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 :ماه نسخ

 پذیرش واقعیت ها

 نخستین گام برای ورود به فرآیند توسعه اقتصادی

 در پساتحریم

 دکترامیرهوشنگ امینی

پیش از ورود به اصل این گفتار که در واقع ارائه راهکاری برای برون رفت از وضعیت 
اجتماعی و فرهنگی کشاااور می  ،ناسااااوم و زیان زای ماکم بر فرآیند اقتصاااادی

باشااد، باید یادآور این معنا بود که هرگاه سااخن از اقتصاااد به میان می آید من ور 
ویای پ پایداری و برجایی   ،اقتصاد آزاد است. زیرا از نگر نگارنده، بنابه تجربه تاریخی

 و نه جز این. اقتصادی، ویژه اقتصادهای آزاد است

دست آمده از بررسی عملکرد اقتصاد کلیه ه و اما، بنابه تجربه و با عنایت به نتایج ب
ی جامعه های انسانی اعم از پیشرفته یا رو به پیشرفت و متا از رشد و توسعه 
مانده، مالم ه می شود که دانسته یا ندانسته، نخستین گام در مسیر ورود به 

قتصادی/اجتماعی شناسایی کم و کیف وضعیت موجود فرآیند رشد و توسعه ی ا
و به بیان روشن تر شناسایی کاستی ها، امکانات و در نهایت نیازهای اوویه و 

 واقعیت های ماکم در جامعه است.

ی اینکه هر آن گاه که فرد یا شخص می باشد پذیرفتنی ی کهو اما راستینه یا واقعیت
فرناس از ذات و فلسفه کاری که به آن اشتغال دارد زبان به سخن می گشاید بی 
آنکه متوجه باشد، چنان خود و جامعه پیرامونی خویش را با زیان های جبران ناپذیر 
رو به رو می سازد که جبران آن نه به این سادگی ها که تصور می رود امکان پذیر 

و نه در کوتاه مدت میسر. زیرا به طوری که شنیده یا دیده می شود برخی  است
در مدیریت خود به گونه ای فرناس یا  کارگزاران اداره امور، درباره پاره ای از موارد  

ناآگاه زبان به سخن می گشایند که فرد یا شخص در مرفه از ادای هرگونه سخنی 
نه می توان و باید به سخنانی از جمله تک متا انتقاد آمیز درمی ماند. به طور نمو

نرخی کردن ارز که به هیچ روی در شرایط و تنگنای ارزی کنونی امکان پذیر نیست، 
راستینه  توجه به اینبی که  و یا ایجاد مسکن اجتماعی و برنامه جامع مسکن،

که هم اکنون بخش عمده منابع ماوی کشور به عنوان شده است  غیرقابل انکار
سیاست های ناراست مسکن به گونه ای هزینه بر در بخش مسکن مبس وحاظ 
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شده است و خالصی از آن نیز نه تنها به این سادگی ها ممکن نیست، بلکه به 
دووت خود را از سرمایه گذاری  درست آن است که وذا.سال ها زمان نیاز دارد 

اگذار نماید برای ایجاد مسکن کنار کشیده، اجرای این امر را به بخش خصوصی و
و برای ایجاد مسکن اجتماعی که باید خانه های ارزان غیرقابل تملک و واگذاری 

کز مذهبی و امتماالً شهرداری های توانمند را ااجاره ای باشد، نیکوکاران، مر
مشارکت در این امر نماید و یا درمورد صنایع اتوماتیو که به گونه ای بی  به تشویق

ارد چاره اندیشی کند و در نهایت ضمن اصالح طرح مخرب بند و بار رو به گسترش د
یارانه دهی کنونی براساس فلسفه ذاتی امر که باید به کاهش هزینه زندگی 

سپس براساس پذیر در و زیر خط فقر تبدیل شودمبادرت ورزدو... .  گروه آسیب
 تامین نیازهای فوری ضرورتنتایج بررسی سریع وضع موجود، کمبودها، امکانات و

 درآورد.تهیه و به موقع اجرا برنامه ای کوتاه مدت 

روشن است که در طول این برنامه کوتاه مدت که ساالنه تهیه ودست کم جهار 
اوی پنج سال به طول خواهد انجامید تا بتواان به گونه ای طبیعی کار وفعاویت را 

اهی باشد ور «کار بیشتر و بیشتر و رفاه وانت ارکمتر»آغاز کرد شعار همگانی باید 
 جز این به هیچ روی وجود ندارد

*** 

 اخبارکوتاه اقتصادی

 اخبارکوتاه اتاق ها

 اخبار کوتاه اتاق ایران و انگلیس

 برگزاری جلسه هیات رئیسه اتاق ایران و انگلیس

 51طبق روال راس ساعت رئیسه اتاق ایران و وانگلیس  یات هه جلسیک صدوچهل و یکمین 
 و برگزار گردیذ .عضاءدر محل دبیرخانه اتاق تشکیل بامضور کلیه ا 40/40/40روز سه شنبه

 یبین هیات ایران مذاکرات هسته ای بارهل اخبار اقتصادی به ویژه در دراین جلسه بعد از تباد
  وگوشدفت حث وگبتحربم ها برقراری توافق و وغو  دروین و امتمال نزدیک به یقین  5+ 1واعضاء

خطاب به مجمع عمومی عادی توسط دبیرخانه اتاق، هیات رئیسه  تهیه شده  سپس گزارش
، گزارش عملکرد وبرنامه اتاق برای سال  5141ماوی سال  های بازرس و ساالنه اتاق، گزارش

 جاری  مطرج ومورد تائیذ وتوشیح قرار گرفت.
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 رول اکتبقراراست در هفته ا درپایان درباره سفر هیات بازرگانی سرمایه گزاری بریتانیایی که
مهرماه در معیت سر ریچارداوتن و مارتین جانستون  وارد ایران شوند مذاکره  دومبرابردهه ی 

ام داعضاءهیات اقی  اتاق برا نی بر رزرو ببستبومقرر شدبا توجه به درخواست اتاق وندن م
 پایان یافت. 51جلسه در ساعت.الزم به عمل آید

 یران وانگلیسبرگزاری جلسه کمیسیون های تخصصی اتاق ا

سومین جلسه کمیسیون گردشگری و امور بین  -امور بين الملل  و گردشگری كميسيون
، باشرکت خانم ها اوهام 40/40/5140روز دوشنبه  50:44در سال جاری راس ساعت  اتاق اوملل

 ،محمدرضا زاویسعید،  امیر مسین پژوهی،، مجید امانیا نقوی وآقایان زهر ،ستاری

وبا مضور رامین طاعتی  ،سرمدی
در دبیرخانه اتاق تشکیل دکتر امینی 

 و برگزار گردید.

بادل اخبار  در این جلسااااه بعد از ت
مال  باره امت حث در  اقتصاااااادی وب
نزدیاک باه یقین وغو تحریم هاا ،باا 
ورود به دساااتور جلساااه نخسااات 

اطالعااات  Swiftخااانم مزدا درمورد 
قرار  اعضاااءبساایار مفیدی در اختیار 

 داد.

 سااااپس درباااره برگزاری همااایش
درسال جاری مقرر شد  گردشگری

در اتاق تهران  51اوی  51شهریور ماه از ساعت  54در صورت امکان همایش مورد ن ر در تاریخ 
 برگزار گردد.

ی در وندن بیاناتی ایراد واطالعات WTMپس از آن خانم نقوی درمورد نمایشااااگاه گردشااااگری 
 اختیار قرار داد .

به درمورد شاارایط جدید ایجاد شااده برای آ انس های هواپیمایی  پس ازآنامانی نیزآقای مجید 
خانم ساااتاری درمورد آماده  درپایانساااخنانی ایراد کرد. ویژه پروازهای ماهان به وندن و مونیخ 

به های گردشگری انگلیس و فرصت های اقامت و سرمایه ذجا سازی فایل و اطالعات مربوط به
مقرر شااد در جلسااه آینده اطالعات کاملی دراین  ،وکرد تفصاایل بیاناتی ایراد گذاری در ایران به

 پذیرفتپایان ر 50:44زمینه در اختیار اعضاء قرار دهند.جلسه راس ساعت 

جلسه ماهانه کمیسیون سومین  آوری های نوینكمیسیون بازرگانی، صنعت و فن  

روز  50:44، راس ساعت 5140صنعت و فن آوری های نوین در سال جاری،  ،بازرگانی
در محل اتاق وبا مضور آقایان دکتر امینی، مهندس ممزه نژاد، مهندس /40/40دوشنبه 

پژوهی، مهندس دیده ور، مهندس شهابیان، دکتر عاقلی، مهندس ماجی مسین وو و 
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 .مهندس ع یمی برگزار گردید

 

 کمیسیون جلسهدومین اعضاء ازتصویر

دراین جلسااه در بدو امروبعدازمبادوه اخبار مهندس دیده ور درمورد مشااکالت ناشاای از 
فاد عدم امکان اساااات به ویژه  جارت خارجی و  ه از  محدودیت های اعمال شاااااده در ت

و با مصاااادیقی که این مشاااکل در ارتباط با تجارت با  ساااوئیفت مطاوبی اظهار داشااات
هم وجه کاال و هم  ساابب شاادهده ورازرگانان فراهم آای میانه برای بکشااورهای آساای

 رانندگان کامیون ها را با د معضل مواجه کند به طور مشروح بیاناتی ایراد کردند.

را درمورد امکان  شاندیدگاه های خود دکتر امینی از اعضای جلسه خواست بنا سپس
توافق هسااته ای و پسااا اقداماتی که باید در صااورت برداشااتن تحریم ها توسااط این 

مورد دیدگاه هایی  کمیساایون انجام شااود بیان کنند.بیشااتر ماضاارین در جلسااه در این
ن ر خود را بیان نمودند. سپس با توجه  از اعضاء هر یک .با وجود اینامتیاط آمیز داشتند

ن تسلیم اظهارنامه های ماویاتی سمت و سوی مذاکرات به بحث ماویات به نزدیکی زما
شرکت هاا شد ، دکتر امینی مطاوبی پیرامون  شیده  شخاص مقوقی که الزم  ها ک و ا

د درصااورت که بدون تردی تاکید کردبیاناتی ایراد و اساات ازپرداخت  ماویات معاب باشااند
راه ، وپرداخت یارانه ها ات فلسااهوذ تقویت ن ام ماویات گیری ساانجیده و رعایت اصااول

 اندازی چرخه تووید مشکالت یکی پس از دیگری مل خواهد شد.
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مهندس ا  پژوهی رئیس کمیساااون  درمورد ورود بی رویه خودروهای مدل باال ازآن س پ
در سااال های اخیر و مصااادیق آن بیاناتی ایراد کرد واز ضاارورت دریافت ماویات به صااورت 

صاعدی، تعطیل شدن برخی وامدهای توویدی  به تفصیل سخن گفت.درادامه دکتر نیزت
و آثار آن را در فعاویت های اقتصادی برشمرد امینی درمورد نرخ بهره مطاوبی را بیان کرد 

. همچنین از ابالغ آگهی ماویاتی به اشااااخاص مقیقی و مقوقی بدون داشااااتن ماخذ 
ست. آقای  پژوهی سیاری رقم زده ا ضالتی را برای ب صحبت کرد که مع  بدهی واقعی 

وقات با آن درادامه از مسااائل عدیده ای که وزارت نیرو با پیمانکاران برای پرداخت  مع نیز
 ت.روبه رو می باشد مطاوب مشرومی بیان داش

مهندس نوروزی از اخراج روز افزون پرساانل وامدهای توویدی که ناشاای از فشااار تحریم 
ها می باشد بیانات مبسوطی ایراد کرد.درپی مهندس علی ممره نژاد درمورد مذاکرات 

توافق قطعاً تا آخر تیرماه هساااته ای ابراز امیدواری و اظهار داشااات فعالً باید صااابوربود 

 سال جاری ماصل خواهد شد.

در پایان جلسه دکتر امینی بعد از درخواست از اعضاءبرای کمک به مضور هرچه بیشتر 
ماظر در جلسه ، فهرست وار  اءضاعضاء در مجمع وجلوگیری از به مد نصاب نرسیدن اع

از بازار استقراض که  مطاوبی در باره مشکل سرمایه گذاری خارجی ، بهره گیری مخرب
ست ایراد کرد واز  شده ا شنهاد  اخیرا برای برون رفت از رکود به مسئوالن امور مربوط پی
اعضاااءخواساات برای هرچه پربارتر شاادن خبرنامه اوکترونیکی اتاق از ارائه ن ر ومقاالت 

بعد از ظهر خاتمه  0:14..جلسااه در ساااعت مضااایقه نفرماینداقتصااادی و مطاوب مرتبط 

 تیاف

روز 51کمیسیون در تیرماه سال جاری راس ساعت  جلسه ماهانهاکمیسیون عضویت:
ه ، بزهرا نقوی ، مهندس علی ممزه نژادتیرماه بامشاااارکت خانم   چهارم ساااه شااانبه

ریاسااات دکتر امیر هوشااانگ امینی در دفتر دبیرخانه اتاق ایران و انگلیس تشاااکیل و بر 

 گزار گردید .

درخواساااات های جدید عضااااویت وبحث در باره آئین نامه در این جلسااااه بعد از طر ح 
برگزاری انتخابات هیات مدیره اتاق مقر گردید در مورد درخواسااات های مدید عضاااویت 

امبه شود .جلسه صیان عضویت برسی و متما با آنها مدقت شود صد در صدوضع متقاض
 پایان یافت.دقیقه  14و 50راس ساعت

 نه اتاقعمومی عادی ساال تجدیدجلسه  مجمع 

و دعوت کتبی از اعضاء واجد  5140خرداد  14براساس آگهی منتشره در روزنامه اطالعات مورخ 
شرایط مضور در مجمع عمومی عادی ساالنه اتاق مقرر بود مجمع عمومی مورد اشاره راس 

تیر ماه در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران برگزار شود.  14روز  51:44ساعت 
ما به علت اینکه تعداد اعضاء ماضر در جلسه به مدنصاب نرسید،برگزاری مجدد جلسه به پانزده ا
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در همان ساعت و همان محل موکول شد که مراتب به آگاهی کلیه -مرداد ماه  50، -روز بعد
 اعضاء واجد شرایط جضور در جلسه رسانده شد.

 اخبار اتاق انگليس وایران

 

  :اخبارکوتاه اقتصادی ایران 

 : ظریف

 کنیم توافق اتمی کامال به نفع ایران استادعا نمی

 

هیچ گاه ادعا »تیر، مجلس، با تاکید بر این که  14شنبه، وزیر خارجه در جلسه علنی روز سه

برای رسیدن به » :گفت  .وی«کامال به نفع ایران است» 5+1توافق اتمی با گروه « کنیمنمی

 «.ایمهایی داشتهها و انعطابها نرمشها و ن ارتها در محدودیتخواسته

به گزارش خبرگزاری تساااانیم، محمدجواد ظریف، وزیر خارجه، در عین مال با اشاااااره به خط 

در مد توان اکثریت »قرمزهای رهبر جمهوری اسااالمی برای رعایت در مذاکرات اتمی گفت که 

 «.ایمو یا تمامی آنها را رعایت کرده این خطوط قرمز

http://gdb.rferl.org/5B4369BB-ACEF-4837-AAE9-FF4DF0483D38_mw1024_s_n.jpg
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، «مفظ ماهیت اراک»، «سااااازی ایرانپذیرش مق غنی»به گزارش خبرگزاری دووتی ایرنا، وی 

و « ایهای غیرهستهعدم ورود به بخش»، «های موشکی و تسلیحاتیعدم ن ارت بر برنامه»

خطوط قرمز تعیین  جمله را از« های شااورای امنیتهای ماوی و اقتصااادی و تحریموغو تحریم»

 ای نکرد.اند اشارهاو با این مال به خطوط قرمزی که امتماال رعایت نشدهشده اعالم کرد.

شااانبه مجلس همچنین متن توافق ایران و گروه آقای ظریف در ابتدای جلساااه علنی روز ساااه

ئه کرد و مجلس نیز کمیساااایون  1+5 به مجلس ارا فق ای را برای بررساااای این توا«ویژه»را 

 تشکیل داد.

ساس قانونی با عنوان  که در مجلس « ایاوزام دووت به مفظ دستاوردها و مقوق هسته»بر ا

 نتیجه»ایران تصااویب شااد و روز چهارشاانبه، سااوم تیر، نیز به تصااویب شااورای نگهبان رسااید، 

 هباید جهت تطبیق با قانون اساااساای و مصااوبات قانونی ب»دربارٔه برنامه اتمی ایران « مذاکرات

 «.مجلس ارائه شود

کنیم که هیچ گاه ادعا نکرده و نمی»به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر خارجه ایران تصااااریح کرد: 

ست، تاکید می ست و... برنامه برجام کامال به نفع ایران ا ستان ا صوال مذاکره بده و ب کنم که ا

سته سیدن به خوا شتهابها و انعطها نرمشها و ن ارتها در محدودیتبرای ر ایم که هایی دا

 «ها هدفمند و با محاسبه کافی است.این نرمش

ست که آیت« هاها و ن ارتمحدودیت»در « نرمش»های آقای ظریف درباره گفته هللا در ماوی ا

ای، رهبر جمهوری اساااالمی، پیش از توافق وین تاکید کرده بود که اجازه بازدید از مراکز خامنه

 ای ایران را نخواهد داد.مندان هستهن امی و مصامبه با دانش

خط قرمز پذیرش بازرسی و »شنبه خود گفت که در همین مال آقای ظریف در سخنان روز سه

و در « صنایع دفاعی و موشکی به صورت کامل در توافق ماصل شدیا قبول ممنوعیت در موزه

 آمده است.« به صورت قابل قبووی»قطعنامه شورای امنیت نیز 

برای مل و « توافق اخیر بین ایران و آ انس»خبرگزاری ایساااانا، وی تاکید کرد که در  به گزارش

باقی مه اتمی ایران فصااااال موضااااوعات  نا عاد ن امی امتماوی در بر باره اب نده در مامی »ما ت

نده نیز همه ن ارت های معمول ها بر طبق روشمالم ات ایران رعایت خواهد شااااد و در آی

 «.کل اوحاقی خواهد بوداومللی در قاوب پروتبین

سااازی اورانیوم در ايران به گفته آقای ظریف، در توافق وین همچنین مدت زمان محدوديت غنی

 سال کاهش پیدا کرده است. 0سال به  54از 
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تیرماه و ساعاتی پیش از اعالم رسمی توافق  ۳1شنبه، که روز سه« نقشه راهی»بر اساس 

اومللی رئیس سازمان انر ی اتمی ایران و مدیرکل آ انس بینبین 1 +5جامع اتمی ایران با گروه 

«  توافقی مجزا»انژری اتمی امضاااا شاااد، دو طرب در مورد مسااائله ساااایت ن امی پارچین به 

 اند.رسیده

 «ترتیب مجزا»با این مال در این بند از نقشه راه جدید ایران و آ انس به هیچ یک از جزئیات این 

 اشاره نشده است.

شااانبه مجلس در پاساااخ به ساااواالت ف در بخش ديگری از جلساااه علنی روز ساااهآقای ظري

 54 در پايان»ای ايران نمايندگان مجلس تاکید کرد که ن ارت شاااورای امنیت بر پرونده هساااته

هیچ »وی همچنین گفت که قطعنامه جدید شااااورای امنیت «.سااااال، خاتمه پیدا خواهد کرد

 «.گرددبرنمی»زمان ملل نیز بر اساس این قطعنامه های ساو تحریم« سازوکار تنبیهی ندارد

سازمان ملل که روز  شورای امنیت  اما این گفته آقای ظریف در ماوی است که قطعنامه جدید 

سید اجازه می صویب ر شنبه به ت صورت نقض تعهدات دهد که تحریمدو سازمان ملل، در  های 

 قبلی خود برگردد. سال پیش رو، به ماوت 54توافق نهایی از سوی ایران طی 

به  مه مربوط  ند ضاااامی یت ب مه شااااورای امن نا که در قطع فت  جه ایران همچنین گ خار وزیر 

شدن برای قابلیت به شکل غیر اوزام»های باویستیک موشک شده و کلمه طرامی  آور مطرح 

 «.شودای اووین بار است که به قطعنامه شورای امنیت اضافه میممل سالح هسته

ای ها را برای قابلیت ممل سااالح هسااتهچون ما هیچ یک از موشااک»کرد:  آقای ظریف اضااافه

دارد و از ابتدا هم نداشااااته کنیم، وذا این موضااااوت ارتباطی به شااااورای امنیت نطرامی نمی

به عالوه موضوت موشک و خرید و فروش سالح صرامتا خارج از توافق و »وی تاکید کرد: است.

 «تخلف از توافق محسوب نخواهد شد.اجرای آن  تنها جزئی از قطعنامه است که عدم

  «میلیارد ۹۰»، منابع قابل استفاده «میلیارد ۰۹»منابع بانک مرکزی در خارج    
، مجموت «های ارزیدارايی»با « ذخاير ارزی»معاون بانک مرکزی با تاکید بر تفاوت دو مفهوم 

میلیارد دالر ذکر کرد، اما در عین مال  04٩1بلوکه شده این بانک در خارج از کشور را « منابع»
 «.میلیارد دالر خواهد بود ۳4»پس از اجرای توافق اتمی وین « قابل استفاده»گفت که منابع 
شده اين نهاد اقتصادی در  های بلوکههللا سیف، رئیس بانک مرکزی ايران، پولپیش از اين ووی

 .اعالم کرده بودمیلیارد دالر  ۳1سه کشور  اپن، کره جنوبی و امارات متحده عربی را 
پس از این اعالن رئیس بانک مرکزی اما غالمرضا مصبامی مقدم، عضو کمیسیون برنامه و 

های میلیارد دالر ذخیره خارجی دارد که در مساب 514بودجه مجلس، گفت که ايران مدود 
 بانک مرکزی در خارج از کشور هستند.

http://www.radiofarda.com/content/f9-iran-central-bank-sanctions-assets/27129466.html
http://www.radiofarda.com/content/f9-iran-central-bank-sanctions-assets/27129466.html
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تیر،  ۳4پس از اين اظهار ن رها غالمعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی، روز دوشنبه، 
 جزئیات اين ذخاير ارزی را اعالم کرد.

الر، منابع آزاد شده متعلق به میلیارد د ۳1به گفته آقای کامیاب، منابع آزاد شده بانک مرکزی 
میلیارد  ۳۳٩0ها میلیارد دالر، وثیقه چین برای تامین ماوی پرو ه 0دووت و ماصل از فروش نفت 

های میلیارد دالر، سپرده نزد بانک ۳0٩1های زيرمجموعه نفت گذاری در شرکتدالر، سپرده
 دالر است. میلیارد 1٩1میلیارد دالر و اوراق قرضه مسدود شده  54ايرانی 

با « ذخیره ارزی»به گزارش خبرگزاری فارس، وی در عین مال با تأکید بر تفاوت دو مفهوم 
شود و قابل آزاد می»که با اجرای توافق اتمی وین  منابع بانک مرکزیکه گفت « دارايی ارزی»

 «.میلیارد دالر است ۳1استفاده خواهد شد، باوغ بر 
شش میلیارد دالر هم از منابع بلوکه شده دووت که وجوه ماصل از صادرات »وی اضافه کرد: 

و  شود. به اين ترتیب وجوه آزاد شدهنفت است، آزاد شده و به مساب بانک مرکزی واريز می
 «میلیارد خواهد شد. ۳4قابل دسترسی باوغ بر 

های ارزی بانک مرکزی در دفاتر قانونی آقای کامیاب در عین مال تاکید کرد که همه دارايی
هیچ گاه رقم ذخاير ارزی را در »شود، اما بانک مرکزی های ماوی افشا میثبت و در صورت

 «.کندآمارهای خود اعالم نمی
در ماوی « های ارزیدارايی»با « ذخاير ارزی»ک مرکزی ايران درباره تفاوت های معاون بانگفته

میلیارد تومان از  ۳4ها در ايران اعالم کرده بودند که است که پیش از اين برخی از رسانه
دارايی بلوکه شده ايران سهم دووت و قابل هزينه خواهد بود، اما مابقی اين مبلغ منابع واريز 

 مرکزی است و متعلق به دووت نیست. شده به مساب بانک
در همین مال محمود بهمنی، رئیس سابق بانک مرکزی، نیز توضیح داده بود که ذخاير ارزی 
بانک مرکزی قابل خرج نیستند، چون قبال توسط دووت به بانک مرکزی فروخته شده و دووت 

 شده را قبال از بانک مرکزی گرفته است. های بلوکهمعادل رياوی پول
ها در ايران با اشاره به تاثیر آزادسازی ذخاير ارزی بانک مرکزی با این مال برخی از رسانه

 اعالم کرده بودند که این ذخایر ابزار بانک مرکزی برای مفظ ارزش پول ملی است.
تیر در گزارشی اعالم کرده بود که بخشی از منابع  ۳4از جمله روزنامه دنیای اقتصاد، روز 

 م صندوق توسعه ملی خواهد بود.بلوکه شده سه
اين روزنامه پیش از آن نیز در گزارشی اعالم کرده بود که بانک مرکزی پس از دسترسی به 

های فریز کردن منابع رياوی آن در مساب»تواند با ترزیق این ارز به بازار و ذخاير ارزی خود می
گشایش ایجاد کند»در بازار « ودخ

 

 گذشت « هزار میلیارد تومان 044»مجم نقدینگی در ایران از مرز 

 

http://www.radiofarda.com/content/f8-iran-frozen-assets/27136853.html
http://www.radiofarda.com/content/f8-iran-frozen-assets/27136853.html
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ترین بانک مرکزی ایران در تازه
گزارش خود اعالم کرد که مجم 

نقدينگی کشور در پايان 
 ۳1٩۳ماه امسال با ارديبهشت

درصد افزایش نسبت به ماه مشابه 
هزار میلیارد  044سال قبل، به رقم 

 ست.میلیون تومان رسیده ا 001و 
براساس اين گزارش، نقدينگی در  

دو ماهه اول امسال نیز نسبت به 
درصد افزایش  ۳٩1اسفند پارسال 
 داشته است.

افزايش نقدينگی در دو ماه اول 
امسال در ماوی است که بر اساس آمار بانک مرکزی میزان نقدينگی در ايران تا پايان سال 

هزار میلیارد تومان رسیده  10۳به بیش از  4۳درصدی نسبت به سال ۳۳٩1گذشته، با افزايش 
 بود.

نقدينگی در ايران طی يک دهه گذشته به شدت افزايش يافته است. اين رقم در آغاز کار 
دهد از هزار میلیارد تومان بود، که نشان می  01مدود  00دووت محمود اممدی نژاد در سال 

 است. برابر شده 54آن زمان تاکنون نقدينگی در ايران بیش از 
های اصلی نرخ اين موضوت از سوی شماری از کارشناسان اقتصادی به عنوان يکی از علت

 باالی تورم در ايران عنوان شده است.
هزار میلیارد تومانی  144تیر در گزارشی، رشد  51در همین مال خبرگزاری ايسنا روز 

م شده درباره کاهش تورم با آمارهای اعال« متناقض»و « تامل برانگیز»را  4۳نقدينگی از سال 
 دانسته بود.

هزار میلیارد تومانی  144جمشید پژويان، اقتصاددان و رییس سابق شورای رقابت، نیز افزايش 
 خوانده بود.« فاجعه»ماه گذشته را  ۳۳نقدينگی در 

آمار شش  4۳های آقای پژویان، بانک مرکزی ایران اعالم کرد که در سال در واکنش به گفته
اومللی کیش، ايران و ونزوئال و قوامین ران زمین، قرض اوحسنه رساوت، خاورمیانه، بینبانک اي

و همچنین چهار موسسه اعتباری صاوحین، پیشگامان آتی، کوثر و عسکريه به آمارهای پووی 
و بانکی کشور اضافه شده و این موضوت باعث تغییر در آمارهای پووی و بانکی از جمله 

 نقدینگی شده است.
تیرماه در گزارشی با اشاره به اين اظهار ن رها اعالم کرده بود که  50وزنامه دنیای اقتصاد نیز ر

طی دو سال گذشته، نرخ رشد نقدينگی )بدون در ن ر گرفتن اثر ورود آمار موسسات و 
درصدی  ۳4٩0درصد رسیده که در مقايسه با رشد متوسط ساالنه  ۳۳٩0های جديد( به بانک

به »درصدی این شاخص در دووت نهم،  ۳0٩5وت دهم و رشد متوسط ساالنه نقدينگی در دو
 «مراتب در سطح پايین تری قرار دارد

 گذشت« هزار ميليارد تومان ۰۱۱»های از مرز بدهی دولت به بانک

http://gdb.rferl.org/B34D030E-0B50-4263-8C89-C3E626CA6003_mw1024_s_n.jpg
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ترين گزارش بانک مرکزی اکه بر اساس تازه
آمارهای آن تا اسفند پارسال را شامل 

 544ها از مرز بانکشود، بدهی دووت به می
 هزار میلیارد تومان گذشته است.

تیرماه با استناد  51خبرگزاری مهر دوشنبه 
به آمارهای بانک مرکزی ایران گزارش داد که 

ها در سال گذشته بدهی دووت به بانک
درصد رشد  10مدود  4۳نسبت به سال 

میلیارد  004هزار و  544داشته است و به 
 تومان رسیده است.

ها طی يک دهه دووت به بانکبدهی 
گذشته همواره رشد بااليی داشته است. در 

هزار  55ها کمی بیش از ، بدهی دووت به بانک5100نژاد در مرداد سال دووت اممدی آغازکار
 برابر شده است. 54میلیارد تومان بود، به عبارتی طی يک دهه گذشته اين رقم تقريبا 

به  4۳درصدی نسبت به سال  10٩0ن سال گذشته با رشدی در اين میان نقدينگی نیز در پايا
 هزار میلیارد تومان رسیده است. 10۳

 هاینقدينگی نیز که از آن به عنوان عامل اصلی تورم باال در ايران ياد می شود، بنا به گزارش
که چند ماهی از روی کار آمدن دووت اممدی نژاد  510 1بانک مرکزی در اسفندماه سال

هزار میلیارد تومان بود. به عبارتی نقدينگی در ایران طی يک دهه گذشته  4۳نها گذشت تمی
 بیش از هشت برابر شده است.

آمار شش بانک ايران زمین، قرض  4۳گويد که در سال بانک مرکزی در گزارش جديد خود می
ه اومللی کیش، ايران و ونزوئال و قوامین و چهار موسساوحسنه رساوت، خاورمیانه، بین

اعتباری صاوحین، پیشگامان آتی، کوثر و عسکريه به آمارهای پووی و بانکی کشور اضافه 
به بعد از شمول بانک های  4۳شده است. ضمناً اطالعات بانک قرض اوحسنه مهر از اسفند 

 های غیردووتی اضافه شده است.تخصصی خارج و به طبقه بانک
ها نیز در پايان سال گذشته سه هزار و کهای دووتی به بانبنابراين گزارش، بدهی شرکت

 درصد رشد داشته است. 51٩1بیش از  4۳میلیارد تومان شد که در مقايسه با سال  110
ها بدهکار بوده هزار میلیارد تومان به بانک 014بیش از  41بخش غیر دووتی نیز در پايان سال 

 درصدی داشته است. 50٩1رشد  4۳که در مقايسه با سال 
هزار میلیارد  014به بیش از يک تریلیون و  41های ايران در پايان سال دارايی بانکمجموت 

 .تومان رسید

 کندقوه قضاییه ایران 'با صدها موسسه ماوی بدون مجوز' برخورد می
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گوید که صدها ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضایيه ایران، میغالمحسين محسنی اژه

الحسنه و موسسه اعتباری، صندوق قرض

تعاونی اعتباری، شرکت ليزینگ و صرافی 

کنند که بدون مجوز در ایران فعاليت می

اگر مجوز نگيرند دستگاه قضایی با آنها 

 کند.برخورد می

در جمع  ای، کهه آقای محسنی ا

 5141خبرنگاران گزارش عملکرد سال 

 4داد، گفت از میان دستگاه قضایی را می

موسسه اعتباری ماوی فعال، تنها سه 

  کنندموسسه مجوز دارند. به گفته او سه موسسه اعتباری دیگر روند گرفتن مجوز را طی می

 اند.اما سه موسسه دیگر هیچ مجوزی نداشته

شرکت  144شرکت تعاونی اعتباری مجوزدار،  501گفت در مقابل  سخنگوی قوه قضاییه ایران

 مجوز وجود دارند.تعاونی بی

شرکت در مال  10شرکت واسپاری )ویزینگ( مجوز دارند،  11او همچنین گفته است که 

شرکت ویزینگ دیگر هستند که "هیچ گونه مجوزی ندارند." تعداد  144گرفتن مجوزند اما 

و مدود هزار مورد  144، 0۳0مال گرفتن مجوز و بدون مجوز به ترتیب  های مجوزدار، درصرافی

 است.

های مختلف ماوی در ایران رشد چشمگیری های اخیر تعداد و مجم فعاویت موسسهدر سال

ور های بانکی کشیک چهارم از فعاویت گفته بودداشته است. رئیس بانک مرکزی ایران پیشتر 

گیرد. برخی از کارشناسان اقتصادی فقدان ضوابط روشن و بدون ن ارت بانک مرکزی انجام می

 دانند.ن ارت بر این موسسات را یکی از دالیل آشفتگی اقتصاد ایران در یک دهه اخیر می

بر موسسات  ن ارت بانک مرکزیای تالش کرد تا مجلس ایران ماه گذشته با استفساریه

 اعتباری و قرض اوحسنه را باال ببرد.

گذشته  های کالن معوق نیز یکی از مشکالت عمده ن ام ماوی ایران است و سالبدهی

ای اعالم شد. آقای محسنی ا ه هزار میلیارد تومان 0۳های ایران مجم مطاوبات معوق بانک

نفر رسیده  ۳51نفر به  111رگ بانکی از گفته است که در سال گذشته شمار بدهکاران بز

 است.

ثبت اسناد و امالک وصول ها از طریق سازمان هزار میلیارد تومان از مطاوبات بانک 0به گفته او 

 شده است.

http://www.bbc.com/persian/business/2014/09/140903_centralbank_iran_seif
http://www.bbc.com/persian/business/2014/09/140903_centralbank_iran_seif
http://www.bbc.com/persian/business/2015/04/150429_l45_iran_central_bank_regulation_monitoring
http://www.bbc.com/persian/business/2015/04/150429_l45_iran_central_bank_regulation_monitoring
http://www.bbc.com/persian/business/2015/06/www.bbc.com/persian/business/2014/05/140407_l45_iran_banks_credit
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 دقیقه خشک شدند' 04بستان کرمانشاه در 'های طاقچشمه

 

 مدتی کمتر از یکبستان در کرمانشاه، در های طاقدریافتی چشمهی ها  بر اساس گزارش
 ساعت خشک شده است. 

تیرماه، نگهبان شیفت شب این محوطه تاریخی گفت:  54در پی این اتفاق در روز جمعه شب 
"سطح آب هر دو چشمه در مقابل چشمان من و چندی دیگر از افراد شیفت به سرعت پایین 

کشید، نهایتا در ها، آب را به سمت زمین میرفت و انگار نیرویی مکنده در زیر چشمهمی
 دقیقه به طور کامل محو شد." 04بستان در کمتر از کمال ناباوری، سراب طاق

گری، مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان به گزارش خبرگزاری مهر، علی فعله
 بستان،های طاقکرمانشاه، با ابراز نگرانی نسبت به این اتفاق گفت که خشکیدگی چشمه

ه آراسته شد" و مسئوالن امر باید پاسخگو باشند چرا که بخشی از "گلی بود که به سبز
 بستان، سراب آن است.ماهیت اصلی طاق

های غیرمجاز در اطراب گری با اشاره به به وجود چاه عمیق در تنگه کنشت و چاهآقای فعله
بستان اعالم کرد: "گرچه با مشکل خشکساوی رو به رو هستیم اما تاکنون سابقه طاق
بستان به طور کامل خشک شود، وذا متوویان این امر های طاقشته است که چشمهندا
 بایست دویل خشکیدگی را مورد بررسی قرار دهند."می

ای استان کرمانشاه، این در ماوی است که کیاست امیریان، مدیرعامل شرکت آب منطقه
خشکیدگی ضمن رد هرگونه ادعایی درخصوص تأثیرگذاری چاه عمیق تنگه کنشت بر 
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درصدی بارش باران و عدم بارش برب در سال  00بستان اعالم کرد: "کاهش های طاقچشمه
 های طاق بستان شده است."و همچنین گرمای هوا موجب خشکیدگی چشمه 40آبی 

هللا رنجبر، فرماندار کرمانشاه، با اشاره به کمبود آب و خشکساوی در این در همین مال فضل
بستان و خشکیدگی آن نیز از های آب زیرزمینی طاقکاهش سفره منطقه گفت: "موضوت

ای درمال بررسی است اما تصور می کنم دویلی جز طریق کارشناسان شرکت آب منطقه
 خشکساوی و شدت بحران آب نداشته باشد و باید این مسئله را باور کنیم."

سانی است که در های دوره ساها و سنگ نبشتهای از سنگ نگارهبستان مجموعهطاق
 نشاه در غرب ایران واقع شده است.شمال غربی شهر کرما

 نماینده مجلس: 

 اجازه تحقیق و تفحص از بنیاد تعاون ناجا به ما داده نشد 
 گوید، به نمایندگانیک نماینده متقاضی تحقیق و تفحص از بنیاد تعاون نیروی انت امی می

 «داده نشد.»ن ر رهبر جمهوری اسالمی  مجلس اجازه تحقیق و تفحص از این نهاد زیر

تیر  51ای با شماره روز دوشنبه محمدرضا پورابراهیمی، نماینده کرمان در مجلس، در مصامبه

 های دووتیها یا ادارهمانند وزارتخانه»روزنامه شرق تأکید کرد که تحقیق و تفحص از این بنیاد 

 «نیست و مجوز هیئت رئیسه مجلس را الزم دارد.

من در »اضافه کرد: وی 

این باره به آقای الریجانی 

نیز تذکر دادم. ایشان باید 

اجازه تحقیق و تفحص را 

 «دادند.به ما می

آقای پورابراهیمی در عین 

ما درپی آن »مال گفت: 

هستیم که هیئت رئیسه 

مجلس را قانع کنیم به ما 

 «مجوز الزم را بدهد.

های آقای گفته

نامه داخلی مجلس ایران، تحقیق و شود که براساس آئینان میپورابراهیمی درماوی بی

های زیر ن ر رهبر جمهوری اسالمی نیاز به اجازه او دارد و دراین تفحص مجلس از دستگاه

 است.ای به مجوز هیئت رئیسه مجلس نشدهنامه اشارهآئین

تحقیق و تفحص از در سال گذشته برخی از نمایندگان مجلس ایران خواستار اعالم وصول  طرح 

بنیاد تعاون نیروی انت امی شده بودند اما تاکنون گزارشی دربارٔه اعالم وصول این طرح منتشر 

 است.نشده

http://gdb.rferl.org/2ACC05D3-F090-4DFC-9F2C-F32D25CE364C_cx0_cy5_cw0_mw1024_s_n_r1.jpg
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های قبل از برخی نهادهای زیر ن ر رهبر جمهوری این در ماوی است که مجلس ایران در دوره

 است.فحص کردهاسالمی ن یر صدا و سیما، بنیاد مستضعفان و قوه قضائیه تحقیق و ت

خود با وزارت « وگوهایگفت»آقای پورابراهیمی در بخش دیگری از این مصامبه با اشاره به 

 است.رخ داده« تخلفات جدی»اطالعات تأکید کرد که در بنیاد تعاون نیروی انت امی 

می ادر بنیاد تعاون نیروی انت « تخلفات»وی پیش از این نیز بدون اشاره به جزئیات به گفته او 

امراز »و همه آنها « تمام تخلفات را قبول دارد»گفته بود که مفاظت اطالعات نیروی انت امی 

 «است.شده

ماوی در بنیاد تعاون نیروی انت امی « فساد»های متعددی درباره های گذشته گزارشدر ماه

 است.منتشر شده

شت، در گزارشی اردیبه ۳4شنبه، وب سایت کلمه، نزدیک به میرمسین موسوی، روز سه

 «فساد»علت برکناری اسماعیل اممدی مقدم، فرمانده پیشین نیروی انت امی، را کشف یک 

او « یکی از اعضای خانواده»میلیارد تومانی در این بنیاد ذکر کرده و از بازداشت  5۳44ماوی  

 خبر داده بود.

ای این بنیاد را تأئید هاز زیرمجموعه« قدر»در شرکت « فساد اقتصادی»آقای اممدی مقدم نیز 

اندرکار در این ها درباره بازداشت خود و بستگانش، افراد دستکرده و ضمن تکذیب گزارش

 است.ها متهم کردهفساد را تلویحاً به انتشار این گزارش

 

 

 اخبار کوتاه اقتصادی جهان:

 وزرای خارجه فرانسه و آومان قصد سفر به ایران دارند
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 نقش پررنگی در مذاکرات داشتند -دو نفر اول از سمت چپ  -فابیوس  اشتاینمایر و

به فاصله کوتاهی پس از توافق چشمگير ایران و قدرت ها بر سر برنامه اتمی ایران که به 
کاهش تحریم ها عليه این کشور و تقویت مبادالت تجاری با جهان منجر خواهد شد، وزرای 

 صد سفر به ایران را دارند.خارجه فرانسه و آلمان گفته اند که ق

به گزارش بی بی سی ووران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه گفت که محمد جواد 
ظریف وزیر خارجه ایران پس از رسیدن به توافق در روز سه شنبه "بار دیگر از او دعوت کرده" 

 به ایران سفر کند.

فرانسوی گفت: "به او گفتم به ایران  به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای فابیوس به یک رادیو
 سفر خواهم کرد بنابراین به ایران خواهم رفت."

شرکت های فرانسوی سابقه گسترده ای در فعاویت در ایران دارند و آقای فابیوس اشاره کرد 
 که ایرانی ها "نگاه خیلی مثبتی" به این شرکت ها دارند.

شود. برای ایرانی ها مهم است. برای ما "تجارت خیلی مهم است. باعث رشد می  او گفت:
 هم مهم است."

او افزود: "اما وقتی رئیس جمهور فرانسه )فرانسوا اوالند( و من به تصمیمی استراتژیک )برای 
توافق با ایران( رسیدیم... به دالیل تجاری نبود، بلکه به دالیل استراتژیک بود چون می 

 ز کنیم."خواستیم از اشاعه سالح های هسته ای پرهی

شرکت های اتومبیل سازی پژو و رنو و شرکت نفتی توتال از جمله شرکت های مهم 
 فرانسوی هستند که تا قبل از تحریم ها در ایران مضوری برجسته داشتند.



 

 

 4311ماه تیر ویژه  14خبرنامه شماره 

  ژهگزارش ویو( مصاحبه)جهان،اخبار کوتاه اتاق های ایران وانگلیس و بریتانیا وایران اخبارکوتا ه اقتصادی ایران و سخن ماه،فهرست مطالب:

 

17 
 

اما به گزارش خبرگزاری فرانسه آمارهای رسمی نشان می دهد که مجم مبادالت دو کشور 
 کاهش یافت. ۳451میلیون یورو در سال  144فقط به  ۳440میلیارد یورو در سال  0از 

( ماه سپتامبر برای از سرگیری MEDEFگزارش می شود که فدراسیون کارآفرینان فرانسه )
 مناسبات تجاری به تهران خواهد رفت.

نماینده این نهاد اوایل سال قبل به ایران سفر کردند که باعث اعتراض آمریکا شد  541مدود 

 ه ریزی برای معامله با ایران زود است.که گفت هنوز برنام

فرانک واوتر اشتاین مایر یک روز پیشتر به خبرگزاری رویترز گفته بود: "من مسلما به ایران 
 سفر خواهم کرد، اما هنوز برنامه مشخصی برای این سفر ندارم."

 وزیر اقتصادرویترز همچنین به نقل از منابع آگاه در صنایع آومان گزارش داد که زیگمار گبریل 
  وئیه به تهران سفر کند. 54آومان قصد دارد روز 

ست اما جزئیات یک سخنگوی وزارت اقتصاد آومان گفت که برنامه سفر به ایران تحت بررسی ا
 دیگری ارائه نداد.

 نفت بازگشت ایران به بازار« بازنده اصلی»روسیه 

 

 

متحد و مامی تهران بوده است. ووی ای روسیه بهترین در تالش ایران برای مل بحران هسته

روسیه باید در این سیاست ممایتی خود تعمق  اومللی به توافق برسد اگر ایران با جامعه بین

 کند.

 

های های نفتی و بانکوگو با کارشناسان بازار نفت، مدیران شرکتبلومبرگ براساس گفت 

اومللی و های بینتحریمای، رفع نویسد در صورت تصویب توافق هستهاومللی میبین

ن تریبازگشت ایران به بازار جهانی نفت، روسیه که در کنار آمریکا و عربستان سعودی از بزرگ

 توویدکنندگان نفت خام است بیش از همه ضرر خواهد کرد.

http://gdb.rferl.org/1BD6AB47-1351-495F-8112-DD495D46BFDF_mw1024_s_n.jpg
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طور مستقیم با روسیه وارد رقابت به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ایران در بازار انر ی اروپا به

صادرات نفتی و معامالت  ۳45۳های اتحادیه اروپا در سال د شد. پس از اعمال تحریمخواه

های بانکی و ماوی آمریکا علیه انر ی ایران با اروپا ممنوت شد. عالوه بر این تحت تأثیر تحریم

 ۳٩1به مدود  ۳455میلیون بشکه در روز در سال  1٩0ایران میزان صادرات نفت خام ایران از 

 کاهش یافت. ۳450شکه در سال میلیون ب

 

بازگشت ایران نفت خام سنگین را در »گوید: های نفتی در یونان میمدیر یک شرکت فرآورده

 «های اروپا مثبت است.بازار افزایش داده و این برای پاالیشگاه

 

خام درصد از نفت  ۳1های اتحادیه اروپا و آمریکا این شرکت بزرگ یونانی تا قبل از اعمال تحریم

کرد. ووی پس از قطع صادرات نفت ایران به اروپا نفت مورد نیاز خود را از ایران خریداری می

شود. درصد از خرید این شرکت را شامل می 14نامیه اورال روسیه جایگزین آن شده و اکنون 

 طور مستقیم در بازار انر ی اروپا با روسیه رقابت خواهد کرد.به اعتقاد او ایران به

کنند ووی از ن ر سیاست افزاید هر چند ایران و روسیه در بازار انر ی رقابت میمبرگ میبلو 

اومللی متحدان نزدیکی هستند. روسیه تسلیحات پیشرفته و فناوری و دانش ای و بینمنطقه

ای های جهانی را به توافق هستهای در اختیار ایران قرار داده و سعی کرده سایر قدرتهسته

 ریم های ایران قانع کند.و رفع تح

 

عالوه بر روسیه، تحت تأثیر بازگشت ایران به بازار جهانی نفت سایر توویکنندگان این محصول 

 در آفریقا و آمریکای جنوبی نیز با رقابت ایران در بازارهای اروپایی روبرو خواهند شد.

 

ت سوریه به خاطر به گفته کارشناسان بازار نفت باید عوامل دیگری مثل توقف صادرات نف

جنگ داخلی، نامن م بودن صادرات نفت عراق از طریق خط وووه مدیترانه و کاهش شدید در 

های مسلحانه در این دو کشور را هم در صادرات نفت ویبی و سودان جنوبی به خاطر درگیری

 ن ر گرفت.

 

 ا کند.خواهد مشتریان قدیمی نفت خود را امیدووت ایران نشان داده که با سرعت می

 

های این کشور بازارهای آسیایی و بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در ماه مه گفت اووویت

 وئن این  1ای خطاب به سایر اعضای اوپک در جلسه اروپایی هستند. آقای زنگنه در نامه

در  میلیون بشکه 0سازمان، از آنها خواست تا زمینه را برای افزایش سهمیه تووید ایران در مد 

 بود. ۳440روز فراهم کنند که سطح تووید ایران در سال 
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های مختصات نفت خام اورال شبیه نفت محصول ایران است که تا قبل از وضع تحریم

 شد.های اروپایی صادر مییشگاهاومللی به پاالبین

نفت برخی از کارشناسان معتقدند که امتماالً رقیب اصلی نفت ایران در بازارهای اروپایی 

محصول نامیه اورال خواهد بود. نفت خام منطقه کرکوک عراق نیز که با نفت ایران و اورال 

 حصول ایران در امان نخواهد بود.شباهت دارد از رقابت با م

افزایش صادرات نفت خام ایران به صادرات کشورهای آفریقای غربی نیز فشار خواهد آورد. این 

ان نفت خام به آمریکا هستند، در مال ماضر به خاطر ترین فروشندگکشورها که جزو اصلی

 فشار قرار دارند.افزایش تووید نفت شیل در خود آمریکا نیز تحت 

اکنون خود را برای خرید و واردات نفت ایران های اروپایی از همرسد که پاالیشگاهبه ن ر می

با ایران در تماس دائم های نفتی اروپایی از چند ماه پیش کنند و برخی از شرکتآماده می

  اند.بوده

 کل:رم

 آلمانمشودبه هیچ قیمتی به یونان پیشنهاد کمک ماوی مجدد داده نمی

آنگال مرکل، صدددددراعلم آلمان در آسددددتانه شددددرکت در 

نشددسددت یياتی سددران کشددورهای عضددو یوزه یورو در 

بروکسددل، هشدددار داده اسددت که چبه هيی قيمتیچ به 

 دوباره ارائه نخواهد شد.یونان پيشنهاد کمک مالی 

شب  54رهبران  سی از یکشنبه  شور موزه یورو تا پا ک

مشااااغول دیاادار بوده انااد تااا آخرین مهلاات برای ماال 

اختالفات با یونان برای ارائه یک طرح تازه نجات ماوی به 

 این کشور در ازای تدابیر ریاضتی از دست نرود.

یان موزه یورو و دووت یونان و همچنین گزارش ها از بروکسل ماکیست که اختالفات عمیقی م
 میان بعضی اعضای موزه یورو باقی است.

یکی از پیشاانهادهای مورد بررساای خروج موقتی یونان از موزه یوروساات تا بحران بدهی این 
 کشور مل شود.

 این پیشنهادها ماصل دو روز گفتگوهای پرتنش وزرای دارایی موزه یورو است.

 پیشنهادها را "خیلی بد" توصیف کرده است.یک مقام دووت یونان این 
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یک مقام دیگر که از او نام برده نشده گفت به ن ر می رسد بعضی از این پیشنهادها با هدب 
"ساارافکنده" کردن اوکساایس ساایپراس نخساات وزیر یونان و دووت چپگرای او طرامی شااده 

 باشد.

ن دووت ها بتوانند با نشااساات یکشاانبه شااب سااران موزه یورو با تعویق شااروت شااد تا رهبرا
 آوکسیس سیپراس گفت و گو کنند.

فرانسوا اوالند، رئیس جمهور فرانسه، هنگام ورود به بروکسل هرگونه ایده خروج موقتی یونان 
 از موزه یورو را رد کرد.

او گفت که "خروج موقتی از یورو نخواهیم داشااات، یونان یا خارج می شاااود یا نمی شاااود" و 
 ری بتواند" برای یافتن یک راه مل در طول شب خواهد کرد.افزود که او "هر کا

 آقای سیپراس گفته است که آماده انعطاب نشان دادن است.

"من اینجا آماده یک مصاوحه صادقانه هستم... اگر همه طرب ها بخواهند امشب می  او گفت:
 توانیم به توافق برسیم."

با یو مذاکرات  ماه  ما خانم مرکل گفت که طی چند  نان "مهم ترین پول رایج یعنی اعتماد و ا
مسااائوویت پذری از میان رفته اسااات" و این طور نخواهد بود که "به هر قیمتی توافق ماصااال 

 شود."

هم برای آینده یونان  -"باید اطمینان ماصل کنیم که منافع از مضرات بیشتر خواهد بود  او افزود:
 و هم برای کل موزه یورو و اصول همکاری ما."

ارتین شااااووتز رئیس پارومان اروپا گفت که رساااایدن به توافق برای آینده اروپا اهمیت میاتی م
 دارد.

"اگر توافق نشود در چند سال آینده خود را در ارتباط  او در کنفرانسی خبری در بروکسل گفت:
 با مساوه یونان در یک وضعیت فاجعه بار خواهیم یافت."

تازه ای از تدابیر ریاضااتی را برای گرفتن طرح نجات ارائه دووت یونان چند روز پیشااتر فهرساات 
 کرد.
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پارومان یونان یکشنه صبح با قاطعیت آرا این پیشنهادها  این پیشنهاد شامل تدابیری بود که د
کمیسیون اروپایی، بانک مرکزی اروپا  -کارشناسان سه نهاد وام دهنده به یونان را تصویب کرد

ندوق بین اومللی پول  که  -و صاااا ند  هم گفت
 اینها مبنای مناسبی برای مذاکرات است.

با این مال با تجمع وزرای دارایی موزه یورو در 
بروکسل در روز شنبه به تدریج روشن شد که 
اعضااااا در مورد سااااومین طرح نجات اختالب 

 دارند.

ضعی  شود که آومان مو به خصوص گفته می 
 سرسختانه در قبال یونان دارد.

اد بیشااترین طلب را از یونان آومان با فاصااله زی
 دارد.

وزیران دارایی موزه یورو گفته بودند که اگر یونان خواهان کمک ماوی بیشااتر اساات، باید تا روز 
 چهارشنبه قوانین سختی را به تصویب برساند که شامل کاهش هزینه های عمومی باشد.

یری از فروپاشاای ماوی به وام دهندگان بین اومللی تخمین زده اند که دووت یونان برای پیش گ
 میلیارد یورو کمک فوری نیاز دارد. 00

بانک های یونان دو هفته تعطیل بوده اند و سقف میزان برداشت از مساب ها از طریق دستگاه 
 یورو است. 04های خودپرداز روزانه 

قاوب طرح نجات دریافت کرده  میلیارد یورو وام در ۳04تاکنون در مجموت  ۳454یونان از سااااال 
 .است.

 

*** 
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 : گزارش ویژه

 بازرگانی خارجی ایران و بریتانیا
 در سه سال گذشته

 مشاهده آمار وارقام مندرج در جدول بازرگانی خارجی ایران وبریتانیا با جهان نشان ازآن داردکه صادرات ایران
است.درحالی  دالر کاهش یافته 00،066،111دالر به کمتر از000،061،111از  4104نسبت به  4102درسال  به بریتانیا

 کاهش دالر 62،001،604دالربه  02،001،000،111 از که این رقم در مورد صادرات ایران به جهان در همین دوره
کاهش دالرمیلیارد 4نیز در این دوره حدود  از کل جهان باشد که واردات انگلیس نیز درحالی مییافته  است واین 

 .داشته است

 نوع محصول
 واردات انگلیس از جهان صادرات ایران به جهان صادرات ایران به بریتانیا

4104 4100 4102 4104 4100 4102 4104 4100 4102 

 606.460.040 606.444.040 600.006.100 62.001.604 62.200.061 02.001.000 00.066 22.400 000.061 همه محصوالت

 6.400.000 6.000.266 6.001.064 642.020 602.100 202.104 40.601 06.046 6.060 فوالدآهن و 

 0.064.021 0.606.240 6.021.604 06.061 6.020 41.466 6.660 4.400 6.010 اشیاء هنری و عتیقه

 6.061.010 0.606.060 0.060.601 0.044.000 0.100.000 0.100.604 0.024 6.604 0.020 میوه ، آجیل، مرکبات، هندوانه
 0.600.640 6.600.020 6.600.620 00.002 46.000 200.006 2.206 0.262 0.000 کاالهای نامشخص

 404.111 440.000 410.120 06.006 02.060 00.066 0.100 0.210 4.006 صمغ و شیره سبزیجات

 0.046.600 0.060.042 0.010.000 002.044 060.024 000.141 0.622 4.464 4.066 فرش و ...

 000.201 266.640 246.600 06.006 40.200 00.061 0.001 4.200 0.200 پشم و مو

 0.064.006 0.240.620 0.006.066 06.666 00.606 012.400 0.402 0.020 0.404 قهوه و چای

 0.620.061 0.614.011 0.220.600 60.001 60.660 60.061 606 640 020 سبزیجات

 4.644.406 4.044.002 4.062.101 6.000 0.400 6.100 200 420 060 محصوالت نساجیسایر 
 00.164.210 06.602.616 06.200.400 06.020 04.460 06.011 214 061 400 تجهیزات پزشکی و تکنیکی

 4.642.040 4.640.010 4.660.000 0.000 2.240 0.200 440 400 0.004 کتاب و روزنامه

 0.004.010 0.400.062 0.412.060 01.010 40.104 40.060 440 262 260 حبوباتدانه روغنی و 

 2.260.100 2.004.240 0.026.041 001.202 060.660 020.066 416 460 062 قارچ و سبزیجات

 4.011.422 4.020.661 4.410.420 62.006 00.062 20.000 000 002 002 شیشه

 0.060.006 0.616.660 0.246.006 02.400 04.606 40.406 062 006 004 سنگ و سیمان
 01.104.060 0.016.660 0.022.002 20.602 02.000 04.000 000 000 000 محصوالت آهنی و فلزی

 4.014.240 4.661.201 4.200.026 06.220 06.011 20.000 006 1 1 ماهی و آبزیان

 41.414.440 00.004.046 06.000.020 0.402.006 4.002.042 4.606.142 040 006 600 پالستیک

 2.000.000 2.004.661 0.610.061 40.600 06.201 04.000 006 00 04 گندم، آرد، نشاسته و...

 00.404.614 60.406.100 60.660.000 66.010 012.006 041.641 000 020 004 ماشین آالت و راکتورهای هسته ای

 6.610.204 6.062.060 0.604.600 6.446 0.020 0.060 010 042 04 عطر و لوازم بهداشتی

 0.000.040 4.100.061 0.026.000 0.060 0.000 40.600 00 01 2.660 قند و شکر
 0.120.060 026.004 060.200 000.006 066.600 000.606 06 0 00 سنگ آهک، نمک، سولفور و... 

 منبع:مرکز تجارت جهانی

 

 



 

 

 4311ماه تیر ویژه  14خبرنامه شماره 

  ژهگزارش ویو( مصاحبه)جهان،اخبار کوتاه اتاق های ایران وانگلیس و بریتانیا وایران اخبارکوتا ه اقتصادی ایران و سخن ماه،فهرست مطالب:

 

23 
 

 


