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 5534ویژه  تیرماه 35خبرنامه شماره 

 ایران اخبار کوتا ه اقتصادی ایران و جهان،گزارش ویژهاتاق های  ایران وانگلیس و بیتانیا و کوتاهاخبار سخن ماه، :فهرست مطالب

 

 :سخن ماه
 

 
   

 باورندارند؟اچر   
مبنی براینکه پیامدهای آشکار یا پنهان افزایش سرانجام بعداز سی و دو سه سال،) تذکر رسمی 

 ،فراگیر و همه جانبه حاصلی در پی نخواهد داشتو فقر فساد ایجاد و افزایش  بهره بانکی پول جز
بانک مرکزی،نامه اتاق بازرگانی و روزنامه اطالعات به تفصیل و  "تازه های اقتصاد"ماه نامه  درکه 

ان اداره امور ربه گونه یی کامل چاپ ونشر گردید،اما بانهایت تاسف صرف نظر از بی توجهی کارگزا
داخل وخارج  های بی شک فرهیخته و مورد احتراماقتصادی کشور به آن، پاسخ برخی اقتصاد دان 

ین مضمون عنوان شد که آیا هیچ فکرکرده اید درصورت کاهش بهره بانکی نیز رسماّ با ا از کشور 
پول سرنوشت آن پیرزن بی سرپرستی که با بهره یا سودسپرده اش روزگار می گذراند چه خواهد 

اعتبارنیز این چنین توجیه می شدکه افزایش  شد ؟ حتادر جلسه های کمیسیون شورای پول و
 برخورداراستضرورت ویژه ازه ی بانک ها، حتا بانک های خصوصی نقدینگی بانک ها که به گفته هم

دست کم به  تبع از  بهره بانکی پول ونرخ در گروی افزایش  که سپرده گزاری است سازیجذاب 
که البته همچنان مورد ادعاست! ( کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور به درستی  .نرخ تورم است

انکی پول بهره ب نرخکه باید به گونه یی دوسویه  اند شدهانکار ناپذیر پذیرای این راستینهو دریافته 
نخستین که به نظر می رسد .راستنینه یی کاهش دادکه سال ها مورد پیشنهاد بوده است، را 

ود در حد باید نرخ معقول ومقبول آناقدام سنجیده دولت دراعمال سیاست های پولی می باشد و 
  د باشد.دوازده در ص دست باال ده و

 بگذریم! 

که به آزمودن خطاست" "آزموده را ایم کهتکرارکرده  وایم  و همه شنیدهازقدیم وندیم گفته اند
ین کدامو به چرا روشن نیست  نکته پرسش برانگیز اینکهاما  جهل است."دهخدا" ناشی ازگفته 
تجربه بیش از هفتاد ساله همسایه آگاه بودن از وجود  کشور بااقتصادی مسئوالن اداره امور دلیل 

که حاصل به ملموس این واقعیت یا راستینه  ازشمالی، یا زیاد دور نرویم جهار دهه ی خودمان، 
متمرکز و بسته ِ دستوری دولتی، جز ایجاد نابسامانی جاکم دراقتصاد کارگیری روش های
با  ،نخواهد داشتپی یگری درفقر و فساد فراگیر و همه جانبه، پیامد د اقتصادی، اتالف منابع و

با ذهنییت شکل گرفته که  دهم اینان که یا نمی خواهد بپذیرند باورندارندهمچنان وجود این 
 برایمصوب  و قوانین  ی الزمرهنمود ها در اختیار داشتن با دراقتصا د متمرکز و دستوری دولتی
اسباب محبوس شدن بیشترین بخش از منابع این چنین  برون رفت دولت از تصدیات اقتصادی،

و یا خودرو و . . . فراهم وابسته، مالی کشور را در بخش های ساختمان و مسکن و صنایع  
آزاد سازی منابع محبوس مورد اشاره،  کاریافتن راهکمک به به جای نیز اکنونو  ساخته اند،

 دکتر امیر هوشنگ امینی
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 ،کمک به کاهش هزینه های تولیدکاهش هزینه های سرسام آور و بی دلیل باربر اقتصاد کشور،
،دانسته و ندانسته، همچنان و . . .  با عهده دارشدن  وظیفه تصمیمگیری های اقتصادی 

چرا  ؟نابسامانی هرچه بیشتر اقتصاد کشور را دامن می زنند افزایش هزینه های عمومی و
 قدرت خرید عمومی ه ومسئوالن وکارگزاران اداره  امور کشور باورندارند که با متوسط درآمد سران

در شهرهای بزرگ دست کم ، نه تنها راه بری، بلکه حفظ استاندارد یا سطح زندگی موجود
از دولت کاری را که مردم بهتر  بایدولذا به جای وعد و وعید های کاذب، کشورغیر مقدور است؟

تی که به هرچه بیشتر از اشتباهاانجام می دهند به آنها واگذار کنند و با صداقت وشهامت 
همکاری  وگذارند و برای رفع کاستی ها بهردلیل در اداره امور اقتصادی کشور روی داده صحه 

چرا باور ندارند که باید در رفتارمدیریت اقتصادی خود تجدید  کنند؟ طلب یاری مردم و دولت ازآنان 
 *  * *                                                  نظر کنند؟ 

 اخبار کوتاه اقتصادی ایران وجهان 

 اخبار کوتاه اتاق ها

 اخبار کوتاه اتاق ایران وانگلیس

 برگزاری جلسه ماهانه هیات رئیسه اتاق ایران وانگلیس

 ماه سال جاری تیرهیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و انگلیس در ماهانه جلسه 
در محل دبیرخانه اتاق تشکیل حضور کلیه اعضاء  باتیرماه  22روز سه شنبه 50:11راس ساعت 
 و برگزار گردید.

اعالم دستور جلسه دراین جلسه بعداز
 ائه کزارش عملکرد اتاق در تیرماه،وار

مبادله اخبار اقتصادی ایران وجهان،به ویژه 
مبادالت بازرگانی فیمابین ایران در زمینه 
گزارش تهیه شده هیات مدیره  ،وانگلیس

اتاق عنوان مجمع عمومی عادی ساالنه 
اتاق همراه با ترازنامه های مالی وبرنامه 
پس  وبودجه اتاق برای سال جاری مطرح و

مورد تائید قرارگرفت . از بحث و برسی 
است  رقرمسپس در باره اعزام هیاتی که 

 برخی اعضاء متشکل از اعضاءهیات مدیره و در پائیز سال جاری برای انجام بر خی امور فیمابین
 پایان یافت.  51.جلسه راس ساعت به لندن اعزام شودبحث ومقرر شد تدارک الزم معمول گردد

 برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه اتاق ایران و انگلیس

 

راس ساعت  بازرگانی وصنایع ومعادن  ایران وانگلیس  جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه اتاق
و آگهی در روزنامه و به صورت کتبی اتاق قبلی تیر ماه بنابه دعوت  22روز سه شنبه  53:11
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خرداد سال جاری، در سالن طبقه ششم اتاق تهران تشکیل و برگزار گردید.  22اطالعات مورخ 
کلیه اعضا از جمله اصالتاً و وکالتاً، عضو دارنده کارت معتبر  22در این جلسه که با حضور تعداد 

خسروجردی از معاونت امور بین الملل و کاتبی از امور حقوقی اتاق ایران،  هیات مدیره، و خانم
تشکیل بود، با توجه به اینکه انتخابات هیات مدیره در دستور جلسه قرار نداشت، مهندس 

هندس و آقای م نظارخاموشی، رئیس اتاق، به عنوان رئیس، خانم مزدا و آقای دانش، به عنوان 
  علی حمزه نژاد، به عنوان منشی عهده دار انجام وظایف هیات رئیسه گشتند.

دستور جلسه را  خانم ها وآقایان حاظر در جلسهدکتر امینی ضمن ادای خیرمقدم به  درآغاز
بیاناتی ایراد نمایند. مهندس خاموشی  کرد  خواستئر از آقای مهندس خاموشی  ،سپس اعالم 

و ادای  به حضار و ایراد بیاناتی مفصل درخصوص وظایف و برنامه های اتاق پس از ادای خیرمقدم
برخی رهنمودهای الزم در خصوص 
وظایف اتاق ها به ویژه اتاق های 
مشترک در حل مسائل ومشکالت 
ز ا فیمابین ایرن و گشورهای مقابل 

دکتر امینی خواست گزارش هیات 
را  عمومی را  مدیره عنوان مجمع

که پس از انجام قرائت نماید قرائت 
و برخی پرسش و پاسخ ها مورد 
رای گیری و تایید قرار گرفت. سپس 
خانم مطلب زاده، بازرس قانونی 
اتاق، گزارش بازرس قانونی اتاق را 

بعد از   قرائت و از تصویب گذشت.
تصویب گزارش بازرس قانونی اتاق، 
تراز مالی اتاق توسط حسابرس 

د ری موراتاق تبیین و پس از رای گی
  تایید قرار گرفت.

دکتر امینی برنامه و بودجه  درادامه 
 و با ادای  پاسخ به اتاق را قرائت 
از تصویب گذشت.  وبرنامه وبودجه پیشنهادی  رای گیریدر جلسه ،  حاضرء اعضا پرسش های
انتخابات بازرس اصلی و علی البدل به عمل آمد و مجدداً خانم مطلب زاده به عنوان سپس 

بازرس اصلی و آقای محالتی بازرس علی البدل و حسابرسی مطلب زاده نیز به عنوان حسابرس 
برای درج آگهی های اتاق انتخاب شد. در مورد مجدداً . روزنامه اطالعات نیز شدنداتاق انتخاب 
یشنهاد و موافقت شد ضمن تشکیل یک کمیته سه نفره برای تدارک تامین منابع سایر موارد پ

مالی مورد نیاز برای خرید محل دبیرخانه اتاق و همچنین انتخاب یک نفر کارشناس مالیاتی برای 
پایان  51:11ارائه خدمات مالیاتی به اعضای اتاق تدارک الزم معمول گردد.جلسه راس ساعت 

 پذیرفت.

 سه های ماهانه کمیسیون های تخصصی اتاق:برگزاری جل

جلسه ماهانه این کمیسیون طبق روال راس  کمیسیون بازرگانی، صنعت و فن آوری های نوین:

با حضور خانم ها فرحناز یوسفی، الهام ستاری و  54/14/5523، روز دوشنبه 50:11ساعت 

و رامین طاعتی آقایان امیرحسین پژوهی، محمدسعید ضرابیان، خداقلی حاجی حسینلو 

 تشکیل و برگزار گردید.

در این جلسه که دکتر امینی نیز حضور داشت، عدم حضورآقای عظیمی دبیرکمیسیون بعلت 

سفر به خارج از کشور اعالم و نامه آقای رضا مهربان از بوشهر نیز مبنی بر عدم امکان پرواز به 
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و مبادله تور جلسه اعالم تهران به اطالع اعضا حاضر در جلسه رسید. سپس طبق روال دس

 اخبار اقتصادی انجام شد.

در پایان مقرر گردید اعضایی که نسبت به تمدید عضویت خود با وجود چندبار تذکر اقدام ننموده  

 پایان پذیرفت. 50:11جلسه راس ساعت  اند از فهرست اعضای کمیسیون خارج شوند. 

جلسه ماهانه این کمیسیون طبق روال راس ساعت  کمیسیون گردشگری و امور بین الملل:

با حضور خانم ها الهام ستاری، فرحناز یوسفی، زهرا نقوی  54/14/5523، روز دوشنبه 54:11

و آقایان ابوالفضل روغنی گلپایگانی، محمدرضا سرمدی، کیوان معنوی طهرانی، امیرحسین 

 برگزار گردید. پژوهی، رامین طاعتی و با حضور آقای دکتر امینی تشکیل و

در این جلسه پس از تبادل اخبار اقتصادی درمورد برنامه های کمیسیون به تفصیل بحث و تبادل 

 پایان پذیرفت. 50:11و جلسه راست ساعت شد نظر 

روز  54:11جلسه ماهانه این کمیسیون راست ساعت  کمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی:

و آقایان هادی حسینی بافی، هادی نوروزی، رضا  ، با حضور خانم طیرانی21/14/5523یکشنبه 

 مهدوی و با حضور آقای دکتر امینی تشکیل و برگزار گردید. 

های  از تبادل اخبار درمورد برگزاری سمینار آموزشی و حضور هیات در این جلسه پس

به تفصیل بحث و تبادل نظر سفرکنندتهران که قرار است در مهرماه به انگلیسی  اسکاتلندی و

 پایان پذیرفت. 50:11جلسه راست ساعت  وتصمیمگیری شد.

روز سه  54:11جلسه کمیسیون عضویت در تیر ماه راس ساعت ساعت  کمیسیون عضویت:

با حضور خانم زهرا نقوی و آقایان دکتر امیرهوشنگ امینی و مهندس علی  22/14/5523شنبه 

تمدید  های  اق تشکیل و برگزار گردید. در این جلسه درخواستحمزه نژاد در محل دبیرخانه ات

 به شرح زیر اخذ تصمیم شد: ومورد بررسی قرار گرفت جدیدعضویت و

عضویت موسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان، به مدیریت آقای جهانبخش نورایی مورد 
 تایید قرار گرفت.

درخواست عضویت شرکت مهندسی مشاور ایمر، به مدیریت آقای بابک طهماسبی، بررسی 
 تایید گردید.و

درخواست عضویت شرکت داروسازی بهسا، به مدیریت خانم گیتا شیخ االسالمی بورقانی، 
 تایید شد.

درخواست عضویت شرکت لبنیاتی پاستوریزه پاک، به مدیریت آقای علیرضا سجادی مانیزانی، 
 از بررسی مورد تایید قرار گرفت.پس 

 .شددرخواست عضویت آقای ذوالفقارعلی جعفری نعیمی بررسی و تایید 

بررسی درخواست عضویت شرکت بازرگانی فامیکو، به مدیریت خانم شیرین اعتمادی، شرکت 
راد تجارت پارس به آفرینه طوس به مدیریت آقای مهدی معین تقوی، و شرکت بین المللی شای

 .ول گردیدموکبعد
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انگلیس وایران: اتاق  اخبار اتاق بازرگانی  

یادداشتی از:                

انگلیس وایران  لرد المونت رئیس اتاق بازرگانی    

جوالی در سایت اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران نصب  53لرد المونت در یادداشتی که در تاریخ 
 شده نوشته است که:

، شرکت های انگلیسی اظهار نظر کردم  در ژانویه سال جاری درباره اجرای برجام آنکهبعد از
 انگلیس وایران  تعداداعضاء اتاق بازرگانی  زیادی برای تجارت با ایران ابراز عالقه کرده اند.

اق فعاالنه ات ،واکنونقبل از برقراری تحریم ها برگشته است ،شش سال پیش سطح  اکنون به
  کند. ایران حمایت میدرزمینه تجارت بازمینه پرسش های خاص آنهارا درشرکت های عضو 

 اکتبر امسال برنامه ریزی شدهبرای  نیز در تهرانو گاز برگزاری گردهم آئی نفت ضمن اینکه 
بسیاری باید مورد توجه قرار  در حالیکه قبل از عادی شدن مسائل تجارت با ایران نکات .تاس
رای "  به ویژه آنکه با  رسند. دلگرم کننده به نظر میسو  اینه یه بوند، فعالیت ها از ژاگیر

خروج از اتحادیه اروپا صادرات به بازار هائی نظیر ایران بیش از پیش اهمیت خواهند برگزیت ".
 داشت

عزام هیات نفت و گاز به تهرانتدارک ا  

اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران، اتاق مورد اشاره در همکاری با اتاق ابردین و  دبیرخانه بنابه اعالم

درتدارک اعزام  یک هیات بازرگانی سرمایه گزاری (َ(Aberdeen & Grampian Chamberگرامپیان 

عه روز جمبه ایران می باشند .هیات طبق برنامه تدوینی   و پتروشیمی فعال در زمینه نفت وگاز

فعال در زمینه نفت و  اسکاتلندی – از چندین شرکت انگلیسی متشکل مهر، 25ابر بابراکتبر 54

 برای دیدار وبه سرپرستی سر ریچارد دالتون، معاون اتاق انگلیس و ایران ، وپترو شیمیگاز ، 

 د شد.مقامات مسئول، وارد ایران خواهبا شرکت ها و تبادل نظر 

تدوین شده عالوه بر دیدار با اعضاء اتاق ایران و انگلیس، هیات مورد اشاره طبق برنامه از پیش 

به ویژه کمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی اتاق و حضور در سفارت انگلیس در تهران، با مسئوالن 

، سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و لل وزارت نفت، شرکت ملی نفت امور بین ام

 تهران دیدار خواهند داشت. اقتصادی ایران و... طی چهار روز اقامت در

 اخباراقتصادی ایران:

 تفاهمنامه ایران ایر با ایرباس و بوئینگ همچنان معتبر است

مشاور رسانه ای رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: تفاهمنامه خرید  -ایرنا -تهران
فتاده اتفاق نیهواپیما از ایرباس و بوئینگ معتبر به شمار می رود و هیچ تغییری در روند این کار 

  .است

در واکنش به اخبار و « رضا جعفرزاده»به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، 
گزارش منتشر شده برخی رسانه ها درباره احتمال لغو قراردادهای فروش بوئینگ و ایرباس با 

است. همچنین افزود: بحث لغو قرارداد در کار نیست زیرا هنوز قراردادی امضا نشده « ایران

 .تفاهمنامه ها همچنان معتبر است و دو طرف نیز به آن پایبندند
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مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: پیگیری موضوع از سوی وزیر راه و 

شهرسازی و دستگاه دیپلماسی در 
دستور کار قرار دارد و تغییری در این 

 .زمینه رخ نداده است
قراردادی که  به گزارش ایرنا، در پیش

بین ایران ایر و شرکت ایرباس به امضا 
 550رسیده قرار است این شرکت 

فروند هواپیما از ایرباس به صورت 
 .اجاره به شرط تملیک خریداری کند

همچنین در پیش قرارداد دیگری ایران 
ارداد رایر در نظر دارد بیش از یکصد فروند هواپیما از شرکت بوئینگ خریداری کند و مبلغ این ق

 .میلیارد دالر پیش بینی شده است 51
 

 با سرمایه گذاری خارجی؛

قرارداد بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور در خراسان شمالی منعقد 

 شد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی از امضای قرارداد بزرگ ترین  -ایرنا -تهران
نیروگاه خورشیدی کشور در 

 .دادخراسان شمالی خبر 

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از 
اظهار « علیرضا صبوری»وزارت نیرو، 

داشت: پس از ماه ها تالش و 
پیگیری برای رفع موانع سرمایه 
گذاری، سرانجام قرارداد مرحله 
نخست ساخت بزرگ ترین نیروگاه 

 51خورشیدی کشور با ظرفیت 
مگاوات به امضای سازمان انرژی 

 .دهای نو ایران )سانا( رسی
 51برای ساخت این نیروگاه 
 .میلیارد ریال هزینه خواهد شد 211میلیون یورو معادل یک هزار و  41مگاواتی خورشیدی 

وی با اشاره به این که این نیروگاه با مشارکت و سرمایه گذاری مستقیم کشورهای سوئیس 
ات اجرایی در سه و ایتالیا ساخته خواهد شد، گفت: به گفته سرمایه گذاران این پروژه، عملی

 .تا چهار هفته آینده آغاز می شود
که در « آلومینای جاجرم»هکتاری در ضلع غربی کارخانه  01این مقام مسوول ادامه داد: زمین 

کیلوولت این شهرستان قرار دارد، برای ساخت پروژه در نظر گرفته شده  411مجاورت پست 
 .است

ه بخشنامه توانیر مبنی بر استفاده حداکثری مدیرعامل شرکت توزیع برق استان با اشاره ب
سرمایه گذاران از تجهیزات و امکانات بومی، افزود: طرف سرمایه گذار به جز پنل ها و اینورترها 
)المان هایی که جریان مستقیم را به جریان متناوب تبدیل می کند(، از همه ظرفیت های 

 .بومی برای ساخت پروژه بهره برداری خواهد کرد
درصد به مبلغ تضمینی خرید برق از سرمایه گذاران را سیاست تشویقی  51افزوده شدن وی 

برای این نوع همکاری عنوان و تصریح کرد: اگر دیگر سرمایه گذاران از صد درصد امکانات بومی 
 .درصد به مبالغ وعده داده شده خرید برق، افزوده خواهد شد 51استفاده کنند، تا 



7 
 

مگاوات اعالم کرد و یادآور  52تان های گرمه و جاجرم را نزدیک به صبوری نیاز برق شهرس
شد: با توجه به ساخت این نیروگاه، از این پس بخش اعظم برق مصرفی این شهرستان از 
جمله برق مورد نیاز صنعت بزرگی چون آلومینای جاجرم، از نیروگاه خورشیدی یاد شده تامین 

 .خواهد شد
یروگاه های خورشیدی در استان اشاره کرد و گفت: شرکت وی همچنین به طرح توسعه ن
مگاوات ساخت نیروگاه در شهرستان های شیروان، اسفراین،  511سرمایه گذار سوئیسی تا 

 .بجنورد و جاجرم را در دستور کار دارد که به تدریج مورد بهره برداری قرار می گیرد
تعهد ایران در کاهش گازهای گلخانه ای کره به گزارش ایرنا، پیش تر وزیر نیرو اعالم کرده بود، 

زمین موجب شده است توسعه انرژی های تجدیدپذیر در قالب برنامه ششم توسعه در 
 .دستور کار قرار گیرد

مگاوات انرژی از  311به گفته چیت چیان، ساخت نیروگاه های تجدیدپذیر و تامین هفت هزار و 
یکی از بندهای الیحه پیشنهادی قانون بودجه  این محل در دستور کار وزارتخانه است و در

 .امسال هفت هزار میلیارد ریال اعتبار برای این منظور در نظر گرفته شده است

 چند مرکز فروش اپل پلمب شد

 

 .پلمب شدری از مراکز فروش محصوالت اپل در چارچوب مبارزه با فروش کاالی قاچاق، شما

اند دست کم چهار فروشگاه بزرگ در دو مرکز خرید چارسو و بازار موبایل، شاهدان عینی گفته
ها به دو شرکت این فروشگاه است کهاند. گفته شده چند مغازه دیگر بسته شدهباهمراه 

 .اندوابسته بوده

روش در های موبایل در ایران باید برای فپیش از این اعالم شد که از اول مرداد ماه گوشی
 .قالب طرحی )رجیستری( ثبت شده باشند
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های ایرانی تصمیم عباس نخعی، مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کاال، چند روز پیش گفت مقام
 .های موبایلی را بدهند که در ایران نمایندگی دارنداند که تنها اجازه معامله گوشیگرفته

دهند و را تشکیل میت الکترونیک های موبایل قاچاق بخش بزرگی از بازار محصوالگوشی
 .اندمستمرا برای مقابله با این مساله تالش کرده سئوالنم

ها عباس نخعی گفته بود اگر اپل نمایندگی رسمی در ایران ثبت نکند محصوالتش از فروشگاه
 می شودآوری جمع

 تهرانپل دراپل نمایندگی رسمی در ایران ندارد اما چندین فروشگاه بزرگ با نشان تجاری ا
 .کنندفعالیت می

هایی از مذاکرات اپل برای ورود رسمی به بازار گزارش امضای فرجامبه دنبال تپیش از این 
 .ایران منتشر شد

ندنامه امضا کردسایپا و شرکت فرانسوی تفاهم برای تولید سیتروئن  

 
تولید و فروش اتومبیل  نامهسیتروئن روز پنجشنبه توافق - شرکت خودروسازی پژوبنا به اعالم 

است ءشدهمیلیون یورو امضا 511به ارزش بیش از های سیتروئن در ایران  . 

میلیون دالری ماه پیش میان این  411از قرارداد  بعدبه گزارش خبرگزاری فرانسه این توافق 
به بعد صورت می گیرد 2150هزار پژو از  211شرکت با ایران خودرو برای تولید ساالنه  . 

سیتروئن و سایپای ایران قصد دارند در ادامه سال -س بیانیه این شرکت فرانسوی، پژوبراسا
درصد است را امضا  31جاری قرارداد نهایی این پروژه مشترک که سهم هر کدام آنها در آن 

 .کنند

پس از تولید در کارخانه ای در کاشان خواهد بود 2150هدف قرارداد عرضه خودرو از سال  . 

گفت که سه مدل سیتروئن که برای بازار ایران طراحی شده ساخته خواهد  سیتروئن-پژو
هزار اتومبیل ظرف پنج سال است 531شد. هدف تولید ساالنه  . 
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"هدف ما  به گزارش خبرگزاری فرانسه کارلوس تاوارس مدیرکل این شرکت در بیانیه ای گفت:
رین استانداردهای آسایش، ارائه خودروهایی مدرن به مشتری ایرانی هستیم که از باالت

 ".ایمنی و فناوری بهره مند است

ای ایران های هستهسیتروئن اولین شرکت خودروسازی اروپایی بود که بعد از رفع تحریم-پژو
میلیون یورو امضا  411برای بازگشت به این کشور قراردادی مشترک با ایران خودرو به ارزش 

 .کرد

ترین خودروسازان ایران این شرکت در کنار رنو یکی از فعالهای اتمی علیه پیش از وضع تحریم
 .حاضر در ایران بود

هزار دستگاه در سال  141به  2155میلیون دستگاه در سال  5۶03تولید خودرو در ایران از 
2122سیتروئن پیش بینی می کند که این رقم تا سال -کاهش یافت اما پژو 2155 از دو  

  .میلیون خواهد گذشت

پرداخت غرامت از محل فروش اموال بنیاد علوی را رد  نیویورکدادگاه 
 کرد

 
برج آسااااا در منهتن نیویورک حادود یک میلیارد 

 گذاری شده است دالر ارزش

دادگاااه تجاادیاادنظر نیویورک حکم قبلی دادگاااه 
برای مصاادره و فروش برج آسا، متعلق به بنیاد 

 .علوی و شرکت آسا را رد کرده است

قبلی باه باازمااانادگاان قرباانیاان حمالت  دادگااه
گذاری دیگر مجوز یازدهم سااااپتامبر و چند بمب

دریااافاات غراماات از محاال فروش برج آساااااا در 
 .نیویورک و دیگر اموال بنیاد علوی را داده بود

اماا دادگااه باالتر حوزه دوم آمریکا که ایاالتی در 
دهد، روز شرق این کشور را پوشش میشامال

تیر( با صاادور حکمی  51وئیه )ژ 21چهارشاانبه 
طبقااه آساااااا در  50جاادیااد مااانع از فروش برج 

این برج  .منطقااه تجاااری منهتن نیویورک شااااد
تجاری حدود یک میلیارد دالر ارزش گذاری شده 

 .است

غیرقانونی هاا و مسااااتغالت بنیاد علوی را این دادگااه همچنین مجوز فروش دیگر ساااااختماان
 .خوانده است

ا از "م بی سی فارسی رسیده نوشتند: وکالی بنیاد علوی در بیانیه کوتاهی که به دسات بی
حکم دادگاه تجدید نظر بساایار خوشااحالیم. چشاام انتظار اعاده حقوق و منافع موکالن خود در 

 ".دادگاه هستیم

http://www.ca2.uscourts.gov/decisions/isysquery/bad99d00-f914-4980-a3f7-93dee775b2ee/9/doc/14-2027_opn.pdf#xml=http://www.ca2.uscourts.gov/decisions/isysquery/bad99d00-f914-4980-a3f7-93dee775b2ee/9/hilite/
http://www.ca2.uscourts.gov/decisions/isysquery/bad99d00-f914-4980-a3f7-93dee775b2ee/9/doc/14-2027_opn.pdf#xml=http://www.ca2.uscourts.gov/decisions/isysquery/bad99d00-f914-4980-a3f7-93dee775b2ee/9/hilite/
http://www.ca2.uscourts.gov/decisions/isysquery/bad99d00-f914-4980-a3f7-93dee775b2ee/9/doc/14-2027_opn.pdf#xml=http://www.ca2.uscourts.gov/decisions/isysquery/bad99d00-f914-4980-a3f7-93dee775b2ee/9/hilite/
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با تایید یک قاضاای فدرال  اعالم کرده بودبهار سااال گذشااته پرت بهارارو، دادسااتان آمریکایی 
شااود و از محل فروش آنها به قربانیان اموال بنیاد علوی و شاارکت آسااا در آمریکا مصااادره می

 .داند، خسارت پرداخت خواهد شد"وقایع تروریستی" که آمریکا دولت ایران را در آنها دخیل می

را صاادر کرد این بود که درآمدهای حاصله از برج  های دادگاهی که حکم اولیهیکی از اساتدالل
های بانکی و رسااااد و این موضااااوع ناق  تحریمتجاری آسااااا به یک بانک دولتی در ایران می

 .اقتصادی ایران )در آن زمان( بوده است

اما دادگاه اساااتیناف با رد این حکم گفته ادعای تکنترل دولتی بر اموال و درآمدهای بنیاد علوی 
 .پذیردآسات را نمیو شرکت 

هایی در حکم قبلی دادگاه، عالوه بر مصااادره و فروش برج آسااا در منهتن نیویورک، ساااختمان
کوینزبرو )نیویورک(؛ هوسااااتون )تگزاس(؛ راکویال )مریلناد(؛ کارمیشاااال )کالیفرنیا(؛ و کاتارپین 

 .شد)ویرجینیا( را هم شامل می

های زمان دادستان میالدی به دادگاه برد و از آن 2110دولت ایاالت متحده این پرونده را در سال 
اند. اموالی که عالوه بر برج منهتن، فدرال در پی مصاادره اموال بنیاد علوی و شارکت آسا بوده

های های متعلق به بنیاد و شاارکت آسااا در ایالتشااامل چهار مسااجد و سااایر امالک و دارایی
 .شودمختلف آمریکا می

درصد از این برج در مالکیت بنیاد  01ولت آمریکا تسلیم دادگاه کرده بود، طبق دادخواستی که د
 .درصد دیگر هم به شرکت آسا تعلق دارد 41علوی است و 

طبقاه را در زماان حکومت ساااالطنتی ایران، بنیاد پهلوی، که یک نهاد غیر انتفاعی  50این برج 
 .ایرانی بود، خریداری کرد

بنیااد پهلوی باه بنیاد علوی تغییر نام یافت و تحت نظر رهبر  پس از انقالب اسااااالمی در ایران،
 .وقت جمهوری اسالمی قرار گرفت

ای از اموال بنیاد علوی بعدا به بنیاد مسااتضااعفان ایران انتقال یافت اما بنیاد علوی بخش عمده
 .مدتی بعد به عنوان یک موسسه مستقل غیرانتفاعی و خیریه ثبت شد

لک دیگر این برج، شارکت آسا، یک شرکت صوری متعلق به بانک ملی گوید مادولت آمریکا می
 .ایران بوده است

های آمریکا و چند دادگاه کانادا علیه دولت های متعددی در دادگاهدر سااه دهه گذشااته، پرونده
پایگاه  گذاریهای لبنان و بمبگیریایران طرح شااااده اساااات. پرونده مربوط به قربانیان گروگان

میالدی روی دادند و همچنین پرونده  5201یی آمریکا در بیروت که هر دو اوایل دهه نیروی دریاا
و انفجارهای دیگری در  5225های ُخبر در عربسااااتان سااااعودی در سااااال قربانیان انفجار برج

 .اسرائیل و چند نقطه دیگر جهان از آن جمله اند

دانند و کننده" در انجام آنها میوکالی بازماندگان این وقایع دولت ایران را "حامی یا مشااااارکت
 .خواستار دریافت غرامت از محل مصادره اموال دولت ایران هستند

های صااادر شااده در این باره اعتراد کرده و ضاامن تکذیب داشااتن هرگونه ایران بارها به رای
آمریکایی های نقشی در وقایع مورد اشاره در احکام دادگاه، روند رسیدگی و صدور حکم دادگاه

 .خوانده است "و کانادایی را "فاقد وجاهت قانونی

http://www.bbc.com/persian/world/2014/04/140417_u07_alavi_tower_forfeited
http://www.bbc.com/persian/world/2014/04/140417_u07_alavi_tower_forfeited
http://www.bbc.com/persian/iran/2014/04/140419_u07_alavi_nyc_building_reax
http://www.bbc.com/persian/iran/2014/04/140419_u07_alavi_nyc_building_reax
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  پلیس آلمان آثار تاریخی ایرانی ناپدیدشده را به
 صاحبانش بازگرداند

 

ژوئیه مجموعه  25ایالت بایرن روز پنجشنبه  ، اداره جناییفدرال حکم دادستانی آلمان براساس
 .های قدیمی و اسناد تاریخی را به صاحبان آن تحویل دادها و کتابگرانبهایی از دستنوشته

حویل دار تاند، به ورثه ایرانی یک مجموعهبیشااتر آثار عتیقه که توسااط پلیس بایرن یافت شااده
برخی از آثار این مجموعه را هم عبدهللا داده شد که نزدیک بیست سال پیش درگذشته است. 

نکونام قدیری، کنساول ایران و دکتر کالوس سینووا، مدیرکل کتابخانه دولتی ایالت بایرن تحویل 
 .گرفتند

 514پلیس آلمان که از پنج ساااال پیش در تالش برای یافتن این مجموعه ارزشااامند بود، تعداد 
اثر قیمتی را در انبااری زیرزمین یک خانه آپارتمانی یافت. آثار در چندین کیف و چمدان پشاااات 

 .یک مخفیگاه چوبی محفوظ مانده بودند

کرد، طی سااالیان دراز با در مونیخ زندگی می 5202برابر  5545دار ایرانی که از سااال مجموعه
های ایرانی و اسالمی نوشتههای خطی و دساتعشاق و عالقه مجموعه گرانبهایی از نساخه

 .کردگذاشت و با درآمد آن زندگی میگرد آورده بود و گهگاه اثری را در حراجی به فروش می

سااالگی درگذشاات، ورثه او  00در ساان  5221دار فرهیخته در سااال هنگامی که این مجموعه
ست به یک کارآگاه پی بردند که برخی از آثار از مجموعه گرانبهای او ناپدید شده است. آنها نخ

خصاوصای مراجعه کردند که در ادامه تحقیقات خود موضوع را به اداره جنایی ایالت بایرن ارجاع 
 .داد

کارشاناساان اداره جنایی بایرن پس از چند سال تحقیق در داخل و خارج آلمان به یک مهندس 
او رفت و آمد دار به خانه های آخر زندگی مجموعهآلماانی شااااک بردند که در سااااال -ایرانی 

 .کردداشت و به کارهای او رسیدگی می

ساااال  11در جساااتجوی خانه مهندس مزبور که امروز  2155مأموران اداره جنایی در دساااامبر 
اثر قیمتی پیدا کردند که قیمت آنها بیش از سااااه میلیون یورو ارزیابی شااااده  514دارد، تعداد 

 .است



12 
 

ر داساااارای جنایی مونیخ برگزار شااااد به د 2150مهندس یادشااااده در دادگاهی که در مارس 
 .دزدیدن آثار عتیقه اعتراف کرد و از سوی دادگاه به حبس تعلیقی محکوم شد

دار متوفی، به موزه ایران از این مجموعه گرانبها دو نسااخه خطی قرآن، بنا به وصاایت مجموعه
 .ل داده شدباستان تعلق گرفت که به آقای نکونام، از طرف سفارت ایران در آلمان، تحوی

دو نسااخه ارزشاامند از مجموعه را ورثه به پاس خدمات ایالت بایرن در بازیافتن آن، به کتابخانه 
 .دولتی این ایالت هدیه کردند

 .دار بازگردانده شدبخش اعظم گنجینه هنری به ورثه مجموعه

لیس پ .به گفته ورثه از این مجموعه نسااااخه گرانبهایی از دیوان حافظ همچنان مفقود اساااات
ایالت بایرن در فراخوانی رساامی از همگان برای یافتن این نسااخه نادر یاری خواسااته اساات. 

شاود که این نسخه مزین به زرنگاری )تذهیب( است و بیش از یک میلیون یورو ارزش گفته می
 .دارد

هزار یورو پاداش تعیین  31بناا باه اطالعیاه پلیس ایاالات باایرن، ورثاه برای یابنده این نسااااخه 
 .اندردهک

کیلومتری شمال به جنوب ایران را  ۰۰۱۱ایتالیا بزرگراه 

 سازدمی

 

کیلومتری شمال به جنوب ایران را  5211ایران و یک شرکت ایتالیایی توافق ساخت بزرگراه      
 .امضا کردند

 011میلیارد دالر )سه میلیارد و  4به گفته شارکت آناس در ایتالیا، سااخت این بزرگراه در ایران 
 .میلیون یورو( هزینه خواهد داشت

میلیون یورو قرار اساات تا چهار سال  011کیلومتر و با هزینه  531فاز اول این بزرگراه به طول    
 .برداری برسدبه بهره 2121دیگر یعنی سال 
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 .قرار است این بزرگراه بندر امام خمینی در خوزستان را به مرز بازرگان در ترکیه وصل کند

های را شارکت آناس اعالم کرده که شرکت راه و ساختمان دولتی برای نظارت بر طرح این خبر
 24شاانبه، ای ایتالیاساات. قرارداد آناس و وزارت راه و شااهرسااازی ایران روز پنجعمرانی و جاده

 .تیرماه امضا شده است

ته اجرا ایتالیا از کشااورهایی اساات که تالش کرده تا مفاد توافقنامه برجام در یک سااال گذشاا
 .شود

های ایران در برنامه توافق کردند در ازای محدودیت 5524تیرماه  25ایران و شش قدرت جهانی 
 .ها لغو شودای، بعضی از تحریمهسته

، بعد از 5524بهمن ماه در جمهوری ایران ایتاالیاا اولین کشااااور اروپاایی بود که روحانی، رییس
ه جمهوری ایرانی بنخستین سفر رسمی یک رییسی که سافر.سافر کرد توافق برجام به آنجا

 .سال قبل بود 53اروپا در 

 

 گزارش ویژه:

رفتن استخروج بریتانیا از اتحادیه اروپا؛ مسئله دیگر بودن یا نبودن نیست، چگونه   

 

های صحنه سیاسی نه تنها پرسای در بریتانیا، تالطمپس از گذشات بیش از یک هفته از همه

شااااود. اما اکنون دیگر بحث اصاااالی در بین فروکش نکرده بلکاه مرتاب بر دامنه آن افزوده می

سایاساتمداران بودن یا نبودن در اتحادیه اروپا نیسات، بلکه بحث اصالی بر سر چگونگی خروج 

 .است

http://www.bbc.com/persian/iran/2016/01/160125_l51_rouhani_european_visit
http://www.bbc.com/persian/iran/2016/01/160125_l51_rouhani_european_visit
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درصاد مردم کشورش رای به ماندن در اتحادیه اروپا  02نیکال اساتورجن، وزیر اول اساکاتلند که 

دادناد، باه دیویاد کامرون نخساااات وزیر بریتانیا و پنج نامزد جانشااااینی او به عنوان رهبر حزب 

محافظه کار نامه نوشاته و خواساتار آن شاده که حق کار و زندگی شهروندان کشورهای عضو 

 .تضمین شود اتحادیه اروپا که در اسکاتلند زندگی می کنند، فورا

هزار شااهروند  515خانم اسااتورجن در این نامه نوشااته که "ضااروری" اساات دولت بریتانیا حق 

کنند را محترم بشاااامارد: "اکثریت قاطع مردم اتحاادیه اروپا که در اسااااکاتلند کار و زندگی می

در کشور اسکاتلند رای به ماندن در اتحادیه اروپا دادند و شهروندان کشورهای اتحادیه اروپا که 

دانند که معنای کنند بصااورت قابل درکی نگران هسااتند و نمیما زندگی و کار و مشااارکت می

پرسی وزیر اول اسکاتلند پس از اعالم نتیجه همه".شان چیستپرسی برای آنها و خانوادههمه

هایی از کشورشان چون برخی کشاورهای عضو اتحادیه که نگران جدا شدن بخشبا جدیت در 

شوند م اساتقالل هساتند این نکته را روشن کردند که آنها فقط با بریتانیا وارد گفتگو میو اعال

 تالش بوده تا روشن کند که این کشورو اسکاتلند را هویتی جدا از بریتانیا در نظر نخواهند گرفت

 وبر خالف میلش باید از این اتحادیه خارجشاودتالش او برای اینکه بتواند جدا از انگلسااتان، عض

 .اتحادیه اروپا بماند به نتیجه نرسید

طمینان کنند ادیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا به شهروندان اروپایی که در بریتانیا زندگی می
خاطر داده که در وضاعیت آنها تغییر فوری ایجاد نخواهد شاد، اما خاطر نشان کرده که مذاکرات 

 .وع را بطور قطعی روشن خواهد کردپیچیده خروج از اتحادیه اروپا تکلیف این موض

در همین حاال ناامزدهاایی که برای جانشااااینی دیوید 
کار و در نتیجه نخست کامرون بعنوان رهبر حزب محافظه

کنند در باره اینکه چگونه بریتانیا باید از وزیری رقابت می
 .اتحادیه اروپا خارج شود کامال اختالف نظر دارند

پیشااتاز، معتقد اساات که  ترزا می، وزیر کشااور و نامزد
بریتانیا پیش از آغاز رساامی فرایند خروج از اتحادیه اروپا 

پیمان لیساابون، باید کامال بداند که  31بر اساااس ماده 
ای در آیناده باا اتحاادیاه اروپا خواهاد چاه نوع رابطاهمی

 .داشته باشد

آ لدسااااوم، وزیر انرژی که بتدریج خود را بعنوان اما آندره
کند، معتقد است که های جدی مطرح مییکی از نامزد

بریتانیا باید در اسرع وقت فرایند خروج را رسما آغاز کند 
 .و هر چه سریعتر از اتحادیه اروپا خارج شود

I  ترزا می 
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این در حالی اساات که هم سااران اتحادیه اروپا و هم رهبران کشااورهای مهم اتحادیه اروپا در 
شدند که بریتانیا هر چه سریعتر بطور رسمی خروج خود را هفته گذشاته یک صدا خواستار آن 

 .آغاز کند

پرسااای اعالم کرد ساااه ماه بعد وزیری که پس از اعالم نتیجه همهاما دیوید کامرون نخسااات
تواند در این مورد تصاااامیم بگیرد و اتحادیه کند، گفته اساااات که تنها بریتانیا میگیری میکناره

 .ر را مشخص کندتواند زمان این کااروپا نمی

در بین ناامزدهاای اصاااالی جاانشااااینی آقای کامرون، اکنون خانم لدسااااوم و مایکل گوو وزیر 
ده وزیر آینگویند که نخستدادگستری که هر دو طرفدار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بودند، می

 دار ماندنباید کساای باشااد که به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا معتقد باشااد و کساای که طرف
 .بریتانیا در اتحادیه اروپا بوده نمی تواند این کشور را در مذاکرات خروج بخوبی رهبری کند

 
 آ لدسوم آندره
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پرسی را داشته باشد و وزیر باید پشتوانه رأی مردم در همهآقای گوو معتقد اسات که نخسات
باشااد که طرفدار گوید این "عجیب" خواهد بود که رهبر کشااور کساای خانم لدسااوم هم می

 .ماندن در اتحادیه اروپا بوده است

اشاااره هر دو، به خانم می، نامزد پیشااتاز اساات که طرفدار ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بود. 
خروج از اتحادیه اروپا شود  "خانم می در پاساخ گفته است که دولت آینده نیابد کامال "مصروف

 .خروج و ماندن را "متحد" کندتواند طرفداران و او کسی است که می

آ لدسوم و لیام فاکس در میان پنج نامزد رهبری حزب محافظه کار، سه نامزد )مایکل گوو، آندره
وزیر ساااابق دفاع( خواهان خروج از اتحادیه اروپا و دو نامزد )ترزا می و اساااتیون کرب وزیر کار( 

 .طرفدار ماندن در اتحادیه اروپا بودند

Image caption مزدهای حزب محافظه کار )از راساات(: لیام فاکس وزیر سااابق دفاع، مایکل نا

 آ لدسوم وزیر انرژیگوو وزیر دادگستری، ترزا می وزیر کشور، استیون کرب وزیر کار، آندره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


