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 :سخن ماه

 

 بازرگانی اندر وظایف اتاق های مشترک

 در

 پیش و پسا تحریم

 در دوران آنهابیان روشن تر وظایف  یا به  آنها نقشو  این روزها، اتاق های مشترک بازرگانی

ن برخی گروه های کارآفرین بیو در  است اقتصادی  نقل بیشتر محافل و مجالستحریم  پسا

ظر می رسد ضرورت داشته باشد ست.از این رو به نشده اموزه روز تبدیل به گونه یی به آنیز 

به ویژه اعضاءمحترم اتاق اتاق  نندگان محترم خبرنامه الکترونیکیخواه بیشترهرچآگاهی ی برا

نه آنچه را آگاهی از آن در این زمیزاما بایستی الایران و انگلیس یادآور این معنا باشم که 

به کوتاه  رخ نموده است اکنون کوتاهی که فرصت  دردارد، ت دست کم برای اعضاء اتاق ضرور

 بیان کنم.سخن 

 ناآگاهی یا فرناس بودن به لحاظفارغ از هرگونه دیباچه پردازی غیرضرور که این روزها  نبنابرای

حتا به جراید  بیان می شود و مسایل و مشکالت جاری و حاکمذات از  اشخاضبرخی 

م که به حکم وباب روز شده است یادآور ش ورسانه های کروهی هم رسیده نهایت به ودر

به عنوان بازرگانی اتاق های مشترک سراسرجهان ،  در بازرگانی و عملکرد اتاق هایعلم 

دارای وظایفی می باشند که در اساسنامه آنها به  ،یا مادر ملیبازوان اجرایی اتاق های 

و جدل و گاه اظهار روشنی بیان شده و لذا بحث درباره آن نه ضرورت دارد و نه جای بحث 

از این رو روشن است که اتاق های مشترک جز آنچه در اساسنامه  یی. نظرهای حاشیه

هایشان به عنوان وظیفه یا وظایف مذکور افتاده است و به هزار و یک دلیل می تواند پاسخ 

،وظیفه دیگری کشور باشدی گوی کلیه اقدامات مورد نیاز برای کمک به رشد و توسعه اقتصاد 

 ،جدل در این باره . لذا توصیه می شود به جای بحث وکردتحمیل را نمی توان ونباید برآنها 

طبق مان اتاق ایران باشد، موظف شوند اتاق ها به عنوان بازوان اجرایی اتاق مادر که ه
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در داخل و خارج به فعالیت بپردازند.  که اساسنامه هایشان بر عهده آنها نهاده است یوظایف

له، مسئوالن یا کارگزاران این اتاق ها در حدممکن اعضا خود را از چگونگی کار با یا در از آن جم

کشور طرف در کلیه زمینه های مورد نیاز با بهره گیری از روش های معمول و در اختیار آگاه 

 سازند.

ها و  و تماس با سازمان مقابل به کشور طرف برگزیده و مشتاق کار با اعزام هیات هایی         -

موسسات موثر در توسعه روابط اقتصادی فیمابین، ذهنیت به احتمال مسموم موجود درباره 

 مقابلایران را به گونه یی واقع گرا تغییر دهند و موجبات اعزام هیات هایی از کشور طرف 

به ایران را فراهم ساخته آنان را با همتایان ایرانی خود در جلسه های دیدار و گفت و گوی 

برگزاری جلسات دیدار آزاد و  آگاه سازند. از سازنده ر رو از امکانات موجود برای همکاریرو د

مرتب اعضاء با یکدیگر، نشر خبرنامه های الکترونیکی هفتگی و ماهانه و فصلنامه ها و... 

 .دریغ نورزنددرحد ممکن 

شمارش و برای برطرف  را فیمابینمسایل و مشکالت فراراه رشد و توسعه روابط اقتصادی          -

 ممکن معمول دارند.کردن آن درحد ممکن اقدام 

با نشر خبرنامه های ماهانه و فصلنامه ها اعضاء خود را در جریان اخبار و اطالعات مورد          -

نیاز قرار دهند و در صورت برخوردار بودن از تجربه و تخصص کافی مسایل اقتصادی کشور را 

 نقد کنند.نیز 

از نیروی که به نیرویی فراتر فیمابین هرآن برای توسعه روابط اقتصادیاتاق های مشترک          -

 . نیاز باشد درهمکاری با یک دیگر به صورت واحد عمل کنند یک اتاق

با کارآفرینان کشورهای طرف مقابل و بهره ر گاه سازی اعضا خود از امکانات کابه منظور آ         -

ان در کلیه زمینه ها، وزارت امور خارجه و به تبع آن نمایندگی های گیری از امکانات آن

 همراه شوند. کمک و تقویت دیپلماسی اقتصادی  دردر کشور مقابل را  سیاسی کشور

فارغ از  ،آنچه به کوتاه سخن، اندر وظایف اتاق های مشترک عنوان شدهربا  ترتیببدین 

ک مکلف شوند از حالت انفعالی که چنانچه اتاق های مشتر باید دانستهرگونه شک و تردید 

از عهده هرآنچه برای شکوفاسازی روابط ، حاکم خارج شده، ملزم به انجام وظایف خود شوند

 فیمابین مورد نیاز است برخوردار خواهند بود.

صادرات توسعه روابط فیمابین،مشکل مشکالت فراراه عمده ترین یکی از پایان سخن اینکه 

باالبودن هزینه تولید و کیفیت نامرغوب  .وآن نیست تین دولتمورد عنایت راسکه  استکشور

کلید ای رقیب است که هکاالهی تولید داخل در سنجش با کاالهای مشابه و تولید کشور

وکارگزاران اداره  دولتبراز این رو رهایی ازآن نیز تنها در دست دولت است ونه جز این. 
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،با کاهش هزینه های دندهمی خیص به هر نحو صالح تش است که  اقتصادی کشورامور

روشن است که .دارنداقدام الزم معمول  بهبود کیفیت کاالهای تولید داخل و تحمیل برتولید

 ایران وانگلیس در این راه از هیچ گونه همراهی دریغ نخواهد ورزید.مشترک بازرگانی اتاق 

                                            *  *  *  * 

 کوتاه اقتصادی اخبار

 اخبار کوتاه اتاق ها

ساخبار کوتاه اتاق ایران وانگلی  

 

 دیدار هیات اسکاتلندی با اعضاءکمیسیون نفت و گاز و انرژی اتاق

 و

 حضورو دیدار در شرکت ملی نفت

آقایان دکتر عبدالهادی فوزی، از  متشکلو انگلیس  ایرانمدعو اتاق  هیات اسکاتلندیسفر 

 وسعه بین المللی اسکاتلند و آقایایی خاورمیانه و آفریقای بخش انرژی آژانس تمدیر اجر

یک هیات بلند پایه که برای تدارک اعزام انس مورد اشاره مایکل شیل، مدیر ارشد آژ

ه وارد تهران شد روز شانزده آذراسکاتلندی در زمینه نفت و گاز در فروردین ماه سال آتی 

نخست در دیدار با اعضاء کمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی اتاق از جمله  همان روزند،بود

هدوی، عضو ندس رضا مطیرانی، رئیس کمیسیون، و آقای مه مهندس مهوش خانم

 مسئولینبا امور بین الملل شرکت نفتمعاونت در سپس  به گفتگو نشستند، کمیسیون

 ابتدااین جلسه در  .پرداختندتبادل نظر و  بحث بهنیز های نفتی  شرکتبرخی  وط ومرب

و همچنین پروژه  (Onshore-Offshore) یمعرفی کوتاهی از پروژه های ایران در آب و خشک

کت در سرمایه به مشار عمل آمد و از نامبردگان دعوت ین دستی در پتروشیمی بهپایهای 

مشارکت با  رایبتجربیات خود در اسکاتلند  معارفهضمن  اسکاتلندی نیزگذاری شد. هیات 

افزون بر اعضا  جلسهدراین  .نمودشرکت های ایرانی در پروژه های مورد نظر ابراز عالقه 

 داشت. یز حضور ن و هیات مدیره عض ون خانم زهرا نقویکمیسی

 یضمن تبادل نظر در زمینه همکارروز بعد در دیدار با مهندس خاموشی و دکتر امینی هیات 

 هیات بلندپایه نفتی یک اعزام  مچنینمورد نظر ،ههای  های آتی درخصوص برنامه

یک اب همراه  هندس خاموشی و دکتر امینیاز مبه ایران  دین ماه سال آیندهدرفرور یاسکاتلند

قصد  روز بعد تهران را بهنامبردگان  .عمل آورده سفر به اسکاتلند دعوت ببرای  رگانی هیات باز

.کردندد ترک اسکاتلن  
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عمومی فوق العاده عمجمبرگزاری   

روز  03:41مجمع عمومی فوق العاده اتاق ایران و انگلیس در نوبت دوم راس ساعت جلسه 

مدیره اتاق با ریاست حاج  با حضور هیات در سالن اجتماعات اتاق تهرانآذر ماه  9دوشنبه 

ن آقای میرمحمدصادقی، آقایان دانش و دکتر امینی به عنوان نظار، و آقای حمزه نژاد به عنوا

ور مهرانی نیز از اتاق ایران حض وآقایان حسینی این جلسه جلسه برگزار گردید. در منشی 

رد سه سال بود که مودستور جلسه تغییر دوره مدیریت هیات مدیره از دو به یافته بودند. 

ران و برای استقرار اتاق ای محلیخرید  تصویب قرار گرفت، ضمناً دستور دوم جلسه مبنی بر

، در تامین سرمایه مورد نیاز ده مشارکتء آماد شد اعضامطرح و پیشنها گلیس در آنان

 این جلسهشرکتی که بدین منظور تشکیل خواهد شد اعالم نمایند. در  مشارکت خود را در

تعدادی از اعضا آمادگی خود را با پرداخت یک تا ده سهم پنجاه میلیون ریالی اعالم و مقرر 

یم اخذ تصمشرکت نامه و نحوه انجام آن در همکاری با یکی از وکالی اتاق انجام و برای ردید گ

 پایان یافت. 03:41راس ساعت بحث و اقدام قرار گیرد. جلسه در جلسه ویژه ای مورد  نهایی

                

 برگزاری جلسه ماهانه هیات مدیره

اکثریت همزمان حضور نبود  از جملهزیاد یل دالبه ماه  اذر  در اتاق هیات مدیرهماهانه  جلسه 
ناگفته نماند که گویی این اولین بار است که جلسه ماهانه اتاق به درتهران برگزار نشد.اعضاء 

 هر دلیل برگزار نگشه است.

 برگزاری کمیسیون های تخصصی اتاق

ت هشتمین جلسه کمیسیون بازرگانی، صنع  کمیسیون بازرگانی، صنعت و فناوری های نوین:
با حضور خانم شهابی و 03/19/0493، روز دوشنبه 03:11ساعت  راسو فن آوری های نوین 

 امیر حمزه نژاد وآقای دکترعلی مهندس مهربان، عظیمی، رضاضرابیان،سعیدآقایان مهندس 
 امینی در محل دبیرخانه اتاق تشکیل و برگزار گردید.  هوشنگ

سرمایه گذاری -ینی درمورد سفر هیات تجاریدکتر ام نخست پس از تبادل اخبار اقتصادی روز
به تفصیل اتاق به لندن و شرکت در مهمانی ساالنه اتاق انگلیس و ایران در مجلس عوام 

رکود مسکن به تفصیل بحث و تبادل  ه ویژهو درمورد اخبار اقتصادی کشور بکرد تبیاناتی ایراد
 پایان پذیرفت. 03:41.جلسه ساعت شدنظر 

 
هشتمین جلسه کمیسیون امور بین الملل و  الملل و گردشگری: کمیسیون امور بین

فیروزه نقوی، زهرا ها  ، با حضور خانم03:11، ساعت با 03/19/0493گردشگری روز دوشنبه 
امانی با مجیدرضوی شیرازی، سرمدی، سید محمدآقایان و  مینو شهابی، الهام ستاری،مزدا، 

 برگزار گردید. تشکیل وق حضور آقای دکتر امینی در محل دبیرخانه اتا
در این جلسه پس از تبادل اخبار اقتصادی روز آقای دکتر امینی درخصوص برنامه ریزی 
واقداماتی که با کمک اتاق انگلیس وایران و سفارت ایران در لندن به عمل آمده برای تجدید 

درمورد مجوز ز نیو آقای امانی  به عمل آمدهبه تهران  British Airwaysخط هوایی پرواز های 
لندن اطالعاتی در اختیار  ت ویک"اگ"شروع پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان به فرودگاه 
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با هواپیمایی ماهان اقدام الزم معمول ارتقاء سطح همکاری به منظور بناشدو  گرفتاعضا قرار 
 گردد.

 
روز یکشنبه دومین جلسه کمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی در  کمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی:

مهندس طهماسبی، دکتر با حضور خانم طیرانی و آقایان  03:11، راس ساعت 13/19/0493
 ضرابیان در محل دبیرخانه اتاق تشکیل و برگزار گردید.سعید مهدوی و رضا

پس از تبادل اخبار روز با توجه به افزایش متقاضیان حضور در کمیسیون مقرر گردید دستورالعملی برای 
یت در کمیسیون تعیین شود و پس از تبادل نظر اعضا حاضر در جلسه تصمیم گرفته شد پذیرش عضو

شرکت های متقاضی عضویت در کمیسیون روزمه کاری خود را برای بررسی سابقه فعالیت در زمینه 
پنج سال سابقه کار با کشور  درصورتی که داراینفت و گاز و پتروشیمی به اتاق ارسال نمایند و 

 .به عضویت کمیسیون پزیرفته شوند. در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی را داشته باشند همآن  انگلیس
به ویژه هیات اسکاتلندی که قرار است  برای مالقات با هیات های اعزامی به ایران قرارشدهمچنین 

پایان  03:11جلسه ساعت کمیسیون داده شود.جلسه مالقات با اعضاء ترتیب وارد ایران شوند 
 ت. پذیرف

 
راس ساعت  01/19/0493جلسه کمیسیون عضویت در ماه آذر روز سه شنبه  کمیسیون عضویت:

و نقوی و آقایان حمزه نژاد و دکتر امینی در محل دبیرخانه اتاق تشکیل زهرابا حضور خانم  03:11
: بررسی قرار گرفت. از میان درخواست های عضویت با درخواست پرونده های درخواست عضویت مورد

 شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب، به مدیریت آقای سیدوحیدرضا بهشتی، -
درمورد درخواست عضویت  موافقت شد .شرکت مهندسی عمراب به مدیریت آقای فرزین مهدیار -

تهران یا یکی از اتاق  در اتاق شرکت آریا اس جی اس مقرر گردید بعد از ارائه کارت عضویت ایشان
 ت به ایشان اعالم شود.موافقهای انگلیس 

پیشبرد تجارت روز به مدیریت آقای ابراهیم  های: تصمیم گیری درمورد درخواست عضویت شرکت 
موسوی، موتوژن به مدیریت آقای ناصر باقی نژاد، و شرکت علیا طریق ابریشم راه، به مدیریت آقای 

 موکول گردید. بررسی وجلسه بعدعبدالکریم سعدی به 
 

یس وایران:اخبار اتاق انگل  

 

 درتدارک اعزام هیات بازرگانی به ایران

آنچه  بریتانیا وایران درلندن،اتاق مورد اشاره با توجه بهبه اطالع واصله از اتاق بازرگانی  ناب

نفره بازرگانی/  43آخرین سفر هیات  توجهدستاوردهای مثبت ودرخور ناشی ازگفته می شود

موفقیت آمیز با شرکت های ایرانی به ویژه  ت ومثب دیدارهای و، سرمایه گزاری به تهران

 زاریبوده  است،اکنون در تدارک اعرام یک هیات بلند پایه بازرگانی سرمایه گمقامات دولتی 

به  از ونفت و گ های تشکل از شرکت های فعال در زمینهم که  به توصیه اتاق ایران و انگلیس

 4103ایران وانگلیس در اواخر فوریه سال  قراراست بنا به دعوت اتاقند،می باش دارویی ویژه

 برابربااواخر اسفند سال جاری به ایران اعزام نماید. 
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 :اقتصادی ایرانکوتاه اخبار

 احمد توکلی:

کندفساد سیستمی جمهوری اسالمی را تهدید می     

 

گوید هیچ خطری برای نظام جمهووری اسوالمی وجوود احمد توکلی، نماینده مجلس ایران، می

 .کندفساد سیستمی" آینده این حکومت را تهدید می"اما  ندارد

ای در دانشوگاه شویراز گفتوه اسوت: "کودتوای نظوامی، شنبه و در جلسوهآقای توکلی روز سه

ای به جمهوری اسالمی وارد کنود اموا تواند ضربهتجاوز نظامی، انقالب مخملی هیچ کدام نمی

 ".کندفساد، حکومت جمهوری اسالمی را تهدید می

های مسووئول، او گفتووه اسووت: " یکووی از موووارد فسوواد، فسوواد سیسووتمی اسووت کووه دسووتگاه

 ".خودشان گرفتار فساد شوند

های اخیور فساد اداری و اقتصادی یکی از مشکالت عمده اقتصاد ایران است و به ویژه در سال

ازمان های جنجالی فساد چند هزار میلیارد تومانی مطرح شده است. مطابق بورآورد سوپرونده

، ایووران یکووی از فاسوودترین 4103المللووی از شوواخص تلقووی از فسوواد در سووال شووفافیت بین

 .را دارد 043شده رتبه کشور بررسی 0١3اقتصادهای جهان را دارد و در میان 

احموود توووکلی گفتووه اسووت امووروزه در سوواختار حکووومتی ایووران "موودیران وابسووته" بوودون اینکووه 

رسوند و ایون منشواء فسواد اسوت. آقوای تووکلی ایی میهوشایستگی داشته باشند به مقام

 ".کنندشوند و تخلف میای محترم وارد میها با چهرهسفیدگفته است: "برخی یقه

 .اصطالح "یقه سفید" اشاره به مدیران ارشد دارد

او گفتوه  .های فساد دانسته اسوتآقای توکلی افزایش مناطق اقتصادی در ایران را یکی زمینه

 .برندخواری" از افزایش این مناطق سود می"زمینباندهای 

گیران اقتصوادی گیری اقتصادی دولت حسن روحانی گفته است کوه تصومیماو با انتقاد از جهت

المللوی پوول و هایی چون صوندوق بینهای سازماندولت به مدل اقتصادی منطبق با سیاست

این مدل با خط امام، با اسوالم " :سازمان تجارت جهانی گرایش دارند. آقای توکلی گفته است
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مدل نئوکالسیسم اقتصادی تنهوا زموانی کوه  .خواندو انسانیت و حتی با دموکراسی هم نمی

 ".کندمجبور شود و از شورش اجتماعی بترسد توزیع ثروت می

هایی است که مستمر درباره فساد اداری و مالی در ایران صحبت احمد توکلی یکی از چهره

کندمی . 

عین حال چندی پیش خود او از طرف مقداد نجف نژاد، نماینده دیگر مجلس، متهم شد که در 

شده  چندهزار متر زمین را در شهرک غرب با تخفیف فراوان از بنیاد مستضعفان گرفته و متعهد

اتهام ناین کار را نکرد. آقای توکلی ایبود که بخشی از عواید آن را به یتیمان اختصاص دهد اما 

.کردرا رد   

                                                                         های مجلس ایران:مرکز پژوهش

 ساز فساد است            کاهش نرخ سود بانکی زمینه                 

های مجلس ایران توصیه به کاهش نرخ سوود سوپرده بوانکی را موورد انتقواد قورار مرکز پژوهش

 .سازنده ندانسته است داده و آن را

هوا و برخوی از این مرکز در گزارشی تحلیلوی یوادآور شوده اسوت کوه شوورای همواهنگی بانک

 41های یکساله از اعضای شورای پول و اعتبار خواستار آن هستند که سقف نرخ سود سپرده

ود درصد کاهش یابد با این استدالل که مشکل کنونی اقتصاد ایران ناشوی از کمبو 03درصد به 

تقاضاست و پیشنهاد کاهش نرخ سود بوانکی، همزموان بوا اقوداماتی ماننود اعطوای وام خریود 

خودرو، نشانه تالش برای انبساط پولی یا افوزایش نقودینگی بوه منظوور مقابلوه بوا ایون کمبوود 

 .است

افزاید که در شرایط کنونی، نورخ بهوره بوانکی بوه شوکل دسوتوری و توسوط بانوک این مرکز می

شوود و در بسویاری مووارد، نورخ سوودی کوه ایون های تجاری ابوالغ میین و به بانکمرکزی تعی

کنود و کنند تکافوی سود پرداختی به سپرده گوذاران را نمیها از وام گیرندگان دریافت میبانک

شود. کاهش نرخ سود بانکی می تواند این تفاوت از محل دریافت سپرده های جدید تامین می

هوا را بوا نواتوانی در عمول بوه تعهودات خوود مواجوه ری منجر شود و بانکبه کاهش سپرده گذا

 .سازد

هوای اعطوایی اسوت و همچنین، تقاضا بورای دریافوت وام و اعتبوار از نظوام بوانکی بویش از وام

های مجلس، در حوالی کاهش منابع این وضعیت را دشوارتر خواهد کرد. به گفته مرکز پژوهش

بع مواجه است و میزان تقاضوا بورای دریافوت وام و اعتبوار از میوزان که نظام بانکی با کمبود منا

ها چوه معنوایی غیور از منابع موجود به مراتب بیشتر اسوت، "کواهش نورخ تسوهیالت و سوپرده

تالش برای نفوذ در سیستم بانکی و زمینه سازی فساد اداری دارد؟" بوه عبوارت دیگور، چنوین 

های نکی صرفا بر اساس روابط و بوا توسول بوه شویوهبا وضعیتی باعث می شود تا دریافت وام

 .ناسالم صورت گیرد

بانوک و  43های مجلس یوادآور شوده اسوت کوه در حوال حاضور، حودود همچنین، مرکز پژوهش

موسسه اعتباری تحت نظارت بانک مرکوزی فعالیوت دارنود، اموا در کنوار آنهوا، صودها موسسوه 

 91ض الحسنه بیرون از نظارت رسمی بوا حودود اعتباری و مالی، تعاونی اعتباری و صندوق قر

هزار میلیارد تومان نقدینگی به عملیوات بوانکی غیررسومی اشوتغال دارنود. کواهش نورخ سوود 



 

 

 4936ذرماهآویژه 64خبرنامه 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:

 

8 
 

گذاری پول خوود، آن را تواند باعث شود دارندگان منابع مالی به جای سپردهسپرده بانکی نمی

قاضای موثر را افوزایش دهنود. آنچوه های مصرفی یا سرمایه گذاری به کار گیرند و تبرای هزینه

که روی خواهد داد سرازیر شدن این منابع به سوی موسسات غیر رسومی و بیورون از نظوارت 

 .بانک مرکزی است

این مرکز توصیه کرده است که سیاستگذاران پولی جمهوری اسالمی به جای تصویب مقوررات 

شووود، بووه مشووکالت یهای بووانکی ممتنوووع کووه باعووث کوواهش اعتموواد عمووومی بووه سیاسووت

اساسی نظام بانکی بپردازند. در این گزارش آمده است که "در شرایط فعلی کاهش نرخ سود 

 ".شودهای بانکی توصیه نمیسپرده

 

دارندگان تابعیت مضاعف حق تصدی 'مشاغل حساس' در ایران را 
 ندارند

 

ط نمایندگان مجلوس طرح محرومیت گروهی از ایرانیان از تصدی "مشاغل حساس" توس        

 تهیه شده است 

مجلس ایران فهرست کسانی را که از تصدی "مشاغل حساس" در جمهوری اسالمی محروم 

 .هستند تصویب کرده است
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دسامبر(، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در ادامه بررسی طورح  3آذر ) 0١روز سه شنبه، 

یب کردنوود کووه تصوودی "نحوووه انتصوواب اشووخاص در مشوواغل خوواص" فهرسووت کسووانی را تصووو

 .مشاغل حساس" توسط آنان ممنوع است"

شود. در تبصره مربوط به این ماده از طورح این فهرست شامل دارندگان تابعیت مضاعف نیز می

قوانون مودنی مصووب  939فوق در عین حال تاکید شده است که این مصوبه نافی اعمال ماده 

قوانون مودیریت خودمات کشوور نیسوت.  93و اصالحات بعودی آن و همچنوین مواده  041١سال 

قانون مدنی، دولت ایران ترک تابعیت توسط شهروندان این کشور را بدون طوی  939طبق ماده 

دانوود و آنووان را همچنووان تبعووه ایووران مراحوول قووانونی و کسووب مجوووز الزم "کووان لووم یکوون" می

بعیوت ایوران یوا کنود کوه خوروج از تاقانون مدیریت خدمات کشور مقرر می 93شناسد. ماده می

 .قبول تابعیت خارجی موجب انفصال از خدمات دولتی خواهد شد

شونبه مجلوس، سوایر کسوانی کوه از تصودی مشواغل حسواس منوع براساس مصووبه روز سه

اند عبارتند از "کسانی که بوه اسوالم و نظوام جمهووری اسوالمی، والیوت مطلقوه فقیوه و شده

اسی اعتقاد و التزام عملی ندارند، کسانی که در تحکویم مبوانی رژیوم سوابق نقوش قانون اس

هووای محووارب، معانوود و ها و گروهاند، وابسووتگان تشووکیالتی بووه احووزاب سووازمانموووثر داشووته

های کاذب و همچنین کسانی غیرقانونی و اعضای فرقه ضاله و مروجان افکار انحرافی و عرفان

اند." پیوروان ادیوان داخلوی و خوارجی و حودود شورعی محکووم شودهکه به جرایم علیه امنیوت 

 .شناخته شده در جمهوری اسالمی، باید نسبت به دین خود التزام عملی داشته باشند

ای کوه مراکوز امنیتوی و مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانوه"

انوودازی شووبکه کوورده انوود" و آمووران و مباشووران راهاطالعوواتی مسووتندا ارتبوواط بووا آنهووا را نهووی 

هووای اینرنتووی ضوود اسووالم و ضوود انقووالب، فعوواالن در نشوور و انتشووار "موووارد ای و وبگاهموواهواره

 .مستهجن در فضای مجازی" هم در این فهرست جای دارند

در مصوووبه مجلووس وزارت اطالعووات نقشووی مهووم در تعیووین صووالحیت افووراد بوورای تصوودی 

 کند اس" ایفا میهای حس"سمت

کنندگان و معتوادان بوه مشوروبات انتصاب معتادان، محکوموان برخوی جورایم کیفوری، اسوتعمال

الکلی، مواد مخدر و روانگردان، مشوهوران بوه فسواد و متجواهران بوه فسوق و کسوانی کوه در 

جریان تحقیق و تفحص مجلس شورای اسالمی متخلف شناخته شده و توسط مرجوع قضوایی 

 .اند هم به این مشاغل ممنوع اعالم شده استمحکوم شده

طرح انتصاب اشخاص در مشاغل خاص که در روز سه شنبه تصویب شد آمده اسوت  ۵در ماده 

ناموه که مصادیق مشاغل حساس هر دستگاه براسواس ضووابط مشواغل حسواس کوه در آیین
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د کوارگروهی گوردد بوه پیشونهاد بواالترین مقوام دسوتگاه و ت ییواجرایی این قانون مشوخص می

 .گرددربط حسب مورد تعیین میمتشکل از وزارت اطالعات و دستگاه ذی

این طرح فهرستی از مشاغل "حساس" ذکور شوده کوه شوامل مووارد  3عالوه بر این، در ماده 

ها، زیر است: معاونان و مشاوران رئیس جمهور و وزرا و کلیه مودیران همتوراز آنوان در وزارتخانوه

های دولتوی، موسسوات یوا های دولتوی، شورکتا همترازان آنها در سوازمانروسا و مدیران و ی

هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر با تصریح نوام نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه

ها است. شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک

های کلیه مدیران سیاسی و قضایی ها هستند. سمتستگاههای دولتی از جمله این دو بیمه

ها، فرمانداران، بخشداران، شوهرداران، مودیران کشور اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزن

ها و مراکز آموزش عوالی دولتوی هوم طبوق ایون طورح از ها، روسا و مدیران دانشگاهشهرداری

پوس از  -خبرگوزاری مجلوس -رش خانوه ملوت شود. به گزامصادیق مشاغل حساس تلفی می

بررسووی ایوون موواده، و براسوواس صووالحدید رئوویس مجلووس، نماینوودگان آن را بوورای بررسووی بووه 

 .کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع کردند

مجلس همچنین وزارت اطالعات را ملزم کرد کوه بوا همکواری سوازمان مودیریت و برناموه ریوزی 

 .یی این مصوبه را تهیه کندکشور، در مدت سه ماه آئین نامه اجرا

 دالر کمتر شود 31کردیم قیمت نفت از جهانگیری: فکر نمی

 

اسحاق جهانگیری گفته است که کاهش قیمت نفت دولت ایران را دچار کمبود و مشکل 
 کند می
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گوید دولت سقوط قیمت نفت تا اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران می
 .کرده استنمی بینیسطح فعلی را پیش

کردیم درآمد نفت کاهش آذر گفت: "تصور می 43به گزارش ایرنا آقای جهانگیری امروز شنبه 
 ".تر بیایددالر پایین 31کردیم قیمت نفت از یابد اما فکر نمی

های قیمت جهانی نفت که از بیش از یک سال پیش روند نزولی خود را آغاز کرده در هفته
 .ر حال سقوط استاخیر با شیب بیشتری د

دالر  44دالر در هر بشکه، به حدود  ۵1بهای سبد نفتی اوپک طی دو ماه گذشته از کمتر از 
دالر  31رسیده است. نفت برنت دریای شمال، به عنوان شاخص جهانی نفت هم، از مرز 

 .تر رفته استپایین
ت هشدار داده است ها مبنی بر ادامه کاهش قیمت نفبینیآقای جهانگیری با اشاره به پیش

 .تواند "آسیب جدی" به اقتصاد ایران وارد کندکه کاهش درآمدهای نفتی ایران می
دالری تنظیم  011به گفته معاون اول ریاست جمهوری ایران "اقتصادی که براساس نفت 

های جاری دچار کمبود و تواند دولت را در هزینهدالر می 41شد با کاهش نرخ آن به می
 ."مشکل کند

های نفتی غرب های شدید صادراتی به دلیل تحریمزمان با محدودیتکاهش قیمت نفت هم
 .باعث کاهش در آمدهای نفتی ایران شده است

های آینده بتواند تولید و فروش نفت خود را های نفتی در ماهایران امیدوار است با رفع تحریم
ترین موانع درآمدزایی ر همچنان مهمافزایش دهد اما روند نزولی کاهش قیمت، و اشباع بازا

 .بیشتر ایران خواهد بود
کند وابستگی بودجه خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهد اما هنوز دولت ایران تالش می

 .استهای آن وابسته بخش قابل توجهی از بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده

 

 

هان:ج اقتصادیکوتاه اخبار  

:اروپاسفیر اتحادیه   

پیشنهادی ویزای آمریکا مخالفیم با محدودیت  

 
 

حدود گوید مشغول رایزنی با سناتورهای کنگره آمریکا در ارتباط با طرح ممی د سولیواندیوی
 کردن توافقنامه لغو متقابل ویزا است
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ح سی فارسی گفت این اتحادیه با طوربیدیوید اوسالیوان، سفیر اتحادیه اروپا در آمریکا به بی

تواند سفر به ایواالت متحوده را بورای دارنودگان تصویب شده در مجلس نمایندگان آمریکا که می

 .کشور اکثرا اروپایی محدود کند، مخالف است 43های گذرنامه

آقای اوسالیوان همچنین روز پنجشنبه )دهم دسامبر( گفت او و همکارانش در حوال رایزنوی بوا 

امیوود ایون کوه نظوورات و مالحظوات اتحادیوه اروپووا مود نظوور نماینودگان کنگوره آمریکووا هسوتند بوه 

 .سناتورهای آمریکایی قرار گیرد

های وزارت خارجه آمریکا هسوتیم توا نقطوه نظرموان را منتقول ما در گفتگو با سناتورها و مقام"

مان در میان چند نسخه متفاوت که از مان به این امید است که دیدگاهکنیم. فعالیت دیپلماتیک

ایم که به خاطر این توافق لغو روادید اسوت کوه رح وجود دارد لحاظ شود. ما یادآوری کردهاین ط

کننود و بوه هموان تعوداد هوم آمریکوایی بوه اروپوا ها اروپایی هر سال به آمریکا سفر میمیلیون

گیرانه این رفت و آمد را مشوکل کنویم. ایون دقیقوا هموان روند. در نتیجه نباید با نگاه سختمی

 ".خواهندها میکه تروریست چیزی

 ابا سفیر اتحادیه اروپ گوو  مشروح کامل گفت

از بوه تصویب ناگهانی طرحی در مجلس نمایندگان آمریکا که بر اساس آن تعهد آمریکا به لغو نیو

شوود در چنود روز گذشوته کشور عمدتا اروپایی دچار تغییر و محدودیت می 43اخذ روادید برای 

 .هایی به همراه داشته استواکنش

رای نوه بوه تصوویب رسوید  09رای آری و  31١مهمترین تغییر در آنچه در مجلوس نماینودگان بوا 

ایوای توافوق معوروف بوه لغوو کشوور امضواء کننوده از مز 43محروم کوردن تعودادی از شوهروندان 

 .است (Visa Waver Program) متقابل روادید

چند جانبه که سی سوال پویش بورای نخسوتین بوار تصوویب شود، ایون  این توافقمزیت اصلی 

روزه بوه آمریکوا سوفر  91ند بدون ویزا برای دیودارهای تواناست که شهروندان این کشورها می

 .کنند. متقابال شهروندان آمریکا هم برای سفر به آن کشورها نیازی به ویزا ندارند

بوه سووریه، عوراق، ایوران و  4100براساس این طرح شهروندان این کشورها که بعد یک مارس 

زموان شوروع  4100برونود. موارس  سودان سفر کرده باشند نموی تواننود بودون ویوزا بوه آمریکوا

 .اعتراضات و قیام عمومی در سوریه است که ظرف یک سال تبدیل به جنگ داخلی شد

شود کوه از نظور دولوت در این طرح مستقیما از ایران نام برده نشده اما شامل کشورهایی می

 .آمریکا "حامی تروریسم" هستند و ایران در این فهرست قرار دارد

http://www.bbc.com/persian/iran/2015/12/151210_u07_david_osullivan_interview_us_visa-waiver
http://www.bbc.com/persian/world/2015/12/151208_u04_visa_waiver_usa
http://www.bbc.com/persian/world/2015/12/151208_u04_visa_waiver_usa
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د بورای سوفر بوه آمریکوا دانی که تابعیت دوگانه این چهار کشور را دارند هم بایبه عالوه شهرون

 .ویزا بگیرن

 

 گیردایرفرانس پروازهای مستقیم خود را به تهران از سر می

 

 ایرفرانس پروازهای مستقیم خود به تهران را هفت سال پیش متوقف کرد 
ای منظم خود را به ایران دوباره از ام گفته است که پروازهالکی-شرکت هوایپمایی ایرفرانس

 .کندچند ماه دیگر آغاز می
ای سه بار )چهارشنبه، هفته 4103دسامبر اعالم کرد که از آوریل  3شنبه این شرکت روز سه

( پرواز مستقیم خود را از فرودگاه شارل دوگل پاریس به فرودگاه امام خمینی جمعه و یکشنبه
 .کندتهران برقرار می

متوقف شده  4113مستقیم ایرفرانس از پاریس به تهران به علت مشکالت مالی از سال  پرواز
المللی های بینای از توقف پروازهای اروپایی به تهران به دلیل افزایش تحریمبخش عمده .بود

 .علیه ایران بوده است
ی حمایت خواهد از سرگیری روابط بازرگانایرفرانس می"بر روی وبسایت این شرکت آمده که 

 ".شودکند، چون اتحادیه اروپا چهارمین شریک تجاری ایران محسوب می
فردریک گاگی، مدیرعامل ایرفرانس گفت: "با برقراری این مسیر پرواز، ایرفرانس نشان 

 ".های سودآور استفاده کندخواهد از همه امکانات و فرصتدهد که میمی
ه ویژه در حوزه نفت و خودروسازی بوده است، فرانسه یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران ب

 .هر چند روابط اقتصادی بین دو کشور در چند سال اخیر کاهش یافته بود
ای با ایران ایفا نقش مهمی در مذاکرات هسته ۵+0فرانسه به عنوان یکی از اعضای گروه 

 .کرد و بسیاری از مواقع موضعی سرسختانه در قبال برنامه اتمی ایران داشت



 

 

 4936ذرماهآویژه 64خبرنامه 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:

 

14 
 

درصد افزایش یافته است 43قالی افغانستان ادرات ص  

 

 
 

 بیش از یک میلیون نفر در افغانستان مستقیما در صنعت قالی مشغول کار هستند
 

الی گویند که صادرات قهای وزارت تجارت و صنایع افغانستان میمقامبه گزارش بی بی سی 
 افغانستان، در کن

درصد افزایش یافته است 43بع دوم سال جاری صادرات کاالهای دیگر این کشور در رار  . 
افزایش  410۵رود صادرات قالی در تمام سال گوید که انتظار میسخنگوی وزارت تجارت می
 .پنجاه درصدی داشته باشد

هزار مترمربع به  411به این سو افزایش داشته و از  4100به گفته او صادرات قالی از سال 
رسیده است 3410هزار مترمربع در سال  3۵1 . 

قوس/آذر( در نشست خالقیت و 0١شنبه همایون رسا، وزیر تجارت افغانستان، نیز امروز )سه
ور زا در این کشنوآوری در تولید قالی گفت که پس از کشاورزی، قالی دومین حرفه اشتغال

 .است
دیگر در صنایع  ها نفربه گفته او اکنون بیش از یک میلیون نفر مستقیما در تولید قالی و میلیون

 .دیگر مرتبط به قالی مشغول کار هستند
در  ساله برای رشد و انکشاف صنعت قالیاو همچنان افزود که این وزارت برنامه عملیاتی سه

افغانستان آماده کرده که در نتیجه عملی شدن آن مشکالت تاجران در این بخش حل خواهد 
 .شد

ترین قالی و موانع در بخش صادرات از مهموشو و قیچی های شستنداشتن زمین، کارخانه
 .مشکالت تاجران قالی در افغانستان است

گوید مشکالت موجود سبب شده محمد هادی فرزام، یکی از تاجران قالی در افغانستان می
ددرصد قالی تولیدی افغانستان به نام قالی پاکستان به کشورهای دیگر صادر شو 3۵ . 
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نقطه دنیا 431ن به انتقال هوایی قالی افغانستا  
رکت نامه میان اتحادیه قالی افغانستان و شوزیر تجارت و صنایع همچنان امروز از امضای تفاهم

 .هوایی ترکیه خبر داد
هر  به گفته او این شرکت هوایی قالی تولیدشده در افغانستان را به قیمت دو دالر به ازای

 .کیلوگرم انتقال خواهد داد
گوید که کنندگان و صادرکنندگان قالی افغانستان میس اتحادیه تولیدعصمت هللا باتور، رئی

نقطه دنیا انتقال خواهد یافت 431قالی افغانستان از این طریق به  . 
انتقال  تر از قیمت نقل ورزانشده از سوی این شرکت بیست درصد ابه گفته او قیمت تعیین

بازار استدر . 

 

  گزارش ویژه:

قرن را مشخص می کند چند ساعتی که مسیر یک  

                            

  سیاوش اردالن بی بی سی از:

در هوای سرد پاریس فوریت گرم تور شودن زموین ملمووس نیسوت اموا بورای نماینودگان ده هوا 

کشور که در خط مقدم گرمایش زمین قرار دارند کنفرانس تغییرات اقلیمی پاریس مساله مور  

یر و آسیب پذیر یک بلوک از ممالکی را تشکیل موی دهنود کوه بوا کشور فق ١١و زندگی است. 

 .کوچکترین نوسان در حرارت آب و هوا شاید از هستی ساقط شوند

 :تعدیل و تطبیق

این کشورها از ممالکی که در آلودگی و گرم تر شدن زمین سهم اصلی را داشته اند پول موی 

رت که تکیه کالم اصولی موذاکرات پواریس خواهند. هم برای "تطبیق" هم برای "تعدیل": دو عبا
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هوایی است. تطبیق یعنی ایجاد زیر ساخت ها و اتخاذ تدابیر الزم برای به حداقل رسواندن زیان

که گرم تر شدن زمین به یک کشور وارد میکند. مثال آب گرفتگی یا سیل یا طوفان یا قطحوی و 

های ی پاک به جای سووختهاخششکسالی. تعدیل یعنی سرمایه گذاری برای توسعه انرژی

 .فسیلی

اختالف اصلی در مذاکرات پاریس این است که چه کشوورهایی ایون پوول را بوه ممالوک فقیور و 

آسیب پذیر بدهند و چقدر از پولی که داده می شود خرج تعدیل و چه مقدار از آن خرج تطبیوق 

 .شود و باالخره چه مرجعی بر این روند نظارت کند

و صنعتی حاضر شده اند برای تعدیل و تطبیق پول بدهند. البتوه وعوده  کشورهای توسعه یافته

پول را داده اند اما باید در نظر داشت بین وعده و عمل لزوما همیشه یکی نیست. با ایون حوال 

کشورهای توسعه یافته می گویند این درست که ما انقالب صونعتی را شوروع کوردیم و باعوث 

تیم اموا کشوورهایی کوه قورار اسوت هموین مسویر موا را آلوده شدن و گرم تر شدن زمین هس

 .بروند مثل هند و چین و برزیل هم باید به بابت تعدیل و تطبیق پول بدهند

 درجه؟ یا هیچکدام؟ 4یا  0.۵

مطالبه دیگر کشورهای فقیر و آسیب پذیر این است که در متن توافق نهایی گفته شود هودف 

ه بیشتر از یک و نیم درجه سانتیگراد باشد زیرا بیشتر از باید جلوگیری از افزایش حرارت زمین ب

این حد برای این کشورها یک تهدید موجودیتی است. اما کشوورهایی کوه متکوی بوه سووخت 

فسیلی برای توسعه و امرار معاش هستند نمی خواهنود اصووال هودفی بوه عنووان حود نصواب 

 .افزایش حررات زمین درتوافق نهایی قید شود

شواید در توافوق نهوایی  .ی به قید دو درجه سانتیگراد حد نصواب راضوی هسوتندبقیه کشورها

 .گفته شود یک و نیم درجه یا شاید گفته شود دو درجه و شاید هر دو یا اصال هیچکدام

به هر حال در عمل فرق زیادی ندارد. با وارد شدن ده ها ترلیون کیلوگرم دی اکسوید کوربن بوه 

بوراورد موی شوود کوه حورارت زموین بسویار بیشوتر از دو درجوه  جو زمین در طول سالهای آینده

سانتیگراد باال برود. این را همه می دانند که اگر همه کشورهای بوه تعهودات خوود عمول کننود 

 .حررات زمین تا سه درجه بیشتر می شود

یون درجوه سوانتیگراد را کشوید. توازه ا ١توا  3اگر عمل نکنند باید انتظار افزایش حرارتی بالغ بور 

میانگین افزایش حرارت است. برای کشورهایی مانند ایران و ممالک حاشیه خلویج فوارس ایون 

 .افزایش حرارت می تواند دو برابر افزایش میانگین باشد
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اگر این اتفاق بیفتد بخش وسیعی از این کشوورها غیور قابول سوکونت خواهنود شود. بوا وجوود 

ر کنفرانس تغییورات اقلیموی بسویار کوم خطری که بیخ گوش ایران نشسته حضور این کشور د

رنگ بوده است. حتی سازمان های غیر دولتی زیسوت محیطوی ایرانوی نیوز در ایون کنفورانس 

 .حضور ندارند

 :الزامی یا اختیاری

کوه موورد دیگور  –یک دلیل حضور کمرنگ یا کال مخالفت بعضی کشورها با یک توافوق الوزام آور 

 .ز کنار گذاشتن سوخت های فسیلی مربوط می شودبه بیم این کشورها ا –اختالف است 

منود اگر قرار است میلیاردها نفر بتوانند از مزایای یک زنودگی قابول قبوول در ایون کشوورها بهره

شوند دولتهای آنها نیاز به یک منبع درامد ثابت و قابل اتکا دارند. به همین دلیول نموی خواهنود 

 .ملزم به کاهش مصرف سوخت های فسیلی شوند

با این حال فشار برای الزامی اور کردن بخشی از توافوق نهوایی زیواد اسوت. اقوال بخشوی کوه 

مربوط می شود به نوعی نظارت بر تعهداتی که کشورهای برا ی کاهش گازهای مضر گلخانوه 

 .ای داده اند

کشورهای پیشرفته در ائتالف با کشورهای فقیر و آسیب پذیر موی گوینود بایود هموه از جملوه 

ک رو به توسعه در قبال وعده هایی که برای کاهش مصورف سووخت هوای فسویلی موی ممال

دهند پاسخگو باشند. کشورهای رو به توسعه اصرار دارند که اگر قرار باشد پاسوخگویی ای در 

کار باشد باید از طرف کشورهای پیشرفته باشد تا به وعده های خوود مبنوی بور توامین هزینوه 

 .بمانند های تعدیل و تطبیق وفادار

آینده جهان و سرنوشت میلیاردها انسانی که تحوت تواثیر تغییورات اقلیموی قورار موی گیرنود و 

میلیاردها انسانی که هنوز بودنیا نیاموده انود در طوول ایون چنود سواعت بواقی مانوده بوه پایوان 

ای که در متن توافق نهایی قیود شوود مذاکرات تعیین رقم می خورد. هر کلمه و عبارت و جمله

 ی تواند فرق مر  و زندگی باشدم

 


