
 

 

 3232 ویژه شهریورماه23خبرنامه شماره 

 ویژه های اخبار کوتاه اتاق های  ایران و انگلیس اخبار کوتا ه اقتصادی ایران و جهان،گزارش سخن ماه، فهرست مطالب:

 سخن ماه:
 

  درباره:

 سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود

 3131و  3131در سال های 

 
 امینیدکتر امیرهوشنگ 

برون رفت از رکود تورمی، بدون برقراری استاندارد واقعی زندگی در نخست باید یادآور شد که ، "

. الزمه ی برقراری استاندارد واقعی نیستهیچ شرایطی امکان پذیر درسطح کشور به هیچ روی و

 زندگی در سطح کشور، کاهش کامل هزینه های زاید از یک سو، کاهش هزینه زندگی گروه های

 "است و نه جز این. وبراساس سازوکارمربوطآسیب پذیر در و زیر خط فقر از سوی دیگر

 

به بند اول مقدمه گزارش پیشنهادی ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت تنها و اما با نگاهی 

به گزارشی اشاره شده که در آن ساز و کارهای می شود که  دیدهاز رکود تورمی  برای برون رفت

شناسایی و گلوگاه های موجود برای خروج از آن بیان شده و گفته شده است: بروز رکود 

تنگناهای مالی، کاهش تقاضای داخلی و کاهش سرمایه گذاری در کنار تحریم های ظالمانه 

ی جدی فراراه خروج از رکود می باشند. بی فاصله گفته شده است که افزایش هزینه ها، عوانم

محدودیت ارزی سبب افزایش تقاضای بنگاه های داخلی برای  کاهش درآمدها در کنار تشدید

، در حالی که تامین مالی از منابع ریالی به دلیل نبود !جذب و دریافت منابع مالی می شوند

زیرساخت های الزم در نظام بانکی و بازار سرمایه به منظور تجهیز و تخصیص بهینه منابع با 

ز راه را برای تامین مالی از طریق منابع ارزی محدود مشکل مواجه است. محدودیت های ارزی نی

که کاهش  –کرده است. از سوی دیگر افت تقاضای خانوار و دولت عالوه بر کاهش پس انداز 

سبب کاهش تقاضا برای محصوالت تولیدی بنگاه های داخلی می  -سرمایه گذاری را در پی دارد

رضه )تامین مالی( و هم از سمت تقاضا در شود. لذا همچنان بنگاه های تولیدی هم از سمت ع

 تنگنا قرار دارند.

 «.سنگ اول چون نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج»قدیم و ندیم گفته اند و شنیده ایم که: از

  اندرز کهن است. از چهار تنگنای برشمرده نهمیبند اول مقدمه این پیشنهاد مصداق واقعی 

الی فارغ از هرگونه دیباچه پردازی علت العلل سایر تنگناها می ، تنگنای اول یا تنگنای مشده



تنگنای مالی ریشه یابی شود مالحظه خواهد شد که علت اساسی چنانچه بنابراین باشد. 

با این اندیشه دست به کار تهیه و تدوین است زیرا واقعیت از نظر پیشنهاد دهندگان دور مانده 

وضع موجود برون رفت از رکود تورمی را مورد اقدام قرار دهند  حفظ و ادامهبا پیشنهاد شده اند که 

 که به دالیل بسیار امری غیر ممکن است.

علت اساسی کمبود مالی مایه خوری ناشی از در ریشه یابی تنگنای مالی مالحظه میشود که  

ایه و هزینه کردن وجوه حاصل از فروش دارایی های به سرمایه تبدیل شده یا قابل تبدیل به سرم

که ادامه آن غیرمقدور  . رویدادیایجاد استاندارد تصنعی زندگی به ویژه در کالن شهرها می باشد

است و لذا الزمه هرگونه اقدامی برای برون رفت از رکود تورمی در گام نخست برقراری استاندارد 

از  واقعی زندگی در سطح کشور و سپس حرکت در مسیر اجرای برنامه هایی برای برون رفت

رکود تورمی حاکم می باشد. واقعیتی که در هر حال گام اول آن برقراری استاندارد واقعی زندگی 

در سطح کشور است، به این معنا که قیمت ها باید واقعی عرضه شوند. واقعیتی که در هر حال 

  .روی خواهد داد و گریزی از آن وجود ندارد خود به خود خواه ناخواه 

که اساس  مالی باشیم تردید نیست که تنگنایمورد اشاره ذیرای واقعیت بنابراین چنانچه پ

تنگناهای دیگر عنوان شد با اقدامات الزم می تواند برطرف شود و آن این که دست کم به فوریت 

 (3)به شرح زیر به اجرا درآید. که بارها عنوان شده است اقداماتی 

و مورد عمل و جایگزین کردن آن با لغو اجرای طرح هدف هدفمندسازی یارانه ها به نح -3

 کاهش هزینه زندگی گروه آسیب پذیر جامعه که منظور فقط افراد در و زیر خط فقر است.

جایگزین کردن مالیات بر مصرف سوخت و انرژی به جای افزایش ادواری قیمت سوخت و  -2

 انرژی دست کم برای پنج سال و براساس مکانیزمی ویژه.

ر با هدف افزایش مالیات بر مصرف، همراه با اعمال مالیات بر اصالح نظام مالیاتی کشو -1

درآمدهای اتفاقی، و اخذ مالیات از کلیه داد و ستدهای محضری، افزایش نرخ مالیات بر 

، برقراری جرایم شدید درمورد فرار و دیرکرد پرداخت (Progressive Tax)درآمدهای کالن 

 مالیات و... .

زایش ادواری اجاره مسکن برای یک دوره دست کم سه اصالح سیاست مسکن با منع اف -1

 ساله، همراه با منع پرداخت وام بانکی برای برج سازی و مسکن متوسط به باال.

منع خروج سرمایه به خارج جز براساس موافقت سازمان سرمایه گذاری و کمک های  -5

 فنی ایران با قائل شدن جریمه تخلف وفق ضوابط ویژه.

زان بیش از نیاز مسافر، بیمار و دانشجو و جدول توزیع ارز مورد نیاز منع خروج ارز به می -6

 برنامه های سه گانه کشوری و براساس ضوابط قابل کنترل.

تاکید بر پیمان سپاری ارزی به منظور اعمال سیاست بازگشت وجوه ناشی از صادرات کاال  -7

 و خدمات از طریق شبکه بانکی طبق روال گذشته.

 دست مزد کلیه حقوق بگیران در یک دوره پنج ساله. منع افزایش حقوق و -8

در اختیار قرار دادن زمین های قابل کشاورزی بدون حق مالکیت و نقل و انتقال برای تولید  -3

 کاالهای کشاورزی با امکان اخذ وام برای تولید محصوالت دارای مزیت نسبی.



تا حد کاهش هزینه های اداری تشریفاتی و مسافرتی سازمان های دولتی  -31

 هشتاد درصد و در برخی موارد صد در صد.

خصوصی سازی تصدیگری های دولتی از طریق برگزاری مزایده های بین المللی،  -33

 با تکیه بر اولویت برای افراد و گروه های در حرفه.

جایگزین کردن بیشترین بخش صنایع اتومبیل سازی با واحدهای قطعه سازی، با  -32

ت خودرو، و اصالح ساختار بخش تولید و عرضه مربوط با هدف توسعه صادرات انواع قطعا

تیر ماه  23توجه به گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو که در جلسه علنی یکشنبه 

 مجلس شورای اسالمی قرائت شد.

رعایت اصول در واگذاری سهام تصدیات اقتصادی دولتی و سهام متعلق به سهام  -31

 داران خرد.

پولی/ مالی به ویژه درخصوص کاهش دوسویه ی سود اصالح سریع سیاست های  - 31

 ال با انواع پول های خارجی و...ری یسپرده ها و نرخ بهره بانکی پول، نرخ برابر

 

*************** 

 اطالعیه
 

بدینوسیله به آگاهی کلیه اعضا محترم اتاق می رساند که جلسه 
هی رسید دیدار همگانی پاییزه اتاق همانگونه که پیش از این به آگا

در اتاق بازرگانی تهران  37الی  31مهر ماه از ساعت  31در تاریخ 
، روبروی 82واقع در خیابان خالد اسالمبولی )وزرا سابق(، پالک 

 خیابان بیست و یکم با دستور جلسه زیر برگزار خواهد شد.
 اعالم برنامه. -3
ادای خیر مقدم و ایراد بیاناتی  -2

ابین ایران و بریتانیا توسط درباره وضعیت اقتصادی کشور و فیم
 مهندس علینقی خاموشی، ریاست محترم اتاق.

سخنرانی آقای دکتر رضا پدیدار،  -1
مدیرعامل شرکت آیسکو و رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت 
نفت ایران، درباره راهکارهای برون رفت از رکود تورمی با استفاده از 

 دقیقه. 31امکانات موجود در صنعت نفت و گاز به مدت 
برگزاری پانل با مشارکت جناب  -4

آقایان مهندس صمیمی دهکردی، نایب رئیس هیات مدیره  و رئیس 
کمیسیون حقوقی انجمن، با ادای سخن درباره قوانین و مقررات و 

دقیقه، دکتر درویشی، عضو هیات مدیره و  31قراردادها به مدت 
های رئیس کمیسیون فناوری، و ادای سخن درباره توانمندی 
دقیقه،  31فناورانه داخل و نیازهای تکنولوژی صنعت نفت به مدت 

مهندس کاظمی، عضو هیات مدیره و نایب رئیس کمیسیون روابط 
عمومی، با ادای سخن درباره فرصت های سرمایه گذاری و 

 دقیقه. 31ارتباطات به مدت 
 31پرسش و پاسخ به مدت  -1

 دقیقه.



 دبیرخانه اتاق
 

 

 پاسخ به جعل خبر

مطلبی در روزنامه آسیا به نقل از « مجمع فعاالن توسعه اقتصاد»ر نشر خبر برگزاری شام د

مهندس علینقی خاموشی چاپ شده بود که منجر به پاسخی از سوی ایشان به شرح در پی 

گردید. متن پاسخ عیناً برای آگاهی اعضاء محترم و خوانندگان گرامی خبرنامه در پی عنوان 

 خواهد شد.

 دعلینقی خاموشی به حمید حسینیپاسخ سی

 جناب آقای ایرج جمشیدی

 سردبیر محترم روزنامه اقتصادی آسیا

 سالم علیکم

در صفحه اول شماره روز چهارشنبه بیست و ششم شهریور ماه آن روزنامه مطلبی با عنوان 

و  از قول فردی به نام حمید حسینی« اتاق جای عصا به دستان با تجربه است، نه جوانان خام»

به نقل از اینجانب به چاپ رسیده که مصداق بارز نشر اکاذیب بوده و قویاً تکذیب می شود، ضمن 

 آنکه حق تعقیب کیفری فرد مزبور طبق قانون برای اینجانب محفوظ خواهد بود.

الزم به ذکر است که در آن جلسه بنده بنابه سابقه طوالنی در عرصه تجارت خارجی و مدیریت 

تجربه هایی که طی این سال ها کسب کرده ام همواره بر این اعتقادم که در شرایط اتاق ایران و 

کنونی اقتصاد کشور که تحریم های بین المللی و رکود تورمی، آسیب های زیادی به آن وارد 

ساخته، به دلیل نقش موثری که اتاق ایران می تواند به عنوان بازوی مشورتی دولت در غلبه بر 

ا کرده، راه برون رفت اقتصاد از رکود تورمی، اجرایی ساختن اقتصاد مقاومتی این مشکالت ایف

مورد نظر مقام معظم رهبری و گسترش و تحکیم روابط اقتصادی و تجاری کشور با جهان خارج را 

هموار سازد، باید افراد صاحب تجربه و آشنا به چالش ها و مشکالت اقتصادی که به زبان مذاکره 

ری کشور در سطح جهان نیز به قدر کافی آشنا هستند، در انتخابات آینده به با طرف های تجا

ترکیب هیات رئیسه اتاق راه پیدا کنند که بیان چنین نظراتی به هیچ وجه به معنای سپردن امور 

اقتصاد به افراد کهنسال اصطالحاً عصا به دست دچار ناتوانی های جسمی و یا برون راندن افراد 

مدیریتی و سیاستگذاری اتاق ایران نیست و یقین دارم که تمامی دلسوزان جوان از سطوح 

کشور و جامعه و حتی تجار و بازرگانان جوان فهیم و فرهیخته که دغدغه خروج اقتصاد کشور از 

 زیر بار مشکالت کنونی را دارند، در این دیدگاه با بنده شریک و سهیم هستند.

در همان صفحه اول روزنامه محترم آسیا، آمادگی خود را  علیهذا ضمن درخواست درج این جوابیه

 جهت گفت و گو با خرنگار آن روزنامه و ادای توضیحات بیشتر در این زمینه اعالم می دارم.

 با تشکر و احترام 
 یسیدعلینقی سید خاموش

 
 



 
 

 

 اخبارکوتاه اقتصادی

 اخبارکوتاه اتاق ها

 اخبار کوتاه اتاق ایران و انگلیس

 

 ی جلسه ماهانه هیات رئیسه اتاق ایران و انگلیسبرگزار

 شهریور ماه سال چاری هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و انگلیس در ماهانه جلسه 

با حضور خانم ها:مرضیه ابراهیمی و زهرا  13/11/3131روز یکشنبه  31:11بنابه دعوت قبلی راس ساعت 

، چعفر ذره بینی، مهندس علی حمزه خاموشی، عالءمیرحمد صادقیی نقی نقوی.آقایان : مهندس عل

 در محل دبیرخانه تشکیل و برگزار گردید.ینی مدکتر امیر هوشنگ انژاد  و 

دکتر امینی در خصوص بازدارندگان توسعه  استماع بیاناتتبادل اخبار اقتصادی و در این جلسه بعد از 

شکی که در ماه سپتامبر قرار است در کنگره چشم پزشکان اعزام هیات پز واعالم نتیچه  اقتصادی کشور

سپس در باره اعزام هیات به لندن در ماه نوامبر نیز شور و اخذ .گزارش الزم ارایه شدلندن شرکت کنند 

 تصمیم شد.

 درصد افزایش اچاره بها قراردار تچدید شود21در مورد تمدید اجاره نامه اتاق مقررشد تا حدود 

 پایان پذیرفت. 37:11جلسه راس ساعت 

 

 برگزاری جلسه ماهانه کمیسیون های تخصصی اتاق

کمیسهیون بازرگهانی، صهنعت و  ماهانهه  جلسهه کمیسیون بازرگانی، صنعت و فن آوری های نوین:

بها  37:11، سهاعت 11/15/3131سهال جهاری، روز دوشهنبه شههریور مهاه فن آوری ههای نهوین در 

درضهها حیههدری، محمدرضهها عههاقلی، حامههد میرزابابههایی، خههانم مینههو شهههابی و آقایههان محمحضههور 

سیدرضی سیداصفهانی و رامین طاعتی در محل دبیرخانه اتاق ایهران و انگلهیس تشهکیل و برگهزار 

 گردید 

درخصوص وضعیت کنونی اقتصادی بحث وگفت در این جلسه بعد از مبادله اخبار اقتصادی  نخست 

بها حرکتهی اقتصادی کشور  ین باور بودند که وضعیت و اعضاء همسو با مسائل جاری بر ا و گو شد

 درحال بهتر شدن است. اما کند

در  بایهدموضهوع بهود کهه ایهن  بهاور در بحث چگونگی برون رفت از رکود تورمی  جمهع بنهدی بهر ایهن

 مورد تحلیل بیشتر قرار گیرد. بعد  هجلس

مبادله حتهی یهک ه بیشتر به هرچدبای فیمابین چاریته رابط حفظبرای توصیه  شد  درپایان جلسه 

  سویه هیات ادامه داد

 .پایان یافت 38:11جلسه ساعت 



جلسه ماهانه این کمیسیون در شهریور مهاه بهه علهت در  کمیسیون امور بین الملل و گردشگری: 

 سفر بودن بیشتر اعضاء برگزارنگردید.

 

ستادی اتاق ایران  کمیسیون عضویت که در واقع تنها کمیسیونجلسه ماهانه کمیسیون عضویت:

مهاه سهال جهاری بهه روال برقراربعهد از ظههر یهک شهنبه  شهریور مهاه سهاعت وانگلیس می باشد 

راُس ساعت یک باحضهور اعضهاء، خهانم مهنهدس زههرا نقهوی و آقهای مهنهدس علهی 13/16/3131

یهد. حمزه نژاد، به ریاست دکترامیر هوشنگ امینی، دبیرکل و نایب رئیس اتاق تشکیل و برگزار گرد

واز تصهمیم قبلهی در این جلسه بعدازتبادل اخبار روز ابتهداء پهنج درخواسهت عضهویت جدیهد مطهرح 

اظهار رضایت وبا چهار درخواست به شرح کمیسیون در خصوص دیدار با متقاضیان عضویت در اتاق 

 در پی موافقت شد:

 آریا مس برتر به مدیریتآقای سعید بخشیشرکت  - 3 

 ت گستر به مدیریت خانم فاطمه حسن بیکآبانآریاتچارشرکت  - 2

  ستاره یخی آسیا به مدیریت آقای چمال رازقی جهرمیشرکت  - 1

 .سرمایگزاری غدیر،به مدیریت آقای غالم رضا سلیمانی امیریشرکت - 1

اتاق بریتانیا و ایران کوتاه اخبار  

 برگزاری مجمع عمومی ساالنه اتاق بازرگانی انگلیس و ایران

 
 33 م دبیرخانه اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران مجمع عمومی ساالنه اتاق مذکور در روزبنابه اعال

در محل ساختمان شرکت ملی نفت ایران واقع  32:41شهریور ماه راس ساعت  28سپتامبر برابر 
تشکیل و برگزار شد. سخنران این اجالس ادوارد اوکدن، مدیرکل  4در خیابان ویکتوریا، شماره 

یر ورمیانه وزارت خارجه بود. آقای اوکدن قبالً سفیر بریتانیا در امارات متحده عربی، سفاداره خا
مور بریتانیا در مورد مبارزه با تروریسم، دستیار خصوصی جان میجر، نخست وزیر بریتانیا در ا

ویی .جلسه باخیرمقدم گخارجی، دفاع و ایرلند شمالی و مدیر استراتژیک گروه تجاری بوده است
اکم المونت رئیس اتاق آغاز به کار کرد ،سپس آقای اوکدن به تفصیل در باره اوضاع تجاری حلر 

ناهار جلسه صرف  وپرسش و پاسخ بیاناتی ایراد و به پرسش جضار پاسخ داد . بعد از انجام 
پایان یافت. 31ساعت   

 . 

نخبارکوتاه اقتصادی ایراا  

  کاردار غیرمقیم ایران در انگلیس:

 ن در انگلیس به طور کامل فعال می شودسفارت ایرا

کاردار غیرمقیم ایران در انگلیس،  محمدحسن حبیب هللا زاده، 

در تهران به زودی بازگشایی  با بیان اینکه سفارت انگلیس 

همه بخش های سفارت ایران  می شود، گفت: همچنین 



 در انگلیس در آینده ای نزدیک فعال می شوند.

رات میان ایران و انگلیس برای بازگشایی سفارت این کشور در ایران، وی با اشاره به روند مذاک

گفت: هم اکنون مذاکرات برای بازگشایی کامل سفارتخانه های دو کشور در حال انجام است تا 

 در آینده ای نزدیک این کار صورت بگیرد.

بازگشایی وی افزود: بازگشایی این سفارتخانه در چارچوب دیپلماتیک در حال انجام است و 

سفارت انگلیس در آینده ای نزدیک بعد از مذاکرات انجام می شود. کاردار غیرمقیم ایران در 

انگلیس، با اشاره به بازگشایی بخش کنسولی سفارت ایران در انگلیس در اسفندماه سال 

گذشته، گفت: هم اکنون سفارت در حال ارائه خدمات کنسولی به هموطنان است و به زودی 

ش های سفارتخانه نیز فعال می شود. مجلس شورای اسالمی در مصوبه ای طرح قطع سایر بخ

روابط با انگلیس را به تصویب رساند و هم اکنون سطح روابط ایران و انگلیس در سطح کاردار 

 غیرمقیم است.

انه در ایران گران شد مستاجران بیشتر شدندخ  

که در  است مرکز آمار ایران گزارش داده

شش ماه دوم سال گذشته هم قیمت 

ر تخرید و فروش واحدهای مسکونی بیش

ط هم متوسدرصد افزایش پیدا کرده، 35از 

 31۴2اجاره بهای واحدهای مسکونی

 درصد رشد داشته است.

ر هر مت بنابر این گزارش، متوسط قیمت

مربع واحد مسکونی معامله شده در 

هزار  133سطح کشور یک میلیون و 

تان تومان بوده است. بیشترین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در میان استانهای کشور را اس

هزار تومان بوده و کمتر آن مربوط به استان  215تهران داشته که هر متر مربع سه میلیون و 

هزار تومان بوده است. 385با بیش از  کهگیلویه و بویراحمد  

ربوط نکته جالب توجه این است که بیشترین قیمت یک متر مربع واحد مسکونی معامله شده م

هز ار تومان  211میلیون و  21به استان تهران بوده که درآن هر متر مربع واحد مسکونی به قیمت 

ور مربوط به استان بوشهر معامله شده است و کمترین قیمت واحد مسکونی در سراسر کش

 بوده که هر متر مربع ده هزار تومان خرید و فروش شده است.

گزارش مرکز آمار نشان می دهد که در پائیز و زمستان سال گذشته همزمان با افزایش قیمت 

درصد کاهش پیدا کرده است. 12واحدهای مسکونی، میزان معامالت در سطح کشور بیشتر از   

درصد، خراسان رضوی  51ش معامالت مربوط به ترتیب استان البرز با بیش از بیشترین میزان کاه

درصد، زنجان با بیش  17درصد، اصفهان با  17درصد، تهران با  15درصد، آذربایجان غربی با  16با 

درصد بوده است. 11درصد، سمنان و گیالن هم با بیش از  11درصد، قم با بیش از  11از   

مت در بازار مسکن، دو سال پیش بعد از وقوع بحران ارزی و تشدید تورم، قیبعد از یک دوره رکود 

 زمین و مسکن دوباره افزایش چشمگیری پیدا کرد.

http://www.bbc.co.uk/persian/business/2014/09/140919_housing_iran.shtml


هزار میلیارد تومان به طرح مسکن  51دولت محمود احمدی نژاد پیش از این با تزریق نزدیک به 

ش شوک بزرگی را تجربه مهر سعی کرد تا بازار مسکن را که در سالهای اول به قدرت رسیدن

 کرده بود، آرام کند اما سال گذشته دوباره وضعیت از کنترل خارج شد.

درصد افزایش پیدا کرده  25در شش ماهه دوم سال گذشته معامالت مربوط به اجاره نزدیک به 

داست و این می تواند به این مفهوم باشد که تعداد بیشتری به جمع مستاجران پیوسته ان  

 نامه ساخت بیش از دو میلیون واحد مسکونی پیش بینی شده بود اما اکنون دولتدر این بر

 روحانی می گوید که بخش عمده ای از این واحدها در مناطقی ساخته شده اند که امکانات اولیه

 ای نظیر آب و برق و گاز ندارند.

سترده دولت ساخت این واحدها در دوره ای باعث بهبود وضعیت ساخت و ساز شد اما دخالت گ

 در ساخت مسکن، به گونه بود که به محض کنار کشیدن دولت از بازار مسکن، رکود دوباره به

 بازار مسکن بازگشت.

 افزایش مستاجران

گزارش مرکز آمار نشان می دهد که همزمان با افزایش قیمت واحدهای مسکونی در سراسر 

درصد افزایش پیدا کرده است. 31کشور در نیمه دوم سال گذ شته میزان اجاره بها بیش از   

درصد شده است. این می  25بنابر همین گزارش، در این دوره معامالت مربوط به اجاره نزدیک به 

 تواند به این معنی باشد که تعداد بیشتری به جمع مستاجران پیوسته اند.

درصد افزایش پیدا  13گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که اجاره بها در استان تهران بیش از 

 کرده است. میزان افزایش اجاره بها در تهران از آن جهت اهمیت دارد که تقریبا نیمی از معامالت

 اجاره کل کشور مربوط به استان تهران است.

زار ای یک متر مربع واحد مسکونی در کل کشور شش هبنابر این گزارش، متوسط اجاره ماهانه به

تومان بوده است. 612و   

مت این در حالی است که گرانترین اجاره مربوط به استان تهران است که در آن هر متر مربع به قی

تومان اجاره داده شده است. 371هزار و 83  

میلیون  3ن تقریبا نزدیک به اگر فرض کنیم این خانه یکصد مترمربع مساحت دارد، اجاره ماهانه آ

 تومان است.

تومان بوده است یعنی  611هزار و  31البته میانگین اجاره یک متر مربع واحد مسکونی در تهران 

هزار تومان اجاره  611متری ماهانه در تهران به طور متوسط حدود یک میلیون و  311یک واحد 

 داده می شود.

خودرو وارد ایران شد میلیون دالر 865ر پنج ماه اول سال د  

گمرک ایران گزارش داده که در پنج ماه اول سال تا 

دستگاه خودرو خارجی  386هزار و 11پایان مرداد، 

وارد ایران شده است که نسبت به دوره مشابه 



 سال قبل حدود دو و نیم برابر افزایش نشان می دهد.

دستگاه بوده است که در  333ار و هز 37در پنج ماه اول سال گذشته تعداد خوروهای وارد شده 

 دستگاه بیشتر از این تعداد، خودرو وارد ایران شده است. 875هزار و  26سال جاری 

میلیون دالر بوده است. این در حالی  865هزار دستگاه خودرو بیشتر از  11ارزش واردات نزدیک به 

 دالر بوده است. میلیون 155است که ارزش واردات خودرو در پنج ماه اول سال گذشته 

در حالی که تولید خودرو در ایران به کمتر از نصف کاهش پیدا کرده، واردات خودرو با وجود 

 مشکالت ارزی ناشی از تحریم های بین المللی همچنان در حال افزایش است.

 میزان واردات و صادرات

ارد دالر کاال وارد میلی 22گزارش گمرک ایران نشان می دهد که در پنج ماه اول سال نزدیک به 

 میلیون دالر کاال به خارج صادر شده است. 611میلیارد و  33ایران شده و در مقابل بیش از 

درصد و میزان  11آمارهای تازه نشان می دهد که میزان واردات نسبت به سال گذشته بیش از 

 درصد افزایش پیدا کرده است. 23صادرات نزدیک به 

 36میزان صاردات و واردات تقریبا با هم مساوی و کمی بیش از در پنج ماه اول سال گذشته 

 میلیارد دالر بود.

گندم در صدر کاالهای وارداتی قرار دارد و در پنج ماه اول سال بیش از یک میلیارد دالر صرف 

واردات گندم شده است. بعد از گندم، به ترتیب وسایل نقلیه با موتورهای پیستونی، برنج، ذرت و 

 مهمترین کاالهای وارداتی هستند.کنجاله 

در طی سالها، همواره واردات آهن و فوالد در صدر پنج کاالی وارداتی قرار داشت ولی مدتهاست 

که این کاالها در صدر فهرست کاالهای وارداتی قرار ندارند و برخی کارشناسان می گویند که 

 الد کاسته شود.رکود اقتصادی دو سال اخیر باعث شده که از واردات آهن و فو

"گندم در صدر کاالهای وارداتی قرار دارد و در پنج ماه اول سال بیش از یک میلیارد دالر صرف 

واردات گندم شده است. بعد از گندم، به ترتیب وسایل نقلیه با موتورهای پیستونی، برنج، ذرت، 

 کنجاله مهمترین کاالهای وارداتی هستند."

ت واردات قرار دارند، کاالهای اولیه اساسی و مواد غذایی عمده کاالهایی که در صدر فهرس

 هستند.

بخش عمده کاالهای وارداتی از پنج کشور وارد شده است که امارات متحده عربی با پنج میلیارد 

میلیون دالر در صدر صادرکنندگان کاال به ایران قرار دارد. بعد از این کشور، چین در رده دوم  612و 

میلیون دالر، کره جنوبی با یک میلیارد  737میلیون دالر، هند با یک میلیارد و  862و  با چهار میلیارد

 میلیون دالر قرار دارند. 571و ترکیه با یک میلیارد و  721و 

مقایسه وضعیت واردات در پنج ماه اول امسال با همین مدت در سال گذشته نشان می دهد که 

 درصد افزایش یافته است. 73تا  66واردات از امارات و چین بین 

 مشتریان کاالهای ایرانی



میلیون دالر بوده  613میلیارد و  33میزان صادرات کاالهای ایرانی در پنج ماه اول سال نیز بیشتر از 

 که بیش از یازده میلیارد دالر آن محصوالت پتروشیمی و میعانات گازی بوده است.

میلیون 812د و در پنج ماه اول سال، سه میلیارد و چین در صدر مشتریان کاالهای ایرانی قرار دار

 دالر کاال از ایران وارد کرده است.

 511میلیون دالر، امارات متحده عربی با یک میلیارد و 233بعد از چین، عراق با دو میلیارد و 

ی میلیون دالر در رده ها 881میلیون دالر و هند با  78میلیون دالر، افغانستان با یک میلیارد و 

 بعدی قرار دارند.

گزارش تازه نشان می دهد که در پنج ماه اول سال میزان صادرات به چین به میزان یک میلیارد 

دالر نسبت به پنج ماه اول سال گذشته افزایش یافته است در حالی که میزان صادرات کاالهای 

میزان صادرات کاال  ایرانی به عراق و هند نزدیک به ده درصد کاهش یافته است. در همین حال در

 به افغانستان و امارات متحده عربی تغییر مح

  وزیر نفت:

ایماز شرایط تحریم تاحدودی فاصله گرفته   

 دور زدن و نادیده گرفتن مقررات زمینه فساد را مهیا و راه را برای مفسدان باز می کند :زنگنه 

ایران گفته که "نوک حمله  بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت 

نفت است و کشورهای  یم ها به سمت صنعت تحر

با تحریم صنعت نفت، کشور  غربی و آمریکا خواسته اند 

همچنان به سمت  را دچار مشکل کنند اما 

هدفهایمان پیش می  رویم."

شانا،  -رسانی نفت و انرژی به گزارش شبکه اطالع 

گفته که "صنعت نفت تا  آقای زنگنه در عین حال 

تحریم فاصله بگیرد و روز به روز در جهت اهداف این صنعت کارهایش را حدودی توانسته از شرایط 

 پیش ببرد."

دو سال پیش و در پی دور جدید تحریم ها، آمریکا و اتحادیه اروپا صنعت نفت و بخش بانکی و 

ها، میزان تولید روزانه نفت خام ایران از نزدیک ارزی را هدف قرار دادند. با اجرایی شدن این تحریم

هزار بشکه و صادرات نفت به کمتر از یک  711میلیون و  2میلیون بشکه در روز به حدود  1به 

 میلیون بشکه رسید.

 عالوه بر این دسترسی ایران به پول حاصل از فروش نفت با مشکل روبه رو شد.

که در آذر ماه صورت گرفت بخشی از محدودیت های بین  5+3اما در پی توافق ایران با گروه 

ی تعدیل شد و در روزهای پایانی تیر ماه طرفین توافق کردند که برای رسیدن به توافق بر الملل

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

البته برخی مقامات وزارت نفت ایران می گویند که این توافق تاثیری بر کاهش تحریم ها در صنعت 

 نفت نداشته است.



ه تاکید کرده که "از رانت و رانت دهی به شدت متنفرم و درست نیست افراد به آقای نامدار زنگن

 چیزی که حق شان نیست از طریق نفت دست پیدا کنند."

به گفته وزیر نفت ایران به "بهانه وجود شرایط سخت نمی توان مقررات را نادیده گرفت و آن را دور 

 را برای مفسدان باز می کند." زد چون دور زدن مقررات زمینه فساد را مهیا و راه

رسد اشاره آقای زنگنه به پرونده بابک زنجانی باشد که در روز نهم دی ماه سال به نظر می

( دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. او که گفته می شد بعد از 2131دسامبر  11گذشته )

محمود احمدی نژاد در  تشدید تحریم های بین المللی علیه ایران با وزارت نفت ایران در دولت

فروش نفت و انتقال پول آن همکاری می کرد، متهم است که بخشی از پول فروش نفت را به 

 وزارت نفت پرداخت نکرده است.

مقامات وزارت نفت ایران می گویند که بخشی از پول به صورت نقدی به آقای زنجانی داده شده 

 است اما مشخص نیست این پول اکنون کجاست.

میلیون دالر در دولت قبل با امضای چند  711میلیارد و  2نامدار زنگنه پیشتر گفته بود که "آقای 

وزیر و رئیس کل بانک مرکزی به حساب بانک جعلی بابک زنجانی در تاجیکستان واریز شد و کال 

 از بین رفت."

حویل بدهد ولی او به گفته وزیر نفت ایران "نفت را به زنجانی دادند تا آن را فروخته و پولش را ت

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 پیمانکاران 

 پرداخت کند، اما وی پول ها را خورد."

که به جای این بدهی، اموال آقای زنجانی به طلبکار اصلی ها توافق شده است بنابر گزارش

 یعنی وزارت نفت منتقل شود.

میزان بدهی آقای زنجانی بیش از هشت هزار میلیارد تومان عنوان شده در حالی که به گفته 

 .ارایی های وی یک سوم این رقم استمقامات دولتی، د

 ر مجلس عوامبرگزاری مهمانی شام پاییزه اتاق انگلیس و ایران د

بازرذگانی مهمانی شام پاییزه اتاق ، دبیرخانه اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران دعوت  وبنابه اعالم 

 نوامبر سال جاری در مجلس عوام برگزار خواهد شد.  23در تاریخ  بریتانیا و ایران به روال معمول 

 سیاسی مطبوعاتی  های و شخصیت انبازرگان برخیاتاق، اعضاء  در این مهمانی که با شرکت

انگلیسی و ایرانی مقیم لندن برگزار خواهد شد، بعد از پذیرایی ایستاده و دیدار رو در روی 

و برگزاری شام نشسته،  لرد المونت، رئیس اتاق  بازرگانی بریتانیا و ایران ضمن ادای مهمانان 

کریستفر دو بِلِگ "شرق  سپس سخنران مدعو " بیاناتی ایراد خواهد کرد خیرمقدم به مهمانان 

درباره ایران"که در کانال چهار بی بی سی پخش شد  تهیه کننده مستند"بریتانیا و وشناس بنام 

 روابط ایران وبریتانیا سخنرانی خواهد کرد .

تعدادی از اعضاء اتاق ایران و انگلیس  به عنوان مدعو در این مهمانی شرکت جسته  ،همه ساله

 به مذاکره وتبادل نظر می پردازند . رو در رو دبا همتایان انگلیسی خو



خواهد آمد که  در یک  اعضاء اتاق دعوت به عمل از  گفته می شود درسال جاری نیز از  تعدادی

که یی همچنین شرکت در جلسه  و  هیات بازرگانی  /سرمایه گزاری برای حضور در این مهمانی

 ست..خواهند جبرگزار خواهد شد شرکت مذکور ق با حضور اعضاء اتاق بریتانیا و ایران در آ اتا

 صادرات و واردات ایران و انگلیس

پادشاهی متحده دادوستد ایران و بررسی آمار و ارقام ارائه شده از سوی گمرک ایران درباره 

در سال بازرگانی دو کشوروازنه م نشان از آن دارد که 3132لغایت  3181بریتانیا طی سال های 

 ت.می کره به سود بریتانیا بوده اسهای مذکور هموا

آمار و ارقام فوق گویای آن است که موازنه منفی بازرگانی خارجی ایران با بریتانیا طی سال های 

میلیون دالر بوده است، در حالی که این  311زیر یک میلیارد و رقمی در حداکثر بیش از  81و  81

این رقم مجدداً کاهش یافته و به  83ر سال به بعد افزایش یافته است. لکن د 3185رقم از سال 

 میلیون دالر بالغ شده است. 182و  161، 311و سپس به حدود  682حدود 

،درحالی که چنانچه دادوستد کشور است مستقیم دوناگفته نماند این ارقام مربوط به داد و ستد 

تان و...انچام غیرمستقیم دو کشور را که از طیق کشورهای سوم مانند ترکیه،امرات ،پاکس

پذیرفته است مورد محاسبه قراردهیم مالحظه خواهد شد که رقم دادوستد ساالنه دو کشور 

 رقمی در حدود دومیلیارد دالر بوده است. 

 چدول واردات و صادرات ایران و انگلیس

 در

                                                                                                                                                                                                   3131لغایت  3131سال های 
    

 )ارقام برحسب دالر(

 موازنه جمع صادرات واردات سال

3132 523،115،151 18،181،361 553،886،131 182،321،131- 

3133 133،313،167 18،617،561 117،718،327 161،521،817- 

3131 311،162،183 16،531،387 376،572،268 311،553،831- 

3183 713،136،611 18،673،162 781،176،166 682،737،312- 

3188 3،652،361،138 11،638،855 3،635،781،371 3،618،515،161- 

3187 2،118،315،231 53،111،631 2،138،113،311 3،373،511،681- 

3186 2،112،313،616 316،718،816 2،318،858،182 3،835،111،831- 

3185 3،113،533،118 77،616،155 3،537،161،511 3،162،315،131- 

3181 381،171،738 65،163،861 3،118،811،583 337،311،855- 

3181 3،123،853،865 71،133،161 3،311،371،1325 353،512،815- 



 

 

 تاه اقتصادی جهان:اخبارکو

 در بورس نیویورک باال رفت باباعلی

 

 در اولین عرضه سهام این شرکت در بورس نیویورک ی چپنیباباجک ما، موسس و رئیس علی

بابا در اولین روز عرضه در بورس نیویورک به طور چشمگیری سهام شرکت چینی علی
 به فروش رسید. باالتر از قیمت پایه

گذاری شده بود اما دالر قیمت68دهد، دیروز ات خرید و فروش اینترنتی ارائه میبابا، که خدمعلی
 دالر فروخته شد. 33امروز هر سهم آن به بهای 

جک ما، موسس و رئیس این شرکت در آغاز عرضه سهام علی بابا در بورس نیویورک حاضر بود. 
 بود.هایی با نشان این شرکت هم از ساختمان بورس آویخته شده پارچه

میلیارد دالر سرمایه جلب کرد. رقمی که به وضوح 23۱8بابا در نخستین روز عرضه سهامش علی
 گذاران به این شرکت بزرگ خرید و فروش آنالین است.حاکی از عالقه سرمایه

زنند، میزانی میلیارد دالر تخمین می 368بابا دارد ارزش آن را تا اکنون سهام علیبا قیمتی که هم
شود، باالتر میلیارد دالر برآورد می351طور چشمگیری از ارزش شرکت آمازون، که حدود که به 
 است.

  گیرد.بابا انجام میهای اینترنتی در چین از طریق علیدرصد خرید و فروش81بیش از 

 ها را زدهای چینی رکورد آمریکاییتریلیون دالری شرکت 31بدهی 

پورز'، یک شرکت برآوردهای 'استاندارد اند  براساس
ها و تعهدات مالی اعتبارسنجی مالی، مجموع بدهی

های های شرکتهای بزرگ چینی از بدهیشرکت



درصد  11تریلیون دالر بدهی ) 31های چینی با آمریکایی بیشتر شده است. به این ترتیب شرکت
 .های جهان(، بیشترین تعهدات مالی را در جهان دارندکل بدهی شرکت

 های چینی در قالب اوراق قرضه دارند.های بانکی و تعهداتی است که شرکتبدهیاین مجموع 

ها خطر بحران اعتباری و مالی در آینده نزدیک اقتصاد چین گوید با وجود این حجم بدهیرویترز می
 کند.را تهدید نمی

است  ای داشتهکنندهچین، که دومین اقتصاد بزرگ جهان است، در یک دهه گذشته رشد خیره
شود که حجم اقتصاد که حتی بحرانی اقتصادی جهانی نیز آن را متوقف نکرده است. برآورد می

 چین در کمتر از پنج سال آینده از آمریکا بزرگتر شود.

های چینی از طریق گوید چیزی حدود یک چهارم اعتبارات مالی شرکتاستاندارد اند پورز می
 شود که رسما بانک نیستند.مینظام مالی غیررسمی و نهادهایی تامین 

گوید که با رشد سریع اقتصادهای آسیایی و تداوم رکود در اروپا مجموع این شرکت همچنین می
 های آمریکایی وپاسیفیک از مجموع بدهی شرکت-های کشورهای حوزه آسیابدهی شرکت

 اروپایی روی هم باالتر رفته است

  :گزارش ویژه

 برون رفت از رکود تورمی

 و

 مایش بزرگ اقتصادیه

 نوشته :دکتر امیر هوشنگ امینی

در اخبار آمده بود که آقای دکتر روحانی ریاست جمهوری اسالمی ایران در بزرگ ترین همایش 

، با حضور «تبیین سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود»اقتصادی کشور که با عنوان 

تصادی در سالن اجالس سران برگزار شد، بعد از جمع کثیری از وزراء و تعدادی از کارشناسان اق

ادای سخنانی بسیار سنجیده و ارزشمند با اعالم اینکه دولت مصمم به مهار تورم است تا روزی 

آن را یک رقمی کند، اظهار داشت اگر دست ما بی محابا در کیسه بانک مرکزی باشد و هر وقت 

ت ریالی ما را تامین کند، آن روز قشنگی که خواستیم به رئیس بانک مرکزی دستور دهیم مشکال

است، اما فردایش روز سیاهی خواهد بود. سپس به درستی با ادای این سغن بسیار گویا که 

:دنیای سیاست نه عصای موسی دارد ونه معجزه ونه درهای همیشه بسته ، وعده فرمودند که 

 رصد کمتر خواهد بود.د 25به مراتب از  31به حول وقوه الهی تورم ما در پایان سال 

و امااکنون بی آنکه قصد ورود به محتوای برنامه و نظرات ارائه شده از سوی برگزارکنندگان 

همایش را داشته باشم ؛الزم می دانم یادآور دو نکته باشم و آن اینکه به طور کلی و اصولی در 

دم با حضور در انتخابات کلیه جامعه های قانونمند، جامعه هایی که در آنها قانون حاکم است، مر



مجلس در جمع به ی یک دوره مشخص انتخاب می کنند، نمایندگان مجلس ملی خود را برا

نمایندگی از سوی مردم کابینه ای را که رئیس جمهور منتخب مردم برای اداره امور کشور معرفی 

تائید می کند، از  می کند بعد از بررسی  و به احتمال اصالح، در نهایت برنامه های کاری آنان را

این پس رئیس قوه مجریه و کابینه اش که دولت را تشکیل می دهند با تشکیالت در اختیار و 

ابواب جمعی خود مکلف به بررسی وضع موجود، کمبودها، نیازها و درنهایت تهیه و ارائه واجرای 

ده مردم نمی باشد برنامه های کاربردی خود می باشند وازاین بابت نه تنها هیچ وظیفه یی بر عه

بلکه می تواند به نوعی ایجاد مزاحمت تلقی شود، لذا برگزاری این گونه همایش ها که به دور از 

هرگونه تردید باز هم تکرارمی کنم جز صرف هزینه های کالن و اتالف وقت ثمر دیگری در پی ندارد 

خود از تصویب گذرانده باصرف  باید در هر حد و اندازه متوقف شود . ودولت آنچه را در برنامه کاری

 کمترین هزینه ونیروی انسانی به اجراءدرآورد، 

خی تبدیل می شود یبه نظر می رسد در این باره ذکر خاطره یی که رفته رفته به خاطره یی تار

 خالی از فایده نباشد.

ده ستان بنا به مشهور دچار سیاه بهار شز چهل سال پیش زمانی که منطفه لرحدود کمی بیش ا

بود همراه هیاتی از سازمان برنامه وبودجه وقت برای برسی اوضاع و تقویم کمبودها وکمک به 

مردم آن سامان عازم لرستان شدیم. درست به خاطر دارم که در دامنه های نوژیان درمیان  

جمعی از اهالی محل سرگرم بحث و گفت و گو بودیم که یکی از مسئولین رو به اهالی پرسید : 

ر خود شما در این سیاه بهاروحشتناکی  که ایجاد شده چه باید کرد؟ مرد میانسالی با کاله به نظ

گفت: ای آقا اگر ما می دانستیم، چه باید کرد؟ چه احتیاجی به در پاسخ ایلیاتی البسه نمدی و

 شما داشتیم؟ 

 بگذریم،

ا واقعیتی که پیش از این در هرحال باید به جد پذیرفت و ره چنان رفت که رهروان رفتند.راستینه ی

بارها وبارها پیش بینی ،عنوان ونشر شد اما با این سخن که ما نفت داریم ،گاز داریم و. . . مقبول 

 واقع نشد.

باید وضع موجود را شناسایی کرد ، ،کمبود ها ی اساسی  را تشخیص وتعین کرد و در اسرع  

س با برآورد امکانات در حد ممکن به وقت براساس مکانیزم های ویژه آنها را برطرف ساخت.سپ

تامین نیازهای اساسی پرداخت واین جز با کار مضاعف، کاستن از بیشترین بخش هزینه ها که 

به هیچ روی متناسب با توان تولیدی مانیست  ودرنهایت  افزایش درآمدها براساس برنامه ای 

 تحریم ها. مشخص و معین نه مقدور است نه ممکن .حتی  با بر طرف شدن کلیه

درصد خواهد بود نوید جان بخشی نیست،  25و اما این وعده که در پایان سال نرخ تورم کمتر از 

به هیچ روی امکان پذیر  تورم در پایان سال باید زیر ده درصد باشد که البته  با این شیوه رفتاری

 نخواهد بود.

عنوان شده است باید علت رکود واما برای برون رفت از رکود تورمی همانگونه که در سخن ماه 

که بیش ازآنکه معلول تجریم ها باشد ،ناشی از شیوه اداره امور اقتصادی کشور و ذهنیت دولتی 

 حاکم برآن بوده است ریشه یابی شود و نه جز این.

******************** 



 

 


