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 :سخن ماه 
 

 

 !که سگستاخی دوروی یک  نادانی و
 

بارها این اندرزکهِن به جا ماندنی را به  ازقدیم و ندیم گفته اندو همه ِی ما

 مناسبت های گوناگون شنیده ایم: 

اندازه نگهدار که اندازه  نکوستتتت    هم  یش دشتتتمن استتتت وهم درخور     

 دوست

و جامعه ی کنونی رخت بربستتتتته   ندرز کهن از فرهنک حاکمااما گویی این 

 سامان برانداز آموزه روز شده است.دباوری و فزون خواهی به گونه یی وخو

زآن اینکه اظهار نظر  ومشتتارکت در انماا امور  ح ی همگانی استتت  و همه ا

یا مخالفتی با آن کستتی شوشتتیده به تستتاوی برخوردارند  به نظرنمی رستتد بر

شد. اما نا ست که هبا شرط نیست. درحالی که این گفته شیدا یچ ح ی بدون 

روزها این امر  بی توجه به شتتتترط  زا برای برخوردار بودن از آن به دکترین یا 

آموزه روز تبدیل شده است  و گویی  همه درهمه زمینه ها بدون رعایت شرط 

 زا  ازاین حش برخوردارند  و بنابراین مماز به اظهارنظر و مشتتتتارکت در انماا 

اخته عهده دار نظرشرد.ازاین رومی توانندیابایددرهمه زمینهها  به اظهارورکلیه ام

راستینه یا واقعیت درخور توجهی انماا هر وظیفه یی حتاامور تخصصی شوند 

به حاصتتل آن افزون برایماد هرو و مرو و نا که به حکم اصتتوو و مبانی علمی 

امور اقتصادی کشور تخریب اداره امور به ویژه جز  سامانی اجتماعی  به جرئت

 نخواهد بود. 

از مرور قانون بهینه ستتتازی یارانه ها گرفته که دانستتتته یا ندانستتتته و به هر 

 که روی  نا آگاهانه و بی توجه به فلسفه وجودی اندیشِه ضرورت برقراری آن 

صویب و ناهنمارتر به اجرا درآمد ست تهیه و ت شیشنهاد های  و به گونه یی نارا

ه تا راهکارهای رستتمی و ریر رستتمی شیشتتنهادی  حتی در اصتتیحی آن گرفت

 یحه ی بودجه ستتا نه کل کشتتور و جراید و رستتانه های گروهی  به ویژه در 

باره قدرت خرید شوو ملی)ریاو( که کاهش آن به هر دلیل  بنا به باور درست و 

ور ئسنمیدِه  اقتصادان های بنامی  همچون لودویک ارهارد  وزیراقتصاد کنرادآدنا

و ستت ص صتتدراعظم آلمان  جنایتی  ریرقابل بخشتتش استتت  زیرا می تواند 

و یا شیشتنهادهای ستامان براندازدیگری مانند . جامعه یی را ازبنیاد نابود ستازد
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صتتتدور اورار قرضتتته و استتتنادخزانه در حممی آ ن کنان کین که بی درن  در 

همان  یحه عنوان شتتده استتت درصتتورتی که  کل آن به فرود نرستتید بابت 

بخشتتی از بدهی دولت در اختیار بستتتانکاران گهارده خواهد شتتد  بی آنکه به 

و یا شیامدهای تورا زا و ف ر آفرین وستتتتامان برانداز آن توجه شتتتتده باشتتتتد. 

شیشنهاد فرود امواو درتملک بانک ها وشرداخت یارانه ها ازاین محل  وجوهی 

که در هرصتتتورت بخشتتتی از ستتترمایه بانک ها می باشتتتد  اعم از اینکه بابت 

تسهییت شرداختی تملیک شده باشد  یا بابت مشارکت در سرمایه گهاری و 

 یا به طور مست یم سرمایه گهاری شده باشد. 

حالی که کشتتتور از لحاظ مالی دوران بی ستتتاب ه یی را  تمربه به هر روی  در

می کند  و برخی سازمان ها و موسسه ها و بنگاه های اقتصادی درشرداخت 

دستمزد یا ح ور کارمندان خود با مشکل رو در رو می باشند  روشن نیست 

به کدامین دلیل برخی مستتتنو ن و کارگزاران اداره امور وعده افزایش دریافتی 

 ور بگیران راسرمی دهند  آن هم ازمحل فرود اورار قرضه یی که ظاهرا ح

بایستتتتی برای اجرای برخی طرا های عمرانی عرضتتته شتتتود. و هزاران مورد 

دیگر  از افستتانه تک نرخی ستتازی ارز گرفته تا رفتارهای ناشتتایستتت مالی با 

 منابع وثروت های ملی و. . .

ستتتتخن از اجرای صاقتصتتتتاد   و این همه درستتتتت در زمانی ر  می دهد که

م اومتیص درمیان استتت. افتصتتادی که بایستتتی بر صکار م تتاع  و رفاه کمترص 

تکیه داشتتته باشتتد. درستتت در زمانی که باید به دنباو تعیین تکلی  ستترمایه 

های کین محبوس یا زمین گیر شده هزینه زای بنا به مشهور دست کم سه 

در اختیار بانک ها  دولت و موستتستته  میلیون واحدبنای بع تتااخالی و متعلش یا

های وابستتتتته به دولت بود.زمانی که دولت باید به دنباو اخه مالیات از در 

آمدهای اتفاقی کین   از جمله سرمایه و ثروت های افسانه یی حاصل ازتورا 

ودگرگونی های اقتصادی بود.آن هم در  حالی که استانداردکنونی زندگی  به 

استانداردی تصنعی و حاصل به هزینه کرفتن مخرب منابع ویژه درکینشهرها  

وستترمایه های ملی  و به بیان روشتتن تر به تاراو دادن ستترمایه های ملی به 

ستد و نابخردانه حفظ قدرت خرید شوو ملی  و نابخردانه تر  بهانه و یا ترفند و ا

ست  و نه کار و تولیدملی  بلک شده ا صادرات برقرار سعه  ه بر ازآن کمک به تو

استتاس شتتعارهای مردا فریب برخی کارگزاران اداره امور اقتصتتادی کشتتورکه 

شتتکوفایی  مداا از کاهش نر  تورا و رشتتد اقتصتتادی ریرقابل تصتتوِر در راه و

 دا می زنند. درانتظاراقتصادی 
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شایان ستتخن اینکه  بهبوداقتصتتادکشتتور تنهادرصتتورتی می تواند متصتتوربه  هن 

صداق شدکه:دولت در نهایت  ست های با سیا ت  با اعیا ریر قابل دفاع بودن 

  شهیرای ضرورت و است  اقتصادی ناراستی که به هر دلیل تاکنون اعماو شده

صاد کشور   صاد متمرکز دستوری دولتی حاکم براقت سازی تفکراقت فوریت رها 

به ویژه  هنیت و رفتار کارگزاران اداره امور اقتصادی دست اندرکارگشته  تغییر 

نی افتصتتاد کشتتوررا بر بنیاد افتصتتاد آزاد و با به کارگیری مکانیزا های و دگرگو

اعماو و دنباو  ویژه  به دور از  هنیت شتتتتکل گرفته در اقتصتتتتاد حاکم اعیا و

 کند  و نه جز این.

                                         *** 

 اخبارکوتاه اقتصادی:

 اخبارکوتاه اقتصادی اتاق ها:

 :اقتصادی اتاق ایران و انگلیس اخبارکوتاه

 هیات رئیسه اتار ایران و انگلیص برگزاری جلسه

به رواو معموو جلسه ماهانه هیات رئیسه اتار بازرگانی ایران و انگلیص 
کلیه اع اء در محل  با ح ورکهارا اردیبهشت روز سه شنبه 51راس ساعت 

 رواو معموو وبنا به در این جلسه  برگزار گردید. دبیرخانه اتار تشکیل و
دستور جلسه  براساس 
اخبار اقتصادی  اهم نخست 

مبادله  اختصار به  کشوردو 
بیاناتی درمورد  و به تفصیل 

ایراد  فیمابین مسائل مالی 
برخی شرسش  به   س ص
به ویژه در مورد  های اع اء 

روابط بانکی  کشور و دو
شاسخ داده  سایر مسائل 
تبادو اخبار و  بعد از  شد.

ار در ماه قبل را به سخ به شرسش اع اء دکتر امینی گزارد عملکرد اتادای شا
قرارشد برنامه در جلسه  وبرنامه های آتی اتار را اعیا کرد    واختصار بیان

 شایان یافت. 51آتی مورد بحث قرار گیرد. جلسه راس ساعت 
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 ات کمیسیون های تخصصی اتار ایران و انگلیصبرگزاری جلس

انه اولین جلسه ماه بازرگانی  صنعت و فن آوری های نوین:کمیسیون 

کمیسیون بازرگانی  صنعت و فن آوری های نوین در ساو جاری  روز دوشنبه 

زهرا ن وی و   خانم ها لیلی میرمومن  با ح ور 50:22ساعت   51/20/5931

آقایان علیرضا هشترودی  علی یارمحمدیان  ممید محمدخانی  محمدسعید 

روزبه مروو حسینی  سیدرضی سیداصفهانی  امیرحسین شژوهی   ضرابیان 

کیا  محمود  کاظم اسدی 

مهدی شناهی و  توتونچیان  

محل دبیرخانه  در  امین م دا

اتار تشکیل  و برگزار گردید. 

بر اساس دستور  در این جلسه 

نخست انتخابات  جلسه  

کمیسیون وفش  هیأت رئیسه 

کگونگی تشکیل  آیین نامه 

و برگزاری کمیسیون های تخصصی اتار برگزار گردید و آقایان مهندس علی 

ن یب به عنوان رئیص  امیر حسین شژوهی به عنوان نایب رئیص و دبیر 

  انتخاب شدند. به عنوان نایب رئیصنیزکمیسیون  و روزبه مروو حسینی 

بعد از انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون  اخبار اقتصادی مبادله و بعد از آن بنا به 

شیشنهاد نایب رئیص و دبیر کمیسیون قرار شد نخستین دستور جلسه آتی 

ز ای کمیسیونص برای ساو جاری باشد؛ کمیسیون  صتهیه و تدوین برنامه اجرای

تا جلسه آتی  نظرات خود را در این حداکثر  اع اء کمیسیون شد رارقاین رو 

 زمینه به کمیسیون اعیا نمایند.

 شایان شهیرفت. 50:22جلسه رأس ساعت 

دوشنبه روز انه کمیسیون رها و دارو اولین جلسه ماه و:کمیسیون رها و دار

خانم ها الناز انتظار و مژه رضانیا و آقایان   با ح ور 50:22ساعت   02/20/5931

عطااله میرمعینی  حسن بیک محمدزاده  علیرضا مناقبی  مهدی شناسی  

یوس  رئیسی  محمد معماری  ممید شماعی  محمدعلی موث ی و محمود 

 در محل دبیرخانه اتار تشکیل و برگزار گردید. توتونچیان 

فش آیین نامه کگونگی تشکیل بر اساس دستور جلسه  نخست ودر این جلسه 

و برگزاری کمیسیون های تخصصی اتار انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون برگزار 

 وگردید و آقایان علیرضا مناقبی مدیر عامل بازرگانی مناقبی به عنوان رئیص 
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شرکت ستاره یخی آسیا به عنوان نایب رئیص  جماو رازقی جهرمی مدیر عامل

تخصصی ی مهدی رضائی  مسنوو کمیسیون های آقااز  ضمنا  انتخاب شدند. 

 د.ونشکمیسیون  دبیریت دار عهدهنیز خواسته شد دراین دوره شخصا  اتار 

بعد از انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون  بحث و بررسی در مورد همکاری با 

 یاه ههای انگلیسی صورت گرفت. س ص در مورد برگزاری جلس شرکت

ماهانه کمیسیون بحث و م رر گردید کند جلسه نخست کمیسیون در فواصل 

کوتاهتر و طبش جدوو زمان بندی مربوط برگزار شود. و لها برگزاری جلسه آتی 

 موکوو گردید.50 ساعت 5031 /1/9دوشنبه روز به 

 شایان شهیرفت. 50:22جلسه رأس ساعت 

انه اولین جلسه ماه کمیسیون برنامه ریزی شهری  گردشگری و ساختمان:

کمیسیون برنامه ریزی شهری  گردشگری و ساختمان در ساو جاری  سه 

خانم زهرا ن وی و آقایان با ح ور  و51:92 ساعت راس   02/20/5931شنبه 

محمدرضا قائدی  ابوالف ل حمازی  علی رمخوار  علی یارمحمدیان  علی اکبر 

در محل  علیمردان شیبانیدکترخدابخشی  فرشید مصفا  علی بهزادیان و 

دراین جلسه بعدازمبادله اخباروح وردکتر دبیرخانه اتار تشکیل و برگزار گردید. 

 شایان یافت. 51امینی ودرخواست وی هیات رئیسه اب اءوجلسه راس ساعت 

اولین جلسه کمیسیون نفت و گاز و  کمیسیون نفت و گاز و شتروشیمی:

در محل دبیرخانه  92/20/31روز یکشنبه شتروشیمی در ساو جاری که م رر بود 

ه بدلیل در سفر بودن تعدادی از اع ا کمیسیون ه ب  شود اتار تشکیل و برگزار

 جلسه موکوو گردید. با همان دستورساعت و هفته آینده همان روز و 

کمیسیون ماهانه ع ویت در اردیبهشت ماه راس ساعت  :کمیسیون ع ویت

 آقایان دکتر امینی و ور خانم فیروزه مزدا باح و5170/5931روز سه شنبه  51

این جلسه از کل  اتار تشکیل و برگزار گردید. در هد در دبیرخاناحمزه نژ یعل

ع ویت جدید به شرا در شی و  1درخواست های ع ویت و تمدید ع ویت با 

 شایان یافت. 51تمدید ع ویت مواف ت شد .جلسه راس ساعت 55تعداد

اده ز دمحم ن به مدیریت آقای نادر بیککیکشت  تکرشع ویت درخواست 

سیدعطااله میرمعینی   یار به مدیریت آقتلیفشرکت آرامین صنعت  رازلی ی 

رم ان سلیمانی   یاقآکاله آمل به مدیریت  شرکت فرآورده های گوشتی

شرور  یزهفن آوران خرد راد به مدیریت آقای رضا ماهی گیران  شرکت ب تکرش

یریت آقای دم هب آ رمدیکآ رین به مدیریت آقای مسعود شماعی  شرکت 

م عصمتی راهیبا یامیرعلی دواکی  شرکت مهندسی کاراگستر به مدیریت آق
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 ردموشص از بررسی قای رافی شایچوک  آ تیریدمشیله رود و شرکت ساریاک به 

 قرار گرفت. دییات

 در اتارChallenge)کالنج)مایندگان شرکت بیمه ن
بعداز ظهر شنبهِ شایانی اردیبهشت   نمایندگان شرکت انگلیسی کارگزاری بیمه 

از بانک مرکزی  فعالیت با در دست داشتن مموزدر معیت آقای صبِیلی ص و کالنج 
ایران در دبیرخانه اتار  برای شاره ای مهاکرات کاری و دایر کردن نمایندگی در

باره کگونگی کار در ایران با دکتر امینی جلسه ای طو نی درح ور یافتند و در 
گان شیش از این از د زا به  کر است که نامبرتبادو نظر شرداختند.  به  مهاکره و

   .ایران مست ر در لندن به اتار معرفی شده بودند سوی اتار بازرگانی بریتانیا و
 

 اخبار کوتاه اقتصادی ایران:
 

 گازام اء تواف نامه نفت و 

  درست یک روز شص از تصمیم مارس 50در تاریخ کنسرسیوا نفت و گاز بریتانیا 

در  ریاست جمهوری ایا ت متحده امریکا برای خروو از برنامه هسته ای ایران

 ءام امبادرت به با شرکت ملی مناطش نفت خیز جنوب طی مراسمی   تهران

 11222برای افزایش تولید میدان نفتی کرنج به میزان  ای تواف نامه کرد. ا تواف نامه

میلیون شوند.  322 برآورد شده ت ریبی و ارزد   باساو آینده 52بشکه در روز در 

بخش بازرگانی بین الملل سفارت بریتانیا در تهران در دو ساو گهشته از تیشهای 

و رسانه  شرگاز حمایت کرده است. این مراسم به طور گسترده ای در مطبوعات

 .است داشتههای ایرانی به عنوان نشانه ای از حمایت بریتانیا از برجاا بازتاب 
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 برگزاری کنفرانص سیمت در لندن

ار ات  از یک سو  بخش بازرگانی بین الملل سفارت بریتانیا در تهران بنا به اعیا

سیمت با عنوان  یکنفرانس ژوئیه 2در تاریخ از سوی دیگر   بازرگانی انگلیص و ایران 

 از برگزاری این کنفرانصد کرد. هدف برگزار خواهدر لندن و علوا زندگی 

شود  گفته می .می باشدسیمتی بین ایران و بریتانیا فرصت های مراقبت ازبرتمرکز

ازجاه وزیر بهداشت جمهوری  دوکشور م امات ایرانی و بریتانیایی وزارت بهداشتاز

 .به عمل آمده استدعوت  ح وز در این کنفرانص برای اسیمی ایران

 تهران  مدیر بازرگانی بین الملل سفارت بریتانیا در

 در اتاق ایران و انگلیس

ماه جاری  اردیبهشت 02شنبه  سهروز 

مدیر بخش بازرگانی آقای صکیت ولینگزص 

راه هم بین الملل سفارت بریتانیا در تهران

 انیبازرگمشاور ارشد مریم نمفی  خانم با

 در اتار ایران و انگلیصبین الملل سفارت 

 ضمن دیدار با دکتر امینی ح ور یافتند و

رباره به تفصیل د اتارو دبیر کل نایب رئیص 

همکاری های دوجانبه اتار و بخش 

مبادله هیات های سازماندهی  در زمینهبازرگانی بین الملل سفارت  به ویژه 
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 بخش بازرگانی بین الملل مشارکت اع اء همچنین  به بریتانیا و بالعکصبازرگانی 

اتار ایران و انگلیص  کهارگانه و تخصصی در جلسات کمیسیون های  سفارت

بازرگانی در سفارت و مأموریت های   رسمی ششتیبانی اتار از سازماندهی جلسات

دیدار با شرکت های از طریش شناسایی اع ای بال وه اتار ایران و انگلیص برای 

ه ب بریتانیا اقتصادی بریتانیایی  تیم های بخش های خاص و سایر مأموریت های

 .تبادو نظر شرداختند

 گروه صودافونص در تهران

خصوص کالش های مباد ت مالی  راه  برای بحث درکه  بریتانیا صگروه ودافونص

ر مدیبا   در تهران ح ور یافته بود اندازی خدمات تلفن همراه و فعالیت در بازار بورس

 نماینده وزارت امور خارجه ایران و بخش بازرگانی بین الملل سفارت بریتانیا در تهران

 ه ویژه ششتیبانی ازدرباره حمایت دولت از روابط بازرگانی ایران و بریتانیا  ب و دیدار

می باشد گفت و گو  شرکمدار شرکت های بریتانیایی در تهران کهصگروه ودافونص

ا ب گفت و گومورد  اردشیگیری مو برای یادآوری است که صگروه ودافونص درخور .کردند

بخش بازرگانی بین الملل سفارت بریتانیا در تهران و تعهدات شرکت صهای وبص 

 تدارک دیدهماه می در دوحه شایتخت قطر  00 تاریخ دریز نجلسه ای را برگزاری 

 است.

 دیدار از مرکز خرید گالریا

مرکز خرید گالریا تنها شعبه فروشگاه 

مرکز   صسوشردرای اس ورتص در ایران 

 تهران  خرید تازه تأسیسی در شماو

نمایش و  برای مناسبیمحل است که 

 .می باشدبرندهای بریتانیایی  خرید

بازرگانی بین الملل سفارت بریتانیا بخش 

در تهران دو فرصت صادراتی را برای 
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 Quiz میلیون شوند و شرکت ص 01/51ص به ارزد Monsoon Accessorizeشرکت ص

Clothing  میلیون شوند به دست آورده است. 11/1ص به ارزد 
 

 رئیس بانک مرکزی ایران:

 خروو از برجاا اثر محسوسی در اقتصاد ما ندارد
 

گفته استتتت که خروو آمریکا از برجاا بانک مرکزی هللا ستتتی   رئیص کل ولی
 .تاثیری مهمی بر اقتصاد ایران نخواهد گهاشت

به گزارد خبرگزاری صتتتتدا و ستتتتیما  رئیص کل بانک مرکزی در مورد واکنش 
بانک مرکزی نستتتبت به تصتتتمیم جدید آمریکا درباره برجاا گفته استتتت که صبا 

 یشتتده  تصتتمیم آمریکا هرکه باشتتد در اقتصتتاد ما که در مستتیرترتیبات اتخا  
 ".کندریزی شده در حاو حرکت است خللی ایماد نمیبرنامه

 

که  هار این با اظ قای ستتتتی   آ
صترتیبتتات ارزی جتتدیتتد بتتاعتتث 
شتتده تا منابع ارزی کشتتور در 
ستتاختار مناستتب تحت کنترو 
قرار گیرندص گفته استتت که در 
کافی برای  حاضتتتتر ارز  حاو 
واردات کا های استتتتاستتتتی  

نه خا کار یه  یاز مواد اول ها و ن
مصرفی در نظر گرفته شده و 
صلها از این بابت مواضتتع آمریکا 
در خصوص برجاا در اقتصاد ما اثرمحسوسی نخواهد داشت.ص او گفته است 
که اقتصتتاد ایران به حرکت خود ادامه خواهد داد و صدر این خصتتوص جای هیچ 

 ".تامل و نگرانی نیست
رئیص کل بانک مرکزی گفته استتت که ترتیبات و برنامه های ارزی مورد نظر او 
همان استتت که قبی اعیا شتتده و در حاو شیاده شتتدن استتت هر کند افزوده 
استتتتت که این صبرنامه هنوز به طور کامل شیاده نشتتتتده که عملکردد برای 

 ".جامعه محسوس باشد
 ستت وط ایستتاب ه بی ستتط  به زهاار کلیه برابر در ریاو دارز اخیر هایهفته
 .است کرده

ص کل بانک مرکزی در مورد واکنش دولت به خروو احتمالی آمریکا از برجاا رئ 
های مختلفی را در اختیار دارد و هم گفته استتتتت که دولت در این زمینه گزینه

با توجه به نوع تصمیم آمریکا در مورد برجاا واکنش مناسب نشان خواهد داد. 
ه استتت که صمستتلم این استتت که دشتتمنان ما از این شتتیوه طرفی وی افزود

های قاطعی خواهند دید.ص برخی دیگر از م امات نخواهند بستتتتت و شاستتتتخ
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ریزی برای م ابله با تبعات تصتتتتمیم آمریکا در مورد برجاا و دولتی نیز از برنامه
 نشدهاند اما در این مورد هنوز جزئیاتی منتشر واکنش به آن سخن گفته

 .است 
آقای ستتی  اتخا  تصتتمیمات بیشتتتری در واکنش به تصتتمیم آمریکا را ضتتروری 

اعتنا به تصتتمیمات و اقدامات ندانستتته و گفته استتت که صاقتصتتاد کشتتور بی
آمریکا هر که دهد و تصتتمیم دشتتمنان  ستتاختار اقتصتتادی خودد را ادامه می

م ایوز طی کردهباشد اتخا  تصمیم یا اقدامی خاص بیشتر از مسیری که تا امر
 ".ضروری نخواهد بود

سریع بهای ارز در برابر ریاو که از کند ماه شیش آراز شده بود در  روند افزایش 
خارجی به  ستتعاردر برابر ا ریاوها و روزهای اخیر ستترعت گرفته و ارزد هفته

ای تنزو کرده است. رئیص کل بانک مرکزی شیشتر این وضعیت ساب هطرز بی
وامل روانی دانسته و گفته بود که دلیل منط ی برای بروز کنین را ناشی از ع

 .روندی وجود ندارد
خارجی با نزدیک شدن زمان  سعاربا توجه به اینکه س وط ارزد ریاو در برابر ا

ید تعلیش  مد عدا ت یا  ید  مد کا در مورد ت اعیا تصتتتتمیم رئیص جمهوری آمری
یکی از عوامل موثر بر  رسد کهای شدت گرفته  به نظر میهای هستهتحریم

افزایش ریرمتعارف ت اضتتتتا برای ارز نگرانی از این بوده استتتتت که در صتتتتورت 
های آمریکا  عواید ارزی ایران به شتتدت کاهش خواهد یافت و بازگشتتت تحریم

 .باعث کمبود ارز در ایران خواهد شد
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 کاردار بازرگانی سفارت در نمایشگاه آب و فاضیب
 

بین الملل ستتتفارت بریتانیا در تهران   بازرگانی   مدیر بخش”کِیت ِولینگز“آقای 
با ح ور در نمایشگاه صآب و فاضیبص  که توسط صشرکت ملی مهندسی آب 

برگزار بود   در مرکز نمایشگاهی شهر آفتاب و فاضیبص و ص سازمان یونسکوص
ن و اشص از بازدید از نمایشتتگاه ضتتمن ایراد بیاناتی تفاوت تعری  کم آبی در ایر

ش سالی که در این دو ک شک شزیج و به کم آبی یا خ ستان را ت ور معانی انگل
متتتتتفتتاوتتتی دارد   زیرا اشتتاره کرد

انتتگتتلستتتتتتتتتان  بتترای متتثتتاو در  
استتتتت در ممکن  022یک منط ه 

بتتتحتتترانتتتی بتتته  میلیمتر بتتارد را 
حتتالتتی کتته در  حستتتتتتتاب آورد 

ستتا نه در ایران  میتتانگین بتتارد 
متتیتتلتتیتتمتتتتتر  012 .است

تیشهای بخش   او همچنین بتته
ستتتتفارت   الملل ین  ب نی  بتتازرگتتا

بخش  تماری در برای ایمتتاد روابط 
ستتمینار  -آب از طریش کهار رویداد در طوو ستتاو اشتتاره گردکه عبارت بود: از:

با خریدار و فناوری  -0نیم روزه در ماه آوت  با موضتتتتوع صمیقات  ستتتتخنرانی 
شرکت آب ایرانی در  51برنامه یی کهار روزه برای -9جهانی آبص در ماه فوریه 

رویدادی با همکاری جامعه مهندستتتان مشتتتاور ایرانی در ماه  - 1ماه مارس  و
تستتتتهییتی را که  از آن شص .برگزاری نمایشتتتتگاه ایران واتکص اکتبر شیش از

شاوره های گوناگون برای  شامل ویزا و م سفارت    بخش بازرگانی بین الملل 
صآب  کرد. در این رویداد نماینده ایرانی عنوانارائه می دهد انواع  کستتب و کار 

 سالمص شرکت لن تِک اند هایدرو اینترنشناو نیز ح ور داشت.
  

 اخبار کوتاه اقتصادی جهان:
 سر ریچارد دالتون:

 ترامپ مسئول پیامدهای خروج از برجام است
ریچارد دالتون سفیر اسبش انگلیص در تهران که اکنون  نائب رئیص اتار  سر

وگو با خبرنگار ایرنا به بیانبازرگانی انگلیص و ایران است روز شنبه در گفت  

  «میترزا»یانیه ب گفت:من با ا شرداخت ودیدگاه خود درباره خروو آمریکا از برجا

ت برجاا در جهت تأمین امنیت در مورد اهمی« امانوئل مکرون»و « آنگی مرکل»

https://www.shabakema.com/news/news/1386764
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ای و اینکه این توافش یک های هستهمنط ه و برنامه منع گسترد سیا

  م.دستاورد بزرگ بود مواف 

دو هفته قبل دونالد ترامپ رئیص 

از  جمهوری آمریکا خروو کشورد را

با ایران اعیا  2+ 5توافش هسته ای 

کرد.بعد از این اقداا دیگر کشورهای 

طرف مهاکره در توافش هسته ای از جمله 

فرانسه  آلمان و انگلیص اعیا کردند که 

 نای.در خواهند ماندبه این توافش شایبند 

 راستا در هفته گهشته گفت وگوهای

در اتحادیه اروشا در زمینه برجاا  شرشماری 

ت. مهمترین این دیدارها در شکل گرف

ع و اتحادیه با حمایت  00بلغارستان برگزار شد که در آن م امات ارشد صوفیه 

از توافش هسته ای برای اتخا  رویکرد حمایتی از آن مواف ت کردند. البته شیش 

از آن هم آلمان  فرانسه و بریتانیا در زمینه استفاده تهران از منافع برجاا به 

  .وعده هایی داده بودند ایران

کشورهای اروشایی همچنین اجرای قانوان انسداد را برای حمایت از شرکت 

های طرف قرارداد این کشورها با ایران و م ابله با تحریم های آمریکا را اجرا 

ایران اعیا کرده است که اگر از منافع برجاا منتفع شود و ت مین .می کنند

 .اا می ماندهای  زا داده شود  در برج

مو  که ایران به تعهدات خود مو بهدالتون افزود: کنار گهاشتن این توافش درحالی

کند یک اشتباه بزرگ است؛ اشتباهی که برای اتحادیه اروشا و امنیت عمل می

منط ه شردردسر در که تنش بیشتری را این کیزی است اروشا م ر است  زیرا

  .کندخطرناک ایماد میدرزمانی حساس و   آن هم خاورمیانه 
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دالتون همچنین اضافه کرد با دیدگاهی که در شص تصمیم ترامپ قرار دارد  

این دی لمات اسبش انگلیسی در شاسخ  یعنی 'خصومت با ایران' موافش نیستم.

های راترامپ به توصیهبا توجه به رابطه ویژه انگلیص و آمریکا  ککه به این سؤاو 

های دو کشور همیشه سیاستاین گفت: نکرد  انگلیص درموردبرجاا توجه

اند. انگلیص معت د به حفظ رابطه دی لماتیک با متفاوتی در برابر ایران داشته

منظور ایماد روابط اقتصادی و تماری و برای حفظ منافع مشترکی که ما ایران به

 .درزمینٔه حفظ ثبات و امنیت خاورمیانه داریم  بوده است

آمده دستدداریم که درستی سیاست ما با نتایج بهوی افزود: ما اعت ا

ین  اروشا راستا باسیاستی که در توافش با روسیه  کشده است. ما هم اثبات

قطه م ابل دیدگاهی که آمریکا در طوو سالیان اتخا  و باقی دنیا است و در 

  .اختیف داریم -یعنی اهمیت منزوی کردن ایران  -کرده است 

آمریکا و انگلیص  د: این درست نیست که از رابطه ویژه بیندالتون ادامه دا

مورد اتخا  گونه تعبیرشودکه ما همیشه بایدباهم موافش باشیم. دراین

های متفاوتی و سایر موارد ما دیدگاه 5332ها   مثیً علیه کوبا در دهه تحریم

مرزی  برونهای ح وقی تصمیمهایی برای م اومت در برابریم و از رود اداشته

های اروشایی درگهشته حمایت کرده و آماده های آمریکا بر روی شرکتتحریم

 .هستیم که در اینما هم همان کار را تکرار کنیم

ویکرد لندن نسبت به واشنگتن او در شاسخ به سؤالی درباره احتماو تغییر ر

تو امنیتی با آمریکا از طریش شیمان ناهای حیاتی دفاعی وگفت:ما همکاری

اقتصادهای یکدیگر طور گسترده درنگلیص و آمریکا بهداریم؛ همچنین ا

  .اند و روابط اقتصادی ما حیاتی و ادامه خواهد یافتگهاری کردهسرمایه 

هایمان درباره برنامه اتمی ایران دالتون افزود: اگرکه ممکن است در سیاست

یت ا در قالب شورای امناختیف داشته باشیم ولی نیاز است که بتوانیم با آمریک

هایمان ادامه دهیم؛ ازجمله در مسائلی که شورای سازمان ملل به همکاری

د که مردا آمریکا و دانیکند. همچنین میگیری میها تصمیمامنیت در مورد آن
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قرار عنوان تحت تأثیرهیچها بهانگلیص اجدادو فرهن  مشترک دارندو این

  .نخواهد گرفت

ویژه با خروو از جانبه آمریکا بهسؤاو که آیا تداوا رفتارهای یکدر شاسخ به این 

اشنگتن متوجه عواقب برجاا باعث نخواهد شد که انگلیص طوری رفتار کند و

بشود گفت: آن مواردی که اروشا برای واکنش در برابر تصمیم رفتارهای خود

و  دهد که انگلیصآمریکا در نشست بروکسل موردتوافش قرارداد نشان می

خواهند اطمینان حاصل کنند که ها مصمم بوده و میشرکایش در بیان تفاوت

  .آمریکا اثر این عدا توافش را حص کند

های در برابر تحریمهای اروشایی راافزود: آن مواردقرار است شرکت وی

بازارهای محافظت کرده وفرود نفت ایران درمرزی آمریکا علیه ایران برون

طور که مسنولین گهاری را ممکن کنند. البته همانو سرمایهاروشایی را تسهیل 

های اند اقتصادهای ما متشکل از سازمانکردههای خود اشارهایرانی در بیانیه

 .توان به تمارت با ایران ممبور کردها را نمیخصوصی است و آن

ها ندانم آدالتون گفت: بااینکه من دیگر ع وی از دولت انگلیص نیستم اما می

جای آنچه تاکنون بوده  اند با ارائه نوع جدیدی از خدمات مالی  بهتصمیم گرفته

برجاا توقع داشته دست شیدا کنند تا به منافع اقتصادی که از به ایران کمک

انداز رویکرد اروشا برای حفظ این دی لمات اسبش انگلیسی نسبت به کشم .کند

بینی کرد و اظهار داشت که کنانچه دهای آمریکا ابراز خوبرجاا از گزند تحریم

ایران به تعهداتش شایبند بماند اروشا نیز تید خواهد کرد تا از منافع برجاا حمایت 

  .کند

خواهند به یک فرمولی در این رابطه دست اند که میها گفتهوی افزود: اروشایی

ا ایتالیشیدا کنند ولی در عین حاو این مسیر دشوارخواهد بود. دولت فرانسه و 

های جوییاند که مسیرهای مالی هدف تیفیاکنون خطوط اعتباری گشودههم

ای هآمریکا قرار نگیرند  ولی معلوا نیست که عملی بشود. بنابراین دشواری

  .ششت این ماجرا جدی است
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دالتون ادامه داد: آنچه اتار بازرگانی ایران و انگلیص شیشنهاد داده این است 

فوریت جدیدی و اراده سیاسی م اع  برای ها بایستی یکییکه در بین اروشا

توان بکار ها و توسعه میزان توانایی مالی که میگونه ایدهعملی کردن این

  .بست بایستی وجود داشته باشد

های ایرانی در انگلیص های موجود را ازسرگیری فعالیت بانکحلوی یکی از راه

انگلیسی همیشه ن ش محوری -ای ایرانیهباره گفت: بانکدانست. او دراین

ی دسترس سبب نداشتن ها بهاند ولی فعالیت آندر تأمین منابع تماری داشته

 .به سیستم بانکی انگلیص ناکاا مانده و با مانع برخورد کرده است

او در همین حاو از قرار گرفتن ناا ولی هللا سی  رئیص بانک مرکزی ایران در 

آمریکا ابراز تأس  کرد و گفت: بانک مرکزی ایران باید بتواند های فهرست تحریم

 .آزادانه فعالیت کند

وگو  دالتون به سؤالی درباره احتماو افزایش فشار در بخش دیگری از این گفت

کنم کنین اتفاقی آمریکا بر شرکای اروشایی برجاا شاسخ داد و گفت: فکر نمی

روشایی تاکنون همواره بر تعهد خود اکنون ممکن باشد. مخصوصاً که سه کشور ا

نشست ی خارجه و سران اتحادیه اروشا در اند. همه وزرابه برجاا تأکید کرده

ی بیناند؛ بنابراین شیشصوفیه )نشست سران اتحادیه اروشا( همین را گفته

 .کنم هیچ کشوری توسط آمریکا ممبور به ترک برجاا شودنمی

ند المللی مانهای بینخروو آمریکا از شیمانر شاسخ به این سؤاو که مسنولیت د

ع ویت در یونسکو  معاهده شاریص و اکنون برجاا بر عهده کیست  دالتون با 

 .صراحت گفت: ترامپ

ود که زمان بیشتری برای گفتگو وی افزود: مایک شم نو وزیرخارجه آمریکاامیدوار 

ار تغییر داد  در اختیامپ را ها و شیدا کردن فرمولی که بتوان با آن نظر تربا اروشایی

ه بلکتنها گفتگوها را قطع کرد اما ترامپ این فرصت را نداد. او نهداشته باشد

هایی که لزوماً قرار رفت آمده را هم نادیده گرفت. شیشدستهای بهرفت شیش

  .نبود ایران را وادار به خروو از توافش کند
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 شکلتر و مروز شیچیدهسایر دنیا روزبهدالتون تأکید کرد که روابط میان آمریکا با 

شود. 'انگلیص از تصمیم ترامپ مبنی بر خروو از توافش اقلیمی شاریص و تر می

تهدید ریرموجه اعماو تحریم علیه صادرات آهن به آمریکا اصیً خرسند نیست. 

شده و یک ها اضافهای ایران به این کالشاکنون اختیف بر سر توافش هسته

های بیشتری نیاز ع ب است. این در حالی است که دنیا به همکاری گاا رو به

 ' .دارد

 توتال:

 توانیم شارس جنوبی را ادامه دهیمدر صورت عدا معافیت  نمی
 

گوید با شرکت فرانسوی توتاو می
توجتته بتته خروو آمریکتتا از توافش 

ای ایران  ناگزیر به توق  هستتتتته

 .هایش در ایران استفعالیت

بتته   زنگنتته  وزیر نفتتتبیژن 
 : استتت خبرگزاری مهر گفته

میم  ین تصتتتتت برای ا توتتتاو 
می ن یمتته  شتتتتتود  امتتا جر
کتته در ایتتران را متتبتتالتتغتتی 
گهاری کرده به آن ستتتترمایه

 .شودشص داده نمی
تاو می شارس جنوبی کمتر از تو تاکنون در  ید  نه کرده  12گو میلیون یورو هزی

 .است
شتتتترکت حمل و ن ل دریایی عیوه بر توتاو  شتتتترکت نفتکش مرستتتتک و 

 .دهندسی هم از احتماو توق  فعالیت در ایران خبر میاساا
ها با ایران های عمده یک روز شص از آن از احتماو توق  همکاریاین شتتتترکت

ایران  با همتایان اروشایی  جمهوری استتتتیمی گویند که ظری   وزیر خارجهمی
 .ای مهاکره کردخود برای ضمانت اجرای توافش هسته

گویند با وجود خروو دونالد ترامپ از برجاا مصتتتتمم به حفظ آن ها میاروشایی
نمایی دمدمیص آمریکا هستتتند. دونالد توستتک  رئیص شتتورای اروشا از صقدرت

تید برای حفظ توافش با  انت اد کرده و آنگی مرکل  صتتتتدراعظم آلمان هم بر
 .ایران تاکید کرده است
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شار اطیعیه ای های اعیا کرد که با بازگشت تحریمشرکت نفتی توتاو با انت
شارس جنوبی را ادامه دهد   55تواند فعالیت در فاز آمریکا علیه ایران  دیگر نمی

 .قایل شود مگر آن که آمریکا برای این شرکت معافیت از تحریم
اد از درصتتتد تباد ت مالی 32ی با اشتتتاره به اینکه یکت در اطیعیهاین شتتتر

درصد سهامش را در  92های آمریکایی است و سهامداران آمریکا طریش بانک
ست که  شن بوده ا شه رو ست: ص همی در  تواندنمیتوتاو اختیار دارند  گفته ا

 ".گیردهای ثانویه قرار معرض تحریم
د  شتتوگوید تصتتمیم توتاو به جریمه آن منمر نمیبیژن زنگنه  وزیر نفت ا  می

صاما مبلغی که توتاو در ایران سرمایه گهاری کرده است تا شایان انماا شروژه به 
 ".شودآنها عودت داده نمی

ای به خروو نشتتده استتت آقای زنگنه در تفستتیر اطیعیه توتاو گفته: صاشتتاره
 ".توتاو استبلکه منظور متوق  شدن امکان ادامه روند فعالیت 

شت  سک هم اعیا کرد که تا موعد بازگ شرکت دانمارکی مر عیوه بر توتاو  
مه تحریم خات ته   کا بستتتت بل از اعیا خروو آمری تا ق که  هایی را  ها  قرارداد
دهد. این شتترکت گفته تحو ت مرتبط با ایران و تغییرات احتمالی وضتتعیت می

 .کندرا دنباو می
ستتتی نیز حمل محموله با م صتتتد یا مبداء اسشتتترکت حمل و ن ل دریایی اا

ستتتی دومین شتتترکت بزرگ حمل و ن ل دریایی اسکند. ااایران را متوق  می
 .جهان است

صادی بی بی سی فارسی می ستان واکنش به امیر شایور خبرنگار اقت گوید دا
های اروشایی  برگشت تحریمهای آمریکا  داستان دو شهر است: یکی شایتخت

 های بزرگ اند و دیگری هیات مدیره شرکتم ابله با آمریکا را برداشتهکه علم 
 .اندکه راه خروو کم خطر از بازار ایران را انتخاب کرده

 'نمایی دمدمیقدرت'
روز کهارشتتتنبه در کمیستتتیون اروشا  با ترین نهاد اجرایی اتحادیه اروشا  امکان 

های نع شدن از اجرای تحریماستفاده از بخشی از م ررات این اتحادیه برای ما
 .آمریکا به بحث گهاشته شده است

های دونالد توستتتک  رئیص شتتتورای اروشا  گفته استتتت دونالد ترامپ با جن 
تماری و خروو از برجاا  صهر خیاو باطلی را در اروشا از بین بردهص و اتحادیه اروشا 

 .نمایی دمدمی دولت آمریکاص مواجه کرده استرا با صشدیده قدرت
آقای توستتتتک در جمع خبرنگاران گفت: صبا نگاهی به رئیص جمهور ترامپ از 

 "شرسیم: با کنین دوستانی  که نیازی به دشمن داریم؟خودمان می
اما واقعیت این استتت که باید ممنون آقای ترامپ باشتتیم. او هر خیاو باطلی "

دستتت خودمان به را در اروشا از بین برده و ما را متوجه این کرده استتت که تنها 
 ".شودیاری ما دراز می

 .کرده است آنگی مرکل  صدراعظم آلمان هم از برجاا دفاع
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ن  ن تواا د لذاکره کا د،  او گفته استتتتم الستتتن ه ا ک استتتت که ا ن بتتتلن  ن ان وده    توا     تر ل 
 ".بود لذاکره کردگو  م  ن لنادک در توا     تر ل لنادک در اک... لن ل 

صتتتتتتتتدران م ا لتتنک رو  
جلعه در لستتتتتتاو در نره 
لوضتتتتتتتونتتتنت  ا  جل تتته 
توا   ا راک  تتتن ومد ل ر 
پتتوتتت تتک، رهتت تت  جتتلتت تتور 
روستتتتتتت ه، لذاکره  وا د 
کرد.  تتتنام لرکتتت  گفتتتته 

ا تت   تترجتتتتنم تتتوا تت  ا تتتتده
ا ست، الن  له بوا د، و 

 تتتتنه ا ااتتت  تتتتتن تتت تتتتد تتتته
ا ل    اار ه اتل ،   ک

حنک  ا  پن  اده ا راک  ه 
 .ستتع داتش ا

   لعنوک و  ر تجنرت  ر تنا ن ا   گفته استتتتتتتت که  ر تنا ن  ن  لانره اتحند ه اروپن  ه دا ن  اک 
 قتصنده  ن ا راست که الر ان را لتقنند کاد که اجن ه د د روا ط ا

 
 های آمریکا چیست؟مقررات بازدارنده اتحادیه اروپا در برابر تحریم

 
اتحتتادیتته اروشتتا از صتتتتب  ک 

 00متتته ) 50جتتتمتتتعتتته 

ند ح وقی  اردیبهشتتتتتت( رو
اجرای صم ررات بازدارندهص را 

هتتای آمریکتتا در برابر تحریم

 .علیه ایران آراز کرده است
یه  حاد یب ات به این ترت
اروشا رستتتما فهرستتتت 

های آمریکا را که تحریم
مشتتتتموو این م ررات 

شتتتتتتونتتد بتته روز متتی
 .کندمی

ست که اتحادیه اروشا  شود که میکنین اقدامی به آن معنی ا تواند مانع از آن 
کت شایی تحریمشتتتتر گاههای ارو یا داد ند  کا را اجرا کن کا های آمری های آمری
 .ها جریمه کنندهای اروشایی را برای سرشیچی از تحریمشرکت

های آمریکا دکار خستتتارتی شتتتود  با اگر شتتترکتی اروشایی به واستتتطه تحریم
امت کنان خستتتتارتی را با مصتتتتادره توانند ررها میم ررات بازدارنده  اروشایی

 .نهادهای آمریکایی ب ردازند دارایی
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 جزئیات م ررات بازدارنده کیست و اجرایی شدن آن که شیامدهایی دارد؟
جامعه اروشا  که بعد به  5330در ستتتتاو های آمریکا:مقابله با اثرات تحریم

 های آمریکا علیه کوبا  لیبیاتحادیه اروشا تبدیل شتتتد  برای م ابله با آثار تحریم
 .و ایران م رراتی تصویب کرد

 :م ررات بازدارنده ناظر به این است که
ها بر تمارت بین توستتتعه هماهن  تمارت جهانی و حهف فزاینده محدودیت

ریان آزاد ستتتترمایه بین اع تتتتای اتحادیه و المللص و رستتتتیدن به حداکثر صج
گهاری مست یمص از های سرمایهکشورهای ثالث  از جمله حهف محدودیت

 .اهداف اتحادیه اروشا است
ممکن است در صکشوری ثالثص قوانین و م رراتی به اجرا گهاشته شود که 
مانع از  مدهای صفراستتتترزمینیص آن صقوانین بین الملل را ن د کرده و  یا ش

های یابی به اهداف فور الهکر شودص یا به دنباو تنظیم و کنترو فعالیتدست
اشتتتتخاص ح ی ی و ح وقی در حوزه حاکمیت کشتتتتورهای اتحادیه اروشا 

های ح وقی جاری و منافع اتحادیه و اشتتتخاص باشتتتد  و یا بر نظاا و رواو
 .ح ی ی و ح وقی آن اثر منفی بگهارد

که برای حفظ نظاا ح وقی تحت کنین شتترایط استتتثنایی ضتتروری استتت 
جاری و منافعص اع ای اتحادیه و اشخاص ح ی ی و ح وقی آن اقداا شود  

ستتتتازی  ممانعتص یا هر شتتتتکل دیگری از صبه ویژه از طریش حهف  خنثی
 .م ابله قوانین و اقدامات کشور ثالث

آمریکا  به عنوان کشتتتتوری ثالث  با قوانین داخلی خود  یعنی فرمان اجرایی 
ست که تمارت های ایران را برمیمهور که تحریمرئیص ج گرداند  به دنباو آن ا

 تواند بهجهانی را محدود کند. این آثار صفراسرزمینیص قوانین داخلی آمریکا می
 .های اروشایی طرف معامله با ایران ضربه بزندمنافع شرکت

و های آمریکا علیه ایران مشتتتتموبه این ترتیب استتتتت که بازگرداندن تحریم
 .شودصم ررات بازدارندهص اتحادیه اروشا می

های اروشایی را ها و تبعیت شتترکتم ررات  کشتتور ثالث را از اعماو تحریماین 
 المللی بین مهم مستتتاله کندین در ترامپ .داردها بازمیاز تبعیت از آن تحریم

 .است اروشا اتحادیه موضع خیف
 :شام ررات بازدارنده اتحادیه ارو

هایی را مشتتموو این م ررات بازدارنده بداند  صحکم اتحادیه اروشا تحریماگر -
هیچ دادگاه  دیوان یا تصتتتتمیم هیچ مرجع اداریص که خارو از قلمرو اتحادیه 
اروشا مست ر است صنباید به رسمیت شناخته شود و نباید به هیچ شکلی 

 ".اجرایی شود
هیچ شتتخح ح وقی هیچ شتتخح ح ی ی ستتاکن یا اهل اتحادیه اروشا  و -

در کشورهای ع و اتحادیه اروشا  حش ندارد که که به طور مست یم و که با 
 .های کشور ثالث را ب هیردهای ناشی از تحریمواسطه الزامات و ممنوعیت
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اما اگر منافع یک شتتتتخح ح ی ی یا ح وقی به واستتتتطه عدا شیروی از -
برای کنین آسیبی ها صبه طور جدیص آسیب ببیند و صشواهد کافیص تحریم

وجود داشتتتته باشتتتد  مطابش 
توان شتتده میهای تعیینرویه

برای آن استثنا قائل شد و به 
این ترتیتتب بتته این شتتتتخح 
مموز  ح وقی  ی ی یتتا  ح 
همکتتاری و تبعیتتت کلی یتتا 

 .ها را دادجزئی از تحریم
های کنانچه افراد یا شتتتترکت

مارت و  که در ت شا  یه ارو حاد ات
های کشور ثالث لی فعاو هستند  به واسطه تحریمالملگهاری بینسرمایه

تواند از طریش گیرد. این ررامت میمت تترر شتتوند  به آنها ررامت تعلش می
های اشتتخاص ح ی ی یا ح وقی تامین شتتود که به منافع مصتتادره دارایی
 .زنندهای اتحادیه اروشا ضرر میافراد و شرکت

سرشیچی از های صکشورهای ع و اتحادیه اروشا با جریمه موثر و متناسبص 
 .کنندم ررات بازدارنده را ممازات می

 موارد اجرای مقررات بازدارنده
ای کند ممموعه از که این م ررات تصتتویب شتتد  در ضتتمیمه 5330در ستتاو 

ه هایی کهای آمریکا علیه کوبا  ایران و لیبی به عنوان مصتتتتادیش تحریمتحریم
 .شوند تعیین شدندمشموو آن می
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با کوبا ستتا نه بین یک تا دو میلیارد  0251تا  0221های اتحادیه اروشا در ستتاو
 .د ر تمارت داشته است

های آمریکا بوده ها کوبا مشتتتموو تحریماین در حالی استتتت که در این ستتتاو
 .است

ررم هتتای اروشتتایی علیهتتایی از تمتتارت شتتتترکتتتدر خود ایران هم نمونتته
یک ( 5910) 5331از جمله شرکت توتاو در ساو های آمریکا وجود دارد؛ تحریم

 .قرارداد اکتشاف گازی بست
این در حالی بود که یک ستتتتاو شیش از آن به موجب قانون مشتتتتهور به داماتو 

 .هایی وضع شده بودعلیه ایران تحریم
 

 افزایش قیمت خودرو؛                   
 خودروسازان خارجی در ایران اما و اگرها درباره آینده 

 

نا( به ن ل از بی بی ستتتتی به گزارد یان ایران )ایستتتت خبرگزاری دانشتتتتمو
وکار اتار بازرگانی منش  رئیص کمیستتیون تستتهیل کستتبمحمدرضتتا نمفی

اردیبهشتتت( گفته استتت: صخودروستتازانی که بعد از  01تهران امروز دوشتتنبه )
برجاا آمدند و با ایران قرارداد ام تتتتا کردند هیچ کداا قصتتتتد بر هم زدن این 

 ".قراردادها را ندارند و نگرانی از این بابت وجود ندارد
او همچنین گفته: صیکی از مشتتتتکیتی که ممکن استتتتت بعد از این جریانات 

رز و مستتتتائل مالی استتتتت که باید به نحوی آن را اتفار بیفتد ن ل و انت او ا
 ".مدیریت کنیم



   
 

 

 

 9317ماه اردیبهشت ویژه  77خبرنامه شماره

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

 

22 

 

مییدی  0251های بزرگ جهانی در ساو ای ایران با قدرتبعد از توافش هسته
المللی  بع تتی از خودروستتازان اروشایی نظیر های بینو متعاقب آن لغو تحریم

ایران ستتتتیتروئن  رنوی فرانستتتته و فولکص واگن آلمان همکاری خود را با -شژو
 .شروع کردند یا از سر گرفتند

یکی از بزرگترین قراردادها با شتتترکت خودروستتتازی رنوی فرانستتته برای تولید 
شد که ارزد این قرارداد  512سا نه  میلیون  002هزار خودرو در ایران ام اء 

 .میلیون د ر اعیا شد 022یورو یا حدود 
 552دی  از افزایش میی 0250شتتترکت رنو در گزارد ستتتا نه خود در ستتتاو 

درصتتتدی فرود محصتتتو تش در ایران خبر داده بود؛ در این ستتتاو رنو در ایران 
 .هزار دستگاه خودرو فروخته بود 520بیش از 

ای فرانسه که تولید کننده خودروهای شژو و سیتروئن اسگروه خودروسازی شی
تحادیه اروشا استتت شص از اعیا خروو آمریکا از برجاا اظهار امیدواری کرده که ا

 .موضع مشترکی درباره ایران اتخا  کنند
ستتخنگوی این گروه خودروستتازی گفته استتت: صما هم مانند ستتایر بازیگران 

 ".کنیماقتصادی این روند را شیگیری می
سازی اروشایی بود که بعد از رفع تحریم-شژو شرکت خودرو  هایسیتروئن اولین 

 .د ام ا کردای  برای بازگشت به ایران قرارداهسته

 :افزایش قیمت خودرو در ایران
های اخیر با نوسانات محسوسی همراه قیمت خودرو در بازار ایران طی هفته

 .بوده که با اعیا خبر خروو آمریکا از برجاا تشدید شد
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کمیستتتیون صتتتنایع و معادن گفته استتتت د یل افزایش قیمت خودرو صشص از 
 .آینده اعیا خواهد شدجلسه با مسنو ن مربوطهص در هفته 

درصتتدی  5371منش  رییص انممن قطعه ستتازان از افزایش محمدرضتتا نمفی
ساو جاری ) شرایطی که قیمت ( 5931قیمت خودرو در  خبر داده و گفته: صدر 

 ".همه اقیا مواد اولیه افزایش یافته  انتظار ثبات قیمت خودرو عاد نه نیست
درصتتدی داشتتته که  52هزینه های ستتربار نیز متناستتب با نر  تورا افزایش "

درصتتتدی  5371درصتتتدی قیمت قطعات و  92ممموع این موارد موجب افزایش 
 ".شودقیمت خودرو می

های اخیر بازار ارز و افزایش خودروستتازان افزایش قیمت خودرو را نوستتانات ماه
نه ید میهزی ندهای تول مت  .دان های افزایش قی یاژ فو د  یکی از مهمترین آل

و …( مورد استتتتتفاده در خودرو )قطعات مختل  شتتتتاستتتتی  گیربکص  بدنه و
همچنین با رفتن قیمت مص )برای قطعات الکتریکی( از دیگر مواردی بوده که 

گروه خودروستتازی ستتای ا حدود دو هفته  .کنندخودروستتازان به آن اشتتاره می
به بع تتتتی  شیش قیمت محصتتتتو ت خود را افزایش عدا این افزایش  که ب داد 

 .خودروسازان دیگر هم رسید
های اردیبهشتتت( به نمایندگی 3ای که ستتای ا )یکشتتنبه براستتاس بخشتتنامه

میلیون تومان  52تا  1خود ابیغ کرد قیمت محصتتتتو ت این شتتتترکت از حدود 
سای ا گفته  .افزایش یافت سازی  شرکت خودرو محسن جهرودی  مدیر عامل 

ها ت خودرو متاثر از نر  مواد اولیه و نر  ارز استتتت که در هر دوی آنبود: صقیم
 ".ایمها روبرو بودهبا افزایش هزینه

له باد به  9122ای از افزایش نر  ارز م مان  که  1022تو مان از مواردی بوده  تو
 .مدیر عامل سای ا در توجیه اقداا اخیر به آن اشاره کرده است

ست:  سای ا گفته ا صقیمت مواد اولیه تولید خودرو نیز افزایش یافته میدر عامل 
درصد و قطعات شلیمری  91است و به عنوان مثاو فو د در کند ماه اخیر حدود 

 ".درصد افزایش قیمت داشته است 02حدود 
میلیون تومان از ستتوی شتتورای رقابت تعیین  11در ایران قیمت خودروهای زیر 

هم توستتط خودروستتاز و با نظارت  شتتود. نر  خودروهای با ی این قیمتمی
 .شودسازمان حمایت مصرف کنندگان مشخح می

 

 وزیر دارایی فرانسه:  

دهیم آمریکا شلیص اقتصادی جهان شوداجازه نمی   
هایی استتت راهبه گفته برونو لومر  وزیر دارایی فرانستته  این کشتتور به دنباو 

های که به دلیل معامله با ایران از تحریم را هاییکه اتحادیه اروشا بتواند شرکت
 .شوند جبران خسارت کندآمریکا متاثر می

اردیبهشتتتت( با  92ای که امروز یکشتتتنبه )وزیر دارایی فرانستتته در مصتتتاحبه
ا اشاره اتحادیه اروش 5330تلویزیون صسی نیوزص فرانسه داشته به قوانین ساو 

http://www.bbc.com/persian/iran-44188955
http://www.bbc.com/persian/iran-44188955
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های کرده که صبه اتحادیه اروشا اجازه مداخله در این زمینه و محافظت از شرکت
 .دهدهای احتمالی از سوی آمریکا را میاروشاییص در صورت تحریم

 .زمینه تحکیم کنداین او همچنین از اتحادیه اروشا خواسته موضع خود را در 
یا می ته استتتتتت: صآ قای لومر گف کاآ به آمری که شلیص  خواهیم  جازه دهیم  ا

 ".اقتصادی جهان باشد؟ شاسخ نه است

مییدی  زمانی که آمریکا در صتتتتدد بود اقدامات تنبیهی برای  5330در ستتتتاو 
 ه اجرا درآورد  اتحادیه اروشا باکردند بهایی را که با کوبا معامله میشتتتترکت

 .های مت ابل آمریکا را وادار به ع ب نشینی کردتهدید به تحریم
ارات وزیر دارایی فرانستتته در حالی استتتت که اتحادیه اروشا از دو روز شیش اظه
ندهص را در برابر  00مه/ 50) بازدار ند ح وقی اجرای صم ررات  اردیبهشتتتتتت( رو

 .های آمریکا علیه ایران آراز کرده استتحریم
ست که اتحادیه اروشا می شود که کنین اقدامی به آن معنی ا تواند مانع از آن 

کت شایی تحریمهاشتتتتر گاهی ارو یا داد ند  کا را اجرا کن کا های آمری های آمری
 .ها جریمه کنندهای اروشایی را برای سرشیچی از تحریمشرکت

قوانین بازدارنده اتحادیه اروشا که وزیر دارایی اروشا به آن اشتتتاره کرده به ستتتاو 
شتتتتد  برای جامعه اروشا  بعدبه اتحادیه اروشا تبدیل که میگردد زمانی بر 5330

   لیبی و ایران م رراتی تصویب های آمریکا علیه کوبام ابله با آثار تحریم
 :این م ررات بازدارنده ناظر به این است که

 "ها بر تمارت بین توسعه هماهن  تمارت جهانی و حهف فزاینده محدودیت
 المللص و رسیدن به حداکثر صجریان آزاد سرمایه بین اع ای اتحادیه و 
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 گهاری مست یمص از های سرمایهکشورهای ثالث  از جمله حهف محدودیت

 .اهداف اتحادیه اروشا است
  ممکن است در صکشوری ثالثص قوانین و م رراتی به اجرا گهاشته شود که

مانع از  مدهای صفراستتتترزمینیص آن صقوانین بین الملل را ن د کرده و  یا ش
های باو تنظیم و کنترو فعالیتدستیابی به اهداف فور الهکر شودص یا به دن

اشتتتتخاص ح ی ی و ح وقی در حوزه حاکمیت کشتتتتورهای اتحادیه اروشا 
های ح وقی جاری و منافع اتحادیه و اشتتتخاص باشتتتد  و یا بر نظاا و رواو

 .ح ی ی و ح وقی آن اثر منفی بگهارد
 " تحت کنین شتترایط استتتثنایی ضتتروری استتت که برای حفظ نظاا ح وقی

اع ای اتحادیه و اشخاص ح ی ی و ح وقی آن اقداا شود   جاری و منافعص
ستتتتازی  ممانعتص یا هر شتتتتکل دیگری از صبه ویژه از طریش حهف  خنثی

 .م ابله قوانین و اقدامات کشور ثالث
  شوری ثالث  با قوانین داخلی خود  یعنی فرمان اجرایی آمریکا  به عنوان ک

ند  به دنباو آن استتتتت که گرداهای ایران را برمیرئیص جمهور که تحریم
تمارت جهانی را محدود کند. این آثار صفراستتترزمینیص قوانین داخلی آمریکا 

 .های اروشایی طرف معامله با ایران ضربه بزندتواند به منافع شرکتمی
ندن تحریم بازگردا های آمریکا علیه ایران مشتتتتموو صم ررات بر این استتتتاس 

 .شودبازدارندهص اتحادیه اروشا می
های اروشایی را ها و تبعیت شتترکتین م ررات  کشتتور ثالث را از اعماو تحریما

 .داردها بازمیاز تبعیت از آن تحریم
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 بیشتر کا  و خدمات از آمریکا اتمواف ت کین با وارد

ست  شتر کاال و خدمات از آمریکا موافقت کرده ا دولت چین با خرید بی
کشووووور متوازن وووووود و همچ ین تا به این طریق مبادالت تجاری دو 
 .ترس از "ج گ تجاری" کاهش یابد

گوید این اقداا بطرز قابل توجهی کسر مباد ت تماری با کین دولت آمریکا می
 .کندمیلیارد د ر در ساو( را جبران می 991)

آمریکا البته هنوز نگفته با اقداا جدید تا که حد از این کستتتتری جبران خواهد 
 .شد

ساس  بیانیه مشترکی که دو کشور شص از کند روز مهاکره نمایندگان کین برا
دار صادرات اند صدو طرف درباره افزایش معنیو آمریکا در واشنگتن منتشر کرده

 ".اندانرژی و محصو ت کشاورزی مواف ت کرده
این بیانیه همچنین افزوده استتتت: صاین )اقداا( به حمایت از رشتتتد اقتصتتتاد و 

 ".کندیکا کمک میاشتغاو در آمر
این دو کشتتتتور در مهاکرات اخیر خود همچنین درباره ادامه گفتگوهای تماری 

 .اندها تاکید کردهبرای رفع نگرانی
واشتتنگتن شیشتتتر گفته بود هدف این استتت که کستتر تماری آمریکا و کین به 

ای نشتتتتده میلیارد د ر کاهش یابد اما در بیانیه اخیر به این رقم اشتتتتاره 022
 .تاس

کنندگان کینی به رهبری لیو تصتتتمیمهای اخیر در شی ستتتفر هینتی از مهاکره
نت اوو نخستتتتتتهی  معاون با هی مهاکرات  یان  کا و در جر به آمری وزیر کین  

 .آمریکایی صورت گرفته است
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 مبادالت تجاری چین و آمریکا
 میلیارد دالر۲۶۴/۶

 0250ارزد کا های صادراتی کین به آمریکا در ساو 
  درصد ۸۱ صادرات کین به آمریککل 
 ۸۴۱ ارزد ماشتتتتین آ ت الکتریکی خریداری شتتتتده آمریکا از کین 

 دالر میلیارد
 ۹۱ رشتتتد خدمات صتتتادراتی کین به آمریکا در دوازده ستتتاو گهشتتتته 

 درصد
 دالر میلیارد ۷۲۳ کسر مباد ت تماری آمریکا با کین 
 دفتر نماینده تماری ایا ت متحده آمریکا و سیا 0250های ساو داده

Getty Images 
ایص که کا ها و این دو کشتتور همچنین درباره تاخیر یا حهف صتهدیدهای تعرفه

 .اندگیرد  صحبتی نکردهخدماتی به ارزد میلیاردها د ر را دربر می
مت ابل به های درباره کا های صتتتادراتی کشتتتور کین و آمریکا با وضتتتع تعرفه
با یکدیگر شرداخته ند هر کند هنوز تعرفهم ابله  های جدید اجرایی نشتتتتده ا

 .است
میلیارد د ر  512دونالد ترامپ  رئیص جمهور آمریکا تهدید کرده که تا ستتتت   

 .تعرفه بر روی کا های کینی وضع کند
سرقت صمالکیت معنویص اجناس  آقای ترامپ گفته هدف او شایان دادن کین به 

 .آمریکایی است
این در حالی است که کمتر از سه ماه شیش دونالد ترامپ که وعده داده بود با 
افزایش تعرفه فو د و آلومینیوا از صتتنایع فلزات کشتتورد دفاع متن این فرمان 

 .اجرایی را ام ا کرد
فه بل تعر قدامی مت ا کا نظیر خودرو   کین هم در ا هایی وارداتی از آمری کا 

 .راب و میوه را افزایش دادهواشیما  ش
اند تا با توافش بر سر های گهشته در حاو مهاکره بودهواشنگتن و شکن در هفته

 .های وارداتی  از با گرفتن یک جن  تماری شرهیز کنندتعرفه
ای )ستتورگوا( های ستتنگین بر  رت خوشتتهگوید از وضتتع تعرفهحا  کین می

 .وارداتی از آمریکا منصرف شده است
ان کنندگر بازرگانی کین گفته است این تصمیم برای میحظه منافع مصرفوزی

 .داخل کین گرفته شده است
های گمرکی برای واردات کا های کین همچنین اعیا آمادگی کرده که تعرفه

آمریکایی  از جمله برای محصتتتو تی کون میوه  خشتتتکبار  گوشتتتت خوک و 
 .هدمیلیارد د ر کاهش د 1شراب را به میزان 
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 گزارد ویژه:
 

« م صد گردشگری»بلوکستان  سیستان و  

 از

شعار تا واقعیت   

 

از ستتتوی  30  ستتتیستتتتان و بلوکستتتتان در ستتتاو خبرگزاری مهر به گزارد

مسنو ن استان به عنوان م صد گردشگری معرفی شد اما به نظر می رسد  

نبود زیرساخت های مناسب و همچنین مدیریت کار آزموده موجب عدا تح ش 

  .این شعار شده است

ها: سیستان و بلوکستان به عنوان یکی از شهناورترین و همچنین گروه استان

شورقدی ستان های ک ست که   می ترین ا دارای ظرفیت های بال وه فراوانی ا

متاسفانه هنوز بالفعل نشده است که یکی از این ظرفیت ها حوزه گردشگری 

 است.

صتتد البته که استتتفاده از ظرفیت های حوزه گردشتتگری در ن اط مختل  ایران 

کستان با همچنان مغفوو مانده است اما متاسفانه در استان سیستان و بلو

توجه به محرومیت تاریخی در این زمینه نیز مشکیت و مع یت فراوانی وجود 

 دارد.

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
http://media.mehrnews.com/d/2017/01/18/4/2341647.jpg?ts=1486462047399
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 مقصدی که امکانات ندارد

اگر بخواهیم از ظرفیت های گردشتتگری ستتیستتتان و بلوکستتتان بگوییم باید 

ستتتاعت ها و شتتتاید هفته ها وقت بگهاریم تا  ره ای از شتتتکوه و عظمت این 

بازگو کنیم زیرا از شتتماو تا جنوب این استتتان شر استتت از جغرافیای تاریخی را 

مناطش زیبای طبیعی و همچنین اماکن تاریخی که هر کداا به تنهایی سرمایه 

 ای گرانبها برای این منط ه و کشور به شمار می آید.

شتتهر ستتوخته  کوه خواجه  قلعه رستتتم  دهانه ریمان و کندین اثر تاریخی 

  رار «تمین» مچنین کوه تفتان  روستتتتای زیبای دیگر در شتتتماو استتتتان و ه

زیستتتتتگاه «)ستتتترباز»  رودخانه «هفتاد می»  آرامگاه «ستتتتب»  قلعه « دیز»

گاندو( و ستتتواحل زیبای مکران در جنوب استتتتان نمونه ای از این داشتتتته ها 

 هستند.

متاستتفانه با توجه به این همه ظرفیت  ستتیستتتان و بلوکستتتان همچنان جزء 

ناطش کشور است از همین رو مسنو ن استان به منظور ت ویت محرومترین م

های  زا گردشتتتتگری این استتتتتان را به عنوان م صتتتتد و ایماد زیرستتتتاخت

ساو  شد این ها  اعیا کردند 30گردشگری کشور در  البته همانطور که بیان 

تنها  ره ای از ظرفیت های بی نظیر گردشتتتتگری در استتتتتان ستتتتیستتتتتان و 

قطعا اگر به درستی در خصوص استفاده از آن ها برنامه بلوکستان است که 

 ریزی شود هر کداا به تنهایی قابلیت جهانی شدن را هم دارد.

ست به  ستان ا صل بودن و تنوع آب و هوایی این ا نکته قابل توجه دیگر کهار ف

 1گونه ای که اگر در زمستان از شماو به سمت جنوب استان حرکت کنید هر 

وانید تمربه کنید و بندرکابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی فصل ساو را می ت

ایران در زمستتتتان گرمترین بندر کشتتتور و در تابستتتتان خنک ترین بندر کشتتتور 

 است.

اما متاستتفانه با توجه به این همه ظرفیت  ستتیستتتان و بلوکستتتان همچنان 

جزء محرومترین مناطش کشتتور استتت از همین رو مستتنو ن استتتان به منظور 

های  زا گردشتتگری این استتتان را به عنوان م صتتد ت ویت و ایماد زیرستتاخت

 اعیا کردند. 30گردشگری کشور در ساو 

وته  ستان باید نوآوری دا ستان و بلوچ سی سازمان میراث فره گی 

 باود

از همین رو استتتاندار ستتیستتتان و بلوکستتتان کندی شیش در جمع خبرنگاران 

شت: با توجه به اینکه  ساو اظهار دا ستان در  ستان و بلوک به عنوان  30سی
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م صد گردشگری ایرانیان تعیین شده است ما باید به دنباو ت ویت زیرساخت 

 ها در استان باشیم.

علی اوستتتتط هاشتتتتمی افزود: از همین رو و بر طبش برنامه ریزی های انماا 

های قطار استتتتان هستتتتیم تا از این راه ستتتفر شتتتده ما به دنباو افزایش راا

 هموطنان به استان تسهیل شود.

های استتتتان ادامه داد: وی با اشتتتاره به برنامه ریزی ها جهت ت ویت فرودگاه

خوشتتتتبختانه موفش شتتتتدیم مواف ت ایماد فرودگاه جدید در بندر کابهار را نیز 

 کسب کنیم.

 ها  امری ضروریوی با تاکید بر اینکه توسعه زیرساخت ها در کنار دیگر فعالیت

ستا ست  خاطر در را ستان ا ستان و بلوک سی ستان  شگران به ا ی جهب گرد

نشان کرد: هنر سازمان میراث فرهنگی در این است که نوآوری داشته باشد 

 و بتواند گردشگران را به استان جهب کند.

خوشبختانه با توجه به این تاکیدات مسنو ن عالی استان بودجه های خوبی 

صاص داده شده ک ه البته در نحوه هزینه کرد آن ها نکاتی هم به این حوزه اخت

 وجود دارد که در ادامه این گزارد به آن اشاره می شود.

 درصدی اعتبارات گردوگری در سیستان و بلوچستان ۴۱۶رود 
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ستان در گفت و گو با ستان و بلوک سی سازمان مدیریت و برنامه ریزی   رئیص 

  اظهار داشتتتت: با ترین رشتتتد اعتبارات امستتتاو مربوط به حوزه مهر خبرنگار

 درصد رشد نسبت به ساو گهشته است. 030گردشگری استان با 

ساو  ضا مالکی افزود: در  میلیارد تومان بودجه به این  112یک هزار و 31ریمر

ساو ف ط  صاص یافت که در انتهای  ستان اخت میلیارد تومان یعنی کمتر  900ا

وی با اشتاره به اینکه در ردی  بودجه استتانی  .درصتد آن وصتوو شتد 0970از 

درصد رشد داشتیم  ادامه داد: قسمت  531درصد و در بودجه نفت و گاز  51

دیگری که به بودجه امساو استان اضافه شده ارت اء شاخح های اقتصادی 

شورای برنامه ریزی  ست که شروژه های آن شص از ابیغ آئین نامه مربوطه به  ا

 .و توسعه استان ارائه می شود

 10مبلغ  صدا درصد مالیات بر ارزد افزوده نیز 01وی گفت: همچنین از منبع 

میلیون تومان به استتتتتان ابیغ شتتتتده که مربوط به طرا های  922میلیارد و 

 .ورزشی در سط  استان سیستان و بلوکستان است

حا  با توجه به این همه ظرفیت و همینطور توجه مستتنو ن عالی استتتان به 

این حوزه باید عملکرد ستتازمان میراث فرهنگی  صتتنایع دستتتی و گردشتتگری 

ستان و شود  در ابتدا برای بررسی  سی بلوکستان در این زمینه نیز بررسی 

ستان رفتیم تا نظر آن ها را راجع  شهروندان ا سراغ تعدادی از  ضوع به  این مو

 به این موضوع جویا شویم.

http://www.mehrnews.com/
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گالیه وووهروندان اسووتان سوویسووتان و بلوچسووتان از نبود زیرسوواخت 

 های م اسب

خبرنگار ت که در گفت و گو با مرت ی محمدی یکی از شهروندان زاهدانی اس

  اظهار داشت: من و خانواده اا ساو ها است که در شهر زاهدان زندگی مهر

ی استتتان می کنیم ولی متاستتفانه هنوز از بستتیاری از ظرفیت های گردشتتگر

 بی اطیع هستیم.

ف ایی برای اینکه ما کند ساعتی وی افزود: خود شهر زاهدان که هیچ گونه 

را با خانواده به منظور گردد به آن جا برویم ندارد از همین رو ممبور هستتتتیم 

 به اطراف شهر مراجعه کنیم.

وی ادامه داد: اما متاستتفانه اکثر جاده های استتتان ستتیستتتان و بلوکستتتان 

یا  دارای مشتتکیت و خطرات فراوانی استتت و اکثر آن ها یا دوطرفه هستتتند و

 دارای کیفیت شایینی هستند.

این شتتهروند زاهدانی خاطر نشتتان کرد: البته نکته بعدی هم عدا وجود جاده 

های دسترسی مناسب به این مکان ها است که واقعا برای ما مشکل ساز 

 شده است.

همچنین ریمرضا درگی یکی از شهروندان منط ه سیستان نیز در گفت و گو 

با ابراز گییه از نبود زیر ستتاخت ها اظهار داشتتت: ما زمانی که  خبرنگار مهربا 

می خواهیم به مناطش تاریخی اطراف شتتتهر زابل برویم با مشتتتکیت فراوانی 

 روبه رو هستیم.

عدا وجود جاده دسترسی مناسب  عدا وجود تابلوهای راهنما و حتی ساده 

رویص بهداشتتتتی و شارکین  از جمله مشتتتکیت ما ترین امکانات همچون ستتت

وی افزود: عدا وجود جاده دستتترستتی مناستتب  عدا وجود تابلوهای استتت

راهنما و حتی ستتاده ترین امکانات همچون ستترویص بهداشتتتی و شارکین  از 

 جمله مشکیت ما است.

وی ادامه داد: سواو من از مسنو ن میراث فرهنگی استان این است آیا واقعا 

ب یک تابلو و یا یک بنر برای راهنمایی این در کار شیچیده ای است که انماا نص

 نمی شود.

این شتتهروند ستتیستتتانی در ادامه گفت: واقعا اگر کند نفر از شتتهرهای دیگر 

کشتتور به منط ه ستتیستتتان ستتفر کنند باید در کما از آن ها شهیرایی کرد کون 

   بار است.وضعیت مسافرخانه ها و هتل ها در این منط ه اس
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ستان به سمت  همچنین اگر این موضوع را دنباو کنیم قطعا هرکه از شماو ا

جنوب سفر کنیم اوضاع بدتر هم می شود و همانطور که همه می دانند ایماد 

نیازهای توستتتعه گردشتتتگری در هر منط ه ای ترین شیشاقامتگاه یکی از مهم

این زمینه روبرو  استتت که استتتان ستتیستتتان و بلوکستتتان با کمبودهایی در

 است.

شاره به جا به  ساکنان بندر کابهار با ا ستا احمد بلیده ای یکی از  در همین را

داشتتتتت: همه کیز    اظهارخبرنگار مهرهای خاص این منط ه در گفت و گو با 

دسترسی و در این منط ه برای سفر گردشگران مهیا است به جز جاده های 

 محل های اقامتی  حتی جاده ترانزیتی کابهار نیز دو طرفه است.

کنارک و یا « گلفشان»وی افزود: اگر قصد عزیمت به ن اط گردشگری همچون 

را داشتتته باشتتیم متاستتفانه اوضتتاع جاده های دستتترستتی « درک»ستتواحل 

 بسیار نامناسب است و هیچ گونه خدماتی نیز در این مسیر وجود ندارد.

ی ادامه داد: ن طه ضتتع  دیگر این استتت که با توجه به این که ستتیستتتان و و

ستراحت  ست اقامتگاه ها و ا شور ا ستان های ک ستان جزو شهناورترین ا بلوک

 گاه های بین راهی در مسیرهای مواصیتی استان بسیار کم است.

این شتتتتهروند کابهاری ادامه داد: اگر هم در بین راه مکانی برای استتتتتراحت 

شتتد وضتتعیت مناستتبی ندارد اما خوشتتبختانه کون مردا استتتان مهمان نواز با

 هستند مشکلی برای مسافران به وجود نمی آید.

اما نکته جالب توجه این استتت که با توجه به همه این کمبود ها باز هم میزان 

 ورود گردشگران به استان سیستان و بلوکستان افزایش داشته است.
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 هزار گردوگر خارجی به سیستان و بلوچستان ۷۹۳ورود 

کل میراث فرهنگی  صتتتتنایع دستتتتتی و گردشتتتتگری معاون گردشتتتتگری اداره

ستان و بلوکستان در گفت شت: در خبرنگار مهر و گو باسی ماهه  0  اظهار دا

استان سیستان و هزار گردشگر خارجی به  912ابتدایی ساو جاری بیش از 

 بلوکستان سفر کرده اند.

ممتبی میرحستتینی افزود: این گردشتتگران بیشتتتر از کشتتورهای همستتایه و 

انگلیص  ایتالیا  اتریش  استتتترالیا   برخی از کشتتتورهای اروشایی مانند آلمان 

 هلند و ممارستان وارد سیستان و بلوکستان شدند.

هزار مسافر خارجی وارد  122وی با اشاره به اینکه در ساو گهشته نیز حدود 

استتتتان شتتتدند  ادامه داد: وجود جا به های گردشتتتگری تاریخی و طبیعی و 

های مردا منط ه از جمله د یل ستتتتفر این همچنین آداب  رستتتتوا و ستتتتنت

 گردشگران است.

ین شتتتترایط را برای وی خاطر نشتتتتان کرد: ما همواره تید کرده ایم تا بهتر

گردشگران خارجی استان فراهم کنیم تا آنها بهترین خاطرات را از سفر به این 

 .استان شهناور و دیدینی با خود به همراه ببرند

کل میراث فرهنگی  صتتتتنایع دستتتتتی و گردشتتتتگری معاون گردشتتتتگری اداره

سیستان و بلوکستان گفت: گردشگری مههبی  تماری و سیمت سه رکن 

صلی گ ستان هستند که افزایش ح ور گردشگران خارجی در ا ردشگری در ا

های ستتتاو گهشتتتته در برشایی نمایشتتتگاه 0ستتتازی استتتتان به علت جریان

 گردشگری در کشورهای عمان  آلمان و روسیه بوده است.

ست که  صد شرداختن به آن را دارد این ا اما نکته حائز اهمیتی که این گزارد ق

ی استان به که میزان در وضعیت معیشتی و حتی افزایش اعتبارات گردشگر

اما نکته حائز اهمیتی که این گردشگری خود مردا استان تاثیر گهاشته است

گزارد قصتتد شرداختن به آن را دارد این استتت که افزایش اعتبارات گردشتتگری 

استان به که میزان در وضعیت معیشتی و حتی گردشگری خود مردا استان 

 تاثیر گهاشته است.

قطعا افزایش تعداد گردشگران خارجی نکته مثبتی است اما باید دید که مردا 

استتتان به که میزان این تغییر را در زندگی خود احستتاس کرده اند زیرا همراه 

شتتتتدن با تعدادی از گردشتتتتگران خارجی و ارائه خدمات خاص به آن ها تنها 

ه آن اتکا بخشتتی از توستتعه بخش گردشتتگری استتت و به تنهایی نمی توان ب

 کرد.
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نکته قابل توجه دیگر اینکه باید بررستی شتود که مردا استتان به که میزان از 

این هزینه ها نفع می برند و آیا ف ط به صرف همراه شدن با تعدادی گردشگر 

خارجی و افزایش آمار می توان گفت حوزه گردشگری رشد داشته است یا نه 

 زه است.نیاز به توسعه اصولی و زیرساختی این حو

البته قطعا ایماد زیرستتتات نیاز به بودجه های کین کلی دارد اما محل بحث ما 

در این نوشتتتار آن قستتمت از زیرستتاخت های محدود و ابتدایی استتت که با 

 اندکی توجه و مدیریت صحی  هزینه می توان آن را ایماد کرد.

همکاری و نکته آخر به عنوان یکی از اهالی رستتتتانه استتتتتان ضتتتتع  و عدا 

مناستتتب حوزه روابط عمومی میراث فرهنگی  صتتتنایع دستتتتی و گردشتتتگری 

ست که  سانه های محلی ا صا ر صو سانه ها و خ ستان و بلوکستان با ر سی

باعث مشتتتکیت فراوانی در زمینه اطیع رستتتانی شتتتده استتتت این در حالی 

است که این گییه بارها از سوی رسانه های استان به این حوزه و حتی خود 

یر کل محترا میراث فرهنگی  صتتنایع دستتتی و گردشتتگری استتتان منت ل مد

شده است که امیدواریم با تدبیر مسنو ن  یربط این مشکل به زودی برطرف 

 شود

آبادی  معاون دادستتتان  در ف تتای ممازی  استتفندماه ستتاو عبدالصتتمد خرا

استتوستتی افزار ویز یک ابزار جگهشتتته از فیلتر شتتدن ویز خبر داد و گفت: صنرا

متعلش به رژیم صهیونیستی است که به محد نصب بر روی گوشی به کلیه 

ها و موقعیت جغرافیایی و ستتایر اطیعات شتتخصتتی کاربر از جمله مستتافرت

تواند برای امنیت کند و این امر میاطیعات خصوصی وی دسترسی شیدا می

 ".مردا و کشور مشکیتی ایماد کند

 

 


