
 

1 
 

 

 

 5935ماه  ومهر یور شهر ویژه55خبرنامه 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
 

 

 پیامدهای پیچیدگی

 

 در

 قوانین  مالیاتی و مالیات ستانی

 
                                                                                                         دکترامیرهوشنگ امینی

 

 

اینکهههه درکلیهههه جام هههه ههههای قهههانون منههه  کلیهههه یت افهههراد بهههه گونهههه ههههای مت هههاو  مالیههها      

مههههی زرداهن بههههه ندرنمههههی رسهههه  بههههر کنههههی زوشههههی ه باشهههه  هم نان کههههه هههههی  دولتههههی 

   نمی باش ب ون اخذ مالیا   قادر به اداره امور کشورتحت حاکمیت خود  

، کشهههور مع مالیهههاتیامههها اینکهههه بهههه گونهههه یهههی رسهههمی رنهههوان شههه ه اسهههت کهههه  هههر  جههها

البتهههه نهههه بهههه ایهههن م نههها و مهمتهههرین  هههر  اقتصهههادی قابهههه قبهههوا دو دههههه ی اخیراسهههت ،

کهههه سهههایر  هههر  ههههای اقتصهههادی دو دههههه ی اخیهههر قیهههر قابهههه قبهههوا یههها کمترقابهههه قبهههوا 

مهههورد اشهههاره کههه ا  یههها مهمتهههرین مهههی باشهههن  اه ایهههن رو روشهههن نینهههت مندهههور اه اهمیهههت 

می رنههههوان شهههه ه اسههههت کههههه ایههههن  ر ، رحههههی اسههههتچ هردنهههه  درزایههههان بههههه  ههههور رسهههه

مجریهههان بن بایههه  توجهههه داشهههته باشهههن  کهههه  راحهههی و اجهههرای بن بای بهههه گونهههه  زویاسهههت و

یهههی باشههه  کهههه درجهههه تمکهههین مودیهههان  مالیهههاتی را بارههههایت منههه ی بههها  ببهههرد و هم نهههین 

همینههههه تحدههههد رهههه الت در مالیهههها  سههههتانی و ارتدههههاش رهههههایت رمههههومی را درزههههی داشههههته 

اینکهههه ا مینهههان داده شههه ه اسهههت کهههه تحدهههد اسهههتدرار کامهههه  هههر ، باقیههها  باش  ههههمن 

وصههههالحا  بههههرای همههههه ی دسههههت انهههه ر کههههاران  ههههر  خواههههه  بههههود هیرا اجههههرای بن سههههبب 

تحدههههد رهههه الت اجتماری،حراسههههت اه بیههههت المههههاا، شهههه افیت اقتصههههادی و ررایههههت هردههههه 

 بیشههههتر حدههههوق مههههرد  خواههههه  شهههه   افههههزون بههههر ایههههن درزایههههان رنههههوان شهههه ه اسههههت کههههه

رملکردشههها ماههههه ی اخیهههر سهههاهمان امهههور مالیهههاتی افهههزون  بهههر افهههزایا دربمههه  مالیهههاتی 

سهههبب کهههاها رههه   رههههایت مودیهههان مالیهههاتی شههه ه اسهههت و ایهههن خهههود خبرخهههوبی مهههی 

 باش  
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امههها واق یهههت در رمهههه جهههز ایهههن اسهههت کهههه رنهههوان شههه ه و یههها بهههه احتمهههاا بهههاه دوبهههاره    

ان مالیهههاتی و بررسهههی اجمههههالی رنهههوان خواهههه  شههه  هیهههرا در گ هههت و گههههو بههها برخهههی مویههه

میهههه انی م حدههههه شهههه  کههههه اسههههت اده اهبرخههههی شههههیوه هههههای نازنههههن   بههههه گونههههه یههههی 

بشههههکار موجبهههها  نهههها خرسههههن ی و نهههها رهههههایتی بیشههههترین مودیههههان مالیههههاتی را فههههراه  بورده 

اسهههههت، و بهههههه احتمهههههاا درصهههههور  تههههه او   بهههههه تهههههنا ههههههای اجتمهههههاری منجهههههر خواهههههه  

ی بهههها بن نمههههی توانهههه  خوشهههه ین  باشهههه    اه شهههه  تنا هههههایی  کههههه بههههی تردیهههه  رویهههها رویهههه

جملههههه اینکههههه در ایههههن گ ههههت وگههههو ههههها رنههههوان شهههه ه اسههههت کههههه شههههیوه ج یهههه ی در اخههههذ 

مالیههها  بردربمههه  اتخههها  شههه ه اسهههت کهههه واق ههها  بهههی سهههابده و قیررهههادی  مهههی باشههه  و بن 

اینکهههه گهههویی اخهههذ مالیههها  براسهههاع نهههوز کههها  بهههه نهههوری جهههایگزین مالیههها  بهههر دربمههه  شههه ه 

نهههوری بهههه انهههواز مالیههها  هههها اههههافه شههه ه رههه وه بهههر ایهههن رقههه  بینهههت و زهههن  اسهههت یههها بهههه 

درصههه  مالیههها  بردربمههه  بهههرای انهههواز کههها  و خههه ما  بهههه سهههی و زهههن  درصههه  افهههزایا یافتهههه 

و درمهههورد انهههواز دربمههه های مالیهههاتی ارمهههاا مهههی شهههود کهههه در ت هههاد بههها سیاسهههت رههه الت 

بن ههههه  در همینههههه انههههواز مالیههههاتی مههههورد ندههههر اسههههت  هیههههرا برقههههراری رهههه الت مالیههههاتی 

دربمههه ها در گهههروی بههههره گیهههری اه ندههها  مالیهههاتی تصهههار ی مهههی باشههه  و یههها مالیههها  بهههر 

ارهش افهههزوده کهههه ماهههایر بههها بن هههه کهههه در قهههانون زهههیا بینهههی شههه ه مهههورد رمهههه اسهههت و 

گهههویی بهههه مالیههها  فهههروش تبههه یه شههه ه اسهههت کهههه رقههه  بن اه ههههر داد و سهههت ی اخهههذ مهههی 

اه تبههه یه گنههه   بهههه شهههیرینی در ههههر مرحلهههه اه تولیههه ، اه  شهههود بهههه بیهههان دیگهههر بهههرای م هههاا

تولیههه  گنههه   ، تولیههه  برد و در نهایهههت تولیههه  شهههیرینی و فهههروش بنهههها یههها اه تبههه یه زنبهههه یههها 

زشههه  بهههه البنهههه در ههههر یههها اه مراحهههه کهههار اه خریههه  زشههه  یههها زنبهههه و تبههه یه بهههه نههه ، و 

الیهههها  اخههههذ مههههی سههههاس زاردههههه و در نهایههههت البنههههه در هههههر مههههورد اه کههههه داد و سههههت  م

شهههود کهههه ایهههن کهههار بیشهههتر بهههه مالیههها  فهههروش تههها مالیههها  بهههر ارهش افهههزوده شهههباهت دارد  

در بررسهههی ههههای میههه انی کهههه بنههها بهههه اشهههاره  بهههه اجمهههاا برگهههزار شههه  و هم نهههین گ تگهههو 

بههها اربهههاو حهههرا و بهههه بیهههان روشهههن ترمودیهههان مالیهههاتی بن هههه بهههیا اه همهههه جلهههب ندهههر مهههی 

دن بههههه قههههانون وزی یهههه ه ساهیتشههههر ی اتمربو  جههههز کههههرد ایههههن بههههود کههههه حاصههههه رمههههه نکههههر

تشهههه ی  فههههرار مالیههههاتی، ایجههههاد تههههنا و بههههه احتمههههاا ناهنجههههاری هههههای اجتمههههاری حاصههههلی 

در زههههی نخواههههه  داشههههت بنههههابراین توصههههیه بمههههی شههههود هههههمن سههههاده سههههاهی تشههههری ا  

مالیهههها  سههههتانی، برقههههراری ندهههها  مالیههههاتی تصههههار ی درمههههورد دربمهههه ها، حههههذا شههههیوه 

انهههههواز گونهههههاگون کههههها  یههههها گهههههروه ههههههای کههههها یی، اخهههههذ مالیههههها  اه مالیههههها  سهههههتانی اه 

دربمههههه های ات هههههاقی، تاییهههههر کهههههاربری اراههههههی، و انهههههواز داد و سهههههت های رسهههههمی، بههههههره 

گیههههری رسههههمی و قههههانونی  اه حنابرسههههان قنهههه  خههههورده بههههرای تاییهههه  و ام ههههای تراهنامههههه 

 یههه گی در ههههای مهههالی شهههرکت هههها درزایهههان ههههر سهههاا مهههالی و        اه هرگونهههه ایجهههاد زی

اخهههذ مالیههها  اه مودیهههان مالیهههاتی خهههودداری شهههود کهههه بنابهههه م هههروا هردهههه زی یههه گی در 

 ینه ایجاد فناد و درمان گی بیشتر اجرای قوانین بیشتر، هم

                

 

*  *  * 
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 اخبارکوتاه اقتصادی:

 اخبارکوتاه اقتصادی اتاق ها:

 اخبارکوتاه اقتصادی اتاق ایران و انگلیس

 جلسه هیات رئیسه اتاق ایران و انگلیسبرگزاری 

اتاق باهرگانی و صنایع و م ادن ایران و انگلیس در  م یرهجلنه ماهانه هیا   ومینوسزنجاه یکص  
سارت زانزده روه سه شنبه بینت و باتوجه به اینکه جلنه ماقبه درساا جاری ماه شهریور 
ه ک  ر ش میرمحم صادقی وج  ر ره بینی انبا ح ور کلیه ار اش به است نای بقای و ماهمرداد شش 

به رلت منافر  در جلنه ح ور نیافته بودن ، و با ا  ز قبلی مبنی بر ر   امکان ح ور درجلنه 
به ح  نصاو رلت  به برای اولین بارش ه بود،درشهریور ماه در دبیرخانه اتاق تشکیه و برگزار 

ائه مناخبار اقتصادی روه وبحث درباره  فدطار اش حاهر درجلنه رسمیت نیافت و لذا ت  اد ننرسی 
 مبادله ش   ومشک   بانکی 

مهر با ح ور کلیه  59روه سه شنبه  55راع سارت درمهرماه ارمین جلنه هیا ص  وزنجاه و د
دبیرخانه اتاق ر به سر می بردن  در دفتر خارج اه کشوار اش به است ناش خان  مز ا که در س ر 

ه وگزارش رملکرد دبیرخانتشکیه و برگزار گردی   در این جلنه ب   اهتبادا اخبار اقتصادی دو کشور 
اتاق درباره برگزاری جلنه دی ار ار ا با لرد  مونت که به رنوان نماین ه باهرگانی نخنت 

کشور در این جلنه با  وهیرانگلیس به ایران س ر کرده بود و زس اه دی ار و گ ت و گو با مداما 
کرد و هم نین ت ارک زذیرایی اه هیا  وب   اه ادای خیر مد   مهن ع خاموشی ار ای اتاق دی ار 

اکتبر راه  ایران ش ن  مدرر گردی  دبیرخانه اتاق برای  51باهرگانی اتاق بریتانیا و ایران که در تاری  
و نتیجه را گزارش نمای   جلنه راع سارت در اختیار گرفتن محلی برای اتاق اق اما   ه  م موا 

 زایان زذیرفت  51

  برگزاری جلسه ماهانه کمیسیون های تخصصی اتاق ایران و انگلیس

 ماه های شهریور و مهر در  این کمینیون  جلنه ماهانهکمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی: 

خان   یرانی و بقایان  شرکتبا  51هر ماه سارتاولین سه شنبه  51:11 بد رواا راع سارت 

هرانی، نوروهی، نصرتیان، حنینی بافی، رستمی شیراهیان خنروی، م نوی تدکتر  هماسبی ،

 و با ح ور دکتر امینی در محه دبیرخانه اتاق تشکیه و برگزار گردی   ،مژگانص ا، مه وی

 شم رفی ار ار در باره داپ ونشر وتوهیع بروشو اقتصادی کشورزس اه تبادا اخباردر این دو جلنه 

هم نین درمورد ورود هیا  انگلینی به ایران بحث و گ تگو و زیشنهاد ش  اخذ تصمی  ش  

جلنه راع سارت هردو  برگزار نماین  کمینیون یا جلنه دی ار با ار ا هیا  مذکور شار ا

 زایان زذیرفت  55:91

 باهرگانی، صن ت جلنه ماهانه کمینیون کمیسیون بازرگانی، صنعت و فن آوری های نوین:

در محه دبیرخانه  15/10/5935، روه دوشنبه 50:11 بد رواا راع سارت   و فن بوری های نوین

  اتاق تشکیه و برگزار گردی  
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در این جلنه برنامه اجرایی کمینیون برای 

شا ماهه دو  ساا جاری که توسط رییس و 

بود، ارائه و زس اه ش ه  دبیر کمینیون تهیه

انجا  اص حاتی به تصویب ار ا کمینیون 

 رسی   

هم نین مدرر گردی  بقای ردیمی، دبیر 

کمینیون، زیگیری های  ه  درخصوص ح ور 

در جلنا  را انجا  و در جلنه بین ه  شار ا

در ایران ا  راتی  BMSدرمورد برگزاری سمینار 

رت ارائه نماین   جلنه راع سا شرا به ار ا

 زایان زذیرفت  50:11

جلنه ماهانه این کمینیون  بد رواا راع سارت کمیسیون گردشگری و امور بین الملل: 

خان  ها الها  ستاری و ههرا ندوی، و بقایان محم رها شرکت با  15/10/5935، روه دوشنبه 51:11

تشکیه و برگزار سرم ی، امیرحنین زژوهی و با ح ور بقای دکتر امینی در محه دبیرخانه اتاق 

 گردی  

در این جلنه زس اه مبادله اخبار  بد دستورجلنه گزارش رملکرد مرداد ماه کمینیون مورد 

بررسی قرار گرفت و هم نین ار اش به بررسی نحوه زیشرفت برنامه سا نه کمینیون زرداختن  و 

انس فطرع گزارشی برنامه سا نه کمینیون خان  ستاری با همکاری بژ 1در راستای رمه به بن  

 اه ایر ین های موجود را در اختیار ار اش قرار دادن   

لن ن بحث و تبادا ندر گردی   ساس مدرر گردی  هر یا  WTMهم نین درخصوص برنامه نمایشگاه 

اه ار اش کمینیون رهومه کوتاهی اه م یررامه و شرکت خود را به مندور تهیه بروشور م رفی ار ا 

 زایان زذیرفت  50:11کمینیون ارساا نماین   جلنه راع سارت کمینیون به دبیر 

جلنه کمینیون ر ویت در شهریور ماه  بده رواا با ح ور خان  مهن ع کمیسیون عضویت: 

ههرا ندوی و بقایان مهن ع رلی حمزه نژاد و دکتر امیرهوشنگ امینی در محه دبیرخانه اتاق 

ت های ر ویت در اتاق بررسی و به شر  هیر اخذ تشکیه و برگزار گردی   در این جلنه درخواس

 تصیمی گشت:

درخواست ر ویت شرکت ربیرنت ایران، به م یریت بقای رلی ندیب، بررسی و مورد تایی  قرار    -

 گرفت 

 درخواست ر ویت شرکت خط تجار  بریا، به م یریت خان  شبن  بهرامی، بررسی و تایی  گردی    -

تاو م  ویژن، به م یریت بقای حنین کریمی، زس اه بررسی مورد درخواست ر ویت شرکت یو  -

 تایی  قرار گرفت 
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بررسی درخواست های دیگر ر ویت به ب   اه برگزاری جلنه م قا  م یررامه با بقای دکتر    -

 امینی موکوا گردی  

 تروشیمی اتاق انگلیس وایران در تهرانپهیات نفت و گاز و 

 

 51س صبح روهجم ه دبیرخانه اتاق مشترک باهرگانی و صنایع وم ادن ایران و انگلیبنا به گزارش  

وسو  مهر هیا   اکتبر برابربابینت

باهرگانی مشترک اتاق باهرگانی 

 انگلیس وایران واتاق ببردین و گرامایان

شرکت  50متشکه اهبینت ن ر اه 

ا در همینه های ن ت وگاه ف ا

ارد وزتروشیمی ، حدوقی و باهرسی و

ایران ش ن  و یا راست اه فرودگاه 

 راهی هته محه اقامت خود ش ن  

ب   اه گشت  ،هیا  ب  اهظهر جم ه

وگذاری  رشهر و باهدی  اه برخی مراکز 

با ح ور در  رصر همان روهدی نی، 

س ار  انگلیس مورد استدباا س یر 



 

6 
 

ودر ح  ممکن درباره اوهاز بخا باهرگانی ش ار  قرارگرفتنن   کارکنان برخی و در تهران انگلیس

 و زذیرایی ش ن  توجیه اقتصادی ایران وامکانا  همکاری با شرکت های ایرانی  

با ار ای کمینیون ن ت وگاه وزترشیمی اوا اتاق تهران  بدهسالن   صبح روه ب   با ح ور در 

 ن  گو کراین اتاق  درهمینه های مربو  دی اروگ ت و اتاق ایران وانگلیس وشرکت های  ف اا 

گرد همایی ب  اه ادای خیر مد   توسط دکتر امینی نایب رئیس و دبیر که اتاق، دکتر این در  

در باره ایران ،ن ت وگاه وامکانا  همکاری دوکشور در این  به اختصار هماسبی  رئیس کمینیون 

کنن     یفاه ار اشحاهردر جلنه خواست خودرا م ر ودر زایان سخنان خود اتی ایراد همینه بیان

،ردوب ا کار  های بایا دیگر به گ ت وگو ب   اه انجا  مراس  م ارقه ،ار اش همن زذیرایی 

ح ود دو سارت ار اشهیا  با    ب   اهارداختن با یکگتبادا ندر ویزیت وقرارم قا  های کاری و 

 خود با  را های ایرانی خات  دادن   رو در روی رهایت بی سابده به گ ت وگوی 

ب   هیا  به ات اق ت  ادی اه شرکت های کمینیون ن ت و گاه و زتروشیمی اتاق ایران وانگلیس  روه

شرکت ملی ن ت ح ور یافتن  وبامنئولین شرکت وت  ادی اه شرگت های وابنته به گ ت و در 

گو و تبادا ندر زرداختن  ک ته ش  ت ادی اه این شرکت ها که زیا اه این با شرکت کا ی ن ت 

  تا ح ودی تحکی  بخشن دراین س ری داشتن  تواننتن  روابط خودرا همکار

 

روه ب   هیا  درجام ه ی مهن سن مشاور که توسط دکتر تورج امیر سلیمانی ترتیب داده ش ه 

بودح ور یافتن   دراین جلنه ب  اه ایراد بیاناتی درخصوص امکانا  وتوانمن یهای مهن سین مشاور 

ی ایرانی درهمینه انجا  مطال ه وتهیه  ر  های مطال اتی واجرایی در همینه ن ت وگاه وزتروشیم

واساس انجا  مراس  م ارفه ار اإ ایا  ومتدب  مهننین مشاور حاهر درجلنه مذاکرا  رودر بقز 

ش   درزایان مارتین جاننتون م یرکه اتاق باهرگانی انگلیس وایران وسرزرست هیا  مراتب 

جام ه ونماینگان شرکت های حاهر درجلنه ار   کرد  دراین لحده دکتر ق ردانی خود را اه 

لیمانی مهمان ار هیا  حاهرین در جلنه را بصرا ناهاردرو  کرد   جلنه ب  اه صرا ناهار امیرس
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و ار اشراهی جلنه شرکت سرمایه گزاری ایران ش ن   در این جلنه که مهن ع  زایان زذیرفت

خاموشی وت  ادهیادی اه م یران شرکت های سها  دار سرمایه گزاری ایران ح ور داشتن  مهنس 

ادای خیرمد   به نماین گان شرکت های انگلینی توان کاری شرکت ها ی خاموشی همن 

گزاری خارجی در ایران  هشیمی را همراه با مزیت های سرمایوسهام ار، به ویژه باهرگانی زتر

به گ ت و گو برشمرد ساس نماین گان شرکت های حاهر در جلنه ب   اه انجا  مراس  م ارفه 

ن  و جلنه که اه سارت زانزده بقاه ش ه بوددر سارت هج ه زایان وتبادا ندر با یا دیگر زرداخت

 یافت  

شا  ساس ،هیا  درزی  انجا  این جلنه با ح ور در دفتر "بی زی" مذاکراتی ساهن ه انجا  دادن 

ر ع درستوران سنتی گی نه واق ن  ،راهیمهمان کمینیون ن ت وگاه وزتروشیمی اتاق بودکه را 

امور   وهار  هنماین ، مهمان ارکمینیون  ور وه بر ار اشهیا  که این مهمانی  در  ن ش  الهیه

مهمانی تا زاسی اه شب خارجه و بقای "ویکاع"اهبخا بارگانی س ار  انگلیس نیز ح ورداشتن  

 به دراها کشی   گ ته می شود مذاکرا  تجاری ساهن ه یی در این مهمانی انجا  زذیرفت 

زیا اه ظهر در بانا صن ت  مورد اشاره  دوشنبه بینت وه ت  ببان هیا روهب   وبه بیان دیگر 

دبیرکه اتاق ایران و انگلیس  دکتر امینی نایب رئیس و در این گردهمایی که   ن ح وریافتوم 

 انایبقبقای"ویکاع" و خان  "شادی"نیز ح ور داشتن  س ار  انگلیس بخا باهرگانی این گان منو

موربین المله بانا به ت صیه در باره رملکرد بانا ب   اه ارنکری ر و هیا  م یره وب   م اون 

در زایان جلنه مهن ع رلی  کردن  انجا  فرجا  وبه  ور کلی توانایی های بانا بیانا  کافی ایراد 

 اشرا افخمی که در جلنه دیگری شرکت داشت در جلنه ح ور یافت وبیانا تی خیرمد   گونه

ایراد وبه زرسا های ح ار زاس  ک ت   مارتین جاننتون نیز به نوبه خود اه برگزاری این جلنه 

 تشکر کرد  

دوشنبه ار اش هیا  بر اساع برنامه و ب  اهظهر

قرارهای قبلی  با شرکت های ایرانی همکاردی ار  

کردن   ساس شا  را  به درو  مهن ع نوروهی 

رستوران لئون صرا اه شرکت بریانا زترو توان در 

کردن   این مهمانی تا زاسی اه شب ادامه داشت 

و گ ته می شود مهمانان با  را های ایرانی 

خود در این نشنت موفد به قرارهای ساهن ه 

 ش ن    

اکتبر( تهران را به قص  لن ن  50هیا  روه ب   )

ترک گ ت اما برخی اه ار ا برای ادامه مذاکرا  

 ن ن  کار در تهران باقی ما
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 اخبارکوتاه اقتصادی ایران

 :دسخنگوی دولت خبر دا

 شودپرداخت می هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به پیمانکاران 04

محم باقر نوبخت م تد  است: اقتصاد مداومتی درون نگر، برون ها، دانا بنیان، مردمی و ر الت 
 توهیع ثرو  راد نه برقرار شودمحور است اه این رو؛ برای دها های زایین جام ه بای  

هزار میلیارد ریاا اه ب هی  011م اون رئیس جمهوری و رئیس ساهمان برنامه و بودجه گ ت: 
 .های دولت به زیمانکاران اه امروه زرداخت می شود

محم باقر نوبخت جم ه شب در برنامه تلویزیونی در منیر توس ه که اه شبکه باران سیمای 
هزار میلیارد ریاا اه  011ش ، افزود: مجلس شورای اس می مجوه زرداخت مرکز گی ن زخا 

 .ب هی های دولت را داده که برهمین اساع، به قوا مان به زیمانکاران رمه می کنی 

 .وی اهافه کرد: ب هی به تمامی زیمانکارانی که قوا داده ای ، زرداخت می شود

به گن مکاران و نیز باهنشنتگان فرهنگی  م اون رئیس جمهوری گ ت: هم نین ب هی هایی که
 .وجود داشته، زرداخت خواه  ش 

درص  ارتبار مربو  به دایکاران زرداخت ش ه، خا رنشان کرد: دولت  511نوبخت با یادبوری اینکه 
ت بیر و امی ، با مرد  است ولی بای  توجه داشته باشی  که زولی بای  در خزانه باش  تا بتوانی  

 .زرداخت کنی 

 واحد تولیدی 54پرداخت تسهیالت به بیش از سه هزار و 

نوبخت در بخا دیگری اه سخنانا؛ با ت ری ی اه اقتصاد مداومتی گ ت: در اقتصاد مداومتی 
 .همن متمرکز ش ن به توانایی های داخلی، بای  با جهان نیز ارتبا  داشته باشی 

و بنیاری اه موهورا  رفاهی مرد  را که وی ادامه داد: اقتصاد مداومتی، اقتصاد ریاهتی نینت 
 .نیاهمن  بن هنتن ، نبای  نادی ه بگیری 

وی تصریح کرد: اقتصاد مداومتی درون نگر، برون ها، دانا بنیان، مردمی و ر الت محور است اه 
 .این رو؛ برای دها های زایین جام ه بای  توهیع ثرو  راد نه برقرار شود

سیاست  40 ن به رش  اقتصادی مورد تاکی  مدا  م د  رهبری، نوبخت یادبور ش : برای رسی
 .برنامه، فصه گذاری کرده ای  که تمامی موارد مربو  به بن مشخص است 54اب قیه را در 

واح  تولی ی که قرار  411واح  تولی ی اه ه ت هزار و  04وی افزود: تاکنون به بیا اه سه هزار و 
 .د، تنهی   ارطا ش ه استبود  ی امناا تنهی   زرداخت شو

هزار میلیارد ریاا  561واح  تولی ی، ارتباری بالغ بر  411نوبخت ادامه داد: برای این ه ت هزار و 
 .زیا بینی ش ه بود
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واح   461میلیارد ریاا تنهی   به  441وی اظهار کرد: تاکنون در گی ن بیا اه یا هزار و 
هی  ، تواننتی  افزون بر یا هزار فرصت شالی تولی ی زرداخت ش ه که با زرداخت این تن

 .ج ی  در استان ایجاد کنی 

 هزار نفر در دولت استخدام می شوند 19

رئیس ساهمان برنامه و بودجه با بیان اینکه نمی توانی  تمامی اشتااا جوانان تحصیلکرده را در 
 .ی دولتی استمشاقه دولتی داشته باشی ، گ ت: البته بخشی اه اشتااا در دستگاه ها

 .هزار ن ر در دولت استخ ا  می شون  53وی ادامه داد: امناا اه ماه بین ه یا ببان، بیا اه 

نوبخت با اشاره به نامگذاری امناا به رنوان اقتصاد مداومتی، اق ا  و رمه گ ت: ما اه دو منیر 
ف اا کردن واح های این موهوز را زیگیری کرده و می کنی  که یکی اه این دو منیر،  34در ساا 

 .تولی ی قیرف اا و یا واح هایی است که با همه ظرفیت کار نمی کنن 

وی اظهار امی واری کرد که با ف اا کردن واح های تولی ی، بخشی اه مشکه اشتااا نیز رفع 
 .شود

ه انوبخت با اشاره به ظرفیت های گی ن، به ظرفیت منطده بهاد انزلی نیز اشاره و بیان کرد: قیر 
ساا گذشته در  4هزار میلیارد ریاا  ی  91واح های تولی ی در شهرک های صن تی، بیا اه 

 .واح  صن تی در بنجا ف اا ش ه است 01منطده بهاد انزلی سرمایه گذاری و افزون بر 

وی تصریح کرد: اکنون ظرفیتی ایجاد ش ه که می توانی  برای بن رگاه ها اه شماا ایران ده اه 
 .برای دریای خزر، همینه ساهی صادرا  داشته باشی  روسیه و ده

نوبخت منیر دیگر تحدد اقتصاد مداومتی را برای امناا،  ر  های رمرانی دولت داننت و 
هزار میلیارد ریاا  ی امناا برای ف اا کردن  ر  های رمرانی دولت زیا بینی  911گ ت: 

 .ش ه است

هزار میلیارد 51 ر  با ارتباری بالغ بر 40را نیز  وی ت  اد  ر  های زیا بینی ش ه برای گی ن
 .ریاا تا زایان امناا  کر کرد

 -رئیس ساهمان برنامه و بودجه اختصاص ارتبارا  زیا بینی ش ه برای تکمیه بهادراه رشت 
رشت، تکمیه س های  ستیکی و نیز س های زلرود، ش ارود، تکمیه  -قزوین، راه بهن قزوین 
تختخوابی مرکز استان را  011شهریور رشت و  51رود، رهوانشهر،  هیجان، بیمارستان های لنگ

 . ر  رنوان کرد 40اه جمله این 

 هر:  ه هر استان رنوان و بیان کردوی توهیع ارتبارا  در استان ها را بر مبنای شاخص توس
 .استانی براساع برخورداری اه شاخص ها ، ارتبارا  خود را دریافت می کن 

اهمیت زروژه هایی هم ون راه بهن در گی ن اشاره کرد و گ ت: اگر راه بهن اه قزوین  نوبخت به
به رشت و در نهایت بستارای ایران به بستارای جمهوری ب ربایجان متصه شود، کشور را به منیر 

 .بین المللی متصه می کن 
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اینکه دو ساا و نی  وی با اشاره به  تحریم های ظالمانه را از گلوی اقتصاد ملی برداشتیم
ت ش کردی  تحری  های ظالمانه را اه گلوی اقتصاد ملی باه کنی ، افزود: داشتن  تحری  ها را به 

 .منیری می بردن  که ن ت، در برابر قذا باش 

هزار بشکه رسی ه و ه  قیمت و ه   460نوبخت ادامه داد: تولی  ن ت روهانه به دو میلیون و 
 .ته افزایا یافته استتولی  ننبت به ساا گذش

وی تصریح کرد: همن اینکه نمی توانی  اقتصادمان را اه موهبت ن ت بی بهره کنی  اما بای  اه 
 .ظرفیت تب یه بن نیز است اده کنی 

رئیس ساهمان برنامه و بودجه با تاکی  بر اینکه ارتبارا  زیا بینی ش ه امناا برای  ر  ها 
  های اقتصاد مداومتی، هر وهیر یا یا دو استان را ص درص  تامین می شود، گ ت: در  ر

 .زیگیری می کن  که وهیر م ین گی ن، بیژن هنگنه وهیر ن ت است

وی خا رنشان کرد:  ی روههای بین ه، وهیر ن ت به گی ن س ر می کن  و درباره سایت ن تی 
 .می کند رودسر گزارش دقیدی را به مرد  استان ارائه

14:49 

  ساز شدندروسها درایران نیروگاه

هایی اه روسیه و نیروگاه ج ی  برقی به شرکت 1یا مدا  منهئوا با اشهاره به واگذاری سهاخت 
های جنوبی، اه توافد با هیمنس بلمان برای بومی سهههاهی دانا سهههاخت ننهههه ج ی  توربین کره

 برق خبر داد 

های اتاق خبر: محنههن  ره لب در تشههریح ام ههای قراردادهای ج ی   راحی و سههاخت نیروگاه
 ج ی  برق با مشارکت سرمایه گذاران خارجی در 

د وران زنههههابرجا ، گ ت: اخیرا ت اه  نامه سههههاخت نیروگاه 
مگهاواتی بنه رربهاع بها مشههههارکهت شههههرکت  111یکهزار و 

 تکنوزرو  روسیه ام ا ش ه است 

شههرکت تولی  نیروی برق حرارتی ه نین با اشههاره م یررامه 
نیروگاه ج ی  برق ه   0به اینکه ام ههای توافد نامه سههاخت 

با شهرکت های مختل  کره جنوبی ام ها ش ه است، تصریح 
های کلی کرد: بر این اسهههاع در حاشهههیه سههه ر رئیس جمهوری کره جنوبی به تهران توافد نامه

 ی در تهران به ام ا رسی  های سیکه ترکیبنیروگاه اح اث سه 

ه نیروگاه سیک»این مدا  منهئوا با ار   اینکه ر وه بر این با توافد ایران و کره جنوبی، ساخت 
های کاکو و مهن سی هیون ایی واگذار با سرمایه گذاری مشترک به شرکت« ترکیبی هنجان دهار

یروگاه سیکه ترکیبی نیزار ق  ش ه است، اظهار داشت: اه سوی دیگر تاکنون ت اه  نامه اح اث ن
گذاری گذاری مشههههترک کاکو و هیون ای و نیروگاه سههههیکه ترکیبی بافد با سههههرمایهبا سههههرمایه

 درص  ام ا ش ه است  50انرژی کره جنوبی با ران مان ح ود   دایل 

اه دیگر  Fهای ک ع وی بها تهاکیه  بر اینکهه انتدهاا فنه وری دانا فنی  راحی و سههههاخت توربین
های توسه ه صهن ت برق در دوران زنهابرجا  اسهت، بیان کرد: با است اده اه این فن وری به مهبرنا

http://www.otaghnews.com/news/367870/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
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ههای موجود به سههههیکه ترکیبی بوده و تاکنون ت اه  نامه ای بین دنبهاا ارتدهای رانه مهان نیروگهاه
ام هها شهه ه  Fهای نیروگاه سههاه کشههور و هیمنس بلمان برای انتداا دانا توربین ک ع شههرکت
 است 

ه لب با بیان اینکه ه ا اه ام ههههای قرارداد با هیمنس بلمان خودک ایی و بومی سههههاهی دانا  ر
اسهههت، بیان کرد: با وجود ام هههای قراردادهای سهههاخت  Fفنی  راحی و سهههاخت توربین ک ع 

نیروگاه با سهرمایه گذاران خارجی، قرارداد و ت اه  نامه هایی ه  با بخا خصوصی برای نیروگاه 
 ه است ساهی ام ا ش 

های ج ی  ارتدای م یررامه شههرکت تولی  نیروی برق حرارتی با بیان اینکه در کنار سههاخت نیروگاه
ران مان تولی  نیروگاه های موجود اه دیگر برنامه های در دسههت اجرا برای توسهه ه صههن ت برق به 

اوا  به ظرفیت مگ 041شمار می رود، بیان کرد: اه این رو با اجرای یا  ر  ابتکاری امناا، ح ود 
های ابتکاری م یا و تولی  واح های موجود با هزینه ان ک و همان بنههیار کوتاه با زیاده سههاهی  ر 

IGV افزوده ش ه است + 

های برق کرمان، واح  نیروگاهی شامه نیروگاه 50به گ ته این مدا  منئوا با اجرای این  ر  در 
مگاوا  افزایا ظرفیت در تابنههتان سههاا  041شههیروان، شهههی  کاوه، شههاهرود و شهههی  رجایی 

 جاری ننبت به تابنتان ساا گذشته محدد ش ه است 

شود تا زایان ساا جاری در مجموز با بهره برداری اه سه واح  وی با یادبوری اینکه زیا بینی می
مگاوا  دیگر به ظرفیت تولی  برق ایران افزوده شهود، خا رنشان کرد:  100ج ی  نیروگاهی، ح ود 

مگاوا  در کشههور راه  1101واح  نیروگاهی به ظرفیت که  95در  وا سههه سههاا گذشههته تاکنون 
 .واح  با مشارکت بخا خصوصی اح اث ش ه است 50ان اهی ش ه که 

 منبع:مهر

  :رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو

 ی قاچاق دست دوم است عمده خودروها

دسههتگاه خودرو قاداق کشهه  و هههبط  31ماهه ابت ایی امنههاا، در مجموز  4و  5930 ی سههاا 
 .ش ه است

به گزارش اتاق خبر به نده اه بنا، برنامه تیتر 
امشب شبکه خبر سیما در شب گذشته به 

« بررسی درایی امحاش کا های قاداق»موهوز 
سخنگوی ستاد مبارهه با »زرداخت و در این برنامه 

رئیس انجمن صن ی »و « قاداق کا  و اره
 .ح ور داشتن « کارفرمایی واردکنن گان خودرو

 
رئیس انجمن صن ی واردکنن گان می   رهایی 

خودرو در این برنامه با بیان اینکه بیشتر خودروهای 
قاداق ورودی به کشور باهساهی ش ه و کارکرده 
است، گ ت: ما حتی اگر بخواهی  قط ا  این 

خودروها را در باهار داخلی ب روشی  به نگه اری 
 .کا ی قاداق در باهار ایران کما کرده ای 

 

http://www.otaghnews.com/news/367877/%D8%B9%D9%85%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-
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اینکه کا های قاداق وارداتی اه نوز خودرو، کا یی نینت که به صور  زنهان یا اه وی با بیان 

مبادی خارج اه گمرک وارد کشور شود، اظهار داشت: به  ور م موا خودروهای قاداقی که وارد 
 . کشور می شود اسناد و م ارک روشنی ن ارد

 
خودروهای کارکرده است و  بیشتر این خودروها که وارد کشور می شود، :رهایی تصریح کرد

باهساهی می شود و به همین دلیه فاق  م ارک کماانی است و گاهی این خودروها ب   اه کش  
تا همانی که ما تصمی  به صادرا  بن بگیری  سه ساا  وا می کش  که در واقع قیمت بن در 

ر در این خصوص صور  وجود خری ار کاها زی ا می کن  که هزینه انبار، نگه اری و منایه دیگ
خیلی جای بحث دارد  به همین دلیه بای  گ ت صادرا  خودروی قاداق گران تر اه قیمت خودرو در 

 .می بی 
 

رئیس انجمن صن ی وارد کنن گان خودرو افزود: خودروهای ص ر کیلومتر قاداق نمی شود همن 
سی سی است  4411با ی اینکه بیشتر خودروهایی که به صور  قاداق وارد کشور می شود، 

که وارد کردن و ز ک کردن این خودروها در داخه کشور ممنوز می باش   زس نمی توانی  به 
 .فروش این خودروها و ساس ز ک کردن بن اق ا  کنی 

 
به گ ته وی، دنان ه بخواهی  قط ا  این خودروها را در باهار داخلی ب روشی  به نگه اری کا ی 

 .کردی  و بای  بگوی  که باه ه  خ ا ُمرّ قانون رمه کرده ای  قاداق در باهار ایران کما
 

رهایی ادامه داد: حتی اگر بخواهی  قط ا  این خودروها را در باهار ررهه کنی  بای  دی  که به ده 
صور  این خودروها را خرد کنی  به ده قیمتی ب روشی  و ده نهادی برای این قط ا  بای  قیمت 

 .گذاری کن 
 

جمن صن ی کارفرمایی واردکنن گان خودرو در زایان خا رنشان کرد:  بد منویا  مدا  رئیس ان
م د  رهبری اصه بر امحاش این کا هاست که در بحث امحا نیز اصه بر بتا کشی ن نبود بلکه 
ه ا این بود که ما دست قاداق ی را کوتاه کنی  و نگذاری  قاداق ی جرا  کن  کا ی قاداق را 

 .ن  و یا اق ا  به قاداق کا  کن وارد کشور ک
 

هم نین در ادامه برنامه، سخنگوی ستاد مبارهه با :خودرو قاداق کش  وهبط ش ه است 90
قاداق کا  و اره درباره ورود خودروهای قاداق به کشور گ ت: مجمورا در ساا گذشته و زن  ماه 

خودرویی به صور  دستگاه خودرو قاداق کش  ش ه است و وقتی  31نخنت امناا ح ود 
قاداق کش  می شود حتی اگر قاداق ی اسناد ه  داشته باش  دون واردا  بنها ممنوز است 

 .کا ی قاداق محنوو می شود
 

قاس  خورشی ی افزود: این خودروها با فرض بر اینکه همان ساا ساخت وارد کشور شود وقتی 
ها  و نی است تا همان فروش این خودروها کش  می شود دون رون  رسی گی به این زرون ه 

این خودروها دو تا سه ساا  وا می کش  که در واقع وقتی به فروش می رس  دو سه ساا اه 
همان ساخت بن گذشته است و هی  جای دنیا کنی این خودروها را به رنوان خودروی ص ر 

 .نمی خرد و فروش بن سخت است
 

رایطی نبای  در کشور توهیع شود و تنها در وی تاکی  کرد: این کا ها  بد قانون تحت هی  ش
صورتی که به شر  خارج کردن اه کشور اه  رید مزای ه به فروش گذاشته شود می توان بنها را 

برابر  51فروخت که البته در این خصوص بای  ت مین خروج داده شود که این ت مین م مو  دو تا 
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 .ارهش کا  است
 

قانون درباره فروش کا های مکشوفه مجاه است دهار ماه  خورشی ی افزود: این ساهمان  بد
ب   اه ص ور حک  قط ی ْبنها را برای فروش به مزای ه بگذارد و همانطور که گ ت  شر  بن نیز 

 .خروج کا  اه کشور است
 

سخنگوی ستاد مبارهه با قاداق کا  و اره در زایان خا رنشان کرد: کا های ممنوره نیز تا کش  
ب   اه اینکه صور  جلنه ش  امحا می شود و بن دسته اه کا هایی که سرمایه ای  شودمی

لواه  صوتی و تصویری و خانگی و این دسته اه کا ها نیز بای  مراحه مزای ه  هنتن  مانن  خودرو،
  .ای را  ی کن  و اگر هی  مشتری ن اشت و امکان صادرا  مج د نبود در نهایت امحا می شود

 تهران  وران امالکدفاترمشاگروکشی جدید 

برخی دفاتر مشاااوران امالک شااهر تهران، دریافت کمیساایون یی درصاادی از هر  ر  
 .گذارندشر  جوش دادن معامله میقرارداد را پیش

شهر تهران، در: کنهادی این روههای م ام   منکن که رینا ارائه می شهود اتاق خبربه گزارش 
به فکر دور هدن قانون کرده است؛ تا بیشهتربرای کنهب دربم  ها و مشهاوران ام ک را برخی بنگاه

کنن  تنها در صهههورتی که دوبرابر ت رفه خصهههوص فروشهههن گان شهههر  میه جایی که با مت املین، ب
مجاهشهان، ی نی یا درصه  اه ارهش قرارداد را به رنوان حد کمینهیون بگیرن  برای ملا مشتری 

میلیون  511کمینیون برای ام ک دارای ارهش کمتر اه  کنن ؛ این در حالی اسهت که مبلغزی ا می
 .تومان نی  درص  اه هر  را م امله است

هایی که گران این روههای منههکن در تهران اه سههنگده  م املههای می انی نشههان میگزارش
ان اهن  دا خوشههی ن ارن   در حالی که برخی فروشههن گان به دلیه سههر راهشههان میداران  بنگاه

فزون  لبی هایی کمتر اه ررا باهار، ملا خود را ب روشهههن ، رکود باهار منهههکن حاههههرن  با قیمت
های هیر ده  و در شرایطی که اقلب خانهها بنها را در منهیری دو سهر باخت قرار میبنگاه برخی

شهههود، با دریافت حد بنگاهی دوبله، سهههود م هههار  به  ن ام ک خری اری میقیمت توسهههط د 
باره گ ت: یا شهرون  که به تاهگی خانه خود را فروخته در این.شودگران سراهیر میجیب واسطه

دادن  هایی ه  که میدنه ین ن ر برای خریه  خهانهه مها بم ن  که همگی د ا ملا بودن  و قیمت
بود  اه  رفی بنگههاههه ار، دریههافههت یهها کمتر اه نرخ بههاهار 

درصههه  کمینهههیون را شهههر  انجا  م امله کرده بود که 
میلیون  5میلیون تومان و سههه  خری ار نیز  5سههه  من 

تومهان شهههه ؛ در حالی که تابلویی با مهر اتحادیه با ی 
سر کارشناع مشاور ام ک قرار داشت که رق  م امله 

داد  با این می را نی  درصههه  اه هر  را م امله نشهههان
ای نبود و دون به زوا خانه نیاه داشهههت  برای وجود داره

 .زرداخت یا درص  کمینیون مخال تی نکرد 

های مت  د دیگر حاکی اه بن اسهههت که با  بردن گزارش
نرخ کمینهیون و تخطی اه نرخ مصوو اتحادیه ام ک به 

اسههت  اما رییس اتحادیه مشههاوران روش م موا این روههای بنههیاری اه دفاتر ام ک تب یه شهه ه 
 .ام ک اصرار دارد که ارقا  نامت ارا کمینیون را تایی  نکن 

http://www.otaghnews.com/news/367875/%DA%AF%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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که دنین ادرایی صحت ن ارد ،گ ت: ممکن است مواردی زیا بیای  که حنا  ردبایی با بیان این
ک  برخی شههرون ان مایه باشهن  بابت کمینیون، ارقامی با تر اه نرخ مصوو اتحادیه به دفاتر ام

توانی  اق امی انجا  زرداخت کنن  که اگر ارتراههههی نکنن  و گزارشهههی به ما ارسهههاا نشهههود نمی
 .دهی 

وی تاکی  کرد: حتی یا مورد گزارش در این خصوص به اتحادیه مشاوران ام ک وصوا نش ه و اگر 
 1991در این خصهوص همو نان شهکایت یا ارتراههی دارن  در سراسر کشور می توانن  با شماره 
 .تماع بگیرن  و موارد تخل  را به ما گزارش دهن  تا با خا یان برخورد قانونی صور  دهی 

هزار دفتر مشههاور ام ک در کشههور وجود دارد که اگر دنین ادرایی درسههت  541به گ ته ردبایی 
 ای به ما گزارش نش هباشه  قار تا بای  شهاکی ه  وجود داشهته باش  اما تا کنون دنین مناله

 .است

 هیچ شرکت لبنی موفق به حضور دائم در بازار روسیه نشد 

پیشکسوت نمونه صنعت لبنیات کشور کاهش مصر  لبنیات را مرتبط با وضعیت 
اقتصادی جامعه عنوان می کند  . 

ن که به رنوان زیشکنو  نمونه ای -تولی  کنن ه برتر صن ت لبنیا  کشور-خبر: بزرگمهر دادگر اتاق 
صن ت نیز شناخته می شود، در تشریح وه یت تولی  لبنیا  و موانع و مشک   موجود در این 

حوهه؛ به خصوص در زروسه صادرا  که در اشتاالزایی 
 ویبندا بنزایی دارد، تاکی  می کن  که به رلت تص

استان اردهای واردا  در کشور روسیه و ر   تطابد 
استان اردهای مذکور با استان اردهای داخلی و هزینه 
های با ی ترانناور ، هی  شرکت لبنی داخلی تا به 
امروه نتواننته ح ور دائ  در باهار روسیه داشته باش  و 

ساا گذشته با  4اه  رفی سرانه مصرا لبنیا   ی 
ی ی مواجه بوده است که این امر در کاها و افت ش 

 ف الیت کارخانه های تولی ی تاثیرگذار بوده است 

موانع و مشک تی در زروسه تولی  محصو   لبنی وجود دارد، بخصوص اینکه در سالهای اخیر ب لیه 
کاها توان خری ، سرانه مصرا نیز کاها یافته است  در حاا حاهر این صن ت با توجه به اینکه 

 ار می رود با حذا تحری  ها با روند همراه شود، در ده وه یتی قرار داردچانتد

در حدیدت در زروسه تولی  مشکه و مورد مبنایی وجود ن ارد؛ اما به دلیه میزان مصرا و تداهای 
کمتر ننبت به ظرفیت های کارخانجا  تولی  فراورده های لبنی در کشور، برخی اه کماانی ها 

تی و بداش در باهار با کاها قیمت تما  ش ه، با کی یت ان ک و نامناسب در جهت ح ظ قیمت رقاب
 شل  ها ح ور دارن  

برای صادرا  لبنیا  به روسیه مذاکراتی توسط نماین گان روسی انجا  ش ه است، نتیجه بن 
 متناسب با خواسته های تولی کنن گان بوده استچ

سیه و ر   تطابد استان اردهای مذکور با به رلت تصویب استان اردهای واردا  در کشور رو
استان اردهای داخلی و هزینه های با ی ترانناور ، هی  شرکت لبنی داخلی تا به امروه نتواننته 

 ح ور دائ  در باهار روسیه داشته باش  

http://www.otaghnews.com/news/367856/%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AF
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در دهار ماهه اوا   گزارش های دریافتی شما در خصوص سرانه مصرا لبنیا  به ده صور  استچ
 داشته ای  یا خیرچ ساا افزایا

ساا گذشته با کاها  4متاس انه با توجه به بررسی های انجا  ش ه سرانه مصرا لبنیا   ی 
و افت ش ی ی مواجه بوده و در دهارماهه ابت ایی ساا نیز رون  بهبودی مشاه ه نش ه است  در 

سیر نزولی زی ا  کیلو گر  مج دا   14تا  11های اخیر سیر ص ودی سرانه مصرا لبنیا  و رق  ساا
 کرده و در حاا باهگشت به همان ار اد و ارقا  سابد است 

درص ی مواجه است بای  ده  94برای افزایا سرانه مصرا لبنیا  با توجه به اینکه با کاها 
 اق اماتی صور  گیردچ

جهت ارائه راه حه ابت ا بای  به د یه دنین کاهشی توجه داشت  کاها مصرا لبنیا  رمیدا  
تبط با وه یت اقتصادی جام ه بوده و با توجه به ت ام   و مناسبا  حاک  در جام ه در این بخا مر

های قبه وهار  به اشت با تبلیاا  گنترده و ه فمن  به با کاها تداها مواجه است  در ساا
ساهی مصرا لبنیا  روی بورد  نتیجه بن افزایا ت ریجی مصرا و سرانه مصرا لبنیا  به فرهنگ

 یژه شیر بوده است، ه  اکنون این  ر  متوق  ش ه است و

های اقتصادی در تما  اب اد ندا  اقتصادی کشور، افت تداها در که اقتصاد را نشان می شاخص
ده   دولت تواننته سیر ص ودی تور  را مهار کرده و بن را کنترا کن  اما هم نان اقتصاد ددار رکود 

تداا زوا اه باهارهای زولی به باهارهای مالی و به رلت ر   است  زس اه کاها سود بانکی و ان
های مالی و ساختارهای بن در باهارهای مالی، سرگردانی زوا، احیانا  تزرید بن در ش افیت

فراین های قیر مرتبط با ف الیت هایی که برای که ساختار و ندا  اقتصادی ایجاد ارهش افزوده می 
ه ر   وجود شاخص های داینامیا جهت ایجاد تداها، نیاه به انتداا کن  را شاه  بوده ای   به دلی

زوا به صن ت و ایجاد درخه تولی  و اشتااا و به مواها  بن اص   ساختارهای مالی و هم نین 
 تبلیاا  مربو  به مصرا لبنیا  اه راه حه های موهوز مطرو  است 

ش ه در خطر است بای  ده راهکاری ان یشی ه برای باهار صادرا  لبنیا  ایران که دن ین بار ار   
 شودچ

ساختار اقتصادی ایران به دلیه تا محصولی بودن و به سبب محوریت فروش ن ت  اتا  ساختاری 
بر اساع واردا  است  به واسطه ندا  اقتصاد دولتی کشور و ارتبا  همه کنا های اقتصادی با 

رم ه ی صادارا  محصو     بوده است  وه یت دیالماسی دولت، صادرا  با مشک تی مواجه
لبنی به کشورهای بسیای میانه و کشورهای رربی مخصوصا رراق است  نرخ زایین و ان ک اجباری 
اره، رقابت ناسال  تولی کنن گان داخلی و نوسانا  ت ام   و دیالماسی بین المللی دولت در  ی 

کشورهای بسیای میانه مانن  ترکمننتان های اخیر و هم نین مشک   و ر   انتداا زوا اه ساا
و سه  با ی کشور رراق در صادرا  محصو   لبنی و ر   ثبا  در حاکمیت این کشور و ر   
حمایت های دولتی اه صادرا ، اه موانع زیا روی صادرا  محصو   لبنی بوده است  جهت بهبود 

ت ام   و دیالماسی دولتی با  شاخص های صادراتی در این بخا نیاه به ت ری  مدص  صادرا  و
بن کشور، منطدی کردن نرخ اره، تبلیاا  گنترده و موثر در کشور مدص  و اص   ساختارهای 

 اقتصادی داخلی است 

 51هزار تن شیر خشا و  941هزار تن کره و  401یا میلیون تن زنیر،  41 در حالی که در ساا
ش ، در حاا حاهر به جز کره در بدیه موارد کشور می میلیارد د ر وارد 0.4هزار تن خامه به ارهش 



 

16 
 

درص ی به واردا  کره همواره بحث برانگیز بوده  31صادرا  وجود دارد؛ اما مناله این است که نیاه 
 است، درا هنوه ه  تا این ان اهه بای  وابنته به واردا  این محصوا باشی چ

لی  این محصوا توجیه اقتصادی ن اشته و مدرون به با  بودن بهای تما  ش ه تولی  کره در ایران، تو
صرفه نینت؛ در کشور به دلیه ر   وجود تکنولوژی مناسب و با خص بها و قیمت گران شیر در 

 تولی  کره مزیت ننبی ن اری  

قوانین دست و زاگیر باهرسی کا های صادراتی ایران به برخی اه کشورها موجب ش ه است که 
های ش ی ی به ویژه قرار گیرد  قوانین باهرسی کا های وارده اه ایران مح ودیتصادرا  تحت تاثیر 

برای محصو   لبنی اه تما  مرهها ایجاد کرده است  حذا این قوانین بای  درراستای زذیرش 
استان ارد ایران انجا  شود  این مناله نیاه به ده اق اماتی داردچ صنایع لبنی بای  ده اق اماتی 

 ن چانجا  ده

 ا  این فراین  دیالماتیا بوده و جنبه مناسباتی دارد و نیاه به دخالت دولت و وهار  صنایع و م اون 
 و جهاد کشاورهی دارد 

 آخرین آمار تولید خودرو در کشور 

شهریور ماه امناا تولی  خودروهای سواری در بیشتر خودروساهان داخلی با رش  همراه بوده 
 است

ایننا، شهریور ماه امناا تولی  انواز سواری در گروه صن تی ایران   به گزارش اتاق خبر به نده اه
 19دستگاه در م   مشابه ساا گذشته به  105هزار و  40درص  رش  داشته و اه  05۱3خودرو 
 دستگاه رسی ه است  911هزار و 

http://www.otaghnews.com/news/374880/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-
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تولی  این محصو   در گروه خودروساهی سایاا نیز به رنوان رقیب اصلی ایران خودرو با افزایا 
 95دستگاه در شهریور ماه ساا گذشته به  599هزار و  49درص ی اه  54۱5همراه بوده و با رش  

 افزایا یافته است دستگاه  505هزار و 

شهریور ماه تولی  انواز سواری در گروه بهمن، کرمان موتور و خودروساهی م یران نیز ص ودی بوده 
دستگاه در م    941درص ی همراه بوده و اه  1۱9است  تولی  این محصو   در گروه بهمن با رش  

 دستگاه رسی ه است  955مشابه ساا گذشته به 

دستگاه در شهریور  4935درص ی همراه بوده و اه  5۱0کرمان موتور نیز با رش  تولی  انواز سواری در 
دستگاه افزایا یافته است  هم نین تولی  این محصو   در  4540ماه ساا گذشته به 
دستگاه در شهریور ماه ساا گذشته  5111درص  افزایا یافته و اه  503خودروساهی م یران نیز 

 دستگاه رسی ه است  1403به 

ها تولی  انواز سواری در خودروساهی راین نزولی بوده است  شهریور ماه اما برخ ا این شرکت
دستگاه در  555درص ی همراه بوده و اه  01۱3تولی  این محصو   در خودروساهی راین با کاها 

 دستگاه کاها یافته است  411م   مشابه ساا گذشته به 

های خودرو دیار به  ور کامه رو و ساهههم نین تولی  انواز خودروهای سواری در دو شرکت بن
 دستگاه در شهریور ماه ساا گذشته به ص ر رسی ه است 35و  591متوق  ش ه و به ترتیب اه 

 قتصادی جهان:اخبارکوتاه ا

تجارت جهانی شدندنونگذاران آمریکایی خواستار جلوگیری از عضویت ایران در سازمان قا  

تعدادی از مخالفان برجام در کنگره آمریکا نگران آن هستند که عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی اختیارات آنان در 

های آتی علیه ایران را محدود کنزمینه وضع تحریم  
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ان در ساهمان تجار  جهانی شماری اه قانونگذاران بمریکایی خواستار جلوگیری اه ر ویت ایر
   انش ه

به گزارش روهنامه واا استریت ژورناا، دهارتن اه ار ای مجلس نماین گان کنگره بمریکا اه هر دو 
ای به نماین ه این کشور در ساهمان تجار  جهانی، حزو دموکرا  و جمهوریخواه در نامه

 ت ان  ایا   متح ه با درخواست ر ویت جمهوری اس می ایران در این ساهمان مخالخواسته
در این نامه بم ه است که ر ویت ایران در ساهمان تجار  جهانی "ر وه بر تدویت و .کن 

تواناساهی رژی  سرکوبگر این کشور، بارث زی ی گی ج ی در است اده اه اختیارا  ما در مدابله با 
های موشکی و سایر اق اما  قیرقانونی حمایت ایران اه ترورین ، ندض حدوق بشر، برنامه

 ". ت بن کشور خواه  ش حکوم

هنتن  که  -موسو  به برجا   -ای بمریکا با ایران ام اکنن گان این نامه اه مخال ان توافد هنته
های اتمی جمهوری اس می ام ا ش ه است  براساع این توافد، با ه ا مح ود کردن ف الیت

لید در بورده و در مدابه، ای خود کاسته یا بنها را به حالت ت های هنتهایران اه برخی ف الیت
ای وهع ش ه توسط ایا   متح ه، اتحادیه اروزا و شورای امنیت ساهمان مله های هنتهتحری 

 .برداشته ش ه است

ایران امی وار است که اجرایی ش ن برجا ، ر وه بر رفع موان ی که در راه صادرا  به ویژه 
شته، همینه گنترش مباد   تجاری و مالی صادرا  ن ت و دریافت اره حاصه اه صادرا  وجود دا

این کشور با خارج را فراه  بورد و اه جمله، رون  ر ویت بن در ساهمان تجار  جهانی را سررت 
 .بخش 

حنن روحانی، رئیس جمهوری ایران، دردی اری که زس اه ام ای برجا  با رئیس جمهوری 
ساهمان تجار  جهانی، گ ت که ایران قادر سوئیس داشت با یادبوری درخواست ر ویت ایران در 

  است ندشی ساهن ه در این ساهمان ای ا کن 

های مرتبط با صنایع نساجی از نظر رود عضویت ایران باعث بهبود وضعیت صنایع سبک از جمله بخشانتظار می 

گذاری خارجی شودو سرمایه   صادرات  
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ر ساهمان تجار  جهانی، درخواست ر ویت در ، کوتاه م تی زس اه بقاه به کا5330ایران در ساا 
این ساهمان را تنلی  کرد اما به دلیه مخال ت ایا   متح ه، این درخواست مورد رسی گی قرار 

ای با جمهوری ، به زیشنهاد کشورهای اروزایی  را مذاکره هنته4115نگرفت  در ساا 
گذاشت و در نتیجه، دریافت این اس می، بمریکا مخال ت خود با  ر  درخواست ایران را کنار 

 .درخواست به تصویب ار ای ساهمان رسی  و به ایران موق یت "ناظر" داده ش 

اه بن همان تا کنون، درخواست ایران در دست بررسی است اما هنوه به نتیجه نرسی ه هردن  با 
یت کامه ای، جمهوری اس می انتدار دارد رون  رسی گی تنریع و امکان ر وحه بحران هنته

ایران در ساهمان تجار  جهانی فراه  شود  مداما  جمهوری اس می امی وارن  ر ویت در این 
ساهمان بارث افزایا صادرا  قیرن تی و هم نین، جذو گنترده سرمایه خارجی به خصوص به 

 .منا د بهاد شود

ی، اریتره و در حاا حاهر، تمامی کشورهای جهان به است نای کره شمالی، ترکمننتان، سومال
سودان جنوبی ر و کامه ساهمان تجار  جهانی هنتن  و یاهده کشور دیگر، اه جمله ایران، 

شون  و درخواست ر ویت بنها ب روع، بوتان، اتیوزی، سوریه و سودان ر و ناظر محنوو می
ان ، جم یت و اقتصاد در دست بررسی است  در میان کشورهایی که هنوه به ر ویت در نیام ه

یران اه همه بزرگتر استا .  

               ساهمان تجار  جهانی

 رف اران ر ویت ایران در ساهمان تجار  جهانی     
م تد ن  که دنین تحولی بارث حذا موانع موجود در 

شود و هم نین راه را برای راه صادرا  این کشور می
گذاری خارجی به شکلی تاثیرگذار هموار ورود سرمایه

ر ویت در ساهمان تجار  جهانی در نهایت  ساهد می
های تجار  بین ار ا، به م نی لاو تمامی مح ودیت
بن ی واردا  و صادرا  است و به گ ته  رف اران ر ویت ایران، مانن  ت رفه گمرکی یا سهمیه

شود تا صنایع ایران به باهارهای گنترده جهانی بهادی صادرا  به سایر کشورها بارث می
اب  و این همینه ساه رش  و توس ه بنها خواه  ش دسترسی ی . 

های مرتبط با صنایع نناجی و برخی دیگر اه کا های بنها اه جمله به صنایع سبا مانن  ف الیت
های وسیع شون  که کشورهای زیشرفته به سرمایه گذاریکنن  و یادبور میمصرفی اشاره می

رود ان   بنابراین، انتدار میمبادر  کردهدر دنین بخا هایی در کشورهای در حاا توس ه 
ر ویت در ساهمان تجار  جهانی، دنین فرصتی را در اختیار ایران ه  قرار ده  و بارث ایجاد 

  .اشتااا شود

ر ویت ایران در ساهمان تجار  جهانی ب ون مخال  نیز نبوده است  برخی مخال ان، که رم تا 
هنتن ، به زی بم های سیاسی و اجتماری ر ویت  رف ار انزواگرایی جمهوری اس می 

ان   به گ ته بنان، اه جمله ت ه ا  کشورهای ر و ساهمان، لاو مح ودیت در راه ف الیت زرداخته
توان  در مواردی، موسنا  تجاری و باهرگانی دیگر کشورهای ر و در داخه کشور است که می

اس می در ت ارض باش   هم نین،  های دینی و اجتماری موجود در جمهوریبا مح ودیت
گذاری ر ویت در ساهمان تجار  جهانی منتلز  برقراری روابط تجاری بهاد و حتی مبادله سرمایه

با تمامی کشورهای ر و ب ون توجه به اخت فا  سیاسی و ردی تی است  اسرائیه اه جمله 
ان ر ویت ایران د یلی اه ندر اقتصادی نیز، مخال  کشورهای ر و ساهمان تجار  جهانی است
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ان   به گ ته بنان، صنایع داخلی ایران در حاا حاهر در موق یتی نینتن  که بتوانن  را مطر  کرده
در برابر بهادی واردا  مداومت کنن  و کی یت تولی ا  بنها ه  در سطحی نینت که ب ون حمایت 

 وه بر این، ردب مان گی صن تی دولت، امکان رقابت موثر در باهارهای جهانی را داشته باشن   ر
ایران ناشی اه رواملی مانن  فد ان اراده سیاسی برای توس ه صن تی و وجود شرایط مناسب 

جمله تجار  اق   سنتی و رش  اقتصاد هیرهمینی بوده  ها، اهبرای رش  انواز دیگری اه ف الیت
ن  به خودی خود بارث توااست  ب ون مرت ع ش ن این موانع ساختاری، بهادی تجاری نمی

  شکوفایی بخا نوین اقتصاد ایران شود

 .    ای احتماا زذیرش ایران ایران در ساهمان تجار  جهانی را افزایا داده استدستیابی به توافد هنته

ای اه حیا  جمهوری اس می، ایرانیان با کمبود کا  و هم نین، با توجه به اینکه در بخا رم ه
ان ، ه   کنونی صنایع ناشی اه کمبود مشتری نبوده و قیمت مواجه بوده در نتیجه، افزایا

توان  مت من شکوفایی صن تی باش   به دسترسی به باهار گنترده جهانی به نوبه خود نمی
گ ته بنان، رفع موانع تجاری در نهایت، به م نی گنترش باهار و رش  تولی ا  سنتی و صادرا  

یت این کشور به رنوان یا صادرکنن ه تا محصولی )ن ت( خواه  بود بنها و هم نین، ت بیت موق 
 .که تاثیر م بتی در راستای توس ه اقتصادی کشور نخواه  داشت

های زس اه تاسیس ساهمان تجار  جهانی، کارشناسان و مداما  دولتی ایران اک را اه در ساا
ین منافع این ر ویت به رمه هایی را در جهت تبیر ویت در این ساهمان حمایت کرده و ت ش

ان بورده  

ار    5335ساهمان تجار  جهانی زس اه یا رشته مذاکرا  برای بهادساهی تجار  بین کشورها در ساا 
شون  که ه ا اه بنها، موجودیت کرد  کشورهای ر و این ساهمان وارد م اه ا  تجاری با یک یگر می

گذاری بنهاست  اه بنجا که   کا ، خ ما  و سرمایهکاها هر ده بیشتر موانع موجود در راه مباد 
ر ویت در ساهمان به م نی توافد بر سر بهاد ساهی تجاری با تمامی کشورهای ر و است، زذیرش هر 

 کشوری منتلز  موافدت تمامی ار ا با ر ویت بن است
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  ..زذیرش یا کشور در ساهمان تجار  جهانی منتلز  توافد سایر ار است   

ای در مورد های مه  ر ویت درساهمان تجار  جهانی، ام ای توافدنامهیکی اه جنبه
" توانن  گذاری مرتبط با تجار  خارجی" است  براساع این توافد، کشورهای ر و نمیسرمایه

گذار خارجی به است اده اه مواد، محصو   یا نیروی کار ای مانن  الزا  سرمایهشرایط مح ودکنن ه
گذاران خارجی وهع کن    ور بخشی اه تولی ا  یا مح ودیت های ارهی را برای سرمایهداخلی، ص

گذاری خارجی در ایران با شرایطی همراه بوده استدر گذشته، بخا رم ه سرمایه . 

در حاا حاهر، کارشناسان ساهمان تجار  جهانی در مطالب خود، اه رون  رش  تجار  در ایران 
ان را همینه منار ی برای ر ویت این کشور داننتهابراه خرسن ی کرده و بن  در همانحاا، به  .

هایی اه اقتصاد ایران، اه جمله ر   ش افیت در مباد   مالی و هم نین تنلط گ ته بنان، جنبه
ای اه تجار  و صن ت دش  های گنتردهوسیع و گاه انحصاری برخی نهادهای ق رتمن  بر بخا

ده   بنان اص حا  اده برای ف الیت تجاری و اقتصادی بهاد ارائه نمیان اه جذابی اه یا کشور بم
ان ساختاری وسیع در ایران را توصیه کرده . 

شود که م مو  ساهمان تجار  جهانی هنگا  زذیرش کشورهای توس ه نیافته، خواستار بن نمی
ای این مندور، یا فرصت بنها به فوریت تمامی قوار  و ت ه ا  ساهمان را به اجرا بگذارن  بلکه بر

ده   در این فرصت، کشور مورد ندر امکان انجا  اص حا  همانی دن  ساله در اختیار بنها قرار می
  ه  در ساختار اقتصادی خود را دارد

دادهای ژاپن درس میایرانی به مقامیی سال پیش  ۰۰۱۱   

اقامت یا مدا  ایرانی در نارا،  ان  که حاکی اهزژوهشگران در ژازن به شواه ی دست زی ا کرده
 .زایتخت زیشین ژازن در بیا اه هزار و دوینت ساا زیا است
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ان ، اما زژوهشگران بر اساع ایران و ژازن اه س ۀ ه ت  می دی ب ین سو روابط منتدی  داشته
ش  این میتر اه بن بوده که تصور گوین  که روابط بین ایران و ژازن بنیار گنتردهشواه  تاهه می

های فرهنگی نارای ژازن انجا  ش ه استتحدیدا  در زژوهشگاه دارایی .  

المللی پول: صندوق بین  

کندگرایی اقتصاد جهان را تهدید میحمایت  

 

ترین پیش بینی پول در تازه المللیصندوق بین
خود از وضعیت اقتصاد جهان در باره خطر شعارها 

گرایی اقتصادی ی سیاسی در زمینه حمایت
ها برای حمایت از تولید و خدمات تالش دولت)

داخلی از  ریق افزایش تعرفه واردات، دادن 
 .هشدار داده است (...سوبسید و

لیغات این صندوق رشد روزافزون این شعارها و تب
در کشورهایی مثل بریتانیا را تهدیدی برای رشد اقتصاد جهانی ارزیابی کرده که 

دهداحتمال "نارضایتی سیاسی" را در اقتصادهای پیشرفته افزایش می . 

بر اساع گزارش ج ی  دش  ان اه اقتصاد جهان، رش  ه ی  اقتصادی بمریکا، اتحادیه اروزا و 
ها می توانن  مهاجر  و ه  تجار  ش ه است: "این نگرانی های ه بریتانیا، بارث رش  گرایا

بارث واکنا سیاسی من ی شون  که در جریان رقابتهای انتخابا  ریاست جمهوری بمریکا و 
 ".تبلیاا  زیا اه همه زرسی خرو  بریتانیا اه اتحادیه اروزا قابه مشاه ه است

گرایی اقتصادی زیام های یتصن وق بین المللی زوا هم نین هش ار داده که سیاست حما
ها سرمایه گذاری من ی ش ی ی بر جریان تجار  جهانی دارد و "ممکن است بارث شود شرکت

های را کنار بگذارن  که این ف الیت بنها را در بین ه نزدیا کن  خواه  کرد؛ در رین حاا که سیاست
شود توان  سبب ناساهگاری سیاسی بین کشورهای همنایهدرونگرایانه می ." 
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دان  صن وق بین المللی زوا هم نین سناریوهایی را محتمه می
توان  های گمرکی در یا کشور میکه افزایا یا جانبه ت رفه

بارث واکنا ت فی جویانه کشور دیگر شود و تولی  ناخالص 
 .داخلی، سرمایه گذاری و مصرا را در هر دو کشور کاها ده 

ه اقتصاد داخلی در دنیا گنترش گرایی ار وه بر این اگر حمایت
ها ت رفه واردا  را افزایا دهن  و موانع تجار  زی ا کن  و دولت

ب ون ت رفه بیشتر شون ، اقتصاد جهانی تحت تاثیر قرار خواه  
گرفت، نه فدط به دلیه فروزاشی جریان تجار  بلکه به دلیه 

 .کاها ش ی  تولی  جهانی

توان  حتی ردی  تر باش  دون یی برای اقتصاد دنیا میگرادر این صور  تب ا  من ی حمایت
 .همکاری های اقتصادی کشورهای همنایه را کاها می ده 

تابنتان امناا صن وق بین المللی زوا زیا بینی خود برای رش  اقتصاد جهان در سالهای 
را یا ده  درص  کاها داد 4151و  4150 . 

ماه ب   به  54درص  کاها یاب  اما در  9۱5به  4150رود رش  اقتصاد در ساا اکنون انتدار می
درص  ترقی کن  9۱1 . 

تر بودن رش  اقتصاد بمریکا اه ح  مورد انتدار و نام لو  به گزارش صن وق بین المللی زوا زایین
بودن رابطه بریتانیا با اتحادیه اروزا زس اه همه زرسی خروج به کاها رش  اقتصاد دنیا منجر 

 .ش ه است

زرسی خروج گوی  که واکنا باهارهای مالی به نتیجه همهالمللی زوا میش صن وق بینگزار
بریتانیا اه اتحادیه اروزا "محتا انه" بوده اما نام لو  بودن بین ه روابط اقتصادی، سیاسی و نهادی 

  .بریتانیا با این اتحادیه، بارث بثار من ی بر اقتصاد ک ن بویژه در بریتانیا خواه  ش 

کن  که این وه یت به سررت تاییر نکن  و شکه نهایی ن وق بین المللی زوا زیا بینی میص
 .رابطه بریتانیا با اتحادیه اروزا "سالها" ب   مشخص شود

درص   5۱0م ادا  4150اه این رو صن وق بین المللی زوا رش  اقتصادهای زیشرفته را در ساا 
  است 4155زیا بینی کرده که نی  درص  کمتر اه ساا 

 گزارش ویژه: 

و به مندور تا ران یدر اتاق ا که گ ت و گویی اینکه اتاق خبر براساع توجه به با                

و هرور  بن ان ا  داده است بنا به خواسته یکی اه خوانن گان خبرنامه همن  ررنرخی ساهی ا
در این باره  ایران و انگلیس راالکترونیکی اتاق داپ رین خبر منتشره ، ندر کارشناسی خبر نامه 

  وب  اه ارائه خبر مورد اشاره برای بگاهی ار اش محتر   در زی ارتئه خواه  ش  

 : پیامدهای تعویق در تی نرخی کردن ارز

به گ ته کارشناسان اقتصادی دن  نرخی بودن اره یکی اه مشک تی است که اقتصاد  نیلوفر فالح: -تاق خبرا

 کشور را سالهاست درگیر کرده و بارث بروه مشک   ر ی ه ای در حوهه واردا  و صادرا  ش ه است 

http://www.otaghnews.com/news/367592/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DA%A9-%D9%86%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
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نرخی ش ن اره می گذرد و به ردی ه کارشناسان قرار است با این روی اد دن ین ساا اه همزمه تا ا
خود دو ه ا اساسی را ت ری  کرد  براما به باهارهای تجاری باهگردد، دولت یاهده  اه بقاه کار 

که ب   اه فاه دو  ه فمن ی یارانه ها تا نرخی ش ن اره و خ احافدی با اره دن  نرخی جزو دستور 
 گیرد کار دولت قرار 

 در گ ت و گو با ار ای اتاق باهرگانی ایران بررسی ش                                                       

اه ندر بنیاری کارشناسان و 
اقتصاددانان دن  نرخی بودن اره 
بارث ایجاد رانت ش ه و دولت 

 بای  هر

ده سریع تر اق ا  به تا نرخی 
ورای کردن اره کن ، در این بین ش

زوا و ارتبار ندا برجنته ای را 
در ای ای این مه  بر ره ه خواه  

 داشت 

رییس کمینیون صادرا  اتاق 
باهرگانی در رابطه با سیاست 
دولت در تا نرخی ش ن اره 
ار   کرد: دولت در حاا حرکت 
                                              به سمت تا نرخی ش ن 

منئله ای که در این بین اه اهمیت ویژه ای برخوردار می باش  این است که نرخ  ارهمی باش ، اما
اره ار   ش ه دد ر خواه  بود، هیرا نرخ ار   ش ه می توان  در سرنوشت اقتصاد کشور بنیار 

 ت یین کنن ه باش  

ه  رفی سی  رهی میری افزود: با کاها نرخ اره بهاد لطمه بزرگی به حوهه صادرا  وارد ش ه و ا
 واردا  نیز افزایا می یاب ، با نگاهی واقع بینانه نرخ ف لی اره بهاد بای  در همین ح  باقی بمان  

وی در رابطه با مشک   دن  نرخی بودن اره برای تجار و روابط تجاری بیان کرد: همواره دن نرخی 
دریافت رانت محنوو می بودن اره بارث رانت می شود، در واقع تهیه اره با نرخ مبادله ای همان 

شود، اه سوی دیگر در  ی این موهوز سرمایه گذاری خارجی ددار دالا ش ه است به گونه ای 
که سرمایه گذار به دلیه دن  نرخی بودن اره نمی توان  زیا بینی نمای  که با ده شرایطی رو به 

 رو خواه  ش  

د بورده است ادامه داد: مشک تی میری در تشریح دیگر مشک تی که دو نرخی بودن اره به وجو
که در ساهمان امور مالیاتی برای مالیا  های صادراتی به وجود بم  ناشی اه دن  نرخی بودن اره 

 اقتصاد کشور را به ش   مت رر کرده است  می باش  و این دن  نرخی بودن 

ا تا رقمی وی تصریح کرد: دن  نرخی بودن همواره زشت درها اینتاده است؛ ب ین شکه که ب
ش ن نرخ اره بای  سنحی  که بیا دولت می توان  با یا نرخ مشخص نیاه مرد  را بربورده ساهد یا 
خیر، در صور  ر   موفد نبودن رفع نیاه مرد ، بای  نرخی ج ی  اهافه کرد که در این صور  مج د 

 شاه  اره دن  نرخی خواهی  بود 
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طه موفدیت یا ر   موفدیت تا نرخی ش ن اره بیان رییس کمینیون صادرا  اتاق باهرگانی در راب
کرد: این منئله به هی  رنوان قابه زیا بینی نینت، بای  در  ی همان مشخص گردد که این 
تئوری دولت در رمه دگونه زاسخگو خواه  بود و تا قبه اه اجرا گ تگو راجع به دگونگی تاثیربن 

 امکان زذیر نینت 

بیا تا نرخی کردن اره قاداق کا  را کاها خواه  داد گ ت: یکی اه وی در زاس  به این سواا که 
زیام های دن  نرخی بودن اره ایجاد رانت است که رانت نیز همواره قاداق کا های اساسی را به 
دنباا خواه  داشت اه همین رو تا نرخی ش ن می توان  در خیلی اه موارد قاداق را کاها داده 

 ه بن شود و در برخی موارد مانع ا

 تشدید ضعف در رقابت پذیری بواسطه ارز چند نرخی

اره دن  نرخی گ ت: دولت برای حمایت اه  درباره یکی اه د یه ایجاد  مورد اشارهرییس کمینیون 
کا های اساسی بای  یارانه ای را که در ندر گرفته است به خود این کا ها اختصاص ده ، زرداخت 

زرداخت یارانه است کار درستی نینت درا ک بارث ایجاد رانت می  اره مبادله ای که نوری اه
 شود 

مجی رها حریری در رابطه با مشک تی که در  ی ت وید تا نرخی ش ن اره به وجود ام ه است 
یلی که به دن  نرخی بودن رقابت دامن هده است و یکی اه د بیان کرد: این امر به سینت  ر   

ای  شورای زوا و ارتبار در منابع ارهی در اختیار دولت می باش  که باره منجر ش ه است کمبود 
بر را کردن این مشکه اق ا  نموده و زیا همینه های مورد نیاه برای تا نرخی ش ن ی راستا

  اره را زیگیری نمای  

 :گزارش ویژه

 درباره ارز تی نرخیاظهار نظر 

،داستان برده می شود تکرار ساه و  در این باره و داستانهایی که هر اه گاه یتا نرخاره داستان  
 را متبادر به  هن می ساهد ،        دا وجان من دلبرجانان من،دلبرجانان من برده دا وجان من 

می شود که خود سربقاه بروه مشک تی و توصیه رنوان  یمنائلهر اه گاه دراین را ستا  همن اینکه
اه بن جمله باینتی اه بخر  به زیشنهاد رئیس کمینیون فوق ا شاره در خصوص درندر   تاهه است

   به توهیح ن ارد  یه اکه نی اشار کرد گرفتن یارانه کا یی

همه وهمه اه دن  نرخی بودن اره شکوه وشکایت دارن  و گویی در شرایط کنونی ،با استان ارد 
ت نزاک بهررایتاگر قرارکه ینکی و برخی زوا های ک ن ، میزان روه افزون ند  حاک  تصن ی هن گی
می توان اه روه زیا هرروه سر سا  ورتر قیر هرور وکنر بودجه یا ،خوان  باداداورده باش  بای بن را

به جرئت،با ح ظ استان ارهن گی  با دستور اره را تا نرخی کرد ودولت نمی کن   راستینه یی که
 [ن است و نه هی  کروه ودسته یی اه هر کنب وزیشه  نه دولت قادر به انجا   موجود

اهی  بگوئی  همه ،اما اک ریت ودر جام ه یی که فزون خواهی به یا اصه ب ا ش ه است واگر نخ
جام ه بیا ان ه توان اقتصادی کشور ایجاو می کن ،خودرا محد به برخودار بودن اه نزدیا به که 

د ر و یورو و      نیز بیا اه بنکه کشوردربم   ارهی داشته  بن می زن ارن    تداها برای اره،ار  اه
 باش  مورد تداها می باش  
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راست یا ناراست گ ته می شود برای تا نرخی کردن اره قراراست نرخ همان باش  که باهار ت ین 
می کن   ی نی رها ساهی نرخ اره که که در شرایط کنونی اقتصادی می توان  به فاج ه ت بیر شود 

یرا جز افزایا سرسام ور نرخ اره وبه تبع بن کاها ق ر  زوا ملی ما ی نی د ر که به گ ته بزرگان ه
 اقتصاد می توان  جام ه را اه بنیان نابود ساهد حاصلی در زی نخواه  داشت  

تندی  مصرا وقیمت انواز ارهدرکلیه جام ه های قانون من  وظی ه اینت که بر ره ه بانا مرکزی 
ودر هماهنگی با ساهمان منئوا برنامه وبودجه است   اق امی که باینتی کاها دشمگیر 
مصرا اره را درزی داشته باش  و این نیز در گروی واق ی یا  بی ی ساهی استان ارد هن گی وبه 

هوی ا ش ن فدر فراگیر وهمه جانبه جام ه است که ظاهرا تمایلی به ورود به بن به دش  تبع بن 
نمی خورد  واین ر   تمایه ب یی اینت که هن گی اقتصادی جام ه را به گونه یی دهشتناک 
ته ی  می کن  ب یی که بی تردی  رویارویی با بن اه ره ه  هنیت مخرو شکه گرفته در اقتصاد 

 ی متمرکز دولتی و به هر روی در کوتاه م   قیر ممکن است   مخرو ودستور

 


