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   سخن ماه

  ستی های اقتصادی حاکم   ارویارویی با ککلید

 دکترامیرهوشنگ امینی

 تحلیلگراقتصادسیاسی

تاریخ تحوالت اقتصادی جهان مملو از اقت و خیز یا دوره های تکرار شونده رونق و رکود است. نوسان 

ویژه  ره هایی که نامیده می شوند، دو (Business Cycle)هایی که در علم اقتصاد چرخه های تجاری 

اقتصادهای آزادند، لذا تسری آنها به اقتصادهای متمرکز و بسته دولتی همچون اقتصاد حاکم در ایران 

 کاری بیهوده و سبب اتالف غمر و سرمایه است.

بیشتر با برخی بیماری ها مانند در ایران حاکم  از جمله اقتصاداما اقتصادهای بسته ومتمرکز دولتی 

 ورم همراه با رکود و. . . رو در رو می شوند.تورم،کسادی، ت

 بگذریم!

مسائل اصلی اقتصاد کالن، درکلیه جامعه های انسانی درک ویژگی های همین چرخه  عمده ترین 

های تجاری یا  بیماری ها می باشد. بنابراین نخست باید ویژگی ها و ریشه های این نوسان ها 

ت های دولت را برای کاهش شدت و آثار مخرب این چرخه وبیماری هارا شناخت تا آنکه بتوان سیاس

 ها و بیماری هاتعیین کرد.

 برخی بیماری ها ی اقتصادی که هم اکنون اقتصاد ایران به آن دچار است عبارتند از:واما 

که فراگرد افزایش پیوسته و همه جانبه قیمت های پولی کاال و خدمات است (Inflation)تورم  -1

ابر کاهش پیوسته و همه جانبه ارزش پول می باشد،که در اقتصاد ما می و یا به معنایی بر

 چنین است. بخش اصلی آن تواند ناشی از بیماری هلندی باشد که البته

 مرحله ای در سیر کسب و کاراست که درآن : (Recession)کسادی  -2

 شدیداً کاهش می یابد.  اغلب میزان خرید مصرف کنندگان 

 کاهش می یابد.کمابیش مستمر  موجودی انبارها به طور 

 .مراکز اقتصادی از میزان تولید خود می کاهند 

  سود فعالیت های تولید و تجارت سریعتر از تولید افول می کند و بنابراین تولید واقعی کاهش

 می یابد.

 .سرمایه گذاری اقتصادی در کارخانه ها و تجهیزات به شدت کاهش پیدا می کند 
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  ش می یابد. به این ترتیب که ابتدا به شکل کاهش ساعات کار در تقاضای نیروی کار کاه

 هفته و سپس اخراج کارگران و بیکاری شدید نمود پیدا می کند.

 تورم کاهش می یابد. همراه با کاهش نیاز به مواد خام، قیمت این مواد دچار  مصرفبا کاهش

 نوسان می شود.

 اما در دوره افت اقتصادی دیگر از نرخ  دستمزد ها و قیمت خدمات کمتر دچار کاهش می شوند

 افزایش پیشین برخوردار نخواهد بود.

  سود تجاری به شدت کاهش می یابد. سرمایه گذاران فرارسیدن این دوره را پیش بینی کرده

 و در نتیجه قیمت سهام کاهش می یابد.

 ی شود.به دلیل کاهش میزان تقاضای واقعی وام، نرخ های بهره نیز عمالً دچار افت م 

: مرحله ای در سیرکسب و کار است که اقتصاد جامعه با کاهش شدید تولید Stagnation)رکود  - 3

ناخالص داخلی، بیکاری شدید، افت شدید قیمت ها )به نرخ واقعی و ثابت(، سقوط بورس و 

 ورشکستگی عمومی رو به رو می شود.

 (Stagnation)و رکود  (Inflation)تورم  : اصطالحی است که از ترکیب(Stagflation)تورم رکودی  -4

و به حالتی از اقتصاد اشاره دارد که بیکاری و رکود اقتصادی همزمان با افزایش قیمت ها در  شدهایجاد 

ظهور می کند و چندیست  بر اقتصاد  (Recession)آن حاکم می شود. دوره ای که بعد از دوره کسادی 

ن راه اصالح آن اقدام در مرحله کسادی است . زیرا بعد از ملی ما حاکم شده  است، لذا ساده تری

برقراری تورم رکودی امکان خروج از رکود بدون اقزایش نرخ تورم غیرمقدور است. زیرا مهار تورم در گروی 

کاهش یا دست کم مهار و حفظ سطح نقدینگی، پایه پولی و سرعت گردش پول است، در حالی که 

ید و مصرف بیشترو بیشترو به طبع آن افزایش نقدینگی است که خود تورم خروج از رکود مستلزم ، تول

 زا می باشد.

پذیرش این واقعیت  شهامت توام با صداقت  خروج از رکودتورمی حاکم بر اقتصاد کشور، کلید بنابراین

یی است که حفظ استاندارد تضنعی زندگی برقرار ، که بنا به اشارات مکرر با وجوه حاصل از فروش دارا

حتا با و ، با درآمدواقعی کشور،است های به سرمایه تبدیل شده یا قابل تبدیل به سرمایه ایجاد شده

کنونی تنهاراه غیر مقدور است.ازاین رو درشرایط  نیز فروش مانده دارایی های به سرمایه تبدیل شده

ی وغیر دولتی، ولتکاهش هزینه های قابل کاهش اعم از د، رویا رویی باکاستی های اقتصادی فراگیر

مصارف زائد، تغییر سیاست های حاکم بر  وواردات کاالهای مصرفی کاهش  ،افزایش تولیدداخلی

مزیت های نسبی ، صرفاسرمایه گذاری های داخلی و خارجی باتکیه بر سرمایه گذاری های کار بر و 

هزینه های صادرات و ، کاهش ثبات آور وتقویت کننده بنیه مالی دولت سیاست های پولی/مالی وارزی

 فرصت مناسب دیگری را طلب می کند واردات و . . . است، و ال غیر که صد البته بحث درباره هرکدام
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 اخبارکوتاه اقتصادی

 اخبارکوتاه اتاق ها

 اخبار کوتاه اتاق ایران و انگلیس

رئیسه اتاق ایران وانگلیسبرگزاری جلسه ماهانه هیات   

اق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و انگلیس در سال جاری بنابه دعوت مین جلسه هیات رئیسه اتپنج

با حضور کلیه اعضا در محل دبیرخانهه و بها حضهور  12/10/1333روز یکشنبه  10:11قبلی راس ساعت 

 کلیه اعضاء در محل دبرخانه اتق تشکیل و برگزار گردید.

بیانات مبسوط مهنهدس خاموشهی، با استماع اقتصادی کشور به ویژه اخبار تبادل در این جلسه بعد از 

به تفصیل درباره عملکرد دبیرخانهه اتهاق درمهاه دکتر امینی  ،رئیس اتاق درباره وضعیت اقتصادی کشور 

کهه در مهاه  انپزشهکچشهم هیهات  اخذ ویزای ورود به انگلهیس بهرای  اقداماتی که درخصوصگذشته و 

همچنهین تهدارک سهفر دو هیهات در رکت کننهد و سپتامبر قرار است در کنگره چشم پزشهکان لنهدن شه

بها سهخنرانی یکهی از کهه مانده سال جاری به انگلیس و برگزاری دیهدار آزاد اعضهاا اتهاق در مههر مهاه 

نگی وسهفارتخانه ههای دو کشهور درتههران ولنهدن وچگه بازگشهایی دربهاره برگزار خواهدشد اعضاء اتاق

ایراد کرد .درپایان درباره همکاری اتاق های مشترک ایران با درآینده بیاناتی  صدور ویزای ورور به انگلیس

 مذاکره و تبادل نظر شد. کشورهای حوزه اتحادیه اروپا

 پایان پذیرفت. 10:11جلسه راس ساعت 

 برگزاری جلسه ماهانه کمیسیون های تخصصی اتاق

، صهنعت و مین جلسه کمیسیون بازرگهانیچهار :کمیسیون بازرگانی، صنعت و فن آوری های نوین

بها حضهور خهانم مینهو  10:11، سهاعت 10/13/1333فن آوری های نهوین در سهال جهاری، روز دوشهنبه 

شهابی و آقایان پرویز شکرانی چهارسوقی، حمیدرضا شهابیان، سیدرضی سیداصفهانی، علی حمزه 

 گردید.نژاد و با حضور آقای دکتر امینی در محل دبیرخانه اتاق ایران و انگلیس تشکیل و برگزار 

در این جلسه بعدازتبادل اخبار اقتصادی روز نخست درخصوص مبهادالت تجهاری ایهران و سهوریه و حجهم 

مبادالت تجاری دو کشور، روابط کنونی ایران و انگلیس و مشکالت مربوط، قیمت ارز و ناشی بودن آن از 

ارش واردات تها مهاه نرخ تورم، درآمد خوب شرکت های خدماتی و اینکه قرار است تشریفات ثبهت و سهف

 آینده حذف شود، بحث و گفت و گو شد.

 پایان یافت. 13:31جلسه ساعت 

امهور بهین الملهل گردشهگری و جلسهه کمیسهیون سومین  :امور بین المللگردشگری و کمیسیون  

با حضور خانم ها مرضهیه ابراهیمهی، مینهو شههابی و  مردادماه ششمروز دوشنبه 10:11راس ساعت 
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محمهد پارسهه، ، کیهومرط لطیفیهان در محهل اتهاق تشهکیل و برگهزار مچید امهانی ، آقایان فیروزه مزدا و 

 گردید.

بادل نظر درباره رشدوتوسعه ی گردشگری بین و تاستماع ،مبادله اخبار اقتصادی روز جلسه بعدازدراین 

ی بهه تفصهیل در جلسهه آته،به ویژه درارتباط با انگلیس مقر گردیهد در  دراین زمینه المللی وجایگاه ایران

ضهمنا خهانم باره چگونگی پیدایش ،تحول وانواع گردشهگری در معنهای توریسهم بحهث وگفهت و گوشود.

فیروزه  مزدا نیز منابع خبر آخرین تصمیم های اتچتدیهه اروپهادر خصهوص مشهخص شهدن اصهالت اسهناد 

وزیهع بهین اشخاص حقیقی وحقوقی درمبادالت تجهاری بهین کشهورها را کهه عنهوان کهرده بهودن بهرای ت

 .اعضاءمحترم در اختیار قرار دهند

 پایان پذیرفت. 11:10جلسه راس ساعت 

روزیه   10معمهول سهاعت ه روال بهجهاری  سهال اهمهرداد ماین کمیسیون در : کمیسیون عضویت

بهه ریاسهت دکتهر  ،با حضور اعضا، خانم زهرا نقوی و آقای مهندس علی حمزه نژادشنبه دوم مردادماه 

به تفصیل در باره اتاق تشکیل و برگزار گردید. در این جلسه دبیرکل  و ی، نایب رئیسامینامیر هوشنگ 

جمعبنهدی آتهی تبادل نظهر ومقهرر شهد در جلسهه  در آینده اصالج روش عضو گیری و تمدید عضدیت ها

 ارسال شود .  آماده  ئیسههیات ررای تائید نظرات ب

 .پایان یافت 10جلسه راس ساعت 

 ازرگانی بریتانیا وایران:آخبارکوتاه اتاق ب

 
و ایران بریتانیامجمع عمومی ساالنه اتاق بازرگانی   

 
در روز ره مورداشا بنابه اعالم دبیرخانه اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران مجمع عمومی ساالنه اتاق

در محل ساختمان شرکت ملی نفت  12:40شهریور ماه راس ساعت 23 باسپتامبر برابر  13
تشکیل و برگزار خواهد شد. سخنران این اجالس  4ر خیابان ویکتوریا، شماره ایران واقع د

یر خواهد بود. آقای اوکدن قبالً سف بریتانیا ادوارد اوکدن، مدیرکل اداره خاورمیانه وزارت خارجه
جان میجر،  خصوصییا درمبارزه با تروریسم، دستیاربریتانیا در امارات متحده عربی، سفیر بریتان

بوده  امور خارجی، دفاع و ایرلند شمالی و مدیر استراتژی  گروه تجاریر بریتانیا درنخست وزی
 .UKBAاست

 برای ورودیه با صرف بوفه برگزار خواهد شد. اتاق و سخنرانی و پرسش و پاسخ در محل
پوند می باشد 01غیر عضو  مهمان های  . 

  
 

 گانی بریتانیا وایرانمهمانی ساالنه اتاق بازر

که همه ساله درماه اکتبر در مجلس لردها الم وفراخوان اتاق بازرگانی بریتانیا وایران بنا به اع

 ماه نوامبر ودر مجس عوام برگزار خواهد شد . 21ویا عوام برگزار می شد درسال جاری در 
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دن،تعدادی برخی بازرگانان ایرانی و بریتانیایی مقیم لن ،این مهمانی که با حضور اعضاءاتاقدر

رسانه های گروهی داخلی و ءمجالس لردان و عوام وشخصیت های اقتصادی و از اعضا

اعضاء اتاف ایران و انگلیس نیز در آن حضور تشکیل و برگزار خواهد شد برخی  بریتانیا خارجی

اوریانتالیست فلرق   Christopher de Bellaigueمدعو در این مهمانی خوهند داشت.سخنران 

 واهد بودالتحصیل کمبریج وآکسفورد خ

 
 

 

 اخبار کوتاه اقتصادی ایران

 
  

 

 

 ماییط تحریم تاحدودی فاصله گرفتهاز شرا                                              
 

 

نددور زدن و نادیده گرفتن مقررات زمینه فساد را مهیا و راه را برای مفسدان باز می ک  

ته بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت گفشانا، آقای  -به گزارش شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی
که "نوک حمله تحریم ها به سمت صنعت نفت است و کشورهای غربی و آمریکا است 

 همچنان به سمت هدفما خواسته اند با تحریم صنعت نفت، کشور را دچار مشکل کنند اما 
 که "صنعت نفت تا حدودی توانسته از است در عین حال گفته وی .هایمان پیش می رویم

"روز در جهت اهداف این صنعت کارهایش را پیش ببرد شرایط تحریم فاصله بگیرد و روز به  

ی و و بخش بانک دو سال پیش و در پی دور جدید تحریم ها، آمریکا و اتحادیه اروپا صنعت نفت
  روزانه نفت خام ایران از نزدیها،میزان تولیدتحریم ی شدن ایناجرایدادند. با ارزی راهدف قرار

بشکه و صادرات نفت به کمتر از ی  هزار 011میلیون و  2میلیون بشکه در روز به حدود  0به 
ل روبه عالوه بر این دسترسی ایران به پول حاصل از فروش نفت با مشک. میلیون بشکه رسید

.رو شد  

http://www.cbi.ir/Recommend/Recommend_fa.aspx?tl=%d8%b9%d9%84%d9%84+%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4+%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa+%d9%85%d8%b9%d9%88%d9%82+%d8%af%d8%b1+%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87+%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%db%8c
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. 

یت های بین که در آذر ماه صورت گرفت بخشی از محدود 0+1اما در پی توافق ایران با گروه 
وافق بر که برای رسیدن به تایانی تیر ماه طرفین توافق کردندروزهای پالمللی تعدیل شدو در

.سر مسائل هسته ای چهار ماه دیگر مذاکرات را ادامه دهند  

ها در  هش تحریمالبته برخی مقامات وزارت نفت ایران می گویند که این توافق تاثیری بر کا
.صنعت نفت نداشته است  

 تت دهی به شدت متنفرم و درست نیسکه "از رانت و راناست آقای نامدار زنگنه تاکید کرده 
".افراد به چیزی که حق شان نیست از طریق نفت دست پیدا کنند  

آن را  به گفته وزیر نفت ایران به "بهانه وجود شرایط سخت نمی توان مقررات را نادیده گرفت و
 ".دور زد چون دور زدن مقررات زمینه فساد را مهیا و راه را برای مفسدان باز می کند

 رسد اشاره آقای زنگنه به پرونده باب  زنجانی باشد که در روز نهم دی ماه سالبه نظر می
 دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. او که گفته می شد بعد از( 2113دسامبر  31گذشته )
در  ریم های بین المللی علیه ایران با وزارت نفت ایران در دولت محمود احمدی نژادتشدید تح

ه فروش نفت و انتقال پول آن همکاری می کرد، متهم است که بخشی از پول فروش نفت را ب
 .وزارت نفت پرداخت نکرده است

 نی دادهمقامات وزارت نفت ایران می گویند که بخشی از پول به صورت نقدی به آقای زنجا
 .شده است اما مشخص نیست این پول اکنون کجاست

میلیون دالر در دولت قبل با امضای چند  011میلیارد و  2آقای نامدار زنگنه پیشتر گفته بود که "
شد و  وزیر و رئیس کل بان  مرکزی به حساب بان  جعلی باب  زنجانی در تاجیکستان واریز

 ".کال از بین رفت

ولی او  یران "نفت را به زنجانی دادند تا آن را فروخته و پولش را تحویل بدهدبه گفته وزیر نفت ا
این کار را انجام نداد. بخشی هم از پول های دیگر به زنجانی داده اند یعنی بخشی از وام 
هایی که به شرکت نفت برای اجرای طرح ها داده بودند را به زنجانی تحویل دادند تا به 

د، اما وی پول ها را خوردپیمانکاران پرداخت کن ." 

ی ها توافق شده است که به جای این بدهی، اموال آقای زنجانی به طلبکار اصلبنابر گزارش
 .یعنی وزارت نفت منتقل شود

میزان بدهی آقای زنجانی بیش از هشت هزار میلیارد تومان عنوان شده در حالی که به گفته 
 .رقم استمقامات دولتی، دارایی های وی ی  سوم این 
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 'اقتصاد ایران رو به ثبات می رود'

سوییس است هرساله کشورهای "مجمع جهانی اقتصاد"که مقرآن دربه گزارش بی بی سی:
 کند بندی میپذیری طبقهجهان را در شاخص رقابت

مجمع جهانی اقتصاد می گوید انتظار دارد اقتصاد ایران با پشت سرگذاشتن دو سال دشوار 
 بات برود.امسال رو به ث

مجمع جهانی اقتصاد این 'تثبیت شرایط' را فرصتی مهم برای ایران خوانده و پیشنهاد کرده 
است این کشور با اصالح نهادهای دولتی، میزان بهره وری از بازارهای مالی و بازار کار را 

 افزایش دهد.

اخص رقابت این نهاد غیرانتفاعی مستقر در سوییس، در گزارش سالیانه خود با عنوان "ش
 قرار داده است. 33کشور جهان در رده  100پذیری جهانی" ایران را از میان 

شاخص رقابت پذیری جهانی بر تصویر هر کشور در سطح جهان و نهادهای مالی بین المللی 
 تاثیر دارد.

پذیری جهانی" جای گرفته سوییس برای پنجمین سال متوالی در رده نخست "شاخص رقابت
 است.

هانی اقتصاد با ارائه ساالنه این گزارش تصویری برای مقایسه تطبیقی کشورهای مجمع ج
 جهان با توجه به رقابت اقتصادی، میزان تولید و سالمت بازار به دست می دهد.

 ایران در 'اقتصادهای مهم نوظهور'

موقعیت ایران نسبت به گزارش سال قبل "شاخص رقابت پذیری جهانی" ی  پله تنزل یافته 
گوید ایران در برخی زمینه ها پیشرفت ، با این حال گزارش تازه مجمع جهانی اقتصاد میست

 هایی نشان داده است.

 اقتصاد بزرگ نوظهور قرار می دهد. 21بر این اساس، پیدایش این پیشرفت ها ایران را در میان 

و برزیل نیز در عالوه بر ایران، کشورهایی نظیر مالزی، عربستان سعودی، چین، ترکیه، روسیه 
 اقتصاد مهم نوظهور' جای دارند.' 21در فهرست 

، (01، آفریقای جنوبی )(00، ترکیه )(20های عربستان سعودی )براساس این گزارش جایگاه
تنزل یافته اما چین از نظر شاخص رقابت پذیری جهانی ی  پله باال ( 01، و هند )(00برزیل )

 ه است.جدول قرار گرفت 23رفته و در جایگاه 
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زمینه از جمله در  12مجمع جهانی اقتصاد برای تدوین این شاخص، موقعیت کشورها را در 
 امور زیربنایی، آموزش، راندمان بازار کار، ابتکار، و آمادگی فنی و تکنولوژی  ارزیابی می کند.

ترین کشور ها در هر زمینه بین ی  تا هفت امتیاز دریافت می کنند و ایران در این بررسی باال
 امتیازها را در زمینه بهداشت و آموزش پایه، و حجم بازار کسب کرده است.

های ترین امتیازهای ایران در این شاخص، به عقیده مجمع جهانی اقتصاد، در زمینهپایین
 راندمان بازار کار، توسعه بازار مالی، و آمادگی فنی بوده است.

 
راندمان بازار 

 کار
رقابت 
 بازار

نهادهای 
 عمومی

 23 3 13 مالزی

 21 33 10 عربستان سعودی

 03 31 30 چین

 33 00 11 تایلند

 03 00 111 اندونزی

 01 01 03 لهستان

 10 00 131 ترکیه

 00 113 31 فیلیپین

 112 113 00 روسیه

 00 30 113 آفریقای جنوبی

 110 130 113 برزیل

 113 111 121 مکزی 

 123 120 30 کلمبیا

 13 111 112 هند

 33 121 102 ایران

 133 103 103 آرژانتین

 111 121 101 مصر

 132 03 01 نیجریه

 120 113 132 پاکستان

 100 100 100 ونزوئال

 - 2110پذیری اقتصادی منبع: گزارش شاخص رقابت
2110    
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 :وضعیت جهانی

اخص رقابت پذیری سوییس برای پنجمین سال متوالی در گزارش "ش                       

جهانی" در رده نخست جای گرفته و پس از آن کشورهای سنگاپور، آمریکا، فنالند، آلمان، 

 ژاپن، هنگ کنگ، هلند، بریتانیا و سوئد در رتبه های بعد قرار دارند.

وضعیت رقابت پذیری اقتصادی آمریکا برای دومین سال متوالی بهبود یافته و جایگاه این کشور 

 له ارتقا، نسبت به سال قبل، به مکان سوم منتقل کرده است.را با دو پ

وضعیت آمریکا برای دومین سال متوالی بهبود یافته و جایگاه آن با دو پله ارتقا، نسبت به سال 

 قبل، به مکان سوم منتقل شده است. 

دهد که سالمت اقتصاد جهانی با وجود اصالحات با این حال مجمع جهانی اقتصاد هشدار می

 های مالی همچنان در خطر است. انجام شده و مشوق

های گوید اقتصادهای پیشرو در این شاخص، سابقه مشخصی در زمینهاین گزارش می

های مبتکرانه دارند که همگی "به لطف تعامل توسعه، بکارگیری استعدادها، و سرمایه گذاری

 ست."های خصوصی و دولتی به دست آمده او همکاری هماهنگ بین بخش

کالوس شواب، بنیانگذار و مدیر اجرایی مجمع جهانی اقتصاد گفته است: "موقعیت ژئوپولتی  

تحت فشار در جهان، افزایش نابرابری درآمدی، و سخت شدن نسبی شرایط مالی، همگی 

توانند احیای موقت وضعیت اقتصادی را به خطر اندازند. به همین سبب به اصالحات می

 دن به رشد پایدار و فراگیر نیاز است."ساختاری با هدف رسی

کشورهای گینه، چاد، یمن، موریتانی و آنگوال در نازلترین سطوح جدول رقابت پذیری قرار 

  دارند.

  ی  چهارم فعالیت های بانکی زیر نظر ما نیست

ست ولی هللا سیف رئیس کل بان  مرکزی ایران در نش

فعالیت  درصد از 20استانداران کشور گفته است حدود 

 های پولی خارج از نظارت بان  مرکزی انجام می شود

.قای سیف از استانداران خواسته که "با حساسیت 

نسبت به این مسئله، با موسسات غیرمجاز برخورد 

 کنند."
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کی از این در حالی است که بان  مرکزی مرجع اصلی "تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری" و ی

"نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری" است.مهمترین مسئولیت های آن   

در سالهای گذشته موسسات مالی و اعتباری زیادی که عمدتا وابسته به نهادهای دولتی 

 بودند، در ایران شکل گرفتند و برخی از آنها در دولت محمود احمدی نژاد مجوز بان  خصوصی

 دریافت کرده اند.

اری هم در سالهای اخیر ورشکست شده و تعداد از موسسات قرض الحسنه و مالی واعتب

ند مشکالتی را برای سپرده گذاران فراهم کردند. بان  مرکزی هم سالهاست که تالش می ک

تا موسسات مالی و اعتباری را ساماندهی کند اما شواهد نشان می دهد که موفقیت 

 چندانی در این زمینه نداشته است.

مالی و اعتباری و بانکی هنوز مجوز رسمی  گزارشها نشان می دهد که بخشی از موسسات

 فعالیت ندارند اما شعب آنها در مناطق مختلف فعالیت می کنند.

نمونه آن بان  های آینده و مهر اقتصاد است که در فهرست بان  های دارای مجوز بان  

 مرکزی جای ندارند ولی مدتهاست که به فعالیت بانکی در سراسر ایران ادامه می دهند.

مالی    آینده که از بان  لغو امتیاز شده تات و موسسه مالی اعتباری صالحین و موسسهبان

ین بانکی و اعتباری آتی تشکیل شده، بنابر قوانین بانکی باید شرایط خود را با مقررات و قوان

هماهنگ می کرد برای همین هم نامش تا مدتها در فهرست بان  های در شرف تاسیس 

 شت اما اکنون نامی از این بان  در فهرست بان  مرکزی به چشم نمیبان  مرکزی قرار دا

 خورد.

 بان  مهر اقتصاد هم که ی  صندوق قرض الحسنه به نام صندوق ذخیره بسیجیان بود و

ن بان  سالها با همین نام فعالیت می کرد از چند سال پیش با عنوان بان  فعالیت می کند. ای

ست ون به بان  مهر اقتصاد تغییر نام داده ولی نامش در فهرابتدا نامش بان  مهر بود و اکن

 بان  های دارای مجوز بان  مرکزی وجود ندارد.

 011 گفته می شود این بان  که از نهادهای مالی وابسته به سپاه پاسداران است، نزدی  به

 شعبه در سراسر کشور دارد.

د، سال اخیر مجوز فعالیت گرفته انعالوه بر این تعدادی از بان  های خصوصی هم که در چند 

 وابسته به نهادهای دولتی و نظامی هستند.

ابسته به بان  سینا وابسته به بنیاد مستضعفان، بان  شهر وابسته به شهرداری، بان  دی و

ارتش و  بنیاد شهید، بان  انصار وابسته به سپاه پاسداران، بان  حکمت ایرانیان متعلق به
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دی نیروی انتظامی از جمله بانکهایی هستند که در دولت آقای احم بان  قوامین متعلق به

 نژاد مجوز فعالیت بانکی دریافت کردند.

 رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس:

 مقدمات بازگشایی سفارت انگلیس در ایران آغاز شده است.

 

طرنشان کرد: عباسعلی منصوری آرانی، رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس خا

 مقدمات بازگشایی سفارتخانه انگلیس در تهران در حال انجام است.

وی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران اعالم کرد که تاکنون این سفارتخانه بازگشایی نشده 

 است اما مقدمات بازگشایی سفارتخانه انگلیس در تهران در حال انجام است.

ردی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران از توافق ایران و این در حالی است که عالءالدین بروج

 انگلیس برای بازگشایی سفارت این کشور در تهران خبر داد.

وی افزود: مصوبه مجلس مبنی بر کاهش سطح روابط ایران و انگلیس از سفیر به کاردار 

 همچنان به قوت خود باقی است.



 

 

 3131دادماه مرویژه  13خبرنامه شماره 

 ن و انگلیس و بریتانیا و ایران اخبار کوتا ه اقتصادی ایران و جهان،گزارش ویژهاخبار کوتاه اتاق های  ایرا سخن ماه، فهرست مطالب:

 

12 
 

ریح کرد: در صورت بازگشایی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تص

 سفارت انگلیس در ایران، باید صدور ویزا در تهران صورت گیرد و این ی  امر ضروری است.

نماینده مردم بروجرد خاطرنشان کرد: مصوبه مجلس برای بازگشایی سفارت انگلیس در تهران 

 هیچ منعی ندارد.

 دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس:

 ها را هم باز می کنیم، ش  نکنید.، سفارتخانه با ایران تعامل داریم

، نخست وزیر انگلیس، (David Cameron)دیوید کامرون 

ضمن ابراز اطمینان از بازگشایی سفارتخانه های ایران و 

بریتانیا و انجام کار های باقی مانده در این زمینه گفت: 

 درحال تعامل دوباره با ایران هستیم.

در نشست پارلمان این کشور که به  به گزارش ایرنا، کامرون

، وزیر امور خارجه پیشین و (Jack Straw)سوال ج  استراو 

نماینده پارلمان این کشور درباره برقراری روابط کامل 

، گفت: من از دیپلماتی  میان لندن و تهران پاسخ می داد

تجربیات قابل توجه استراو درخصوص تعامل با ایران که 

محدود به دوران وزارت خارجه او نیز نمی شود، آگاهی دارم. 

ما با احتیاط در حال تعامل دوباره با ایران هستیم و آقای 

 استراو از گام هایی که برداشته شده، آگاه است.

سفارتخانه ها )در دو کشور( بازگشایی و سایر نخست وزیر انگلیس اضافه کرد: مطمئنم که 

 اقدامات باقیمانده مربوط به آن انجام خواهد شد.

وی درباره تشکیل ی  اتحاد منطقه ای با حضور احتمالی ایران برای مقابله با تهدیدات گروه 

تروریستی داعش که پیش تر درباره آن سخن گفته بود، گفت که بیشترین نیاز عراقی ها در 

ط کنونی تشکیل دولتی است که بتواند نماینده همه مردم این کشور و از جمله سنی شرای

 ها باشد و البته همکاری ایران و دیگر کشورها می تواند این فرآیند را تضمین کند.

ج  استراو در این نشست پارلمانی که درباره مسائل مرتبط با تدابیر جدید امنیتی دولت 

یدات گروه های افراطی و تروریستی همچون داعش بود، درباره دو انگلیس برای مقابله با تهد

 مساله از نخست وزیر سوال کرده بود.
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اولین سوال استراو، اشاره به مقاله کامرون درباره تشکیل ی  اتحاد منطقه ای علیه داعش 

آگوست در روزنامه دیلی تلگراف به چاپ رسید درخصوص  11داشت که وی در آن مقاله که در 

 ت و گو و پیوستن احتمالی ایران به این ائتالف نیز سخن گفته بود.گف

دومین سوال استراو در این جلسه درباره همکاری بیش از پیش با ایران به عنوان یکی از 

معدود کشورهای باثبات منطقه و برقراری روابط کامل دیپلماتی  انگلیس با ایران و نیز 

 بازگشایی سفارت های دو کشور بود.

استراو، رئیس گروه دوستی پارلمانی انگلیس و ایران در پارلمان انگلیس و وزیر خارجه  ج 

پیشین این کشور دی ماه سال گذشته در راس ی  هیات پارلمانی متشکل از چهار نفر از 

لندن در حوزه -اعضای پارلمان انگلیس از تهران دیدار داشت. تالش برای بهبود روابط تهران

ه سیاسی و اقتصادی از جمله اهداف اصلی سفر هیات پارلمانی انگلیس های مختلف به ویژ

 به تهران اعالم شده بود. 

محمد حسن حبیب اله زاده، کاردار غیرمقیم ایران در لندن اواسط مرداد ماه گذشته به ایرنا 

گفته بود: گفت و گو هایی برای بازگشایی دو سفارتخانه داشته ایم که نتایج آن به زودی 

یی خواهد شد. البته سفارت ما در لندن برای ارائه تسهیالت و امکانات بهتر به ایرانیان اجرا

 زودتر از سفارت انگلیس در تهارن کار خود را آغاز کرده است. 

 اخبارکوتاه اقتصادی جهان

 بان  مرکزی اروپا نرخ بهره را کاهش داد

بان  مرکزی اروپا اعالم کرده است که نرخ بهره 
صدم درصد  0صدم درصد به  10ی را از پایه بانک

 .کاهش داده است

این بان  همچنین از تدابیر تازه خود برای تحری  و 
 .رشد اقتصادی پرده برداشته است

بان  مرکزی اروپا پیش از این، در ماه ژوئن نرخ بهره 
 صدم درصد کاهش داده بود و همچنین اولین بان  مرکزی بود که 10صدم درصد به  20را از 

 .نرخ بهره منفی را به اجرا گذاشت

 -در ماه های اخیر، نگرانی هایی در مورد کاهش بیشتر نرخ تورم و حتی بروز تورم منفی 
تواند وجود داشته است. چنین وضعیتی می - یعنی تنزل سطح عمومی قیمت کاال و خدمات

یار دشوار خواهد به بروز رکود اقتصادی عمیق و طوالنی مدت منجر شود که مقابله با آن بس
 .بود
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ای است که شود، بهرهنرخ بهره پایه که در کشورهای مختلف به اسامی گوناگون خوانده می
های از بان  -معموال چند ساعته و شبانه  -های بسیار کوتاه مدت بان  مرکزی در قبال وام

  .         ندمی ک تجاری مطالبه 

جهت تسویه حساب های بین خود در پایان روز ها گاه با کمبود موقت نقدینگی این بان 
ای گیرند. نرخ بهرهشوند و برای تامین نیاز خود، مبالغی را از بان  مرکزی وام میمواجه می

 .شودکند، نرخ بهره پایه خوانده میها مطالبه میکه بان  مرکزی برای این وام

کود و جلوگیری از خطر کاهش بیشتر این بان  همچنین در تازه ترین اقدام برای پایان دادن به ر
 .نرخ تورم قرار است طرح خرید دارایی بان  ها را دنبال کند

اما برنامه تازه بان  مرکزی اروپا طرحی برای خریداری اوراق قرضه با هدف کاستن از ابعاد 
 .بحران بدهی در اروپا را در بر ندارد

مکان اجرای این طرح نیز بررسی می ماریو دراگی، رئیس بان  مرکزی اروپا گفته است که ا
 .شود

او در این باره گفت: "بعضی از اعضای شورای سیاست گذاری موافق تدابیر بیشتر و بعضی 
 ".دیگر موافق تدابیری کمتر از آنچه من مطرح کرده ام هستند

 ..پیش خواهد گرفت به گفته او برنامه جدید بان  مرکزی اروپا "راه میانه" را در

 پولیبه سمت ثروتمند شدن یا بی سکاتلندا 

 سی بیرابرت پستن دبیر اقتصادی بی

آیا برای اسکاتلند موقعیت اقتصادی بارزی 
وجود دارد که کشوری مستقل تشکیل 
دهد یا بهتر است هم چنان بخشی از 

 بریتانیا باقی بماند؟

در مستند "اسکاتلند: به سمت 
ثروتمندتر شدن یا بی پولی بیشتر" که در 

ز دوشنبه هفتم ژوئیه از بی بی سی رو
دو پخش شد، تالش من در جهت یافتن 

 .جواب سوال باال بود

در طول این ماجراجویی کوتاه، من در بخشی از دوره آموزش ایمنی در دریا در ی  هلیکوپتر 
در داندی صمیمانه گپ  (Desperate Dan) "ساختگی، زیر آب وارونه شدم، با "دن مستاصل
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را افتتاح کردم که جزو هیجان انگیزترین لحظات  (Shetland Folk) ل شتلند فول زدم و فستیوا
 .زندگی ام بود

عالقه من به اسکاتلند با وجود این که در گذشته کم هم نبود، افزایش قابل توجهی پیدا کرد. 
درست است که من اسکاتلندی نیستم، اما بخش بزرگی از خانواده آخرین همسرم متعلق به 

 .ستند. بی رو در بایستی بگویم، بودن در اسکاتلند همواره لذت بخش استآنجا ه

بر حسب اتفاق، در زمینه حرفه ای اسکاتلند برای من از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است. 
ی  سری خبر دسته اول درباره فاجعه ای که  2113و  2113به ویژه پس از آنکه در سال 

به سرش آمد،  (HBOS) و اچ بی او اس (RBS) بی استوسط دو بان  بزگ اسکاتلندی آر 
 .پخش و منتشر کردم

به همین دلیل، برای من اهمیت دارد که بدانم آیا اسکاتلند بر اساس استدالل سرنوشت 
 .سازی مبتنی بر پول می خواهد مستقل شود یا صرفاً برای تغییر وضع موجود

ه ای که در انتظارش است و هزینه ای که اسکاتلند بدون آگاهی کامل و اطمینان در باره آیند
باید پرداخت کرد، آماده برای فروش است. ساکنین اسکاتلند با چالش تصمیم گیری برای 

 خریدار یا فروشنده بودن استقالل اسکاتلند روبرو هستند

 آیا کامالً آشکار است که اسکاتلند مستقل کم و بیش پر رونق خواهد شد؟

 نفت دریای شمال

از همین ابتدا، با اعتراف به اینکه این سوال جواب قطعی ندارد، شما را از ادامه  امیدوارم
 .خواندن این متن یا دنبال کردن فیلم باز ندارم

 .برای این ادعا دالیل بسیاری می توان بر شمرد. اما به نظر من دو علت بارز وجود دارد

توجهی از اقتصاد اسکاتلند  نخست این که نفت و گاز دریای شمال برای دهه ها بخش قابل
باقی خواهد ماند. البته پیش بینی قطعی سرعت تهی شدن ذخایر هیدروکربنی قابل 

استخراج غیر ممکن است. چرا که چگونگی پیشرفت فناوری استخراج و قیمت انرژی در آینده 
 .مشخص نیست

ولت در وست هر اندازه که این موضوع صحت داشته باشد، در نظر مقام رسمی پیش بینی د
مینیستر، دفتر مسئول بودجه، درآمد نفت دریای شمال و مالیاتی که شامل می شود، با 
  سرعت بیشتری نسبت به آنچه الکس سالموند و کمپین حامی استقالل باور دارند، کاهش

گزینه دوم که برای برخی ممکن است قابل درک نباشد، این است که بیشتر .پیدا خواهد کرد
ت کوتاه مدت و درآمد اسکاتلند را تعیین می کند پیش از رای نه اسکاتلندی ها به آنچه که ثرو
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 .وست مینیستر بررسی نخواهد شد و درباره آن تصمیم گیری انجام نخواهد گرفت

 سپتامبر انجام می شود  13همه پرسی در 

 :موارد بررسی نشده از این قرار اند

 بریتانیاالف( سهم آینده اسکاتلند از بدهی های ملی 

ب( نرخ بهره ای که دولت اسکاتلند بر پایه آن، بدهی ملی و هرگونه بدهی دیگری که اضافه 
 .شود را پرداخت خواهد کرد

ج( سهم اسکاتلند از دارایی های بریتانیا که ذخایر نفت و گاز و طالی بان  انگلیس را شامل 
 .می شود

 اسکاتلند و توافق های پولی د( واحد پول

ل اسکاتلند و توافق های پولیواحد پو ( . 

ممکن  یا به عبارت دیگر، از شهروندان اسکاتلند خواسته شده، تصمیم تاریخی زندگی خود که
این  است منجر به تغییر قانون اساسی شود را در شرایط نبود اطالعات مالی کافی بگیرند.

ظارت بازار انجام بررسی ها در نهایت در مذاکرات میان وست مینیستر و ادینبورو و تحت ن
 .خواهد شد

ست اسکاتلند همانند پیش تر، بدون آگاهی کامل و اطمینان در باره آینده ای که در انتظارش ا
میم و هزینه ای که باید پرداخت کرد، آماده برای فروش است. ساکنین اسکاتلند با چالش تص

 .گیری برای خریدار یا فروشنده بودن استقالل اسکاتلند روبرو هستند

 .گفته باشم که گشت و گذار من در شمال مرز در نهایت بی ثمر هم نبوده

 .من به چهار نتیجه مهم رسیدم

بدتر  نخست اینکه ممکن است در سالهای اولیه پس از استقالل وضع مالی اسکاتلند مقداری
 .شود اما شدید نخواهد بود

خواهد شود اما شدید نتر میدر سالهای اولیه پس از استقالل وضع مالی اسکاتلند مقداری بد
 بود

  

 به عنوان مثال هزینه ی  باره بر عهده گرفتن مسئولیت هایی که اکنون تحت نظر وست
فتمینیستر در لندن انجام می شود و البته میزان آن قابل مناقشه است را باید در نظر گر . 
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خشی از اکنون که بهمچنین بر اساس انستیتو معتبر مطالعات مالی، اسکاتلند در مقایسه با 
ه بریتانیا است، در چند سال نخست از شکاف میان آنچه که خرج می کند و درآمد مالیاتی ک
 دریافت می کند تا حدودی رنج خواهد برد. )به سب  اقتصاد دانان اضافه می کنم که برای

 (.تضمین درستی این ادعا، الزم است اتفاق غیر قابل پیش بینی رخ ندهد

 نرخ بهره

درصد افزایش پیدا  3٫1درصد و یا  3به میزان  2113 -13شکاف یا کسری تا ابتدای سال این 
نی خواهد کرد. الزمه این امر این است که مقدار مالیات نفت دریای شمال هماهنگ با پیش بی
 و یا سناریو های خوش بینانه تر دولت اسکاتلند (OBR) های نه چندان خوش بینانه او بی آر

 .پیش برود

تن االت بعدی مربوط به واحد پول آینده اسکاتلند و نرخ بهره ای است که برای قرض گرفسو
 .پرداخت خواهد کرد

وند بدون مثالً پوند بر پایه موافقت رسمی دولت بریتانیا، پ -احتماالت کامالً متفاوتی وجود دارد 
ا با هزینه م از این گزینه ههر کدا -تاثیر بر نرخ بهره یا بان  انگلستان، واحد پولی جدید یا یورو 

 .های مستقیم، با مزایا و مشکالتی همراه است

ر، دولت با این حال به نظر می رسد که تقریباً در تمام سناریو ها، در مقایسه با وست مینیست
ه اسکاتلند به طور متوسط نرخ باالتری را برای بهره بدهی های خود پرداخت خواهد کرد. چرا ک

است و ممکن است بان  مرکزی ای نداشته باشد که از هوا برای اقتصاد کوچ  تری 
هر صورت نرخ بهره کالن در  بازپرداخت بدهی ها پول بسازد و سابقه قرض نیز ثبت نکند

د.نخواهد بو  

ند الیستر دارلینگ کمپین "باهم، بهتر" را رهبری می ک  

که بزرگ  (PIMCO) مای  ایمی از مدیران کمپانی پیمکو
یه گذار اوراق قرضه دولتی و مهم ترین وام ترین سرما

دهنده به دولت ها نیز است، به من گفت: "بهترین 
و  تخمین ما، با فرض منطقی تقسیم مساوی دارایی ها
ط بدهی ها، پیش بینی می کند که نرخ بهره ای که توس

ت درصد بیش تر از میزانی است که دول 1تا  0٫1دولت اسکاتلند باید پرداخت شود، بین 
 ".کنونی بریتانیا می پردازد

درصد کاهش  1آقای ایمی می گوید هزینه های باالتر استقراض، درآمد ملی اسکاتلند را تا 
 .می دهد که قابل درک است اما به هیچ وجه بازدارنده نیست
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در نتیجه شاید بزرگترین سوال این باشد که آیا مهارت های کارآفرینی و خلق ثروت 
سخ تیجه خودمختاری شکوفا خواهد شد و آیا دولت ی  کشور کوچ  تر، پااسکاتلندی ها در ن

 .زیرکانه و موثرتری به کسب و کارها خواهد داد یا خیر

ر جیم رت کلیف، مال  بسیار متمول پاالیشگاه های نفت و کارخانه های مواد شیمیایی د
وت در خور فورت او مال  کارخانه گرانج ما (Ineos) سراسر جهان و کسی که شرکت اینیوس
" :است گفت یر گذار من معتقد نیستم که بزرگ زیباست بلکه به نظر من کوچ  می تواند تاث

 ".باشد، می تواند متمرکز و پر انرژی، زیرک و بسیار پر فایده باشد

" رانه می توانید کشور سوئیس که اقتصادش بسیار موفق است و یکی از باالترین درآمد س
 به خود اختصاص میدهد را به عنوان مثال بسیار مناسبی برای اینتولید ناخالص ملی را 
 ".موضوع در نظر بگیرید

تر  سپس از آقای رت کلیف پرسیدم ارتباط برقرار کردن با دیوید کامرون و جرج آزبورن ساده
 است یا الکس سالمون؟

سان سیار آاین پاسخ اوست: "صحبت کردن با الکس سالمون از جرج آزبورن یا دیوید کامرون ب
 ".تر است

 اتحاد

کی نخست وزیر، الکس سالموند می گوید اسکاتلند مستقل ی
 از ثروتمند ترین کشور های دنیا خواهد بود 

دهد، با وجود اینکه آقای رت کلیف نگفت که قصد دارد چه رأیی ب
 .پر واضح بود که به کسب و کار او آسیب جدی وارد نخواهد شد

اچ اس بی  رشور اتحاد اسکاتلند و بریتانیا که رئیس اسکاتلندیحتی داگالس فلینت، حامی پ
کاتلند بزرگترین بان  بریتانیا نیز است، با وجود اینکه به من گفت جدایی اس (HSBC) سی

ور "ی  تراژدی" خواهد بود، استداللش بر این پایه نیست که اسکاتلند به عنوان ی  کش
 .مستقل مستاصل خواهد شد

روتمندی ن نکته اشاره می کند: "در این شکی نیست که اسکاتلند کشور ثآقای فلینت به ای
تقدم است، اما من فکر می کنم که به عنوان بخشی از بریتانیا ثروتمندتر است. تا حدودی مع
رده قضیه معاوضه سیصد سال قطعیت تاریخی که در طی آن اقتصاد دو کشور با هم رشد ک

ده پرداخت شده است، ولی این تنها ی  تصویر از آیناست با تصوری از آینده که به خوبی 
 ".است و قطعیتی در آن نیست

ای خلق و به طور یقین عده زیادی از اهالی کسب از اینکه در نتیجه استقالل انرژی بسیاری بر
 .ثروت آزاد می شود بسیار امیدوارند
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دن ن، مستقل شاین چیزی است که تونی بانکس، کارآفرین آسایشگاه می گوید: "از دید م
کامالً قابل درک است: مفهوم آن کنترل داشتن بر سرنوشت و مسئول بودن در برابر آن و 
د. توانایی شکل دادن به آینده، به سیاست ها و به مسیری است که ملت در حال پیمودن ان

 ".من استقالل را به شکل ی  فرصت کاری تکرار نشدنی می بینم

ر ندی ها باید هزینه های کوتاه مدت مستقل شدن را دنکته اساسی این است که اسکاتل
 .مقابل فایده های احتمالی در بلند مدت بسنجند

 یا اینکه الزم نیست چنین کنند؟

نوان در این شکی نیست که اسکاتلند کشور ثروتمندی است، اما من فکر می کنم که به ع
 بخشی از بریتانیا ثروتمندتر است

دی بان  اچ اس بی سی داگالس فلینت، رئیس اسکاتلن  

صمیم نتیجه اصلی من از تحقیقاتم این است که اگر قرار بود رأی بدهم تنها از منظر اقتصاد ت
نمی گرفتم.به نظرم نمی آید که ثروت و درآمدی که در معرض خطر قرار دارند، بر زندگی 

ت نسبتا بلند مدروزمره تاثیر تعیین کننده ای داشته باشند. زیرا به طور یقین، اسکاتلند در 
 .ثروتمند و دارای ی  اقتصاد موفق خواهد بود

ی آنچه برای من به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردار است، مسلماً این است که اسکاتلند
ها درباره خودشان چگونه فکر می کنند. آیا خود را به شکل ملت با اعتماد به نفسی می 

می که در تانیا افتخار می کنند یا به شکل مردبینند که به بودن بخشی از کشور بزرگتر بری
 .نتیجه ی  اتحاد تاریخی سرکوب و محدود شده اند

تر می شود،  بنابر این آیا من وقت خود را با بررسی اینکه اسکاتلند مستقل ثروتمند تر یا فقیر
 هدر داده ام؟

ا ن این موضوع تاینطور فکر نمی کنم. چرا که بحث های اقتصادی قطعاً اهمیت دارند. همچنی
حدودی اطمینان بخش است که تصمیم اسکاتلندی ها درباره حق تعیین سرنوشت و 

د.خودمختاری بر بهتر یا بدتر شدن وضع اقتصادیشان ارجحیت دار  
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 گزارش ویژه:

 های جدید اروپا و آمریکا علیه روسیهتحریم

ها ترغیب شورشیان در دونتس : هدف از تحریم
دادن به حمایت آن کشور از  روسیه به پایان

 شورشیان اوکراین است 

در دومین روز اجالس سران کشورهای عضو سازمان 
پیمان آتالنتی  شمالی، ناتو، نشانه هایی مبنی بر 
   .احتمال تشدید تحریم ها علیه روسیه وجود دارد

های گیرد، تحریماند حتی اگر توافق صلح در مذاکرات بالروس صورت آمریکا و اتحادیه اروپا گفته
 .جدید علیه روسیه وضع خواهد شد

های کلیدی اقتصاد اتحادیه اروپا در ماه اوت، در لیست سیاه خود تجدید نظر کرد و بخش
هایی که اروپا برای روسیه در نظر روسیه را هدف تحریم قرار داد. به این ترتیب میزان تحریم

 .شدگرفت از آنچه آمریکا هدف قرار داده بود بیشتر 

هان جدایی طلبان هوادار روسیه و ها تن از مقامات، فرماندهاتحادیه اروپا و آمریکا هر دو ده
های آن کشور را به اتهام تضعیف حاکمیت اوکراین در فهرست تعدادی از بزرگترین شرکت
 .سیاه خود قرار داده اند

 های جدیدتحریم

هایی را هدف تحریم ها برای اولین بار بخش ژوئیه اعالم شد 31های اتحادیه اروپا که در تحریم
 .شوندقرار داد که توسط اطرافیان پر نفوذ والدمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه اداره می

ها شامل تحریم تسلیحاتی، محدود کردن اکتشاف و بهره برداری از منابع انرژی این مجازات
 .ه برای معامله در بازار اروپا استهای دولتی روسیدور از سواحل و محدود کردن فعالیت بان 

هدف از این مجازاتها تضعیف اقتصاد روسیه و ترغیب والدیمیر پوتین به پایان دادن به حمایت آن 
 .کشور از شورشیان اوکراین است

 .شوندهای روسی از گرفتن وام های دراز مدت در اتحادیه اروپا محروم میحال بان 

 ه در فهرست تحریم های آمریکا قرار دارد گازپروم، سومین بان  بزرگ روسی
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همچنین صادرات تجهیزات نظامی و یا با کاربرد دوگانه به روسیه و به طور کلی قراردادهای 
 .فروش اسلحه بین اتحادیه اروپا و روسیه ممنوع شده است

اتحادیه اروپا از صدور فناوری های صنایع انرژی به روسیه 
نعت گاز را متاثر نمی منع شده است. این تحریم ها ص

 .کند و بنابر این صدور گاز به اروپا ادامه خواهد داشت

از آن گذشته، دوستان و آشنایان آقای پوتین اجازه سفر 
 .به کشورهای اتحادیه اروپا را نخواهند داشت

اتحادیه اروپا با دنبال کردن الگوی تحریم های آمریکا، افراد با نفوذ و نزدی  به آقای پوتین و 
 .های خود قرار داده استبسیاری از شرکت های معتبر را نیز هدف تحریم

یکی از مهمترین نهادهای مالی 'بان  روسیه' است که از آن به عنوان 'بان  شخصی' مقامات 
 .ارشد روسیه یاد می شود

های جدید شامل حال مشاوران ارشد آقای پوتین در شورای امنیت قدرتمند روسیه تحریم
 شود می

ر میان آنها یوری کوالچوک و نیکالی شامولف سهامداران عمده و مقام ارشد بان  روسیه و د
از نزدیکان آقای پوتین قرار دارند، که در دوران ریاست جمهوری او و از طریق تاسیس شرکت 

 .ثروت زیادی برای خود اندوخته اند 1331تعاونی مسکن به نام 'اوزرو داخا' در 

رست سیاه اروپا افزوده شده، همبازی جودوی آقای پوتین، آرکادی فرد دیگری که به فه
رومانوویچ، از دوستان قدیمی اوست که 

ای در بنای دهکده المپی  قراردادهای عمده
سوچی به او و برادرش، بوریس، واگذار  2110
  .شد

این دو برادر همچنین دارای قراردادهای هنگفت 
ان های کشور و مالکبرای تاسیس زیرساخت

 .بان  اس ام پی نیز هستند

های جدید مشاوران ارشد آقای پوتین در شورای امنیت قدرتمند روسیه را نیز هدف قرار تحریم
 .است داده

ویاچسالو ولودین، معاون رئیس ستاد ارتش و بسیاری از ژنرال های ارشد روسیه از جمله 
 .کسانی هستند که در فهرست سیاه قرار دارند
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روسای کنونی نهادهای اطالعاتی روسیه را نیز هدف قرار داده است، در صورتی  اتحادیه اروپا
 .که آمریکا دست به چنین اقدامی نزده است

های مقامات و تجار روسی در غرب نه تنها حساب های بانکی و سهام مسدود کردن دارایی
ک نیز مورد شرکت ها را در بر می گیرد بلکه منابع اقتصادی دیگر چون خرید و فروش امال

 .تحریم قرار خواهد گرفت

ممنوعیت از سفر به اروپا در مواردی شامل استثنا است. افرادی که از مصونیت دیپلماتی  
برخوردارند یا به دالیل انساندوستانه )مثال در صورت نیاز به درمان پزشکی( مشمول ممنوعیت 

 .از سفر نمی شوند

 های آمریکاتحریم

های مندترین تجاران روسیه و از نزدیکان آقای پوتین در فهرست تحریمگنادی تیمچنکو از ثروت
 جدید قرار دارد 

گنادی تیمچنکو از ثروتمندترین تجاران روسیه و از نزدیکان آقای پوتین است و مانند بسیاری 
 .دیگر از نزدیکان ریاست جمهوری در فهرست سیاه تحریم های آمریکا قرار دارد

کت تجارت کاالی 'گاونور' و صاحب شرکت سرمایه گذاری 'ولگا گروپ' او از بنیانگذاران شر
است که از سهامداران عمده در بخش انرژی و حمل و نقل، از جمله شرکت نوات ، دومین 

 .شرکت بزرگ تولید کننده گاز در روسیه است

ز در نام ایگور سچین، از مقامات سابق اطالعاتی روسیه و از متحدان دیرینه آقای پوتین نی
 .فهرست سیاه آمریکا به چشم می خورد

آقای سچین رئیس شرکت عظیم نفتی 'رزنفت' و از شرکای شرکت 'اکسون موبیل' و 'بریتیش 
 .پترولیوم' در بریتانیاست

اما آقای پوتین در لیست سیاه نیست. رهبران جهان نمی خواهند او را منزوی کنند و می 
 .و در رو به گفتگو بنشینندخواهند در صورت لزوم با آقای پوتین ر

های مختلف از جمله در مورد ایران و کره شمالی به همکاری روسیه نیاز غرب هنوز در زمینه
 .دارد

 اما آیا هیچکدام از این تدابیر به روسیه ضرر می رساند؟

ها پیامی روشن به آقای پوتین و متحدان قدرتمند او در حوزه سیاست و تجارت می تحریم
 .فرستد
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ها و شرکت های تولید انرژی که در لیست سیاه قرار دارند از بازارهای مالی آمریکا ت بان دس
 .و اتحادیه اروپا کوتاه شده است

ناظران می گویند تحریم ها احتماال اقتصاد رو به رکود روسیه را بیشتر از این تضعیف خواهد 
 .کرد

بود. این در حالی است که بین درصد  1.3نرخ رشد اقتصادی روسیه در سال گذشته میالدی 
 .ماه های آویل و ژوئن سال جاری هیچ رشدی در این زمینه مشاهده نشده است

 ضررهایی که متوجه اتحادیه اروپاست

روسیه بازار بزرگی برای خودروهای آلمانی است. دولت آلمان به دلیل تاثیر منفی تحریم 
 .اقتصادی مخالف بود روسیه روی اقتصاد آن کشور در ابتدا با مجازات های

روسیه یازدهمین بازار صادرات کاال و خدمات محصول آلمان است. سال گذشته حجم صادرات 
 .میلیارد یورو رسید 33آلمان به روسیه به 

سرنگونی هواپیمای مسافربری مالزی روی مواضع دولت آلمان تاثیر گذاشت. آنگال مرکل گفت 
اقتصاد آلمان نیز افزود منافع اقتصادی اولویت اول  تحریم روسیه اجتناب ناپذیر است و وزیر

 .نیست، اولویت اصلی تضمین ثبات و صلح است

بعضی از کشورهای اتحادیه اروپا بیشتر از بقیه در اثر تحریم ها متضرر می شوند زیرا در دهه 
 .اخیر روسیه به بازار بزرگی برای کاالهای مصرفی غرب تبدیل شده است

های غرب، واردات مواد غذایی از اروپا، آمریکا، کانادا و در واکنش به تحریمپس از آنکه روسیه 
 .اندشده کنندگان مواد غذایی نیز با ضررهای هنگفتی مواجهاسترالیا را تحریم کرد، تولید

 


