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 سخن ماه:

 

 

 ؟ گرانی

  دکترامیر هوشنگ امینی  

 

این  ،ال وخدمات اساسی موردنیاز روزمرهبهای ریالی ونه واقعی کا تشدیدو افزایش روبه  گرانی

بی توجه به واقعیت های حاکم  رویدادی که .است مجالس ونقل همه محافل روزها بیش ازهمه 

همراه با ارائه راهکارهای مردم فریبِ خواهی نخواهی بحث درباره آن،  ،کشوری بر فرآیند اقتصاد

مخربِ چگونگی رویاروئی با آن به آموزه روز تبدیل شده است. رویدادی که با نهایت تاسف کارگزاران 

کمترین دانش وتجربهِ دست یابی به توسعه ی اقتصادی، نه تنها بازیابی  اداره اموراقتصادی َفرناس از

نبود مدیریت وساده اندیشی  بیش از چهاردهِه،دست کم ت خرید ریال را که حاصِل کاهش قدر

اقتصادی بوده است وباصرف واتالف سرمایه های ملی وایجاد استاندارد تصنعی زندگی  اداره امور

الگوی تصنعی زندگی که به  سطح و بر آن سرپوش نهاده اند، یا حفظ و ادامِه ناممکن استاندارد، یا

با متوسط توان سرانه  اقتصادی کشور همخوانی ندارد نوید می دهند. واقعیتی که نشانه هیچ روی 

َفرناس یا نا آگاه بودن آنان از ابتدائی ترین واقعیت های اقتصادی حاکم برجامعه است که دربیش 

  7ازچهاردهه سیردربی راهه ی اداره امور اقتصادی وبه بیان روشن ترکاهش تدریجی قدرت خرید

تومان را درپی داشته و به طور قطع آنجه را طی بیش از چهاردهه بی  01،111ن به نزدیک توما

بازگرداند ویا سرپوش تصنعی آن را ادامه یک شبه راهه َروی حاصل آمده، با هیچ نیروئی نمی توان 

سامان برانداز  یاحفظ کرد،هرچند ذهنیت شکل گرفته درنظام اقتصادی فسادبرانگیِز فقرآفرین و

 دستوری دولتی حاکم ،آن را باور ندارد.وبراین باور است که چنانچه سرمایه های مسدود مرکز ومت

ررامی توان آن را هم استاندارد تصنعی برقرا ،هم قدرت خرید ریال اعاده خوهد شدشده آزاد شود 

 .دحفظ و ادامه دا
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کشیده ، با صداقت  به نظر می رسدعاقالنه تر آن باشد که از ادامه سخنان عوام فریبانه دست

واقعیت را که حاصل بی راهه َروی امور اقتصادی درچهارده گذشتِه است با مردم درمیان نهاده یادآور 

شویم که چنانچه به فرض محال که  می تواند محال هم نباشد تحریم ها لغو وکل سرمایه های 

بانک مرکزی پرداخت بدهی دولت به  عبابت بخشی از مسدود شده کشور آزاد شود، بایستی بابت

د تولی شود. اماچنانجه برای حفظ استاندارد تصنعی برقرارمورد استفاده قرارگیرد، بدون راه اندازی

 از این رو راهی جز ، حاصلی جر تشدید تورم  درپی نخواهد داشت.بود هداکه یک شبه میسر نخو

س با قیمت های کنونی واقعی سازی قیمت ها وجود نخواد داشت که در این صورت قیمت ها درقیا

دربرخی موارد به احتمال حتا به چندین برابرافزایش خواهد یافت وبدین سان استاندارد تصنعی روبه 

واقعی شدن خواهد نهاد، دراین صورت است که با واقعی شدن قیمت ها وبرقراری اقتصاد رقابتی 

توسعه تولید کاهش قدرت  رشد و با تولید کنندگان از توان سرمایه گزاری برخوردارخواهندشد و

 خرید پول ملی به تدریج رو به توقف خواهد نهاد و قتصاد کشور درمسیر توسعه قرارخواهد گرفت.

روشن است که دراین  صورت گروه های آسیب پذیر که بخشی ازکارکنان یاحقوق بگیران بخش 

خت مالیت عمومی وخصوصی می باشندکه با واقعی شدن قیمت ها حقوق بگیرانی که از پردا

ازادامه گذران زندگی باز خواهند ماند، حمایت از این گروه که از  معافند، معلول یا از کار افتاده اند.

جمله اصلی ترین وظایف دولت است درگروی کاهش هزینه زندگی آنان بدون پرداخت یارانه نقدی 

هزینه زندگی که بارها یا هرنوع پرداخت فساد برانگیِزبی اثردیگر، وتنها براساس مکانیزم کاهش 

امکان پذیر  بازگویی آن در می گذریم، عنوان شده واکنون برای جلوگیری ازطوالنی شدن کالم از

 خواد شد.

پایان سخن، دستیابی به توصیه مورد اشاره درگروی رهاسازی نظام اقتصادی حاکم وروی آور شدن 

استگذاروذهنیت شکل گرفته یا متاثر از به اقتصاد رقابتی بازار، و دورماندن کارگزاران اقتصادی سی

اقتصادحاکم از اداره امور اقتصادی کشور، اصالح الیحه بودجه ساالنه کل کشوربه نحوی که اعتبارات 

موردی استاندارد ها و...حذف، و   زائد و حمل بر تولید مانند هزینه های ناشی از کارت بازرگانی و

تغییر یافته مانند قانون موجرومستاجر وامثالهم احیاء قوانینی که به زیان گروه های آسیب پذیر 

 نه جز این. شود، و
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   اخبار کوتاه اتاق ها

 صای ایران وحهانتاخبارکوتاه اق

 اخبار کوتاه اقتصادی اتاق ایران وانگلیس

 

 انگلیس اخبارکوتاه اتاق ایران و

 انگلیس برگزاری جلسه ماهانه هیات مدیره اتاق ایران و

 مشتتترب بازرگانی وصتتنایع م معادن ایران وانگلیس قودوازدهمین جلستته هیات مدیره اتادویستتت    

ساعت  شنبه روز11راس  ضور 17/11/1011سه  ضاء هیات مدیره بباح ء ستثنای آقای عاله اکلیه اع

با عذر موجه  که  میرمحمد صتتتتتادقی 

 و تشکیل ،درجلسه حضور نیافته بودند

به روال دراین جلستتتتته . شتتتتتد برگزار

اقتصتتادی روز  بعد از تبادل اخبار معمول

گانی بین المللی  بازر یل  ما به ویژه ت

انگلیس به توستتتتعه روابط اقتصتتتتادی 

 211اشتتتتاره به عقد قرارداد فیمابین و

شتترکت ستتیاتل با طرف میلیون دالری 

طوالنی در این  ، وگفتتت وگویایرانی

نا به پ زمینه  یشتتتتنهاد کمیستتتتیون ب

زام عاروهی از اعضتتای اتاق ها به گتمایل درباره  اتاق ستتاختمان  و گردشتتگری برنامه ریزی شتتهری،

ایران و انگلیس که به فاصله یک به دوبی برای حضور در روزهای ملی دوکشو ر  ی از سوی اتاق هیات

  شود. به این امرعهده دار انجام امور مربوط  اشاره  مورد شد کمیسیون قرار شد خواهد روز برگزار

 عهده دارضمن نیز به نحو موردپیشنهاد و خانم نقوی ئی آزاد اعضاء در فضای آزاد اگردهمضمنا برنامه 

 .دکننانی ساین باره اطالع ر هنگی های مربوط ،ازطریق دبیرخانه در اانجام همشدن 
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 لبا تشتتکی وره کتحول دیجیتال کستتب وکاررنیز مذا درباره برگزاری ستتومین جلستته وبینار رمدیریت  

پی گیری آن عهده خانم مرضتتتتیه ابراهیمی  ریت  انجام واین عنوان موافقت  و ماموونی با کمیستتتتی

 شد. واگذار

سا ؤر از لبه کمیسیون هارا در جلسه یی متشکسپس دکتر امینی اظهار داشت مطالب مربو ط 

  خواهیم داد. قرار پی گیری و اقدام مورد بررسی و کمییون های تخصصی اتاق ران یدب و

لستته راس ج. آینده اخذ تصتتمیم شتتود جلستته شتتد در قرار اتاق گفت وگو و ستتاالنهدرباره شتتام 

 پایان یافت . 17 ساعت

 

 اطالعیه

اتاق ایران و انگلیس در اجرای برنامه های دیدار فصلی اعضاء برگزار می 

 کند:

پایان سال جاری در فضای  ، این دورهمی در11با توجه به محدودیت های ناشی از گسترش کووید 

 باز و به صورت پیاده روی و با حضور مدیران و اعضاء اتاق برگزار می شود.

مسیر پیاده روی که طول آن دو کیلومتر است از پارکینگ اصلی توچال آغاز می شود و در ایستگاه 

 اول به پایان می رسد.

ختم می متری به مسیر سالمتی معروف است و به بام تهران  1111ایستگاه اول ، واقع در ارتفاع 

 شود. مسیری آسفالت شده است و درصورت نیاز از ماشین های برقی هم می توان استفاده کرد.

 بعد از صرف صبحانه و گفتگو های دوستانه در ایستگاه اول، از مسیر ابتدایی برمی گردیم. 

 زمان انجام این برنامه سه الی چهار ساعت به طول خواهد انجامید. 

 12:11الی  0:01ساعت برگزاری:       1011ماه اسفند  6تاریخ برگزاری 

از اعضاء محترم  عالقه مند به حضور در این برنامه درخواست می شود آمادگی خود را به صورت 

 ، خانم احتشامی نیا، اعالم فرمایند.00711218کتبی یا از طریق تلفن شماره 
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 اطالعیه

 دو کشور لیی روزهای میات به دوبی بر مشارکت در برگزاراعزام ه

شنهاد  ساند که بنابه پی شترب بازرگانی ایران و انگلیس می ر ضاء محترم اتاق م به اطالع کلیه اع

کمیستتیون برنامه ریزی شتتهری، گردشتتگری و ستتاختمان و تائید هیات مدیره اتاق، مقرر استتت به 

 2121سپوی بهمن ماه، در اک 21و  10فوریه،  11و  7مناسبت برگزاری روزهای ایران و انگلیس در 

 در دوبی، هیاتی به دوبی اعزام گردد.

متمنی استتت درصتتورت تمایل به همراه شتتدن با هیات، تمایل خود را تا آخر وقت اداری دوشتتنبه 

 ، خانم احتشامی نیا، اعالم فرمائید.00711218، به دبیرخانه اتاق با شماره تلفن 10/11/1011

فت و آمد در دوبی، متعاقباً اعالم خواهد شتتد. الزم برنامه ستتفر مشتتتمل بر تاریخ و هزینه پرواز و ر

شود، ترتیب اثر داده  سال  شده ار شخص  ست هایی که بعد از زمان م ست که به درخوا به ذکر ا

 .نخواهد شد

 
 رئیس اتاق و دبیران کمیسیونها و جلسه مشترب رؤسا

شترب ایران و انگلیس صی اتاق م ص سیون های تخ سا و دبیران کمی شترب رؤ سه م ضور جل  با ح

دی ماه با شتتترکت خانم زهرا نقوی و  22:چهارشتتتنبه  18، راس ستتتاعت رئیس اتاق دکتر امینی

سین پژوهی سرمدی، مهندس علی نقیب، آقایان امیرح ضا  شیبانی، عطا  محمدر دکتر علیمردان 

میرمعینی و مهدی رضتتائی به 

صتتتتورت حضتتتتوری در محتتل 

دبیرخانه اتاق تشتتکیل و برگزار 

  گردید.

این جلستتتتتته، ابتتتدا دکتر  در

خوش آمد گویی امینی ضتتمن 

آقایان  به حضتتار اظهار داشتتت

مکتتان  نوروزی ا بی  و  ق منتتا

جلستته را اعالم  مشتتارکت در

س مهدی دگرده بودند که مهن

ی بتته ستتتتبتتب  بیمتتاری زنورو
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 ضرورت حضور ایشان در بیمارستان عذرشان موجه بود . پدرشان و

 تفصیلی هریک ات درباره فعالیت کمیسیون ها تهیه گزارشمبادله نظر به دستورچلسه، و دبا ورو 

 گفت و گو و ها مورد بحث وشنهادیپ امکانات و د ،کمبودها،جومو عکمیسیون به صورت ارائه وض از

. ستتپس شتترکت در شتتدند تائید قرارگرفت و دبیران و رؤستتای کمیستتیونها مستتگول پیگیری مورد

قرار شد هر کمیسیون، نمایشگاههای مربوط  نمایشگاههای تخصصی در کشور انگلیس مطرح  و

سال  ست 2122به زمینه کاری خود را که در  شد، فهر صورت  برگزار خواهد  کرده اعالم کنند تا در 

امکان برای بازدید از آنها برنامه ریزی شتتتود. ستتتپس به موضتتتوع راه اندازی نمایشتتتگاه مجازی در 

ز اعضا اای پژوهی در این زمینه اقدام شود تا وبسایت اتاق پرداخته شد و قرار شد با مسگولیت آق

 پایان یافت 17:11جلسه در ساعت  .مزایای آن بهره مند شوند

 

 برگزاری سمینار مدیریت تحول دیجیتال کسب و کار

 چهارشنبه ظهر ازد که  در سه جلسه بع سومین جلسه سمینار مدیریت تحول دیجیتال کسب و کار

به صورت حضوری و مجازی با سخنرانی خانم مرضیه ابراهیمی، عضو گزارش  مورداول دی ماه  

هیأت مدیره اتاق ایران و انگلیس در رابطه با اهمیت تحول دیجیتال در کسب و کار و ضرورت توجه 

پاسخ درخور به آن برگزار شد. در پایان هر جلسه، شرکت کنندگان پرسش خود را عنوان کردند و 

 .دریافت کردند 

 سه های ماهانه کمیسیون های تخصصی اتاقبرگزاری جل

 

ی کمیسیون نفت و گاز و ی ماهانهجلسه هشتمین و پنجاه گاز و پتروشیمی: کمیسیون نفت،-

، مهران پارسیان، مهدی با شرکت آقایان دی ماه  21شنبه :11پتروشیمی رأس ساعت 

محمدرضا علیرضا داالیی،، محمدحسن دیده ور علی اکبر خدابخشی، خداقلی حسینلو، پناهی،

 .شدبرگزار  تشکیل و به صورت مجازی، و مهدی رضائی مهدی نوروزی، عطا میرمعینی،  سرمدی، 

سامانه  بارهدر باره تصمیم وزارت صمت در آقای مهندس حسینلو اخبارمرور  پس از جلسه، دراین

. تولیدکنندگان موظف به وارد کردن اطالعات داشت واظهارایرادبیاناتی ثبت قیمت کاالهای تولیدی 

 مربوط به مواد اولیه برای  محصوالت تولیدی در این سامانه هستند. ایشان همچنین از دشواری

بیاناتی  مهندس خدابخشی درادامهداشتند.  گله یهای وارادات کاال و اخذ گواهی عدم تولید داخل

هار اظتوضیحاتی ضمن ادای ، نیز  . مهندس دیده وردکرنامعلوم بودن وضعیت اقتصادی ایراد  بارهدر 

بازار یا همان عرضه و تقاضا   نیست.صورت دستوری درست ه گذاری بقیمت به طورکلی داشت

ی در اتاق ایران برای بررسی ئکارگروههابه ایجاد  درپی قیمت نهایی کاال را مشخص کند.  دبای

آن بر افزایش عوارض پیامدهای حذف ارز ترجیحی و اشاره، های صنعتی مشکالت مربوط به شهرب

 کردند. بیاناتی ایرادگمرکی و قیمت تمام شده کاالهای وارداتی 
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های های مربوطه و ناهماهنگیلدینگوشرکت پتروشیمی و هدرمهندس داالیی از انتصابات اخیر 

ات گمرکی و الزام . میرمعینی در خصوص قوانین جدید واردداشت تیم اقتصادی دولت مطالبی بیان 

این  واظهارداشت فاکتور فروش در سامانه برای شروع تشریفات گمرکی مطالبی ایراد  %01ثبت 

شود. آقای مهندس سرمدی در خصوص الزام باعث بروز مشکالت فراوان در حوزه بازرگانی می

بین  ی کهبهساله ایران و چین و اجرایی شدن آن در هفته گذشته همچنین قرارداد مشا 21قرارداد 

ین، مذاکرات ومثبت با توجه به  جو  است بیانات واقع گرایانه یی ایراد و ایران و روسیه در حال تنظیم

های انگلیسی شرکت بابرای شروع فعالیت الزم  از اعضای کمیسیون درخواست کردند تمهیدات 

 های فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی صورت گیرد. الخصوص شرکتعلی

 ودبی در پایان ایشان از عزام هیاتی از اتاق ایران و انگلیس برای شرکت در نمایشگاه اکسپو در 

باشد خبر دادند و از اعضای بهمن که روز ملی ایران و همچنین انگلستان می 21الی  10در تاریخ 

گرفته ثبت نام  درخواست کردند با دبیرخانه اتاق ایران تماس مایل به شرکت در این نمایشگاه

 پایان یافت. 17:21.جلسه در ساعت کنند

ی این کمیسیون ی ماهانهنهمین جلسه ساختمان: گردشگری و کمیسیون برنامه ریزی شهری،-

 به صورت حضوری وبا مشارکت خانم هادی ماه 20شنبه ، سه16:11ساعت رأس  در سال جاری،

ان شیبانی، دکتر علی غم خوار، احمدرضا کیانیان، زهرا نقوی و سودا نژادی و آقایان دکتر علیمرد

براساس دستور  شد. برگزار قربانعلی بهزادیان، علی اکبر خدابخشی و مهدی رضائی تشکیل و

هوای آزاد مطرح و درباره جزئیات آن  جلسه پس از مبادله اخبار، گردهمائی فصلی اعضای اتاق در

اسفند، و محل آن از پارکینگ مجموعه تفریحی  6 گفت و گو شد. تاریخ رویداد مورد اشاره، جمعه

یابند سپس  در  محل مقرر حضور 0:01اعضا در ساعت  توچال تا ایستگاه اول تعیین و مقرر شد

براساس برنامه یی 

که ارائه خواهد شد در 

 هایستگاه اول، صبحان

تدارب شده توسط  

 دکتر شیبانی صرف

 به تبازگش شود و

صورت دسته جمعی 

  .دانجام شو

ر اآقای کیانیان نیز اظه

داشت برای مفرح 

، تیر شدن گردهمائی
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 داد تا اعضای عالقه مند، تیراندازی کنند. خواهند قرار اختیار و کمان در

مطرح و در مجموع، مورد موافقت اعضا  2121سپس سفر به دبی و شرکت در نمایشگاه اکسپوی 

ل شود تا بتوان هیأتی با تعداد قابل قبول ترای قرار گرفت. و قرار شد از سایر اعضای اتاق نیز سؤا

بهمن راهی  دوبی کرد. جلسه در ساعت  10فوریه برابر با  7حضور در روز ملی ایران در تاریخ 

 .پایان یافت 10:21

رأس  هشتمین جلسه ماهانه دی ماه  کمیسیون غذا و دارو در سال جاری دارو: کمیسیون غذا و-

رضانیا و آقایان نیما با حضور خانم مژده  به صورت مجازی و.دی ما ه  10دوشنبه  16:11ساعت 

یاسر قاسمی، محمد معمتاری، عطاءهللا میرمعینی، علیرضا مناقبی، محمدعلی احمدخانی، 

 برگزار گردید. موثقی و مهدی رضائی  تشکیل و

در این جلسه ابتدا طبق روال معمول، اخبار اقتصادی در حوزه غذا و دارو مرور شد. سپس خانم 

رضانیا درباره همکاری تولیدکننده ها با فروشگاه های زنجیره ای پرداخته و اظهار داشتند که 

 ر میفروشگاههای زنجیره ای رفتار صحیحی در برابر تولیدکننده ها ندارند و آنها را تحت فشار قرا

دهند؛ به طوری که فروشگاههای زنجیره ای عمالً برای تولیدکنندگان کاالها سود چندانی ندارند و 

ادامه آقای معماری به موضوع قیمت مرغ و نهاده  تقریباً فقط خاصیت برندسازی برای آنها دارند. در

های دام و طیور، ذرت  درصد نهاده 01های دام و طیور پرداختند و گفتند که با توجه به این که حدود 

تومانی  0211هزار تومانی جایگزین ارز  20، ارز 1011و سویا است و قرار است از ابتدای سال 

شود، قیمت نهاده ها با افزایش چند برابری مواجه خواهد شد و در نتیجه قیمت مرغ نیز افزایش 

 پایان یافت. 17:11جلسه در ساعت  بسیار زیادی خواهد داشت.

جلسه ماهانه این در دی ماه سال جاری،  فن آوری های نوین: تجارت و ،معدن صنعتون یکمیس-

دی ماه با حضور خانم سودا نژادی و آقایان مهران پارسیان،  21شنبه ، روز سه11:11رأس ساعت 

امیرحسین پژوهی، مسعود توتونچیان، علی حمزه نژاد، محمود رستم افشار، سیدرضی 

سیداصفهانی، امین مقدم، علیرضا مناقبی، و دکتر امیرهوشنگ امینی، رئیس اتاق در محل 

 دبیرخانه اتاق، تشکیل و برگزار شد.

به تشکیل اولین جلسه حضوری کمیسیون در سال جاری، نخست دکتر امینی با ایراد ابتدا با توجه 

.درخصوص گزارش وضعیت رهنمودهایی در باره چگو نگی  روند کار کمیسیون و اصالح برخی موارد

د ش ضمن تشکر قرار اقتصادی موجود که به سرپرستی دبیر کمیسیون در حال انجام است اشاره،

. سپس درخصوص وضعیت موجود و آینده بسیار روشن وضعیت تولید و شود ارائه گزارش تکمیل و

اری برگز رچگونگی تشکیل و ایراد و در پایان اظهار شد براساس آئین نامه کشور بیاناتی اقتصاد

دارند دعوت به  مستمر کمیسیون های تخصصی اتاقر از اعضایی که بیش از سه جلسه غیبت

ه با توج مرور اخبار روز  وبه اعضای کمیسیون شد دبیر مقدم سپس جلسه با ذکر خیر عمل نیاید.
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ماه پیش  2مهندس نقیب رئیس کمیسیون از حدود با همراهی  در دبیر کمیسیون به تالشی که

 کمک به شناساندن اتاق به ویژه معرفی توانائی اعضاءبا هدف  اتاق  نمایشگاه مجازی ایجاد برای

هیات مدیره پی  س نظربراسا رخانه اتاق وبید رو شرکت های ایرانی انجام پذیرفته د مورد با نظ

 پایان پذیرفت..   10:11.جلسه ساعت سریع قرارگیر اقدام  گیری و مورد

 

دی ماه سال جاری  7سه شنبه  10:11جلسه ماهانه کمیسیون عضویت راس ساعت :کمیسیون عضویت-

ابراهیمی، آقایان دکتر امینی رئیس کمیسیون، مهندس علی حمزه نژاد و مهدی با حضور، خانم مرضیه 

 شد. رضائی دبیرکمیسیون در دفتر دبیرخانه اتاق تشکیل و بر گزار

درخواست تمدید عضویت بررسی و موافقت گردید، سپس  1در این جلسه بعد از تبادل اخبار تعداد 

شرکت آترین اشتاد به مدیریت خانم معصومه درخواستهای جدید عضویت، آقای مهدی امینی، و 

 پایان پذیرفت. 11:11خیراللهی، بررسی و مورد تایید قرار گرفت.جلسه راس ساعت 

 

 انتخاب شایسته

علیمردان  کشتتتاورزی ایران دکتر معادن و صتتتنایع و براستتتاس اطالع دریافتی از اتاق بازرگانی و   

عضتتتو هیات مدیر انجمن  انگلیس و عضتتتو هیات مدیره اتاق مشتتتترب بازرگانی ایران و شتتتیبانی

 ن بهااتاق ایراز سوی صنایع نساجی کشور  توجه به تجربه بلند مدت ایشان در با ،نساجی ایران

ساجی و عنوان رئیس کار شاب  گروه ن صنایع ، معادن واتاق بازرگانیپو شاورزی ،  انتخاب  ایران ک

 شده اند.

ع در پیشتتبرد صتتنایانگلیس ضتتمن ادای تبریک موفقیت اشتتان را  خبر نامه الکترونیکی اتاق ایران و

 یکتا مسگلت دارد. درگاه پروردگار از نساجی کشور

 

 صای ایران:تاخبارکوتاه اق

 

 افتتاح پاالیشگاه نفت فوق سنگین ایران در جزیره قشم

هرمزگان سفر کرده در مراسم افتتاح فاز اول ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران که به استان 

افزوده فروشی و ایجاد ارزشپاالیشگاه گفته است رهدف احداث این پاالیشگاه جلوگیری از خام

 استر.

و  ای داردرآقای رئیسی گفته است رمحصوالت این پاالیشگاه از جمله قیر موارد استفاده گسترده

آید که وزارت نفت با همکاری بخش خصوصی به شمار میهای بسیار خوبی ر این اقدام از آن گام

 برداشته استر.
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برند اند که هم خودشان سود میگذاری کردههای کشور در این طرح مهم سرمایهبه گفته وی ربانک

 و هم محصولش برای مردم خواهد بودر.

 

 
 PRESIDEN.IRمنبع تصویر،

 جنوب ایران افتتاح شده است.یک پاالیشگاه نفت فوق سنگین در جزیره قشم در 

 

ند گوینفت، گاز و محصوالت پتروشیمی ایران تحت تحریم ایاالت متحده است اما مقام های ایران می

 ها را رخنثیر کنند.اند تحریمهای اخیر توانستهدر ماه

 یک روز پیش از این آقای رئیسی در توییتی گفته بود ردر همین شرایط تحریم، فروش نفت ما به 

 .قدری افزایش داشته که دیگر نگرانی نداریم و درآمد آن هم در حال بازگشت به کشور است

 

 

  :معاون سازمان امور مالیاتی

 

 

https://www.mehrnews.com/news/5403892/%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA
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 های بزرگ؛ در اولویتها و شرکتهای خالی بانکمالیات از خانه گرفتن

 

سخه فعلی قانون مالیات بر خانهمعاو سازمان امور مالیاتی گفت: در ن سی  سابر ها و های خالی، بانکن ح

 .ها مسکن خالی را در تملک دارندهای بزرگ مد نظر هستند که دهشرکت

های مالیاتی در بخش مستتکن، آثار و پایه»حستتین زمانی در نشتتستتت ، خبرنگار مهر به گزارش

های خالی با اشتتتاره به اینکه اولویت اصتتتلی مالیات در بخش مستتتکن، مالیات بر خانه« هااولویت

یی و اخذ مالیات بر استتتتت، افزود: در عین حال مهمترین چالش در این زمینه شتتتتیوه شتتتتناستتتتا

های خالی استتتتت. ماده قانونی دیگری که اخذ آن با چالش جدی مواجه استتتتت، مالیات بر خانه

سازندگان مسکن است که امکان اخذ آن از تمامی واحدهای مسکونی که در طول سال ساخته 

 .های جدی مواجه استشوند با چالشمی

های خالی گفت: ممکن استتت ات بر خانههای مطرح شتتده در قانون مالیوی در خصتتوص معافیت

ها مطرح باشتتتد. اما در وهله اول مستتتگله اجرایی شتتتدن انتقاداتی به این قانون در زمینه معافیت

ها صتترفاً با هدف اینکه این قانون از مرحله تصتتویب عبور قانون مهم استتت و در نظر گرفتن معافیت

https://www.mehrnews.com/news/5403892/%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
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سد، در نظر گرفته  سالمت به مرحله اجرا بر سخه کند و به  سگله بعدی اینکه در ن ست. م شده ا

ها مستتتکن خالی را در تملک دارند منظور نظر های بزرگ که دهها و شتتترکتفعلی این قانون بانک

 .های هدف هم رفتتوان به سراغ دیگر گروهبوده است و در ادامه می

لیاتی برای های خالی، مامعاون حستابرستی ستازمان امور مالیاتی در ادامه گفت: مالیات بر خانه

های خالی به بازار استت؛ نه اینکه از این گرفته نشتدن استت و هدف آن اتفاقاً عرضته شتدن خانه

محل برای دولت درآمدزایی کنیم. به همین دلیل مالیات ساالنه امالب که یک مالیات برای افزایش 

 دهای خالی را داشته باشتواند کارکرد مالیات بر خانهدرآمدهای دولت است، نمی

 گفتگو با مهر اعالم شد؛در                

 گرانی گوشت ربطی به صادرات دام ندارد

 
 

مدیرعامل اتحادیه دام سبک با بیان اینکه صادرات دام همچنان متوقف است، گفت:دولت به بهانه 

افزایش قیمت گوشت، صادرات دام را متوقف کرد اما با گذشت دو هفته از این اتفاق، نرخ گوشت 

با  خبرنگار مهر اتحادیه دام سبک در گفتگو باافشین صدر دادرس، مدیرعامل  .تغییری نکرده است

تار  نه گرف فا تأستتتت نان متوقف استتتتتت، گفت: م نده از کشتتتتور همچ که صتتتتتادرات دام ز یان این ب

 .رودهای پیچیده اداری و مسائلی از این قبیل هستیم و عمالً هیچ کاری از پیش نمیبوروکراسی

https://www.mehrnews.com/news/5402889/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D8%A8%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5402889/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D8%A8%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.mehrnews.com/
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اینکه در دو هفته اخیر صتتتتادرات دام زنده به بهانه افزایش قیمت گوشتتتتت قرمز متوقف  وی با بیان

شده است، افزود: با این حال شاهد هستیم که قیمت گوشت نیز تغییری نکرده و تعادلی در بازار 

 .این کاال ایجاد نشده است

ه ندارد و عوامل دادرس گفت: دلیل این اتفاق آن است که گرانی گوشت ربطی به صادرات دام زند

 .دیگری در این اتفاق دخیل هستند

وی بتا اشتتتتتاره بته اینکته هم اکنون در منتاطقی از کشتتتتور از جملته استتتتتتان خوزستتتتتتان و 

شتتتوند، افزود: فرایند قرنطینه دام فارس چندین رأس دام در قرنطینه نگهداری می فستتتای منطقه

ز رسند و بعد اها میدامپزشکی استانهای قرنطینه به تأیید هزینه بر است ضمن اینکه ایستگاه

توان به مدت زیادی دام را شود اما ظرفیت محدودی دارند و نمیها به این اماکن منتقل میآن دام

هزار رأس دام را  081دادرس اضافه کرد: در اواسط آبان ماه دولت مجوز صادرات  .آنجا نگهداری کرد

ت انجام شتتد اما در میانه راه جلوی آن را گرفتند و در های فراوان صتتادراصتتادر کرد و بعد از پیگیری

 د.رأس دام سبک صادر ش 2111نهایت فقط 

 سانتی متری زمین ۰۲فرونشست به شیراز رسید/ نشست 

 

https://www.mehrnews.com/news/5403474/%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DB%B2%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
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ست حداقل  -شیراز ش شیراز فرون شت  شان می دهد که زمین در د شگران ن  21مطالعات پژوه

 .سانتی متری داشته است که جای نگرانی و اتخاذ تصمیمات ویژه از سوی متولیان امر دارد

ها: پیش از این اعالم شتتتده بود که فرونشتتتستتتت زمین در فارس استتتتان گروه – خبرگزاری مهر

همچنان در ستتتطح جهان رکورددار استتتت و از وضتتتعیت بحرانی نیز بدتر تخمین زده شتتتده بود و 

کارشتتناستتان ضتتمن هشتتدار در این رابطه اعالم کرده بودند که وضتتعیت فرونشتتستتت در برخی از 

 ها به ویژه دشت مرودشت بحرانی است.دشت

ضعیت فرونشست در دشت شیراز نیز بهتر از شهرستان مرودشت نیست و کارشناسان بر این و

 باورند که در صورت ادامه این روند، وضعیت فرونشست در مرکز استان نیز نگران کننده خواهد بود.

طی چند سال گذشته مطالعات زیادی از سوی دانشگاهیان پیرامون بررسی وضعیت فرونشست 

شت شان دهنده های مخدر د شده و نتایج ن شیراز انجام  شت و  ستان فارس از جمله مرود تلف ا

 های استان است.وضعیت بحرانی در برخی از دشت

  

https://www.mehrnews.com/
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الی  21بر اساس مطالعاتی که دانشگاه شیراز بر روی دشت شیراز انجام داده است زمین حدوداً 

ن کننده استتتت. البته ستتتانتی متر در برخی از نقاط این شتتتهر فرونشتتتستتتت داشتتتته که نگرا 01

ها توستتط مردم عادی قابل مشتتاهده کارشتتناستتان بر این باورند به دلیل اینکه این فرونشتتستتت

ضعیت نگران کننده قرار نمی ست آنها در جریان و ستگاهنی ست که د ربط  ذی هایگیرند اما الزم ا

ه تا شتترایط در تر به این موضتتوع ورود کنند و از برداشتتت بی رویه آب جلوگیری کردهر چه ستتریع

 دشت شیراز از این بدتر نشود.

شاره  خبرنگار مهر با گو مدیر مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب کشور در گفت و با ا

مین در به وضتتعیت فرونشتتستتت در دشتتت شتتیراز توضتتیح داد: نرخ میانگین ستتاالنه فرونشتتستتت ز

شتتیراز حدود هفت ستتانتی متر در ستتال در بخش جنوب شتترقی شتتیراز استتت و این میانگین در 

 .سانتی متر است 17دشت مرودشت که دارای باالترین نرخ در فارس بود 

طهمورث یوسفی با اشاره به اینکه در دشت شیراز دو نمونه نشست وجود دارد، بیان کرد: اولین 

ت که ستتطح آب زیر زمینی باالستتت و به وستتیله زهکشتتی هایی استتنوع فرونشتتستتت در بخش

شه، والفجر، و احمد آباد در این منطقه به خاطر سطح آب را پایین آورده شی شم  اند مثل منطقه پ

 زهکشی و داشتن رسوبات ریز دانه نشست ایجاد شده است.

وی ادامه داد: بخشتتتتی دیگری از فرو نشتتتتستتتتت مربوط به جنوب شتتتترق شتتتتیراز از حاشتتتتیه 

متر ها طوری است که حدود هفت سانتی، در این منطقه نشستتا فرودگاه است مهارلو اچهدری

زمین افت ارتفاع پیدا کرده و به صتورت تغییر ارتفاع قائم استت و زمین به طور قائم نشتستت کرده 

 است.

مدیر مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب کشور به مخاطرات فرونشست اشاره کرد و 

کوچک در قستتمت شتترقی  فروچاله : در چند ستتال گذشتتته فرو نشتتستتت باعث ایجاد چندافزود

های آب شیرین شده و در قسمت جنوب دریاچه هم به علت خشک شدن چشمه مهارلو دریاچه

 حاشیه جنوبی با متصاعد شدن گازهای متان از زمین شروع به خودسوزی کرد.

https://www.mehrnews.com/
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 متری زمین 211برداشت آب از عمق 

شود های زیر زمینی که برای کشاورزی برداشت مییوسفی گفت: متأسفانه برخی از ذخایر آب

های بیش از هایی مثل مرودشت حتی برداشت آب از عمقمتری است که در دشت 211از عمق 

هایی است که طول عمر هزار ساله دارند و یعنی هزار سال ها آبشود و اینمتری انجام می 011

های زیر زمین را تشکیل دهند و ها در سفرهای زیر زمینی جمع شوند و آبا این آبطول کشیده ت

های فستتیلی گذاشتتت، توان استتم آن را آبهایی که میهای استتتراتژیک، آبدر حال حاضتتر از آب

 شود که این موضوع نگران کننده است.برداشت می

برداشتتت بی رویه آب تاکید کرد و ادامه وی خواستتتار مدیریت منابع آب شتتد و بر لزوم جلوگیری از 

 داد: در این راستا باید نظارت بیشتری انجام و از کشت محصوالت پر آب جلوگیری شود.

آب شناسی ایران و پژوهشگر، زمین شناس و عضو هیگت علمی دانشگاه شیراز در گفت  پدرعلم

وضعیت فرونشست در دشت شیراز توضیح داد: طی چند سال اخیر پیرامون  خبرنگار مهر با گو و

مطالعات زیادی از ستتوی دانشتتگاه شتتیراز بر روی وضتتعیت فرونشتتستتت در دشتتت شتتیراز و ستتایر 

 .های استان انجام شده استدشت

 :هانجخبارکوتاه اقتصای ا

 مجوز ویژه آمریکا به کره جنوبی برای پرداخت غرامت معوقه به ایران

 

ها میلیون دالر پول به ایران داده استتتتت. این آمریکا به کره جنوبی رمجوزی ویژهر برای انتقال ده

سازی ایرانی از کره ای پرداخت خواهد شد که یک شرکت ماشینمبلغ در چارچوب غرامت معوقه

 .کندجنوبی دریافت می

کرد، از آمریکا رمجوزی  دی( اعالم 22ژانویه ) 12وزارت امور خارجه کره جنوبی روز چهارشتتتتنبه 

ند غرامتی معوقه تا بتوا یافت کرده  یارد وون کره جنوبی )معادل حدود  70بالغ بر  ویژهر در  61میل

 .سازی ایرانی بپردازدمیلیون دالر( را به یک شرکت ماشین

https://www.mehrnews.com/
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 های خارجی وزارتآنگونه که این وزارتخانه اعالم کرده، رمجوز ویژهر از ستتتتوی اداره کنترل دارایی

دهد تا بدهی خود این مجوز به کره جنوبی این اجازه را می .داری آمریکا صتتادر شتتده استتتخزانه

 .سازی بزرگ دیانی را تسویه کندشرکت صنایع ماشین به

های خبری شتترکت صتتنایع دیانی این غرامت را ربابت خریداری ناموفق ستتهام به گزارش رستتانه

 .کنددولت کره جنوبی دریافت میاز ر 2111شرکت ِدوو الکترونیکس در سال 

ای مهم برای وزارت امور خارجه کره جنوبی ابراز امیدواری کرد که صتتتدور این مجوز ویژه بتواند رپایه

گذار ایرانی ]صنایع دیانی[ و بهبود مناسبات دوجانبه با جمهوری اسالمی رفع اختالفات با سرمایه

 ."باشد

هایی ارشد کشورش را گیرد که کره جنوبی دیپلماتمیاعالم این خبر یک هفته پس از آن صورت 

 .وگو کنندکنندگان آمریکایی گفتتا در حاشیه مذاکرات احیای برجام با مذاکره به وین فرستاد

چویی ُجنگ کون، معاون وزیر امور خارجه کره جنوبی، اوایل این هفته با رابرت مالی، نماینده ویژه 

  .وگو کرده بودمذاکرات احیای برجام مالقات و گفت آمریکا در امور ایران، در حاشیه

جمهوری استتالمی ایران تا پیش از خروآ آمریکا از برجام ستتومین شتتریک بزرگ تجاری کره جنوبی 

آالت، شد. ایران در قبال صدور نفت به کره جنوبی بیش از همه ماشیندر خاورمیانه محسوب می

 .کردکشور وارد میلوازم الکترونیکی و قطعات خودرو از این 

کا از برجام و اعمال تحریم یه جمهوری استتتتالمی ایرانخروآ آمری تازه عل به ویژه در دوران  های 

جمهوری استتالمی از  هایریاستتت جمهوری ترامس ستتبب شتتد حدود هفت میلیارد دالر از دارایی

 .های این کشور مسدود شودمحل فروش نفت به کره جنوبی، در بانک

ها مستتلتزم اجازه ایاالت متحده آمریکاستتت. جمهوری استتالمی ایران ستتال اراییآزاد شتتدن این د

های قانونیر مسگله ها را آزاد نکند، از رراهگذشته میالدی کره جنوبی را تهدید کرد اگر این دارایی

 .را پیگیری خواهد کرد

بی منتشتتتتر کرد، خبرگزاری بلومبرگ در گزارشتتتتی که در ارتباط با رمجوز ویژهر آمریکا به کره جنو

در  کنندگانهای مذاکرهموافقت ایاالت متحده با انتقال این مبلغ، نمایانگر آن است که تالش نوشت

 هایی داشته است.بست با جمهوری اسالمی پیشرفتوین در راستای برونرفت از بن
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 ها؛پس از سال                     

 دالر عبور کرد ۰۲قیمت نفت از مرز 

 

روند افزایشی قیمت نفت در بازارهای جهانی نشان از ادامه دار بودن آن است به طوری که قیمت 

 .دالر گذشته است 11نفت برنت دریای شمال از مرز 

دهد معامالتی در بورس جهانی نشان میهای ، دادهالسومریه نیوز به نقل از خبرنگار مهر به گزارش

 10دریای شمال برای اولین بار در هفت سال گذشته یعنی از  برنت که قیمت هر بشکه نفت خام

درصد  1۶61دریای شمال  برنت یمت معامالت برای نفت خامق دالر گذشت. 01از مرز  2110 اکتبر

با  اینترمدیت تگزاس وست دالر در هر بشکه و معامالت برای نفت خام 01۶10افزایش یافت و به 

 دالر رسیده است. 06۶06درصد افزایش به  1۶01

ی گیربه دلیل کاهش تقاضای نفت ناشی از همه« اوپک پالس»از اردیبهشت ماه سال گذشته، 

میلیون بشکه در روز کاهش داد است که این امر سهم زیادی در  1۶7ید خود را ، تولکرونا ویروس

 افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی دارد.

رهای تجاری طبق آماری که از ذخایر هفتگی نفت در ایاالت متحده پیش بینی شده موجودی انبا

 رسیده است. 2110 ترین سطح خود از اکتبراین کشور به پایین

https://www.mehrnews.com/news/5403723/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5403723/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.mehrnews.com/
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/409115/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%8090-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://www.mehrnews.com/service/corona
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امروز به وقت تهران، نفت خام  11آخرین تغییرات قیمت نفت در سراسر جهان تا ساعت  براساس

 رسد.دالر به ازای هر بشکه به فروش می 02۶7ایران در بازارهای جهانی 

های نفتی آمریکا و متحدانش علیه ایران توانسته تحریمبا توجه به اینکه دولت سیزدهم به راحتی 

رسد با درآمدزایی بیشتر دولت از این طریق شاهد کاهش کسری بودجه در را دور بزند به نظر می

 کشور باشیم.

میلیون بشکه نفت خام با  1۶2بر دولت در بودجه سال آینده میزان فروش نفت در سال آینده را 

)اومیکرون( در بیشتر  کرونا ولی با این حال شیوع دوباره سویه جدیددالر بسته است  61قیمت 

دهد قیمت نفت همچنان های یمنی به تأسیسات امارات نشان میکشورهای جهان و حمالت راکت

کرونا و نفت به دلیل ترس از  از طرف دیگر میل کشورهای جهان به ذخیره سازی افزایشی باشد.

تواند این امیدواری را حاصل کند که بودجه حاصل از فروش نفت عرضه پایین اوپک پالس در بازار می

تواند خالءهای ناشی از کسری بودجه در در سال آینده محقق شده و افزایش درآمدزادیی نیز می

 بخش دیگری را پر کند.

 

 ار خط لوله نفت کرکوک به جیحاندر پی انفج                         

 رات نفت عراق به ترکیه متوقف شدصاد

ترکیه منفجر شد به همین دلیل صادرات نفت عراق بزرگترین خط لوله صادرات نفت خام عراق به 

 .به ترکیه به حالت توقف کامل رسیده است

، شرکت نفت ترکیه )بوتاش( اعالم کرد که به دلیل انفجار رویترز به نقل از خبرنگار مهر به گزارش

عش در جنوب این کشور واردات نفت خود خط لوله کرکوب به جیحان در نزدیکی استان قهرمان مر

 از عراق را به شدت کاهش داده است.

ای اعالم کرده است که در پی آتش سوزی در این خطوط نفتی آتش شرکت نفت ترکیه در بیانیه

 اند.نشانان و نیروهای اورژانس برای اطفای حریق به محل حادثه اعزام شده

فجار در این خط لوله مشخص نیست و این موضوع در گوید که علت انبا این حال این شرکت می
 دست بررسی است.

https://www.mehrnews.com/service/corona
https://www.mehrnews.com/news/5403796/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5403796/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/
https://www.reuters.com/world/middle-east/turkeys-botas-halts-flow-after-explosion-kirkuk-ceyhan-oil-pipeline-statement-2022-01-18/
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گونه تلفات جانی به همراه اند که خوشبختانه این انفجار هیچمسگولین محلی ترکیه اعالم کرده

 کنیم این آتش را خاموش کنیم.نداشته است و در اسرع وقت تالش می

انفجار به هیچ منطقه مسکونی در نزدیک این خطوط لوله آسیب از طرف دیگر آتش سوزی ناشی از 

وارد نکرده است ولی با این حال بزرگراه و پل ارتباطی بین کوهرامانماراش به غازیانتیس را مسدود 

 کرده است.

ن رود ایهای آتش نشانی در حال مقابله با آتش هستند که انتظار میگویند گروهمقامات ترکیه می

های بح ادامه داشته باشد، با این حال این خط لوله در گذشته مورد حمالت گروهکفرایند تا ص

 تروریستی پ ب ب و داعش قرار گرفته است.

به طوری که این خط لوله در معرض حمالت شدید گروه تروریستی داعش قرار گرفته بود و حمالت 

 ود.باعث بسته شدن خط لوله از طرف عراق شده ب 2110این گروه در سال 

 171در اواخر سپتامبر، وزارت نفت عراق اعالم کرد که عراق و ترکیه در حال بازگشایی خط لوله 

کیلومتری هستند که نفت خام عراق را از کرکوب به تأسیسات صادراتی در جیهان در سواحل 

 کند.مدیترانه منتقل می

یل، وزیر نفت عراق و علی بیانیه این وزارتخانه پس از آن صادر شد که احسان عبدالجبار اسماع

احیای خط لوله »هایی برای رضا گونی، سفیر ترکیه در عراق، در بغداد دیدار کردند تا درباره طرح

 از خلیج فارس به اروپا گفتگو کنند.« استراتژیک برای انتقال نفت خام
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د، خط شوترکیه نیز شناخته می-جیهان که با نام خط لوله نفت خام عراق-خط لوله نفت کرکوب

کیلومتر است که از کرکوب در عراق تا جنوب جیهان در ترکیه امتداد دارد و  171ای به طول لوله

 .بزرگترین خط لوله صادرات نفت خام عراق است
     

 کاهش بی سابقه زاد و ولد و نرخ رشد جمعیت در چین

رستتیده استتت. موضتتوعی که باعث  1101ترین ستتطح خود از ستتال نرخ زاد و ولد در چین به نازل

سوی دیگر گفته می ست. از  شده ا سگوالن جمهوری خلق چین  شود که جمعیت چین نگرانی م

 .رفت، در حال پیر شدن استتر از آنچه گمان میسریع

نفر جمعیت رستتتیده استتتت و از این  1111تولد در  7،82به  2121نرخ زاد و ولد در چین در ستتتال 

 .آیدمنظر، این رکوردی جدید در روند کاهش نرخ رشد جمعیت در آن کشور به شمار می

دی( اعالم کرد که نرخ زاد و ولد در چین در ستتتال  27ژانویه ) 17اداره آمار ملی چین روز دوشتتتنبه 

 .رسیده است (1101ترین سطح خود از زمان تاسیس جمهوری خلق چین )به نازل 2121

تولد در یک هزار نفر جمعیت بود. کاهش نرخ زاد و  0،82حدود  2121نرخ زاد و ولد در چین در سال 

 .دهدولد به رغم تصمیم دولت برای پایان دادن به سیاست رتک فرزندیر در آن کشور روی می
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بینی ما پیشرستتما دولت چین از پایان ستتیاستتت رتک فرزندیر ستتخن گفته بود. ا 2116در ستتال 

شتتود باال بودن هزینه دولت این کشتتور درباره افزایش نرخ رشتتد جمعیت متحقق نشتتد. گفته می

 .ها در آن کشور کاسته استآوری خانوادهزندگی در چین عمال از تمایل فرزند

کاهش نرخ زاد و ولد در چین باعث کاهش نرخ رشد جمعیت در آن کشور شده است. بر اساس  

ر شتتتده از ستتتوی اداره آمار ملی چین، نرخ رشتتتد جمعیت در این کشتتتور منهای های منتشتتتداده

 .هزارم درصد رسیده است 00احتساب شمار مهاجران، به 

ترین نرخ رشتتد جمعیت این کشتتور از ستتال همین منبع خبری اعالم کرده استتت که این نرخ نازل

تر از گمان مسگوالن عشود که جمعیت چین سریبه این سو است. از سوی دیگر، گفته می 1161

 .این کشور در حال پیر شدن است

 دهدرقی در چین را به افزایش میبواگن تولید خودروی فولکس

 

 2121المللی خودرو در شانگهای، آوریل واگن در نمایشگاه بینغرفه فولکس
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خودروی غول خودروسازی آلمان قصد دارد برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار چین تولید 

واگن اعالم کرده تا پایان ستتال آینده ستتومین کارخانه برقی در این کشتتور را افزایش دهد. فولکس

 .کنداندازی میتولید خودروی برقی در چین را راه

     

یابی به اهداف اعالم شده خود در واگن سال گذشته موفق به دستشرکت خودروسازی فولکس

 .برای جبران این ناکامی را آغاز کرده است ایچین نشد و اکنون تالش گسترده

ترین دغدغه این شتترکت آلمانی افزایش ستتهم خود در تولید و فروش خودروهای برقی استتت مهم

 .رودترین بازارهای آن در جهان به شمار میکه چین یکی از مهم

واگن در چین به روزنامه دی( گزارش داد مدیریت فولکس 28ژانویه ) 18شتتتنبه  ntv شتتتبکه خبری

 رولت ام زونتاگر گفته قصد دارد سومین کارخانه خود در این کشور را در استان 

 .اندازی کندراه هوییآن
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شده و حدود آن شرق چین واقع  سه برابر مجموع  60هویی در  میلیون نفر جمعیت دارد که حدود 

 .ودشجمعیت هلند و دانمارب می

خودروساز آلمانی در حال حاضر دو کارخانه در شهرهای فوشان و انتینگ چین دارد که هر دو برای 

 .اند و مشغول به کار هستندتولید خودروی برقی طراحی شده

 

 هزار خودروی برقی 111افزایش تولید تا 

خودروهای هویی، ظرفیت تولید اندازی کارخانه ستتتتوم در شتتتتهر آنگوید با راهواگن میفولکس

 یابدهزار دستگاه افزایش می 111این شرکت در چین تا پایان سال آینده تا  NEV موسوم به

، (New Energy Vehicle) مطابق استتتانداردهای تعریف شتتده از ستتوی دولت جمهوری خلق چین

 .شودشامل خودروهایی با موتور برقی و هیبرید می NEV خودروهای موسوم به

هزار خودروی برقی  111تا  01میالدی فروش  2121واگن برای ستتال سگذاری شتترکت فولکهدف

 .در چین بود که به آن دست نیافت

شته میالدی در مجموع  سال گذ شرکت در  خودروی کامال برقی در چین تولید  711هزار و  12این 

 .هزار دستگاه از آنها شد 77کرد و موفق به فروش اندکی بیش از 

 چینیرقابت سخت با رقیبان 

های تعیین شتتتده در چین در تضتتتاد کامل با موفقیت یافتن به هدفواگن در دستتتتناکامی فولکس

اند در دومین سال پاندمی کرونا نیز تولید و فروش خود خودروسازان چینی قرار دارد که موفق شده

 .را افزایش دهند

کند که ز این حرکت می، یورگ ووتکه، رئیس اتاق بازرگانی اروپا در پکن اntv به گزارش شتتتتبکه

 .تر نیز بشودرقابت در بازار خودروی چین در آینده سخت

خصوص با توجه به بازارهای جهانی، تمایل زیادی به تقویت تولیدکنندگان گوید دولت چین، بهاو می

 .داخلی خودروهای برقی دارد

با که  نان کرده  پا در پکن در عین حال ابراز اطمی گانی ارو بازر تاق  بت رئیس ا قا ها، وجود افزایش ر

 .اندها به بهترین وجه آمادههای آلمانی برای مقابله با این چالششرکت
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شهروندان ایرانی؛ بزرگترین خریداران خارجی خانه در ترکیه در 

 میالدی ۰۲۰۲سال 
GETTY IMAGES 

بیشترین تعداد ( 2121بنابر اعالم مرکز آمار ترکیه، شهروندان ایرانی در سال گذشته میالدی)

 اند.خانه را در کشور همسابه در مقایسه با سایر اتباع غیرترب خریده

خانه  86هزار و  11های این سازمان، شهروندان ایرانی در مجموع طی سال گدشته بر اساس داده

 اند، که آنها را در رتبه اول خریداران غیربومی ملک در این کشور قرار داده است.در ترکیه خریده

هروندان عراق، روسیه، افغانستان و آلمان پس از ایران بیشترین خانه را در سال گذشته در ترکیه ش

 خریدند.

ها را در رتبه اول گزارش آخرین ماه سال گذشته میالدی درباره فروش خانه در ترکیه هم ایرانی

 فهرست خریداران خارجی قرار داده بود.

 خانه در کشور همسایه خریده بودند. 1062ندان ایرانی در ماه دسامبر سال گذشته میالدی، شهرو

حدود سه سال پیش دولت ترکیه بعضی از قوانین مهاجرتی را تغییر داد که در پی آن شرایط کسب 

گذاری تر شد؛ این تصمیم با هدف جذب سرمایهشهروندی این کشور برای اتباع خارجی آسان

 گرفت. خارجی و پس از افت ارزش پول ملی ترکیه صورت

هایی به ارزش حداقل یک پیش از تغییر این قوانین متقاضیان کسب شهروندی ترکیه باید خانه

هزار دالر کاهش  281خریدند که بر اساس قوانین جدید این رقم به یک چهارم یعنی میلیون دالر می

 پیدا کرد.

 اجرای این طرح به استقبال گسترده شهروندان ایرانی منجر شد.

سیاسی در ایران، افت ارزش ریال -توان به وخامت اوضاع اجتماعییل این استقبال میاز جمله دال

 .و جهش قیمت خانه در این کشور اشاره کرد
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 :گزارش ویژه

 اشاره:

گستتتتترش ویروس  و بروززیانبار درخور توجه ر و پیامدهای گزارش ویژه این شتتتتمار خبرنامه با توجه به آثا    
برخی صاحبان سرمایه  بی سابقه دارایی موسسه های اقتصادی،درعین حال افزایش کار  کرونا برکسب و

 . های کالن درکشورهای پیشرفتهصاحبان به ویژه سرمایه 
 .بی بی سی آن را انتشار داده است گزارش یا خبری انتخاب شده است که خبرگزاری فارسی

تحوالت اقتصادی قمندان به پژوهش در باره دستمایه عالگزینه یامی تواند  افزون بر آگاهی ازآن خبری که
 از رشد مانده یا روبه رشد باشد. در سطح جهان و به احتمال اقتصاد های

 خبرنامه 

 :آکسفام
 گیریدر دوران همه

 است شدهمیلیاردر جهان دو برابر  11مجموع ثروت  

 سفر فضایی کرده است بزوس بخشی از ثروت خود را صرف پروژهجف 
 

میلیاردر جهان  11مجموع ثروت است سبب شده  کرونا گیریگوید همهخیریه آکسفام میموسسه 

کنند نیز افزایش دو برابر شود. بر اساس این گزارش همزمان شمار کسانی که در فقر زندگی می

 یافته است.



 

 

 

 

 

 1011ویژه دی ماه  121شماره خبرنامه 

 

 اخبار کوتاه اتاق های ایران وانگلیس و بریتانیا وایران اخبارکوتا ه اقتصادی ایران وجهان وگزارش ویژه سخن ماه،فهرست مطالب: 
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دو بیش از  2121مرد ثروتمند جهان از مارس  11های بنابر اعالم این موسسه مجموع ارزش دارایی

 برابر شده است.

الون ماسک، جف بزوس، برنار آرنو و خانواده، بیل گیتس، ، بر اساس فهرست مجله اقتصادی فوربس

لری الیسون، لری پیج، سرگی برین، مارب زاکربرگ، استیو بالمر و وارن بافت ثروتمندترین مردان 

 آیند.جهان به شمار می

میلیارد دالر افزایش یافته است،  1811لیارد دالر به می 711هرچند در حالی که مجموع ثروت آنها از 

درصد  1111اما تفاوت قابل توجهی بین آنها وجود دارد، به طوری که دارایی آقای ماسک بیش از 

 درصد کمتر شده است. 01های آقای گیتس افزایش یافته، اما دارایی

وس گزارشی درباره نابرابری آکسفام به طور معمول در آستانه نشست مجمع جهانی اقتصاد در داو

 کند.در جهان منتشر می

ها، افراد مشهور، فعاالن کارزارهای در داووس، معموال هزاران نفر از رهبران سیاسی، مدیران شرکت

 آیند.نگاران در پیست اسکی سوئیس گرد هم میانتخاباتی، اقتصاددانان و روزنامه

ها همراه است؛ با این حال برای دومین سرگرمی های نوشیدنی واین رویداد با میزگرد، مهمانی

 سال پیاپی این رویداد به صورت آنالین برگزار خواهد شد.

 گیری، توزیع واکسن و مسگله انرژی اختصاص خواهد یافت.های این هفته به آینده همهبحث

 گزارشگوید این موسسه خیریه هر سال دنی سریسکندراجاه، مدیر اجرایی آکسفام بریتانیا می

کند تا توجه نخبگان اقتصادی، تجاری و سیاسی را به خود جلب را همزمان با داووس منتشر می

 کند.

او با اشاره به اینکه رآنچه امسال رخ داده است، از مقیاس خارآ شدهر و گفت تقریبا هر روز یک 

هان به دلیل درصد از جمعیت ج 11شود، در حالی که گیری ایجاد میمیلیاردر جدید در طول همه

 المللی وضعیت بدتری دارندر.المللی، از رونق افتادن گردشگری بینها، کاهش تجارت بینقرنطینه

 میلیون نفر به زیر خط فقر رانده شدندر. 161او گفت ردر طول همه گیری 

 هزار نفر در روز کمک کرده است. 21آکسفام در گزارش خود اعالم کرده درآمد کم به مرگ 

های آکسفام، فهرست میلیاردرهای مجله فوربس و گزارش ساالنه ثروت در جهان است دادهمبنای 

 شود.که توسط بانک رکردیت سوئیسر تهیه می

 میالدی منتشر شده است. 2111این گزارش منعکس کننده توزیع ثروت در جهان است که از سال 

آنها را کسر  پردازد و بدهیخانه می های افراد ثروتمند نظیر زمین وفهرست مجله فوربس به دارایی

ها شامل حقوق و هایی که در مالکیت فرد است دست یابد؛ این دادهکند تا به میزان داراییمی

 شود.درآمد نمی

این روش ارزیابی پیشتر البته مورد انتقاد قرار گرفته، چرا که با این محاسبه دانشجویی که قرض 

 باالیی دارد، ممکن است رفقیرر تلقی شود. انداز درآمدزیادی دارد ولی چشم

دالر دارند؛  8/8میلیون نفر در جهان درآمدی کمتر از روزانه  161گزارش آکسفام گفته است حدود 

  .این بدون در نظر گرفتن پیامدهای کووید است


