
1 
 

 

 

 3333وآبانویژه مهر33خبرنامه شماره 

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

 :سخن ماه
 

 پرداخت یارانه به واحدهای تولیدی

 

ورقتصادکشا ید آشکارتخریبتشد  
 
 

 
 با برنامه بهبود فضای کسب و کار و از آغازو پیش از برگزاری انتخابات درحالی که دولت یازدهم

به  ،واندی ان آمد، اکنون بعد از گذشت بیش از یک سالدکوچک کردن اندام فربه دولت به می
.می باشد.تخریب اقتصاد کشور های  عمده ترین ابزار از روی آور شده است که  اقدامی  
           

آشکارا  نیز خودهمه و  زیان های ناشی ازدخالت به جای اثر گذاری دراقتصاد که دولت، باوجود 
 حمایتی و ،اقتصاد دولتی شکل گرفته در ذهنیتباز دو باره واین بار به توصیه بوده اند  آنبر ناظر

، به گونه یی در تشدید، برای برون رفت از مسایل و مشکالت اقتصادی حاکم و رو به  مداخله گر
کنونی که از عمده ترین ریشه های نابه سامانی قرارگرفته است  حال گام نهادن درمسیری

.می باشدبرقراراقتصادی   
 

جذاب سازی چرخه وبرون رفت از مسایل و مشکالت اقتصادی موجود ویا به طورنمونه راه اندازی 
با پرداخت  یارانه به تولید که این روزها درمورد چگونگی انجام آن بحث درگرفته است، نه  تولید

مخرب، مشکل آفرین وبه گونه یی همه جانبه وفراگیر فقرآور خواهد تنهاچاره سازنخواهد بود،بلکه 
 بود.

 
ش این کاه شده است کههمانگونه که بارها درباره کاهش ظاهری نرخ تورم به روشنی اشاره  

بهبود وضعیت اقتصادی نمی باشد ، بلکه برآیند کاهش قدرت نقدینگی جاری وبه نه تنها ناشی از
و حدود کاهش نرخ  تبع آن کاهش هجم موثرنقدیگی  به حدود کمابیش یک سوم ، ودرهمان حد

تشدید  تورم است، راه برگزیده در پیش برای پرداخت یارانه به چرخه ی تولید نیز حاصلی جز
کنونی اقتصاد کشور درپی نخواهد داشت نیان هایتخریب ب  

                                                                              
 

اصلی کاستی های ی هاه بازیابی ریش ،ت اقتصادی موجودمشکالمسائل وبا رویا رویی راه  یگانه
 اندر کاران اداره امور اقتصادی کشور بر همه ی دستکه اکنون بیش از هر زمان  است اقتصادی 

نمی خواهند کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور،اما روشن نیست چرا است شدهتر روشناز روز  
مردم شوند ،که البته انجام آن مستلزم صداقت  رسانی یاریهمکاری و،خواهان آن را پذیرا شده   

 دکتر امیر هوشنگ امینی
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باال بودن  قیاس باپائین بودن درآمد،در و، باال بودن هزینه تولید پذیرا ی  .وآن است الزم و شجاعت
ه سرمایه ونه هزین باسطحی که  .به ویژه در کالنشهرها می باشد  برقرارتصنعی سطح زندگی 

با تیست به هیچ روی مقدور  در هیچ شرایطی حفظ وادامه ی آنلذا شده است و درآمد ایجاد 
که : انکارناپذیر هم بودبایدپذیرای این اصل  نجود ایو  
 

"ر حل نشود.نیت پاک وپشت کا کلی وجودندارد که باهیچ مش"  
:باید بنابراین  

 
میان شجاعت الزم با مردم در و قتبا صدا آنها را سپس ریشه یابی کرد، و دریافت واقعییات را  -

خواهان شد رفع مشکل براییاری وهمکاری آنان را و  گذاشت،  
 

راه را برای توسعه ی  مصرف کننده را روشن وو _ با واقعی سازی قیمت ها تکلیف تولیدکننده 
گروه های آسیب  ارانه هااجرای سنجیده طرح هدف مند سازی ی با اقتصادی هموارساخت،و

مورد حمایت قرارداد. یبه درست پذیررا  
 

با کاهش هزینه زندگی  را آن لعو و به نحو مورد عمل را اجرای طرح هدف هدفمندسازی یارانه ها -

 د.جایگزین کر گروه آسیب پذیر جامعه که منظور فقط افراد در و زیر خط فقر است

با تکیه بر تولید کاال و خدمات  حاکم در اقتصاد متمرکز دولتی از ذهنیت شکل گرفتبه و به دور -
.سپارشدره وی اقتصاد آزاد و رقابتیسرعت به س بهدارای مزیت نسبی   

 
دست به کارتهیه وتدوین سیاست ها و  دولتی به دورازهرگونه برنامه ریزی وتصدیگری اقتصادی -

.استراتژی های اجرایی  توسعه ی اقتصادی شد  
 

واحدهای تولیدی برخورداراز مزیت نسبی واستراتژیک راشناسایی وبا اعمال سیاست های  -
.پولی ویژه مورد حمایت وتشویق قرارداد  

 
بدون توجه به توان تولیدی کشور از این واقعیت که استاندارد تصنعی زندگی کنونی  با آگاهی -

 بایستی به فوریت ،حفظ کردآن را  به هیچ روی نمی توان ب است و لذا شدهایجاد وبرقرار 
، خرید زمین و ساختمان واتوموبیل ، غیر ضرور های تشریفاتی دولتیبرنامه  فوریکاهش و لغو 

بیشتر  و غیر ضرورو ضیافت های  ،همایش هااستانی،  داخلیخارجی ،  سفرهای تبلیغاتی
.،راس برنامه های دولت قرارگیرد تاصد در صدین هشتاد ب تبلیغاتی  

  
مالیات بر  نرخ تصاعدی اعمالبا هدف افزایش مالیات بر مصرف،ها  اصالح قانون مالیات بردرآمد -

که همه ی دارندگان  اصالح شود به نحویو... . مالیاتجرایم فراراز پرداخت یا دیرکرد ،اخذهادرآمد
درآمد مکلف به پرداخت مالیات شوند ،آنهم به صورت فزاینده ودربرگیرنده کلیه دادوستدها به وبژه 

ومحلی به صورت  درسطح ملیکه عمده ترین عامل ایجاد فاصله طبقاتی ، درآمدهای اتفاقی
 فراگیر وهمه جانبه است.

 
مالیات بر مصرف سوخت و انرژی برقراری با افزایش ادواری قیمت سوخت و انرژی  نجایگزین کرد -

 و براساس مکانیزمی ویژه.پنج سال  مدت دست کم برای

اصالح سیاست مسکن با منع افزایش ادواری اجاره مسکن برای یک دوره دست کم سه ساله،  -

 .ارزان قیمتواحدهای مسکونی ر از ت باال همراه با منع پرداخت وام بانکی برای برج سازی و مسکن
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واگذاری واحدهای مسکونی مهر به شهرداری ها به صورت امانت و برای تامین مسکن افراد زیر -

 خط فقر به صورت اجاره، با اجاره بهایی در حد هزینه نگاه داری مجموعه بدون حق انتقال 

جز براساس موافقت سازمان سرمایه گذاری و کمک های  از کشور، منع خروج سرمایه به خارج -

 فنی ایران با قائل شدن جریمه تخلف وفق ضوابط ویژه.

د نیاز برنامه منع خروج ارز به میزان بیش از نیاز مسافر، بیمار و دانشجو و جدول توزیع ارز مور -
براساس ضوابط قابل کنترل.، های سه گانه کشوری  

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

.گذشته معمول در خدمات از طریق شبکه بانکی طبق روال  
  
در اختیار قرار دادن زمین های قابل کشاورزی بدون حق مالکیت و نقل و انتقال برای تولید  -

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

خصوصی سازی تصدیگری های دولتی از طریق برگزاری مزایده های بین المللی، با تکیه بر اولویت  -

 برای افراد و گروه های در حرفه.

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

تولید و عرضه مربوط با توجه به گزارش تحقیق صادرات انواع قطعات خودرو، و اصالح ساختار بخش 

تیر ماه مجلس شورای اسالمی قرائت  92و تفحص از صنعت خودرو که در جلسه علنی یکشنبه 

 شد.

 رعایت اصول در واگذاری سهام تصدیات اقتصادی دولتی و سهام متعلق به سهام داران خرد. -

کاهش دوسویه ی سود سپرده ها و اصالح سریع سیاست های پولی/ مالی به ویژه درخصوص  -

در بازار سرمایه دولت منع دخالت ریال با انواع پول های خارجی و ینرخ بهره بانکی پول، نرخ برابر

 و..

 اخبار کوتاه اقتصادی

 اخبار کوتاه اتاق ها

 اخبار کوتاه اتاق ایران وانگلیس

 برگزاری جلسه ماهانه هیات رئیسه اتاق ایران و انگلیس

 ن ایران وهیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادماهانه دومین جلسه  یکمین و ویکصد و سی 

با حضور خانم ها:مرضیه ابراهیمی و زهرا  0121مهر وآبان  یکشنبه اولین  00:11انگلیس ساعت 

نقوی.آقایان: مهندس علی نقی خاموشی، عالءمیرحمد صادقی، چعفر ذره بینی، مهندس علی 

 دکتر امیر هوشنگ امینی در محل دبیرخانه تشکیل و برگزار گردید.حمزه نژاد  و 

بعدازتبادل اخبار اقتصادی روز به ویژه روابط اقتصادی فیمابین ایران و  طبق روال جلسهدو دراین 

انگلیس ولغو برخی مقررات بازدارنده ازجمله تحریم بانک ها،مهندس خاموشی به تفصیل درباره 

کشور بیاناتی ایرادکرد.پس از آن  تمایل آقای مارتین جانستون به سفر مسائل ومشکالت اقتصادی 

همراه با دونفر حقوق دان به تهران مطرح و قرار شد موضوع ویزای ایشان با وزارت خارجه در میان 
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گذارده شود. سپس  دعوت شرکت "وان دایک" افریقای جنوبی از آقایان مهندس خاموشی 

ریقای جنوبی مطرح فآ ی تولیدی وان دایک در "دوربورن"احدهاودکترامینی برای بازدید از و

درباره سفر هیات به انگلیس نیز گفت و گو  وقرارشدپاسخ داده شود و اقدام الزم به عمل آید.

 پایان پذیرفت. 01جلسه راس ساعت شد.تردو 

 تخصصی اتاقماهانه کمیسیون های  ه برگزاری جلس

جلسه کمیسیون گردشگری و امور بین پنجمین و چهارمین  کمیسیون گردشگری و اموربین الملل:

، با حضور خانم ها مرضیه ابراهیمی، مینو 0121مهر و آبان شنبه اولین  00:11الملل ، ساعت 

، سیدمحمد رضوی، و امیرحسین پژوهی محمد پارسه، مجید امانی شهابی، فیروزه مزدا و آقایان 

 ه اتاق تشکیل و برگزار گردید.با حضور آقای دکتر امینی در محل دبیرخان

بعد از تبادل اخبار اقتصادی روز به ویژه در مورد توسعه گردشگری بین  ها طبق روال در این جلسه

ایران برای بازاریابی و انجام مذاکرات تجاری  درپررنگ تر تجار و شرکت های خارجی المللی و حضور 

دریکی دو ماهه گذشته، خانم ابراهیمی با توجه به امکانات و ظرفیت های خوب کشوردر زمینه 

 Health Tourist. در مورد امکانات گردشگری سالمت  "سالمت در ایران مطالبی بیان کردپزشکی و 

 و موضوع در جلسه بعد به بحث گذاشته شود. " و توسعه آن قرار شد اعضا در اینخصوص بررسی

کردند .  اتی ایراددر سه ماه آینده بیان KLMآقای امانی در ارتباط با فعال شدن شرکت هواپیمایی 

خانم نقوی که به عنوان مهمان درجلسه حضورداشت ضمن بیاناتی در ارتباط با گردشگری اعضا را 

وزه کسب و کار گردشگری ودر شاخه بانوان توسط برای حضور در کنفرانس  بین المللی که  در ح

 کرد.انجمن مدیران زنان کارآفرین برگزار خواهد شد دعوت 

سپس خانم مزدا نماینده بانک "پرشیا اینترناشنال"در ارتباط با توسعه بانکداری بین المللی و 

کردند.  رائهمشکالت پیش روی بانک های ایرانی در توسعه و اصالح ساختار موجود راهکارهایی ا

ضمن ارائه گزارشی در ارتباط با گشایش حساب شرکتی  دبیر کمیسیونآقای امیر حسین پژوهی 

 دند.داارائه شان گزارشی  کانادایی امکانات همکاردر کانادا با استفاده از 

در پایان درمورد راهکارهای توسعه صنعت گردشگری و مبادالت گردشگری بین دو کشور ایران و 

  پایان یافت.  01ز به تفصیل بحث و گفتگو شد. جلسه ساعت انگلیس نی

کمیسیون بازرگانی، صنعت و فن آوری های نوین: جلسه ماهانه کمیسیون بازرگانی، صنعت و فن 

در محل دبیرخانه اتاق ایران و انگلیس با  مهر و آبان10شنبه  اولین01آوری های نوین ، ساعت 

شرکت خانم ها مینو شهابی، زهرا نقوی و آقایان محمدرضا حیدری، جالل خاوندگار، محمدحسن 
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دیده ور، غالمرضا شجاع، محمدرضا عاقلی و علی حمزه نژاد تشکیل و برگزار گردید. در این 

 جلسه موارد درپی  بررسی ومورد تبادل نظر قرارگرفت:

،که مجددا در مهر برگزار شود 01لسات ماهانه کمیسیون در اولین شنبه هر ماه، ودر ساعت ج -

  دوشنبه برگزار شود.ماه دراین زمینه تجدید نظر و قرارش جلسه روز 

موضوع مالقات رییس جمهور با نخست وزیر انگلیس در نیویورک بحث شدو درمورد بیانات آقای  -

ار تاسف عنوان شد با چنین بیاناتی روابط کشور ممکن است کامرون در مجلس عوام، ضمن اظه

 دیرتر روان شود،

درمورد روابط تجاری، بازرگانی، صنعتی و علمی با انگلیس، و روسیه با توجه به تحریم اتحادیه  -

اروپا صحبت شد. اعضا به امکانات، نیاز و سابقه مبادالت دو کشور اشاره و توصیه و تائید کردند 

تالش کرد روابط خوب و سالم تجاری با انگلیس ادامه یابد و بتوان با ایجاد روابط بانکی که باید 

 سالم و رسمی بدون ریسک به فعالیت پرداخت کرد.

در لندن «بررسی روابط ایران و اتحادیه اروپا»آقای حیدری درباره همایشی که قراراست بنام -

ت های کار با انگلیس صحبت شد. در این رابطه برگزار شود،بیاناتی ایرادکردند . درمورد محدودی

 SPIRE ،،The Export control Organizationگفته شد که اخیرا در انگلیس موسسه ای بنام:  

online export licensing system) ایجاد شده که برای صدور کاال به ایران مجوز صادر می کند و  

ه ایران می باشد.باعث تسهیل کار و اطمینان از صادرات انگلیس ب  

کمیسیون باید برای توسعه صادرات/ واردات کاال، صنعت و تکنولوژی )مخصوصاً فن آوری های  -

 نوین( با کشور انگلیس برنامه ریزی و تالش مداوم و جدی تر داشته باشد.

اعضا کمیسیون ضمن سپاس از زحمات هیات مدیره محترم و دبیرکل محترم اتاق ایران و انگلیس، 

توصیه و خواهش ریز را نیز مطرح نمودند که امیدواریم مورد توجه قرار گیرد:چند   

در اتاق تهران که  00/1/21درپایان آقای دیده ور اظهار داشتند : برای پربار نمودن گردهمایی -

ایشان وآقای پدیدار و هیات مدیره مربوطه، برنامه ریزی جدی و سنگینی انجام داده اند، اطالع 

بشود که کلیه اعضا شرکت نموده و بهره الزم برده شود. رسانی الزم  

به پایان رسید. 01:11جلسه کمیسیون در ساعت   

شنبه با اولین 01راس ساعت آبان  در مهر و: جلسه ماهانه کمیسیون عضویت کمیسیون عضویت

امیرهوشنگ به ریاست دکترنژاد  مهندس علی حمزه ی،آقایخانم زهرا نقوحضور اعضاءکمیسیون 
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جلسه چهار درخواست جدید مطرح و مورد تائید  قرار دوتشکیل و برگزار گردید. در این  امینی

 گرفت . درخواست ها عبارتند از:

تجارت گستر به مدیریت خانم فاطمه حسن بیکشرکت آبان آریا - -  

شرکت آریا مس برتر پارسه به مدیریت آقای سعید بخشی - -  

قای غالمرضا سلیمانی امیری شرکت سرمایه گزاری غدیر به مدیریت آ- -  

به مدیریت آقای جمال  رازقی حهرمی شرکت ستاره یخی آسیا - -  

:اخباراتاق انگلیس و ایران  
 

 مهمانی ساالنه  شام اتاق
 

که همه ساله در ماه اکتبر برگزار می شد مهمانی ساالنه  شام اتاق بازرگانی بریتانیا وایران 
و به  در وست مینیستر سالن پذیرایی شام اعضاء پارلماندرسال جاری نیز به روال معمول در 

برگزار خواهد شد. بریتانیا و ایران المونت  رییس اتاق دعوت لرد نرمان   
که آثا کریستفر بِلگ شرق شناس بنام است. آقایدر این مهمانی نشسته شام سخنران مدعو 

 زیادی در باره ایران به رشته تحریرذ در آورده است.

مهمانی که اعضاءاتاق ،تجار و بازرگانان انگلیسی و ایرانی ،ارباب جراید وبرخی در این  
مقیم لندن جضور خواند یافت ،تعدادی از اضاءاتاق ایران و انگلیس به روال معمول   دیپلمات های

 حضور خواهند یافت.

 

:اخبار کوتاه اقتصادی ایران . 

 مصوبه جدید درباره صادرات طال

 و

 گزارش کارمزد کارت خوان ها نهایی شد

محمدرضا پورابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در مورد مصوبات جلسه شب گذشته شورای 
پول و اعتبار، افزود: یکی از مصوبات برای تسهیل صادرات صنعت طالی کشور بود مبنی بر اینکه 

ی وارد شده را ضمانت واردکنندگان شمش طال بدون آنکه نیازی به این باشد که ارز معادل طال
 .دهند و یا معادل آن را طال بیاورند، به صدور آن اقدام کنند

 
عضو ناظر شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه مصوبه دیشب شورا برای رونق بخشی به صنعت 

طال و صادرات آن بوده است، افزود: پیش از این صادرات طال منوط به این بود که صادرکننده ارز 
را به بانک مرکزی بفروشد و یا تعهد دهد معادل آن را شمش طال وارد کند حاصل . 

 
وی گفت: با توجه به اینکه صنعت طال مشتریان خاص خود را دارد و ضمانت آن کار سختی است 
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بنابراین این مصوبه برای رونق بخشی به تولید صنعت طال در کشور بوده و بنابراین دیگر نیازی به 
واردات شمش طال ارز ضمانت بدهند و یا معادل آن را طال بیاورند نیستاینکه معادل  . 

 
پورابراهیمی افزود: بر این اساس یکسال برای واردکننده شمش طال به منظور ساخت و تولید تا 

 .صادرات طالی ساخته شده مهلت در نظر گرفته شده است
 

حدودیت ها و موانع فعالیت در این وی مصوبه مذکور را باعث رونق کسب و کار صنعت طال و رفع م
صنعت دانست و گفت: یکی از مزیت های اقتصادی این مصوبه شفاف سازی فعالیت در صنعت 

 .طال و صادارت و واردات آن است
 

پورابراهیمی همچنین شفاف سازی اخذ مالیات بر ارزش افزوده و تعرفه واردات طال را از دیگر 
دیگری هم در جلسه دیشب شورای پول و اعتبار مطرح شد مباحث  :مزیت ها عنوان کرد و گفت

 .که به کمیسیون های شورا ارجاع داده خواهد شد
 

همچنین در این جلسه عملکرد یک صندوق و یک بانک هم  :عضو ناظر شورای پول و اعتبار گفت
 .مطرح شد و قرار است در جلسه آینده گزارش آن نهایی شود

 
ر مجلس در مورد بررسی موضوع اخذ کارمزد از دارندگان پایانه های نماینده مردم کرمان و راور د

فروشگاهی در جلسه شورای پول و اعتبار گفت: در جلسه دیشب در این زمینه بحث نشد؛ اما 
گزارش آن توسط بانک مرکزی نهایی شده و قرار است اولین دستور کار جلسه آتی شورا به 

ان ها اختصاص یابد و این موضوع تعیین تکلیف شودموضوع اخذ کارمزد از دارندگان کارت خو . 
 
 

میلیون دالر رسید 111میلیارد و  9کاال به عراق به بیش از صادرات  

مسوول دفتر امور تجاری مجید قربانی فراز' 
عراق در سازمان توسعه تجارت ایران گفت: 

صادرات کاالهای ایران به عراق در هفت 
یلیون دالر م 111میلیارد و  9ماهه امسال به 

 .رسیده است

به گزارش ایرنا، 'مجید قربانی فراز' عصر پنجشنبه 
در نشست توسعه تجارت با کربال که با حضور 

فعاالن تجاری و بازرگانی قزوین در استانداری این 
استان برگزار شد، افزود: در مدت یاد شده صدور 

دالر رسیده استمیلیون  011خدمات فنی و مهندسی از ایران به عراق نیز به  . 
 

وی از سیمان، کاشی و سرامیک و مواد غذایی به عنوان بیشترین محصوالت صادر شده از ایران 
به عراق نام برد و گفت:هم اکنون بازار عراق پذیرای حجم باالیی از محصوالت غذایی ایران است 

 .به طوری که روزانه صدها کامیون مواد غذایی از کشورمان وارد عراق می شود
 

قربانی فراز با اشاره به عقد صدها تفاهم نامه میان هیات های تجاری و بازرگانی ایران و عراق، 
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اظهار کرد: این تفاهم نامه ها اگرچه قدرت اجرایی ندارند اما با پیگیری طرفین می توانند عامل 
 .مهمی برای حفظ و توسعه روابط تجاری میان دو طرف باشند

 
عراق در سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به ظرفیت بازار عراق برای مسوول دفتر امور تجاری 

پذیرش محصوالت ایرانی، اظهار کرد: شرکت های ایرانی باید با همکاری و ایجاد انجمن ها و 
 .تشکالت مختلف نسبت به بازاریابی و صدور تولیدات خود به عراق اقدام کنند

 
، تجار و بازرگانان داخلی باید نسبت به کیفیت کاالهای وی در ادامه اظهار کرد: تولیدکنندگان

 .صادراتی دقت کرده و با این کار بازار خود در عراق را حفظ کنند
 

سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در کربال نیز در این نشست گفت: به منظور توسعه همکاری 
زودتر راه اندازی کردهای تجاری با عراق، باید مرکز تجاری ایران در این کشور را هر چه  . 

 
شکرهللا طاهری' با اشاره به نیاز شدید عراق به خدمات فنی و مهندسی بدلیل تخریب '

زیرساخت های این کشور در جنگ های مختلف اظهار کرد: ایران قابلیت باالیی برای ارایه خدمات 
منظور ارایه این گونه فنی و مهندسی به عراق دارد و با برنامه ریزی مناسب باید از این ظرفیت به 

 .خدمات به این کشور همسایه استفاده کرد
 

این مسوول، با تاکید بر توجه تجار و بازرگانان داخلی به شاخص هایی چون قیمت و کیفیت در 
صادرات محصوالت، افزود: یکی از موضوعاتی که در مورد بازار کشور عراق باید مورد توجه قرار 

ماه گذشته برخی از  01کالت فراوان در این کشور حداقل در دهیم این است که با وجود مش
 .کاالها در این کشور هیچ گونه افزایش قیمتی را تجربه نکرده اند

 
وی در ادامه بر توسعه همکاری های فرهنگی بین قزوین و کربال تاکید کرد و افزود: از آنجا که کار 

مهندسی است، افزایش روابط فرهنگی بسترساز فعالیت های تجاری و صدور خدمات فنی 
فرهنگی و اجتماعی بین استان های قزوین و کربال نیز می تواند در توسعه روابط تجاری مؤثر 

 .باشد
 

این مسوول همچنین قزوین و کربال را دارای استعداد در زمینه همکاری های علمی و دانشگاهی 
راری ارتباط با دانشگاه های استان نیز دانست و گفت: دانشگاه جامع کربال تمایل زیادی برای برق

 .قزوین دارد
 

استاندار قزوین نیز در این نشست گفت: تجار و بازرگانان قزوینی باید بازار عراق را به عنوان یک 
 .فرصت صادراتی ویژه تلقی کنند

 
'  بسیار مناسبی به منظور حضور و فعالیت تجار و بازرگانان قزوینی در همرتضی روزبه' افزود: زمین

 .عراق بویژه کربال فراهم می باشد
 

این مسوول با اشاره به عقد توافق نامه پیرامون همکاری های تجاری و اقتصادی میان قزوین و 
کربال، اظهار کرد: اجرای این توافق نامه به دالیل مختلف دچار وقفه شده است اما این روند را باید 

آنرا را فراهم کرد تغییر داد و زمینه الزم به منظور اجرا و احیای . 
 

استاندار قزوین همچنین خواستار همکاری و تعامل واحدهایی که اقدام به صادرات تولیدات خود 
می کنند شد و افزود: صاحبان صنایع باید توجه کنند که در کنار رقابت برای جذب بازارهای 
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ن خود داشته کشورهای همسایه می توان زیر یک چتر تعامل و همکاری خوبی نیز با همکارا
 .باشند تا به موفقیت بیشتری دست یابند

 
نماینده عالی دولت در استان قزوین خاطرنشان کرد: توسعه صادرات بویژه در بخش صنایع غذایی 

و مصالح ساختمانی به کشورهای همسایه در شرایط فعلی می تواند بخش قابل توجهی از 
 .مشکالت اقتصادی کشور را کاهش دهد

 
از راه اندازی دفتر نمایندگی توسعه صادرات قزوین در عراق خبر داد و گفت: این دفتر  وی در پایان

 .می تواند به گسترش فعالیت های تجاری بازرگانان قزوینی در این کشور همسایه منجر شود

 

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد: 

 شورای ملی سالمندان راه اندازی می شود

و رفاه اجتماعی از نظر رییس جمهوری برای راه اندازی شورای ملی سالمندان تا وزیر تعاون، کار 
یک ماه آینده خبر داد و تدوین سند ملی برنامه های راهبردی سالمندان کشور را از اولین اهداف 

  .این شورا اعالم کرد

نواده شامگاه سه شنبه در همایش بزرگ خاˈ علی ربیعیˈبه گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 
سالمندی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، افزود: جامعه پویا و جامعه ای که می خواهد 

بنیانگذار سالمت باشد و جامعه ای که رو به پیشرفت قرار دارد باید توجه به سالمند را در برنامه 
 .های خود بگنجاند

 
گاه شود، زیرا سالمندان پشتوانه وی افزود: باید به سالمندان به عنوان استوانه های تربیت ن

 .های عاطفی و اجتماعی جامعه هستند
 

آمادگی  :ربیعی داشتن آمادگی برای ورود به سن سالمندی را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت
برای ورود به این دوره سنی در افراد جامعه وجود ندارد و این آمادگی از هم اکنون باید برای 

جوانان یاد نمی گیرند برای ورود به این عرصه باید چه مهارت هایی جوانان شروع شود ، چون 
 .داشته باشند

 
 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین سالمند را گنجینه دانش و هنر خواند و تاکید کردکه
سالمند نباید در آیینه سن دیده شود چون سالمندان اسطوره هایی هستند که به ما درس 

 .زندگی می دهند
 

وی با بیان این که خانواده بنیادی ترین نهاد اجتماعی است، بر اهمیت تربیت در خانواده تاکید کرد 
و افزود: اگر خانواده مشکل کمتری داشته باشد،جامعه نیز به تبع آن مشکالت کمتری خواهد 

 .داشت
 

و این ربیعی گفت: اگر نسل ها مثل حلقه در هم تنیده باشند ارزش ها تداوم پیدا می کند 
 .سالمندان هستند که می توانند ارزش ها را به نسل سوم انتقال دهند
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 نقص فنی موجب بازگشت هواپیما به فرودگاه مشهد شد

مسوول روابط عمومی اداره کل فرودگاههای خراسان رضوی نقص فنی را موجب به 

  .زمین نشستن هواپیمای پرواز صبح امروز مشهد به تهران عنوان کرد

 0119در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسالمی اظهار داشت: پرواز شماره ˈ جعفریحسن ˈ
شرکت هواپیمایی ماهان پس از برخاستن از فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد در 

به فرودگاه  09:10دچار نقص فنی جزئی شد و برابر اعالم خلبان پرواز در ساعت  09:00ساعت 
 .مشهد بازگشت

 
 .فت: علت نقص فنی سوختن یکی از المپهای مربوط به قسمت بار هواپیما بوده استوی گ

 
او افزود: بالفاصله پس از فرود این هواپیما در باند فرودگاه مشهد عوامل فنی شرکت ماهان 

 .مشکل را برطرف و استانداردهای الزم برای پرواز مورد کنترل قرار گرفت
 

دگاههای خراسان رضوی خبر برخی از رسانه ها مبنی بر مسوول روابط عمومی اداره کل فرو
ماهان پس از رفع  0119وقوع سانحه هوایی در فرودگاه مشهد را تکذیب و بیان کرد: پرواز شماره 

 .فرودگاه مشهد را به مقصد تهران ترک کرد 00:10نقص جزئی، ساعت 
 

 سازمان ملل:

 شورهای صادرکننده گازشدنامزد ایران برای دبیرکلی مجمع کˈ محمدحسین عادلی

را به عنوان نامزد جمهوری اسالمی ایران برای دبیرکلی مجمع ˈ سیدمحمدحسین عادلیˈوزیر نفت 

  .کشورهای صادرکننده گاز )جی یی سی اف( معرفی کرد

ر دˈ بیژن نامدار زنگنهˈبه گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 
 اقدامات الزم برایکه این ارتباط خاطرنشان کرد 

معرفی نامزد پیشنهادی ایران برای دبیرکلی جی یی 
 .سی اف در حال انجام است

 
وی افزود: پانزدهمین نشست وزیران مجمع 

کشورهای صادرکننده گاز در تهران یک اجالس عادی 
بوده و همان روال اداری خود را طی می کند، اما 

مهمترین دستور کار این اجالس انتخاب دبیر کل این 
 .دو سال آینده استمجمع برای 

 
زنگنه ادامه داد: کشورهای لیبی و روسیه نیز نامزدهای خود را برای احراز دبیر کلی جی یی 

 .سی اف در اجالس تهران معرفی خواهند کرد
 

عضو شورای اقتصاد و سرمایه گذاری ˈ سیدمحمدحسین عادلیˈبر اساس گزارش وزارت نفت، 
 .دانش بنیان دانشگاه آزاد اسالمی است
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رئیس کل بانک مرکزی ایران و بعد از آن سفیر ایران در لندن بوده  0111تا  0131وی در سال های 

است. وی به همان اندازه که بر مسایل اقتصادی اشراف دارد، به واسطه تجارب سفیر بودن، به 
 زارتحوزه دیپلماسی نیز تسلط داشته و تجربه سفیر ایران در ژاپن و کانادا و معاونت اقتصادی و

 .امور خارجه را در کارنامه خود دارد
 

درصد از ذخایر گازی  11درصد از تولید گاز جهان،  09اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز 
درصد از تجارت گاز طبیعی مایع )ال ان جی( را در  10درصد از انتقال گاز با خط لوله و  11جهان، 

  .اختیار دارند
 

ر، گینه استوایی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و کشورهای الجزایر، بولیوی، مص
 .توباگو، ونزوئال، امارات و عمان اعضای این مجمع هستند

 

 روابط اقتصادی برزیل و قم توسعه می یابد

 .قم از توسعه روابط اقتصادی این استان با برزیل خبر داد رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت

در ˈ یونس عالی پورˈ ایرنا به نقل از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم،بنا به گزارش 

ایران و هیات همراه، ضمن تشریح مزیت های سرمایه  -نشست با رییس اتاق بازرگانی برزیل 

گذاری در استان گفت: قم آمادگی هرگونه همکاری برای توسعه روابط تجاری و صنعتی  با برزیل 

 .مناسبات تجاری براساس منافع دوجانبه برنامه ریزی شودرا دارد و الزم است 

 

وی افزود: با انتقال دانش فنی از برزیل به ایران، در آینده تجار کشور برزیل در بخش صنعت استان 

 .قم سرمایه گذاری خواهند کرد و همکاری های مطلوبی در بسیاری از زمینه ها ایجاد خواهد شد

 

 :ایران، نیز در این نشست، در خصوص وضعیت کشور برزیل، اظهارکرد -رییس اتاق بازرگانی برزیل

برزیل نه تنها چند ملیتی بلکه چند دینی هم هست و هیچ گونه محدودیت دینی در این کشور 

 .وجود ندارد و ظرفیت های خوبی جهت برقراری روابط تجاری در کشور ما موجود است

 

های وضع شده علیه ایران توسط کشورهای بزرگ با تصریح کرد: از تحریم  ˈ رومانا دوگانیوک ˈ

 .خبریم ولی ما آماده همکاری در همه زمینه ها هستیم

 

وی در خصوص همکاری صنعتی با بیان ظرفیت های باالی کشور برزیل اشاره کرد و گفت: معادن 

ویا ، درصد در این کشور وجود دارد، اولین تولید کننده س 30سنگ آهن زیادی با خلوص قریب به 
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شکر و ذرت در جهان هستیم و همچنین در تولید و صادرات اتانول به کشورهای خاورمیانه فعالیت 

 .داریم

 ترین معدن طالی خاورمیانه' در ایران افتتاح شد'بزرگ

 

ترین گوید "بزرگدولت می
معدن طالی خاور میانه" در 

منطقه تکاب در استان 
برداری آذربایجان غربی به بهره

 است. رسیده

با آغاز  مربوطهای به گفته مقام
شوران( کار معدن زرشوران )زره

ظرفیت ساالنه تولید طال در ایران 
سه هزار کیلوگرم افزایش پیدا 

کند و به حدود پنج و نیم تن می
 رسد.می

مهدی کرباسیان، رییس سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران بعد از مراسم افتتاح این معدن به 
تن بود که با  00های اولیه ذخیره معدنی این مجتمع بینیران گفت: "بر اساس پیشخبرنگا

تن افزایش  001شناسی و اکتشافات معدنی کشور این رقم به های جدید سازمان زمینبررسی
 یافته است."

شده در فرآوری طال در این مجتمع توسط یک شرکت به گفته آقای کرباسیان روش به کار گرفته
سوم جویی در هزینه و اجرای طرح با یکایرانی ابداع شده و به ثبت رسیده که "موجب صرفه

 ."می باشدقیمت معمول در روش های مطرح دنیا 

برداری از این معدن ای ایران امکان بهرههاو گفته است که در غیر این صورت با توجه به تحریم
 وجود نداشت.

های بر اساس تحریممی گوید  مهدی کرباسیان، رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران
 قیمت با ایران ممنوع است.آمریکا و اتحادیه اروپا هر گونه تجارت طال و فلزات گران

 ذربایجان غربی قرار دارد.کیلومتری شهر تکاب در آ 10معدن طالی زرشوران در 

میلیارد تومان  011گذاری ارزی و ریالی کارخانه طالی زرشوران به گفته آقای کرباسیان، سرمایه
سال توسط مهندسان کانادایی، انگلیسی و آفریقای جنوبی  0بوده و اکتشافات اولیه معدن طی 

 انجام شده است.

ایرنا گفت که با  -ه خبرگزاری دولتی ایران حسینقلی قوانلو، مجری طرح تجهیز معدن زرشوران ب
 اجرای طرح توسعه این معدن ظرفیت تولید طال در آن ساالنه به شش تن خواهد رسید.
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این معدن با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران و محمدرضا نعمت زاده وزیر 
 صنعت، معدن و تجارت افتتاح شد.

دره در سی کیلومتری تکاب با ظرفیت تولید ساالنه بیش دن طالی آقپیش از افتتاح زرشوران، مع
 ترین معدن ایران بود.از دو تن بزرگ

 01در  0119مجتمع طالی موته هم اولین کارخانه استحصال طالی ایران است که در سال 
 اندازی شد.کیلومتری شهر گلپایگان توسط یک شرکت استرالیایی راه

 

 شودایران آسان میتجارت خارجی طال در 

بنا به گفته عضو ناظر شورای پول و اعتبار ایران، این شورا با برداشتن ضمانت ارزی برای تاجران، 
 .تجارت خارجی طال را آسان کرده است

پیش از این صادرکنندگان طال موظف بودند درآمد ارزی خود را با فروش به بانک مرکزی به ریال 
 .همان مقدار طال تعهد بدهند تبدیل کنند و یا برای واردات

 .دادنداندازه آن طال ضمانت میبایست معادل طالی وارداتی ارز و یا همهمچنین واردکنندگان می

صنعت " :محمدرضا پورابراهیمی نماینده مجلس و عضو ناظر در شورای پول و اعتبار گفته است
مصوبه برای رونق بخشی به طال مشتریان خاص خود را دارد و ضمانت آن کار سختی است، این 

تولید صنعت طال در کشور بوده است و دیگر نیازی به اینکه معادل واردات شمش طال ارز ضمانت 
 ".بدهند و یا معادل آن را طال بیاورند نیست

به گفته او، با تصمیم جدید "کسانی که قصد صادرات طال دارند اگر کمتر از یکسال از مدت واردات 
های الزم طال به کشورهای خارجی صادر توانند بدون ارائه تضمینباشد، می طالی آنها نگذشته

 ".کنند

دهد. او گفته است که این تصمیم با تسهیل واردات و صادرات طال این صنعت را در ایران رونق می
 .های گذشته قیمت سکه و طال در ایران روندی نزولی داشته استدر ماه

سیاست همچنین به شفافیت معامالت و مالیات بر آنها کمک از نظر آقای پورابراهیمی این 
 .کندمی

های گسترده علیه نظام بانکی جهشی چشمگیر تجارت خارجی طال در ایران در آستانه تحریم
واردات  0112گزارش داد که در سال  0121داشت، به طوری که خبرگزاری فارس در بهار سال 

 0.1تن طال، به بهای  011بیش از  0112نه ماهه نخست  طال به ایران هشت برابر شده و تنها در
 .میلیارد دالر به ایران وارد شد

 .های خود حذف کردطال را از فهرست گزارش 0121به گزارش فارس، گمرک ایران از سال 
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ترین مبادالت طالی ایران با ترکیه بود. به گزارش رویترز واردات طالی ایران از ترکیه در یکی از عمده
شد که این طالها میلیارد دالر بود. گفته می 1.0تن و ارزش آن معادل  090بیش از  9109سال 

 .شدبرای پرداخت بدهی گازی ترکیه استفاده می

 دشاخص رفاه؛ ایران هفت پله سقوط کر

طبق گزارشی که موسسه پژوهشی لگاتوم، مستقر در لندن، به تازگی درباره سطح رفاه در 
قرار دارد و به این ترتیب، جایگاه ایران در  011کشور منتشر کرده است، ایران در رتبه  009

 پله سقوط کرده است. 1مقایسه با سال گذشته 

کند و پژوهشگران آن، شاخص رفاه را براساس این گزارش را منتشر می 9111لگاتوم از سال 
 اند.ترکیبی از وضعیت کشورها در هشت حوزه مختلف تعریف کرده

های کسب و کار، وضعیت آنها در هشت حوزه اقتصاد، فرصت سطح رفاه در کشورها با مقایسه
و سرمایه اجتماعی سنجیده  های فردیداری، آموزش، سالمت، امنیت و ایمنی، آزادیحکومت

 شود.می

نروژ، سوئیس، نیوزیلند، دانمارک و کانادا به ترتیب پنج کشوری هستند که باالترین سطح رفاه را 
دارند. در مقابل، جمهوری آفریقای مرکزی، چاد، جمهوری دموکراتیک کنگو، بروندی و یمن 

 ترین سطح رفاه را بین کشورهای مورد مطالعه دارند.پایین

است و در اغلب هشت حوزه مورد بررسی نیز در نیمه پایینی  011رتبه ایران در این فهرست 
هایی هستند که ایران در نیمه باالیی جدول قرار جدول قرار دارد. بهداشت و آموزش تنها حوزه

 گرفته است.

:اخبار کوتاه اقتصادی جهان  
 

 کرد دالر در بشکه افت 11بهای نفت برنت به کمتر از 

گفته می شود بعید است که اعضای 
اوپک بر سر کاهش تولید به توافق 

 برسند 

بهای هر بشکه نفت خانم برنت سه 
دالر  11سنت افت کرده و به  11دالر و 

سنت یعنی کمترین حد در چهار  09و 
 .سال اخیر رسیده است

دالر و  9نفت خام آمریکا هم با کاهشی 
سنت معامله  91دالر و  10سنتی  01

 .شده که کمترین حد در چهار سال اخیر است
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 .درصد کمتر از ماه ژوئن است 11بهای نفت از تابستان به شدت افت کرده و اکنون 

کاهش مجدد بها در روز پنجشنبه درحالی اتفاق می افتد که مبادله کنندگان بر این باورند که 
 .ی کنند قصد کاهش تولید را ندارنددرصد نفت جهان را صادر م 01اعضای اوپک، که حدود 

دوازد عضو اوپک، از جمله ایران و عربستان، در ادامه ماه جاری برای بحث درباره بازار جهانی 
 .تشکیل جلسه خواهند داد

وقتی قیمت پایین می آید اعضای اوپک معموال تولیدشان را کم می کنند تا عرضه محدود شود و 
 .بها افزایش یابد

 .ورها برای تامین هزینه های دولت نیازمند فروش نفت با قیمت باالتر هستندبیشتر این کش

اما از اظهارات اخیر وزرای نفت عربستان سعودی و کویت چنین برمی آید که بعید است این گروه 
 .بر سر کاهش تولید به توافق برسد

 فعلی باقی بمانطح وزارت انرژی آمریکا این هفته گفت که انتظار دارد بها تا سال آینده در س

 یک هشتم مردم جهان از سوء تغذیه رنج می برند

جهان با  :نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد اعالم کردند یک هشتم مردم

  .میلیون نفر، قربانی سوء تغذیه هستند 109جمعیتی بالغ بر 

خواربار و بنا به گزارش خبرگزاری رویترز سه نهاد وابسته به سازمان ملل شامل سازمان 
کشاورزی ملل متحد )فائو(، برنامه جهانی غذا و صندوق بین المللی توسعه کشاورزی در 

نفر در سراسر جهان  109میالدی  9101تا  9100گزارشی، شمار قربانیان سوء تغذیه را از سال 
  .عنوان کردند

 
 131میالدی  9109تا  9101این گزارش با اشاره به اینکه قربانیان سوء تغذیه در فاصله سال های 

میلیون نفر بوده است، افزود : به رغم پیشرفت  91میالدی یک میلیارد و  9112میلیون و در سال 
های سال های اخیر در زمینه کاهش این جمعیت ، سازمان های مذکور پیش بینی می کنند که 

میالدی  9100بسیاری از کشورها نخواهند توانست به هدف به نصف رساندن این آمار تا سال 
 .دست یابند

 
بر پایه این گزارش، کشورهایی که در دو دهه اخیر گرفتار جنگ و درگیری بوده اند کمتر از سایر 
کشورها در کاهش جمعیت گرسنه خود موفق خواهند بود. کشورهایی که به دریا دسترسی 

در حالی است  ندارند با چالش های دائمی در دستیابی به بازارهای جهانی مواجه هستند. این
که کشورهای برخوردار از زیرساخت ها و نهادهای ضعیف با محدودیت های بیشتری مواجه 

 .هستند
 

این سه نهاد وابسته به سازمان ملل در گزارش خود، گرسنگی مزمن یا سوء تغذیه را شرایطی 
  .عنوان کردند که در آن، فرد به غذای کافی برای زندگی سالم و فعالیت دسترسی ندارد
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 91تمرکز بر رشد اقتصادی در روز دوم اجالس گروه 

 

در استرالیا بر مساله تقویت رشد اقتصادی  91روز یکشنبه در دومین و آخرین روز از اجالس گروه 
 .جهان تمرکز خواهد شد

در ماه فوریه طرح هایی برای رشد اقتصادی جهان به میزان دو  91وزیران دارایی کشورهای گروه 
 .درصد ظرف پنج سال آماده کرده بودند

جیمز لندیل خبرنگار بی بی سی در بریزبن می گوید که طرح ها برای جان گرفتن اقتصاد جهان به 
ود که با رک 91دو درصد باشد برای خیلی از کشورهای عضو گروه  9101طوری که رشد تا سال 

 .دست و پنجه نرم می کنند یا رشد ناچیزی دارند هدفی کامال بلندپروازانه است

 .چگونگی رسیدن به این هدف روز یکشنبه در "طرح عمل بریزبن" اعالم خواهد شد

 ".جو هاکی وزیر دارایی استرالیا گفت: "وقت استراحت نیست، جهان نیازمند رشد است

 :انتقادهای صریح

تحت الشعاع خشم رهبران کشورهای غربی از والدیمیر پوتین رئیس جمهور روز اول این اجالس 
 .روسیه بر سر مناقشه اوکراین قرار داشت

 .آقای پوتین در این اجالس با برخورد سرد استفان هارپر نخست وزیر کانادا روبرو شد

یک  به گفته سخنگوی دولت کانادا آقای هارپر به او گفت: "با شما دست می دهم، ولی فقط
 ".حرف برای گفتن دارم: باید از اوکراین بیرون بروید
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در مقابل آقای پوتین از آمریکا و اروپا که در ارتباط با نقش این کشور در بحران اوکراین اعمال شده 
 انتقاد کرد و گفت که این تحریم ها هم به روسیه و هم غرب ضرر می زند

 

رو های بیشتری روبهاند که ممکن است با تحریمرهبران کشورهای غربی به روسیه هشدار داده
 شود 

او در مصاحبه با شبکه ای آر دی آلمان خواستار پایان این تحریم ها شد: "آنچه در رابطه با تحریم 
.. و برخالف ها اتفاق می افتد، بیش و پیش از هر چیز، ضرر دیدن اقتصاد جهان و اقتصاد ما است.

 ".به آن دست پیدا کنیم 91چیزی است که باید سعی کنیم در اجالس گروه 

آقای پوتین روز شنبه در حاشیه این نشست همچنین در دیداری با فرانسوا اوالند رئیس جمهور 
 .فرانسه از او خواست برای خنثی کردن تنش ها میان دو کشور بر سر اوکراین با او همکاری کند

تحویل دو ناو جنگی به نیروی دریایی روسیه به خاطر اقدامات این کشور در اوکراین  فرانسه از
 .خودداری کرده است

گوید که نظامیانش را به اوکراین نفرستاده است، ولی ناتو به تازگی اعالم کرده که روسیه می
تدارکات نظامی  های مربوط به ورود نظامیان روسیه به خاک اوکراین و نیز انتقال تجهیزات وگزارش

 .کندروسی به شرق اوکراین را تایید می

دیوید کامرون گفت که اگر "همچنان شاهد حضور نیروهای  91پیش از شروع اجالس گروه 
روسیه" در داخل اوکراین باشیم شرایط "خیلی متفاوتی" بر روابط اروپا و روسیه حاکم خواهد بود 

 ".ر وجود داردو افزود که "پتانسیل اعمال تحریم های بیشت
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جمهور آمریکا نیز "تجاوز" روسیه به اوکراین را "تهدیدی برای جهان" خوانده باراک اوباما، رئیس
 .است

هایی از شرق آن کشور را در هاست که کنترل بخشطلبان هوادار روسیه در اوکراین ماهجدایی
وان آنها را در مقابله با اختیار دارند و روسیه متهم شده است که با اعزام نیرو و تسلیحات، ت

 .کندنیروهای دولتی تقویت می

کشورهای اروپایی در ماه مارس )نزدیک به هشت ماه پیش( و پس از آن که روسیه کریمه را 
هایی را علیه آن کشور تصویب کردند و در این مدت، بر شدت این ضمیمه خاک خود کرد، تحریم

 .اندها افزودهمحدودیت

ته اند او قصد دارد اجالس را روز یکشنبه پیش از موعد ترک کند اما دلیل آن مقام های روسیه گف
را اعالم نکردند. البته سخنگوی آقای پوتین بعدا گفت او تا کارش را در اجالس تمام نکند آن را ترک 

 .نخواهد کرد

 'پیام امید'

کشورهای کوچک  در همین حال باراک اوباما روز شنبه گفت که امنیت آسیا نباید بر ترساندن
 .توسط کشورهای بزرگ بلکه باید با ایجاد ائتالف استوار باشد

او صریحا از چین نام نبرد اما نسبت به خطر مناقشه های سرزمینی در دریای جنوبی چین 
 .هشدار داد. اقدامات چین در این ناحیه باعث نگرانی همسایگانش شده است

هد او به متحدان آمریکا در منطقه آسیا اقیانوسیه آقای اوباما گفت که "هیچ شکی" در مورد تع
 .وجود ندارد که به تالش های آمریکا برای ایجاد مناسبات استراتژیک در منطقه اشاره دارد

تونی ابت نخست وزیر استرالیا در شروع اجالس گفت که او می خواهد از فرصت این رویداد 
قتصاد جهانی" با "پیام امید و خوشبینی" "برای اطمینان دادن به مردم در مورد مسیر حرکت ا

 .استفاده کند

او گفت که ایجاد اشتغال، شناسایی متخلفان مالیاتی و تقویت اقتصاد جهانی جملگی مورد بحث 
 .خواهد بود

بیانیه ای را صادر کرده اند و در آن قول داده اند هرچه در توان  91در یک تحول دیگر، رهبران گروه 
    ایپه.دارند برای "فرونشاندن" شیوع ابوال در غرب آفریقا انجام دهند

 جهان در انتظار واکنش اوپک

آذرماه(، زمان برگزاری ٦نوامبر ) ٧٢ساعت ها کم کم برای اجالس  -به گزارش ایرنا 
اوپک در حالی کوک می شود که جهان ماههاست  یکصد و شصت و ششمین اجالس

از نبودن اتحاد و شکاف عمیق اعضای آن و عدم تاثیرگذاری بر بازار نفت سخن می 
  .گویند، شکافی که از نگاه بسیاری از ناظران با کاهش قیمت نفت بیشتر شده است
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دالری قیمت  000ت به گزارش ایرنا از شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی، هنوز چند ماهی از قیم
 11نمی گذرد که اعضای اوپک با کاهش قیمت نفت به حدود  9100تیر(  -نفت در ژوئن )خرداد

دالر در ظاهر در مقابل هم قرار گرفته اند در چنین فضایی بسیاری از کشورها وارد گود شده و از 
ده و عنوان می چند دستگی در این سازمان سخن گویند و حتی در برخی موارد پا را فراتر نها

  .کنند تصمیم های اوپک در بیرون از این سازمان برای آنها گرفته می شود
 

همه چیز درست از روزی شروع شد که عربستان تصمیم گرفت برای از دست ندادن بازار در آسیا 
قیمت نفت را برای مشتریان آسیایی خود کاهش دهد پس از آن ایران و عراق نیز چنین کاری 

البته این مباحث شاید در  .یمت نفت را متناسب با بهای نفت عربستان کاهش دادندکردند و ق
بازار نفت یک موضوع عادی باشد، اما برای برخی فرصت مناسب بود تا تیرهای اتهام خود را 
بسوی برخی از اعضای این سازمان نشانه روند. از آن جمله ایران را همسو با عربستان و یا 

 .رتر اوپک و متهم اصلی کاهش قیمت نفت عنوان کردندعربستان را قدرت ب
 

اوگن وینبرگ رییس تحقیقات بازار در کامرس بانک فرانکفورت در این زمینه معتقد است که اوپک 
بتازگی نشان داده که اعضای این گروه از تمرکز روی قیمت ها به تمرکز روی سهم بازار روی 

 .آورده است
 

گلدمن ساش در نیویورک نیز تاکید می کند این گروه از نقش  جف کوری رییس تحقیقات موسسه
سنتی خود به عنوان یک تولید کننده بزرگ که روی قیمت ها از طریق افزایش یا کاهش تولید تاثیر 

می گذارد و بازار را متعادل می کند، فاصله گرفته است. براساس گزارش آژانس بین المللی 
 .ایفا کرده است، متوقف می کند 0211اوپک در دهه انرژی، چنین تغییری، نقشی را که 

 
حاال در آستانه اجالس این بحثها شدیدتر شده، گروهی از کاهش سقف تولید اوپک در این 

اجالس می گویند و عده ای بر تثبیت سقف تولید اوپک تاکید دارند. اما آنچه پیداست اینکه، اینک 
الس ثابت کنند که اوپک تنها یک سازمان سمبلیک زمان تقابل نیست اعضای اوپک باید در این اج

 .نیست و می توانند در صورت اتحاد نقش سازنده ای در بازار نفت ایفا کنند
 

مایک وینتنر رییس تحقیقات بازار نفت در نیویورک معتقد است در چند دهه گذشته چنین 
ر کند و اجازه دهد که بازار شرایطی دیده نشده آیا اوپک قصد دارد نقش خود در بازار نفت را واگذا

 .کنترل کننده مازاد عرضه باشد
 

با وجود همه اینها تاریخ نشان داده اوپکی ها روزهای سخت تر از این را هم تجربه کرده و پشت 
شوک های نفتی نمونه ای از این سختی ها است، اوپک توانست مدیریت و  .سر گذاشته اند

 .ریان بازار نفت متعادل کندشرایط را به نفع تولیدکنندگان و مشت
 

 دارویی که سیستم ایمنی سالمندان را جوان می کند

محققان انگلیسی دارویی ابداع کرده اند که می تواند سیستم ایمنی  -ایرنا  -تهران 
سالگی بسر می  91ساله را به اندازه سیستم ایمنی فردی که در دهه  21یک بیمار 

 .برد، جوان کند
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انگلیس می « آکسفورد»به گزارش ایرنا از هلث، محققان دانشگاه 
اسپرمیدین نا میده می شود، توانایی سیستم »گویند:این دارو که 

مبارزه با آنفلوانزا و سایر  (spermidine) «ایمنی افراد مسن را برای 
 .ویروس ها به طرز چشمگیری افزایش می دهد

 
بالینی عملکرد خوبی داشته  درصورتی که این دارو در آزمایش های

باشد می تواند به مقدار زیادی مشکل بهداشت عمومی را برطرف 
 .سازد

 
آنفلوانزا هر ساله پنج هزار نفر را در انگلیس به کام مرگ می کشاند 

که بیشتر آنها را افراد مسن و افراد مبتال به بیماری های تنفسی 
 .تشکیل می دهد

 
ل است که افراد مسن به خوبی بخشی از این مشکل به این دلی

 .جوان ها نسبت به واکسن، واکنش نشان نمی دهند
 

این دارو که به تازگی ابداع شده است این پتانسیل را دارد که قدرت واکسن های آنفلوانزا را 
 .افزایش و خطر ابتالی افراد مسن را به ویروس های شایع به اندازه زیادی کاهش دهد

 
دارو بر روی موش ها متوجه تاثیر چشمگیر آن در افزایش قدرت سیستم  محققان در آزمایش این

ایمنی بدن موش ها شدند و اکنون این دارو را به عنوان یک درمان بالقوه برای انسان ها به ثبت 
 .رسانده اند

 
این دارو را می توان با واکسن های موجود ترکیب کرد یا جداگانه به صورت تزریق یا قرص استفاده 

 .کرد
 

منتشر شده است نشان داد که این دارو با ذخیره شدن در حافظه  eLife این تحقیق که در مجله
داخلی سیستم ایمنی، آن را قادر می سازد که واکنش قدرتمندتری نسبت به واکسن ها نشان 

 .دهد
 

آزمایش های انجام شده بر روی موش ها نشان داد که این دارو می تواند واکنش های سیستم 
منی بدن موش ها را در برابر ویروس آنفلوانزا و سیتومگالوویروس که یک عفونت شایع است و ای

 .موجب بروز مشکالت بینایی و ذات الریه می شود، افزایش دهد
 

 محققان تصور می کنند که این دارو می تواند در آینده با طیف وسیعتری از ویروس ها مبارزه کند

 آمریکا رادخانه هسته ایمیلیارد دالر برای تقویت ز 01

'چاک هیگل' وزیر دفاع آمریکا روز جمعه  -بنا به گزارش ایرنا به نقل از آسوشیتدپرس 
دستور بازبینی و تغییرات کلی در مدیریت زرادخانه هسته ای این کشور را صادر کرد و 

گفت فقدان توجه و سرمایه گذاری مداوم موجب شده نیروی هسته ای آمریکا به 
  .رو به افول برودآهستگی 
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به گزارش آسوشیتدپرس، هیگل در جمع خبرنگاران در پنتاگون گفت که وزارت دفاع آمریکا در مدت 
درصد افزایش می دهد که این  01پنج سال آینده هزینه های نیروهای هسته ای را هر سال 

 .میلیارد دالر را در پی خواهد داشت 01اقدام افزایش بودجه ای نزدیک به 
 

افزود: بازبینی هایی که بنا به دستور من انجام شده حاکی است که فقدان مداوم سرمایه  هیگل
گذاری و حمایت برای نیروهای هسته ای در سال های گذشته، حاشیه عمل کمی برای ما در 

  .زمینه مقابله با شرایط فشار باقی گذاشته است
 

بینی توسط کارشناسان داخل و خارج از هیگل در ماه فوریه )بهمن / اسفند( دستور انجام دو باز
  .وزارت دفاع را درباره وضعیت نیروهای هسته ای آمریکا داده بود

 
این بازبینی ها به این نتیجه رسیدند که ساختار نیروهای هسته ای آمریکا چنان نامنسجم است 

  .که امکان مدیریت صحیح آنها وجود ندارد
 

امات هیگل این است که به نیروی هوایی آمریکا اجازه داده تا به گفته مقامات پنتاگون، یکی از اقد
  .یک ژنرال چهار ستاره را به عنوان مسئول نیروهای هسته ای منصوب کند

 
میلیارد  01دستور اصالحات کلی وزیر دفاع آمریکا در نیروهای هسته ای این کشور و افزایش 

دید تنش بین روسیه و غرب بر سر دالری بودجه زرادخانه هسته ای در حالی است که با تش
اوکراین، والدیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه در ماههای گذشته تهدیداتی را علیه غرب با 

  .اشاره به توان هسته ای روسیه مطرح کرده است
 

پوتین اواسط ماه اکتبر )اواخر مهر( هشدار داده بود که تالش های غرب برای 'باج خواهی' از 
ده از تحریم ها می تواند به ایجاد ناسازگاری در میان قدرت های بزرگ هسته ای روسیه با استفا

  .منجر شود
 

 کاهش شدید صادرات خودرو آفریقای جنوبی برای دومین ماه پیاپی 

انجمن ملی کارخانجات خودروسازی آفریقای جنوبی روز سه شنبه اعالم  -پرتوریا 
درصد نسبت به سال  10مبر گذشته کرد که صادرات خودرو این کشور در ماه سپتا

  .گذشته در همین دوره زمانی، کاهش داشته است

به گزارش ایرنا، کاهش صادرات خودرو درآفریقای جنوبی که برای دومین ماه پیایی رخ می دهد، 
ناشی از اعتصاب گسترده کارگران کارخانجات خودروسازی و کارگران بخش صنعت خودرو این 

 .گذشته بوده استکشور در دو ماه 
 

انجمن ملی کارخانجات خودروسازی آفریقای جنوبی )نامسا( اعالم کرد فروش خودرو نو در این 
درصد  1.5کشور در ماه سپتامبر نیز نسبت به سال گذشته میالدی درهمین دوره زمانی ، 

 .کاهش داشته است
 

رو در این کشور در ماه بگزارش این انجمن، صادرات خودرو آفریقای جنوبی و فروش داخلی خود
 . خودرو بوده است 910هزار و  00خودرو و  399هزار و  3سپتامبر گذشته، به ترتیب 
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درصد، کاهش  9922براساس گزارش نامسا، صادرات خودرو این کشور در ماه آگوست گذشته نیز 
 .داشت

 
میلیارد  9یش از انجمن ملی کارخانجات خودروسازی آفریقای جنوبی پیشتر اعالم کرده بود که ب

میلیارد رند( بدلیل اعتصاب کارگران به شرکت های خودروسازی این کشور خسارت وارد 91دالر ) 
 .آمده است

 
بگفته نیکو ورمولن مدیر انجمن ملی کارخانجات خودروسازی آفریقای جنوبی، اعتصاب کارگران 

  .تر تولید کنندهزار دستگاه خودرو کم 01سبب شد که شرکت های خودروسازی این کشور 
 

کارگران هفت شرکت خودروسازی در آفریقای جنوبی از جمله فولکس واگن، تویوتا، مرسدس بنز 
 .و بی ام و با هدف افزایش دستمزدشان از اواخر مرداد ماه گذشته دست از کار کشیده بودند

 
زدهم اگرچه اکثر کارگران اعتصابی کارخانجات خودروسازی پس از سه هفته اعتصاب در نو

شهریورماه بسرکار بازگشتند اما شمار زیادی از کارکنان بخش های مرتبط با صنعت خودروسازی 
  .آفریقای جنوبی از جمله شرکت های قطعه ساز همچنان درحال اعتصاب بسر می برند

 
درصد از کل  09براساس برآورد وزارت تجارت و صنعت آفریقای جنوبی، صنعت خودروسازی 

 .درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص می دهد 1جنوبی و صادرات آفریقای 
 

شماری از شرکت های بزرگ خودروسازی جهان همچون بی ام و، جنرال موتورز، مرسدس بنز، 
 .تویوتا ، نیسان ، فولکس واگن )گلف( و فورد در آفریقای جنوبی سایت تولید خودرو دارند

 
مین بخشی از نیازهای داخلی آفریقای جنوبی؛ از این کشور به عنوان این شرکت ها عالوه بر تا

 .یک سکوی صادراتی به قاره آفریقا و سایر نقاط جهان از جمله آمریکا و اروپا استفاده می کنند
 

 911میالدی،  9109آفریقای جنوبی، به عنوان بزرگترین تولید کننده خودرو در قاره آفریقا؛ در سال 
 . ر دستگاه خودرو صادر کرده استهزا 100هزار و 

 
این خودروها عالوه بر بازارهای سنتی آفریقای جنوبی همانند اروپا، به بازارهای در حال ظهور 

  .چون چین و نیز به استرالیا و دیگر کشورهای آفریقایی صادر می شوند

 ی  آمریکا را مسلمانان کشف کردند نه کریستف کلمب                 

جمهور ترکیه اردوغان، رئیس رجب طیب
گفته است که سه قرن قبل از آن که 

کریستف کلمب پا به قاره آمریکا بگذارد، 
دریانوردان مسلمان آنجا را کشف کرده 

 .بودند

به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اردوغان روز 
نوامبر، در نشست رهبران مسلمانان  00شنبه، 

ماس میان آمریکای جنوبی در استانبول گفت: "ت
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گردد. دریانوردان مسلمانان، آمریکا را در آمریکای التین و مسلمانان به قرن دوازدهم میالدی برمی
 کشف کردند، نه کریستف کلمب." 0011سال 

ای در هایش به وجود مسجدی روی تپهآقای اردوغان گفت که کریستف کلمب در یادداشت
 سواحل فعلی کوبا اشاره کرده است.

جمهور ترکیه، آن کشور آمادگی خود را برای ساخت مسجد در همان مکانی که رئیسبه گفته 
 کاشف ایتالیایی به آن اشاره کرده، اعالم کرده است.

میالدی و در جستجوی یک مسیر  0029های تاریخی، کریستف کلمب در سال بر اساس یافته
 دریایی تازه به هند، پا به قاره آمریکا گذاشت.

تعدادی از روحانیان مسلمان این موضوع را که مسلمانان پیش از تاریخ رسمی پیش از این، 
کشف آمریکا در آن قاره حضور داشتند را مطرح کرده بودند، اما اظهارات آقای اردوغان درباره 

 آید.مشاهده مسجد توسط کریستف کلمب به نظر، جدید می

 گزارش ویژه:

 چقدر طال در جهان وجود دارد؟

که آدم بسیار شروری تصور کنید 
هستید و کنترل همه طالهای موجود 

اید و تصمیم در جهان را در دست گرفته
اش را ذوب کنید و با آن یک دارید همه

کنید هر ضلع فکر می .مکعب بسازید
این مکعب چقدر طول خواهد داشت؟ 

  صدها یا هزاران متر؟

واقعیت این است که طول هر ضلع این 
نخواهد بود. وارن بافت،  مکعب اینقدرها زیاد

داران جهان یکی از ثروتمندترین سرمایه
در  –البته منظور طالهای موجود روی سطح زمین است-گوید که کل طالی موجود در جهان می

گیرد. اما آیا کل طالی موجود فقط همین قدر است؟ این عدد را متر جای می 91مکعبی به ابعاد 
 ایم؟از کجا آورده

کند و بسیاری از ای از ذخایر طال ارائه میشرکت تامسون رویترز به طور مرتب ارزیابی ساالنه
های این شرکت، کل دهند. براساس آخرین دادهگذاران این آمار و ارقام را مبنا قرار میسرمایه

تن است که با تقریب بسیار خوبی در مکعب خیالی ما  111هزار و  010طالی موجود در جهان 
 .گیردجای می

همه طالیی که در طول تاریخ از معادن استخراج شده است، همچنان در دسترس است و وجود 
 دارد 

 جیمز تورک، شرکت گلد مانی 
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 11متر و  91تن طالی خالص یک مکعب بسازیم، هر ضلعش حدود  111هزار و  010اگر با 
متر طول خواهد داشت و اگر بخواهیم زمین تنیس مرکزی ویمبلدون را با این مقدار طال سانتی

های تامسون متر خواهد رسید. البته همه با آمار و دادهسانتی 11متر و  2بپوشانیم، ارتفاعش به 
تن هزار  000های دیگر، کل طالی موجود در جهان از حدود رویترز موافق نیستند. در ارزیابی

برابر آن،  01و نیم میلیون تن، یعنی تقریبا  9)یعنی اندکی کمتر از برآورد این شرکت( تا حدود 
 .برآورد شده است

متر طول داشته باشد یا  01توان مکعبی ساخت که هر ضلعش و نیم میلیون تن طال می 9با 
 . متر ساخت 001توان در زمین اصلی ویمبلدون برجی طالیی به ارتفاع می

ا دلیل این اختالف فاحش در برآوردها چیست؟ به گفته تیموتی گرین، کارشناس تاریخ طال، ام
هزار سال پیش،  1های بسیار دور، یعنی حدود بخشی به این دلیل است که طال از زمان

 .شده استاستخراج می

سال پیش از میالد مسیح در دوران حکومت کرزوس، پادشاه  001های طال حدود اولین سکه
ای در ترکیه امروزی( ضرب شد و خیلی زود به عنوان ابزار پرداخت و مبادله میان لیدیه )منطقه

 .تاجران و سربازان مزدور در مناطق حاشیه دریای مدیترانه پذیرفته شد

 0029زند که تا سال شرکت تامسون رویترز تخمین می
دی، یعنی زمانی که کریستف کلمب به قاره آمریکا میال

تن طال از معادن جهان  111هزار و  09سفر کرد، حدود 
  .استخراج شده بود

گذارانی که تحقیقات در این زمینه را یکی از سرمایه
گذار شرکت گلد مانی بررسی کرده، جیمز تورک، بنیان

ها یک رشته گوید که در این ارزیابیاست. او می
های مورد استفاده برای استخراج طال در نمایی انجام شده است. او معتقد است که روشرگبز

 اند وقرون وسطی بسیار ابتدایی بوده و به همین دلیل، این ارقام بیش از حد بزرگ ارزیابی شده
 .تن نزدیکتر است 921عدد واقعی به 

هزار  01تن است که  900هزار و  000کند، رقمی که او برای کل طالی موجود در جهان ارائه می
درصد( از تخمین تامسون رویترز کمتر است. شاید این میزان اختالف در نگاه  01تن )یا حدود  01و 

میلیارد  201اول نسبتا ناچیز به نظر برسد، اما با قیمت این روزها، همین مقدار طال هم بیش از 
 .دالر قیمت خواهد داشت

و ارقام جیمز تورک را قبول دارند، اما گروه دیگری هم معتقدند که هر گذاران، آمار برخی سرمایه
 .ها بسیار کم هستنددوی این داده

گوید: "اگر تنها مقبره کند، میگذار در بخش طال کار میجن اسکویلز که در یک شرکت سرمایه
ار رفته است. حاال آمون را در نظر بگیرید، فقط برای ساخت تابوت او یک و نیم تن طال به کعنختوت

ها پیش از اینکه کسی از های دیگر چقدر طال وجود داشته است. این مقبرهتصور کنید در مقبره
 ".انداشیاء و جواهرات موجود در آنها آمار درستی بگیرد، غارت شده

در بسیاری از کشورها از جمله جمهوری دموکراتیک کنگو هنوز طالی زیادی در دل زمین وجود 
 دارد 
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جیمز تورک به جز چند اختالف جزئی، آمار و ارقام تامسون رویترز را درباره میزان طالی استخراج 
شود که چین حتی در میالدی قبول دارد، اما جن اسکویلز یادآور می 0029شده پس از سال 

گوید او می .دهدشرایط امروزین هم چندان درباره میزان استخراج طالیش شفافیت به خرج نمی
در برخی کشورها نظیر کلمبیا، "استخراج غیرقانونی طال رواج زیادی دارد." البته جن اسکویلز که 

کند، اما یکی رقم دقیقی از میزان آن ارائه نمی
هایی که در این زمینه محاسباتی از سازمان

 .انجام داده، موسسه استاندارد طالست

گویند که اگر کارشناسان این موسسه می
ها و هایشان در بانکهمه مردم صندوق

های جواهراتشان را خالی کنند، جعبه
هزار تن طال جمع  011کم دو میلیون و دست

خواهد شد. البته آنها قبول دارند که مدارک و 
شواهد پراکنده و نه چندان محکمی برای 

 . ایی، تا حدی مبتنی بر حدس و گمان استاثبات این ادعا وجود دارد و رقم نه

دانیم. نهایتا این اعداد و ارقام با گوید؟ واقعیت این است که نمیاما باالخره چه کسی درست می
از روی هم گذاشتن تمام برآوردها به دست آمده و ممکن است همه آنها کامال اشتباه باشند. اما 

شناسی ها تمام نخواهد شد. موسسه زمینیخبر خوب اینکه ذخایر طالی جهان به این زود
هزار تن طالی قابل استخراج در دل زمین باقی مانده  09آمریکا برآورد کرده است که هنوز حدود 

اما خبر بد این است که نحوه  .است و احتماال مقادیر بیشتری هم در آینده کشف خواهند شد
 .استفاده ما از طال در حال تغییر است

هیچوقت از بین نرفته و تابه حال طال 
 .همیشه بازیافت شده است

گوید: "تمام طالیی که جیمز تورک می
در طول تاریخ استخراج شده است، 

هنوز در انبارهایی در روی زمین وجود 
دارد. معنایش این است که اگر یک 

ساعت مچی طال داشته باشید، ممکن 
است بخشی از طالی موجود در آن 

ها ومیسال پیش به دست ر 9111
 ". استخراج شده باشد

گیرد، سرنوشت متفاوتی دارد. های فناوری و صنایع مورد استفاده قرار میاما طالیی که در بخش
درصد تولید کنونی  09شناسی و اکتشافات معدنی بریتانیا، حدود های سازمان زمینبنا بر داده

در تولید محصوالتی مختلف، در  شود و معموال این طالهاها سرازیر میطالی جهان به این بخش
گیرد، طوری که بازیافت این طالها صرفه اقتصادی ندارد. ابعاد بسیار کوچک مورد استفاده قرار می

  "بار دارد "مصرفبه بیان دیگر، طال برای اولین
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