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  :سخن ماه

آزموده را آزمودن خطاست

دکترامیرھوشنگ امینی

»خاه از سخنم پند گیرو خواه ماللتو   من آنچه شرط بالغ است با تو می گویم «

تاريخى  و به جرأت اين چندمین باراســت كه يادآوراين ضــرب المثل ھشــداردھنده ارزش مند      
شوم، و ھربار درموردى تازه و متفاوت ضرب المثل را به دلیل  از مورد پیش ازآن.اما اين بار مى  اين 

شنوايي وجود  سد نه گوش  ستینه يا واقعیت، تكرار مى كنم كه به نظر مى ر ضرورت اثبات اين را
 دارد و نه مســؤلین وكارگزاران اداره امور اقتصــادى كشــور دانســته يا ندانســته، به ھزار و يك دلیلِ 

شن تپذيراى واقعیت ھانه  ،ناگفته شورر ى از روز رو صاد ک شندحاکم بر اقت صل  و ، مى با نه از حا
ست كم درمورد  شی از کارکردكاركردخود، د صادی نتایج نا سازى يارانه ھاپند مى گیرندباقت  ھینه 

که کمک به بھبود معیشت گروه ھای آسیب پذیربه نحو مورد نظر اعالم شده کارگزاران ومسئولین 
ز اتالف منابع ،اتشــدید تورم وفســاد برقرار حاصــلی در پی نخواھد اداره امور اقتصــادی کشــور ج

 داشت.  
بارھا درباره يھینه ســــازى يارانه ھا يادآور اين واقعیت انكارناپذير بوده ام ھمانگونه که بنابراین      
حاشیه پردازى از جمله وظائف  تامین حداقل معیشت مردم فارغ از ھرگونه بحث وجدل و ، آری كه

نه تنھا در ايران بلكه در كلیه كشــــورھاى جھان اســــت. اما آنچه درانجام اين  ،ھر حكومتىاولیه 
 .می باشدآن انجام  واين وظیفه رفتار با  است چگونگى برخوردار ويژه اھمیت جه به آن ازتووظیفه 

ن تامی ه ھدف که ھمانانیل ب زيرا ھمچنانكه انتخاب وبه كارگیرى شیوه يا روشى سنجیده افزون بر
سیب پذير جامعه معیشت  شد، گروه ھاى آ از عمده ترين ابزارھاى كمك به توسعه درعمل می با

نبود يا انتخاب ناراست روش ھاى نیل به ھدف كه در واقع اما مى باشد،  نیز وشكوفايي اقتصادى
،به ويژه در بحث پذير مى باشد، ھمچنان كه بارھا ھمانا تأمین حداقل معیشت گروه ھاى آسیب 

نه ســازى يارانه ھا به تفصــیل به آن پرداخته ام نه تنھا موجب اتالف منابع مالى كشــور خواھد بھی
ن و به تبع آ گســترش فقر فراگیر و ھمه جانبه شــد، بلكه فســادبرانگیز نیز خواھد بود و لذا ايجاد و

  در پى خواھد داشت. نیز نكث توسعه اقتصادى را
به مناسبت ھای  ضروربه نظر رسید كه باوجود اينكه بارھا  روی اين مقدمه چینى كوتاه از اين     

كه گروه ھاى آســیب پذير مشــمول دريافت يارانه به اشــخاصــى گفته مى  عنوان كرده امگوناگون 
شند. و البته نه به  شتن درآمد قانونا از پرداخت مالیات معاف مى با سبب كمبود يا ندا شودكه به 

شخاص فاقد حرفه، ازآن جمله مؤجطور عام، كارگران يا كارمندان وپی سپرده شه وران جزء و أ ران، 
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جرائى مربوط رھا و . . .كه احصاء آن براى سازمان إ مسجلمالكان فاقدشغل گذاران، سھام داران، 
  سھل ودست یافتنی می بلشد. ربسیا، ازھرگونه نگرانى

براســـاس خبرھای اينكه  ،انجام این کار شـــده اســـتآنچه اكنون باز دوباره ســـبب نگرانى اما     
باتوجه به شـــرایط پیش آمده ناشـــی از کاھش قدرت خرید پول ملی واثر گذاری آن بر منتشـــره و 

 یمعیشــت وضــعیت, دراجراى اين وظیفه يعنى كمك به بھبودزندگی روز مره گروه ھای مورد نظر ، 
ان اداره امور گروه ھاى آســــیب پذير، اگر نه ھمه، اماطیف گســــترده يى از مســــؤوالن و كارگزار

صادى كشور ،از وزير و سازمان ھا ومبلغین  اقت صادی نویس ھای معاون وزير گرفته تا  سته واقت واب
باز دوباره دانسته يا ندانسته، كه در عمل تفاوتى ھم با ھم ندارد برقرارى كاال كارت يا بسته ھاى 

آفریِن و ســـامان برانداز فســـادرفتار بى آنكه متوجه  ،نوید می دھندرا و كمك ھاى نقدى حمایتی 
ر افزايش ود، بارآ مى باشـــ فزینفســـادآ افزون بر اينكه اعمال روش مورد نظرآنان .زیراباشـــندخود 

قرطاس بازى خواھد شــد، درحالى كه جايگزين كردن  ھزينه و فربه تَر شــدن اندام دولت و تشــديد
،بیمه  درون شــھری و نقلصــدور کارت ھای رایگان حمل ازطریق  اين مواردبا كاھش ھزينه زندگى 

ــــیل  ھم از وجاھت قانونى ن دانشــــگاھی ادو فرزند از مقطع ابتدایی تا پایو دارو ودرمان و تحص
اشاره روش ھاى مورد به کارگیری ھای جبران ناپذیر ناشی از برخوردار است ھم فاقدضرر و زيان 

مصــون از  وآســیب پذیر گروه ھای ، ضــمن اینکه بیشــتر مورد اقبال نظر مجريان مربوط مي باشــدو 
  می باشد . برانگیزفسادزمینه ھای ایجاد 

گفتار امروز خود را با امید به اینکه گوش یی انســـانی / ملی ، به حكم وظیفه ،  پایان ســـخن     
ــنوایی  ــود در این زمینه ش به مجريان امر به پايان مى برم كه: من آنچه خطاب ا اين پیام ب ،پیدا ش

  و خواه مالل ، مى گويم تو خواه از سخنم پند گیرشرط بالغ است با تو 

***** 

  اخبارکوتاه اقتصادی اتاق ھا

اخبارکوتاه اقتصادی ایران و جھان

اخبارکوتاه اقتصادی اتاق ایران و انگلیس

  ماھانه ھیات مدیره اتاق ایران و انگلیسجلسه  برگزاری
بنا به   صنایع و معادن ایران و انگلیسیکصد و ھفتاد و نھمین جلسه ھیات مدیره اتاق بازرگانی و 

کلیه اعضاء ھیات رئیسه به استثنای حضور ، با ٢٢/٠٨/٩٧روز سه شنبه  ١۵:٠٠راس ساعت روال 
  آقایان میرمحمدصادقی و... در محل دبیرخانه اتاق تشکیل و برگزار گردید.

 حریم، مبادله شد.تاشخاص مورد  و تحریم ھای بانکی به ویژه در مورددر آغاز اخبار اقتصادی 
ناتی ایراد و به آثار آن بر فعالیت موسسه ھای تولیدی یابسپس دکتر شیبانی درباره آثار تحریم ھا 

  اشاره کرد.ازجمله نساجی 
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سپس دکتر امینی ضمن برشماری عملکرد دبیرخانه در ماه گذشته و ارائه گزارش سفر ھیات 
مه واصله از اتاق مبنی بر درخواست ثبت جدید کتبی ، نا یگزارشاعزامی اتاق به لندن وبه شرح 

داشت روشن نیست اتاق که حسب قانون تاسیس و توسط دولت در روزنامه  ھارو اظاتاق را ارائه 
به عنوان موسسه یی  بر اساس قانون تجارت د است به کدامین دلیل بای هرسمی اعالم شد

معاونت  به ردید مورد به ھمین صورت که مقرر گو . . . ، ثبت شود  تجدیدتجاری  و غیر انتفاعی 
بر غیرقابل قبول بودن ثبت جدید اتاق در سازمان ثبت شرکت ھا تھیه و  مبنیامور بین الملل 

  ارسال شود.
 .درمورد دعوت اتاق شیراز قرار شد در آذر ماه دعوت انجام شود  
 ر شود.درمورد مھمانی شام اتاق قرار شد در اواخر بھمن ماه یا اوایل اسفند برگزا  
  مورد تائید قرار گرفت.به نحو مورد عمل و گفت و گو درمورد سایت جدید اتاق نیز  

  پایان پذیرفت. ١٧جلسه راس ساعت 

 ھای تخصصی اتاق کمیسیونھای ماھانه  جلسه 

روز  ١۴:٠٠ساعت رأس  ھفتمین جلسه ماھانه کمیسیون غذا و داروجلسه کمیسیون غذا و دارو: 
حسن نیما احمدخانی، ، با حضور سرکار خانم مرضیه ابراھیمی و آقایان ٠٧/٠٨/١٣٩٧دوشنبه 

میرعلی دواچی، یاسر ابراھیم توکلیان، محمود توتونچیان، پرھام بیگلربیگی، بیک محمدزاده، 
و دبیریت مھدی رضایی  علیرضا مناقبیبه ریاست و  محمدعلی موثقی ،محمد معماریقاسمی، 

    در محل دبیرخانه اتاق تشکیل و برگزار گردید.
بر اساس دستور جلسه، نخست اخبار اقتصادی در حوزه غذا و دارو مبادله شد. سپس درباره 

گفت و گو شد. در ادامه، موضوع اعزام ،به ویژه بانکی مسائل ارزی و مشکالت اقتصادی اخیر 
شرکت ھای کوچک و متوسِط  فعال در زمینه تبادل نظر با  با ھدف دیدار و ھیأت تجاری به انگلیس 

شد. در این جلسه طبق دستور جلسه، انتخابات ھیأت رئیسه کمیسیون برگزار  پیگیری غذا و دارو 
آقای علیرضا مناقبی به عنوان رئیس کمیسیون و آقای نیما احمدخانی به عنوان نایب مجددا و  شد

انند دور قبل به آقای مھدی رضائی، مسئول رئیس کمیسیون انتخاب شدند. دبیری کمیسیون نیز م
  پایان پذیرفت. ١۶:٠٠برگزاری کمیسیون ھا واگذار گردید. جلسه رأس ساعت 
جلسه ماھانه کمیسیون برنامه ریزی  کمیسیون برنامه ریزی شھری، گردشگری و ساختمان:

ور ، با حض١۵:٣٠ساعت  راس ٢٩/٠٨/١٣٩٧شھری، گردشگری و ساختمان در تاریخ سه شنبه 
محمدسعید ضرابیان، محمدرضا سرمدی، علی اکبر خدابخشی، آقایان دکتر علیمردان شیبانی، 

 مجید محمدخانی و دکتر امینی در محل دبیرخانه اتاق تشکیل و برگزار گردید. دکتر علی غمخوار، 
 مسئله شد. در ادامه مبادلهدر این جلسه نخست اخبار اقتصادی در حوزه ساختمان و گردشگری 

. ه مورد گفت و گو قرار گرفتتحریم شدفھرست بانک ھای خارج شده از ھای ایرانی  بانک تحریم
شد و مقرر گردید سه سمینار مجزا در زمینه ھای برنامه ریزی پیگیری سپس برگزاری سمینار 
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شھری، گردشگری و ساختمان برگزار شود، مدعوین سمینارھا اعضای اتاق ایران و انگلیس و 
. تدارک شوداتاق  توسط  ایر فعاالن حوزه مربوط باشند، و محل برگزاری سمینارھاھمچنین س

تصمیم گیری در باره زمان مناسب برای برگزاری سمینارھا نیز به جلسه بعدی کمیسیون موکول 
" و انگلیس گردشگری ایرانروابط شد. برای سمینار گردشگری، موضوع "راھکارھای توسعه 

آقای دکتر علیمردان محددا انتخابات ھیأت رئیسه کمیسیون برگزار شد و پیشنھاد شد. در پایان 
  شیبانی به عنوان رئیس و خانم زھرا نقوی به عنوان نایب رئیس و دبیر کمیسیون انتخاب شدند.

سانی ربیماری با اطالع  شد طبق آئین نامه اقدام و تنھا سفر خارج و غیاب قرار حضور و درمورد
  پایان یافت. ١٧:١۵در ساعت  جلسه غیبت موجه تلقی شود.

جلسه ماھانه کمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی در آبان ماه  کمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی:
امید علی  ،مھدی پناھیھادی بافی، آقایان با حضور  آبان ماه ٢٧روز یک شنبه ١۶راس ساعت
تر کدمحمدرضا سرمدی، دیده ور،  محمد حسن، داریوش داراییعلی اکبر خدابخشی، حسن پور، 

گزار تشکیل و بر مھدی نوروزی و عطااله میر معینی ،مھدوی محمد مبشر، رضا طھماسبی،کورش 
ان یو آقاپذیرفت  ھیات رئیسه انجام  تدستور جلسه نخست انتخابا . در این جلسه بنا بهگردید

ن به عنوا رضا مھدویمھدی نوروزی نایب رئیس و  ،محمدرضا سرمدی به عنوان رئیس
     فعالیت اتاق انتخاب شدند. جدید میسیون برای دورهکدبیر

بی اشاره و ظمتوسط انگلیسی در ابو سپس آقای نوروزی به حضور ھیات شرکت ھای کوچک و
رای کلیه اعضاء ارسال خانه بیرباز طریق دشرکت مندرج در بروشور مربوط  ۵٠شد فھرست  قرار

  با آنھا تماس حاصل نمایند. لا در صورت تمایشود ت
گاز  شرکت ھای کوچک و متوسط و فعال در زمینه نفت و درمورد برگزاری ھمایش در زمینه کار با

  قای نوروزی اقدام الزم معمول دارند.آشد  قرار
سانی ربیماری با اطالع  شد طبق آئین نامه اقدام و تنھا سفر خارج و غیاب قرار حضور و درمورد

 پایان یافت. ١٨اعت سلسه ج غیبت موجه تلقی شود.
روز  ١۴:٠٠کمیسیون عضویت در مھر ماه، راس ساعت ماھانه جلسه  جلسه کمیسیون عضویت:

، با حضور سرکار خانم فیروزه مزدا و آقای علی حمزه نژاد و به ریاست آقای ٢٢/٠٨/٩٧سه شنبه 
  دکتر امیرھوشنگ امینی در محل دبیرخانه اتاق تشکیل و برگزار گردید. 
درخواست . شد تاییدکال در این جلسه پرونده ھای درخواست تمدید عضویت اعضاء بررسی و 

کنوگاز به مدیریت آقای امیر نصراله زاده و شرکت رویای سرزمین من به مدیریت عضویت شرکت ت
آقای رضا موسئی، پس از بررسی تایید گردید. درمورد درخواست عضویت آقایان حسین فارسی 

قرر گردید پس از تغییر به درخواست عضویت حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. و محمد حیدری م
بررسی و اخذ تصمیم درباره درخواست عضویت شرکت آرادجم خاورمیانه به مدیریت آقای علی 
اصغر خلیلی عصر، شرکت دقیق تجھیز آریو به مدیریت آقای نامی غالمی فرد، شرکت کرابن 

مدباقر مجربی تبریزی، شرکت دایان طب تیام به مدیریت آقای سرامیک تبریز به مدیریت آقای مح
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بعد موکول جلسه غالمرضا محسنی و شرکت سامع پاد نوین به مدیریت آقای علی مرادی به 
  گردید. 

  سرمایه گذاری اتاق ایران و انگلیس در لندن-ھیات بازرگانی
خوانی افر با، نگلیسا اتاق بازرگانی ایران و ھیات مدیرهموافقت  بنابه دعوت اتاق انگلیس و ایران، و

از  آنھا در موعد  لکن چھار نفر ،نفر تشکیل ٣۴متشکل از  یھیاتمھرماه  ٢۶در تاریخ این زمینه  در
شخصی در آخرین لحظ ۵مقرر موفق به اخذ ویزا نشدند و  اعالم انصراف کردند. ه نفر نیز به دالیل 

  مھرماه عازم لندن شد.  ٢۶روز  نفر صبح ٢۵لذا ھیات متشکل از 

ت ھیات شــدند و تعدادی اعضــاء ھیات بعد از ورود به لندن تعدادی مســتقیما عازم ھتل محل اقام
ــــدند ودخحل اقامت نیز روانه م ) بنابه دعوت ٢۶/٧/٩٧ورود به لندن ( ھمان روزبعد از ظھر اما  ،ش

ساکن لندن و برخی روزنامه نگاران و  در گردھمایی تجار ایرانی وایران در لندن سفارت  انگلیسی 
که از ســــاعت ی ایرانی و غیر ایرانی  نمایندگان رســــانه ھا وین اعیان و عوام نمایندگان مجلســــ

  در سفارت  ایران برگزار بود حضور یافتند.  ١٧:٠٠

به  دم ادای خیرمق بعد ازکه در این گردھمایی افزون بر آقای بعیدی نژاد، ســــفیر ایران در لندن، 
ـــعیت  ـــوص وض در خص  بیاناتیحضـــار 

ــد،کردایراد  کشــــور کنونی اقتصــاد  ن
گانی  بازر تاق  رئیس ا ــت« مون  »لردال
و نماینده نخست وزیر  یا و تان ان ایر بری

یا  امور تان گانی بری بازر ــیــس در  ــل ــگ ان
ــت  ــــلی در مزم مفص نات  یا با ایران ب

ــای  ســــپس ایراد، آمریکا  تــحــریــم ھ
ــــــــــــــ« ســبقا ، وزیر»اســترو اک ج

یا  در حمایت از برجامنیز  تان خارجه بری
نامبردگان  .کرد پس از  ــاتی ایراد ــان  بی

چھار نفر از کارشناسان امور ایران نیز بیاناتی در خصوص وضعیت اقتصادی حاکم در ایران و مسئله 
تحریم ھای آمریکا ایراد و به برخی پرســــش ھای مدعوین پاســــخ دادند. ســــرانجام بعد از انجام 

ــیل گردھمایی مراســم شــام جلســه با تشــکر ســفیر ای از طریق نیز ران در لندن پایان یافت. تفص
  رسانه ھای گروھی به تھران مخابره شد.

در گردھمایی و دیدار اعضــاء ھیات با اعضــاء اتاق بازرگانی انگلیس و  ١۴:٠٠ھیات روز بعد ســاعت 
ود برگزار ب PCCشــــرکت ھای تابعه وزارت بازرگانی انگلیس که در محل چندین شــــرکت از ایران و 

 در این دیدار که با .به طول انجامید ١٧:٠٠تا حدود ســـاعت اشـــاره  مورد یداردشـــرکت جســـت. 
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 ،انگلیس و ایران و معرفی مھمانان آغاز شــــدبازرگانی دبیر اتاق بیانات آقای ویلســــن  مقدم وخیر
گفته شــد برخی توافق ھای کاری  با ھمتایان خود به مذاکره و تبادل نظر پرداختند و ضــاء ھیات عا

 نیز بین آنان انجام پذیرفت.

در مجلس عوام حضور یافت و پس از دیدار و گفت و گو با  ١٩:٠٠ساعت  ٢٧/٧/٩٧ھیات ھمان روز 
ین نمایندگان مجلســ خی،برنفر اعضــاء اتاق انگلیس و ایران  ١۴٠ســایر مھمانان که جمعاً بالغ بر 

دود یکساعت مذاکره رو در رو به صرف شام ھدایت حو ایرانیان مقیم لندن بود بعد از  اعیان و عوام 
شام شدند. بعد از  شکر از  درلرد المونت  طبق روال صرف  ضور دکتر امینی و ت ھمراه از  ھیات ح

م به ویژه خانم "میترا طاھری کنندگان مراس برگزار سپس از سایر مھمانان و ،اتاق ایران و انگلیس

  .د رانی کدردق "مدیرکل جدید اتاق بریتانبا و ایران "و "پل ویلسن

ضمن تشکر از حضور مھمانان به ویژه دکتر  به عنوان سخنران مدعوسفیر انگلیس در تھران سپس 
حمایت دولت انگلیس از  امینی و ھمراھان بیانات مفصلی در خصوص وضعیت اقتصادی فیمابین و

آقای بعیدی نژاد، ســـفیر ایران در لندن ضـــمن ســـخنرانی در خصـــوص  برچام ایراد کرد پس از آن 
در منطقه به ویژه زیادی  ی کاری فرصت ھا اظھار داشت دکتر امینی   وضعیت موجود بنابه توصیه

ایرانی که  می توانند در ھمکاری با شــرکت ھایعراق وجود دارد که شــرکت ھای انگلیســی در 
شند،  شغول کار می با ی فوق العاده ای در ھاکنند، پروژه  ورودبرخی از آنان ھم اکنون در عراق م
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سی میلیونی. ،عراق وجود دارد صد میلیاردی برای جامعه  سخن بودجه کالن  سم با  ان عراق. مرا
  .    پذیرفتپایان  ٢٢المونت راس ساعت  دتتامیه لرخا

  اخبارکوتاه اقتصادی ایران
 از سوی شرکت زیرساخت؛

 تعرفه مکالمات بین الملل افزایش یافت
کشور ٢١۴افزایش تعرفه تماس با شبکه ثابت و سیار   

باطات خبرنگار مھربه گزارش  ، شــــرکت ارت
زیرســــاخت با صــــدور نامه ای به شــــرکت 
مخابرات ایران و ســـــازمان تنظیم مقررات و 
ارتبــاطــات رادیویی از افزایش نرخ تمــاس بــا 

سیار  کشور خارجی خبر  ٢١۴شبکه ثابت و 
 .داد

در این نامه از شرکت مخابرات ایران خواسته 
ستای افزایش تعرفه مکالمات  شده که در را

تاریخ  لل، از  ھای  ١۵بین الم ماه، نرخ  مھر
جدید را برای تماس با شـــبکه ثابت و ســـیار 

.کشورھای مدنظر اعمال کند
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 :رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد

 بازار ارز کامال تحت مدیریت است

 

رئیس کل بانک مرکزی از ذخایر باالی اســــکناس ارزی، کنترل کامل بازار ارز، بازار متشــــکل ارزی، 
شکیل کمیتهنقدینگی و  سود تورم، ت صادراتی و تغییر نرخ  شت ارز  شنامه بازگ ای برای تدوین بخ

 .بانکی خبر داد

ضور در برنامه گفتگوی ویژه خبرنگار مھربه گزارش  صر ھمتی، رئیس کل بانک مرکزی با ح ، عبدالنا
سیاست سیما، به تشریح  شبکه دو  پولی و ارزی کشور پرداخت. وی گفت: دولت در ھای خبری 

تنظیم بازار ارز اقتدار دارد، ولی دشــمن، تمامی امکانات را بســیج کرده اســت که نظام جمھوری 
ریزی کردیم تا در طول دو ماه اخیر، نشـــان اســـالمی ایران را دچار مشـــکل کند، بنابراین ما برنامه

 .دھیم بر این مشکالت فائق خواھیم آمد

 کنندارز تحت مدیریت است، سودجویان قطعا ضرر می بازار

رئیس کل بانک مرکزی افزود: نوســـانات برای اقتصـــاد ایران خوب نیســـت و بنابراین ما ثبات را به 
اقتصاد بازگرداندیم، ضمن اینکه تبلیغات بر علیه ملت ایران را با تالش و تدبیر دولت و بانک مرکزی، 
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که بازار ارز تحت کنترل کامل است و بانک مرکزی مسیر خود را مدیریت کردیم، اکنون خوشحالیم 
ادامه خواھد داد. ما ھدفمند بازار را به ســمت تعادل پیش خواھیم برد و در آینده، مردم شــاھد آن 

 .ھای عملیاتی را در این زمینه پیش خواھیم بردخواھند بود که برنامه

د بازار ارز را بازار متشـــکلی کنیم، چراکه باید بازار کنیم، اما بایھمتی گفت: ما در بازار مداخله می
 .ھای آن تاثیرگذار استساماندھی شود؛ به خصوص اینکه اکنون در بازار و اقتصاد، بازار آزاد و نرخ

صادرات  صل از  شده طی روزھای اخیر برای بازگشت ارز حا صادر  وی در خصوص بخشنامه ارزی 
توانند بخشــی از ارز را از طریق ســنا ایم و آنھا میندگان دادهنیز گفت: اکنون اختیاراتی به صــادرکن

ھا عرضــه کنند، ما نیز حتما باید بازار متشــکل ارزی یا شــبیه بورس داشــته باشــیم تا به صــرافی
به عنوان  بازار  بانک مرکزی نیز در این  ندھی کنیم، پس  ما نه آتی را در آن ســـــا معامالت آنی و 

 .اشتبازیگردان اصلی حضور خواھد د

 جزئیات بازار متشکل ارزی: حواله ھم به این بازار وارد خواھد شد

بازار  بانک مرکزی اظھار داشـــــت: کشــــف قیمت و ورودی و خروجی ارز ھمه در این  کل  رئیس 
متشکل ارزی انجام خواھد شد، ضمن اینکه به مرور حواله نیز وارد این بازار می شود. اجازه دھید 

ماده شـــد، جزئیات را اعالم کنم، اما بازار نیما متحول خواھد شـــد و در ھر زمان که طرح کامل آن آ
به ھم نزدیک کرده و نرخ ھا را  بازار ید  با مدت نیز،  که اکنون برخی میان  مدیریت کنیم؛ چرا ھا را 

 .گویند چند نرخ در بازار ارز وجود داردمی

ــــار وارد می کند، اما نظام جمھوری  ھمتی گفت: دولت آمریکا به منطقه و ھمه کشــــورھا فش
اســالمی ایران مقتدر بوده و جلوی آن ایســتاده اســت، پس تمام پیش بینی ھای آنھا به باد رفته 
است. البته ما نمی توانیم اطالعات خود را رو کنیم؛ چراکه دشمن می خواھد از آن استفاده کند، 

 .اما دولت و بانک مرکزی با اقتدار این مسیر را مدیریت خواھند کرد

 رویمیر خوب است، به سمت تعادل واقعی در نرخ ارز پیش میذخا

سرمایه گذاری می کنند، ممکن  رئیس کل بانک مرکزی بار دیگر تاکید کرد: کسانی که در بازار ارز 
اســت ضــرر کنند. من راجع به نرخ ارز صــحبت نمی کنم؛ اما معتقدم که باید به ســمتی برویم که 

ضمن اینک شود؛  سودجویان جمع  ساط  صادرات و منابع ارزی دارم، می گویم ب ه با اطالعی که از 
 .که به سمت تعادل واقعی پیش خواھیم رفت و نگرانی ندارم

سه قوه گرفته ایم که  سران  وی در خصوص انتشار اوراق مشارکت ارزی گفت: ما اختیاراتی را از 
سپرده ارزی از م شده تا  ردم بگیریم و در قبال آن، تائید مقام معظم رھبری ھم در رابطه با آن اخذ 

ضـــمانت بانک مرکزی را ارایه دھیم، این در حالی اســـت که ســـابقه خوبی از ســـپرده ارزی وجود 
ندارد، ولی اکنون تضمین بانک مرکزی بر سپرده ارزی وجود دارد و سود ھم به صورت ارزی و نقدی 

 .داده می شود
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شده  سپرده ارزی جذب  است؛ اما ھنوز ھم انتظار داریم که ھمتی گفت: مبالغ قابل توجھی ھم 
مردم ارز خود را ســپرده کنند. البته اختیار انتشــار گواھی ســپرده ارزی نیز در اختیار بانک مرکزی 
شرایطی که احساس کنیم الزم است  است که ھر زمان بخواھیم می توانیم عرضه کنیم؛ اما در 

 .برد این گواھی را در بازار عرضه کنیم، آن را ھم پیش خواھیم

 از عملکرد صادرکنندگان راضی نیستیم

صادرکنندگان در بازگشت ارز به اقتصاد ایران راضی نیستیم، گفت:  وی با بیان اینکه ما از عملکرد 
سال تاکنون، کمتر از  صادراتی خود را به بانک مرکزی  ٧صادرکنندگان، از ابتدای  میلیارد دالر از ارز 

نقش مھمی در اقتصاد کشور دارند، ما دست ھمه را به خاطر  عرضه کرده اند. البته صادرکنندگان
تالشی که می کنند، می بوسیم، اما بسیاری از آنھا تولیدکننده ھستند و برخی دیگر نیز تجاری 

 .ھستند که فقط کاال صادر می کنند، آنھا باید بدانند که ارز باید به کشور وارد شود

ه ارز به کشــور آید، باعث رونق خواھد شــد؛ یعنی رئیس کل بانک مرکزی اظھار داشــت: وقتی ک
صادراتی که منجر به تامین ارز شده و ارز آن منجر به اشتغال شود، ارزشمند است. در مورد اینکه 
ــیمی ھا  ــمن اینکه ما با پتروش ــوع را بررســی کردیم، ض ــد، موض ــد و چه طور باش چه نرخی باش

میلیارد دالر به ســامانه  ۵اشــته اند و بالغ بر صــحبت کردیم و آنھا عملکرد خوبی در بازگشــت ارز د
 .نیما، عرضه کرده اند

ھمتی گفت: صــادرکنندگان خصــوصــی نیز باید توجه کنند که این نرخی که در بازار آزاد اســت، نرخ 
ــند. خیلی از  پایدار نیســت و نرخی ھم نیســت که آنھا بر مبنای آن، کاالی خود را تولید کرده باش

ندگانی ھستند که با امکانات دولتی و نرخ پایین خدمات در کشور از جمله آب صادرکنندگان تولیدکن
 .و برق یارانه ای، کاال تولید کرده اند

شایش ھایی با  ست و ما نیز گ شده ا شته انجام  صادرات در ھفت ماه گذ شت: اوال  وی اظھار دا
یجاد کرده ایم، اما باید توجه به تورم کنونی که باال رفته اســـت، برای ارز حاصـــل از صـــادرات آنھا ا

 .بدانند که اگر ارز را نیاورند، به منزله خروج سرمایه است

ھمتی افزود: خیلی از اســـتانداران و صـــادرکنندگان جلســـات متعددی را با ما داشـــته اند، توافق 
صادراتی به کشور برگردد؛ بر این اساس در بخشنامه جدید، کسانی که زیر  خوبی داشتیم تا ارز 

شش ھزار یک میلی سامانه نیما ھستند که به این ترتیب،  صادرات دارند، معاف از ارایه به  ون دالر 
 .نفر از صادرکنندگان از اینکه ارز را به سنا بدھند، معاف شده اند

رئیس کل بانک مرکزی گفت: صادرکنندگان می توانند برای خود واردات داشته باشند، اما کسانی 
ر صــــادرات دارند، برای یک میلیون دالر آن، معاف از ارایه ارز به نیما که بین یک تا ســــه میلیون دال

 .درصد از دو میلیون دالر دیگر را باید به سامانه نیما بدھند ۵٠ھستند، اما 
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 کنیمصادرکنندگان را جریمه نمی

ــــادرکنندگان بزرگ باید به کشــــور کمک کنند، گفت: ما آنھا را جریمه نمی  وی با تاکید بر اینکه ص
شد که ارز دوازده ک شتغال ایجاد می کند، اگر قرار با ست؛ چراکه تولید و ا صادرات ھم خوب ا نیم، 

ھزار تومانی به بازار عرضــه کنند، به طور قطع تورم ایجاد خواھند کرد و اقشــار آســیب پذیر جامعه 
ــادرکنندگان بزرگ که آمارشــان را  آســیب بیشــتری می بینند؛ این در حالی اســت که خیلی از ص

 .اند، ولی ارز خود را به دولت نداده اندتومانی از نیما گرفته و کاال تولید کرده ٧۵٠٠دارم، ارز 

صمیم  شته خود را بیاورند، بعد ت صادرات ماھھای گذ صل از  صادرکنندگان اول ارز حا ھمتی گفت: 
 .بگیریم. از اول سال تا به حال، آنھا ارز خود را نیاورده اند

ضمن اینکه وی افزود: به ھر حال  صادرکنندگان ھستیم؛  صادرکننده بزرگ داریم  ٢۵٠ما در خدمت 
 .که آنھا را می پذیریم و با آنھا صحبت خواھیم کرد

 نفره با اختیار سرانه سه قوه تعیین کرد ۵نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات را کمیته 

د ارز خود را به چرخه ھمتی اظھار داشــت: مصــوبه ســران قوا را داریم که ھمه صــادرکنندگان بای
نفره تصویب می شود که مسئولیت آن، با  ۵اقتصاد برگردانند و نحوه برگرداندن نیز توسط یک تیم 

ــــت. این مجموعه با نمایندگان اتاق تفاھم کرده اند؛ ولی من باز ھم  رئیس کل بانک مرکزی اس
ــــادرکننده نیز باید ارز را بیاورد؛ در حالیکه آنھاتاکید می چانه می زنند. ما نیز در خدمت  کنم که ص

 .صادرکنندگان ھستیم

میلیارد یورو باید  ۵وی افزود: با اختیارات بخشنامه جدید پیش بینی ما این است که تا پایان سال، 
ارز وارد چرخه اقتصاد شود که در بازار آزاد نیز تاثیر مثبت خود را خواھد گذاشت. صادرکنندگان ھم 

 .باید در این جنگ ارزی با ھم باشیم به ما کمک می کنند و ھمه

ھمتی در خصوص صادرات ریالی نیز گفت: دستگاھھای کارتخوان بانکی ایران به عراق و سلیمانیه 
رفته است؛ ولی چون با وی پی ان کار می کنند، قابل کنترل نیستند، این خروج سرمایه از کشور 

صادرات است. اگر به داخل کشور ارز نیاید، حت صادرکنندگانی که در پوشش  ما مشکل زا است. 
صـــادرات ریالی دارند، باید با ما در این رابطه صـــحبت کنند. ما نیز از پتانســـیل آنھا اســـتفاده می 

مذاکراتی نیز از ســوی رئیس جمھور عراق صــورت گرفته که در این مورد نیز مذاکراتی انجام  .کنیم
 .را حل کنیم شده است. ممکن است من ھم به عراق بروم و این مسائل

وی اظھار داشت: ارز به جھش اقتصادی کمک می کند، اگر ارز به کشور برنگردد، خروج سرمایه از 
میلیارد دالر صادرات غیرنفتی داریم، اگر نصف آن ریالی باشد، ما  ۴٠کشور به حساب می آید. ما 

ر تامین ارز برای میلیارد دال ٣١نمی توانیم ارز مناســـبی داشـــته باشـــیم. از اول ســـال تا به حال 
 .واردات داشته ایم
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 بزرگترین ذخایر اسکناس ارزی را در طول سالھای گذشته داریم

ھمتی گفت: بیشترین و بزرگترین ذخایر اسکناسی ارز را در طول سالھای گذشته داریم. چند ماه 
کلی ز مشگذشته نیز که در رسانه کمتر حضور داشتیم، پیگیر این روزھای پرفشار بودیم و االن نی

 .نداریم. دو گروه از بانک مرکزی برای فروش نفت و بازگشت ارز آن در کشورھای ھدف حضور دارند

وی افزود: از پرسنل و وزیر نفت که کمک خوبی به بانک مرکزی کرده اند، استفاده کردیم و موضوع 
 .داشت فروش نفت و درآمد ارزی آن را مدیریت کرده ایم و در آینده وضعیت بھتری خواھیم

سالھای  سوی ھمکاران بانک مرکزی طی  رئیس کل بانک مرکزی گفت: دستگاھھای کارتخوان از 
ـــور،  ـــده بود. یعنی به راحتی یک فرد می توانســـت در خارج از کش ـــته مورد غفلت واقع ش گذش
دستگاه کارتخوان ایرانی را در یک صرافی خارجی در ترکیه یا کانادا، استفاده کرده، کارت بکشد و 

بار قابلیت این وجود داشـــت که کارت کشـــیده شـــود و محدودیتی ھم در این  ۵٠ل جابجا کند. پو
رابطه وجود نداشــت؛ در حالیکه در یک روز، ده میلیارد تومان جابجایی پول ھم داشــتیم، اما اکنون 

م و میلیون تومان امکان پذیر نیســـت. آنھا زرنگ بودند ولی ما نیز زرنگی ھای خود را داری ۵٠باالی 
 .بر اساس شماره ملی در ھر کارت بانکی، محدودیت انتقال پول را خواھیم داشت

ھای اســـتفاده از کارتخوان ھا در خارج از کشـــور، مصـــداق اصـــلی وی اظھار داشـــت: این شـــیوه
پولشـــویی اســـت که یک فرد راحت چند میلیارد تومان از جامعه جابجا کند. این را نظام از ما می 

 .نیم و البته ما ھم محکم ھستیم و یکی یکی اینھا را اجرایی خواھیم کردخواھد که کنترل ک

 برنامه بانک مرکزی برای کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی

این دغدغه  .ھمتی در خصــوص تورم و حفظ ارزش پول ملی گفت: از بابت فشــار تورمی متاســفم
شوک منفی طرف عرضه است که اثر شده  شوک ارزی ایجاد  سطح  دولت است،  خود را بر روی 

عمومی قیمتی نشـــان می دھد و تقریبا خرداد تا شـــھریور، تورم نقطه به نقطه صـــعودی بود اما 
خوشبختانه کمتر شده است که امیدواریم در ماھھای آینده نیز کاھش یابد. سیاست قطعی بانک 

ست سیا ھای جدی ما مرکزی و دولت این است که تورم را کنترل کرده و بعد کاھش دھد. این جزو 
صد تقویت ارزش پول  ٢٠است و ظرف یک ماه گذشته نیز اگر ارزش پول ملی را در نظر بگیریم،  در

 .ملی را داشتیم

درصــــد ارزش پول ملی را تقویت  ٢٠وی افزود: با اعالم ترامپ برای اجرای مرحله دوم تحریم ھا 
اســـت که بر اســـاس آنچه که خود کرده ایم و این نشـــانگر تدبیر بانک مرکزی و احتیاط آن در بازار 
 .برنامه داریم، پیش رویم نه بر اساس آنچه دیگران می گویند

ــد  ۵ھمتی گفت: نقدینگی که اکنون داریم نســبت به میانگین  ــال اخیر، فرقی نکرده و رش  ٢٠س
شته و با این فرمان، نقدینگی  شھریورماه نقدینگی رشد دا سال تا  شته است. از اول  درصدی دا
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صد ست در ست؛ داریم کنترل می کنیم و  بی سرعت نقدینگی باال نی صال  شت و ا شد خواھد دا ر
 .بانکھا را نیز کنترل کردیم و تسلط کامل داریم

 شودھیچ کار بدون سیاستی در بازار پول انجام نمی

اما باید این نکته  .رئیس بانک مرکزی گفت: ھیچ کاری بدون سیاست در بازار پول انجام نمی شود
کنترل نقدینگی و تورم از طریق پایه پولی و حجم پول یا نقدینگی بود،  ٨٠و  ٧٠که تا دھه را گفت 

نه می  قدار بھی ید از م ھدف کنترل تورم و انحراف تول به  که  ھای مرکزی وقتی  نک  با ھا و  دولت
رســـیدند، این ســـیاســـت را کنترل می کردند یعنی حجم نقدینگی را از طریق ســـپرده قانونی، 

شده است؛ بنابراین ما  عملیات بازار باز و نرخ تنزیل کنترل می کردند، اما در دنیا این کنار گذاشته 
 .ھم باید به این سمت برویم که با ابزار ایجاد کانال نرخ سود، این کنترل را صورت دھیم

ستھای پولی و  سیا صالح نظام بانکی و  وی اظھار داشت: با دستور مقام معظم رھبری در مورد ا
سود و عملیات بازار کنترل نقد شکیل داده ایم که به روز ھستند و از طریق نرخ  ینگی، کمیته ای ت

ــــه قوه گرفته ایم که بانک مرکزی عملیات بازار باز  باز، کار را پیش بریم. اختیاراتی از ســــران س
داشته باشد و ما از طریق اوراقی که دولت دارد و پیش بینی ھم شده که سازمان برنامه و بودجه 

ـــال  در ـــد و نقدینگی و  ٩٨بودجه س ھم تدبیر خواھد کرد، ما وارد خرید و فروش اوراق خواھیم ش
 .نرخ سود را کنترل خواھیم کرد

ھمتی گفت: بانکھا ھمه مجوز بانک مرکزی دارند و مردم خیالشـــان راحت باشـــد، ھمه ســـپرده 
ــــالحات نظام بانکی را بر مبنای کنترل ــــورت  گذاران مورد حمایت خواھند بود. اص بانک مرکزی ص

 .خواھد بود

 بانکھای خوب و بد را کنترل می کنیم

وی اظھار داشـــت: بانک خوب و بد از طریق اضـــافه برداشـــت کنترل می شـــود، وقتی که برخورد 
کردیم باقی بانکھا کار دســــتشــــان می آید. بانکھا برخی ھایشــــان خوب کار می کنند و برخی 

مشــکالت را برطرف می کنیم؛ اما نود درصــد بازار مالی ما ھایشــان بد کار می کنند. به تدریج این 
در اختیار بازار پول اســـت و بانکھا نقش اصـــلی دارند ولی این به معنای آن نیســـت که ھر کاری 

بنگاھھا باید اموال خود را بفروشــــند و بنگاھداری نکنند. ما روی اینھا  .بانکھا خواســــتند بکنند
 .ایستاده ایم

: در تمام ســه ماه گذشــته تمرکزم روی بازار ارز بوده اســت، اما واجب آن رئیس بانک مرکزی گفت
بوده است چراکه دشمن روی بازار ارز تمرکز کرده بود، اما اکنون آرامش در بازار ارز استقرار یافته و 
ما نیز وارد بازار پول خواھیم شــد. برنامه داریم بانکھای خوب را تشــویق کنیم و بانکھای بد را تنبیه 

واھیم کرد. از مقام معظم رھبری گرفته تا ســـطوح پایین ھمه اعتقاد دارند که باید با بانکھای بد خ
 .برخورد شود
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وی اظھار داشت: در ماھھای اخیر بانکھا صد ھزار میلیارد تومان به بخش صنعت و معدن اختصاص 
ستمھال  ۶٠داده اند که  شامل ا ست و البته  سرمایه در گردش بوده ا صد آنھا  شد؛ در ھم می با

اســتمھال نیز دســت تولیدکنندگان اســت و شــرایط اقتصــادی کشــور آنھا را مجبور به تمدید کرده 
صاد و  صالح کنیم و وزارت اقت سیستم بانکی را ا سمتی رویم که  است. اطمینان می دھم که به 

 .سازمان برنامه و بودجه نیز در این راستا کمک خواھند کرد

 ؟به بانک مرکزی چقدر است حدود اختیارات سران سه قوه

ــــوابط و اختیارات خواھد بود، اما این اختیارات  ھمتی گفت: اختیارات بانک مرکزی در چارچوب ض
سرعت عمل ما را در بازار پول و ارز بیشتر خواھد کرد؛ ما اختیارات بی حد و حصر شخصی نداریم، 

 .اختیاراتی است که کار ما را تسھیل خواھد کرد

شود، اتوماتیک وی در مورد است سیاستھای مالی بتواند خوب تنظیم  قالل بانک مرکزی افزود: اگر 
 .بانک مرکزی مستقل خواھد بود و تورم و نقدینگی را کنترل خواھد کرد

صالح ناترازی  صالح نظام بانکی، ا صالح نظام بانکی نیز گفت: اولین گام برای ا ھمتی در خصوص ا
ست. بخشی از آن بدھی دو ست بخشی از نظام بانکی ا ست، اما اکنون ممکن ا لت به بانکھا ا

آنھا انجام شــود، یا در مورد فروش اموال مازاد بانکھا بخشــی از کار انجام شــود، اما اولویت اول ما 
شود؛ آنھا را در اولویت قرار خواھیم  ناترازی برخی از بانکھا است که منجر به اضافه برداشت می 

 .داد که اصالح کنیم

شـــت: اینکه برخی می گویند که اکنون شـــرایط برای اصـــالح نظام بانکی مســـاعد وی اظھار دا
 .نیست، من با این موافق نیستم. شرایط خوب است. اصالح را در نظام بانکی شروع خواھیم کرد

 ھزار میلیارد تومان رسید ۵٠پایه پولی به 

ضافه برداشت بانکھا است ھمتی گفت: آنچه که ما را اذیت می کند و پایه پولی را زیاد می کند، ا
ضافه برداشت را کنترل کنیم؛  ۵٠که حدود  ھزار میلیارد تومان است. اولین مساله این است که ا

دومین بحث این است که سیاست ھای پولی را اجرا کنیم؛ پس نرخ سود باید اصالح شود. مردم 
صادی ا سیت دارند؛ پس آنچه که روی مردم و عامل ھای اقت سا سود ح ست، نرخ به نرخ  ثرگذار ا

 .سود است اگر آنرا رھا کنیم، سیاستی است که جواب نمی دھد

ـــود را تعیین خواھد  وی افزود: بانک مرکزی یک عدد تورمی تعیین می کند و بر اســـاس آن نرخ س
کرد و نرخ ســــود را در کانالی در اختیار بانکھا می گذارد، اما اینکه در عمل چکار کنیم، اجازه دھید 

 .ی شود، ابالغ خواھیم کردکه عملیات

سرمایه بانکھا نیز گفت: بانکھا الزام خواھند داشت که از محل تسعیر  ھمتی در خصوص افزایش 
یا محل ھای دیگر، افزایش ســرمایه بدھند، این تســعیر قابل توزیع نیســت بلکه باید برای افزایش 
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بانکھای دولتی در بودجه  ســـرمایه اســـتفاده کنند. برای بانکھای دولتی نیز برنامه این اســـت که
 .سال آینده افزایش سرمایه داشته باشند

 ۴٢٠٠وی در خصــوص تامین ارز الســتیک نیز گفت: تامین ارز خوبی خواھیم کرد، الســتیک را با ارز 
 .تومانی تامین خواھیم کرد و اصرار داریم که این کاالی اساسی است

 ھای مسکن متناسب با شرایط کنونی نیستوام

خصـــوص وام خرید مســـکن نیز گفت: ما مطالعه اولیه داشـــته ایم ولی چون ھنوز جمع  ھمتی در
ــنایع قبلی آن  بندی نداریم نمی توانم بگویم. بخش ســاختمان مھم اســت و وقتی رونق بگیرد، ص
ــــا را ھم دید، باید به  ــــت ولی باید آثار تورمی افزایش تقاض رونق می گیرند. این نکته مھمی اس

مسکن پیش رویم ولی مراقب تورم آن نیز باشیم. این تمھیدات خاصی می  سمت ایجاد رونق در
خواھد و در آینده نزدیک تصــمیم خواھیم گرفت. این میزان وام مســکن باید اصــالح شــود؛ این وام 
دیگر در بازار مســــکن جواب نمی دھد، ولی من قول نمی دھم که عمل نکنم، باید در مورد بازار 

 .ق عمل کرده و تصمیم بگیریم، بعد اعالم کنیممسکن اجازه بدھید که دقی

این دوران ھم می  .وی اظھار داشت: فشار دشمن خیلی زیاد است، ولی کار را پیش خواھیم برد
 .گذرد و کشور دوباره یکی از افتخارات خود را به ثبت می رساند

 ھزار نفر در صف وام ازدواج ١۵٠

صف ازدواج خیلی کم است، نزدیک به ھمتی در خصوص وام قرض الحسنه ازدواج نیز گف  ١۵٠ت: 
ھزار نفر در صــف ھســتند و به تدریج ھم وام ھای خود را دریافت می کنند. باز ھم تاکید می کنم 

 .که این صف ھا را جمع کنیم. این جزو ضرورت ھا است که باید انجام دھیم

ی یدی ز گاھھای تول قدینگی بن یاز ن فت، ن باال ر ما وی افزود: وقتی نرخ ارز  یت  اد شـــــد، االن اولو
بنگاھھای تولیدی اســت. چراکه اکنون نیاز آنھا باال رفته اســت؛ پس نیاز داریم به آنھا کمک کنیم. 
ـــود، باید اجازه  ـــرمایه در گردش بنگاھھا داده ش ـــنامه ای نیز آماده کرده ام که اولویت به س بخش

سمت وام ھای خرد  پیش بریم. البته تولیدکنندگان دھند مردم که این مرحله را طی کنیم، بعد به 
شده تا  سوی رئیس جمھور مکلف  صمت ھم از  شکل باال می بردند، وزارت  نباید قیمتھا را به این 

 .قیمتھا را کنترل کند و نظارت کافی داشته باشد

سامانه نیما قیمت ثابت ندارد، آنھا دو ماه دیگر التماس خواھند کرد که ما ارز خود را  ھمتی گفت: 
انه نیما بیاوریم. آنھا باید به دولت کمک کنند. االن فعال ارزھای قبلی خود را بیاورند در مورد به سام

 .آینده صادرکنندگان و ارزھای حاصل از صادرات، می توانیم دوباره صحبت کنیم

گفتنی است، این دومین باری بود که رئیس کل بانک مرکزی از زمان روی کار آمدنش، با حضور در 
 .گویدیژه خبری، رو در رو با مردم سخن میگفتگوی و
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ھزار تن مرکبات در باغستان ھای کھگیلویه و بویراحمد تولید ٢٦
 شد

مدیر امور باغبانی سازمان جھاد کشاورزی کھگیلویه و بویراحمد با اشاره به  -ایرنا -گچساران 
گفت: است اینکه برداشت محصوالت پرتقال،نارنگی و لیموشیرین در این استان شروع شده 

تن از این مرکبات در این استان تولید و آماده  ٧٥٠ھزار و  ٢٦براساس پیش بینی کارشناسان 
استبرداشت  . 

 

ھای زواره آزادپور یکشنبه شب در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: این میزان محصول در باغستان
ھای گچساران، باشت، کھگیلویه، چرام و لنده تولید شده استشھرستان . 

تن  ٥٠٠تن نارنگی و سه ھزار و  ٤٠٠ھزار و  ١٠تن پرتقال،  ٨٥٠ھزار و  ١٢: اظھار ذاشتوی ب
باغستان ھای این استان تولید و آماده برداشت استلیموترش در  . 

وی ابراز داشت:حدود پنج ھزار ھکتار باغ نارنگی، پرتقال و لیموشیرین در این استان وجود دارد که 
ھکتار باغستان لیموترش  ٣٧٠ھکتار نارنگی و ٧٠ھکتار پرتقال،یکھزار و  ٤٠٠ھزار و  ٢از این میزان 
 .بارور است
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نی سازمان جھاد کشاورزی کھگیلویه و بویراحمد گفتمدیر امور باغبا باوجود افزایش سطح باغ  :
ھای بارور در این استان اما به دلیل خشکسالی افزایش محسوسی نسبت به پارسال در تولید 

 .این محصوالت وجود ندارد
و آزادپور بیان کرد: بخشی از محصول تولید شده در بازارھای داخلی استان به فروش می رسد 

 .بخشی نیز به استان ھای ھمجوار صادر می شود
مدیر امور باغبانی سازمان جھاد کشاورزی کھگیلویه و بویراحمد گفت: از ابتدای سال جاری 

ھزار تن میوه شامل سیب، میوه ھای ھسته دار، لیموترش، انگور، انار، گردو و بادام  ٢١٧تاکنون 
 .در این استان برداشت شده است

 ٤٦٥ھکتار لیموترش، ھشت ھزار و  ١٧٧ھکتار،سه ھزار و  ٤٩٧پنج ھزار و  :وی ابراز داشت
ھکتار  ٨٤٧ھای ھسته دار، ھکتار میوه ٣٧٠ھکتار انگور، یکھزار و  ٤٨٦ھکتار گردو، چھار ھزار و 

ھای بارور این استان استھکتار انار سطح زیر کشت باغستان ٥٦٧بادام و  . 
ھزار  ١٤ھزار تن میوه ھسته دار،  ١٧ھزار تن لیموترش،  ٢٧ھزار تن انگور،  ٣٤وی گفت: امسال 

ھای کھگیلویه و بویراحمد برداشت تن بادام از باغستان ٦٥٠تن گردو، ھفت ھزار تن انار و  ٤٠٠و 
 .شد

ھزار تن انواع میوه شامل، سیب، مرکبات،  ٢٨٠تا  ٢٧٠شود امسال آزادپور گفت: پیش بینی می
ھای کھگیلویه و بویراحمد تولید شودھا در باغستانمیوهھای تابستانه و سایر میوه . 

ھکتار باغ در این استان وجود دارد ٤٠٢ھزار و  ٤٣بیش از  . 
برابر شده  ١٤، ١٣٥٧ھای این استان نسبت به ابتدای پیروزی انقالب اسالمی در سال سطح باغ
 .است

ین استان احداث شدھکتار باغ در اراضی شیبدار ا ٨٠٠حدود یک ھزار و  ١٣٩٦در سال  . 
 .استان کھگیلویه و بویراحمد یک درصد مساحت ایران را در اختیار دارد

ھزار نفر گذشته است٧٢٠جمعیت این استان طبق سرشماری ھا از مرز  . 
ھزار ھکتار آن آبی است ٨٠ھزار ھکتار زمین کشاورزی دارد که  ٢٧٠کھگیلویه و بویراحمد  . 

خاک ایران ھشت درصد منابع آبی کشور را در اختیار دارد این استان با یک درصد از مساحت . 
کیلومترمربع، سرزمینی مرتفع و  ٢٤٩ھزار و  ١٦کھگیلویه و بویراحمد با مساحتی حدود 

.کوھستانی با اقلیم سردسیری و گرمسیری در جنوب غربی ایران قرار دارد  

  :اه اقتصادی جھانتاخبارکو

 توکیو بازداشت شدنیسان آلیانس در −ئیس شرکت رنور 
نیســان آلیانس، به −خودروســازی فرانســوی ژاپنی رنو کارلوس غصــن، مدیر شــرکت

شد. پیش از بازداشت غصن  دلیل اختالس مالی و اتھامات مالیاتی در توکیو بازداشت 
 .شرکت نیسان اتھام فرار مالیاتی به مدیر مالی این شرکت را تایید کرده بود
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 NHK به گزارش شبکه تلویزیونی
ـــر شـــــــرکـــت  ـــن، مـــدی در ژاپ

سازی رنو سان آلیانس −خودرو نی
نوامبر)  ١٩آبان ( ٢٨روز دوشـــنبه 

در توکیو بازداشــت شــده اســت. 
دلیل بازداشــــت کارلوس غصــــن 
فرار مالیاتی در طی چند ســال و 
اختالس مالی از شــــرکت عنوان 
شـــده اســـت. غصـــن در ژاپن به 

این کشــــور"   "نقض قانون تجارت
 .متھم شده است

دفترھای مالی این شرکت مشخص شده است که از جمله   ازرسی و تحقیقات انجام شده ازدر ب
عالوه بر این  تر از میزان واقعی آن جلوه داده است".غصن "در مدت طوالنی میزان درآمد خود را کم

 .او به استفاده از بودجه شرکت برای مصارف خصوصی متھم شده است
 .اخراج سریع کارلوس غصن از مقام خود استنیسان آلیانس در پی −شرکت رنو

شت مدیر رنو شار خبر بازدا شرکت−پس از انت سھام این  سان آلیانس  ھا در بازار بورس به نحو نی
 .درصد سقوط کرد ١٢چشمگیری تا 

ای در شــرکت رنو برخوردار بود. این شــرکت در شــروع ســال میالدی کارلوس غصــن از جایگاه ویژه
 .تمدید کرده بود ٢٠٢٢تا سال جاری قرارداد غصن را 

تبار اســت ھدایت اســتراتژی این آلیانس، ســاله نیســان رنو که لبنانی ۶۴مســئولیت اصــلی مدیر 
ست. او عالوه بر ادامه برنامه سوبیشی بوده ا سان با میت شرکت و فراھم کردن اتحاد نی ریزی کار 

ریاســت شــورای اداری  ھای نیســان و رنو،مقام ریاســت شــورای اداری و ریاســت اجرایی شــرکت
 .میتسوبیشی موتورز را ھم برعھده دارد

المللی از توجه ویژه برخوردار بود. نیســان پیش از ایجاد آلیانس با کار غصــن به ویژه در ســطح بین
غصــن  ١٩٩٩در ســال    کرد.شــرکت رنو، با غصــن که به ھفت زبان مســلط اســت، ھمکاری می

سان ادغ  خودروسازی فرانسوی رنو را با سان رنو را ایجاد کرد. او توانست در این نی ام و آلیانس نی
 .زمان نیسان را که با مشکالت مالی عظیمی روبرو بود از ورشکستگی نجات دھد
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سال  شوایتسر ٢٠٠۵کارلوس غصن در  شد. تغییرات برنامه تولید   به جای لویی  شرکت رنو  مدیر 
درصد سھام این شرکت  ١۵انسه ھنوز رنو توسط او با مخالفت دولت فرانسه روبرو شد. دولت فر

 .میلیون یورو در اختیار دارد ١٣به ارزش تخمینی 
ــــن در زمان تمدید قرارداد خود با رنو کاھش  ــــدی حقوقش را پذیرفته بود. به گزارش  ٣٠غص درص

سال گذشته کارلوس غصن در راس اتحاد  صادی در  سان اقت شنا سه به نقل از کار خبرگزاری فران
 .میلیون یورو درآمد داشته است ١٣نو، نیسان و میتسوبیشی ھای رخودروسازی

یک خودرو به شــــرکت خودروســــازی ژاپنی فرانســــوی   خودروی تولید شــــده در جھان ١٠از ھر 
  .نیسان آلیانس تعلق دارد−رنو

ئیس شرکت خودروسازی آئودی دستگیر شدر  
ته صــــنعت  مات برجســــ قا مانی آئودی و یکی از م رئیس شــــرکت خودروســــازی آل

شد. گفته میخودروسازی آلمان، در ارتباط با پرونده آالینده د شوھای دیزلی دستگیر 
این دستگیری به دلیل خطر نابود کردن مدارک و تاثیرگذاری روی شاھدان صورت گرفته 

 .است
مات  قا بار یکی از م برای نخســــتین 
برجسته صنعت خودروسازی آلمان در 

ھــای دیزلی ارتبــاط بــا پرونــده آالینــده
(گــازوییلی) دســــتگیر شـــــد. روپرت 
اشــتادلر، رئیس شــرکت خودروســازی 

ــانی آئودی ــه  (AUDI) آلم زیرمجموع
 ٢٨فولکس واگن صـــبح روز دوشـــنبه (

 .ژوئن) دستگیر شد ١٨خرداد / 
رئیس شــرکت خودروســازی آئودی در 

که خانه اش در شــھر اینگولشــتات بازداشــت شــد. مقامات دولتی ایالت مونیخ آلمان اعالم کردند 
 .روپرت اشتادلر در برابر قاضی پرونده قرار گرفته و سپس حکم دستگیری او صادر شده است

ست. به  شاھدان در پرونده بوده ا صدور این حکم، خطر نابود کردن مدارک و تاثیرگذاری روی  دلیل 
ار گزارش خبرگزاری آلمان روپرت اشــــتادلر ھیچ اطالعاتی در باره این پرونده به قاضــــی نداده و قر

  .ژوئن) آغاز شود ٢٠خرداد /  ٣٠شنبه (است بازجویی او روز چھار
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ھای خودروسازی فولکس واگن و آئودی دستگیری رئیس آئودی را تایید کرده و اعالم کردند شرکت
ســال اســت که شــرکت خودروســازی  ١١که آنھا بر بیگناھی اشــتادلر تاکید دارند. روپرت اشــتادلر 

 .کندآئودی را ھدایت می
صادر نکرده و دادستانی آلمان کیل رئیس آئودی ھنوز ھیچ بیانیهو ای در باره دستگیری موکل خود 

 ١٨خرداد /  ٢٨ای دریافت نکرده اســت.عصــر روز دوشــنبه (نیز اعالم کرده که تاکنون ھیچ دفاعیه
  .واگن" به این موضوع بپردازدژوئن) قرار است ھیئت مدیره شرکت خودروسازی " فولکس

شرکت خودروسازی " فولکس ھیئت  واگن" ھمچنین قرار است در این نشست به موضوع مدیره 
 .ھای دیزلی (گازوییلی) در این شرکت بپردازدبحران آالینده
ت، یکی ازگفته می ــُ ــود که برام ش مقامات ھیئت مدیره فولکس واگن، قرار اســت مســئولیت   ش

انتخاب ھیئت مدیره فولکس واگن باید  روپرت اشـــتادلر را به عھده گیرد. برای رســـمی شـــدن این
  .رضایت خود را با این انتخاب اعالم کند

ای علیه روپرت اشــتادلر و یکی دیگر از مدیران دادســتانی شــھر مونیخ آلمان ھفته گذشــته پرونده
ــدور  ــھر مونیخ این دو را به "کالھبرداری و ص ــتانی ش ــود. دادس ــازی آئودی گش ــرکت خودروس ش

 .ی نادرست" متھم کرده استھاغیرمستقیم گواھی
آئودی  دادستانی شھر مونیخ ھمچنین این دو را متھم کرده است که در خودروھای دیزلی تولیدی

اند. ماموران به ھمین دلیل ھفته افزاری برای کم نشـــان دادن آالیندگی ھوا تعبیه کردهدر اروپا نرم
  .گذشته خانه روپرت اشتادلر را تفتیش کردند

روپرت اشــتادلر، رئیس شــرکت خودروســازی آئودی پس از فاش شــدن رســوایی  شــودگفته می
ــــده نتایج واقعی آزمایشافزاری که باعث میھای دیزلی در آمریکا و نرمآالینده ھای مربوط به ش
ھای دیزلی در اروپا نیز خبر داشــــته، اما جلوی تولید چنین ھا را نشــــان ندھد، از آالیندهآالینده

  .اروپا نگرفته است خودروھایی را در
سال  ھزار خودروی دیزلی در آمریکا و اروپا فروخته؛ خودروھایی  ٢٢٠حدود  ٢٠٠٩شرکت آئودی از 

  .افزاری برای کمتر نشان دادن آلودگی ھوا تعبیه شده بودندکه در آنھا نرم

یخودروساز برای آینده صنعت استراتژی فولکس واگن  
فرایند تولید و پیشتازی در بازارھای جھانیھا و ساده کردن کاھش تنوع مدل  

شرکت فولکس واگن تصمیم دارد با تغییراتی اساسی در رویکرد خود به بنابه گزارش دویچه وله،   
تری در بازار این صنعت برای خود باز کند. تصمیم بر آن است که درصنعت خودروسازی نقش مھم  
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ــــال زمینه تولید خودروھای برقی، فولکس واگن تا ک  ــــال دیگر، یعنی تا س در  ٢٠٢۵متر از ده س
سال  بزرگترین  ٢٠٣٠بازارھای جھانی حرف اول را بزند. از آن گذشته، فولکس واگن مایل است تا 

 .جھان باشد  تولیدکننده خودروی
ھای مربوط به تســــت آالیندگی خودروھای فولکس واگن بر جنجال برخاســــته از دســــتکاری داده

ــایه ــرکت س ــیاری از خودروھای خود را پس    افکنده اســت. فولکس واگن موفقیت این ش باید بس

توانست شرکتی ھای میلیاردی بپردازد. باری بسیار سنگین که در حالت عادی میگرفته و جریمه
ھا خارج کند، اما فولکس واگن از چنان پشــــتوانه مالی و فنی برخوردار اســــت که را از دور رقابت

 .جھانی خودرو روی پای خود بایستدبتواند مجددا در بازارھای 
صرفهفشارھای مالی ناشی از جنجال دستکاری تست آالینده سیاست  جویی فراگیری ھا ناگزیر 

را به این شــــرکت تحمیل کرده اســــت. حال شــــرکت به فکر تغییر رویکرد خود افتاده و روی تولید 
 .خودروھای برقی حساب باز کرده است
به بزرگترین تولید کننده خودروھای برقی در بازارھای  ٢٠٢۵   فولکس واگن مایل اســــت تا ســــال

جھانی بدل شـــود. این شـــرکت تصـــمیم دارد به عنوان نخســـتین کمپانی خودروســـازی، تولید 
خودروھای برقی را به یک میلیون دســــتگاه در روز برســــاند. این در حالی اســــت که در ســــال 

دســـتگاه  ١۶٠٠ار عرضـــه کرده بود، بالغ بر که فولکس واگن به باز   تعداد خودروھای برقی   ٢٠١۵
 .دستگاه به یک میلیون ١۶٠٠بوده است. یعنی افزایش تولید خودروھای برقی ظرف ده سال از 
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مدل خودروی برقی و ھایبرید به بازار عرضـــه کند.  ٩، ٢٠٢٠   واگن تصـــمیم دارد تا ســـال   فولکس
فولکس واگن تصمیم گرفته است ھاست. حال ترین مشکل خودروھای برقی موضوع شارژ آنمھم

 .در سامانه شارژ این خودروھا تحولی اساسی ایجاد کند
 کاھش تنوع و ساده کردن تولید

اریخ ت   ســاز بزرگترین تغییر ســیاســت تولید خودرو درشــود که این اســتراتژی جدید زمینهگفته می
گفته اســــت که این آید. رئیس شــــرکت فولکس واگن به خبرنگاران فولکس واگن به شــــمار می

باید راھی برای خروج از بحران و شرایط سخت جاری بیابد، کمپانی با این استراتژی جدید نه تنھا 
ھای آتی صــنعت خودروســازی جھان آماده ســازد. او ھشــدار بلکه فراتر از آن، خود را برای چالش

واگن در ولکسداده اســـت که ھرگاه این اســـتراتژی اجرایی نشـــود، فشـــارھای مالی حاکم بر ف
 .ھای آینده افزایش خواھند یافتسال

خودروھای ساخت این ھای سیاست راھبردی جدید فولکس واگن کاستن از تنوع مدلیکی از پایه
تر و محدودتر شــدن خطوط تولیدی این شــرکت شــرکت اســت. کاھش تنوع نه تنھا منجر به ســاده
شد، بلکه با کاھش تولید انواع موتور و مدل صرفها، زمینهھخواھد  شرکت ھای  شتر این  جویی بی

 .آوردرا فراھم می
 بازارھای آمریکا  تر درحضور فعال

ھای خودروھای گازوئیلی فولکس واگن در ایاالت متحده جنجال ناشــی از دســتکاری تســت آالینده
 ھایآمریکا به اعتبار این کمپانی آسیبی جدی وارد ساخته است. اما بازار آمریکا برای ھمه شرکت

تواند از این بازار چشــم العاده برخوردار اســت. فولکس واگن نیز نمیخودروســازی از اھمیتی فوق
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ای اســتراتژی بپوشــد و یا به وضــعیت کنونی تن دھد. به ھمین خاطر اســت که یکی از نکات پایه
 .واگن، افزایش ھر چه بیشتر نقش این شرکت در آمریکای شمالی استجدید فولکس
این ھدف باید خودروھای تولید فولکس واگن بار دیگر برای مشــــتریان خودرو در آمریکا برای تحقق 

بزرگ بر ھا و خودروھای اســتیشــن شــوند. کمپانی فولکس واگن بر آن اســت تا با لیموزین   جذاب
  .حضور خود در بازار آمریکا بیافزاید

ن "الکتریفای آمریکا" به عرضــه خودروھای برقی فولکس واگن تحت عنوا ٢٠٢١قرار اســت از ســال 
ـــه این خودروھا و کنترل دقیق  ـــمیم بر آن اســـت که با عرض ـــود. تص ـــور آغاز ش بازارھای این کش

ھای تولید و توزیع، بار دیگر فروش خودروھای ســـاخت فولکس واگن در آمریکای شـــمالی و ھزینه
 .به مرحله سوددھی برسد ٢٠٢٠جنوبی از سال 
ــنگینی درھای کالن و پس گرپرداخت جریمه ــده، زیان س تراز بازرگانی    فتن خودروھای فروخته ش

ــتراتژی باردیگر تراز بازرگانی    فروش خودرو در آمریکا بر جای گذاشــت. حال قرار اســت که این اس
 .را مثبت کند  عرضه خودرو در آمریکای شمالی و جنوبی

    جویی به قصد سرمایه گذاریصرفه
شرکت  سیاست تولید خودروی این  اھداف راھبردی کمپانی فولکس واگن به معنی تغییر و تحول 

سال  صمیم گرفته است تا  سطح   در ٢٠٣٠است. فولکس واگن ت صه تولید خودرو در  جھانی    عر
سالیان گذشته شود. فولکس واگن ظرف  شتاز بازارھا  سیاری بود و نرخ شاھد موفقیت   پی ھای ب

  چشمگیری داشت. اما جنجال ناشی از دستکاری تست   شرکت افزایش رشد تولیدی این
  .سنگین به این کمپانی وارد ساخت  ایھا، ضربهآالینده

ھای ســــرمایه گذاری در ھا و کاھش شــــمار شــــاغالن، فراھم آوردن زمینهجوییھدف از صــــرفه
کمپانی    ،جوییھای نوین صنعت خودروسازی اعالم شده است. بر اساس سیاست صرفهعرصه

 د که در شعبات این شرکت در آلمان فعالیت دارند. تنھا در ایالت
سال  ست تا  ساله ھزینه٢٠٢٠فولکس واگن بر آن ا  ٧٠٠و    میلیارد ٣ھای خود را به میزان ، ھمه 

ــــرفه جویی، می بایســــت در بخش تولید میلیون یورو کاھش دھد. پول آزاد شــــده در اثر این ص
گذاری شود. قرار بر این است که سه میلیارد و پانصد میلیون یورو تنھا در خودروھای برقی سرمایه

ای ھنفر را در زمینه ٩٠٠٠تصـمیم دارد    ارتباط با تولید خودروھای برقی ھزینه شـود. فولکس واگن
جویی فراگیر فولکس واگن به اجرایی کردن یک سیاست صرفه .تولید خودروھای آینده به کار گمارد

شد. روز جمعه،  شرکت فولکس واگن اعالم کرد که  ١٨ناچار  شاغلین خود  ٣٠نوامبر،  ھزار نفر از 
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 ١٧ نیدرســاکســن قرار اســت بیش از ھزار نفر از این افراد، کســانی ھســتن ٢٣کند. را اخراج می
 .ھزار نفر کار خود را از دست بدھند

 ه اتھام جاسوسی؛ب

 امارات یک شھروند انگلیسی را به حبس ابد محکوم کرد
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امارات متحده عربی یک شھروند انگلیسی را به اتھام جاسوسی برای لندن به حبس ابد محکوم 
 .کرد

را به اتھام » ماتئو ھدجز«به نقل از دیلی تلگراف، امارات متحده عربی  خبرگزاری مھربه گزارش 
 .جاسوسی برای لندن به حبس ابد محکوم کرد

که جلســه دادگاه رســیدگی به اند وکیل خانواده ھدجز این موضــوع را تائید کرده و عنوان داشــته 
 .دقیقه طول کشیده و وکیل مدافع نیز در این جلسه حضور نداشته است ۵ھا اتھام ماتئو تن

ست  داردسال  ٣١ماتئو ھدجز  شجوی مقطع دکتری ا ست ی و . و دان سیا ھنگام تحقیق درباره 
بعــد از بیــداری اســــالمی، در فرودگــاه متحــده عربی ھــای امنیــت داخلی و خــارجی امــارات 

 .بازداشت شده است  دبی

سیه رکورد جدیدی برجای گذاشتذخایر طالی رو  

روســیه در چند ماه گذشــته با افزایش خرید طال ضــمن تقویت  -ایرنا  -مســکو 
پشـــتوانه پولی خود، به حد بی ســـابقه ای بر میزان ذخایر طالی خود افزوده 

 .است

 

روز جمعه نوشت: بانک مرکزی روسیه در سه ماھه » گازتا رو«به گزارش ایرنا، تارنمای روسی 
(ماھھای ژوئن، جوالی و اوت) رقم بی سابقه ای طال خرید تا به بزرگترین  ٢٠١٨سال سوم 

 .خریدار طال در جھان تبدیل شود
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نوشت: روسیه در سه ماھه  (WGC) این رسانه با استناد به گزارش اخیر شورای جھانی طال
ر به بیش از تن طال خریداری کرده است تا ذخیره طالی این کشو ٩٢٫٢میالدی،  ٢٠١٨سوم سال 

 .درصد ذخایر طالی جھان برسد ١٧ھزار تن معادل  ٢
معاون اول بانک مرکزی روسیه از خرید طال حمایت » دیمیتری تولینا»در این گزارش به نقل از 

درصد از ریسک ھای حقوقی و سیاسی است و  ١٠٠شده و گفته شده است: طال ضامن 
  .ریسک ھای مختلف فراھم می کندامکانات گسترده ای را برای دوری جستن از این 

نوشت: روسیه بخش عمده  (WGC) رسانه روسی به نقل از کارشناسان شورای جھانی طال
دارایی ھای خود شامل اوراق قرضه آمریکا را فروخته است و به سیاست دوری و رھایی از دالر 

  .ادامه می دھد
ارد دالر اوراق قرضه خزانه داری آمریکا میلی 96، ٩٧بر اساس گزارش گازتا رو، روسیه فروردین ماه 

میلیارد دالر اوراق قرضه آمریکا را در اختیار دارد که پایین  ١٤٫٩را در اختیار داشت اما اکنون تنھا 
 .سال گذشته است ١١ترین سطح در 

رسانه ھای روسی سه ماه پیش در گزارشی اعالم کردند: ذخایر طالی روسیه رکورد بی سابقه 
ذاشته است و به دوران ژوزف استالین (دومین رھبر اتحاد جماھیر شوروری) رسیده ای بر جای گ

 .است که نشانگر قطع وابستگی روسیه به دالر آمریکاست
کارشناس مرکز اعتبارسنجی بین المللی مودیز آمریکا نیز اخیرا اعالم کرد که با » کریستین لیندو»

ی این کشور به دالر آمریکا، روسیه آمادگی توجه به اقدامات اخیر روسیه برای کاھش وابستگ
  .دفع ھر گونه ضربه به شکل تحریم ھای جدید را پیدا کرده است

   گزارش ویژه:

   اشاره :

به جایگاه توریســم در توســعه ی اقتصــادی اقتصــادی به ویژه در اقتصــادھایی که از باتوجه          
سو ، ھزینه ھای توریتی عاید کشور به عنوان  جاذبه ھای توریستی درخور توحه برخوردارنداز یک 
درآمدھای صــادراتی پنھان، درآمدھایی مه عمده ترین ابزار توســعه ی متعادل اقتصــاذی ذر ســطح 

شند  سوی دیگر، منطقه نی با سنتی از  شترین جادبه ھای توری شور از بی نطر به برخوردار بودن ک
تاریخی، فرھنگی، ورزشی، سالمت، و  –اعم از وسعت سرزمین، آب وھوا، حاذبه ھای باستانی 

. . . به نظر می رسد انتخاب گزارش جھانی سفر و گردشگری به عنوان گزارش ویژه آبان ماه خبر 
ـــادی حاکم بر کشـــور نه تنھا خالی از فایده نباشـــد بلکه به جھات نامه ، در موقعیت کنو نی اقتص

 گوناگون آگاھی از آن ثمر بلخش باشد. 

  ایران، در میان :شورای جھانی سفر و گردشگری اعالم کرد

 قرارگرفت. ٣٥ رتبه  در اقتصادھای گردشگری جھان 
که به بررســـی توانمندی  (WTTC) براســـاس گزارش اخیر شـــورای جھانی ســـفر و گردشـــگری

ــاص ســھمی   ٣٠/ ٧۴٧کشــورھای جھان در حوزه گردشــگری پرداخته، گردشــگری ایران با اختص
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اقتصادھای گردشگری  ٣۵، در رتبه ٢٠١٧میلیارد دالری از کل تولید ناخالص داخلی کشور در سال 
  .جھان ایستاده است

 
 

ران از لحاظ حجم و رشد مطلق دھد اگرچه ایگزارش شورای جھانی سفر و گردشگری نشان می
ھا در میان کشورھای ممتاز قرار گرفته، اما درصد رشد اقتصادی اقتصاد توریسم در برخی شاخص

صل صه در ایران بهحا ست؛ اندازه ابعاد و ظرفیتشده در این عر شور نبوده ا صنعت در ک ھای این 
ه گذشته میالدی بسیاری از خصوصا طی ھفت سال اخیر که در پی عبور از بحران مالی اواخر دھ

اند و عنوان ابزاری برای تحقق توســعه پایدار باز کردهای روی گردشــگری بهکشــورھا حســاب ویژه
 .اندای ایران نیز اقتصاد گردشگری خود را وسعت دادهرقیبان منطقه

ـــیده این گزارش در ادامه به بررســـی توانمندی و عملکردی به کشـــور جھان در بازه  ١٨۵ثبت رس
ــاد  ٢٠١١ھای زمانی ســال و ھمزمان با پایان بحران مالی جھانی و آغاز ایجاد بھبود مجدد در اقتص

کشورھا  WTTCمنظور انجام این مقایسه، پرداخته است. در این بخش و به ٢٠١٧کشورھا تا سال 
سـھم صـنعت گردشـگری در کل تولید ناخالص «بندی کرده اسـت: را در چھار شـاخص اصـلی رتبه

شورداخلی  شور یا ھزینه»، «ک شگری ک صنعت گرد شگران ورودیصادرات  کرد ھزینه«، »کرد گرد
سرمایه«و » گردشگران داخلی صنعت گردشگری کشورحجم  به این ترتیب و در یک ». گذاری در 

لحاظ توانمندی در صنعت گردشگری، رشد در اندازه مطلق این ھا بهفھرست، برای مقایسه کشور
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لحاظ عملکرد در منظور مقایســـه کشـــورھا بهت و در فھرســـتی دیگر و بهمقادیر لحاظ شـــده اســـ
گیری و لحاظ شده است. بنا بر این دو مبنا و ھا اندازهصنعت گردشگری، رشد نسبی این شاخص

ترتیب ، کشـورھای چین، آمریکا، ھند، مکزیک و بریتانیا به٢٠١٧تا  ٢٠١١سـاله در بازه زمانی ھفت
صل رشد مطلق بودهپیشتاز فھرست بیشترین  شده در و در فھرست بیشترین رشد نسبی حا

 نداترتیب کشورھای میانمار، عراق، گرجستان، روآندا و ایسلند قرار گرفتهاقتصاد گردشگری، به

     قدرتمندترین اقتصادھای گردشگری                                           

 
ترین به گزارش شورای جھانی سفر و گردشگری، صنعت توریسم اکنون به یکی از عظیم

ساز رفاه و ارتقای ھای اقتصاد در دنیا بدل و با ایجاد کانالی برای تجارت میان کشورھا، زمینهبخش
کند که در المللی اظھار میکیفیت زندگی در بسیاری از نقاط جھان شده است. این نھاد بین

درصد  ١٠/ ۴، سھم صنعت گردشگری از کل تولید ناخالص داخلی جھان حدود ٢٠١٧سال 
میلیون نفر در سراسر دنیا شغلی مرتبط با این حوزه دارند؛ رقمی که ٣١٣محاسبه شده و 

ھای موجود در جھان است. در مجموع، صنعت گردشگری در سال درصد از کل شغل ٩/ ٩منزله به
ھای خود را پشت سر گذاشت و رشد اقتصادی آن ن دورهتریگذشته میالدی یکی از موفق

درصد بود که به این ترتیب و برای ھفتمین سال پیاپی، رشد اقتصادی حوزه توریسم  ۴ /۶میزان به
 .رقمی بیش از رشد حاصل شده در کل اقتصاد جھان بوده است

ت در تولید شـــورای جھانی ســـفر و گردشـــگری در ادامه گزارش خود و بر مبنای میزان مشـــارک
سال  ١٠ناخالص داخلی، به  صنعت کند که بهاشاره می ٢٠١٧بازار بزرگ گردشگری در  موجب آن 

میلیون دالری در تولید ناخالص  ٩٠٠میلیارد و  ١۵٠١گردشــگری ایاالت متحده آمریکا با مشــارکتی 
زیاد از آمریکا، چندان ای نهدر جایگاه دوم و با فاصله .داخلی این کشور، پیشتاز این فھرست است

ــال  ــھمی معادل  ٢٠١٧چین قرار گرفته اســت که در س ــور س ــگری این کش ــنعت گردش  ١٣۴٩ص
ھای سوم، چھارم و پنجم نیز میلیارد دالر از کل تولید ناخالص داخلی این کشور داشته است. رتبه

 قتصادشان درتر افراخور حجم کوچکبه تسخیر کشورھای آلمان، ژاپن و بریتانیا درآمده که البته به
مقابل دو غول اقتصــادی جھان، میزان مشــارکت صــنعت گردشــگری این کشــورھا در تولید ناخالص 
داخلی نیز اختالف فاحشــــی با ایاالت متحده و چین دارد. بنا بر برآورد شــــورای جھانی ســــفر و 

یتانیا میلیارد دالر و در بر ٣٣١میلیارد دالر، در ژاپن  ٣٩۵گردشـــگری، صـــنعت گردشـــگری در آلمان 
این کشـــورھا را به خود اختصـــاص داده  ٢٠١٧میلیارد دالر از کل تولید ناخالص داخلی ســـال  ٢۶۶
 .است

  ارزیابی قدرت اقتصاد گردشگری ایران

 
 /٧اما ایران که بنا به برآورد شــورای جھانی ســفر و گردشــگری، صــنعت توریســم آن ســھمی 

شور را به٣٠ صاص داده، از این لحاظ و در میان میلیارد دالری از کل تولید ناخالص داخلی ک خود اخت
قرار گرفته است که البته بخش قابل توجھی از این مقدار  ٣۵شده، در جایگاه کشور بررسی ١٨۵
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کرد گردشگران داخلی در کشور است. ایران ھمچنین در فھرست کشورھایی که ماحصل ھزینه
اند به بیشترین رشد مطلق در اقتصاد گردشگری خود دست توانسته ٢٠١٧تا  ٢٠١١ازه زمانی در ب

پیدا کنند، موفق به کســـب جایگاه بیســـتم و باالتر از کشـــورھایی ھمچون عراق و قطر در منطقه 
ای ایران در حوزه گردشـــگری یعنی ترکیه و امارات متحده عربی شـــده اســـت. رقیب دیگر منطقه

جایگاه ھفتم و دھم این فھرســت قرار دارند. در فھرســت دیگر منتشــرشــده در گزارش  ترتیب دربه
آماری شــورای جھانی ســفر و گردشــگری که رشــد نســبی اقتصــاد گردشــگری کشــورھا در بازه 

خورد و این چشــم نمیکشــور برتر به ٣٠زمانی یادشــده مورد مقایســه قرار گرفته، نام ایران میان 
 ور ایران در گردشـــگری منطقه محســـوبرجســـتان که از رقیبان نوظھدرحالی اســـت که عراق و گ

     .اندھای دوم و سوم جھان قرار گرفتهشوند، در جایگاهمی

ھمچنین در این فھرســـت قطر در جایگاه ھفتم، ارمنســـتان در جایگاه نھم، جمھوری آذربایجان در 
شتم می ست و ھ شده  ١٨۵ان جایگاه یازدھم و امارات متحده عربی در جایگاه بی سی  شور برر ک

شده سالاند. بنابراین میجھان واقع   ٢٠١٧تا  ٢٠١١ھای توان چنین تفسیر کرد که در بازه زمانی 
و ھمزمان با احیای اقتصـــاد جھان در پی رکود اواخر دھه نخســـت ھزاره جدید، عموم کشـــورھای 

صنعت گردشگری خود، توانسته ن بسیار باالیی در ابعاد میزااند بهمنطقه مستقل از اندازه مطلق 
ــنعت را در داخل مرزھای خود وســعت ببخشــند و از این منظر و در بازه زمانی مورد  جھانی این ص

 .ثبت رسانده استای خود بهبررسی ایران عملکرد ناموفقی در مقایسه با رقبای منطقه

سفر و گ صنعت  سھم  سفر و گردشگری در این گزارش و در ذیل عنوان  ردشگری شورای جھانی 
در تولید ناخالص داخلی کشور، حجم رشد مطلق اقتصاد گردشگری در کشورھای جھان را در بازه 

مقایســه کرده و از این لحاظ چین که در این مدت با دســت یافتن  ٢٠١٧تا  ٢٠١١ھای زمانی ســال
ــاد گردشــگری خود، ســھم توریســم در تولید ناخالص  ۶١٣به رشــدی معادل  میلیارد دالر در اقتص

میلیارد دالر رسانده، با اختالفی بسیار پیشتاز  ٣۵٠را به سطح ھزار و  ٢٠١٧اخلی خود در سال د
 ٧اســت. رتبه دوم در اختیار آمریکاســت که رشــد مطلق اقتصــاد توریســم در مرزھای آن طی این 

میلیارد دالر بوده و در رتبه سوم نیز ھند قرار دارد که موفق شده در بازه زمانی  ١٧۴میزان سال به
 .وجود بیاوردمیلیارد دالر رشد اقتصادی در بخش گردشگری خود به ٧۶شده، یاد

سال  سال  ٢٠١١ایران در این فھرست در رتبه نوزدھم قرار گرفته است و از  شده  ٢٠١٧تا  موفق 
شگری در تولید ناخالص داخلی خود بیفزاید. به این میل ۴٠٠میلیارد و  ١٠که  سھم گرد یون دالر بر 

سال  سفر و گردشگری در  شورای جھانی  سھم توریسم از کل تولید  ٢٠١٧ترتیب و طبق برآورد 
درصد از کل تولید ناخالص داخلی  ٧/ ٣میلیون دالر بوده که  ٧٠٠میلیارد و  ٣٠ناخالص داخلی ایران 

کشــور بررســی شــده، کشــورھای میانمار،  ١٨۵. ھمچنین در میان کشــور در این ســال اســت
آذربایجان، قطر، گرجستان و عراق بیشترین سرعت در ایجاد رشد درصد سھم گردشگری جمھوری

ــــاندهاز کل تولید ناخالص داخلی را به کشــــور برتر  ٣٠اند. از این حیث، نام ایران در میان ثبت رس
ین به مقایسه کشورھا از لحاظ میزان رشد مطلق در درآمد خورد. این گزارش ھمچنچشم نمیبه

صل از ھزینه صدر این فھرست نام کشورھای تایلند، حا کرد گردشگران خارجی نیز پرداخته که در 
  .خوردچشم میمتحده و اسپانیا بهژاپن، چین، ایاالت
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تا  ٢٠١١ھای ســـالجھان قرار گرفته اســـت که در بازه زمانی  ٢٨در این شـــاخص ایران در جایگاه 
میلیارد دالر افزایش پیدا  ٣میزان کرد گردشــگران خارجی در داخل مرزھای آن بهمیزان ھزینه ٢٠١٧

لحاظ نسبی توانسته میلیارد دالر رسیده است. ایران به ۴/ ۶به رقم  ٢٠١٧کرده است و در سال 
درصد  ٢٠ل، ساالنه طور میانگین و طی این ھفت سارشد خوبی در این شاخص داشته باشد و به

جھان  ١٢کرد گردشگران خارجی افزوده که از این لحاظ ایران در جایگاه بر میزان درآمد خود از ھزینه
ـــتناد به دادهقرار می ـــگری«ھای گزارش گیرد. مجموعا و با اس ـــفر و گردش ـــورای جھانی س »  ش

گری ایران در جایگاه توان چنین ارزیابی کرد که ھرچند میزان رشد مطلق و حجم اقتصاد گردشمی
ــال ــعه ابعاد آن طی س ــورھای جھان قرار گرفته، اما میزان توس ھای اخیر متوســطی در میان کش

ــــه، ھای منطقهتوجه نبوده و این درحالی اســــت که عموم رقیبچندان قابل ای ایران در این عرص
عالوه، این نکته بهاند. لحاظ وسعت بخشیدن به اقتصاد گردشگری خود بودهھای برتر جھان بهرتبه

نیز نباید فراموش شــود که عموم درآمد اقتصــادی ایران از گردشــگری مربوط به گردشــگری داخلی 
ـــاد اســـت و رشـــد درآمدزایی از گردشـــگران خارجی طی ســـال ھای اخیر متوازن با رشـــد اقتص

 .گردشگری در کشور نبوده است




