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 3636ماه بهمن ویژه 63خبرنامه شماره 

 ویژه تا ه اقتصادی ایران و جهان،گزارشاخبار کوتاه اتاق های  ایران و انگلیس و بریتانیا و ایران اخبار کو سخن ماه، فهرست مطالب:

 :سخن ماه

 
 دکتر امیرهوشنگ امینی       و تب انتخاباتی اق بازرگانی مطلوبات               

 
 به گونه یی غیر قابل هیات نماینگان اتاق های بازرگانیبرای حضووووور درتبلیغات انتخاباتی تب 

غیر قابل قیاس با انتخابات  بی سابقه وغیر عادی، به گونه یی آن هم  .اسوت رفتهگباال تصوور 
،تاچه رسا به انشواه باشرسوانه یی  سوابهه ناارد اتاق های بازرگانی در سوایر کووورها که

 .پرسش بر انگیزهزینه  و ر پ اینکه این چنین 
ه ب طرح پرسوووی اساسی وروراتاق بازرگانی مطلوب ، تبیین یا ادای پاسو  پیش ازبنابراین  

برای حهظ حقوق قانونی  ،اتاق های بازرگانی مگر جز این است که :کهآن این و. نظر می رسوا
اه شبه عنوان مواور سه قوه نیز پذیرفته  وتوکیل  انافعاالن اقتصادی  از همه اعضوا خود که

 .انا
قانون حسووب اما مووارکت در هاایت آنها  بر،مگر نه این اسوت که عضووویت در اتاق ها هزینه  

 چنین ایراندر افتخواری اسووووت، پس چرا انتخوابات ادواری هیات نمایناگان اتاق های بازرگانی 
 ؟تبایل شاه است و جنجالی  هزینه پررسانه ای و به صحنه مبارزه ای 

 !بگذریم 
 ،به ویژه اقتصادسال ها تاریس اقتصاد که با سابقهبه عنوان اقتصاددانی   از من خواسوته شوا

بیست سال درسمت  بیش از  و در نهایت،  ایران، برنامه ریزی در سوازمان برنامه و بودجه و ...
به اتاق ایران  مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادیریاست سال  31موواورعالی اقتصادی و 

اکنون که انتخابات ادواری هیات نمایناگان اتاق های بازرگانی در پیش  ،ام اشووتغال داشووته کار
اتاق بازرگانی ، انتخابات و آیناه آن برای آگاهی عمومی ووووعیت کنونی اسووت نظرم را درباره 

 بیان کنم. 
اکنون ماتی است بیش از آنکه به کوتاه سخن یادآور می شوم که اتاق بازرگانی ایران  ازاین رو

وظیهه ای هم  ا که اتاق بازرگانی شووباهت داشووته باشووا به سووازمانی دولتی می مانیک  به
می  ملکرد وادعا هایش مغایر با وظایف یک اتاق بازرگانیع لذا  ،باشوووا برایش تعیین نوووواه

کال  ییهکه اتاق صوورن نظر از وظا ف حمایتی خود ،وظاو گویی فراموش شوواه اسووت  ،باشووا
 ونه جز این! برعهاه دارد،موورتی 

 خود باشاذوگانه  اتاق بازرگانی، زمانی اتاق بازرگانی شمرده می شود که پاسخگوی وظایف 
 :دو شق داردونی تنها نکه از نظر قا

 براساسحقوق قانونی اعضاء و رسانان صاای آنان به مراجع تصمیم گیری ،حمایت از     -3

 .ملی وجهانیاقتصادی  فعاالنوبرقراری ارتباط با متااول روش های
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دادن موورت به قوای سه گانه، به ویژه و بیش از همه به قوه مجریه به عنوان مواور      -2

 بازرگانی خارجی و نه جز این. ،اقتصادی کووربه ویژه سنجیاه کمک به توسعه در

به اقااماتی  ،وعمل کرده خود  عکس وظایفبه دوره اخیر درست چنااتاق در ،نظر من بهو اما 

است نه حمایتی و /حزبی دست زده یا طالب آن بوده و می باشا که اقااماتی حاکمیتی 

که چنانچه  کرده انابرخی مسئوالن اتاق ها اعالم  در جرایا خوانام ، موورتی، تا جایی که

ویا اعالم ،را شاها خواها بود از اینها واگذار کنا ووعیتی بهترآندولت برخی امور اجرایی را به 

 برای حل موکل آب و...عزم راس  

از جمله الزام صادرکنناگان و وارد کنناگان کاال به اخذ  ، مالحظه رفتار اتاق با اعضاءروی به هر 

به  چنین الزامیاثری از کارت بازرگانی و طلب وجوه کالن ساالنه از آنان که در هیچ کووری 

گهته شاه  و... که بارهاگان کارت بازرگانی ادارنپرداخت یک در هزار عملکرد یا ،چوم نمی خورد

هم با اثر گذاری بر قیمت تمام شاه کاالبه وا توسعه  هم فوار بر اعضاء می باشا و، است

درست آن بنابراین .داردهمچنان ادامه  واقعیتی که ،عمل خواها کرداقتصادی و توایا تورم 

 کلیه عوارض مترتب بر آن نیز لغوشود. و کارت بازرگانی با کارت عضویت جایگزین شوداست که 

بازرگانی در ووعیت کنونی و با ساختار توکیالتی و قانون و آ ین نامه های  های اتاقبه جر ت  

. بنابراین نخستین نابه هیچ روی از توان انجام وظا ف دوگانه خود برخوردار نیستمربوط اجرا ی 

کوور از اتاقی مطلوب آن است که انتخابات در  کردنبرخوردار وگام در راه بهبود ووعیت اتاق 

به عقب بیاناازنا، و در این مات قانون اتاق و آ ین نامه های اجرایی  شش ماه پیش را دست کم

 .را انجام دهنا مطلوب به نحو مطلوب اصالح و سپس انتخابات هیات نمایناگان مربوط

کارآفرینانی مجرب، خوش نام و  متوکل از است ، هیاتینیز  مطلوب و اما، هیات نمایناگان 

از مبری از هرگونه شا به منهی باهیات ر یسه ای ، (محلی یعنی روسای اتاق های)موفق 

آگاه و فعالی را که از عهاه توکیل دبیرخانه ای پاسخگوی ، میان آنان که بتوانا دبیرکل مجرب

انتخاب کنا و کار خود را با هاایت هیات ر یسه و الهام از نظرات  وظایف اتاق برخوردارباشا

  .نمایاغاز کمیسیون های تخصصی و محاود اتاق آ

که  ، همچنانمنع شاه باشناگونه فعالیت انتهاعی هرانجام از دبیرخانه ای که اعضا آن بایا 

در هیات نمایناگان و هیات اعضاء هیات نمایناگان و هیات ر یسه نیز طبق قانون عضویتوان 

من .ونا افتخاری می باشا و نبایا از هیچ گونه مزایای مالی از سوی اتاق برخوردار باشر یسه 

احت رو بنابه ص شانمی بادولت نیز به هیچ روی مجاز به دخالت در امور داخلی اتاق  ها اینکه 

 ملزم به فرا خوانی اعضاءخود از اتاق ها می باشا.وحکم قانون 

مسا ل و انتخابات آن رسانه  که اتاق رو به اتاق شان می گذارد و دیگر استدر این صورت تنها 

هیچ کجای دنیا انتخابات ادواری اتاق ها رسانه ای درگروهی نخواها شا،،همان گونه که  و ای

که ویژه  همنیست همچنان که از محاودکردن دوران خامت اعضاء هیات نمایناگان و روسای آن 

  دیگر سخنی در میان نخواها بود. روسای جمهور است

خواها بود به هیچ روی  فساد برانگیزو ،افزون براینکه مخرب  باون تردیا هر اقاامی جز این

موجب پویمانی ولذا   ساخت،ام وظا ف دوگانه خود برخوردار نخواها از توان انج اتاق را

 .شاغیرقابل جبران خواها 
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 اخبار کوتاه اقتصادی 
 

 اتاق ها  کوتاهاخبار
 

 اتاق ایران و انگلیساخبار کوتاه 

 وانگلیس برگزاری جلسه ماهانه هیات ر یسه اتاق ایران

هیات ر یسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و انگلیس در بهمن ماه بنابه ماهانه جلسه 
میرمحماصادقی و  حاج آقا عالءبه استثنای آقایدعوت قبلی با حضور کلیه اعضا هیات مایره 

روز سه  30:11راس ساعت  که نتوانسته بودنا در جلسه شاکت کننا، خانم امیرابراهیمی
 در محل دبیرخانه اتاق توکیل و برگزار گردیا.  11/33/3636شنبه 

ل برای سا بودجه کل کوورالیحه  دربارهتبادل اخبار اقتصادی کوور به ویژه دراین جلسه بعا از
تاوین آن که با  آیناه که اکنون در قوه مقننه دست بررسی می باشا و نظام حاکم بر تهیه و

تغییر درآما / هزینه به منابع که ناشی از ن قانون بودجه از اجرای کامل آن آزادسازی مجریا
رکل اتاق به معنای یدب به گهته دکتر امینی نایب ر یس وو... می باشا،  /مصارن

 و... نیستنابه کسب درآماهای مورد نیاز ملزم  و مجریان، استشاشا/نوانوا 

بحث وگهته شا در ووعیت بات هیات نمایناگان اتاق ایران درمورد نقش اتاق در انتخا سپس 
 ست ا اتاق بین المللی مورد توصیه اصل مسلم و نبه خالن ای کهحضور دولت در اتاق با کنونی ،

و حتا ابالغیه و قانون خروج  که دولت ها بایا از دخالت در امور داخلی اتاق ها بر حذر بماننا
می شود که  مالحظهی به استثناء ده نوع فعالیت موخص، دولت از کلیه بنگاه های اقتصاد

ی اخلرددر کلیه اموحتا مغایر با قانون  فرا نخواناه است، را اتاق درنه تنها منصوبین خودرا  دولت
به هیچ روی نه می توانا به عنوان سخن گوی بنگاه های اقتصادی در  لذا،دخالت دارد اتاق

ونه به عنوان یک اتاق بازرگانی به معنای راستین کالم سعه اقتصادی کوور نقش ایهاء کنا وت
 برخوردارباشا.از جایگاه واقعی خود در رشا و توسعه اقتصادی کوور

 پایان پذیرفت. 31:11جلسه راس ساعت 

 برگزاری جلسه ماهانه کمیسیون های تخصصی اتاق

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

، با حضور سرکار خانم 36/33/3636روز دوشنبه 33:11ساعت فن آوری های نوین در بهمن ماه، 

و آقایان دکتر امینی، طاعتی، خاوناگار، شکرانی و حمزه نژاد در  ،زهرا نقویمینو شهابیها

 گردیا.حل دبیرخانه اتاق توکیل و برگزار م

هیان نجف آبادی، دبیر نمایوگاه بین المللی فناوری و نوآوری، و سیاحی از آقایان مجیا نج

دبیرخانه نمایوگاه در پارک فن آوری پردیس، مسئولین برگزاری چهارمین نمایوگاه فن آوری و 

توویح درمورد فعالیتوان، بررسی شود که اتاق چه در این جلسه حضور یافتنا تا ومن نوآوری

 همکاری و کمک هایی را می توانا در این زمینه داشته باشا. 
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پس از تبادل اخبار اقتصادی آقای نجف آبادی ومن ارا ه بروشور و اطالعات چهارمین نمایوگاه 

حاتی ارا ه و ، درمورد برگزاری نمایوگاه تووی(Inotex 2015)بین المللی فناوری و نوآوری 

خواستنا از طریق اتاق به اعضا اطالع رسانی شود تا داوطلبین فعال در فن آوری و تکنولوژ های 

 جایا برای شرکت در این نمایوگاه اقاام نماینا. 

 به پایان رسیا. 31جلسه ساعت 

کمیسیون در بهمن ماه طبق این جلسه ماهانه  کمیسیون امور بین الملل و گردشگری:

فیروزه مزدا و  ،حضور خانم ها مینو شهابیبا ، 36/33/3636روز دوشنبه  30:11ساعت  روال،

آقایان مجیا امانی، سیا محما رووی شیرازی و دکتر امینی در محل دبیرخانه اتاق توکیل و 

 برگزار گردیا.

 در این جلسه پس از تبادل اخبار به ویژه درخصوص بودجه کل کوور و انتخابات هیات نمایناگان

آیناه ناموخص اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن وکواورزی ایران به تهصیل مورد بحث  ،اتاق ایران

 درخصوصونقش چنین اتاقی قرار گرفت ودکتر امینی به تهصیل درباره اتاق دلخواه یا مطلوب 

 .بیاناتی ایراد کردکوور به تهصیل  توسعه گردشگری و اثرات آن بر توسعه اقتصادی

 شنبه  سهراس ساعت چهارده کمیسیون عضویت در بهمن ماه سال جاری  یت:میسیون عضوک 
باحضور خانم زهرانقوی و آقای مهناس علی حمزه نژاد اعضاءکمیسیون به ریاست 3636 ،31،33

 توکیل و برگزار گردیا. دبیرکل اتاق ور یس کمیسیون  دکتر امینی

ههت عضویت واصله مورد برسی قرار گرفت و با  جایا   های درخواستاز ده مورد هسدراین جل
مورد آن به شرح زیر موافت ومقر گردیا مراتب  پذیرش عضویت آنان در اتاق به نامبردگان ابالغ 

 شود 

ت به مایری تا یا شاه بود(پیش از این موروط  که) هوایی وجهانکردی صبا شرکت مسافرت-3  
 آقای مجیا امانی

 هوا ی وجهانگردی مهمانااربه مایریت آقای مجیا کوچکیشرکت خامات مسافرت -2 

  1شرکت پارسا فن آوری ادیب به مایریت آقای محماامین شجاعی-6

 شرکت پارسا ادیب پویا به مایریت آقای سیا مجیا باشتنی-4

 رکت حالل گستر ادیب به مایریت آقای سیا مهای کاردوان قابلش-0

 خیراله محماعلیمایریت ه شرکت بنیان ایمن ب-6

  میای ازغایحکت فرش موها به مایریت آقای روا شر -1

دستورالعمل چگونگی پذیرش اعضاء  مجاد پس از بحث و گهت و گو در باره باز بینی هلسج
.پایان پذیرفت 30  جایا راس ساعت  
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بریتانیا و ایران: بازرگانی اخبارکوتاه اتاق  

:ایران به ایرنا گفت رئیس اتاق بازرگانی بریتانیا وتلرد نورمن المون   

 .موتاق گوایش سهارت درتهران است / توایا تحریم ها به فضای مذاکرات آسیب می زنا

، رییس اتاق بازرگانی انگلیس 'نورمن المونت'لرد  - ایرنا -لنان 
و ایران با ابراز امیاواری نسبت به لغو هرچه سریعتر تحریم ها 

با تهران، هوووواار علیه ایران در چارچوب مذاکرات هسوووته ای 
داد هر گونه افزایش تحریم ها و یا تالش برای حهظ آنها توسط 

 .کنگره آمریکا به فضای مذاکرات آسیب می رسانا

سوواله که پس از بیش از دو دهه عضووویت در  72 'المونت'لرد   
میالدی به عضووویت مجلس اعیان  3331مجلس عوام، ازسووال 

تصریح  ' اختصاصی با 'ایرناانگلیس درآماه اسوت، در مصواحبه 
کرد: من امیاوارم تحریم ها علیه ایران هر چه سووریع تر در قالب توافق هسووته ای کوووورهای 

 .عضو گروه 'پنج به عالوه یک' با تهران برداشته شود

 
اسالمی  باشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقالاین عضو ارشاحزب 'محافظه کار' انگلیس با

اظهارات رییس بودن بیانات آیت هللا خامنه ای ونزدیک سته ای، گهت: من ازورد مذاکرات هدر م
ر یس .جمهوری آمریکا که هر دو توافق نکردن را بهتر از توافق با دانسته انا، تعجب نمی کنم

اتاق بازرگانی انگلیس وایران به صحبت های دکتر محما جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در 
یک توافق  ٬ای اشاره کرد و گهت: همانطور که آقای ظریف اشاره کردنامورد مذاکرات هسته 
مه به نهع ه مکان پذیر است، چرا که این توافقبرد باشا؛ و لذا توافق ا -بایستی بر مبنای برد

ات و تعامالت اما اگر توافقی حاصل نوود، امیاوار خواهم بود که ارتباطالمونت ادامه داد: است
ه باعث می شود که هر شرایط گذشته بازنگردد؛ چرا که وجود ارتباط دوجانبمجادا به ]با ایران[

اشتراکات دو جانبه خواها بوناسناو این استمرارزمینه سازبحث برسررا دیگر یکدو طرن بهتر
  .بود
 انگلیس مساله غرور ایران در حهظ دستاورد های هسته ای اش را درک می کنا **

گهت:  3+ 0ات هسته ای ایران و کوورهای عضو گروه وی درخصوص مووع انگلیس در مذاکر
 .انگلیس کامال حق ایران را در استهاده صلح آمیز از انرژی هسته ای به رسمیت می شناسا

المونت با بیان اینکه 'موکل اصلی بر سر میزان غنی سازی اورانیوم توسط جمهوری 
را بر سر حل اختالن نظرها  اسالمی ایران است'، خاطر نوان کرد: انگلیس تمام تمرکز خود

 .در مورد میزان غنی سازی گذاشته است
حهظ دستاوردهای علمی اش در »وی گهت: من مطمئنم که انگلیس مساله غرور ایران را در 

درک می کنا و اینکه طبیعتا ایران نمی خواها متهاوت از سایر کوورهایی « زمینه هسته ای 
  .ته ای هستنا، با آن برخورد شودکه عضو معاهاه منع گسترش سالح های هس

این نمایناه مجلس اعیان انگلیس با معقول خوانان تالش جمهوری اسالمی ایران برای 
داشتن توانمنای هسته ای صلح آمیز، گهت: من فکر می کنم این موووع از نظر اقتصادی 

ه منا معقوالنه است و ایران می بایست از یک برنامه هسته ای صلح آمیز هسته ای بهر
  .باشا

 انقالب ایران، انقالبی محبوب بود  **
المونت در پاس  به این سووال که دیاگاه انگلیس نسبت به انقالب اسالمی ایران چگونه 

و لذا من فکر نمی  استکه انقالب ایران یک انقالب محبوب بوده  شک نیستاست؟، گهت: 
کنم کسی در انگلیس قصا تغییر نظام و یا ساختار آن را داشته باشا، اینها موووعات داخلی 
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  .ایران هستنا
وی افزود: گاهی در انگلیس برداشت های اشتباهی نسبت به انقالب ایران صورت می گیرد، 

نقالب را از زاویه خود به چرا که انگلیس و آمریکا در آن زمان از متحاان رژیم شاه بودنا و ا
 .عنوان مزاحم سیاست های راهبردی شان در منطقه خلیج فارس می دانستنا

من فکر می کنم که امکان ارتباط بهتر انگلیس و این المونت خاطر نوان کرد: اما با وجود 
 .آمریکا با ایران در این مات وجود داشت

تقبال از بازگوایی هر چه زودتر سهارت ر یس اتاق بازرگانی ایران و انگلیس همچنین با اس
انگلیس در تهران، گهت: قطعا یکی از اتهاقاتی که من نسبت به وقوع آن موتاق هستم، 

بازگوایی سهارت انگلیس در ایران است که گرچه مطمئن نیستم اما به نظر می رسا فعال 
 .به نحوی با مذاکرات هسته ای گره خورده است

 ره آمریکا اشتباه استحضور نتانیاهو در کنگ **
وی همچنین با اشتباه خوانان سهر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به آمریکا 

و حضورش در کنگره تصریح کرد: من حتی فکر می کنم که کنگره آمریکا نبایا با سهر او 
 .موافقت می کرد

هیونیستی، یکی از طرن المونت ادامه داد: جای تعجب است که در آستانه انتخابات رژیم ص
  .های انتخاباتی به کنگره آمریکا رفته و اقاام به سخنرانی بکنا

این نمایناه مجلس اعیان انگلیس افزود: به نظر من علیرغم اینکه رژیم صهیونیستی دالیلی را 
اما من فکر نمی کنم که شات آن به اناازه ای که  ٬برای نگرانی نسبت به مواوع ایران دارد

  .هو ادعا می کنا، باشانتانیا
وی درخصوص احتمال کارشکنی صهیونیست ها در رونا مذاکرات هسته ای و تاثیر آن بر 

سیاست های انگلیس، خاطر نوان کرد: صهیونیست ها در خصوص ایران نگرانی هایی را 
  .عنوان می کننا و انگلیس به نگرانی های آنها گوش می کنا

یح کرد: اما من تصور نمی کنم نگرانی های نتانیاهو، لزوما نمایناه مجلس اعیان انگلیس تصر
 .نگرانی های لنان نیز باشا

 استقبال از سهر هیات پارلمانی ایران به لنان  **
المونت در این گهت وگو همچنین با اشاره به اهمیت سهر هیات پارلمانی ایران به انگلیس ، 

 .می کنیم گهت: این سهر بسیار مهم است و ما از آن استقبال
وی ومن قاردانی از میهمان نوازی صورت گرفته در جریان سهرش به ایران ) به همراه هیات 

« جک استراو»نهر از اعضای پارلمان این کوور به ریاست  4پارلمانی انگلیس متوکل از 
خاطر نوان کرد که طرن  ( 3632رییس گروه دوستی پارلمانی انگلیس و ایران در دی ماه 

آنها را با  ٬یز قصا دارد عالوه بر آشنایی هیات ایرانی با عناصر سیاسی این کوورانگلیسی ن
 .فضا و سایر موووعات انگلیس آشنا کننا

 
 ابراز تاسف از سطح کنونی مناسبات تجاری انگلیس با ایران  **

وزیر دارایی پیوین انگلیس، در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز تاسف از ووعیت کنونی 
سباتی تجاری کوورش با ایران ،گهت: من دوست دارم انگلیس تعامل خود را با ایران منا

  .افزایش دها
المونت ادامه داد: اما جای تاسف است که انگلیس تعامل تجاری زیادی با ایران ناارد در حالی 

  .اکه کوورهای آلمان، ایتالیا و یا فرانسه تعامل تجاری به مراتب بیوتری را با ایران دارن
وی گهت: البته اتحادیه اروپا تحریم های خود را علیه ایران اعمال نموده ولی یکی از سیاست 

  .هایی که به درستی تبیین نواه، موووع کمک های انسان دوستانه است
 

رییس اتاق بازرگانی انگلیس و ایران ادامه داد: به نظر من وجود تحریم بانکی مانع تجارت 
 .به ایران شاه است که من پیوتر هم نسبت به آن انتقاد کرده اماجناس انسان دوستانه 

مایکل توکاس' عضو هیات مایره اتاق بازرگانی آلمان و ایران، اخیرا در گهت وگو با ایرنا اعالم '
کرد که با همکاری اتاق های بازرگانی انگلیس، آلمان و دایره اقتصادی ایران در فرانسه، نهادی 

ری اروپا و ایران' )ای ای بی ا( تاسیس شاه که هان آن حمایت و به نام 'اتحادیه تجا
  .پوتیبانی از فعالیت های اقتصادی با جمهوری اسالمی ایران است
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توکاس' دراین خصوص گهت: قرار است در ماه آتی میالدی با نمایناگان پارلمان اروپا در ارتباط '
ارهای ممکن به منظور رفع موکالت باشیم و نظراتمان را در خصوص ووعیت تحریم ها و راهک

  .تجاری با ایران به آنها ارا ه دهیم

ادی ایران:صاخبار کوتاه اقت  

 بانک مرکزی ایران:

 درصا رسیا 0رشا اقتصادی در نیمه اول سال به 

درصا بوده است  0در نیمه اول امسال  کووورگزارش بانک مرکزی ایران رشوا اقتصوادی بنا به 
درصوا رشوا نوان می دها. رشا اقتصادی  3.0که نسوبت به شوش ماه اول سوال گذ شوته 
 .درصا بوده است 2.0ایران در شش ماه اول سال گذشته منهی 

 3633در سال ابه طور متوالی رشا منهی داشت و حت 3632و  3633اقتصواد ایران در سالهای 
 .درصای را تجربه کرد 3.1رشا منهی 

که در نیمه اول اسووت ی روحانی که به خراسووان جنوبی سووهر کرده، در شووهر بیرجنا گهته آقا
امسوال بعا از دو سوال، اولین سالی است که دارای رشا مثبت هستیم و قوقتی کووری دو 

 ".سه ماه پوت سر هم رشا دارد، به معنای آغاز رونق اقتصادی است

ره متوالی سه ماهه را نوانه پایان رکود معموال اقتصواددانان رشوا مثبت طی دسوت کم دو دو
 .داننااقتصادی می

گزارش تازه بانک مرکزی نوووان می دها که رشووا بخش های عماه اقتصووادی که در نیمه اول 
سوال گذشوته منهی بود، در نیمه اول امسوال مثبت شواه است اما رشا بخش کواورزی که 

 .درصا کاهش پیاا کرده است 6.2درصا بود نصف شاه و به  3.3در نیمه اول سال گذشته 

 رشا تولیا ناخالص داخلی ایران

درصووا بود که در نیمه اول  36.۱رشووا اقتصووادی گروه نهت در نیمه اول سووال گذشووته منهی 
 1.2درصوا بود به رشووا مثبت  3.6درصوا رسوویاه و بخش صونعت معان منهی  3.2امسوال به 

رسیاه  3.1رسویاه است. با این رشا سهم بخش صنعت در رشا اقتصادی نیمه اول سال به 
 .است

 2.۱به غیر از این، رشووا بخش خامات نیز از منهی یک درصووا در نیمه اول سووال گذشووته به 
درصا در نیمه اول امسال افزایش پیاا کرده است. سهم بخش خامات در رشا اقتصادی چهار 

 .صا بوده استدر 3.۱درصای حاود 

این گزارش نووان می دها که بخش عماه رشوا چهارصای تولیا ناخالص داخلی در قافزایش 
، قبازرگانی،  1.۱، قسوووواختمانق با 3با  "، قصوووونعت1.3افزوده فعوالیوت هوای بخش قنهتق با 

 .اتهاق افتاده استق 1.3، و خامات موسسات پولی و مالی با 1.1رستوران و هتلااریق با 

آقای روحانی گهته که نیمه اول امسووال بعا از دو سووال رشووا منهی، اولین سووالی اسووت که 
 دارای رشا مثبت هستیم 

 3.2رشوووا باالی  3616ارزش افزوده بخش نهت در نیمه اول سوووال به قیمت های ثابت سوووال 
درصووای را نسووبت به سووال گذشووته نوووان می دها و قافزایش تولیا و صووادرات نهت خام و 
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افزایش تولیا و صووادرات میعانات گازی و گاز طبیعی از جمله علل اصوولی رشووا ارزش همچنین 
افزودهق این گروه در نیمه اول امسووال اسووت. سووال گذشووته، توووایا تحریم نهتی ایران باعث 

 .کاهش شایا صادرات ایران نسبت به سال قبل از آن شاه بود

نوووان می دها ووووعیت توووکیل سوورمایه ثابت یکی از مهمترین شوواخص هایی اسووت که 
سرمایه گذاری چگونه است. گزارش بانک مرکزی تاکیا دارد که توکیل سرمایه ثابت از منهی 

درصووا در نیمه اول امسووال افزایش پیاا کرده  3۱.1درصووا در نیمه اول سووال گذشووته به  33.۱
 .است

توووکیل سوورمایه ثابت موووکل از دو بخش سوواختمان و ماشووین آالت اسووت که عماه رشووا 
کیل سرمایه ثابت در ساختمان بنابر گزارش بانک مرکزی قعماتا ناشی از افزایش سرمایه توو

 ".می باشا 3636گذاری در بخش دولتی در سه ماهه دوم سال 

تووویحاتی که بانک مرکزی به گزارش شش ماه اول تحوالت اقتصادی اوافه کرده، تاکیا شاه 
بخش خصوووصووی، افزایش قابل توجه در که قعلی رغم رشووا منهی ارزش افزوده سوواختمان در 

هزینه های عمرانی دولت در بخش ساختمان، عامل موثری در افزایش ارزش افزوده کل بخش 
 ".ساختمان بوده است

گزارش بانک مرکزی خالصوه تحوالت بخش اقتصادی کوور است و جز یات را در بر نمی گیرد و 
بخش خصوووصووی روشن نیست. اما برای همین میزان رشوا منهی ارزش افزوده سواختمان در 

گزارش ها نوووان می دها که بخش سوواختمان همچنان در رکود به سوور می برد و بهبود قابل 
 .مالحظه ای در ووعیت این بخش به چوم نمی خورد

بهبود وووعیت اقتصادی و کاهش تورم از جمله شعارهای انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات 
روحانی تمام تالش خود را در داخل بر کنترل تورم که زمانی  ریاست جمهوری بوده و دولت آقای

درصا  31درصوا رسیاه بود گذاشته و به گهته وی در کنار رشا اقتصادی، اکنون تورم به  01به 
 ت.کاهش پیاا کرده اس

  مانتو های ماهی تن در ایران 'غیر مجاز'استههتاد درصا کنسرو                   

 ند.اتولید کنسرو ماهی تن غیر مجازهای هفتاد درصد واحد :صنایع کنسرو ایران می گویددبیر سندیکای 

که بسیاری  دارناواحا تولیا کنسرو ماهی تن فعالیت  321به گهته محما میرروووی، در ایران 
 از این واحاها تمایلی به نظارت و کنترل سنایکا ناارنا.

تومان عروه شاه در حالیکه قیمت  3211قیمت  در روزهای اخیر کنسورو ماهی تن در ایران به
 تومانق است. ۱111تا  ۱311هر قوطی ماهی تن ق مصوب

گویا: قواحاهای تولیا ماهی تن که اسوتاناارد و تحت نظر وزارت بهااشت آقای میرروووی می
 کننا.قهایی را ارا ه نمیهستنا چنین تخهیف

شونا، برای ای نامیاه میاصطالحا زیر پلهدرصوای واحاهای تولیای غیر مجاز که  ۱1 قتخهیف
افزایش فروش اسوووت و خریااران بایا هنگام خریا به برنا و عالمت اسوووتاناارد تن ماهی توجه 

 کننا.ق

این در حالیست که محما آقاطاهر رییس اتحادیه بنکااران مواد غذایی گهته بود کنسرو ماهی 
تومان فروخته می شود و  ۱111ولی تومان به دسوت عماه فروش می رسا  2۱11تن قحاود 

 اگر هم تخهیهی ارا ه شود، بسیار ناچیز است.ق
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 شود.قکنناگان نمیشود نصیب مصرنهایی که داده میها کاذب است و تخهیفقاین قیمت

در ایران از صیا ماهیان تن تا ساحل را سازمان شیالت، از ساحل تا کارخانه تولیا کنسرو و خط 
شووووود( را ناظر فنی و مراحلی که محصووووول به عنوان ماده خام محسوووووب میتولیا )تمامی 

بهااشتی سازمان دامپزشکی و پس از تولیا را وزارت بهااشت و سازمان استاناارد بایا کنترل 
 کننا.

 مهمترین گونه های ماهی تن آبهای جنوب ایران که در کنسرو استهاده می شونا عبارتنا از:

 ر )زردباله(، زرده و اسبک )بادبان ماهی(.هوور و هوور مسقطی، گیا

 هوور و گیار انواع مرغوب و گران تر و و زرده و اسوووبک انواع نامرغوب تر هسوووتنا. برخی منابع
 زرده را در زمره ماهیان تن قرار نمی دهنا. حتا

موورغوووب تووریوون 
گوونووه تن گیووار 
اسووت اما بیوتر 
کنسوووورو تن در 
بازار ایران از گونه 

 حتا هوور است و
آن را محبوبترین 
نوووع موواهی تن 

 می داننا. 

از این رو، کنسرو 
موواهووی تن بووه 
دلیل، طعم، مزه، 
رنوگ، بو، کیهیت 

و ارزش تغوذیوه متهاوت، قیمت های متهاوتی هم دارد. با این حال توووووخیص نوع ماهی تن با 
 ماهی تن است  برای افراد غیرمتخصص ممکن نیست نگاه کردن

پوسووت طبیعی و شووهان همراه با عضووالت سووهت و ارتجاعی از بر اسوواس اسووتاناارد ایران، ق
 عال م کیهیت مطلوبق کنسرو ماهی تن است.

وجه پوست، فلس، باله، دم، خون، استخوان، عالوه بر این، در کنسورو ماهی تن قنبایا به هیچ
ووایعات امعا و احووا ماهی و گوشوت سویاه، حورات که با چوم غیر مسلح قابل توخیص 

 داشته باشاق و قرنگ محتویات کنسرو بایا یکنواخت و طبیعی باشا.قباشا، وجود 

در ایران کنسرو ماهی تن یا در آب نمک، یا در انواع روغن مایع )روغن زیتون، کانوال، آفتابگردان( 
 و غیره قرار داده می شود و روغن و نمک آن هم بایا مطابق استانااردهای ایران باشنا.

ایا به این که حتما کلمه تن روی قوطی ذکر شاه باشا توجه کرد. در خریا کنسرو ماهی تن ب
انواع دیگر کنسورو ماهی ممکن اسوت ارزانتر باشنا و در صورت عام توجه، باعث خریا کنسرو 

 ماهی های دیگر بجای تن شود.

عالوه بر این بایا مهر اسوتاناارد و پروانه وزارت بهااشوت و تاری  مصورن روی قوطی درج شاه 
مطابق اسووووتاناارد ایران بایا قنوع ماهیق نیز روی قوطی درج شووووود اما بسوووویاری  بواشووووا.

 کننا.کنسروهای موجود در بازار نوع ماهی تن را روی قوطی درج نمی
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تر تن های مرغوب)سبک( درج شاه باشا یعنی کنسرو از ماهی lightاگر بر روی قوطی کلمه 
( اطالق Albacoreبه نام تن باله دراز ) تهیه شواه اسوت. تن سهیا به گوشت نوعی ماهی تن

 است. lightقبولی دارد اما میزان جیوه آن باالتر از شود که کیهیت قابلمی

االمکان از استهاده از حتا اگر میزان ماهی در داخل قوطی کم باشا بایا در کیهیت تولیا تردیا و
 گرم است.ق 311آن پرهیز کرد. قوزن استاناارد هر قوطی ماهی تن در ایران 

شووود اما کسووانی های با کیهیت محسوووب میماهی با توجه به ارزش غذایی باال جزء پروتئین
که دچار چربی خون هسوتنا بایا توجه داشوته باشنا که روغن کنسرو ماهی تن ممکن است 

 برایوان مناسب نباشا و بهتر باشا از کنسرو ماهی تن در آب نمک استهاده کننا.

ولیا کنسورو ماهی تن مقاار زیادی نمک اسوتهاده می شود بنابراین کسانی از طرن دیگر در ت
که فووار خون دارنا بایا به این مووووع توجه داشوته باشونا و اگر کنسرو تن مصرن می کننا 

 حااقل از اوافه کردن نمک به غذا خودداری کننا.

یا توصووویه شووواه که میزان در ماهی تن هم مقادیری جیوه وجود دارد از این رو در آمریکا و بریتان
گرم )کمی  301ای دو بار در حا مصوووورن ماهی تن بویژه در زنان باردار و کودکان بیش از ههته

 کمتر از یک قوطی کنسرو( نباشا.

 بعا از صیا، ماهی تن یا در عرشه کوتی یا در کارخانه منجما می شود.

میکروبی در گوشت ماهی انجماد در عرشوه ارجحیت دارد و باعث کم شوان هیسوتامین و بار 
فرآوری  تن در ایران غیرصنعتی هستنا و انجماد و های صیا ماهیمی شود اما بیوتر کوتی

 ان را فاقا کیهیت الزم دانسته و گازو یل تولیای ایرشوددر کارخانه انجام می

 

 وزير نيرو:

 پنجم کاهش یافته استصادرات نهتی به کمتر از یک
. 

چیان روز جمعه، تسنیم،حمیا چیتبه گزارش خبرگزاری 
  میزان صادرات نهتی ما به دلیل: »بهمن، گهت 31

میلیون بوکه در روز  2.۱های ظالمانه دشمن از تحريم
به يک میلیون بوکه رسیاه است و قیمت نهت هم با 

دالر  01دالر به  311توطئه دشمنان از میزان باالی 
 «کاهش پیاا کرده است.

درآما صادرات نهتی ما در : »اشتدر ادامه اظهاردوی 
پنجم کاهش يافته است و اين حال حاور به کمتر از يک

دها که اقتصاد ما در شرايط سخت و مسا ل نوان می
 . «است ای قرار گرفتهويژه

های کنونی نهت ادامه يابا و بهمن بانک جهانی که اگر قیمت 3شنبه روز پنجبراساس گزارش 
ايش به ول سال جاری میالدی با شش قارت جهانی بر سر برنامه هستهايران نتوانا تا نیمه ا

میلیارد دالر خواها  26توافق جامع دست يابا، ارزش کل صادرات نهت آن برای سال جاری 
 میلیارد دالر رسیاه بود. 321به رقم  2133بود، در حالی که اين رقم در سال 

وز پنجونبه شوم آذر خود به رغم سازمان کوورهای صادرکنناه نهت، اوپک، در نوست ر
میلیون بوکه را ثابت نگه  61کاهش قیمت جهانی نهت و ذخیره اوافی، سقف تولیا روزانه 

 داشت.
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 361ها، تولیا نهت سازمان کوورهای صادرکنناه نهت، اوپک، در ماه ژانويه بر اساس گزارش
 ست.بوکه رسیاه ا هزار 611میلیون و  61هزار بوکه در روز افزايش يافته و به رقم 

 همکاری با خط اعتباری هنا در آیناه نزدیک

ومن ارا ه  ، اقتصاد ایرانیبا سایت خبری  در نوست خبری خودمعان مایرعامل بانک صنعت و 
تباری هنا در آیناه نزدیک خبر از آغاز همکاری با خط اع صنعت .ومعان از فعالیت های بانک یگزارش

ادد  

 در سال جاریهزار شغل مستقیم 0ایجاد 

 
بانک صنعت و معان گهت:افخمی علی اشرن به گزارش خبرنگار اقتصاد ایرانی، مهناس 

کنا و بنا دارد سرفصل های ارا ه شاه از سوی وزارت  براساس برنامه راهبردی حرکت می
 دو سال ی برای فعالیت ندر همین راستا بیزینس پال .از این رو عملیاتی سازد  اقتصاد را 

      .شاه استهیه بانک ت اینآینا
ماه گذشته با کمک بانک به بهره  3طرح هایی که در 

طرح  63برداری رسیاه انا، متهاوتنا . در این مات 
صنعتی معانی و تولیای تامین مالی شاه و به بهره 

شغل 0311برداری رسیاه انا که از کنار این طرح ها 
مستقیم ایجاد شاه است. برخی از این طرح ها عبارتنا 

، تولیا میلیون یورو 231از: واحا مولا برق یزد با سرمایه 
برق سواد کو،ه بیرجنا، شمش و فلز رویال، 

 داروسازی در لرستان و گیالن و... واحاهای 

طرح به نتیجه  26بواقیمواناه سووووال نیز  دردر همین حوال 
برای این طرح ها تامین مالی شاه  خواها رسیا. ارزی که

میلیون دالر است. برای مثال می توان به این  321بیش از 
میلیون یورو سوورمایه گذاری، پتروشوویمی  262پتروشوویمی لرسووتان با  پروژه ها اشوواره کرد: 

میلیون یورو، نساجی تنایس  33میلیون یورو، شرکت تولیا کف پوش آرتاپان اردبیل  261مهاباد 
میلیون یورو، تولیوا تجهیزات پزشووووکی  31میلیون یورو، واحوا دارویی سوووومنوان  23کواشووووان 

طرح  ۱1و در مجموع  رامحا پسماناهای صنعتی در اصههان.به عبارت دیگمیلیون یورو، واحا 21
 به بهره برداری رسیاه است. 36در سال 

 مویولویووارد دالری صوووونوواوق تووسووووعووه ملی بووه بووانووک صوووونعووت و معووان  31اعوتوبووار 
خمی در ادامه در زمینه همکاری صوناوق توسوعه ملی و بانک صنعت و معان نیز گهت: دکتر اف

میلیارد  3که  33و  31ما با صووناوق توسووعه و در حوزه دو قرارداد داریم . یکی مربوط به سووال 
 31میلیارد دالر. که جمعا این دو قرار داد  6.3دالر اسوت و قرار داد دوم مربوط به سال جاری با 

 0.1میلیارد دالر به نتیجه رسوویا و  3میلیارد دالر اعتبار محسوووب می شووود. از این قرار داد ها 
 میلیارد دالر را به زودی به قرارداد تبایل میکنیم.

طرح نیز در استان های مختلف همچون سمنان، چهارمحال بختیاری، هماان  3از این اعتبارات 
 غل مستقیم ایجاد کرده انا.ش 311و... در مرحله آزمایوی هستنا که 

در بخش ریالی نیز قراردادهایی با صوناوق توسوعه ملی منعقا شاه است. در یک سال و نیم 
شوورکت از این منابع  611میلیارد تومان تخصوویص اعتبار داشووته ایم که  3111گذشووته بیش از 

ماه گذشته  3ر میلیارد تومان از منابع برای صونایع کوچک و متوسط د 2111اسوتهاده کرده انا. 
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هزار شووغل ایجاد  0هزار واحا از این منابع اسووتهاده کرده انا و  6هزینه شوواه اسووت که حاود 
 شاه است.

 همکاری با خط اعتباری چین

در ادامه گهت به جز صوناوق توسوعه ملی با خط اعتباری چین نیز همکاری هایی داشته  وی 
گووایش اعتبار صوورت گرفته است. سیمان طرح معرون فوالدی از این خط بهره و  1ایم. برای 

نیریز، پتروشووویمی مسوووجا سووولیمان، طرح های متانول، خط راه آهن و... از جمله طرح هایی 
هستنا که با همکاری خط اعتباری چین صورت گرفته است. ما تاکیا زیادی بر حوزه زیرساخت 

آهن نقش مهمی را ها داریم چرا که زیرسوواخت عامل توسووعه کوووور اسووت و در این میان راه 
 ایها می کنا.

 خط اعتباری هنا، پروژه جایا

اما پروژه جایای که در دسووت بررسووی و انجام اسووت خط اعتباری هنا اسووت. توافقنامه بین 
ایران و هنا و بانک مرکزی دو کوووور به زودی منعقا می شووود. بانک صوونعت و معان نیز اولین 

 3۱1قرارداد دو طرن را امضووا کرده و اولین گوووایش اعتبار از این طریق تا پایان سووال به ارزش 
ر برای تجهیزات راه آهن استهاده خواها شا. تهاوت خط اعتیاری هنا با چین در این میلیون دال

 درصا فاینانس است. 311میلیون دالر به صورت  3۱1است که در هنا 

 هزار میلیارد تومانی بانک 2معوقه 

افخمی همچنین درباره میزان معوقه های بانک صوووونعت و معان گهت. با شوووویوه ای که اتخاذ 
درصا رسیا و بنا بر پیش بینی ها این رقم تا پایان  1.3قه بانک یک رقمی شوا و به کردیم معو

هزار میلیارد تومان که عبارتی  2سووال جاری کم تر نیز خواها شووا. این یعنی مبلغی کم تر از 
 باهکار دانه درشت در مجموعه خود نااریم.

 

 :مشاور عالی حجتی به مهر خبر داد

 در کوور احیای طرح توسعه کوت کلزا

مواور عالی وزیر جهادکواورزی از احیای طرح توسعه کوت کلزا در محماحسین شریعتماار 
درصووووا نیاز کوووووور به روغن نباتی در داخل تامین  3تا  ۱کوووووور خبر داد و گهت: تنها حاود 

  .شودمی

 مهر در پاسوو  به این پرسووش که برنامه وزارت جهادکووواورزی برایخبرگزاری در گهتگو با وی 
خانه احیای طرح توسووعه کوووت تامین روغن کوووور چیسووت؟ اظهار داشووت: برنامه این وزارت

 کلزا است.

و حتی  1۱تا  13های آغاز شا، اوافه کرد: طی سال 11وی با بیان اینکه طرح مذکور از سال  
 درصا بود.  3۱، واردات روغن به کوور (11تحقق اهاان در این زمینه بیوتر از دهه  13

تاکنون دچار افت شووووایم ووووومن اینکه قبل از اجرای این  11ها بود اما از نیمه دهه بینیپیش 
 طرح )در
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درصووووا  1۱مووووواور عالی وزیر جهاد کووووواورزی افزود: با اجرای این طرح میزان این واردات به 
مان این بود که تا کواهش یوافت و پیش بینی

درصوووا نیاز کووووور به روغن  16، 32سوووال 
داخل کوور تامین شود که این امر نباتی در 

محقق نوووووا و میزان توامین آن در داخل به 
درصوووووا قبوول از اجرای طرح  3الی  ۱همووان 

 بازگوت. 

شووووریعتمواار با بیان اینکه قرار اسووووت طرح 
توسوووعه کووووت کلزا در کووووور احیا شوووود، 
گهت: البته شوورایط برای رسوویان به این امر 

میلیارد  0آسووان نیسووت چرا که ما سووالیانه 
های روغنی داریم اما دالر واردات روغن و دانه

احیای طرح مذکور در برنامه اقتصاد مقاومتی 
اسووووت و رییس جمهور نیز آن را توواییووا کرده 

 . است

 عضو کابینه؛0جز یات جلسه صادرکنناگان با 

 صادرکنناگان چه گهت؟ ف/ظریف بههای سیجهانگیری تا وعاه هایاز دستور
جمهور و وزرای اول ر یس معاون وزیر صوونعت باتوووریح جز یات جلسووه صووادرکنناگان با معاون

 کل بانک مرکزی گهت:خارجه، صنعت، اقتصاد و ر یس
  .کمیته ویژه برای حل موکالت توکیل شا و ههتگی به معاون اول گزارش خواها داد 

 0راد در گهتگو با مهر با تووریح جز یات جلسه بعاازظهر شنبه صادرکنناگان با اله افخمیولی
جمهور با صادرکنناگان عضوو کابینه یازدهم، گهت: در این جلسوه که با حضوور معاون اول ر یس

رای اولین بار وزیر امور خارجه نیز در کنار وزرای امور اقتصووادی و دارایی، صوونعت، برگزار شووا، ب
معان و تجارت، ر یس کل بانک مرکزی و مایرعامل صناوق توسعه ملی حضور یافت و مطالبی 

های این وزارتخانه در خارج از کووور برای حمایت از صادرکنناگان بیان را در خصووص سویاسوت
 کرد.

 ظریف چه گهت؟

های وزیر امور خارجه، این وزارتخانه به معاون وزیر صونعت، معان و تجارت افزود: براساس گهته
های جمهوری کنا و سهارتخانهصوورت ویژه از تجارت و مبادله کاال با سایر کوورها حمایت می

اسووالمی ایران در سووایر کوووورهای دنیا نیز پایگاهی برای حمایت از تجار و بازرگانان به شوومار 
 دهنا.آینا؛ بنابراین هر کاری که الزم باشا، انجام میمی

وی تصریح کرد: وزیر امور خارجه به طور ویژه تاکیا کرد که تمایل دارد مسا ل اقتصادی همراه با 
 مسایل سیاسی در همه جای دنیا مطرح و دنبال شود.

خارجه، تجار و ر یس کل سووووازمان توسووووعه تجارت ایران ادامه داد: پس از سووووخنان وزیر امور 
بازرگانان مسووا ل و موووکالت خود را با اعضووای کابینه در میان گذاشووتنا و سووپس معاون اول 
ر یس جمهور در خصوص مسا ل صادراتی مباحثی را مطرح کرد به نحوی که به طور ویژه تاکیا 

در  داشوت مسا ل صادرات بایا دنبال شود و به وزرا نیز حل و فصل کرده و حمایت از صادرات را
 اولویت خود قرار دها.

http://media.mehrnews.com/old/Original/1392/04/02/IMG00553201.jpg
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افخمی راد گهت: با دستور معاون اول 
ر یس جمهور، کمیته ویژه ای برای حل 
موکالت صادرات توکیل شا تا بتوانا 
مباحث مرتبط با صادرات را به صورت ویژه 
بررسی کرده و گزارشات ههتگی به 
جهانگیری ارا ه دها. در واقع تاکیا 

بود که معاون اول ر یس جمهور این 
مسا ل و موکالت تجار بایا در 

ترین زمان حل و فصل شود و کوتاه
تمامی بخش های دولت وظیهه حمایت 

 از صادرکنناگان را دارنا.

 ای دادنا؟سیف و طیب نیا چه وعاه

معاون وزیر صنعت معان و تجارت 
: به های جایا بانکی خبر داد و گهتهمچنین از وعاه ر یس کل بانک مرکزی برای گوایش

ها از صادرات در بانک مرکزی و ها در جهت حمایتگهته ر یس کل بانک مرکزی، تمامی تالش
 ها متمرکز خواها شا.بانک

به گهته افخمی راد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز قول داد تا موووع استرداد مالیات بر ارزش 
صادرکنناگان برگردد که البته برخی  افزوده صادرکنناگان هر چه سریعتر رفع شود و این مالیات به

 موکالت در این زمینه وجود دارد که امیاواریم هر چه سریعتر حل شود.

 روایت عسگراوالدی از جلسه 

اساهللا عسگراوالدی عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در گهتگو با مهر در توریح این جلسه با بیان 
دقیقه روز شنبه به طول انجامیا، گهت: در  40و  31دقیقه تا  61و  30اینکه جلسه از ساعت 

این جلسه ر یس کل بانک مرکزی وعاه داد که ارز از این پس نوسان جای نخواها داشت و 
 درصا است، به زودی کاهش خواها یافت. 31تورم نیز که هم اکنون 

های ارزی به وی ادامه داد: در این جلسه همچنین ر یس کل بانک مرکزی وعاه ارا ه وام
صادرکنناگان را مطرح کرد و قول داد تا موکالت بانکی پیش روی صادرکنناگان با راهکارهایی 

 که به کار خواها بست، حل و فصل شود.

عسگراوالدی تصریح کرد: در مجموع جلسه بسیار مثبتی میان صادرکنناگان و اعضای کابینه 
ت پیش روی صادرات به و موکالت مختلف صادرکنناگان، موکالبرگزار شا که در آن مسا ل 

روسیه، عراق و افغانستان، توسعه صاور خامات فنی و مهناسی و ارا ه جایزه صادرات مطرح 
 شا.

به گهته وی، چنانچه موکالت پیش روی صادرکنناگان حل شود، صادرات غیر نهتی که هم 
که موکالت میلیارد دالر افزایش خواها یافت؛ به شرطی  61میلیارد دالر است، به  01اکنون 

 شود. مالیاتی صادرات و بیمه و حمل و نقل نیز برطرن

 ران نزدیک به یک سوم مبادالت تجاری استیحجم قاچاق در ا

قاچاق کاال و ارز در ایران حجم قاچاق کاال در مطابق اعالم ر یس سوووتاد مرکزی مبارزه با 
 درصد مبادالت تجاری غیرنفتی کشور بوده است.۰۳ایران چیزی نزدیک به 

http://www.bbc.co.uk/persian/business/2015/01/150122_l45_iran_smuggle_import#share-tools
http://www.bbc.co.uk/persian/business/2015/01/150122_l45_iran_smuggle_import#share-tools
http://media.mehrnews.com/d/2015/02/15/4/791015.jpg
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 ۱1بهمن، گهته اسوووت: ق 2شووونبه هللا حقیقی، ر یس سوووتاد مبارزه با قاچاق، امروز پنجحبیب
این در حالی اسووت که میزان ی به کوووور وارد شوواه اسووت، میلیارد دالر کاال به صووورت رسووم

 میلیارد دالر بوده است.ق 2۱تا  21کاالی قاچاق شاه رقمی به ارزش 

گویووا: آقووای حووقوویووقی می
قکوواالهووای قوواچوواق مووانع از 
تقویت تولیا کوووور شوواه و 

هووای آثووار مونوهی در بخش
اقتصووووووادی، بهووااشووووتی، 
درمووانی و فرهنگی برجووای 

 گذاشته است.ق

بووواالی اقوووتصوووووواد  حوووجوووم
غیررسمی و قاچاق در ایران 
از موووووکالتی اسوووووت کووه 

هوا با آن اقتصوووواد ایران دهوه
روبوورو بوده اسووووووت. حجم 

ای باال است قاچاق به اناازه
 هایی در نهادهای حکومتی نیز در آن دست دارنا.که برخی معتقانا گروه

در اختیار برخی نهادها های غیرقانونیق در دوران ریاست جمهوری محما خاتمی بحث قاسکله
 نژاد نیز به قبرادران قاچاقچیق کنایه زد.مطرح شا و محمود احمای

های علمیه قم، گهته اسووت: ای با مایران حوزهر یس سووتاد مبارزه با قاچاق ایران، در جلسووه
قروحانیون بایا قبح اسووتهاده از کاالی قاچاق را برای مردم روشوون کننا و اگر اقبال به کاالهای 

 ارجی کم کوور تولیا داخل تقویت خواها شا.قخ

او گهته اسووت که یکی از موووکالت عماه در زمینه قاچاق از ایران، قاچاق سوووخت به خارج از 
میلیارد  ۱کوووور اسووت. بنا به آنچه پیوووتر اعالم شوواه حجم قاچاق سوووخت از ایران به حاود 

 رسا.دالر می

 شوددادسرای پولی و بانکی توکیل می 

آقووای جعهری دولووت آبووادی گهتووه  
صادق الریجانی، ر یس  :آقایاست 

قوه قضواییه، با پیونهاد دادستانی 
برای توووووکیل دادسوووورای پولی و 

و قاین اسووووت بانکی موافقت کرده 
دادسووورا در شووورن افتتاح رسووومی 
اسووووت.قآن طور که پیوووووتر اعالم 

های شاه بود، این دادسرا به پروناه
پولوووووویی موسووووسووووات مالی و 

های هوا و باهیبواری، اختالساعت
 کنا.معوقه رسیاگی می
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. است های اخیر بودهدر سال کوورهای بزرگ فساد مالی یکی از مسا ل عماه اقتصادپروناه
در میان  363المللی در آخرین گزارش خود، ایران را از حیث فساد در رتبه سازمان شهافیت بین

 کوور قرار داده است. 311

هزار  32فسوووواد و بوه توازگی پروناه  بیموه ایران، فسوووواد در هزار میلیواردی 6اختالس پرونواه 
 انا.های اخیر بودهاز جمله خبرسازترین موارد فساد در سال میلیاردی

 هم یکی دیگر از این موارد است. بابک زنجانیشاه علیه اتهامات مطرح

عبواس جعهری دولت آبادی گهته اسووووت: قدر این پروناه، از ر یس کل سووووابق بانک مرکزی و 
تعاادی از وزرای سابق، تحقیقات الزم صورت گرفته است و با توجه به گستردگی ابعاد پروناه، 

او گهته اسووت که قبازپرس در مرحله فعلی، بیوووتری اسووت.قتکمیل تحقیقات مسووتلزم زمان 
تحقیقات خود را بر روی سووه متهم اصوولی پروناه متمرکز کردهق و به اتهامات بقیه متهمان بعاا 

 رسیاگی خواها شا.

 د.برل است که در بازداشت به سر میبابک زنجانی بیش از یک سا

 برگزاری همایش زنان کارآفرین
 

تاسیس شاه است . درسال جاری نیز چون سالیان گذشته  16كارآفرين درسال انجمن زنان 
 همايوى با محوريت زنان و كارآفرينى در حوزه گردشگرى برگزار کرد.

بنا به اظهار خانم زهرا نقوی دبیر علمی همایش، مخاطبین همايش دانوجويان، فارغ  
صنعت ماننا سازمان میراث  همراه با متولیان اين التحصیالن و فعاالن حوزه گردشگرى

فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى، معاونت گردشگرى، پژوهوگاه میراث فرهنگى در 
اساتیاى از مجتمع آموزش عالى بم، دانوكاه كارآفرينى دانوگاه تهران، دانوگاه آزاد  كنار 

اسالمى، موسسه پژوهوى مطالعات گردشگرى دانوگاه تهران، فعاالن بخش گردشگرى 
موسسه آواى  كمیسیون گردشگرى اتاق بازرگانى كرمان، سازمان عمران كیش،  ماننا

طبیعت پاياار نمايناگانى از سازمانهاى مردم نهاد ماننا بنیاد توسعه كارآفرينى و انجمن زنان 
 بوده انا. كارآفرين

محور برنامه های همایش، فرهنگی  ومانناآداب و رسوم، آيین ها، لباس هاى محلى، صنايع 
ستى، غذاهاى محلى، دكور خانه با محصوالت بومى ... وارتباط نزديك با زنان و توانمنا د

 سازى آنان بوده است. 

 اخبار کوتاه اقتصادی جهان:

 کند'بانک مرکزی اروپا برای مقابله با تورم منفی 'پول چاپ می

 

ر یس بانک مرکزی اروپا به کارگیری تسهیل کمی برای جلوگیری از تعمیق تورم منهی را اعالم 

 .کرد 

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2014/05/140523_u07_khosravi_mahafrid_execution
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2015/01/150121_l10_rahimi_sentenced
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2015/01/150121_l10_rahimi_sentenced
http://www.bbc.co.uk/persian/business/2014/12/141206_l45_iran_corruption_12
http://www.bbc.co.uk/persian/business/2014/12/141206_l45_iran_corruption_12
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/12/131231_iran_babak_zanjani_profile
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/12/131231_iran_babak_zanjani_profile


17 
 

 بانک مرکزی اروپا برای احیای اقتصاد حوزه یورو به سیاست تسهیل کّمی متوسل شاه است.

همچنان ادامه دارد و این  -یورو  -در حالیکه رکود اقتصووادی کوووورهای حوزه پول واحا اروپایی 

حوزه بووا نرت تورم منهی و خطر تعمیق بلنووا مووات رکود مواجوه اسووووت، بووانووک مرکزی اروپووا در 

گذارد و به امیا افزایش فعالیت اقاامی اسوووتثنایی، سووویاسوووت تسوووهیل کّمی را به اجرا می

دها. ماریو دراگی، ر یس بانک مرکزی اروپا، در یک نوست اقتصوادی، نقاینگی را افزایش می

ژانویه( گهت که قفعالق تا ماه سوپتامبر، هوت ماه دیگر،  22بهمن ) 2به، خبری در روز پنجوون

 میلیارد یورو قپول جایاق را وارد اقتصاد این حوزه خواها کرد. 31بانک مرکزی اروپا هر ماه 

سووویاسوووت تسوووهیل کّمی معموال در 

شود که شورایطی به اجرا گذاشته می

بانک مرکزی نتیجه گرفته باشا که ابزار 

سوویاسووت پولی کارآیی الزم را  متعارن

 در خاتمه دادن به رکود اقتصادی ناارد.

بانک مرکزی اروپا همان نقوووووی را در 

هووای حوزه یورو برعهوواه دارد کووه بووانووک

مرکزی در کوووووورهای پیووووورفته ایها 

کننا. این بانک تعیین کنناه ووعیت می

پولی در کوووووورهای عضووووو این حوزه 

اسووت. در کوووورهای پیووورفته، بانک 

مرکزی بوه عنوان یوک نهاد مسووووتقل و 

مسووووئول حهظ ارزش پول، مسووووئول اجرای تمهیاات پولی برای کنترل و اثرگذاری بر شوووورایط 

تمهیاات پولی   دادن به رکود اقتصادی استاقتصوادی، به خصوص کنترل تورم یا کمک به پایان 

گیرد شوامل قابزار سوویاسووت پولیق است و تسهیل که بانک مرکزی به طور متعارن به کار می

فاقا کارآیی توخیص داده شاه کّمی معموال در زمانی به کار می رود که ابزار سیاست پولی 

 باش

بانک مرکزی ابزار متعادی برای اجرای قسوویاسووت پولیق در اختیار دارد که مهمترین آنها تغییر 

در نرت بهره و قعملیات بازار بازق شووامل خریا و فروش اوراق قروووه دولتی اسووت. در شوورایط 

آیا تا با کاهش نرت بهره، رکودی، بانک مرکزی در اجرای سیاست انبساط پولی، در صاد بر می

گذاران را به استقراض برای سرمایه گذاری و مردم را به کاهش پس انااز و استقراض  سرمایه
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برای خرج کردن پول ترغیب کنا. انتظار این اسوووت که به این ترتیب، تقاووووای موثر در اقتصووواد 

 افزایش یابا و رونق اقتصادی را به دنبال آورد.

دولتی از بازار اوراق بهادار، پول بیوتری  در عملیات قبازار بازق بانک مرکزی با خریا اوراق قروه

دها و با افزایش عروه پول، انتظار دارد تقاوا افزایش یابا و را در اختیار دارناگان اوراق قرار می

با رکود ناشووووی از کمبود تقاوووووا مقابله کنا. عملیات بازار باز به دلیل افزایش عروووووه پول به 

 کنا.بازار کمک می کاهش قبهای پولق یعنی نرت بهره رایج در

در شوورایط تورمی و نیاز به کاهش تقاوووا، بانک مرکزی سوویاسووت انقباوووی پولی را به اجرا 

گذارد که از جمله شووامل افزایش نرت بهره و فروش اوراق قروووه در بازار، یعنی جمع کردن می

 نقاینگی است تا تقاوای موثر کاهش یابا و باعث کاهش نرت تورم شود.

سوووویوواسووووووت پولی، هنگووام  برخالن ابزار

اسووووتهوواده از روش تسووووهیوول کّمی، کوول 

یابا. به موجودی پول در اقتصووواد افزایش می

عبووارت دیگر، این روش بووه افزایش قپووایووه 

شووووود کوه بوه معنی ایجاد پولیق منجر می

مقاار بیووووتر پول یا نقاینگی باون افزایش 

السووت. به اصووطالح رایج، متناظری در برداشووت از ذخایر بانک مرکزی، شووامل ارز خارجی و ط

ود شبانک مرکزی نقاینگی باون پوتوانه را افزایش می دها. به همین دلیل هم گاه گهته می

ورزد هر چنا در عملیات تسووهیل کّمی، بانک مرکزی به قچاپ پول باون پوووتوانهق مبادرت می

زوما به معنی هوای انجوام معوامالت، این اقواام لامروزه بوا رواج پول الکترونیکی و سووووایر روش

 یع همان مقاار اسکناس و سکه نیستانتوار و توز

 ای را در پی آوردبینی نواهتوانا عواقب سیاسی پیشدشواری اقتصادی اروپا می

ها و سووایر برای اجرای برنامه تسووهیل کّمی، بانک مرکزی مقاار معینی اوراق قروووه را از بانک

دها نقاینگی ترتیب، به آنها امکان می کنا و به اینموسووسووات مالی خصوووصووی خریااری می

بیوووتری در اختیار داشووته باشوونا و بتواننا قتسووهیالتق پولی بیوووتری را در اختیار مردم قرار 

 دهنا.

از آنجا که تسووهیل کّمی به معنی آن اسووت که ابزار متعارن سوویاسووت پولی کارآیی الزم را در 

ای اسووووتثنایی در تمهیاات پولی نام برده پوایوان دادن بوه رکود نواارنا، از آن به عنوان شوووویوه 

های پولی شود. در حال حاور، نرت بهره بانک مرکزی به نیم درصا کاهش یافته و سیاستمی
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بانک نه تنها رکود موجود را درمان نکرده بلکه حوزه یورو در حال حاووور با نرت تورم منهی مواجه 

رخه طوالنی مات تعمیق رکود را توانا چاسوت که در صوورتی که به سورعت مرتهع نوود، می

 به جریان اناازد.

بانک مرکزی اروپا امیاوار اسووت با افزایش نقاینگی، نرت تورم را افزایش دها و عالوه بر تحریک 

فووار تورمی، با تضوعیف یورو در برابر ارزهای دیگر، کاهش واردات و افزایش صادرات حوزه یورو 

ا. رکود اقتصوادی اروپا عالوه بر موکالت اقتصادی عمیق را در پی آورد و به پایان رکود کمک کن

 بینی نواه را هم در پی دارد.برای برخی از کوورها، خطر تحوالت سیاسی پیش

تصومیم بانک مرکزی اروپا به کاربرد تسهیل کّمی در 

حوالی اتخاذ شوووواه که دولت آلمان با این تصوووومیم 

مخالف بوده اسووت. برخی از اقتصوواددانان هم پیش 

انا که با توجه به شورایط اقتصادی کنونی نی کردهبی

جهوان و اینکه ابزار سوووویاسووووت پولی تا کنون تاثیر 

چنواانی در پوایوان دادن بوه رکود نوااشووووته، کارآیی 

تسوووهیل کّمی نیز مورد تردیا اسوووت. آنان همچنین 

ل نگران آن هستنا که تضعیف یورو و کاهش صادرات سایر کوورهای جهان به حوزه یورو، عوام

 خاتمه رکود جهانی را تضعیف کنا

  .کند رود افزایش نقاینگی در حوزه یورو به توقف تورم منهی و خاتمه رکود کمکانتظار می

 های بزرگ نهتی را شکستاپل رکورد سودآوری شرکت

 

 

شورکت اپل با انتوار گزارشی از عملکرد اقتصادی خود نوان داد که چنا رکورد تجاری مهم را 
 است. مهمترين مورد، رکورد بیوترين میزان سود سه ماهه در تاري  است.شکسته 

http://gdb.rferl.org/DCC7111C-C0C9-4DC0-ABB5-9B39939BAE61_mw1024_s_n.jpg
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 2130، درآما خالص اپل در سووه ماهه پايانی سووال «فوربز»به گزارش روز ههتم بهمن نوووریه 
 میلیارد دالر بوده است. 31حاود 

رگ گاز میلیارد دالری گازپروم، شرکت بز 33.2اين درآما به عنوان نمونه بسویار بیوتر از درآما 
رويال »میلیارد دالری شوورکت نهتی  33.31و درآما  2133و نهت روسوویه، در سووه ماهه سووال 

 است که سابق بر این رکورد بااليی داشتنا. 2111در سه ماهه دوم سال « داچ شل

کارشناسان هستنا.« کنناهخیره»ر این گزارش این گزارش حاکی اسوت که ارقام ارا ه شواه د

کننا که شاخص ارزش سهام اپل پیش از گوايش بازارهای مالی روز میگیری اقتصادی نتیجه

 داران بیوتر بود.گذاران و سهامبینی سرمايهچهارشنبه، حتی از پیش

دالر و از رکوردهای پیوین اپل  333.12در سواعات اول کار بازار بورس، ارزش سوهام اپل حاود 

عامل اپل، نیز روز شوم بهمن به طور ومنی ير اتیم کوک، مدرصا باالتر بود. 3در بازار سوهام 

آور بوده اسووت. تقاوووا برای آيهون سوورسووام»شووگهتی خود را در اين زمینه اظهار کرد و گهت: 

 «.حتی تصور ابعاد آن دشوار است

در ايالت کالیهرنیا اسووت، در سووه ماهه آخر سووال « کوپرتینو»شوورکت اپل که مرکز آن در شووهر 

اين تعااد حتی از ای اسووووت.سووووابقهخته اسووووت که رقم بیرومیلیون آيهون ف 10.۱گذشووووته 

تا  31ترين تحلیلگران که میزان فروش در سوه ماهه اول سال جاری را بین بینی خوشوبینپیش

 میلیون در نظر گرفته بودنا، فراتر رفت. 13

دها. درصوا درآما شرکت را توکیل می 31شوود سوود اپل از فروش آيهون نزديک به گهته می

 های هوشمنا در کوور چین عامل اصلی دستاورد تاريخی شرکت اپل است.اين تلهن فروش

میلیارد دالر رسوووویا. با  33.3درصووووا افزايش به  11فروش اپول در چین، تايوان و هنگ کنگ با 

های فروخته شاه در اين کوورها را اعالم نکرده است که شورکت اپل هنوز تعااد تلهناینوجود

کنگ از مجموع درآما شوورکت نا سووهم فروش در چین، تايوان و هنگگويولی کارشووناسووان می

 درصا در ابتاای سال جاری افزايش يافته است. 23.3درصا در اوایل پارسال به  33.۱اپل از 

 يکی از مهمترين داليوول موفقیووت بزرگ فروش آيهون در چین، بسووووتن قرارداد توزيع اين تلهن

 است. 2136بايل( در سال هوشمنا با شرکت موبايل چین )چاينا مو

 111کنناه خامات موبايل اسوووت و شووورکت موبايل چین )چاينا موبايل( بزرگترين شووورکت ارا ه 

تیم کوک شوخصا در بستن اين قرارداد نقش مهمی داشت. مذاکرات اپل میلیون مووتری دارد.

شروع شاه و در زمان مايریت استیو جابز  2111با شورکت موبايل چین )چاينا موبايل( از سال 

 بود
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 ؟هم نریختها در یونان بازارها را بهچرا پیروزی چپ

 سیبیدبیر اقتصادی بی رابرت پستن

 201قارها هم بابت ها آنرسا یونانینظر میچه در انتخابات اخیر یونان رت داد، بهتوجه به آنبا 
هزینه کردنا، احسوواس میلیارد یورویی که اتحادیه اروپا و بانک جهانی برای نجات اقتصووادشووان 

 کننا. دلیلش چیست؟دین نمی

یووونووان بوویووش از  بحران اقتصوووادی 
اسووتقراض بیش از  خوواطر هرچیز بووه
کوووووور پیش آما.  حووا دولووت این 
بحران اقتصوووووادی  بوونووابراین وقتی 
یعنی اواخر سوووال  جوووای شووووووا، 
نسووووبت باهی به  مویوالدی،  2113

تولیووا نوواخووالص  321ملی کوووووور 
قم سووال بعا این ر درصووووا بود. یک 

 رسیا. 303به 

تر های ریاضییتی به مردف اشییار هورده. اما هیا در ازای هن بدهی یونان کمسیییاسییت

تا هخر سییاتامبر  –عکس، نسییبت بدهی یونان به تودید ناخادم ملی شییدهخ خیرب به

 درصد رسیده ۰۷۱به  – ۴۳۰۲

سووختی بر این که به یونان کمک کننا شوورایط المللی و کوووورهای دیگر برای ایننهادهای بین
های عمومی. اقاامی که تأثیری جای کوووور تحمیل کردنا، از جمله پایین آوردن شووایا هزینه

 های اقتصادی یونان گذاشت.بر فعالیت

کمی پیش از این هم اقتصوواد یونان وارد دوران رکود شوواه بود، یعنی بعا از بحران مالی سووال 
ووی که از بروکسول تحمیل شا، تولیا های انقبا، به لطف سویاسوت2131. اما از سوال 2111

که شوووایا معیار بهتری برای  –درصوووا دیگر هم پایین آما. درآما سووورانه هم  33ناخالص ملی 
درصا افت  22حاود  2111از شروع بحران در سال  –سونجش ووع دشوار زناگی مردم باشا 

 کرده.

های بنابراین تردیای نیسووت که سوویاسووت
اما آیا در ازای ریاوتی به مردم فوار آورده. 

عکس، تر شاه؟ خیر! بهآن باهی یونان کم
نسووبت باهی یونان به تولیا ناخالص ملی 

وز درصوو 313به  – 2130پتامبر تا آخر سوو –
 سیریزا 

تر شوواه. کل البته رقم باهی قاری کوچک
 2111بوواهی بخش دولتی یونووان سوووووال 

 2131میلیارد یورو بود، سووووال  2۱3حواود 
 میلیارد یورو. 633یورو، و آخر سپتامبر سال گذشته میلیارد  661حاود 

دها. نسوبت باهی به تولیا ناخالص است که اما رقم باهی به خودی خود چیزی نووان نمی
ها را بپردازد یا نه. با این توانا باهیدها ووووع یک دولت چقار خراب اسووت: آیا مینوووان می

 که کمک به این کوور شروع شا. است حساب، موکل باهی یونان امروز باتر از زمانی
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طور گهت که خرابی اصلی را سقوط اقتصاد به بار اگر بخواهیم تووویح واووحات باهیم بایا این
درصا.  3.3 آورده. البته از سال گذشته اقتصاد یونان بار دیگر رو به رشا گذاشت، با نرت ساالنه

کوووا تا کم یک نسوول طول میدسووت –که ادامه پیاا کنا فرض این به –اما با این نرت رشووا 
 باهی این کوور به سطحی معقول برسا.

های ریاوتی و پاک کردن با این اوصان عجیب نیست که حزبی با شعار پایان دادن به سیاست
گیری در انتخابات رسویاه. درسوت اسوت که حزب سیریزا دو ها، به چنین پیروزی چوومباهی

ن بوود کم آورده، اما پیام مردم یونان به اتحادیه اروپا که اکثریت مطلق پارلماکرسوی برای این
 با همین رأی هم به اناازه کافی روشن است.

تر باشوا بگوییم پیام به برلین، چون ماافع سورسخت این نظریه اقتصادی که البته شوایا دقیق
 شود، آلمان بوده.باون سیاست ریاوتی چیزی درست نمی

 به دو دلیل: گذارها هم اتهاق مهمی بوده،اما پیروزی سیریزا برای سرمایه

توانا برای که رهبر حزب الکسووویس سووویپراس به پووووتوانه رأیی که از مردم گرفته میاول این
های ریاوتی با بروکسل و صناوق جهانی پول مذاکره کنا، و بخواها تر شوان سویاستآسوان

ن لحظه حرن او و آور این کووووور پاک شوووود. تا ایکم بخووووی از باهی سووورسوووامکه دسوووت

ها شووووان لحنی مالیم بوده. اما آلمانخواهنوا موذاکره کننوا. لحنهمکوارانش این بوده کوه می
گوینا قرار، همانی اسوووت که با یونان موقع دریافت کمک گذاشوووته شووواه. بنابراین ممکن می

کنار  که یونان باون تعارن از حوزه پول واحا اروپاییاسووت دو طرن به توافق نرسوونا. حتی این
 هستنا  رفتنه شود یا کنار برود غیرممکنگذاشت

جای اروپا در حال پا های ریاوووتی همههای نوپا و وووا سوویاسووتدلیل دوم این اسووت که حزب
 انا.تر از جاهای دیگر عمل کردهویژه در فرانسه و اسپانیا که موفقهستنا، به گرفتن

لنا بیرون بیایا، اعتبار بقیه احزاب مخالف اگر سوووویریزا از موذاکره بوا بقیوه اتحوادیوه اروپا سوووورب
با آن  –رود. اگر حزب مارین لوپن های ریاوتی هم در چوم مردم کوورشان باال میسویاست

جمهوری در انتخابات ریاست –گرایانه و تمایل به حمایت صرن از تجارت داخلی های ملیبرنامه
 ها را سنجیا.توان ثبات و آرامش بازارفرانسه پیروز شود، تازه می
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اما اگر سویریزا در مذاکره با بروکسل و برلین به جایی نرسا، و جاایی یونان و یورو واقعا اتهاق 
شووان را از هر کوووور حوزه پول واحا اروپا که گذارها پولبیافتا، آن وقت ممکن اسووت سوورمایه

 هستنا، خارج کننا. گرایانش در حال قارت گرفتنملی

انا؟ چطور ووع بازارهای بورس و حتی یورو پاچه نواهگذارها دسوتبا این وصوف چرا سورمایه
 کمی بهتر شاه؟

کننا پول واحا گذارها فکر میاین اسووت که سوورمایه –که شووایا معقول باشووا  –یک توووویح 
تر دنبالش راه نیافتنا. شوود، در صوورتی که کووورهای بزرگتر هم میاروپایی باون یونان قوی
و  شودکننا نهایتا منطق پیروز میگذارها فکر میاین است که سرمایه ترتووویح کمی محتمل

 پذیرد بخوی از باهی کمرشکن یونان بخویاه شود.آلمان می

جاسووت: به جز در آلمان، تقریبا غیرممکن اسووت اقتصوواددان یا عضوووی از یک و نکته مهم همین
مورد باهی یونان نتیجه کرده سووویاسوووت پیووووین در بانک مرکزی پیاا کنیا که بگویا فکر می

 باها.

ها بیهوده نظر بعضووویو به –ها کوووویانا بنابراین شوووایا بعا از این همه سوووختی که یونانی
وپازدن و درآمان یونان از ای رووووایت باها که اقال دسوووتشوووایا آلمان به طرح تازه –کوووویانا 

 باتالق قرض روی کاغذ ممکن باشا.

 های سو ا چه خبر بود؟زیر آب

 بی بی سی کربیپل 
 

 ا
 

رتش سوووو ا طی روزهای گذشوووته در حال تجسوووس برای ردیابی و یافتن یک زیردریایی بود که گهته ا
شا اخیرا در حریم دریایی و با فاصله کمی از استکهلم پایتخت این کوور دیاه شاه. پس از انتوار می

 باشا ولی دولت روسیه با قاطعیت این خبر بسیاری گمانه زدنا که این زیردریایی بایا متعلق به روسیه
 این ادعاها رد کرد.

های تجسسی خود برای یافتن یک شی مظنون به زیردریایی اکتیر به فعالیت 20ارتش سوو ا 
 روسی در دریای اطران استکهلم پایان داد. اما هنوز سئواالتی در این مورد وجود دارد.

 های سو ا زیردریایی بود؟شیء زیر آب

ممکن است هرگز ناانیم. در آغاز ارتش سو ا حتی از به کاربردن کلمه زیردریایی  این مساله را
پرهیز می کرد و به جای آن از عبارت قیک شووویء ناشوووناخته در زیرآب و متعلق به قارت های 

 بیگانهق استهاده می کرد.
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گرفته با وجود مخالهت دولت روسووویه با این ادعاها، در اکثر اظهار نظرهایی که تاکنون صوووورت 
انا. نیروی دریایی روسووویه اسوووت این زیردریایی را متعلق به نیروی دریایی آن کوووووردانسوووته

متر اسووت، زیردریایی های کوچک نیز  11تا  31عالوه بر زیردریایی های بزرگ که طول آنها بین 
در اختیار دارد. این طور حاس زده شووواه که شوووی شوووناور در اعماق حریم دریایی سوووو ا به 

زیاد یک زیردریایی کوچک بوده اسووووت. دو زیردریایی کوچک نیروی دریایی روسوووویه با احتموال 
موخصاتی که تاکنون از این شی جمع آوری شاه است انطباق دارنا. یکی قپیرانیاق است که 
به عنوان یک زیردریایی سوووریع و مخصووووص حرکت در عمق زیاد شوووناخته می شوووود و دیگری 

 اموریت های تحقیقاتی مورد استهاده قرار می گیرد.قتریتونق است که معموال برای م

 دیاه می شود  این زیردریایی کجا رویت شا؟

این موووووع بزرگترین نقطه کور ماجراسووت. 
براسووواس گزارشوووها، این شووویء در آبهای 
جنوب مجمع الجزایر اسووووتکلهم پووایتخووت 
سو ا مواهاه شا. ارتش سو ا می گویا 

بسووویار در این بخش از قلمرو کووووور تعااد 
زیوادی جزایر کوچک وجود دارد و تجسووووس 
برای یافتن این زیردریایی در این منطقه مثل 

 یافتن یک سوزن در کاهاان است.

اولین تصویری که ظاهرا وجود این زیردریایی 
را نووووان می داد، به شوووکل گسوووترده ای منتوووور و موووواهاه شوووا و ارتش برای یافتن این 

د. اما نیروهای مسوولح سوو ا با دادن اطالعات نادرسووت در زیردریایی از مردم تقاووای کمک کر
مورد این ماجرا، که به گهته آنها با هان گمراه کردن قارتهای بیگانه صووووورت گرفت، یافتن این 

 زیردریایی را دشوارتر کردنا.

 اولین بار چه زمانی مواهاه شا؟

اما رسووانه های سووو ا  بخش وسوویعی از اطالعات مربوط به این ماجرا هنوز کامال تاییا نووواه
اکتبر شنود شاه و موووع  33می گوینا اولین پیامهای اوطراری مرتبط با این شیء بیگانه روز 

 آن مکالمه بروز نقض فنی در یک زیردریایی بوده است.

اکتبر استراق سمع )شنود( شاه که بین نقطه ای  33یک مکالمه رادیویی به زبان روسوی روز 
هم و بنوار کوالینینگراد، محول اسووووتقرار نواوگان بالتیک نیروی دریایی در مجمع الجزایر اسووووتکل
 روسیه، انجام شاه است.

اکتبر حوالی نیمروز، یک شووووی سوووواخت انسووووان در آبهای حوالی خلیج کانهولمز  31در روز  -
 مواهاه شاه است.

ناورها، اکتبر نیروهای مسلح سو ا اذعان کرد که چنین اتهاقی افتاده است و ش 31اواخر روز  -
هواپیماها و صواها نهر از پرسونل نیروهای مسولح در جستجو برای یافتن این شناور ناشناخته 

 شرکت دارنا.

اکتبر جسوووتجوها روی خلیج کانهولمز تمرکز پیاا کرد که در یک مسووویر کووووتیرانی پر  31روز  -
 از آنجا عبوررفت و آما قرار دارد و کووتی های مسوافربری بین استکلهم و ریگا پایتخت لتونی 

 می کننا.

 اکتبر اولین عکس این زیردریایی که توسط دوربین گرفته شاه منتور شا. 33روز  -
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اکتبر نیروهای مسووولح سوووو ا اعتران کرد که با دادن اطالعات غلط درمورد محلی که  21روز  -
 این عکس گرفته شاه قصا داشت ققارت بیگانهق را گمراه کنا.

سس های گسترده در خلیج اینگارو، نیروهای مسلح سو ا اعالم کرد اکتبر پس از تج 23روز  -
 که برای به کارگیری قارت نظامی آماده است.

اکتبر نیروی دریایی سووو ا پس از چناین شووبانه روز تجسووس و تالش مسووتمر اعالم  22روز  -
کرد که از تعااد کوووتی های فعال در این عملیات تجسووسووی کاسووته اسووت ولی قابعاد این 

 لیات محاود نواه است.قعم

 سو ا چگونه زیرآب به دنبال این شی گوت؟

در این عملیات تجسووسووی نیروی دریایی سووو ا از انواع کوووتی هایی که در اختیار دارد مثل ا 
مین یوواب هووا، 
نوووووواوهووووووای 
توووهووواجوووموووی 
پرسوووورعووت و 
نواوچووه هووایی 
که ردیابی آنها 
دشوووار اسووت 
اسووتهاده کرد. 
یووکووی از ایوون 
نوووووواوهووووووای 
تهوواجمی بووه 

م قویوزبیق نووا
بووووه انووووواع 

میلیمتری، و دو خودروی  ۱1تجهیزات از جملووه وسووووایوول ردیووابی در زیر سووووطح آب، یووک توپ 
یکی از چناین شناور پیوورفته مین یابی در زیر آب که از راه دور کنترل می شونا مجهز است.

 که به طور شبانه روتجسس بوده انظامی سو ا است 

نییتر گزارش داد که در عملیات جسووتجو در خلیج اینگارو از اکتبر روزنامه سووو ای داگنز  23روز 
 یک خودرو مین یاب زیردریایی استهاده شاه.

 آیا ماجراهای شبیه دوران جنگ سرد واقعا محتمل هستنا؟

دولت روسویه ادعاهای مربوط به اعزام زیردریایی به قلمرو سو ا را بی اهمیت دانسته و کامال 
کردنا که این شی ممکن است یک زیردریایی هلنای باشا. اما  رد کرده است. آنها حتی ادعا

از زمان وقوع بحران و جنگ در اوکراین، ماجراهای زیادی شوووبیه دوران جنگ سووورد تکرار شووواه 
 است. نمونه هایی از این رویاادها طی چنا ماه گذشته عبارتنا از :

 -  کوووور متهم کرده دولت اسووتونی روسوویه را به ربودن یکی از ماموران امنیتی آن
 است.

 -  دولت فنالنا گهته است که جنگناه های روسیه وارد حریم هوایی این کوور شاه
و نیروی دریایی روسووویه در آبهای بین المللی دریای بالتیک یک کووووتی تحقیقاتی 

 فنالنای را متوقف کرده است.
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 -  ر نزدیکی اکتبر پس از پرواز د 23ناتو می گویا یک هواپیمای جاسوسی روسیه روز
 حریم هوایی دانمارک و سو ا به حریم هوایی استونی وارد شاه است.

 قوور به هنگام جلوگیری ت غیردولت استونی اعالم کرد که یکی از ماموران امنیتی این ک

کوورهای سو ا و فنالنا عضو پیمان 
نظووامی نوواتو نیسووووتنووا ولی هر دو 
همکواریهوای خود را با این سووووازمان 

 کرده انا.تقویت 

بنابراین اقاامات روسوویه ممکن است 
واکنوی باشا به امضای یک معاهاه 
نواموه جوایا بین دو کوووووور فنالنا و 
سووووو ا با سووووازمان ناتو که عالوه بر 
انجوام رزمایش و آموزش های نظامی 
موووووترک، به فنالنا و سووووو ا امکان 

 می دها در مواقع اوطراری از کمک نیروهای ناتو استهاده کننا.

را به  3313س از ماجراهای ههته اخیر بسوویاری از مردم در سووو ا حادثه موووابهی در سووال پ
خاطر آوردنا که یک زیردریایی روسوووی مسووولح به اژدرهای اتمی در نزدیکی یک پایگاه دریایی 

 سو ا به گل نوست و متوقف شا.

 روسیه در این مورد چه کرده است؟

م ادعاهای مطرح شوواه را رد کرد. وزارت دفاع آن روسوویه در واکنش اولیه خود خیلی صووریح تما
اکتبر گهت:ق هیچ شوورایط فوق العاده ای و قطعا هیچ شوورایط اوووطراری اتهاق  31کوووور روز 

 نیافتاده که کوتی های نظامی روسیه در آن دخالت داشته باشنا.ق

شووناور برخی از صوواحبنظران و کارشووناسووان در مسووکو معتقانا که ماجرای جسووتجو برای یک 
بیگانه بیش از آنکه به سویاسوت های دولت روسویه ارتباط داشوته باشا ممکن است محصول 
وورورت های سیاست داخلی سو ا باشا. به گهته این کارشناسان با به قارت رسیان دولت 
چپ میانه به نخسووت وزیری اسووتهان لوفون، نیورهای مسوولح سووو ا به روشووهای مختلف می 

 ر به ارتش را توجیه کننا.کوشنا اختصاص بودجه بیوت

در عین حال گزارشووهایی منتووور شوواه که نوووان می دها اخیرا کوووتی های روسووی در 
نزدیکی منطقوه مووووواهواه زیردریوایی تردد کرده انا. یک نمونه آن تردد یک نهتکش متعلق به 
روسوویه در آبهای نزدیک به قلمرو سووو ا بود. اما گارد سوواحلی سووو ا اعالم کرده که مسوویر 

 اکتبر نیز این منطقه را ترک کرده است. 23ت این نهتکش بسیار عادی بوده و غروب حرک

اما حرکت یک کوووتی روسووی دیگر سووئوال برانگیز بود. این کوووتی که پروفسووور لوگاچف نام 
دارد ظاهرا یک کووووتی مخصووووص پژوهش های علمی در بسوووتر دریاهاسوووت. رسوووانه های 

اکتبر به سوومت یکی از جزایر سووو ای در  23وز سووو ای گزارش دادنا که این کوووتی غروب ر
  استدریای بالتیک در حال حرکت بوده 

 واقعیت این است که این معما ممکن است هرگز حل نوود
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 .وباما:ا

 خواهدای با ایران دیگر انی نیست، اراده سیاسی میموضوع توااق هسته

 د                     

قارتهای غربی توافقی را  :باراک اوباما، ر یس جمهور آمریکا می گویا به گزارش بی بی سی 
دها و در عین حال ای را به ایران میانا که اجازه فعالیت صوووولح آمیز هسووووتهپیووووونهاد کرده

 کنا که ایران برای ساخت سالح اتمی تالش نخواها کرد.تضمین می

کاهش پیاا کرده و ایران به  ۱+3ایران و او گهوت کوه اختالفات میان دو طرن در جریان مذاکرات 
 مهاد توافقنامه موقت پایبنا بوده است.

به گهته او، موووع توافق هسته ای با ایران دیگر فنی نیست، بلکه به اراده سیاسی بستگی 
 دارد.

های جهانی را بپذیرد، اما معلوم  آقوای اوباما گهت که ایران قاعاتا بایا بتوانا پیووووونهاد قارت
 که چنین خواها کرد یا نه.نیست 

های جهانی و حااقل  اگر ایران چارچوب اصووووولی پیووووونهاد قارت :ر یس جمهور آمریکا گهت 
 های مورد نظر آنها را نپذیرد، تااوم مذاکرات مهیا نخواها بود.

سووووخنان آقای اوباما یک روز پس از اظهارات آیت هللا خامنه ای، رهبر ایران بیان می شووووود که 
 که توافق هسته ای نبایا به قورر منافع ملی ایران و موجب تحقیرق باشا.گهته بود 

او قارت های غربی را به زیاده خواهی در مذاکرات متهم کرد و با ابراز نگرانی از احتمال قبهانه 
 جوییق آنها در توافق بر سر جز یات، گهته بود که با دو مرحله ای شان توافق مخالف است.

 ح و غیر قابل تهسوویر و تأویل باشوواکه توافق بایا روشوون، واوووبراینتأکیا  با خامنه ای آیت الهآ
کلیات را در یک جلسووه واحا تمام کننا و امضوواء  : قاگر توافق می کننا، جز یات واظهار داشووت

 کننا

اظهارات دو روز گذشووته مقامات عالیرتبه ایران و آمریکا نوووان می دها که لحظه سوورنوشووت 
یران فرا رسویاه است... لحن دو طرن محکم است و پیام آنها برای طرن سواز مذاکرات اتمی ا

مقابل این اسوت که قحا انعطان ما همین است، تصمیم خود را بگیریاق... در عین حال نوانه 
های متعادی از جایت تالش ها برای حل و فصول اختالفات اتمی دیاه می شا... آیا پیونهاد 
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جز یات آن روشوووون نیسووووت، قابلیت این را دارد که مقامات قارت های جهانی برای ایران، که 
 ایران بتواننا توازن ظریف میان کوتاه آمان و حهظ وجهه را با آن برقرار کننا

 عوای حقوقی بورس آلمان در آمریکا بر سر اموال بانک مرکزی ایراند

آمریکا مواجه  دویچه بورس، شووورکت اداره کنناه بازار بورس فرانکهورت با یک دعوای حقوقی در
 اش با بانک مرکزی ایران مربوط می شود.های وابستهاست که به رابطه یکی از شرکت

به گزارش رویترز، اسوناد قضوایی نوان می دها که صاها تن از اعضای خانواده سربازانی که 
در انهجار مقر تهنگااران آمریکایی در بیروت کوته شانا، خواهان دسترسی به  3316در سال 

میلیون دالر اموال متعلق به بانک مرکزی ایران هسوووتنا که توسوووط شووورکت  111میلیارد و یک 
 کلیرستریم، وابسته به دویچه بورس، در لوکزامبورگ نگهااری می شود.

را ترتیب داده و به همین دلیل  3316ایران متهم اسوت که از طریق حزب هللا لبنان انهجار سال 
میلیون دالر غراموت بوه بوازماناگان  3۱1میلیوارد و  2پرداخوت  یوک دادگواه آمریکوایی ایران را بوه
 قربانیان انهجار محکوم کرده است.

شوووورکوت کلیرسووووتریم یک شوووورکت ارا ه کنناه خامات مبادالت مالی اسووووت که مقر آن در 
 لوکزامبورگ است.

پذیرفت که یک میلیارد و  2136این شوورکت در سووال 
ایران را که در میلیون دالر از اموال بوانک مرکزی  111

حسوواب هایش در آمریکا بود، در اختیار شوواکیان قرار 
 دها.

دعوای حقوقی جوایا به ویژه از این جهت قابل توجه 
توانا اسوت که نوان خواها داد آمریکا تا چه حا می

ها و موسوسات اروپایی را مجبور به تن دادن شورکت
 به احکام قضایی خود کنا.
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 به موارکت در فرار مالیاتی موتریانش بزرگترین بانک بریتانیا متهم
 قرار گرفته است

بزرگترین بانک بریتانیا متهم اسوت در فرار مالیاتی مووتریان پولاارش موووارکت داشته است. 
شوعبه بانک اچ اس بی سوی در سوو یس، به موتریانش کمک می کرده پولوان را از چوم 

ی سوووی این اتهامها را قبول دارد و کووووور مخهی کننا. بانک اچ اس ب 211اداره های مالیاتی 
می گویا در برابرشووان پاسووخگوسووت. اسووناد فرار مالیاتی این موووتریان را یک کارمنا سووابق 
بانک در اختیار رسوووانه ها قرار داده. امیر پایور در گزارشوووش از ابعاد این فرار بزرگ مالیاتی می 

 گویا

 های جهانافوای 'رسوایی مالیاتی' یکی از بزرگترین بانک

بانک  دهدکه نشییان میاسیت  سینادی اا  شیدها
های ترین بانک(، یکی از بزرگHSBCسی )بیاساچ

ا  در شاخه خصوصی جهان، به مشیتریان جهانی
این بییانییک در سییییوئیس ککییک کرده کییه از  رداخییت 

 ها دالر مادیات ارار کنند.میلیون

های دیگر به آن سوووی و رسوووانهبیهزاران سووونای که بی
کوووور جهان  211موووتریان ثروتمناش از بیش از دها که بانک به انا، نوووان میدسووت یافته
 هایوان را از مسئوالن مالیاتی کوورهایوان پنهان کننا.داده که چگونه داراییمواوره می

میالدی اسووت، شووامل جز یات حسوواب سوویاسووتمااران،  2111این اسووناد که مربوط به سووال 
میلیارد دالر در  321های سووورشوووناس اسوووت که در مجموع معادل المللی و چهرهمجرمان بین

 انا.هایوان پول داشتهحساب

سووی اعالم کرده که سووازوکار شوواخه خصوووصووی این بانک در سووو یس از زمان بیاسبانک اچ
مربوط بوه این اسوووونواد متحول شوووواه تا امکان دادن خامات و مووووواوره برای فرار از مالیات و 

 پولوویی از بین برود.

 رییهک، ارار و دستگ

هوت سال پیش توسط ا رو ه فالسیانی، که در آن زمان در ژنو سو یس برای شاه اسوناد فاش
 کرد، خارج شاه و حاوی اسامی بیش از صاهزار موتری است.سی کار میبیاساچ

اروه فالسووویانی بعا از هک کردن اطالعات مووووتریان بانک به فرانسوووه گریخت و تحت تعقیب 
 پلیس این کوور قرار گرفت.

بعا از دستگیری او با استردادش موافقت نکردنا چون با استهاده از اطالعات های فرانسه مقام
هایوووووان در نگهااری پولاو توانسووووتنا هزاران فرانسوووووی را شووووناسووووایی کننا که از طریق 

 کردنا.سی سو یس از پرداخت مالیات فرار میبیاساچ

هایی درصا از فرانسوی 33به  دولت فرانسه بعا از ارزیابی اسناد به این نتیجه رسیا که نزدیک
 انا.که ناموان در اسناد آماه از پرداخت مالیات فرار کرده

 کنا.آقای فالسیانی در حال حاور در فرانسه تحت حهاظت زناگی می
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فهرسووووتی از بیش از هزار نهر دریافت کرد که از پرداخت  2131اداره موالیات بریتانیا در سووووال 
 زدنا.مالیات سرباز می

ها را احیا کنا، اما تنها یک نهر در این رابطه میلیون پونا از این مالیات 36۱وانست حاود دولت ت
سووی صورت بیاسمورد بازجویی قرار گرفت. اسوامی فاش نووا و هیچ اقاامی علیه بانک اچ

 نگرفت.

شووهرونا هنای که ناموووان در این اسووناد  3211وزارت دارایی هنا هم گهته اسووت که درباره 
 حقیق خواها کرد.آماه ت

 های این کشور ااشاری یونان بر تغییر شرایط باز رداخت بدهی

 

 میلیارد یورویی این کوور به دست آورنا 201ازپرداخت وام ره

 نا.کدولت تازه یونان بر تغییر شرایط کمکهای مالی اتحادیه اروپا به این کوور پافواری می

ساعات آیناه در بروکسل و در یک نوست اوطراری در قرار است وزرای اقتصاد این اتحادیه در 
 این باره بحث و تبادل نظر کننا.

خواها با سووازمان همکاریهای آلکسوویس سوویپراس، نخسووت وزیر یونان، گهته اسووت که او می
 اقتصادی و توسعه اروپا در خصوص تاوین یک طرح تازه همکاری کنا.

 هایش ناارد.یا مات زمان بازپرداخت باهیپیوتر دولت یونان اعالم کرد که تمایلی به تما

اوایول بواموااد امروز دولوت یونوان در خصوووووص برنواموه هوایش برای موذاکرات دربواره بازپرداخت 
 های کوور، از پارلمان رای اعتماد گرفت.باهی

 رسا.های یونان به سر میدر پایان ماه جاری میالدی موعا بازپرداخت باهی

ود دارد مبنی بر اینکه یونان ممکن است به کمکهای مالی خارج در همین حال گزارشوهایی وج
 از اتحادیه اروپا، متوسل شود.
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بهمن( با همتای روس خود در مسکو دیاار  22فوریه/ 33وزیر خارجه یونان که امروز )چهارشنبه 
 کرد تاکیا کرد که توافق با اتحادیه اروپا برای یونان در اولویت قرار دارد.می

های حوزه یورو را با رای دولوت جوایوا یونان در تالشوووونا تا موافقت مقامات و دولترهبران چپگ
 رد یورویی این کوور به دست آورنامیلیا 201مذاکرات مجاد درباره شرایط بازپرداخت وام 

 کندریزی میبریتانیا برای خروج احتکادی یونان از  ول واحد ارو ا برنامه

 سبیدبیر اقتصادی بیرابرت پستن 

دیییوییید کییامییرون، 
وزیر، در نخسیییییت
ای کیه با جلسییییه

تعدادی از مقامات 
بلنید ایه داشییییت 
جییوانییب مییخییتل  
تیییا یییییییر خیییروج 
احتکیادی یونان از 
 ول واحید ارو ا بر 
بریتانیا را بررسی 
کرد تا بتوانند برای 
کیییکیییتیییر کیییردن 

های وارده هسیییب
هییا و بییر بییانییک

 ریزی کنند.های بریتانیایی برنامهشرکت

داری، لوری کان، مایر ون این جلسووه را با حضووور نیک مکهرسووون، معاون وزارت خزانهآقای کامر
الملل بانک مرکزی بریتانیا، برگزار بخش ثبوات موالی این وزارتخوانوه، و فیل اونز، مایر بخش بین

کرد تا درباره تاثیر خروج یونان از پول واحا اروپا بر این کووور و دیگر کوورهای حوزه یورو مطلع 
 د.شو

وزیر دارایی که برای شورکت در اجالس گروه بیست به استانبول سهر کرده بود، در این جلسه 
 ها قرار داده شا.حضور نااشت ولی در جریان کلیات بحث

حاوووووران در جلسووووه بر سوووور افزایش احتمال ایجاد یک واحا پولی جایا در یونان توافق نظر 
تواننا ت یونان و دیگر کوووووورهای حوزه یورو میانا که دولداشووووتنا. اما همچنان بر این عقیاه

 برای نگه داشتن یونان در پول واحا به نوعی با یکایگر مصالحه کننا.

اناازهای مردم یونان از بین خواها رفت، تورم سوووویر صووووعودی پیاا بنا به گهته حاوووووران، پس
ا اعتقاد دارنا هخواها کرد و از ارزش پول یونان به شووات کاسووته خواها شووا. در عین حال آن

رو خواهنا شوووا چون برای های یونانی با مووووکالت شوووایا مالی روبهها و بانککه شووورکت
هوای خود بوایوا دراخمای جایا قوووووعیفق و قارزانق خود را با یوروی ققویق بوازپرداخوت بواهی

 معاووه کننا.

افراد و های بریتانیایی که از هوا و بانکاین بوه این معنی اسووووت کوه آن دسووووتوه از شوووورکوت
هوای یونوانی پول طلوب دارنوا بوه احتمال زیاد مال خود را خواهنا باخت. با وجود این شوووورکوت

 های بریتانیایی خیلی در معرض مستقیم رخاادهای مالی یونان نیستنا.بانک
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بزرگترین مووکل بریتانیا شایا تاثیر خروج یونان بر دیگر اقتصادهای وعیف حوزه یورو باشا. این 
ثباتی مالی و اقتصوادی این کوووورها منجر های هنگهت به بیرد که فرار سورمایهخطر وجود دا

 شود.

ترین شووریک تجاری بریتانیا اسووت و به گهته یکی از منابع خبری دولت، حوزه یورو همچنان مهم
تر وزیر برای عمیقاز همین رو اهمیت زیادی برای این کوور دارد پس منطقی است که نخست

 ریزی کنا. ان یونان و خروج آن کوور از منطقه یورو برنامهشان احتمالی بحر

 دهدحجم واردات و صادرات چین کاهش شدیدی را نشان می

 .دهنابر اساس گزارشها از چین واردات و صادرات این کوور سقوط شایای را نوان می

هووموویوون گووزارشووووووهووا 
حوواکیسوووووت کووه حجم 
واردات ایون کوووووور در 
مقایسووه با ژانویه سووال 

موویووالدی گووذشووووووتووه 
 21کوواهوووووی حوواود 

درصوووای را نووووان داده 
اسووووووت. در هووموویوون 
چووارچوووب گووزارشووووهووا 
حوواکیسووووت کووه واردات 

 01ذغال سوووونگ حاود 
درصوووا کاهش داشوووته 

 است.

 صادرات نیز در مقایسه با گذشته کاهش داشته است.

 میلیارد دالر بوده است. 31اما بر اساس همین آمارها در کل مازاد تجاری این کوور 

تحلیلگران آمارهای تجاری چین در ماهای اول سووووال نو میالدی همواره نوسوووواناتی بوه گهتوه 
شووایا داشووته اسووت چرا که بسوویاری از بازرگانان این کوووور در حال عقا قراردادهای تازه در 

 پیش از آغاز سال نو چینی هستنا.

رت رشووا انا که اواخر ماه گذشووته میالدی اعالم شووا که آمارهای تازه در حالی منتووور شوواه
دهم درصا  6درصا بوده است که نسبت به سال پیش از آن  1.0اقتصاد چین در سال گذشته 

درصا باالتر  1.2کاهش داشوته هر چنا هنوز هم از پیش بینی کارشوناسوان بازار سهام یعنی 
 است.

های دیگر اقتصووواد داننا، هرچنا بخشیکی از دالیل این افت را رکود بازار مسوووکن در چین می
انا تا حا زیادی تاثیر منهی بازار مسکن را خنثی کننا و به گهته فردریک نیومن، ر یس نستهتوا

شود: قرشا فعالیت ،این باعث اطمینان به اقتصاد چین میHSBCمرکز تحقیقات آسویایی بانک 
در بخش خرده فروشی و تولیاات صنعتی در ماه دسامبر نسبت به سال گذشته بهتر بود و به 

 زم را برای ورود به سال بز )سال نوی چینی( می دها.قچین شتاب ال

، 213۱فردریک نیومن معتقا اسوت که برای جلوگیری از عوارض بازار شوکنناه مسکن در سال 
بانک مرکزی چین شوووایا مجبور شوووود با تزریق نقاینگی یا کاهش نرت سوووود بانکی وارد عمل 
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اقتصوواد خود دارد و من انتظار دارم از این شووود: قخوشووبختانه چین ابزارهای الزم را برای تنظیم 
 ابزارها نهایت استهاده را ببرنا تا رشا اقتصادی امسال زیر ههت درصا نباشا.ق

 به نظر می رسا دولت چین همچنان سیاست توویق اقتصادی را ادامه می دها.

 ، نرت دو ماه پیش بانک مرکزی چین به نحوی غیرمنتظره و برای اولین بار در دو سال گذشته

 آورد.درصا پایین آورد تا اقتصاد را به حرکت در  2.۱بهره را تا 

 

 اتمی ایران: جان کری درباره مذاکرات

 دهیمبه توافق سیاسی نرسیم ادامه نمی 

 

ای با ایران، تا اواخر ماه گویا که اگر در مذاکرات هسووووتهجان کری، وزیر امور خارجه آمریکا می
مارس )اوایل فروردین( توافق کلی )سویاسوی( به دسووت نیایا، این مذاکرات ادامه پیاا نخواها 

 کرد.

فوریه پخش شا، گهت:  1سوی آمریکا که امروز یکونبه بیان وگو با شوبکهآقای کری در گهت
های اساسی بگیریم، تمایا مذاکرات واقعا امکان های آیناه تصومیمقاگر نتوانیم در عرض ههته

 پذیر نخواها بودق.

 ۱+3اشاره آقای کری به مهلتی است که برای رسیان به توافق کلی میان ایران و کوورهای 
 در نظر گرفته شاه است.ای در مذاکرات هسته

( برای 3630فروردین  0 - 213۱مارس  20االجلی چهوار مواهه )تا در آن زموان دو طرن ووووورب
ر ماناه تا آخرسوویان به توافق کلی تعیین کردنا تا بعا از آن قدر صووورت لزوم از بقیه زمان باقی

 یی( استهاده شودق.نویس )نها( برای نهایی کردن جزییات فنی و تهیه پیش3630تیر  31ژو ن )

در متن توافقی که بعا از تمایا مذاکرات از سووی اتحادیه اروپا منتوور شواه، معیار موخصی 
آیا منظور، توافق بر سوور اختالفات اسوواسووی برای قتوافق کلیق ارا ه نووواه ، اما به نظر می

 ها باشا.بنای رفع تحریمسازی و زمانماننا ظرفیت غنی

 ایوافق دومرحلهمخالهت رهبر ایران با ت

شاه برای چنین توافقی به ایران هواار داد که قیا وزیر خارجه آمریکا با اشواره به مهلت تعیین
گیریا یا اگر قادر به چنین ای( را میآمیز بودن برنامه )هسووتههای الزم برای اثبات صوولحتصوومیم

 ی شنیان آن نااردق.کاری نیستیا، خود این امر بیانگر داستانی است که هیچکس تمایلی برا
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شاه و بعا از آن ادامه مذاکرات بر سر تاکیا جان کری بر رسیان به توافق کلی در مهلت تعیین
که توافق در مورد  رهبر ایران امروز یکشیییینبه گفت گیرد کهجز یات، در حالی صووووورت می

 زمان به دست بیایا.کلیات و جز یات بایا هم

گوینا در یک برهه درباره اصوول کلی توافق شود و ای گهت : قاین حرن را که میهللا خامنهآیت
ای برای ای که از طرن مقابل داریم، این را وسوووویلهپسوووونام. با تجربهبعا درباره جز یات، نمی

 ی در جز یات خواهنا کردق.پدرهای پیگیریبهانه

محمواجواد ظریف، وزیر امور خوارجوه ایران هم کوه در حاشوووویه کنهرانس امنیتی مونی  با جان 
گهوت کوه تموایوا دوباره مهلت گهت و گوها به نهع  ،دییدار کردهکری، همتوای آمریکوایی خود 

دو طرن، قدنیا به آخر نمی  هیچ یک از طرفین نیسوت و افزود در صورت عام حصول توافق میان
 رسا

 .میلیون دالر خریا 611نقاشی گوگن را « قطر»

، گوگن نقاشوووی یاد «بلومبرگ»به گزارش سوووایت 

را در « ک ی ازدواج خواهی کرد؟»شووووواه بووا عنوان 

رودولف »میالدی خلق کرد. اینووک  3132سووووووال 

بوه نمواینوواگی از تراسووووت خووانواده « اسووووتواچلین

اسوتاچلین در سو یس تأییا کرده که تابلوی فوق را 

میلیون دالر به فروش رسووواناه، با این  611به مبلغ 

هموه آقوای اسووووتاچلین اطالعات بیوووووتری درباره 

 خریاار این اثر هنری ارا ه نااد.

در نیویورک، حاود شش سال پیش، « آرت نت»وور شواه توسط مجموعه تحقیقاتی بنابر آمار منت

میلیارد دالر  3.6میالدی، ارزش مالی کل آثار هنری به فروش رفته در جهان برابر با  2113در سووال 

 بود، مبلغی که در سال جاری به بیش از دو برابر افزایش یافته است.

 

نوشوووت که خریاار  -که به نام آنها اشووواره نکرده  -دو خریاار  در همین حال روزنامه تایمز به نقل از

اداره کووووول » تووابلوی گوگین 

قطر « کوووووور هوووووای مووووووزه

خوووبووورنووواموووه  بوده اسووووووت. 

بووا ووور »هوونوور  تخصووصووی بازار 

ذکر نام کوووور  ا نیز ب« فاکست

خریوواار تووابلوی  قطر بووه عنوان 

مبلغ پرداختی  گوگن افزود کووه 

دالری بوووورای  موویوولوویووون  611

ورد امووارات رکوو تووابوولوی گوگن 

متحاه عربی را  ۱1بووه مویزان 

افووزایووش داد.  موویوولوویووون دالر 

زان»اثر « ورق بازان»برای تابلوی  2133امارات در سوال  ، یک نقاش فرانسوی دیگر، بهایی «پل سو 

 میلیون دالری پرداخته بود. 2۱1

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2015/02/150208_l10_khamenei_nuclear_talks
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2015/02/150208_l30_iran_us_nuclear_germany_zarif_kerry_meet.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2015/02/150208_l30_iran_us_nuclear_germany_zarif_kerry_meet.shtml
http://gdb.rferl.org/C9109BE8-1B11-4F91-B37B-09E7350BFC12_cx4_cy19_cw96_mw1024_s_n_r1.jpg
http://gdb.rferl.org/77BE3B90-033F-4851-8C89-F05F8C44BCCA_cx0_cy11_cw0_mw1024_s_n_r1.png
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 ین اَناریچارد ا ل ف  »، ر یس گالری «فرانسووویس بیتی»سوووایت بلومبرگ در ادامه گزارش به نقل از 

تواننا در نیویورک این پرسوش را مطرح کرد که به راستی چنا نهر در جهان وجود دارنا که می« کو

 میلیون دالر برای یک اثر هنری هزینه کننا؟ 611

های پولاار با میلیاردها دالر در جیب نباشونا که پولوان اگر جماعتی کوچک از آدم» به گهته بیتی

یازمناان و راهسووازی و این چیزها خرج آثار هنری نکننا، این تابلو هم را به جای کمک به واکسوون ن

 «میلیون نخواها ارزیا. 611

اثر « سوووه لَت لوسوووین فرویا»ترین تابلوی فروخته شووواه در حراجی، نقاشوووی پیش از این گران

 302.0در حراجی کریسوووتی نیویورک به مبلغ  2136بود که در نوامبر سوووال « فرانسووویس بیکن»

 دالر به فروش رفت. میلیون

در ماه نوامبر ارزش کل آثار هنری امپرسوویونیسووتی، نوگرا، پس از جنگ و معاصوور فروخته شوواه در 

 میلیارد دالر رسیا. 2.6نیویورک به رکورد 

گوگن به این مبلغ نجومی دیگر دارناگان « ک ی ازدواج خواهی کرد؟»اموا چوه بسووووا فروش تابلوی 

نظر کننا. به قول ریچارد فین، صاحب  که از حراج نقاشوی خود صرن آثاری مووابه را به فکر وادارد

رونا ه فکر میخاراننا و باز این به بعا مالکان آثار هنری قبل از معامله سوورشووان را می» یک گالری

 «که بهروشم یا نه.

 :گزارش ویژه

 شودعوق و اشتیاق هناوستان به طال بیوتر می

  در بمبئی بی بی سی  سمیر هاشمی، خبرنگار تجاری

 

 مهمت     

 ماده وارداتی هند است
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در دو روز گذشته نیال مالهورتا موغول رفتن از یک طال فروشی به طالفروشی دیگر در بمبئی بوده است. 
کنا تا آن جا که ممکن است برای کنا و او در حال حاور تالش میدختر بزرگش سال آیناه ازدواج می

 بخرد. آالتجون عروسی زینت

گویا قمن منتظر این ست میخانم مالهورتا در حالی که موغول امتحان کردن یک گردنبا در طالفروشی
 دوره بودم تا شروع به خریا طال و جواهر برای عروسی دخترم بکنم.ق

 ری که عروسی دخترش سال دیگر برگزااما چرا او حاال این همه برای خریان طال و جواهر عجله دارد در حال
 شود.یم

گویا ق االن بهترین زمان برای خریا طالست و قیمت هم در حال حاور پایین است. من مطمئن او می
 ها همین اناازه باشنا.قنیستم که سال دیگر قیمت

ست که با نزدیک شان فصل جون و عروسی، در طول دو ههته گذشته برای ها هناینیتا یکی از میلیون
 ها ازدحام کرده بودنا.گاهخریا طال و جواهرات در فروش

 1.0۷المللی، در مقایسه با همین زمان در سال گذشته های داخلی بر اثر رکود تقاواهای بینقیمت
 رود که در سال جاری فروش افزایش زیادی پیاا کنا.تر است و انتظار میپایین

 های روشنشمع

شود. فصل جون از هناوستان جون گرفته میصا میلیون هناو در نور، توسط هوت دیوالی، جونواره
ها برای خریا طال و جواهر در هنا کوا، و باعث اهمیت این ماهاکتبر تا دسامبر هر سال طول می

 شود.می

ها هم در همین زمان برگزار خواها اکتبر است و بیوتر عروسی 26نور، امسال مطابق با  دیوالی، جونواره
 شونا.مذاهب، غالباً به عنوان هایه عروسی درنظر گرفته میشا. زیورآالت طال در تمامی 

درصا فروش سالیانه متعلق به این وقت از سال است و شورای 21گوینا که نزدیک به گران میتحلیل
 تن طال وارد کنا. 3۱1تا  1۱1،  2130کنا که هنا در سال بینی میجهانی طال پیش

شن گرفته             
 می شود

هایی در بمبئی و دبی است انتظار دارد که ی، مایر گروه پاپلی، که صاحب طال و جواهرفروشیراجش پاپل
 فروش افزایش یابا.

 درصا افزایش یابا. 61تا  21گویا ما انتظار داریم که در دیوالی امسال میزان تقاوا به نسبت پارسال او می
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 رود.طال هرگز به طور واقعی در هنا از بین نمیراجش پاپلی، مایر گروه پاپلی: تقاوا برای خریا زیورآالت 

 هامحاودیت

با توجه به جنون خریا طال در هناوستان، جای تعجب نیست که این دومین ماده وارداتی بعا از نهت خام 
میلیارد پونا(  60.1میلیارد دالر )  ۱۱.1برابر  2132-36است. مجموع واردات طال و نقره کوور در سال مالی 

 .بوده است

 اما این موووع بر کسری حساب جاری که تهاوت بین درآما صادرات و واردات است، تاثیر منهی دارد.

درصا افزایش داد. در ومن 31، دولت برای پایین آوردن کسری بودجه، تعرفه واردات را 2136در سال 
 درصا از اجناس وارداتی کرد.21توکیالت تجاری را مجبور به صادر کردن 

درصا کاهش یافت 01ای بر عروه داشتنا تا جایی که ارزش واردات طال و نقره ها تاثیر عماهمحاودیتاین 
 رسیا. 2136-30میلیارد دالر در سال  66.0و به 

 11.1با این حال، نتیجه کار نوان داد که در همان دوره با توجه به ذخیره بانک هناوستان کسری بودجه از 
 ون دالر تقلیل یافته است.بیلی 62.0بیلیون دالر به 

 است  خریا طال یک خریا عاطهی، احساسی و مذهبی

 ای پیاا کنا.رود امسال میزان تقاوا برای خریا طال افزایش قابل مالحظهانتظار می

گویا: ق کسری حساب جاری نگرانی بزرگی برای سیاارتا سانیال اقتصاددان ارشا بارکلیز هناوستان می
 ووعیت حاال به طرز چومگیری تغییر کرده است.قاقتصاد بود اما 

 فروشان طال و جواهر هم تاثیر بسزایی گذاشته است.ها بر کسب و کار خردهاما این محاودیت

فروشان دورانی سخت گویا ق برای صنعت طال مبارزه برای رسیان به منابع و برای خردهآقای پاپلی می
 بوده است.ق

 طالی قاچاق
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این مسئله، وارد کردن مستقیم طال و جواهرات بیش از ساخت آنها در هناوستان بوده برای مقابله با 
 فروشان این راهبرد را به قیمت پایین آمان سود پذیرفتنا.است. بسیاری از خرده

بانک مرکزی هنا برخی از قوانین ماننا صاور اجازه برای مراکز بیوتری جهت وارد کردن طال را در ماه می 
 ل کرد. این کار به صنعت طال امکان داد تا نهسی تازه کنا و عروه به بازار را افزایش باها.گذشته تسهی

 ها باعث افزایش قاچاق طال به کوور هم شا.اما این محاودیت

های غیر رسمی طال وارد انا تا از راههای گوناگون تالش کردهها، مسافران به روشبر اساس گزارش رسانه
های خود های طال در بار)توشه( یا لباسانا تا شمش و سکهز مسافران سعی کردهکوور کننا. برخی ا

 پنهان کننا.

 پیش بینی می شود امسال تقاوا برای طال بیوتر شود 

آالت انا که اینها زینتانا و بعااً اعالم کردههمچنین بسیاری آراسته به طال و جواهر وارد کوور شاه
 شان بوده است.شخصی

انا تا بعا از های بهااشتی هواپیما کردهی از قاچاقچیان سعی در پنهان کردن شمش در سرویسحتی برخ
 انا.رسیان به مقصا آنها را با خود ببرنا. بسیاری نیز از راه دریا طال وارد کوور کرده

 تن طال به داخل کوور قاچاق شاه است. 211به گزارش شورای جهانی طال، تا پایان سال جاری، 

 :طهی، احساسی و مذهبیقق عا

 –های اعمال شاه بر واردات طال دو بازار کنا که محاودیتمارکوس گروب، از شورای جهانی طال گمان می
 انا.در هنا به وجود آورده -یک بازار رسمی و یک بازار قاچاق طال

 تقاوا وجود ناارد.قکافی برای پاسخگویی به  انا. عروهها به بازار آسیب رساناهگویا ق محاودیتاو می

هایی کرده فروشان طال و جواهر گذاشته و آنها را تبایل به واسطهاین موووع همچنین تاثیر منهی بر خرده
 کننا.است که طالی خود را از قاچاقچیان خریااری می
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ین فلز ؛ میزان تقاوای ا2136تحلیلگران انتظار دارنا که میزان خریا طال افزایش یابا . در نیمه دوم سال 
های واردات کاهش یافته بود. اما این رونا در سه ماه گذشته گرانبها به دلیل قیمت باالی طال و محاودیت

 شروع به تغییر کرده است.

 اعتماد مصرن کنناگان در هنا در حال افزایش است 

میلیون دالر  312.۱میلیارد دالر رسیا در حالی که سال گذشته همین موقع  6.1در ماه سپتامبر، واردات به 
 بود.

 کنناگان در هناوستان در حال افزایش است.گوینا اعتماد مصرنتحلیلگران می

رود. شایا گویا: قتقاوا برای خریا زیورآالت طال هرگز به طور واقعی در هنا از بین نمیراجش پاپلی می
 د.قشوبرای ماتی رکود وجود داشته باشا اما همیوه تقاوا مجادا از سرگرفته می

 ست.قق این یک خریا عاطهی، احساسی و مذهبی

خارجی وارد شاه در کوور عملکرد بهتری را  پس از گذار از یک دوره رکود، اقتصاد هناوستان با سرمایه
 شروع کرده است.

ماه  31تا  1کنناگان را هم بیوتر کرده است، برای همین است که مردم بیوتر از این امر اعتماد مصرن
 کننا.ا میگذشته خری

گویا افزایش دارایی خانواده، سرعت شهرنوینی و رشا باالی اقتصادی سبب مارکوس گروب می
 شونا میزان تقاوای طال در سه تا پنج سال آیناه افزایش یابا.می

رود که عوق و اشتیاق نمایا. تنها انتظار میبا توجه به رونا فعلی، این پیوگویی غیرمنتظره نمی
 لز گرانبها بیوتر شود.هناوستان به ف
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