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 اه:سخن م

 

 ورددولت فریب نخ

این روزها ، باز دوباره کاهش نرخ تورم به یکی از عملکردهای مثبت دولت نقل بیشتر مجالس و محافل 

نادرست، گفته می اقتصادی و خوراک برخی جراید و رسانه های جمعی تبدیل شده است. درست یا 

درصد کاهش یافته است و برخی مسئوالن و کارگزاران اداره امور اقتصادی  11نرخ تورم به حدود شود 

سیاست ها و روش های سنجیده اقتصادی دولت دانسته،  واعمال , کشور آن را ناشی از به کارگیری

  دستیابی به تورم یک رقمی را در سال آتی نوید می دهند.

هرچند از نظر برخی، اگر  ،رستدرست یا نا دینکه کاهش نرخ تورم به رقم یازده درصد،نکته درخور توجه ا

نه همه، ناشی از به کارگیری سیاست ها و روش های اقتصادی سنجیده دولت عنوان می شود، اما 

شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد همانگونه که بارها و بارها به مناسبت های گوناگون عنوان شده است، در 

نیست، بلکه ناشی از کاهش درآمد عمومی و به بیان  کشورنها دلیل بهبود اقتصادنه تکشور این کاهش 

روشن تر کاهش قدرت خرید پول ملی می باشد که تا نزدیک به یک چهارم کاهش یافته است و درست 

سه سال پیش، همزمان با اعالم رسمی کاهش قدرت خرید ریال به یک سوم در همین خبرنامه نیز 

، اما نه به عنوان دلیل بهبود نشان خواهد دادآینده کاهش  سالشد که نرخ تورم در پیش بینی و عنوان

 اقتصاد، بلکه عکس آن.

بخش عمده یی از منابع  کهدر بخش های مسکن و خودرو نیز حاکمکه اکنون رکود این راستینه یا واقعیت

قیمت های  مالی کشور در آن محبوس شده است از یک سو، کاهش طبیعی قیمت عرضه مسکن به

ثابت از سوی دیگر، مزید بر علت شده است. بنابراین آنچه در این زمینه عنوان می شود، به هیچ روی 

 از واقعیت، حتا در کمترین حد برخوردار نیست.

 بگذریم!

در این گیر و دار برای برون رفت از رکود حاکم بر اقتصاد کشور، توصیه های ناراستی به دولت می شود 

ذهنیت های شکل گرفته ه دزائیه های همین توصیشک ناشی از ماتی رخ می دهد که بی اقدا گاه  و

در اقتصاد متمرکز و دستوری دولتی است که چنانچه شخص از حال و احوال و کم کیف دانش اقتصادی 

 با دولتو آگاهی آنان از ریشه مسایل و مشکالت برقرار آشنا نباشد توصیه ها را ناشی از دشمنی آنان 
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می پندارد. از آن جمله می توان و بایستی به توصیه هایی از جمله: توصیه به اعمال سیاست وملت 

استقراض از مردم، افزایش حقوق و دستمزد، ادامه پرداخت نقدی و عام یارانه، باال نگاه داشتن بهره 

ازده درصد، بی توجهی بانکی پول با وجود مرتبط دانستن آن با نرخ تورم و ادعای کاهش نرخ تورم در حد ی

به اصول و مبانی دانش اقتصاد سیاسی در اداره امور اقتصادی کشور، و پرداخت سود سرسام آور به 

 سپرده های بانکی، پذیرش تحمیل هزینه های جدید بر تولید، و... اشاره کرد.

و به تشدید، به ، در شرایط اقتصادی حاکم، نخستین گام برای برون رفت از رکود برقرار و ربه هر روی 

 حکم علم، و الهام از این پند واقعاً حکیمانه شیخ شیراز که می گوید:

 آهسته تر کن  دخلت نیست خرج چو

 که می خوانند مالحان سرودی،

 اگر باران به کوهستان نبارد

 به روزی دجله گردد خشک رودی،

دولت از مردم و پذیرش و اعالم این واقعیت که هرچه بیشتر عذرخواهی صادقانه توام با شهامت جز با 

اکنون  واشتباهات غیرقابل توجیهی در اداره امور اقتصادی کشور روی داده است در گذشته به هر دلیل 

همه جانبه و متقابل مردم ی گتذشگازخوددولت بدون کمک و همراهی و به بیان روشن تر، فداکاری و ا

آن و بهبود اقتصاد کشور از هیچ اقدام اثر گذاری وفساد برانگیزرآور از توان رویارویی بازدارنده پیامدهای فق

 برخوردار نخواهد بود.حاکم وبه خالف تصور رو به تشدید در کاهش رکود 

سازد، زیرا این کاهش فریبنده از جمله کاهش نرخ تورم  بنابراین دولت نباید خود را دچار فریب شعارهای

نرخ تورم است. به دلیل اینکه این کاهش ناشی از فقر فراگیر و رکود به مراتب زیان بخش تر از افزایش 

اقتصادی حاکم و محبوس بودن بخش عمده منابع مالی کشور در بخش های مسکن وخودرواز یک سو، 

 است و نه جز این. از سوی دیگر رکود رو به تشدید و کاهش قیمت در بخش های مورد اشاره

                                                                 * * * *            

 اخبار کوتاه اتاق ها

 اخبار کوتاه اتاق ایران وانگلیس

 رئیسه اتاق برگزاری جلسه ماهانه هیات

با حضور  11:11ساعت راس ،11/11/1931 شنبه روز هیات مدیره در دی ماهماهانه جلسه 

به علت بیماری دوران نقاهت  متاسفانهدانش که کلیه اعضا هیات مدیره به استثنای آقای ایرج 

 را می گذرانند، در محل دبیرخانه اتاق تشکیل و برگزار گردید.
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مهندس خاموشی درخصوص ضرورت تدوین برنامه  در این جلسه پس از تبادل اخبار اقتصادی آ

 نبا سازما هبرای انجام امور اقتصادی کشور، بیاناتی ایراد و سپس مقرر گردید برگزاری جلس

تدارک شود در ماه فوریه از لندن به تهران سفر کنند، است ها و اعضا اتاق برای هیاتی که قرار

مهمانی شام ساالنه اتاق و تهیه سرمایه الزم برای خرید مراسم همچنین درمورد برگزاری 

 قرارداد امضاء ابرخانه یشد دبموافقت در پایان عمل آید.ه اقدامات الزم بمحل دبیرخانه 

ز تعین هویت وصدور شناسنامه بین المللی کاال وخدمات به نمایندگی آقای همکاری با مرک

 داقدام الزم معمول داراکبر محمدی مدیر عامل ورئیس هیات مدیره شرکت مورد اشاره در باال 

 پایان پذیرفت. 10:11جلسه راس ساعت 

 برگزاری مهمانی شام ساالنه اتاق

ساعت مهمانی شام ساالنه اتاق سه شنبه شب از  مراسم دبیرخانه اتاقاعالم بنا به 

عالوه بر اعضاء  از این رو.شدشاتوی هتل آسپیناس برگزار خواهد ولبه بعد درسالن  13،91

دعوت به عمل  این مراسم برای شرکت درنیز  ط با اتاقعال از تعدادی از شخصیت های مرتبف

 آمده است.

 برگزاری کمیسیون های تخصصی اتاق

نهمین جلسههه کمیسههیون بازرگانی،   و ف اوری های نوین:کمیسیییون باگرگانیص عیی  ت 

با  10:11، راس ساعت 11/11/1931صهنعت و فن آوری های نوین در سهال جاری روز دوشهنبه 

بیشترین شرکت 

تعههداد اعضههههههاء 

و با  کمیسههههیون

حضههور آقای دکتر 

امینی در محههل 

دبیرخههانههه اتههاق 

تشههههکیل وبرگزار 

درایهههن گهههردیهههد.

پس از جلسهههههه 

تهههبهههادل اخهههبهههار 

قتصههادی کشههور ا

آقای دکتر امینی 

درمورد نقههدینگی 

 ه تفصیلکشهور ب
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سهههپس درمورد سهههرمایه  راهکارهایی پیشهههنهاد کرد.برای برون رفت از رکود نیز بیاناتی ایراد و 

 .به تفصیل بحث و گفتگو شد  نیز  گذاری های خارجی

آقای پژوهی از همکاری با یک شههرکت آلمانی در آینده صههحبت کرد. همچنین درمورد قوانین و  

مشههکالت مسههکن و شههرکت  به ویژهمقررات و محدودیت هایی که برای کارآفرینان وجود دارد، 

مقرر شدطبق  درمورد حضهور اعضها در کمیسهیونهای خودروسهازی نیز به تفصهیل گفتگو شهد. 

به ایشههان تذکر داده شههود. جلسههه  شههکیل وبرگزاری کمیسههیون ها دسههتورالعمل چگونگی ت

 .پایان پذیرفت 10:11ساعت 

امور بین  و گردشگرینهمین جلسه کمیسیون 1 :امور بین الملل و گردشگریکمیسیون 

دبیر ،خانم ها الهام ستاری شرکت، با 11:11ساعت راس ، 10/11/1931دوشنبه روز الملل 

س رئیو آقایان سیدمحمدرضوی شیرازی، یسیونابط هیات مدیره درکمرفیروزه مزدا ،کمیسیون

در محل دبیرخانه اتاق تشکیل باحضور دکتر امینی ،محمدرضا سرمدی و مجید امانی  ،ونکمیسی

 و برگزار گردید.

ث بحدودی تاحور کش برنامه و بودجه گردشگریدر باره از تبادل اخبار اقتصادی دراین جلسه بعد 

خط  هایدرخصوص برنامه  ون نایب رئیس کمیسی امانیمجید آقای  پس،سشد نوگفت گو 

اتاق شد طی نامه یی آمادگی همکاری  رمقرو ،طالعاتی در اختیار اعضا قرار دادهوایی ماهان ا

ه باز طریق کمیسیون با هواپیمایی ماهان به منظور توسعه ی گردشگری بین  ایران وانگلیس 

سپس خانم ستاری، دبیر کمیسیون، جزوه  شود. منعکس فرهنگی و گردشگریسازمان میراث 

ی با جاذبه های گردشگری انگلیس را به اعضا ارائه و مقرر شد پس از شده برای آشنای تهیه 

در بهبود محتوای جزوه تهیه شده خود را به منظور نظرات اعضا کمیسیون  ظرواظهار نمطالعه 

ومقررشد برای ادامه مذاکرات پایان پذیرفت. 10:11د. جلسه راس ساعت جلسه آتی ارائه نمای

 ماهانه بعد برگزاذشود  جلسه فوق العده یی قبل از جلسه

با حضور خانم ها الهام ستاری و فیروزه مزدا  11/11/31در تاریخ  مورد اشاره  فوق العادهجلسه 

دکتر  سرمدی، رامین طاعتی، سعید زالی وو آقایان سیدمحمد رضوی شیرازی، محمدرضا 

 امینی در دبیرخانه اتاق تشکیل و برگزار گردید.

 گردشگری نوشته و آمادگی به میراث فرهنگی و موردنظرنامه شدمقرر ددا مجدر این جلسه 

همکاری با سازمان میراث فرهنگی درخصوص توسعه ی روابط گرشگری اعالم شود ی اتاق برا 

شود. همچنین درخواست  زنی Finance برای اخذ  پروژه های گردشگری در الویت .ضمنا فهرست

ردشگری انگلیس مالقات با فعاالن گبرای برنامه ریزی اعزام هیاتی از فعاالن حوزه گردشگری 

 .مورد اقدام قرار گیردنم ستاری انگلیس توسط خایران و ا گردشگریتوسعه روابط  به منظور

 پایان پذیرفت 10:11جلسه راس ساعت 
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کمیسیون راس ساعت مقرر تشکیل و برگزارشد کمیسیون نفت و گاگ و پتروشیمی: 

که خبر نامه با تاخیر برای اغضاءمجترم  هصورت جلسه کمیسیون تااین لحظلکن 

 .ه استارسال می شود واصل نشد

راس ساعت  11/11/1931ماه روز سه شنبه دی جلسه کمیسیون عضویت در :ن عضویتکمیسیو

در محل دبیرخانه اتاق تشکیل و پرونده های درخواست عضویت مورد بررسی قرار گرفت.  11:11

شده  ایهکامیار کاشانی که به عنوان شخص حقیقی ارعلی اصغر رحمانی و  اندرخواست عضویت آقای

 دهندید به ایشان اعالم شود درخواستشان را به عنوان شخص حقوقی تغییربود، بررسی و مقرر گرد

. بررسی درخواست عضویت خانم زهرا غالمی مقدم نیز به بعد از ارائه ا موردبررسی قرارگیردمجددتا

مورد دید عضویت نیز مورد تم 11 فهرستاتاق ایران موکول گردید.  در  کپی کارت بازرگانی یا عضویت

 قرار گرفت. تائید برسی

 اخبار اتاق انگلیس وایران:

 لرد المونت سفیر تجاری ایران شد

لرد  ،به نوشته سایت اتاق بازرگانی بریتانیا وایران به نقل از مارتین جانستون  مدیر کل اتاق

 رابطه بابریتانیا وایران به سمت سفیر تجاری  نخست وزیر  در بازرگانی نت رئیس اتاقوالم

 ایران منصوب شده است

 تعین "صادرات از راه تاکید بر بازار افزایشبرای  انگلیس  دولتجدید یی  نظریه براساس

عوامل   را"پادشاهی متحده و سرمایه گزاری  مرکز تجارت "در وزیر نخست تجاری سفرای

.درگسترش بازرگانی خارجی انگلیس اعالم  داشته است یمهم  

و دولت را تقویت اق تاروابط  به عنوان سفیر تجاری نخست وزیربرای ایران نتموانتصاب لر د ال 

نتولرد الم ،وخواهد کرد  

 " همکاری نزدیک مرکز تجارت وسرمایه گزاری بریتانیا ." و " موسسه استاندارد بریتانیابا " 

ز در روابط هیجان انگی یزمان کنونا"  خود عنوان کرده است که: نتولرد الم خواهد داشت. یتر

برای عمیق تر کردن روابط ایران و بریتانیا از طریق  و است شده ایجاد اقتصادی دو کشور

ی عظیمی برای هردو کشور وجود گسترش فعالیت های وسیع تجاری و اقتصادی فرصت ها

"د. دار  



 

 

  4937ماه ویژه دی74مشرته خربانمه مشاره

 اخبار کواته ااتق های  ایران و انگلیس و بریتانیا و ایران اخبار کوات ه اقتصادی ایران و جهان سخن ماه، فهرست مطالب:

 

6 
 

    اقتصادی ایران:کوتاه اخبار

 احمد توکلی:

کندرا تهدید می فساد سیستمی جمهوری اسالمی  

احمهد توکلی، نمهاینده 

شههههههورای مههجههلههس 

ایهههران، اسههههههالمهههی 

گویههد هیچ خطری می

بههرای نظههام جمهوری 

اسههههالمی وجود ندارد 

فساد سیستمی" "اما 

آینههده این حکومههت را 

 .کندتهدید می

آقهههای تهههوکهههلهههی در 

ای در دانشگاه جلسههه

شههههیراز گفته اسههههت: 

ای به جمهوری تواند ضههههربههیچ کدام نمی"کودتهای نظهامی، تجهاوز نظهامی، انقالب مخملی 

 ".کنداسالمی وارد کند اما فساد، حکومت جمهوری اسالمی را تهدید می

های مسههئول، او گفته اسههت: " یکی از موارد فسههاد، فسههاد سههیسههتمی اسههت که دسههتگاه

 ".خودشان گرفتار فساد شوند

های اخیر فسهاد اداری و اقتصادی یکی از مشکالت عمده اقتصاد ایران است و به ویژه در سال

های جنجالی فسهاد چند هزار میلیارد تومانی مطر  شهده است. مطابق برآورد سازمان پرونده

، ایران یکی از فاسهههدترین 1111المللی از شهههاخص تلقی از فسهههاد در سهههال شهههفافیت بین

 .را دارد 190شده رتبه کشور بررسی 101دارد و در میان اقتصادهای جهان را 

احمهد توکلی گفتهه اسههههت امروزه در سههههاختار حکومتی ایران "مدیران وابسههههته" بدون اینکه 

رسند و این منشاء فساد است. آقای توکلی گفته هایی میشایستگی داشته باشند به مقام

 ".کنندشوند و تخلف میمیای محترم وارد ها با چهرهسفیداست: "برخی یقه
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 .اصطال  "یقه سفید" اشاره به مدیران ارشد دارد

او گفته  .های فسهاد دانسته استآقای توکلی افزایش مناطق اقتصهادی در ایران را یکی زمینه

 .برندخواری" از افزایش این مناطق سود میباندهای "زمین

گیران اقتصادی گفته اسهت که تصمیمگیری اقتصهادی دولت حسهن روحانی او با انتقاد از جهت

المللی پول و هایی چون صندوق بینهای سازماندولت به مدل اقتصهادی منطبق با سهیاسهت

این مدل با خط امام، با اسالم " :سهازمان تجارت جهانی گرایش دارند. آقای توکلی گفته اسهت

ی تنها زمانی که مدل نئوکالسهیسم اقتصاد .خواندو انسهانیت و حتی با دموکراسهی 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  

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

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

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

 را رد کرد

 

 بررسی وضعیت تعاونی اعتبار ثامن الحجج در شورای پول و اعتبار 

مؤثر بانک مرکزی و قوه قضائیه برای ساماندهی تعاونی شورای پول و اعتبار از اقدامات 

 اعتبار ثامن الحجج تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، در یکهزار و دویست و 

دی در محل این بانک برگزار  13سیزدهمین جلسه شورای پول و اعتبار که عصر سه شنبه 

درباره عدم تعادل در وضعیت مالی تعاونی اعتبار ثامن شد، گزارش مشرو  بانک مرکزی 

 الحجج مطر  شد.

بر پایه این گزارش، تخلفات انجام شده در تعاونی ثامن الحجج و نیز اقدامات بانک مرکزی و 

قوه قضائیه به منظور ساماندهی این تعاونی و نیز محدودیت های موجود برای رفع نگرانی 

 رسی قرار گرفت.سپرده گذاران، مورد بحث و بر

شورای پول و اعتبار ضمن قدردانی از معاضدت ثمربخش مقامات محترم ارشد قوه قضائیه و 

بر تداوم این اقدامات با استفاده از  اقدامات موثر و ارزنده انجام شده توسط بانک مرکزی،

  اختیارات قانونی تا تعیین تکلیف نهایی تعاونی مذکور تاکید کرد.
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 آمانو :

 خزانه جواهرات ملی ایران بی نظیر است

برنامه  المللی انرژی اتمی یک روز پس از اعالم اجرایی شدنآمانو، مدیر کل آژانس بین یوکیا

خزانه جواهرات ملی بازدید  جامع اقدام مشترک )برجام( به تهران سفر و در جریان این سفر از

 .کرد

به گزارش روابط عمومی بانک 

زدید که مرکزی، در این با

 کمیجانی قائم مقام بانک

مرکزی و کمالوندی سخنگوی 

سازمان انرژی اتمی کشور ، 

کردند،  آمانو را همراهی می

المللی مدیر کل آژانس بین

انرژی اتمی، خزانه جواهرات 

ذوق، هنر و تاریخ  ایران را نشان

 .ایران دانست

وی اشیای موجود در خزانه را 

تصور زیبا، بی نظیر و فراتر از 

خزانه  گفت: عنوان کرد و

جواهرات ملی ایران درمقایسه 

با موزه های کشورهای دیگر 

منحصر به فرد  بي نظیر و

 .است

دانست و تاکید کرد : این دو کشور از لحاظ  آمانو ایران و ژاپن را مهد فرهنگ، صنعت و تمدن  

 . فرهنگی بسیار به هم نزدیک هستند

موزه دانست و تصریح  جواهرات ملی را فراتر از یک ژی اتمی، خزانهالمللی انرمدیر کل آژانس بین

بوده و جواهرات موجود،  کرد: این مجموعه هنری، تاريخی در جهان منحصر به فرد

 .گرانبها از ثروت ملی کشور ایران استایگنجینه
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اتمی به تهران سفر تقویت و توسعه روابط ایران و آژانس بین المللی انرژی  يوكیا آمانو با هدف

  .کرد

این مرز و بوم  های موجود در کشور، نمایانگر تمدن،تاریخ و فرهنگ غنیوجود این خزانه و موزه

شد که در معرض دید  است و زمانی ارزش واقعی این گنجینه ها و موزه ها مشخص خواهد

 .همگان قرار گیرد
  

 جهانگیری:

 دالر کمتر شود 01کردیم قیمت نفت از فکر نمی

 

اسحاق جهانگیری گفته است که کاهش 

قیمت نفت دولت ایران را دچار کمبود و 

 کند مشکل می

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس 

گوید دولت سقوط قیمت جمهوری ایران می

ده کربینی نمینفت تا سطح فعلی را پیش

 .است

کردیم درآمد نفت کاهش یابد اما فکر به گزارش ایرنا آقای جهانگیری گفت: "تصور می

 ".تر بیایددالر پایین 01کردیم قیمت نفت از نمی

های قیمت جهانی نفت که از بیش از یک سال پیش روند نزولی خود را آغاز کرده در هفته

 .اخیر با شیب بیشتری در حال سقوط است

دالر  91دالر در هر بشکه، به حدود  11ک طی دو ماه گذشته از کمتر از بهای سبد نفتی اوپ

دالر  11رسیده است. نفت برنت دریای شمال، به عنوان شاخص جهانی نفت هم، از مرز 

 .تر رفته استپایین

ها مبنی بر ادامه کاهش قیمت نفت هشدار داده است بینیآقای جهانگیری با اشاره به پیش

 .تواند "آسیب جدی" به اقتصاد ایران وارد کندنفتی ایران می که کاهش درآمدهای
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دالری تنظیم  111به گفته معاون اول ریاست جمهوری ایران "اقتصادی که براساس نفت 

های جاری دچار کمبود و تواند دولت را در هزینهدالر می 91شد با کاهش نرخ آن به می

 ."مشکل کند

های نفتی غرب های شدید صادراتی به دلیل تحریممحدودیتزمان با کاهش 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

مدزایی ترین موانع درآافزایش دهد اما روند نزولی کاهش قیمت، و اشباع بازار همچنان مهم

 .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

 کندش از نیمی از کل اقتصاد ایران، مالیات پرداخت نمیبی

به گفته رئیس کل 

سازمان امور مالیاتی 

درصد از  99ایران، 

اصناف این کشور از 

 مالیات معاف هستند 

رئیس کل پیشین 

سازمان امور مالیاتی 

در ایران گفته است 

که بیش از نیمی از 

اقتصاد ایران مالیات 

 .کنندپرداخت نمی

درصد کل 11در حال حاضر علی عسکری در گفت و گو با مجله تجارت فردا، چاپ تهران گفته "

درصد اقتصاد نیز مربوط به فعالیت زیرزمینی است  11اقتصاد کشور از مالیات معاف هستند و 

 ".کنندکه این گروه نیز مالیات پرداخت نمی
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های مالیاتی در ایران نسبت به سایر کشورها در حد باالیی قرار آقای عسکری گفته معافیت

های سود آور در بخش کشاورزی، بازرگانی و ها مانند فعالیتبخشدارد که باید به برخی از این 

 .فعالیت در مناطق آزاد رسیدگی شود

از مالیات درصد از اصناف این کشور  99به گفته رئیس کل پیشهین سهازمان امور مالیاتی ایران، 

سههتانی در معاف هسههتند. آقای عسههگری گفته "به دلیل عدم شههفافیت در این بخش، مالیات

 ".یت مناسبی قرار نداردوضع

درصههههد تولید ناخالص داخلی را  99این مقام سههههابق مالیاتی ایران گفته اصههههناف در حالی که 

ها را درصههد کل مالیات 1سههال گذشههته خورشههیدی( فقط ) 1939دهند، در سههال تشههکیل می

 .اندپرداخت کرده

های ایرانی می گویند روز پیش از مقام خود اسهتعفا داده بود. رسانه  11آقای عسهکری حدود 

 .استعفای آقای عسکری تحت "برخی فشارها" بوده است

حهان: اقتصادیکوتاه اخبار  

سال اخیر رساند  ۳۱ترین سطح لغو تحریم ایرانص قیمت نفت را به پایین  
بهه گزارش خبرگزاری رویترز، به دنبال انتظار بازار برای افزایش صههههادرات نفت ایران، بهای نفت 

 ..دالر سقوط کرد 10برنت شمال روز دوشنبه به زیر 

صهههادر بیش از دومیلیون بشهههکه در روز  1111های سهههال طبق این گزارش ایران پیش از تحریم

میزان اکنون به بیش از یک میلیون بشهههکه در  های بین المللی اینتحریمکرد اما با تشهههدیدمی

 .روز رسیده است

 .  رویترز می افزاید، انتظار می رود ایران تالش کند تا جایگاه گذشته خود را به دست بیاورد

این در حالی اسهههت که امیرحسهههین زمانی نیا، معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت، روز 

ه اسههت با لحاظ کردن شههرایط بازارهای جهانی نفت و مازاد ایران آماد»یکشههنبه گفته اسههت: 

 «.هزار بشکه به صادارت نفت خود اضافه کند 111ای که هم اکنون وجود دارد، عرضه

سنت رسید، این در  00دالر و  10به گزارش رویترز، هر بشکه نفت برنت شمال روز دوشنبه به 

 .ر بوددال 10کمی بیش از  1119حالی است بهای آن در سال 
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سهنت رسیده  01دالر و  10سهنت کاهش به  10طبق این گزارش، هربشهکه نفت آمریکا نیر با 

 .است

ریک اسهههپونر، تحلیلگر بازار نفت به خبرگزاری فرانسهههه گفته اسهههت: به رغم اینکه نفت ایران 

تواند به سههههرعت وارد بازار جهانی بشههههود، اما تولید جدید نیاز به مشههههتری جدید خواهد می

 .داشت

های وی اضههافه کرده اسههت: ایران اکنون نفت تولید شههده و آماده ورود به بازار زیادی را در تانکر

اسهههت. در نتیجه آنها اکنون باید تصهههمیم بگیرند که آیا این ذخایر را وارد بازار   نفتی ذخیره کرده

 .بکنند، یا نه

مساله برای ایران این است که این تحلیلگر بازار انرژی با این حال تصهریح کرده اسهت: اما االن 

 .بتواند مشتری تازه برای نفت خودش پیدا بکند

به گزارش خبرگزاری فرانسه، اعضای سازمان کشورهای صادر کننده نفت، اوپک، سال گذشته 

های جهانی مخالفت در نشهههسهههت خود با کاهش صههههادرات نفت برای تثبیت بهای آن در بازار

 .ن اعضای این سازمان بر سر بازار ادامه داردکردند، بهمین خاطر این رقابت بی

 های تازه مسافرتی به آمریکا را تصویب کرد مجلس نمایندگان محدودیت

 

- 
 کی نیویورکاففرودگاه جی

 ای را برای کشورهایی تصویب کرد که های تازهمجلس نمایندگان آمریکا محدودیت

http://gdb.rferl.org/C887B1A1-6F57-488D-940A-4F8C9083C9C6_cx0_cy3_cw0_mw1024_s_n_r1.jpg
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تواند شامل می هامتحده سفر کنند. این محدودیتتوانند بدون ویزا به ایاالت شان میشهروندان
 اند.شهروندان زاده ایران یا شهروندانی شود که به ایران سفر کرده

مخالف به تصویب رسید. در این مصوبه تازه  13نماینده در برابر  110این طر  با رای مثبت 

ستند، در آن لحاظ ه« حامی تروریسم»مستقیما نامی از ایران برده نشده، اما کشورهایی که 

 داند.می« حامی تروریسم»شده است، و آمریکا جمهوری اسالمی ایران را 

کند که طی پنج ورود بدون روادید کسانی را به آمریکا لغو می به گزارش خبرگزاری رویترز، این طر 

  سال گذشته به کشورهای ایران، سودان، سوریه یا عراق سفر کرده باشند.

ان، شهروندانی که تابعیت دوگانه این چهار کشور به عالوه آمریکا انی سیبه گزارش شبکه خبر

 نیز شامل این طر  شده و باید برای ورود به ایاالت متحده روادید بگیرند. را دارند

مسئولیت آن را بر عهده گرفته « حکومت اسالمی»در پی حمالت مرگبار پاریس که گروه  طر  تازه

 است، مطر  شد.

کشور جهان، از جمله بسیاری از کشورهای اروپایی، مقرراتی برای سفر بدون ویزا  90آمریکا با 

 دارد.

مورد کسانی را که مظنون  خواهد تا اطالعات خود درکشور می 90طر  جدید در عین حال از این 

 به انجام عملیات تروریستی هستند در اختیار ایاالت متحده بگذارند.

های هایی با تراشهشوند که گذرنامهکشور موظف می 90بنا بر قوانین جدید، شهروندان این 

هایی که اطالعات صاحب پاسپورت به الکترونیکی حاوی اطالعات بیومتریک داشته باشند، تراشه

 رت دیجیتالی در آنها وجود دارد.صو

روند. آنها به ایاالت متحده می کشور بدون روادید 90میلیون نفر هر ساله از این  11نزدیک به 

 روز را بدون ویزا در آمریکا سپری کنند. 31توانند می

جمهوری را نیز برای اجرایی  این طر  باید به تصویب سنا برسد و در عین حال امضای ریاست

 دریافت کند. شدن

آمیز ها )نیاک( که آن را تبعیضآمریکاییطر  جدید مخالفانی دارد از جمله شورای ملی ایرانی

 علیه آن است. آوری امضا برای اعالم دادخواستداند و در حال جمعمی

http://www.radiofarda.com/content/o2-house-bill-on-visa-free-countries/27406160.html
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به صنعت گردشگری در ایران  که تصویب این طر  است  در عین حال این نگرانی نیز مطر  شده

 ضربه بزند، صنعتی که به تازگی امید به بهبود و شکوفایی دوباره آن افزایش یافته است.

:سفیر اتحادیه اروپا  

پیش هادی ویزای آمریکا مخالفیم با محدودیت  

 
گوید مشغول رایزنی با سناتورهای کنگره آمریکا در ارتباط با طر  محدود می د سولیواندیوی

 کردن توافقنامه لغو متقابل ویزا است

سی فارسی گفت این اتحادیه با طر  بیدیوید اوسهالیوان، سفیر اتحادیه اروپا در آمریکا به بی

حده را برای دارندگان تواند سههفر به ایاالت متتصههویب شههده در مجلس نمایندگان آمریکا که می

 .کشور اکثرا اروپایی محدود کند، مخالف است 90های گذرنامه

آقای اوسههالیوان همچنین روز پنجشههنبه )دهم دسههامبر( گفت او و همکارانش در حال رایزنی با 

نمهاینهدگهان کنگره آمریکها هسههههتنهد بهه امیهد این کهه نظرات و مالحظهات اتحهادیه اروپا مد نظر 

 .یی قرار گیردسناتورهای آمریکا
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های وزارت خارجه آمریکا هسهههتیم تا نقطه نظرمان را منتقل ما در گفتگو با سهههناتورها و مقام"

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

غو روادید اسههت که ایم که به خاطر این توافق لاین طر  وجود دارد لحاظ شههود. ما یادآوری کرده

کنند و به همان تعداد هم آمریکایی به اروپا هها اروپایی هر سههههال به آمریکا سههههفر میمیلیون

گیرانه این رفت و آمد را مشهههکل کنیم. این دقیقا همان روند. در نتیجه نباید با نگاه سهههختمی

 ".خواهندها میچیزی که تروریست

 اگو با سفیر اتحادیه اروپو  مشروح کامل گفت

تصهویب ناگهانی طرحی در مجلس نمایندگان آمریکا که بر اسههاس آن تعهد آمریکا به لغو نیاز به 

شههود در چند روز گذشههته کشههور عمدتا اروپایی دچار تغییر و محدودیت می 90اخذ روادید برای 

 .هایی به همراه داشته استواکنش

رای نه به تصههههویب رسههههید  13رای آری و  110مهمترین تغییر در آنچه در مجلس نمایندگان با 

متقابل کشور امضاء کننده از مزایای توافق معروف به لغو  90محروم کردن تعدادی از شهروندان 

 .است (Visa Waver Program) روادید

چند جانبه که سههی سههال پیش برای نخسههتین بار تصههویب شههد، این  این توافقمزیت اصههلی 

روزه به آمریکا سههفر  31ای توانند بدون ویزا برای دیدارهاسههت که شهههروندان این کشههورها می

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

به سههوریه، عراق، ایران و  1111براسهاس این طر  شههروندان این کشهورها که بعد یک مارس 

روع زمان شههه 1111سهههودان سهههفر کرده باشهههند نمی توانند بدون ویزا به آمریکا بروند. مارس 

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

شود که از نظر دولت در این طر  مسهتقیما از ایران نام برده نشهده اما شهامل 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 برای سههفر به آمریکا این چهار کشههور را دارند هم بایبه عالوه شهههروندانی که تابعیت دوگانه 

 .ویزا بگیرن

 گیردروازهای مستقیم خود را به تهران از سر میایرفرانس 

 

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

 .کندچند ماه دیگر آغاز می

ای سه بار )چهارشنبه، هفته 1110دسامبر اعالم کرد که از آوریل  0شنبه 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  1110س به تهران به علت مشکالت مالی از سال مستقیم ایرفرانس از پاری پرواز

المللی های بینای از توقف پروازهای اروپایی به تهران به دلیل افزایش تحریمبخش عمده .بود

 .علیه ایران بوده است

خواهد از سرگیری روابط بازرگانی حمایت ایرفرانس می"بر روی وبسایت این شرکت آمده که 

 ".شوده اروپا چهارمین شریک تجاری ایران محسوب میکند، چون اتحادی
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فردریک گاگی، مدیرعامل ایرفرانس گفت: "با برقراری این مسیر پرواز، ایرفرانس نشان 

 ".های سودآور استفاده کندخواهد از همه امکانات و فرصتدهد که میمی

دروسازی بوده است، فرانسه یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران به ویژه در حوزه نفت و خو

 .هر چند روابط اقتصادی بین دو کشور در چند سال اخیر کاهش یافته بود

ای با ایران ایفا نقش مهمی در مذاکرات هسته 1+1فرانسه به عنوان یکی از اعضای گروه 

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

درعد افزایش یافته است ۶۲قالی افغانستان صادرات   

 

بیش از یک میلیون نفر در افغانستان 

مستقیما در صنعت قالی مشغول کار 

 هستند

 

های مقامبه گزارش بی بی سی 

وزارت تجارت و صنایع افغانستان 

گویند که صادرات قالی افغانستان، می

 در کن

درصد افزایش یافته است 10صادرات کاالهای دیگر این کشور در ربع دوم سال جاری ار  . 

افزایش  1111رود صادرات قالی در تمام سال گوید که انتظار میسخنگوی وزارت تجارت می

 .پنجاه درصدی داشته باشد

هزار مترمربع به  911به این سو افزایش داشته و از  1111به گفته او صادرات قالی از سال 

رسیده است 1111هزار مترمربع در سال  011 . 

قوس/آذر( در نشست خالقیت و 10شنبه ن رسا، وزیر تجارت افغانستان، نیز امروز )سههمایو

زا در این کشور نوآوری در تولید قالی گفت که پس از کشاورزی، قالی دومین حرفه اشتغال

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

مرتبط به قالی مشغول کار هستند دیگر . 

ساله برای رشد و انکشاف صنعت قالی در او 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 ش صادرات از مهموشو و قیچی قالی و موانع در بخهای شستنداشتن زمین، کارخانه

 .مشکالت تاجران قالی در افغانستان است

گوید مشکالت موجود سبب شده محمد هادی فرزام، یکی از تاجران قالی در افغانستان می

درصد قالی تولیدی افغانستان به نام قالی پاکستان به کشورهای دیگر صادر شود 01 . 

نقطه دنیا 101انتقال هوایی قالی افغانستان به   

نامه میان اتحادیه قالی افغانستان و شرکت وزیر تجارت و صنایع همچنان امروز از امضای تفاهم

 .هوایی ترکیه خبر داد

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

 .کیلوگرم انتقال خواهد داد

گوید که کنندگان و صادرکنندگان قالی افغانستان میعصمت هللا باتور، رئیس اتحادیه تولید

نقطه دنیا انتقال خواهد یافت 101قالی افغانستان از این طریق به  . 

تر از قیمت نقل و انتقال در شده از سوی این شرکت بیست درصد ارزانبه گفته او قیمت تعیین

 .بازار است

 

 



 

 

  4937ماه ویژه دی74مشرته خربانمه مشاره

 اخبار کواته ااتق های  ایران و انگلیس و بریتانیا و ایران اخبار کوات ه اقتصادی ایران و جهان سخن ماه، فهرست مطالب:

 

19 
 

  گزارش ویژه:

 چ د ساعتی که مسیر یک قرن را مشخص می ک د

                            

  سیاوش اردالن بی بی سی از:

در هوای سههههرد پاریس فوریت گرم تر شههههدن زمین ملموس نیسههههت اما برای نمایندگان ده ها 

کشهور که در خط مقدم گرمایش زمین قرار دارند کنفرانس تغییرات اقلیمی پاریس مساله مر  

کشههور فقیر و آسههیب پذیر یک بلوک از ممالکی را تشههکیل می دهند که با  00و زندگی اسهت. 

 .ارت آب و هوا شاید از هستی ساقط شوندکوچکترین نوسان در حر

 :تعدیل و تطبیق

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

خواهند. هم برای "تطبیق" هم برای "تعدیل": دو عبارت که تکیه کالم اصههههلی مذاکرات پاریس 

هایی تدابیر الزم برای به حداقل رساندن زیان اسهت. تطبیق یعنی ایجاد زیر سهاخت ها و اتخاذ

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

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

 .فسیلی

هایی این پول را به ممالک فقیر و اختالف اصهههلی در مذاکرات پاریس این اسهههت که چه کشهههور

آسهیب پذیر بدهند و چقدر از پولی که داده می شهود خرج تعدیل و چه مقدار از آن خرج تطبیق 

 .شود و باالخره چه مرجعی بر این روند نظارت کند
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کشهورهای توسهعه یافته و صنعتی حاضر شده اند برای تعدیل و تطبیق پول بدهند. البته وعده 

ند اما باید در نظر داشهت بین وعده و عمل لزوما همیشهه یکی نیست. با این حال پول را داده ا

کشهورهای توسهعه یافته می گویند این درسهت که ما انقالب صهنعتی را شروع کردیم و باعث 

آلوده شدن و گرم تر شدن زمین هستیم اما کشورهایی که قرار است همین مسیر ما را بروند 

 .باید به بابت تعدیل و تطبیق پول بدهندمثل هند و چین و برزیل هم 

 درجه؟ یا هیچکدام؟ 1یا  1.1

مطالبه دیگر کشهورهای فقیر و آسیب پذیر این است که در متن توافق نهایی گفته شود هدف 

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

یک تهدید موجودیتی اسههت. اما کشههورهایی که متکی به سههوخت  این حد برای این کشههورها

فسههیلی برای توسههعه و امرار معاش هسههتند نمی خواهند اصههوال هدفی به عنوان حد نصههاب 

 .افزایش حررات زمین درتوافق نهایی قید شود

شههاید در توافق نهایی  .بقیه کشههورهای به قید دو درجه سههانتیگراد حد نصههاب راضههی هسههتند

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

به هر حال در عمل فرق زیادی ندارد. با وارد شههدن ده ها ترلیون کیلوگرم دی اکسههید کربن به 

جو زمین در طول سهههالهای آینده براورد می شهههود که حرارت زمین بسهههیار بیشهههتر از دو درجه 

را همه می دانند که اگر همه کشهههورهای به تعهدات خود عمل کنند  سهههانتیگراد باال برود. این

 .حررات زمین تا سه درجه بیشتر می شود

درجه سههههانتیگراد را کشههههید. تازه این  0تا  0اگر عمل نکنند باید انتظار افزایش حرارتی بالغ بر 

رس این میانگین افزایش حرارت اسههت. برای کشههورهایی مانند ایران و ممالک حاشههیه خلیج فا

 .افزایش حرارت می تواند دو برابر افزایش میانگین باشد

اگر این اتفاق بیفتد بخش وسههیعی از این کشهههورها غیر قابل سهههکونت خواهند شهههد. با وجود 

خطری که بیخ گوش ایران نشهسهته حضهور این کشهور در کنفرانس تغییرات اقلیمی بسهیار کم 

ت محیطی ایرانی نیز در این کنفرانس رنگ بوده اسهههت. حتی سهههازمان های غیر دولتی زیسههه

 .حضور ندارند

 :الزامی یا اختیاری

که مورد دیگر  –یک دلیل حضههور کمرنگ یا کال مخالفت بعضههی کشههورها با یک توافق الزام آور 

 .به بیم این کشورها از کنار گذاشتن سوخت های فسیلی مربوط می شود –اختالف است 
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د منبتوانند از مزایای یک زندگی قابل قبول در این کشههههورها بهرهاگر قرار اسههههت میلیاردها نفر 

شههههوند دولتهای آنها نیاز به یک منبع درامد ثابت و قابل اتکا دارند. به همین دلیل نمی خواهند 

 .ملزم به کاهش مصرف سوخت های فسیلی شوند

ال بخشههی که با این حال فشههار برای الزامی اور کردن بخشههی از توافق نهایی زیاد اسههت. اق

مربوط می شهود به نوعی نظارت بر تعهداتی که کشورهای برا ی کاهش گازهای مضر گلخانه 

 .ای داده اند

کشههورهای پیشههرفته در ائتالف با کشههورهای فقیر و آسههیب پذیر می گویند باید همه از جمله 

ممالک رو به توسههعه در قبال وعده هایی که برای کاهش مصههرف سههوخت های فسههیلی می 

ند پاسهخگو باشند. کشورهای رو به توسعه اصرار دارند که اگر قرار باشد پاسخگویی ای در ده

کار باشههد باید از طرف کشههورهای پیشههرفته باشههد تا به وعده های خود مبنی بر تامین هزینه 

 .های تعدیل و تطبیق وفادار بمانند

یمی قرار می گیرند و آینده جهان و سهههرنوشهههت میلیاردها انسهههانی که تحت تاثیر تغییرات اقل

میلیهاردهها انسههههانی کهه هنوز بهدنیا نیامده اند در طول این چند سههههاعت باقی مانده به پایان 

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

 می تواند فرق مر  و زندگی باشد
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