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 5941ماه فروردین ویژه ا94 خبرنامه شماره

 اخبار کوتاه اتاق های  ایران و انگلیس و بریتانیا و ایران اخبار کوتا ه اقتصادی ایران و جهان،گزارش ویژه سخن ماه، فهرست مطالب:

 سخن ماه:
 

     

 «لیست سیاه»یا « ذینفع واحد»معمای 

 از تازه تری می رسدتازه تر       هر دم از این باغ بری می رسد

    دکترامیرهوشنگ امینی

در اخبار آمده بود که  اعمال سیاست یا دستورالعمل مبتنی بر بخشنامه ای که گفته می شود  

، می باشد  و از سوی بانک مرکزی به بانک ها «لیست سیاه»یا « ذینفع واحد»ناظر برفعالیت 

چک های برگشتی اشخاصی که در هیات ابالغ شده است، به ویژه پیامدها و تبعات ناشی از 

مدیره شرکت ها صاحب امضاء می باشنداز یک سو،وابستگی سرنوشت کاری شرکت هایی که 

این اشخاص در هیات مدیره آنان دارای حق امضاء می باشنداز سوی دیگر، این روزها بیش از هر 

یدادی که این سخن به جا مقوله دیگری مورد گفت و گو و اعتراض برخی کارآفرینان قرار دارد، رو

 مانده از نظامی گنجوی شاعر گرانمایه مارا را متبادر به ذهن می سازد:

 رسد می تری تازه از تر تازه     هر دم از این باغ بری می رسد

مالی جاری حاکم بر اقتصاد به هر دلیل بیمار کشور که نه تنها ناکارآ، بلکه  -سیاست های پولی

خ برابری پول ملی )ریال( یا قدرت خرید هر روز بیش از پیش رو به کاهش از نر -به جرئت مخرب، 

آن گرفته تا سود بانکی سپرده های کوتاه و بلند مدت، تسهیالت مالی اعطایی، سقف مالیات 

درصدی یکسان برای انواع درآمدها با بی توجهی به فلسفه و ذات مالیات های  51بر درآمد 

ویژه معافیت بیش ازاندازه پرداخت مالیات برخی شرکت ها ، فرار تصاعدی ناظر بر درآمدها، به 

مالیاتی و فساد حاکم بر اخذ مالیات از شرکت هایی که مالحظه عملکرد ساالنه آنها، پرداخت 

حجم مالیاتی به مراتب چندین برابر مالیات پرداختی آنان را ایجاب می کند و در نهایت بی 

رآمدهای اتفاقی کالن ، از جمله افزایش قیمت اراضی خارج توجهی به ضرورت اخذ مالیات از د

از محدوده شهر ها که با تغییر محدوده شهرها از اراضی زراعی یا بایر به اراضی شهری تبدیل 

می شوند وبه ناگاه قیمت آنها به چندین ده برابر افزایش می یابد. یا تغییر غیرقانونی کاربری 

ه برای اجرای طرح های ویژه به قیمت  از قرار متری اراضی جنگل های جلگه ای ساحلی ک

هشت ریال  واگذار گردیده و با تغیر غیر قانونی کاربری آنها به حدود نزدیک به اطراف پنجاه تاصد 

هزار برابر افزیش یافته است. و یا فراهم بودن امکان خروج سرمایه به طرق گوناگون از جمله 
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 وخدمات تولیدی کشور در آن سوی مرزها با دلیل آوری نگاهداری وجوه حاصل از صادرات کاال

های نامقبول،ویا الزام تولیدکنندگان و صادرکنندگان کاال و خدمات به پرداخت انواع هزینه های 

من درآوردی از جمله اخذ هزینه صدورکارت بازرگانی به منظور برخوردار شدن از امکان اقدام به 

وط از یک در هزار عملکرد ساالنه دارندگان کارت بازرگانی و صادرات و همچنین انواع عوارض مرب

مالیات های واسطه گری رسمی وکالُ آشکار   سه در هزار درآمد مشمول مالیات  آنان گرفته تا

 که وضعیت موجود در اقتصاد بیمار کشور را سبب شده است. -

ئه داد ،و  آنچه در اخبار آمده به هر حال با توجه به تصویری که می توان از اقتصاد بیمار کشور را

بود به این معنا که براساس سیاست یا دستورالعملی که در باره "ذینفع واحد" یا "لیست سیاه" 

صادر شده است، مشکالت زیادی برای برخی شرکت ها ایجاد گردیده که بی تردید می تواند 

دادی که در هر حال ناشی از ذات دستورالعمل یا چگونگی اجرای آن ناشی شده باشد . روی

نتیجه آن یکسان و حاصل کار حمل مشکل دیگری بر مشکالت عدیده شرکت ها و در کل 

کارآفرینان و اقتصاد کشور خواهد بود، و در هر حال الزاماُ بایستی در کنار سایر مشکالت فراراه 

ه هم تولید وفعالیت های اقتصادی کشور برطرف شود.زیرا بردید نیست که در غیر این صورت

امکانات بالقوه یی که دست کم به نظر می رسد فرا راه فعلیت های اقتصادی کشور به ویژه 

صادرات ایجاد شده است و با مختصر تامل و دور اندیشی و کاربیشتر و توقع رفاه کمتر در مدتی 

نه چندان دراز می تواند موجبات شکوفا سازی اقتصاد کشور را فراهم سازد، ازدست رها شود، 

ویدادی که به دور از هرگونه تردیددر کارنامه کار مسئوالن وکارگزاران اداره امر اقتصادی کشور ر

 ثبت وبه جا خواهد ماند.

 اخبار کوتاه اتاق ها

 اخبار کوتاه اتاق ایران وانگلیس

 برگزاری جلسه ماهانه هیات رئیسه اتاق

اس روال حاکم بعدازظهر سه براس، سال چاری در فروردین ماه رئیسه اتاق جلسه ماهانه هیات

، با حضور کلیه اعضا هیات مدیره به استثنای آقای ایرج  :::51 راس ساعت فروذدین 59شنبه 

دانش که به علت بیماری دوران نقاهت را می گذرانند، در محل دبیرخانه اتاق تشکیل و برگزار 

 گردید.

فروردین به ویژه درخصوص ادای گزارش عملکرد دبیرخانه در اسفند و در این جلسه پس از 

تدارک برگزاری از یک سو، برگزاری دیدار اعضا اتاق با هیات همراه وزیر حمل و نقل بریتانیا 

 Stephensonسمینار مشترک با موسسه حقوقی ایران دوستدار و موسسه حقوقی انگلیسی 

Harwood اخبار  تبادل، در ازسوی دیگر برجام درپسامعامله با شرکت های خارجی باره در

به  ،ورد مسائل و مشکالت اقتصادی کشوربه تفصیل بیاناتی در ماقتصادی مهندس خاموشی 

ر ایراد و سپس مقردر پیشبرد برنامه های اقتصادی کشور و ناکارایی آن  اتاق ایرانژه وضعیت وی

ل مسی همراه وزیر حتوجه به نتایج مطلوبی که از بر گزاری جلسه دیدار با هیات انگلی با گردید

های عضو اتاق  با یکی از شرکت BP نماینده به ویژه در خصوص تصمیم همکاری ،ونقل بریتانیا

قراری برهمچنین و  و یا برقراری ارتباط نماینده رویس رویس با یکی دیگر از شرکتهای عضو اتاق

مقرر و... با نماینده هیتاچی رابطه با پیمانکاران دست اندرکار متروی اصفهان، شیراز و اهواز 

 گردید مسایل برای اطالع عام به گونه ای شایسته اطالع رسانی شود.

بعد نیز مذاکره ومقرر شد مچمع مجمع عمومی عادی ساالنه اتاق  ضمناً درموردتاریخ برگزاری 

  از ماه مبارک رمضان برگزار شود.
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 جلسه .اقدامن اعزام هیات بلندپایه ای به لندبرای  درمورد اعزام هیات به انگلیس مقرر گردید

 پایان پذیرفت. :::50راس ساعت 
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 برگزاری کمیسیون های تخصصی اتاق

خالف روال معمول در سال  بهدرفروردین ماه سال جاری کمیسیون های تخصصی سه گانه اتاق 

 .نگردیدبرگزار  در تهران علت عدم حضور بیشترین تعداد اعضاءکمیسیون هاهای گذشته به 

 م اتاق بود که آن ه این ماه تشکیل و برگزار گردید، کمیسیون عضویت تنها کمیسیونی که در

که زیرنظر دبیر کل ودو عضو هیات رئیسه به تناوب وحسب  به عنوان تنها کمیسیون اجرایی اتاق

 . شدبرگزار  می سود تشکیلنیاز 

جلسه ماهانه کمیسیون عضویت در فروردین ماه روز سه ن عضویت:کمیسیوبرگزاری 

با حضور آقایان دکتر امینی، علی حمزه نژاد و خانم  :::59راس ساعت  5/5941:/59شنبه 

مورد جدید به شرح زیر پرونده درخواست عضویت  0 در محل دبیرخانه اتاق تشکیل و زهرا نقوی 

 :قرار گرفتو اخذ تصمیم بررسی 

 شرکت لیان سیستم پارس، به مدیریت آقای محمدحسین اکبرزاده سعیدی

یاب دار، به مدیریت آقای سیدمصطفی حسینی شرکت درمان  

 شرکت آرشام پارسه آناهیتا، به مدیریت آقای امیرحسین جابرانصاری

 شرکت ابداع گران تجارت و صنعت، به مدیریت خانم ناهید صالحی

 شرکت همراه سرویس خاورمیانه، به مدیریت آقای علیرضا شفیع پور مطلق

آقای مهرداد عالی پور هریسی شرکت عالی تحریر پارسیان، به مدیریت  

ولتلری دیمیراشرکت کیان بازار گستر ویستا، به مدیریت خانم و  

 ساتاق ایران و انگلی دیدار وزیر حمل و نقل بریتانیا و همراهان با اعضا

، 5/5941:/55بنابه گزارش دبیرخانه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و انگلیس روز یکشنبه 
قل بریتانیا به اتفاق شرکت های همراه متشکل از نمایندگان: هواپیمایی کشوری، وزیر حمل و ن

خدمات ملی هوایی، سازمان تجارت و سرمایه گذاری بریتانیا، 

رولزرویس، تامین مالی صادرات 
، Delloitteخاورمیانه،  BPبریتانیا، 

و  Sercoدانشگاه متروپولیتن منچستر، 
تاق ریل هیتاچی، در دیدار با اعضا ا

ایران و انگلیس حضور یافتند. در این 
جلسه بعد از ادای خیرمقدم و ایراد 
بیاناتی درخصوص مزایای سرمایه 
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گذاری در ایران توسط مهندس خاموشی، به ویژه در شرایط ایجاد شده در پساتحریم، آقای 
وسعه در ت گودویل، وزیر حمل و نقل انگلیس، ضمن بیاناتی تمایل هرچه بیشتر دولت بریتانیا را

روابط اقتصادی دو کشور اعالم و به سواالت نمایندگان برخی شرکت ها از جمله شرکتی که در 
، پاسخ داد و تمایل همکاری با آن شرکت فعال می باشدکار ایجاد متروی اصفهان، شیراز و اهواز 

ده نیز به سوال نماین BPدر زمینه های مربوط را اعالم نمود. سپس نماینده شرکت نفتی 
کار با   زمینهدرمذاکرات رو در رو برای مالقات ترتیب و داد هولدینگ سرمایه گذاری ایران پاسخ 

 .داده شدآن شرکت 

بنابه اطالع روز بعد بین شرکت های مذکور و شرکت های حاضر در جلسه از جمله ریل 
 عمل آمده است.ه و... توافق های سازنده ای ب BPهیتاچی،

 ئین نامه واساسنامه پیشنهادی اتاق ایراناصالح آ اجالسشرکت در

 درباره

 چگونگی تشکیل اتاق های مشترک

مبنی بر اعزام نماینده یی به منظور شرکت در جلسه  اتاق ایران وت امور بین المللبنا به دع
بررسی واظهار نظر درباره پیش نویس های آئین نامه واساسنامه پیشنهادی اموربین الملل 

اق اتدکترامینی نایب رئیس ودبیرکل  ،نجوه تشکیل اتاق ها ی مشترک خصوصاتاق ایران در
 شد. منعکسنظرات اتاق به طور کتبی به اتاق ایران ای پدر  وکرد در جلسا ت مربوط شرکت 

جلساتی دراین زمینه در اتاق ایران وایتالیا  نیز افزون براین الزم به یادآوریست که پیش از این
لیس با حضور بیشترین تعداد روسای اتاق ها تشکیل  وافزون بر بحث ،ایران وچین و ایران ونگ

وارایه وگفت و گو کمیته یی کارشناسی به منظور بررسی موضوع تعین و مامور رسیدگی 
 د.پیشنهادی کارشناسی ش

سپس  وهیات رئیسه به نظر می رسد متن اصالح شده در اردیبهشت ماه برای تائید نهایی 
دگان و تایید و ارسال به شورای عالی نظارت بر اتاق مورد اقذام قرار ارسال به هیات نماین

 .خواهد گرفت

 مقررات واردات و صادرات بریتانیاقوانین و رتدوین بروشوتهیه و

اعضاء و دست اندر کاران وبه ویژه عالقه مندان به کار با صاحبان باتوجه به نیاز روز افزون 
ی م برگردا ن از انگلیسی به فارسیکه هیه جزوه یی تدر پیش و پسا برجام  سرمایه و یپشه

 ه ودپیش از این در برنامه کار و فعالیت دبیرخانه اتاق قرار گرفته بود،آماده چاپ گردیباشد و
گفته می شود در اردیبهشت ماه چاپ و توزیع و در سایت اتاق نیز برای آگاهی عموم نصب 

 خواهد شد.

 رمایه گزاری درایرانس یت هایاتاق ایران و انگلیس و مز

 IBCCIMعنوان جزوه ایست به زبان انگلیسی مزیت های سرمایه گزاری درایران" و ایران اتاق"

& Advantage of investment in Iran”  " مایل به سرمایه خارجی  گراران سرمایه برای ارائه به

صفحه می  55شده است.این چزوه مشتمل بر تهیه  ،که در دبیرخانه اتاقگزاری در ایران
برای  نیز" www.ibchamber.orgبازرگانی ایران وانگلیس به آدرس"  سایت اتاق وباشد 

 ت.شده اسنصب طور کامل استفاده عموم  به 
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 اخبار اتاق انگلیس وایران:

 دراموروزیرانگلیس  نخست بازرگانیسفر رسمی لرد المونت سفیر 

 ایران 

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

 موراالمونت رئیس اتاق بازرگانی بریتانیا وایران به سمت سفیر تجاری  نخست وزیر بریتانیا در

 ایران منصوب شده است . 

 اب آن کشور افزایش صادراتبرای  بریتانیانظریه یی جدید دولت  براساسگفته می شود که 

در" مرکز تجارت و سرمایه گزاری پادشاهی  وزیر نخستبازرگانی سفرای  گزینشتاکید بر بازار، 

اعالم داشته  پادشاهی متحدهمتحده  رابه عنوان عوامل مهمی درگسترش بازرگانی خارجی 

 .است

ان ایر بریتانیا درامور به عنوان سفیر تجاری نخست وزیرآو لرویک "المونت  "نورمانانتصاب لرد 

ویت روابط اتاق انگلیس با دولت به ویژه با "موسسه استاندارد بریتانیا." و " سبب تقبدون تردید

جان هیموقعیتی مرکز تجارت وسرمایه گزاری بریتانیا" خواهدشد. به گفته لرد المونت: " اکنون 

ط رواب هرچه بیشتر برای عمیق تر کردن ،لذاانگیز در روابط اقتصادی دو کشورایجاد شده  است 

 ین و بریتانیا از طریق گسترش فعالیت های وسیع تجاری و اقتصادی فرصت هاایرااقتصادی 

 که باید مورد بهره گیری قرار گیرددزیادی برای هردو کشور وجود دار

 اخبارکوتاه اقتصادی ایران

                           پست۴۹ایران در سال درصدی صادرات  ۰۳کاهش 

 جهان در ن تا چند سال پیش بزرگترین صادرکننده پستهایرا نشر یافته،قام براساس آمار وار

رئیس اتحادیه  داده است.بازارهای خود را به سود آمریکا از دست  رفته رقتهاما  ،بود

ادرات شده و قوانین مالیاتی باعث کاهش ص یهای ارزگوید نوسانصادرکنندگان خشکبار می

 است.

   داقتصاصادراتی ارزآورترین منابع عمده یکی از نفتی، صادرات پسته  فرآورده هایاز نفت و  بعد

میلیون دالر  ::۰شود و درآمد حاصل از این تجارت به سالی یک میلیارد و ایران محسوب می

 نیز رسیده است 

از حدود یک دهه پیش تولید و صادرات پسته رو به کاهش گذاشته و ایران هر سال بخشی از 

 دهد.بازارهای جهانی را از دست می

 . 
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شنبه، هفتم فروردین  روزفرد، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبارمحمد حسن شمس

  یزانمادرکنندگان پسته سال خوبی نبود وبه خبرگزاری ایلنا گفت، سال گذشته برای ص
 درصد کاهش داشت. :9صادرات نسبت به سال قبل 

مالیاتی  زمانهای ارزو "موانعی که ساسانفرد علت کاهش صادرات پسته را نوشمس
 برای صادرکنندگان ایجاد کرده" عنوان کرد.

 
توجهی سالی، عوامل دیگری مانند بیدر کنار این دو مشکل و تغییرات جوی و خشک

وری پائین در باغداری المللی بهداشتی، بهرهبه کیفیت، عدم رعایت استانداردهای بین
 اند.صادرات نقش داشتهها نیز در کاهش سنتی، عدم حمایت دولت و تشدید تحریم

 
گوید در رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار به برخی از این معضالت اذعان دارد و می

های گذشته برخی بازرگانان پسته نامرغوب به کشورهای دیگر از جمله چین سال
 این پسته آنها را بازگرداندند. صادر کردند و خریداران در کشور مقصد با ارزیابی

                                                             

 ؛ ۵۰۴۱تصویب کلیات بودجه 

 درصد جامعه ۰۳نفت چهل دالری و حذف یارانه نقدی 

 سال بودجه  آقای روحانی رئیس جمهور،
را دی ماه گذشته و حدود چهل روز جاری 

 داد  به قوه مقننه ارائهدیرتر از موعد قانونی 

الیحه بودجه سال  مجلس ایران کلیات
 .را تصویب کرد 5941

هزار  415حجم بودجه پیشنهادی دولت 
میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل 

 .و نیم درصد افزایش داشته است 55

http://www.dw.com/fa-ir/کاهش-۳۰-درصدی-صادرات-پسته-ایران-در-سال-۹۴/a-19143869
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در ارائه بودجه  تاخیر شد اما به دلیلکلیات بودجه باید پیش از فروردین امسال تصویب می
 .، مجلس بودجه دو دوازدهمی را برای دو ماه اول سال تصویب کرده بود5941کامل سال 

 است به                                       هزار میلیارد تومان 415: کشور بودجه کل 
  :ارد تومانهزار میلی 9:۰بودجه عمومی دولت. 
 هزار میلیارد تومان 0۸5های دولتی: بودجه شرکت 

را بررسی و  5941های مجلس در گزارشی بودجه پیشنهادی دولت برای سال مرکز پژوهش
است و فقط یک  بودجه سال گذشتهگفته است نزدیک سه چهارم بودجه امسال مشابه 

 .چهارم آن تازه نوشته شده است

تری است های کمکه بودجه امسال به نسبت گذشته دارای اشکالبه گزارش این مرکز، با این
 .اما باز برای مهار تورم به اصالح نیاز دارد

 ۵۰۴۱های مجلس از بودجه گزارش مرکز پژوهش

 و  15های دولتی مغایر اصل نیاوردن بودجه مناطق آزاد تجاری صنعتی در بودجه شرکت
 .قانون اساسی است 19

 ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی از  کاهش سهم صندوق توسعه
های کلی برنامه ششم است. ]سخنگوی کمیسیون درصد خالف سیاست :5به  95

 :5تلفیق گفته در دیدار اخیر مسئوالن با رهبر ایران مجوز کاهش سهم صندوق به 
 [.درصد از رهبری گرفته شده است

 گذاری در بانک ها مغایر برنامه پنجم دهدادن مجوز به صندوق توسعه ملی برای سپر
 .توسعه و عنوان اساسانامه این صندوق است

 ۰9  است 5949مشابه سال  5941درصد بودجه. 
 خرد، های دولت و اوراقی که بانک مرکزی میبرای مهار تورم باید برای مجموع بدهی

 .سقف در نظر گرفته شود

های نسبت به بودجه سال 5941ه بودجه سال گیری کلی از نظر حقوقی: با اینکه الیحنتیجه
های کمتری است اما همچنان به دلیل داشتن احکام گذشته مختصرتر و دارای اشکال

 نیاز به اصالح دارد....های دولت در خزانه و ای و عدم تمرکز دریافتغیربودجه

است و یکی از تنگناهای دولت ایران در بودجه سال آینده دسترسی به درآمدهای نفتی 
 .های نیمه تمام اقتصادیدیگری طرح

هزار  :51میلیون و  5دالر و بر اساس فروش روزانه  :9ای دولت قیمت نفت را در بودجه بشکه
تر از این میزان است به بینی کرده است که چون در حال حاضر قیمت نفت پایینبشکه پیش

 .مواجه خواهد کرد اعتقاد بعضی کارشناسان این موضوع دولت را با کسری بودجه

 .تومان در نظر گرفته شده است 544۰قیمت دالر هم 

قد دولت گفته است در بودجه وابستگی به نفت افزایش داشته نژاد نماینده منمهدی موسوی
 .که این خالف اقتصاد مقاومتی است

 .نداه نفر رای ممتنع داد0رای مخالف و نفر9۰نماینده مجلس به کلیات بودجه رای موافق،  591

. 

http://www.bbc.com/persian/business/2016/01/160112_l51_rouhani_majlis_budget_letter


9 
 

 کند  یک شرکت اسپانیایی در متل قو هتل افتتاح می

ای ملیا های زنجیرهگروه هتل
عالم کرده است که درنظر دارد ا

اندازی هتل مجللی در ایران راه
 .کند

این شرکت اسپانیایی گفته 
است  که قصد دارد نخستین 
هتل مجلل خود در ایران را در 

شهر )متل قو( در حاشیه سلمان
 .دریای خزر افتتاح کند

بنا بر بیانیه این شرکت هتل پنج 
 :59ستاره "گران ملیا قو" برجی 

اتاق مجلل خواهد بود که اکنون در حال ساخت است و احتماال از سال آینده  954ا متری ب
 .برداری خواهد بودآماده بهره

زاده، گذاری احد عظیمساخت این هتل و مجموعه اطراف آن از چند سال پیش با سرمایه
 .دار ایرانی آغاز شده بودسرمایه

ود و عالوه بر باشگاه ورزشی، استخر و شدر کنار این هتل دو برج مسکونی نیز ساخته می
 .رستوران، دارای مرکز خرید هممی باشدو چندی است آغاز به کار کرده است

 .هزار متر خواهد بود :5۸های آن حدود زیربنای این هتل و زیرمجموعه

این نخستین هتل خارجی کنار دریا خواهد بود که در چهار دهه گذشته در ایران افتتاح 
 .شودمی

اساس گزارش موسسه تحقیقات مالی"یورومانیتور اینترنشنال" در پنج سال آینده حدود بر 
داری در ایران خواهد درصد به گردش مالی هتل 51هتل در ایران ساخته خواهد شد و  ::4
 .افزود

میلیون نفر در سال است در  1شود که تعداد مسافران خارجی خود را که اکنون بینی میپیش
 .میلیون نفر در ساالفزایش دهد 51، به ده سال آینده

های خارجی از جمله هیلتون، های پنج ستاره ایران پیش از انقالب و توسط شرکتبیشتر هتل
ها در ایران فعالیت این شرکت 591۰شرایتون و هایت بنا شد،اما پس از انقالب ایران در سال 

 .ه شدقطع و کمتر هتل مجللی در چهار دهه گذشته در ایران ساخت

های جهان، توریسم از مهمترین صنایع مورد توجه ای ایران با قدرتپس از توافق هسته
 .های خارجی بوده استشرکت

در نزدیکی فرودگاه امام  (Ibis) و شرکت ایبیس (Novotel) اخیرا شرکت فرانسوی نووتل

  .خمینی تهران دو هتل افتتاح کرده اند

. 
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ای به اروپا رسیداز توافق هسته خستین محموله نفت ایرا ن پسن  

خام این کشور امروز  ها علیه ایران یک محموله نفترای اولین بار بعد از برداشته شدن تحریم
 .مارس( به پاالیشگاهی در اتحادیه اروپا رسید 0اسفند ) 50یکشنبه 

این محموله شامل یک میلیون بشکه نفت خام است که از طرف شرکت نفت اسپانیایی 
 .سپسا برای پاالیشگاهش در جبل الطارق خریداری شده است

شرکت توتال فرانسه خریده در راه نفتکش دیگری هم با دو میلیون بشکه نفت خام ایران که 
 .اروپاست

این دو محموله به عالوه محموله سومی متعلق به شرکت لوک اوویل روسیه اواسط ماه 
 .میالدی گذشته از بندر خارک ایران بارگیری شدند

سی فارسی به جبل الطارق می گوید که تخلیه اولین بیامیر پایور خبرنگار اعزامی بی
در اروپا از نظر نمادین مهم است چون پایان عملی تحریم ها و آغاز فصل محموله نفت ایران 

 .تازه روابط ایران و اتحادیه اروپا در حوزه انرژی را رقم می زند

میالدی خرید نفت  5:55اتحادیه اروپا در پی تشدید تحریم های بین المللی در ماه ژوئن سال 
 .خام از ایران را متوقف کرد

 .کل صادرات نفت خام ایران به اتحادیه اروپا بود پیش از آن یک پنجم

در پی تشدید تحریم ها، فروش نفت ایران از دو و نیم میلیون بشکه در روز به یک میلیون 
 .بشکه کاهش پیدا کرد

بعد از اجرایی شدن توافق هسته ای بین ایران و قدرت های جهانی و برداشته شدن تحریم 
 .هزار بشکه افزایش داده است ::1می گوید که تولید نفتش را ها در نیمه ماه ژانویه، ایران 

 5وزارت نفت ایران می گوید که می خواهد تا پایان سال میالدی جاری صادرات نفت خام را به 
 میلیون بشکه برسا

سى فارسى، افزایش صادرات به این میزان در بىبه گفته امیر پایور، خبرنگار اقتصادى بى
های تخلیه به نفتکش حامل نفت ایین ست و مازارضه زیاد کار آسان لولهبازارى که قیمت پ
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های تخلیه به نفتکش های تخلیه به نفتکش ح لولهایران وصل شده است ى خواهد بود لوله
 پحامل نفت ایران وصل شده است امل نفت ایران وصل شده است

 

 ایران به بازار نفت 'کندتر از حد انتظار است'بازگشت 
 

آژانس بین المللی انرژی در 
گزارش ماهانه خود از بازار 

ته است که نفت نوش
بازگشت ایران به بازار جهانی 
نفت خام کندتر از آن چیزی 

شد و به است که تصور می
همین دلیل تولید و صادرات 
نفت ایران اثر چندانی بر 
 قیمت نفت نداشته است.

های آمریکا و با اعمال تحریم
، :5:5اتحادیه اروپا در سال 

صادرات نفت ایران از باالتر از 
در روز به  میلیون بشکه 5.1

 رسید. 5:59حدود یک میلیون بشکه در روز در سال 

های نفتی و بانکی ایران، این کشور امیدوار است که ای و لغو تحریمبه دنبال توافق هسته
 جایگاه خود در بازار نفت را احیا کند.

ایران گفته است که تا گرفتن سهم سابقش از بازار نفت تعهدی به کاهش تولید نخواهد 
 ت.داش

ه اند کهای اخیر چند کشور عمده تولیدکننده نفت تصمیم گرفتهبا سقوط قیمت نفت در ماه
 سطح تولید خود را ثابت نگه دارند.

های پایین باعث شده که تولید المللی انرژی در گزارش خود آورده است که قیمتآژانس بین
 نفت در کشورهای خارج از اوپک نیز تحت تاثیر قرار بگیرد.

 :۰1به طور متوسط  5:50این گزارش برآورد شده که صادرات کشورهای غیراوپک در سال در 
 ::0هزار بشکه در روز پایین خواهد آمد. تخمین قبلی این آژانس از افت صادرات غیر اوپک 

 هزار بشکه در روز بود.

 40.1به کاهش،  هزار بشکه :5۸در گزارش آژانس آمده که عرضه روزانه نفت در ماه فوریه با 
 میلیون بشکه در روز رسیده است.

 5:59دالر در ژوئن  ::5قیمت نفت خام از بهار دو سال پیش رو به کاهش گذاشت و از باالی 
 دالر در ژانویه سال جاری رسید. :9به زیر 

های اخیر قیمت نفت خام رو به افزایش بوده و امروز بهای هر بشکه نفت خام برنت در هفته
 دالر رسیده است. :9آینده به باالی برای تحویل در 
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 ایران و توتال 'سند محرمانگی قرار داد نفتی' امضا کردند

ایران و شرکت نفتی توتال سند 
محرمانگی قرارداد سرمایه گذاری 

 اند.نفتی امضا کرده

خبرگزاری مهر در خبری در روز 
مارس(،  59فروردین ) 1پنجشنبه، 

به نفل از بیژن زنگنه، وزیر نفت 
"سند محرمانگی  ایران، نوشت که

توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی 
بین شرکت ملی نفت ایران و 

شرکت توتال فرانسه امضا شده 
است." وی افزود که با امضای این سند، امکان آغاز مطالعات فنی این میدان نفتی فراهم 

شود و در حال حاضر، شرکت فرانسوی حضور در این میدان نفتی را در دست بررسی می
 .دارد

آقای زنگنه چند هفته پیش از آغاز مذاکرات بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال در مورد 
 توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان جنوبی خبر داده بود.

خبرگزاری مهر در مورد محتوای سند محرمانگی ایران و توتال توضیحی نداده است اما معموال 
شوند به ای اطالعات، دو طرف قرارداد متعهد میبا امضای قرارداد محرمانگی یا عدم افش

تبادل اطالعات یا یکدیگر بپردازند اما از دسترسی طرف ثالث به این اطالعات جلوگیری کنند. 
گذاری قاعدتا امضای قرارداد محرمانگی زمینه مذاکرات جدی در مورد شرایط و وضعیت سرمایه

 سازد.یتوتال در میدان نفتی آزادگان جنوبی را فراهم م

به نوشته مهر، با امضای این قرارداد، اطالعات تخصصی میدان آزادگان جنوبی در اختیار 
 شرکت توتاف قرار خواهد گرفت.

سه، رئیس فرا
 کاری ایران و توتال در سفر روحانی به پاریس منعقد شدقرارداد هم -بخش اکتشاف توتال 

میدان  :9افزاید که در حال حاضر، حدود پنجاه هزار بشکه نفت خام از این خبرگزاری می
 :95شود اما هدف از برنامه جامع توسعه آزادگان جنوبی، تولید مشترک نفتی برداشت می
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هزار بشکه در روز است. این میدان 
ن و عراق مشترک نفتی بین ایرا

های است و به گزارش برخی رسانه
ایران، عراق در حال حاضر هر روز 

هزار بشکه از این میدان  :55
 کند.برداشت می

ماه گذشته میالدی، منابع نفتی 
گزارش کردند که شرکت توتال 

ای را برای خرید روزانه توافقنامه
دویست هزار بشکه نفت خام با ایران 

ن توافقنامه در پی سفر حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران به فرانسه امضا کرده است. ای
 امضا شد.

میالدی در بخش  :544های عمده نفتی است که از دهه شرکت نفتی توتال از جمله شرکت
نفت و گاز با جمهوری اسالمی همکاری داشته و به خصوص در اکتشاف و توسعه میدان 

ای های هستهعال بوده است. در پی تشدید تحریمنفتی سیری و ذخایر گازی پارس جنوبی ف
فتر این شرکت در علیه ایران، شرکت توتال فعالیت نفتی خود در ایران را متوقف کرد هرچند د

 ایران بسته نشد.

، این شرکت با مقامات 5:59فعالیت توتال در ایران بدون حاشیه نبوده و از جمله در سال 
میلیون دالر جریمه، پیگرد قضایی  ::9ر برابر پرداخت مبلغ قضایی آمریکا به سازش رسید تا د

این شرکت در آمریکا متوقف شود. پرونده کیفری علیه توتال این شرکت را متهم کرده بود برای 
ها میلیون دالر به ده 9::5و  5441های کسب قراردادهای پرسود نفت و گاز با ایران، بین سال

 ه داده است.مقامات جمهوری اسالمی ایران رشو

ای را علیه توتال و کریستوفر دو مارژری، مقامات قضایی فرانسه نیز در همین زمینه پرونده
رئیس سابق این شرکت تشکیل داده بودند اما با کشته شدن آقای دو مارژری در حادثه 

 در فرودگاه مسکو، این پرونده مسکوت ماند. 5:59هوایی سال 

رای توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی به توافق رسیده بود، ایران پیش از این با یک شرکت ب
" از پروژه مدتخاطر "تاخیرهای طوالنی اما سال گذشته اعالم شد که این شرکت چینی به

 ار گذاشته شدکن

 :اقتصادی جهاناخبارکوتاه 

 شددادگاه اروپا: اموال بانک ملت نباید بلوکه می

ی نادر مالکی اسات که شرکتی به نام خود دارد و به دلیل ساازماندهی این کنفرانس برعهده
الکی در ایران متولد م .ای به هم زده اسااااتی ماالی یورو" در فرانکفورت آوازهبرگزاری "هفتاه

او خواهان همکاری اقتصاااادی میان  .کندمیالدی در آلمان زندگی می :0ی شاااده ولی از دهه
آلمان و ایران اسااات و معتقد اسااات که ایران بیش از همه مایل اسااات با آلمان و اروپا تجارت 

 .داشته باشد

لیارد یورو در سال کاهش می 5/ 1ها به گفتنی اسات که صاادرات آلمان به ایران به دلیل تحریم
ها این رقم در عرض پنج ساااال به یافته بود. ولی محافل اقتصاااادی انتظار دارند که با لغو تحریم

 .میلیارد یورو افزایش یابد :5

http://www.dw.com/fa-ir/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D8%AF/a-19056347
http://www.dw.com/fa-ir/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D8%AF/a-19056347
http://www.dw.com/fa-ir/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D8%AF/a-19056347
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 : وزیر بازرگانی بریتانیا

 ایران بزرگترین فرصت بازارهای نوظهور در ربع قرن اخیر است
 اه با هیئتی تجاری خبر داده است انی بریتوزیر بازرگ 

ساجد جاوید، وزیر بازرگانی بریتانیا، 
ها را "بزرگترین ایران بعد از تحریم

فرصت در بازارهای نوظهور طی ربع 
 قرن اخیر" خوانده است.

 4آقای جاوید امروز چهارشنبه 
اسفند( در  54مارس )

کنفرانسی در لندن گفت که در 
 آینده نزدیک همراه با هیئتی
تجاری به ایران سفر خواهد 

زمان با باز شدن بازار کرد تا هم
 ایران، بریتانیا را در "موقعیتی برتر از دیگران" قرار دهد.

ذاری گهای کنفرانسی در ارتباط با سرمایهوزیر بازرگانی بریتانیا یکی از سخنران
ایمز برگزار ها بود که به میزبانی روزنامه فایننشال تدر ایران بعد از رفع تحریم

ها و تهدیدها در یک اقتصاد بالقوه توانمند" عنوان شده و هدفش را "کاوش فرصت
 کرده است.

سی در این نشست، آقای جاوید از امضای بیبه گفته امیر پایور، خبرنگار بی
یادداشت تفاهمی میان اداره ضمانت صادرات بریتانیا و صندوق ضمانت صادرات 

بین دو کشور خبر داد و گفت: "اکنون زمان آن رسیده  ایران برای تسهیل تجارت
 که دو ملت بزرگ ما تجارت با یکدیگر را آغاز کنند".

جمله مهمانان این های نوپای ایرانی هم از ها و بازرگانان و شرکتمقام
 کنفرانس هستند.

 های خود در ایران هستندهای آلمانی در پی افتتاح شعبهبانک 
نوشااته که در پی  ٬زی ایرانرئیس بانک مرک ٬هللا سایفپسات" به نقل از ولی روزنامه "جروزالم

هایی داخل ایران های آلمانی قصااد دارند شااعبهبانک ٬ساافر معاون صاادر اعظم آلمان به ایران
  .تاسیس و مبادالت بانکی با این کشور را تسهیل کنند

در  ٬رئیس بانک مرکزی ایران ٬هللا سیفولی
شبکه خبری  ٬ویتیوگویی با پرسگفت

اعالم  ٬میزبان جمهوری اسالانگلیسی
 ٬کرده است که در پی سفر زیگمار گابریل

معاون صدر اعظم آلمان و وزیر اقتصاد این 
های بانک ٬کشور به ایران در ماه گذشته

آلمانی قصد دارند پس از برداشته شدن 
هایی شعبه ٬های اقتصادی علیه ایرانتحریم

 .داخل این کشور تاسیس کنند

http://www.dw.com/fa-ir/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF/a-18628336
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آلمانی برای تاسیس شعبه در ایران اقدام خواهند های هنوز مشخص نیست که کدام بانک
 .کرد

های رئیس بانک با انتشار گزارشی بر مبنای گفته ٬پست" چاپ اسرائیلروزنامه "جروزالم 
اعالم کرده  ٬وزیر اقتصاد آلمان بیان شده ٬مرکزی ایران که با اشاره به اظهارات زیگمار گابریل

 «.ها از سر بگیرندود با ایران را به محض لغو تحریماند روابط خهای آلمانی مایلبانک»که 

المللی در ایران های بینگذاریهللا سیف با استقبال از سرمایهولی ٬پستبه گزارش جروزالم
های درصد )از کل دارایی :9ها نباید از حد گذاریاین سرمایه»گفته است  ٬هادر پی لغو تحریم

 «.بانک( فراتر رود

های بزرگ در ایران را ندارند گذاری روی پروژهی در شرایط کنونی امکان سرمایههای آلمانبانک
های اند و از ترس مجازاتها از مبادالت مالی و بانکی با ایران منع شدهچرا که به خاطر تحریم

های حقوقی هرگونه معامله اقتصادی و احتمالی ایاالت متحده، منتظر روشن شدن جنبه
 یران هستندمبادله بانکی با ا

 سازمان ملل:

 سال رکورد سرمایه گذاری در انرژی نوین ۵۳۵۱ 

ژی های تجدیدپذیر در یک مطالعه نشان می دهد که سرمایه گذاری جهانی در انر

میلیارد دالر رسید که یک  ۵۸۲به تقریبا  ۵۳۵۱سال 
میلیارد  ۵.۸۷۱رکورد تازه پس از سرمایه گذاری 

 به حساب می آید. ۵۳۵۵دالری سال 

گزارش "دهمین روندهای جهانی سرمایه گذاری در 
انرژی های تجدیدپذیر" همچنین نشان داد که سرمایه 

وسعه از کشورهای توسعه گذاری در کشورهای درحال ت
 یافته پیشی گرفت.

ثبت شد: برای اولین بار در این سال میزان ظرفیت برق  5:51رکورد دیگری هم در سال 
 تولیدی از انرژی های نوین، از ظرفیت تولید آن از طریق سوخت های فسیلی باالتر بود.

 حاصل می شود. البته در مجموع بخش اعظم انرژی هنوز از طریق سوزاندن سوخت فسیلی

این گزارش هشدار می دهد که برای جلوگیری از تغییرات خطرناک آب و هوایی به تالش 
 خیلی بیشتری نیاز است.

این ارزیابی که با همکاری برنامه محیط زیست سازمان ملل و نهادهای خصوصی تهیه شده 
صنایع انرژی نوین میلیارد دالر آمریکا در  510نشان داد که جهان در حال توسعه در مجموع 

( درحالی که میزان سرمایه گذاری 5:59درصد افزایش نسبت به  54سرمایه گذاری کرد )
 ( بود.5:59درصد کاهش نسبت به  ۸میلیارد دالر ) :59کشورهای پیشرفته 

"یک عنصر اساسی در این چرخش چین بود، که میزان سرمایه گذاری را براساس این گزارش 
 درصد کل جهانی برسد." 90میلیارد دالر یا  5:5.4تا به درصد افزایش داد  5۰
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کشور اول  :5با این حال سایر کشورهای درحال توسعه هم نقش مهمی داشتند چرا که از 
 در زمینه سرمایه گذاری در انرژی نوین، شش تا درحال توسعه بودند.

ای مطالعه باعث بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، در مقدمه این گزارش نوشت که یافته ه
اعتماد بیشتری نسبت به در دسترس بودن جهانی می شود که تولید گازهای کربنی در آن 

 بسیار کمتر است.

"ما وارد عصر تازه رشد انرژی های پاکیزه شده ایم که می تواند فرصت های تازه و  او نوشت:
 رفاه بیشتر برای همه ساکنان سیاره را فراهم کند."

رعت از خطار داد که برای پرهیز از تغییرات خطرناک جوی الزم است "به سبا این حال او ا
 سوخت های فسیلی دور شویم.

 شودچینی به دلیل فروش محصوالت آمریکایی به ایران تحریم میشرکت 

.تی.ای در دهایی برای شرکت صنایع مخابراتی زوزارت بازرگانی آمریکا قرار است محدودیت
ها صادرات محصوالت آمریکا از سوی این شرکت به ایران و دور نظر بگیرد. علت این محدودیت

 .های آمریکا علیه ایران بوده استزدن تحریم

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این شرکت چینی از این پس برای فروش محصوالت 
 .آمریکایی به مشتریان خود باید از وزارت بازرگانی آمریکا مجوز صادرات بگیرد

دولت آمریکا پیشتر گفته بود که شرکت زد.تی.ای تجهیراتی به دولت ایران فروخته که شامل 
روش دستگاه هایی که قادرند مکالمات مردم و ارتباطات اینترنتی ها بوده اند، از جمله فتحریم

 .آنها را کنترل کنند

درخواست این شرکت برای  ٬بنا بر سند وزارت بازرگانی که قرار است هفته آینده منتشر شود
 .گرفتن مجوز فروش محصوالت عموما پذیرفته نخواهد شد

های دیگری شد و بر اساس آن شرکت شنبه اعمال خواهدها رسما از روز سهاین محدودیت
با محدودیت رو  ٬هم که بخواهند در هر جای جهان محصوالت آمریکایی به زد.تی.ای بفروشند

 .به رو خواهند شد

 .حق تقاضای تجدید نظر در خصوص این حکم برای زد.تی.ای محفوظ است

ی محدود کردن یک مقام ارشد وزارت بازرگانی آمریکا به رویترز گفت که این اقدام برا
های دیگر نیست و فقط برای تنگ کردن دایره معامالت زد.تی.ای در نظر گرفته شده شرکت

 .است

شود یا نه توضیح های بیشتری علیه این شرکت اعمال میاین مقام در مورد اینکه سختگیری
 .بیشتری نداده است

تحقیق درباره  ٬زاری رویترزدر پی انتشار مطلبی در خبرگ 5:55وزارت بازرگانی آمریکا از سال 
 .تبادل تجاری زد.تی.ای با ایران و فروش محصوالت آمریکایی به این کشور را آغاز کرد

افزار مخابراتی تولید افزار و سختها دالر نرمبه گفته وزارت بازرگانی آمریکا، این شرکت میلیون
 .های مشهور آمریکایی را به شرکت مخابرات ایران فروخته استشرکت
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اوراکل و دل دیده  ٬امبیهایی چون آیتولیدات شرکت ٬در میان محصوالت صادر شده
 .اطالع بوده اندشان به ایران بیگویند که از صدور محصوالتها میاما این شرکت ٬شودمی

اعالم کرد  ٬شرکت زد.تی.ای دومین تولید کننده بزرگ تجهیزات مخابراتی چین 5:55در سال 
تجهیزات سخت افزاری فروخته که با استفاده از آنها  ٬به شرکت مخابرات ایران که در قراردادی

 .می توان تلفن های ثابت، همراه و اینترنت را رهگیری و کنترل کرد

این تجهیزات شامل قطعات کامپیوتری و چاپگرهای شرکت هیولت پکارد، برنامه های ویندوز 
های شرکت دل، محصوالت شرکت مایکرو سافت، سوویچ های شرکت سیسکو، نمایشگر
 .اوراکل و برنامه ضد ویروس شرکت سیمانتک بوده است

پس از آنکه وزارت بازرگانی آمریکا اعالم کرد که تحقیقات خود را آغاز کرده، زد.تی.ای اعالم 
 کندهای آمریکا با ایران متوقف میکرد که مبادالت بازرگانی خود را به دلیل تحریم

 گابریل: 

 اندهای راست خطری برای توسعه اقتصادی جهانپولیستپو

زیگمار گابریل، معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد آلمان، در رابطه با تأثیر مخرب احزاب 
بلکه ، راستتت پوپولیستتتی بر اقتصتتتاد جهان هشتتدار داد. به گفته او نه تنها صتتتل  

 .ها به خطر افتاده استتوسعه اقتصادی نیز از سوی پوپولیست

زیگمار گابریل، معاون 
صاااااادراعظم و وزیر 
اقتصااااااد آلمااان، در 

وگااویاای بااا گاافاات
روزنااامااه "ولاات ام 
زونتاگ" با اشاااره به 

های سیاسی جریان
روز در آماااریاااکاااا، 
فرانسااااااه و هلنااد 

دوناااالاااد »گااافااات: 
ترامپ، ماری لوپن یا 
خرت ویلاادرز، فرقی 

م اجتماعی ها نه تنها خطری برای صالح و انسجاکنند؛ همه این پوپولیساتنمی
گابریل در این مصاحبه که «.کنندهساتند، بلکه توسعه اقتصادی را هم تهدید می

راستی گرا و دستاسفند( منتشر شد، از حزب عوام 50مارس/  0روز یکشانبه )
جناح پوپولیساات »او گفت:  .سااخنی به میان نیاورد (AfD) ""آلترناتیو برای آلمان

دهد که زندگی نیایی خیالی میراساااات باه هوادارانش وعاده باازگشاااات به د
 اقتصادی در آن تنها در محدوده کشور جریان دارد"

ما باید این زحمت را به خود هموار کنیم و توضااایح »به گفته وزیر اقتصااااد آلمان: 
 «.شدن را به شکلی عادالنه برقرار کنیمخواهیم جهانیدهیم که چگونه می

http://www.dw.com/fa-ir/%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%AF/a-19097514


18 
 

در حال حاضااار »ره کرده و افزود: شااادن، به آلمان اشاااااو در تأیید اهمیت جهانی
 «برد آلمان بیش از هر کشور دیگری از تجارت جهانی بهره می

 نخستین بانک در اروپا همکاری با ایران را از سر گرفت

شاااادن مناساااابات روند عادیباه گزارش بناا 
تاجاااری میااان ایران و غرب همچنااان پیش 

های رود. "بانک تجاری ایران و اروپا" فعالیتمی
ها ته اساات. به دلیل تحریمخود را از ساار گرف

 .پنج ساال فعالیت این بانک متوقف شااده بود
هااا علیااه ایران، یااک بااانااک پس از لغو تحریم

آلمانی بار دیگر در رابطه با ایران خدمات بانکی 
توانند از طریق مشااااتریان میدهد. ارائاه می

ورگ پول به "بانک تجاری ایران و اروپا" در هامب
 .های بانکی دریافت کنندایران واریز یا از ایران حواله

این ی آلمانی دارد ولی متعلق به دولت ایران اساااات. گفتنی اسااات که بانک یادشااااده پروانه
میالدی تاسیس کردند تا تجارت میان اروپا  :۰ی اوایل دهه بازرگانان ایرانیی مالی را موسسه

 .و ایران را تسهیل کنند

های این بانک در پنج ساال گذشاته به خواب زمساتانی فرورفته بود، زیرا در فهرست تحریم اما
اتمی ایران ی های خود قصااااد داشاااات از گسااااترش برنامهغرب قرار داشاااات. غرب با تحریم

 .جلوگیری کند، زیرا معتقد بود که ایران در پی دستیابی به بمب اتمی است

ی تحریم بانکی، بخش ات سااانگینی وارد کرد. در نتیجههای غرب به اقتصااااد ایران ضاااربتحریم
بزرگی از کارمندان بانک تجاری ایران و اروپا نیز بیکار و دارایی این بانک منجمد شااااد. ولی این 

 و لی مراودات بانکی )سااوئیفت( پیوستالملبانک از اواساط ماه فوریه دوباره به سایساتم بین
 .گیردیهای عادی خود را از سر ماکنون فعالیت

 کند و در انتظار بازگشت دورانمیی جهانی استقبال اقتصااد آلمان از بازگشات ایران به صحنه
های ی کاال به ایران بود. اما شرکتترین صاادرکنندهکه در آن آلمان بزرگ یی می باشادشاکوفا

های آلمانی صاارفنظر کنند. بانکجز یک اسااتثناء از پشااتیبانی ه اند بآلمانی تا کنون ناچار بوده
ها برای معامله با ایران وامی در اختیار و بانک ی بانکی ممکن نبودهای سااااادهحتی حوالهزیرا

 .گذاشتندمشتریان نمی

های اند و حاضار نیساتند دوباره ریسک کنند و هدف مجازاتخوردهموساساات مالی اروپا زخم 
های آمریکا به قوت اساات که هنوز بخشاای از تحریم مقامات قضااایی آمریکا قرار گیرند. گفتنی

؛ از جمله به این دلیل که آمریکا جمهوری اسالمی را به پشتیبانی از تروریسم ماندهخود باقی 
 .کندالمللی متهم میبین

های بزرگ آلمان مانند "کومرتس بانک" و "دویچه بانک" که در به همین دلیل شااااماری از بانک
 .کنندهای سنگینی بپردازند، بسیار محتاطانه و تدافعی عمل میگذشته ناچار شدند جریمه

کنند؟می های دنیا کجا زندگیمیلیاردر  

کنند از نیویورک بیشتر شده. برای نخستین بار تعداد میلیاردرهایی که در پکن زندگی می
گوید در حال حاضر تعداد هورون، که در شانگهای مستقر است می گزارش شرکت چینی

http://www.dw.com/fa-ir/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA/a-19086910
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که تعداد  نفر است، در حالی ::5کنند می میلیاردرهایی که در پایتخت چین زندگی
 .می باشدنفر 41یویورک میلیاردرهای ساکن ن

 :کنند، آشنا شویدمی ها زندگیها در آنشهر اول دنیا که میلیاردر ۱با 

 پکن

برج سوم مرکز تجارت 
چین و دیگر  جهانی

های منطقه ساختمان
  –تجاری در پکن 

این شهر به عنوان 
های "پایتخت میلیاردر

جهان" شناخته شده 
 است

ها: تعداد میلیاردر
مد سرانه نفردرآ ۵۳۳
دالر  ۹۳۳.: ملی

، گزارش بانک جهانی)

5:59) 

گزارش هورون حاکی از 
 :5آن است که در 

شهر اول 
 .شوندشهر دیگر چین هم دیده می 9میلیاردرنشین دنیا، عالوه بر پکن 

 میلیاردر در این کشور زندگی 10۸های اخیر، با وجود کاهش رشد اقتصادی چین در سال
که تقریبا با  رقمی - تریلیون دالر است 5.9ها حدود رایی خالص آنکنند که مجموع دامی

 .کنندکشوری مثل استرالیا برابری می مقدار کل تولید ناخالص داخلی

 کنیویور

گزارش ) نفر ۴۱ها: میلیاردرتعداد  

 (5:59، بانک جهانی

بیشتر  –منهتن: مرکز مالی نیویورک 
های آمریکا در نیویورک میلیاردر

 کنندزندگی می
دالر،  ::115: سرانه ملیدرآمد  

پس از نیویورک، بیشترین جمعیت 
میلیاردر آمریکا در سان فرانسیسکو 

 .کنندو لوس آنجلس زندگی می

، فروشیفناوری، و پس از آن خرده
های منابع اصلی درآمد میلیاردر

بندی مجله فوربس رده این شهر سابقا برای چهار سال متوالی در رتبه اول .آمریکایی است
 .قرار داشت
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تریلیون دالر  5.9نفر هستند، حدود  191که  –های ساکن آمریکا مجموع دارایی کل میلیاردر
 .فرانسه است کمتر از تولید ناخالص داخلی آمریکا است که کمی

 مسکو

   نفر ۲۲ها: تعداد میلیاردر
های ساکن در مسکو : جمعیت میلیاردر

 .است کاهش یافته
دالر  ۵۰۵۵۳: درآمد سرانه ملی 
 (5:59، گزارش بانک جهانی)
 
 
 
 
 

                                              
 کرملین زده مسکوا در امتداد دیوارنه یخنمایی از رودخا

ها از سوی کارشناسان عقیده دارند که عواملی همچون کاهش قیمت نفت و اعمال تحریم
 .ها از این شهر شده باشدمهاجرت میلیاردرتواند باعث غرب می

 –نفر هستند :۸که  –های ساکن روسیه بر اساس گزارش هورون، مجموع دارایی میلیاردر
میلیارد دالر  :59که در مقایسه با سال گذشته  میلیارد دالر آمریکا است. رقمی 599حدود 

 .کاهش پیدا کرده است

 هنگ کنگ
 نفر ۲۹ها: تعداد میلیاردر 
  (5:59، گزارش بانک جهانیدالر ) ۹۳۰۵۳: رآمد سرانه ملید

 میلیاردر دارد  ۲۹هنگ کنگ 

 .های آسیا" معروف بودهنگ کنگ در گذشته به "مرکز سکونت میلیاردر

 .آورنداین افراد عموما از طریق تجارت ملک، تولید و فناوری ثروت خود را به دست می

 .کنندگان در این کنفرانس هستندگر شرکتمرکزی ایران و عباس احمد آخوندی از دی

                                       *  *  * 

 

 زارش ویژه:گ

 شرایط جدیدنظام بانکی کشور در شرایط پسا تحریم 

 مقدمه: 

بعد از تعلیق تحریم های هسته ای و رفع ابیشتر تحریم های بانکی، ذهنیت جامعه ورود سریع 

به جامعه بانکداری بین المللی بوده است .با این تصور که با برقراری سوئیفت  نظام بانکی کشور
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کلیه خدمات بانکی بین المللی قابل ارائه خواهد بود. حال آنکه درحال حاضر عمالً مشکالتی 

 فراروی این دیدگاه می باشد که به ترتیب اولویت درپی حواهدآمد.

 

5- Settlement Agreements  

ی است که خزانه داری آمریکا با حدود بیست بانک بزرگ دنیا در شرایط موافقت نامه های

تحریم منعقد کرده و به موجب آن بانک ها متعهد شده اند با ایران هیچ گونه مراوده 

 clearingبانکی نداشته باشند. این بانک ها، بانک هایی می باشند که در سیستم 

جود، نسبت به فیلترنمودن معامالت و عمالً با نرم افزارهای مو می باشندجهانی فعال 

بانکی ایران که از طریق بانک های حتی کوچک و متوسط نیز به ناچار از سیستم 

clearing .آنها باید گذر کند را رد می نمایند 

بیشتر این بانک ها توسط خزانه داری آمریکا مشمول جرائم مالی سنگین نیز شده اند 

و این موافقت نامه ها را فراهم نکرده است و و متأسفانه امضای برجام، موجبات لغ

شرایط فوق کماکان ادامه دارد. به نظر می رسد اظهارات شفاهی آقای کری وزیر امور 

 خارجه آمریکا، در این زمینه کافی نخواهد بود.

 

5- Financial Action Task Force )سازمان آمریکایی( 

ره شمالی کماکان درصدر فهرست سازمان فوق، ایران و ک 54/5/5:50در اطالعیه مورخ 

کشورهای پرمخاطره در رابطه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار گرفته اند . این  

سازمان به کلیه اعضاء خود که ابیشتر  بانک های بین المللی را شامل می گردد تأکید 

پولشویی  کرده است که با عدم ایجاد روابط مالی و بانکی، خود را از مخاطرات ناشی از

 و تأمین مالی ترورسم محافظت کنند. 

سازمان مورد اشاره ایجاد روابط کارگزاری را از پر مخاطره ترین روابط با دو کشور فوق 

اصرار دارد که ایران باید سریعاً نواقص موجود در  FATFFعنوان کرده است. سازمان 

به کلیه اعضاء خود  مجدداً  5:50زمینه های مذکور را برطرف نماید و در ژوئن سال 

 اعالم خواهد 

کرد   که درصورت عدم رفع معضالت مطروحه توسط ایشان، اقدامات و مواضع جدی تری 

 را درقبال ایران اتخاذ نمایند.

9- Financial Crimes  

امروزه در اتحادیه اروپا و آمریکا تخلفات بانکی، به عنوان جنایات مالی و نه تخلفات بانکی 

ها باید سیاست های متخذه در رابطه با مقابله با این عناوین  بانک شناخته می شوند و

 را به صورت مدون به سیستم های نظارتی مالی در کشور خود اعالم کنند. 

 به شرح زیر می باشند:  Corporate Governanceاین عنوان ها ذیل عنوان 
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1-3- The Bank’s principal Anti Money Laundering and Combatting Terrorist 

Financing Policy and Procedure (combined document) 

2-3- The Bank’s Anti-Bribery and Corruption Policy and Procedure (Combined 

document) 

3-3- The Bank’s Anti-Fraud Policy 

4-3- The Bank’s Conflict of Interest Policy 

5-3- The Bank’s  Personal Account Dealing Policy 

6-3- The Bank’s Whistleblowing Policy 

7-3- The Bank’s Financial Crime In Trade Finance Procedure Manual 

8-3- The Bank’s Financial Crime in Correspondent Banking Procedure Manual 

بانکی انجام پذیرفته در رابطه با پولشویی در ایران، اقدامات نسبتاً جدی توسط سیستم 

است. در رابطه با سایر عناوین، ابهاماتی در رابطه با اقدامات انجام شده کماکان موجود 

 است

9- Annual Reports 

در رابطه با صورت های مالی سیستم بانکی ایران، ایراداتی به شرح زیر توسط حسابرسان 

 ه مؤثر کارکزاری است.خبره بین المللی عنوان شده است که موانعی بر سر ایجاد رابط

 تهیه و انتشار به موقع صورت های مالی ساالنه -5



23 
 

تهیه گزارش به تفکیک حاوی مدل تجاری بانک و اهداف عمده، استراتژی و نتایج حاصله  -5

 از اجرای برنامه های بانک

افشاء اطالعات در صورت های مالی بنحو جامع ضمن رعایت اختصار و اجتناب از درج  -9

 حلیل اقتصادی و صنعت بانکداری کشورجزئیات تجزیه و ت

 درج تاریخ تصویب صورت های مالی توسط هیئت مدیره -9

افشاء ما به ازای پرداختی به حسابرسان از بابت خدمات حسابرسی و سایر خدمات  -1

 جانبی

قید اکید اظهار نظر حسابرسان دائر بر اینکه صورت های مالی بر اساس استانداردهای  -0

یه شده و وضعیت بانک را بنحو " واقعی و منصفانه" منعکس حسابرسی بین المللی ته

 می نمایند.

اعالم اقدامات بانک در رابطه با رفع بند های گزارش های حسابرسی  و انجام اصالحات  -۰

 مورد نظر حسابرسان

 چارچوب عملیات حسابداری

 اعمال چارچوب عملیات حسابداری بین المللی در تهیه ترازنامه -۸

ش های حسابداری به نحو کامالًروشن و اجتناب از درج اظهار نظرهای تدوین و تشریح رو -4

 تکراری

 افشاء کلیه روش های حسابداری مرتبط با فعالیت های بانک -:5

در صورت لزوم، ارائه تجزیه و تحلیل بیشتر در خصوص برآوردها و اظهار نظرات  -55

 قطعی  شامل مواقعی که نکته های کلیدی مطرح است

عملیات بانک به نحوی که از منصفانه، موزون و قابل درک  مرور کلی ساالنه بر -55

 بودن آن اطمینان حاصل شود.

 بالغ  نتایج اجرای فعالیتهاا

تهیه و ارائه تجزیه و تحلیل مرتبط و قابل انطباق با صورت های مالی در خصوص نتیجه  -59

 فعالیتهای بانک و وضعیت بانک در پایان سال

مورد میزان موفقیت در اجرای سیاست های مالی و غیر ارائه نشانگرهای کلیدی در  -59

 مالی مرتبط با استراتژی و عملیات بانکی

 انجام تجزیه و تحلیل کیفی به منظور اثبات معنی دار بودن کلیه نشانگرها -51

حصول اطمینان از اینکه نشانگرهای کلیدی اجرای مطلوب عملیات، حاصل اقدامات       -50

 انک و صنعت بانکداری باشدپذیرفته شده کلی مرتبط با ب
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 اعمال مقررات ریسک و مدیریت در بدنه سازمان

تهیه و ارائه تجزیه و تحلیل شفاف تر و جامع تر ریسک های عمده بانک، توان ریسک  -5۰

پذیری بانک و اینکه چگونه ریسک چشم انداز آتی بانک را در حدامکان تحت تأثیر قرار خواهد 

 داد

باری بانک بطور خاص در موارد مرتبط شامل: کفایت ارتقاء سطح افشاء ریسک اعت -5۸

سرمایه و دارائی های موزون شده با ریسک، تأمین مالی و قابلیت نقدینگی، همچنین 

 ریسک های عملیاتی

تشریح اینکه چگونه ساختار اعمال مقررات و دستورات در بدنه بانک، موجبات تحقق  -54

 ل با اهمیت مورد نظر کمیته حسابرسیاهداف بانک را فراهم می آورد، شامل افشاء مسائ

 

1- Senior Manger Regime (SMR)  که به تفصیل در نشریه اخیر اتاق بازرگانی ایران و ،

 انگلیس عنوان گردید، باید مورد عنایت سیستم مالی و بیمه ای ایران واقع گردد.

 

 

 

 

 

 


