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 :ماه نسخ

 

 صادرات و اقدامات بی اثر               

 دکترامیرهوشنگ امینی

راهكارى تانزده  در اخبارآمده بود كه دولت براى توسعع ه دععادراپ درتحععا ت ر    
 ماده اى براى اجراء اعالم و دربرنامه دارد.

 مرورخبر بى آنكه بررسى و نقدحتا  ك مورداز موارد تانزده گانه أن در ا ن  ادداشت
نظر باشعد حكا ت از آن دارد كه اسعاسى  نظورم دسعت ك  در حا  حارعر ،کوتاه

با د در برنامه هاى توسعععع ه دععععادراپ مورد تیش از هر اقدامى تر ن نكته اى كه 
 نگرفته است . توجه قرار مورد توجه قرار داشته باشد از نظر دور مانده ولذا

اسععت  تر روشععناز كلیه ى كارآفر نان در حرفه،  به بیان روشععن تر، باوجود آنكه بر
ین وتهیه وتدیت دربراى موفق ،ت. دو أدل اساسىمو تا ین بودن قی كه مرغوبیت

دركشععور  کاال و خدماپفرآ ند تولید یبررسععبرنامه های توسعع ه دععادراپ اسععت، 
از تولید  شدننشان از آن دارد كه، در حا  حاظر در تروسه ى تولید امكان برخوردار

،كاال ى كه از توان رقابت در بازارهاى بین المللى دععععادراپ كاالي مرغوب و ارزان
وجود ندارد.ز را ى تامین منابع مالى موردنیاز شد  وحتا بازارهاى داخلى برخورداربا

خ بهره بانكى تو  از  ك سععععو، هز نه باالى دسععععتمزد ه ده به ل اظ باال بودن نر
نواع سایرا ، هز نه در افت كارپ بازرگانى ودرکشورماهه ى نیروى انحعانى برقرار

ملكرد دارنععدگععان كععارپ كععل عهزارهز نععه هععاى مترتعع  برآن از جملععه  ععك در
ن فزوایا كه در هیچ اقتصادى نمى توان آن را سراغ كرد تروسه ى تولیددر بازرگانى

خودبه گونه اى ه بر ا ن هز نعه بعاالى انواع نهعاده هعا ى موررنیعاز تولیعد كه خود ب
بر  و ... همه و همه مز د بر  .ازجمله:زمین وآب وال اده باالسعععت تصعععن ى فو 

ودلیل باال بودن هزینه نهایی تولید اسععت که درالی ه رفع موانع تولید نیز به علت 
دععله نا مقبو  هزینه تمام شععده و قیمت دععرن نظر از فا.آن توجه نشععده اسععت

  عرره دربازار دربرخی از بخش ها مانند محکن و...
ت رقاب كه باال بودن هز نه تولید نه تنها مانع امكان حضور و روشعن اسعتبنابرا ن 

، همچنانكه می باشععععدبازارهاى بین المللى دععععادراپ  كاالهاى تولید داخلى در
اسععت در داخل نیز توان  بودهبه مناسععبت هاى گوناگون مور اشععاره  بارهابارها و

است  همین امر بنابرنیز نخواهد داشت ،  تولیدخارج را رقابت با كاالهاى مشابه و
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انواع کاال حتا کاالهایی که کشور درتولید آنها ى قاچا    هسباب رواج و توساکه 
 شده است.فراه  از مزیت نحبی برخوردار است 

به كارگزاران اداره امور اقتصادى كشور آن است كه  تیشنهادنگارنده  سخن،تایان 
تیش از ترداختن به هرامرى از امور توسعع ه ى دععادراپ كه شععاه كلید توسعع ه ى 

بی توجهی به آن به هیچ روی دسععتیابی به توس ه با  واقتصعادى كشعور اسعت 
تى  افتن  دراقتصععععادی وحتا ح ع ورععععع موجود نیر مقدور نخواهد بود نخحععععت 

واین ممکن نیحت جز ،درمرحله  راهكارى براى ترو ج تولید مرغوب و ارزان باشند،
 آنبه  یبى توجهزینه های زائِد ت میل بر تولید.که از میان برداشععتن هنخحععت 

و نه با توان مالی به سععادگی نه ، ،نه درکوتاه مدپوخحععارپ های ناشععی از آن
 دمقدور نخواهد بوکشور در حا  و آینده 

*** 

 اخبارکوتاه اقتصادی

 اخبارکوتاه اتا  ها

 اخبار کوتاه اتا  ایران و انگلیس

 اتاق ایران و انگلیسبرگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه

 

و دعوتنامه کتبی از اعضاء  03/30/4031در اجرای آگهی منتشره در روزنامه اطالعاپ مورخ 

م ادن ایران و انگلیس در نوبت دوم راس مجمع عمومی عادی ساالنه اتا  بازرگانی و دنایع و 

در طبقه او  اتا  بازرگانی و دنایع و م ادن و کشاورزی  41/31/4031روز چهارشنبه  41ساعت 

دم ادای خیرمق ب داز تهران واقع در خیابان خالد اسالمبولی تشکیل و برگزار گردید. در این جلحه

یاپ رئیحه مجمع متشکل از آقایان دستور جلحه، هقرائت و اعالم رسمیت یافتن مجمع و 

داد  سمی ی، رامین طاعتی، علی حمزه نژاد و سید م مد رروی شیرازی، رئیس، ناظران و 

ادای بیاناتی توسط مهندس خاموشی، رئیس هیاپ مدیره،  درتیِ منشی، انتخاب و جلحه 

انونی و بازرس قگزارش اتا ، عمومی  هیاپ مدیره اتا  به مجمع گزارش های عملکردقرائت 

 وتذیرفت قرائت و از تصوی  گذشت. سپس انتخاباپ هیاپ مدیره انجام نیز ححابرس اتا  

براساس آراء ماخوذه به ترتی  آقایان دکتر امیرهوشنگ امینی، مهندس علینقی خاموشی، عالء 

میرم مددادقی، فیروزه مزدا، ج  ر ذره بینی اد هانی، مهندس علی حمزه نژاد، ایرج دانش 

ان اعضائ ادلی انتخاب شدند. خان  زهرا مطل  زاده به عنوان بازرس ادلی و آقای به عنو
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ابوال ضل حجازی نیز به عنوان بازرس علی البد  انتخاب و روزنامه اطالعاپ نیز برای درج آگهی 

 تایان تذیرفت. 41های اتا  ت یین شد. جلحه راس ساعت 

 برگزاری جلسه هیات رئیسه اتاق ایران و انگلیس

ولین جلحه هیاپ رئیحه اتا  بازرگانی و دنایع و م ادن ایران و انگلیس ب د از برگزاری مجمع ا

 41عمومی عادی ساالنه اتا  و انجام انتخاباپ هیاپ رئیحه برای دور جدید اتا  راس ساعت 

 دراین جلحه مجمع تشکیل و برگزار گردید. هیاپ مدیره منتخ  اعضاءبا حضور 51/31/4031روز 

 سمت اعضاء هیاپ مدیره به شرح زیر ت یین گردید.وافق درتیش اقتصادی ز مبادله اخبار ب د ا

پ مدیره، دکتر امیرهوشنگ امینی یاس سیدعلینقی سید خاموشی، رئیس هآقایان مهند -

نای  رئیس و دبیرکل، عالء میرم مددادقی نای  رئیس، مهندس علی حمزه نژاد خزانه دار، 

هیاپ مدیره، آقایان ج  ر ذره بینی اد هانی و ایرج دانش اعضاء هیاپ خان  فیروزه مزدا دبیر 

 مدیره.

سپس ب د از مذاکره و تباد  نظر درباره برنامه های اجرایی اتا  و اعالم بازگشایی نزدیک 

   کیالکترونی سانی از طریق سایت اتا ، خبرنامهاطالع رپ، مقرر گردید دبیرخانه افزون برس ار

ماهانه و فصلنامه دو زبانه اتا  نحبت به تهیه و تدوین جزوه هایی درخصوص م رفی بیشتر 

انگلیس به اعضاء و مزیت های سرمایه گذاری در ایران به زبان انگلیحی برای بازرگانان و 

  اقدام الزم م مو به ایران س ر کنند  اکتبر اوایل که قراراست درآ داحبان سرمایه انگلیحی

 41جلحه راس ساعتا برای انجام برخی ادالحاپ در اساسنامه اقدام شود.  رمنشود.

 تایان یافت

 برگزاری جلسه کمیسیون های تخصصی اتاق ایران و انگلیس

آقای امیرححین تژوهی، رئیس  اطهاره ب بناب کمیحیون بازرگانی، دن ت و فن َآوری ها نوین:

کمیحیون، چهارمین جلحه این کمیحیون به علت به حدنصاب نرسیدن اعضاء حارر در جلحه 

امیر  تژوهی، دکترامیرححین اد هانی، رری سید حیدری، سید:مهندس م مدررا)آقایان

 امینی( رسمیت نیافت و برگزار نگردید. هوشنگ

ارمین جلحه کمیحیون گردشگری و امور بین الملل چهکمیحیون گردشگری و امور بین الملل: 

در دفتر دبیرخانه اتا  و با حضور خان  ها مرریه  31/31/4031روز سه شنبه  41راس ساعت 

ررا سرمدی،  مدابراهیمی، الهام ستاری، فیروزه مزدا، زهرا نقوی و آقایان مجید امانی، م

ر امینی تشکیل و برگزار گردید. در کتدو با حضور  امیرححین تژوهی، سیدم مد رروی شیرازی

و  ا بریتانیروابط رو به بهبود ایران و این جلحه ب د از تباد  اخبار اقتصادی ایران و جهان به ویژه 

مقرر گردید ررورپ توس ه روابط گردشکری دو کشور رمن انجام مطال اپ الزم در این زمینه 

شود.  دارعهده ن فردت برنامه ریزی و را دراولیبه لندن  اعزام یک هیاپکمیحیون گردشگری 

 تایان تذیرفت. 41جلحه راس ساعت 
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روز یکشنبه  41جلحه کمیحیون عضویت در ماه جاری راس ساعت  کمیحیون عضویت:

با حضور خان  مهندس زهرا نقوی و آقایان دکتر امیرهوشنگ امینی و مهندس  51/31/4031

علی حمزه نژاد در م ل دبیرخانه اتا  تشکیل و برگزار گردید. تس از مبادله اخبار، ترونده های 

 :شرکتچهارت عضویت درخواس مطرح وتمدید و درخواست عضویت 

 تایالیو به مدیریت آقای م مدتقی عرب، 

 ایران تنام به مدیریت آقای نادر ابراهیمی،  

 تارا فوالد آسیا به مدیریت آقای م مد علی ساوجی 

مورد تایید و توس ه خدماپ الکترونیکی آدونیس به مدیریت آقای م مدعلی گوگانی بررسی 

 قرار گرفت.

 :رکت هایبررسی درخواست عضویت ش

 سیاالپ ح اری تارس به مدیریت آقای کوروش طهماسبی 

 مغان تارس کیمیا به مدیریت آقای ححن حاجی زاده 

 نا به مدیریت آقای عباس دانه تاسمهندسین مشاور بی 

 همح ر دشت بهشت به مدیریت آقای قربان لی بهزادیان 

 تتروتیشرو به مدیریت آقای کامین نصرتیان، 

آقای م حن تورانی حیرپ به ب د از ارائه کارپ  وسوربن الیت به مدیریت آقای علی سارجانی، 

 در اتا  ایران موکو  گردید. م تبر بازرگانی یا عضویت

 ایران اخبار اتاق انگلیس و

 ارک اعزام هیاپ بازرگانی به ایرانداتا  بازرگانی بریتانیا وایران در ت

عوپ بازرگانی بریتانیا وایران به د ،دبیرخانه اتا وانگلیساتا  ایران  دبیرخانه به اطالع وادله از بنا
بریتانیایی در ن ره  51در تدارک اعزام یک هیاپ بازرگانی / سرمایه گزاری اتا  ایران و انگلیس 

قرار است از ن ره اتا  بازرگانی بریتانیا وایران  51هیاپ  .می باشد به ایران  ه ته او  ماه اکتبر
 تا ا درتبر ل ایت شش  اکتبر در تهران عالوه بر دیدار و گ ت و گو با همتایان ایرانی خود او  اگ

محئوالن وزارپ خانه های دتایع ،بانک مرکزی ُسازمان با  ، ایران اتا  وایران وانگلیس  بازرگانی 
  .باشندداشته هایی و گ ت وگو سرمایه گزاری و کمک های اقتصادی ایران ،وزارپ ن ت و... دیدار

که به تازگی به عنوان ان تهرق انگلیس در اسبهیاپ در م یت سر ریچارد دالتن س یر  این 
  می باشد . ایرانعازم اتا  انتخاب شده است  سابق  جانشین لرد فیلیپس ترزیدنت



 

 

 9312ماه  ویژه مرداد24 خبرنامه شماره 

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

 

5 
 

   :اخبارکوتاه اقتصادی ایران

 بازگشایی سفارت بریتانیا.

 

 شودهواتیما تیاده میآقای هاموند در فرودگاه مهرآباد از 

یک هیئت با همراه اوپ(  50او  شهریور )روزیک شنبه  فیلیپ هاموند، وزیر امور خارجه بریتانیا 

سعع ارپ را بازگشععایی کرد. آقای هاموند در مراسعع  یکشععنبه گ ت که  و،شععدتهران واردتجاری 

 .بازگشایی س ارپ تایان یک س ر طوالنی و آغاز س ری تازه و هیجان انگیز است

او گ ت تس از توافق اتمی ایران و قدرپ های جهانی، بازگشایی س ارپ بریتانیا در تهران گام 

که به گ ته او کشععوری مه  در منطقه ای منطقی ب دی برای گحععترش روابط با کشععوری بود 

 .استراتژیک و بی ثباپ است

وزیر امور خارجه بریتانیا مقابله با تروریحعع ، بی ثباتی منطقه، گحععترش ن وذ گروه موسععوم به 

دولت اسعالمی )داعش( در عرا  و سعوریه، مواد مخدر و محئله مهاجرپ را از جمله محائلی 

 .انند در آن همکاری کننددانحت که ایران و بریتانیا می تو

او گ ت که دو کشعععور اختالفاتی ه  خواهند داشعععت، اما با افزایش اعتماد و اطمینان میان دو 

 .کشور، همکاری میان آنها ممکن خواهد شد
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 رد بازگشایی ک  ، کاردار بریتانیا در ایران"آ جی شارمابا " فیلیپ هاموند س ارپ بریتانیا را همراه

وزیر امور خارجه ایران ه  در حاشیه مراسمی در تهران، در مورد بازگشایی م مدجواد ظریف، 

سعع ارپ بریتانیا گ ت که قرار بر این بوده اسععت که ایران روابط خود را با کشععورهای دنیا عادی 

 .کند

او تأکید کرد که س ارپ بریتانیا در تهران توسط دولت ایران بحته نشده بود و مقاماپ بریتانیایی 

 .رفته بودند آن را ببندندتصمی  گ

آقای ظریف افزود: ایران با ب ضععی کشععورهای اروتایی و ب ضععی دولت ها اختالن نظر و ت اوپ 

دیدگاه دارد که این اختالن نظرها در یک م یط ت املی مبتنی بر چشععع  باز و دیدگاه مبتنی بر 

 .می باشدواقع نگری و واقع بینی مورد ب ث و گ تگو 

 در دیدار با وزیر خارجه بریتانیا: رئیس جمهور

 های تاریخی باقی ماندنباید در گذشته

 

فیلیپ هاموند، وزیر امور خارجه بریتانیا، روز دوشنبه دوم شهریور در دومین روز س رش به 

 .دیدار کرد دکترروحانیتهران با 

ای تاریخی یک هآقای روحانی در این دیدار با اشاره به سابقه روابط دو کشور گ ت: "قضاوپ

توان در مدپ کوتاهی به سرعت تغییر داد ولی در عین حا  م تقدی  که نباید در ملت را نمی

 ."های تاریخی ه  باقی ماند، باید با نگاه به آینده حرکت خود را تنظی  کنی گذشته
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او گ ت در شرایط ف لی محئوالن دو کشور وظی ه بزرگتری به دوش دارند تا "روابط را بر 

آقای هاموند عالوه بر  ."مبنای اعتماد متقابل بازسازی کنند و به سطح قابل قبولی برسانند

م مدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، با وزیر ن ت، رئیس بانک مرکزی و دبیر شورای عالی 

 .امنیت ملی ایران ه  دیدار کرده است

ا در باغ قلهک تهران ه  بازدید خواهد او امروز از اقامتگاه دیپلماتیک و مرکز فرهنگی بریتانی

 .کرد

 داچ شل:رویال

میلیارد دالری ایران را  ۲ها بدهی در صورت رفع تحریم

 مپردازیمی

 

 ریتانیاببه سرترستی فیلیپ هاموند، وزیر خارجه برای بازگشایی س ارتکه هیئت بریتانیایی در 

این شرکت در  :داچ شل گ ت رویا ماپ ارشد شرکت به ایران س ر کرده است یکی از مقا

میلیارد دالری خود را به شرکت ملی ن ت ایران ترداخت  5های ایران، بدهی دورپ رفع ت ری 

 .خواهد کرد و سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران را مورد نظر قرار خواهد داد
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ادوارد دانیلز، م اون اجرایی شرکت رویا  داچ شل در امور بازرگانی و توس ه تجاری که در 

به خبرگزاری رویترز گ ت است جمع هیئت همراه وزیر امور خارجه بریتانیا به تهران س ر کرده 

 .از این که در این س ر تاریخی همراه این هیئت است، بحیار خشنود است

های   شده علیه ایران لغو شود، کمپانی رویا  داچ شل گزینههای اعمازمانی که ت ری 

 .دهداحتمالی همکاری با ایران را مورد ارزیابی قرار می

او همچنین گ ت که بخش اعظ  ف الیت های این کمپانی در آینده در ایران بحتگی به 

 .شرایطی دارد که این کشور تس از رفع ت ری  ها ارائه می دهد

جریان س ر به ایران با بیژن نامدار زنگنه، وزیر ن ت و ولی هللا سیف، رئیس کل آقای دانیلز در 

 .بانک مرکزی دیدار و گ تگو کرده است

آقای دانیلز در بخش دیگری از گ تگویش با رویترز گ ت: "در ایران فردت های تجاری بالقوه 

های دیگری که در سایر نقاط  مهمی وجود دارد، اما ما باید هر گونه کار در این زمینه را با تروژه

 " .جهان داری ، هماهنگ کنی 

به گ ته آقای دانیلز ایران نقش بحیار بزرگی در منابع گاز و ن ت دارد، "اما انجام هر تروژه ای 

 ."باید برای کمپانی ما مقرون به درفه باشد تا بتوانی  آن را انجام دهی 

دردد ذخایر تثبیت شده ن ت  3ایران بیش از تی، براساس آمار ارائه شده از سوی کمپانی بی

جهان را داراست که چهارمین کشور تس از ونزوئال، عربحتان س ودی و کانادا بشمار می 

دردد از ذخایر گاز طبی ی جهان را در اختیار دارد که از میزان  41رود. ایران همچنین بیش از 

 .ذخایر روسیه ه  بیشتر است

میلیارد دالر برآورد شده است،  5خرید ن ت از این کشور بیش از بدهی شل به ایران به دلیل 

 .ها علیه ایران مانع از ترداخت این تو  شده استاما ت ری 

 حد ممکن هرچه سری تر این بدهی را ترداخت کنی  در ی مایلآقای دانیلز تاکید کرده "ما 
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 امام هیچ گاه در امور دولت مداخله نکرد

  

هیچ در جمع اعضااااای هیوت دولت و در مقب م بره بگیانگجار جمهوری اسااااکمی گتت که ییت " خمیگی   دکتر روحانی

کرد . وی افزود:  همااان رور کااه امروب رهبر مانق ان ک  در گااه در امور دولاات ماا اخلااه نمرد و همواره هاا ایاات می

 ".همه امور ه ایتگر هستگ 

شااهریور، با اشاااره به در بید بودن انتخابال مشلس شااورای اسااکمی و مشلس خبرگان رهبری  4یقای روحانی دوشااگبه 

ت ی  کرد:  بای  بمیگه را برای حضااور مردد در یا انتخابال سااالق، قانونی و شااموهمگ  تقدر اسااتگ  ماه سااار جاری تاک

راهق کگیقه ایت های رهبر مانق ان ک   ." 

رئیس جمهور، چهارشااااااگبه گجشااااااته نیز با بیان این بید بیگی که مشلس ییگ ه  متالو به یا حز  و جگا" نخواه  بود ، 

حسااان روحانی و اعضاااای هیوت دولت در مقب م بره  Image copyright president.ir Image captionبررسااای 

 ییت " خمیگی 

 حسن روحانی رئیس جمهور ایران، در 

دانسته بودصکحیت کان ی اهای انتخاباتی را وظیته هیوت های اجرایی، بیر ننر وبارل کشور،  . 

ای بیروب شااااااویق و در ب یه ای برای این نبود که ما در عرصااااااه هسااااااتهوی همچگین، با تاکی  بر ایگمه  بیروبی هسااااااته

رور که بخواهیق  توانیق هرها بیروبی به دساااات نیاوریق  افزوده بود:  نبای  فمر کگیق بس اب حصااااور توافو میعرصااااه

 ".حرف بزنیق و عمب کگیق و دیگران در برابر این تغییر رفتار ما واکگشی نخواهگ  داشت

اظهارال چگ  روب بید یقای روحانی، واکگد بساااایاری اب م اد های مقافنه کار را به دنبار داشاااات که سااااخگان رئیس 

 .دولت را به ماگی بیر سوار بردن اختیارال شورای نگهبان دانستگ 

http://www.bbc.com/persian/iran/2015/08/150824_l39_rowhani_khamenei_khomeini#share-tools
http://www.bbc.com/persian/iran/2015/08/150819_l39_rowhani_elections_guardian_council
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ای با حسااان روحانی در ساااخگان امروب خود، که به مگاسااابت  هتته دولت  بیان شااا ه، با رکر ایگمه  در مو اااو  هساااته

گتته اساااات:  دولت بای  اب فضااااای به وجود یم ه بس اب  "ه ایت های رهبر ان ک  و حمایت مردد به بیروبی رساااای یق

اری کگ .  در ایران، اب دود تا هشتق شهریور ماه،  هتته توافو هساته ای برای رشا  و توسااه همه جانبه کشاور بهره برد

گجاری ش ه استدولت  ناد . 

یقای روحانی همچگین تاکی  کرده اساات:  امروبمی توانیق به مردد بگوییق که دولت به همه وع ه هاید در رور دو سااار 

 ".گجشته عمب کرده و تکش می کگ  این وع ه ها عملیاتی شود

ات  ن  که دولت حسن روحانی، با وجود بیشرفت در بمیگه هایی چون و ایت اقتصادی و مجاکرال بسیاری اب ناظران م

 .هسته ای، در تق و تا ادی اب وع ه های خود، اب جمله در بمیگه ح وق شهرون ی، بیشرفت ناچیزی داشته است

 کنندگان یارانه نقدیدو میلیون نفر از فهرست دریافتحذف 

 

 بگیران را تذیرفته استاحتما  بروز خطا در حذن یارانهم مدباقر نوبخت 

ریزی اعالم کرد که تاکنون م مد باقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه

 .اندکنندگان یارانه نقدی حذن شدهمیلیون ن ر از فهرست دریافت 5

و آغاز برنامه هدفمند  4013که از سعععا   اسعععت نوبخت خبر داده دکتر خبرگزاری ایحعععنا از قو 

یارانه ها، تاکنون نه تنها براساس قانون هیچ رقمی به سمت تولید یا خزانه دولت روانه  سعازی

هزار میلیارد تومان از خزانه برداشعععت شعععده و به همراه تمامی  13نشعععده، بلکه در این مدپ 

 .ده استهای انرژی، درن توزیع یارانه نقدی شمنابع ناشی از افزایش قیمت حامل
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در میعان دریافت کنندگان یارانه، "افراد : رئیس سععععازمعان معدیریعت و برنعامعه ریزی ایران گ عت 

دهد سعععاعتی قبل از واریز یارانه نقدی تای های ما نشعععان مینیازمندی وجود دارند که گزارش

 ".ایحتندهای خودترداز منتظر میدستگاه

"به  :و گ تنندگان یارانه را طبی ی خواندآقعای نوبخعت بروز اشععععتبعاه و خطا در حذن دریافت ک

هعای اطالععاتی تمعامی اطالععاپ را در اختیار ندارند و کامل کعه بعانعکهرحعا  بعا توجعه بعه این

اندازی سععامانه فردععت افتد و ما نیز با راهنیحععتند، در برخی موارد اشععتباهاتی نیز ات ا  می

میلیون  5هزار ن ری در بین  53خطای  شععععکایاپ مردم را فراه  کردی ، بنابراین حذن همراه با

 ..بگیر حذن شده چندان غیرمنطقی نیحتیارانه

 اخبار کوتاه اقتصادی جهان:

 افت شدید بازار سهام در چین ادامه دارد

در خصوص کاهش رشد اقتصادی این کشور  افت شدید بازار سهام در  در روز دوشنبه، نگرانی

 را بیشتر کرده است

 

و حج  باالی فروش سععععهام که از ه ته تیش ادامه دارد با وجود  ینبورس چآشعععع تگی بعازار 

گذاران همچنان ادامه دارد؛ از جمله هعای دولعت برای اطمینعان بخشععععیعدن به سععععرمایهتالش

دردعععد  1.1اوپ،  51شعععانگهای کامپوزیت، شعععاخ  ادعععلی بازار بورس چین روز دوشعععنبه، 
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دردععد و از 45رق  در طو  ه ته تیش  کاهش داشععت. این( 5331)بیشععترین سععقوط از سععا  

 .دردد بوده است 03میانه ماه ژوئن حدود 

 .دردد کاهش تیرو بازار سهام چین بوده است 1شاخ  ادلی هنگ کنگ ه  روز دوشنبه با 

چند روز تیش دولت چین اعالم کرد که در نظر دارد اجازه دهد دعندو  ادلی بازنشحتگی این 

 .ری کندگذاکشور در بخش سهام سرمایه

 دردد از دارایی خال  خود را در سهام 03تواند تا بر اساس دستورال مل جدید این دندو  می

 .گذاری کندداخلی سرمایه

در اقدامی دیگر بانک مرکزی چین اعالم کرد که به منظور افزایش درآمد ناشععععی از دععععادراپ و 

 .دهدتشویق دادرکنندگان، ارزش یوان را کاهش می

افت اقتصععادی در چین و سععقوط بورس در این کشععور بر روی سععهام کشععورهای دیگر نیز تاثیر 

 .دردد نزو  کرد 1زیادی داشته است. از جمله ه ته گذشته شاخ  داو جونز در آمریکا 

دردععد کاهش، بزرگترین افت ه تگی خود را در  1ه  با  (FTSE 433) شععاخ  ادععلی بریتانیا

 .ردسا  جاری میالدی تجربه ک

ای چین ت ولی نگران کننده برای اقتصعععاد این کشعععور و شعععرکای مالی و کاهش تولید کارخانه

 تجاری آن است 

 

 

چند روز تیش نیز اعالم شد که ف الیت بخش تولید در چین به تائین ترین سطح در شش سا  

 .اخیر تنز  کرده است
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ه ته گذشعته نتیجه بررسی ماهانه عملکرد بخش تولید کارخانه ای در چین نشان داده است 

ترین سععععطح از مارس کعه کاهش ف الیت این بخش همچنان ادامه یافته و در ماه اوپ به تایین

 .به ب د رسیده است 5333سا  

ز بروز رکود اقتصعاد چین طی بیش از یک دهه گذشعته از رشد سریع برخوردار بود و حتی تس ا

جهانی، کمابیش روند رشعععد اقتصعععادی را ح ع کرده بود. با این همه، در یکی دو سعععا  اخیر 

 .هایی از کاهش رشد اقتصادی در این کشور مشاهده شده استنشانه

شعرایط اقتصادی چین باعث بروز نگرانی در میان کشورهای دریافت کننده سرمایه گذاری از آن 

 استان عمده مواد اولیه، از جمله ن ت خام به چین شده کشور و همچنین دادرکنندگ

 ترین سطح در شش سال اخیر رسیدقیمت نفت خام به پایین

دالر رسیده است. از زمان ب ران  13تر از قیمت هر بشکه ن ت خام در بازارهای آمریکا به تایین

 .سابقه بوده استتاکنون این سطح قیمت بی 5333مالی سا  

دالر به فروش رسعععید که فادعععله  11.54در بازار لندن ه  هر بشعععکه ن ت خام برنت به بهای 

 .ترین سطح قیمت برای آن در شش سا  گذشته نداشته استچندانی با تایین

های هایی از افت اقتصعععاد چین و همچنین افزایش ت داد دکلشعععود که بروز نشعععانهتصعععور می

 .ین افت قیمت باشندهای آمریکایی عامل اح اری کمپانی

به طور  5331های عمده جهان، قیمت ن ت از سا  با بروز ب ران مالی جهانی و سعقوط بورس

ها به مرور باال دالر رسععید، اما قیمت 13به نزدیکی  5333چشععمگیری سععقوط کرد و در سععا  

 .دالر در نوسان بود 433عمدتا در نزدیکی  5341تا  5344های رفت و در سا 

ن ت خام در بازارهای جهانی دوباره تایین آمد و از  ن سعععا  گذشعععته میالدی قیمتدر زمحعععتا

 آوردن دالر برای هر بشععکه رسععید. افزایش تولید ن ت آمریکا و تایین 13دالر به زیر  433باالتر از 

 .ها از طرن عربحتان س ودی، به منظور ح ع بازار دلیل این سقوط عنوان شدقیمت

های آغازین سععا  جاری میالدی قیمت جهانی ن ت عمدتا دعع ودی بود، روند ماهبا وجود اینکه 

 .ها در سه ماه اخیر عمدتا نزولی بوده استعمومی قیمت
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 شش م ور ادالح نظام بانکی

 اشاره:

این گزارش به مناسبت اهمیت آن در رفع یا نا بحامان سازی بیشتر بانکی کشوربدون هرگونه 

مخال ی و تنها برای ماندگاری در افکار عمومی به عنوان گزارش ویژه ارائه می اظهارنظرموافق یا 

 شود"

 

سخنان خود  درعلی طی  نیا  دکتربه گزارش شبکه اخبار اقتصاد و دارایی )شادا(،

، که به مناسبت روزبانکداری اسالمی ایراد کرد در مرکز همایش های ددا و سیما

م بانکی با همکاری بانک مرکزی، گ ت:با اشاره به تدوین الی ه ادالح نظا  

شش م ور مه  برای ادالح نظام بانکی شامل توس ه بانکداری اسالمی اع  از  

بازمهندسی ابزار های بانکداری، توس ه هدفمند بانکداری و حصاربندی ف الیت 

های بانکی، توس ه بانکداری دیجیتا  و افزایش کارآیی و رقابت شامل رتبه بندی و 

هی بانک ها، توس ه نظارپ و تنظی  گری می شود.امتیازد  

وی گ ت: برای توس ه بانکداری اسالمی اقداماپ تیشنهادی عبارپ از رابطه مند 

کردن اجرای عقود اسالمی به ویژه عقود مشارکتی، همچنین ت ریف سپرده های 

خاص همراه با آزادی عمل بانک ها و محئولیت تذیری سپرده گذاران، ت یین ساز و 

کار جدیدی برای ت یین نرخ سود و نرخ واق ی بازدهی در عقود مشارکتی، تدوین 

 استاندارها و روش های ححابداری است.

این عضو کابینه دولت یازده  ادامه داد: بانکداری اسالمی فراتر از قانون عملیاپ 

بانکی بدون رباست؛ بنیادی ترین موردی که در عملیاپ بانکی بدون ربا وجود دارد 

عنوان یک نظام اقتصادی مدنظر قرار نگرفته است.ه این است که عملیاپ بانکی ب  

طی  نیا گ ت: بدون احتحاب نرخ سود به بخش حقیقی اقتصاد نمی توان خواست 

دولت را مبنای ت یین نرخ سود قرار داد بنابراین ت یین دستوری نرخ سود مجاز 

کار بازار ت یین شود.نیحت و قیمت در شرایط عادی باید براساس ساز و   

وی با بیان آنکه در نظام ف لی بانکداری بدون ربا مشخ  نیحت تو  سرمایه 

گذاران در کدام محیر و چگونه به کار گرفته می شود؛ گ ت: سپرده های بانکی 

باید به درستی هدایت شوند رمن آنکه نرخ سود سپرده ها باید براساس نرخ 

د اما عمالً ححاب ها یک جا دیده می واق ی تحهیالپ مشخ  و ترداخت شو

 شود و عمالً ت کیکی بین ححاب ها وجود ندارد.
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وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه مورد دیگری که در بانکداری بدون ربا 

به آن ترداخت نشده 'ارتباط نرخ اسمی و واق ی سود بانکی' است، تصریح کرد: 

ی ت یین نرخ سود قرار گیرد.باید بازدهی در بخش واق ی مبنا  

وی توجیه تذیری فنی و اقتصادی طرح ها را از دیگر نکاتی دانحت که باید در قانون 

جدید مورد توجه قرار گیرد و ادامه داد: ب ث نظارپ در سیحت  بانکی از نکاپ مه  

است، سیحت  نظارتی در قانون بحیار ساده و اولیه دیده شده و چون توانایی 

رپ ندارد نهادهای نظارتی موازی روی کار آمده اند.امکان نظا  

طی  نیا گ ت: با ت لیل و شناسایی از مشکالپ نظام بانکی، راهکارهای الزم با 

م وریت بانک مرکزی و همکاری وزارپ اقتصاد در قال  دو الی ه آماده شد که به 

شد. زودی به هیاپ دولت می رود و ب د از آن برای تصوی  تقدی  مجلس خواهد  

وی با ابراز امیدواری از اینکه بانکداری اسالمی در یک روز و یک همایش خالده 

نشود، اظهار داشت: رشد اقتصادی تایدار و توس ه متوازن محتلزم ت اد  بازارهای 

 مالی و تولی اقتصاد است.

وی با تاکید بر ررورپ ارتباط بین بازارهای مالی و بخش واق ی اقتصاد، افزود: 

انکی در بازارهای مالی ایران از اهمیت باالیی برخوردار است درحالی که سیحت  ب

طی سا  های گذشته بازار سرمایه توس ه مطلوبی داشته اما بازار بانکی کماکان 

 م ور تأمین مالی است.

طی  نیا با بیان اینکه هدن ما استقرار اقتصاد اسالمی است، ارافه کرد: هر زمان 

می شود بانکداری اسالمی متصور می شود! اما باید  از اقتصاد اسالمی د بت

 دید ور یت بانکداری کشور در حا  حارر چگونه است؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی به تشریح مشکالپ نظام بانکی ترداخت و گ ت: مانده 

تحهیالپ در نظام بانکی نقش این نظام را ب نوان واسطه گری مالی به وروح 

ت با استانداردهای بانکی فادله زیادی گرفته است. نشان می دهد؛ این نحب

دردد رسید که منجر به  431به حدود  30نحبت تحهیالپ به سپرده ها در سا  

 ارافه برداشت از بانک مرکزی و اثراپ من ی دیگری می شود.

وی مشکل دوم بانک ها را کاهش نرخ سود عقود مبادله ای ذکر کرد و ادامه داد: 

شد تا بانک ها تمایل بیشتری به ترداخت تحهیالپ در عقود این سیاست موج  

مشارکتی داشته باشند و همین شد که سه  تحهیالپ مبادله ای ک  شود. در 

دردد تحهیالپ ترداختی در قال  عقود مشارکتی بود و  03حدود  30سا  

دردد رسید. 01به  41.3مشارکت مدتی در این تاریخ از   

ه  همچنین گ ت: ب نوان مثا  در حا  حارر در چارچوب این عضو کابینه دولت یازد

قراردادهای مشارکت مدنی برای خرید ابزارهایی تحهیالپ ترداخت می شود در 
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 حالی که این کارها به هیچ وجه با عقود مشارکتی همخوانی ندارد.

طی  نیا مشکل سوم را نحبت م وقاپ بانکی دانحت و گ ت: مجموع م وقاپ 

دردد،  40.1دردد است، این نحبت در بانک های دولتی  41.1بانکی ه  اکنون 

دردد است. این نحبت  55دردد و بانک های خصودی  45.1خصودی شده 

موج  ق ل شدن منابع سیحت  بانکی و افزایش هزینه تامین مالی اقتصاد کشور 

 می شود.

ت و افزود: وزیر اقتصاد است اده از منابع ناتایدار را مشکل چهارم نظام بانکی دانح

یکی از مصدا  های این مه ، است اده از منابع بانک مرکزی است، در بانک 

دردد تحهیالپ اعطایی از م ل منابع بانک مرکزی بوده است. 11محکن   

وی در ادامه ور یت نامطلوب سرمایه بانک ها و بدهی دولت به بانک ها را از دیگر 

هزار میلیارد تومان  41لت از چالش های نظام بانکی برشمرد و گ ت: بدهی دو

هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. 433به  11سا    

این عضو کابینه دولت یازده  با اعالم دارایی های مازاد نظام بانکی ب نوان مشکل 

دردد  13ب دی این بخش، ارافه کرد: این میزان از حد مجاز عبور کرده و فراتر از 

شده است.ت یین شده توسط بانک مرکزی   

طی  نیا موارد مذکور را بیانگر بخشی از رفتار نظام بانکی کشور دانحت و گ ت: 

وقتی رفتار یک سیحت  در بلندمدپ نادرست است تداوم آن نشان از رفتار ناکارآمد 

آن سیحت  است؛ وقتی دولت کار را ب هده گرفت ما با این مشکالپ رو به رو 

 بودی .

ی ادامه داد: ب د از اینکه شرایط اقتصادی کشور و نظام وزیر امور اقتصادی و دارای

بانکی را ت لیل و چالش ها را تشخی  دادی  س ی کردی  در حداقل زمان ممکن 

سیاست هایی را برای بهبود این ور یت بکار گیری . در وهله او  سیاست های 

 اخال  زا را متوقف کردی .

ک مرکزی، افزود: عامل دیگری در وی با اشاره به کاهش سلطه مالی دولت بر بان

سا  های اخیر ظهور و بروز کرده که نقش بانک مرکزی را ک  می کند و آن وجود 

نهادها و موسحاپ غیرمجازی است که از سیاست های بانک مرکزی تب یت نمی 

کنند. ب نوان مثا  زمانی که در کاهش نرخ سود این موسحاپ روابط را رعایت 

و  از بانک ها به موسحاپ غیرمجاز می رود.نکنند طبی ی است که ت  

طی  نیا توقف سرکوب مالی، ثباپ بخشی اقتصاد، کاهش روند شتابان تورم، 

تصوی  الی ه رفع موانع تولید، را از دیگر سیاست های اقتصادی دولت در این مدپ 

 اعالم کرد.
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