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 :ماه سخن

  

 ؟کاستی های اقتصادی را چگونه باید از میان برداشت

 

حل  آن واحد در توان یکجا و شنیده ایم که مشکالت را نمی از قدیم و ندیم گفته اند و همه

 باید کاستی های اقتصادی را مشکالت یاتوجه داشت که  بنابراین باید از میان برداشت.و 

ساز و   عد از دیگری با به کار گیریسپس یکی ب ،شناساییبرحسب اهمیت نخست 

 مربوط از میان برداشت. کارهای مناسب و

گوناگون دست به گریبان است به  کاستی هایانواع اینکه اقتصاد ملی ما از جهات بسیار با 

 کاری پوشیده باشد. دست اندری نظر نمی رسد بر هیچ فرهیخته 

از آن دارد که الزمه ی امکان رویارویی  نشان اقتصاد کشورچند دهه ی گذشته عملکرد مرور 

اما این کاستی ها می باشد.  سایی در گام نخست شنا ،با کاستی های اقتصادی موجود

ی کاستی از روز روشن تر اینکه، الزمه ی شناسایی هدفمند کاستی ها مستلزم ریشه یاب

این،  و نه بیش از باشداندازه مورد نیاز برای رویارویی با آنها می  در های نا نهان یا آشکار

اقتصاد  ریشه در نه تردید، در کلیه مواردفارغ از هرگو که آن هم به نظر می رسد

فقر  از یک سو،اقتصاد این متمرکز و دستوری دولتی و یا ذهنیت شکل گرفته در ،بسته

 دارد. داشته واز سوی دیگر کشوری اقتصاد اداره امور مدیریتی حاکم بر  - علمی

 !بگذریم

و بیش از همه قابل لمس و ر  کشو برترین کاستی های اقتصادی حاکم یکی از عمده 

بخش در به طور کلی در بخش مسکن یا بهتر  وضع موجود ،اثرگذار در کل اقتصاد کشور

اجرای برنامه های پیش اندیشیده و  راست و ساختمان است که با اعمال سیاست های نا

نجر به حبس درنهایت م رویدادی که.است ایجاد شده  جامعه نامتناسب با نیازیا خود جوش 

کاستی های اقتصادی/ اجتماعی  دایجابخش عمده ای از منابع مالی کشور و به تبع آن 

 شده است. بسیار
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رقمی بیش از آزاد مجبوس در بنا های رقم مشکل مالی عمده از این رو عنوان می شود که 

سازی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری مهر عنوان  وزیر محترم راه و شهر کهمکی باشد 

این  درانجام شده کمتر از میزان واقعی سرمایه گزاری  کرده اند، که صد البته به مراتب

یی  دست باال یک سوم سرمایه ها ایشان به احتمال زیاد رقم مورد اشاره و است بخش

می باشد که در این بخش سرمایه گذاری شده است. ضمن اینکه نباید هزینه های مستمر 

س پوارض ععوارض نوسازی،  اب سرمایه،خو:را  حمل بر این سرمایه گزاری ها ساالنه

  .فراموشی سپرد عهده  بهبه سادگی  برق و آب و...، نگاهداری ماند،

روند  ناشی از ادامه اجتماعیهای مدپیا اینکه داشتکه نباید از نظر دور  واقعیتی اماو  

ان که همرا  نهایی مسکنگان  مشکل تامین مسکن نیازمندان یا مصرف کنند ،اشاره مورد

که تاکنون  می باشند ه ها و اشخاصی بازنشستیا آماده تشکیل خانواده و  زوج های جوان

در چندین آنچنان تشدید خواهد کرد که ، موفق به تامین مسکن مورد نیاز خود نشده اند

 . د شدننخواه دخوتامین مسکن مورد نیاز برطرف سازی آن یعنی ادر به ق ی آتی نیز دهه

 بگذریم.

کاستی  بارهتذکر و هشدار در یت خرسندی است که پس از سال هاهاموجب ن هر روی به

سر انجام  در این بخش، راست ناهای حاکم در بخش مسکن به ویژه اجرای سیاست های 

عهده دار مسئولیت این بخش از اقتصاد کشور می خود سازی که  وزیر محترم راه و شهر

بخش مسکن را یادآور شدند، باشند به درستی کاستی ها و مسایل و مشکالت موجود در 

عنوان شده است و روشن هکار رفع آنها به گونه ای  مسایل و مشکالتی که پیش از این را

در گام نخست باید آزادسازی منابع  ،صاد کشورآزاد سازی اقتصرف نظر از ضرورت  آن اینکه

به گونه ای در برنامه قرار  ،با انتقال هزینه های مستمر و ساالنه حمل بر آن راهمحبوس هم

 هزینه های مستمر ساالنه و ،دونآزاد ش ی زمانی مشخصط دست کمگیرد که این منابع 

و در  آنهم ساز و کار ویژه خود را داردالبته که  .شود لنیز به خریداران جدید منتق رآنمل بح

 بارها عنوان شده است ههمین خبرنام

و این بدان معناست که بانک ها  .وجود ندارد نایجز  راهی از هرگونه تردید ه دورب ینکهسخن اپایان 

به خالی را در اختیار دارند واحدهای مسکونی  ی ش عمدهو موسسه های وابسته به دولت که بخ

با لذا تنها، ردآونخواهند  به ئسترا آنها کردن  احسن به یلامکان تبد طور مسلم تا سال ها ،

کار مزد دست کم در دراز مدت به  ۴٪و  این واحد ها به طور مثال نود سالواگذاری بلند مدت 

مایه ها نیز به خریداران ربر این س حمل اهند یافت وهزینه های ساالنهسرمایه های خود دست خو

 شد.منتقل خواهد 



 

 

 1395ماه بهمن ویژه  61خبرنامه شماره 

  یژهوگزارش و جهانوتا ه اقتصادی ایران  کو نیا وایران اخبار وانگلیس و بریتا کوتاه اتاق های ایران اخبار سخن ماه، فهرست مطالب:

 

 
 

3 

پی آمده فراموش  درسازی که در این خبر نامه  شهر ه و مصاحبه وزیر را مرور توصیه نهایی اینکه

 .نشود

 اخبارکوتاه اقتصادی

 اخبارکوتاه اتاق ها

 انگلیس اخبار کوتاه اتاق ایران و 

 اقبرگزاری مراسم شام ساالنه ات

مراسم شام ساالنه اتاق بازرگانی و  
صنایع و معادن ایران و انگلیس بنابه 

نوزدهم نوامبر  ،شنبهروال معمول 
ساعت از با بیستم بهمن ماه برابر

 اش سالن "لو درنیم بعدازظهرهفت و
با حضور و ، س پیناس توی" هتل ا
هیات رئیسه اتاق ایران و کلیه اعضا 

 آقای  ،ءترین تعداد اعضابیشانگلیس،
(Vikas Aggarwahl) بخش  مدیر

سفارت انگلیس  المللیبین  بازرگانی
  .، برگزار شد.تهران و.. در

بعد  مراسم راس ساعت هفت و نیم
آغاز شد. مهمان ها تا حدود  از ظهر

ساعت هشت و نیم سرگرم مذاکره 
رو در رو، تبادل نظر و رد و بدل کارت 

رف چای و صو های خود با یکدیگر 
دکتر  این میان در کهبودندقهوه 

ای خیر مقدم به ضمن ادامینی  
موسس  ،بنا به گفته خودش اعالم یک خبر خوش مبنی بر اینکه سه نفر از بنیان گذاران مهمانان

صد هزینه خرید در ۷۵را برای پرداخت  آمادگی خود اتاق در پاسخ به درخواست دبیرخانه اتاق،
تنها به نفر چهارم نیاز  ،اکنون فقط اظهار داشت  وعنوان کرد  اندکرده عالم دبیرخانه ا مکانی برای

  .دکر حاضرین دعوت به مشارکتاز لذا و است 
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از نظرات خود به عنوان مهمانان را بیا نا تی  ایرادبا سپس از مهندس خاموشی درخواست کرد  وی
پس و  پشت میکروفون قرار کرفت یکه مهندس خاموشبود  بدینسان .سازندرییس اتاق بهره مند 

از ادای خیرمقدم به خانم ها و 
 ضمن اظهار خرسندی مدعو،آقایان 

، ازسرگیری روابط بازرگانی دوکشور
اده مثبت آثار فوق العاشاره به  با

 یات های بازرگانیمبادله ه
هرچه بیشتر مبادله  برضرورت

هیات های بازرگانی در زمینه های 
 گوناگون ومورد نیاز دوکشور

،تسهیل صدور  بر یو .تاکیدکرد
ویزای ورود به انگلیس، به ویژه 

به  هنیز تاکید وب ویزای تجاری
شرایط کار در تفصیل درباره 

بط ایران و پسافرجام و روا
بیاناتی  اکشورهای اتحادیه اروپ

اشاره به برنامه  با پس،سکرد ایراد
در زمینه های سال آینده اتاق 

ور حض دعوت و قبولوازاد ایربه اشاره مطالبی اتاق در  مورد نیازی آموزش فشرده  رگزاری دوره هایب
  د .کرراسم تشکراین ماعضاءدر

مللی سفارت انگلیس ر بخش بازرگانی بین المدی دکتر امینی با  تشکر از ایشان، از آقای "آگاروال"
 در وبول دعوت قبا نیز ایشان  ؟تی ایراد کنند نا یاب ،خواست چنانچه ایشان مایل باشندن در تهرا

به گسترش یش شتیاق هرچه بیشتر دولت متبوع خوتفصیل در باره ا فون بهدست گرفتن میکرو
 اتاق ءو آمادگی بخش بازرگانی سفارت در تهران به همکاری با اعضا روابط اقتصادی دو کشور 

وی انسانی شاغل در سفارت تقریبا آمادگی انجام با تقویت نیرق بخش بازرگانی اتا واینکه اکنون
رگانی را های بازهمکاری های الزم برای توسعه روابط بازرگانی دوکشور به ویژه مبادله هیات 

 به تفصیل سخن گفت.دارد

مهمانان را برای صرف شام به سوی میز شام دعوت تشکر از ایشان دکتر امینی ضمن  در پایان 
تشکر مجدد دکتر  و شیدنی هاوانواع نو وقهوه  پذیرایی با چایشام و  از صرف دکرد. مهمانان بع

  .ساعت ده  پایان پذیرفت نیمهماامینی از حضور مهمانان ،

 ایرن و انگلیس اتاق سهئیرهیات ماهانه برگزاری جلسه 

روز  15:00راس ساعت  ع ومادن ایران و انگلیسبازرگانی و صنای جلسه ماهانه هیات رئیسه اتاق

 تشکیل و برگزار گردید.عضاء وباحضور کلیه ا، در محل دبیرخانه اتاق 05/11/1395سه شنبه 

برخی کنش  دراین جلسه طبق روال معمول نخست اخبار اقتصادی روز مبادله وبه تفصیل در باره

کلی سرمایه  به طور و خودرو رات مخرب منابع محبوس در بخش مسکن واثهای اقتصادی،به ویژه 

گزارش  وجلسه وارد دستورشد  .سپس گذاری های مولد واشتغال آفرین  بحث وتبادل نظر شد
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اق گزاری مهمانی ساالنه اتموضوع برپس س رد اتاق در ماه قبل توسط دکتر امینی ارایه شد.عملک

 .قرار شد طبق روال درپایان ماه بهمن برگزار شود و طرحم

 حصول نتیجه پیگیری شود . تا مقرر شد مورددبیرخانه  ایبر در مورد انتخاب محل مورد نظر

 ار قرنیز اتاق  تطبیق اساسنامهبررسی طرح ر به منظو ادهدرمورد برگزاری جلسه مجمع فوق الع

 شود. برگزار اتاق  شد بعد از عید وهمزمان با برکزاری مجمع عمومی عادی ساالنه

  یه خدمات مشاوره مالیاتی به اعضاء قرار شد به نحو مورد گزارش اقدام شود. ارا خصوص در

 

 ماهانه کمیسیون های تخصصی اتاق: برگزاری جلسه

 

  :، صنعت و فن آوری های نوینکمیسیون بازرگانی

 

جلسههه ماهانههه ایههن کمیسههیون 

، 16:00طبههق روال راس سههاعت 

بههههها  11/11/1395دوشهههههنبه روز 

نقهههههوی و خهههههانم زهرا حضهههههور

مهنهههدس حمهههزه نهههژاد، :آقایهههان

حسهههین امیرعظیمهههی،  مههههرداد

 خداقلی حاجی حسینلوپژوهی، 

 سید رضی  نچیان و تو تو ،محمود

سیداصهههفهانی و دکتهههر امینهههی 

  تشکیل و برگزار شد.

در ایههن جلسههه طبههق روال ابتههدا 

مهورد بحهث و  اخبار اقتصهادی روز

پهس از آن  ،تبادل نظر قرار گرفت 

مقرر شد اعضا اطالعهات شهرکت 

، همچنین فهرست نمایشگاه های انگلهیس در نمایند سایت اتاق ارائه اتدرجمن اصالح  خود را برای

همچنهین درمهورد برگهزاری دوره ههای  شهود. ارایهزام هیات به لندن در ماه می جلسه آینده برای اع

آموزشی خصوصا آموزش زبان انگلیسی بحث و با موافقت اعضا مقرر شد پیگیهری ههای الزم انجهام 

شود. با توجه به اینکه جلسه ماه آینده آخرین جلسه کمیسیون در سال جاری خواههد بهود ن مقهرر 

 گردید گزارش جلسات سال جاری تهیه و بررسی شود.

 پایان پذیرفت. 18:00اعت جلسه راس س 

  کمیسیون گردشگری و امور بین الملل:
بها  11/11/95روز دوشهنبه  14:00راس سهاعت  بایسهتی  جلسه ماهانه ایهن کمیسهیون طبهق روال

یافتهه بودنهد حضور سرمدیدرضامحمنقوی و آقای هرا زخانم  تنها  وین تشکیل می شد ،امامدعحضور
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رگهزار جلسهه بتعهداد اعضهاء نرسهیدن به حدنصاب به علت  هانتظار ماندند امانیز ب 15:15تا ساعت  و
 نشد.

راس  24/11/1395ماهانه این کمیسیون روز یکشنبه جلسه : کمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی

مهدی پناهی، خداقلی حاجی اکبرخدابخشی، هادی نصیر، علی :با حضور آقایان16:00ساعت 

حسن دیده ور، حیدر شوکتی پورثانی، محمدصادق تدین، حسین ساکی نژاد،  حسینلو، محمد

تاق تشکیل و برگزار در محل دبیرخانه ادبیر کمیسیون محمدرضا مژگان، نیما نصیریان و رضا مهدوی 

 گردید.

دلیل اینکه ه در این جلسه ب

حاضرین از اعضا جدید بیشتر 

به معرفی  اعضاء بودند ابتدا

 شانو زمینه کاریخود 

 دربارهآن پس از ند.تپرداخ

اخبار اقتصادی کشور در حوزه 

ر اقر وگفت وگو نفت و گاز

با مشخص بروشور اعضا  شد

کمیسیون توسط کردن اعضاء

 روز هب دی پناهیمه آقای

رنامه بو جدول  نیرسا

جلسات کمیسیون در سال 

 تهیه و در اختیار 1396

کمیسیون قرار گیرد تا پس از 

تائید توسط کمیسون بین 

صورت مکتوب درمورد ه همچنین به منظور تداوم حضور اعضا در جلسات کمیسیون ب توزیع شوداعضا 

در ضمنا موافقت شد وفق اساسنامه ، شوداقدام امکان حضور مدیرعامل یا نماینده مدیرعامل 

 صورت دو جلسه غیبت متوالی عضویت اعضا در کمیسیون لغو گردد.

 پایان یافت. 18جلسه راس ساعت 

 

مههزدا بهها حضههور خههانم فیههروزه  جلسههه کمیسههیون عضههویت ،در بهمههن مههاه کمیسههیون عضههویت:

 پههنجم بهمههن روزسههه شههنبه  13مهنههدس علههی  حمههزه نههژاد و دکتههر امینههی راس سههاعت  آقههای

 وبرگهههزار گردیهههد.در ایهههن جلسهههه بعهههد از بررسهههی درخواسهههت ههههای جدیهههد عضهههویت  و تشهههکیل

تصههمیم گیههری درمههورد درخواسههت هههای عضههویت پههس اخههذ د شههمقههرر همچنههین تمدیههد عضههویت 

 از برگزاری جلسه مالقات با آقای دکتر امینی انجام شود.
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 :اخبار کوتاه اتاق انگلیس و ایران

 

 ماهانه اعضاء برگزاری گرد همایی

بهمههن مههاه  29فوریههه برابههر بهها  17ماهانههه اعضههاء اتههاق بازرگههانی بریتانیهها و ایههران ظهههر جمعههه  دیههدار

ایههن گردهمههایی کههه بهها دربهها صههرف ناهههار در محههل اتههاق بریتانیهها و ایههران تشههکیل و برگههزاری گردیههد. 

م میتههرا کوشههش آقههای مههارتین جانسههتون، مههدیرکل اتههاق و بنابههه دعههوت رئههیس اتههاق توسههط خههان

ای سهههخنران مهههدعو آقههه طهههاهری، مسهههئول امهههور اداری اتهههاق، انجهههام شهههده بهههود، برگهههزار گردیهههد

اتی مفصههل در بههاره روابههط اقتصههادی طههی ادای بیانههبههوب کههه یههران در لنههدن بعیههدی نههژاد سههفیر ا

از آقهههای  پهههیش . در ایهههن دیهههداردوکشهههور بهههه پرسهههش ههههای حاضهههرین در جلسهههه پاسهههخ گفهههت 

 ان و تشههکر از حضههور در ایههن جلسهههخوشههامد گههویی بههه ایشههعههالوه بههر  لههرد المونههت دی نههژاد بعیهه

بههه تفصههیل دربههاره اوضههاع روز و روابههط بازرگههانی بهها ایههران بیانههاتی ایههراد و بههه پرسههش اعضههاء نیههز 

نیههز حضههور داشههتند. اتههاق پاسههخ داد. در ایههن جلسههه عههالوه بههر اعضهها کلیههه اعضهها هیههات مههدیره 

 پایان پذیرفت.  15:00راس ساعت جلسه 

 

 باز نشسته شدبا ه عضو دیپلمات هیات رئیسقدیمی ترین آقای آلون ایونز 

 

دیپلومات برجسته   (Alun Evans CMG)آقای آلون ایونز

نایب رئیس هیات مدیره اتاق بازرکانی  بریتانیایی،

از عضویت در سال همکاری سازنده ،  18بعد از بریتانیاوایران 

. در زنشستگی کردنیا و ایران اعالم باهیات مدیره اتاق بریتا

نشستی که به این مناسبت در اتاق بازرگان بریتانیا وایران 

برگذار شد، به بهترین وجه از خدمات طوالنی وی در اتاق 

تقدیروتشکرشد وازوی خواسته شددرآینده همچنان به 

 همکاری خود با اتاق ادامه دهد.

ایران  وایران ودو اتاق بریتانیا موفقیت وی درکلیه شئون آرزوی همه ی همکاران وی در تندرستی و

 وانگلیس است.
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 ناخبار کوتاه اقتصادی ایرا

میلیارد دالر خانه خالی ۱۰۰آواربرداری از سیاستهای ناکارآمد/وجود   

میلیارد دالر خانه خالی در کشور خبر داد ۱۰۰وجود  وزیر راه و شهرسازی از  

به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی گفت:در این  خبرگزاری مهربه گزارش 

ود، های ناکارآمد بخش مسکن بو آن هم آواربرداری از سیاست دوره یک ماموریت بزرگ داشتیم

مهم این نیست که فقط آمار بدهیم چند واحد ساخته شده؛ بلکه مهم این است که بگوییم چند 

 .واحد برای متقاضی واقعی احداث شده است

، گفت: در ۱۳۸۵هزار واحد مسکونی خالی در سال  ۶۵۰سازی با اشاره به وجود  وزیر راه و شهر

هزار واحد رسیده، یعنی ظرف پنج سال یک  ۶۳۰های خالی به یک میلیون و تعداد خانه ۱۳۹۰ل سا

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/


 

 

 1395ماه بهمن ویژه  61خبرنامه شماره 

  یژهوگزارش و جهانوتا ه اقتصادی ایران  کو نیا وایران اخبار وانگلیس و بریتا کوتاه اتاق های ایران اخبار سخن ماه، فهرست مطالب:

 

 
 

9 

واحد اضافه شده، ضمن اینکه ممکن است واحدهای بیشتری به مجموعه موجود مسکن  میلیون

 .های خالی، یک میلیون واحد افزایش یافته استکشور اضافه شده باشد؛ ولی فقط در بخش خانه

دارند، افزود: اگر میانگین مساحت شهرها قرار های خالی عمدتا در کالنکه خانهوی با بیان این

لیون تومان می ۳ی خالی را کمتر از  ها مربع از خانه وهر مترمتر فرض کنیم  ۱۳۰ها در ایران را خانه

 ۱۰۰میلیون تومان یعنی کمی بیشتر از  ۴۰۰در نظر بگیریم؛ قیمت هر واحد مسکونی چیزی در 

مار، یک میلیون واحد مسکونی خالی یعنی به گفته آخوندی، بر اساس این آ .شودهزار دالر می

 .وری اقتصادی در ایران وجود داردمیلیارد دالر عدم بهره ۱۰۰حداقل 

هزار واحد مسکونی خالی در تهران اشاره کرد و گفت:  ۴۰۰وزیر راه و شهرسازی به وجود بیش از 

ها ر این سیاستدرآمد ساخته شد، اگمیلیون مسکن مهر نیز به ظاهر برای طبقات کم ۲بیش از 

های میان گذاری، باید شاهد کاهش ساکنان بافتدرست بود، قاعدتا پس از این همه سرمایه

کن در ایران هستند یا میلیون نفر در وضعیت بدمس ۱۹چنان ای بودیم؛ اما چرا همشهری و حاشیه

وی  باقی است؟چنان ینه در مسکن مهر مشکل همها هزار میلیارد تومان هزاینکه چرا علیرغم ده

 صورتگذاری در جایی اظهار داشت: یک دلیل عمده وجود دارد و آن این است که عرضه و سرمایه

کند، در واقع نه خانه های لوکس و نه مسکن گرفته که با تقاضای واقعی درست ارتباط برقرار نمی

 .انددهگذاری بخش مسکن، مشکل مردم را حل نکرمهر، در دو سوی سیاست

 درصدی بعد از اجرای مسکن مهر ۵۰ی هاتورم

هزار مسکن مهر و حجم عظیم مسکن لوکس  ۲۰۰میلیون و  ۲تولید  آخوندی، گفت: اگر سیاست

های ود، باید قیمت مسکن کاهش می یافت، اما شاهد تورمهایی اصولی بدر تهران، سیاست

 .درصد در بخش مسکن بودیم ۵۰باالی 

هزار  ۷۶۰های صادر شده در تهران تعداد پروانه ۱۳۹۲تا  ۱۳۸۹ال وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: س

کند. میلیون نفر کفایت می ۲.۵واحد مسکونی بوده است، این تعداد برای اسکان جمعیتی بیش از 

این بدین مفهوم است که اگر جمعیت تهران را فقط در شب در نظر بگیرید، ظرفیت ایجاد شده، 

ها برای از کل جمعیت تهران را در برداشت، بخش اعظم این پروانهدرصد  ۳۰امکان اسکان بیش از 
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با هدف فروش تراکم انجام  ۵و  ۲۲، ۲واحدهایی است که عمدتا با هدف سوداگری در مناطق یک، 

 .شده است

هللا نوری همدانی:آیت  

شان را در بانک نگذارندمردم پول   

هللا حسههین نههوری همههدانی، از مراجههع آیههت

سیسههتم بههانکی جمهههوری  تقلیههد شههیعه،

ونسهبت اسالمی را به رباخواری مهتهم کهرد 

 .ها هشدار دادادامه این کار به بانک به

 ۸بهمههن/  ۲۰او پههیش از ظهههر چهارشههنبه  

فوریهههب بخشههی از درس خههارج فقههه خههود در 

هها از ایهن کهار خهود اگهر بانک» :های بانکی اختصاص داد و گفتمسجد اعظم قم را به ربا در فعالیت

زایی ها نهداده، خهود اسهتفاده کهرده و اشهتغالست برندارند، در درجه اول مردم باید پول را به بانکد

ها گرفتهه نمایند و در درجه دوم، نیازمند به یک قانون قاطعی هستیم تا جلوی این مدل فعالیت بانک

 «.شود

 رباخواری بدتر از زنا با مادر

دههد، ایهن مرجهع تقلیهد ط به حوزه علمیه را پوشهش میبه گزارش خبرگزاری "حوزه"، که اخبار مربو

صیف آن در شرع اینگونه آمده که یک درهم از ربها مقابهل ای است که توربا، گناه کبیره»گفته است: 

 «.زنا با مادر در خانه کعبه است و خدای متعال در هفت جای قرآن نیز از آن انتقاد کرده است ۷۰

پولی که قرض داده شده، پول بیشتری گرفته شود، حرام و ربا است،  او با بیان این که اگر در مقابل

 .شودهای ایران انجام میابراز تاسف کرد که این کار در حال حاضر در بانک



 

 

 1395ماه بهمن ویژه  61خبرنامه شماره 

  یژهوگزارش و جهانوتا ه اقتصادی ایران  کو نیا وایران اخبار وانگلیس و بریتا کوتاه اتاق های ایران اخبار سخن ماه، فهرست مطالب:

 

 
 

11 

ربها  بانکهداری بهدون وانکداری اسهالمی بگیری جمهوری اسالمی بحث در مورد آنچه از ابتدای شکل

ها، تغییهر محسوسهی نسهبت بهه ن برخهی اصهطالحشود مطرح شده، اما جز اضافه شدخوانده می

 .گذشته ایجاد نشده است

های مهالی و اظهارات این مرجهع تقلیهد در حهالی مطهرح شهده کهه در جمههوری اسهالمی موسسهه

ههای دولتهی و کننهد بهیش از بانکها و مفهاهیم مهذهبی فعالیهت میاعتباری کهه بهه نهام شخصهیت

 .کنندت بهره بیشتری دریافت میو به همان نسب ها سود پرداخت کردهدولتی به سپردهشبه

دهند ها میها برای جذب بیشتر نقدینگی، سودهای غیرمتعارف به سپردهبسیاری از این موسسه

ههای ههای سهوداگرانه و سوءاسهتفاده از رانتو برای سرراست کردن دخهل و خهرج خهود بهه فعالیت

 .پردازندحکومتی می

هها را تنهها در یهک مهورد مجهاز دانسهته و پول بیشتر از مشهتریان بانکاین مرجع تقلید شیعه دریافت 

اگر در هنگام قرض و به عنوان شرط ضمن عقد توافق شود که اگر تا فهالن تهاریخ آورده »گفته است: 

هها از ایهن نشود، باید فالن مقدار جریمه دههد، مشهکلی نیسهت و بایهد پرداخهت شهود؛ امها در بانک

اند که اگر یک ماه دیر شهود، فهالن مقهدار؛ اگهر و در قراردادهای خود آوردهموضوع سوءاستفاده شده 

ها را روی بهدهی افهراد یک ماه و پنج روز دیر شود، فالن مقهدار و ...؛ کهه در ایهن صهورت ایهن جریمهه

 «.کنند که این مسائل، ربا استکشیده و برای آن جریمه نیز مجدد جریمه دریافت می

ها نوشهته کهه جریمهه را فقهط یهک بهار افزاید بارهها در پاسهخ بهه نامههقم میاین استاد حوزه علمیه 

 ."شودباست، اما "به این احکام الهی عمل نمیکنند و گرفتن چند باره آن ردریافت می

 نمیلیون توما ۱۰۰های زیر وام

یکی از مشکالت کنونی سیستم بانکی و مالی در ایران حجهم بهاالی معوقهات بهانکی اسهت کهه در 

 .ن توسط مشتریان را محدود کرده استهای سنگین امکان بازپرداخت آبرخی موارد بهره

از مدتی پیش طرحی در دولت و بانهک مرکهزی در دسهت بررسهی اسهت کهه ههدف آن سهاماندهی 

 .شودمیلیون تومان عنوان می ۱۰۰های زیر ی وامبخشش جریمه
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 بهمهن هیئهت دولهت در ۲۰، چهارشهنبه اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در پایان نشست روزولی

 .کندای پرداخت که نحوه انجام این طرح را مشخص مینامهجمع خبرنگاران به تشریح جزئیات بخش

میلیون تومان باید اصل وام را پرداخت کنند اما  ۱۰۰های زیر کنندگان وامی سیف دریافتبه گفته

حل اختالف بهای ارز مرجع و بازار آزاد تامین ها از سوی بانک مرکزی و از مسود و جریمه این وام

شودمی . 

:وزیر نیرو  

 جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا برای ایران مزیت است

انداز روابط ایران و انگلیس را مثبت ارزیابی کرد. وزیر نیرو در پایان سفر چهار روزه خود به لندن چشم

تواند سهم ایران در روابط اقتصادی با لندن را وپا میگوید جدایی بریتانیا از اتحادیه ارچیان میچیت

 .افزایش دهد

 

المللی صنعت برق ایران در تهرانه بینچیان، وزیر نیرو در نمایشگاحمید چیت  

http://www.dw.com/fa-ir/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-19402379
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رو معتقد است که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا  برگزیتب و تغییر دولت در انگلیس تاثیر وزیر نی

های میان دو کشور "وابسته به این کابینه داشت زیرا تفاهم ولندن نخواهدنامطلوبی بر روابط تهران 

 ."و آن کابینه نیست

ارزیابی ما »یرنا گفت: ی دولتی اتیرب به خبرگزار ۲۴ژوئیه/  ۱۴شنبه  چیان، شامگاه پنجحمید چیت

های بیشتری در ارتباط با توانند از مزیتاین است که در جریان برگزیت، کشورهایی مثل ایران می

 «.انگلستان بهره بگیرند

او افزود، از آنجا که بخشی قابل توجهی از صادرات و واردات انگلیس با کشورهای اروپایی صورت 

قتصادی با اپس از "برگزیت" کشورهای دیگر در معامالت و روابط  گرفت تصور بر این است کهمی

 انگلیس سهم بیشتری داشته باشند.

های بینی نسبت به آینده همکاریوی با ابراز خوش های انگلیسی:مذاکره و تفاهم با شرکت

ن رای حضور در ایراهای انگلیسی بواقعا شرکت»ایران و انگلیس، به ویژه در حوزه انرژی گفت: 

 «.هللا نتایج خوب باشدبینیم، انشاءاند و ما موانعی را در سر راه نمیبسیار ابراز عالقه کرده

دن سفر کرده بود تیر همراه با جمعی از مدیران وزارت نیرو به لن ۲۱چیان که شامگاه دوشنبه، چیت

ی دو کشور هاصبح سه شنبه با امبر رود، وزیر انرژی انگلیس دیدار و درباره گسترش همکاری

 .مذاکره کرد

ها از جمله: به گزارش ایرنا در جریان سفر هیئت ایرانی به لندن مذاکراتی نیز با برخی شرکت

 ( UKEF) ادرات انگلیس انجام پذیرفت و چندصپی"، و موسسه صندوق ضمانت رولزرویس و "بی

  تفاهم نامه هم به امضاء رسید.

 ترکیه و بلژیک ۵ نیروگاه حرارتی در ایران خواهند ساخت

ای، که از بهای گاز صادراتی به   کنند که گاز را به قیمت یارانهمنتقدان وزارت نیرو را متهم می

 دهدمراتب کمتر است در اختیار این شرکت قرار می

http://www.dw.com/fa-ir/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9-%DB%B5-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA/a-19258304
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شود که ربوط میی برق متوجهی به تولیدکنندگان داخلیکی دیگر از انتقادها به این قرارداد بی

 های کالنی به آنها دارد.وزارت نیرو بدهی

تازگی در انتقاد به نوشته روزنامه "جام جم" پیام باقری، عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق به

یرو درصد خودکفاست و وزارت ن ۹۵سازی بیش از از این قرارداد گفته است: ایران در صنعت نیروگاه

 .تومان به تولیدکنندگان داخلی برق بدهکار است.هزار میلیارد  ۱۲

برخی کارشناسان حوزه انرژی معتقدند اگر امتیازهایی مانند مجوز صادرات برق و گاز ارزان به 

 ..تولیدکنندگان داخلی داده شود، بخش خصوصی توان تامین مالی و احداث نیروگاه دارد.

 
طیب نیا در گفتگو با مهر؛ معاون  

 
 

نیستخبری از ارز تک نرخی ا آخر سال ت  

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به شوک هایی که در بازار ارز طی دو ماه اخیر رخ داده است، از  
داد و گفت: تا پایان امسال، خبری از ارز توقف موقتی اجرای پروژه یکسان سازی نرخ ارز خبر 

 .تک نرخی نیست
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یکسان سازی  دولت برای اجرای سیاست گفت: خبرنگار مهر سعید میرشجاعیان در گفتگو با

گرفته بود که بر این اساس، اکنون برخی از این پیش   پیش شرط هایی را در نظر نرخ ارز، 

 .ازها، محقق نشده است که البته عوامل داخلی و خارجی داردنی

افزود: بر این اساس، با توجه به شوک هایی که طی یک تا  معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی

با بانکهای  دو ماه اخیر در بازار ارز رخ داده و البته برقرار نشدن روابط کارگزاری در سطح مناسب

 .نرخ ارز به تعویق افتاده استخارجی، اجرای یکسان سازی 

روژه ارز تک نرخی محقق پ وی تصریح کرد: بعید به نظر می رسد که تا پایان امسال، اجرای

 .شود

یکسان سازی نرخ ارز در دولت یازدهم اجرایی  مبنی بر اینکه آیا  میرشجاعیان در پاسخ به این

   .باقی نمانده است د ماه دیگر هم بیشتر به پایان عمر دولتچن فت:گ  خواهد شد،

 در ده سال اخیر؛

 درصد کاهش یافت ۲۵سرانه مصرف گوشت قرمز ایرانی ها 

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
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رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران گفت: سرانه مصرف گوشت قرمز 

درصد رسیده  ۱۱.۴۳درصد کاهش به  ۲۵نوار شهری طی دهه گذشته با در خا

 است.

 و کاوه زرگران در سی  به نقل از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، خبرگزاری مهر گزارشبه 

وضعیت  ه بررسیدومین نشست کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران که ب

و دالیل گرانی گوشت قرمز از سوی فعاالن این صنعت و مسوالن سازمان  صنعت دام کشور

های مرکز آمار و بانک مرکزی، سهم انواع بر اساس داده دامپزشکی اختصاص داشت، گفت:

رسیده است؛  ۱۳۹۴درصد در سال  ۵.۴به  ۱۳۸۵درصد در سال  ۶.۱گوشت از هزینه خانوار از 

های گذشته نوسانات زیادی داشته و به که سرانه مصرف گوشت قرمز طی سالضمن این

کیلوگرم در سال گذشته رسیده است؛ درحالی که بر اساس آمار بانک مرکزی، سرانه  ۱۱.۴۳

 درصد کاهش یافته است. ۲۵مصرف گوشت قرمز در خانوار شهری طی دهه گذشته، بیش از 

هزار تن در  ۸۰۶به بیش از  ۱۳۸۷هزار تن سال  ۶۹۰از وی افزود: میزان تولید گوشت قرمز نیز 

درصد میزان تولید گوشت قرمز در کشور مربوط به گوشت گوسفند و بز  ۴۵رسیده و  ۱۳۹۴سال 

 است.

ماهه  ۹رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در 

میلیون دالر از کشور صادر شده  ۱۸۹ش تقریبی هزار دام زنده به ارز ۳۹سال جاری، حدود 

 ۲۸۲هزار تن به ارزش حدود  ۶۷.۸است، افزود: میزان واردات گوشت قرمز طی این مدت نیز 

 میلیون دالر بوده است.

به گفته وی مشخص نبودن سیاست خودکفایی در تولید گوشت، وجود مشکالت ساختاری در 

، عدم وجود مدیریت یکپارچه در زنجیره تامین گوشت تولید، هزینه باالی تولید گوشت در کشور

گذاری مناسب برای واردات گوشت قرمز از جمله نقاط ضعف پذیری و تعرفهقرمز و عدم نظم

 صنعت گوشت در کشور است.

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
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زرگران با اشاره به جهش قیمتی در بازار گوشت قرمز، افزود: وزارت جهاد کشاورزی برای 

خل و واردات گوشت، باید به دامداران یارانه اختصاص دهد. پوشش اختالف قیمتی تولید دا

 درصد است. ۲۶همچنین به گفته وی، در حال حاضر تعرفه واردات گوشت قرمز 

 ها را در استرالیا باال بردندتجار ایرانی، قیمت

های خام دامی نیز در این نشست با بیان اینکه قیمت گوشت رییس انجمن واردکنندگان فرآورده

درصد رشد داشته است، گفت: یکی از دالیل عمده  ۳۰سبک در کشور طی سال جاری دام 

 شور است.کسازی دام در گرانی گوشت قرمز عدم وجود برنامه جامع کاربردی، پرورش و ذخیره

شده تولید دام در کشور حدود سه برابر قیمت جهانی فرهاد آگاهی با اشاره به اینکه بهای تمام

های مولد به کشتارگاه از دیگر دالیل ی و از بین رفتن مراتع و نیز ارسال دامآباست، افزود: کم

 افزایش قیمت دام سبک در سال جاری است.

برابر افزایش یافته است در  ۵سال اخیر بهای دام سنگین در کشور نیز  ۱۰به گفته وی، طی 

یفتاده است. حالی که در کشورهای صادرکننده دام سنگین، رشد قیمتی چندانی اتفاق ن

آگاهی همچنین تصریح کرد که بر اساس آمار بانک مرکزی، سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور 

گرم در روز به ازای هر یک نفر است که در مقایسه با سرانه مصرف گوشت مرغ تفاوت  ۹حدود 

کیلوگرم  ۲۷.۵فاحشی دارد. به گفته وی، سرانه مصرف گوشت مرغ در کشور در حال حاضر 

ها های خام دامی همچنین خاطرنشان کرد که بررسیاست. رییس انجمن واردکنندگان فراورده

کنندگان گوشت قرمز در کشور طی چند سال گذشته، تا دهد که میزان فروش توزیعنشان می

 یک سوم کاهش یافته است.

زد و افزود: آگاهی در عین حال به موضوع واردات گوشت دام سبک به کشور نیز گریزی 

تجربه ایرانی در بازار گوشت استرالیا منجر به آن شده که این کشور به متاسفانه حضور تجار بی

 دالر افزایش دهد. ۶.۹۳دالر در هر کیلوگرم به  ۵.۶۰یکباره نرخ گوشت دام سبک را از 

اینکه سیاست های دامی، نیز با بیان در ادامه فرهاد طاهریان، دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده

های آماری در تولید و خودکفایی گوشت قرمز در کشور نامشخص است، گفت: وجود مغایرت
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مصرف گوشت قرمز، یکی از دالیل نابسامانی در بازار این محصول است. طاهریان همچنین، 

ها، اجرا و نظارت در یک نهاد واحد مانند وزارت جهاد کشاورزی را از گذاریعدم تمرکز سیاست

گر دالیل نابسامانی در این بازار عنوان کرد و افزود: متاسفانه در مصرف گوشت قرمز و سفید دی

 به جای اصالح الگوی مصرف، الگوسازی صورت گرفته است.

 دامپروری فراسرزمینی بهترین راهکار برای کشور است

ه به اینکه مشاور اقتصادی معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این نشست، با اشار

درصد بوده است، گفت: طی این  ۸.۱، به میزان ۱۳۹۳طی سال  شاخص قیمت مواد خوراکی

 درصد رشد داشته است. ۳.۱سال، شاخص قیمت گوشت قرمز 

دهد که جهش قیمتی در گوشت ها نشان میصبوری با اشاره به اینکه بررسی این شاخص

 د مصرفی خانوار کاهش یافته است. وی باهای اخیر، سبقرمز رخ نداده است، افزود: طی سال

شود، هزار لیتر آب مصرف می ۱۵بیان اینکه برای تولید هر یک کیلوگرم گوشت قرمز در کشور، 

گفت: دامپروری فراسرزمینی بهترین راهکار برای کشوری مانند ایران است که قیمت تمام شده 

 گوشت قرمز در آن باال است.

اتحادیه مرکزی دامداران کشور، نیز با بیان اینکه تغییر الگوی مصرف علیرضا عزیزالهی، مدیرعامل 

های مصرفی کشور قرار گرفته است، گوشت قرمز به گوشت سفید در دستور کار سیاست

درصد  ۵۰گفت: صنعت دام کشور از سنتی به صنعتی در حال حرکت است و در حال حاضر تا 

 شود.تولیدات این بخش از دامداری صنعتی تامین می

شده در کشور، دام مولد نیز فراوان بوده است که دلیل آن های ذبحدر میان دام  عزیرالهی افزود:

گردد. از این رو، کاهش مصرف سرانه گوشت قرمز نیز به افزایش میزان تقاضا در کشور برمی

 گذاران در پیش گرفته شود.یکی از راهکارهایی است که باید از سوی سیاست

اشاره به اینکه واردات گوشت قرمز به صورت الشه از کشورهای زالندنو و استرالیا،  عزیرالهی با

کنندگان ایرانی نیست، گفت: گوشت قرمز باید به صورت منجمد شده موردپسند و ذائقه مصرف

 به کشور وارد شود.
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طع شده مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران کشور با بیان اینکه یارانه دولت به دامداران نیز ق

 های دولت است.است، افزود: بقای تولیدات دامی وابسته به حمایت

 بخش نیستای، نتیجهتولید با هر هزینه

ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به رئیس دفتر برنامه

بخش ای، قطعا نتیجهنهفت: تولید به هر هزیگنگری در کشور به شدت رواج دارد، اینکه بخشی

کنندگان روی کاالهای مصرفی حتما تجدیدنظر خواهند کرد، بنابراین افزایش نیست و مصرف

 ها در بازار گوشت قرمز جوابگو نخواهد بود.قیمت

محمدرضا کالمی با بیان اینکه تولید باید مطابق با نیاز سطح عرضه باشد، افزود: تامین گوشت 

پذیر است و برای جبران کمبود بازار داخل، باید کشور استرالیا امکانقرمز موردنیاز کشور از 

 صورت بگیرد.

های های اتفاق افتاده در بازار گوشت قرمز، ناشی از افزایش هزینهبه گفته وی، افزایش قیمت

تولید نیست و دالیل دیگری را باید برای این رشد قیمتی جستجو کرد. کالمی افزود: در حالی 

ور با ارز آزاد وابستگی دارد که این رویکرد منجر به افزایش صادرات دام در کشور نیز صادرات کش

 شده است.

ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت، مداخله برخی رئیس دفتر برنامه

 اال بردن قیمت گوشت قرمز را غیرقانونی عنوان کرد و گفت: متاسفانههای دامی در بتشکل

کنند که وزن دام برخی دامداران در کشور در حالی دام سبک خود را به بازار مصرف عرضه می

 هنوز به میزان استاندارد نرسیده است.

به گفته کالمی، کشور به واردات دام سبک نیاز دارد و نباید اجازه داد که سرانه مصرف گوشت 

به همراه دارد. وی همچنین خاطرنشان  قرمز در کشور پایین بیاید چرا که کاهش فقر پروتئین را

ها در بازار گوشت قرمز ناشی از شبکه توزیع نیست و این در حالی است کرد که افزایش قیمت

ها به گذاریکه در طول دو سال گذشته، همواره حمایت از تولیدکنندگان صورت گرفته و سیاست

 کنندگان نبوده است.نفع مصرف
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 بک و افزایش قیمت گوشترابطه کاهش قیمت پوست دام س

ملکی از اعضای اتحادیه دامداران کشور نیز طی سخنانی، گفت: با توجه به اینکه طی شش 

ماه ابتدای سال جاری، تعداد انبوهی دام سبک مولد کشتار شده است، به طور قطع برای 

 نیمه دوم امسال در تامین گوشت قرمز به مشکل برخواهیم خورد.

آید، افزود: قیمت پوست دام ها به دست نمیآمار دقیقی از کشتارگاه وی با اشاره به اینکه

ر این هزار تومان به ازای هر تخته بود اما در حال حاض ۴۵های قبل نزدیک به سبک در سال

هزار تومان کاهش یافته است و دامداران ناچار هستند این کاهش قیمت را از طریق  ۸قیمت به 

 کنند.باال بردن قیمت گوشت جبران 

 در برنامه زنده تلویزیونی عنوان شد؛

 توضیح نوبخت درباره دخل و خرج هدفمندی
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 ۲۱۱نقل از صدا وسیما، محمدباقر نوبخت در گفتگوی زنده با خبر  به خبرگزاری مهر گزارشبه 

شبکه یک سیما با بیان اینکه قانون هدفمندی یارانه ها در قبال منابعی که از اصالح قیمت 

حامل های انرژی به دست می آید مصارفی هم تعیین کرده است افزود: به طور مشخص در 

رصد از این رقم را به صورت نقدی بین خانوارها توزیع د ۵۰این قانون تصریح شده حداقل  ۷ماده 

درصد را به خزانه عمومی واریز کند و هزینه های  ۲۰درصد را به تولید اختصاص دهد و  ۳۰کند، 

 جاری و عمرانی دولت نیز از این محل تامین شود.

ر ها فقط درصد به خانوا ۵۰که این قانون اجرا شد متاسفانه نه تنها آن  ۸۹وی گفت: از سال 

درصد سهم مرتبط با تولید و دولت پرداخت نشد بلکه همه آنچرا که دولت در  ۳۰بسنده نشد و 

 ه خانوارها داد.ب به دست آورد و حتی بخشی از خزانه روی آ ن گذاشت و  ۸۹سال 

از محل افزایش قیمت بنزین که  ۸۹رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین افزود: برای سال 

تومان برای بنزین سوپر است و همچنین از بابت  ۱۲۰۰تومان برای بنزین معمولی و  ۱۰۰۰اکنون 

هزار میلیارد تومان  ۵۰فروش گاز و برق و صادرات فرآورده های نفتی که مجموعا چیزی حدود 

می شود به سازمان هدفمندی یارانه ها تحویل می شود اما قانون برای همین رقم تکالیفی 

درصد از رقم فروش بنزین به نوسازی لوله ها در شرکت نفت، حدود هفت تعیین کرده که پنج 

 ۱۴هزار میلیارد تومان برای بهینه سازی انرژی، هزار میلیارد تومان برای تولید قیر و جاده سازی، 

هزار میلیارد  ۲۰و نیم درصد از این رقم به خود تولید نفت اختصاص می یابد که مجموعا حدود 

 تومان می شود.

هزار میلیارد تومان است که ما باید از خزانه  ۳۰بخت گفت: آنچیزی که باقی می ماند حدود نو

تومان را در ماه بین  ۵۰۰هزار و  ۴۵طبق قانون مقداری هم به آن اضافه کنیم تا بتوانیم مبلغ 

به  خانوارها توزیع کنیم بنابراین اگر از این محل بخواهد برای واحدهای تولیدی صرف شود با توجه

ماند اما آن برد دیگر چیزی نمیاینکه طرح تحول سالمت و شیر مدارس نیز از این رقم بهره می

اقالمی که برای بهینه ساز ی انرژی به شرکت گاز، برق، قیر رایگان و نوسازی جاده ها که 

 گردد.هزار میلیارد تومان است، اینها هم به نوعی به تولید باز می ۲۰چیزی حدود 

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/


 

 

 1395ماه بهمن ویژه  61خبرنامه شماره 

  یژهوگزارش و جهانوتا ه اقتصادی ایران  کو نیا وایران اخبار وانگلیس و بریتا کوتاه اتاق های ایران اخبار سخن ماه، فهرست مطالب:

 

 
 

22 

ه راهکارهای دولت برای کاهش مشکالت تولید کنندگان در دریافت تسهیالت افزود: وی دربار

دولت برای خروج از رکود و سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی برای سال جاری دو مسیر را 

واحد  ۵۰۰هزار و  ۷هزار میلیارد تومان تسهیالت به حداقل  ۱۶انتخاب کرد که یکی از آن پرداخت 

واحد  ۵۰۹هزار و  ۱۹ا بر اساس آخرین امار تا ششم دی ماه توانسته ایم به تولیدی راکد بود ام

 میلیارد تومان تسهیالت بدهیم. ۶۴۵هزار و  ۱۳مبلغ 

رئیس سازمان برنامه و بودجه از صدا و سیما خواست به سراغ واحدهایی که از این تسهیالت 

 استفاده کرده اند نیز برود.

ستاد رفع موانع تولید استان ها که در استانداری ها نوبخت گفت: ما همچمنان از طریق 

تشکیل می شود همه تالشمان را برای شناسایی واحدهای غیر فعال و فعال کردن انهابه کار 

 بریم.می

هزار میلیارد تومان به طرح های عمرانی تخصیص داده ایم که با این کار  ۳۳وی افزود: هم اکنون 

درصدی بدون نفت ایجاد  ۴/۵درصدی با نفت و  ۶/۵ل رشد توانسته ایم در شش ماهه اول سا

 شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره نتایج تسهیالت ارائه شده به واحدهای تولیدی گفت: 

خوشبختانه همه استان های کشور به تفکیک امار از این دست واحدهای غیر فعال دارند و در 

دریافت کرده اند و صرف چه اموری شده و  هر استانی مشخص است که چه مقدار تسهیالت

 چقدر بر میزان تولید و اشتغال این واحدها افزوده شده است.

نوبخت در پایان از صدا و سیما خواست با مراجعه به استانداری ها از میزان تسهیالت داده شده 

میزان به واحدهای تولیدی سوال کنند و با مراجعه به واحدهای دریافت کننده تسهیالت از 

 عملکرد آنها گزارش تهیه کنند.
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پردازدمیلیارد دالر غرامت گازی به ترکیه می ۲ایران حدود   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حمیدرضا عراقی، معاون وزیر نفت: 

 ۱۶.۶تا  ۱۳.۳بر اساس اعالم داوری بین المللی مقرر شده قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه بین 

 درصد کاهش یابد 

ژانویهب در جمع خبرنگاران گفته  ۲۴بهمن   ۵شنبه میدرضا عراقی، معاون وزیر نفت ایران امروز سهح

 .میلیون دالر غرامت به ترکیه پرداخت خواهد کرد ۹۰۰است ایران یک میلیارد و 

درباره اختالف ایران و ترکیه بر  "المللیبه گفته آقای عراقی این غرامت بر اساس رای "داوری بین

 .اختالف قیمت گاز صادراتی به ترکیه پرداخت خواهد شدسر 

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون وزیر نفت ایران گفته است: "بر اساس اعالم داوری بین المللی 

 ".درصد کاهش یابد ۱۶.۶تا  ۱۳.۳مقرر شده قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه بین 
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خت شود و جایگزینی گاز با "پول نقد" در غرامت قرار است این بدهی به صورت اقساط به ترکیه پردا

 .هم از جمله پیشنهادهای ایران است

ایران از صادرکنندگان عمده گاز طبیعی به ترکیه است و این کشور ساالنه حدود بیست درصد از نیاز 

 .کندخود به این سوخت را از ایران خریداری می

 .اخبارکوتاه اقتصادی جهان

صادرات در جهان را شکست آلمان بار دیگر رکورد  

میلیارد دالر در سال  ۲۹۷به گزارش موسسه تحقیقات اقتصادی اینفو، موازنه مثبت تجاری آلمان با 
از چین پیشی گرفت و این کشور رکورد صادرات کاال در جهان را شکست. چین در سال  ۲۰۱۶
 میالدی رکورددار صادرات کاال در جهان بود. ۲۰۱۵

ی از کارشناسان موسسه کریستیان گریم، یک

تحقیقات اقتصادی  اینفوب در دانشگاه مونیخ آلمان، در 

گو با خبرنگار خبرگزاری رویترز اعالم کرد که وگفت

سطح صادرات کاال از آلمان به کشورهای دیگر جهان 

میلیارد دالر بیشتر از  ۲۹۷میالدی  ۲۰۱۶در سال 

  .میزان واردات کاال به این کشور بوده است

این ترتیب آلمان مقام اول صادرات جهان را در سال گذشته میالدی به خود اختصاص داده است. به 

میلیارد دالر در مقام دوم قرار گرفته و ژاپن مقام سوم صادرات جهان در سال گذشته  ۲۴۵چین با 

 انرکورددار صادرات کاال در جه  ۲۰۱۵را به خود اختصاص داده است. چین در سال ب ۲۰۱۶میالدی  

 .بود

ترین موازنه موسسه تحقیقات اقتصادی اینفو همچنین اعالم کرده است که اقتصاد آمریکا منفی

تجاری را در سال گذشته میالدی داشته است. واردات کاال در این کشور در سال گذشته میالدی 

 .ده استمیلیارد دالر بیشتر از صادرات کاال از این کشور به دیگر کشورهای جهان بو ۴۷۸ب ۲۰۱۶ 
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گوید، این موازنه کریستیان گریم، کارشناس موسسه تحقیقات اقتصادی اینفو، در این باره می

منفی در آمریکا نشان می دهد که مصرف کاال در آمریکا بسیار بیشتر از تولید است و این کشور با 

 «.کنداین موازنه منفی، خود را به دیگر کشورهای جهان بدهکار می

سبب شادی بخش اقتصاد آلمان می شود، اما خاری است بر چشم دونالد ترامپ، اگر این ارقام 

اش با آمریکا ناعادالنه است و رئیس جمهوری آمریکا. او چین را متهم کرده که رابطه اقتصادی

 .هدید به پرداخت حق گمرکی بیشتر کرده استتهای خودروسازی آلمان را همچنین شرکت

 ۲۰۱۶ست که موازنه اقتصادی مثبت آلمان از ماه ژانویه تا نوامبر کریستیان گریم بر این نظر ا

میلیارد دالر بوده و کاالهای آلمانی به شدت مورد توجه کشورهای منطقه یورو  ۲۵۵میالدی 

هستند. اما دیگر کشورهای اروپایی که عضو اتحادیه اروپا نیستند نیز خواستار خرید کاالهای 

 .آلمانی هستند

 طقه یورو؛خطر در کمین من

 پرتگاهلبهبر اقتصاد ایتالیا تعفا داد؟/چرا اس« ماتئو رنزی»
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های اقتصادی نخست وزیر ایتالیا و سنگین تر شدن دنبال شکست سیاست به 

، سومین اقتصاد بزرگ اروپا را «رنزی»سایه بحران بر سر این کشور، استعفای 

 وارد مرحله جدیدی از بحران کرده است.

چند گام به لبه پرتگاه  ، بحران اقتصادی ایتالیا با استعفای نخست وزیرخبرنگار مهر به گزارش

 نزدیکتر شده و این نگرانی وجود دارد که این بحران به سراسر اروپا تسری پیدا کند.

قتصاد کشور ایتالیا تا پایان جنگ جهانی دوم بر پایه فعالیتهای کشاورزی پایه ریزی شده بود. ا 

ی به اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم، اقتصاد این کشور از یک اقتصاد مبتنی بر کشاورز

شور صنعتی جهان ک  صنعتی تبدیل شد، به گونه ای که در حال حاضر به عنوان پنجمین

 شود.محسوب می

اروپا بر  این کشور عضو اتحادیه اروپاست و در این راستا، بسیاری از قوانین اقتصادی اتحادیه

مکاریهای اقتصادی و اقتصاد این کشور نیز سایه افکنده است. به عالوه، ایتالیا عضو سازمان ه

 باشد.نیز می (OECDتوسعه 

همین جهت، این کشور یک وارد کننده خالص  سرزمین ایتالیا برای کشاورزی نامناسب است به

مواد غذایی محسوب می شود. از نظر منابع طبیعی، این کشور هیچ منبع طبیعی مهم و 

ری گاز طبیعی را از نواحی ادیهای آهن، زغال سنگ و نفت ندارد، ولی مقمعتبری در زمینه

کند که البته این میزان در سالهای اخیر مختلف کشور و نیز از دریای آدریاتیک استحصال می

افزایش محسوسی داشته است، به گونه ای که گاز طبیعی از منابع مهم این کشور به حساب 

  می آید. 

صنعتی این کشور و در حال حاضر قسمت اعظم منابع و موادخام برای صنعت و تولیدات 

درصد از منابع انرژی آن از سایر کشورها وارد می شود و صنایع مختلف این  ۸۰همچنین بیش از 

کشور به شدت به این مواد خام و نیز انرژی که قسمت عمده آن را نفت تشکیل می دهد، 

 وابسته می باشند.

است که عمدتاً توسط بیشترین نقطه قوت اقتصاد ایتالیا، ساخت و تولید کاالهای مختلف 

می گردد. مهمترین  و تحت مالکیتهای خصوصی و خانوادگی تولید شرکتهای کوچک و متوسط

صنایعی که ایتالیا در آنها دارای مزیت بوده و ساختار تولید آنها توانایی و قابلیت رقابت در 

مختلف،  یهین المللی را دارند، عبارتند از : تولید ماشین آالت، موتور وسایل نقلب عرصه

 محصوالت شیمیایی، کاالها و محصوالت الکتریکی، پوشاک و نساجی و همچنین داروسازی.

حجم قابل توجهی از تجارت خارجی کشور ایتالیا با کشورهای عضواتحادیه اروپا صورت می 

درصد از کل تجارت  ۵۹گیرد. میزان تجارت خارجی این کشور با کشورهای عضو اتحادیه در حدود 
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 ۷درصد و انگلستان با  ۱۳درصد، فرانسه با  ۱۸این کشور است که از میان آنها آلمان با خارجی 

 ترین شرکای تجاری ایتالیا محسوب می شوند.درصد به عنوان بزرگ

 بن بست نخست وزیر

میالدی به بعد دچار مشکالت متعددی  ۲۰۰۸حران مالی جهانی در سال ب اقتصاد ایتالیا از زمان
کند؛ از سویی دیگر حران تا به امروز بر سر اقتصاد این کشور سنگینی میشد و سایه آن ب

می  محسوب دالر تریلیون ۲ترین کشور های دنیا با بدهی بیش از کی از مقروضی ایتالیا، 
و اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی از سوی دولت ایتالیا با هدف کاهش بدهی و  شود

رده داخلی بویژه اتحادیه های بزرگ کارگری روبرو کسری بودجه با مخالفتهای وسیع و گست
 شده است.

نخست وزیر ایتالیا چندی پیش در نشستی با رهبران اتحادیه های کارگری ایتالیا « ماتئو رنزی»
گفته بود، ایتالیا قصد دارد با توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری با کشورهای شرق آسیا 

 ا افزایش دهد.میزان صادرات خود به این کشورها ر

طرح اصالح قانون کار این کشور  ساختاری،  در همین حال نخست وزیر ایتالیا در راستای تغییرات
 دیه های کارگری روبرو شد و اعالمرا تصویب کرد که این مساله با مخالفت شدید اتحا

زرگ لیه برنامه ریاضتی و سیاست های نخست وزیر ایتالیا در سراسر کشور تظاهرات بع کردند
 مردمی برپا خواهند کرد.

اقتصاد ایتالیا در شرایط درخشان و  با صراحت به این نکته اشاره کرده بود که« رنزی»البته 
تواند نسبت به بهبود شرایط اقتصادی ایتالیا به مردم قول خوبی قرار ندارد و دولت نمی
ییم مشکالت اقتصادی و امروز نمی توانیم با اطمینان خاطر بگو»مساعدی بدهد. وی گفته بود: 

مالی ایتالیا را حل و فصل کرده ایم. متاسفانه نمی توان کلیه مشکالت اقتصادی و مالی ایتالیا 
به وجود آمده است و برای  را در یک سال حل و فصل کرد. این مشکالت طی سالهای متمادی

 «حل و فصل آنها به زمان زیادی نیاز داریم.

چشم انداز پیش روی اقتصاد ایتالیا در شرایطی صورت گرفت که سخنان ناامید کننده رنزی از 
ایتالیا از زمان وقوع بحران مالی منطقه یورو، سه طرح ریاضت اقتصادی را تصویب کرده است و 

قادر به برون رفت از این شرایط بحرانی  ۲۰۱۳پیشتر پیش بینی شده بود که ایتالیا تا سال 
  نخواهد بود. 

افزایش شدید نرخ بیکاری جوانان ایتالیایی و رسیدن حجم بدهی های  این در حالی است که
رنزی را برای بهبود سریع شرایط اقتصادی تحت فشار قرار  تریلیون یورو،  ۲این کشور به بیش از  

 داشت.

های در همین حال این خطر وجود داشت که رشد اقتصادی کمتر از انتظار در سال جاری، برنامه
ها را مختل کند. این در شرایطی بود که بانک و کاستن از بدهی ری بودجهاو برای کاهش کس

روند کاهشی اعالم  از رشد اقتصادی این کشور را بار دیگر با بینی خود مرکزی ایتالیا نیز پیش
  کرده بود. 
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در کنار همه اینها، فشار مردم و سندیکاهای کارگری برای جلوگیری از اجرای طرحهای ریاضتی 
اصالحات مورد نظر خود را از طریق اصالح قانون اساسی پیش ببرد؛ اما  را بر آن داشت تا رنزی 

رای منفی مردم ایتالیا در همه پرسی روز یکشنبه به اصالحات قانون اساسی مورد او، رنزی را 

اه حلی برای خروج از آن نداشت و ر  ۴۲بستی که این نخست وزیر بست قرار داد؛ بندر یک بن
 چار منجر به استعفای او شد.به نا

درصد کاهش،  ۰.۹، ارزش یورو در مقابل دالر آمریکا با «رنزی»در همین حال به دنبال استعفای 
  رسید.  میالدی  ۲۰۱۵به کمترین رقم خود از ماه مارس سال 

 ثباتیارد دورانی از بیو یتالیا، این کشورا به نظر کارشناسان اقتصادی، با استعفای نخست وزیر
ثباتی سیاسی در ایتالیا، بیم آن می رود تا نظام بانکی با بروز بی اقتصادی و مالی خواهد شد و

 شکننده این کشور نیز متزلزل شده و در پی آن منطقه یورو، با بحرانی جدید روبرو شود.

  
ترین پرواز مستقیم جهان را آغاز کردقطر طوالنی  

 

 

 

 

 

 

 

ترین پرواز مستقیم جهان را آغاز فوریهب طوالنی ۵بهمن  ۱۷هواپیمایی قطر امروز، یکشنبه  شرکت
 .این مسیر بین دوحه، پایتخت قطر و آکلند در نیوزیلند است.کرد

دوحه را به مقصد آکلند ترک کرده و قرار است ساعت هفت و  ۷۷۷یک هواپیمای مسافربری بوئینگ 
دقیقه  ۲۰ساعت و  ۱۶به وقت محلی به مقصد برسد. این پرواز  فوریهب ۶نیم صبح روز دوشنبه 

  .طول خواهد کشید
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 ۵منطقه زمانی و  ۱۰کیلومتر اعالم شده و پیش از رسیدن به آکلند از  ۱۴۵۳۴کل مسافت پرواز 
 کشور عبور خواهد کرد

 

 گزارش ویژه:

 آیند/ گردشگران درمراکز طب سنتیگیاهانی که به کمک گردشگری می

  تگو با خبرگزاری مهر تشریح شد:در گف

گیاهان دارویی به کمک صنعت 
آیند تا گردشگران گردشگری می

داخلی و خارجی که در طلب 
های قدیمی استفاده از شیوه

ند را به برای درمان بیماری هست
  .مراکز طب سنتی بکشاند

، خبرنگار مهربه گزارش 
های متفاوتی گردشگری شاخه

توان با دستیابی به دارد که می
ها، برای هر یک از این شاخه

ورود گردشگر به کشور اقدام کرد 
ها ارتباط دادن یکی از این راه

متی و تفریحات مردمی با سال
آشنایی آنها با سبک زندگی 

 .سنتی ایرانی است

ها نازایی، عیوب انکساری، هاست که بیماران کشورهای خارجی برای درمان برخی از بیماریمدت
کنند. ورود این افراد با روند های کشور اقامت میآیند و در هتلجراحی زیبایی و... به ایران می

روز در حال افزایش است تا جایی که در ایران از سفر بیماران  پیشرفت علم پزشکی در ایران روز به
عنوان گردشگران سالمت یاد کردند و اکنون چند سالی است که برخی از دفاتر خارجی به کشور به
های دولتی مانند سازمان میراث فرهنگی، وزارت بهداشت، وزارت خارجه و... مسافرتی و ارگان

 این نوع از گردشگران را ساماندهی کنند. اند تا بتوانند ورودمتحد شده

برخی با در اختیار دادن ویزای سالمت، برخی با خدمات جانبی از جمله اقامتگاه، نقاهتگاه و هتل 
بیمارستان و برخی نیز در صدد هستند تا اقدامات دیگری را برای گردشگران سالمت بوجود آورند تا 

 تر به کشورشان برگردند.دمات راضیآنها بیشتر در ایران مانده و از دریافت خ
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در این میان برخی از فعاالن حوزه طب سنتی و گردشگری درمانی به سمت طب سنتی روی 
ای بسیار کهن دارد و مردم ایران نیز بر وجود چنین اند. چرا که طب سنتی در ایران پیشینهآورده

هیر دیگر در این حوزه شهرت جهانی علمی در ایران واقف هستند اما با وجود اینکه ابن سینا و مشا
های طب سنتی ایران برای جهانیان ناشناخته است. این درحالی است که دارند اما هنوز فعالیت

ای انجام داد و اکنون طب چینی به عنوان یک چین در حوزه طب سنتی فعالیت و تبلیغات گسترده
 مکتب درمانی در جهان شناخته شده است.

 

سنتی بیشتر تالش کند و آن را به عموم مردم  درصدد است تا در حوزه طب با این وجود ایران
کده عنوان سالمتمعرفی کند آن هم از طریق ایجاد سالمتکده های طب سنتی. وجود مرکزی به

تواند به کنندگان را به این باور برساند که هر جایی، هر مطبی و هر پزشکی نمیتواند مراجعهمی
ها معموال اشتن مهارت در طب سنتی باشد. از سوی دیگر در سالمتکدهصورت مستقل مدعی د

 گیرند.اران تحت درمان قرار میشود و هم بیمهم داروهای گیاهی مورد نیاز بیماران ارائه می

های درمانی دیگر اعتماد دارند. مردم ایران معموال به طب سنتی بیشتر از طب شیمیایی و روش
ی این موضوع را محمد پناه

مدیرکل گردشگری سالمت در 
سازمان میراث فرهنگی نیز در 

کند تایید می خبرنگار مهرگفتگو با 
گوید: استفاده از گیاهان، و می

ها و... آن طور که در اذهان میوه
عموم رایج است بدون عوارض بوده 
و هست و به همین دلیل اطمینان 

ر استفاده از آنها وجود بیشتری د
دارد حال آنکه در بسیاری از مواقع 
استفاده از داروهای شیمیایی به 
دلیل ناشناخته بودن و یا ترکیب 
داروهای شیمیایی نه تنها مضر 
هستند بلکه در برخی از موارد 

ها استفاده کمتر و یا بیشتر آن
خطرترین نوع داروهاست. حتی اگر ی کمتواند باشد اما استفاده از داروهای گیاهخطرآفرین نیز می

 روند درمان با شیوه طب سنتی طوالنی تر از طب نوین باشد.

دهد: معموال گیاهان دارویی که برای طب سنتی استفاده می شود یا داروهای وی ادامه می
 هربال هستند که با تکنولوژی جدید ساخته شده اند و یا دارویی های مرتبط با طب

ه منشا تهیه آنها نسخ قدیمی است. در هر صورت این داروها با نسخه پزشک قدیم هستند ک 
 سنتی تجویز می شوند. 
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ها معموال باید محلی برای عرضه گیاهان گوید: در سالمتکدهمدیر اولین سالمتکده کشور می
دارویی، فراورده های دارویی و یا عرقیاتی عرضه شود که هم رضایت بیمار را به همراه داشته 

بایست همه به سمتی بروند که ضریب اطمینان متقاضیان باشد و هم استاندارد باشند. چون می
بیشتر شود در این صورت است که می توان حلقه گردشگران سالمت را با وجود طب سنتی 

 بیشتر کرد.

دهد: معموال گردشگران خارجی که پناهی درباره پذیرش گردشگران سالمت خارجی نیز توضیح می
کنند که گردشگران ایرانی مراجعه آیند در همان محلی ثبت نام میی طب سنتی به ایران میبرا

می کنند با این وجود گردشگران خارجی از وجود چنین علمی کمتر اطالع دارند ولی شنیده اند که 
 ایران در حوزه حجامت، زنبوردرمانی، زالو درمانی و ... فعالیت می کند.

اند و برخی که ید برخی از گردشگران تنها نامی از طب سنتی ایران شنیدهگوآنطور که پناهی می
آن را قبال امتحان کرده اند، درمان دوباره را بی ضرر نمی دانند به همین دلیل به دنبال مرکزی که از 
هر جهت فعالیت هایش مطمئن باشد می گردند. حتی برخی از گردشگران خارجی به این مراکز 

بیشتر مراجعه می کنند. با این وجود تعرفه ای که از آنها در سالمت کده ها  برای کسب اطالع
 گرفته می شود همان تعرفه بیماران ایرانی است.

با وجود اینکه در ایران تعداد کمی سالمتکده ویژه گردشگران خارجی و داخلی وجود دارد اما استان 
ه و با برپایی سالمتکده ای در این استان البرز توانسته در این میان گوی سبقت را از تهران گرفت

 گردشگران داخلی و خارجی را به سمت خود بکشاند تا از تمرکز زدایی در تهران جلوگیری شود.

خدادوست معاون طب سنتی  
وزیر بهداشت در زمان افتتاح 
سالمتکده استان البرز گفته 
بود، بر اساس آمارهای یکی از 
کشورهای توسعه یافته 

درصد  ۷۵، مشخص شده
افرادی که به پزشکان عمومی 

کنند یا نیازی به دارو مراجعه می
ندارند و یا با داروهایی که 
خود براساس آموزش خود 

کنند، بهبود درمانیب تجویز می
بنابراین وقتی سواد  .یابندمی

مردم باال رود، این مراجعات 
یابد و سبب مورد تقلیل میبی
        شود مبلغ زیادی درمی

جویی اقتصاد مملکت صرفه 
گران تا شود پس با ایجاد سالمتکده ها راه برای تبلیغات واهی و ادعاهای کاذب برخی سوءاستفاده

 حدود زیادی بسته می شود.
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معاون طب سنتی وزارت بهداشت با اشاره به عالقمندی مردم به طب سنتی معتقد است: وجود 
 .مردم به طب سنتی است دهنده گرایش باالینشانهزار عطاری در کشور،  ۱۵هزار پزشک و  ۱۰

 


