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  سخن ماه

                   مدیریت جهادی؟

 یدکتر امیر هوشنگ امین                                                                                                  

در کالن  شالهرها   "استاندارد تصنعی زندگی "خواننده یی ارج مند، با تکیه بر اینکه : منظور از

مالاه سالاج جالار  اتالا   اردیبهشالتخبرناماله زیال ه  که درسالخن رزز   "مدیریت جهاد " اکشور، ی

، چیسالت،، -البته بالا ایالن بیالا  کاله:"معنا  ر  برخالود مالن رزشالن اسالت"  -عنوا  شده است 

درخواست کرده است، برا  رگاهی عموم ز ثبت ر  در تاریخ، پاسخ در خبرنامه رتی اتالا   درج 

 زنشر شود.

د اینکالاله، بالاله راسالالتی متوجالاله نشالالدم منظالالور ز هالالدپ ایشالالا  ازایالالن پرسالال  ز از ایالالن رز، بالالازجو

درخواست زیا اصوالّ ثبت ر  درتاریخ چیست ، اما به دستور ادب، الزم می دانم هرچنالد کوتالاه، 

 به انجام ر  مبادرت زرزم.

  بنابراین،بایدباز دزباره یادرزرشوم که منظور از سیما  تصنعی اقتصاد  کشور، به زی ه در کالن

شهرها، سالیما  برقراراسالت کاله باله هالی  رز  بالا تالوا  راسالتین تولیالد  یالا اقتصالاد  کشالور 

برابرنیست.به این معنا که استاندارد یا سطح زنالدگی در ر  بررینالد متوسالر دررمالد سالرانه یالی 

چندین برابر متوسر دررمدسرانه زاقعی کشور است، زیرا در حالی کاله براسالاآ رمالار رسالمی 

رانه کشالوررقمی برابربالاکم تالر از ساله هالالار دالر اعالنم شالده اسالت، کشور  متوسر دررمد سال

استاندارد یا سطح زندگی برقرار ز باز هم رزشن تر حفظ ز ادامه ر  متوسر دررمالد سالرانه یالی 

هالار دالر را طلب می کند. بنالابراین تردیالد نیسالت کاله اسالتاندارد  03دست کم  برابر یا بی  از 

صنعی زناشالی از یاله هالیناله گالروتن ز جالوه حاصالر از والرز  یاسطح زندگی برقرار ،ناراست ، ت

دارایی ها  قابر تبدیر به سالرمایه ز یالا باله سالرمایه تبالدیر شالده کشالور ماننالد: نفالت ز گالاز ز 

کانیات پر بهاء از یک سو، ورز  بناها ، موسسه هاز زاحدها  تولید  ایجاد شده با این زجوه 

از راه مایه خور  ایجاد زبرقرار شده اسالت .  از سو  دیگر است. سیمایی تصنعی زناپایدار که

زیرا برابر با توا  مهیا یا بالفعر اقتصاد کشور بنا نگردیده ،زلذا حفظ ر  مستلالم برخالوردار شالد  

ار متوسر دررمد مورد نیاز است که نه به این سادگی هالا کاله برخالی تصالور مالی کننالد، میسالر 

ر، چالو  گذشالته بالرا  مایاله خالور  والراهم است ز نه در میا  مدت مقدزر .حتا ، چنانچه شرای

 شود ،.
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زاما منظالور ازمالدیریت جهالاد ، مالدیریتی برخالوردار ازتالوا  ترییرنگالر  زرز  هالا  ورهنگالی   

اقتصالالاد  مخالالرب ز تهنیالالت ایجالالاد شالالده دراقتصالالاد متمرکالالال دزلتالالی دربالالاره اداره امالالور اقتصالالاد  

د ز ناسالاز بالا راسالتینه هالا  کشوراست، ر  هم با تکیه بر  برخی نظریه هالا  زیال ه اقتصالاد رزا

اقتصادمتمرکال دزلتی حاکم که جا به جا از سو  برخی کسا  عنوا  مالی شالود. بنالابراین بایالد 

در نهایت  صداقت با زاقع گرایالی زشالجاعت الزم، پالذیرا  ایالن راسالتینه انکارناپالذیر باشالیم کاله 

ز والرز  دارایالی منظالور از مایاله ، زجالوه حاصالر ا -مهمانی ز رواه تصنعی ناشی از مایه خور  

پایا  پذیروته ز به   -ها  ملی  قابر تبدیر یا تبدیر شده به سرمایه مانند نفت زگاز ز... است 

حکم علم ز  عقر سلیم  تکرارشدنی نیست  . بنابراین بایدبا  زاقع گرایی صالادقانه، ایاالار، کالار 

ز والالز  طلبالی ز مضاعف، رواه کمتر ز متناسب با توا  بالقوه اقتصالاد  کشالور زدزر  جسالتن ا

رها ساز  اوکار ز نظرات ناسالاز بالا تالوا  بالالقوه تولیالد  اقتصالاد کشالور پالذیرا  کاسالتی هالا  

موجود ز ضرزرت  وراهم ساز  زمینه ها  الزم بالرا  ایجالاد عالالم ملالی،در مسالیر برابالر سالاز  

ع استاندارت یا سطخ زندگی برابر با توا  تولیذ   اقتصاد  کشور از راه کاه  هالین هالا بالا منال

پرداخت هالینه ها  زاید، بهینه ساز  زاقعی یارانه ها با کاه  هالینه زندگی  گرزه ها  در ز 

زیر خر وقر به جا  پرداخت نقد  یا کاالیی ، برابرسالاز  نسالبت  نالرش رشالد سالرمایه ز تولیالد 

ملی که اختنپ طبقاتی حالاکم راسالبب شالده اسالت، از راه اجالرا  قالانو  مالیالاتی کشالور باله 

ا، به زی ه دررمدها  اتفاقی مندرج در قانو  مالیاتی کشور ز تعمیم مصادیق ر  تناسب دررمده

براساآ ساززکار  زی ه  ز یا دررمدهایی سرمایه گالار  شده زانباشته درخارج ازکشور که باله 

طور قطع مالیاتی بابت بیشترین  بخ  ر  پرداخالت  نشالده اسالت ز برخالورد قالانونی بالا خالرزج 

ور . همچنانکه درکلیه  جامعه ها  قانو  مند با ر  این چنین برخالورد غیرقانونی سرمایه از کش

 ی شود ز...م

                                    *        *        * 

 اخبارکوتاه اقتصاد 

 اخبارکوتاه اتا  ها

 اخبار کوتاه اتا  ایرا  ز انگلیس

رئیسه اتا  ایرا  زانگلیسبرگالار  جلسه ماهانه هیات   

ن جلسه هیات رئیسه اتا  بازرگانی ز صنایع ز معاد  ایرا  ز انگلیس در ساج جار  بنابه دزمی

کلیه اعضا در محر دبیرخاناله مشارکت با  0030 30 30رزز یکشنبه  00:33دعوت راآ ساعت 

رقا  علالی ز با حضور مهما  مدعو ، رئیس هیات مدیره ز مدیرعامر بانک صنعت ز معد ، اتا  

 یر ز برگالار گردید.تشک ،اشرپ اوخمی
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،کاله از قالدیمی تالرین اعضالاءاتا  مالی در این جلسه بعد از خیرمقدم به رقا  مهنالدآ اوخمالی 

اتالا   " رئالیسالمونالت"نرمالا  ز استماع بیانات مبسوط ایشا  درخصوص منقات بالا لالرد باشند،

خگویی باله اختصاص میال  در اتا  مذکور برا  پاس در لند  ز پیشنهاد بازرگانی بریتانیا ز ایرا  

ز ، به زی ه پاسخگویی به پرس  ها  رنها  دز کشور،در ارتباط با کار با ها مشکنت اعضا اتا 

اتا  همالواره انجالام داده ز اکنالو  نیالال انجالام این نقو  مبنی بر اینکه این کار را زهرا تذکر خانم 

رئالیس  اخبار اقتصاد  با بیانات مبسوط مهندآ خاموشی، .می دهد، جلسه زارد دستور شد

اتا  درباره زضعیت اقتصاد  کشور مبادله شد. سالسس دکتالر امینالی درخصالوص اقالداماتی کاله 

درخصوص اعالام هیات پالشکی که در ماه سستامبر قرار اسالت در کنگالره چشالم پالشالکا  لنالد  

شرکت کنند ز اینکه با توجه به اهمیالت مبادلاله گردشالگر  بالین دز کشالور کمیسالیو  تسالهیر 

ها با ترییر نام کمیسیو  به امور بین الملر ز گردشگر  ترییر کرده سرمایه گذار  ز مشارکت 

 ز قرار است با زظائف جدید  در این باره وعالیت کند، بیاناتی ایراد کرد.

ه دستور جلسه درباره گالار  هیات رئیسه به مجمع عمومی عالاد  سالاالنه سجس با توجه ب

اتی ایراد ز قرار شد گالار  همراه با برنامه اتا  که قرار است رزز سوم تیرماه برگالار شود، بیان

مطرح زقبالر از برگالالار  مجمالع مجالدداّ ز بودجه تهیه شده برا  ساج جار  در جلسه رتالی نیالال 

 شود. 

 پایا  پذیروت. 00:33جلسه راآ ساعت 

 

 برگالار  جلسه ماهانه کمیسیو  ها  تخصصی اتا 

سه کمیسیو  بازرگالانی، دزمین جل کمیسیو  بازرگانی، صنعت ز ون رزر  ها  نوین:

بالالا  00:33، سالالاعت 0030 30 30صالالنعت ز والالن رزر  هالالا  نالالوین در سالالاج جالالار ، رزز دزشالالنبه 

حضور خانم مینو شهابی ز رقایا  پرزیال شکرانی چهارسالوقی، حمیدرضالا شالهابیا ، سیدرضالی 

سیداصفهانی، علی حماله ن اد ز بالا حضالور رقالا  دکتالر امینالی در محالر دبیرخاناله اتالا  ایالرا  ز 

 لیس تشکیر ز برگالار گردید.انگ

در این جلسه بعدازتبادج اخبار اقتصاد  رزز نخست درخصوص مبادالت تجار  ایالرا  ز سالوریه ز 

حجم مبادالت تجار  دز کشور، رزابر کنالونی ایالرا  ز انگلالیس ز مشالکنت مربالوط، قیمالت ارز ز 

ست تشریفات ثبالت ناشی بود  ر  از نرش تورم، دررمد خوب شرکت ها  خدماتی ز اینکه قرار ا

 ز سفار  زاردات تا ماه رینده حذپ شود، بحث ز گفت ز گو شد.

 پایا  یاوت. 03:03جلسه ساعت 

 

نخستین جلسه کمیسالیو  امالور بالین الملالر ز  کمیسیو  امور بین الملر ز گردشگر : 

گردشگر  که از ترییر نام کمیسیو  تسهیر سرمایه گالذار  ز مشالارکت هالا، ز حالذپ زظیفاله 
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از کمیسیو  بازرگانی، صنعت ز گردشگر  ز ون رزر  ها  نوین، ز اضاوه کالرد  ر  گردشگر  

با حضالور خالانم هالا مرضالیه ابراهیمالی،  00:33به این کمیسیو  پدید رمده است، راآ ساعت 

مینالو شالالهابی ز ویالرززه مالالالدا ز رقایالا  محمالالد پارساله، سالالیدمحمد رضالو  شالالیراز ، علیمالالردا  

 اثقی در محر اتا  تشکیر ز برگالار گردید.شیبانی، کیومرث لطیفیا  ز ناصر ز

در این جلسه نخست اعضا به منظور رشنایی ز رگاه شد  از وعالیالت یکالدیگر باله معروالی خالود 

مسالکن دزم در کالی  بالا عنالوا  ایجادپرداختند. رقا  ناصر زاثقی درباره وعالیت خود درخصالوص 

شالگاه والر ، راه انالداز  شالهر هالار متر  ماج در تبریال با عنوا  نمای 003شهرروتاب، مجموعه 

سنمت در سرعین اردبیر ز مراکال رب درمالانی در دامناله هالا  سالبن  ز لیقالوا  مطالالبی ایالراد 

کرد. سسس خانم مالدا، نماینده پرشیا اینترنشناج، رقا  پارسه مالدیرعامر شالرکت نوررسالما ، 

د کیومرث لطیفیا  مالدیرعامر شالرکت سالرمایه گالذار  سالاختمانی عظالام، ضالمن معروالی خالو

بیاناتی متناسب با زظایف کمیسالیو  ایالراد کردنالد. سالسس دکتالر امینالی بالا عنایالت باله دسالتور 

خانم ابراهیمی  در همکار  باجلسه درخصوص انتخاب هیات رئیسه بیاناتی ایراد ز مقرر گردید 

جلسالاله راآ زدرجلسالاله بعدنتیجالاله اعالالنم شود. ز رقایالالا  پ زهالالی ز رضالالو  در ایالالن زمینالاله اقالالدام

   پذیروت.پایا 01:00ساعت 

ایالن کمیسالیو  در خالرداد مالاه جالار  بناباله رزاج بالا حضالور اعضالا، خالانم : کمیسیو  عضویت

باله ریاسالت دکتالر امینالی، دبیرکالر ز نایالب  ،نقو  ز رقا  مهندآ علی حماله ن ادمهندآ زهرا 

رئیس اتا  تشکیر ز برگالار گردید. در این جلسه پنج درخواست عضویت جدید مطرح ز با چهالار 

اوقالت ز مقالرر گردیالد از ایالن پالس باکلیاله متقاضالیا  قبالر از طالرح درخواسالت رنالا  درخواست مو

منقات ز سسس برا  ارسالاج باله کمیسالیو  اخالذ تصالمیم شالود. درخواسالت هالا  مالورد تائیالد 

عبارتند از: شرکت رسفات ماکادام شر  به مدیریت رقا  وریبالرز عبالدالمالکی، شالرکت حالامی 

علالالی بهرامالالی ارد اقالالدآ، شالالرکت والالردا رزز بالاله توسالالعه تجالالارت تکسالالا بالاله مالالدیریت رقالالا  امیر

مدیریت رقا  معالالدین تقی زاده ز شرکت جهالانگرد  ز هواپیمالایی پال زاا سالاحر شالماج باله 

 مدیریت خانم مینا پوررحیمی رستانه.

 

 برگالار  مجمع عمومی عاد  ساالنه اتا  ایرا  زانگلیس

مجمع عمومی جلسه انه اتا  ،بنا به رگهی منتشره در رززنامه اطنعات زاطنع رسانی دبیرخ
بازرگانی زصنایع ظهر رزز سه شنبه سوم تیرماه در اتا   از عاد  ساالنه اتا  ساعت سه برد

تهرا  زاقع در خیابا  خالد اسنمبولی)ززراء(برگالار خواهد شد .از اعضاء محترم اتا  ز معاد  
هند ورمودمانع تجدید خوا ز اعالام  یی که معروی خود یا نمایندهحضوربااستدرخواست شده 
  جلسه شوند.



 

 

 3121ویژه خردادماه  92خبرنامه شماره 

 ،گزارش ویژهایران اخبار کوتا ه اقتصادی ایران و جهاناخبار کوتاه اتاق های  ایران و انگلیس و بریتانیا و  سخن ماه، فهرست مطالب:

 

 Http://www.ibchamber.org 5سایت رسمی اتاق بازرگانی ایران و انگلیس : 

 

 اخبار کوتاه اقتصادی ایران

 کاه  معامنت زمین ز مسکن در تهرا 

 

بازجود کاه  ده ز نیم درصد  قیمت زمین در ایرا  در زمستا  ساج گذشته، تعداد معامنت 
درصد کم شده است. قیمت ورز  زاحدها  مسکونی در زمستا  ساج  00زمین بیشتر از 

 ۴0ییر چندانی نسبت به مدت مشابه ساج قبر نداشته اما تعداد معامنت بیشتر از گذشته تر
 .دهددرصد کاه  نشا  می

رخرین گالار  مرکال رمار ایرا  از زضعیت "قیمت ز اجاره مسکن در تهرا " در زمستا  ساج 
گذشته نشا  می دهد که متوسر قیمت هر متر مربع زمین در زمستا  ساج گذشته چهار 

درصد  03۰0نالدیک به  0030هالار توما  بوده است که نسبت به زمستا  ساج  ۴10  ز میلیو
 .کاه  نشا  می دهد

این اطنعات از رز  اطنعات معامنت مسکن ز مسترنت استخراج شده است ز بر اساآ 
ر  در پائین ترین قیمتی که برا  یک متر مربع زمین یا ساختما  مسکونی کلنگی در کر شهر 

هالار توما   ۴۴0میلیو  ز  03هالار توما  ز بیشترین ر   30پرداخت شده یک میلیو  ز تهرا  
  .بوده است

گانه شهر تهرا  چهار  ۴۴بنابر رمار ارائه شده، به طور متوسر هر متر مربع زمین در مناطق 
 .هالار توما  معامله شده است ۴01میلیو  ز 

 قیمت مسکن

ها  مسکونی در زمستا  ساج گذشته نسبت به این گالار  نشا  می دهد که قیمت زاحد
رشد اندکی در حد هفت دهم درصد داشته اما  0030یک ساج پیشتر یعنی زمستا  ساج 

 .درصد کاه  پیدا کرده است ۴0تعداد معامنت بیشتر از 
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 متر  در تهرا )به توما ( 13خرید ز اجاره یک زاحد 

 
 اجاره خرید

 300,۴33 ۴03,333,333 متوسر کر تهرا 

 0۴3,133 0۴,313,333 حداقر  

 حداکار
0,۴00,333,33

3 
0,000,33

3 

هالار  103بنابر این گالار ، قیمت هر متر مربع زاحد مسکونی به طور متوسر سه میلیو  ز 
توما  معامله شده است در حالی که بیشترین قیمت هر متر مربع زاحد مسکونی که در 

هالار بوده است. این معامله در منطقه دز تهرا  در  ۴03میلیو  ز  ۴0زمستا  به ورز  روته 
 .شماج پایتخت انجام شده است

هالار  033میلیو  ز  ۴03مترمربعی در شهر تهرا   13به این ترتیب متوسر قیمت یک زاحد 
 ۴00متر مربعی نیال در این شهر یک میلیارد ز  13توما  بوده است ز باالترین قیمت یک زاحد 

 .توما  استهالار  033میلیو  ز 

هالارتوما  بوده  001کمترین قیمت ورز  هر متر مربع زاحد مسکونی در شهر تهرا  حدزد 
 .تهرا  معامله شده است 0۴است که در منطقه 

 اجاره مسکن

با زجود کاه  قیمت مسکن در زمستا  ساج گذشته تعداد معامنت مربوط به اجاره ماهانه 
 .اوالای  پیدا کرده است درصد 10بیشتر از  0030نسبت به زمستا  

توما  بوده است. این  0۴3هالار ز  00اجاره ماهانه هر مترمربع زاحد مسکونی به طور متوسر 
توما  اجاره داده شده  ۴33هالار ز  300متر  در تهرا  به طور متوسر  13یعنی یک زاحد 

 .است
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هالار  33از  این در حالی است که بیشترین قیمت اجاره هر مترمربع زاحد مسکونی بیشتر
مترمربعی برا   13توما  بوده است این یعنی با باالترین نرش اجاره ارز  یک زاحد مسکونی 

 .هالارتوما  بوده است 003میلیو  ز  0اجاره 

 013کمترین میالا  اجاره هم در شهر تهرا  در زمستا  ساج گذشته هر متر مربع دز هالار ز 
 .جاره داده شده استتوما  بوده است که در منطقه بیست تهرا  ا

گالار  مرکال رمار نشا  می دهد که در مناطق یک تا چهار شهر تهرا  قیمت هر مترمربع زاحد 
هالار توما  بوده است. یعنی در شماج شهر تهرا  برا   3۴مسکونی برا  اجاره بیشتر از 

پرداخت هالار توما   3۴3متر دست کم ماهانه باید چهار میلیو  ز  13اجاره یک زاحد مسکونی 
 .شود

 

ها را رزشیمیگاز به پتشی ئیس مجلس 'ارزا ' ورزر
دغیرقانونی اعنم کر  

، مصوبه هیات ززیرا  درباره قیمت گاز شورا  اسنمیمجلس س رئیعلی الریجانی، دکتر
ها  پترزشیمی ایرانی را به همراه چهار مصوبه دیگر غیرقانونی اعنم شده به شرکتورزخته

 .کرد

ا  خطاب به ی در نامهرقا  الریجان
حسن رزحانی، رئیس جمهور، تذکر 
داده است که مطابق قانو  بودجه 

"قیمت پایه خوراا گاز  0030ساج 
زاحدها  پترزشیمی در چهارچوب 

ها به قانو  هدومند کرد  یارانه
گردد که از سیالده ا  تعیین میگونه

سنت در هر متر مکعب کمتر ( 00)
 ".نشود

 ۴103ها ه بنا به مصوبه هیات ززیرا  نرش گاز برا  مصارپ پترزشیمیاین در حالی است ک
  .تومانی( در هر متر مکعب تعیین شده است 0۴33سنت با احتساب دالر حدزدا  3ریاج )حدزد 

بی   زنگنه، ززیر نفت ایرا  گفته است که قیمت تعیین شده غیرقانونی نیست، چرا که "قانو  
سنت تعیین کرده  00ها را معادج یمت گاز خوارا پترزشیمیدر این رابطه ق 30بودجه ساج 

سنت تعیین کرده بنابراین  03ها را معادج است، اما دزلت تنها قیمت گاز مصروی پترزشیمی
 ".این دز موضوع با هم متفازت هستند



 

 

 3121ویژه خردادماه  92خبرنامه شماره 

 ،گزارش ویژهایران اخبار کوتا ه اقتصادی ایران و جهاناخبار کوتاه اتاق های  ایران و انگلیس و بریتانیا و  سخن ماه، فهرست مطالب:

 

 Http://www.ibchamber.org 8سایت رسمی اتاق بازرگانی ایران و انگلیس : 

 

از گفته است: "زقتی قیمت خوراا ز سوخت را برا  انجام امور محاسباتی ز عملیاتی تلفیق 
 ".شودسنت تعیین می 03توما  یا  ۴10هما   قیمتکنیم، 

برانگیال در جریا  ها  پترزشیمی یکی از موارد اختنپشده به شرکتتعیین قیمت گاز ورزخته
ها  گفتند دزلت گاز خوراا شرکتدر ایرا  بود. برخی می 0030تدزین ز تصویب بودجه ساج 

 .شوداین به نوعی "رانت" محسوب میگذارد ز پترزشیمی را ارزا  در اختیار رنها می

شد ز اکاریت نمایندگا  ها ورزخته میسنت به پترزشیمی 0پی  از این گاز با قیمتی حدزد 
سنت  00هایی قیمت مجلس خواها  اوالای  این قیمت بودند ز سرانجام پس از ک  ز قوآ

 .در بودجه تصویب شد

به ازا  هر  ۴333گاز، ایرا  در ساج زاده، مدیرعامر زقت شرکت ملی به گفته رضا کسایی
 .پرداخته استسنت به ترکمنستا  می 00متر مکعب گاز زارداتی چیال  حدزد 

اند ز محصوالت ها  اخیر رشد چشمگیر  در ایرا  داشتهها  پترزشیمی در ساجشرکت
 ..دهندپترزشیمی بخ  زیاد  از صادرات غیرنفتی ایرا  را تشکیر می

 بانک مرکال  خبر داد:مدیر کر نشر ریالی 

 هالار تومانی رماده عرضه به بازار 033 میلیارد ریاج ایرا  چک 5000

. 

به گالار  خبرنگار خبرگالار  دانشجویا  ایرا  )ایسالنا(، بهالالاد غیاثونالد، مالدیر کالر نشالر ریالالی 
 033  ازج برا  ایرا  چک بانک در مرحله 00بانک مرکال  در جمع خبرنگارا  باا شاره به اینکه 

هالا در اند گفالت: بسالته باله نیالاز سیسالتم بانکالدار  ایالن ایالرا  چکر تومانی اعنم نیاز کردههالا
یابد تا در نهایت پوش  کامالر ها قرار خواهد گروت ز به مرزر این میالا  اوالای  میاختیار بانک
  .برقرار شود

ات، ها  ساما ، روالاه، مسالکن، کالاررورین، قالرد الحسالنه مهالر، اقتصالاد نالوین، صالادرز  بانک
  .ها  مورد نظر عنوا  کردملت، پاسارگاد، گردشگر ، پارسیا  ز تجارت را از جمله بانک ملی،

ا  مراجع نظارتی بانک مرکالال  بخشالنامه 33که در ساج مدیر کر نشر ز ریالی با اشاره به این
هالار تومانی پشت نویسی شالود، گفالت: از  033ها  را صادر کردند که بر اساآ ر  ایرا  چک

http://www.isna.ir/fa/photo/93031909999/5000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DA%A9-100-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.isna.ir/fa/photo/93031909999/5000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DA%A9-100-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
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هالا صالورت نگروالت ز نویسی صورت گروتاله اسالتقباج از ایالرا  چک  زما  به بعد به دلیر پشتر
هالالار تومالانی کالرده ز مقالرر شالد همالا  ایالرا   033بانک مرکالال  تصالمیم باله خالرزج ایالرا  چالک 

  .هالار تومانی مورد استفاده قرار گیرد 03ها  چک

وه شالد کاله بالر اسالاآ ر  باله بانالک در قالانو  بودجاله اضالا 30غیاثوند با اشاره به اینکه در ساج 
داد کاله ایالرا  چالک زیالر نظالر هیالات نظالارت منتشالر کنالد، گفالت: طالی مرکال  ایالن اجالازه را مالی

هالا    ایالرا  چککه احساآ نیاز در زمینالهاین وعالیت ادامه داشت تا این 3۴ز  30ها  ساج
ر ایالن اسالکناآ ها  صورت گروته در نهایت انتشاهالار تومانی به زجود رمد ز با هماهنگی033

  .از امرزز رغاز شده است

هالا  کاله حالدزد پالنج هالالار میلیالارد ریالاج از ایالرا  چکمدیر کالر نشالر ز ریالالی بالا اشالاره باله این
هایی کالاله بالاله عنالالوا  اسالالتا  تومالالانی زارد بالالازار خواهالالد شالالد، گفالالت: اسالالتا  033هالارتومالالانی

  .ا قرار خواهد گروتها در اختیار رنهکننده هستند بنا به درخواست این ایرا  چکمصرپ

رزر  خواهالد شالد، غیاثوند در پاسخ باله ایالن پرسال  کاله بالا توزیالع ایالرا  چالک، پالوج خالرد جمالع
اسکناآ درشت ز ریال مکمر یکدیگرند، بنابراین یکی از کارها  بانک مرکالال  تسالهیر در گفت:

تر ها  کوچالکرزر  اسالکناآا  به ر  صورت برا  جمالعتسریع معامنت است. بنابراین برنامه
  .زجود ندارد، زیرا برا  کسر  معامنت مورد نیاز خواهد بود

هالار ریالی است یالا  ۴33ز  در پاسخ به این پرس  که نیاز بازار در حاج حاضر زرزد اسکناآ 
هالا از طریالق مالردم مشالخا خواهالد شالد، خیر، گفت: نیاز بانک مرکال  از طریق بانکهالا ز بانک

حساآ شود طبق زظایف این کار صورت خواهد گروالت ز طالی بنابراین اگر نیاز  در این زمینه ا
  .شودمراحلی این کار انجام می

ها  خودپرداز نیالال عنالوا  کالرد: هالار تومانی در دستگاه 033ها  غیاثوند درباره توزیع ایرا  چک
این مورد بستگی به احساآ نیاز به جامعه دارد ز زمانی که تقاضا در حد نیاز بود بانک مرکال  

  .ها  خودپرداز صادر خواهد کردها را از طریق دستگاهر توزیع این چک پوجدستو

مدیر کر ریالی ز نشر بانک مرکال  با بیا  اینکاله یکالی از زظالایف عمالده ایالن بانالک تالامین ابالالار 
پرداخت مورد نیاز مردم در معامنت است، گفت: ایرا  چک یکی از ابالارهایی است کاله توسالر 

  .گذشته انتخاب ز چاپ شد ها بانک مرکال  طی ساج

همچنالالین صالالنیعی، ریالالیس سالالازما  تولیالالد اسالالکناآ ز مسالالکوا در جمالالع خبرنگالالارا  دربالالاره 
ایالن ایالرا   :هالار تومانی به ارائه توضیحاتی پرداخت ز گفالت 033مشخصات ویالیکی ایرا  چک 

  .ستهالار ریالی است که رنگ قالب ر  ربی ا 033ها از لحاظ ابعاد ز اندازه مار اسکناآ چک

ها اشاره کرد ز گفت: سه دسته خصیصه امنیتی برا  ایرا  ز  به نکات امنیتی این ایرا  چک
هالا مردمالی، دیگالر  تخصصالی ز در دسالته سالوم نیالال ها در نظر گروته شده که یکالی از ر چک

گنجد.خصیصه گرزه ازج که هما  شامر مردمی است قالبن توسالر خصیصه وو  تخصصی می
ها  طی چند ساج گذشته اطنع رسانی شالده اسالت. کلیاله خصیصالهرسانه ملی چندین بار 
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هالا قالرار گروتاله کاله اکنالو  تنهالا تاکنو  در قالب برزشور در اختیار بانک 30گرزه یک ز دز از ساج 
 .تفازت خصیصه مردمی است که به ر  اضاوه شده است

 

 را اعنم کرد 003۴بانک مرکالي نرش تورم ساج 

 بر اساآ بررسيها ز، رکالي جمهوري اسنمي ايرا به گالار  رزابر عمومي بانک م

 شهري مناطق در مصروي خدمات کاالها ز بهاي شاخا در اين بانک محاسباتانجام شده

  کشور

درصد اوالاي  ۴قب ر  ماه رقم به نسبت رسیدهکه٨03/٨ عدد به003۴ ساج اسفندماه در

  ماه نسبت به003۴رشد شاخا مذکور در اسفندماه ،نشا  مي دهد

  003۴ماهه دزازده در درصد بوده ز نرش تورم03،0نقطه )معادج  به نقطه تورم (قبر ساج همشاب

ساج   تورم (نرش0030ساج) اسفند به منتهي ماهه دزازده به نسبت ساج اسفندماه منتهيبه 

 واصله زاحد درصدي نرش تورم در 0،0کاه  از حاکي که مي باشد درصد0، 00(003۴)معادج 

  . مي باشد003۴ ماه ساجاسفند  تا ماه مهر

مرکال رمار ايرا  نیال به موازات بانک مرکالي جمهوري ، الزم به تکر است طي سالهاي اخیر

طور مستمر نسبت به محاسبه ز اعنم نرش تورم همت گماشته است .اين  اسنمي ايرا  به

ه به درصد ز نرش تورم نقط  ٨ 03درصد اعنم نموده   نهاد رماري نرش تورم مناطق شهري کشور

در ساجاست .همانطور که منحظه  003۴را معادج   0 0۴نقطه اسفند ماه اين ساج را معادج 

 ، علیرغم تفازت در نرشهاي تورم اعنمي توسر بانک مرکالي ز مرکال رمار ايرا ، ميشود

 نرش تورم نقطه به نقطه اعنم شده از سوي اين دز نهاد از اختنپ ناچیالي برخوردار ميباشند

دز ، ر اوکار هموطنا  عاليال ز محققین ز پ زهشگرا  محترم به اطنع ميرساندجهت تنوي . 

ز مرکال رمار ايرا  در محاسبه شاخا بهاي کاالها ز خدمات مصروي از تئوري  نهاد بانک مرکالي

لذا تفازت موجود میا  نرش تورم اعنمي از سوي بانک  ز الگوي يکساني پیرزي مينمايند ز

پوش  زماني قیمتگیريها ز نیال   ه عوامر ديگري نظیر تفازت درمرکالي ز مرکال رمار ايرا  ب

پوش  جرراویايي متفازت نمونهها ز قیمتگیرياهمیت مورد ، رزشهاي نمونهگیري، ضرايب 

اختنپ ، استفاده در محاسبه شاخا مرتبر ميباشد .با توجه به تفازت در عوامر ياد شده

طبیعي بوده ز البته کسري ز  ًننهاد کامولید شده از سوي اين دز نرش تورم ت موجود میا 

نکته . مستمر ز در طي زما  در حاج چرخ  بوده است والزني رنها نسبت به يکديگر به طور

مشاهده ، حائال اهمیت اين است که عليرغم زجود تفازت طبیعي ز مورد انتظار در اين زمینه

  همسويي
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ولید شده در کنار نالديکي قابر نرشهاي تورم ت، همگي داللت بر استحکام ز صحت رز هاي   

توجه تورم نقطه به نقطهمحاسبه داشته ز اساسا تولید ز انتشار نرش تورم توسر دز نهاد 

عین حاج سازگار با موازين ز استانداردهاي  مستقر بر اساآ دز چارچوب رماري متفازت ز در

نقطه به نقطه ، ماهه ۴ زمینهاي را ايجاد نموده که در ر  کنترج متقابر تحوالت، علمي جهاني

شاخا قیمتها( اعم از  0۴ز تحوالت ماهانه )به خوبي میسر گرديده ز جالئیات ز 

تحوالتاطنعات مهم ز جداگانهاي براي محققا  ز تصمیمگیرا  ز وعاال  اقتصادي در کشور 

نکتهاي مابت ز قابر توجه در نظام تولید رمار به شمار ميريد  وراهم شده است .اين امر خود

در کشور وراهم رزرده است .الزم به تکر  ه مطلوبي را جهت پاي  جامع تحوالت قیمتيز زمین

تفازتهاي رماري    بانک مرکالي ز مرکال رمار ايرا  با تشکیر کارگرزههاي تخصصي، است

ضمن استمرار بحث ز تبادجنظر وني ز تخصصي در مباحث ، مشترا در صدد هستند، طبیعي 

جاي بسي ، در خاتمه . نیال به حداقر ممکن کاه  دهند رماريموجود در شاخصهاي قیمت را

 تصمیمات ز، خوشبختي است که به حوج ز قوه الهي ز با اتخات ز اجراي رزيکردها

بهبود شراير ز ثبات ، سیاستهاي صحیح اقتصادي ز تقید به رعايت انضباط پولي ز مالي

جاد ررام  در بازار در عرصه بینالمللي ز ثبات بخشي ز اي خارجي در پي اقدامات مهم

ز تحقق شايسته زعده دزلت  شاهد کاه  مطلوب نرش تورم، داراييها باالخا بازار ارز

در ساجميباشیم  003۴محترم در زمینه کاه  تورم در سطحي پايینتر از هدپ اعنم شده 

  (00درصد در ساج   003۴

   

اوتیمدر توسعه میدا  نفتی مشترا از عرا  عقب می  

 

واد : توسعه میدا  مشترا رتر باید سرعت بگیردالدین جرکن  

مدیرعامر شرکت ملی نفت ایرا  با اشاره به رماده شد  عرا  برا  رغاز تولید از میدا  نفتی مشترا 
ا  نفت در غرب ها  توسعهرتر تاکید کرده است که برا  جلوگیر  از عقب اوتاد  ایرا ، باید وعالیت

 :الدین جواد  گفته استبه گالار  خبرگالار  مهر، رکن .کشور با سرعت بیشتر  دنباج شود
ها  رینده رغاز خواهد شد ز باید برداشت از ر  برداشت عرا  از این میدا  مشترا در ماه"

 ".بردار  نفت ز گاز غرب شتاب بگیردتوسر شرکت بهره
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 .مخال  میدا  نفتی رتر با میدا  نفتی بدره عرا  مشترا است

ر  شد که شرکت نفتی گازپرزم به عنوا  پیمانکار اصلی پرزژه توسعه در رززها  اخیر گالا
این میدا  در خاا عرا ، در حاج تولید رزمایشی از میدا  بدره است ز تولید تجار  نفت خام 

 .کندهالار بشکه در رزز را از سه ماه دیگر رغاز می 00با ظرویت 

هالار  003میند  به  ۴300را تا ساج  ریال  کرده است تا تولید رززانه نفت بدرهعرا  برنامه
 .بشکه برساند

میند  شرکت گازپرزم در حالی قرارداد توسعه بدره را با عرا  نهایی  ۴303در ژانویه ساج 
کرد که تا پی  از ر ، در حاج مذاکره با شرکت ملی نفت ایرا  برا  توسعه بخ  ایرانی ر  

 .میدا  بود

ها  اصلی قرارداد اکتشاوی رزسیه( طرپ)ز گازپرزم  ها  استات ازیر هیدرز )نرزژ(شرکت
بودند که به کشف میدا  نفتی رتر منجر شد. اما مذاکرات برا   0003بلوا انارا  در ساج 

نتیجه بود ز در نهایت، قرارداد توسعه میدا  نفتی رتر در ها بیرغاز توسعه میدا  با این شرکت
 .دبا یک شرکت ایرانی نهایی ش 0033مهر ماه 

گیر  از المللی را دلیر کنارهها  بینها  خارجی طرپ مذاکره با ایرا ، تحریمشرکت
 .زگوها خواندندگفت

شرکت ملی نفت ایرا  در زما  امضا  قرارداد توسعه میدا  رتر اعنم کرد که بناست در مدت 
ماه به  00مدت هالار بشکه برسد ز بعد، تولید رززانه در  03ماه سطح تولید رززانه نفت به  01
ا  ایرا  ها  توسعههالار بشکه اوالای  خواهد یاوت. به این ترتیب، در صورتی که وعالیت 10

 .رز نباشد، تولید ازلیه نفت از میدا  رتر باید از پاییال امساج رغاز شودبا تاخیر رزبه

لیارد می 0میلیو  تا  033میلیارد ز  ۴حجم تخایر نفت درجا  مخال  این میدا  مشترا بین 
هایی نالدیک به نفت بشکه نفت بررزرد شده ز نفت خام ر  از نوع مرغوب ز سبک ز با زی گی

 .خام برنت است

 ازضاع بحرانی' صنایع خودرزسلال 
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ها  مجلس ایرا  زضعیت صنعت خودرز  ایرا  را "بحرانی" توصیف کرده ز مرکال پ زه 
باید استرات   این صنعت به طور  پیشنهاد داده است که برا  بیرز  رمد  از این زضعیت

 ."جد  ز اساسی" بازنگر  شود

در گالار  مفصر مرکال پ زهشها  مجلس که بازز  تحقیقاتی نمایندگا  به حساب می رید، 
 .برا  نشا  داد  حاج ز رزز صنعت خودرز  ایرا ، این صنعت به پنج دزره تقسیم شده است

خورشید  شرزع می شود ز دز  0001دزره ازج از شکر گیر  صنعت خودرز ساز  در ساج 
 .ساج بعد از انقنب ادامه می یابد

بعد از ر  در دزره جنگ هشت ساله جنگ با عرا  این صنعت دچار "رکود شدید"  می شود 
ت دارد ز زلی بعد از پایا  جنگ دزلت برا  رسید  به خودکفایی توجه زی ه ا  به این صنع

 .اوالای  تولد خودرز در داخر کشور را جالز برنامه ها  خود قرار می دهد

یعنی زما  به قدرت رسید  محمود احمد  ن اد ادامه یاوت. اما پس از  0030این دزره تا ساج 
که مرکال پ زهشها  مجلس ر  را "پیر   0033ر  دزره ا  رغاز می شود که تا ساج 

ف می کند، ادامه می یابد. در این دزره تولید خودرز به یک ززدهنگام" صنعت خودرز توصی
 .هالار دستگاه در ساج رسید ز رشد خیره کننده ا  داشت 133میلیو  

رغاز می شود که کارشناسا  مرکال پ زهشها   003۴بعد از ر  دزره ا  دز ساله تا ساج 
هالار  133یکباره به کمتر از  مجلس از ر  به عنوا  "دزره اووج تولید" یاد می کنند ز تولید خودرز

این یعنی تولید میالا  تولید خودرز به میالا  یک دهه پیشتر، یعنی  .دستگاه در ساج می رسد
 .برگشت 0030ساج 

گالار  انجمن خودرزسازا  نشا  می دهد که ساج گذشته خودرزسازا  ایرانی دز هالار 
خودرز را اوالای  دهند. اما مخالفت بر میلیارد توما  زیا  داده اند ز اکنو  تن  دارند تا قیمت 

سر اوالای  قیمت، در سطح گستره ا  زجود دارد ز احمد نعمت بخ ، دبیر انجمن 
ها  کنونی، خسارت در صورت تدازم عرضه خودرز با قیمت"خودرزسازا  گفته است که 

 ".خودرزسازا  در ساج جار  بی  از ساج گذشته خواهد بود

ز مشکنت وعلی صنعت خودرز کمبود نقدینگی است ز به دلیر این در حالی است که یکی ا
باال بود  نرش سود بانکی ز طوالنی بود  پرزسه دریاوت زام، شرکت ها  خودرزساز  قادر به 

 .تامین منابع مالی خود نیستند

 تحریم؛ پاشنه رشیر صنایع خودرزساز 

شدید به خارج، بعد از  بررسی ها  رمار  نشا  می دهد که صنعت خودرز به دلیر زابستگی
شرزع تحریم ها  بین المللی دچار اوت تولید شد ز مرکال پ زهشها می گوید که برا  

 .جلوگیر  از برزز چنین زضعیتی در رینده چه باید کرد
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این گالار  با بررسی زضعیت این صنعت می گوید که ازلین مشکر این صنعت باال بود  
ه تحت حمایت دزلت تولید می شوند ز مدیرا  قیمت تمام شده خودرزها  داخلی است ک

شرکت ها  خودرزساز  از سو  دزلت انتخاب می شوند که عمدتا با ترییر دزلت ها نیال 
 .ترییر می کنند

 

 قدرت انتخاب مشتریا  داخلی محدزداست ز ناچار به خرید خودرزها  داخلی بی کیفیت می باشند

 ۴3نوز بنابر قوانین موجود دزلت می تواند بخشی از صنعت خودرز خصوصی شده است، اما ه
درصد از سهام این صنایع را در دست داشته باشد ز به نظر مرکال تحقیقاتی زابسته به مجلس 

 .باید این قانو  لرو شود

خودرزسازا  ایرانی عمدتا در بازار  بدز  رقابت وعالیت می کنند ز به دلیر باال بود  تعروه 
خلی قدرت انتخاب محدزد  دارند ز ناچار به خرید خودرزها  زاردات خودرز، مشتریا  دا

داخلی هستند. از همین رز توجه چندانی به تکنولوژ  ها  جدید نمی شود ز تولید 
 .خودرزها  بی کیفیت ز غیرقابر رقابت همچنا  ادامه دارد

 ساج 03تا  ۴3مرکال پ زهشها  مجلس می گوید خودرزهایی که در ایرا  تولید می شوند "
پی  در کشورها  پیشروته تولید ز استفاده می شده اند." ز عمده خنقیتی که در 

خوردزها  داخلی صورت گروته "ترییر در چراغ، سسر ز نهایتا برداشتن موتور یک خودرز ز سوار 
 ".کرد  ر  رز  خودرز  دیگر است

، ورما  (ABS) قفردر سالها  اخیر خودرزسازا  "امکانات ازلیه ا  نظیر کیسه هوا، ترمال ضد 
 .هیدرزلیک ز کولر ز... به صورت رپشن با دریاوت هالینه بیشتر بر رز  خودرز" نصب می کنند

این در حالی است که اگر در کشورها  پیشروته خودرزیی یکی از همین امکانات را نداشته 
 ".باشد "به دلیر کاه  تقاضا، بازار خود را از دست خواهد داد

 نعت خودرزخصوصی ساز  زاقعی ص

در ساج ها  اخیر خودرزسازا  ایرانی سعی کرده اند تا در کشورهایی نظیر سوریه، بنرزآ، 
رتربایجا ، زنالزئن ز سنگاج زاحدهایی برا  تولید خودرز ایجاد کنند، اما به نظر مرکال 

پ زهشها  مجلس، این کار بدز  ایجاد جایگاه ها  خدمات پس از ورز  که "به سرمایه 
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ظیم" نیاز دارد ز امکا  زرزد رقبا  خارجی که محصوالت ایرانی توانایی رقابت با رنها گذار  ع
 .را ندارند، در شرایر وعلی مناسب نیست

کشورهایی که ایرا  در رنها خر تولید خودرز راه انداز  کرده عمدتا "دارا  رابطه سیاسی 
لی که ایجاد خر خوب، قوانین گمرکی مناسب ز صنعت خودرزساز  ضعیف هستند در حا

تولید در کشورها  دیگر زمانی مناسب است که "با اوالای  تولید، کاه  هالینه ها  ثابت ز 
 ".اوالای  کیفیت، موجبات ایجاد رقابت ز پایدار  در عرصه جهانی وراهم شود

پیشنهاد شده که صنعت خودرز به بخ  خصوصی زاقعی زاگذار شود ز با کاه  پلکانی 
ارتقا  کیفی خودرز ز اوالای  رقابت پذیر " زادار "، سازندگا  داخلی به تعروه زاردات خودرز

 .شوند

تاکید می کند که "صنعت خودرزساز  ایرا  در شرایر خوبی به سر  مرکال پ زهشها  مجلس
نخواهد داشت مگر این که با اتخات  نمی برد ز توانایی رقابت با تولیدکنندگا  خارجی را

 ".تصمیمات استرات یک ز کارشناسی شده، ترییرات بنیاد  در این صنعت به زجود رید

از نیازها  ازلیه جهانی شد  صنعت خودرز "تولید باال ز محصوج قابر رقابت" است ز برا  
ارشناسا  همین هم شرکت ها  بالرگ خودرزساز  با همدیگر ادغام شدند زلی به عقیده ک

مرکال پ زهشها  مجلس در شرایر وعلی با مدیریت دزلتی ز قوانین دست ز پاگیر ادغام 
شرکت ها  خودرزساز داخلی کمک چندانی به این صنعت نمی کند ز باید "ساختار صنعت 

 ".خودرزساز  اصنح شود

  دیوا  عدالت شکایت کارگرا  درباره حداقر دستمالد را رد کرد

 

 ، رئیس حوزه ریاست دیوا  عدالت ادار ، گفت که این نهاد شکایت کارگرا  اکبر بختیارعلی
 .را رد کرده است 003۴درباره حداقر دستمالد ساج 

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/888541
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رقا  بختیار  گفته است پس از را  هیات تخصصی، مشازرا  محمدجعفر منتظر ، رئیس 
غیرقانونی نبوده  003۴دیوا ، نیال را  به این دادند که میالا  اوالای  دستمالد کارگرا  در ساج 

 .است

ساج گذشته شمار  از نمایندگا  کارگرا  استا  تهرا  شکایتی را در این باره طرح کرده 
 .بودند

بایست دست کم به اندازه نرش تورم گفتند مطابق قانو ، حداقر دستمالد مطابق میرنا  می
یازها  اساسی یک ا  باشد که نرسمی اعنم شده توسر بانک مرکال  باال برزد ز به اندازه

 .خانواده چهار نفره را برطرپ کند

برا  حداقر  003۴ساج  رنا  بر همین مبنا از دیوا  عدالت ادار  ایرا  خواستند که مصوبه
 .هالار تومانی را باطر کند ز حداقر دستمالد جدید  تعیین شود 030دستمالد 

در حالی که تورم این درصد باال روت، ۴0نسبت به ساج قبر  003۴حداقر دستمالد در ساج 
 .درصد اعنم شده بود0۴ساج نالدیک به 

تورم باال یکی از مشکنت مالمن اقتصاد ایرا  است، اما در ساج گذشته نرش تورم از مرز 
سابقه بوده است. ناظرا  اقتصاد  بی 0000درصد هم گذشت، میالانی که از ساج 03
 .انجامدمیگویند تورم باال به کاه  دررمد زاقعی مالدبگیرا  می

گویند ها  کارگر  در ایرا  میتشکر .تعیین شده است 133حداقر دستمالد  0030در ساج 
 .هالار توما  است 033نفره کارگر  در ایرا  بی  از یک میلیو  ز  0هالینه یک ماه خانوار 

 پیشنهاد ایرا  به اتحادیه مبادالت بانکی رسیا برا  استفاده از ارز محلی

 

ها  بلوا شده پس از تواوق ژنو در هشت میلیارد دالر از پوج 0۰۴گوید رقا  یعقوبی می
 گیرد که پنج قسر ر  پرداخت شدهقسر در اختیار ایرا  قرار می
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( Asian Clearing Unionایرا  به هشت کشور رسیایی عضو اتحادیه مبادالت بانکی رسیا )
کنند ز بجا  استفاده از سیستم ا  از ارز محلی استفاده پیشنهاد کرده در مبادالت منطقه

کند با یکدیگر ارتباط بانکی داشته ا  که بانک مرکال  ایرا  طراحی میسوئیفت، با سامانه
 باشند.

هدپ از این پیشنهاد "از بین برد  ریسک دالر ز یورز" در معامنت عنوا  شده ز اینکه تاجرا  
 ا" نداشته باشند.ها  دنیایرانی "مشکر مبادله ز انتقاج ارز را در بانک

حسین یعقوبی مدیر اداره بین الملر بانک مرکال  به خبرگالار  تسنیم گفت: "کشورها  
 اند."ا  را امضاء کردها  پذیروته ز تفاهم نامهعضو، تعیین ارز محلی را برا  مبادالت منطقه

تفاده توانند از ارزها  مختلفی برا  مبادالت خود اسرقا  یعقوبی گفت کشورها  عضو می
کنند: "ایرا  حتی پیشنهاد استفاده از ریاج را هم مطرح کرد زلی اعضاء نظراتی داشتند که 

 نیازمند بررسی بیشتر است."

نه کشور ایرا ، بنگند ، بوتا ، هند، مالدیو، میانمار، نساج، پاکستا  ز سریننکا عضو اتحادیه 

 .مقر ر  در تهرا  است تاسیس شده ز 0300مبادالت بانکی رسیا هستند که در ساج 

تر" است ز اجماع به گفته رقا  یعقوبی از نظر ایرا ، رزپیه هندزستا  از سایر ارزها "با ثبات
 نظر در مورد ر  بیشتر است.

ا  برا  نامهالملر بانک مرکال  همچنین گفت کشورها  عضو اتحادیه تفاهممدیر اداره بین
اند که این نرم اوالار را ماه به ما مهلت داده 3کرده اند: " تولید ز ارائه نرم اوالار بین بانکی امضا

رماده کنیم ز ارائه دهیم؛ البته بناست این نرم اوالار را به کشورها  عضو بفرزشیم ز بابت هر 
پیام از رنها پوج بگیریم." این سامانه مشابه سامانه پیام رسانی الکترزنیکی مالی )سسام( 

 است.

قرار شده کشورها  عضو اتحادیه مبادالت بانکی رسیا "به  رقا  یعقوبی همچنین گفت
 ها  غیرتحریمی" ایرا ، اجازه ایجاد شعبه ز دوتر نمایندگی بدهند.بانک

"برقرار  ارتباط با پاکستا ، سریننکا ز هند از اهمیت بیشتر  برخوردار است به دلیر اینکه 
 اال  هند دزمین زارد کننده نفت ماست."

را  ایرا  در واز ازج برقرار  ارتباط با پاکستا ، سریننکا ز هند از اهمیت به گفته ز ، ب
بیشتر  برخوردار است به دلیر اینکه اال  هند دزمین زارد کننده نفت ماست ز به همین 

 خاطر برا  ما اوالای  همکار  با این کشورها بیشتر است.

شورها  ارزپایی خبر داد ز گفت در رقا  یعقوبی همچنین از امکا  برقرا  مبادالت بانکی با ک
سه ماه گذشته نمایندگا  "مجارستا ، لهستا ، ایتالیا ز ورانسه" برا  رغاز همکار  ها  
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"ززارت خارجه به ما گفته است که "هر کار  اند:بانکی ز مذاکرات ازلیه به ایرا  سفر کرده
 نو مجوز  را بگیریم."بانکی که می خواهید انجام دهید به ما بگویید تا در مذاکرات ژ

 سوئیفت

ا  استاندارد، قابر اعتماد ز سوئیفت سیستم جهانی ارتباط مالی بین بانکها است که شبکه
 کند.امن را برا  تبادج اطنعات درباره مبادالت بانکی وراهم می

ها  دزلتی ز ها ارتباط بانککشور دنیا به این سیستم متصر هستند. به دلیر تحریم ۴33
ها  خصوصی به سوئیفت با سوئیفت قطع شده اما "بانک0033مرکال  ایرا  از اسفند بانک 

 متصر هستند."

ایرا  برا  حر مشکر عدم دسترسی به سوئیفت، سامانه پیام رسانی الکترزنیکی مالی 
)سسام( را طراحی ز ر  را از مهر ساج گذشته جایگالین سوئیفت کرده است. گفته می شود 

 م سوئیفت در مذاکرات ژنو قوج مساعد داده است.برا  لرو تحری 0+0

 

میلیارد توما  اعنم کرد 03استاندار تهرا  خسارت تووا  را   

 

 بینی شده بودکیلومتر بر ساعت پی  003سرعت تووا  

میلیارد  03استاندار تهرا  اعنم کرده که خسارات تووا  رزز دزازدهم خرداد ماه در شهر تهرا  
 .است توما  بررزرد شده
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نفر است ز مجرزحا   0ها  این حادثه به گفته حسین هاشمی، استاندار تهرا ، تعداد کشته
 .نفر گالار  کرده است 33اند. شهردار  تهرا  اما تعداد مجرزحا  را حدزد نفر بررزرد شده ۴0

اصله درخت شکسته  ۴013شهردار  تهرا  در گالارشی درباره تووا  گفته که در زما  تووا  
 .انداز ریشه در رمدهیا 

ا  شهر  شهردار  تهرا ، در جلسه شورا  ریال  ز توسعهمحمود صنحی، معاز  برنامه
 .ساج گذشته بی سابقه بوده است 03شهر گفته که این حادثه در 

 خسارات تووا  تهرا  )گالار  شهردار (

 

 0 نفر کشته 
  اصله درخت ۴013شکسته شد  یا قطع 
  غ راهنماییچرا ۴3تابلو ز  30سقوط 
   خودرز 30رسیب دید 
   دکر مخابرات 03رسیب دید 
   تیربر  ۴۴رسیب دید 

تووا  در تهرا  انتقادها  زیاد  را متوجه اداره هواشناسی کرد که به موقع شهرزندا  را از 
 .زز  بادها  سهمگین رگاه نکرده است

ها  خود از سمترززنامه شر  چاپ تهرا  گالار  کرده که سه نفر از مدیرا  هواشناسی 
 .انداستعفا کرده

 بینی ز این رززنامه در گالار  خود نوشته که مدیرکر هواشناسی استا  تهرا ، مدیرکر پی 

 



 

 

 3121ویژه خردادماه  92خبرنامه شماره 

 ،گزارش ویژهایران اخبار کوتا ه اقتصادی ایران و جهاناخبار کوتاه اتاق های  ایران و انگلیس و بریتانیا و  سخن ماه، فهرست مطالب:

 

 Http://www.ibchamber.org 20سایت رسمی اتاق بازرگانی ایران و انگلیس : 

 

 

 ها  جدید بانکی میا  ایرا  ز اماراتاوق

ایالرا ،  اسنمی اعضا  اتا  بازرگانی امارات متحده عربی با حضور در بانک مرکال  جمهور   
 .میالالالالالالالالا  ایالالالالالالالالن دز کشالالالالالالالالور را ترسالالالالالالالالیم کردنالالالالالالالالد هالالالالالالالالا  جدیالالالالالالالالد بالالالالالالالالانکیاوق

بازرگالانی  به گالار  رزابر عمومی بانک مرکال  جمهور  اسنمی ایالرا ، اعضالا  هیئالت اتالا 
ایالرا  سالفر کالرده بودنالد،  امارات متحده عربی ز دزبی که باله دعالوت اتالا  بازرگالانی تهالرا  باله

 .داختندبه گفت ز گو پر بانک مرکال  دیدار کرده زامرززبا دکترسیف، رئیس کر

   

 
امارات متحده  کر بانک مرکال دکتر سیف در این دیدار ضمن تشکر از مقامات، بوی ه رئیس

بیشتر رزابر تجار  ز  ها  دزستانه، شرایر را برا  گستر  هرچهعربی در خصوص همکار 
ها  به گستر  همکار   بانکی مهیا دانست ز اظهار داشت: مقامات دز طرپ مصمم

 .دبین هستنماوی
در جریا  سفر  مقامات امارات متحده نیال با اشاره به تشکیر شورا  کار  ایرا  ز امارات که

مسائر ز مشکنت تجار برطرپ ز  زار  کردند تااخیر، مقدمات ر  پایه ریال  شد، اظهار امید
 .ایجاد شود گذار  برا  طروین،ها  بیشتر سرمایهورصت

 
 

 اخبارکوتاه اقتصادی جهان

 ددهبیم تورم منفی نرش بهره منفی می ارزپا از
 

 

 

 .ها را منفی کردها  بانکز بهره سسرده بانک مرکال  ارزپا نرش بهره را کاه  داد

مه(، ماریو دراگی، رئیس بانک مرکال  ارزپا اعنم کرد که نرش بهره  0خرداد ) 00رزز پنجشنبه، 
ها  سسرده گذار نالد این بانک یاوته ز بانکپایه در حوزه پوج یورز به پانالده صدم درصد کاه  

هم، به جا  دریاوت بهره، ناگالیر به پرداخت هالینه خواهند بود. نرش بهره پایه حوزه یورز پی  
 .ها صفر درصد بودها  بانکاز این بیست ز پنج صدم درصد ز نرش بهره سسرده
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 -یورز  -حوزه پوج زاحد ارزپا تصمیم بانک مرکال  در زاکن  به نگرانی در مورد تعمیق رکود در 
 .در حالی اتخات شده است که نرش تورم در این منطقه به هفت دهم درصد رسیده است

تصمیم اخیر بانک مرکال  ارزپا جدیدترین اقدام برا  پایا  داد  به رکود ز همچنین، جلوگیر  از 
کاه  بیشتر نرش  خطر کاه  بیشتر نرش تورم است. در ماه ها  اخیر، نگرانی هایی در مورد

زجود داشته  -یعنی تنالج سطح عمومی قیمت کاال ز خدمات  -تورم ز حتی برزز تورم منفی 
تواند به برزز رکود اقتصاد  عمیق ز طوالنی مدت منجر شود که است. چنین زضعیتی می

 .مقابله با ر  بسیار دشوار خواهد بود

گذارا  شود زیرا سرمایه  میگذارزضعیت تورم منفی باعث کاه  ز حتی توقف سرمایه
گذار  رنا  به مرحله تولید ز ورز  کاال برسد، بها  کاال  دانند که هنگامی که سرمایهمی

همالما ،  .تولید  کمتر از زما  سرمایه گذار  بوده ز ضرر ز زیا  رنا  کمابی  قطعی است
، خرید اقنم غیرضرزر  را به ها ادامه یابدخریدارا  کاال نیال که انتظار دارند رزند تناللی قیمت

 .اندازندتعویق می

کننده از خرید کاال، کاه  هر چه بیشتر نتیجه توقف سرمایه گذار  ز خوددار  مصرپ
ها را سرعت می بخشد ز رکود اقتصاد  ز عواقب ر  مانند تقاضاست که رزند کاه  قیمت

 .کندبیکار  را تشدید می

این زضعیت، به کاه  نرش بهره پایه ز منفی کرد  نرش بانک مرکال  ارزپا برا  جلوگیر  از 
 .ها مبادرت کرده استها  بانکبهره سسرده

 هاماهیت تصمیم

ا  است که شود، بهرهنرش بهره پایه که در کشورها  مختلف به اسامی گوناگو  خوانده می
ها  از بانک -معموال چند ساعته ز شبانه -ها  بسیار کوتاه مدت بانک مرکال  در قباج زام

ها گاه با کمبود موقت نقدینگی جهت تسویه حساب ها  بین کند.این بانکتجار  مطالبه می
شوند ز برا  تامین نیاز خود، مبالری را از بانک مرکال  زام خود در پایا  رزز مواجه می

خوانده کند، نرش بهره پایه ها مطالبه میا  که بانک مرکال  برا  این زامگیرند. نرش بهرهمی
 .شودمی

 

 تواند نرش برابر  یورز در مقابر سایر ارزها را اندکی کاه  دهدکاه  نرش بهره می
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ها گروته تا بهره پرداختی ها  بین بانکها  بهره بانکی، از نرش زامنرش بهره پایه بر سایر نرش
ها  پرداختی بانک گذارد. نرش بهرهگیرندگا  تاثیر میبه سسرده گذارا  ز بهره دریاوتی از زام

ها  تجار  از ها  بانکی مشتریا  معموال کمتر از نرش بهره پایه است. بانکتجار  به سسرده
 .کنندا  بی  از بهره پایه دریاوت میگیرندگا  زام بهرهزام

ها  ا  که به سسرده مردم در بانکبا کاه  نرش بهره پایه توسر بانک مرکال  ارزپا، بهره
گیرد بسیار ناچیال است ز بانک مرکال  ارزپا امیدزار عضو حوزه یورز تعلق می تجار  کشورها 

است این زضعیت باعث شود شهرزندا  کشورها  حوزه یورز به جا  پس انداز ز سسرده 
گذار  کنند ز باعث اوالای  تقاضا شوند. انتظار این است که گذار  پوج، ر  را خرج یا سرمایه

ا را به سطح مطلوب بانک مرکال  ارزپا، یعنی حدزد دز درصد، هاوالای  تقاضا، تورم قیمت
 .اوالای  دهد

ها  تواند انگیاله ا  برا  استقراد سرمایه گذارا  از بانکهمچنین، کاه  نرش بهره می
تجار  برا  سرمایه گذار  شود که نتیجه ر  هم اوالای  سطح اشتراج ز اوالای  تقاضا برا  

 .نق اقتصاد  استکاالها ز در نهایت، کمک به رز

ها  تجار  را به داد  زام بیشتر به بانک مرکال  ارزپا همالما  کوشیده است تا بانک
تصمیم به منفی کرد  نرش بهره پرداختی به  .متقاضیا  در برابر بهره کمتر ترغیب کند

 .ها نالد بانک مرکال  به این منظور اتخات شده استها  بانکسسرده

  تجار  بخشی از پوج مازاد بر نیاز خود را نالد بانک مرکال  هادر شرایر معمولی، بانک
کنند. بانک مرکال  ارزپا به منظور ا  در برابر ر  دریاوت میکنند ز بهرهسسرده گذار  می

ها  تجار  به پرداخت هر چه بیشتر زام به متقاضیا  زام به جا  نگه داشتن تشویق بانک
فر کاه  داده بود. اینک این نرش به منها  یکصدم درصد رنها نالد بانک مرکال ، این نرش را به ص

ها  تجار  در ازا  نگه دار  پوج به جا  داد  زام تنالج کرده که به معنی ر  است که بانک
 .شوندبه متقاضیا ، عمن مجبور به پرداخت نوعی جریمه می

وسر ودراج ها پی  توسر بانک مرکال  ژاپن ز از بی  از پنج ساج پی  تاین رز  از ساج
کی دیگر از تصمیمات رزز پنجشنبه ی.به اجرا گذاشته شده است -بانک مرکال  رمریکا  -ریالرزز 

بانک مرکال  ارزپا، خرید ازرا  قرضه است. با این رز ، بانک مرکال  نقدینگی بیشتر  را در 
 .کند با این امید که این اقدام باعث اوالای  تقاضا شوداقتصاد حوزه یورز تالریق می

 تیجه ا  دارد،ن

روته که مستقر از دزلت هستند،  بانک مرکال  ارزپا، مانند بانک مرکال  کشورها  پی 
مسئولیت حفظ ارز  داخلی پوج، یعنی جلوگیر  از تورم را برعهده دارد ز برا  این منظور، از 

 .کندها  پولی استفاده میمجموعه سیاست



 

 

 3121ویژه خردادماه  92خبرنامه شماره 

 ،گزارش ویژهایران اخبار کوتا ه اقتصادی ایران و جهاناخبار کوتاه اتاق های  ایران و انگلیس و بریتانیا و  سخن ماه، فهرست مطالب:

 

 Http://www.ibchamber.org 23سایت رسمی اتاق بازرگانی ایران و انگلیس : 

 

 

 زسیعی داشته استرکود اقتصاد  ارزپا تبعات سیاسی ز اجتماعی 

ها  منتهی به بحرا  مالی هفت ساج پی ، اکار کشورها  جها  برا  مدیریت در ساج
ها  پولی متکی بودند ز پس از ر  نیال، برخی از رنها همچنا  از توسر اقتصاد  به سیاست

 .اندخوددار  کرده -شامر ترییر در اقنم بودجه دزلت  -ها  مالی به سیاست

ها  پولی دست کم در مقابله با رکود اقتصاد  ابراز دانا  در کارریی سیاستبرخی از اقتصاد
ها بوده اند که دلیر استمرار رکود وعلی جها  عدم کارریی این سیاستتردید کرده ز گفته

 .است

در حالیکه بسیار  از کشورها  حوزه یورز با رکود عمیق ز عواقب ر ، مانند نرش باال  بیکار ، 
شده   هستند، برزز تورم منفی چشم انداز  بسیار نگرا  کننده محسوب میدست به گریبا

 .ها  پولی جدید، با این زضعیت مقابله کندز بانک مرکال  ارزپا امیدزار است با اتخات سیاست

ها نسبت به نتیجه بخ  بود  اقدامات امرزز بانک در عین حاج، منتقدا  این نوع سیاست
تواند مشکنتی مانند بی اطمینانی مصرپ ها نمیند که این سیاستاابراز تردید کرده ز گفته

کننده نسبت به رینده خود ز در نتیجه، بی میلی از به خرج کرد ، بیکار  ز کمبود دررمد 
گذار  را مرتفع کند. به گفته رنا ، در شرایر بیکارا ، ز عدم تمایر سرمایه گذارا  به سرمایه

هایی از قبیر رنچه که بانک تصاد ، حتی ممکن است تصمیمبی اعتماد  نسبت به رینده اق
 .اطمینانی بیشتر شودمرکال  ارزپا اتخات کرده عمن باعث تشدید نگرانی ز بی

به گفته رنا ، ابعاد مشکنت اقتصاد  ارزپا بی  از ر  است که یکدهم درصد کاه  نرش بهره 
 .بتواند رنها را حر ز وصر کند

ر حوزه یورز احتماال به کاه  نرش برابر  یورز در برابر سایر ارزها منجر البته کاه  نرش بهره د
شود ز می تواند صادرات کشورها  حوزه را اوالای  ز زاردات رنا  را کاه  دهد. اوالای  می

شود هر چند در شرایر کنونی، باید تاثیر ر  در صادرات یک عامر ضد رکود  محسوب می
 .را محدزد دانستبهبود زضع اقتصاد  حوزه یورز 
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 گالار  زی ه:

 ه استچقدر گران شددر پنج سال گذشته مواد خوراکی 

 

 مقایسه قیمت مواد خوراکی در پنج ساج

ایرا   رمارها  بانک مرکال  براساآ گالار  مستقر خبرنگار بی بی سی به نقر از
 .قیمت مواد خوراکی در پنج ساج گذشته اوالای  چشمگیر  داشته است

مقایسه رمارها  بانک مرکال  از قیمت مواد خوراکی در تهرا  در یک هفته مانده به 
 .پایا  اسفند تصویر  از رشد قیمت ها را نشا  می دهد

در این مجموعه قیمت گوشت، مرغ، تخم مرغ، لبنیات، میوه، سبال ، برنج ز چا  از 
 .را می بینید 003۴تا  0033ساج 
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 )خیار )کیلویی

ساج ، توما 0303: 0033توما ، ساج 0001: 0033ساج ، توما  003: 0033ساج 
 توما  030۴: 003۴ساج ،  توما  ۴۴33: 0030

  

 گوجه ورنگی )کیلویی(

ساج ، توما  0033: 0033ساج ، توما  0033:3۴0ساج ، توما  10۴: 0033ساج 
 توما  ۴110: 003۴ساج ،  توما  ۴000: 0030

  

 سیب )کیلویی(

ساج ، توما  ۴000: 0033ساج  توما ۴003: 0033ساج ، توما 0۴00: 0033ساج 
 توما  0013: 003۴توما  ، ساج  ۴103: 0030

  

 سبال  تازه )کیلویی(

ساج  توما  0013: 0033ساج ، توما  030: 0033ساج ، توما  031: 0033ساج 
 توما  ۴0۴3: 003۴ساج  توما  000۴: 0030
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 لوبیا چیتی )کیلویی(

ساج  توما  0030: 0033ساج ، توما ۴130: 0033ساج ، توما ۴0۴0: 0033ساج 
 توما  3000: 003۴ساج ، توما  0310: 0030

  

 پرتقاج )کیلویی(

ساج ، توما  0033:03۴1ساج ، توما 0110: 0033ساج ، توما 0000: 0033ساج 
 توما  0۴03: 003۴ساج ،  توما  ۴0۴3: 0030

  

 سیب زمینی )کیلویی(

ساج  توما  100: 0033توما  ساج  3۴۴: 0033ساج ريال توما  000: 0033ساج 
 توما  ۴303: 003۴ساج ،  توما  0003: 0030

http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2014/03/22/140322111153_food_624x351_1_nocredit.jpg
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http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2014/03/22/140322110809_food_624x351_isna.jpg
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 چا  خارجی )کیلویی(

ساج ، توما  0033:00011ساج ، توما 0033:03000ساج ، وما ت3301: 0033ساج 
 توما  03300: 003۴ساج ، توما  03031: 0030

  

 کره پاستوریاله )کیلویی(

ساج  توما 3000: 0033ساج  توما  1330: 0033ساج ، توما  0030: 0033ساج 
 توما ۴0333: 003۴ساج ، توما 0۴333: 0030

  

 رزغن مایع )لیتر (

ساج ، توما  ۴0۴۴: 0033توما  ،ساج 0033:0303ساج، توما 0000: 0033ساج 
 توما  0330: 003۴ساج - :0030
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http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2014/03/22/140322110958_food_624x351_fars.jpg
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 شیر )لیتر (

ساج ، توما  0033: 0033ساج ، توما 0033:0333ساج ، توما 0333: 0033ساج 
 توما  ۴00۴: 003۴ساج ،  توما  ۴000: 0030

  

 تخم مرغ )کیلویی(

ساج ، توما  ۴330: 0033ساج ، توما 0033:۴030ساج ، توما 0003: 0033ساج 
 توما  0033: 003۴ساج ، توما  030۴: 0030

  

 استخوا  )کیلویی(گوشت گاز ز گوساله بی

توما ، ساج 0033:00000توما ،ساج 0033:0۴303ساج،توما 0033:03001ساج 
 توما  00303: 003۴ساج ، توما  ۴3000: 0030

http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2014/03/22/140322111121_food_624x351_._nocredit.jpg
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http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2014/03/22/140322110620_food_624x351_mehr.jpg
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 برنج درجه یک داخلی )کیلویی(

توما ،ساج  0000: 0033،ساج  توما  003: 0033توما ، ساج  ۴303: 0033ساج 
 توما  0010: 003۴توما ،؛ساج  0103: 0030

  

 (گوشت گوسفند  با استخوا )کیلویی

ساج  توما  ۴0300: 0033ساج  توما  00101: 0033تومانساج  00000: 0033ساج 
 توما  0۴003: 003۴ساج  توما  ۴0000: 0030

  

 گوشت مرغ )کیلو (

ساج ، توما  0۴00: 0033توما ،ساج  0۴0: 0033توما  ساج  03۴3: 0033ساج 
 توما  1030: 003۴ساج ،  توما  1۴01: 0030
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