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 سخن ماه
 

 :بارهدرگفتار کوتاه 

 و،ارز تعیین نرخ ارز، بازارثانویه تورم، نقذینگی، خروج سرمایه،

                                     احاره بهای مسکن                               

در چند روز پیش، شخصی باقرارقبلی به دیدارم آمد. درادامِه تعارف های معمول اظهار داشت: 

محفلی دعوت بودم که برخی از کارگزاران سطح دوم و سوم اداره امور اقتصادی کشور، و افرادی 

همه فن حریف نیزدرآن حضور داشتند. اشخاصی که به  و ناخته شده و به ظاهر همه چیز دانش

دست کم چنین وانمودمی کردند، یاآشنا نبودند، چندان جرئت با هیچ یک ازمسائل موردگفت و گو 

به اوضاغ و احوال اقتصادی کشور به ویژه، تورم، نقذینگی، خروج در گرفت و  ث وگقت وگو بح

سرمایه، تعیین نرخ ارز، چگونگی کاهش نرخ احاره بهای مسکن و درنهایت به راه اندازی بازارثانویه 

چه گاهی با حرارت هر، باره  دراین ،از مطالبخود  د آگاهیحدر هرکدام ازحاضرین  .ارزکشیده شد

بیشتراظهارنظرمی کردند. ازمیان آنان شخصی که به ظاهرسالخورده تر از سایرین بود، با متانت 

آگاهی علمی تا اندازه یی ش تجربه کاری و بیکه ناشی از اعتماد به نفس و کما درخورتوجهی

قرار ازاصول و مبانی اقتصاد بود درپاسخ پرسشی که درباره بازار ثانویه ارز مطرح شد اظهارداشت، 

است دربازار ثانویه ارز، صادرکنندگان و واردکنندگان به گونه یی توافقی نرخ ارز دریافتی ازمحل 

در این اثنا . ق بورس اوراق بهادار انجام می شدصادرات را تعیین کنند،البته بهتربود این کار ازطری

ر انجام این امر ندارد دخالتی د دیگر  اظهار داشت پس به این ترتیب دولت در پاسخ یکی از حاضرین

 ، تعیین کننده قیمت یا نرخ ارز است. انشااله مبارک است. بدین ترتیب بایددارنده ارز و صادرکننده 

یرفت که نرخ ارز به خواسته برخی مسئوالن دولتی و بخش خصوصی از جمله رئیس اتاق بازرگانی ذپ

بانک مرکزی مبنی براینکه در بازار  و با اعالم نماینده ه استتهران و تیم اقتصادی دولت رها شد

سقفی وجودندارد، بایدبا توجه به میزان نقدینگی وریال درجریان ازیک سو، عطش واقعی  ثانویه ارز

تبدیل ریال به ارز، از سوی دیگردرانتظار و شاهد سرعت بیشتر افزایش نرخ ارز و درهم پاشی برخی 

در پاسخ بی درنگ عنوان شد آری چنین است، ، که  باشیمزمینه ها هم اقتصادی و هم اجتماعی 

  .موافقیم

در این میان یکی از حضار که ظاهراً بیش از دیگران از مسائل جاری آگاه بود پرسید مگر تاکنون جز 

این بوده است، اگر دارنده ارز نخواست ارزش را بفروشد هم به کسی ربطی ندارد و نمی فروشد، 

صادرات را برگرداند،به این ترتیب این هم ظاهراً به نظر نمی  یا اگراصوال نخواست وجوه حاصل از

به کسی پاسحگو باشد. که ناگهان شخص دیگری که گویی   او رسد مانعی بر آن مترتب باشد و

در این وادی بسر نمی برد پرسید آیا واقعاً دولت برای چپاول اموال و سرمایه های ملی عهده دار 

امان د هی به آن. مگر خروج سرمایه از کشور ممنوع نیست. مگر اداره امور شده است یا برای س
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حد و حدود ارزهمراه مسافر مشخص نیست؟پس چگونه است که ضمانت  اجرایی برای برگشت 

وجوه حاصل از صادرات وجود نداردو پیمان سپاری ارزی هم که در سابق  وجود داشت و ضامن 

مت ارزی هم که وارد کشور می شود و مربوط برگشت این وحوه بود ملغی شده است و تعیین قی

به کاالیی می باشد که ارزش ارزی آن با قیمتی مشخص محاسبه شده است، صادرکننده مخیر 

شده است براساس توافق آن را واگذار کند، آنهم اگر مایل به واگذاری آن باشد. که ناگهان سخنور 

را در خارج نگه نمی دارد، تاجر با سرمایه  آغاز کننده بحث اظهار داشت :هیچ بازرگانی سرمایه اش

برگرداندن به اش کار می کندو مسلماً وجوه حاصل ازصادرات را برمی گرداند.مکلف کردن تاجر ه 

وجوه حاصل ازصادرات، اهانت ضمنی به تاجراست.  ضمن اینکه برقراری ضمانت اجرا جز طوالنی 

نه برهم هست. البته بهتر بود تعیین نرخ اینگونه کردن جریان یا پروسه کار حاصلی در پی ندارد، هزی

درصد کل ارز حاصل از صادرات است بنا به اشاره از طریق بورس اوراق  20ارزها که گفته می شود 

بهاءدار تعیین می شد، ، که هم معقول تر و هم مقبول تر بود. یکی دو نفر از حاضرین نیز که گویی 

دانند سخن بر سر چیست و تصور آنها از سرمایه های حاصل  متوجه شده بودند آقایان ظاهراً نمی

از صادرات و اصوالً سرمایه های ملی و کشور را در حد سرمایه بقالی سرکوچه می پندارند، بی 

آنکه سخنی به زبان بیاورند به نظاره این بحث و گفت و گو نشسته بودند که ناگهان از میان حاضرین، 

اد ناآشنا نبود در نهایت آرامش اما با سخنانی رسا اظهار داشت، شخصی که گویی چندان با اقتص

آشنا هستند، روشن نیست « لقمه را دور سر گرداندن»یا « اکل از قفا»دوستان ظاهراً با داستان 

چرا موضوعی به این مهمی و در عین حال به این سادکی را تا این اندازه می پیچانند.مگر این گفت 

مایه های ملی توسط گروهی دست اندرکار است. همه می دانندکه پیچیده و گوها برای اتالف سر

فراگیر و همه جانبه حاصلی  فسادشرایط و فضابرای رشد و توسعه ی  کردن امور جزایجاد زمینه،

درپی ندارد.آنهم به زبان ساده تر چپاول اموال عمومی به گونه ای به ظاهر قانونی و ناشی ازنا 

م اداره امور. بنابراین وجوه حاصل از صادرات را در یک کالم باید از طریق آگاهی از چگونگی انجا

شبکه بانکی به کشور برگرداند و نه جز این. آنهم با رعایت ساز و کار مربوط ، که جز پیمان سپاری 

ارزی ساده، یکسان و بی حاشیه برای کلیه کاالهای صادراتی نخواهدبود. به این معنا که برابر 

ارز  ی ارزش کاالی صادر شده بایستی از طریق شبکه بانکی، و براساس ضوابط مربوط  معادل ارز

و سیستم بانکی آن را خریداری وبه قیمت روز در اختیار متقاضیان بازگردانده شودحاصل از صادرات 

 قرار دهد.

پهن و ریش اما درموردبازارثانویه ارز نیز باید یاد آور شد که نکته درخور توجه این است که کوسه 

دولتی که همه چیز و کلیه امور دستوری می باشد نمی  دستوریِ  نمی شود. در اقتصاد متمرکزِ 

را عهده بازار و خریدار و فروشنده و...یکی دو مورد دیگر، از جمله مسکن  توان تنها تعیین نرخ ارز و

 کهمسئول حفظ قدرت خرید پول یعنی بانک مرکزی سازمان واگذار کرد، آنهم با این تاکید نماینده 

 وسعود آن سقغی برای آن در نظر گرفته نشده است. زیرا این کار جز رها سازی ارزش برابری ریال

معنای دیگری برآن مترتب نیست. از این رو با کاهش مستمر قدرت خرید پول ملی ،یعنی ریال تردید 

ناشی از آن ،به ویژه ایجاد های ارز ، و تالی فاسد  نیست که این رفتار جز تشدید افزایش قیمت
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 زمینه و شرایط و فضای مناسب برای رشد و توسعه فساد فراگیر و همه جانبه حاصل دیگری درپی

از طریق شبکه  57بایستی به روال سال های پیش از  را  . ارز حاصل از صادراتنخواهد داشت

  . و نه جز این ،گرداندره گشور بو ب قرار داد بانکی و سازوکار مربوط مورد اقدام

همِه زمینه ها ی دولت در واقعا روشن نیست چرا و به توصیه چه کسانیاظهار داشت: سپسوی 

است که ایجاد شده بر همگان آشکار هم اکنون افتصادی بی راهه می رود؟ چرا دولت درحالی که 

ع سرمایه گذاری و تشدید فرار سرمایه تورم هم فقر فراگیر وهمه جانبه را به دنبال دارد ، هم مان

می شود، چرا هر روز بیش از پیش افزایش نقدینگی را دامن می زند، آنهم تا جائی که بنا به آمار 

میلیون  20یا سرانه تریلیون تومان( 1600)هزارمیلیاردتومان 1600منتشره حجم نقدینگی به مرز 

ن وجوه حاصل از فروش سکه، اوراق قرضه تومان رسیده است. و دولت همچنان به جای خارج کرد

سرمایه و . . .، به مالیت برو برخی مالکیت های دولتی وبرقراری اخذ مالیات بردرآمدهای اتفاقی، 

منظور حفظ استاندارد تصنعی زندگی دانسته یا ندانسته به طرق گوناگون حجم نقدینگلی را افزایش 

به نسبت  مرگزی درحالی که از لحاظ درآمدهای ارزییا بنا به آمار منتشره از سوی بانک  .می دهد

از دوران قبل به مراتب بیشتر  آن حجم دالری وارداتی، دارد ریافت ارزی کمترید دهمدوران دولت 

و بازهم روشن نیست چرا دولت برای رفاه حال اجاره نشینان که آسیب پذیرترین قشر ؟ است

که می 1356 سال مصوب ،روابط مالک و مستاجر قانون 4جامعه را رقم می زنند با اجرای ماده 

با استناد به ، را افزایش دهد مورد احاره ملک یگوید: مالک هرسه سال یکبار می تواند اجاره بها

این قانون  به حل دست کم موقت مشکل اجاره نشینان همت نمی گمارد؟ و . . . ، چرا دولت 

بابت کارت اتق بازرگانی  میلیاردیافتی چند صدتولید مانند وجوه دریهزینه های زائِد تحمیل بر 

 ازستانی نمی کند ؟ صادرات لغو وب مهراستاندارد و امثالهم را به منظورکمک به تولید و بازرگانی،

روز پیش یکی از مسئوالن دولتی  در این میان یکی دیگر از مدعوین اظهار داشت همین یکی دو

اقتصادی کشور را نمی توان به طریق سیاسی  اظهار کرده است که راه حل مسایل و مشکالت

حل کرد باید به دنبال روش های اقتصادی بود که بی فاصله پاسخ گرفت: آن مسئول دولتی فراموش 

قوانین و قواعد اقتصادی موضوعه، ویژه  وکرده است که اقتصاد خود زیر مجموعه سیاست است 

دولتی. اقتصاد دولتی ،قواعدش در  ستوریِ اقتصادهای آزاداست نه اقتصاد های بسته و متمرکِز د

 دستوری و سلیقه یی .. عنوانش نهفته است

آنچه اکنون بیش از هر زمان برهمگان روشن شده است اینکه بهبود اقتصاد پایان سخن اینکه  او ام

تی آنهم در مباشرت با ذهنیت شکل گرفته در اقتصاددول ،دولتی کشور در اقتصاد متمرکِزدستوریِ 

، لذا توسعه نیستسیاسی به هیچ روی از کارآئی الزم برخوردار اد آشنا با اصول ومبانی اقتصنا 

  .اقتصادی درآن امکان پذیرنمی باشد

 :"بیراهِه اقتصادی دولت"با عنوان 1397مرذاذ 27از روزنامه جهان صنعت 

 دست رس است.  کلیِه نوشته های دکتر امینی در سایت "دکترامیر هوشنگ  امینی اقتصاد دان" در
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* * * 

 اخبارکوتاه اقتصادی

 اخبارکوتاه اقتصادی اتاق ها

 اخبارکوتاه اقتصادی ایران و جهان

 اخبارکوتاه اقتصادی اتاق ایران و انگلیس

 برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه اتاق ایران وانکلیس

بازرگانی  و صنایع و معادن ایران وانگلیس در نوبت دوم   مشرک  ی ساالنه اتاقعادمجمع عمومی 
نفر از اعضاء اتاق اصالتا و وکالتادر  55مرداد ماه باحضور بیش از 20روز چهارشنبه  15راس ساعت 

 پارک سابق( تشکیل و برگزار گردید. م اتاق تهران واقع درحیابان حالداستانبولی)سالن طبقه هشت

 

شسسسرکت کنندگان در مجمع وفق به   دکتر امینی ضسسسمن ادای خیرمقدم این نشسسسسسسست نخسسسستدر
ستور کار بود  سنامه وبا توجه به اینکه انتخابات هیات مدیره نیز در د سا ضویت  ،ا لذا کاندیداهای ع

ضسسمن اعالم رسسسمیت یافتن   در هیات مدیره نمی توانند در مسسسند هیات رئیسسسه مجمع قرارگیرنذ،
ید اعضائ حاضر درچلسه به سه مجمع با تائیئهیات ر اعضاءیشنهاد بنا به پرئیسه جلسه مجمع 

یدرپی شسسسسرح قا قای  علیرضسسسسا ورامین طاعتی  ایرج دانش رئیس، ان:آ به عنوان نظار و آ مناقبی 
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ر هیات رئیسسسه قرارگرفتند . سسسپس دکتمنشسسی انتخاب و درجایگاه به عنوان پژوهی ین سسسامیرح
کمک مالی آقایان همراهی و و تشکر از  خانهخرید محل دبیریراد بیاناتی درخصوص بعد از اامینی  

ش سرمدی یمهندس خامو ضا  شکال، و محمدر سائل وم شار به برخی م سه را ت با ا ستور جل د
ست کرد  ئتاقر سه نخ ستور جل ساس د شته عنوان محمع گزارش . برا سال گذ عملکرد اتاق در 

 به اتفاق آرا مورد تصویب قرارگرفت.  شد وقرائت 

 

رسی و سپس گزارش مالی را به عنوان زگزارش باپس از آن خانم مطلب زاده بازرس قانونی  اتاق 
گذشسسست.درپی با قرائت مجدد  اسسسسامی از تصسسسویب آراء به اتفاق کرد که حسسسسابرس اتاق قرائت 

اکنون در  که پیش از آن برای کلیه اعضاءارسال شده بود واتاق  نامزدهای عضویت در هیات مدیره
 قرائت و رای گیری آغاز شسسد.  بعداز بازحوانی آراء ، نتیجهصسسفحه نمایشسسگر اطالعات نیز نصسسب بود 

به ترتیب و به شرح زیر اعالم شد:آقای دکتر امیر هوشنگ امینی،مهندس ،آراء ماخوذه رای گیری 
 آقایان دکنر علیمردان شسسسسیبانی، صسسسسادق مزدا،، خانم فیروزه سسسسسید علینقی سسسسسیدخاموشسسسسی

صادقی و مهندس علی حمسمیعی،عال ضاءزه نژاد به عنوان ء میرمحمد  ضلی اع و  هیات مدیره  ا
برای مدت سسه سسرکار خانم مرضسیه ابراهیمی و دکتر مرسسل صسدیق به عنوان اعضساء علی البدل 

سابرس و خانم زهرا انتخاب سات  سی مطلب زاده به عنوان ح سابر سه ح س سپس مو شدند. 
شدند و مطلب زاده به عنوان با صلی و آقای امین مقدم به عنوان بازرس علی البدل انتخاب  زرس ا

روزنامه اطالعات نیز همچنان برای نشسسسسر آطالعات و آگهی های اتاق تعیین شسسسسد جلسسسسسه بعد از 
امضسسای صسسورت جلسسسه توسسسط اعضسساء هیات رئیسسسه و نماینگان امور بین الملل و امورحقوقی اتاق 

برای گفت و گوی رو در رو به سالن پذیرایی هدایت که تا پاسی پایان پذیرفت و خاظرین درجلسه 
 از روز در آنجا با یک دیگر سرگرم کفت و گو بودند.
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 مدیره اتاق ایران و انگلیس هیات ماهانه برگزاری جلسه

اتاق ایران و انگلیس برگزار در   نخستین جلسه هیات مدیره منتخب مجمع عمومی عادی ساالنه

با حضور کلیه اعضاء در  1397مرداد ماه  25روز سه شنبه  15، راس ساعت 1397مرداد ماه  20

محل دبیرخانه اتاق تشسسسکیل و برگزار گردید. در این جلسسسسه بعد از ارائه گزارش چگونگی برگزاری 

ضاء هیات مدیره بر سمت اع سه تعیین  صورتجل ضای  سه مجمع و ام سه جل ستور جل ساس د ا

صادی بیاناتی ایراد و  شکالت اقت سائل و م صیل درمورد م شی به تف ست آقای مهندس خامو نخ

 پیشنهاد کردند : 

برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، طی نامه ای ازمقامات ذیربط، خواسته شود مجدداً پیمان  - 1

 سپاری ارزی و همچنین مشوق های صادراتی برقرار شود.

ظور بهبود کیفیت تولیدات داخلی و فراهم سازی رضایت مصرف کنندگان و امکان حضور به من - 2

بیشتر در بازارهای صادراتی طی نامه ای از موسسه استاندارد خواسته شود مدخلیت بیشتری 

در این زمینه اعمال، به نحوی که مصسسرف کننده با اطمینان خاطر کاالهای تولید داخلی را مصسسرف 

ت دیگر زیان احتمالی از کاالهای استاندارد شده، توسط موسسه استاندارد مورد نماید. به عبار

 تقبل موسسه استاندارد قرار گیرد..

درمورد چگونگی باز پرداخت کمک دریافتی از آقایان مهندس خاموشسسی و سسسرمدی، مذاکره و  - 3

 خواهد گرفت.اقرار نامه  مربوط به امضاء رسید که یک نسخه  آن در اختیار ایشان  قرار 

با توجه به سسسابقه حضسسور آقای جعفر ذره بینی و ایرج دانش در هیات مدیره مقرر گردید نامبردگان 

با حق حضسسسور در جلسسسسه های هیات مدیره به عنوان مشسسساور هیات مدیره تعیین و مراتب به آنان 

 ابالغ شود.

روال معمول در گذشته  درمورد سفر به لندن و حضور در مهمانی شام ساالنه اتاق قرار شد طبق

 اقدام شود.

 پایان پذیرفت. 17:00جلسه راس ساعت 
 کمیسیون های تخصصی اتاق ماهانه  برگزاری جلسه های

 

چهارمین جلسه ماهانه کمیسیون بازرگانی، صنعت  کمیسیون بازرگانی، صنعت و فن آوری های نوین:

با حضور آقایان:  0 08/05/97روز دوشنبه  15:0راس ساعت و فن آوری های نوین در سال جاری،

، ، شکرانی، ،  سید اصفهانی، حمزه نژاد، توتونچیان، پژوهی، ، پناهیدکتر امینی ، اسدی کیا، 

رئیس بخش بازرگانی مناقبی، مبشر ، هشترودی و نمایندگان سفارت بریتانیا آقای کیت ولینگز 

المللی سفارت در محل  ارشد بازرگانی بینو خانم مریم نجفی، مشاور بین المللی سفارت پ

 دبیرخانه اتاق تشکیل و برگزار گردید.

در این جلسه پس از مبادله اخبار اقتصادی و جمع آوری پیشنهادات و نقطه نظرات اعضای حاضر 

و اعالم همکاری فی مابین برای رفع موانع و  ولینگزدر کمیسیون بخصوص پیشنهادات آقای کیت 

به خصوص در تجارت بین تهران و لندن ، برنامه پیشنهادی برای مدت یکسال به پیشبرد هدف ها 

 شرح زیر ارائه و تائید شد:
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ارتباط تنگاتنگ کمک به برقراری  -1

 بین مجموعه ها وکارآفرینان دوکشور

 هیات های بازرگانی.دو مبادله  -2

فراراه موانع و مشکالت  بررسی  -3

 فعالیت فیمابین کارآفرینان دوکشور 

مقررات و دستورالعمل  گردآوری -4

های مرتبط با امور بازرگانی ، صنعت 

 برای و فن آوری های نوین دو کشور

اتاق همراه بافهرست  درج در سایت 

 اقالم صادراتی دوکشور

ه های مشترک جلس برگزاری - 5

  اتاق.های کمیسیون دبیران 

جلسه با تشکر از حضور نمایندگان 

پایان  17ساعت سفارت درکمیسیون 

  یافت .

 روز  00:14ساعت ، رأس چهارمین جلسه ماهانه کمیسیون غذا و دارو کمیسیون غذا و دارو:  

، با حضور خانم پگاه انتظار و آقایان محمود توتونچیان، میرعلی دواچی، 08/05/1397دوشنبه 

کیهان کاشانچی، حسن محمدزاده، محمد معماری و علیرضا مناقبی در محل دبیرخانه اتاق 

 تشکیل و برگزار گردید. 

جدیدترین اخبار اقتصادی در حوزه  عمده ترین اخبار روز مبادله بر اساس دستور جلسه، نخست 

 و دارو پرداخته شد. سپس راجع به مسائل ارزی و مشکالت اقتصادی اخیر گفت و گو شد. غذا 

 پایان پذیرفت. 15:50جلسه در ساعت 
کمیسیون برنامه ریزی شهری،  ماهانه  جلسه کمیسیون برنامه ریزی شهری، گردشگری و ساختمان:

همزمان شدن با تعطیالت سه روزه و عدم حضور  به دلیلگردشگری و ساختمان در مرداد ماه 

 موکول گردید.چهارشنبه هفته بعد اعضاء کمیسیون در تهران به  بیشترین تعداد

بیست و ششمین جلسه کمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی  کمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی:

خدابخشی،  با حضور آقایان مهدی پناهی، علی اکبر 28/05/97 یکشنبه 16:00راس ساعت 

و دکتر  محمدرضا سرمدی، خداقلی حاجی حسینلو، هادی بافی، مهدی نوروزی و رضا مهدوی 

ابتدا طبق معمول ذراین جلسه .وبرگزار شد تشکیل در محل دبیرخانه اتاق ایران و انگلیس امینی 

 که: وگفته شد مبادله به شرخ زیر  در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی اخبار اقنصادی روز به ویژه

مگاوات برق یا بیشتر نیاز دارند،  5که به  یآن دسته از شرکت هایاز این پس طبق اعالم دولت  -

 ملزم به تأسیس نیروگاه می باشند.

 بورس کاال به دلیل به توافق نرسیدن در خصوص نرخ ارز ثانویه متوقف شده است. -
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 بورس می باشد.قراضه فلزات و پالستیک در بازار باالتر از مواد نو در قیمت  -

دولت بخشنامه کرده  -

است که هیچ یک از پروژه 

های عمرانی تأمین منابع 

 .نخواهد شد

در ادامه، دکتر امینی 

با توجه به پیشنهاد کرد

برنامه مصب برای سال 

همایشی کمیسیون  جاری

زمینه کاری خود  در زمینه

،که مورد تائید برگزار کند.

قرار گرفت و انجام آن عهده 

وروزی و ،پناهی و آقایان ن

مهدوی ذبیر کمیسیون واگذار و قرارشد آقای رضایی  مسئول اداره کمیسیون ها پی گیر ی کنند 

. 

 پایان یافت. 16:30جلسه در ساعت 

در مرداد ماه تشکیل  با وحود پنج درخواست عضویت جدید  جلسه کمیسیون عضویت کمیسیون عضویت:

 اخذ تصمیم شود دذباره نگردید و مقرر شد کلیه پرونده ها در شهریور ماه بررسی و

:اخبارکوتاه اقتصادی ایران  
 

 تشکیل 'پرونده بزرگ قاچاق و احتکار کاغذ' در تهران

 
در زمینه قاچاق و احتکار ده بزرگیبنابر اعالم پلیس تهران طی دو روز گذشته پرون   
 کاغذ در "آگاهی" تشکیل شده است 
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سین رحیمی، رئیس  دها بخریداران کاغذ بازار تجار و ندگانواردکن که شده باعث کاغذ  سرتیپ ح
ها، نتایج آن پلیس تهران گفته است این پرونده در حال رسیدگی است و "پس از تکمیل رسیدگی

 ".اعالم خواهد شد
شسسناسسسایی چند "انبار متخلف" خبر داده و گفته روز ، او همچنین از گروهیهای به گزارش رسسسانه

 .شودمرداد ماه( جزئیات آن اعالم می 24چهارشنبه )

های ایران مطرح شد های اخیر موضوع احتکار کاغذ و رانت ارزی این کاال در بعضی رسانهدر هفته
 .ها همزمان با افزایش قیمت کاغذ در بازار بودکه این گزارش

های اطراف هزار تن کاغذ در گاوداری 170روزنامه اعتماد هفته پیش در گزارشسسسسی از احتکار حدود 
 .تهران خبر داد

دهند تا بر اسسساس گزارش اعتماد "صسساحبان کاغذها قصسسدی برای فروش آن نداشسسته و ترجیح می
ست، ارزش 7500االن مرز 2500تا  2000کاغذی که از پایه قیمت  شتری پیدا  تومان را گذرانده ا بی

 ".کند و با قیمت باالتری به فروش برسانند

های مشابه، حساسیت به این موضوع که با روز خبرنگار در ایران )هفدهم مرداد( با انتشار گزارش
 .هم همزمانی داشت، افزایش یافت

، باعث ایجاد مشسسکالت جدی برای نشسسریات غیردولتی 96بحران کمبود کاغذ از حدود اواسسسط پاییز 
 .ها و نشریاتده؛ از پایین آوردن تیراژ گرفته تا تعطیلی کامل روزنامهش

شکل در  صادی و از جمله م شکالت اقت شریاتی بود که به دلیل م ستگی" از جمله ن روزنامه "همب
ترین مجالت موسسسسسسه اطالعات تامین کاغذ ماه پیش تعطیل شسسد. "دنیای ورزش" یکی از قدیمی

سسسالگی به دلیل مسسسائل مالی و بحران کاغذ فعالیت خود را اخیرا متوقف کرده  50هم در آسسستانه 
 .است

هایی هم درباره کشسسسف ای شسسسدن موضسسسوع "احتکار" گزارشهای اخیر و پس از رسسسسانهدر هفته
 .های دولتی در ایران منتشر شده استهای احتکار شده در رسانهانبارهای کاغذ

تن  800ان قم از کشف انبار کاغذی خبر داد که در آن حدود هفته پیش مدیرتعزیرات حکومتی است
های کاغذ احتکار شسسده بود؛ خبرگزاری صسسداو سسسیما هم هفته پیش در گزارشسسی نوشسست گشسست

 .اندهای شهر ری پیدا کردهتن کاغذ در انبار 450تعزیرات 
میلیون یورو ارز 260 های دولتی در ایران، واردکنندگان کاغذ تا اواسسسسسط مرداد ماهبنابر اعالم مقام

 .دولتی گرفتند که هم به کتاب و هم مطبوعات اختصاص یافته است
های داخلی وزارت ارشسسساد حدود ده روز پیش در محمدرضسسسا دربندی، مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری

گفته بود: "دو مورد )اختصسساص ارز دولتی برای واردات کاغذ(  -ایلنا-گفتگویی به خبرگزاری کار ایران 
سسسسساله تعلق گرفته که  24به طور مشسسسسخص بررسسسسسی کردیم و متوجه شسسسسدیم به دو جوان  را

 ".اندتاسیس کردهشان را دو ماه پیش شرکت

 .4 برابر شده است. افزایش قیمت و کمبود کاغذ باعث ایجاد مشکالت جدی برای نشریات غیردولتی شده
 .فهرست قرار دارندهای جدید ارزی خود که از هفته پیش اجرایی شد بانک مرکزی در سیاست

ست ولی ست بانک مرکزی ایران بیش از یک ماه پیش و در زمان ریا سیف، فهر شرکت و فرد را که با  1500هللا 
 .بودند را منتشر کرد تومانی کاال وارد کرده 4200ارز دولتی 
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های وارد کننده کاغذ قرار گرفته است. قیمت کاغذ در بازار ایران توجهی در اختیار شرکتبر این اساس ارز قابل 
 .برابر شده است 4سه تا ( 1396در مقایسه با پاییز پارسال )

کاال را در  25در گزارش هفته پیش روزنامه اعتماد آمده بود کاهش توان مالی مطبوعات به دلیل افزایش قیمت 
 تومانی قرار داد. کاغذ چاپ و تحریر، کاغذ روزنامه و خمیر کاغذ در این  4200فهرست دریافت دالر

کاغذ باعث شده که واردکنندگان و تجار بازار کاغذ به دنبال خریداران توانمندتری نظیر فست فودها باشند که از 
کنر و کاغذ ساندویچ استفاده میبهای سفارشی بیروناین کاال بصورت بشقاب، جعبه  

                      
 کاشت چمن در تهران ممنوع شد

      شهرداری تهران کاشت چمن در تهرانرا به دلیل کمآبی ممنوع کرده است     
ها و حجت نظری، عضسسو شسسورای شسسهر تهران به خبرگزاری ایلنا گفته اسسست که سسسازمان بوسسستان

 .ممنوع اعالم کرده استای، کاشت چمن در پایتخت را فضای سبز تهران در بخشنامه
 .ها از این ممنوعیت اعالم شده استهایی هم برای اعالم تخلف نهادها و سازمانشماره تلفن

 .همچنین اخیرا انتقادهایی از وضعیت آبیاری فضای سبز تهران ابراز شده است
ها و فضسای شسهر تهران در خصسوص آبیاری آقای نظری گفته اسست به مدیرعامل سسازمان بوسستان

 .استتذکر داده 
آبیاری فضای سبز تهران باید طی ساعات غروب تا بامداد صبح است که این سازمان اعالم کرده 

 .صورت گیرد تا از تبخیر آب و هدر رفتن آن جلوگیری شود
شده  شهر تهران همچنین خواهان آن  ست کهشورای  شته  ا سب با اقلیم تهران کا گیاهان متنا

 .شوند
دهند و از مردم هشسسدار میکمبود شسسدید ذخایر آبی به نسسسبت هاسسست سسسال مسسسئولهایمقام
 .جویی کنندخواهند به طور جدی در مصرف آب صرفهمی

باره کمبود آب در های اخیر گزارشایران، طی هفتهبا افزایش دما در شسسسسهرهای  های زیادی در 
 .ستامنتشر شده کشورشهرهای برخی 

 .هرهای ایران باعث درگیری بر سر آب شده استبحران کم آبی در برخی ش
ای خشک و کم آب قرار دارد و خشکسالی، کاهش بارش، افزایش تبخیر و افزایش ایران در منطقه

 .شده است درکشورترین دالیلی است که باعث کاهش منابع آبیبرداشت از مهم

 راه اندازی سامانه هوشمند امالک
های مالی ایران با اشاره به اینکه دولت موظف است اطالعات خام در حوزه مسکن را دبیر کانون نهاد

تدوین  هدف هایکند، گفت: یکی ازمنتشر کند چرا که نگه داشتن اطالعات از سوی دولت رانت ایجاد می
سازی و آگاهی رسانی به مردم استبخشی بازار مسکن شفافگانه وزارت راه برای تعادل9راهکار  . 

بیدگلی در مراسم رونمایی از جدیدترین گزارش خبرگزاری فارس :علی اسالمی به
گانه 9با تأکید بر اینکه تدوین راهکارهای  «کیلید»سامانه هوشمند امالک کشور 

سازی بخشی به بازار مسکن همانا شفافوزارت راه و شهرسازی برای تعادل
تواند های اینترنتی میسامانهرسانی به آحاد مردم است، گفت: این آگاهیو

سازی را با استفاده از هوش مصنوعی و بدون نیاز به اظهارنظرهای سطحی شفاف
 شوند برای مردم فراهم کنند.های کاذب قیمت مسکن میکه باعث ایجاد حباب

 شوندکاذب قیمت مسکن می *اظهارنظرهای سطحی باعث ایجاد حباب

http://www.iqna.ir/fa/news/3732302/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9
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ماه  انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات در بهمن بیدگلی با اشاره به قانوناسالمی
شوند های کاذب قیمت میو اینکه اظهار نظرهای سطحی باعث ایجاد حباب 87

گفت: هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطالعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون 
عات منع کرده باشد پس بنابراین، اطالعات مربوط به معامالت امالک بدون افشای اطال

طرفین معامله مصداق اطالعات عمومی ذکر شده در قانون دسترسی آزاد به 
 اطالعات بوده و تمامی شهروندان حق دسترسی به آن را دارند.

 اعالمی وزیر راه و شهرسازی دسترسی آزاد شهروندان به اطالعات است * سیاست
المی وزیر راه های اعمشاور سابق وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: بنا به سیاست

های اصلی این و شهرسازی دسترسی آزاد شهروندان به اطالعات از سیاست
بخشی به بازار مسکن در شرایط اقتصادی و سیاسی جاری وزارتخانه برای تعادل

 است.
های مدرن که و سایر فناوری GISوی خاطرنشان کرد: استفاده از هوش مصنوعی، 

د تصمیمات ملکی را به سوی تصمیمات هوشمند توانامروزه در دنیا متداول است می
 و بدون هیجان و احساسات کاذب هدایت کند.

 ایجاد بازارگاه الکترونیکی مسکن*
بیدگلی ادامه داد: ایجاد بازارگاه الکترونیکی مسکن که به تازگی از سوی اسالمی

رار بخشی به بازار مسکن مطرح و در بانک مسکن قوزیر راه و شهرسازی برای تعادل
تواند رابطه بین های وزارت راه است که میاندازی شود، در زمره سیاستاست راه

 کنندگان، متقاضیان مسکن و بانک مسکن در کشور باشد.عرضه
شود که متقاضیان مسکن با اطالعات ها باعث میوی اضافه کرد: وجود این سامانه

تر شته باشند، راحتبیشتری وارد بازار شوند پس هر چقدر اطالعات بیشتری دا
 گیری کنند.توانند در خصوص خرید و یا فروش مسکن تصمیممی

* مدیرعامل سامانه هوشمند امالک کشور: سامانه هوشمند امالک تمام ابزارهای 
 الزم برای مشاوره تخصصی مسکن را در اختیار مشاوران می گذارد

هوشمند امالک کشور همچنین در این مراسم علیرضا ذوالفقاری مدیرعامل سامانه 
گفت: این با بیان اینکه این سامانه جدیدترین سامانه هوشمند امالک کشور است،

سامانه مأموریت دارد بستری آنالین را برای برآورده ساختن تمامی نیازهای 
کنندگان و متقاضیان مسکن به عنوان خرید از یک مکان را فراهم کند و تمام عرضه

 وره تخصصی مسکن را در اختیار مشاوران می گذارد.ابزارهای الزم برای مشا
های رقمی قیمت هر ملک را بر اساس ویژگی 10*کاربران با وارد کردن کدپستی 

 مختلف محاسبه کنند
ذوالفقاری ادامه داد: ارزیابی هوشمند قیمت خانه یکی از امکانات منحصر به فرد 

لین بار در ایران معرفی و جدیدترین سامانه هوشمند امالک کشور است که برای او
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سازی شده است. پس با کمک سیستم ارزیابی هوشمند قیمت امالک کاربران پیاده
رقمی قیمت هر ملک را بر اساس  10قادر خواهند بود تنها با وارد کردن کدپستی 

موقعیت، سن بنا، تغییرات بازار در سطح محله و قیمت هایی از قبیل مساحت،ویژگی
 صورت آنالین و با قیمت باال محاسبه کنند. امالک مشابه به

گذار این استارآپ هوشمند افزود: به این ترتیب خریداران، فروشندگان و مشاوران بنیان
توانند در هر لحظه از قیمت امالک در هر نقطه از شهر تهران مطمئن باشند امالک می

 قیمت محاسبه شده به قیمت واقعی ملک بسیار نزدیک است.
های آماری و د: برای اولین بار شاخص قیمت مسکن را با کمک روشوی افزو

اقتصادسنجی پیچیده محاسبه کرده و شاخص کیلید را در اختیار کاربران خود قرار 
داده است این شاخص بر مبنای جدیدترین تحقیقات اقتصاد مسکن محاسبه شده 

 کند.است و تغییرات و رفتار بازار را به درستی تحلیل می
 فتار بازار مسکن در تمام مناطق تهران یکسان نیست* ر

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه رفتار بازار مسکن در تمام مناطق تهران یکسان 
ها بسته به متراژ و سال ساخت متفاوت است نیست و روند تغییرات قیمت برای خانه

مچنین محدود منطقه تهران و ه 22در شاخص کیلید امکان تفکیک بازارهای هدف به 
 وجو بر اساس شرایط متراژ و سن بنا وجود دارد.کردن جست

اندازی این سامانه را اینگونه بیان کرد: این سامانه بر آن است ذوالفقاری هدف از راه
تا مسیری کارآمد و کم هزینه برای یافتن ملک را در ایران بنیان نهد و مرجع تخصصی 

 .اطالعات مسکن کشور را به وجود آورد
وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که آیا این سامانه قرار است به وزارت راه و 
شهرسازی، بانک مرکزی و یا مرکز آمار در دادن اطالعات بخش مسکن کمک کند، 

های دیگر ارتباط گفت: این سامانه با وزارت راه و شهرسازی، شهرداری و سازمان
 ایم.یه امالک نیز ارتباطات خود را آغاز کردهتنگاتنگی داشته است، بنابر این با اتحاد

 بینی قیمت مسکن فاز بعدی برنامه سامانه هوشمند امالک*پیش
بینی در مورد بازار مسکن نیز وی تأکید کرد: در فاز بعدی این سامانه قرار است پیش
بینی کوتاهی صورت گیرد چرا صورت گیرد چرا که ما معتقدیم در مسکن باید یک پیش

 ر چه بازه بلند باشد، خطا نیز بیشتر است.که ه
 *منطقه یک بیشترین تغییر قیمت را داشته

وی در پاسخ به این سوال خبرگزاری فارس که پرسید در چند ماه گذشته بیشترین 
بازار مسکن  افزایش قیمت مسکن در کدام منطقه تهران صورت گرفته است گفت:

موازی قرار گرفت اما طبق اطالعات به دست در چند ماه گذشته تحت تأثیر بازارهای 
 آمده منطقه یک بیشترین تغییرات قیمت را داشته است.
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   شرکت بریتانیایی کرکوس ساخت نیروگاه بزرگ خورشیدی در ایران را متوقف کرد
.COM 

 
مگاواتی در ایران را  ۶۰۰شرکت بریتانیایی "کرکوس" ساخت نیروگاه بزرگ خورشیدی 

 .میلیون دالر بود ۵۷۰های آمریکا متوقف کرده است. ارزش این پروژه به دلیل تحریم

سال ) شهریور ماه پار ساخت این نیروگاه، اواخر  شرکت و وزارت ( 1396قرارداد  سئوالن این  بین م

 .نیروی ایران در لندن، پایتخت بریتانیا، نهایی شد

اوت( به خبرگزاری رویترز گفت:  14شسسرکت کرکوس روز سسسه شسسنبه )دیه گو بیاسسسی، مدیر عامل 

های خود در ایران را متوقف های آمریکا علیه ایران، ما تصسمیم گرفتیم تمامی فعالیت"پس از تحریم

 ".دهیمکنیم؛ ما کماکان این وضعیت را به دقت زیر نظر قرار می

در گفتگو با خبرگزاری فرانسه خبر توقف او به جزئیات بیشتری اشاره نکرد. آقای بیاسی همچنین 

 .فعالیت شرکت خود در ایران تایید کرده است

مگاواتی ششمین نیروگاه بزرگ خورشیدی جهان شناخته  600قرار بود بعد از تکمیل، این نیروگاه 

 .شود

شته شدن تحریماین یکی از بزرگ المللی علیه بینهای ترین قراردادهای ایران و بریتانیا بعد از بردا

 .تهران بود
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 شد نهایی بریتانیا پایتخت لندن، در ایران نیروی وزارت و

بندی انتظار می رفت این پروژه در ایران ظرف سسسسه سسسسال تکمیل شسسسود که بر اسسسساس برنامه زمان
 .اندازی شوندمگاواتی راه 100های شده، هر شش ماه یک بار شبکه

عالم شسسسسد که اعتبار اجرای این پروژه با اسسسسستفاده از منابع مالی در زمان نهایی شسسسسدن قرارداد ا
 .شودخارجی تامین می

های خورشیدی روی ایران به دلیل آلودگی فزاینده هوا، در تالش است تا به ساخت بیشتر نیروگاه
 .آورد

ر پی های اروپایی به دلیل عواقب همکاری با ایران دهای اخیر تعداد قابل توجهی از شسسرکتدر ماه
 .اندهای خود در ایران پایان دادههای اباالت متحده، به فعالیتتحریم

به گزارش رویترز، پروژه مشسسابه دیگری توسسسط شسسرکت نروژی "سسساگا انرژی" هم در ایران متوقف 
 .شده است

های خورشیدی با این پروژه اواخر مهر ماه سال پیش نهایی شد و قرار بود ظرف پنج سال نیروگاه
 .دو گیگاوات در اطراف کویر مرکزی ایران )دشت کویر( ساخته شودظرفیت 

های ها انگیزهایران برای تولید برق تا حد زیادی وابسسسسته به نفت و گاز اسسسست اما با افزایش آالینده
 .های تجدیدپذیر در این کشور ایجاد شده استزیادی برای استفاده از انرژی

 .آمریکا علیه ایران هفته پیش به اجرا درآمدهای اقتصادی و مالی مرحله اول تحریم
المللی طال و ها شسسسسامل تحریم مبادالت دالری و ریالی، معامله بیناین مرحله از بازگشسسسست تحریم

سسسایر فلزات گرانبها، تحریم صسسنایع خودروسسسازی ایران و تحریم قطعات و خرید فروش هواپیماهای 
 .مسافربری است

 



 
 
 

 
 

 1397مردادویژه  80خبرنامه شماره
 خبررسانی ،اخبار کوتاه اتاق های  ایران و انگلیس و بریتانیا و ایران اخبار کوتا ه اقتصادی ایران و جهان سخن ماه، فهرست مطالب:

 

15 
 

آید که فعالیت صسسسسنایع نفت و گاز، به اجرا در می -نود روز دیگر-آبان  13ها روز مرحله بعدی تحریم
ها کاهش کشسسسستیرانی و خدمات بیمه را هدف قرار داده اسسسسست. هدف از اجرای مرحله دوم تحریم

 .از فروش نفت استچشمگیر عواید ارزی دولت ایران 

 

اخبار کوتاه اقتصادی حهان:    َ 
ایران مخالفت کرد یمبا تحر باردیگر چین  

 کردند دیدار 

 .نیست کشوری هیچ ضرر به ایران با کشور این نفتی و تجاری روابط : چین خارجه امور وزارت

ها علیه این کشسسور، دونالد ای با ایران و از سسسر گرفتن تحریمبه دنبال خروج آمریکا از توافق هسسسته
سانی که با ایران معامله کنند نمیجمهوری آمریکا ترامپ، رئیس شدار داد از این به بعد ک توانند ه

 .سهمی در بازار آمریکا داشته باشند

 .اتحادیه اروپا، چین، روسیه، هند و ترکیه با تحریم ایران مخالف هستند

 .چین از روابط تجاری خود با ایران حمایت کرده و گفته است این روابط شفاف هستند

ترین مشسستریان نفت ایران اسسست که حدود هزار بشسسکه در روز یکی از مهم 650چین با خرید حدود 
 .هفت درصد نفت وارداتی این کشور است
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های یکجانبه و فراسسسسسرزمینی ای بار دیگر مخالفت خود را با تحریموزارت امور خارجه چین در بیانیه
 .ایران اعالم کرده است

ها در این مرحله شسسسسامل علیه ایران از هفت اوت اعمال شسسسسده و تحریم های آمریکادور اول تحریم
المللی طال و سسسایر فلزات گرانبها، تحریم صسسنایع خودروسسسازی مبادالت دالری و ریالی، معامله بین

 .شودایران و تحریم تامین قطعات و خرید فروش هواپیماهای مسافربری می

ان و چین در زمینه تجاری و انرژی، "مناسب، عادالنه و وزارت امور خارجه چین گفته است روابط ایر
 .قانونی" بوده است

های شسسسورای امنیت سسسسازمان ملل متحد و تعهدات چین گفته اسسسست روابط با ایران ناقط قطعنامه
 .المللی چین نیست و علیه منافع کشور دیگری هم نبوده استبین

ای و برای تهدید سایر کشورها مشکلی را نهها به هر بهااین کشور گفته است استفاده از تحریم
 .گو و مذاکرات راه حل واقعی برای حل و فصل مساله استوحل نخواهد کرد و تنها گفت

جمهوری آمریکا گفته اسسسسست حاضسسسسر اسسسسست با همتای ایرانی خود "بدون هیچ دونالد ترامپ رئیس
 .وافق خوب" استشرطی" دیدار کند. او گفته است کشورش آماده مذاکره برای یک "ت

 ترامپ:

ترکیه یک مشکل قدیمی است    

ساعتی پس از رد درخواست آزادی کشیش جاسوس آمریکایی توسط دادگاه عالی ترکیه، ترامپ 
پذیرش نیست و دیرزمانی است که ترکیه به یکی  گفت که این وضعیت نامطلوب برای آمریکا قابل

  .از مشکالت آمریکا بدل شده است

کشیش آمریکایی برای « اندرو برانسون»خبرگزاری فارس: ساعتی پس از رد سومین درخواست 
قبول بودن این مسسسسسئله برای آزادی از حبس خانگی توسسسسسط دادگاه عالی ترکیه، ترامپ از غیرقابل

 .آمریکا سخن گفت

این مسسسئله )دسسستگیری »امپ امروز جمعه پیش از ترک کاخ سسسفید، در جمع خبرنگاران گفت که تر
را به وی منتسسسسب کرده « جعلی»و ترکیه اتهامی « پذیرش نیسسسستاندرو برونسسسسون( برای ما قابل

 .است

رفتارش مانند رفتار »جمهور آمریکا در ادامه سسسسخنان خود، با لحنی تهدیدآمیز گفت که ترکیه رئیس
 «.توانند مردم ما را دستگیر کنندیک کشور دوست نیست و آنها نمی

http://www.bartarinha.ir/fa/news/760319/ترامپ-ترکیه-یک-مشکل-قدیمی-است
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سسسابقه در خصسسوص متحد کشسسورش در ناتو گفت که ای بیگیریدونالد ترامپ همچنین در موضسسع
 «.مدت زمانی طوالنی است که ترکیه به یک مشکل تبدیل شده است»

پ.ک.ک و عاملین کودتای نافرجام به اتهام ارتباط با گروه تروریسسستی  2016برونسسسون که در اکتبر 
بازداشت شده بود، امروز برای سومین بار در هفته جاری درخواست تجدید نظر در حکم خود داده 

 .بود که باز هم مورد موافقت قرار نگرفت

داری آمریکا تهدید کرده بود اگر دادگاه ترکیه وزیر خزانه« اسسسسستیو منوشسسسسین»شسسسسب گذشسسسسته اما 
های بیشسسسستری را که علیه ترکیه آماده برای آزادی را رد کند، تحریم درخواسسسسست مجدد برانسسسسسون

 .اند، وارد مرحله اجرایی خواهند کردکرده

 .های جدیدی را علیه ترکیه اعالم کندرود که آمریکا امروز تحریمبدین ترتیب احتمال می

برونسون از زندان آزاد اگر اندرو »سخنگوی کاخ سفید نیز پیش از آن گفته بود که « سارا سندرز»
شسسسود اما امکان تعلیق شسسسود، تعرفه )تنبیهی( واردات فوالد و آلومینیوم به صسسسورت کامل لغو نمی

 «.موقت آن میسر است

وزیر « سسسلیمان سسسویلو»وزیر دادگسسستری و « عبدالحمید گل»مرداد  10ایاالت متحده چهارشسسنبه 
شور ترکیه را به بهانه نقش شت ک سونا»آفرینی در بازدا شیش آمریکایی تحریم کرد. « ندرو بران ک
هسسای آمریکسسا بود کسسه ارزش واحسسد پول ترکیسسه در برابر دالر آمریکسسا در درپی این اختالفسسات و تحریم

 .سرازیری قرار گرفت

های اخیر ارزش لیر ترکیه در برابر دالر آمریکا دسسستخوش کاهش نسسسبی شسسده اسسست تا طی هفته
خواسسسسته دالر، یورو و طالهای خود را به لیر تبدیل کنند تا دسسسست  جایی که ادروغان از مردم ترکیه

 .لیر ترکیه معادل با یک دالر آمریکا است 6.1اکنون هردولت برای مقابله با بحران بازتر باشد. هم

مرداد، با بیان اینکه آمریکا از اقتصاد  23شنبه جمهور ترکیه نیز روز سهرئیس« رجب طیب اردوغان»
کند، گفت که تولیدات و تجهیزات الکترونیکی آمریکا را تحریم سسسسسالح اسسسسستفاده میبه عنوان یک 

 .خواهند کرد

های اخیر به خاطر مسسسسسائلی مانند حمایت نظامی واشسسسسنگتن از روابط ترکیه با آمریکا طی سسسسسال
سترداد فتحشبه سوری، عدم ا شین(، تهدید به نظامیان ُکرد  سیون آمریکان هللا گولن )واعظ و اپوزی

برانسون، از روسیه و همچنین بازداشت  S-400 های پدافند موشکیتحریم به خاطر خرید سامانه
 متشنج شده ا

ای سقوط کردسابقهنرخ برابری لیر ترکیه به سطح بی  

 .نرخ برابری لیر ترکیه در برابر دالر و سایر ارزهای معتبر جهان به شدت تنزل کرده است
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عه،  بازار ارز در روز جم عامالت  مه  10مرداد ) 19در م یه ادا ند نزولی ارزش پول ملی ترک اوت(، رو
سال  ستین بار از زمان به جریان افتادن پول جدید ترکیه در  میالدی، تا باالی  2005یافت و برای نخ

وز بود هر درصسسسسد ارزش آن در یک ر 14لیر در برابر یک دالر هم تنزل کرد که معنی کاهش حدود  6
 .چند بعدا نرخ آن کمی افزایش یافت

به این ترتیب، از اول سسسسال میالدی جاری تا کنون، لیر ترکیه تقریبا یک سسسسوم ارزش خود را در برابر 
دالر آمریکا و یورو از دسسست داده و به خصسسوص در روزهای اخیر، اختالف سسسیاسسسی با آمریکا به روند 

 .نزولی ارزش لیر شدت بخشیده است

 
 

مات دولت برای قبوالندن  قدا به ا روند کاهش ارزش پول ترکیه از اول سسسسسسال جاری و در واکنش 
سسسسسیاسسسسست پولی خود به بانک مرکزی این کشسسسسور آغاز شسسسسد. در ترکیه، مانند بسسسسسیاری دیگر از 
کشسسورهای جهان، از لحاظ قانونی بانک مرکزی دارای اسسستقالل اسسست. اسسستقالل بانک مرکزی به 

در اختیار دولت  -مالیات و هزینه دولتی  -تصمیم گیری در مورد سیاست مالی معنی آن است که 
سئول اتخاذ اقداماتی برای حفظ  ست پولی ندارد. بانک مرکزی م سیا ست اما دولت دخالتی در  ا

اسسسسست و انتظار می رود ارزش خارجی پول ملی، یا نرخ  -یعنی ثبات قیمت  -ارزش داخلی پول 
 .ای خارجی به واسطه فعل و انفعاالت بازار آزاد ارز تعین شودبرابری آن در برابر ارزه

 است تاثیرپذیر دولت از بانک و است 
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دولت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری، بانک مرکزی  ن، از اواخر سسسال گذشسسته گفتهبا وجود ای
های پولی دولت به خصسسسسوص کاهش نرخ بهره جهت ایجاد رونق را برای اتخاذ اجرای سسسسسیاسسسسست

 .ادی تحت فشار قرار داده استاقتص

ظاهرا بازار ارز معتقد است که چنین اقدامی باعث بازگشت تورم به اقتصاد ترکیه و مشکالت تراز 
 .پرداخت خواهد شد و در نتیجه، اعتماد خود را به شرایط اقتصادی ترکیه از دست داده است

بانک مرکزی ترکیه همچنان از افزایش نر با این با وجود کاهش نرخ ارز،  له  به منظور مقاب خ بهره 
 گیری پولی را افزایش داده استروند خودداری کرده و احتمال مداخله دولت در تصمیم

روند تنزل نرخ مبادله لیر ترکیه در برابر دالر پس از تصسسسسمیم دولت آمریکا به تحریم دو وزیر کابینه 
شیش آمریکایی به اتهام ار شت یک ک شدت ترکیه به دلیل ادامه بازدا تباط با مخالفان دولت ترکیه 

گرفته اسسست. دولت ترکیه هیئتی را برای مذاکره با مقامات آمریکایی و تالش برای حل و فصسسل این 
شنگتن اعزام کرده اما به نظر نمی سد این مذاکرات تا کنون نتیجهاختالف به وا شته ر ای در پی دا

 .است

روز جمعه نوشسسسست که بانک مرکزی اروپا، که همزمان، روزنامه فایننشسسسسال تایمز در گزارشسسسسی در 
مسئول سیاستگذاری پولی در حوزه یورو است، در خالل هفته گذشته وام دهندگان حوزه یورو به 
ترکیه را زیر نظر گرفته اسسست. انتشسسار این گزارش به نگرانی بازارهای مالی اروپا نسسسبت به اوضسساع 

 .ردترکیه تعبیر شد و فشار بیشتری را به لیر وارد ک

اقتصسسسساد ترکیه 
ین  چنسسد برای 
سسسسسسال گرفتسار 
تورم شسسسسدید و 
در نسسستسسسیسسسجسسسه، 
کاهش سسسسریع 
نرخ برابر پول آن 
کشسسسسور بود به 
نسحسسوی کسسه در 
اوایسسسسل دهسسسسه 

میالدی،  2000
های اسسسسکناس

چنسسد میلیونی 
لیر بسسه جریسسان 

های لیر را میالدی پارلمان ترکیه قانون حذف شسسش صسسفر از اسسسکناس 2003افتاده بود. در سسسال 
  .به اجرا گذاشته شد 2005تصویب کرد و این قانون از اول سال 
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بهبود شسسسرایط اقتصسسسادی در دوره نخسسسست وزیر رجب طیب اردوغان و تثبیت ارزش لیر، که افزایش 
ر را در پی داشسست از جمله گذاری داخلی و خارجی و بهبود شسسرایط اقتصسسادی این کشسسوسسسرمایه

 .شددستاوردهای مهم حزب عدالت و توسعه محسوب می

های اخیر ترکیه از جمله شسسکاف بین این کشسسور و اتحادیه اروپا به خاطر تحوالت سسسیاسسسی سسسال
نگرانی این اتحادیه از خدشسسه وارد شسسدن به معیارهای دموکراتیک در آن کشسسور و اخیرا اختالف با 

 .ده کاهش اطمینان نسبت به ادامه بهبود اقتصادی را تشدید کرده استناتو و ایاالت متح

 ادامه روند نزولی لیر ترکیه
  

 

است

 

 ارزش لیر ترکیه به پایین ترین حد در برابر دالر آمریکا رسیده است

 .لیر مبادله شد 5.56در پایان معامالت بازارهای مالی ترکیه در روز پنجشنبه، هر دالر آمریکا با 

نزولی ارزش لیر در حالی ادامه دارد که تنش دیپلماتیک میان واشنگتن و آنکارا همچنان ادامه  روند
دارد و به نظر نمی رسد هیات اعزامی ترکیه به ایاالت متحده موفق شده باشد از اختالف ها میان 

 .دو کشور بر سر بازداشت یک کشیش آمریکایی بکاهد

 .خود را از دست داده استیک سوم ارزش  2018لیر از ابتدای سال 

به گفته تحلیلگران، نگرانی بازارها از نقش رجب طیب اردوغان در سسسسیاسسسستگزاری مالی و اختالف 
سن به کاهش  شیش اندرو بران شت ک سوریه و همین طور بازدا سر  منطقه ای ترکیه با آمریکا بر 

 .ارزش لیر دامن زده است
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درصسسد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته نیز از  5افزایش میزان کسسسری بودجه دولت ترکیه که به 
 .دیگر نگرانی هایی است که در کاهش ارزش لیر تاثیر گذاشته است

 .برات البیرق، وزیر دارایی ترکیه قرار است جمعه طرح جدید اقتصادی دولت را اعالم کند

 
  ر بازارغیررسمیافزایش مجدد نرخ ارز و سکه ددرباره  

 
 برگشت و این صنف رسما فعالیت ارزی خود را شروع کرد

ی نرخ ارز و سکه های اخیر بانک مرکزدر حالی که در روزهای اخیر با اجرایی شدن سیاست
ها مرداد( قیمت 17)چهارشنبه  مروزبعدازظهر اکه  ها حاکی است گزارش فروکش کرده بود،

 مجددا در بازار غیررسمی افزایش یافته است
هزار  600میلیون  3هزار تومان و سکه )امامی( به باالی  10به حدود ها نرخ دالر بر اساس گزارش

 .ه است.دتومان رسی
سمی بین سکه تومان معامله می 9260تومان تا  8800صبح امروز دالر در بازار غیرر شد و قیمت 

 .هم تا حدود سه میلیون تومان کاهش یافته بود
می شویم تر در گزارشی گفته است: "هر قدر به ظهر نزدیک -ایسنا-انشجویان ایران خبرگزاری د

بازار مشسسسسهود به  نهایت در اسسسسست.تر  ، افزایش قیمت در  به  9700دالر  هزار و  11تومان، یورو 
 ".هزار تومان رسید 450و سکه تمام بهار آزادی به سه میلیون و  تومان200

 .ای بانک مرکزی بودفروش ودیعهح پیشهای طریش قیمت همزمان با تحویل سکهاین افزا

های بانک مرکزی در حالی بود که امروز بعد از حدود چهار ماه، حوالی دومین روز اجرای سسسیاسسست
های تهران برگشسست و این صسسنف رسسسما فعالیت ارزی ظهر نرخ ارز بر روی تابلوی بعضسسی از صسسرافی

 .کرد آغازخود را 
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سط بانک  سال )با اعالم "ارز تک نرخی" تو ها عمال صرافی( 1397مرکزی در اواخر فروردین ماه ام
 .بودند از چرخه مبادالت ارزی حذف شده

ای صسسورت گرفته که آخر وقت دیروز توسسسط بانک مرکزی ها در پی بخشسسنامهآغاز معامالت صسسرافی
 .ابالغ شد

( بر روی تابلوی تومان )خرید 9100ها از تهران نرخ دالر درست پیش از ظهر امروز بر اساس گزارش
 .های تهران درج شده بودبعضی از صرافی

خبرگزاری کار ایران )ایلنا( البته گزارش داده با این وجود بعضسسسی از صسسسرافان فعالیت خود را هنوز از 
 .اند و تابلوی اعالم نرخ آنها هنوز خاموش استسر نگرفته

 15ها در پی سیاست جدید ارزی دولت است که دو روز پیش )دوشنبه آغاز معامالت ارزی صرافی
 .مرداد( اعالم شد

بخش تعریف  23ها را برای معامالت در بازار آزاد در بانک مرکزی در بخشسسنامه خود فعالیت صسسرافی
 .کرده مهمترین آنها ارائه ارز مسافرتی، درمانی و دانشجویی است

ها تا یک درصسسسد باالتر از نرخ بازار ثانویه ارز اسسسست که بگفته عبدالرضسسسا ری ارز در صسسسرافیگذاقیمت
شود و دولت تالش همتی، رئیس بانک مرکزی در این بازار نرخ بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می

 .کند در آن دخالت نکندمی
 درصد باالتر از قیمت ارز در بازار ثانویه است 5آقای همتی همچنین گفته است نرخ ارز مسافرتی 

های جدید دولت، خرید و فروش ارز که از اواخر فروردین ماه "قاچاق" اعالم شسسده بود با سسسیاسسست
 شوددیگر جرم محسوب نمی

رزش اپل از مرز یک تریلیون دالر گذشتا  
  

  
 همرسانی

 

http://www.bbc.com/persian/business-45047378#share-tools
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ست که مجموع ا شت. این اولین باری ا شرکت اپل در بازار از مرز یک تریلیون دالر گذ سهام  رزش 
 .رسدارزش سهام یک شرکت به چنین سطحی می

 .دالر به فروش رسید 207هر سهم شرکت اپل در روز پنجشنبه در بازار سهام نیویورک به بهای 
شنبه که گزارش شد عملکرد شرکت اپل بهتر از برآوردهای قبلی بوده، ارزش سهام آن از روز سه

 .درصد رشد کرده است 7
هزار درصد  50که سهام شرکت اپل در بازار بورس عرضه شد، بهای هر سهم آن  1980از سال 

 .باال رفته است
شسسرکت برتر بازار بورس نیویورک در همین دوره زمانی در مجموع دو هزار درصسد  500ارزش سسسهام 

 .رشد کرده است
شروع  تاسیس شد و کارش را از گاراژ استیو جابز، یکی از موسسان شرکت 1976اپل در سال 

 .کرد
شته  سال گذ شت که  229شرکت اپل  سود بود. به این  48میلیارد دالر فروش دا میلیارد دالر آن 

 .ترتیب اپل سودآورترین شرکت بود
 

کنند؟های 'صیادی چین' در خلیج فارس چه میکشتی  

  

صیادی چین در خلیج فارس و دریای عمان از ابتدای سال جاری موضوع حضور کشتی های 
های چینی خلیج فارس را گویند کشتیمطرح شده است، معترضان به این حضور می

های "ترال" متعلق گویند این کشووتیکنند ،اما در سوووی دیگر مووو والن می"جارو" می
 .کنندبه ایران است و با مجوز سازمان شیالت این کشور فعالیت می

ستاندار هرمزگان، اخیرا ) صیادی سالجاری( با رد ورود کشتی مرداد ماه 20فریدون همتی، ا های 
هاسسست و های صسسید برای ایرانیها چینی نیسسستند. مجوزچین به آبهای ایران گفت: "این کشسستی

مایلی از ساحل  12متری دریا و فاصله 200ها مجازند در عمقشود. این کشتیهرسال تمدید می
 ".ماهیگیری کنند
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هایی صادر کرده که ماهیگیران این الت ایران مجوزآقای همتی همچنین تاکید کرد که سازمان شی
مند شود. برهمین اساس، که یک دوره خاصی عمر دارند، بهره کشور از محل صید "فانوس ماهی

ها های چینی و یا دیگر کشسورشسود و آنها هم از کشستیمجوز صسید به ماهیگیران محلی داده می
 ".کنندا را دارند، استفاده میمتری دری 200که امکان صید ماهی فانوس در عمق

ها به گفته استاندار هرمزگان به دریابانی و نیروهای دریایی سپاه اعالم شده که اگر این کشتی
 توانند آنها راشود و میمتری ساحل اقدام به صید کردند، تخلف محسوب می 12در فاصله زیر 
همچنین حسن صالحی، رئیس شیالت ایران، نیز بدون اشاره به  . ها برخورد کنندمتوقف و با آن

ها را برداشت نکنیم، عمان از سهم ماهیهای چینی اخیرا عنوان کرد: "اگر ما این فانوسکشتی
شدن پروری، کاهش واردات و سود بزرگ از محل توقف صادرات، فعالزیدارد. توسعه آبما برمی
ماهی در قشم و هرمزگان از جمله سودهایی است که این  های پودرهای خالی کارخانهظرفیت

 کار به ایران رسانده 

های خوراکی دیگری برداشت ها، ماهیماهیاست. گذشته از اینها، کنار برداشت فانوس
گوشت که از راه ویتنام و اند و بخشی دیگر حرامگوشتشود که بخشی از آنها، حاللمی

 ".شودکنگ به چین صادر میهنگ
 "هاچینی تخلف"

صنفی دریانوردان ایران، در اوایل مردادماه  این در حالی است که سعید عبادی، سخنگوی انجمن 
های چینی با مالکیت ایرانی و کارکنان چینی، به باشگاه خبرنگاران گفت که از زمان حضور کشتی

شتی صنعتی ایرانی از صید ک سنت 8های  صیادان  صید  ست و  سیده ا ی منطقه تن به یک تن ر
 .کیلوگرم "کاهش" یافته است 500جاسک از یک تن به کمتر از 
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فات این کشسسسستی به تخل بادی همچنین  قای ع نان این آ های چینی اشسسسسساره کرد و گفت: " ملوا
میلیون تومانی به بهانه خراب بودن  60کنند و با پرداخت جریمه ها را خاموش میها ردیابکشسستی

ها در شسسعاع غیرمجاز و تعیین میلیون تومان ماهی را از صسسیدگاه 800ها به شسسیالت، بیش از ردیاب
کنند که همین موضسسو ع عامل اصسسلی کاهش صسسید صسسیادان نشسسده به صسسورت غیر قانونی صسسید می

 ".بومی شده است

های صسسسسیادی ایرانی با احمد مرادی ،نماینده مردم بندرعباس در مجلس، با بیان اینکه شسسسسرکت
فاده از کشسسسستی و تجهی فارس میاسسسسست ماهیگیری در خلیج  به  قدام  فت: زات چینی ا ند، گ کن

 ".های خلیج فارس به اکوسیستم منطقه ضربه زده استهای بزرگ در آب"ماهیگیری کشتی

آقای مرادی، با اشاره به اینکه شرکت های چینی کشتی های خود را به شرکت های ایرانی 
ها و صیادی ایرانی با استفاده از کشتیهای برای ماهیگیری اجاره می دهند، گفت که شرکت

کنند که هم باعث از بین تجهیزات چینی اقدام به ماهیگیری در محل صیدگاه های ساحلی می
 .شکل کرده استمدچار مآبزیان شده و هم صیادان سنتی را رفتن

   
اسسسستان های چینی، یک صسسسیاد به خبرگزاری علم و فناوری ها به حضسسسور کشسسستیدر ادامه اعتراض

هرمزگان گفت: " قبال درآمد خوبی داشسستم و می توانسسستم خرج خانواده ام را تامین کنم اما مدتها 
است که با لنگر انداختن کشتی های بزرگ چینی در آبهای خلیج فارس و نقاطی که ما برای صید 

شود قیمت می رفتیم دیگر هیچ ماهی و یا میگویی وجود ندارد. حاال دریا نرویم غذای مان چه می 
ماهی و میگو سسسه برابر شسسده و با کمبود شسسدید عرضسسه ابزیان در بازار بندرعباس مواجه هسسستیم . 
مردم بندرعباس غذای عمده شسسسسان ماهی ومیگوسسسسست چطور می توانند قوت روزانه خودرا تامین 

 ".کنند در حالی که کشتی های چینی دریا را اجاره کرده و همچنان سهم مارا غارت می کنند
های کشور از مقاماتی است که نسبت به حضور یانوش جهانبخش، عضو شورای عالی استانک

 .های صیادی چینی در آبهای خلیج فارس اعتراض داردکشتی
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های ها با صید ناروا با کشتیهای ایران گفت: "چینیآقای جهانبخش اواسط مردادما به خبرگزاری
 برند. به مشاهدات و حرف نسل آبزیان را از بین می کنند وشان، دریا را جارو میبزرگ و صنعتی

 ".مردم و صیادان هرمزگان در این زمینه اعتماد کنید
 

 گزارش ویژه 

 پوِر سینا  یادواره

 درخشدهمچنان میکه ها هزارهایرانِی حکیم 

 اشاره :  

ایرانی  بنام  دانشمندگزارش ویژه مرداد ماه خبرنامه باتوجه به درپیش بودن برگزاری یادواره پورسینا "

 درپی تقدیم است" ،خبرگزاری مهرخبر از  یی برگرفتهبا ،در سوم شهریورماه آینده در همدان

 

https://www.mehrnews.com/news/4379644/%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%AF
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های جهانی در عرصه پزشکی است که ترین چهرهابوعلی سینا دانشمند پرآوازه ایرانی از برجسته

شد و همچنان آرامگاه وی میزبان های مطرح جهان تدریس میها در دانشگاههای او تا مدتکتاب
 .مندان استعالقه

راهی نیست، هستند گردشگران داخلی و خارجی که بوعلی از میدان بوعلی سینا تا آرامگاه 
پیمایند تا برای عرض ادب به ساحت حکیم بزرگ ایرانی لحظاتی را در اینجا کیلومترها راه را می

 .سپری کنند

دانشمند و پزشک مشهور ایرانی  سینا؛ فیلسوف،الرئیس ابنآرامگاه ابوعلی سینا بنای یادبود شیخ
است که در میدان بوعلی سینا در مرکز شهر همدان قرار دارد و این روزها میزبان گردشگران و 

 .اندمهمانانی است که برای ادای احترام به این دانشمند برجسته راهی همدان شده

 

بنای ابتدایی آرامگاه ابوعلی سینا در زمان قاجاریه ساخته شد و آرامگاه جدید به مناسبت هزارمین 
خورشیدی  1333سالروز تولد این دانشمند بزرگ، توسط انجمن آثار ملی ایران ساخته و در سال 

د قابوس در ایران یعنی گنب یاسالمی هاترین بناقدیمییکی از افتتاح شد. نقشه آرامگاه بر اساس 
 .شده است طراحیآید، شمار می )در استان گلستان( که از شاهکارهای معماری به
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تَرک ولی آرامگاه بوعلی  10ظاهری این بنا با گنبد قابوس در این است که گنبد قابوس  تفاوتتنها ا
سینا بر رشته دانشی است که ابن 12دهنده ستون نشان 12وجود .گفته می شودتَرک دارد 12
 .ها احاطه داشته استآن

 آمده  است: وی به شرح زیرو عمامل شهرت تاریخ تولد، درگذشت و کنیه 

 بخارا -ه. ق(  370ه. ش ) 359 ماهشهریور اول  :تولدو مکان   تاریخ

 همدان -ه. ق( 428اول رمضان ) 416 ماه تیر دوم :درکذشتتاریخ و مکان 

 الرئیس، ابوعلی سینا، پور سیناشیخ کنیه

دانشمندان پزشکی، فیلسوف و نویسنده  به ویژهترین اندیشمندان بزرگ از :شهرت عوامل
دانش کارشناس و، مشهورترین دانشمند تاریخ ایران، شاعر«شفا»فلسفی  -دانشنامه علمی

 .موسیقی

به خبرنگار فرهنگی بوعلی سینا بابیان اینکه دنیا بوعلی را مصادره کرده است،  -رئیس بنیاد علمی 
هایش را عربی گویند بوعلی سینا ایرانی نیست به دلیل اینکه کتابها می: عرباظهار داشتهمهر 

اند و آن را به عنوان فرزند پرافتخار سینا ساختهتندیس بزرگی از ابنسال قبل  40ها از نوشته، ترک
 .کنندترک به دنیا معرفی می

: می کند که خاطرنشان رئیس بنیاد بوعلی سینا محمدیطه:زبان استبوعلی سینا فارسی
فارسی و های و سروده استزبان ولی شواهد فراوانی وجود دارد که بوعلی سینا فارسی

 .می باشدزبان بودن بوعلی سینا  یهمه گواه بر فارس زادگاهش

 بوعلی تواننمی موذیانه تغییر و تحریف با و است درخشان آفتاب چون الرئیس،شیخ ایرانی هویت

سینا گفت: هویت ایرانی  رئیس بنیاد بوعلی دانست ایران جغرافیای از خارج را او علمی کارنامه و

توان بوعلی و کارنامه الرئیس، چون آفتاب درخشان است و با تحریف و تغییر موذیانه نمیشیخ
 .علمی او را خارج از جغرافیای ایران دانست

در حدی که شایستگی دارند تکریم کنیم، بیان کرد: مردم از  را وی بابیان اینکه ما باید مفاخر خود
گیرند، بوعلی سینا با عمر بسیار کم و در ناامنی که عقل، علم، ادب و دیانت این مفاخر الگو می

 .وجود داشته تعداد بسیار زیادی کتاب نوشته است
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 شودبرگزار می ماهآیین ادای احترام به ابن سینا روز سوم شهریور

سینا و روز الملل بنیاد بوعلی نیز با اشاره به مراسم بزرگداشت ابنروابط عمومی و امور بین رئیس
پزشک در تقویم رسمی کشور در اول شهریور ماه، گفت: با توجه به تعطیالت مرتبط با عید سعید 

روز سوم   قربان، ستاد هماهنگی استانی تصمیم گرفت آیین ادای احترام به ابن سینای بزرگ
 .در آرامگاه این حکیم و طبیب جهانی برگزار شود 1397هریور ش

سینا، ادای سوگند پزشکی توکل دارایی افزود: رونمایی از تصحیح کتاب اول قانون در طب ابن
سینا و اهدای فاتحه و شاخه دانشجویان، رونمائی از دفترچه جدید تامین اجتماعی با تصویر بوعلی

 .های این روز استالرئیس، جزء برنامهشیخگل توسط حاضران به آرامگاه 

وی با دعوت از اهالی رسانه برای حضور در این مراسم گفت: اهمیت برگزاری آیین احترام به ابوعلی 
سینا توسط برخی با توجه به اخبار مصادره و تصاحب نام و میراث ابن سینا در سال جاری

 .کندچندان میباره را دو همسایگان، وظیفه اطالع رسانی در این

زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا قائم مقام بنابراین گزارش سیدحسن قاضی
وی، دکتر خدادوست رئیس دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت و تنی چند از استادان طب سنتی از 
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اد دانشگاه تهران، دکتر حسن بلخاری، رئیس انجمن آثار و مفاخر کشور، دکتر نجفقلی حبیبی، است
الدین هللا غیاثو مصحح کتاب قانون، دکتر نوربخش رئیس سازمان تامین اجتماعی کشور، آیت

سینا، مهندس محمدناصر نیکبخت محمدی نماینده ولی فقیه در استان و رئیس بنیاد بوعلیطه
و آزاد سینا، پیام نور های علوم پزشکی، بوعلیاستاندار همدان و معاونان وی، روسای دانشگاه

اسالمی به همراه هیئت علمی و مدیران کل ادارات فرهنگی و اجرایی استان همدان و جمع زیادی 
 .کنندسینا ادای احترام میالرئیس در این آیین به ابنمندان و دوستداران شیخاز عالقه

ژوهشی های پبا تأکید بر حمایت از فعالیت  مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان هم نیز
اخیر  های درخصوص معرفی مفاخر و بزرگان، گفت: تصرف مفاخر ایران توسط سایر کشورها در سال

 .ریزی اصولی نیاز استشدت گرفته و برای مقابله با این امر به برنامه

 های پژوهشگران و محققاناستفاده از ظرفیت

الزم است، اما کافی نیست و باید افزود: برگزاری بزرگداشت برای بوعلی سینا  نژادعلیرضا درویش
های پژوهشگران و محققان در این زمینه، ابن سینا را آنگونه که شایسته با استفاده از ظرفیت

 .است به جهان معرفی کنیم

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان باتاکید بر اینکه بوعلی سینا را باید در دل کودکان جای 
ث دار خوبی برای داشته های فرهنگی کشورمان باشند، گفت: آیین دهیم تا در آینده حافظ و میرا

 .تولد بوعلی سینا را در قالب برنامه هایی شاد و مفرح برای کودکان و نوجوانان اجرا خواهیم کرد

وی بابیان اینکه روزانه گردشگران بسیاری از سراسر ایران و جهان به آرامگاه بوعلی سینا می آیند 
مندان این خطه آشنا می شوند اما کودکان هیچ درک و تصوری از بوعلی سینا و با مفاخر و دانش

کرد: شخصیت بوعلی سینا، مقبره، موزه، کتابخانه و دیگر بخش های آرامگاه این  ندارند، عنوان
های شعر، تئاترهای فیلسوف نامی برای کودکان خشک و ناملموس است و با اجرای برنامه

برش آن توسط کودکان می توان بوعلی سینا را در ذهن کودکان ماندگار عروسکی، تهیه کیک تولد و 
 .کرد

 تصحیح قانون بوعلی سینا»رونمایی از کتاب 

های روز پزشک از برگزاری برنامه خبرنگار مهر در گفتگو بانیز رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان 
قلی نوشته دکتر نجف« تصحیح قانون بوعلی سینا»کتاب  که دراین مراسم ازدکراظهار در همدان 

 شودرونمایی مینیز حبیبی 

https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
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 نظیرای کمطبیب و نابغه ،حکیم 

که طوریبهاست، شده سینا مطالب بسیاری عنوانوضع اخالقی و علمی و پزشکی ابن بارهدر
ها و نفر از دانشمندان زمان خود مالقات و مکاتبه و مباحثه داشته و در گفته 20سینا با بیش از ابن

کرده که از تعصبات جاهالنه و هایش به حکما و علما و شاگردانش توصیه و تأکید مینوشته
 .ها وجود دارد دوری کنندها و مذهبها و دینها و ملتظاهرسازی و ریاکاری که در میان همه قوم

کرد و از فقرا نیز را درمان میها آوردند و آنالعالجی را نزدش مییماران سخت و صعبوی غالباً ب
برخورد و مهربان بود و چنان شیفته ها بسیار خوشگرفت و با بیماران و همراهان آنالعالج نمیقح

ر و عاشق علم و حکمت و منطق و طبابت و تألیف بود که به خانه و زن و فرزند و ثروت و مال فک
 .کردنمی

های بسیاری نگارش شده است سینا نیز کتابها و اشعار ابنها و نامهها و رسالهاما در باب کتاب
سالگی   21سال یعنی از   37سینا در حدود و جای تعجب و تحسین و تمجید بسیار است که ابن

چشم سالگی که در همدان  58های رایج زمان خود را بسیار عالی و قوی آموخت تا که همه دانش
کتاب و  456من طبابت و وزارت و تدریس و قرار و فرار و سفر و آزادی و زندان ضاز جهان فروبست 

های دینی و فقهی و فلسفی و عرفانی و ریاضی و طبیعی ها دانستهرساله و نامه نوشته و در آن
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ا حکما و دانشمندان بزرگ مثل هو پزشکی و موسیقی خود را به یادگار گذاشته که بر بعضی از آن
 .اندها تائید و تأکید کردهدرستی آنبراند و امام فخر رازی و خواجه نصیر طوسی شرح نوشته

المعارفی سینا که دائرهنظیر است؛ کتاب شفای ابنای کمسینا حکیم و طبیب و نابغهبنابراین ابن 
ای و پنج جلد کتاب قانون که مجموعهباشدمی عصر او از کلیه علوم رایج در نزد حکمای قبل و هم

های التین و انگلیسی و فرانسه و آلمانی و ایتالیایی و عبری به زبان وبزرگ و کامل در طب است 
سال موردمطالعه حکما و دانشمندان و پزشکان بوده و در  500متجاوز بر ه است ترجمه شدن

کتاب نجات که خالصه کتاب شفاست و کتاب االشارات و  ه است.شدها تدریس میدانشگاه
جای مانده از وی هایی بهکند؛ گنجینهالتنبیهات که منطق و حکمت را در آن توضیح و تشریح می

 .است

 

سینا به فارسی موجود است که بعضی را خودش به فارسی های ابنوسه جلد از کتاببیست
 .اندن آگاه و فاضل و دانشمند ترجمه کردهنوشته و ترجمه کرده و بعضی را مترجمی

 

 پایان


