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 4391اردیبهشتویژه 39خبرنامه 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
 

 
 

 پیش از آنکه به فکر امری از امور اقتصاد باشید

 به فکر خود اقتصاد باشید!

، در  بازی کارگزاران اداره امور اقتصادیی که کشور به مناسبت دست و دلماندرست در ز
داشته  بااین منابعالبته اگر نخواهیم تعبیر دیگری از رفتار آنها –کشور رفتاربا منابع مالی 

، شرایط سخت و سرنوشت سازی را از سر می گذراند، بیشترین بخش از منابع مالی -باشیم
پولی  ، همراه با اتخاذ سیاست هایمقبول نه مطالعه و بررسیهرگو انجامکشور، به دوراز

ادواری  سرمایه گذاری ناراست و غیرقابل توجیه، برای آینده یی طوالنی با هزینه   /مالی و
گذارده شده کالن، به گونه یی مخرب در دو بخش مسکن و خودرو محبوس و بدون استفاده 

ی سال های طوالنی در سرمایه گذاری های ، براداست. سرمایه هایی که می توانست و بای
با دست کم هفت برابر مشاغل فرعی دایم یا  اصلیموجد فرصت های شغلی جدید و مولد

 زودگذر مالیات آفرین باشد.

 بگذریم!

( درصد نرخ تورم اعالم شده واقعی %51چنانچه رقم پانزده ) ،اقتصادی جاکمدر شرایطی واما
دست ،که چنانچه منفی نباشد ه نرخ رشد اقتصادی کشوربا توجه ب نیز ،دراین صورتباشد

دست کم بیش از فقرساالنه نرخ رشد ،می باشدباالدر خوش بینانه ترین وضعیت زیرپنج درصد
آنکه بی  وکیف نیازهای واقعی جامعه،بی توجه به کم و.آنهم ده درصد خواهد بود

ذهنیت شکل گرفته عمال با ا ویژه. به درکار باشدسنجیده برای پیشبرد اموربرنامه یی راهبردیا
 ،سو ها از یک پرداخت عام یارانه ودر اقتصاد متمرکز و بسته دولتی، اتالف منابع مالی 

ضمن اینکه سخن  .از سوی دیگرپرداخت آن به گروه های آسیب پذیروحشت از محدود کردن 
ع موانع رفنسنجیده درخصوص سرمایه گذاری دربخش مسکن و صنایع خودروسازی یا پراکنی

کارگزاران اداره  ودرهرحالتولید، آن هم به گونه یی ناراست به آموزه روز تبدیل شده است،
که در شرایط کنونی حتا با لغو کلیه تحریم  نمی شوندامور پذیرای این واقعیت خلل ناپذیر 

 جامعه، در تصنعی زندگی برقراروهای اقتصادی، حفظ و ادامه وضعیت یا روشن تر استاندارد
جز آنکه راه  .نخواهد بود امکان پذیرست کم در کالنشهرها به هیچ روی و با هیچ نیرویی د

 .و دنبال کنیم دریابیمکار را  کارآی تغییر در شیوه های

 دکتر امیر هوشنگ امینی
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 بگذریم! 

تنها راه رهایی از وضعیت تصنعی موجود، ترک ذهنیت شکل گرفته در اقتصاد به هر روی 
ناپذیر است که حفظ و ادامه وضعیت تصنعی موجود مخرب دولتی، و پذیرش این واقعیت انکار

نه تنها میسر نخواهد بود بلکه هر اقدامی در جهت حفظ و ادامه آن نیز موجب تشدید فقر و 
همه جانبه و تسریع در فروپاشی جامعه خواهد شد. بنابراین باید پیش از آنکه  فساد فراگیر  

 ر در اندیشه اقدامی سنجیده بود.فرصت از دست رها شود برای رهایی از خطر در انتظا

پیش  ...سقراط حکیم در دادگاه آتن می گوید: استدالل افالطون در قطعه ی آپولوژی به نقل از 
از آنکه به فکر امری از امور دولت باشید به فکر خود دولت باشید. بنابراین کارگزاران اداره امور 

باید پیش از آنکه به فکر امری از  انهکیماقتصادی کشور نیز بایستی با استمداد از این سخن ح
نه تنهاگره ای از کار  بدین سان اقتصاد باشند زیرا به طور قطعامور اقتصاد باشند، به فکر خود 

 خواهد شد.رشدتورم فراگیر و همه جانبه ازاین هم بیشتربلکه نخواهد شد گشوده

  ایران وجهان اخبار کوتاه اقتصادی

 اخبار کوتاه اتاق ها

سر کوتاه اتاق ایران وانگلیخباا  

 برگزاری جلسه ماهانه هیات رئیسه اتاق ایران وانگلیس

اردیبهشت ماه هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و انگلیس در ماهانه جلسه 
در محل  باحضور کلیه اعضاء ،50/10/5931، روز سه شنبه 50:11ساعت سال جاری راس 

 برگزار گردید. دبیرخانه اتاق تشکیل و
به ویژه در زمینه چگونگی کم و کیف ،دراین جلسه بعداز مبادله اخبار اقتصادی ایران وجهان

،رابطه اقتصادی ایران و انگلیس درزمینه نقل وانتقال اجرای مرحله دوم بهینه سازی یارانه ها
یویورک باز از ت اجالس مقام زن درسازمان ملل ،کنفرانس ازپول و کاال خانم زهرا نقوی که 

مقرر شد مجمع  عنوان وارایه دادبازکشته بود به تفصیل رهآورد خود از این سفر را گشته
تیر ماه اعالم  91عمومی عادی ساالنه اتاق بعد از ماه مبارک رمضان ،بعدازظهر سهشنبه 

 پایان پذیرفت. 51جاللسه راس ساعت  وبرگزارشود.
 

 تاقبرگزاری جلسه ماهانه کمیسیون های تخصصی ا

جلسیه ماهانیه کمیسییون بازرگیانی، اولیین  کمیسیون بازرگانی، صنعت و فن آوری های نوین:
، بییا 51/10/5931روز دوشیینبه  50:11سییاعت ، سییال جییاریصیینعت و فیین آوری هییای نییوین در 

حضور آقایان طاعتی، درایه، مبشر، عظیمی، دیده ور، شجاع، حیدری، پژوهی و با حضور آقیای 
 دبیرخانه اتاق تشکیل و برگزار گردید. دکتر امینی در محل

در ایین جلسیه پیس از انجییام مراسیم معارفیه و تبیادل اخبییار اقتصیادی انتخابیات هییات رئیسییه 
کمیسیون برای سال جاری انجام و آقاییان امیرحسیین پژوهیی و علیی حمیزه نیژاد، بیه عنیوان 

 سیون انتخاب شدند.رئیس و نایب رئیس کمیسیون و آقای مهرداد عظیمی به عنوان دبیر کمی

 بعداز مبادله اخبار افتصادی روز وبرشماری برحی مسایلومشکالت فراراه فعالیتهای اقتصادی

تادرصیورت تائییدمورد در جلسیه آینیده ارائیه و بررسیی برنامه سال جیاری کمیسییون شد مقرر 
 .یافتپایان 51.جلسه ساعت اقدام قرار گیرد 

سیاعت در سیال جیاری، دومین جلسه این کمیسیون  :امور بین الملل و  گردشگریکمیسیون 
خیانم سیتاری و آقاییان امیانی، طیاعتی، رضیوی،  شیرکت، با 51/10/5931روز دوشنبه  51:11
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در محیل دبیرخانیه نایب ریییس ودبیرکیل اتیاق  عظیمی، پژوهی، زالی و با حضور آ دکتر امینی 
 تشکیل و برگزار گردید.

به ویژه درخصوص اثرات  ،اقتصادی روزفه و تبادل اخباردر این جلسه پس از انجام مراسم معار
تحریم ها بر اقتصاد کشور مراسم انتخابات هیات رئیسه کمیسیون انجام و آقایان سید محمد 

به عنوان رئیس و نایب رئیس کمیسیون و خانم الهام ستاری به  یرضوی شیرازی و مجید امان
 عنوان دبیر کمیسیون انتخاب شدند.

 توسطء اعضانظر  بادستور جلسه مقرر گردید برنامه سال جاری کمیسیون  براساس سپس
به پایان  50:11ساعت راس جلسه شود. بعد ارایهتهیه و برای تایید در جلسه هیات رییسه 

 رسید.
 

روز  51:11اولین جلسه ماهانه کمیسیون عضویت در سیال جیاری سیاعت کمیسیون عضویت: 
یان دکتر امینی، مهندس حمزه نژاد و خانم مهندس نقوی ، با حضور آقا51/10/5931سه شنبه 

تشکیل و مقرر گردید پس از مالقات حضوری آقای دکتر امینی با درخواسیت کننیدگان عضیویت، 
 در جلسه آینده پرونده های درخواست عضویت بررسی و تصمیم گیری الزم انجام شود.

:اخبار اتاق بازرگانی انگلیس وایران  

 ا

 تاق درسوم ژوئیهگردهمایی اعضاءا

 دیییدار آتییی اعضییاءاتاق رخانییه اتییاق بازرگییانی انگلیییس وایییرانیبنییا بییه اعییالم دب
 بازرگیانی بریتانییا و اییران اتیاق روز سوم ژوئیه در محیل بازرگانی بریتانیا وایران

ورئییس گیروه دوسیتی پارلمیانی  وباحضورریچارد بییکن نماینیده مجلیس عیوام
 د.انگلیس و ایران برگزار خواهد ش

اهمیت حضور ریچاردبیکن در این دییدار از جهیت درخیور توجیه اسیت کیه زمیان 
اسیت از ییک سیو سیاسیت  1+5دیدار بی فاصله بعد از تاریخ پاییان میذاکرات 

بیا ییک 50،11اقتصادی دولت درزمینه توسعه صادرات از سوی دیگر است.گردهمایی از ساعت 
 بوفه ایرانی آغاز به کار خواهد کرد 

:دی ایراناخباراقتصا  

 کاهش نرخ سود بانکی در ایران ؟های  و بازنده ها برنده

 روزنامه نگاررضا رامین 
نرر  ورود برانکی در                                          ن کیاهش دادشیورای پیخ سیودبانکی را 

  ایررررانع باررررد از اخررررتسی ن رهررررای ب رررریار تایرررری  شررررد  
ه شررر  شرررورای پررروت و ادتبرررار در جل ررره پررر   ورررادت

گذشررته شهمررتد اردیبهمررخ ع نررر  وررود بررانکی را هررد 
 ها و هد برای ت هیست کاهش داد برای وپرده

گیر بیرای نیرخ سیود بیانکی شورای پیول و اعتبیار کیه مرجیع تصیمیم
عضیییییو دارای حییییی  رای و دو نماینیییییده  55متشیییییکل از  ٬اسیییییت

مجلیییس بیییه عنیییوان نیییاظر اسیییت کیییه بیییه غییییر از روسیییای اتیییاق 
حکییومتی و هییای سییایر اعضییای آن مقام ٬تعییاونبازرگییانی و اتییاق 

بر اسیییاس تصیییمیم تیییازه شیییورای پیییول و اعتبیییار، حیییداک ر نیییرخ سیییود ییییا منتخبیییان دولیییت هسیییتند.
درصیید  01سییاله، گذاری و بییا حییداک ر سررسییید یکهای بییانکی متناسییب بییا طییول دوره سییپردهسییپرده

 شود.اردیبهشت اعمال می 51 های جدید ازدرصد بود. نرخ 00تعیین شد. این نرخ پیش از این 
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 تاثیر کاهش نرخ سود بر شهروندان ایرانی

  تصییمیم جدییید شییورای پییول و اعتبییار بییه نفییع متقاضیییان دریافییت تسییهیالت اسییت و از منییافع
از  ٬ها در سیییالی جیییاریکاهییید. در حیییالی کیییه عمیییده هزینیییهگذاران بیییانکی میسیییپرده

هزینییه  ٬امییا کییاهش نییرخ سییود ٬شییتدسییتمزد نیییروی کییار تییا نییرخ انییرژی افییزایش خواهیید دا
 تامین مالی را کاهش خواهد داد.

 از این  ٬آن دسته از افراد حقوقی و حقیقی که موف  به دریافت تسهیالت از شبکه بانکی شوند
آن دسته از متقاضیان وام که موف  به دریافت وام  ٬شوند. در مقابلمند میفرصت بهره

 مانند.میبهره شوند از فرصت ایجاد شده بینمی

 های خود درصد برای سپرده00های رسمی تا گذاران بانکی که تا پیش از این و طب  نرخسپرده
از این پس سود کمتری به آنها پرداخت خواهد شد و از این جهت از  ٬کردندسود دریافت می

 شود.منافع آنها کاسته می

درصد تعیین شد  05ای رای عقود مبادلهدرصد و ب 01برای عقود مشارکتی  ٬نرخ سود تسهیالت بانکی نیز
دهد. عقود مشارکتی معموال های پیشین نشان میدرصد کاهش را نسبت به نرخ 5درصد و  1که به ترتیب 
 مدت است.های کوتاهای برای وامهای بلندمدت و عقود مبادلهبرای وام

شد و در متن مصوبه شورای پول و درصد تعیین  05ای نرخ سود تسهیالت لیزینگ نیز همانند عقود مبادله
 های لیزینگ ممنوع است.طور جداگانه تاکید شد که دریافت هرگونه وجه دیگری از سوی شرکتاعتبار به

توجهی داشته و تسهیالت اعطایی آنها با های لیزینگ در ایران طی یک دهه گذشته رشد قابلتعداد شرکت
کنند و ها تحت نظر بانک مرکزی فعالیت نمیز این شرکتای اعمده استقبال مواجه شده است، اما بخش

 های پولی ایران است.های اصلی مقامساماندهی آنها از دغدغه

شرکت لیزینگ دارای  90براساس اطالعات مندرج در وبسایت بانک مرکزی، تا اوایل زمستان گذشته تنها 
شرکت  911های لیزینگ، بیش از انجمن شرکتاند، اما به گفته مدیران مجوز فعالیت از سوی این بانک بوده

یران بازتاب های اکه در خبرگزاری های غیررومیبرخی گزارشلیزینگ در سراسر ایران فعال هستند و 
 شرکت برآورد کرده است. 111تا  111این رقم را بین  ٬پیدا کرده

 دفاع دولت از کاهش اداری نرخ سود

بعد از پایان  ٬کل بانک مرکزی ایران که ریاست شورای پول و اعتبار را هم بر عهده داردهللا سیف، رییسولی
پیش از این نرخ سود بانکی واقعی نبود »گفت:  های اتخاذ شده به خبرنگارانجلسه شورا در دفاع از تصمیم

 «و یک واگرایی بین نرخ سود بانکی و اقتصاد کشور ایجاد شده بود.

 ٬هاهای نامنضبط بانکها و فعالیتاز طرف دیگر وضعیت تسهیالت تکلیفی و معوقات بانک»آقای سیف گفته 
لسه شورای پول و اعتبار و در نهایت منجر به بررسی و تعیین نرخ سود بانکی و تعیین تکلیف آن در ج

 «تصویب ساختار جدیدی برای نرخ سود بانکی شد.

 کندالحسنه نظارت میبانک مرکزی بر موسسات اعتباری و قرض

الح  ه ع موو ات قرضشورای اوسمیبا تایید اوتف اریه قانون پولی و بانکی در مجلس 
 گیرند و ادتباری تحخ ن ارت بانک مرکزی قرار می

بانک و صندوق قرض الحسنه در اقتصاد ایران فعالند که  1111در مقدمه طرح این استفساریه آمده بود که 
 ها فاقد مجوز قانونی هستند.""بسیاری از صندوق

تهیه کرده بودند نوشتند که این  نمایندگانی که این طرح را 
ها" ها و بعضا فراتر از بانکبانک ها "عمال مانند صندوق

مرکزی باید بر آنها نظارت کند، اما  کنند و بانک عمل می

http://www.mehrnews.com/news/2463868/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B3%DB%B2-%D9%84%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2
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 ها است.این ابهام وجود داشته است که بانک مرکزی فقط مرجع رسیدگی به امور بانک

حال با تایید استفساریه در مجلس موسسات اعتباری غیربانکی و سایر نهادهایی که به تشخیص بانک 
ها وضع شده فعالیت قوانین و مقرراتی که درباره بانک دهند باید مطاب  بامرکزی عملیات بانکی انجام می

 اند.ای و حمایتی دولتی" از این امر مست نی شدههای توسعهکنند. البته "صندوق

شمار موسسات اعتباری و قرض الحسنه ایرانی در حدود یک دهه اخیر به طور چشمگیری افزایش پیدا 
 کرده است.

موسسات را، که با اعطای وام و اعتبار به رشد حجم پول دامن  برخی کارشناسان اقتصادی افزایش این
 اندهای اخیر دانستهساز تورم باالی ایران در سالزنند، از عوامل زمینهمی

 ایران از آلمان برای تولید و صدور گاز به اروپا دعوت به عمل آورد

 
های ایران رسماً به شرکتبه گزارش بی بی سی 
گذاری در طرح توسعه هآلمانی پیشنهاد سرمای

فازهای پارس جنوبی و انتقال گاز آن به اروپا را ارائه 
 کرد.

همزمان با این پیشنهاد حمیدرضا عراقی مدیرعامل 
است که اروپا بعد از رفع شرکت ملی گاز ایران گفته

 ها، مایل به دریافت گاز ایران است.تحریم
نا، رسانی نفت و انرژی، شابنا به گزارش شبکه اطالع

 555درصد افزایش داده و به  51ایران در سال گذشته تولید ساالنه گاز از پارس جنوبی را 
 است.میلیارد متر مکعب رسانده

میلیارد متر  51است که حدود میلیارد متر مکعب بوده 010کل تولید گاز ایران در سال گذشته 
 است.مکعب آن به ترکیه صادر شده
تولید گاز از پارس جنوبی به همین میزان افزایش یابد و کل تولید قرار است در سال جاری نیز 
 میلیارد متر مکعب برسد. 901گاز کشور تا سه سال آینده به 

صنعتگر،  511اردیبهشت ماه از سفر بیش از  1در همین زمینه خبرگزاری مهر، دوشنبه 
که مجتبی خسروتاج قائم است گذار آلمانی به ایران خبر داده و گزارش دادهبازرگان و سرمایه

های این کشور مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت در جمع این هیئت آلمانی به شرکت
 است.گذاری در پارس جنوبی و صادرات گاز ایران به اروپا دادهپیشنهاد سرمایه

های بازرگانی و خبرگزاری ایسنا یکشنبه گزارش داد که فولکر ترایر، قائم مقام اتحادیه اتاق
در آلمان »است که نایع آلمان که به همراه هیئت آلمانی به ایران سفر کرده، اعالم کردهص

اند و های ایرانی صحبت کردههای آنها با شرکتهای مستقلی وجود دارد که هیئتایالت
تقاضا برای حضور در این جلسه بسیار بیشتر از این افرادی است که در این سالن هستند. ما 

 «.گذاری در ایران دعوت کنیمبه اندازه یک استادیوم از متقاضیان سرمایهتوانستیم می
خبرگزاری مهر همچنین به مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا به منظور توسعه همکاری گازی به 

نویسد که وزیر بلغارستان در کاخ ریاست جمهوری صوفیه اشاره کرده و میمیزبانی نخست
 ها دعوت شد.شرط لغو تحریمبا پیش« اباکون»ایران بار دیگر به پروژه 

رسماً  0159پروژه نابوکو که قرار بود گاز ایران و حوزه دریای خزر را به اروپا منتقل کند، در سال 
 با تغییراتی در مسیر ترانزیت گاز، جایگزین آن شد.« کریدور گاز جنوبی»لغو شد و پروژه 

« کریدور گاز جنوبی»بلغارستان به اتریش برسد، اما قبالً قرار بود، گاز حوزه خزر با گذشتن از 
 قرار است از مسیر یونان گاز را به ایتالیا منتقل کند.

 است.طی ماه گذشته بلغارستان چندین بار خواستار احیای پروژه نابوکو شده
گذر( و ترنس داران پروژه خطوط لوله ترنس آناتولین )آناتولیاز طرفی در ماه فروردین، سهام

هستند، اظهار تمایل کردند « کریدور گاز جنوبی»گذر( که بخشی از مسیر دریاتیک )آدریاتیکآ
 ها سهیم شود.ها در این پروژهکه ایران بعد از لغو تحریم
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 گذر گاز جنوبی تا چهار سال آینده صادرات گاز حوزه خزر به اروپا را آغاز کند.قرار است، راه
ها عالقه خود را برای واردات دوشنبه اعالم کرد که اروپاییبا این وجود حمیدرضا عراقی روز 

 اند.اند، اما تا کنون بح ی در خصوص مذاکرات با ما نداشتهگاز از ایران نشان داده
است، اما مذاکرات واردات نفت و گاز از ایران را تحریم کرده 0150اتحادیه اروپا از سال 

 است.داده ها را افزایشای امید به لغو تحریمهسته
درصد از کل ذخایر  11تریلیون متر مکعب ذخایر گاز طبیعی دارد که حدود  91ایران نزدیک به 

 است.گازی آن در پارس جنوبی واقع شده

 
 رایت برای رادیو فردا محفوظ است.سایت بر اساس قانون کپیتمام حقوق این وب0151© 

  روحانی:

 وظیفه پلیس فقط اجرای قانون است

  

گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی تصیری   به

پلیس موظف به اجرای اسالم نیسیت و »کرد: 

تواند بگوید مین ایین اقیدام را هیچ پلیسی نمی

انجییام دادم، خداونیید فرمییوده یییا پیییامبر گفتییه 

است. وظیفه پلیس اجرای قیانون اسیت و اگیر 

غیر از ایین باشید، بیخیودی در مخمصیه فکیری 

 «ایم.را گرفتار کردهقرار گرفته و مردم 

تواند وارد بسیاری از مسائل شرعی به ایمان مردم مرتبط است. پلیس جایی می»وی اضافه کرد: 

 «شود که اوالً مصوبه قانونی وجود داشته باشد، ثانیاً قانون روشن و شفاف ابالغ شده باشد.

احکیام اسیالم کیه در همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، آقای روحانی با اشیاره بیه آن بخیش از 

م ال هنگام نمیاز ظهیر وارد تواند در آن دخالت کند؟ آیا پلیس می»قوانین ایران نیامده است، افزود: 

 «یک بانک شود و به رئیس بانک بگوید وقت نماز است.

عیدم دخالیت در »مبنی بیر  39های آقای روحانی در حالی است که سخنان وی در خردادماه گفته

کنش شدید تعدادی از روحانیون از جمله ائمه جمعیه تهیران و مشیهد را بیه دنبیال وا« زندگی مردم

 داشت.

 «.زور شالق مردم را به بهشت برد شود بانمی»که  گفته بودآقای روحانی طی یک سخنرانی 

شیالق کیه سیهل »الهدی، امام جمعه مشهد، در واکنش به این سخنان اعالم کرد کیه احمد علم

است، با همه قدرت جلوی کسانی که قصد دارنید جلیوی بهشیت رفیتن میردم را بگیرنید، خیواهیم 

 «.ایستاد

لت حکومت دینی این اسیت کیه رسا»در همین حال احمد خاتمی، امام جمعه تهران، نیز گفت که 

جاده بهشت را صاف کند و ماموریتش هم این است. حکومت وظیفه دارد جاده را هموار کند بیرای 

 «بهشتی شدن مردم.

http://www.radiofarda.com/content/f12-rohani-against-governmental-meddling-peoples-life/25396719.html
http://www.radiofarda.com/content/f12-rohani-against-governmental-meddling-peoples-life/25396719.html
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آقای روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشیاره بیه ایین کیه بودجیه نیروهیای مسیل  در دو 
گیرند که بنیا بیود ایین ی به ما ایراد میبرخ»سال گذشته به صورت صد درصد پرداخت شده افزود: 

دولت به تعبیر آنها دولت پلیسیی نباشید و فضیای امنیتیی را کیم کنید، پیس چیرا بودجیه نیروهیای 
 «دهد.مسل  را افزایش می

یک اشکالی در ذهن برخیی وجیود دارد، جامعیه پلیسیی بیا جامعیه دارای پلییس »وی اضافه کرد: 
 «با امنیتی کردن جامعه دو مقوله متمایز است.خوب دو مقوله جداست. امنیت جامعه 

های مسیئله امنییت توجیه کنییم، افیزود: رئیس جمهور همچنین با تاکید بر این کیه بایید بیه ریشیه
اولین عامل ناامنی، فقر و بیکیاری اسیت و... منکیر اصیلی بیر جامعیه فقیر، بیکیاری، فسیاد و رییا »

 «است.

ها بر از بین بردن فضای امنیتی تاکیید بار 30ری سال حسن روحانی در ایام انتخابات ریاست جمهو
 کرده بود.

 به سر آمده است.« دوران افراط و فضای امنیتی»نیز گفته بود که  39وی در آذرماه 

این در حالی است که برخی از فعاالن سیاسی و فعیاالن حقیوق بشیر از ادامیه فضیای امنیتیی در 
 «.اند.ولت حسن روحانی انتقاد کردهد

 شوندمی« تهدیدات فرضی و خیالی»ی نیروهای مسل  امنیتی و حتی دولت درگیر گاه

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خیود گفیت کیه گیاهی نیروهیای مسیل  امنیتیی و حتیی 
 شوند.می« تهدیدات فرضی و خیالی»درگیر  یدولت

هدیید اقتصیادی، ای نیست که به رئییس دولیت گزارشیی از ییک تهم اکنون هفته»وی اضافه کرد: 
بیننید منطی  کننید، میامنیتی و اجتمیاعی ارائیه نشیود، امیا وقتیی دربیاره جزئییات آن سیوال می

 «درستی وجود ندارد و الزم نیست وارد عمل شویم.

العمل اما تهدید فرضی ممکن است تهدید واقعی درست کند، زیرا عکس»آقای روحانی تاکید کرد: 
 «شود و پلیس باید به این مسئله مهم توجه کند.د واقعی تبدیل میدر برابر تهدید خیالی، به تهدی

من در این خصوص م ال زیاد دارم که »همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس جمهوری گفت: 
کشیور  دادند که م ال فالندر شش مورد کشور را از جنگ نجات دادیم. از این که اطالعات غلط می

 «خواهد شهر را به هم بریزد.یا فالن دسته می خواهد به ما حمله کند ومی

دار سیمت دبییری آقای روحانی پیش از این نیز چند بار تاکید کرده است که هنگیامی کیه او عهیده
های هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی بوده، بارهیا اییران از شورای عالی امنیت ملی در دولت
 ورود به جنگ نجات یافته است

 خاطر ادعای واردات خودرو معذرت بخواهدوزیر کشور باید به 

های وزیر کشور درباره واردات خودرو از ، گفتهرئیس "کمیته امداد امام خمینی"  پرویز فتاح،
  وزیر کشور باید از این نهاد عذرخواهی کند :رد کرد و گفترا طری  کمیته امداد 
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بدون پرداخت مالیات و عوارض آقای فتاح گفت اینکه صد نفر در کمیته امداد به نام مستضعفان 
اند غلط است و وزیر کشور باید پیش از طرح این مساله در مجلس در گمرکی خودرو وارد کرده

 کرد.این باره تحقی  می

او البته توضی  داد: "موضوع از این قرار بود که طب  مصوبه 
دولت دهم ساکنان مناط  جنوب کشور با کارت اقامت 

البته باید تاکید کرد که مددجویان ،خود، خودرو وارد کنند
کنند و تعدادی کمیته امداد در نقاط مرزی هم زندگی می

از افراد که از پول و سرمایه کافی برخوردار بودند، کارت 
هزار تومان  511این افراد را گرفته و مبلغی ناچیز در حدود 

به این افراد داده و با کارت آنها اقدام به واردات خودرو 
 ند."کنمی

های خود در دو ماه گذشته درخصوص رئیس کمیته امداد گفت: "وزیر کشور به دلیل صحبت
های ک یف از نمایندگان عذرخواهی کردند، بنابراین اینگونه نشود که به دلیل همین ورود پول
خواهی ها درخصوص کمیته امداد امام بخواهند که در صحن مجلس دوباره معذرتصحبت
 کنند."

های ای که برای توضی  راجع به "پولرحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، در جلسه عبدالرضا
هزار  01نفر  511ک یف" در سیاست ایران به مجلس رفته بود، گفت: "در کمیته امداد بیش از 

میلیارد وارد کشور کردند که متاسفانه در اینجا از حقوق  01خودروی لوکس در حدود 
 است."مستضعفین سوءاستفاده شده 

آقای رحمانی فضلی به موارد دیگری از فسادمالی در ایران نیز اشاره کرد، از جمله ثبت بیش 
 از دو هزار شرکت با یک آدرس در یکی از جزایر ایران.

پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد، در رد آنچه وزیر کشور به این نهاد نسبت داده، گفت: "کمیته 
ی حتی یک موضوع اقدام به واردات خودرو از هیچ نوع و هیچ امداد به هیچ عنوان در هیچ مورد

 گمرکی نکرده است."

آمده در های ک یف به دستوزیر کشور ایران سال گذشته هشدار داده بود که پول
هایی م ل قاچاق ممکن است سیاست ایران را آلوده کند. این اظهارات آقای رحمانی فعالیت
 شت.ی انتقادات زیادی را در پی دافضل

 عیسی کالنتری:

 میلیون ایرانی ناچار به مهاجرت خواهند شد 11با این مدیریت آب، 

 
جمهوری در عیسی کالنتری، مشاور معاون اول رئیس

امور آب، کشاورزی و محیط زیست در مطلبیی کیه روز 
ایران »دوشنبه هفتم اردیبهشت منتشر شد گفت که 

های سطحی خود عمیالً درصد آب 31برداری از با بهره
اسییت و دیگییر های خییود را خشییک کردهتمییام رودخانییه

 «است.آبی در طبیعت باقی نمانده
این موضوع بیه »وزیر اسب  کشاورزی ایران ادامه داد: 

معنای آن است که اگیر بیه همیین وضیع ادامیه دهییم 
 11درصیید ایرانیییان یعنییی جمعیتییی معییادل  11حییدود 



9 
 

 «ناچار به مهاجرت از کشور هستند.میلیون نفر برای زنده ماندن 
 1ایراد شیده روز دوشینبه « بنیاد ملی امید ایرانیان»اظهارات عیسی کالنتری که روز شنبه در 
 است.اردیبهشت در روزنامه شهروند منتشر شده
های گذشیته وزارت نییرو جیرات اعتیراف بیه در سیال»آقای کالنتری در سخنان خود تأکید کیرد: 

ای رسیییده کییه مسییئوالن متوجییه امییا حییاال بحییران خشکسییالی بییه انییدازه واقعیییت را نداشییت 
مترمکعیب  311درصد جمعیت کشور با سرانه زییر 11اند، زیرا درحال حاضر قهقرای کشور شده

 «کنند و این از نظر استانداردهای جهانی یعنی رخداد فاجعه بزرگ.آب در سال زندگی می
های بیی حسیاب و سدسیازی»آب، با اشاره به آنچه جمهوری در امور مشاور معاون اول رئیس

مشیکل میا ایین اسیت کیه زمیان »در ایران نامید و وضیعیت میدیریت آب در اییران گفیت: « کتاب
کنیم یا نظر کارشناسیی را بیاور بینی نمیسواد هستیم یا اتفاقات را پیشها یا کماجرای پروژه

 «های عمرانی کشور هدر رود.جهشود بودنداریم. مجموع این فرهنگ مدیریتی باعث می
ها بیرای منیابع کشیور در زمیانی آمیدیم گفتییم سیاسیتگذاری»آقای کالنتیری در ادامیه گفیت: 
 است.« زدگیغرب»ای گفتند توسعه پایدار اما عده« راستای توسعه پایدار باشد

 «ترین وضع خشکسالی جهان در ایرانبحرانی»
 

 تنها دو کشور در جهان وجود دارد کیه بیا »ی  داد که عیسی کالنتری در ادامه سخنان خود توض
انید و آن دو هیای سیطحی در معیرض بحیران جیدی قیرار گرفتهروییه از منیابع آببرداری بیبهره

هیای سیطحی در بیرداری از آبکشور ایران و مصر است. این در شرایطی است که مییزان بهره
 «است.رصد رسیدهد31درصد و در ایران با اختالف فاحش به 10مصر به 

مین حتیی در ایین »وی با اشاره با وضعیت خشکسالی و تبعات آن برای جمعیت اییران افیزود: 
شیان اراییه زمینه به مقام معظم رهبری نیز نامه نوشتم و آمار و ارقام و گیزارش علمیی خدمت

ع آبی را میلیون نفر برسیم قبل از هر چیز باید مناب 511خواهیم به جمعیت دادم. گفتم اگر می
 «نجات دهیم.

و گفتیه اسیت کیه ایین جمعییت  بارها بر افزایش جمعیت ایران تاکیید  رهبر جمهوری اسالمی،
 میلیون نفر برسد. 511باید به 

بحیران خشکسیالی در اییران »که ر اینعیسی کالنتری در بخش دیگری از سخنانش با تأکید ب
از دولیت « استاست که حیات و تمدن سرزمین در معرض تهدید قرار گرفتهبه وضعیتی رسیده

 نباشد.« نگران واکنش مجلس و بقیه»های آبی خود حسن روحانی خواست تا در طرح
 

 وزیر دادگ تری به خبرنگاران:

 را ادامه ندهید های ک یفقرار است موضوع پول
5931/10/11  

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری  5931/10/11
اردیبهشت، در پاسخ به  1ایران، روز دوشنبه 

« های ک یفپول»پرسش خبرنگاران در خصوص ورود 
قرار است که شما این »به سیاست ایران گفت: 
 «موضوع را ادامه ندهید.

که در  به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای پورمحمدی
گفت در حاشیه یکی از مراسم تودیع سخن می

ما باید این موضوع را »افزود: « های ک یفپول»مورد 
ها و افکار عمومی و اظهار نظرها پرداخته کنترل کنیم البته پول ک یف نباید این چنین در رسانه

 «شد.می
تفاده است و اساکنون این موضوع به کشمکش سیاسی تبدیل شده»وی تأکید کرد: 
 «برداری سیاسی از این موضوع غلط است.سیاسی و بهره

http://www.radiofarda.com/content/news/26566448.html
http://www.radiofarda.com/content/news/26566448.html


10 
 

یک روز پیش از این سخنان آقای پورمحمدی، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، در 
به « های ک یف به سیاستپول»های ورود صحن علنی مجلس ضمن خودداری از ارائه مصداق

 از نمایندگان عذرخواهی کرده بود. ف کرد،ها توصیاظهاراتش در رسانه« تحریف»دلیل آنچه 
ضلی را های ایران، از جمله روزنامه شرق این سخنان آقای رحمانی فبرخی از روزنامه

 اند.از سخنان پیشین او توصیف کرده «نشینی علنیعقب»
در همین حال به گزارش این روزنامه، حسین دهدشتی، نماینده آبادان در مجلس، نیز 

های ک یف در کشور تردید نه درباره سرگردانی پولدانم هیچ فردی بعید می»است: گفته
ها به فضای سیاست، داشته باشد و نه در موضوع احتمال رخنه کردن برخی از این پول

ها در آستانه انتخابات اتفاق جدیدی نبوده و همیشه اخالقیمسئله پول ک یف و برخی بی
 «.مواردی از این دست مشاهده شده

های مربوط به قاچاق ، گفته بود که بخشی از پول39به دوم اسفند وزیر کشور ایران، روز شن
ها سازیشود و در قالب کمک در انتخابات و تصمیمدر حوزه سیاست وارد می»مواد مخدر 
 «شود.مصرف می

است ، اعالم کرد که در سخنان پیشینش نگفته39اسفند  51شنبه، وی در عین حال روز پنج
های ک یف دارندگان پول»، بلکه تذکر داده که «مشکل است انتخابات کنونی دچار»که 
 «خواهند برای خود حاشیه امن ایجاد کنند.می

فروردین، هشدار  95در همین حال موید حسینی صدر، نماینده خوی در مجلس، نیز دوشنبه 
 به مجلس»قصد دارند افرادی را در انتخابات آینده، « های ک یفپول»داده بود که دارندگان 

 «کم مجلس را بگیرند.کم»و به گفته او « بفرستند
به »در ارتباط با این موضوعات، وزیر دادگستری ایران روز دوشنبه در ادامه سخنانش گفت: 

گذاری الزم در این زمینه انجام وع پول ک یف تکلیفش روشن شود البته سیاستنظرم باید موض
 «رود.شده که از مجمع تشخیص به دولت و نهایتاً از دولت به مجلس می

از « های ک یف در انتخاباتپول»فروردین، نیز با تأکید بر ورود  01شنبه، آقای پورمحمدی روز پنج
های ک یف های انتخاباتی و مبارزه با ورود پولظارت بر هزینهپیگیری مجدد تدوین قانونی برای ن

 به عرصه قدرت سیاسی خبر داده بود.

 
رایت برای رادیو فردا محفوظ است. سایت بر اساس قانون کپیتمام حقوق این وب0151© 

به سیاست ایران « های ک یفپول»شت، در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص ورود 
 «ست که شما این موضوع را ادامه ندهید.قرار ا»گفت: 

به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای پورمحمدی که در حاشیه یکی از مراسم تودیع سخن 
ما باید این موضوع را کنترل کنیم البته پول ک یف »افزود: « های ک یفپول»گفت در مورد می

 «شد.ته میها و افکار عمومی و اظهار نظرها پرداخنباید این چنین در رسانه
است و استفاده اکنون این موضوع به کشمکش سیاسی تبدیل شده»وی تأکید کرد: 
 «برداری سیاسی از این موضوع غلط است.سیاسی و بهره

یک روز پیش از این سخنان آقای پورمحمدی، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، در 
به « های ک یف به سیاستپول»ورود های صحن علنی مجلس ضمن خودداری از ارائه مصداق

 ود.از نمایندگان عذرخواهی کرده ب ها توصیف کرد،اظهاراتش در رسانه« تحریف»دلیل آنچه 
های ایران، از جمله روزنامه شرق این سخنان آقای رحمانی فضلی را برخی از روزنامه

 اند.از سخنان پیشین او توصیف کرده «نشینی علنیعقب»
حسین دهدشتی، نماینده آبادان در مجلس، نیز  در همین حال به گزارش این روزنامه،

های ک یف در کشور تردید دانم هیچ فردی نه درباره سرگردانی پولبعید می»است: گفته
ها به فضای سیاست، داشته باشد و نه در موضوع احتمال رخنه کردن برخی از این پول

جدیدی نبوده و همیشه  ها در آستانه انتخابات اتفاقاخالقیمسئله پول ک یف و برخی بی
 «.مواردی از این دست مشاهده شده

های مربوط به قاچاق ، گفته بود که بخشی از پول39وزیر کشور ایران، روز شنبه دوم اسفند 
ها سازیشود و در قالب کمک در انتخابات و تصمیمدر حوزه سیاست وارد می»مواد مخدر 
 «شود.مصرف می

http://www.radiofarda.com/content/f12-iran-interior-minister-apologizes-comments-dirty-money-in-politics/26979363.html
http://www.radiofarda.com/content/f8-newspapers/26980603.html
http://www.radiofarda.com/content/f12-iran-embezzlement-reaching-majles/26967440.html
http://www.radiofarda.com/content/f12-iran-interior-minister-apologizes-comments-dirty-money-in-politics/26979363.html
http://www.radiofarda.com/content/f8-newspapers/26980603.html
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است ، اعالم کرد که در سخنان پیشینش نگفته39اسفند  51شنبه، وی در عین حال روز پنج
های ک یف دارندگان پول»، بلکه تذکر داده که «انتخابات کنونی دچار مشکل است»که 
 «خواهند برای خود حاشیه امن ایجاد کنند.می

فروردین، هشدار  95در همین حال موید حسینی صدر، نماینده خوی در مجلس، نیز دوشنبه 
به مجلس »قصد دارند افرادی را در انتخابات آینده، « های ک یفپول»که دارندگان  داده بود
 «کم مجلس را بگیرند.کم»و به گفته او « بفرستند

به »وعات، وزیر دادگستری ایران روز دوشنبه در ادامه سخنانش گفت: در ارتباط با این موض
گذاری الزم در این زمینه انجام نظرم باید موضوع پول ک یف تکلیفش روشن شود البته سیاست

 «رود.شده که از مجمع تشخیص به دولت و نهایتاً از دولت به مجلس می
از « های ک یف در انتخاباتپول»تأکید بر ورود فروردین، نیز با  01شنبه، آقای پورمحمدی روز پنج

های ک یف های انتخاباتی و مبارزه با ورود پولپیگیری مجدد تدوین قانونی برای نظارت بر هزینه
 به عرصه قدرت سیاسی خبر داده بود.

 

 های گسترش روابطسفر بازرگانان سوییسی به تهران برای بررسی راه

 01  گذاران وویی ی که به گروهی از تجار و ورمایه5931 اردیبهشت 11 - 0151آوریل
های گ ترش روابط اقتصادی با همتایان ایرانی خود اند برای یافت  راهتهران رفته

 دیدار کردند 

های بین المللی علیه ایران به های اخیر و در اثر اعمال تحریمسط  روابط تجاری دو کشور در سال
 شدت کاهش یافته است.

های ای با ایران باعث شده بعد از تفاهم مقدماتی لوزان گروهبه امضای تواف  نهایی هستهامیدواری 
 تجاری از کشورهای مختلف مانند آمریکا، استرالیا و آلمان به ایران سفر کنند.

 در انت ار بازار ایران

آوریل(  01به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی، امروز، دوشنبه هفتم اردیبهشت )
هایی المحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران ابراز امیدواری کرد که ایران و سوییس بتوانند راهغ

 برای همکاری مشترک اقتصادی پیدا کنند.

صادرات  0159میلیون دالر بود اما سال  111بیش از  0111میزان صادرات سوییس به ایران در سال 
 رسید. میلیون دالر 911تقریبا نصف شد و به حدود 

برابر صادرات این کشور به سوییس است.  51کند تقریبا میزان محصولی که ایران از سوییس وارد می
میلیون دالر  91میلیون دالر کاالی وارد شده از سوییس، ایران حدود  911در مقابل  0159در سال 

 صادرات به سوییس داشته است.

 د کرده استایی آغاز شداز بانک بریتانی دادگاه شکایت مشتریان ایرانی.

االصل دادگاه رویدگی به شکایخ تادادی از ممتریان ایرانی5931اردیبهشت  11 
هایمان از ای  بانک اس  که به دلیل ب ت  ح اب"رویات بانک اوکاتل د" شآربی

اردیبهمخ  در شهر م چ تر بریتانیا  ۲آوریل ش ۷۲اندع امروز دوش به شکایخ کرده
 آغاز شده اوخ 

های ساکن بریتانیا هستند تبار یا ایرانییان این پرونده که شهروندان بریتانیایی ایرانیشاک
 اس حساب آنها را بدون ارائه دلیل بسته است.گویند بانک آربیمی

http://www.radiofarda.com/content/f12-iran-embezzlement-reaching-majles/26967440.html
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اند که در آن نوشته شده بود: "ما در ای را دریافت کردهنامه 0159گویند در سال این افراد می
رویال بانک اسکاتلند اخیرا تواف  بانکی خود با شما را بازنگری کرده و متاسفانه به این نتیجه 

توانیم ارائه خدمات نمی ایم که رسیده
بانکی را به شما  ادامه دهیم."

آوریل در  01جمعه،  روز اس بانک آربی
سی فارسی گفت بیبی ای به بیانیه
داند به تعهدات قانونی می که خود را موظف 

کند و قادر به اظهار نظر  و نظارتی خود عمل 
حساب افراد به طور خاص  درباره مشتریان و 

 نیست.

بتدای سی فارسی از محل برگزاری دادگاه، قاضی در ابیبه گزارش امیر پایور، خبرنگار بی
ها را نقض کرده، عمدا قوانین جلسه امروز گفته است "باید بررسی شود آیا شاکی تحریم

 حسابها تبعیض مستقیم است یا نه."بانک را نقض کرده و آیا بسته شدن 

 سوزی گسترده در یک انبار پارس جنوبیوقوع آتش

ووزی  یک آتشس ج وبی مجتمع گازی پا۵۱و  ۵۱در فازهای ع گزارش خبرگزاری ها هب اب
 بزرگ ر  داده اوخ 

نیمه شب شنبه، یک مقام استانداری بوشهر در گفتگو با خبرگزاری فارس از مهار شدن این 
 سوزی خبر داد.آتش

نشانی تیم امدادی آتش 91سوزی با مشارکت مدیرکل مدیریت بحران گفته است که این آتش
 مهار شده است.

ستانداری بوشهر، پیش از این گفته بود که محل این کاظم مرادی، مدیر کل مدیریت بحران ا
 سوزی انبار نگهداری پشم شیشه یک شرکت خارجی مستقر در منطقه بوده است.آتش

ای است که به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی، ایرنا، این انبار متعل  به یک شرکت کره
 پارس جنوبی است. 01و  53، 51، 51، 50، 51پیمانکار فازهای 

به گفته آقای مرادی، به 
دلیل وجود پشم شیشه 
در انبار، حری  در حال 

گسترش است اما تلفات 
 جانی نداشته است.

وی اضافه کرده که علت 
سوزی نیز هنوز آتش

مشخص نیست.گفته 
شود خودروهای آتش می

نشانی از سایر مناط  
استان بوشهر نیز به 

ولند.حسن اسماعیلی، فرماندار عسلویه نیز اند و به تالش برای مهار آتش مشغمنطقه رفته
های ها و دیگر تیمنشانی پارس جنوبی و همچنین شهرداریهای آتشگفته است که تیم

 اند.امدادی برای مهار آتش وارد عمل شده
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 رئیس کمیته امداد:

 بهای نفت به باالترین سط  خود در چهار و نیم ماه اخیر رسید

در مورد احتمات اختست در تامی  ووخخ از خاورمیانه همزمان با افزایش نگرانی ها 
 قیمخ نفخ به باالتری  وطح خود در چهار ماه و نید گذشته رویده اوخ 

دالر افزایش  3از ماه مارس قیمت نفت از نوع برنت 
 دالر رسیده است. 01،11یافته و در هر بشکه به 

رکود در تولید نفت شل در ایاالت متحده و جنگ در 
لیل اصلی افزایش قیمت نفت در هفته های یمن د

اخیر عنوان شده است. این در حالی است که 
پی ، شل و اکسون رود هفته جاری بیانتظار می

موبیل، از بزرگترین شرکتهای نفتی جهان از کاهش 
 شدید در درآمدهای خود گزارش دهند.

( گفت: CMC Marketsسی مارکتز )اممایکل هیوسان، تحلیلگر ارشد بازار در موسسه سی
رسد یک ثبات کوتاه مدت داشتیم. "به طور کلی ما شاهد سیر صعودی هستیم و به نظر می

دالر در بشکه )نوع  11بسیار امکان دارد که از ماه آینده یا زمانی بیشتر از آن شاهد قیمت 
 برنت( باشیم."

نیست، تولید کنندگان نفت  اگرچه یمن خود از جمله بزرگترین تولید کنندگان نفت در خاورمیانه
در خلیج فارس نفت خود را از طری  خلیج عدن در ساحل جنوب یمن و از طری  تنگه باریک 
باب المندب، در بین یمن و جیبوتی عرضه می کنند.به همین دلیل، جنگ در این منطقه می 

 تواند موجب ایجاد توقف در عرضه نفت شود.

پی ، شل و های اساسی بازار نفت: بیروز دیگر غولرود تا چند انتظار می :"ن ر محتاط"
 01اکسون از نتایج فعالیت خود گزارش دهند. این در حالی است که تحلیلگران کاهش 

درصدی در درآمدهای آنها را نسبت به همین دوره سه ماهه مشابه در سال گذشته 
 کنند.بینی میپیش

یمت نفت دانسته می شود که در ربع کاهش درآمد این شرکتها نتیجه مستقیم افت شدید ق
 درصد پایین رفته است. 11نسبت دوره مشابه در سال گذشته  0151اول سال 

شود همه هفت شرکت عمده نفت بینی میپیش Jefferiesبه گفته تحلیلگران در موسسه 
 درصد کاهش در درآمدهایشان خبر دهند. 11جهانی در گزارش های ساالنه خود از حدود 

دالر کمتر  11ان در بانک بارکلیز درباره خوشبینی زیاد درباره قیمت نفت، که هنوز هم تحلیلگر
 اند.دالر در هر بشکه در ماه اوت گذشته است، هشدار داده 551از 

تر و پاسخ به اند "حفظ ثبات اخیر در قیمت نفت نیاز به تقاضای قویآنها در یادداشتی گفته
اسب در حال حرکت است و ما به هنگام ارائه نظر درباره عرضه ملموس دارد. گاری پیشاپیش 

 چگونگی قیمت در کوتاه مدت با احتیاط سخن می گوییم."

 ای بر قیمت جهانی نفتانداز تواف  هستهثیر چشمتا 
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 و

 آمار اقتصادی ایران

ای نفتی جهان ای بر بازارهچشم انداز توافق هسته0931فروردین  12 - 5102مارس  52 سی بیبیحمید کیهان   

 و همچنین بر شرایط اقتصادی ایران تاثیر گذاشته است.

برای دستیابی به توافق اصولی در مورد پرونده  ۱+4در حالیکه مهلت تعیین شده توسط ایران و کشورهای گروه 

های رسد، احتمال حصول توافق و لغو تحریمبه سر می -کمتر از یک هفته دیگر  -ای در پایان ماه مارس هسته

 المللی باعث کاهش بهای جهانی نفت شده است.بین

دالر رسیده  ۰۶ای به گزارش روزنامه تایمز مالی، بهای نفت خام از نوع برنت که در ماه گذشته میالدی به سطح بشکه

یجه دالر باالتر نرفته است و کارشناسان بازار نفت احتمال افزایش عرضه در نت ۱۱های اخیر از حدود بود، در هفته

 اند.لغو تحریم جمهوری اسالمی را دلیل اصلی این وضعیت دانسته

اروپا در واکنش به ادامه  از بیش از دو سال پیش، اتحادیه 

ایران، خرید نفت و ارائه خدمات  ای هایی از برنامه هستهجنبه

و این اقدام باعث تعلل دیگر  ای به ایران را تحریم کرده بیمه

هم شده است. ایاالت متحده نیز  با ایران کشورها در معامله نفتی 

ضمن ایجاد موانعی در ارتباط  که از مشتریان نفت ایران نیست، 

با خارج، خریداران اصلی نفت  بانکی خارجی جمهوری اسالمی 

واردات نفتی خود از این کشور  ایران را تحت فشار قرار داده تا 

 را کاهش دهند.

به حدود دو  ۱۶44میلیون و ششصد هزار بشکه در پایان سال  3ان از حدود به گزارش منابع نفتی، تولید نفتی ایر

میلیون و هشتصد هزار بشکه در سال گذشته تنزل کرد که از این مقدار، بیش از یک میلیون و پانصد هزار بشکه برای 

ک میلیون بشکه در گیرد. به این ترتیبب، صادرات نفتی ایران اندکی بیش از یمصارف داخلی مورد استفاده قرار می

و شرایط داخلی ایران تاثیری عمیق خواهد  ت نفتی در دوره قبل از تحریم اروز بوده که کمابیش نصف مقدار صادرا

 داشت 

گذاران خارجی را در پی داشته و ظرفیت تولید نفت را همزمان، تحریم صنایع نفت و گاز ایران همچنین فرار سرمایه

تواند به نوسازی و توسعه تاسیسات نفتی ایران و افزایش تولید در بلند مدت منجر شود ا میهکاهش داده است. لغو تحریم

چشم انداز افزایش عرضه در  که به نوبه خود، 

بازار جهانی را در  پی دارد.

اخیر، مقامات ایرانی و  در هفته های 

مذاکراتی برای دستیابی به  آمریکایی در 

ایران  اند. تحریمشرکت داشته توافق اصولی 

المللی وضع شده توسط بین های شامل تحریم

های سازمان ملل و تحریم شورای امنیت 

غربی، به خصوص آمریکا  یکجانبه کشورهای 

اروپاست که فشار شدیدی را  و اتحادیه 

اقتصادی و مالی ایران وارد  بر شرایط 

 کرده است.

ی امنیت و نماینده کشورهای غربی عضو این ، یکی از اعضای دایم شورا ۱+4آمریکا به عنوان عضو اصلی گروه 

رود نقش تعیین کننده در موضعگیری سایر اعضای گروه و گروه در مذاکرات با ایران شرکت دارد و انتظار می

 ای است رات هستهرای امنیت سازمان ملل داشته باشدهمچنین شو
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که در آنها، به رئیس جمهوری اجازه وضع  های آمریکا علیه ایران براساس قوانین مصوب کنگره برقرار شدهتحریم

تحریم و معافیت موردی تحریم ایران داده شده است. به این ترتیب، در صورت توافق در مذاکرات جاری، رئیس 

های شورای امنیت، تواند بدون تغییر در قوانین فعلی در این زمینه، ضمن حمایت از لغو تحریمجمهوری آمریکا می

آمریکا علیه ایران را رفع کند اما الغای قوانین تحریم ایران مستلزم مصوبه کنگره آمریکاست. برخی های یکحانبه تحریم

از اعضای کنگره از مواضع دولت نسبت به لغو تحریم ایران ابراز ناخرسندی کرده و خواستار ادامه فشار بر جمهوری 

 اند.اسالمی شده

شدن زمینه مساعد و نزدیک بودن توافق سخن گفته و با شرایط مورد مقامات مختلف جمهوری اسالمی نیز گاه از فراهم 

 اند.نظر طرف مقابل مخالفت کرده

ها، به سرعت حدود یک میلیون بشکه به صادرات نفت ایران افزوده خواهد برخی منابع گفته اند در صورت لغو تحریم

ها به بازار است. به این ترتیب، لغو تحریم شد زیرا ایران دارای مقادیری نفت ذخیره شده و آماده برای عرضه به

شود که در شرایط کنونی، کاهش بهای جهانی نفت را دست کم در افزایشی عمده در صدور نفت خام ایران منجر می

ای ایران بر بهای نفت تا به واکنش عرضه کنندگان عمده نفت، به کوتاه مدت در پی دارد. ابلته تاثیر نهایی توافق هسته

 سازمان اوپک و کشورهایی مانند روسیه بستگی خواهد داشت.خصوص 

با توجه به افزایش صادرات، حتی در صورت کاهش بهای نفت خام هم دولت ایران عواید بیشتری ارزی کسب خواهد 

کرد و احتماال به همین دلیل نیز پیشنهاد شده است که بودجه سال آینده، به جای تعیین بهای مشخصی برای نفت 

همچنین، انتظار می رود لغو تحریم بانکی ایران،    بینی کندور نفت را در بودجه پیشتی، عایدی حاصل از صدصادرا

  دولت قرار دهدمنابع مالی بلوکه شده در خارج را آزاد کرده و منابع مالی بیشتری را در اختیار 

ها و نتایج مثبت آن کاهش فشار تحریم رسد که کارگزاران داخلی، نسبت به دستیابی به توافق و لغو یابه نظر می

یابد، شرایط بازار ای دارند. اگرچه بهای ارز خارجی معموال در آستانه سال نو در ایران افزایش میبینی محتاطانهخوش

های اخیر حاکی از تقویت نسبی نرخ برابری لایر بوده و اخیرا رئیس جمهوری هم از کاهش نرخ تورم ارز در هفته

است. با توجه به اینکه قطعا تحولی اساسی در تولید و عرضه کاال صورت نگرفته، احتماال این وضعیت ناشی خبر داده 

 از کاهش تقاضا برای کاال بوده است.

رسد که واردکنندگان و خریداران کاال معتقدند که تحریم ها احتماال لغو شده یا کاهش می یابد و دسترسی به نظر می

تر، به معنی وفور کاال به بهای بیشتر به ارز ارزان

کمتر در داخل است و به این ترتیب، تصمیم به 

اند و احتماال واردات و خرید کاال را به تعویق انداخته

احتکار کنندگان کاال نیز از بیم کاهش قیمت، به 

 اند.افزایش عرضه دست زده

اند که در عین حال، برخی ناظران پیش بینی کرده

ای و ادامه و به احتمال زیاد، هشکست مذاکرات هست

های تواند دشواریهای خارجی میتشدید تحریم

اقتصادی و سیاسی عمده ای را برای ایران در پی 

 آورد.

 :اخباراقتصادی کوتاه جهان

 المللی پول از تعهد یونان در پرداخت قسط خوداستقبال رئیس صندوق بین

از پرداخخ بخمی از بدهی یونان المللی پوتع کری تی  لگاردع رئیس ص دوق بی 
 به ای  ص دوق که قرار اوخ در هفته جاری انجام شودع اوتقبات کرده اوخ  

فروردین( یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی یونان تاکید کرد که  50آوریل/ 1دیروز یکشنبه )
 کشورش در نظر دارد همه تعهدات خود در قبال طلبکارانش را به اجرا درآورد.
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المللی پول در واشنگتن رایی یونان این سخنان را پس از مالقات با مقامات صندوق بینوزیر دا
 ایراد کرد.

ای که دیروز منتشر کرده بود تاکید کرد که وی و آقای واروفاکیس در این خانم لگارد نیز در بیانیه
نکته که ادامه ابهام درخصوص توانایی یونان برای 

یونان نیست، هم  بازپرداخت بدیهای خود به نفع
 اند. عقیده بوده

یونان برای بازپرداخت بدیهایی خود به اتحادیه اروپا 
 نیز مشکالتی دارد.

حدود دو هفته پیش الکسیس سیپراس، نخست 
ای به آنگال مرکل، صدراعظم وزیر یونان، در نامه

خود را  هایآلمان هشدار داد که بدون کمک مالی اتحادیه اروپا، یونان قادر نیست بدهی
بازپرداخت کند. در این نامه که روزنامه فایننشال تایمز از آن مطلع شد، آقای سیپراس به خانم 

هایش را پرداخت کند اقتصاد راکد این کشور مرکل اطالع داده که اگر یونان بخواهد بدهی
 تر پیدا خواهد کرد.وضعیتی وخیم

پایان بخشیدن به ریاضت اقتصادی حاصل پس از پیروزی آقای سیپراس در انتخابات که با وعده 
 شد، روابط آلمان و یونان دچار تنش شده است.

ای را برای بازپرداخت بدهی آقای سیپراس از وام دهندگان اروپایی خواسته که برنامه تازه
های یونان در نظر بگیرند، اما این درخواست با مخالفت دولت آلمان روبرو شده است. آلمان 

 که اصالحات ساختاری در اقتصاد یونان ضروری است.کند تاکید می

 نگرانی

طرفداران اتحادیه اروپا نگرانند که اگر بحران یونان حل نشود و این کشور از واحد پول اروپایی 
زده دیگر هم سیاستی مشابه را در پیش بگیرند و این اتحادیه را خارج شود، کشورهای بحران
 در معرض فروپاشی قرار دهند.

ناسان معتقدند در صورتی که چنین اتفاقی بیفتد، اروپا با بحران شدید اقتصادی و کارش
 اجتماعی مواجه خواهد شد.

گرا م ل حزب استقالل بریتانیا )یوکیپ( به رهبری نایجل فاراژ و رشد احزاب تندروی راست
جبهه ملی فرانسه به رهبری مارین لوپن که مخالف اتحادیه اروپا و خواستار خروج 

 شورهایشان از این اتحادیه هستند به این نگرانی دامن زده است.ک

توانیم( در اسپانیا هم از طرف دیگر رشد احزاب چپگرای سیریزا در یونان و پودموس )ما می
های بحران اروپایی را تشدید کرده است. این احزاب موضع ضد اروپایی ندارند، اما سلطه بانک

دانند و از این رو با این ور خود را عامل رکود اقتصادی میآلمانی و فرانسوی بر اقتصاد کش
 اند.اتحادیه در تضاد قرار گرفته

 نرخ بیکاری در فرانسه رکورد شکست

، نرخ بیکاری در این کشور به رقمی است  اساس آماری که دولت فرانسه منتشر کردهبر
میلیون نفر بیکار  9.1ور سابقه رسیده است. بر اساس این آمار، در ماه مارس در این کشبی
 اند.بوده
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خبرنگاران می گویند که پس از ارائه معافیت های مالیاتی برای کسب و کار و اجرای تدابیر 
جدید برای آزاد سازی بخش هایی از اقتصاد، اکنون دولت فرانسه متوجه می شود که تالش 

هایش نتیجه چندانی نداده 
 است.

نرخ بیکاری در این کشور )اکنون 
درصد( باز هم در حال  51.0

افزایش است، هرچند وزارت کار 
تاکید کرده که شتاب افزایش نرخ 
بیکاری در سه ماه اخیر در پایین 

بوده  0155ترین سط  از سال 
 است.

به گفته این وزارت این امر ثابت 
می کند که سیاست های دولت 

 موثر بوده اند.

درصدی در اقتصاد است تا بتواند رشد  5.1 دولت اعالم کرده است که هدفش رسیدن به رشد
 نرخ بیکاری را مهار کند.

منتقدان دولت سوسیالیست فرانسه می گویند که اقدامات بنیادی برای اصالح وضع اشتغال 
انجام نشده است و دولت از ترس واکنش مردم و رقیبان سیاسی، در مسایلی چون ساعات 

 حات گسترده نزده است.کاری، حقوق و قوانین استخدام دست به اصال

اما فرانسوا اوالند، رئیس جمهور فرانسه انتخاب مجدد خود را مشروط به ایجاد مشاغل بیشتر 
آغاز شود او  0151اعالم کرده و در حالی که قرار است سال آینده مبارزه برای انتخابات سال 

 تغیر وضع بیکاری در اختیار نداردفرصت زیادی برای 

 ؟خدمات جراحی مناسب دسترسی دارند مردم دنیا چقدر به

 ها )مرگ، عوارض، هزینه( در دنیا مربوط به جراحی است سی درصد از بار بیماری

 بیش از دو میلیارد نفر از مردم دنیا به اتاق دمل دوتروی 5931 درسال
خطر بودن و ندارند و اگر مایارهایی مثل زمان م او ع ظرفیخ جراحیع بی

میلیارد  ۸.۴درصدع  ۱۲ود بیش از نیمی از مردم دنیا شهزی ه در ن ر گرفته ش
 نفر  از خدمات جراحی و بیهوشی اوتاندارد محروم د 

جهانی است که  تحقیقیاین نتیجه 
ست درباره دسترسی نشریه پزشکی لن

کشور دنیا  530مردم دنیا به جراحی در 
 انجام داده و منتشر کرده است.

ای که پژوهشگران این تحقی  از نقشه
توزیع و دسترسی به خدمات جهانی در 

دهد که اند نشان میدنیا منتشر کرده
افغانستان در زمره کشورهایی است که 

درصد جمعیت آن به خدمات  31بیش از 
دسترسی ندارند و در ایران نیز نزدیک به نیمی از جمعیت از امکان جراحی در زمان  جراحی

 مناسب، با هزینه مناسب و با کیفیت مناسب محرومند.

http://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X%2815%2970115-4/fulltext#sec1
http://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X%2815%2970115-4/fulltext#sec1
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درصد مردم در جنوب آسیا، آفریقای  31توزیع خدمات جراحی در دنیا نامتوازن است، بیش از 
خدمات جراحی محرومند در  مرکزی، آفریقای غربی و کشورهای جنوب صحرای آفریقا از

حالیکه در قاره اقیانوسیه )استرالیا و نیوزیلند(، آمریکای شمالی و اروپای غربی این رقم کمتر 
 از پنج درصد است.

 

کننید کیه پژوهشگران ایین تحقیی  اشیاره می
آمییار آنهییا بیییش از تحقیقییات قبلییی و بیییش از 
بییرآورد سییازمان بهداشییت جهییانی اسییت، امییا 

ین تحقی  معیارهیای بیشیتری از معتقدند در ا
جملییه تییوان پرداخییت هزینییه جراحییی در نظییر 
گرفتییه شییده و از طییرف دیگییر دسترسییی بییه 

هییای مییزمن، خییدمات جراحییی بییرای بیماری
عالوه بیر میوارد اورژانیس در نظیر گرفتیه شیده 

 است.

بر این اساس و بیا در نظیر گیرفتن چهیار معییار 
خطر بودن )زمان مناسب، ظرفیت جراحی، بی

و هزینه(، نبود راه مناسب یا آمبوالنس، ناامنی یا جنیگ، کمبیود جیراح و متخصیص بیهوشیی و 
سیاعته  01کادر آموزش دیده اتاق عمل و نبود تکنولوژی و امکانات الزم برای فعیال نگهداشیتن 

شود که حتیی در صیورت وجیود بیالقوه امکیان جراحیی، بسییاری اتاق عمل، همگی باعث می
 م شوند.بالفعل از آن محرو

های خدمات درمانی است، اقشار کیم عالوه بر این، هزینه جراحی که در شمار باالترین هزینه
دارد، اییین افییراد مجبییور هسییتند بییه خییدمات دولتییی درآمیید را از خییدمات جراحییی دور نگییه مییی

هزینه یا رایگان اتکا کنند و همین ممکن است آنهیا را از دسترسیی بیه خیدمات جراحیی در کم
 ناسب محروم کند.زمان م

گذارد و آنها را به ورطه فقر ها میای کمرشکن بر دوش خانوادهاز طرف دیگر جراحی گاه هزینه
 توان جراحی را در دسترس این افراد تلقی کرد.کشاند و در چنین مواردی هم نمیمی

سیط را این تحقی ، نبود مطل  امکانات جراحی برای مردم کشورهای کم درآمد یا با درآمید متو
"بحران" تلقی کرده و دسترسی به این خدمات را الزمه گسترش خدمات بهداشتی و درمیانی 

 در تمام دنیا دانسته است.

-Lower-middleکیم )-در طبقه بندی بانک جهیانی، اییران در رده کشیورهای بیا درآمید متوسیط
income.و افغانستان در رده کشورهای کم درآمد است ) 

 "ن ر محتاط"

پیی ، شیل و اکسیون از نتیایج های اساسی بیازار نفیت: بیرود غولوز دیگر انتظار میتا چند ر
درصیدی در درآمیدهای  01فعالیت خود گزارش دهند. این در حالی است که تحلیلگران کاهش 
 کنند.بینی میآنها را نسبت به همین دوره سه ماهه مشابه در سال گذشته پیش

یم افت شدید قیمت نفت دانسته می شود کیه در ربیع کاهش درآمد این شرکتها نتیجه مستق
درصیید پییایین رفتییه اسییت.به گفتییه  11نسییبت دوره مشییابه در سییال گذشییته  0151اول سییال 
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شود همه هفت شرکت عمده نفت جهیانی در بینی میپیش Jefferiesتحلیلگران در موسسه 
 هند.درصد کاهش در درآمدهایشان خبر د 11گزارش های ساالنه خود از حدود 

دالر کمتیر  11تحلیلگران در بانک بارکلیز درباره خوشبینی زیاد درباره قیمت نفت، که هنیوز هیم 
انید اند.آنها در یادداشیتی گفتهدالر در هر بشکه در ماه اوت گذشته است، هشدار داده 551از 

ری تر و پاسیخ بیه عرضیه ملمیوس دارد. گیا"حفظ ثبات اخیر در قیمت نفت نیاز به تقاضای قیوی
پیشاپیش اسب در حال حرکت است و ما به هنگام ارائه نظر دربیاره چگیونگی قیمیت در کوتیاه 

 مدت با احتیاط سخن می گوییم."

 نم خ وزرای دارایی اتحادیه اروپا به م  ور حل بحران اقتصادی یونان

های قرار است وزیران دارایی اتحادییه اروپیا دربیاره بیدهی - 5931اردیبهشت05-بی بی سی 
   بروکسل مالقات کنند.مه، در 55روز، دوشنبه یونان و حل بحران اقتصادی این کشور 

گوینید بیه تعهید خیود بیرای بازپرداخیت این در حالی است که وزرای دارایی و اقتصاد یونیان می
 شنبه، عمل خواهند کرد.سهروزالمللی پول تا میلیون یورو به صندوق بین 111

رود کیه با وجود مسائلی که هنوز در مورد آن هیچ توافقی به دست نیامده است، انتظیار نمیی
 ای برسد.مذاکرات امروز هم به نتیجه قابل مالحظه

دولییت چپگییرای یونییان گفتییه اسییت کییه 
های انتخابیاتی خیود بیرای کیاهش وعده

زییر پیا نخواهید های ریاضیتی را سیاست
گذاشت. این موضوعی است که یونان را 
 با اتحادیه اروپا در تضاد قرار داده است.

گوینییید کیییه تیییداوم مقامیییات یونیییان می
های ریاضت اقتصادی هم فشار سیاست

بسیییاری روی بخییش بزرگییی از جامعییه 
آورد و هییم بییه کییاهش تولییید یونییان مییی

منجییر شییده و مییانع از رشیید اقتصییادی 
 تر شدن اوضاع اقتصاد یونان است.این ترتیب ادامه آن به معنی وخیم شود و بهمی

هایش تمدید شده است، چشم امیدش به اما یونان که تا پایان ماه ژوئن فرصت بازپرداخت وام
کم بانک مرکزی اروپا را راغب به افزایش نقدینگی آن است که نتیجه مذاکرات امروز دست

 های این کشور کند.بانک

خبرگزاری رسمی یونان، به نقل از آلکسیس سیپراس، نخست وزیر این کشور، خطاب  "آنا"،
به اعضای کابینه نوشته است: "ما انتظار داریم که پیشرفت مذاکرات اخیر به صراحت تایید 

 شود."

 اما وزرای اتحادیه اروپا امیدوار نیستند که امروز تواف  جدیدی حاصل شود.

های ایتالیایی گفته است: "ما زرای دارایی منطقه یورو به رسانهیورن دیسلبلوم، رئیس گروه و
 ایم اما به دستیابی به تواف  نزدیک نیستیم."هایی حاصل کردهپیشرفت

یورو توافقی به دست  او در ادامه گفت: " قطعا در نشست روز دوشنبه وزرای دارایی منطقه
 نخواهد آمد.
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 گزارش ویژه:

 اند؟ ار ادسم نر  جدید وود بانکیچرا شهروندان ایرانی در انت

 مرسوم در اک ر کشورهای جهان تفاوت دارد روزنامه نگار رضا رامیننوشته:

اردیبهمخ هر وات ماموال زمان 
تایی  نر  وود بانکی در ایران 
اوخ  بخمی از شهروندان ایرانی 
م ت ر ادسم ای  نر  برای وات 
جدید خورشیدی ه ت د که قرار 

 ادسم شود اوخ به زودی 

فراگیری و اهمیت این نرخ در ایران 
و  ای است که به غیر از کارآفرینان گونهبه

های دیگری از ها، بخشصاحبان شرکت
جامعه مانند کارمندان، کارگران، 

ها و مستاجران هم با در نظر گرفتن نرخ سود بانکی، برنامه خانهبازنشستگان، بیکاران، صاحب
کنند. عالوه بر آن نرخ سود بانکی بر سایر بازارها مانند ارز، سهام و تنظیم میاقتصادی زندگی خود را 

 گذارد و این مساله بر حساسیت شرایط اضافه می کند.مسکن هم اثر می

های مختلف دارد معموال به واسطه همین مسایل و تاثیری که نرخ سود بانکی بر روی منافع بخش
اما در سال جاری به دلیل تغییرات م بتی که در اقتصاد کالن  برانگیزی است،تعیین آن، تصمیم بحث

 تر هم شده است.های گذشته پیچیدهایران رخ داده، اوضاع نسبت سال

یکی از دالیلی که نرخ سود بانکی در ایران به سیاست و :متفاوت از عرف جهانی بانکداری

است. روشی که با بانکداری متعارف سیاستمداران گره خورده، روش متفاوت تعیین این نرخ در ایران 
 های جدی دارد.در جهان تفاوت

اکنون مدتهاست که در بیشتر کشورهای جهان و در اقتصادهای بزرگ و پیشرفته، نرخ بهره به سادگی 
کند. حتی سایر شود. چون بهره عایدی پول است، پولی که سرمایه را نمایندگی میدر بازار تعیین می

مرکزی در  دهنده عرضه و تقاضای بازار است. بانکبانکی هم بازتابخ مبادالت بینها از جمله نرنرخ
گذارند و بیشتر کشورها صرفا با تغیین نرخ نتزیل و انتشار اوراق قرضه در بازارهای مالی اثر می

هایی که برای تنظیم حجم های پولی است. سیاستاثرگذاری آنها فقط در راستای اجرای سیاست
 شود و نه برای کنترل یا دخالت در مناسبات مالی و بانکی.قدینگی اجرا میپول و ن

تری نسبت اند خدمات بانکی جذابمجوز توانستهموسسات مالی و اعتباری بی
به بانکها ارایه کنند و همین موضوع سبب استقبال شهروندان از آنها شده 

دهند و به این ها میها سود بیشتری از بانکاست. این موسسات به سپرده
 اندترتیب منابع زیادی جمع کرده

ای پشت درهای بسته، برای بازار پول تصمیم اما در ایران این شورای پول و اعتبار است که در جلسه
کند که نرخ سود بانکی چقدر باشد. در حال حاضر در این شورا یازده عضو ح  گیرد و تعیین میمی

دولت یا سایر نهادهای حکومتی هستند و حتی دو کارشناس پولی طور عمده وزرای رای دارند که به
آیند. جلسات این شورا در محل بانک جمهور به عضویت این نهاد درمیعضو این شورا هم با تایید رییس

کل بانک مرکزی است. گروههای مختلفی در شود و ریاست آن نیز بر عهده رییسمرکزی برگزار می
ند و بدیهی است که اعضای شورای پول و اعتبار به فکر تامین نظر هر نفع هستخصوص نرخ سود ذی

 گروهی باشند، منافع همان گروه، فازغ از واقعیات بازار تامین خواهد شد.
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توان در نظر گرفت که نرخ سود منافع آنها را به نفع مختلف، سه گروه اصلی را میدر میان گروهای ذی
 ها.گیرندگان و صاحبان بانکن، وامگذاراسرعت تحت تاثیر قرار: سپرده

شود چون بابت سپرده خود، سود گذاران با افزایش نرخ سود بانکی منتفع میدر این میان سپرده
تری وام برند چون با نرخ پایینگیرندگان با کاهش نرخ سود منفعت میکنند. وامبیشتری دریافت می

 تر است.انکداران کمی پیچیدهخود را بازپراخت خواهند کرد. اما تشخیص منافع ب

کنند و ها، درآمد کسب میها فقط بانکداری کنند، از محل دریافت بهره وامدر شرایط عادی اگر بانک
دهند. بنابراین در ظاهر اگر سود سپرده گذاران میهزینه عمده آنها بابت سودی است که به سپرده

ها یابد و نسبت دریافتی و پرداختی بانکپایین بیاید، به همان نسبت سود تسهیالت کاهش می
برند ها هم نرخ سود تسهیالت را باال میکند. همچنین اگر نرخ سود سپرده باال رود، بانکتغییری نمی

 کنند.ها جبران میها را با گرفتن سود بیشتر از وامخود بابت سپرده و به این صورت افزایش هزینه

 ی از خیابان های شمالی تهرانایران در یک بانکدارای غیر بانکی

ها رقیب قدرتمندی دارند که مصوبه نرخ سود اما ماجرا به این سادگی نیست، چون بانک
کند. این رقیب موسسات مالی ریز و درشتی است بانکی شورای پول و اعتبار را رعایت نمی
 کنند.که یدون مجوز در سراسر ایران فعالیت می

ها قالب برای بانکهایی که بعد از انمحدودیت
ای بوده که از عبارت سرکوب گونهایجاد شد، به

شود و حتی مالی برای توضی  آن استفاده می
هم نسبت به آن ابراز  مقام بانک مرکزیقاید

 کند.نگرانی می

نرخ »تنها  ، نه«بانکداری بدون ربا»با اجرای قانون 
تبدیل « نرخ سود»در ادبیات اقتصادی به « بهره

شد، بلکه اساسا پرداخت بهره به پول که شکل عام سرمایه است، تعاریف جدیدی پیدا کرد. 
گیرندگان بهره بگیرند، مجبور به عقد قراردادهایی اسالمی ها برای اینکه از وامکه بانکنحویبه

رکتی شدند. ضمن آنکه طب  قوانین مختلف از جمله قانون ای و عقود مشامانند عقود مبادله
 های و به چه میزان وام بدهند.کند که به چه بخشبودجه، دولت برای بانکها تعیین تکلیف می

ح ی  دبده تبریزیع مماور مالی وزیر راه و شهروازیع اخیرا حجد نقدی گی در 
کرده اوخ  بزرگی ای  رقد هزار میلیارد تومان برآورد ۵۱۱اختیار ای  موو ات را 

 ۱۲۴شود که با کل نقدی گی کمور که در پایان دی ماه گذشته زمانی درک می
 هزار میلیارد تومان بوده مقای ه شود 

شود، شبکه مجموعه این شرایط که نمونه آن در بانکداری متعارف دنیا به ندرت دیده می
خدمات بانکی، در اختیار بانکها بانکی ایران را تضعیف کرده است. چون تعیین نرخ سود 

نیست، ارایه خدمات نیز برای آنها دشوار شده است. در نتیجه آنچه در عمل اتفاق افتاده 
پیدایش موسسات پرشمار مالی در سط  ایران است که کمبود بخشی از خدمات بانکی را 

 اند.جبران کرده

رند ولی فعالیت بانکی این موسسات بانک نیستند و تحت نظارت بانک مرکزی قرار ندا
هزار موسسه مالی بدون مجوز در ایران فعالیت  0کنند. بنابر آمار رسمی بیشتر از می
طور عمده با یک الحسنه وجود دارد که بههزار موسسه قرض 1هزار تا 1کند. در بین آنها می

ی و مسجد یا نهاد مذهبی ارتباط حقوقی دارند. سایر موسسات هم یا به نهادهای حکومت
دهند در سایه دولتی وابسته هستند و یا به دلیل خدمات مالی که به این نهادها میشبه

 اند.امنیت آنها قرار گرفته

http://www.donya-e-eqtesad.com/news/873880/
http://www.donya-e-eqtesad.com/news/873880/
http://www.donya-e-eqtesad.com/news/873880/
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تری نسبت به بانکها ارایه اند خدمات بانکی جذابمجوز توانستهموسسات مالی و اعتباری بی
وسسات به کنند و همین موضوع سبب استقبال شهروندان از آنها شده است. این م

اند  دهند و به این ترتیب منابع زیادی جمع کردهها میها سود بیشتری از بانکسپرده
طوریکه حسین عبده تبریزی، مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی، اخیرا حجم نقدینگی در به

هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. بزرگی این رقم زمانی درک 511اختیار این موسسات را 
هزار میلیارد تومان بوده  011شود که با کل نقدینگی کشور که در پایان دی ماه گذشته می

 مقایسه شود.

 نرخ بهره بانکی در ایران معموال در ماه اردیبهشت هر سال تعیین می شود 

با گسترش فعالیت موسسات مالی غیر 
مجاز، بانک مرکزی آنها را غیرقانونی و 

و کنترل آنها  متخلف اعالم کرد و برای مهار
اقداماتی انجام داده است. از جمله در 
اتفاقی که باز هم ویژه اقتصاد ایران است، بر 

محلی  وایخ خودوبروی صفحه نخست 
برای گزارش مردمی جهت معرفی این 

 موسسات طراحی کرده است.

زی که طی سالهای گذشته در تقابل با موسسات مالی بی مجوز موف  نبوده، اگر بانک مرک
از طری  شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را کاهش دهد، اقدامی در جهت منافع آنها انجام 

گذاری در شبکه رسمی داده است. کاهش نرخ سود بانکی، به معنی کاهش انگیزه سپرده
گذاری است که سود بیشتری مجوز برای سپردهموسسات بی بانکی کشور و افزایش جذابیت

 .دهندها میبه سپرده

 هاکاهش نرخ تورم و افزایش پیچیدگی

ها عنوان و آثار منفی آن برای با اینکه عواقب کاهش دستوری نرخ سود تا حدی در رسانه
ای است نهگوبانک مرکزی تا حد زیادی مشخص شده است، اما شرایط اقتصاد کالن ایران به

 که فشار برای کاهش سود را تشدید کرده.

شد و در نتیجه نرخ های گذشته نرخ اسمی سود بانکی، کمتر از نرخ تورم تعیین میطی سال
شد که نرخ گذاران منفی بود. برای همین همواره عنوان میسود واقعی پرداختی به سپرده

و نیم گذاران زیان نکنند. اما طی یکسالکم باید باالتر از نرخ تورم باشد تا سپردهسود دست
شود که درصد رسیده و اکنون عنوان می 51درصد به سط   11گذشته، نرخ تورم از محدوده 

 با کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی هم باید کاهش یابد.

اگر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به خواست مدافعان کاهش نرخ سود بانکی عمل نکنند 
ها در سط  فعلی بماند، آن بخش از فعاالن اقتصادی که برای فعالیت خود منتظر و نرخ
رسند. بنابراین این امیدواری که با گشایش مالی های ارزان هستند به مطلوب خود نمیوام

ها بیشتر و مشاغل جدیدی ایجاد شود با چالش روبرو در وضعیت واحدهای اقتصادی، فعالیت
 شودمی

اند و یا ای از واحدهای اقتصادی که طی چند سال گذشته تعطیل شدهههمچنین بخش عمد
طور معمول اند، با مشکالت مالی متنوعی رو به رو هستند. بهظرفیت خود را کاهش داه

ها و های کوچک از طری  بانکهای کوتاه مدت، تامین سرمایه در گردش و نیازهای بنگاهتامین
های بزرگ و بلندمدت از طری  بازار سرمایه انجام مالی بنگاه شود و تامینبازار پول انجام می

 گیرد. اما در ایران، پاسخ به همه این نیاز به نظام بانکی سپرده شده است.می
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شود مگر اینکه ایجاد رون  اقتصادی که به افزایش فعالیت اقتصادی نیاز دارد، محق  نمی
کنند که اگر نرخ از این فعاالن عنوان مینیازهای مالی فعاالن اقتصادی تامین شود. بخشی 

ها را نخواهند داشت. بخشی از دولت به ویژه وزرای سود کاهش نیابد، امکان بازپرداخت وام
ها خالی اقتصاد ایران اصرار دارند و اجرایی مانند وزیر صنعت هم در به جریان انداختن ظرفیت

 هستند. خواستار کاهش سود بانکی

 دوراهیبانک مرکزی بر سر 

اگر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به خواست مدافعان کاهش نرخ سود بانکی عمل نکنند 
ها در سط  فعلی بماند، آن بخش از فعاالن اقتصادی که برای فعالیت خود منتظر و نرخ
رسند. بنابراین این امیدواری که با گشایش مالی های ارزان هستند به مطلوب خود نمیوام

ها بیشتر و مشاغل جدیدی ایجاد شود با چالش روبرو ت واحدهای اقتصادی، فعالیتدر وضعی
 شود.می

این اتفاق برای اقتصادی که به دنبال خروج از رکود و ایجاد رون  است، خبر خوبی نیست. در 
توانند منابع بیشتری جذب کنند و از خروج منابع به شبکه موسسات مالی ها میمقابل بانک
 لوگیری کنند.غیررسمی ج

توجهی از اما اگر شورای پول و اعتبار تسلیم خواست مدافعان کاهش سود شود، تعداد قابل
تواند به ایجاد شوند. افزایش فعالیت اقتصادی آنها میمتقاضیان وام با سود پایین، راضی می

 اما اگر شورای پول و اعتبار تسلیم خواست مدافعان کاهشTکندرون  و اشتغال کمک می
شوند. افزایش فعالیت توجهی از متقاضیان وام با سود پایین، راضی میسود شود، تعداد قابل

 کند.تواند به ایجاد رون  و اشتغال کمک میاقتصادی آنها می

رود، مانند همیشه این البته از آنجا که با کاهش سود بانکی، تقاضا برای وام هم باال می
حال ی در مسابقه دریافت وام موف  خواهند بود. تابهچالش ایجاد خواهد شد که چه افراد

اند و مشخص های بیشتری هم گرفتهاند، وامدهندگان داشتهآنهایی که روابط بهتری با وام
های متعدد جویانه چه خواهد کرد. پروندهنیست بانک مرکزی برای مقابله با رفتارهای رانت
اط با روابط فعاالن اقتصادی و بانکها در همین فساد مالی سالهای اخیر به طور عمده در ارتب

 چارچوب بوده است و نگرانی از تکرار آن همچنان وجود دارد.

ها کم شود، گذاری در بانکعالوه بر این اگر نرخ سود به قدری پایین بیاید که جذابیت سپرده
هزار 0آنکه  سایر بازارها، مانند ارز، طال و مسکن امکان جذب این نقدینگی را دارند. ضمن

گذاران هستند.به این ترتیب مجوز هم آماده ارایه سودهای باالتر به سپردهموسسه مالی بی
گیرندگان پیروز ماجرا ها، بازنده کاهش نرخ سود خواهند بود و وامگذاران بانکها و سپردهبانک
 شوند.می

ای تحت تاثیر قرار گونهرا بهاما اگر نرخ غیرتعادلی تعیین شود، این وضع می تواند اقتصاد کالن 
دهد که ثبات ایجاد شده نسبی یکسال گذاشته، دچار تالطم شود  به این صورت دولت نیز به 

 جمع بازندگان اضافه خواهد شد.

 


