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 5931ماه  ردیبهشتویژه ا15 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
 

 

                                                                                                           دکترامیرهوشنگ امینی           ناراست نجیده ونس سخن های   

نقل محافل بیش از همه  ، آن هم موردی کهتنها یک موردباید زیر عنوان سخن ماه  ،به روال معمول

اکنون به دلیل اما .کیرد قرارتحلیل و داوری تذکر،  یادآوری،  و موردانتخاب  ودرنهایت آموزه روز است 

جامعه، به ویژه از زبان کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور، ساری در جاری واثرگذار  انبوه سخن های 

ها تن زمان تنگنایبه سبب البته از یک مورد و  به بیشدراین شماره، زیر سخن ماه، به حکم اجبار 

 می پردازم.کوتاه وفهرست وارمورد آن  چندبه 

ک رقمی ستان سال جاری تنرخ تورم در تاب: "عنوان شده است با خرسندی سخن آغازین اینکه 

 ، بلکه غم خبرخوشی نیستخبر نه تنها اما این .می تواند چنین شودل ه به احتماک ."خواهد شد

 چاره نرخ تورم زیرا کاهش ،خواهد نهادنرخ تورم رو به افزایش می شد آن است که گفته انگیز تر از 

مسکن است که حدود برابر  هایی از اقتصاد از جمله بخشدر رو به تشدید اشی از رکود نناپذیر و 

 آن هم مستمر و ساالنه،میلیارد دالر از منابع مالی کشور به گونه یی سرسام آور هزینه بر، 044با  

ر باویا ر اقتصادی کشور آن را کارگزاران اداره اموکه  راستینه یا واقعیتی  .است شده درآن محبوس

محاسباتی نرخ ارز از جایگاهی در سید  مسکن  در یا رو به رکودوزن  یا نمی خواهند باورکنند.و  ندارند

عم انگیز تر آنکه  .فرصت شغلی مرتبط.014دست کمحدود  از بیش است و بااثرگذار برخوردارو ویژه 

  نیست.از این درصنایع اتوماتیو نیز وضعیت چندان بهتر 

 یا حاکم در بخش مسکن رکودنیز بی توجه به برخی  ،اینکه سخن آغازین  بادیگر  مرتبط سخن

ح طس ،ناشی ازباشد که متاثر از تعداد واحدهای مسکونی خالی که بیش از آن کلی تر ساختمان

 هزینه های مستمر ساالنه  به ویژه ، محبوس و منابع مالی سرسام آور قیمت های عرضه دربازار و

خش می ن نایدراندیشه چگونگی فعال سازی  ،می باشد منابع مالی محبوس درآنبار بر 

با  ،با توجه به توان مالی نیازمندان مسکن ،آن هم قیمت باالی عرصه دربازار از اینکه گاهناآباشند،
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رف ا مصاز خواهد بود تا آنکه نیازمندان یدست کم به چندین دهه زمان نی فرض بهبود مستمر اقتصاد

 برخوردارموجود های مسکونیحدوا اجارهیابرای خرید توان مالی الزماز مسکن نهاییکنندگان 

 شوند. 

زیان های مستمر ساالنه ی  حمل بر سرمایه های و بن بست این  رهایی از یداست کهناگفته پ

 و وجود ندارد.راهی  جزآنچه پیش از این در همین خیرنامه پیشنهاد شد ،محبوس در بخش مسکن

با وعام  واحدهای مسکونی در اختیار بانک ها و بنگاه های دولتی به صورت بلند مدت  آن واکذاری 

 نه جز این. واست  ،به عنوان نخستین گام در این مسیر درصد و . . . 0بهره دست باال 

تا جایی که است که  کشور اعجاب برانگیز رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی هاشارسخن دیگر 

پیشنهاد مجلس شورای اسالمی پرکار است.اما  خود اقتصاددانی آگاه و به واقع ،آگاه استنگارنده 

 یارانه یی .فرموده اندعیر عادالنه عنوان  را یارانهاز دریافت باالی جامعه  مبنی بر حذف سه دهک

به آن دسته از  تنها که براساس اصول و مبانی اقتصاد سیاسی و رایج در کلیه کشورهای جهان

ات ،نه مالیمعاف می باشنداز پرداخت مالیات گیرد که به سبب تنگنای مالی  تعلق می جامعه افراد

درآمدهای باشند.آن هم ازمحل  میدر خط یا زیر خط فقری که .به بیان روشن تر افراددهندگان

های   ثروتوجوه به دست آمده از فروش وبراساس مکانیزم توزیع مجدد درآمد و نه توزیع  مالیاتی

  ونه جز این.توزیع شدنی نیست، میان مردم  به هیچ روی کهملی متعلق به کشور طبیعی 

ادی اقتصاداره امور  گزاراناز زبان برخی کار ارز است که هر از گاه  شدن نرخیسخن دیگر اعالم تک 

وبی ن هم درست در زمانی که کشور تنگنای ارزی ویژه بانکی به گوش می رسد.آ ویژه هکشور ،ب

پانصد حدود ید پول ملی دربرابر سایر انواع ارز را تجربه می کند،وطی سه دهه قدرت خر سابقه یی

 مبا ه همه  ه هزار تریلیون افزایش یافته است ودوحجم نقدینگی به بیش از برابر کاهش یافته، 

 .درچنین شاهد و ناظریم آن و ابعاد باورنکردنیگونه های گوناگون  به خارج  از کشور را درسرمایه فرار

با کدام ارز مازاد بر چگونه و  .کردنرخ ارز را تک رقمی  تواناوضاع واحوالی روشن نیست چگونه می 

  کشور؟فوری نیاز 

.به اقدام و عمل ،آن هم در مسیر اقتصاد مقاومتی نام گذاری شده است سال ،سال حالی که در

، روشن نیست چرا و به باشد اربیشتر و توقع یا رفاه کمترسال ک باید ی کهبیان روشن تر،سال

عیات حاکم بر اقتصاد کشور، مور اقتصادی کشور به جای بیان واقاران اداره اکدامین دلیل برخی کارگز

ند. می شورا سبب  مان براندازاس ومی  مافزایش توقع ع ،غیر واقع تبلیغاتی  با بیان برخی سخنان

سرپوش چرا کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور نمی خواهند واقعیات را با مردم درمیان بگذارند،

در مسیر برنامه های اقتصادی کشور به هر دلیل وجود که اشتباهات یا سوء مدیریتی  نهادن بر

الت مشکمسائل و سبب افزایش ، گشتهاست نه تنها کارساز نخواهد بود،بلکه مزید بر علت داشته 

طلب همکاری ،پذیرش اشتباهاتدر هر حال جزبا حاکم  مسائل و مشکالترویارویی با خواهد شد. 

دور از ذهنیت شکل ه و ب برنامه یی سنجیده ،آن هم درچارچوبرفاه کمتربیشتروکاررای ب مردماز

  امکان پذیر نخواهد بود. ته ودستوری دولتیسرفته در اقتصاد بگ

***** 
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 :اخبارکوتاه اقتصادی

 اتاق ها: اخبارکوتاه اقتصادی

 اتاق ایران و انگلیس اخبارکوتاه اقتصادی

 برگزاری جلسه هیات رئیسه اتاق ایران و انگلیس

و انگلیس ماهانه هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران جلسه  یکصد وچهل و نهمین
اردیبهشت ماه با حضور کلیه اعضاء  بیست و یکم  در سال جاری راس ساعت پانزده روز سه شنبه

به استثنای آقای ایرج دانش که همچنان در بستر بیماری به سر می برد در دبیرخانه اتاق تشکیل 
 و برگزار گردید.

  مونتال، از جمله سفرلرد انگلیس ارتباط بابه ویژه درقتصادی کشور اه بعد ازتبادل اخبارسدراین جل
سفر پیش ،لغوبریتانیادرامورایراننخست وزیرنماینده بازرگانی رئیس اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران و 

 گزارش برگزاری همایش مشترک اتاق،بینی شده  وزیربازرگانی بریتانیا و هیات همراه به ایران،
استقبال درخور  گلیسی "استفن هاروود"وحقوقی ان دفترحقوقی پرشیا دوستدار و "ُموسسه 

جلسه وارد  ...بحث درباره پیشنهاد تشکیل "مرکز خدمات اتاق" وتوجهی که ازآن به عمل آمد و
 برنامه های آتی اتاق درآینده نزدیک گزارش کارکرد دبیرخانه در ماه  گذشته وارائه  .بعدازدستور شد 
و برای اعزام هیات تیرماه برگزارشود. 03طراف مجمع عمومی عادی ساالنه اتاق در ا:موافقت شد

 بلند پایه یی به لندن تدار  ک الزم به عمل آید.جلسه راس ساعت هفده پایان پذیرفت.

 ران و انگلیسیجلسه ماهانه کمیسیون های تخصصی اتاق ابرگزاری 

نفت و گاز و پتروشیمی  کمیسیونماهانه جلسه  ششمین:کمیسیون نفت و کاز و پترو شیمی-1
رئیس  خانم مهوش طیرانیمشارکت اردیبهشت ماه جاری با 02روز یک شنبه  50راس ساعت 
زار گ در دبیرخانه اتاق تشکیل و بر حضور دکتر امینیباو دبیرکمیسیون، سایر اعضاء  ،رضا مهدوی

اه ن در فروردین مابتدا طبق معمول اخبار اقتصادی مبادله شد،سپس با توجه به اینکه کمیسیوشد.
قرارگرفت. سپس درباره وتائید برگزار نشده بود برنامه های سال جاری مورد بحث وگفت و گو 

،به ویژه تعدد وتنوع سرکت هایی برگزار در اردیبهشت درتهران نمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی
دی شرکت شد و تعدد شرکت های خارجی به عنوان عالقه منکه درآن شرکت کرده بودند بحث 

 های خارجی به کار و سرمایه گزاری درایران مورد تائید قرارگرفت . 

اسکاتلندی که قراراست درماه آینده به ایران سفر کنند  موضوع سفر هیات نفت و گاز وپتروشیمی
مورد بحث قرارگرفت وپیشنهاد شد جزوه یی حاوی اسامی شرکت های مربوط وعضو اتاق برای 

شود ضمنا برای برگزاری همایشی آموزشی درهمکاری با شرکت های همایش ارائه به آنان تهیه 
سازان و همتا در زمینه کار دربخش نفت و گاز وپترو شیمی اقدام شود.درپایان تقیم برگزاری جلسات 

 پایان یافت.52زیع وجلسه راس ساعت در سال جاری تو
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میسیون بازرگانی، صنعت و فن کاولین جلسه  كمیسیون بازرگانی، صنعت و فن آوری های نوین:

در محل دبیرخانه 42/40/5931روز دوشنبه  52:44آوری های نوین در سال جاری، راس ساعت 

 امیر :اتاق و با حضور آقایان

حسین پژوهی، خداقلی 

علی مهندس حاجی حسینلو، 

حمزه نژاد، محمدحسن دیده 

ور، سیدرضی سیداصفهانی، 

مهرداد عظیمی و آقای دکتر 

امیرهوشنگ امینی تشکیل و 

دراین جلسه بعد از برگزار گردید.

تبادل اخبار اقتصادی و بحث 

درباره برنامه های سال جاری 

،به ویژه اعزام هیات کمیسیون

برگزاری به انگلستان، 

، آموزشیسمینارهای سازنده 

ئه به برای اراهای گوناگون، شرکت های فعال در زمینه  مشخصات  حاوی چاپ وتوزیع جزواتی

رار بنا به پیشنهاد ق قرار است در ماه ژوئیه به ایران سفر کنند.در پایانکه  اعضائ هیات انگلیسی

یی فوق العاده مورد اقدام مورد نظر و انتخابات هیات رئیسه کمیسیون در جلسه  های  شدبرنامه

 پایان یافت. 51قرارگیرد .جلسه راس ساعت

ولین جلسه کمیسیون گردشگری و امور بین الملل اتاق در ا امور بین الملل: و گردشگری كمیسیون

، در محل دبیرخانه اتاق با حضور خانم ها 02/40/5931روز دوشنبه  50:44سال جاری راس ساعت 

الهام ستاری، فیروزه مزدا، فرحناز یوسفی و آقایان علی بهزادیان، سیدمحمد رضوی شیرازی، حیدر 

 قیان و با حضور آقای دکتر امینی تشکیل و برگزار گردید.شوکتی، رامین طاعتی، عبدالرسول محق

اخبار اقتصادی به ویژه درخصوص برنامه های ارتباطی جدید دراین جلسه طبق روال معمول نخست 

به طورکلی جلسه های دیدار آزاد اعضاء و  سمینارهای آموزشی،ضرورت برگزاری لندن، میان تهران و 

 م حضور موجه تعدادعد اتاق بحث وگفت گو شد ،سپس با توجه بهسال جاری اجرایی  برنامه های

سی برنامه های پیشنهادی وانتخابات رموافقت شد بر ،بنا به پیشنهاد کمیسیون زیادی از اعضاء

که پیشا پیش اعالم آمادگی  ازمیان اعضای مایل به عضویت در هیات رئیسه کمسیونهیات رئیسه 

 پایان یافت. 51جلسه راس ساعت ی مورد اقدام قرار گیرد.در جلسه فوق العاده یخواهند کرد 

روز سه شنبه  50:44اعت اولین جلسه کمیسیون عضویت در سال جاری س کمیسیون عضویت:
با حضور رئیس واعضاء کمیسیون آقایان دکتر امینی و مهندس  در محل دبیرخانه اتاق 95/40/593

درخواست های جدید رونده پ ر گردید. دراین جلسهبرگزا تشکیل و علی جمزه نژاد وخانم زهرا نقوی 
رسی و مورد اخذ تصمیم قرار گرفت:                                                 به شرح زیر بر عضویت   

   شرکت لیان سیستم پارس، به مدیریت آقای محمدحسین اکبرزاده سعیدی - 5

                    سیدمصطفی حسینیشرکت درمان یاب دارو، به مدیریت آقای  - 0

             شرکت آرشام پارسه آناهیتا، به مدیریت آقای امیرحسین جابرانصاری - 9

شرکت ابداع گران تجارت و صنعت، به مدیریت خانم ناهید صالحی - 0  

شرکت همراه سرویس خاورمیانه به مدیریت آقای علیرضا شفیع پور مطلق -5  
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پارسیان، به مدیریت آقای مهرداد عالی پور هریسی شرکت عالی تحریر -6  

الهوی یستا، به مدیریت خانم والری دیمیرشرکت کیان بازار گستر و -2  

شرکت پیشرو مبتکران چیستا، به مدیریت آقای وحید طیبی نژاد - 1  

شرکت مخزن فوالد رافع، به مدیریت آقای علی اصغر رحمانی - 3  

مطل انه، به مدیریت آقای علیرضا شفیع پورشرکت همراه سرویس خاورمی - 54  

شرکت روغن نباتی گلناز، به مدیریت آقای محمد عبدلی آشتیانی - 55  

شرکت زامیاد به مدیریت آقای فریدون حمیدی - 50  

  آقای نعیم علی نقی -59

آ قای محسن تورانی حیرت -50  

   آقای سیدهادی الدی سیدی -55 

 آسپیناسبرگزاری شام کاری درهتل 

 به مناسبت

 نوایرادیدار با لرد نرمان المونت رئیس اتاق بازرگانی بریتانیا 

 

رئیس  ،آو ل رویک المونت نرمانبنابه اعالم دبیرخانه اتاق بازرگانی و صنابع و معادن ایران و انگلیس لرد
برخی  برای انجام عنوان نماینده بازرگانی نخست وزیر بریتانیا بازرگانی بریتانیا و ایران، که بااتاق 

به ایران سفر کرده بود، افزون بر دیدار با مقامات اقتصادی کشور از جمله با مقامات ایرانی  مذاکرات
و ... در مهمانی کاری معاون اول ریاست جمهوری، معاون وزیر نفت،وزیر صنایع، رئیس بانک مرکزی،

به مناسبت ورود ایشان به ایران برگزار اتاق ایران وانگلیس در هتل اسپیناس و از سوی شامی که 
شد، در دیدار با رئیس اتاق بازرگانی ایران و انگلیس و اعضای هیات مدیره اتاق به تفصیل درخصوص 

 . عالوه بر این بن فندر، معاون هیات نمایندگیکردبرنامه های توسعه اقتصادی فیمابین بحث و گفتگو 
س رئیمهندس خاموشی پاسخ لرد المونت به خیرمقدم  ادای، بعد ازنیز  بریتانیا در ایران یاسی س

نکات درخور اهمیتی را از تمایل بیش از اندازه دولت بریتانیا برای توسعه روابط  اتاق ایران و انگلیس
 ، پایان یافت 05:94مهمانی راس ساعت  .داشت  بیانابازرگانی دو کشور
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 مشترک وسه جانبهسمیناربرگزاری 

 "معامله با شرکت های خارجی پس از برجام" 

سمینار مشترک اتاق بازرگانی ایران و انگلیس، پرشیا دوستدار و موسسه حقوقی استفنسون  
که قرار بود پیش از فروردین ماه "معامله با شرکت های خارجی پس از برجام " باعنوان هاروود، 

اردیبهشت ماه سال جاری  04 انجام آن به سبب برخی مسائل اداری اما بهشود انجام سال جاری 
 با سخنرانی و خیرمقدم مهندس علینقی خاموشی، رئیس اتاقموکول گردید در تاریخ مذکور 

آغاز به کار کرد. در این سمینار در طبقه هشتم اتاق ایران ایران و انگلیس،  بازرگانی وصنایع ومغادن
ر ان دکتآقای ،شرکت کننده در سمینار برگزار شدبلندپایه موسسه با حضور بیش از هشتاد که 

از سوی موسسه پرشیا دوستدار، دکتر حمیدرضا اصالنی و سعید جمشیدی فر  ،محسن محبی
 ند، بارتلمی کوزینو خانم سو میلر و آقایان دان هلاحمد احتشام از سوی اتاق ایران و انگلیس، دکتر

به  در زمینه های مربوط سخنرانی و به نوبت  "استفنسون هاروود موسسه حقوقی " از سوی
یت با موفقدو نوبت قبل و بعد از ظهر در سمینار پاسخ گفتند. سمینار درپرسش شرکت کنندگان 

 . برگزار شدهرچه بیشتر 

 :اخبارکوتاه اقتصادی ایران

 شد ارزبرگهای عمده نمایشگاه نفت تهران با غیبت شرکت

البته  .حضور صدها شرکت آغاز به کار کرد المللی نفت تهران بانمایشگاه بینبیست و یکمین 
پی و انی از غایبان این نمایشگاه های نفتی چون توتال، شل، بیترین شرکتبرخی از عمده

 .بودند

اردیبهشت، در نشستی  52الدین جوادی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، امروز پنجشنبه رکن
 .ها سال آینده در نمایشگاه نفت تهران شرکت خواهند کردمطبوعاتی گفت برخی از این شرکت
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این " :آقای جوادی در پاسخ به این سوال که آیا غیبت توتال و شل "پیامی سیاسی" دارد گفت
سوال را باید از خودشان پرسید، اما من با 

که ما  ها صحبت کردم گفتندیکی از شرکت
دیر اقدام کردیم و با عذرخواهی از این بابت 
اعالم کردند که سال آینده حضور خواهند 

 ".یافت

خبرگزاری شانا، وابسته به وزارت نفت ایران، 
گزارش داده است که معاون وزیر نفت در 

پی حاشیه نمایشگاه با نمایندگان شل و بی
 .کنددیدار می

های نفتی و بانکی صادرات نفتش را افزایش دهد و برای تحریم دولت ایران امیدوار است که با رفع
ها حاکی از آن گذاری خارجی جذب کند. هرچند برخی گزارشنوسازی صنعت نفت ایران سرمایه

 .های گذشته بازگشت ایران به بازار نفت کندتر از تصورهای قبلی بوده استاست که در ماه

هد از طریق آن تجارت نفتی خود را تقویت کند، ارائه نوع خواهایی که دولت ایران مییکی از راه
هایی گذاران خارجی جذابیتشود برای سرمایهجدیدی از قراردادهای نفتی است که گفته می

 .دارد

 .شوندمدیرعامل شرکت ملی نفت ایران امروز گفته است که این قراردادها از تیر ماه اجرایی می

داده است کع "در چارچوب این مدل از قراردادها که در هیئت دولت  او درباره این قراردادها توضیح
توانند حضور داشته باشند، اما میزان آن، بستگی به توانایی های ایرانی میتصویب شد شرکت

کنیم و اگر شرکتی خارج از این های ایرانی دارد. در این مسیر ما فهرستی انتخاب میشرکت
 ".شرکت را ارزیابی کنیمفهرست باشد، آمادگی داریم آن 

شدحذف ثبت سفارش شورولت از سامانه واردات کاال به ایران 

 

اردیبهشت )سوم مه(  50یک مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران، روز  به نقل از خبرگزاری مهر
دستگاه خودروی شورولت که  044گزارش دادکه در پی دستور محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، 

ن، به کره جنوبی برگشت میلیون دالر ثبت سفارش شده بود، در میانه راه به مقصد ایرا 2به ارزش 
 .داده شده که اجازه واردات این خودروها را ندارد خورد و به واردکننده آن اطالع

قرار بود محصوالتی از کارخانه شورولت که در کره جنوبی تولید می شد، به ایران صادر شود. لغو 
هور کره جنوبی که ناگهانی مجوز واردات این خودرو از کره جنوبی، با اولین سفر رسمی رئیس جم

 .به تهران سفر کرده، همزمان شدبرای افزایش همکاری های سیاسی و اقتصادی 

ای چهارشنبه هفته گذشته در یک سخنرانی در جمع کارگران به واردات خودروهای هللا خامنهآیت
ن ها به علت مصرف زیاد و سنگین بودن ایآمریکایی به ایران اشاره و گفته بود "خود آمریکایی

http://www.mehrnews.com/news/3615150/%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
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رو به  خودروها، رغبتی به خرید آنها ندارند، حاال در این شرایط ما بیاییم و از فالن کارخانه
 ".ورشکستگی آمریکا، خودرو وارد کنیم؟ این جای تعجب فراوان دارد

های دست اندرکاران واردات گفته بود "در مقابل رهبر ایران در این سخنرانی خطاب به مقام
شود، بایستند و جدا نگذارند این قبیل مسائل انجام ها وارد میاین زمینهفشارهای پنهانی که در 

 ".شود

ای هللا خامنهمحمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران ساعاتی پس از سخنرانی آیت
هایی که از طریق یک شرکتی، از خودرو 39، گفت "ظاهرا در سال با حضور در یک برنامه تلویزیونی

این مجوز داده  30کشور ثالث بود اما تولید آمریکا از ما مجوز نمایندگی گرفته است و اواخر سال 
 ".دانم که این خودرو وارد شده است یا نهشد و البته هنوز نمی

 ".زاده گفته بود "باید مجوز این شرکت را لغو کنیم و یا بگوییم از آن استفاده نکندآقای نعمت

زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در ایران اول اردیبهشت  گفته بود نمایندگی هاد احتشامفر
 .رسمی شورولت تمام مراحل خود را در ایران طی کرده و واردات آن آغاز شده است

صادر کرده بود و تا پیش از لغو  5930سازمان توسعه تجارت مجوز واردات شورولت را دی ماه سال 
 .اعتبار داشته باشد 5931قرار بود تا آذرماه سال  ناگهانی آن

 هند:

 دهیمهای اروپایی میبدهی نفتی ایران را از طریق بانک
 

 ماه پیش به تهران سفر کرده بود وزیر نفت هند )راست( حدود یک

های نفتی تهران از های مرکزی ایران و هند برای پرداخت بدهیوزیر نفت هند از توافق بانک
 .های اروپایی خبر داده استبانکطریق 

http://www.iribnews.ir/fa/news/1113542/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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دارمندرا پرادان، وزیر نفت هند، درباره این توافق برای پرداخت بیش از شش میلیارد دالر بدهی هند 
های های اروپایی نقش واسطه را خواهند داشت و بانکبه ایران، به خبرگزاری رویترز گفت که بانک
 .ایرانی پول را از آنها دریافت خواهند کرد

حدود یک ماه پیش که آقای پرادان به تهران سفر کرده بود گفت که کشورش متعهد به پرداخت 
 .های ایران است، اما شیوه این پرداخت مورد اختالف بودبدهی

شده از سوی ایران های معرفیدر آن زمان بانک مرکزی ایران خواهان پرداخت بدهی هند به حساب
 .اندگفت که دو طرف بر سر دالر توافق کردهبا ارز یورو شده بود اما هند می

های اروپایی خبر داده وگو با رویترز از توافق تازه برای استفاده از بانکاکنون وزیر نفت هند در گفت
 .و گفته است که وزارت دارایی این کشور در حال پیش بردن کار این توافق است

 ی چابهار تخفیف ویژه برای کاالهای عبوری از داالن بین الملل

ای و نقل جاده های مرزی سازمان راهداری و حملمدیرکل دفتر ترانزیت و پایانه -ایرنا
درباره موافقتنامه ایران، هند و افغانستان برای ایجاد داالن حمل و نقل بین المللی 
ای چابهار گفت: مقرر شده است برای کاالهای عبوری در این مسیر تخفیف های ویژه

 قایل شویم

ه گزارش ایرنا، موافقتنامه راهبردی تاسیس داالن حمل و نقل و گذر بین المللی بین ایران، هند و ب
افغانستان موسوم به موافقتنامه چابهار عصر امروز )سوم خردادماه( با حضور سران سه کشور در 

 .تهران امضا شد
ای و نقل جاده راهداری و حملهای مرزی سازمان در همین پیوند، مدیرکل دفتر ترانزیت و پایانه

گفت: سازمان بنادر برای کاالهای ترانزیتی بندری در مسیر کریدور چابهار تخفیف های بندری 
 54هایی که به مقصد افغانستان بار می برند تا ارائه می کند و سازمان راهداری نیز به کامیون

الزم دیده شده است تا حجم  دهد، بنابراین تسهیالتکیلومتر را کاهش می -درصد میزان تن
 .ترانزیت در این مسیر توسعه یابد

پیش بینی کرد با توجه به تخفیف های « محمدجواد عطرچیان»به گزارش وزارت راه و شهرسازی، 



10 
 

در نظر گرفته شده برای عبور کاالها از این داالن، حجم بار عبوری از این مسیر بسیار بیشتر از 
  .حجم کنونی شود

ت: بسته به کاالهای ترانزیتی زمان سیر متفاوت خواهد بود اما چنانچه تشریفات عطرچیان گف
 .زمان سیر در این مسیر کمتر از یک هفته خواهد بود ٬گمرکی بموقع و منظم انجام شود

ای و در صورت فراهم بودن جاده ٬به گفته وی، در این موافقتنامه چندوجهی از حمل و نقل دریایی
 .شودو نقل ریلی استفاده می ها از حملزیرساخت

این مسئول اعالم کرد: با امضای موافقتنامه طرف هندی کاالهای تجاری خود را از طریق بندر 
کند و این موافقتنامه موجب توسعه تجارت ماهیرود و دوغارون ترانزیت می ٬مرزهای میلک ٬چابهار

های منطقه چابهار و استانبین سه کشور و عمران و آبادانی استان سیستان و بلوچستان و 
 .مرزی با افغانستان می شود
های ای گفت: کامیونو نقل جاده های مرزی سازمان راهداری و حملمدیرکل دفتر ترانزیت و پایانه
توانند بارهای ترانزیتی را از بندر چابهار در این مسیر کریدوری حمل و به کشور افغانستان نیز می
 .توسعه این مسیر ترانزیتی سهم داشته باشندکشور خود سیر کنند و در 

المللی ترانزیتی منطقه به شمار می رود و ترین موافقتنامه بینوی ادامه داد: این موافقتنامه مهم
 .دسترسی هند به افغانستان و ماورای افغانستان را تسهیل می کند

های هند با حضور طرف به گفته وی، موافقتنامه چابهار پس از دو نشست کارشناسی در تهران و
افغان و هندی به جمع بندی رسید و امروز از سوی سران ایران، افغانستان و هند امضا  ٬ایرانی
 .شد

به گزارش ایرنا، رییس جمهوری اسالمی ایران پس از امضای توافقنامه چابهار گفت: سند امروز 
 و پیام این سند فقط یک سند اقتصادی نیست بلکه یک سند سیاسی و سند منطقه ای است

آن است که کشورهای منطقه باید از فرصت های منطقه ای برای توسعه و تقویت کل منطقه 
 .استفاده کنند

وی افزود: در نشست رهبران سه کشور پیش از امضای سند، تصمیم بر این شد که هر کشور 
اعالم می شود، آقای  یک وزیر را برای ادامه کار تعیین کند که از سوی ایران وزیر راه و شهرسازی

مودی )نخست وزیر هند( نیز وزیر راه و حمل و نقل را به عنوان مسئول اعالم کردند و قرار شد 
آقای اشرف غنی نیز بزودی وزیری را تعیین کنند که این سه وزیر به طور منظم با هم نشست 

 .زارش دهندهای مشترک داشته باشند و پیشرفت کار را نظارت کنند و به سران سه کشور گ
هزار کامیون بین ایران و افغانستان تردد می کنند که با امضا این  554اکنون بین سالیانه بیش از 

 .موافقتنامه میزان ترانزیت کاال بین ایران و افغانستان به چند برابر افزایش می یابد

برای اجرا به دولت 1۹۳۱قانون بودجه  ابالغ  

 



11 
 

کل کشور را برای اجرا به حسن روحانی  5931علی الریجانی رئیس مجلس نهم قانون بودجه سال 
 .رئیس جمهور ابالغ کرد

اردیبهشت با ارسال نامه ای به رئیس دولت، تاکید  03به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای الریجانی 
ویب رسیده و مورد تأیید اردیبهشت به تص 02که این الیحه در جلسه علنی روز دوشنبه است کرده 

 ..نگهبان قرار گرفته است

و با تاخیر تقدیم قوه مقننه شده بود. اما نمایندگان که در  5930دی ماه  02، 5931الیحه بودجه 
آستانه انتخابات مجلس دهم بودند، اعالم کردند که وقت بررسی کامل آن را ندارند و الیحه دو 

 .دوازدهم بودجه را تصویب کردند

ی مجدد الیحه بودجه در مجلس، پس از تعطیالت نوروز از سر گرفته و الیحه مصوب به شورای بررس
 .نگهبان فرستاده شد، اما این شورا، در دو مرحله به آن ایراد گرفت و به قوه مقننه بازگرداند

یکی از ایرادات شورای نگهبان، به تبصره مربوط به سهم صندوق توسعه ملی بود که به گفته این 
 ."کاهش سهم صندوق از درآمدهای ارزی مجوز داشته است یا نه"شورا، مشخص نبود که 

شورای نگهبان از سوی دیگر در هنگام بررسی الیحه بودجه، بند مربوط به حذف یارانه اقشار بادرآمد 
رزند فگفت افراد "با هر درآمدی" اگر پنج ای که میباال را تایید کرد و ایرادی به آن نگرفت جز تبصره

 .توانند یارانه دریافت کنندتحت تکلف داشته باشند می

شورای نگهبان این موضوع را "تبعیض" دانست و اعالم کرد باید این تبصره حذف شود و به جای 
 .جمعیت خانواده، فقط درآمد مالک حذف یارانه قرار بگیرد

ت اینانس( نیز ایراد گرفشورای نگهبان به تبصره مربوط به تعیین سقف تسهیالت مالی خارجی )ف
و گفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام اطالق استفاده از تسهیالت خارجی را برای پنج سال 

 ارد.د آن برای یک سال دیگر اشکال دتصویب کرده بود و تمدی

:نماینده یونیدو در تهران  

دعسل ایران به ارتقای کیفی نیاز دار   

صنعتی ملل متحد )یونیدو( در نماینده سازمان توسعه  -ایرنا -تهران

تهران گفت: صنعت زنبورداری ایران به توسعه کمی نیازی ندارد بلکه 

.                                   نیازمند ارتقای کیفی و ارزش افزوده است  

« امروز )دوشنبه( در آیین امضای تفاهمنامه « الساندرو آمادیو

اشتغال پایدار و همچنین همکاری در طرح توسعه کسب و کار و 
توسعه زنجیره ارزش صنعت زنبورداری میان جمهوری اسالمی ایران و یونیدو افزود: هدف از اجرای 
این پروژه افزایش زنجیره ارزش افزوده صنعت زنبورداری است که تصور می کنم از طریق انجمن 

                                               م.زنبورداران همتای ایرانی بخوبی بتوانیم این امر را محقق کنی
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:معاون وزیر کشاورزی  

ایجاد آزمایشگاه مرجع زمینه ساز  
 صادرات جهانی عسل ایران است

معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی  -ایرنا
ایشگاه مرجع صنعت زنبورداری راه اندازی آزم

 همکاری سازمان ملل متحدمطابقبا کشور
ز بین المللی را زمینه سا   استانداردهای با

 دانست حضور عسل ایران در تجارت جهانی
.                                              

« طرح توسعه کسب و کار و اشتغال مراسم امضای تفاهمنامه همکاری دردر « حسن رکنی
توسعه صنعتی ملل متحد سازمان ه زنجیره ارزش صنعت زنبورداری باپایدار و همچنین توسع

شمارکلونی زنبورعسل دارای رتبه چهارم     )یونیدو(، اعالم کرد صنعت زنبورداری ایران به لحاظ
  دارد جهانی و از نظر میزان تولید عسل رتبه هشتم دنیا را 

دولت جلوگیری از پرداخت های خالف قانون در زیر مجموعه های  

جمهوری در نامه ای به معاون اول رئییس  -ایرنا-تهران

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشو، کلیه اعضای 

دولت را موظف کرد تا با نظارت الزم بر زیرمجموعه 

های تحت مدیریت خود، مانع از هرگونه پرداخت حقوق، 

 .دستمزد و تسهیالت رفاهی خالف قانون و عرف شوند

ل به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی معاون او
رئیس مهوری، اسحاق جهانگیری رییس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور را مکلف کرد تا بر 

اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، هر 
چه سریعتر تمهیدات الزم برای ساماندهی پرداخت 

 35حقوق، دستمزد و تسهیالت رفاهی به مدیران دولتی را در ضوابط اجرایی بودجه سال 
برای تصویب در هیأت دولت مطرح نماید گنجانده و . 

در این نامه اسحاق جهانگیریبراساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در جلسه روز 
که به ریاست رییس جمهور برگزار شد، بایستی تهمیدات ایجابی و  06/0/35یکشنبه مورخ 

مدیران دولتی، سلبی الزم برای ساماندهی پرداخت حقوق و دستمزد و تسهیالت رفاهی به 
  .اتخاذ و نتیجه اقدامات به رییس جمهور منعکس گردد

پیش از این نیز و به دنبال انتشار اخباری مبنی بر دریافت حقوق خارج از عرف از سوی برخی از 
در نامه ای خطاب به وزیر امور  02/0/35مدیران بیمه مرکزی، معاون اول رییس جمهور در مورخ 

یس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، گزارش های دریافتی در خصوص اقتصادی و دارایی و ری
دریافت حقوق های خارج از عرف توسط برخی از مدیران بیمه مرکزی را نگران کننده توصیف کرده 
بود و از آنان خواسته بود موضوع را بررسی و راهکار الزم برای جلوگیری از پرداخت های خارج از 

 عرف ارائه دهند
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 دریاچه چیتگر تهران قطب قایقرانی همگانی می شود

رئیس هیات قایقرانی استان تهران با بیان اینکه تنها مجموعه حرفه ای این 
رشته ورزشی ورزشگاه آزادی است گفت: با همکاری فدراسیون قایقرانی و 

شهرداری تهران دریاچه چیتگر نیمه دوم امسال به قطب ورزش قایقرانی 
واهد شدهمگانی تبدیل خ . 

 

 054هزار و  سلمان خدادادی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود:در حال حاضر یک
که از این تعداد  می باشنداستان تهران مشغول فعالیت ورزشکار زن و مرد در تنها مرکز قایقرانی 

ورزشکار در لیگ برتر تهران حضور دارند504 .  
قایقرانی استان تهران در چند سال اخیر از سرانه ورزشی محروم بود، وی با بیان اینکه هیات 

گفت: طی دو سال گذشته با تشکیل هیات قایقرانی استان تهران توانستیم استعدادهای 
 .مختلف در این رشته ورزشی را شناسایی کنیم

 درصد65خدادادی با اشاره به اینکه ساختمان جدید این هیات در مجموعه ورزشی آزادی 
 54متری با اعتباری بالغ بر  644پیشرفت فیزیکی دارد گفت: عملیات احداث این ساختمان 

  .میلیارد ریال از تیر ماه سال گذشته آغاز و شهریور ماه امسال به بهره برداری می رسد
رئیس هیات قایقرانی استان تهران با بیان اینکه دریاچه چیتگر به عنوان قطب ورزش همگانی این 

بی معرفی می شود گفت: امیدواریم با همکاری فدراسیون قایقرانی و شهرداری تهران رشته آ
  .دریاچه چیتگر تا پایان سال میزبان عالقه مندان به این رشته ورزشی شود

کمک دولتی این هیات چهار  30وی از گران بودن تجهیزات قایقرانی انتقاد کرد و گفت: در سال 
هیچ کمک مالی به این رشته ورزشی نشد 93میلیون تومان بود و در سال  .  

وی ادامه داد: یکی از معضالت توسعه ورزش قایقرانی نبود امکانات و تجهیزات است که در چهار 
  .سال اخیر هیچ قایق جدیدی به این هیات واگذار نشده است
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 اخبارکوتاه اقتصادی جهان:

 کنفرانس بانکی ایران در لندن

 شود به كار با هیچ کشوری مجبور كردها را نمیبانك                      

ها را نمي شود به كار با هیچ كشور يا شركتى مجبور كرد. جرى ريگان معاون  يك مقام ارشد اتحاديه اروپا مى گويد بانك

ركزى متحريم بخش سیاست خارجى اتحاديه اروپا در كنفرانس بانكى ايران در لندن صحبت مى كرد. جايى كه رئیس بانك 

ايران به اروپا و غرب درباره اجراى برجام اخطار داد. ولى هللا سیف گفت غرب تعهد اخالقى و قانونى دارد تا بازگشت 

در حاشیه اين کنفرانس از جاستین واکر، مدير جرائم  ر بی بی سیخبرنگاايران به بازارهاى جهانى را تسهیل كند امیر پايور

 .سش هايی به عمل آوردهای خارجی در ايران پر درباره حضور بانکمالی انجمن بانکداران بريتانیا 

 میلیون دالر از بدهی خود را به ایران 'پرداخت کرد ۰۱۷هند 

های خبری رسانه
کنند که گزارش می

هند بخشی از 
شش میلیارد  بدهی

میلیون دالری  044و 
خود را به ایران 

 .پرداخت کرده است

به گزارش خبرگزاری 
رویترز، دو شرکت 

پاالیشگاهی هند در 
میلیون  214مجموع 

دالر را از طریق 
"یونیون بانک" هند 

به ایران منتقل 
 .اندکرده

 .این خبر هنوز به طور رسمی از سوی مقامات رسمی ایران، تایید نشده است

میلیون دالر دیگر  014منگلور و  میلیون دالر از این مبلغ را پاالیشگاه 144ها بر اساس این گزارش
 .را شرکت نفت هند، پرداخت کرده است

این دو شرکت هنوز مبالغ زیادی به ایران بدهکار هستند. هنوز اعالم نشده قسط دوم از بدهی 
 .هند به ایران چه زمانی پرداخت خواهد شد

بانک و توسط هالک رویترز به نقل از سه منبع خود گفته است که این میزان پرداختی به "یورو"
 .ترکیه، منتقل شده است
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آقای مودی  .این تحول در آستانه سفر ناندرا مودی، نخست وزیر هند، به ایران صورت گرفته است
 .مه، به ایران سفر کند 00قرار است روز یکشنبه دوم خرداد، 

رود و برآورد شده است هند به طور سنتی، دومین خریدار نفت خام ایران بعد از چین به شمار می
هزار بشکه نفت خام از این کشور خریده  044ها علیه ایران روزانه نزدیک به که در دوره تحریم

، میزان ها افزایش یافته و به گفته وزیر نفت است. این رقم به تدریج و از زمان آغاز لغو تحریم
 .هزار بشکه است 914کنونی صادرات روزانه نفت خام ایران به هند حدود 

 ضرر زد یارد دالر' به کشورهای خاورمیانهمیل 934سقوط قیمت نفت '

 

میلیارد  934المللی پول گزارش داده که سقوط چشمگیر قیمت نفت سال گذشته صندوق بین
این صندوق زیان کشورهای .دالر به کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه ضرر زده است

 .میلیارد دالر برآورد کرده است 514صادرکننده در سال آینده را 

 .کندی رشد اقتصادی از تبعات این زیان اقتصادی خواهد بود

گوید المللی پول میصندوق بین:یرانالمللی پول درباره افزایش بیکاری در ابینی صندوق بینپیش
های آینده مجبور که کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه برای جبران این زیان اقتصادی در سال

 .جویی خواهند بودبه صرفه

دالر  94تر از به کم 0450دالر در میانه سال  551ای حدود از بشکهدر عرض یک سال قیمت نفت 
 .دالر افزایش یافته است 04رسید و حاال دوباره به بیش از 0455درسال 

http://www.bbc.com/persian/business/2016/04/160412_an_imf_world_economy
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این افت قیمت به وضوح بر اقتصاد کشورهای عمده صادرکننده مانند عربستان سعودی و کویت 
 .و باعث کسری بودجه آنها شده است نهادهمنفی  آثار

بینی کرده بود که میزان پولی که کشورهای پول در گزارش قبلی خود پیش یالمللصندوق بین
بینی میلیارد دالر خواهد بود، اما پیش 924دهند، صادرکننده از کاهش قیمت نفت از دست می

 .تصويب کرده استعوايد فروش نفت را.میلیارد دالر از رقم قبلی بیشتر است 94تازه این صندوق 

سرقت رفتیون دالر پول نقد از دستگاه های خودپرداز ژاپن به مل  13  

دزدها با  –ایرنا  –هران ت
استفاده از اطالعات افشا 

شده از حساب های یک 
جنوبی در بانک آفریقای 

کمتر از سه ساعت به 
صدها خودپرداز در ژاپن 

 1۹دستبرد زده و حدود 
میلیون دالر پول نقد را به 

 سرقت بردند

 به گزارش پایگاه خبری
، بیش از یک «بی.بی.سی»

میلیون ین  044میلیارد و
میلیون دالر(درتاریخ  5022)

اردیبهشت( از  06مه) 55
در ژاپن به سرقت رفته که از « سون الون»فروشگاه های دستگاه خودپرداز  400بیش از هزار و 

 .معدود خودپردازهایی هستند که کارت های بانکی خارجی را قبول می کنند
میلیون دالر اعالم کردند، با این  59گرچه منابع خبری ژاپن مجموع مبلغ به سرقت رفته را حدود 
حادثه بوده است، مجموع ضرر متحمل حال استاندارد بانک آفریقای جنوبی که قربانی اصلی این 

میلیون دالر اعالم کرد 53شده را بیش از  . 
این بانک آفریقای جنوبی اعالم کرد که سارقان بااستفاده ازتعدادی کارت جعلی واطالعات افشا 

شده از حساب های برخی کاربران اقدام به طراحی این سرقت پیچیده کرده اند؛ با این حال 
هیچ ضرری نخواهند شد صاحبان حساب متحمل .  

 544پلیس ژاپن تعداد افراد دخیل در این سرقت را با توجه به وسعت و مبلغ از دست رفته بیش از 
نفر تخمین زد و اعالم کرد که در حال بررسی تصاویر ویدئویی ضبط شده از سراسر کشور برای 

 .یافتن عامالن این حادثه است
ی امنیتی ژاپن و آفریقای جنوبی در حال بررسی ابعاد پلیس بین الملل )اینترپل( و مقام ها

 .مختلف این پرونده عجیب هستند و تاکنون هیچ مظنونی در این ارتباط دستگیر نشده است
اینترپل پیش از این نسبت به احتمال حمله های سایبری و برداشت غیرقانونی پول از خودپرداز 

 های ژاپن هشدار داده بود

شودان افتتاح میترین تونل جهطوالنی  

http://www.bbc.com/persian/world/2016/04/160425_l31_saudiarabia_economy_refrms
http://www.bbc.com/persian/world/2016/04/160425_l31_saudiarabia_economy_refrms
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ترین تونل جهان پس از نزدیک به دو دهه از آغاز ساخت آن در سوئیس افتتاح ترین و عمیقطوالنی

 .شودمی

کیلومتر است گوتارد نام دارد و شمال به جنوب سوئیس را از میان  12این تونل که طول آن 
 .کندهای آلپ به هم وصل میکوه

 .انقالبی در صنعت ترابری اروپا خواهد بودبه گفته سوئیس تونل گوتارد 

شدند، از این پس هایی که تاکنون ساالنه به وسیله بیش از یک میلیون تریلی حمل میمحموله
 .شوندبا قطار از طریق این تونل منتقل می

 .کیلومتر در ژاپن بود 19۳3ترین تونل جهان پیش از این متعلق به تونل سیکن با طول رکورد طوالنی

 .کیلومتر در جای سوم قرار دارد 14۳1کند با ونل مانش هم که فرانسه را به بریتانیا وصل میت

جمهور فرانسه و ماتئو رنتسی، قرار است آنگال مرکل، صدر اعظم آلمان، فرانسوا اوالند، رئیس
 .نخست وزیر ایتالیا در مراسم با شکوه افتتاحیه آن شرکت کنند
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این تونل بخشی از هویت سوئیس " :سوئیس به خبرگزاری رویترز گفترئیس دفتر ترابری فدرال 
 ".هاستیهای برای هلندهایی آلپ مانند کشف اقیانوساست و برای ما تسخیر کوه

 52پرسی با رای مردم تایید شد و ساخت آن حدود در طی یک همه 5330طرح این پروژه در سال 
 .ارد دالر هزینه داشته استمیلی 50سال پیش آغاز شد که تاکنون بیش از 

گذرد هایی میرود و از میان صخرهمتر زیر سطح کوه می 0944ها تا این تونل در برخی از قسمت
 .رسددرجه سانتیگراد می 02که گاهی دمای آن تا 

 3ها تخلیه شده و در جریان ساخت آن میلیون تن سنگ از کوه 01برای ساختن این تونل بیش از 
 .را از دست دادند کارگر جان خود

برابر بتون به کار رفته  10میلیون متر مکعب بتون مصرف شده که  0در ساخت تونل گوتارد حدود 
 .در ساختمان امپایر استیت در نیویورک است

 04ساعت و  9برداری کامل شود مسیر این تونل که قرار است در ماه دسامبر امسال آماده بهره
 .دهدیک ساعت کاهش میای زوریخ تا میالن را دقیقه

قطار مسافربری برای این رفت و آمد در این تونل در نظر گرفته شد  21قطار باربری و  024حدود 
 .دقیقه طی خواهند کرد 52مسیر تونل را در 
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بودجه ساخت آن از مالیات ارزش افزوده بر سوخت، عوارض جاده برای وسایل نقلیه سنگین و وام 
 ..شده استدولتی تامین 

 

  .:گزارش ویژه

اوپل خودروسازیبحران در  

 جواد عسگری

خواهد گویی جغد شوم رسوایی نمی   
دست از سر خودروسازان آلمانی بردارد 

بزرگ  ریزی رو رسوایی حاال پس از آب  
شه را امن آئودی و پورفولکس واگن که د

بار به سراغ اوپل رفته این  ،هم گرفت
 است که ها آمدهاست در برخی گزارش

شرکت اوپل آلمان هم دست به تقلبی 
.مشابه زده است  

 
شرکت اوپل که زیرمجموعه جنرال 

هایی مبنی موتورز است، در پی گزارش
افزار مورد استفاده فولکس واگن، از سوی افزار تقلب در تست آالیندگی مشابه نرمبروجود نرم

نامه اشپیگل، تست شماری ونقل آلمان مورد بازخواست قرار گرفته طبق گزارش هفتهت حملوزار
های فیلتر در موتورهای دو مدل هایی را نشان داده که سیستمهای دیزلی اوپل دستگاهاز مدل

ها از سطح کنند که به معنای باال رفتن آالیندگی این مدلپرفروش آسترا و زافیرا را غیرفعال می
ها یک کمیته ویژه را برای بررسی ونقل آلمان در واکنش به این گزارشجاز است. وزارت حملم

 .تشکیل داده است
 

افزار تقلب در آالیندگی شده است با این همه ای منکر استفاده از نرمالبته اوپل با انتشار بیانیه 
ونی به سطح خاصی های کنترل آالیندگی زمانی که دمای بیردر شماری از خودروها سیستم

شوند. این شرکت مدعی است این مساله طور سیستماتیک غیرفعال میکند، بهکاهش پیدا می
دیدگی موتور مجاز است. تحت مقررات اروپایی برای جلوگیری از تصادفات احتمالی یا آسیب

م خودروسازان آلمانی شامل آئودی، مرسدس، اوپل، پورشه و فولکس واگن در ماه آوریل تصمی
هزار خودرو فراخوان دهند 294گرفتند برای اصالح این مشکل داوطلبانه برای حدود  . 

 
های کنترل شرکت اوپل تأیید کرده که نرم افزار موتور مدل زافیرا تحت شرایط خاصی سیستم

                                                                                                                                                 کند با این همه مدعی است این سیستم کامالً قانونی استآالیندگی را غیرفعال می
. 
 

وزیر حمل و نقل آلمان پس از نشست کمیته تحقیقات با مقامات اوپل گفته  الکساندر دوبرینت، 
این کمیته از اوپل خواسته است اطالعات بیشتری برای کمک به تحقیقات درباره آالیندگی دی 

 .اکسید کربن خودروهایش فراهم کند

http://www.radiofarda.com/author/96433.html
http://gdb.rferl.org/A83FFC32-E753-4390-AC17-4CD30FABF929_cx0_cy7_cw0_mw1024_s_n_r1.jpg
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صفیه دود اگزوز، های تبه گفته وزیر حمل و نقل آلمان، اوپل در این دیدار تأیید کرده که سیستم

شوند. تحت سرعت و شرایط فشار هوای خاصی به منظور آسیب ندیدن موتور خودرو غیرفعال می
این اقدام برای حفاظت از موتور خودرو تردید  بودنپذیربا اینهمه این کمیته تحقیقات درباره توجیه

 .دارد
 

افزار مربوطه دوبرینت گفته است: اوپل قول همکاری کامل داده که شامل دسترسی به نرم
روز برای فراهم کردن اطالعات فنی مهلت داده است. همچنین 50است. این کمیسیون به اوپل 

این خودروساز باید درباره مدل استرا که از سیستم مشابه استفاده کرده اطالعات کاملی ارائه 
 .کند

 
سیستم موتورهای ما »مین حال کارل توماس نیومان، مدیرعامل اوپل توضیح داده که: در ه

کند. ما از تحقیقات دولت آلمان در این افزار غیرقانونی استفاده نمیمطابق با قانون بوده و از نرم
کنیمباره کامالً حمایت می .» 

 
های ربوط به تقلب در تستبر اساس گزارش رویترز، این پرونده با پرونده فولکس واگن که م

 .آالیندگی است متفاوت است
 

های وقتی مشخص شد فولکس واگن با استفاده از روشی سعی کرده سازمان 0451در سال 
 .مسئول کنترل آلودگی هوا را دور بزند این گروه عظیم به لرزه افتاد

 
ما »در آمریکا گفت:  در واکنش به بر مأل شدن این موضوع میکائیل هورن مدیر عامل فولکس واگن

 «.با سازمان محیط زیست آمریکا صادق نبودیم و باید بگویم که رسوایی به بار آوردیم
 

های چندین پژوهشگاه و چند سازمان غیردولتی حکایت از آن دارد که فولکس واگن تقلبی داده 
ر بیشتر از براب 51بزرگ در زمینه محیط زیست انجام داده است. برخی خودروهای این شرکت تا 

کردند حال آنکه مهندسان فولکس سطح استاندارد آالیندگی در آمریکا اکسید نیتروژن تولید می
واگن، خودرو را طوری طراحی کرده بودند که در زمان تست آلودگی، میزان آلودگی خودرو در حد 

 .استاندارد باشد
 

ای که طی فت شد به گونهبا بر مأل شدن این تخلف بزرگ، سهام فولکس واگن به شدت دچار ا
درصد از ارزش سهام فولکس واگن از دست رفت. با ادامه بحران در فولکس واگن مدیر  91دو روز 

عامل گروه فولکس واگن و جمعی از مدیران ارشد این شرکت یا استعفا دادند یا کنار گذاشته 
 .شدند

 
ی را ماتیاس مولر مدیرعامل پس از استعفای مارتین وینترکورن مدیر گروه فولکس واگن، جای و

تر شدشرکت پورشه در شرکت فولکس واگن گرفت، و با آمدن مولر کمی اوضاع بحرانی آرام . 
 

اما این بحران به اعتبار فولکس واگن و دیگر تولیدکنندگان خودرو در آلمان ضربه سختی وارد 
هم از نظر اعتبار در  رسد دامنه بحران فولکس واگن هم از نظر مالی واست و به نظر میکرده

نیر ادامه داشته باشد 0452سال  . 
 

دامنه این رسوایی حاال به شرکت اوپل رسیده است و احتمال دارد پای خودروسازان دیگری هم 
 .به این پرونده باز شود
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در آلمان است و  5192این شرکت خودروسازی توسط آدام اوپل تأسیس شد. آدام اوپل متولد  

کم کار پرداخت و کمای را تأسیس کرد که در آن به تولید چرخ خیاطی میخانهسالگی کار 01در 
دوچرخه تولید و در آلمان  044خود را گسترش داد و به تولید دوچرخه نیز پرداخت و ساالنه 

فروختمی . 
 

از دنیا رفت و پس از مرگ وی، برادران آدام به تشویق مادرشان تصمیم  5131آدام اوپل در سال 
شدند و در  5133لید خودرو گرفتند و در نهایت موفق به تولید اولین خودروی خود در سال به تو

ای دیگر از این خودرو را ساختندنمونه 5340سال  . 
 

، آنها یک خودروی دونفره برای استفاده پزشکان ساختند که ب5343سال بعد یعنی در سال  2  
ترین تولیدکننده خودرو در آلمان بزرگ شرکت اوپل 5350ه خودروی پزشک معروف شد. در سال 

 .بود و آنقدر گسترش یافت که مجبور به استخدام زنان برای خط مونتاژ خود شد
در آغاز قرن بیستم توسعه کارخانه اوپل با ساخت موتور هواپیما روندی تازه گرفت. این شرکت در 

ق به تولید یک میلیون این شرکت موف 5304به تولید دوچرخه پایان داد. در سال  5352سال 
موتورز این شرکت را شرکت جنرال 5303ها، در سال خودرو در سال شد. به دلیل همین موفقیت

این شرکت که به ساخت 5304به تملک خود در آورد. با شروع جنگ جهانی دوم و در سال 
پرداخت مورد حمله هوایی قرار گرفت و ویران شدتجهیزات جنگی می . 

 
نگ، شرکت با بازسازی کامل دوباره تولیدات عادی خود را از سرگرفت و به دوران بعد از پایان ج

ترین بزرگ 5320به دوران محبوبیت خود رسید و در سال  5320اوج خود بازگشت و در سال 
 .تولیدکننده خودرو در آلمان شد

 
رار گرفت. در های سناتور و مونزا را عرضه کرد که بسیار مورد توجه ق، اوپل مدل5322در سال 
اوپل خط تولید جدید خود را در زاراگوزا و اسپانیا برای تولید خودروی معروف اوپل  5310سال 

اندازی کرد که این خودرو به محبوبیت زیادی رسیدکورسا راه . 
 

میالدی به اوج قدرت رسیده بود ولی پس از آن به آرامی روندی نزولی  34شرکت اوپل در دهه 
اوپل شروع شد. با بحرانی شدن وضعیت جنرال موتورز وضعیت این شرکت آلمانی که زیر 

های انجام شده در جنرال موتورز طی مجموعه جنرال موتورز بود وخیم شد البته پس از بهسازی
کند به جایگاه زمان اوج خود نزدیک شودچند سال اخیر این شرکت هم سعی می . 

 
سازد محصوالتش با شرکت واکسهال در بریتانیا ترین خودروها را میاین شرکت که در آلمان ارزان

های فراوانی دارد. همچنین بیشتر که از دیگر برندهای زیرمجموعه جنرال موتورز است شباهت
شوندهای واکسهال در آلمان طراحی میمدل . 

  

 


