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 سخن ماه:

؟چرا قانون را اجرا نمی کنند  

 

دکتر در اقتصاد سیاسی –دکتر امیر هوشنگ امینی   

به نظر می رسد الزم به یادآوری باشد که بعد از سال ها بحث وگفت و گو از یک سو ،  کار و    

روزی، پیش و بعد از صدور ابالغیه سیاست های کلی احرای اصل چهل و چهار کوشش شبانه 

الیحه اصالح موادی از قانون  6831/66/3( قانون اساسی از سوی دیگر، سر انجام در تاریخ 44)

سیاست  اجراء برنامه چهارم توسعه ی اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسالمی ایران و

( قانون اساسی با عنوان الیحه ی یک فوریتی اجراء سیاست 44های کلی اصل چهل و جهارم)

و واگذاری فعالیت  ( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران44های کلی اصل چهل و چهارم )

ها بنگاه های دولتی به بخش غیر دولتی از سوی دولت به مجلس شورای اسالمی پیشنهاد 

 و از تصویب گذشت.

ن برای اجراء  به دولت، این امید، به حق به گونه یی چشمگیر فرا با تصویب این قانون و ابالغ آ  

اما بخشی از تصدیات اقتصادی در دست دولت و   ،جرای این قانون اگر نه کلیهگیر شد که با ا

امور مربوط اعم از مالی ومدیریتی طبق مفاد روشن وغیر قابل تفسیر  این قانون  به مردم واگذار 

 خواهد شد. 

نه دولت و نه بخش خصوصی، وبه احتمال آنان که سود خویش را در عدم اجرای اما گویی   

تاکنون قانون و زیان کشور می جویند چندان رغبتی به اجرای ،دست کم برخی نکات این قانون

 .از خود نشان نداده اند

برای نمونه موردی را که شخصا با آن برخورد کرده و متذکر برخی دوستان فعال در بخش   

( این 2) اینکه براساس ماده دو ،ذکر پاسخ آنان را ضرور نمی بینم  ،که درحال صی شده امخصو

یا فروش کاال و یا  قانون ،فعالیت های اقتصادی درجمهوری اسالمی ایران شامل تولید،خرید و

 خدمات به سه گروه تقسیم شده است.



 ش

 

  2935مرا  هبمن52راه  مشخربانمه 

 پوند(هی  کوات  ات)گزاهش ویژ و  اخبراه کوات ه اقتصرادی ایران و جهران، اخبراه کوات  ااتق هرای  ایران و انگلیس و بریترانیرا و ایران  سخن مرا ،فهرست مطرالب:

 

2 
 

مذکور در گروه دو و سه این های اقتصادی به جز موارد  گروه یک در بر گیرنده تمامی فعالیت

 ماده عنوان شده است.

( قانون اساسی 44گروه دو دربرگیرنده فعالیت های اقتصادی مذکور در صدر اصل چهل و چهارم)

 به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده عنوان شده است . 

 : ه استعنوان شدفعالیت ها، موسسات و شرکت های یازده گانه زیر دربر گیرنده گروه سه 

 شبکه های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد )فرکانس(، -6

 شبکه های اصلی تجزیه و مبادالت و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی، -2

تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل  -8

 نیروی مسلح، 

 خام و گاز، شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت -4

 معادن نفت و گاز، -5

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و  -1

 معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن  بانک توسعه تعاون،

 بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران،  -7

 شبکه های اصلی انتقال برق،  -3

 بنادر و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان -9

 سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی،  -61

 رادیو و تلویزیون. -66

برای دولت در آن مدیریت (این قانون مالکیت، سرمایه گذاری و 8براساس بند الف ماده سه )

دسته از بنگاه های اقتصادی که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یک ماده )دو( این قانون است 

اعم از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، تاسیس موسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت 

به هر میزان ممنوع اعالم شده  ،با بخش های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیردولتی 

 است.

براساس تبصره یک ذیل این بند دولت مکلف شده است سهم، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی 

خود را در شرکت ها، بنگاه  مدیریتاز سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره برداری و 

( این قانون 2ها و موسسات دولتی و غیردولتی که موضوع فعالیت آنها جزء گروه یک ماده دو ) 

تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی است، 

( 8ایران به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید. و طبق تبصره سه)

ذیل همین بند چنانچه تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاه های مربوط به گروه یک 

و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  ماده دو این قانون

جمهوری اسالمی ایران و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد دولت و تصویب 

 مجلس شورای اسالمی و برای مدت معین مجاز است. 
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سهام مدیریتی دولت بنابر مراتب فوق روشن نیست با وجود صراحت قانون مبنی بر واگذاری 

در موسسات گروه یک تا پایان برنامه چهارم توسعه، چرا دولت تاکنون که در سال های پایانی 

برنامه پنجم هستیم نسبت به فراخوانی نمایندگان خود از اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن 

نمی تواند جز این   کشور اقدامی بعمل نیاورده است.رویدادی که بدون تردید در سایر موارد نیز

 باشد. 

 اخبار کوتاه اتاق ها

                      انگلیس                                             و اخبار اتاق ایران

رئیسه اتاق ایران و انگلیس هیات ماهانه بر گزاری جلسه  

 هشتمشنبه سه طبق روال بعدازظهر جلسه ماهانه هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و انگلیس

،به استثنای خانم  مدیره اتاقاعضا هیات ئیس وسایرمهندس خاموشی ربا حضور 00:11ماه راس ساعت بهمن 

ر دی به ویژه در این جلسه بعد از مبادله اخبار اقتصا تشکیل و برگزارگردید. ابراهیمی که بیمار وبستری بود

بودجه کل کشور، نرخ ارز، برنامه های طرح بهینه سازی یارانه ها اوضاع اقتصادی کشور به ویژه درخصوص 

توسعه صنعتی معدنی کشور و ادای توضیحات دکتر امینی درخصوص نظرات اعضا درخصوص چگونگی افزایش 

ر داقداماتنتیجه گردید  مقرر ،ات اتاق درخصوص تشکیل اتاق اروپاواقدام،عملکرد دبیرخانه در دی ماه درآمد اتاق 

وبرنامه های به هیات مدیره گزارش شود. در پایان مهندس خاموشی برای رویارویی با کمبود ارزجلسه آتی 

اس . جلسه رشدایراد به تفصیل  ضرورت تدوین برنامه توسط دولت بارهدربه ویژهبیاناتی مورد نیاز اقتصادی 

 پایان یافت 00:11ساعت 

 های تخصصی اتاق ایران و انگلیس برگزاری جلسه کمیسیون

   جلسه ماهانه این کمیسیون  کمیسیون بازرگانی، صنعت و گردشگری و فن آوری های نوین:-6

با حضور آقای دکتر امیرهوشنگ امینی و  17/66/6892روز دوشنبه  61:81طبق روال ساعت 

محمدحسن دیده ور، خانم مینو شهابی، و آقایان مهندس علی حمزه نژاد، جالل خاوندگار، 

عاقلی، میرزابابایی و نوروزی تشکیل و برگزار  سیدرضی سیداصفهانی، صدری، غالمرضا شجاع،

گردید. در این جلسه براساس دستور جلسه نخست اخبار اقتصادی به ویژه درمورد اثرات حذف 

سپس آزاد  تحریم ها و تغییرات مورد انتظار در روابط ایران و انگلیس مطرح و تبادل نظر شد.

توسط آقای نوروزی و با توجه به کپی نامه ای  شدن ورود سیستم های اطفاء حریق، دارو و غذا

ضمن اینکه مشکل واردات کاالهای دارای استفاده دوگانه که در اختیار ایشان بود اعالم گردید. 
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رات، مربوط به صادکلیه موارد دولت آمریکا نیز عنوان گردید عالوه بر این اضافه گردید که در سایت 

عالوه بر این مواردی از جمله اینکه ورود  واردات ایران در رابطه با تحریم ها ذکر شده است.

تجهیزات پزشکی از انگلیس بدون استفاده از ارز دولتی آزاد گردیده، همچنین گشایش اعتبار با 

دن تعرفه گمرکی موجب و اینکه ایجاد محدودیت در واردات کاال و باال برسی درصد پرداخت اولیه 

درصورت قاچاق کاال می شود، مورد گفتگو قرار گرفت. در پایان دکتر امینی از اعضا خواست 

امکان نظراتشان را در زمینه کاری حوزه فعالیت خود با ذکر مسایل و مشکالت مربوط و راه حل 

عضا کمیسیون ضمن اینکه مقرر شد اها برای درج در خبرنامه به دبیرخانه ارسال فرمایند. 

اطالعات خود را درباره اقالمی که صادرات آن به انگلیس آزاد و دارای مشتری و قابل رقابت می 

 پایان پذیرفت. 67:81به آدرس ایمیل مسئول کمیسیون ارسال نمایند. جلسه ساعت  باشد::

این کمیسیون طبق روال و دعوت  جلسه کمیسیون تسهیل سرمایه گذاری و مشارکت ها:-2

تشکیل گردید لکن بعلت به حد  17/66/6892روز دوشنبه  67:11ارسالی برای اعضا ساعت 

نصاب نرسیدن افراد حاضر در جلسه مقرر گردید درباره اعضاء این کمیسیون بعد از مذاکره با تک 

رباره اوضاع اقتصادی صیل دبا وجود این اعضا حاضر به تف تک آنها تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.

 کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند. سپس جلسه اندکی پس از تشکیل پایان پذیرفت.

 13/61/92ماه جاری روز سه شنبه  دیجلسه کمیسیون عضویت در  کمیسیون عضویت:-8

و آقای علی حمزه نژاد به ریاست  با حضور خانم زهرا نقویدر محل دبیرخانه و  68:11ساعت 

در این جلسه از میان درخواست های جدید  .برگزار گردیدتشکیل و دکتر امیرهوشنگ امینی 

و مقرر گردید مراتب به ایشان اعالم تا در تکمیل  مورد به شرح زیر موافقت شد 9عضویت با

 مراحل عضویت خود اقدام نمایند. موارد نه گانه مورد اشاره به شرح در پی عبارتند از: 

 ار تاژک به مدیریت آقای غالمحسین عاکفیان.شرکت سامه افز -6

 شرکت چوب و کاغذ مازندران به مدیریت آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی. -2

 شرکت مروارید ارسباران به مدیریت آقای صیاد فرهادی. -8

 شرکت سامان گستر ارمغان به مدیریت آقای سیدعلی تراب زاده. -4

 یریت خانم شیوا آقابابایی.به مد شرکت مهندسین مشاور طرح و آفرینش عمران -1

 شرکت آرین فوالد عرفان به مدیریت آقای اصغر جابریان محمود. -6

 شرکت مجتمع فوالدروهینا جنوب به مدیریت آقای محمد جابریان محمود. -7

 شرکت فوالد استیل ارسالن به مدیریت آقای علی جابریان محمود. -3

  شرکت کامکار کاالکیش به مدیریت آقای امین شکوهی نیا. -9

 پایان پذیرفت. 64:81جلسه راس ساعت 
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 اطالعیه

نظر به درخواست تعدادی از اعضا محترم اتاق در نظر است از فروردین ماه سال آینده این 

اقبال کافی بصورت هفتگی آماده و عالوه خبرنامه به صورت پانزده روز یک بار و سپس در صورت 

 بر نصب در سایت اتاق برای اعضا محترم ارسال گردد.

مورد اشاره خواهشمند است چنانچه هر یک از اعضا محترم برای تولید این با توجه به مراتب 

 info@ibchamber.orgس آمادگی همکاری دارند، مراتب را از طریق ایمیل اتاق به آدرخبرنامه 

 اعالم فرمایند.

 خبرنامه الکترونیکی اتاق

 

:نایرااخبار کوتاه اقتصادی   

 مرکز آمار گزارش داد

دترین و پرهزینه ترین استان کشورتهران پردردآم  

بنابه گزارش مرکز آمار ایران مناطق شهری استان  :شهریمتوسط هزینه و درآمد خانوار

میلیون ریال  261میلیون تومان( درآمد و بیش از  22میلیون ریال ) 221تهران با میانگین بیش از 

میلیون تومان( هزینه ساالنه برای هر خانوار، پردرآمدترین و پر هزینه ترین در کشور است.  26)

یری هزینه و درآمد خانوارهای روستایی و شهری سال براساس گزارش چکیده نتایج طرح آمارگ

که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته، میانگین هزینه ساالنه خانوار شهری در سال  6896

میلیون تومان( بوده است. همچنین استان  66میلیون ریال ) 661برای کل کشور بیش از  96

 392میلیون و  674ریال و  332هزار و  128میلیون و  697های فارس و خوزستان به ترتیب با 

قرار دارند.  96ریال در مرتبه های دوم و سوم به لحاظ باال بودن هزینه در سال  846هزار و 

فقط در دو  6891نسبت به سال  6896براساس این گزارش هزینه خانوارهای شهری در سال 

تان های کشور رشد مثبت داشته استان ایالم و بوشهر با رشد منفی مواجه بوده و در سایر اس

نسبت  6896است. در این گزارش آمده است، میانگین هزینه خانوار شهری در کشور در سال 

درصد رشد داشته است. بیشترین رشد هزینه متعلق به استان زنجان  3/28معادل  91به سال 

درصد بوده است.  7/28درصد و کمترین رشد هزینه خانوار در استان ایالم با منهای  2/46معادل 

 676میلیون ریال و بیش از  216همچنین استان های فارس و گلستان نیز به ترتیب با بیش از 

میلیون ریال پردرآمدترین استان های کشور هستند. میانگین درآمد خانوارهای شهری کشور در 

mailto:info@ibchamber.org


 ش

 

  2935مرا  هبمن52راه  مشخربانمه 

 پوند(هی  کوات  ات)گزاهش ویژ و  اخبراه کوات ه اقتصرادی ایران و جهران، اخبراه کوات  ااتق هرای  ایران و انگلیس و بریترانیرا و ایران  سخن مرا ،فهرست مطرالب:

 

6 
 

های شهری میلیون ریال است. بنابراین گزارش متوسط درآمد کل خانوار 667بیش از  6896سال 

درصد رشد داشت که بیشترین این میزان در  8/23نسبت به سال پیش از آن،  6896در سال 

درصد بوده است. 9/6و کمترین آن در استان ایالم معادل  4/41استان آذربایجان شرقی معادل   

براساس این گزارش متوسط درآمد و هزینه :روستایی متوسط هزینه و درآمد خانوار

 613ریال و  862هزار و  236میلیون و  616به ترتیب معادل  6896ی در سال خانوار روستای

ریال بوده است. همچنین پرهزینه ترین مناطق روستایی کشور در  676هزار و  637میلیون و 

استان زنجان و کم هزینه ترین در استان سیستان و بلوچستان است و متوسط هزینه ساالنه 

 617های زنجان و سیستان و بلوچستان به ترتیب بیش از یک خانوار روستایی در استان 

میلیون ریال است. در این گزارش آمده است، همان طور که آمار نشان می  66میلیون ریال و 

دهد هزینه ماهانه یک خانوار روستایی در استان سیستان و بلوچستان به طور متوسط حدود 

مناطق روستایی استان های تهران و  هزار تومان( است. همچنین 111پنج میلیون ریال )

میلیون ریال پردرآمدترین مناطق  682میلوین ریال و بیش از  689اردبیل به ترتیب با بیش از 

روستایی استان های کشور محسوب می شوند. براساس این گزارش، هزینه خانوارهای 

ترین رشد با رشد مثبت مواجه بوده که بیش 6891نسبت به سال  6896روستایی در سال 

درصد است.  8/66درصد و کمترین در استان مازندران با  6/46مربوط به استان تهران با 

همچنین استان تهران از جمله استان های کشور است که بسیاری از ساکنان مناطق 

روستایی آن در مناطق شهری فعالیت می کنند و به تبع افزایش درآمد در استان تهران، 

یز با رشد درآمد مواجه بودندآن نمناطق روستایی   

 مجوز فعاليت موسسه اعتباري عسکریه صادر شد

 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مجوز فعالیت موسسه اعتباري عسکریه را صادر کرد.
به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، در استمرار طرح ساماندهی نهادهای فعال در بازار 

مشمول طرح مذکور،  عسکریه به عنوان دومین موسسهغیرمتشکل پولی، موسسه اعتباری 
توانست در سال جاری تشریفات اداری و قانونی مربوط را تکمیل و مجوز فعالیت خود را از 

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران دریافت کند.
موسسه اعتباري عسکریه مي تواند بر  به موجب بخشنامه صادره از سوي بانک مرکزي،

مه مصوب آن موسسه و در چارچوب قانون پولي و بانکي کشور، قانون عملیات اساس اساسنا
بانکي بدون ربا، مصوبات شوراي پول و اعتبار، دستورالعمل ها و بخشنامه هاي صادره بانک 

 مرکزي جمهوري اسالمي ايران و ساير قوانین و مقررات ذيربط، فعالیت نمايد.
ی مشمول طرح یادشده که پرونده آن ها در بانک این گزارش می افزاید: سایر نهادهای پول

مرکزی در دست رسیدگی است، به محض تکمیل فرآیند مربوط و طی تشریفات قانونی و 
جمهوري اسالمي ايران دریافت خواهند   اداری ذی ربط، مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی

 کرد.



 ش
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جميع می شوندای در بانک قرض الحسنه تهای قرض الحسنه چند شعبهصندوق  

ای مجاز به فعالیت قرض الحسنه می باشند و از این طریق می توانند صندوق های تک شعبه
 .نیازهای خرد مردم را تامین کنند

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد: براساس قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، 
ت ملی مقرر گردید به منظور جلوگیری قانون برنامه توسعه و مصوبه شورایعالی امنی 96ماده 

های قرض الحسنه ای در آینده، کلیه صندوقهای قرض الحسنه چند شعبهاز بحران صندوق
که بیش از یک شعبه دارند در یک بانک قرض الحسنه تجمیع و سهامدار شوند. از این رو، کلیه 

در بانک قرض الحسنه  موظفند 61/2/6892صندوق های دارای بیش از یک شعبه تا پایان روز 
 .مورد نظر تجمیع شوند و به نسبت تعداد شعب و میزان سهام، سرمایه واریز نمایند

بدیهی است بعد از مهلت مقرر، صندوق های یادشده که تحت عنوان موسسه قرض الحسنه 
انداز و صندوق قرض الحسنه و... فعالیت می کنند، از فعالیت آنان جلوگیری به عمل پس

مد و مسئولیت بروز مشکالت احتمالی به عهده اعضای هیات مدیره صندوق مذکور خواهد آ
 .خواهد بود

ای و شایان ذکر است این ارتقاء به منظور سامان دهی صندوق های قرض الحسنه چند شعبه
آنها اتخاذ شده  ی هیات مدیرهگذاران و اعضاجلوگیری از مسائل آتی و رعایت منافع سپرده

ت.اس  

 بانک مرکزی ابالغ شد؛ز سوی ا

 ها به تشکیل کارگروه وصول مطالبات غیرجاری الزام بانک

منظور بررسی و وصول ها و موسسات اعتباری غیربانکی ملزم به تشکیل کارگروهی بهبانک
 مطالبات غیر جاری شدند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، دکتر ولی اله سیف، رئیس 
ها و موسسات اعتباری را ملزم به تشکیل کارگروهي با ای بانکبانک مرکزی در ابالغیهکل 

مسئولیت مستقیم مديرعامل و با حضور مديران ارشد کرد تا با برگزاري جلسات مستمر و 
دهنده این ارزيابي دقیق اقالم تشکیل دهنده مطالبات غیرجاري، داليل و عوامل تشکیل

يابي شده و ضمن انعکاس نتايج آن به بانک مرکزی، در فعالیت ريشه اقالم،تجزيه و تحلیل و
 ها مورد استفاده قرار گیرد.روزمره اعتباري بانک

ها و موسسات اعتباری غیربانکی طی افزاید: حجم مطالبات غیرجاری بانکاین گزارش می
شده، به مرز های متعارف و پذیرفته سنوات اخیر روند افزایشی داشته و ضمن گذر از نصاب

ای رسیده است. این اتفاق که ذهن مسئوالن بلند پایه کشوری را نیز به خود کنندهنگران
هایی را نیز در سطح جامعه پدید آورده است، از یکسو نقدینگی مشغول داشته و نگرانی

ها را با چالش مواجه رسانی آنها را به شدت متاثر ساخته و ادامه فعالیت و خدمتبانک
ه است؛ از سوی دیگر، دسترسی به منابعی که باید مجدداً در چرخه تولید به کار گرفته نمود

شده، تحرک، پویایی و اشتغال بیشتر در کشور را سبب شود، بسیار محدود و کمیاب کرده 
 است.
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افزایش مداوم حجم نقدینگی کشور در سنوات اخیر، تاثیر منفی حاصل از وجود مطالبات 
ها و موسسات اعتباری را کاهش داده و از توقف کامل یا نقدینگی بانک غیرجاری در مدیریت

رو، با توجه به اهتمام جدی دولت ها جلوگیری کرده است. از اینهای جاری آننسبی فعالیت
در زمینه کنترل تورم از مجرای تحدید نقدینگی، حساسیت مدیران برای مدیریت نقدینگی در 

نضباط مورد نظر دولت در کنترل انبساط حجم پول کشور، شبکه بانکی همراه با اعمال ا
 تواند مشکالت نقدینگی آتی را به شدت کاهش دهد.می

به همین دلیل؛ بانک مرکزی در اجرای وظیفه نظارتی خود، به طور جدی در این مهم ورود 
کرده و در چارچوب همین دیدگاه، ضمن تشکیل کارگروه پیگیری وصول مطالبات غیرجاری 

ه بانکی و برگزاری جلسات منظم با مدیران عامل و مدیران ناظر بر حوزه وصول مطالبات شبک
مدت های زمانی کوتاههای عملیاتی و اجرایی ممکن در بازهها، برنامهو بخش حقوقی بانک

 کند.و بلندمدت را به منظور کاهش و رفع این معضل نظام بانکی دنبال می
آمده است: رعايت دقیق ضوابط مرتبط با بهداشت اعتباري  در بخشی دیگری از این ابالغیه

عامل در پیگیري فعاالنه امور براساس مقتضیات خاص هر بانک و اهتمام جدي مدیران
هاي حقوقي براي احقاق ها و مراجع ثبتي، استفاده از تمامي ظرفیتمطالبات در دادگاه

که در صول، کاهش و حذف مطالباتي گذاران و انجام اقدامات موثر به منظور وسپرده  حقوق
هاي مالي آن بانک وجود دارد، ضمن ممانعت از انباشت مطالبات حاضر در صورت حال

هاي همه جانبه غیرجاري، بهبود فضاي کسب و کار در کشور را موجب شده و از حمايت
براي ها و موسسات اعتباری رود بانکشوند. لذا انتظار میمسئوالن نظام برخوردار می

وصول مطالبات غیرجاري و بازگرداندن منابعي که تحت اين عنوان به صورت راکد باقي مانده، 
و عملکرد اين فعالیت به صورت  به چرخه اقتصاد کشور اقدامات جدي و موثر انجام دهند

 گیرد.ها قرار میاي در بانکجداگانه، مبناي ارزيابي مديريت حرفه

 
 

شد برابر دو ایران به خودرو و برنج واردات  
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نشان می دهد که واردات کاال در هفت ماه اول امسال نسبت به مدت گزارش گمرک ایران 

مشابه سال گذشته کاهش پیدا کرده ولی واردات کاالهایی نظیر برنج و خودرو دو برابر شده 
 .است

میلیارد دالر  24بنابر بر گزارش گمرک ایران، واردات ایران در هفت ماه اول سال کمی بیش از 
درصد کاهش پیدا کرده  25بوده است که نسبت به هفت ماه اول سال گذشته نزدیک به 

 .میلیارد دالر بوده است 82است. میزان واردات کاال در هفت ماه اول سال گذشته نزدیک به 

میلیون دالر در صدر فهرست کاالهای  414فت ماهه، برنج با یک میلیارد و در این دوره ه
وارداتی قرار دارد و بعد از آن به ترتیب کنجاله، گندم، ذرت و خودرو در رده های بعدی قرار 

 .گرفته اند

این گزارش نشان می دهد که میزان واردات برنج و خودرو نسبت به هفت ماه اول سال 
 .و برابر افزایش پیدا کرده استگذشته به بیش از د

میلیون دالر بوده که در هفت ماه اول امسال  135واردات برنج در هفت ماه اول سال گذشته 
 .میلیون دالر رسیده است 213به رقم یک میلیارد و 

به نظر می رسد به دلیل اعمال تحریمهای تجاری علیه ایران، هند به عنوان یکی از مشتریان 
جای پول نقد به ایران برنج و دیگر کاالهای مورد نیاز این کشور صادر کرده است نفت ایران، به 

و هند که در هفت ماه سال گذشته نهمین کشور صادر کننده کاال به ایران بود، به سومین 
 .شریک تجاری ایران در هفت ماه اول امسال تبدیل شده است

نسبت به هفت ماه سال گذشته در حالی واردات کاال از هند به ایران در هفت ماه اول امسال 
به بیش از دو برابر رسیده است که سهم دیگر شرکای تجاری ایران در صادرات کاال به ایران به 

 .شدت کاهش نشان می دهد

واردات خودرو در شرایطی که تولید خودرو در داخل کشور به دلیل تحریم های بین المللی به 
میلیون دالر رسیده است که این رقم  526فت ماه اول به کمتر از نصف کاهش پیدا کرده در ه

 .میلیون دالر بوده است 289در هفت ماه اول سال گذشته 
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المللی با مشکل رو به رو شده های بینواردات کاال به ایران در چند ماه اخیر به دلیل تحریم
 است

فروش نفت رو به  در شرایطی که ایران با مشکل فروش نفت و انتقال درآمدهای حاصل از
روست، دو برابر شدن واردات خودرو پرسش بر انگیز به نظر می رسد به خصوص که این کاال 
در هفت ماه اول سال گذشته در ردیف هجدم کاالهای وارداتی قرار داشت و اکنون در ردیف 

 .پنجم کاالهای وارداتی جای گرفته است

یه به ترتیب بزرگترین صادرکنندگان کاال به امارات متحده عربی، چین، هند، کره جنوبی و ترک
 .ایران بوده اند

میلیون دالر کاالی غیرنفتی صادر کرده است که  287میلیارد و  67ایران در هفت ماه اول سال 
 .بخش عمده ای از این درآمد از محل فروش مایعات گازی و پتروشیمی به دست آمده است

ر هفت ماه اول امسال نسبت به هفت ماه اول سال میزان درآمد کاالهای غیرنفتی صادراتی د
 .گذشته حدود دو میلیارد دالر کاهش پیدا کرده است

چین، عراق، امارات متحده عربی، هند و افغانستان به ترتیب مهمترین بازار کاالهای صادراتی 
 .غیرنفتی ایران هستند

 465است و سه میلیارد و در میان همسایگان، عراق مهمترین بازار کاالهای صادراتی ایران 
میلیون دالر کاالی ایرانی به این کشور صادر شده است. بعد از این کشور، افغانستان در رتبه 
دوم بازار کاالهای صادراتی در میان همسایگان ایران قرار دارد و در هفت ماه اول امسال، یک 

 تاسمیلیون دالر کاالی ایرانی به افغانستان صادر شده  454میلیارد و 

ها/ صنایع آمار نگران کننده وزیر کار از احتمال تعطیلی بنگاه
 خود به فکر خلق پول باشند

 86وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رشد اشتغال صنعتی در سال گذشته منفی 

امروز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هشدار داد که اگر مراقب  :درصد بوده است، گفت

 های اقتصادینباشیم، تعداد زیادی از بنگاه وضعیت تولید

 .ممکن است با بیکاری نیروها مواجه باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده در مراسم 

ایران گفت: متاسفانه رشد   های برتررتبه بندی شرکت

درصد بوده که  86اشتغال صنعتی در سال گذشته منفی 

های گذشته بی سابقه بوده، این در این رقم طی سال

شرایطی است که امروز وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی 
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چه مراقب تولید نباشیم، تعداد زیاد از بنگاه های اقتصادی ممکن است با می گوید، چنان

 بیکاری نیروها مواجه باشند.

های تولیدی نیز خود باید مراقب وضعیت تامین مالی وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بنگاه

 باشند و توجه کافی به وضعیت تامین مالی زنجیره پایین دستی خود داشته باشند.

ریح کرد: باید برای خلق پول فکر کنید، چرا که منابع محدود است و واحدهای صنعتی وی تص

 باید برنامه ریزی کنند که چگونه امکانات مالی برای گردش خود فراهم کنند.

نعمت زاده خطاب به واحدهای تولیدی برتر که در زمره شرکت های بزرگ قرار می گیرند، 

م هستند و اگر یک واحد پایین دستی نیازمند کمک های بزرگ و کوچک مکمل هگفت: شرکت

مالی بود، واحد باالدستی باید تامین مالی کند و البته این موضوع می تواند متقابل هم باشد، 

این در شرایطی است که هم اکنون واحدهایی که در زمره شرکت های بزرگ بوده و کار تامین 

ات بخش های پایین دستی بیکاری را برای مالی آنها دچار مشکل شده با عدم پرداخت مطالب

 آنها به ارمغان آورده است.

 611های بزرگی که اتفاقاً در فهرست این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: یکی از شرکت

شرکت برتر نیز قرار دارد پول بخش پایین دستی را نداده و منجر به بیکاری کارگران این واحد 

های خود در واحدهای دیگر د اوراق خود را می فروخت و سهامشده است در حالی که او بای

 هایت از بیکاری آنها جلوگیریرا واگذار می کرد تا در ن

خبارکوتاه اقتصادی جهانا  

 درخواست جک استراو از وزارت خارجه بریتانیا

 سفارت انگلیس را در ایران بازگشایی کنید

ایران ظرف مدت چند ماه برقرار کند. جک استراو،  تانیا باید روابط کامل دیپلماتیک خود را بایبر

وزیر خارجه سابق انگلیس که کمک موثری در بهبود روابط دوجانبه بوده، این را می گوید. او در 

وزارت خارجه »گفت و گو با فایننشال تایمز که پس از سفر اخیرش به تهران انجام شد، گفت: 

«ا در تهران بازگشایی کند.باید در نزدیک ترین زمان ممکن سفارت خود ر  

دولت باید به سختی برای عادی سازی روابط تالش کند و آن را در اولویت »استراو گفت: 

دستور کار خود قرار دهد. البته ممکن است به جای چند ماه، چند هفته طول بکشد، اما من 

«شخصاً امیدوارم تا پیش از پایان سال جاری میالدی این اتفاق بیفتد.  
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تعطیل کرد. پس ازاینکه گروه هایی از معترضان  2166س سفارت خود در ایران را در سال انگلی

به ساختمان سفارت در تهران حمله کردند و لندن نیز تهران را متهم کرد که در تامین امنیت 

دیپلمات هایش عملکرد مطلوبی نداشته است، اما اخیراً روابط ایران و انگلیس دوباره در سیر 

ار گرفته است. پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی و توافق هسته ای صعودی قر

مقدماتی، ایران و انگلیس پیشرفت قابل مالحظه ای در روابط خود داشته اند. استراو در سفر 

ماه ژانویه خود به ایران که همراه با هیاتی از پارلمان بریتانیا انجام شد، گامی بزرگ در جهت 

ماتیک برداشت. این هیات برای نخستین بار پس از پنج سال به ایران سفر بازسازی روابط دیپل

کرد. به گزارش فایننشال تایمز، ایران تمایل زیادی برای بازگشایی سفارت انگلیس در تهران 

داشته است، اما وزارت خارجه انگلیس در این مورد محتاط است و می گوید: درمورد تامین 

ست. با این حال ویلیام هیگ، وزیر خارجه انگلیس یک کاردار امنیت دیپلمات هایش نگران ا

غیرمقیم معرفی کرده است. وزارت خارجه انگلیس می گوید: پیشرفت در روابط دوجانبه 

حاصل شده است، اما این روند تدریجی و گام به گام خواهد بود و هنوز هیچ تصمیمی برای 

ردار غیرمقیم به مذاکرات خود با ایران در بازگشایی سفارت اتخاذ نشده است. از سوی دیگر کا

خصوص پاره ای از موارد شامل شرایطی که در آن امکان بازگشایی سفارت وجود دارد، مذاکره 

 می کند.

استراو از جمله چهره های سیاسی انگیسی است که همواره برای برقراری روابط نزدیک تر 

ایران بازگشته، بیش از هر زمان دیگری  با ایران تالش کرده است و می گوید پس از اینکه از

من روحانی را »مجاب شده که روحانی یک شریک قابل اطمینان برای مذاکره است. او گفت: 

شخصاً می شناسم و زمانی که وزیر خارجه بودم با او کار کردم. از نحوه بیان افراد می توان 

«وحانی هر دو موضوع صدق می کند.دریافت که از کجا آمده اند و کجا ایستاده اند و در مورد ر  

دولت جدید ایران روی مساله اقتصاد متمرکز است و این »وزیر خارجه اسبق انگلیس گفت: 

تضمینی برای امکان دستیابی به توافق هسته ای است، هرچند که مخالفت هایی با این 

بت کردم مساله اغلب وزرای ایران که من با آنها صح»استراو ادامه داد: « توافق وجود دارد.

«اقتصاد را در اولویت می دانستند.  

او همچنین درمورد آن دسته از افراد که انگیزه روحانی را برای مذاکره با حسن نیت، زیر سوال 

این اشتباه است. به نظر می رسد اشاره روحانی به بنیامین نتانیاهو، »می برند نیز گفت: 

وزیر خارجه « در لباس میش توصیف کرده بود.نخست وزیر اسرائیل بود که روحانی را گرگی 

اسبق انگلیس اسرائیلی ها را روشن ترین تهدید علیه توافق هسته ای دائم با ایران توصیف 

البی آیپک نتانیاهو قوی است. اما در صورتی که توافق به شکست برسد، » کرد. او گفت: 

آن ایران تندروتر است. آن نیست وچشم اندازی پیش رو خواهد بود که هیچ کس خواستار   
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 دانشمندان دانشگاه تگزاس قاتل سرطان سینه را شناسایی كردند. 
 
ترین نوع سرطان هستند توسط دانشمندان دانشگاه بردن مهاجمای كه قادر به از بیندو میوه 

 شدند:تگزاس شناخته 
 
های سرطان سینه هستند. ترین نوع سلولقادر به انهدام مهاجم آلو و هلوبه گزارش 'هلث'،  

 های سرطانی را ازبین می برند ولیاین دو میوه خطرناكترین سلول
 كنند.های سالم مجاور وارد نمیجالب است بدانید كوچكترین آسیبی به سلول

 
های لطبق گزارش محققان دو پلی فنول ) مواد شیمیایی گیاهی ( منجر به مرگ سلو 

 شوند.ها یافت میشوند. فنول ها تركیبات آلی هستند كه به طور خاص در میوهسرطانی می
 اخته و تمشك برای درمان سرطانهای موجود در آلو و هلو و همچنین زغالاكسیدانآنتی 

 شود.و استفاده از این منابع طبیعی درمانی توصیه می بسیار مفید هستند
یمی درمانی در این است كه استفاده از این دو ماده غذایی بر مزیت این روش نسبت به ش

 های سالم وارد نمی كندی به سلولآسیب درمانی هیچخالف شیمی 

 

فروشی در بریتانیا رذهکاهش قیمت خ  

نسبت  876،  گزارش بلومبرگ شاخض خرده فروشی در بریتانیا در ژانویه سالجاری براساس
،که به باور درست ناشی از حرکت فعالیت های اقتصادی در به پیش بینیکاهش یافته است 

ست.نده وبهبود اقتصادی عنوان شده امسیر ساز   

:گزارش ویژه  

 تاریخ مختصر پوند استرلينگ

 

واحد پول  ترینپوند استرلیگ که براساس اسناد معتبر، قدیمی از لندن،  سیبیاد لوثر خبرنگار سیاسی بیبه گزارش 

جهان است، در بخش عمده ای از تاریخ انگلستان و بعدها بریتانیا، در گردش بوده است. ولی در صورت استقالل 

 .اسکاتلند ممکن است گردش این واحد پول در آن کشور متوقف شود
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 بریتانیایی است، اما ریشه های -ناپذیری از هویت انگلیسی پوند استرلینگ بخش جدایی :ریشه های اروپایی

آن به اروپا باز می گردد. نام آن از کلمه "لیبرا" استخراج شده که در زبان التین به معنای وزن یا تعادل است. از این 

  .ساخته شد که به معنای واحد وزن پوند است "ریشه عبارت "لیبرا پوندو

قرنها است که در زبان رایج در قلمرو بریتانیا  "استفاده از کلمه "لیبرا

منسوخ شده است ولی حضور آن به اشکال مختلف در نشانه های مربوط 

که نماد £ به واحد پول و واحد وزن ادامه یافت. به عنوان مثال عالمت 

واحد پول بریتانیا است از آن الهام گرفته شد یا حرف اختصاری پوند 

 .است lb وزان بریتانیاییواحد وزن مرجع در سیستم ا

ارتباط نمادین این واحد پول با واحد وزن در بریتانیا تصادفی نیست، چون در اصل ارزش یک پوند معادل یک پوند 

گرم( نقره بوده است. با الهام از روش تقسیم "لیبرا" در روم باستان به واحدهای کوچکتر یعنی "سولیدوس" و  ۵۴۳۵۴)

 .پنی تقسیم می شد ۱۵۲شیلینگ و  ۲۱دناریوس"، پوند واحد پول بریتانیا نیز به "

سیستم مشابهی نیز در دوران پادشاهی شارلمان بر قلمرو فرانک ها )بخشی از فرانسه امروزی( برقرار بود. واحد پول 

 .دنیئرز تقسیم می شد ۱۵۲سوس و  ۲۱آنها "لیوره" نام داشت که به 

تاریخی نشان می دهد که اوفا، یکی از  اسناد:روند تکامل

پادشاهان انگلوساکسون در نیمه دوم قرن هشتم میالدی سیستم پول 

واحد را در بخش های مرکزی و جنوبی انگلستان تثبیت کرد. در این 

دوران اولین سکه های نقره ای پنی انگلیسی زیر نظر وی ضرب شد 

 .که رویش نام او حک شده است

سکه پنی معادل یک پوند تلقی می  ۱۵۲سکه ها بسیار متفاوت بود ولی بر اساس آن سیستم پولی، در عمل، وزن این 

شد. در آن دوران سکه های با ارزش تر از پنی ضرب نمی شد و واحدهای با ارزش تر مثل شیلینگ و پوند به صورت 

  .                      دندمجازی فقط در حساب و کتاب مورد استفاده بو

در دوران پادشاهی هنری هفتم به بازار آمد. در آن زمان به آن می گفتند سکه  ۲۵۴۱اولین بار سکه پوند در سال 

ضرب شد. پول اسکناس به فاصله کوتاهی پس از تاسیس بانک  ۲۴۲۵فرمانروا. سکه شیلینگ نیز اولین بار در سال 

را با دست می نوشتند و طراحی می کردند. سکه های به گردش افتاد. در آغاز آنها  ۲۹۱۵مرکزی انگلستان در سال 

 .نیز سکه های مسی به جمع پولهای رایج افزوده شد ۲۹۶۱به گردش درآمد و از سال  ۲۴۹۲طال از سال 

ادامه داشت، تا اینکه در این سال بریتانیا نیز  ۲۱۶۲پنی تا سال  ۲۱شیلینگ و هر شیلینگ به  ۲۱معیار تقسیم پوند به 

 .لی خود تقسیم ده گانه را پذیرفت و به اجرا گذاشتدر سیستم پو
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میالدی و دوران حکومت  ۱۴۲بر اساس کتاب "زندگینامه پوند" به قلم دیوید سینلکیر، در سال :یک هزار سال تورم

راس گاو خرید. ولی به گفته این  ۲۴آئتلرائد شاه با یک پوند می شد 

چهارصد  ۱۲۲۲ل مورخ، قدرت خرید یک پوند از قرن پانزدهم تا سا

                                   .برابر سقوط کرده است

توسط کتابخانه مجلس عوام بریتانیا  ۲۱۱۱طبق تحقیقاتی که در سال 

قیمت ها در این کشور  ۲۱۱۴تا  ۲۶۹۲انجام شد، در فاصله سال 

برابر شده است. در بخشی از این تحقیقات گفته می شود:  ۲۲۴

قدرت خرید یک پنی از قدرت خرید یک  ۲۶۴۲"بنابراین در سال 

بیشتر بوده است. بخش اعظم این تورم از سال  ۲۱۱۴پوند در سال 

 ".تاکنون اتفاق افتاده است ۲۱۵۴

رای حفظ کیفیت سکه ها و پول رایج در در طول تاریخ اقدامات بسیار سختگیرانه و گاه خشونت باری ب:سقوط

بریتانیا انجام شده است. پروفسور نیکالس میهیو، کارشناس تاریخ پوند می گوید که هنری اول، پادشاه انگلستان در 

اواخر قرن یازده و اوایل قرن دوازدهم میالدی مسئوالن 

  .ضرب سکه را که حساب آنها دقیق نبود اخته می کرد

میالدی نیمی از ضاربان  ۲۲۱۵به گفته دیوید سینکلیر در سال 

سکه در انگلستان به خاطر اینکه سکه های تولید شده توسط 

آنها کیفیت مطلوب را نداشت و یا به خاطر اینکه سکه های 

 .تقلبی تولید کرده بودند به دستور پادشاه مثله شدند

دی نرمانکلمه استرلینگ پس از فتح انگلستان توسط شاهان 

رایج شد و در ابتدا این عبارت فقط به سکه های پنی اطالق 

اما در مورد ریشه این کلمه اطالعات مشخصی در دست نیست. شاید از کلمه استرلین گرفته شده باشد  .می شد و نه پوند

 .که در زبان نرمان ها به معنای ستاره کوچک بود یا حتی از یک کلمه عربی به معنای پول

و دوران پادشاهی ادوارد اول مراسم ویژه  ۲۱۴۱م کیفیت سکه های رایج در بریتانیا را بهبود داد و از سا لهنری دو

 .ای در دربار برای سنجش کیفیت سکه ها به اجرا گذاشته شد که تا امروز ادامه دارد

یافت و نقره با این درصد درصد کاهش  ۱۱۵۴برای افزایش استحکام و دوام بهتر سکه ها، میزان نقره موجود در آن به 

 .از خلوص بعدها به عنوان نقره استرلینگ تثبیت شد

هنری هشتم در دوران حکومت خود برای بهره گرفتن بیشتر از نقره موجود در خزانه پادشاهی به حد قابل مالحظه ای 

 .شود از نقره موجود در سکه های ضرب شده کاست که در تاریخ به عنوان خواری بزرگ از آن یاد می
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ارزش حقیقی سکه ها را به آن بازگرداند و همین عیار و وزن تقریبا تا قرن نوزدهم  ۲۴۱۲ملکه الیزابت اول در سال 

ضرب سکه توسط ماشین آغاز شد و طراحی سکه ها به شکلی درآمد که کسی نتواند  ۲۹۹۲ادامه یافت. از حوالی سال 

  .                                                                 از لبه های آنها چیزی بکند

یکی از اهانت هایی که سکه های نقره در طول تاریخ به جان خریده اند، 

کنده شدن تکه ای از لبه آنها است. برخی با کندن تکه ای از لبه سکه ها در 

مرور بی  حقیقت چند گرم نقره به جیب زده و سکه های در گردش را به

 .ارزش می کردند

اعمال مجازات های شدید در مورد کسانی که تقلب می کردند ادامه یافت. 

در یک مورد اسحاق نیوتن که دوره ای ریاست ضرابخانه سلطنتی را 

برعهده داشت، فردی را به جرم ضرب سکه های تقلبی دستگیر کرده و 

 .مجرم گردن زده شد

دامات مهمی برای حفظ ارزش استرلینگ صورت گرفته است که از جمله آنها می از آن زمان تالشهای گسترده و اق

توان به سیستم موسوم به برتون وود و یا مکانیسم اروپایی نرخ گذاری برای ارزها اشاره کرد. ولی سیستم اقتصادی 

ز گ در حقیقت تابعی اغربی نرخ شناور برای تبادل ارز را ترجیح می دهد. به همین خاطر ارزش برابری پوند استرلین

 .عرضه و تقاضاست

دولت بریتانیا سیستم پول مشترک اروپایی را نپذیرفت و به حوزه یورو نپیوست، به همین خاطر پوند استرلینگ از 

 .معدود واحدهای پولی در اروپاست که هنوز به بقای خود ادامه می دهد

پوند اسکاتلندی که در حقیقت به موازات پوند استرلینگ رایج در انگلستان به حیات خود :اسکاتلندنامعلوم آینده 

و پس از تشکیل پادشاهی متحد بریتانیا، براساس پوند انگلستان ارزش گذاری شد. بانک  ۲۶۲۶ادامه می داد در سال 

وز هم به کار خود ادامه می تاسیس شد و هن ۲۹۱۴مرکزی اسکاتلند یک سال پس از بانک مرکزی انگلستان در سال 

  .دهد و مرکز آن در شهر ادینبورگ است

این بانک حق ضرب سکه و چاپ اسکناس های خود را حفظ کرده ولی 

 .ارزش این پول با واحد پولی رایج در انگلستان منطبق شده است

اکنون حزب ناسیونالیست اسکاتلند سعی دارد مردم آن کشور را قانع کند 

تقالل آن کشور تاریخ سیصد ساله این واحد پول که که در صورت اس

سال قبل برمی گردد در اسکاتلند به پایان نخواهد  ۲۱۲۲قدمت آن به 

 .رسید

در مقابل نهادهای سیاسی بریتانیا تقریبا به شکلی هم صدا هشدار می دهند که در صورت جدا شدن اسکاتلند به احتمال 

 .قطع خواهد شدزیاد رابطه پولی آن کشور با بریتانیا 

رای مردم اسکاتلند در رفراندومی که قرار است در ماه سپتامبر برگزار شود عالوه بر استقالل سیاسی، ممکن است 

 .سرنوشت پوند را نیز تغییر ده



 ش
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