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 سخن ماه:

 

 خواستن توانستن است واقع بین باشیم،

  

  دکترامیر هوشنگ امینی  

  

 در کلیه محافل  این روزهاپذیرفتنی است که  دیباچه پردازی، و چینی فارغ از هرگونه مقدمه   

این است  تکیه دارند آنچه برگرامی  یهمه پرسش کننده ها زیادی عنوان می شود وپرسش های 

 !تجربی باشدممکن علمی/ که پاسخ در حد

 خط مشی نشر   با هدف ودو مورد آن کما بیش،  می شوداز میان ده ها پرسشی که عنوان     

 ایران درباره یبازرگان همخوانی دارد .یکی رویاروئی مجلس و اتاق نزدیک است وبیشر خبرنامه  این

 .چگونگی پرداخت یارانه کیف و دیگری کم و ومی باشد گان کارت بازرگانی ددرهزار دریافت از دارن3

الزم باشد یادآور شوم که  ر نظر درباره پرسش های عنوان شدهپیش از ادای اطهابه نظر می رسد 

 سنجیده درست ویا پاسخ  بیش از آن که در قید طرح  پاسخ به آنها مسائل و حدر طربه طورکلی ما 

ته این خود به گفکه گوهای خود هستیم  در گفت وقافیه  سجع وادای  یا در قید و بند درگیر ،باشیم

 .نیروی بازدارنده درست اندیشیدن استب اد باور بزرگان علم و و

 دستیابی  گوها کلیه  گفت و از که هدف نهائیشد  پاسخ پرسش نخست باید یادآور به هر روی در

که  روشن .توسعه اقتصادی می باشد می است که در گروی رشد وترش رفاه عموسگ رشد وبه 

دراختیار  در گروی کهگسترش صادرات  بدون رشد ودر گام نخست توسعه اقتصادی هم  رشد و

 .نمی باشد امکان پذیرارزان است  مورد تقاضا ومرغوب  خدمات  داشتن کاال و

 وقت ونزدیکی مجلس  ودر اتاق،  هزینهشهره  به مدیریت سه در هزار مورد اشاره حاصل مدیریت 

، توسعه موارد مانع فراراه صادرات زیان بخش و از جمله عمده ترین اقدامی کلا  آغاز که از است،اتاق 

 رفته رفته که متذکر آن بوده ام  از آغاز راساا  عنوان شد وو زمینه ساز فساد تشدید تورم ، قاچاق

 و، که نشد ،کلی گارت بازرگانی هم با کارت عضویت جایگزین شود لغو شود و به طورمی رفت که 

از آن  در صدد استفادهسامان برانداز آن ، بی توجه به پیامدهای اکنون قوه مقننه به جای لغو آن

  است. بدتر از گناه واقع عذر ، که دراست سال آتی کل کشور برای پوشش کسر بودجه

 گو قرار گفت و مورد نقد و اکم کیف آن است که باره مورد پرداخت یارانه واما پاسخ پرسش دوم  و

 نگرفته است. گرفته اما هرگز مورد توجه قرار

باید این باشد  عمده ترین اصل در پرداخت یارانهبارها حتا در همین خبرنامه عنوان شده است که 

ه بی توجهی ب تردید فارغ از هرگونهزیرا  .نباشد و عام  امثالهم ویا بسته یی  کاالئی و ،نقدی :که

 .و همه جانبه خواهد شد گیرافر فساد وران بغیر قابل جزیان بارآور  این اصول
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 به گروه هائی محدود شود که از پرداخت مالیات معافند و ، تنهاموالن برخوردار از یارانهثانی مش در

  ه مستثنا شوند.نااز دریافت یار مالیات و وابستگان آنان یا عکس آن کلیه مشموالن پرداخت

تنها راه عملی این روش نیز آن است که به جای پرداخت نقدی،کاالئی ، بسته یی وامثالهم ،هزینه 

درصد 01درون شهری و )نقل  در زمینه های حمل و ی مشموالن یارانه با کاهش هزینه زند گیگزند

تا پایان مقاطع دانشگاهی دو فرزند  درمان و تحصیل  دارو و، بیمهپرداخت حق تخفیف برون شهری(، 

 ش داده شود.همربوط کا براساس راهکار

اقتصادی کشور، صرف نظر از اینکه در اقتصاد کارگزاران اداره امور که باید پذیرای این واقعیت بود

که کمابیش ویژه اقتصادهای آزاد است نمی  لتی از هیچ یک از قوانین اقتصادیمتمرکز دستوری دو

یا اینکه نمی خواهند زیرا بنا به معروف  عمل نیز یا توان آن را ندارند و در ظاهراا  ،شوند توانند برخوردار

ود ندارد جیچ مشکلی وجهان هستی جز مرگ که حق است ه در لذا  و توانستن است" ن"خواست

 شدنی نباشد.که با پشت  کار و نیت شرافتمندانه حل 

تاندارد اس غیرممکن  ادامه کوشش در حفظ و آن و ا پناه بردن به این وپایان سخن باید واقع بین بود، ب

که به هیچ روی با توان سرانه تولید اقتصادی کشور همخوانی  بر اقتصاد کشور حاکم برقرار وتصنعی 

بلکه بارآور شرایط اقتصادی  و از دست دادن فرصت ها می باشد، ندندارد  نه تنها آب در هاون کوبی

 خواهد شد. سامان برانداز و دناخوش آین

* * * 

   اخبار کوتاه اتاق ها

 صای ایران وحهانتاخبارکوتاه اق

 انگلیس اخبار کوتاه اقتصادی اتاق ایران و
 

 اخبارکوتاه اتاق ایران وانگلیس

  برگزاری جلسه ماهانه هیات مدیره اتاق ایران وانگلیس                       

دویست سیزدهمین جلسه هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی وصنایع م معادن ایران وانگلیس 

باحضور کلیه اعضاء هیات مدیره به استثنای آقای علء 11/22/2011روزسه شنبه21راس ساعت 

 این جلسه در برگزارشد. یافته بودند  تشکیل ومیرمحمد صادقی که با عذر موجه درجلسه حضور ن

بعد از تبادل اخباراقتصادی روز به ویژه تمایل بازرگانی بین المللی انگلیس به توسعه روال معمول  به

طوالنی  یگفت وگو و ایران تغییر مدیرکل اتاق بازرگانی بریتانیا وروابط اقتصادی فیمابین واشاره به 

خانم ابراهیمی ماموریت یافتند نسبت به تشکیل کمیسیون تحول بنا به پیشنهاد در این زمینه 
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د برگزاری مراسم شام ساالنه ردرمو .نتیجه را در جلسه آتی ارائه دهند مدیریت دیجیتال پی گیری و

اتاق توافق شد در اواخر فروردین 

یا اوایل اردیبهشت در فضای باز 

 یکمی از هتل ها برگزار شود.

 مورد نمایشکاه مجازی ودر 

آموزش مجازی انگلیسی خانم 

نقوی ماموریت یافتند کار را دنبال 

شد ترتیب  پایان قرار درکنند. 

اعزام هیاتی به دوبی برای 

 بازدید از اکسپو اقدام شود. 

 پایان پذیرفت. 21جلسه در ساعت 

  برگزار در دوبی0202بازدید از نمایشگاه اِکسپو

ارتباطات در شکل دادن اهداف توسعه جهانی، برنامه ریزی  دبی به منظور 1111اکسپوآنجا که  از

پایان می  2012و هفته دوم فروردین بازگشایی  کشور 291با شرکت2011در مهر ماه و ت.شده اس

، گروهی متشکل از اعضاء هیئت مدیره وانگلیس هیات مدیره اتاق مشترک براساس تصمیم،یابد

 انگلیس دو کشور ایرن و ملی روز جشن هایمصادف با  1111فوریه 21 لغایت1  ازتاریخاتاق  اعضاءو

 د. کردن بازدید این رویداد جهانی ازبه شرح درپی رهسپار دوبی گشته 
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 به دبی و استقرار در هتل  ورود به فوریه  1دوشنبه  -

پاویون کشورها از  ازدیدو بثبت نام بصورت انفرادی در اکسپو هیات فوریه اعضاء  8سه شنبه  -

 ااز تعدادی از پاویون ها انجام شدبا اخذ پاسپورت بازدید 

 غرفهصبح در محل  22ساعت  ازپیش راسبا هماهنگی اعضاء هیات فوریه  9چهارشنبه  -

طی جلسه ای تبادل نظر و برای  غرفهو در البی  کانگلیس از این سازه معماری زیبا بازدید 

سایر کشورها  غرفه هایسپس اعضاء به اتفاق از . شد جشن ملی انگلیس هماهنگی

 .کردندبازدید 

صبح در اکسپو حضور  21فوریه مصادف با جشن ملی انگلیس . گروه ساعت  21شنبه  1 -

 . شرکت جستند می شود به آن اشاره در پیبهم رساندند. و در این جشن که 

بزرگترین رویداد شد. دبی  جشن گرفته  1111روز ملی بریتانیا در اکسپو مصادف با 1111فوریه  21

رویداد که  هدف نمایش فرهنگ، ورزش،  01دبی، با  1111ارائه شده بریتانیا در نمایشگاه اکسپو 

 .جشن گرفته شد نوآوری و سایر برنامه های بریتانیا بود

 

 پاویلیون انگلستان
 

ا کنندگان رشناسد و همه شرکتبریتانیا در جهان را به رسمیت میروز ملی بریتانیا سهم واقع در  

نموده است، از اجراهای  تشویق  SeeThingsDifferentlyبه  شعار " چیزها را متفاوت ببینید" #

 Theتا تماشای « سلفی از فضا»فرد گرفته تا ارائه غذاهای خلقانه ما، بخشی از تئاتر منحصربه

Queen's Baton Relay.*                                              

 Queen’sدبی همچنین مصادف با جشن پلتین ملکه ) 1111جشن روز ملی انگلیس در اکسپو

Platinum Jubilee year دهد. دیدار ا شاهزاده ویلیام، سال از سلطنت او را نشان می 11( است که

این سفر به شمار می رفت.  های ابیتذمله جاز جحضور یافته بوداکسپو  درکه برای این جشن ها

 .در اکسپو حضور داشتندنیز در این روز ورزشکاران و مشاهیر ورزشی بریتانیا  ضمن اینکه
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 ، از همه«پیام پیشرفت»های نهایی استیون هاوکینگ، معماران بریتانیا با الهام از یکی از پروژه

های پیشرفته دیگر در فضا مواجه شدی، تمدن دعوت نموده است تا در نظر بگیرند که اگر روزی با

بشریت در هر جنبه ای از وجود  .کنیمچه پیامی برای بیان خودمان به عنوان یک سیاره ارسال می

ما با چالش هایی مواجه است. فناوری، خلقیت و نوآوری به سرعت راه حل هایی را به ما نشان 

را حل کند. بریتانیا پیشتاز مشارکت در این  می دهد که می تواند این چالش های واقعی جهانی

 .های پایدار در آینده استحلها برای ارائه راهزمینه

 

 برگزاری جلسه های ماهانه کمیسیون های تخصصی اتاق
 

ی کمیسیون نفت و گاز و ی ماهانهجلسه نهمین و پنجاه :پتروشیمی و گاز کمیسیون نفت و-

با شرکت آقایان محمدرضا سرمدی، مهدی  20:11 بهمن رأس ساعت10پتروشیمی یکشنبه 

نوروزی، مهران پارسیان، خداقلی حسینلو، علی اکبر خدابخشی، مهدی پناهی، علیرضا داالیی، 

به صورت مجازی ، محمدحسن دیده ور، امیرحسین پژوهی، محمدرضا احمدی و مهدی رضائی

 .تشکیل و برگزار گردید

اعضای حاضر به تبادل آخرین اخبار و اطلعات در زمینه نفت و این جلسه ابتدا، به روال معمول،  در

ور درباره مشکلت درج قیمت کارخانه روی کاال، و گاز و پتروشیمی پرداختند. آقای مهندس دیده

الساعه فراوان اداره دارایی بیاناتی ایرادکردند. آقای مهندس داالیی از همچنین درباره قوانین خلق

ت که در هفته گذشته در زمینه صنایع پلستیکی برگزار گردید خبر دادند و نیز نمایشگاه ایران پلس

تومانی در سال آینده صحبت کردند. ایشان همچنین درباره اثر احتمالی  0111درباره تبعات حذف ارز 

تنش بین روسیه و اوکراین بر مذاکرات وین صحبت کردند. آقای مهندس سرمدی ضمن اشاره به 

گفتند که سایر نمایشگاههای بزرگ سال آینده را نیز مورد بررسی  Offshore Europeنمایشگاه 

قرار دهیم تا در سال آینده حداقل یک هیأت به یکی از نمایشگاههای صنعت نفت و گاز و پتروشیمی 

-اعزام کنیم. در همین راستا آقای مهندس نوروزی گفتند نمایشگاههای سال آینده را بررسی می

سیون گزارش می دهند. آقای مهندس نوروزی همچنین درباره جایگزین شدن سوخت کنند و به کمی

های هیدروژنی با سوخت های فسیلی صحبت کردند و گفتند از آنجا که قیمت سوختهای 

هیدروژنی باال است و پائین آوردن آن دشوار است، تلشهایی برای افزایش قیمت سوخت های 

سیله گرایش بیشتری در بین مردم به سوخت های هیدورژنی فسیلی در حال انجام است تا بدین و

ایجاد شود. در ادامه درباره شناور بودن نرخ ارز و بی ثبات بودن قیمتها در داخل کشور گفت و گو 

شد و آقایان سرمدی، حسینلو، خدابخشی و داالیی در این خصوص نظرات خود را به طور مفصل 

 بیان کردند. 
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ور از آقای رضائی خواستند تا ایشان نیز در جلسات کمیسیون، از اخبار دیدهدر پایان، آقای مهندس 

اتاق مطالبی را برای اعضا بیان کنند؛ در این راستا، آقای مهندس سرمدی نیز از ایشان خواستند 

 پایان یافت. 21:23جلسه در ساعت تا از جلسه بعد خلصه ای از اهم اخبار اتاق ارائه کنند.

کمیسیون  این یی ماهانهدهمین جلسه ساختمان: گردشگری و ه ریزی شهری،کمیسیون برنام-

زهرا  خانمها با شرکت: و ، به صورت مجازی20:11ساعت رأس  بهمن ماه31شنبه  جاریدر سال 

نقوی، شبنم بهرامی و سودا نژادی و آقایان دکتر علیمردان شیبانی، دکتر علی غم خوار، 

  .دبرگزار گردیتشکیل و محمدرضا قائدی و مهدی رضائی ، علی اکبر خدابخشی،سعید ضرابیانمحمد

آقای دکتر شیبانی گزارش مبسوطی از سفر هیأت اتاق به دبی و دیدن از  ابتداجلسه،  این در

دبی به همراه آقای دکتر امینی ریاست اتاق ارائه کردند. ایشان این  1111نمایشگاه اکسپوی 

ستارگان جام جهانی اقتصاد خواندند و افزودند که این نمایشگاه در مهر ماه  نمایشگاه را نمایشگاه

کشور برای نمایش یک  291پایان می یابد، و حدود  2012آغاز گشته و هفته دوم فروردین  2011

آینده بهتر در آن شرکت کرده اند. غرفه ایران طراحی زیبایی داشت و بسیار آبرومند ارائه شده بود. 

پوی امسال را راهی برای ارتباط انسانها و ذهنها دانستند و هدف آن را در نهایت خلق ایشان اکس

سه ت م فرصت، تحرک و پویایی، و پایداری دانستند. همچنین کشف مرزهای جدیدی از فضا، وجود 

رباتهای خدمات رسان، خودروهای خودران، سوختهای پاک، برنامه های بسیار متنوع شامل 

، و توسعه در زمینه هوش مصنوعی و شهرهای هوشمند را از خصوصیات بارز این کنسرتهای فراوان

ه ک اعضائینمایشگاه برشمردند. شعار این نمایشگاه، پیوند ذهنها و خلق آینده بود. ایشان به 

هنوز از نمایشگاه دیدن نکرده اند، توصیه کردند در اسفند ماه یک سفر حداقل سه روزه به دبی 

 داشتنه باشند و از اکسپو بازدید کنند، که قطعاا مفید خواهد بود.

آقای مهندس قائدی از اوضاع کارهای عمرانی و پروژه های شرکتشان در عراق خبر دادند و گفتند 

راق، در زمینه خدمات فنی و مهندسی از تیم قبلی مصمم تر است، وقت می تیم جدید دولت در ع

گذارد، پیگیری می کند و بازخورد می دهد، و معتقد است ایران به جای مسائل سیاسی، روی 

 مسائل اقتصادی تمرکز بیشتری کند.

هماهنگی های خانم بهرامی گفتند به دلیل بروز برخی تغییرات در اتاق ایران و امارات و همچنین نا

 دولتی، تغییراتی در برنامه اتاق ایران و امارات در رابطه با اکسپو پیش آمد.

در ادامه، آقای مهندس خدابخشی از مشکلت جاری در کسب و کار به ویژه در زمینه های عمرانی 

صحبت کردند. سپس آقای دکتر غم خوار از ایرادات و اشکاالتی که به نقش گردشگری در غرفه 

ن در نمایشگاه صورت گرفته بود پرداختند و از نبود امکانات کافی برای ترویج و توسعه گردشگری، ایرا
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و نیز خوب نبودن رویدادها و محتوای غرفه گفتند. سپس به آمادگی گروههای گردشگری اروپائی 

 برای سفر به ایران اشاره کردند و چشم انداز گردشگری را مثبت خواندند.

اسفند پرداختند و افزودند تعدادی از اعضا  0قوی به موضوع پیاده روی اعضا در روز در پایان، خانم ن

به ایشان پیشنهاد داده اند این رویداد، به اواخر فروردین ماه موکول شود، و در این رابطه، نظر 

 اعضای حاضر در کمیسیون را جویا شدند. 

 پایان یافت. 21:10جلسه در ساعت 

 20:11ساعت بهمن ماه نهمین جلسه ماهانه کمیسیون غذا و دارو در  دارو: کمیسیون غذا و-

 ،محمود توتونچیان ،سید جواد احمدی نژادآقایان شرکت با  به صورت حضوری ،10/22/2011دوشنبه 

تشکیل و و مهدی رضائی  عطاءهللا میرمعینیمحمدعلی موثقی ،علیرضا مناقبی،  ،احمد سکوند

 شد.برگزار 

به شد و حاضران به نوبت مرور ابتدا اخبار اقتصادی در حوزه غذا و دارو  روالدراین جلسه بنا به 

. سپس آقای میرمعینی به موضوع تهیه گزارش وضع موجود در زمینه غذا و دارو پرداختندتبادل اخبار 

، و داددر کشور پرداخت و توضیحات جامعی درباره محتوای گزارش و سایر جزئیات آن به اعضا ارائه 

شد با تقسیم کار، این گزارش توسط اعضای کمیسیون تهیه شود. در پایان، آقای مناقبی به قرار 

موضوع اعزام هیأت به دبی برای دیدن از نمایشگاه اکسپو پرداخت و از اعضا خواست در صورت 

پایان  28:11تمایل، آمادگی خود را در اسرع وقت به دبیرخانه اتاق اعلم نمایند.جلسه در ساعت 

 .یافت

جلسه ماهانه بهمن ماه کمیسیون بازرگانی،  :فن آوری های نوین ویون بازرگانی، صنعت کمیس-

با حضور آقایان مهران پارسیان  21/22/2011شنبه ، سه20:11 ساعت  های نوینآوریصنعت و فن

فر، امیرحسین پژوهی، محمود توتونچیان محمود رستم افشار، پرویز شکرانی و مهندس علی نقیب 

  و برگزار گردید. محل دبیرخانه اتاق، تشکیل در

ابتدا پس از تبادل اخبار آقای شکرانی درمورد محدودیت های بخش واردات کاال و مقررات در نظر 

گرفتن میزان میانگین واردات کاال بیاناتی ایراد کرد، سپس آقای پژوهی درباره فوریت اعتبارسنجی 

واردات کاال برای واردکنندگان براساس تعرفه های  شرکت ها در بخش واردات و صادرات و سقف

 تعین شده مربوط به تفصیل سخن گفت.

سپس درخصوص اعتبارات ریالی برای واحدهای تولیدی که دستورالعمل آن در حال تنظیم می 

 باشد مواردی ذکر و تبادل نظر شد.



 

 

 

 2011ماه  بهمنویژه  211ه خبرنامه شمار

 

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

 

 

8 
 

ییس اتاق، گزارش دستورجلسه آقای پژوهی براساس رهنمودهای دکتر امینی، ر 1درخصوص بند 

مورد نظر را به صورت پرینت شده، 

براساس رتبه بندی تعرفه و ارزش 

صادرات و واردات ایران و بریتانیا، 

به همراه گزارش مبسوط و الزم را 

جهت رویت اعضاء و آقای دکتر 

امینی ارائه و توافق شد اعضاء 

 ند.÷غعغ11مطالعه و اعلم نظر 

درخصوص مذاکراتی که با شرکت 

ره انجام شده بود، با توجه به نق

آماده نشدن قرارداد مقرر گردید در 

جلسه آینده به تفصیل اطلع رسانی شود و درمورد سایت مجازی آقای پژوهی توضیح دادند که در 

 حال انجام اقدامات و پیگیری های الزم هستند.

که توافقات به نفع تجار و درخصوص توافق اروپا در شرایط حاضر مطالبی ایراد و همه امیدوار بودند 

 بازرگانان و تولیدکنندگان و کلیه مردم ایران انجام شود.

همچنین مقرر شد در اسفند ماه به دلیل تشدید بیماری کرونا درصورت آمادگی اعضاء برای حضور 

 در جلسه با توجه به مشغله آخر سال ایشان، جلسه کمیسیون به صورت مجازی برگزار شود.

پژوهی ضمن آرزوی بهروزی و شادکامی برای اعضاء و تبریک پیشاپیش سال نو، پس  در پایان آقای

 دقیقه زودتر پایان دادند 11از گرفتن عکس از دوستان، بدلیل کسالت عذرخواهی کردند و جلسه را 

بهمن ماه سال  0دوشنبه  23:11راس ساعت در کمیسیون عضویت  جلسه ماهانه  :کمیسیون عضویت-

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

 رضائی دبیر کمیسیون در دفتر دبیرخانه اتاق تشکیل و بر گزار گردید.

ضاء عضویت خودرا در سال جاری  عبا توجه به اینکه برخی ا در این جلسه بعد از تبادل اخبار    

فقره  21سپس تعداد  نامه یادآوری ارسال شود. ءبرای این دسته از اعضا شد تمدید نکرده اند قرار

 20:11جلسه راس ساعت  مورد تایید قرار گرفت.کلّ بررسی و دریافتی  درخواست تمدید عضویت 

   پایان پذیرفت.
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صای ایران:تاخبارکوتاه اق  

:هانجخبارکوتاه اقتصای ا  

 

 پرداخت غرامت معوقه به ایرانمجوز ویژه آمریکا به کره جنوبی برای 

 

ها میلیون دالر پول به ایران داده استتتتت. این آمریکا به کره جنوبی "مجوزی ویژه" برای انتقال ده

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

 .کندجنوبی دریافت می

"مجوزی ویژه"  دی( اعلم کرد، از آمریکا 11ژانویه ) 21وزارت امور خارجه کره جنوبی روز چهارشنبه 

میلیون  02میلیارد وون کره جنوبی )معادل حدود  13بالغ بر  دریافت کرده تا بتواند غرامتی معوقه

 .سازی ایرانی بپردازددالر( را به یک شرکت ماشین

های خارجی وزارت لم کرده، "مجوز ویژه" از سوی اداره کنترل داراییآنگونه که این وزارتخانه اع

 .داری آمریکا صادر شده استخزانه

سازی بزرگ شرکت صنایع ماشین دهد تا بدهی خود بهاین مجوز به کره جنوبی این اجازه را می

 .دیانی را تسویه کند

ابت خریداری ناموفق سهام های خبری شرکت صنایع دیانی این غرامت را "ببه گزارش رسانه

وو الکترونیکس در سال   .کنداز دولت کره جنوبی دریافت می" 1121شرکت د 

ای مهم برای وزارت امور خارجه کره جنوبی ابراز امیدواری کرد که صدور این مجوز ویژه بتواند "پایه

با جمهوری اسلمی  گذار ایرانی ]صنایع دیانی[ و بهبود مناسبات دوجانبهرفع اختلفات با سرمایه

 ."باشد

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

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

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

  .وگو کرده بودآمریکا در امور ایران، در حاشیه مذاکرات احیای برجام ملقات و گفت

جمهوری استتلمی ایران تا پیش از خروج آمریکا از برجام ستتومین شتتریک بزرگ تجاری کره جنوبی 

آالت، یش از همه ماشینشد. ایران در قبال صدور نفت به کره جنوبی بدر خاورمیانه محسوب می

 .کردلوازم الکترونیکی و قطعات خودرو از این کشور وارد می
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کا از برجام و اعمال تحریم یه جمهوری استتتتلمی ایرانخروج آمری تازه عل به ویژه در دوران  های 

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

 .های این کشور مسدود شودبه کره جنوبی، در بانکمحل فروش نفت 

ها مستتلتزم اجازه ایاالت متحده آمریکاستتت. جمهوری استتلمی ایران ستتال آزاد شتتدن این دارایی

های قانونی" مسئله ها را آزاد نکند، از "راهگذشته میلدی کره جنوبی را تهدید کرد اگر این دارایی

 .را پیگیری خواهد کرد

بلومبرگ در گزارشتتتتی که در ارتباط با "مجوز ویژه" آمریکا به کره جنوبی منتشتتتتر کرد، خبرگزاری 

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

 هایی داشته است.بست با جمهوری اسلمی پیشرفتوین در راستای برونرفت از بن

         ها؛پس از سال                      

دالر عبور کرد ۰2قیمت نفت از مرز   

 

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

.دالر گذشته است 91قیمت نفت برنت دریای شمال از مرز   

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
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دهد می ملتی در بورس جهانی نشانهای معا، دادهالسومریه نیوز به نقل از خبرنگار مهر به گزارش

 23دریای شمال برای اولین بار در هفت سال گذشته یعنی از  برنت که قیمت هر بشکه نفت خام

 دالر گذشت. 89از مرز  1120 اکتبر

دالر در  89۶13درصد افزایش یافت و به  1۶01دریای شمال  برنت یمت معاملت برای نفت خامق

دالر  80۶30درصد افزایش به  2۶81با  اینترمدیت تگزاس وست هر بشکه و معاملت برای نفت خام

 رسیده است.

گیری به دلیل کاهش تقاضای نفت ناشی از همه« اوپک پلس»از اردیبهشت ماه سال گذشته، 

میلیون بشکه در روز کاهش داد است که این امر سهم زیادی در  9۶1، تولید خود را کرونا ویروس

 دارد.افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی 

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

 رسیده است. 1128 ترین سطح خود از اکتبراین کشور به پایین

امروز به وقت تهران، نفت خام  22آخرین تغییرات قیمت نفت در سراسر جهان تا ساعت  براساس

 رسد.دالر به ازای هر بشکه به فروش می 81۶1ایران در بازارهای جهانی 

های نفتی آمریکا و متحدانش علیه با توجه به اینکه دولت سیزدهم به راحتی توانسته تحریم

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

 بودجه در کشور باشیم.

میلیون بشکه نفت خام با  2۶1دولت در بودجه سال آینده میزان فروش نفت در سال آینده را بر 

در بیشتر )اومیکرون(  کرونا جدیددالر بسته است ولی با این حال شیوع دوباره سویه  01قیمت 

دهد قیمت نفت یمنی به تأسیسات امارات نشان میهای کشورهای جهان و حملت راکت

 همچنان افزایشی باشد.

از طرف دیگر میل کشورهای جهان به ذخیره سازی نفت به دلیل ترس از کرونا و عرضه پایین اوپک 

تواند این امیدواری را حاصل کند که بودجه حاصل از فروش نفت در سال آینده پلس در بازار می

تواند خلءهای ناشی از کسری بودجه در بخش دیگری درآمدزادیی نیز میمحقق شده و افزایش 

 را پر کند.

 

 

 

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
https://www.mehrnews.com/service/corona
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جیحاندر پی انفجار خط لوله نفت کرکوک به    

توقف شدصادرات نفت عراق به ترکیه م  

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

 .رسیده استبه ترکیه به حالت توقف کامل 

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

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

 از عراق را به شدت کاهش داده است.

ای اعلم 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

انفجار در این خط لوله مشخص نیست و این موضوع در گوید که علت با این حال این شرکت می

 دست بررسی است.

گونه تلفات جانی به همراه اند که خوشبختانه این انفجار هیچمسئولین محلی ترکیه اعلم کرده

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

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

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 شد، با این حال این خط لوله در گذشته مورد حملت گروهکفرایند تا صبح ادامه داشته با

 تروریستی پ ک ک و داعش قرار گرفته است.

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

 باعث بسته شدن خط لوله از طرف عراق شده بود. 1120این گروه در سال 

 911در اواخر سپتامبر، وزارت نفت عراق اعلم کرد که عراق و ترکیه در حال بازگشایی خط لوله 

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

 کند.مدیترانه منتقل می

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

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

ط شود، خترکیه نیز شناخته می-جیهان که با نام خط لوله نفت خام عراق-خط لوله نفت کرکوک

کیلومتر است که از کرکوک در عراق تا جنوب جیهان در ترکیه امتداد دارد و  911ای 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  2909ترین ستتطح خود از ستتال نرخ زاد و ولد در چین به نازل

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

  رفت، در حال پیر شدن استتر از آنچه گمان میسریع

نفر جمعیت رستتتیده استتتت و از این  2111تولد در  1،01به  1112نرخ زاد و ولد در چین در ستتتال 

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

دی( اعلم کرد که نرخ زاد و ولد در چین در ستتتال  11ژانویه ) 21اداره آمار ملی چین روز دوشتتتنبه 

 .رسیده است (2909ترین سطح خود از زمان تاسیس جمهوری خلق چین )به نازل 1112
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.  

 

تولد در یک هزار نفر جمعیت بود. کاهش نرخ زاد و  8،01حدود  1111نرخ زاد و ولد در چین در سال 

 .دهدولد به رغم تصمیم دولت برای پایان دادن به سیاست "تک فرزندی" در آن کشور روی می

بینی رستتما دولت چین از پایان ستتیاستتت "تک فرزندی" ستتخن گفته بود. اما پیش 1120در ستتال 

شتتود باال بودن هزینه معیت متحقق نشتتد. گفته میدولت این کشتتور درباره افزایش نرخ رشتتد ج

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

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

این کشتتتور منهای  های منتشتتتر شتتتده از ستتتوی اداره آمار ملی چین، نرخ رشتتتد جمعیت درداده

 .هزارم درصد رسیده است 30احتساب شمار مهاجران، به 

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

تر از گمان مسئوالن شود که جمعیت چین سریعبه این سو است. از سوی دیگر، گفته می 2901

 .این کشور در حال پیر شدن است
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دهدقی در چین را به شدت افزایش میبرواگن تولید خودروی فولکس  

 
غول خودروسازی آلمان قصد دارد برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار چین تولید خودروی 

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

 .کنداندازی میچین را راهتولید خودروی برقی در 

 1112المللی خودرو در شانگهای، آوریل واگن در نمایشگاه بینغرفه فولکس

     

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

 .ای برای جبران این ناکامی را آغاز کرده استچین نشد و اکنون تلش 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 10ژانویه ) 20شتتتنبه  ntv شتتتبکه خبری

 ن کارخانه خود در این کشور را در استان "ولت ام زونتاگ" گفته قصد دارد سومی

 .اندازی کندراه هوییآن

میلیون نفر جمعیت دارد که حدود سته برابر  00هویی در شترق چین واقع شتده و حدود آن

 .شودمجموع جمعیت هلند و دانمارک می

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

 .اند و مشغول به کار هستندبرای تولید خودروی برقی طراحی شده دو
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 هزار خودروی برقی ۰22افزایش تولید تا 

 

 

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

 یابدهزار دستگاه افزایش می 911این شرکت در چین تا پایان سال آینده تا  NEV موسوم به

، (New Energy Vehicle)  مطابق استتانداردهای تعریف شتده از ستوی دولت جمهوری خلق چین

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

هزار خودروی برقی  211تا  81میلدی فروش  1112واگن برای ستتال گذاری شتترکت فولکسهدف

 .چین بود که به آن دست نیافت در

سال گذشته میلدی در مجموع  شرکت در  خودروی کامل برقی در چین تولید  111هزار و  91این 

 .هزار دستگاه از آنها شد 11کرد و موفق به فروش اندکی بیش از 

 رقابت سخت با رقیبان چینی

در تضتتتاد کامل با موفقیت های تعیین شتتتده در چین 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 ، یورگ ووتکه، رئیس اتاق بازرگانی اروپا در پکن از این حرکت میntv به گزارش شتتتتبکه

 .یز بشودتر نرقابت در بازار خودروی چین در آینده سخت
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خصوص با توجه به بازارهای جهانی، تمایل زیادی به تقویت تولیدکنندگان گوید دولت چین، بهاو می

 .داخلی خودروهای برقی دارد

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

 .اندا به بهترین وجه آمادهههای آلمانی برای مقابله با این چالششرکت

 

شهروندان ایرانی؛ بزرگترین خریداران خارجی خانه در ترکیه در 

 میالدی 020۲سال 
GETTY  

بیشترین تعداد خانه ( 1112بنابر اعلم مرکز آمار ترکیه، شهروندان ایرانی در سال گذشته میلدی)

 اند.خریدهرا در کشور همسابه در مقایسه با سایر اتباع غیرترک 

خانه  00هزار و  21های 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

ر سال گذشته در ترکیه شهروندان عراق، روسیه، افغانستان و آلمان پس از ایران بیشترین خانه را د

 خریدند.

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

 فهرست خریداران خارجی قرار داده بود.

 خانه در کشور همسایه خریده بودند. 2001در ماه دسامبر سال گذشته میلدی، شهروندان ایرانی 

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

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

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

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

هزار دالر کاهش  101خریدند 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 اجتماعیاستقبال می از جمله دالیل این

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

 اشاره:

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

 . های کلن درکشورهای پیشرفتهصاحبان صاحبان سرمایه به ویژه سرمایه 

 گزارش یا خبری انتخاب شده است که خبرگزاری فارسی بی بی سی آن را انتشار داده است .

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

 خبرنامه

 :آکسفام

 است دهمیلیاردر جهان دو برابر ش 21گیری مجموع ثروت در دوران همه

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

میلیاردر  21مجموع ثروت استتت ستتبب شتتده  کرونا گیریگوید همهموستتستته خیریه آکستتفام می

کنند نیز جهان دو برابر شتود. بر استاس این گزارش همزمان شتمار کستانی که در فقر زندگی می

 افزایش یافته است.
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یش از ب 1111مرد ثروتمند جهان از مارس  21های بنابر اعلم این موستتستته مجموع ارزش دارایی

 دو برابر شده است.

الون ماستتتک، جف بزوس، برنار آرنو و خانواده، بیل ، بر استتتاس فهرستتتت مجله اقتصتتتادی فوربس

گیتس، لری الیسون، لری پیج، سرگی برین، مارک زاکربرگ، استیو بالمر و وارن بافت ثروتمندترین 

 آیند.مردان جهان به شمار می

ها از  که مجموع ثروت آن حالی  ند در  به  111هرچ یارد دالر  ته  2011میل یاف یارد دالر افزایش  میل

ست، اما تفاوت قابل توجهی بین آنها وجود دارد، به طوری که دارایی آقای ماسک بیش از   2111ا

 درصد کمتر شده است. 31های آقای گیتس درصد افزایش یافته، اما دارایی

در داووس گزارشتتی درباره آکستتفام به طور معمول در آستتتانه نشتتستتت مجمع جهانی اقتصتتاد 

 کند.نابرابری در جهان منتشر می

ها، افراد مشتتتتهور، فعاالن در داووس، معموال هزاران نفر از رهبران ستتتتیاستتتتی، مدیران شتتتترکت

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

شاین رویداد با میزگرد، مهمانی سرگرمیهای نو ست؛ با این حال برای دومین یدنی و  ها همراه ا

 سال پیاپی این رویداد به صورت آنلین برگزار خواهد شد.

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

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

شر می سی را به خود جلب را همزمان با داووس منت سیا صادی، تجاری و  کند تا توجه نخبگان اقت

 کند.

شده" و گفت تقریبا هر روز یک  ست، از مقیاس خارج  سال رخ داده ا شاره به اینکه "آنچه ام او با ا

جمعیت جهان به دلیل درصتتد از  99شتتود، در حالی که گیری ایجاد میمیلیاردر جدید در طول همه

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

 میلیون نفر به زیر خط فقر رانده شدند". 201او گفت "در طول همه گیری 

 هزار نفر در روز کمک کرده است. 12آکسفام در گزارش خود اعلم کرده درآمد کم به مرگ 

های آکستتتفام، فهرستتتت میلیاردرهای مجله فوربس و گزارش ستتتاالنه ثروت در جهان نای دادهمب

 شود.است که توسط بانک "کردیت سوئیس" تهیه می

میلدی منتشتتتر شتتتده  1111این گزارش منعکس کننده توزیع ثروت در جهان استتتت که از ستتتال 

 است.
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آنها را  پردازد و بدهیین و خانه میهای افراد ثروتمند نظیر زمفهرستتتتت مجله فوربس به دارایی

ها شتتتامل هایی که در مالکیت فرد استتتت دستتتت یابد؛ این دادهکند تا به میزان داراییکستتتر می

 شود.حقوق و درآمد نمی

شجویی که قرض  سبه دان شتر البته مورد انتقاد قرار گرفته، چرا که با این محا این روش ارزیابی پی

 رآمد باالیی دارد، ممکن است "فقیر" تلقی شود.انداز دزیادی دارد ولی چشم

ست حدود  سفام گفته ا دالر دارند؛  0/0میلیون نفر در جهان درآمدی کمتر از روزانه  201گزارش آک

 .این بدون در نظر گرفتن پیامدهای کووید است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


