیاو 
سامبر  20و نیم میکرونی در هوا ، در ماه نوامبر  2تراکم ذرات معلق  صد و درماه د صد  ۴0در در

 .کاهش یابد
سبب آورد و ع وه بر آن تری را از سیبری با خود میتر و پاکهای هوای سرد، هوای تازهجبهه

شود که به محبوس شدن هوای آلوده در فضای نزدیر حرکت هوای ساکن و فشار باالیی می
های هوای سرررررد همدنین موجب بارش باران شررررده و موجب جبهه .کندبه زمین کمر می

 .شودپاکسازی جو از ذرات آالینده می
 

ن که سرررتفاده از گاز طبیعی برای حمایت از صرررنایعی در شرررمال چی:های دولتفعالیت

 کنند انرژی زیادی مصرف می
 .ت ش دولت چین برای کاهش آلودگی در پکن نیز در بهبود کیفیت هوا موثر بوده
شررهر دیگر  26امسررال وزارت محیط زیسررت چین برای مقابله با آلودگی هوا در پکن، تیانجین و 
صنایع سنگین  مانند سیمان و نزدیر به پایتخت، تدابیری اتخاذ کرد از جمله تر یب کارخانجات 

  .فوالد به بستن، تعطیل موقت، تعلیق یا کاهش تولید
تر مانند گاز طبیعی ها برای جایگزین کردن ز ال سرنگ با منابع انرژی پاکدرخواسرت از خانواده

شررود. با این وجود، پس از آن که در اوایل ماه دسررامبر و برق نیز از تدابیری اسررت که اجرا می
ست به ها چینی نتوانمیلیون سیا سایل گرمایش خانگی دسترسی پیدا کنند، این  ستند به و

 .طور موقت به حال تعلیق درآمد
هایی در ابعاد گسرررترده و برای مدت دهد انجاب یر چنین برنامهپرفسرررور گوآن، هشررردار می

  .طوالنی امکان پذیر نیست
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سرراخته زیرا این شررهرها گوید دولت توجه خود را بر شررهرهای کلیدی مانند پکن متمرکز او می
المللی و هم از لحاظ داخلی مورد توجهند: "برای یر شررررهر بخصرررروص )این هم از لحاظ بین

برنامه( عملی است 
ولی هزینه اقتصادی 
 "آن بسیار زیاد است
یر فعرال  جان،  ما 
مررحرریررط زیسررررررت 

گویررد مقررامررات می
نباید قبل از اص حات 
و نوسرررازی صرررنایع، 
صرررفا منابع انرژی را 

مثررل  -دهنررد تغییر
تفرراده از گرراز  اسرررر
طبیعی برای حمایت 
از صنایعی در شمال 
چین که انرژی زیادی 

 .کنندمصرف می
 

توان گفت بهبود کیفیت هوا دائمی در حال حاضرررر نمیآیا پاکی هوا ادامه خواهد داشممت؟
 .خواهد بود

ساالنه تراکم ذرات  شهر پکن، اخیرا اع ب کرد در پکن حد متوسط  ست  دفتر حفاظت محیط زی
سال  2 ست 2013و نیم میکرونی، به میزان بلند پروازانه ای که در  سیده ا شده بود ر  -تعیین 

 .میکروگرب در هر متر مکعب 58یعنی 
 10 -کندتوصررریه میای که سرررازمان جهانی بهداشرررت ولی حتی این مقدار از میزان سررراالنه

 . به مراتب بیشتر است -میکروگرب در هر متر مکعب 
ماه دسامبر گذشته، دولت چین در مورد وضعیت آلودگی هوا هشدار داد  28این حقیقت که در 

البته این بار  -دهد تا بهبود کامل کیفیت هوای چین راه درازی باید پیموده شررررودنشرررران می
 .ایین ترین درجه هشدار است"هشدار آبی" داده شده بود که پ

گوید: پرفسررور فرانر کلی، اسررتاد بهداشررت محیط زیسررت در کینگز کالج دانشررگاه لندن می
"آلودگی هوا به خود هوا بسررتگی زیادی دارد، به همین جهت اگر یر سررال آلودگی هوا کمتر 

که برای  بود ممکن است صرفا ناشی از وضعیت خود هوا باشد نه این که نتیجه تدابیری باشد
 .کاهش آلودگی هوا اتخاذ شده

به این دلیل، قبل از این که قاطعانه بگوییم کیفیت هوا در حال بهتر شرردن اسررت، الزب اسررت "
  ".چند سال شاهد کاهش ساالنه آلودگی هوا باشیم

های بانکی در چین از بهار تشدید شده و دلیل گوید محدودیتنایب رئیس اتاق ایران و چین می
برای پولشررویی تشررخی   "این اسررت که گروه ویژه اقداب مالی ایران را با "ریسررر باالآن هم 

 .داده است
مسررعود خوانسرراری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، به خبرگزاری مهر گفته اسررت که هفته آینده 

ضعیت تاجران جلسه شت تا وزارت خارجه پیگیر و ای با محمدجواد ظریف و معاونان او خواهد دا
 .در چین شودایرانی 
درصد صادرات هم به این کشور  20درصد واردات ایران از چین و حدود  ۴0حدود  1395در سال 

 .بوده است
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 یک تست خون ساده؛ امیدی تازه برای تشخیص سرطان
 

ژوهشررررررگررران پرر

آمرررریرررکرررایررری در 

تحقیقات سرررطان 

شناسی به نتایج 

جررالبی دسرررررت 

ته ندگی یاف ند. ز ا

بسرررریرراری افراد 

 توانررد بررا یرررمی

آزمرررایرررش خرررون 

بد.  یا جدید نجات 

آزمررایشرررری کرره 

 .کندع ئم هشت نوع سرطان را با شانس باالی درمان شناسایی می

 

شررناسرری برداشررته شررده اسررت. متخصررصرران در آمریکا های سرررطانگامی ارزنده در پژوهش

اند از طریق یر آزمایش خون جدید، هشرررت نوع سررررطان را در مراحل کام  ابتدایی توانسرررته

درصد موارد ابت   70بیمار را در  1000دهند. این تست توانسته تومورهای سرطانی  تشخی 

شررناسررایی کند. دسررتاورد این آزمایش، تشررخی  سرررطان پیش از گسررترش یافتن و ریشرره 

 .دواندن آن است. فرصتی ط یی برای بیمار تا سرطان را به زانو در آورد

دهد. از طریق این آزمایش تشررررخی  می ای راانویژگی این آزمایش آن اسررررت که جهش دی

های در را که سررلول (Biomarker) های زیسررتیها و نشررانگر«ایاندی»توان آن دسررته از می

ها با انواع سرررررطان روده، «ایاندی»گذارند جسررررتجو کرد. این حال مردن در خون باقی می

 .پستان، کبد، ریه، تخمدان، لوزالمعده و معده مرتبط هستند

هایی رود. تا کنون بیماریابت  به سرطان برای افراد پنجاه سال به باال پیوسته باال میریسر 

اند. اما آندوسرررکوپی یا مانند سررررطان روده، صررررفا از طریق آندوسرررکوپی قابل تشرررخی  بوده

توانند با تر میکولونوسررکوپی برای اکثر افراد بسرریار ناخوشررایند اسررت. در عین حال افراد جوان

  .های کنونی تشخی  سرطان داشته باشندن جدید، یر بدیل برای آزمایشتست خو

http://www.dw.com/fa-ir/%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86/a-42234197
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طبیعی »پیتر گیبس، پژوهشررگر اسررترالیایی در شرربکه تلویزیونی ای بی سرری گفته اسررت: 

دالر اسررت که  1000اسررت که مردب بخواهند هزینه این آزمایش را بدانند. این میزان هم اینر 

 .دیگر نزدیر خواهد شد هایدر طول زمان به بهای سایر فناوری

. 

 گزارش ویژه:

 اشاره:

"نوشتار درپی که  توسط آقای پرویز عطایی، مدیرکل اسبق روابط عمومی اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران در 

صد و بیست و هفتمین سال تاسیس اتاق باره" "محتوای نشریه ای از نشریات اتاق ایران ، ویژه "نکو داشت یر 

"صنایع و معادن ایران" قلمی شده است ، از جهات زیادی مورد تائید خبرنامه است ، از این رو الزب آمد به عنوان بازرگانی و" 

 گزارش ویژه این شمار هخبرنامه از آن استفاده شود"

                                                                  *  *   * 

 زرگانیتاریخ زدایی از تاریخ اتاق با 

 پرویز عطایی                                                                                                                

 مدیر کل اسبق روابط عمومی اتاق بازرگانی

 127و عدد بزرگ «ریشه های رشد شاخه های شکوفایی»وقتی کتاب دوجلدی و خوش چاپ 

نکو داشت صد و بیست و هفتمین سال تاسیس اتاق بازرگانی و »و عنوان ریز بر وسط صفحه  

در پایین صفحه را دیدب، بی اختیار توجهم را جلب کرد. چرا که من از « صنایع و معادن ایران

اتاق ایران بودب و از طرف دیگر یر روزنامه نگار « مدیر کل روابط عمومی»سال  ۴طرفی حدود 

بقه و پژوهشگری با چند جلد تالیف، از این رو ع قه مند بودب به چنین با بیش از چهل سال سا

 کتابی، آن هم در چنین زمانی توجه کنم.

چاپ شده  1389قب " البته مجموعه مقاالتی را در دو جلد  با همین ناب دیده بودب که در سال 

مطالعه کرده بودب. اما اکنون را « از مجلس و وک ی  تجار تا اتاق ایران»بود و بپشتر نیز کتاب 

مطالعه این کتاب برایم جالب توجه بود ، شاید نامی و اثری از آن چهارسال ت ش بی وقفه اب 

بیابم،  افل از اینکه نه فقط نامی از من نیست، بلکه با مطالعه کتاب دریافتم که متاسفانه ، با 

ناب « اتاق بازرگانی، صنایع معادن ایران»بی انصافی کامل به تاریخ معاصر ایران و به ویژه تاریخ 

ارجمند و درخور احتراب یکی از پرسابقه ترین، موجه ترین، و  تاثیر گذارترین روسای اتاق نیز ک  

 حذف شده است.

اعجاب من آنجا بیشتر شد که دیدب بسیار آگاهانه و تعمدا"، تحت نفوذ افکار جناحی و مغرضانه 

ساسانیان  که همه آثاراشکانیان از بین رفته است، ت شی ی باور نکردنی ، همدون دوران 

آگاهانه وبه عمد به کار برده شده است که نامی از مهندس سید علی نقی خاموشی ، 

شخصی که بیست و هفت سال عهده دار مسئولیت اتاق بازرگانی ایران بود،  واز دوران اماب 

سکاندار اتاق بوده است نیز برده  1386خمینی )ره( به عنوان فرد مورد وثوق ایشان تا سال 

 نشود!!
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هر ملتی که از تاریخ خود آگاهی داشته باشد »براستی تعجب آور است که کسی خود بگوید: 

در کتابی که با مقدمه او، و با مسئولیت او چاپ و منتشر می «... آینده را تسخیر خواهد کرد

 اعتنایی شود! شود، چنین عمدا" و آگاهانه به تاریخ معاصر ایران بی

البته از خانوب دکتر سهی  ترابی فارسانی به عنوان پدید آورنده کتاب به ویژه سرکار خانم دکتر 

منصور اتحادیه ، که خود از پژوهشگران بناب در عرصه تاریخ ایران هستند نیز کام " جای گ یه 

یران عرضه نموده اند، و تعجب دارد که چرا چنین کار ناقصی را به عرصه پژوهش امروز تاریخ ا

بانویی که مجموعه اسناد زندگی عبدالحسین میرزا فرمانفرما را به پژوهشگران عرضه کرده 

 است چرا بر چنین پژوهشی صحه نهاده است.

یعنی بیست و دو سال قبل از صدور فرمان معروف تاسیس  1263ما می دانیم که در مرداد ماه 

« مجلس وک ی تجار»پادشاه ایران با تشکیل « یتفرمان مشروط»عدالتخانه یا به اصط ح

موافقت و حکم مربوطه را به ناب امین الضرب صادر نموده است ..و از آن پس طی این یکصد 

( به تدریج اتاق بازرگانی ایران، روند تکاملیش را ادامه داده 1390وبیست و هفت سال )تا سال 

 است.

هلوی اول ودوب ، نقش تعیین کننده اش را در این میان انجمن اقتصاد دانان ایران، در دوره های پ

 به پیروزی رسید. 1357بازی کرد، تا آنکه انق ب اس می ایران در سال به رهبری اماب خمینی 

در دوران نهضت اس می بازار نقش  یر قابل انکاری را در موفقیت انق ب و حمایت مالی از آن 

کارخانه داران و تجار مومن و انق بی ، گاب به گاب انق ب را را به عهده داشتند و کار آفرینان ، 

 به رهبری اماب خمینی )ره( پیش بردند.

به عنوان حربه ای علیه اقتصاد رژیم شا « اعتصاب های کارگری و کارمندی» 1357در سال 

اب، هنشاهی به کار گرفته شد و کمیته ای متشکل از بازاریان  وجیه المله، تحصیلکرده  و خوشن

بر این برنامه نظارت داشت. پس از پیروزی انق ب، وابستگان رژیم پیشین را بیرون راندند و کم 

و رایزنی و همفکری «  وحدت بخش امور بازگانی بخش خصوصی»کم، اتاق بازرگانی به عنوان 

به جایگاه ارزشمندی دست « رابط تجاری ایران و دیگر کشورها»با دولت های انق ب و همدنین

 افت.ی

جالب است بدانیم که آقای دکتر نهاوندیان، در جایگاه رئیس اتاق ایران، در زمان تهیه کتاب مزبور، 

داشتند چنین می گوید: بعد از انق ب با فضای فکری « ططری»طی گفت و گویی که با آقای 

ادهای که در حوزه ی اقتصاد پیدا شد و همراه با سوء ظن نسبت به رژیم سابق بود، نسبت به نه

رژیم گذشته هم با یر بدبینی نظر می شد، بخصوص باتوجه به اینکه بسیاری از امکانات 

اقتصادی در رژیم گذشته در اختیار وابستگان به دربارو وابستگان  به حاکمیت بود. اصوال" نگاهی 

منفی به سرمایه داری وابسته، شکل گرفته بود که البته نقش  الب روشنفکری ایران در آن 

تاثیر نبود. به این سبب همدنانکه در سیاستگذاری های اقتصادی انق ب می بینیم که البته  بی

با شرایط و اقتضائات جنگی هم این نظر تایید می شد نگاه نه چندان مثبتی نسبت به بخش 

خصوصی وجود داشت، ازاین روی، اتاق زمینه ای در اثر گذاری روی تصمیم گیری های اقتصادی 

مواضع مختلفی با یر نگاه منفی نسبت به نظرات اتاق برخورد می شد، اگرچه  نداشت و در

ب فاصله بعد از انق ب با حکمی که از سوی مرحوب اماب صادر شد، اصل اتاق حفظ شد و عده 

 ای از افراد مورد وثوق عهده دار اداره اتاق شدند.
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این افراد مورد وثوق اماب چه »نگارنده با تشکر از ایشان ، در باب جم ت آخرشان می پرسد: 

 آیا جناب آقای سید علی نقی خاموشی در راس آنهاد نبود؟!«.. کسانی بودند؟

« ریشه های رشد شاخه های شکوفایی»صفحه آ از جلد اول کتاب  150من با حوصله کامل، 

نشده را بررسی نمودب و دریغا که از یکی از با بانان ارجمند این بوستان، حتی نامی هم برده 

 است!!

درست مانند آنکه یر پژوهشگر به یر وزارتخانه وارد شده و ناب مدیران کل و مدیران و کارمندان 

 ومشاورانش نامی نبرد!!« وزیر»سرشناس را بنویسد اما از

، با توجه به شرایط موجود به دنبال حرکتی در اتاق تهران که از سال 1386اگر در انتخابات سال 

بود ، گروهی جدید روی کار آمده و مسئولیت ها را به دست گرفته اند، های پیش شروع شده 

آیا آنها که صدها عکس و تصویر در کنار مهند س خاموشی به عنوان نایب رئیس اتاق ایران و 

رئیس اتاق تهران داشته اند نباید به عنوان حق شناسی و انصاف در تاریخ نگاری از بیست و 

 ایشان نامی ببرند؟!!هفت سال حضور مستمر و مثمر 

کافی است نگاهی به ماهنامه اتاق بازرگانی ایران بیفکنند و ببینند که: صاحب امتیاز اتاق 

 بازرگانی ایران و مدیر مسئول مهندس سید علی نقی خاموشی است!! 

یر ناظر بی طرف و آگاه دلش می سوزد که دهها مسافرت مهندس خاموشی را که به 

س می و  یر اس می داشته است و خ صه اخبارشان در همین کشورهای جهان اعم از ا

)چاپ شده در   1389ماهنامه چاپ شده ببیند ولی نامی از ایشان در گزارش رسمی سال 

 ( نبیند.1390سال 

را که در یر مجلد گرد آمده است ورق می  138۴نگارنده به طور اتفاقی، ماهنامه های سال 

ین  ماه سال سفر هیات تجاری اتاق بازرگانی به الجزایر در زند و می بیند که شماره فرورد

درم گردیده و ریاست هیات به عهده مهندس خاموشی بوده است که تصویر آن نیز  16صفحه 

 در ماهنامه درم گردیده و موجود است.

آقای یانگ سونگ « ICC»همان شماره دیدار رئیس اتاق بازرگانی بین المللی  53در صفحه 

همان شماره، وابسته بین  55ناب مهندس خاموشی درم است )با تصویر( در صفحه پارک با ج

 المللی وزارت اقتصاد و دارایی لوکزامبورگ در کنار ایشان است.

منابع مالی »مصاحبه جناب مهندس خاموشی درباره  25و  2۴در شماره اردیبهشت صفحات 

 آن داده اند.درم است که ایشان توضیح کافی در مورد « اتاق بازرگانی

همان شماره عکس و تفضیل کافی در مورد دیدارهای شریعتمداری به عنوان وزیر  65در صفحه 

همکاری هشت ساله »بازرگانی با جناب خاموشی است که وزیر بازرگانی وقت می گویند: 

 «وزارت بازرگانی با اتاق ایران بسیار مثمر ثمر بوده است

ه اختصاصی ایشان  با روزنامه همشهری درم است و در مصاحب 26در شماره خرداد، در صفحه 

با تصویر و توضیع مندرم گردیده « اج س شورای مرکزی ایران و ترکیه»همین شماره  30صفحه 

 است.

شرح توافقنامه همکاری اتاق ایران با بنیاد شهید درم شده  21و  20در شماره تیر ماه در صفحه 

 ن جانب نیز افتخار حضور دارب...که اتفاقا" در تصویر مربوطه شخ  ای
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نگارنده، انصافا" نیازی نمی بیند که بیش از این به ذکر نمونه ها بپردازد بلکه هر محققی را به 

دیدن و مطالعه نشریات مهم ایران اعم از کیهان، اط عات، همشهری و روزنامه های اقتصادی 

پوشاندن چهره »وشی، عم " همانند دعوت می کند تا دریابد که ناب نبردن از جناب مهندس خام

 است...« ی خورشید

و ثبت دقایق تاریخی، چگونه برخی مسئوالن به خود اجازه می  ITدریغا که در عصر اط عات،

 دهند که حقیقتی به این مهمی، واضحی و درخشندگی را نادیده بگیرند.

س خدمات ایشان و اگر فرصت بیشتری دست دهد، نگارنده با مراجعه به مدارک موجود، رئو

پروژه های انجاب شده در زمان تصدی ایشان بر اتاق بازرگانی ایران را یکایر برمی شمرد تا در 

 نوشته ای منسجم، از این قلم باقی بماند.

ناگفته نماند که همین نشریه منظم و مهم ماهانه نیز در سال های اخیر تعطیل شده و دیگر 

حترب به داشتن سایت اتاق در فضای مجازی استناد منتشر نمی شود و ظاهرا" مسئوالن م

کرده اند... گویی نمی دانند که متاسفانه ظرفیت سایت محدود است و مطالب مندرم در این 

 نیز پس از مدتی کوتاه از بین خواهد رفت.

جلب می کنم!! گویا دست تقدیر هم  127کتاب « رفع نق  واضح»در پایان...نظر مسئوالن را به 

را جدا بنویسد و ثابت کند که « بیست و هفت»اهانه طراح را واداشته تا بر روی جلد، ناخودآگ

 بیست و هفت سال از تاریخ اتاق ایران، در گزارش رسمی آقایان از قلم افتاده است!!

تقوای سیاسی »دریغا... که آیندگان و دانایان امروز در این زمینه چه قضاوتی خواهند نمود و 

  را چگونه ارزیابی خواهد کرد.مسئوالن « علمی

 پایان


