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 سخن ماه:
 
 
 
 

 پیامدهای ناشی از کم آگاهی                              
 

                                                                                       
                                                      

به  کم دانی یا کم آگاهیتا حاصل  بگذردباید  ها سال، «آفرین استخطر »بنابه مشهورکم دانی 
  گونه یی ملموس آشکار شود.

با  اگله مندند که چر وکارگزاران اداره امور اقتصادی کشوردولتمردان  ،دولتاینکه برخی اشخاص از
صدارت تکیه زده اندوعید انتخاباتی و آن همه وعد  انتخاباتی خودهای وعده  ،، اکنون که بر مسند 

به نظر نمی رسد مخالفتی  و، مطالبه آن حق مسلم آنان است ،که صدالبته را فراموش کرده اند.
ت به لکه دو براین باور ناراست اند همچنان  این است کهآنها مشکل اما با آن وجود داشته باشد. 

از چنین توانی برخوردار می بود  هغافل از آنکه چنانچ  ،می تواند عمل کند می دهدوعده یی که 
هم در مورد مساااایل اقتصاااادی و ، آن های خود عمل کند.دلیلی ندارد که بخواهد به خالف وعده 

به بیان روشن ناشی از خوش باوری و این تصور بنابراین روشن است کهدست کم معیشتی مردم.
ره امور اقتصااااادمتمرکز و دسااااتوری ااد دولت و کارگزارانذات درباره  آنها ،یا کم آگاهیکم دانی تر

 .استمربوط وپیش ازآن نظام اقتصادی  دولتی
 بگذریم!

 
قتصااااد بودن انآ رکاگاه ازآهیخته وکه برخی اشاااخاص فراسااات اینآور به راساااتی تع  نچه آاما، 

،صاارف نظر از نظام والن وکارگزاران اداره اموراقتصااادی کشااورئمساا ی دولتی نیز ازمتمرکزودسااتور
درنظام  وشاااکل گرفته پرورش یافتهذهنیتی ، ءبدون اسااات نا اقتصاااادی مخر  و فساااادآوربرقرار،

شاره صادی مورد ا صوالخود ازنظریه پردازان و دارند ویا اقت صادی می اینکه ا پایه گذاران این نظام اقت
عمل انتخاباتی خودباشاااند، خرده می گیرند که چرا نتوانساااته اند، یا نمی خواهند به وعده های 

به  ،بودندنا کارآیی اقتصااااد دولتی، آنهم از نوی ایدیولو ین آن آگاه ن ازاینکه چنانچه آناکنند،غافل از
که گفته شود جزآن .آن همراه نمی شدند باازآغازکمترین صداقت، درصورت برخوردار بودن از احتمال
برآن هم چندان ناراساااات نیساااات، اما تفاوتی  اه شاااادن با آن بوده اند که هرچندبه همرم بور

صورنیست صادیان اداره امورکارگزار برخی مسئوالن و یم کهشاهد آن مدامبه همین دلیل . مت  اقت
ادای در ناکامی دولت رااقتصادی،  های ازعلت العلل اصلی نا به سامانی بی توجه ونا آگاه ،رکشو

آن را  پنداشاااته، یا... عدم اسااا الل بانن مرکزی جناح گرایی ویاازناشااای ، ی انتخاباتیوعده ها
شترئبه جر درحالی کهمی کنند. هم عنوان رسما ست الل بانن مرکزیاین دسته ازت بی  مدعیان ا
به ت ربه ، هم شاناست الل مورد نظرو ، نا آگاهند،بانن های مرکزیاز کم وکیف است الل  ، و. . .
  .ور حاصلی درپی نخواهد داشتاقتصادی کشبیشتردرامورمرج  ادهرج وایجز

 بگذریم!
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به هرروی به حکم علم وبااسااااتناد به روش های علمی، و درنهایت ع ل ساااالیم وپذیرفتن این 
، مخر ، رنا کارآ، اصالح ناپذی بنا به ت ربه، واقعیت  که اقتصاد متمرکز دولتی، اقتصادیراستینه یا 

 کم یا بیش نظامبودن ظار بهبود اقتصاااد کشااور با برقرارانت دراین صااورت ،فسااادآفرین وف رآوراساات
 .نخواهد بود.دست نایافتنی  سرابیجز وجوداقتصادی م
صورت پذیرش گزینشو اما اکنون  صاد برقراری در شرایط کنونی نه به  در ،هم  بازاریا  آزاد نظام اقت

دسااتوری دولتی  ام نه توسااط ذهنیت های شااکل گرفته درنظاساات و سااادگی میساار فوریت و
یا  مورداشاااره که تا چندی پیش از این، نا کارا بودن آن را رسااما گنده گویی وباطل می پنداشااتند

 دست کم این چنین عنوان می کردند، م دور.
اید بنخست   دست کم باشد، اینزکه نمی تواند ج اشد،بکشوربهبود اقتصادنظربربنابراین چنانچه 

که  انع رقابتوم ،گوناگون در کلیه زمینه هاروش های وبا به کار گیری  تهیهبرنامه یی در این زمینه 
صل کلی ورود به  شد توسعه یا صادی می با سازی ، اقت سالم  ضای کارهمراه با  وپیشه ،دردو ف

شود.زیرا الزمه ی ورود به فرآیند بخش دولتی و خصوصی   ،ازهرگونه تردیددور، به موردنظربرطرف 
 دگرگون سازی نظام اقتصادی حاکم است و نه اصالح نظامی که اصالح ،سیاسی اقتصادبه حکم 

اصااالح یا بهینه سااازی نظام  ،رتصااود، یگاه ازاصااالحات سااخن به میان می آهرا . زیرناپذیراساات
 ، استکه عنوان شداصالح نا پذیراست اقتصادی برقرار

یا یکی ازراه های ورود به اقتصاد آزاد، در مسیری درست  ،تنها راه منحصر به فرد پایان سخن اینکه
پذیرش شیوه اقتصادی ارشادی، همراه با تدوین  دستیابی به توسعه ی اقتصادی، باهدفو کارآ، 

اقتصاد دولتی دردرگیرودخالت ذهنیت مورد اشاره  برنامه یی سن یده برای اجرا وصد البته به دوراز
ویژه  بهبه اسااتانداردی واقعی ، تغییراسااتاندارد تصاانعی زندگی پیش از آن پذیرش الزام بهو ،برقرار

به مردم  ،، وسپس سپردن کامل کارین دوره پنج ساله رای بف ط وف ط  آن هم و،  در کالنشهرها
 ونه جز این. است، درحرفه

                                                      * * * 

 اخبار کوتاه اتاق ها

 اخبارکوتاه اقتصادی ایران و جهان 

 اخبارکوتاه اتاق ایران وانگلیس

      
 

 کمیسیون های تخصصی اتاقرگزاری جلسه های ماهانه ب

جمله ،به دائل زیاد از در فروردین ماه سال جاری به خالف همه سال های پیش از این 

طول روزهای تعطیل در سفر بودن بیشتر اعضاء هیات رئیسه و کمیسیون های تخصصی اتاق هیچ 

 ین از کمیسیون ها تشکیل و برگزار نکردید.

اداری محدود بوده است انگلیسی ت اری نیز بنا به قرار امور برگزاری کارگاه های ادامه ضمنا 

توسط اعضاء « انگلسی آالین » دراردیبهشت ماه م ددا  آغاز خواهد شد، در حالیکه دوره های 
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اقدامات اداری از قبیل اطالی  اتاق در این ماه بهمشترک همچنان ادامه داشته است .سایر اقدامات 

 است. درخواست کنندگان ویزا و . . . محدود بوده،کمن به  رسانی در زمینه های مورد درخواست

 ماشین آالت معدنی  "هیل هد" ت هیزات و تدارک اعزام هیات به نمایشگاه 

 مبنی بر های معدنی فعالیت بنا به تمایل و درخواست تعدادی از شرکت های فعال در زمینه   

سال  که هر دوت هیزات  معدنی "هیل هد"  حضور در نمایشگاه بین المللی ماشین آالت و وبازدید

 ،اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنیدر زمینه جهان  معتبرکلیه برندهای  با حضور ین بار

تیرماه در برگزار  7الی  5 با جون برابر 62الی  62اریخ ت از در سال جاری وبرگزار می شود،  و تشکیل

 به انگلیس تدارک ضور در این نمایشگاهح برای بازدید و را اعزام هیاتیرخانه اتاق یدب، د شدخواه

اعضاء دیگری که در زمینه صنایع معدنی فعال می توجه به اینکه به احتمال ممکن است با و  دیده 

 .داعالم شبه کلیه اعضاء اتاق طی اطالعیه یی مایل به همراهی با این هیات باشند مرات   دباشن

 اتاقتشکیل کمیسیون های چهارگانه تخصصی 

مایل به  اعضاء کلیه زدر فردین ماه سال جاری با استفسار ا دبیرخانه اتاق بنا به روال معمول     

فهرست اعضاء مایل به شرکت طی اطالعی  چهار گانه تخصصی اتاقکمیسیون های  عضویت در

با و اردیبهشت ماه  ردکه سال جاری  جلسه درتهیه و برای برگزاری نخستین را  در کمیسیون ها

ارائه عملکرد سال گذشته ،ان ام انتخابات هیات رئیسه کمیسیون مبنی بر  دستورجلسه یکسان

 .داداقدام قرار  کمیسیون مورد سال آینده  ومذاکره در باره برنامه ثابت

 

 اخبارکوتاه اقتصادی ایران

درصد 77.۱درصد؛ بیکاری  3.3درصد / تورم ۳.9اقتصادی   رشد  
انداز المللی پول در جدیدترین گزارش چشاامصااندوق بین

رشااااد     6۱۰7اقتصاااااد جهان اعالم کرد که در سااااال 
درصد و نرخ  ۹.۹درصد،نرخ تورم به  ۴.۳اقتصادی ایران به 

  .درصد رسید۰۰.2بیکاری به 
به ن ل از صااااندوق بین المللی  خبرنگار مهربه گزارش 

انداز اقتصاااااد جهان که جدیدترین گزارش چشاااامپول، 
توسااط این صااندوق منتشاار شااده نشااان می دهد که 

صادی ایران در سال گذشته میالدی) به ( 6۱۰7رشد اقت
سازمان در گزارش قبلی  ۳.۴ ست. این  سیده ا صد ر در

صادی ایران برای سال  درصد  ۴.5را  6۱۰7خود رشد اقت
 .پیش بینی کرده بود

درصد  ۳ ( 6۱۰2سال جاری میالدی) درصد بود و برای  ۰6.5، 6۱۰2رشد اقتصادی ایران در سال 
 .بینی شده استپیش

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
https://media.mehrnews.com/d/2016/12/19/4/2311845.jpg?ts=1486462047399
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 ۹.۹، به 6۱۰7نرخ تورم ایران در سااال  ی دهد کهگزارش جدید صااندوق بین المللی پول نشااان م
 .بینی شده بوددرصد پیش ۰6.5است. در گزارش قبلی این سازمان این رقم  درصد رسیده

سال  ست.  ۹نیز اندکی بیش از  6۱۰2نرخ تورم ایران در  صد بوده ا شده این رقم در پیش در بینی 
 .درصد برسد ۰6.۰به ( 6۱۰2سال جاری میالدی)

درصد اعالم کرده است؛  ۰۰.2را  6۱۰7نرخ بیکاری ایران در سال  المللی پول همچنینصندوق بین
 .بینی شده بوددرصد پیش ۰6.۳این رقم در گزارش قبلی این سازمان، 

نرخ بیکاری ایران کاهش یافته  درصااد بود؛ بر این اساااس ۰6.۳6  نیز 6۱۰2نرخ بیکاری در سااال  
 .درصد برسد ۰۰.7به  6۱۰2ر سال بینی شده که داست و پیش

رسیده  6۱۰7درصد در سال  ۳.۴به  6۱۰2درصد در سال  ۳همچنین تراز حسا  جاری ایران نیز از 
  .درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید 7به  6۱۰2است که در سال 

 رئیس بانک مرکزی:

ه عربستان مسئول نابنان، فضای مجازی، دشمن، امارات وعدم اطمی
ارزی هستند سامانی  

رئاایااس کاال باااناان 
مرکزی بااا متعااادل 
دانسااااتن وضااااعیت 
نان  عدم اطمی ارزی، 
بااااااه آیاااااانااااااده، 

طالی نی در ا رسااااااا
فضااااااای ماا ااازی، 
مارات و  دشاااامن و ا
سئول  ستان را م عرب
بحران کنونی معرفی 

 کرده است 
در حااالاایااکااه ارزش 
باارابااری پااول ماالاای 

 سرعت تنزل کرده، رئیس کل بانن مرکزیدر برابر ارزهای خارجی در روزهای اخیر به  -ریال  -ایران 
 .نظرات بانن در مورد علل بروز این وضعیت را برای نمایندگان م لس تشریح کرده است

ولی هللا سیف، رئیس بانن مرکزی جمهوری اسالمی،  -خبرگزاری م لس  -به گزارش خانه ملت 
شنبه،  سه  سه علنی م لس در روز  آوریل(، نظرات بانن در مورد  ۰۱فروردین ) 6۰با حضور در جل

 .عوامل بروز بحران ارزی را برشمرد
سیف موف یت ستیابی آقای  ست جمهوری حسن روحانی در مهار تورم و د های دولت در دوره ریا

به رشااد اقتصااادی را سااتود و در مورد شاارایط بازار ارز گفت: "در خصااوص نرخ ارز نیز عوامل غیر 
آینده موثر اساات و متاساافانه دشاامنان از خارج از مرزها و به اقتصااادی و عدم اطمینان نساابت به 
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تر کنند." وی های مختلف بر این موضوی دامن زده و در تالشند تا شرایط را برای ملت سختشکل
در مورد ماهیت و علل بروز عدم اطمینان و نحوه فعالیت عوامل خارج از مرزها تاثیرگذاری بر بازار 

 .ارز جزئیات بیشتری نداد
و آغاز به کار دولت حسن روحانی،  ۰۴۹6رئیس کل بانن مرکز یادآور شد که پس از انتخابات خرداد 

تومان رسید و گفت که "در پروسه  ۴۱۱۱ماه به زیر  ۴تا  6تومان ظرف  ۴7۱۱نرخ ارز )دالر( از حدود 
ین امید زمانی که دالر روند نزولی داشاات هیچ اقدام خاصاای در اقتصاااد ان ام نشااده بود و تنها 

م بت و ین انتظار باعث شاااد که ین شااارایط خیلی طبیعی در اقتصااااد ای اد شاااود." وی افزود: 
"همانطور که همین عامل م بت اثر داشته، پس عوامل منفی نیز باعث بروز انتظارات منفی شده 

 .تواند بازار را دچار التها  کرده و مشکالتی را ای اد کندو عدم اطمینان به آینده می

     :انگیریجه

شودتومان فروخته می ۳۰۴۴شنبه دالر از سه   
   

حاق جهاااااانگیری معااااااون ریااااایس اسااااا  
شااااااانبه روزسهاعالم کااااااارد از جمهاااااااور

 ۳6۱۱بااااااه قیماااااات نرخاااااای و تااااااندالر
  ..شودمی  فروخته دالر
اسااااحاق جهااااانگیری معاااااون ریاااایس  .

از روز :جمهااااااوری ایااااااران اعااااااالم کاااااارد
نرخی و بااااه قیماااات شاااانبه دالر تاااانسه

 شااااااااودتومااااااااان فروختااااااااه می ۳6۱۱
جهاااانگیری ایااان خبااار را باااا پایاااان جلساااه 

 العاده فوق
سااتاد اقتصااادی دولاات باارای ماادیریت بااازار ارز اعااالم کاارد. ایاان جلسااه دوشاانبه شاا  بااه 

 .جمهوری ایران برگزار شدریاست حسن روحانی رئیس
صااادی و باارای رفااع شاانبه ناارخ دالر باارای تمااام فعاااالن اقتبااه گفتااه آقااای جهااانگیری از روز سه

 .تومان خواهد بود ۳6۱۱همه نیازهای قانونی، نیازهای مسافران، دانش ویان و مح  ان 
هااا از معاااون ریاایس جمهااوری ایااران تاکیااد کاارده کااه بااا ایاان رقاام، ارز مااورد نیاااز همااه بخش

شااود و هااای تحاات کنتاارل باناان مرکاازی ارز تااامین میها و باننطریااق باناان مرکاازی و صاارافی
 .فعاالن اقتصادی برای تامین ارزشان با این نرخ نباید نگران باشند مردم و

آقااای جهااانگیری افاازود بااا توجااه بااه ح اام وساایعی از منااابع خااارجی کااه در حااال حرکاات بااه 
آیااد ساامت کشااور اساات "اینگونااه تغییاارات در ناارخ ارز خیلاای غیرطبیعاای اساات و بااه نظاار می

  ."نشده در این موضوی مؤثر بودهنیبیکه عوامل غیراقتصادی، غیرقابل توجیه و پیش
شناسااند و ایاان م ااام دولاات ایااران هشاادار داد دولاات هاایچ ناارخ ارز دیگااری را بااه رساامیت نمی

  ."قاچاق تل ی خواهد شد"فروش ارز به قیمتی به جز آنچه اعالم شده از فردا 
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آقااای جهااانگیری تاکیااد کاارد "درساات م اال قاچاااق مااواد مخاادر کااه کساای حااق خریااد و فااروش 
شااود، ناارخ دیگااری هاام اگاار در بااازار کنااد، برخااورد میدارد و بااا کساای کااه خریااد و فااروش میناا

شااکل بگیاارد، دسااتگاه قضااایی و نیروهااای امنیتاای برخااورد خواهنااد کاارد و آن را بااه رساامیت 
هااای اخیاار بارهااا گفتااه بااود کااه هللا ساایف، رئاایس باناان مرکاازی در ماهولاای ".شناساایمنمی

 یابد قیمت ارز کاهش می
های ایااران از رساایدن قیماات دالر آزاد بااه ماارز شااش هاازار تومااان شااتر و در حااالی کااه رسااانهپی

هللا سااایف، رئااایس بانااان مرکااازی ایاااران بودناااد، ولااای و نایاااا  شااادن آن در باااازار خبااار داده
 .بینی کرد قیمت ارز در روزهای آینده متعادل شودپیش

روز دوشااانبه )بیساااتم باااه گااازارش خاناااه ملااات، خبرگااازاری م لاااس ایاااران، آقاااای سااایف امااا
فاااروردین( پاااس از نشسااات کمیسااایون اقتصاااادی م لاااس در جماااع خبرنگااااران گفتاااه باااود: 
"جلسااه خااوبی بااا اعضااای کمیساایون اقتصااادی م لااس و وزیاار اقتصاااد در خصااوص مسااائل 

 ".ارزی کشور برگزار شد و ن طه نظرات نمایندگان م لس شنیده شد
ت هاار دالر آمریکااا روز دوشاانبه بااه اظهااارات رئاایس باناان مرکاازی در حااالی اساات کااه قیماا

 .تومان هم صعود کرد 2۱۱۱حدود 
تومااان  22۱۱همزمااان قیماات پونااد بریتانیااا هاام در بااازار آزاد بااا افزایشاای چشاامگیر بااه حاادود 

 .هزار تومان رسید 7رسید و قیمت هر یورو هم برای اولین بار به باالی 
تحاوالت اخیاار بااازار طااال را هاام باای نصاای  نگذاشات و قیماات تمااام سااکه طااال )امااامی( هاام بااه 

 افزایش یافت6۱،۱۱۱،۱۱۱

 از افزایش بهای ارزرئیس جمهور پشتیبانی مشاور و دستیار

دسااتیار ویااژه رئاایس جمهااور و یکاای از مشاااوران او پااایین نگااه داشااتن مصاانوعی بهااای ارز را 
کننااد. آنهااا معت دنااد جلااوگیری از باااالرفتن قیماات ارزیااابی میثباااتی کاااری عبااث و عاماال بی

 .ارز متناس  با میزان تورم به زیان تولید داخلی است
دساااتیار ویاااژه رئااایس جمهاااور در اماااور اقتصاااادی و دبیااار ساااتاد همااااهنگی اقتصاااادی دولااات 

نخسااتین دانااد کااه حمایاات از تولیدکنناادگان داخلاای و کاااالی ایراناای را در گاارو تاادبیرهایی می
 .است  های نادرست ارزی"آنها اصالح "سیاست

ساااایت "عصااار آوریااال( در و  7فاااروردین   ۰2مساااعود نیلااای در یادداشاااتی کاااه روز شااانبه )
های ارزی کشااور طاای چهااار دهااه گذشااته همااواره سیاساات»ایااران" منتشاار شااد نوشاات: 

 «.مبتنی بر ثابت نگاه داشتن نرخ ارز، مست ل از تورم بوده است
یااد از آن ااا کااه ایاان سیاساات در عماال و در بلندماادت قاباال اجاارا نیساات، بهااای ارز در گواو می
داده ثاباات نگااه داشااته شااده امااا پااس از هااایی کااه وضااعیت اقتصااادی و منااابع اجااازه ماایدوره

 آن با ین یا چند جهش "به م دار تعادلی خود" رسیده است
ثباااتی بهااای ارز ف ااط بااه بیسااتاد هماااهنگی اقتصااادی دولاات افاازود ایاان نحااوه تعاادیل  ردبیاا 

زنااد و اثاارات آن بساایار متفاااوت بااا شاارایطی اساات کااه تعاادیل بااه طااور همااوار صااورت داماان می
 .گیردمی
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نیلاای بااا اشاااره بااه ایاان کااه میاازان تااورم در  -اثاار ت بیاات مصاانوعی بهااای ارز باار تولیااد داخلاای 

وقتاای ناارخ ارز در خااالف »نویسااد: کشااورهای طاارف ت ااارت ایااران نزدیاان بااه صاافر اساات می
کنناادگان خااارجی صااورت شااود، باااالترین و مااوثرترین کماان بااه تولیدجهاات تااورم ت بیاات می

تر، بااه شااود. تااورم نساابی باااالگرفتااه و بیشااترین صاادمه بااه تولیدکنناادگان داخلاای وارد می
هااا در داخاال اساات. در حااالی کااه، بااا ثاباات نگاااه داشااتن ناارخ ارز، معناای رشااد بیشااتر قیمت

 ماندقیمت کاالی خارجی ت ریبا ثابت باقی می
 مسعود نیلی، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی

دسااتیار ویااژه رئاایس جمهااور در امااور اقتصااادی 
 6۱گویااد اگاار بااه طااور م ااال تااورم در ایااران می

درصااد و در خااارج حاادود صاافر باشااد بهااای یاان 
کاااالی ایراناای بایااد بعااد از یاان سااال بااه میاازان 
تاااورم افااازایش یاباااد و قیمااات کااااالی مشاااابه 
خااارجی، در صااورت ثاباات نگااه داشااتن بهااای ارز 

 .بدون تغییر خواهد ماند
بااه گفتااه مسااعود نیلاای، در چنااین شاارایطی اگاار 

گیرندگان بخواهناااد باااه ماااوازات ت بیااات تصااامیم
هااایی، ماننااد افاازایش تعرفااه واردات بااه میاازان هااای ارز از تولیااد داخلاای حمایاات کننااد بااه راهب

شااوند کااه حاصاال آن اخااتالف قیماات کاااالی خااارجی در داخاال و تااورم داخلاای، متوساال می
 .زندخارج خواهد بود و همین امر به ورود محصوالت خارجی از طریق قاچاق دامن می

http://www.dw.com/fa-ir/%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2/a-43291099
http://www.dw.com/fa-ir/%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2/a-43291099
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ی همچنااین خاااطر نشااان کاارد کااه پااایین نگااه داشااتن بهااای ارز آقااای نیلاا -تاارویج راناات و فساااد 
باادون در نظاار گاارفتن اخااتالف تااورم داخلاای و خااارجی، در کنااار افاازایش واردات قاچاااق، بااه 

شااود کاااه امکااان واردات کااااال باادون پرداخااات ای اااد رانااات باارای افاااراد و نهادهااایی بااادل می
 .های م رر شده را دارندتعرفه

واردات باادون تعرفااه در شاارایطی کااه ناارخ »دداشاات خااود نوشاات: مسااعود نیلاای در ادامااه یا
هااایی کااه امکااان اسااتفاده از ایاان شااود. گروهتعرفااه باااال اساات، بااه امتیااازی باازر  تباادیل می

شااوند. و کننااد بااه ماادافعان پاارو پااا قاارص سیاساات ت بیاات ناارخ ارز تباادیل میشاارایط را پیاادا می
هااای رانااتو واردات باادون تعرفااه باارای گروهمناادی از ایاان چنااین اساات کااه فساااد مبتناای باار بهره

 «گیردخاص شکل می
نیاااز باااا  رئااایس جمهاااوریااان روز پااایش از انتشاااار ایااان یادداشااات، اکبااار ترکاااان مشااااور ارشاااد 

اسااتدالل مشااابهی ضاامن حمایاات از افاازایش قیماات دالر و دیگاار ارزهااای معتباار خااارجی در 
رود، پااایین نگااه داشااتن باااال ماایهااا بااه دلیاال تااورم هنگااامی کااه قیمتبااازار آزاد ایااران گفاات: 

 .شودمصنوعی بهای ارز باعث گران شدن کاالی داخلی می

  تثبیت بهای ارز؛ کوشش عبث

بااااه گاااازارش خبرگاااازاری تساااانیم، اکباااار ترکااااان روز  
فاااروردین، سیاسااات جلاااوگیری از افااازایش  ۰7گذشاااته، 

بهااای ارز متناساا  بااا اخااتالف تااورم داخلاای و خااارجی 
وقتااای قیمااات »و گفااات: خواناااد  "را "کوشاااش عب ااای

کاالهااای وارداتاای ثاباات بمانااد و قیماات کاالهااای ایراناای 
گااران شااود، کاااالی خااارجی ارزان و کاااالی یراناای گااران 
و ایاااان موجاااا  کاااااهش صااااادرات و افاااازایش واردات 

 «شودمی

رسااید. در پاانج سااالی کااه از آن درصااد می ۳۱در آغاااز کااار دولاات یااازدهم میاازان تااورم بااه حاادود 
درصااد اساات.  ۰۱گااذرد میاازان تااورم روناادی نزولاای طاای کاارده و اکنااون نزدیاان بااه زمااان می

 .کننددرصد برآورد می 6۱برخی از کارشناسان میانگین تورم در این دوره را حدود 
ی خااود را هااای جهشاادر دو سااال آخاار دولاات دهاام بهااای ارز در بااازار آزاد ایااران یکاای از دوره

 .تومان رسید ۴6۱۱به نزدین  ۹6ت ربه کرد و قیمت متوسط هر دالر آمریکا در سال 
درصااادی اگااار قااارار بااار افااازایش بهاااای ارز متناسااا  باااا  6۱بااار مبناااای میاااانگین فرضااای تاااورم 

توانساات باایش از بااود، امااروز بهااای هاار دالر آمریکااا میاخااتالف تااورم داخلاای و خااارجی می
 .شش هزار تومان باشد

رونااد افاازایش قیماات  ۹5دولاات یااازدهم بااازار ارز تااا حاادودی ت بیاات شااد امااا از پااائیز سااال  در
شااتا  بیشااتری گرفاات و طاای چنااد ماااه گذشااته حرکاات جهشاای آن آغاااز شااد. چنااد روزی 

 .تومان را پشت سر گذاشته است 5۰۱۱است بهای دالر مرز 

http://www.dw.com/fa-ir/%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2/a-43291099
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کننااد و آن را ت میدر حااالی کااه مشاااور و دسااتیار رئاایس جمهااور از افاازایش قیماات ارز حمایاا
دانناااد، شاااماری از نماینااادگان م لاااس شاااورای در مسااایر پشاااتیبانی از تولیاااد داخلااای می

 .اسالمی از این روند به شدت انت اد دارند

 سقوط ارزش پول ملی، هشدار به روحانی

فااروردین  ۰2صاانایع و معااادن و نماینااده ارومیااه در م لااس،  عضااو کمیساایونپور، نااادر قاضاای
ای خطااا  بااه حساان روحااانی نوشاات، علاات اصاالی افاازایش بهااای ارز و دهدر نامااه سرگشااا

درصااادی ارزش پااول ملااای طاای یااان سااال گذشاااته "بااه دسااات گاارفتن اقتصااااد  ۳۱کاااهش 
 ."هاستتوسط لیبرال

هااا" خوانااد و پور، دسااتیار ویااژه رئاایس جمهااور در امااور اقتصااادی را یکاای از ایاان "لیبرالقاضاای
قتصاااادی خاااود را باااا اقااادامی جهاااادی بازساااازی و کااال کابیناااه ا»خطاااا  باااه روحاااانی گفااات: 

 «.نوسازی کنید و تولیدکنندگان عزیز را حاکم بر ت ار وارداتی نمایید
وگو بااا خبرگاازاری فااارس وضااعیت عبدالرضااا عزیاازی نماینااده شاایروان در م لااس نیااز در گفاات

ن اادینگی کنااونی را نتی ااه چاااا اسااکناس باادون پشااتوانه دانسااته کااه بااه گفتااه او بااه افاازایش 
 .در بازار و س وط ارزش پول ملی من ر شده است

 جزئیات سه شیوه فروش ارز صادرکنندگان/ سامانه نیما، محل معامله ارز

مکااانیزم جدیااد فااروش ارز صااادراتی،از ایاان پااس صااادرکننده بااه سااه روش ایفااای براساااس 
ل ارز صااادراتی تعهااد خواهااد کاارد کااه شااامل فااروش بااه بانکهااا در سااامانه نیمااا، واردات از محاا

  .و فروش به واردکننده با نرخ تواف ی است

https://media.mehrnews.com/d/2017/05/31/4/2475624.jpg
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، بعااد از اجاارای نظااام ارز تاان ارشااد خبرگاازاری مهاار محبوبااه فکااوری گزارشااگربااه گاازارش 

کاااه دیگااار حاضااار  اسااات توماااانی، دولااات اعاااالم کااارده ۳6۱۱نرخااای از ساااوی دولااات باااا دالر 
نیساات از صااادرکنندگانی کااه ارز خااود را بااه کشااور باااز نماای گرداننااد، حمایاات کنااد. باار ایاان 

هااای صااادراتی، دیگاار بااه هااای مالیاااتی و برخااورداری از سااود تشااوی ی واماساااس معافیت
  .این صادرکنندگان تعلق نخواهد گرفت

کااالن هشاادار داده البتااه دولاات پااا را هاام از ایاان فراتاار گذاشااته و بااه تمااام صااادرکنندگان خاارد و 
اساات کااه بایااد منشااا اسااتفاده ارزهااای صااادراتی را کااامال مشااخص کاارده و شاارایط را بااه 

ای پاایش برنااد کااه شاافافیت کاماال، باار نظااام عرضااه ارز صااادراتی حاااکم شااود. دیگاار ایاان گونااه
کرد ارزهاااای صاااادراتی اطالعااای طاااور پذیرفتاااه شاااده نیسااات کاااه دولااات، از چگاااونگی هزیناااه

  .نداشته باشد
ذشااته دولاات در ایاان رابطااه تصاامیم گرفتااه و شاایوه رد و باادل ارزهااای صااادراتی را بااا شاا  گ

اقتصاااد ایااران کااامال مشااخص و شاافاف کاارده اساات. باار ایاان اساااس قاارار اساات کااه طاای 
ساااعات آینااده، دولاات بخشاانامه ماارتبط بااا تصاامیم گیااری در حااوزه ارزهااای صااادراتی را منتشاار 

  .نماید
 

 سپاریکنندگان/تعهد ارزی جای پیمانسه شیوه اظهار ارز از سوی صادر
 

باار اساااس آنچااه کااه دولاات تصاامیم گرفتااه و در بخشاانامه خااود ابااال  خواهااد کاارد، سااه حالاات 
باارای ایفااای تعهااد ارزی از سااوی صااادرکنندگان در مکااانیزم جدیااد در نظاار گرفتااه شااده اساات 

معرفاای شااده از کااه باار ایاان اساااس، صااادرکننده بایااد ارز خااود را یااا بااه باناان یااا بااه صاارافی 
سااوی باناان مرکاازی بااه فااروش برساااند کااه مکااانیزم عرضااه ارز در ایاان حالاات، سااامانه نیمااا 

  .خواهد بود
توانااد بااا نااام خااود واردات کاالهااای مشااخص و مااورد نیاااز کشااور در روش دوم، صااادرکننده می

 را کااه در کتااا  م ااررات واردات و صااادرات بااه ثباات رساایده و واردات آنهااا م اااز اساات، ثباات
ساافارش کاارده و بااا توجااه بااه سیسااتم ثباات ساافارش، واردات کاالهااای خااود را اظهااار نمااوده 

 .و ارز حاصل از صادرات خود بابت واردات کاالهای مورد نیاز کشور استفاده کند
در حالاات سااوم، صااادرکننده بااه واردکننااده مت اضاای، ارز حاصاال از صااادرات خااود را بااه ناارخ 

رساااند و در واقااع، ارز حاصاال از صااادرات خااود را بااه واردکننااده میتااواف ی و ثانویااه بااه فااروش 
کنااد و در م اباال، کوتااا  صااادراتی را بااه واردکننااده اعااالم نمااوده و واردکننااده دیگااری واگااذار می

رساااند و در نهایاات صااادرکننده نیااز شااماره آن را در سااامانه جااامع ت ااارت آن را بااه ثباات می
 .کندمیکوتا  وارداتی را به دولت اظهار 

ایاان در شاارایطی اساات کااه صااادرکنندگان بااا اعااالم دولاات مبناای باار اینکااه آنهااا بایااد بااا مکااانیزم 
جدیااد، ارز حاصاال از صااادرات خااود را اظهااار کننااد، نگااران شااده بودنااد کااه مبااادا پیمااان سااپاری 
ارزی، م اادد احیااا شااود، امااا اکنااون دولاات در روش کنااونی قائاال بااه اجاارای پیمااان سااپاری 

وه گذشااته نیساات و ماای خواهااد کااه روش جدیاادی از تعهااد صااادراتی را پیاااده ارزی بااه شاای
سااازی کنااد کااه بااه گفتااه فعاااالن اقتصااادی روشاای کااامال مع ااول اساات. یعناای پیمااان سااپاری 

 ارزی جای خود را به تعهد ارزی داده است

https://www.mehrnews.com/archive?jr=31
https://www.mehrnews.com/archive?jr=31


 
 
 
 
  
 

 7936ویژه فروردین ماه  67خبرنامه شماره
 

اخبار کوتاه اتاق های ایران وانگلیس و بریتانیا وایران اخبارکوتا ه  سخن ماه،فهرست مطالب:  
 اقتصادی ایران وجهان وگزارش ویژه

 

11 
 

 ای برای خشکسالی است؟آیا بارور کردن مصنوعی ابرها چاره

ر نیرو در امور آ  و فاضااال  در ایران اعالم کرد که کاهش بارندگی های گذشااته معاون وزیدر هفته

های های امسااال ف ط در اسااتانساااب ه بوده اساات. او گفت بارشسااال اخیر بی 5۱امسااال در 

 .اردبیل و گلستان این کشور عادی بوده است

همچنین گزارش مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی سازمان هواشناسی ایران حاکی است 

 .درصد از این کشور با درجات مختلفی از خشکسالی روبرو است ۹۱ه ک

محمد رضا معزی، کارشناس محیط زیست ساکن کانادا به شماری از پرسش این گزارش، پاسخ  

سی اجرا و منتشر شده است و عینا  یباست که در بی  با عنوان از ما بپرسیدهای برنامه یی 

 ارائه می شود.برای آگاهی خوانندگان خبرنامه  

 ؟دشوچه چیزی باعث خشکالی می

های متفاوتی دارد ولی تصااویر عمومی از خشااکسااالی، کاهش نزوالت جوی خشااکسااالی تعریف

های زیرزمینی و ها، سااادها، کاهش ساااطح آ ها، دریاچهاسااات و در نتی ه خشاااکی رودخانه

درولو یکی دهد. به این نوی خشااکسااالی در متون علمی، خشااکسااالی هیخشااکی خاک رخ می

  .گویندمی

شاااود، علت خشاااکساااالی، کاهش معنادار نزوالت جوی همانطور که از تعریف آن مشاااخص می

بخصااوص برف برای مدت زمانی طوالنی اساات به طوری که موج  کم شاادن و یا خشاان شاادن 

نهآ  تاال ها، دریاچههای سااااطحی دایمی نظیر رودخا ها، کاهش تراز آبهای زیرمینی، و ها و 

در کنار آن، به دلیل گرم و خشن بودن هوا، میزان  .شودن و کم شدن رطوبت خاک میخشن شد
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یابد. خشااکسااالی از های سااطحی و گیاهان نیز در جریان خشااکسااالی افزایش میتبخیر از آ 

سو  میپدیده شدن میانگین های طبیعی مح ست که تغییر اقلیم و گرم  شده ا شود، اما اثبات 

سالی و طوفان دمای زمین موج  افزایش  سیل، خشک شدت روندهای طبیعی از جمله  تناو  و 

 .شودمی

  ها دارای تناو  هستند و امیدی به پایان آنها وجود دارد؟آیا خشکسالی

بینی دقیق زمان وقوی و همچنین مدت زمان خشکسالی خشکسالی دارای تناو  است، اما پیش

  .و شدت وقوی آن ممکن نیستبینی زمان امکان ندارد. درست مشابه زلزله که پیش

ابرناکی تاثیر های اجتماعی مطرح شااده اساات، پارازیت بر بارش و آیا آنطور که اخیراً در شاابکه

  ؟دارد

شااود این فرضاایه را رد یا تح یق علمی مسااتدلی در این ارتباط وجود ندارد و در حال حاضاار نمی

 .هنددزمینه چه نتای ی به دست می قبول کرد. باید منتظر ماند و دید که تح ی ات بیشتردراین

 ؟دبرآیا بارش اخیر خشکسالی ایران را از میان می

چرا با وجود خشاااکساااالی و نباریدن باران از روش بارور کردن مصااانوعی ابرها در ایران اساااتفاده 

  ؟شودنمی

 بارور کردن مصنوعی ابرها روش موثری برای م ابله با خشکسالی نیست و هیچ ین از کشورهای

تر مالی از روش باردار کردن مصاانوعی ابرها برای یافته نیز با وجود امکانات بساایار وساایعتوسااعه

  .کننداند و نمیم ابله با خشکسالی استفاده نکرده
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ای شااده اساات و هیچ ایالت کالیفرنیای آمریکا در چند سااال اخیر درگیر خشااکسااالی کم ساااب ه

این روش برای مواجهه با شرایط خشکسالی در کالیفرنیا مدرکی دال بر استفاده و یا درنظر گرفتن 

  .وجود ندارد

  .های مدیریت منابع آ  تمرکز دارندمسئولین کالیفرنیا بیشتر بر مدیریت مصرف و روش

مدت و در شرایط فوق بحرانی همچنین غیر موثر بودن این روش به حدی است که حتی برای کوتاه

نیا و یا ایالت بریتیش کلمبیای کانادا نیز هیچگاه به عنوان راه های کالیفرسوزی جنگلهمچون آتش

  .حل در نظر گرفته نشد که دلیلی است

دهه پیش مطرح بوده و برخی کشااااورها نظیر آمریکا،  ۳بارور کردن مصاااانوعی ابرها از نزدین به 

مارت متحده عربی، کویت، چین و هند در م اطع زمانی مختلف و برای مدت زم ان اسااااراییل، ا

اند، اما بدلیل عدم قطعیت در مورد میزان محدود و در منط ه محدودی از این روش اسااااتفاده کرده

خاطر اسااتفاده از مواد شاایمیایی، این موثر بودن روش و همچنین ناشااناخته بودن عواق  روش به

روش هنوز به عنوان راه حلی جدی برای م ابله با خشااکسااالی مطرح نیساات و بیشااتر کشااورها 

ها گذاریروش را جهت تح ی ات بیشتر و به عنوان بخش جانبی در بسته مدیریتی و سیاستاین 

های کشااااورهای کنند و هیچگاه به عنوان راه حل اساااااساااای و قابل اعتماد در بحرانمطرح می

  .شودیافته مطرح نمیتوسعه

 ؟ تچه بکنند، راه چاره چیسباید  با خشکسالی رویاروی مردم برای
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آ  برای کشااور را مشااابه منابع مالی )درآمد( برای ین خانواده در نظر بگیریم در صااورت  اگر منابع

کاهش شاادید این منابع رفتار طبیعی و عاقالنه کاهش مخارج، مراقبت و حفم منابع )درآمد و پس 

انداز( موجود، اولویت بندی، تعیین محدودیت برای مخارج اعضاااای خانواده، مدیریت صاااحیح مالی 

  .مورد خشکسالی و کم آبی نیز همین اصل حاکم استاست. در

شااود: کاهش ت اضااا و مصاارف، حفم و آبی این موارد توصاایه میبرای مدیریت خشااکسااالی یا کم

نگهداری از منابع و ذخایر موجود و مدیریت صاااحیح منابع آ  در ساااطح کشاااور، کاهش و توجه به 

شوهای وزدن، شستن ظرف، شست های روزانه همچون حمام رفتن، مسواکمصرف آ  در فعایت

باغچه یاری  ید، آب نهشااااا  ع خا نابع موجود و آلوده نکردن رود قت و مواظبت از م ها، ها و...، د

شهری و کشوری برای م ابله به آلودگیها، نهرها و جویدریاچه شار به مدیران  ها همچون ها، ف

ها، پیگیری جهت اجرای کامل ههای خانگی، صنعتی و کشاورزی در دریاها و رودخانتخلیه فاضال 

طرح جمع آوری فاضااااال  شااااهری و بازچرخانی آ ، پیگیری و فشااااار عمومی برتی م هزکردن 

های ها به سیفونها، پادگانها، مدارس، دانشگاهساختمانهای دولتی و عمومی نظیر بیمارستان

  .های بهداشتیکم مصرف و حسگرهای چشمی در سرویس

ستان یزد که شایعاتی وجود دارد درم ورد جلوگیری حکومت از بارندگی مخصوصاً در جاهایی م ل ا

 آیا این شایعات صحیح است؟  .پر از معادن و اورانیوم است

تاثیر  تر هم تواناییتر و توسعه یافتهصحیح نیست. نه تنها ایران بلکه کشورهای بسیار پیش رفته

 گذاشتن بر نزوالت جوی راندارند.
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 اقتصادی جهاناخبارکوتاه 

 :وزرای خارجه اتحادیه اروپا

گیرندتصمیمی تازه درباره تحریم علیه ایران نمی       

        فدریکا موگرینی گفت که اتحادیه اروپا همواره تصریح کرده که حفم برجام حیاتی است

فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در آغاز نشست وزرای خارجه کشورهای 

صمیمی درباره بیعضو اتحادیه، در پاسخ به سوال بی سی فارسی گفت که انتظار ندارد امروز ت

 .های جدید علیه ایران گرفته شودتحریم

ای ایران، جنگ سااوریه و روابط با روساایه از جمله مسااائلی اساات که در نشااساات توافق هسااته

 .شودفروردین( در لوکزامبور  بررسی می 67آوریل ) ۰2امروز دوشنبه 

ساای در نشااساات لوکزامبور ، خانم موگرینی گفت که بیبه گزارش کسااری ناجی، خبرنگار بی

مل توافق  کا به اجرای  قاطع و صااااریح خود  هد  بار دیگر بر تع پا امروز  یه ارو حاد جه ات خار "وزرای 

 ".ای با ایران تأکید خواهند کردهسته

ای ایران )برجام( فم توافق جامع هسااتهاو گفت که اتحادیه اروپا همواره تصااریح کرده اساات که ح

 .حیاتی است
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االجل دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به گیری کمتر از ین ماه مانده به ضاااار این موضااااع

ای ایران )بریتانیا، فرانساااه و آلمان( برای اعمال کشاااورهای اروپایی حاضااار در مذاکرات هساااته

 .گیردن ایص آن" صورت می تغییرات مورد نظر آمریکا در برجام و "اصالح

صورت نگیرد، آمریکا  ۰6آقای ترامپ هشدار داده که اگر تواف ی درباره این تغییرات تا تاریخ  ماه مه 

 .ای پنج به عالوه ین با ایران خارج خواهد شداز توافق هسته

پیشاااتر گزارش شاااده بود که ساااه کشاااور بریتانیا، فرانساااه و آلمان پیشااانهاداتی را برای تحریم 

اشاااخاص یا نهادهای ایرانی به دلیل ن ش آنها در برنامه موشاااکی یا جنگ داخلی ساااوریه مطرح 

 .اندکرده

های این سه کشور اروپایی برای تأمین نظر آمریکا و سختگیری بیشتر علیه ایران پیشنهاد تحریم

ای سااااتهها ناقض برجام نخواهند بود، چون شااااامل موارد هجدید را دادند و گفتند که این تحریم

 .شده در برجام دوباره برقرار شودهای رفعنیست و قرار نیست که تحریم

اما این پیشنهاد با تردید تعدادی از اعضای دیگر اتحادیه اروپا از جمله ایتالیا، اسپانیا و اتریش روبرو 

یران با اکند و نه به سود روابط هایی نه نظر آمریکا را تأمین میگفتند وضع چنین تحریمشد که می

 .است

هایی را که ابتدا شااااش سااااال پیش در ارتباط با کارنامه حدود ین هفته پیش اتحادیه اروپا تحریم

 .ح وق بشر ایران وضع کرده بود برای ین سال دیگر تمدید کرد

م ام و ین نهاد ایرانی به دلیل صااااادرات  26های ها شااااامل مساااادود کردن داراییاین تحریم

توان از آنها برای ساااارکو  داخلی و نظارت بر ارتباطات راه دور ت که "میت هیزاتی به ایران اساااا

 ".استفاده کرد

 .های جدید مواف ت تمامی اعضای اتحادیه اروپا ضروری استبرای وضع تحریم

 

 های آلمان در تهران و بیروتخواری در سفارتخانهرشوه
 

در تهااران و بیااروت را تحاات  های آلمااانخواری در نمایناادگیدادسااتان باارلین موردهااای رشااوه
اند باااا پرداخااات هااازاران یاااورو، از تح یاااق قضاااایی قااارار داده اسااات. افاااراد مت اضااای توانساااته

 .های آلمان در تهران و بیروت ویزا دریافت کنندسفارتخانه
نویسااد در نامااه "اشااپیگل" بااه ن اال از مااارتین اشااتلتنر، سااخنگوی دادسااتانی باارلین میهفته

خواری در دو نمایناادگی آلمااان در تهااران و بیااروت تح ی ااات قضااایی در جریااان رشااوهرابطااه بااا 
 .است

هااازار ۰۱هااازار تاااا 5اند باااا پرداخااات توانساااته در ماااورد نماینااادگی آلماااان در تهاااران، افاااراد
 .سفارت آلمان در تهران ویزا دریافت کنند از یورو

کوتاااه ماادت  رشااوه، در فااتبااا دریا کم یاان همکااارت ساافارتدر ساافارت آلمااان در لبنااان، دساات
 .کرده استوقت درخواست ویزا مهیا می
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مااورد  6۰مااارتین اشااتلتنر بااه اشااپیگل گفتااه اساات، تح ی ااات دادسااتانی در مااورد بیااروت، در 
 .هزار یورو رشوه پرداخت شده است5در جریان است که مبالغی تا 

ح ی ااات قضااایی بااه های آلمااان در تهااران و بیااروت در کااانون تبااه گاازارش اشااپیگل، نمایناادگی
 .شده قرار دارندهای خریداریدلیل ویزا

ای را بااه یاان شاارین جاارم کااه در آلمااان شااود، در ایااران یاان مت اضاای ویاازا رشااوهگفتااه می
بااوده پرداخاات کاارده اساات و او نیااز باارای صاادور ویاازا بااه همکاااران محلاای ساافارت آلمااان در 

 .تهران رشوه پرداخت کرده است
نی باارلین، ایاان فااارد از قاارار معلااوم توانسااته اساات بااا ایااان ی سااخنگوی دادسااتابااه گفتااه

تابعیاات ایااران"  هاازار یااورو"، ویاازا بااه "افااراد دارای۰۱شااگرد، در قبااال دریافاات "پاانج هاازار تااا 
 .بفروشد

کم یاااان نفاااار از همکاااااران ساااافارت، در قبااااال در مااااورد ساااافارت آلمااااان در بیااااروت، دساااات
ماادت باارای ت اضااای روادیااد، رشااوه دریافاات داشااته اساات. دادسااتان در وقاات کوتاه اعطااای

مااورد تح ی ااات خااود را آغاااز کاارده اساات کااه در هاار مااورد تااا پاانج هاازار یااورو  6۰ایاان رابطااه در 
 .پرداخت شده است
خواری دادسااتانی باارلین، در حااال تح یااق در یااره مبااارزه بااا فساااد و رشااوهاز سااوی دیگاار، دا

 .مورد ین فرد آلمانی و ین سوری در سفارت آلمان در آنکارا است
توانااد اطالعاای کارهااای تح ی اااتی" فعااال نمیراه سااخنگوی دادسااتانی گفتااه اساات "بااه دلیاال

 .در این زمینه ارائه دهد

http://www.dw.com/fa-ir/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AA/a-43291580
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 سطح خود بعد از برگزیت رسیدارزش پوند بریتانیا به باالترین 
 

 .ماه گذشته رسیده است 66ارزش برابری پوند بریتانیا در برابر دالر آمریکا به باالترین حد در 
دالر  ۰.۳۳آوریل( هر پوند بریتانیا حدود  ۰7فروردین   62شاانبه )در معامالت اولیه صاابح امروز سااه

دوم سراسری بریتانیا )تابستان دو سال پیش( معامله شد که این نرخ برابری از زمان برگزاری رفران
 .ساب ه بوده استبرای خروج از اتحادیه اروپا بی

پرساای، ارزش پوند در برابر دالر بیش از ده درصااد ساا وط کرده بود که این با اعالم نتی ه این همه
 .کاهش بیشترین افت ین روزه ارزش پوند در تاریخ بود

رسااید که  ۰.6۰ر پوند بریتانیا در برابر واحد پول آمریکا به حدود نرخ برابری ه 6۱۰7در  انویه سااال 
 .ت ویت شده است ۰.۳۳حاال به 

با مشاااخص شااادن نتی ه همه پرسااای بریتانیا برای ماندن یا خروج از اتحادیه اروپا، ارزش پوند در 
 برابر دالر بیش از ده درصد س وط کرده بود 

ی اخیر انتظار گسااترده برای افزایش نرخ سااود بانکی در هایکی از دالیل ت ویت مداوم پوند در ماه
 .آینده نزدین است که البته هنوز قطعی نیست

پس از رای مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا، بانن مرکزی این کشااااور برای تنظیم بازار نرخ 
این نرخ ( 6۱۰7درصد کاهش داد ولی در نوامبر سال گذشته ) ۱.65درصد به  ۱.5سود بانکی را از 

 .درصد برگرداند ۱.5را م ددا به 
 هایی به احتمال افزایش م دد ساااود بانکی داشاااتهبانن مرکزی انگلساااتان در این مدت اشااااره

گویند ممکن است این افزایش در ماه آینده )مه( ای از تحلیلگران میاست؛ در همین خصوص عده
  .اتفاق بیافتد

ل دیگر ت ویت پول ملی بریتانیا را در برابر دالر آمریکا به وضاااع بعضاااای از فعاالن بازار ساااارمایه دلی
دهند که به عدم های جدید توسااااط دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، نساااابت میتعرفه

 .قطعیت وضعیت دالر دامن زده است
صد اعمال تعرفه ای  صدی  65آمریکا اخیرا فهرست بلندی از محصوالت وارداتی از چین؛ که ق بر در

 .آنها دارد را اعالم کرده است
تعرفه وضااااع  65۲کاالی وارداتی از آمریکا بالغ بر  ۰62چین هم در اقدامی مت ابل اعالم کرده بر 

 .جنگ ت اری" ل   گرفته است"خواهد کرد؛ کشمکشی 
 .بعضی از تحلیلگران بازار سرمایه البته معت دند آشفتگی وضعیت دالر موقتی است
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 گزارش ویژه:
 

 اشاره:
 «موزه لوور»باتوجه به است بال بیش ازدرخورانتظاری که ازبرگزاری نمایشگاه          

که دراین زمینه توسااااط  را درتهران به عمل آمد،خبرنامه برآن شااااد تا گزارشاااای
نشاار گردیده از نظر  تهیه وفارساای به این مناساابت  «دویچه وله»خبرنگارخبرگزاری 
 بگذراند.خوانندگان گرامی 

 ساله۳۴ستقبال از"موزه لوور" واشتیاق شکستن حصر ا

اناااد. ایااان هااازار نفااار از نمایشاااگاه "ماااوزه لاااوور در تهاااران" دیااادن کرده ۰۱۱تااااکنون بااایش از 
خواهااد از "حصاار اند کااه میاساات بال را برخاای ناااظران بااه حسااا  اشااتیاق ملتاای گذاشااته

 .جهانی" بدانددهکده "ساله" بیرون بیاید و خود را عضوی از  ۳۱

 

داخاال ایاان مااا نمایشااگاه مااوزه لااوور را قباال ازعیااد رفتاایم. روز تعطیاال هاام نبااود. بااا وجااود »
نمایشااگاه خیلاای شاالو  و پاار ساار و صاادا بااود. ولاای در تعطاایالت عیااد اساات بال از ایاان هاام 

http://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%82-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%AD%D8%B5%D8%B1%DB%8C-%DB%B4%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87/a-43272113
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بیشااتر بااود. یعناای در حاادی کااه باارای ورود بااه محوطااه مااوزه صااف طااویلی تشااکیل شااده بااود. 
تعااداد کسااانی کااه بااه دیاادن مااوزه ایااران باسااتان رفتنااد بااه انگشااتان دساات هاام همااان روز 

 «.رسیدنمی

گویااد. او در ولااه فارساای مینگار حااوزه سااینما و هناار بااه دویچهایاان را بهاازاد وفاااخواه روزنامااه
ایاان ملاات در ذهاان خااودش هنااوز خااودش را جااایی »صاافحه فیساابوک خااود نوشااته اساات: 

ای کااه آه در بساااط ناادارد خااوردهدانااد. شاابیه فئااودال زمینمی شاادهباااالتر از خاورمیانااه نفرین
 «.اما دوست دارد در مهمانی بزرگان شرکت کند، گیرم با لباس رفو شده و غرور لگدمال

های ایااران گاااه و هااای مطاارح جهااان در رسااانههااای مهاام ایااران بااا موزهدرباااره تفاااوت موزه
ز مااوزه در ایااران ع اا  مانااده اساات و بااه کااه درک اشااود. اینهایی منتشاار میبیگاااه نوشااته

کاااه ماااوزه در ایاااران فاقاااد شاااود؛ اینمحلااای بااارای نگهاااداری اشااایاء و نماااایش آن خالصاااه می
 ...ای ندارد وهایی برای پژوهش است، برای کودکان و نوجوانان برنامهپرو ه

گااردد بااه رود و برماایداری در ایااران فراتاار ماایوگوی مااا از روش مااوزه و مااوزهامااا موضااوی گفاات
گااردد کااه بااا دیاادن نمایشااگاه "مااوزه لااوور در تهااران"، آن "غاارور ملاای". بااه مخاااطبی برمی

کنااد و بااا مشاااهده عکساای از یاان بچااه کااه جااایی در ایاان جهااان باازر  باارای خااود تصااور می
اند تاااا عکاااس یادگااااری بگیرناااد، یاااا از ها گذاشاااتهاش او را در کناااار یکااای از م سااامهخاااانواده
  ریاایس گااروه دوسااتی پارلمااانی ایااران و فرانسااه اساات و نااام لااوور هنااوز ای کااه نایاانماینااده

http://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%82-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%AD%D8%B5%D8%B1%DB%8C-%DB%B4%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87/a-43272113
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تاار تااا بااه حااال کم.کناادتوانااد آن را تلفاام کنااد، احساااس خااواری میبااه گوشااش نخااورده و نمی
 نمایشگاهی شاهد چنین است بالی بوده که مردم دم در آن صفی طوالنی بکشند

 های معتبر" و اعتبار مانام"

 .نظیاار بااوده اسااترای دیاادن نمایشااگاه لااوور از خااود نشااان دادنااد کماشااتیاقی کااه مااردم باا
فااروردین از قااول جبرئیاال نوکنااده، ماادیرکل مااوزه ملاای ایااران  ۰۳شاانبه خبرگاازاری ایساانا سه

؛ ۹7فااروردین  ۰۴تااا  ۹۳اساافند  ۰۳بازدیااد از نمایشااگاه "لااوور در تهااران" از »نوشااته اساات: 
هاازار بازدیااد در ایاان ماادتو  ۰۱۱نفاار رساایده اساات کااه ایاان آمااارو باایش از  ۳7هاازار و  ۰۱۳بااه 

کننااده اساات. باارآورد مااا ایاان بااود کااه در طااول ماادت زمااان سااه ماهااه کوتاااه، بساایار خیره
 «.از آن داشته باشیم هزار بازدید ۰۱۱نمایشگاه، در حالت کلی 

زومااا هاام بااه ایاان نیساات. ل ایاان اساات بال ف ااط بااه خاااطر آثاااری کااه بااه نمااایش گذاشااته شااده
خااااطر نیسااات کاااه نمایشاااگاهی از خاااارج از ایاااران باااه تهاااران آماااده اسااات. بهااازاد وفااااخواه 

 :گویدمی

شناساااند. ماااا را میکاااه ماااردم آنایااان اسااات بال بیشاااتر باااه خااااطر اسااام لاااوور اسااات و این»
ایم. ماا ال مااوزه هنرهااای معاصاار ت ریبااا هااای دیگاار هاام داشااتههای مشااابه را در حوزهنمونااه

ل از  ان میشاال فاارودون، منت ااد فرانسااوی و سااردبیر سااابق م لااه سااینمایی "کایااه هاار سااا
 .کنااادبرگااازار می را هاااای فرانساااویکناااد و برناماااه نماااایش فیلمدو ساااینما" دعاااوت می

ساااب ه اساات. علاات ایاان اساات بال شااود، بیهااای فاارودون میاساات بالی کااه از نمااایش فیلم
طور کااه شناسااد، همااانرا مییراناای آن ای معتباار اساات و مخاطاا  اایاان اساات ایاان م لااه

خواهاااد خاااود را شاااهروند دهکاااده جهاااانی بداناااد. شناساااد و از ایااان طریاااق میلاااوور را می
توانااد از آثااار مااوزه لااوور بازدیااد کنااد یااا پااای سااخن زمااان میخواهااد کساای باشااد کااه هممی

 «.کسی بنشیند که زمانی سردبیر "کای دو سینما" بوده است

 ه"، برگزارکنندگانی شلختهمخاطبانی "کم ت رب

انزوایاای کااه در چهااار دهااه اخیاار بااه مخاطاا  ایراناای تحمیاال شااده، فرصاات ناااچیزی باارای دیاادن 
سااالی کااه ایااران  ۳۱در »هناار و هنرمناادان جهااان در اختیااار او گذاشااته اساات. و در عااین حااال 

های جهااانی شااده در میااان مااردم بااه از دنیااا دور بااوده، اشااتیاقی ع یاا  نساابت بااه پدیااده
ت ربااه مخاطاا  ایراناای در م اباال هناار و در »بهاازاد وفاااخواه معت ااد اساات  .«وجااود آمااده اساات

بااه باااور او عکساای هاام کااه ایاان روزهااا « م اباال اشاایاء تاااریخی در م مااوی بساایار کاام اساات.
های نمایشاااگاه شاااان را کناااار یکااای از م سااامهای کاااه بچه اااازی از خاااانوادهدر فضاااای م

 .ت ربگی استای از همین بینشانده بودند منتشر شده ، نشانه
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کااه در ایاان فضاساات لااذت کااه از این»ز مخاااطبی را دیااده اساات افزایااد، باایش از هاار چیاااو می
خواهااد ببینااد و ه گفتااه او میمخاااطبی کااه باا« کار بکنااد.دانااد، بایااد بااا آن چااهباارد ولاای نمیمی

کااه چهاال سااال اساات مااانعی در براباارش ولاای راهااش را بلااد نیساات بااه خاااطر این»بدانااد 
 ««گذاشته شده که ارتباطش را با جهان قطع کرده

کنناااد. خیلااای از مخااااطبین باااه یااان عکاااس گااارفتن سااااده اکتفاااا می»گویاااد: وفااااخواه می
دانم مخاطاا  چ اادر بااه تاااریخ ایاان ماان نماایخواننااد. ی کنااار اشاایاء را میهااا هاام نوشااتهخیلی

هااا های کنااار آندقتاای در نوشااتهکاارد، بیاشاایاء وارد اساات، امااا چیاازی کااه جلاا  توجااه می
کااه باادون این .بااود. ماان و دوسااتانم حااداقل چهااار پاانج اشااتباه فاااحش در ترجمااه پیاادا کااردیم

چشااام  هاااا بگاااردیم. یعنااای در یااان نگااااه سرساااری ایااان اشاااتباهات باااهبخاااواهیم دنباااال آن
 «خورد؛ اشتباهاتی در ترجمه اسامی یا اطالعات مربوط به اشیاءمی

 "فضای فرهنگی پیش از انقالب، "یک خواب و خیال

زناااد، ف اااط در "ماااوزه لاااوور در نگار از آن حااارف میآن مخاطااا  پراشاااتیاقی کاااه ایااان روزناماااه
خواهاااد میها مانناااد ورزش و موسااای ی کشاااد. در دیگااار عرصاااهخاااود را باااه رخ نمی "تهاااران

 ."نشان دهد که "من هم هستم

اند و کنااد کااه در ایااران شااناخته شاادههااای موساای ی اشاااره میبهاازاد وفاااخواه بااه اناادک گروه
ماا ال زمااانی خااوآن مااارتین یااا اوالفااور »گویااد: هااا اجااازه اجاارا داده شااده اساات و میبااه آن

ز بااه ایااران آمااد، واقعااا اساات بال ع یباای شااد. طااوری کااه خااوآن مااا رتین گفتااه بااود کااه آرنالاادو
دانیم قباال شناسااند. در حااالی کااه ماایدانسااته جااایی در خاورمیانااه تااا ایاان حااد او را مینمی

آمدنااااد. تااااری بااااه ایااااران میهااااای بساااایار مهماز ان ااااال  و در جشاااان هناااار شاااایراز چهره
هنرمناادانی م اال یهااودی منااوهین )نوازنااده ناماادار ویلیااون و رهباار ارکسااتر قاارن بیسااتم( یااا 

بااه ایااران آمدنااد. اسااامی بساایار بزرگاای  ()کااارگردان مطاارح تئاااتر و سااینمای بریتانیااا پیتاار بااروک
گونااه افااراد م اال خااوا  و خیااال کااه باارای مااا کااه بعااد از ان ااال  بااه دنیااا آماادیم، دیاادن این

 «.ماندمی

کنااد. ماا ال در ورزش. وقتاای تاایم ایااران هااا صاادق میهی حوزایاان در همااه»کنااد: او اضااافه می
لیگا رفتنااد و هااای ایراناای بااه بوناادسبااه جااام جهااانی رفاات، یااا زمااانی کااه بازیکن پااس از ان ااال 

کاارد، و روزی کااه تاایم ملاای ایااران بااا گاال مساااوی هااا را پخااش میهااای آنتلویزیااون مااا بازی
اسااترالیا را حااذف کاارد و بااه جااام جهااانی رفاات، آن اشااتیاق و خوشااحالی باایش از حااد مااا، 

کااه باارای اولااین بااار در دنیااا مااا هاام دیااده اساات؛ اینهمااین اشااتیاق مخاطاا  مااوزه لااوور بااوده 
  «.شویم و ما هم در جهان حضور داریممی

 


