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 :سخن ماه
 

 
 
 
 

 

 

 ۱۳۹۶کم و کیف اقتصاد کشور در سال 
 

 این پاسخ ثمر، بي و ضرور غير نگارى وحاشيته پردازى ديباجه نهگوهر از دور به
 می خواهدبود،الزم چگونه پيش در سال در كشور اقتصاد وكيف كم  که پرسش

 آيين برگزارى روزهای سيدنر فرا مناسبت به ویزه شادباش إداي از پس دانم،
 آرزوى  با باستان دوران از ما نده جا به ياد كار اين نوروزی، هاى جشن

 وبرون دارون و إيرانيان جهانيان ى همه برأى پربار، و باشكوه ازهرنظر آغازسالى
 برآیند پرسش، این سنجيده پاسخ كه پذيرفت بأيد بيان ترين ساده به كشور، از

 مسائل با رویی در رو كشور در أمور اقتصادي اداره رفتاركارگزاران چگونگى
 می باشدمعنا بدان يناو . وبرجاست موجود اقتصادي هاى كأستي و ومشكالت

 ازاقتصاد ناشى کشورهمچنان اموراقتصادى اداره رفتار کارگزاران چنانچه كه
 باشد، مورداشاره دراقتصاد گرفته شكل ذهنيت یا و دولتي دستوري و متمركز

 جز دیگری درانتظاررویداد توان نمی ترفندى گونه هيچ كارگيرى به با تردید بی
 كارگزاران چنانچه اما. بود  جانبه وهمه فراگير فقر گسترش و ركود ، تورم تشديد

 تغييرساختاراداره برأى معمول رفتار جز رفتارى آغازگر كشور اقتصادى أمور اداره
 در ويژه به كشور، دركل حاكم زندگى تصنعى استاندارد و کشور اموراقتصادی

 بتوان سنجيده بى برنامه براساس كه بود اميدوار توان مى شوند شهرها كالن
 به اقداماتى انجام صورت اين در. بود سازنده مسيرى در كشور اقتصاد هادی
 ت.داشفوريت خواهد و ضرورت پى در شرح

 وگزينش دولتی وریتدس و ازاقتصادمتمرکز حاکم اقتصادی نظام تغيير-
  مؤسسه و دولت دست در اقتصادى تصديات كليه رهاسارى با اقتصادآزاد

 چهارم برنامه درقانون اصالحات یبرخ قانون ساساوبر فوریته ىی دولت هاى
  .مربوط ورهنمودهای توسعه

 «کن تر آهسته خرج نيست چودخلت:» حکيمانه پند این از گيری سرمشق -
 موسسه ُدولت توسط شدهد ایجا ،برتوليد حمل فسادبرانگيز های هزینه کليه

 .شود ذفحکال   بازرگانی واتاق دولتی های وبنگاه ها
 گروه تنها زندگی هزینه کاهش وبا قطع برقرار نحو به یارانه نقدی پرداخت -

 .شود جایگزین سازوکارمربوط براساس و فقر خط دروزیر های
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 ماليات اخذ ،الح صا بردرآمدتصاعدی ماليات نظام کشوربراساس مالياتی نظام -
 ها ستد ود ادکليه  طورکلی به و اتفاقی درآمدهای بر
 اوال:که نحوی به خودرو و مسکن اجرایی های درسياست تجدیدنظرفوری -

 ها بانک ومالکيت دراختيار اداری و ازمسکونی اعم ساختمانی واحدهای کليه
 سود بهره، با ساله۹۰ نمونه طور وبه مدت بلند یی گونه به دولتی های وبنگاه

 د.شود می عنوان بار چندمين برای که%4حداکثر و 3% اکارمزدی

 قطعه به واحد حداکثریک استثنای به خودروسازی واخدهای کليه تبدیل-
 .سازی

 ارزاز خروج محدودکردن با همراه  مالی - پولی های سياست فوری اصالح-
 اعطایی وتسهيالت ها سپرده  انواع بهره یا سود سویه دو کشوروکاهش

 به ساختمان بخض به داختپربرای اعتبار تخصيص منع،و  درصد ۱۲و۱۰درحد
  .تقاضا مورد و متوسط مسکن استثنای

 طور به دولت ضروردربدنه غير ایجادشده واحدهای کليه ادغام یا انحالل
 .ضرور حد در مربوط کارکنان ومحدودکردن مستقيم غير و مستقيم

 برعهده قانونا که وظایفی انجام به ووابسته دولتی واحدهای کليه کردن مکلف
 .بيشتر نه و واگذاراست آنها

 در ویژه بهمردم  زندگی یاسطح استاندارد سازی واقعی زمينه در اقدام
 .کالنشهرها

 مصارف./ منابع درآمد /هزینه و نه کشوربراساس کل ساالنه بودجه تدوینتهيه و 
 

*  *  * 

 اقتصادی اخبارکوتاه

 اخبار کوتاه اتاق ها
 اخبارکوتاه اتاق ایران وانگليس

 برگزاری جلسة ماهانه هيات ریيسه اتاق ایران و انگليس
 

 ۱۵معمول ساعت  ماهانه هيات ریيسه اتاق ایران و انگليس طبق روالجلسه 
در محل دبيرخانه اتاق و با حضهههورکليه اعضههها  اولين سهههه شهههنبه اسهههفندماه 

 تشکيل و برگزار گردید.
به ویژه در باره بودجه سال آتی کل  روزل اخباراقتصادی ددراین جلسه بعدازتبا

 مورد بحث وگفت و گو قرارگرفت سههپسگشههور،مسههائل بانکی ایران وانگليس 
در باره برگزاری  و ارائهرا اتاق رخانه يدببهمن ماه دکترامينی گزارش عملکرد 

شده ومجمع و تاریخ آن  سش های عنوان  سخ به پر سخه از برنامه و  پا یک ن
سال آینده  بودجه شده برای  سی راتهيه  در اختيار هریک واظهار نظر برای برر

 پایان یافت. ۱۷جلسه راس ساعت .از اعضا قرارداد
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برگزاری جلسهههه های ماهانه کميسهههيون های تخصهههصهههی اتاق    
جلسهه های سهه گانه تخصهصهی اتاق در اسهفند ماه طبق روال در زمان مقرر 

ی تخصههصههی اتاق کليه کميسههيون ها  دسههتور جلسههه تشههکيل و برگزارگردید.
سال  سيون در سو  ۱۳۹۵دراین ماه به بحث درباره عملکرد کمي برنامه  ،از یک 

 اختصاص داشت. از سوی دیگر ۱۳۹۶کميسيون سال عملياتی 

 وایران انگليس قاخباراتا
 تدارک اعزام هيات به تهران

ق مذکر در تدارک اتی اتاق بازرگانی بریتانيا وایران،ابه دعوت واطالع رسانبنا 
 پترو شيمی وبازرگانی / سرمایه گزاری در زميته نفت وگاز اعزام یک هيات 

 .باشد می Aberdeen & Grampian Chamberآبردین و اتاق گرامپين از 
  ۱۳۹6تيرماه  8برابر ژوئن ۲۹ پنج شمبه تاعالم شده هيا  براساس برنامه

وارد تهران خواهد  نهم تيرماه  روز جمعه4بامدادلندن را به قصد تهران ترک و 
ان را به تيرماه تهر ۱۳شنبهوهيات بعد از یک اقامتچهارروزه بامداد سه  شد 

 قصد لندن ترک خواهدکرد.
   

 :ی ایرانداخبار کوتاه اقتصا

ای:اژه  

 اتاق بازرگانی باید حرف آخر را در اقتصاد بزند

 
ای با ای، معاون اول قوه قضایيه ایران، در جلسهغالمحسين محسنی اژه
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این نهاد بخش خصوصی باید در  :اظهار داشت اعضای اتاق بازرگانی ایران
نظارت و هدایت اقتصاد نقش بيشتری بازی کند و حرفی که از اتاق بيرون 

ای گفته آقای اژه آید باید حرف آخر باشد تا کمتر بتوان روی آن حرفی زدمی
های قضایی به قوه قضایيه کمک است که اتاق بازرگانی باید در حل پرونده

مقررات اقتصادی نقش بيشتری داشته باشد ها وکند و در تدوین سياست . 

شود اقتصاد دولتی خوب نيست و باید به بخش او گفته است: "گفته می
خصوصی و مردم واگذار شود که البته حرف درستی هم است آیا این موضوع 
دارای یک متولی خاص است؟ آیا بخش خصوصی یک متولی خاصی را دارد؟" 

ق آن مقداری که بازرگانی دانسته و گفته " اتا ای این متولی را اتاقآقای اژه
 باید نقش آفرینی داشته باشد را در حد الزم ندارد

غالمحسين شافعی، رئيس اتاق بازرگانی ایران نيز در این جلسه گفته است 
شود با قواعد که ایران در "شرایط غيرعادی اقتصادی" است اما تالش می

 .عادی مشکالت را حل کرد،

گفته است: "در مورد حقوق مالکيت قوانين متعدد و متعرض  آقای شافعی
بسياری وجود دارد که مشکالت زیادی را برای فعاالن اقتصادی به وجود آورده 

 ".است

ای مشترک با معاون اول قوه قضایيه در جلسه امروز پيشنهاد تشکيل کميته
داتاق ایران را داده است تا رسيدگی به تخلفات اقتصادی بهبود یاب . 

ای به مشکالت ساختاری نيز اشاره کرده و از جمله گفته است که " آقای اژه
یک فرد که می خواهد یک فعاليت اقتصادی کند با یک سری مشکالت روبرو 

گردد که اگر این شود و برای عبور از موانع به ناچار تخلفاتی را مرتکب میمی
زدموانع نبود دست به این کار نمی ." 

قوه قضایيه با این مساله مواجه است که هنگام برخورد با او گفته است 
چه کار صادی های متخلفان اقتچنين مواردی، باید با کارخانه، اموال و شرکت

 بکند

 محدودیتی برای مذاکره با آمریکا در چارچوب برجام نيست 

خبرگزاری ایسنا، به  روز سه شنبه در مصاحبه باوزیر خارجه ظریف  دکتر جواد
ریاسههت جمهوری، در به  چرا ایران بعد از انتخاب دونالد ترامپ این پرسههش که
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پاسخ  رابطه با اجرای برجام سعی نکرد با دولت جدید آمریکا ارتباط برقرار کند،
 .«کنيمما هيچ وقت نگفتيم برای اجرای برجام با کسی صحبت نمی»داد: 

ناميد،  «ها در دولت ترامپ درباره برجاملفاظی»آقای ظریف با اشاره به آن چه 
 .«ران ترامپ نيفتاده استاتفاق جدیدی در دو»گفت که 

کا، و برخی دیگر از رئيس های این کشههههورجمهوری آمری قام  مان تغيير م   از ز
ای وین نامه هسههتهدولت در آمریکا و حتی پيش از آن بر لزوم بازنگری در توافق

 دارندموسوم به برجام تاکيد

:معاون وزیر خارجه   

استتالش برای توقيف پول ایران در لوکزامبورگ غيرعادالنه   

شههنبه، گفت معاون وزیر امور خارجه ایران روز سهههبنا به گزارش بی بی سههی 
يارد و  یک ميل کایی برای توقيف  تازه وکالی آمری ميليون دالر از  ۶۰۰که تالش 

خانواده مت برای  به عنوان غرا تامبر  پول ایران  یازده سههههپ يان  بان کامالً »قر
 .است «مبناغيرعادالنه و بی

جمهوری »پنج سههههال پيش از این، دادگاهی در نيویورک با این اسههههتدالل که 
اسههههالمی ایران به برخی اعضههههای القاعده کمک کرده و به آنها اجازه عبور از 

يان حمالت « خاک خود را داده بان خانواده قر به  ید  با که ایران   ۱۱حکم داد 
 .سپتامبر مبلغ هفت ميليارد دالر غرامت بپردازد

بدون »تایمز نوشههت یک قاضههی در لوکزامبورگ  ، روزنامه نيویوریکروز دوشههنبه
های متعلق ميليون دالر از دارایی ۶۰۰حکم توقيف یک ميليارد و « سههر و صههدا

 .به بانک مرکزی ایران در اروپا را صادر کرده است

جه ایران از  خار عاون وزیر  خت روانچی، م يد ت به این تحوالت، مج در واکنش 
ميليون  ۶۰۰کزی ایران برای دسههترسههی به مبلغ یک ميليارد و پيگيری بانک مر

ها این پول متعلق به بانک مرکزی است و در زمان تحریم»دالر خبر داد و گفت: 
يل تحریم به دل پا بوده و  به آن در ارو ما  که  ته  نداشهههه کان این وجود  ها، ام

 .دسترسی داشته باشيم
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 رونمایی از خودروی جدیدسایپا در ایران؛ کوییک

 

کت خودروسازی سایپا شر ایران رسانه هایبی بی سی به نقل از به گزارش 
که "کویيک" نام دارد و طراحی آن را خود سههههایپا از جدیدترین محصههههول خود 

رونمایی  شرکت، تمام قطعات آن ایرانی استانجام داده و به گفته مسئوالن 
 .کرد

شنبه روز دومحمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت  علی الریجانی، رئيس مجلس و
 .مارس( در مراسم رونمایی از این خودرو حضور داشتند ۶اسفند ) ۱۶

بنا بر اعالم سایپا، قرار است این خودرو در چهار کالس به بازار عرضه شود که 
 .دو مدل آن "اتوماتيک" خواهد بود

 ۳۵قيمت خودروی کویيک که به گفته سههههایپا هم اکنون در خط توليد اسههههت، 
 .ميليون تومان تعيين شده است

حههجههم مههوتههور ایههن 
 ۱۵۰۰خهههههههودرو 

سی و حداکثر سی
اسهههب  8۷قدرت آن 

 .بخار است

شهههرکت سهههایپا در 
ایران بيشههههتر با نام 
"پراید" عجين شههده 
اسههت. این خودرو با 
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خودروها  تریناز پرفروشاینکه کيفييت و ایمنی پایينی دارد اما به دليل ارزانی 
 .در ایران است

حدود یک ماه پيش محمدرضهههها فياض، معاون وزیر صههههنعت ایران با اشههههاره به 
و پراید تا زمانی که جایگزین  ۴۰۵"کشش بازار" گفته بود توليد دو خودوری پژو 

 .مناسبی برای آنها پيدا نشود ادامه خواهد یافت

از جمله خودروهای نسهههبتا ارزان قيمت در ایران هسهههتند و در  ۴۰۵پراید و پژو 
مقایسههه با سههایر خودروها، عده بيشههتری در ایران توان خرید آنها را دارند، هر 
چند تعداد زیادی از مالکان این خودروها از اسههههتاندارد پائين و خدمات بعد از 

 .مند هستندفروش آنها گله

ند و این دو خودرو بيشههههترین طول عمر را  يد خودروهای ایرانی دار در خط تول
 اندبيش از دو دهه است که توليد شده

 مجلس شورای اسالمی سقف حقوق مدیران را کاهش داد 

 مصوبه پیشین نمایندگان مجلس انتقادات شدیدی را به دنبال داشت

اسههفند، در  ۱۴در نشههسههت روز شههنبه،  شههورای اسههالمی نمایندگان مجلس
نامه مصهوبه پيشهين خود درباره حقوق دریافتی کارمندان و مدیران دولتی در بر

  .و سقف حقوق مدیران را کاهش دادند ششم توسعه ایران بازنگری

براساس مصوبه جدید، سقف حقوق کارمندان و مدیران دولتی به کمی بيش 
  ..رسدميليون تومان در ماه می ۱۲از 

قل از حميدرضههها حاجی بابایی، رئيس کميسهههيون تلفيق الیحه ها به نرسهههانه
اند که برنامه شهشهم توسهعه ایران، با تایيد بازبينی در مصهوبه مجلس نوشهته
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هزار  ۶۰۰ميليون و  ۱۲بگيران از جمله مدیران "سههههقف دریافتی همه حقوق
 ".تومان تعيين شد

مشاغل تخصصی، او توضيح داد که همچنان، افرادی که در یکی از چهار گروه 
مشاغل عملياتی، مشاغل مرزی و مناطق محروم هستند، از مصوبه مجلس 

درصهههد بيش از سهههقف دریافتی  ۳۰مسهههتثنی خواهند بود و ميزان حقوق آنها 
 .بگيران خواهد بودهمه حقوق

براسههاس این تغييرات، در شههرایط کنونی، سههقف حقوق مدیران و کارمندان در 
تواند به حدود مت در مناطق محروم میمشههاغل تخصههصههی یا مشههغول به خد

 .ميليون تومان برسد ۱8تا  ۱۶

براساس نخستين مصوبه مجلس ، سقف حقوق پرداختی کارمندان و مدیران 
که شورای نگهبان شد، ولی بعد از آنميليون تومان برآورد می ۱۲دولتی حدود 

تایيد کرد که "باید دسههههت دولت را برای نگه داشههههتن نخبگان در کشههههور باز 
گذاشهههت"، نمایندگان مجلس در مصهههوبه خود بازنگری کردند و مصهههوبه را به 

نه نگو متای تغيير داد که سههههقف حقوق شهههههاغالن در سهههه های دولتی د 
ميليون تومان در ماه افزایش یابد؛ اما با شههههدت  ۲۴بيش از توانسههههت تا می

صوبه  ستين م صوبه خود بازنگری کرد و نخ گرفتن انتقادها، مجلس دوباره در م
 .در این باره، مالک قرار گرفت

با  سههت علنی مجلس ااسههفند، در نشهه ۱۴علی الریجانی، صههبح روز شههنبه، 
سقف   که برده بودند،گفته بودزیرسوال  که مصوبه مجلس را ازکسانی انتقاد

حقوق تعيين شده، به موارد تخصصی یا افراد شاغل در مناطق محروم مربوط 
  .شود و شامل حال مقامات عالی رتبه نخواهد شدمی

از پيشنهاد ميانجيگری چين برای حل اختالف با عربستان بالاستق  

به گزارش بی بی سههههی 
نا،  قل ازخبرگزاری ایر به ن
سههههههفههارت جههمهههههوری 
اسهههههالمههی در پههکههن در 

يه يان عه، ب که روز جم ای 
مارس(  ۱۰اسههههفند ) ۲۰

منتشهههر کرد گفته اسهههت 
سالمی بر  که "جمهوری ا
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خالف رژیم سههعودی خوشههامد گفته و در جدیدترین مورد هم از پيشههنهاد امير 
مفاهمه در منطقه اسهههتقبال کرده و در راسهههتای کویت برای برقراری گفتگو و 

 ".کندهمين سياست، از ایفای نقش سازنده چين در منطقه نيز استقبال می

سفارت ایران در چين در بيانيه خود عربستان سعودی را متهم کرده است که 
گرایانه، دامن زدن به اختالفات قومی و های فرقهبا اتخاذ و اجرای سهههياسهههت"

های تروریسهههتی و تکفيری، منطقه و ت مادی و معنوی از گروهمذهبی و حمای
 ".جهان را بی ثبات و نا امن ساخته است

در این بيانيه از حمایت نظامی عربسهههتان سهههعودی از رئيس جمهوری یمن با 
رحمانه به مردم بی دفاع" آن کشههههور نام برده شههههده و آمده عنوان "تجاوز بی

سالمی "همواره در  ست که جمهوری ا سایگان ا ستای کاهش تنش با هم را
گام برداشته و از اینکه هنوز برخی کشورهای مسلمان منطقه به درک چنين 

 ".ضرورتی برسند نااميد نشده است

شنبه، وانگ یی، وزیر خارجه چين  شد که روز چهار صادر  این بيانيه پس از آن 
اعالم کرد که دولت آن کشههههور مایل اسههههت موضههههوع ميانجيگری جهت حل 

فات بين ایران و عربسهههتان سهههعودی را با دو کشهههور در ميان بگذارد. وی اختال
گفت که "چين هم با عربستان سعودی و هم با ایران روابط دوستانه دارد و در 

 ".صورت نياز، حاضر است نقش الزم را در این زمينه ایفا کند

چين  -جمهوری چين و ایران  يسهانرئ
 ای با ایران داردروابط دوستانه

گزارش منابع خبری، سههفارت چين  به
در ریاض گفته اسههههت که موضههههوع 
ميههانجيگری در اختالف بين ایران و 
عربسههههتان سههههعودی در جریان دیدار 
ملک سههلمان، پادشههاه عربسههتان از 
چين که به زودی صورت خواهد گرفت 

 .مطرح خواهد شد

براسهههاس این گزارش، محورهای اصهههلی در مذاکرات بين مقامات سهههعودی و 
سم، یافتن راه چين  شامل تحکيم توافق در مقابله با تروری سفر  در جریان این 

حل های سهههياسهههی برای مسهههایل منطقه ای و تقویت روند صهههلح خاورميانه 
 ".است
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از زمان انقالب اسالمی در ایران، روابط بين حکومت به رهبری روحانيون شيعه 
سهههرد و در  در ایران و حکومت خاندان وهابی سهههعودی در عربسهههتان معموال

 .مواردی با تنش همراه بوده است

های دو طرف در قبال برخی به خصههههوص طی چند سههههال اخير، موضههههعگيری
ای و حمایت از طرف های متعارض از جمله در جنگ داخلی های منطقهبحران

سههوریه، درگيری سههياسههی در بحرین، اختالفات سههياسههی در لبنان و عراق و 
و شورشيان حوثی در یمن تيرگی بيشتر این اخيرا، جنگ بين نيروهای دولتی 

 .روابط را در پی داشته است

ای و ثبات کردن منطقه، تشدید اختالفات فرقهدو طرف متقابال یکدیگر را به بی
اند. مقامات و رسههههانه های خبری جمهوری حمایت ار تروریسههههم متهم کرده

ه القاعده و هایی مانند شبکروهاند که دولت عربستان حامی گاسالمی گفته
داعش اسههههت و در مقابل، مقامات سههههعودی هم ایران را به حمایت از این 

هللا لبنان متهم مله حزبهای تروریسههههتی" از جها و سههههایر "سههههازمانگروه
 .اندکرده

در ماه ژانویه سههههال گذشههههته ميالدی، تظاهرکنندگان معترض به اعدام یک 
کشههور در مشهههد و تهران  روحانی شههيعه در عربسههتان به مراکز دیپلماتيک آن

سعودی  شيدند. در واکنش به این اقدام، دولت  حمله کرده و آنها را به آتش ک
 .روابط خود را با جمهوری اسالمی قطع کرد

چين به عنوان وارد کننده عمده نفت از خاورميانه، با هر دو حکومت سعودی و 
که ادامه  جمهوری اسههالمی روابط دوسههتانه و نزدیکی دارد و نگران آن اسههت

اختالف بين دو حکومت آن کشههههور را ناگزیر موضههههعگيری عليه این یا آن طرف 
  .بکند

 اخبارکوتاه اقتصادی جهان

:آژانس انرژی  

 توليد روزانه اوپک حدود دوميليون بشکه افزایش پيدا می کند

بينی کرد که ظرفيت توليد سازمان کشورهای المللی انرژی پيشآژانس بين
بينی قبلی تقریبا دو برابر بيشتر از پيش ۲۰۲۲صادرکننده نفت، اوپک، تا سال 

 .المللی رشد خواهد داشتاین نهاد بين
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المللی انرژی، اوپک بينی آژانس بينبه گزارش خبرگزاری بلومبرگ، طبق پيش
هزار بشکه  ۹۵۰ود را در پنج سال آینده به ميزان یک ميليون و ظرفيت توليد خ

 .در روز افزایش خواهد داد

این افزایش عمدتا به دليل افزایش توليد ایران و عراق خواهد بود. حدود یک 
سوم افزایش ظرفيت توليد مربوط به عراق است. آژانس انرژی پيش بينی 

هزار بشکه باال برده  ۴۰۰نه خود را ظرفيت توليد روزا ۲۰۲۲کرده، ایران در سال 
هزار بشکه خواهد رساند، مشروط بر این که توافق  ۱۵۰و به چهار ميليون و 

 خواهد ماند.ها به قوت خود باقی برداشته شدن تحریم

 کشف نسخه خطی غزليات حافظ با مهر شاه جهان و یک غزل تازه

های ایالت بنگال، "انجمن آسيایی کلکته" از کشف مهمیبه گزارش رسانه   

خبر داده اسههههت: پژوهشههههگران این بنياد فرهنگی یک نسههههخه خطی تازه و 
يات خواجه حافظ  ناخته از دیوان غزل يدا کردهناشهههه ند که گفته شههههيرازی پ ا

  .ای بسيار گرانبها و نادر استشود نسخهمی

 ۱۶تایمز آو ایندیا" در صههههفحه اول شههههماره امروز خود، دوشههههنبه )"روزنامه 
سال پس از مرگ شاعر یک  ۷۰۰نوشته را مارس( کشف این دست ۶اسفند/

صادفی پيش آمده  شکلی کامال ت سته که به  ست. رویداد فرهنگی مهم دان ا
 .شناسان تنها برای دیدن این اثر راهی کلکته هستنداکنون بسياری از ایران
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شههههود که این نسههههخه خطی نه تنها به خطی خوش و با آرایش و گفته می
ها وجود در آن غزلی هست که در سایر نسخه تذهيب زیبا نوشته شده، بلکه

 .ندارد

ارد که حاوی امضهها و مهر ميت دها گذشههته این نسههخه از این نظر نيز اهاز این
شاه سله مغوالن هند. این طالیی  سل شکوه  شاه نامی و پر ست، پاد جهان ا

اما به نظر کارشناسان "انجمن  کرد،پادشاه چند قرن پس از حافظ زندگی می
دهد که این پادشاه هنردوست این نسخه را آسيایی"، مهر دربار او نشان می

 .استبرای کتابخانه شخصی خود تهيه کرده 

موزه انجمن آسهههيایی در کلکته نسهههخه نویافته را در ویترینی برای تماشهههای 
ای مخصههههوص گوید که به زودی به خزانهعموم به نمایش گذاشههههته اما می

 .منتقل خواهد شد

 کشف تصادفی

مين زادروز ميرزا غالب ۲۲۰انجمن آسههيایی کلکته این روزها در تدارک جشههن 
 .روده استهای اردو و فارسی شعر سزباناست، شاعر هندی است که به 

کارشههههناسههههان انجمن در جسههههتجوی آثار خطی باقيمانده از ميرزا غالب، به 
اند که به ای با اوراق زرد و کهنه یافتهنوشهههتهشهههکلی کامال تصهههادفی دسهههت

  .ای از دیوان حافظ استزودی متوجه شدند نسخه ناشناخته

آسههيایی، به تایمز آو ایندیا گفته  رامکریشههنا چاترجی، مشههاور تاریخی انجمن
حيرت کردند، زیرا حافظ  اسههههت: "وقتی همکاران ما به این نسههههخه برخوردند،

کرده اسههههت. در جریان تماس و پانصههههد سههههال قبل از ميرزا غالب زندگی می
کم روشن شد که این نسخه چطور به اینجا مشاوره با پژوهشگران ایرانی کم

 ".رسيده است

د که در دیوان نویافته غزلی هست با مطلع "بحمدهللا که بازم دهاو توضيح می
شههناسههيم وجود یمهایی که تا کنون دیدن رویت ميسههر شههد" که در نسههخه

 .ندارد

اعتقاد  سيد اختر حسين، استاد ادبيات فارسی در دانشگاه جواهر لعل نهرو،
شههناسههان و انگيز برای ایراندارد که کشههف این نسههخه خطی خبری شههوق

ای شبيه این نسخه ستداران شاعر بزرگ ایرانی است. به گفته او نسخهدو
  .شودخطی در کتابخانه خدابخش شهر پتنا نگهداری می
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احمد کریمی حکاک، پژوهشههگر و اسههتاد رشههته ادبيات فارسههی در دانشههگاه 
سله مغوالن  سل ست که  سخه نویافته گفته ا ضمن تاکيد بر اهميت ن مریلند، 

شتند و آثار هند از زمان همایو سی دا شعر و ادب فار شاه، عالقه زیادی به  ن 
کردند یا به امرا و پادشههاهان دیگر هدیه سههرایان ایرانی را گردآوری میسههخن

 .دادندمی

بار بيش از  حافظ برای اولين  يات  که دیوان غزل لب دیگر این اسهههههت  جا نکته 
 .به روش چاپ سنگی منتشر شد دویست سال پيش در همين شهر کلکته،

 کندگذاری در ایران را بررسی میفرانسه ارائه وام برای سرمایه

 ۱۵ميشل ساپن، وزیر اقتصاد فرانسه که به تهران سفر کرده، امروز یکشنبه 
مارس( در یک کنفرانس خبری مشهههترک با علی طيب نيا، همتای  ۵اسهههفند )

مند قهد که عالهای فرانسوی خبر داایرانی خود از بررسی ارائه وام به شرکت
 .به سرمایه گذاری در ایران هستند

ها کنيم این شرکتبه گزارش بلومبرگ، آقای ساپن گفته است: "ما تالش می
را کمک کنيم. آنها قادر خواهند بود برای دریافت وام درخواست کنند ولی هنوز 

 ".این روند فعال نشده و در حال کار کردن روی این برنامه هستيم

"عادی نشهههدن" روابط بانکی بين دو کشهههور را از موانع  وزیر اقتصهههاد فرانسهههه
 .گسترش روابط اقتصادی ایران و فرانسه برشمرده است

ساپين پس از دیدار با  شل  سنا( مي شجویان ایران )ای به گزارش خبرگزاری دان
شور عادی  صاد ایران گفته: "اگر روابط بانکی ميان دو ک علی طيب نيا، وزیر اقت

 ".ابط اقتصادی را توسعه دهيمتوانيم رونشود، نمی

او همچنين گفته: "در چند ماه گذشهههته روابط ایران و فرانسهههه توسهههعه قابل 
هایی محقق شهههده و قراردادهای به امضههها رسهههيده توجهی پيدا کرده و پروژه

شود. این امر نمی تواند در یک روز  سازی  ست، اما گردش مالی باید عادی  ا
 ".ماست انجام شود، اما این هدف و خواست

صاد ایران البته از برقراری "کارگزاری" بانک های ملی و  علی طيب نيا، وزیر اقت
 .تجارت ایران با بانکهای فرانسوی خبر داده است

 .های فرانسوی را اعالم نکرده استاو نام این بانک
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های اقتصاد ایران هشدار دادالمللی پول نسبت به ریسکصندوق بین   

 

 
داندهای پیش روی اقتصاد ایران میالمللی پول اشتغال زایی را یکی از چالشصندوق بین   

" دانسههته و المللی پول در گزارش سنننا نه خود اییای اقتصننناد ایران را رچشنننمگیرصنننندوق بین

درصههدی  ۴.۵ن در ميان مدت نرخ رشههد بينی کرده اسههت که اقتصههاد ایراپيش
های خارجی و داخلی ریسههکداشههته باشههد. این نهاد در عين حال نسههبت به 

 .اقتصاد ایران هشدار داده است

المللی پول به تردیدهای موجود پيرامون آینده توافق در گزارش صههههندوق بين
انداز رابطه ایران و آمریکا و احتمال بروز مشهکالتی در توافق ای، چشهمهسهته

 های پيش رویضههدپولشههویی ایران و گروه ویژه اقدام مالی، به عنوان ریسههک
 .اقتصاد ایران اشاره شده است

های ثباتی خاورميانه و تقویت جریاناین صههههندوق همچنين به ناامنی و بی
که میملی نه در جهان،  یا به گرا ند،  گذار جارت جهانی اثر منفی ب ند بر ت توان

 .است های خارجی دیگر اشاره کردهعنوان ریسک

یران گفتههه و کی االمللی پول از ضههههرورت اصههههالح نظههام بههانصههههنههدوق بين
های ناشههههی از عدم توسههههعه نهادهای مالی را به عنوان ریسههههک محدودیت

 .داخلی برای اقتصاد ایران ذکر کرده است
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ها، به خروج اقتصههاد المللی پول در عين اشههاره به ریسههکگزارش صههندوق بين
 .درصد اشاره کرده است ۱۰ایران از رکود و کاهش نرخ تورم به زیر 

ه نرخ تورم در ایران یک رقمی شههههده اسههههت، برآورد گوید اگرچصههههندوق می
شود که تا پایان سال آینده نرخ تورم به واسطه رشد نقدینگی و افت ریال می
گوید این المللی پول میدرصههههد افزایش یابد. هرچند صههههندوق بين ۱۱.۹تا 

احتياطی  های پولی و مالیتواند موقتی باشد و با سياستافزایش تورم می
 .کنترل شود

زایی در اقتصهههاد ایران یکی از مشهههکالتی اسهههت که صهههندوق کندی اشهههتغال
 .ه کرده استالمللی پول در گزارش خود به آن اشاربين

 .صندوق همچنين از "نياز فوری به اصالح نظام بانکی" در ایران گفته است

 باید تعارف بانکی را کنار گذاشت

صادی بی به گزارش  سیبیخبرنگار اقت ندوق صهدیره هيات مسی فار
بين المللی پول در گزارش خود از وضههع اقتصههاد ایران یک بار دیگر بر "ضههرورت 
صرار دارد ایران تعارف را  صندوق ا صالح بخش مالی" تاکيد کرده است.  فوری ا

های ایران ها را مشخص کند. بعضی از بانککنار گذاشته و وضع سالمت بانک
هم به دریافتشان نيست، عمال  به خاطر حجم بزرگ معوقات بانکی که اميدی

هایی را که خواهد بانکاند. صههندوق بين المللی پول از ایران میورشههکسههته
 .امکان نجات دارند افزایش سرمایه دهد و تکليف بقيه را هم معلوم کند

ستگی بانک شک سی آن در دولت فعلی و اعالم ور سيا ها به دليل پيامدهای 
پيش از انتخابات بعيد اسههت، مخصههوصهها که عمده مشههکل معوقات بانکی در 
دوره دولت قبل درسههت شههده اسههت. اما الپوشههانی تراز منفی بعضههی از این 

 .شدآنها خراب خواهد  ها هم در نهایت روزی سر مشتریانبانک

انک مرکزی دقيقا چه راهکاری برای حل این مشههکل دارد. مشههخص نيسههت ب
فعال کار با اعمال استانداردهای بين المللی گزارشگری مالی شروع شده که 

هایی مثل ملت و تجارت را به شهههدت پایين کشهههيد ولی هرچند سههههام بانک
صندوق بين المللی پول از  دست کم وضع حساب و کتاب آنها را شفاف کرد. 

  .انک مرکزی تقدیر کرده استاین اقدام ب
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گوید اگرچه به واسههطه افزایش درآمدهای نفتی گزارش سههاالنه صههندوق می
های درصدی داشته است، رشد بخش ۷.۴توليد ناخالص داخلی ایران رشدی 

 .درصد بوده است ۰.۹غيرنفتی به طور متوسط تنها 

ها، این کشور مهای جهانی و رفع تحریای ایران و قدرتبه دنبال توافق هسته

 . سهم خود از بازار جهانی نفت را بازیافته است

 
 :ویژهگزارش 

 شاره :ا»

 «اطالع رسانی ونه تائيد کليه ی مطالب آن می باشدنشر این گزارش صرفا 

 

 ؟یابد می افزایش آینده سال در ارز قیمت
 

 
MEHR 

و نزدیک  ۹۵سههال گرفتن با پایان  از بی بی سنننی  نوروزی سنننیاوشبنا به گزارش 

بيشههتری پيدا شههدن به انتخابات ریاسههت جمهوری، نرخ ارز در بازار ایران، ثبات 
ولی این پرسههش وجودداردکه آیا قيمت ارزدرسههال آینده افزایش اسههت  کرده 

 خواهد یافت یا خير؟
در اواخر پائيز نرخ ارزهای خارجی در بازارایران افزایش یافت ولی در چند هفته 

 ۴۲۰۰ها کاهش پيدا کرده اسههههت. قيمت هر دالر آمریکا که به اخير، قيمت
 رسد.تومان در بازار به فروش می ۷۶۰هزار و  ۳تومان رسيده بود اکنون 

با افزایش قيمت ارز، رقبای سههياسههی دولت حسههن روحانی، انتقادهای تندی 
ضا را عامل  صادی و افزایش تقا شرایط اقت عليه دولت مطرح کردند ولی دولت، 

 افزایش نرخ ارز اعالم کرد.
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مردم رواج  های گذشته، این تصور در بينبا سياسی شدن بازار ارز طی سال
های اقتصادی دولت است یافته که افزایش نرخ ارزبه معنی شکست سياست
اند با تزریق بيشهههتر ارز به و برای همين هم بانک مرکزی و دولت سهههعی کرده

 ها را کنترل و کاهش دهند.بازار،قيمت
در شرایط فعلی که مدت کوتاهی تا انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده، به 

رسهههد که دولت بخواهد قيمت ارز را افزایش بعيد به نظر می لحاظ سهههياسهههی
دهد. برای همين کارشههناسههان بر این باورند که با منطق سههياسههی احتمال 

 افزایش قيمت ارز در سه ماه آینده وجود ندارد.
تواند به اما آیا جلوگيری از افزایش قيمت ارز در بازار به لحاظ اقتصههههادی می

ها همچنان در همين حد ثابت باقی شههد و قيمتشههکل فعلی ادامه داشههته با
 بماند؟

صاددانان می سش اقت سخ به این پر صادی حکم میدر پا کند گویند منطق اقت
که قيمت ارز افزایش پيدا کند و ممانعت از افزایش قيمت ارز درسههههت همان 

های دهه هشههههتاد ای را خواهد داد که برنامه تثبت نرخ ارز در سههههالنتيجه
به صورت  ۹۱ها در سال بار آورد و نرخ ارز یکباره با ضربه تحریم خورشيدی، به

 انفجاری سه برابر شد.
کم به دسههت قيمت ارز دهد اجازه دولت باید گوینداین گروه ازاقتصههاددانان می

داخلی حتی نه درمقایسه با تورم کشورهای طرف معامله افزایش  ميزان تورم
 پيدا کند.

سال اخير ایران نز سمی  ۷۰دیک به در چهار  ست. آمار ر شته ا صد تورم دا در
 ۱۳۹۳درصههد، در سههال  ۳۴بيشههتر از ۱۳۹۲دهد که تورم در سههال نشههان می
درصههد بوده اسههت. تورم در  ۱۲نزدیک به  ۱۳۹۴درصههد و در سههال  ۱۵بيشههتر از 

 درصد بوده است. ۹یازده ماه گذشته نيز نزدیک 
تورم داخلی در مقایسهههه با با وجود کاهش شهههدید تورم در ایران، هنوز ميزان 

تراست و سرجمع تورم اکثر این کشورها کشور بسيارپایين شرکای تجاری این
 در چهار سال گذشته تک رقمی است.

ترین با کم کردن ميزان تورم شرکای تجاری ایران از تورم داخلی، در خوشبينانه
 درصد داشته است. ۵۰وضعيت، این کشور تورمی بيشتر از 

سيد در این دوره چهار ساله آیا قيمت ارز به این اندازه افزایش پيدا حال باید پر
 کرده است؟
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 دالیل احتمال افزایش قيمت ارز

دهد که مقایسه آمارها نشان می
سيار کمتر از نرخ تورم  قيمت دالر ب

 افزایش پيدا کرده است.
گویند با وجود کارشههههناسههههان می

کاهش تورم در یک سههههال اخير، و 
صههههلههه تورم داخلی و کههاهش فهها

خارجی، طبيعی اسهههت که قيمت 
نه  ند و گر يدا ک ید افزایش پ با ارز 
ادامه این وضعيت در طوالنی مدت 

 فراهم کند. ۹۱تواند زمينه بروز بحرانی مشابه سال می
به نظر این گروه از کارشناسان، البته به دليل کاهش شدید تورم در حال حاضر 

سان صالح قيمت ارز آ ضا تر خواهد ا ضه و تقا بود اگر دولت بخواهد بر مبنای عر
 در بازار ارز حرکت کند.

این نکته را هم باید در نظر داشت که حتی اگر شرایط اقتصادی و سياسی به 
ای پيش برود که بانک مرکزی به عنوان مدیر بازار ارز نتواند ارز مورد نياز گونه

شدید تو شی از آن، به بازار را تامين کند، باز هم به دليل کاهش  شوک نا رم، 
 دهنده نخواهد بود.تکان ۹۱مانند سال 

کنند که بعد از انتخابات ریاست جمهوری، برای همين کارشناسان توصيه می
دولت زمينه را برای آزاد سههههازی نرخ ارز فراهم کند و بعد از آن اجازه دهد تا 

رشههيدی، عرضههه و تقاضهها قيمت را تعيين کند نه آنکه همانند دهه هشههتاد خو
بدون توجه به الزامات اقتصادی، قيمت ارز به صورت مصنوعی پایين نگهداشته 

 شود.
اگر چنين اتفاقی حتی به صههههورت محدود نيز اتفاق بيفتد طبيعی اسههههت که 

 قيمت ارز افزایش خواهد یافت.
سال  ست  ۳۰۰قيمت دالر دولتی را حدود  ۹۶دولت برای  تومان افزایش داده ا
صل های ه قيمت ارز دولتی با نرخ بازار آزاد به طور ميانگين در ماهو از آنجا که فا

تومان بوده است با فرض ادامه همين وضعيت نيز دالر کمتر  ۵۰۰اخير بيشتر از 
 هزار تومان نخواهد بود. ۴از 

سازی نرخ ارز را اجرا کند که عالوه بر این بانک مرکزی قول داده برنامه یکسان
 ی افزایش قيمت دالر باشد.تواند به معناین هم می
ها باید برخی مالحظات سياسی را نيز اضافه کرد که تاثير آن بينیبه این پيش

ست که این افزایش  صادی این ا سان اقت شنا ست. برآورد کار در بازار ارز کم ني
سال آینده پيروز قيمت ست که آقای روحانی بتواند درانتخابات  صورتی ا ها در 
 شود.
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اصههولگرا در انتخابات سههال آینده پيروز شههود و برنده انتخابات  اما اگر یک دولت
ای در پيش بگيرد قيمت ارز از برآوردهای مواضع متفاوتی در قبال توافق هسته

 ۵۰۰شههههود و احتمال افزایش قيمت ارز تا حدود چهار هزار و فعلی خارج می
 تومان و بيشتر هم وجود دارد.

اقتصادی، متغييرهای سياسی نظير،  توان گفت عالوه برمسائلدرمجموع می
ای ونحوه مواجهه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، استمرارتوافق هسته

تواند بر قيمت ارز تاثير بگذارد ولی برخی دولت آینده ایران با دولت آمریکا می
دهد که در هر سههناریوی اقتصههادی و سههياسههی احتمال برآوردها نشههان می
 تومان وجود دارد ۵۰۰افزایش قيمت ارز تا 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


