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 سخن ماه:

 تحلیل های ناراست

(ریشه اصلی همه کاستی های اقتصادی کشور)   

به دور از میهن دوستی افراطی، زیاده گویی، و دیباچه پردازی زائد باید پذیرفت که ریشه ی 

اصلی همه ی کاستی های اقتصادی کشور ناشی از به کار گیری  تحلیل های ناراستی می 

شکل گرفته کارگزاران د رعمل دولتی   ،حاکمیت اقتصاد دستوری دولتی، وذهنیت   حاصلباشد که 

و به کارگیری سیاست های نامتناسب با کم  در اقتصاد دستوری حاکماداره امور اقتصادی کشور

رواجی بی رونق و که اکنون بیش از پیش از . راستینه یا واقعیتی و کیف اقتصاد کشوراست 

ه طور نمونه ، همچنان که بر هیچ فرهیخته یی پوشیده نیست، سال سابقه برخورداراست. ب

های سال است که افزون بر اتالف بخش عمده منابع مالی کشور با عنوان پرداخت نقدی یارانه 

ساالنه کمی بیش از یک صد هزار نا مقبول  -بنا به اظهار مقامات بانک مرکزی  -، بهره یا سود  

بانکی، تخصیص و زمین گیر کردن  بخش به مراتب بیشترمنابع مالی به سپرده های  ریال میلیارد

ف هزینه کشور در بخش ساختمان، مسکن و صنایع وابسته که حفظ وضع موجود آن مستلزم صر

واحدهای خالی و بال استفاده مانند : عوارض نوسازی، نگاهداری، های کالن و مستمر ساالنه ی 

می باشد، ناگفته پیداست که این راستینه یا واقعیت پسماند، استهالک، خواب سرمایه و... 

درمورد صنایع اتوماتیو نیز بی هیچ کم و کاستی صدق می کند. اما روشن نیست این وجوه از 

ویا موارد زیاددیگری مانند: انباشت بی جهت سرمایه های د.  کدامین منبع بایستی تامین شو

. باشد ته، و... که کال بایستی در اختیار خزانهکالن نزد موسسه های دولتی، نیمه دولتی و وابس

توسط  دولت و اتاق  های  همچنین رفتار ناهنجارمنجر به افزایش هزینه تولید کاال وخدمات

 دربرابر ازدست دادن توان رقابت تولیدات داخلیوبه تبع آن بازرگانی که بارها مذکور افتاده است 

  در داخل کشور.و تولید کشورهای رقیب حتا  کاالهای مشابه

در چنین شر ایطی، اقتصاد کشور در برخورد با واقعیات حاکم با دو نوع برداشت و ارائه راهکار یا 

نظام سنتی حجره روش کار و اجرا رو به رو می باشد، یکی برداشت های ناشی از ذهنیت 

دولتی، دیگری نظرات ناشی از دریافت های علمی ویژه  در نظام اقتصادشکل گرفته یی  
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اقتصادهای آزاد برخی مشاوران اقتصادی کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور، که هیچ کدام در 

 اقتصاد دستوری حاکم کشور نه همخوانی دارد و نه کارآیی.

ا به حفظ وضع موجود راهبری اقتصاد کشور در شرایط موجود نیز چنانچه قرار باشد تنه ،بنابراین

که دست  کم درمورد کالنشهرها ویژه جامعه هایی می باشد که از متوسط درآمد سرانه یی در 

.دالر برخودار می باشند بسنده شود تا اندازه ای مشکل می نماید تا 30.000حدود کم یا بیش 

واقعی کالم  چه رسد به اینکه بخواهیم در پی رشد و توسعه باشیم. جز آنکه گروهی به معنای

مسئول و آگاه از مسائل و مشکالت اقتصادی کشور، به ویژه مسائل و مشکالت فراراه تولید 

درکلیه زمینه هایی که اقتصاد کشور در قیاس با سایر کشورها از مزیت های نسبی  به مراتب 

امه یی بیشتری برخوردار است و صد البته با تکیه بر سرمایه گزاری های نیروبر، در چارچوب برن

از پیش تدوین شده و مناسب با توان مالی/اجرایی بالفعل کشورمتقبل اقدام گشته ، مانع 

 خسران اقتصادی بیشترکشور شوند.

بنابراین در صورت پذیرش این نظر باید پذیرفت که استانداردیا سطح زندگی برقراررا که به هیچ 

مدت با فروش و به هزینه گرفتن روی ناشی از توان تولیدی کشور نیست  نمی توان در بلند 

در برگه درآمد و هزینه کشور،  زیرامنابع ثروتی یا سرمایه های ملی حفظ و برقرار نگاهداشت. 

درآمد ها باید از محل درآمدهای ناشی از دریافت های مالیاتی، درآمدهای ویژه،  کمک های 

هزینه ها ازجمله و بیش از  وام های سنجیده قابل بازپرداخت و ... از یک سو، کاهش بالعوض، 

همه منع اتالف منابع مالی به صورت پرداخت های غیرموجه یارانه نقدی ، بهره های نامقبول به 

سپرده های بانکی، خروج غیر موجه سرمایه از کشور ، منع واردات کاالهای غیرضرور  ، حتا بدون 

ور، الزام بازگرداندن وجوه حاصل خارج از کشیت سرمایه های بازگشتی ایرانیان انتقال ارز، معاف

از صادرات کاال و خدمات از طریق شبکه بانکی، گسترش دامنه مالیات ستانی ازدرآمدهای 

خارجی مودیان مالیاتی، مالیات ستانی از کلیه درآمدهای اتقافی و به طور کلی کلیه داد و 

ت عضویت ولغو هزینه های ستدها و فعالیت های اقتصادی ، جایگزین کردن کارت بازرگانی با کار 

یار تدرصد وجوه نقدی در اخ 80مترتب برآن  جز حق عضویت ساالنه، واریز کلیه یا دست کم 

موسسه های اداری دولتی به خزانه ، ایجاد شرایط امکان واگذاری واحدهای مسکونی خالی 

ک ها ودست کم در مورد بان %4ساله با بهره دست باال 99به صورت اجاره به شرط تملیک 

جرای  برنامه یی سنجیده به دور از فزون طلبی وموسسه های دولتی و وابسته ...، و تدوین وا

 های رایج. 



 

 

  1396ویژه تیر ماه 66خبرنامه شماره

 اخبار کوتاه اتاق های ایران وانگلیس و بریتانیا و ایران، اخبارکوتا ه اقتصادی ایران وجهان وگزارش ویژه}گوی و چوگان از: همشهری سخن ماه،فهرست مطالب ::

 

3 
 

تنها در این صورت است که با به دور ماندن از اما و اگرهای در عمل سامان برانداز می توان در 

تقویت طبقه متوسط و یک فرصت پنج ساله با ورود گام به گام به نظام اقتصادی آزاد و در نتیجه 

کارآفرین که ستون فقرات اقتصاد و عامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی در کلیه اقتصادهای پیش 

 رفته است موجبات شکوفا سازی اقتصاد کشوررا فراهم آورد، و نه جز این.  

***** 

 اخبارکوتاه اقتصادی:

 اخبارکوتاه اقتصادی اتاق ها:

 ایران: اخبارکوتاه اقتصادی

 جهان: اخبارکوتاه اقتصادی

 :اخبارکوتاه اقتصادی اتاق ایران و انگلیس

 هیات رئیسه اتاق ایران و انگلیسهای برگزاری جلسه 

راس سههاعت  سههال جاریتیرماه جلسههه ماهانه هیات رئیسههه اتاق بازرگانی ایران و انگلیس در 

روز سههه شههنبه شههشههم تیرماه با حضههورکلیه اعضههاخ در محل دبرخانه اتاق تشههکیل وبرگزار 15

گردید.در این جلسه طبق روال معمول وبراساس دستور جلسه نخست اخبار اقتصادی کشور 

مبادله وآقای مهندس خاموشهههی رئیس هیات مدیره به تفصهههیل بیاناتی درمورد مسهههائل مالی 

رخی پرسش های اعضاخ به ویژه آقای جعفر ذره بینی پاسخ گفت.سپس دکتر وبه بکشور ایراد 

امینی گزارش عملکرد اتههاق 

در ماه قبل را به اختصههار بیان 

و اعالم کرد کههه طبق اعالم 

یا وایران  تان گانی بری بازر تاق  ا

گانی  بازر یات  تاریخ اعزام ه

انگلیس بهتاخیر افتاده وتاریخ 

دقیق آن قرار اسههت در هفته 

 ه اعالم شود. آیند
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ضمنا در باره مشکالت اتاق مذکور در زمینه محل که قرار است بازسازی شود ولذا ملزم به ترک 

محل شده اند به اطالع هیات مدیره رسید وقرار شد در حد امکان هم با صندوق بازنشستگی 

شیمی که  در لندند آمادگی خود را برای واگذاری محلی در دفتر خود نفت وهم با بازرگانی پترو 

 به اتاق پیشنهاد کرده است مذاکره و توصیه های الزم درجهت رفع مشکل به عمل آید.

شهرهای  سه ماه آتی هیات مدیره در یکی  شنهاد آقای ذره بینی جل شد بنا به پی درپایان قرار 

صمیم  شد در جلسه آتی اخذ ت شود .در این مورد قرار  شیراز ویا تبریز برگزار  صفهان،  مشهد ،ا

 .شود 

ضههمنا با تدارک اعزام دو هیات نفت وگاز وپترو شههیمی و گردشههگری و مسههکن یا غذا ودارو به 

  لندن در آغاز نیمه دوم سال موافقت شد. جلسه راس ساعت هفده پایان یافت

 ماهانه کمیسیون های تخصصی اتاق های برگزاری جلسه

سکن و امور بین الملل شگری،م سیون گرد سال  کمی سیون در تیرماه  سه ماهانه این  کمی جل

تیرماه  باحضههههور:خانم زهرا نقوی نایب رئیس ودبیر  26روز دوشههههنبه  16جاری  راس سههههاع  

سرمدی  ضا  سیون وآقایان :  محمدر ضرابیان  –کمی سعید  علی  –علی اکبر خدابخش –محمد 

حل دبیرخانه اتاق تشکیل امیر هوشنگ امینی نایب رئیس ودبیر کل اتاق در مدکتر –اکبر رضایی 

 و برگزار گردید.

جلسه نخست  با معرفی کوتاه و زمینه فعالیت کاری اقتصادی حاضرین در جلسه  آغاز شد.    

در ادامه تبادل اخبار اقتصههههادی به ویژه درباره فعالیت اعضهههها و ارتباط با کشههههور انگلیس انجام  

 پذیرفت. 

رئیسههه کمیسههیون انجام شههد.، و آقای دکتر سههپس با توجه به دسههتور جلسههه انتخابات هیات 

شیبانی که به علت گرفتاری از بین راه مراتب را اعالم وبه دکتر امینی با حفظ کاندیداتوری خود 

وکالت دادند،اعالم آمادگی ایشههان را برای احراز ریاسههت کمیسههون اعالم  که با اکطریت مطلق 

ب خانم زهرا نقوی  ید قرار گرفت .پس از آن  تای به مورد  با توجه  خاب و ئب رئیس  انت نا ه عنوان 

پیشههنهاد ودرخواسههت اعضههاخ دبیریت کمیسههیون  نیز عهده ایشههان واگذار شههد که مورد پذیرش 

 ایشان  قرار گرفت.

 درپی پس از بح  وگفت و گوی مفصل مراتب زیر مورد تائید وتوافق قرار گرفت  

در محل  18الی  16ساعت جلسه های ماهانه  کمیسیون در آخرین دوشنبه هر ماه از  -

 دبیرخانه برگزار شود.

برای معرفی جاذبه های گردشگری انگلیس و امکانات مبادله گردشگر ی بین دو کشور   -

سههمیناری باحضههور ومشههارکت سههفارت  وکمک دبیرخانه اتاق در نیمه دوم سههال برگزار 

 شود   

نامه - به انگلیس در سهههههال جاری مسههههیحی بر ریزی،  کمیسههههیون برای اعزام هیاتی 

 ودرهماهنگی با اتاق انگلیس  اقدام  نماید  
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با کمک دبیرخانه جزوه یی از فهرسهههت جاذبه های گردشهههگری انگلیس تهیه ودر اختیار  -

 اعضاخ قرار گیرد.

در ایران یا به صههورت مشههترک در دو کشههور   business Englishدوره های زبان بازرگانی  -

 Britishنفره ، باکمک اسهههاتیدی که مجوز  5-6کالسههههای .ایران و انگلیس. برگزارشهههود

Council    برایBusiness English دارند برگزار شود 

نام –سهههال تاسهههیس  -پرسهههش نامه برای اخذ  اطالعات در مورد اعضهههاخ) نام  شهههرکت -

ات مدیره وحزه کاری همراه با اطالعات  و....(  وتهیه بروشوربرای نام اعضاخهی -مدیرعامل

 ه دوزبان فارسی و انگلیسی تهیه شودنصب در سایت اتاق ب

نسههههخه از اعضههههای فعال در حوزه کاری  100آماده سههههازی و چاو بروشههههوری در حد  -

 کمیسیون  به ویژه اعضا کمیسیون برای بردن به سفر 

دربخش ساختمان : پروژه های آماده اجرا شناسایی شوند  تا نسبت به جلب  سرمایه  -

ارت، اتاق انگلیس و ایران و سههفارت در لندن اقدام گذار در حد امکان، در همکاری با سههف

 شود. 

تاریخ  - عاده یی در  بازرگانی   16/05/96جلسههههه فوق ال نده یی از بخش  مای بادعوت از ن

 سفارت در حوزه برنامه ریزی شهری ،مسکن وگردشگری برگزار شود 

 مرداد ماه برگزار شود  30جلسه آتی کمیسیون  درروز   -

چگونگی تشکیل وبرگزاری کمیسیون های تخصصی اتاق  اعضایی ضمنا وفق آئین نامه  -

ز آنها دعوت بعدی به عمل که بدون اطالع قبلی دو جلسهه  در کمیسهیون حضهور نیابند ا

 پایان پذیرفت . 18جلسه راس ساعت نیاید.

جلسه ماهانه کمیسیون بازرگانی، صنعت و کمیسیون بازرگانی، صنعت و فن آوری های نوین: 

ا ، ب12/04/1396روز دوشنبه 16 ،00ای نوین در تیرماه سال جاری راس، ساعتفن آوری ه

آقایانحضور  کاظم اسدی کیا، مهدی پناهی، محمود توتونچیان، علی حمزه نژاد، سیدرضی  :

سیداصفهانی، محمدسعید ضرابیان، محمد مبشر، روزبه مروج حسینی، کیوان معنوی تهرانی، 

آقای پژوهی در محل دبیرخانه اتاق تشکیل و برگزار گردید.نیعلی نقیب، و دکتر امیرهوشنگ امی

از سوی ایشان   لتاکه در سفر به سر می برد در جلسه حضور نداشت و دکتر امینی با وک

        اقدام به رای دهی وپذیرش نواب رئیسی و دبیریت کل کمیسیون اقدام نمود.

هاد دکتر امینی،  به پیشههههن نا ب

نههایههب رئیس و دبیرکههل اتههاق، 

براسههههاس دسههههتور جلسههههه 

انتخابات هیات رئیسه نخست 

کمیسههههیون وفق آیین نههامههه 

یل و برگزاری  چگونگی تشههههک

کمیسیون های تخصصی اتاق 

یب  یان مهندس نق قا برگزار و آ

به عنوان رئیس و امیرحسهههین 

یب رئیس  نا به عنوان  پژوهی 

ند. خاب شهههههد به باتو انت جه 
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سیون  ضاخکمی ست اع سیوندرخوا سیون به  و دبیرکمی ضرورت واگذاری مدیریت اجرایی کمی ئ 

فرد بیش از همه آگاه به مسههائل کمیسههیون و فعال دبیریت کل کمیسههیون نیز به آقای پژوهی 

 واگذار شد.

صادی مبادله شد سپس اخبار اقت شی  شد، و درپی توافق  در برنامه برگزاری کارگاه های آموز

قرار شهههد به منظور بح  درباره مسهههائل بانکی ، همچنین رایی کمیسهههیون گنجانده شهههود اج

از خانم مز دعوت به عمل جلسههه آتی کمیسههیون وآگاهی از وضههعیت موجود در این زمینه برای 

با کمک  ودر صههورت امکان درخصههوگ برگزاری سههمینار یا جلسههه یی همگانی در این زمینهآید، 

 .فتیاپایان  18:00ساعت  اسجلسه راقدام شود. ایشان

پانزدهمین جلسه کمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی راس  کمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی: 

با حضههور آقایان علی اکبر خدا بخشههی، خداقلی حاجی  25/04/96،یک شههنبه 16:10سههاعت 

محمد صههادق تدین،  وزی ن)ایب رئیس کمیسههیون(،حسههینلو، محمدرضهها سههرمدی، مهدی نور

 برگزار تشههکیلدر محل دبیرخانه اتاق ایران و انگلیس ، مهدی پناهی ودکترامیرهوشههنگ امینی 

 دکتر طهماسبی رئیس کمیسیون با اطالع قبلی در جلسه حضور نیافته بود.گردید.

پس از تبادل اخبار اقتصههادی کشههور در حوزه نفت و گاز و پتروشههیمی، جزئیات و در این جلسههه 

 :به تائید رسید به شرح زیرقرارگرفت یم کار برنامه اجرایی کمیسیون مورد بح  تقس

تهیه و تدوین بروشهههور، وندور لیسهههت و وب سهههایت برای معرفی شهههرکت های عضهههو  -

به فارسهههی و انگلیسهههی همراه با کمیسهههیون و دامنه تخصهههصهههی فعالیت حرفه ای آنها

ونصب این اطالعات در سایت  وپتروشیمیفهرست کلیه اعضاخ فعال در زمینه نفت وگاز 

 :اتاق

 سایت اتاق. مسئولین هیات رئیسه کمیسیون و برگزاری جلسه هماهنگی ب -

 بررسی کم و کیف و شناخت پتانسیل بازارهای صادراتی کشور انگلستان : -

در مورد شرکتها و پتانسیل های بازارهای صادراتی دو کشور در  اعضاخارائه کلیه اطالعات   -      

 Oil به منظور تهیه یک بانک اطالعاتی مانند: خود به آقای مهدی نوروزی       زمینه تخصههصههی 

& Gas UK  و  FPAL قرار گیرد.. اعضاخ می تواند مورد استفاده که 

فع موانع و تعریف پروژه های قابل بررسههی موانع فراراه کار با انگلیس و بسههترسههازی در ر   -

با آقای مهندس  برگزاری جلسههههه ویژهبا  قبول به ویژه در زمینه تامین مالی و مشههههارکت

شیمی  همکاری مشترک  به منظور و   (P.C.C)شریفی نیک نفس مدیرعامل بازرگانی پترو

گاز وپتروشههههیمی و فت و  مابین کمیسههههیون ن مابین  P.C.C  فی  کاری  های هم کار و راه

 . بازرذگانی پترو شیمیمیسیون و ک

برنامه ریزی جهت هماهنگی و تنظیم دوره های آموزشی حوزه نفت و گاز و پتروشیمی در  -    

بررسههی و جسههتجوی دوره های  ازطریقدانشههگاه ها و مراکز آموزشههی معتبر کشههور انگلسههتان

پتروشیمی در فت و گاز و موسسات آموزشی حوزه نتوسط  Work Shopآموزشی کوتاه مدت و 

 .بریتانیا

برنامه ریزی ، مدیریت صهههحیح ، شهههناخت و انتقال تکنولوژی بین شهههرکتهای صهههاحب       -

آقای  توسط تکنولوژی و بازار و همکاری با سازندگان داخلی در حوزه نفت ، گاز و پتروشیمی

س مهند انبا آقای اسدر تماز برنامه اجرایی یخش سههههرمدی به عنوان هماهنگ کننده این 

 سازندگان تجهیزات نفت وگاز و...در انجمن مهندس دیده ور  وپدیدار 



 

 

  1396ویژه تیر ماه 66خبرنامه شماره

 اخبار کوتاه اتاق های ایران وانگلیس و بریتانیا و ایران، اخبارکوتا ه اقتصادی ایران وجهان وگزارش ویژه}گوی و چوگان از: همشهری سخن ماه،فهرست مطالب ::

 

7 
 

همکاری با خبرنامه الکترونیکی به منظور آگاه سههازی اعضههای اتاق از عملکرد کمیسههیون    -

 دبیر کمیسیون  توسط ،تبادل اطالعات و اخبار کاری به ویژه در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و

در زمینه تخصصی نفت و گاز  D.I.T (Department of International Trading) دعوت از مشاور

جلسات کمیسیون و تبادل اطالعاتی فی مابین.جلسه  درسفارت، برای حضور درو پتروشیمی 

 خاتمه یافت. 17:45در ساعت 

سههاعت راس  سههال جاری ماه تیرکمیسههیون عضههویت در ماهانه  جلسههه کمیسههیون عضههویت:

خحانم فیروزه مزدا وآقایان مهندس علی حمزه نژاد با حضور  20/04/1396روز سه شنبه  14:00

کمیسههیون در محل دبیرخانه اتاق تشههکیل و برگزار ورئیس اعضههاخ و دکتر امیر هوشههنگ امینی 

 گردید.

درخواست های تمدید عضویت بررسی ی دریافت نشده بود ،لذا در این جلسه درخواست عضویت جدید 

 درخواسههت تمدید عضههویت آقای مجید محالتیمورد تایید قرار گرفت، به اسههتطنای و کلیه درخواسههت ها 

پایان  15:00جلسه راس ساعت به بعد از ارسال کپی کارت عضویت اتاق تهران ایشان موکول گردید. که

 پذیرفت.

 :آخبار کوتاه اتاق انگلیس و ایران

 شرکت لرد المونت در مراسم تحلیف ریاست جمهوری

امرداد در کسهههوت نماینه بنا به اطالع لرد المونت رئیس اتاق بازرگان بریتانیا و ایران روز دوازدهم 

سم  بازرگانی نخست وزیر انگلیس در امور بازرگانی با ایران همراه با هیاتی برای شرکت در مرا

 هوری ایران عازم تهران خواهد شد.تحلیف دکتر حسن روحانی به عنوان ریاست جم

 

 ایرانماهانه اعضاخ اتاق انگلیس و گردهمایی 

 

کارآفرینان فعال در ارتباط با ایران ،جلسههه ز دعوت عام اتاق بازرگانی انگلیس وایران ا براسههاس 

در به صورت بوفه با صرف ناهار 13ساعت آینده امبرپتس 22در تاریخ  ضاخاتاقاع آتی گردهمایی

              ی هاین"لوسهههه"خنران مدعو این جلسههههه خانم سهههه اتاق برگزار خواهد شههههد . هرخانیر دبتدف

ار خرده فروشههی در ظرفیت بازخواهد بود که در باره  ن هایم""دبسههیای موسههسههه مدیربخش آ

وند به پ 50انان غیر عضههو شههرکت در این حلسههه برای مهمهزینه  د کرد.ران  سههخنرانی خواهای

  اضافه مالیت ارزش افزوده خواهد بود

 :ایران اخبارکوتاه اقتصادی

 در شش ماه دو برابر شده استفروش خودروهای رنو در ایران 

 

گوید در شش ماه اول سال جاری میالدی با فروش بیش از شرکت خودروسازی رنو فرانسه می

 .هزار خودرو در بازار ایران ، فروش محصوالتش در این بازار دو برابر شده است 68

ژوئن( گفته  - گزارشی از عملکرد شش ماهه اول سال جاری میالدی )ژانویهاین خودروساز در 

هزار خودرو در سهراسهر جهان به فروش رسهانده که  880اسهت در این مدت حدود یک میلیون و 

 .دهددرصد رشد نشان می 10بیش از 

 درصدی فروش در ایران باع  شده خودروهای این شرکت فرانسوی  100به گفته رنو افزایش 

 .از آن خود کنند در ایران را و هشت دهم درصد از سهم بازار داخلی خودرو 9حدود 
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های تندر و سههههاندروی رنو در ایران نقش اصههههلی را در افزایش فروش به گفته رنو موفقیت مدل

 .شودداشته است. این دو محصول توسط شرکت خودروسازی سایپا عرضه می

رنو در ایران بیشههتر از کشههورهایی مطل بریتانیا بوده  در این مدت تعداد خودروهای فروخته شههده

 .است

 110منتشههر شههد از افزایش  2017این خودروسههاز فرانسههوی در گزارش سههاالنه خود که ژانویه 

 .خبر داده بود( 2016درصدی فروش محصوالت خود در ایران در سال گذشته میالدی )

  درصههد سهههم  9/8 .خته شههدخودروی رنو در ایران فرو 108500بیش از  2016در سههال

 فروش ر 

بر اسهههاس گزارش جدید رنو، پس از فرانسهههه، کشهههورهای روسهههیه، ایتالیا و آلمان بیشهههترین 

  .اندخریداران رنو در این مدت بوده

تیری کوسهکاس، مدیر فروش رنو گفته اسهت: " اسهتراتژی ما درباره توسهعه جغرافیایی کماکان 

 ".بخش بوده استنتیجه

در بازار آفریقا، خاورمیانه و هند که ایران هم در این دسهههته جای گرفته اسهههت شهههماره گذاری 

 .درصد رشد داشته است 19خودروهای رنو بیش از 

 
ای بود که این خودروساز فرانسوی کمتر از یک سنگ بنای افزایش فعالیت رنو در ایران توافقنامه

    کهایران)ایدرو( امضاخ کردگسترش و نوسازی  سازمانگذاری مشترک باپیش برای سرمایه سال

 های بزرگ جهانی انجام شدای ایران با قدرتپس از اجرای توافق هسته

سال  شرکت فولکس  2017افزایش فروش خودروهای رنو در شش ماه اول  ست که  در حالی ا

 .. گرددمیسال غیبت، به بازار ایران بر 17واگن آلمان هم اخیرا گفته پس از 

 رنو کپچر عرضه شده در بازار ایران

  گرددسال دو ماه دیگر به ایران برمی ۱۷فولکس واگن پس از 

که  است این غول خودروسازی که سازنده محصوالتی نظیر آئودی، پورشه و اشکوداست گفته

 .از ماه اوت سال جاری )حدود دو ماه دیگر( فروش خودرو به ایران را آغاز خواهد کرد

با گروه به ایران پس از امضهههههای قرارواگن فروش محصههههوالت فولکس  کت  داد اخیر این شههههر

 ."ماموت خودرو" در ایران انجام خواهد شدصنعتی

.به گفته این خودروساز در ابتدا خودروهای پاسات و تیگوان وارد ایران خواهند شد  
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 هاخوراکیقیمت  تورمدرصدی  14فزایش 

 درصد افزایش یافته است  40متوسط قیمت میوه و سبزیجات نسبت به تیر پارسال بیش از  
منتشههر کرده  1396مرکز آمار ایران، گزارش کاالهای مصههرفی خانوارهای شهههری ایران را در تیر 

ست ساس این  .ا برا

گهههزارش، تهههورم در 

به  بت  مجموع نسهههه

ته  باالتر رف بل  ماه ق

درصد  7.6است و به 

البته  رسههیده اسههت.

تورم نقطه به نقطه، 

کههه مههیههزان تههغههیههیههر 

ههها بههه زمههان قیمههت

مشهابه سهال قبل را 

دهد به نشههههان می

 .درصد است 14ها دو رقمی و حدود خوراکی   درصد رسیده است. اما تورم 8.9

ها ناشههی از هایی دارد که به گفته مقامها بانک مرکزی تفاوتآمارهای مرکز آمار ایران با گزارش

نمونه گیری و محاسههههبات اسههههت. مرکز آمار ایران، منبع رسههههمی انتشههههار آمارهای های روش

 .اقتصادی و اجتماعی است

ها نسبت به ماه قبل، دهد که روند افزایش قیمتدر مورد عدد کلی تورم، این گزارش نشان می

ها دو کمی تندتر شهههده اسهههت. اگرچه تورم همچنان تک رقمی مانده اسهههت. تورم ایران سهههال

برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسههالمی، دولت  .درصههد بود 20و به طور متوسههط حدود  رقمی

 .فعلی توانسته است از خرداد پارسال تا حاال تورم را تک رقمی نگه دارد

 .دهدنشان می 1396تا  1391نمودار زیر، تورم دوازده ماهه و تورم نقطه به نقطه را از تیر 

 هاتورم خوراکی

با وجود آنکه تورم کاالها و خدمات مصههرفی در مجموع تک رقمی شههده اسههت، روند تغییر قیمت 

سطح عمومی قیمت گروه خوراکیگروه خوراکی ست.  سبت به تیر ها همچنان دو رقمی ا ها ن

درصد باال رفته است. گوشت قرمز و سفید و سبزیجات بیشترین افزایش قیمت  13.9پارسال 

  .اندرا داشته

ها همچنان دو رقمی اسههت و بیشههتر کاهش تورم، به دلیل کند شههدن گروه خوراکیقیمت تورم 

 روند افزایش قیمت کاالهای غیر خوراکی و خدمات است 

ها در همانطور که در نمودار زیر مشخص است، بیشتر افزایش تورم ناشی از کندی رشد قیمت

 .خدمات استبخش کاالهای غیر خوراکی و 

المللی پول، پیشههبینی کرده اسههت که تورم ایران، در سههال جاری دوباره دو رقمی صههندوق بین

درصهههد برسهههد. دلیل آن هم افزایش نقدینگی و همچنین آثار کاهش ارزش  11شهههود و به باالی 

تومان در برابر ارزها اسههت. البته صههندوق پیشههبینی کرده اسههت که سههال آینده، دوباره تورم کم 

 .شودیم
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 :سخنگوی شورای نگهبان

 طرح قرارداد توتال در مجلس ضرورتی ندارد

سی ایران، می سا شورای نگهبان قانون ا سخنگوی  سعلی کدخدایی،  ضرورتی ندارد عبا گوید 

که قرارداد ایران با شهههرکت توتال در مجلس طرح شهههده و به تایید نمایندگان برسهههد، هرچند به 

 .درباره این قرارداد تحقیق کنندتوانند گفته او نمایندگان می

توانند آقای کدخدایی در پاسخ به سوالی درباره بررسی قرارداد توتال گفته است نمایندگان می

 ."از باب نظارت" به این موضوع بپردازند

او گفته اسههههت: "بر اسههههاس تفسههههیری که وجود دارد دو طرف قرارداد باید دولت باشههههند، اگر 

 .ه یک طرف بخش خصوصی است ضرورتی ندارد که به مجلس برودقراردادهای کاری باشند ک

 ".در این مورد قرارداد یک طرف دولت و یک طرف توتال است که بخش خصوصی است

حدود سه هفته پیش ایران و کنسرسیومی به ریاست شرکت توتال قراردادی برای توسعه فاز 

میلیارد دالر عنوان شده است.  5تا میدان گازی پارس جنوبی امضا کردند. ارزش این قرارداد  11

گذاری دو میلیاردی توتال در پتروشههیمی ایران به توافق عالوه بر این ایران و توتال برای سههرمایه

 .انداولیه رسیده

 .کاران در ایران منتقد قرارداد با توتال هستندگروهی از محافظه

سنا خ سیون انرژی مجلس ایران به ای ست که وزارت نفت فریدون حسنوند، رئیس کمی بر داده ا

شنبه و چهارشنبه متن قرارداد با توتال را در اختیار مجلس گذاشته و این قرارداد در روزهای سه

 .شوددر مجلس بررسی می

 تداوم نزاع بر سر قرارداد ایران با توتال 

ای درباره عباسهههعلی کدخدایی گفته اسهههت اگر مجلس به واسهههطه نقش نظارتی خود مصهههوبه

صورت شورای قرارد شته باشد شورای نگهبان آن را بررسی خواهد کرد، در غیر این  اد توتال دا

انرژی ایران  قرارداد ایران و توتال اولین قرارداد عمده.نگهبان کاری به قرارداد ایران و توتال ندارد

ای و یکی از بزرگترین قراردادهای این بخش پس از انقالب ایران اسههههت. پس از توافق هسههههته

های خارجی به هایی از قرارداد، دسههههترسههههی شههههرکتکاران از محرمانه بودن بخشمحافظه

 کنندهای خارجی انتقاد میاطالعات و همچنین سهم شرکت
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. آیدمیلیونی؛ 'جایگزین پراید آبان به بازار می 33کوئیک   ' 

 caption  ماه پیش از جدیدترین محصول خود به نام کوییک رونمایی کرد 4سایپا حدود  

زاده، معاون فروش و بازاریابی گروه خودروسازی سایپا از عرضه خودروی کوئیک در آبان رضا تقی

 .میلیون تومان خبر داده است 40تا  33ماه امسال به قیمت 

ماه پیش از جدیدترین محصول خود به نام "کوییک" رونمایی کرد و گفت "طراحی  4سایپا حدود 
ند مام قطعات آن ایرانی هسههههت میلیون تومان  35در آن زمان قیمت این خودرو ".این خودرو و ت

 .تعیین شده بود

زاده گفته است خودروی کوئیک بهمراه به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا( آقای تقی
 .توانند جایگزین پراید شوندمحصول دیگر سایپا )ساینا و تیبا( میدو 

معاون فروش و بازاریابی گروه خودروسههازی سههایپا همچنین گفته اسههت: "در حال حاضههر سهههم 
درصههد کاهش یافته  25.8درصههد در سههه سههال پیش به  68پراید از سههبد محصههوالت سههایپا از 

 ".است
 .هم اکنون باالی بیست میلیون تومان است قیمت خودروهای پراید در بازار ایران

خودروها در ایران  ترینپراید با اینکه کیفییت و ایمنی پایینی دارد اما به دلیل ارزانی از پرفروش
های برای جایگزینی خودرویی ارزان قیمت و دارای اسهههتانداردهای باالتر تا بوده اسهههت و تالش

 .نتیجه بوده استکنون بی
بیشههههترین طول عمر را در خط تولید خودروهای ایرانی دارند و بیش از دو دهه  405پراید و پژو 

 .انداست که تولید شده
معاون فروش و بازاریابی سایپا گفته است: "استراتژی ما کاهش تدریجی تولید پراید است، زیرا 

صولی تولید پراید با قیمت ست و به همین دلیل به دنبال تولید مح هستیم های فعلی زیان ده ا
 ".که رضایت بیشتری را جلب کرده و همچنین همراه با سودآوری باشد

 شود گوید تحویل خودروی کوئیک به تدریج از آبان ماه شروع میسایپا می
سههیتروئن تا پایان امسههال خبر  -اندازی خط تولید مشههترک سههایپا آقای تقی زاده همچنین از راه

 .به عنوان اولین محصول مشترک نام برده است "C3 و از "خودرویداده 
تیر( شرکت خودروسازی رنوی فرانسه اعالم کرد در شش ماه اول  26ژوئیه /  17دو روز پیش )

هزار خودرو در بازار ایران ، فروش محصهههوالتش در این  68سهههال جاری میالدی با فروش بیش از 
 .بازار دو برابر شده است
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یاتی دولت ایران چقدر است؟درآمد مال  

 

 

 برداشت برنج در آمل، بخش کشاورزی ایران از مالیات معاف است
نژاد، رئیس سهههازمان امور مالیاتی کامل تقویبه نقل از سهههیبیبیاز علی قدیمی به گزارش  

درصد اقتصاد ایران، از پرداخت مالیات معاف است. به گفته او بیشترین سهم از  40حدود ایران 
های کشههاورزی و فرهنگی و هنری رسههیده اسههت. اگرچه قبال هم آمارهای ها به بخشمعافیت

دهد که همچنان بخش بزرگی ن میها بار دیگر نشههههامشههههابهی اعالم شههههده بود، این گفته
 دهدلیاتش را نمیاقتصاد ایران، سهم عادالنه مااز

شده دولت ایران، رهایی از وابستگی به درآمدهای متغیر نفتی و جایگزین کردن آن هدف اعالم
تر مالیاتی است. با این حال قوانینی که اخیرا تصویب شده، کندی توسعه با منابع با ثبات

قانونی و های گوید، محدودیتهای مالی الکترونیکی و آن طور که مجلس ایران میزیرساخت
 دهد که هنوز راه درازی در پیش استفساد مالی، نشان می

 سهم مالیات در بودجه عمومی دولت

ای، هنوز مالیات بخش های هستههای دولت ایران برای افزایش درآمدهای مالیاتی در دوران تحریمبا وجود تالش

ی زیر، تصویری کلی از سهم مالیات در بودجه عمومی اکوچکی از درآمدهای بودجه عمومی دولت است. نمودار دایره

دهدهزار میلیارد تومانی امسال می ۳۷۱ . 
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۱۳۹۶ای تامین بودجه عمومی درآمدهای دولت بر  
 درآمد از مالیات 
 درآمدهای اداری 

 فروش مستقیم نفت 
 فروش اموال یا استقراض 

 درآمد اختصاصی 

 قانون بودجه ایران
سی به معنی  سیا صاد  مالیات در اقت
تقویت بخش خصوصی و کاهش نفوذ 
صاد  دولت و نهادهای فراقانونی در اقت
اسههههت. در ایران، درآمدهای مالیاتی 
سهههههم کوچکی در کل بودجه دولت 
 .دارد، اگر چه این روند در حال تغییر است

 سهم مالیات در بودجه عمومی دولت
ای، های هسهههتههای دولت ایران برای افزایش درآمدهای مالیاتی در دوران تحریمبا وجود تالش

لت اسهههههت. نمودار دایره جه عمومی دو های بود مد یات بخش کوچکی از درآ مال ای زیر، هنوز 
 .دهدهزار میلیارد تومانی امسال می 371تصویری کلی از سهم مالیات در بودجه عمومی 

۱۳۹۶برای تامین بودجه عمومی درآمدهای دولت   

 توضیح: ادبیات بودجه ایران پیچیده است. در این نمودار، منظور از منابع )درآمدهای( د
شود و به دولت ها است که خرج خودشان میاختصاصی، مطال درآمد بیمارستان

های رسد. فروش اموال و استقراض هم مطل درآمد از طریق فروش سهام شرکتنمی
روش اوراق مشارکت است. درآمدهای اداری هم مطل جرایم و پول ثبت دولتی یا ف

اسناد است. درمورد نفت، این درصد، درآمد مستقیم نفت خام است و محصوالت 
شودپتروشیمی و گاز و میعانات جدا حساب می . 

اما مسئله این است که بودجه عمومی دولت، بخشی کوچک از بودجه کل کشور است. سهم 
هزار میلیارد تومان است  85که رقمش بیش از هزار و  -لیاتی در بودجه کل کشور درآمدهای ما

. رسددرصد می 10به حدود  -
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درصههد اسههت. البته آنچه در  35برای مقایسههه، وابسههتگی بودجه کل کشههور به نفت، بیش از 
های نفتی از مسیرهای بینید، درآمد مستقیم فروش نفت است. بخشی از درآمدنمودار باال می

 .شونددیگر وارد بودجه می

 های مستقیمشمشیر دو لبه؛ اصالحیه قانون مالیات

صههویب های مسههتقیم تتیرماه دو سههال پیش بود که اصههالحیه بح  برانگیز قانون معافیت مالیات
های مالیاتی برای شههههد. این قانون که هدفش کمک به رشههههد اقتصههههادی با ایجاد مشههههوق

گذاران و تولید کنندگان است، از یک طرف برای رشد بخش خصوصی طراحی شده و از سرمایه
کند، چون بر های تازه تاسهههیس کوتاه میها از سهههود بنگاهطرف دیگر، دسهههت دولت را تا سهههال

 :های مالیاتی زیر در نظر گرفته شده استافیتاساس این اصالحیه مع

 5 های تازه تاسیس که مجوز رسمی دارندسال برای شرکت 
 10 ها اگر در "مناطق محروم" باشندسال برای همان شرکت 
 15 بنیانهای دانشسال برای شرکت 
 20 سال برای مناطق آزاد تجاری 

درصههههد در نظر گرفته شههههده که  25ها، مالیات تولید کنندگان فعلی، برای جبران این معافیت
 همچنان مورد اعتراض است

 

 
 

شوند یک دهه از پرداخت مالیات به دولت هایی که در مناطق محروم با مجوز ایجاد میتولیدی
 .معاف هستند 
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شخاگ حقیقی هم، کسانی که زیر دو میلیون تومان د گیرند، از پرداخت ر ماه حقوق میبرای ا
هزار تومان تعیین شهههده اسهههت، در  930اند. با توجه به اینکه حداقل حقوق مالیات معاف شهههده
توان حدس زد که تعداد کسههههانی که بیش از دو برابر حداقل دسههههتمزد را نبود آمار دقیق، می

ولت ایران در حال کاهش یاتی دگیرند، جمعیت کوچکی نیستند. با این حساب، آیا درآمد مالمی
 است

 بینهای مالیاتی، زیر ذرهدرآمد

   . کننددهند تامین میکه مالیات میدرصد درآمدهای مالیاتی دولت را تولید کنندگانی  39حدود  
 15دهد که سهم مالیات بر درآمد، بررسی درآمدهای حاصل از مالیات دولت ایران نشان می

درصد است، که بیشتر مربوط به اشخاگ حقیقی، مطل کارمندان و کارگران و اصناف است. نمودار 

دهد، بیش از همه باال رفتن توان دهد که آنچه سود مالیاتی دولت را افزایش میزیر نشان می

درآمد کند، و بعد هم افزایش خرید مردم است، که درآمد مالیات بر کاال و خدمات را زیاد می

 ..رکت هاش

برآورد درآمدهای مالیاتی امسال دولت   

 هاشرکت  

 درآمد 

 ثروت 

  واردات  

  

 کاال و خدمات 
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 دورنمای درآمد دولت از مالیات

دهد که افزایش درآمد دولت، وابسههته به رونق اقتصههاد اسههت. البته مرکز نمودار باال نشههان می
الی، مبارزه با فسههههاد و اصههههالح مهای مجلس ایران ادامه روند الکترونیکی کردن بخش پژوهش

 .قوانین را هم توصیه کرده است

با این حال، آخرین نمودار این گزارش روند رو به رشد درآمدهای مالیاتی دولت ایران را نشان 

را خنطی کند و تنها درصورتی تواند افزایش واقعی این درآمدها دهد. با این حال تورم میمی

درصد تغییراتش از تورم باالتر باشد شود کهدرآمد دولت زیادتر می . درآمدهای مالیاتی دولت ایران )   

 درآمدهای مالیاتی دولت ایران )هزار میلیارد تومان(
 دوسال آخر برآورد مجلس ایران است

 

 مجلس

ستهای عمومی را در نظر گرفته اتوضیح: نمودارباال فقط مالیات  
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 جهان: اخبارکوتاه اقتصادی

که دور زنی پیچیده بود کشتندآتشنشانان ماری را   

 

ماموران آتش نشهههانی در ایالت اوهایوی آمریکا زنی را از حمله یک مار بوآ نجات دادند. این زن با 
های اضطراری تماس گرفته و گفته بود: "وای، کمک! یک مار بوآ به صورت وحشت با تلفن کمک
 "!من چسپیده است

اش را هم از یک و نیم متری دور او پیچیده و بینیاین زن وحشت زده توضیح داد که ماری بیش 
 .گزیده است

 .او گفت این مار و یک مار دیگر را روز چهارشنبه "نجات" داده بود
به سرعت آمبوالنسی برای کمک به این زن فرستاده شد. ماموران این زن را در نزدیکی منزلش 

 .هم دور گردنش پیچیده بود در شهر شفیلدلیک پیدا کردند. او روی زمین افتاده و ماری
ست: "مار دور گردنش پیچیده  سانه محلی گفته ا شانی منطقه به یک ر شن تیم کارد، رئیس آت

 ".گزید. ول کن نبودبود و دماغش را می
 ".مجبور شدند سر مار را با چاقو ببرند تا بتوانند از صورت زن جدایش کنند "

گفت: "همه جا پر های اضطراری میساله به هنگام توضیح وضع خود به تلفن کمک 45این زن 
 "!خون است

اپراتور قبل از هشههههدار به زن در مورد این که حرکت نکند، فریاد زد "من تا به حال هرگز چنین 
 ".امچیزی نشنیده

 .مار دارد 11این زن گفته است 
رستان منتقل شد. گفته شده است که جراحات او او پس از این حادثه در روز پنج شنبه به بیما
 .به حدی نیست که جانش در خطر باشد

های حیاتی پیچد که دیگر خون و اکسهیژن به ارگانای محکم دور شهکار خود میمار بوآ به اندازه
 شودرسد و به این ترتیب کشته میقربانی نمی
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 یابدجاری کاهش میالمللی پول: رشد اقتصادی بریتانیا و آمریکا در سالصندوق بین

پول )آی ام اف(  المللیصندوق بین

متر از به دنبال آنچه که "فعالیت ک

جاری سال انتظار" در سه ماه اول

خوانده، تخمینهای خود را درباره 

 رشد اقتصادی در بریتانیا و آمریکا

  .را تغییر داده است

ساس، این نهاد بین المللی بر این ا
که پولی جهانی می مالی و گوید 

ری جارشد اقتصادی بریتانیا در سال
بود. این سازمان  درصد خواهد 1.7

  .بینی کرده بوددرصد پیش 2پیشتر رشد اقتصادی بریتانیا را 

شد سال جاری  ر ساس تخمینهای تازه این نهاد مالی در  صادی آمریکا برا صد 2.1اقت خواهد  در
 بینی کردهدرصههد پیش 2.3المللی پول، در ماه آوریل رشههد اقتصههادی آمریکا را بود. صههندوق بین

  .بود

آینده میالدی تغییر  بینی خود برای رشهههد اقتصهههادی بریتانیا در سهههالهمزمان آی ام اف در پیش
به گفته این نهاد، رشههد اقتصههادی  بینی کرده اسههت. امادرصههد پیش 1.5را  نداده و کماکان آن

 درصد کاهش خواهد یافت 2.1 درصد به 2.5آمریکا در سال آینده میالدی از 

 ۲۰۱۷ 
 ۲۰۱۸ 
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های بینیآمریکا، پیش بینی درباره رشد اقتصادی در بریتانیا ودر عین حال و علیرغم این پیش
جاری و همچنین سال آینده میالدی  این نهاد جهانی پول درباره رشد اقتصادی جهان در سال

  .ی نکرده استتغییر

درصد و در  3.5المللی پول، رشد اقتصاد جهانی در سال جاری بینی صندوق بینبراساس پیش
  .درصد خواهد بود 3.6سال آینده 

اتحادیه  های خود همچنین درباره اقتصاد چند کشور عضوبین المللی پول در ارزیابی صندوق
اقتصاد این کشورها در سه ماه  فته است کهاروپا از جمله آلمان، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا گ

 ".رفته بهتر بوده استمی جاری میالدی "در کل از آنچه انتظاراول سال

درصد  1.9به گزارش آی ام اف، رشد اقتصادی اتحادیه اروپا در کل در سال جاری میالدی 
  .بینی قبلی کمی باالتر استخواهد بود که از پیش

کشور را در  بینی بهتری کرده و رشد اقتصادی اینرد چین نیز پیشنهاد مالی جهانی در مو این
  .کرده است بینیدرصد پیش 6.7درصد بیشتر خوانده و آن را  6.6سال جاری از 

درصد تغییر  6.4به  6.2آی ام اف رشد اقتصادی چین در سال آینده میالدی را نیز تغییر داه و از 
  .داده است

حادیه اروپا و ژاپن به توافق تجارت آزاد رسیدندت  

دونالد توسهههک، رئیس کمیسهههیون اروپا و شهههینزو آبه،  

نخسههت وزیر ژاپن در بروکسههل بر سههر توافق اصههولی 

 تجارت آزاد با یکدیگر دست دادند 

اتحادیه اروپا و ژاپن برای ایجاد یک پیمان تجارت آزاد به 

به این ترتیب این دو اقتصههاد اند. توافق اصههولی رسههیده

فه حذف تعر با  ند  به بزرگ جهان می توان جاری  های ت

 .صادرات و واردات بپردازند

هنوز جزئیات دقیق این توافق اولیه مشخص نشده و برای دستیابی به توافقی اجرایی به زمان 

 .بیشتری نیاز است

ژاپنی به اروپا از مهمترین  صههادرات محصههوالت کشههاورزی اروپایی به ژاپن و صههادرات خودروهای

 .های این توافق هستندبخش

سیون اروپا در  سک، رئیس کمی ست وزیر ژاپن و دونالد تو شینزو آبه، نخ صولی بین  این توافق ا

بروکسهل به امضها رسهید. هر دو طرف آن را یک حرکت مهم برای گسهترش روابط تجاری طرفین 

 .انددانسته

مذاکرات خرو با  مان  ید این توافق همز تای به  مدت کمی پس از آن  پا و  یه ارو حاد یا از ات تان ج بری

رسیده که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با امضای یک فرمان اجرایی این کشور را از پیمان 

 .تجاری اقیانوس آرام خارج کرد

از گذاری، تعرفه روی کاالهای وارداتی اعم از مواد غذایی، خودرو و محصوالت کشاورزی سرمایه

 .ترین اختالفات میان طرفین استمهم
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ست: "ما موفق  سترش تجارت جهانی ا شانه تعهد اروپا به گ سک گفت که این توافق ن آقای تو

شههههدیم. ما مذاکرات تجاری بین اروپا و ژاپن را به ثمر رسههههاندیم. حال اروپا در سههههطح جهانی 

 ".مشارکت بیشتری دارد

ومین اقتصههاد بزرگ جهان اسههت. این کشههور همچنین میلیون نفر سهه 127ژاپن با جمعیتی برابر 

 .رودهفتمین بازار صادارات اروپا به شمار می

 تسال اولین مدل برای تولید انبوه را رونمایی کرد

 آقای ماسک عکس اولین مدل خارج شده از خط تولید را منتشر کرد 

 بنیانگذار و مدیر شههرکت تسههال که اتومبیل های تمام الکتریکی می سههازد اولین ایالن ماسههک
 .این شرکت پس از خروج از خط تولید را منتشر کرده است 3عکس ها از مدل 

 ."تولید شده 3آقای ماسک زیر این عکس ها نوشت "اولین مدل 
 . در کالیفرنیا منتشر کرداو بعدا عکس دیگری از این ماشین در مقابل کارخانه تسال

شود و  3مدل  ضه می  سطح انبوه به بازار عر سالست که در  خریدار  30اولین نمونه اتومبیل ت
 .ژوییه تحویل خواهند گرفت 29اول آن را در روز 

بازار عرضههههه  هزار پوند( در 27هزار دالر ) 35که چهار در اسههههت بعد از آن به بهای پایه  3 مدل
 .از این فروخته می شد ا نصف قیمت ارزان ترین مدل تسالست که تا پیشخواهد شد که تقریب

تقریبا دو برابر شهههد که به دلیل حمایت  بهای سههههام شهههرکت تسهههال از دسهههامبر تا اواخر ژوئن
برای دگرگون کردن این شرکت از یک سازنده اتومبیل  سرمایه گذاران از استراتژی آقای ماسک

ه یک تولیدکننده خودروهای الکتریکی در سههههطح گسههههترده کم ب های الکتریکی مجلل در حجم
  .است

 .با این حال سهام شرکت از آن زمان کاهش یافته است
سال  ست که در نیمه اول  سال گزارش داده ا ستگاه خودرو  100هزار و  47در مجموع  2017ت د

 .فروخته است
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 .میلیون دالر ضرر داده بود 889تسال در سال گذشته مالی 
رده خارج  شههرکت ولوو اعالم کرده بود موتورهای های بنزینی و دیزلی را به تدریج ازپیش  هفته

 .الکتریکی جای آنها را بگیرد نزینی( و تمامب-خواهد کرد تا اتومبیل های ترکیبی )الکتریکی
 .دهداین شرکت اولین خودروساز قدیمی است که از توقف تولید موتورهای احتراقی خبر می

پنج مدل کامال الکتریکی و چند مدل ترکیبی به  2021تا  2019های رد بین سههههالولوو در نظر دا
 .بازار عرضه کند

مدل ید  مان تول تا آن ز کار میبا وجود این  های احتراقی  با موتور که  هد هایی  مه خوا ند ادا کن
 .داشت

اش جیلی، مالک چینی شههههرکت ولوو، از بیش از یک دهه اسههههت که در حال پیش بردن برنامه
 .رای ساخت و توسعه خودروهای الکتریکی استب

 یک میلیون ماشین الکتریکی بفرو 2025خواهد تا سال اکنون این شرکت می

 'هکرهای کره شمالی 'دنبال پول هستند نه اطالعات محرمانه

ههکرهای کره شمالی بطور روزافزونی به دنبال سرقت پول هستند تا اطالعات محرمان . 
پس از حمله  2015این نتیجه گزارش موسسه امنیت مالی است که دولت کره جنوبی در سال 

 .اندازی کردهای این کشور راها به بانکهکره
حتی امکان  ها کره شمالی را با مشکالت مالی روبرو کرده و اکنوناساس این گزارش، تحریم بر

تسهههلیحاتی این کشهههور فلج  هایها شهههدت پیدا کند تا با قطع جریان پول برنامهدارد این تحریم
 .شوند

ی کره شمالی هر چه بیشتر موسسات مالی از این رو برای دسترسی به منابع مالی، هکرها
 .دهندرا هدف حمالت خود قرار می

 به حال تصهههور بر این بوده که بیشهههتر عملیات هکرهای کره شهههمالی برای دسهههترسهههی به تا
در حمالت  اطالعات محرمانه یا برای خرابکاری بوده البته دولت کره شههههمالی همواره دخالت

 .اینترنتی را تکذیب کرده است
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این موسسه همچنین هشت مورد از حمله به موسسات دولتی و مالی کره جنوبی را  گزارش
 .شناسایی کرده است

آنداریل که "دستکم از ماه مه  عالوه بر این، گزارش به نام یک گروه هک اشاره کرده به نام گروه
های بانکی های خود پرداز، اطالعات کارتماشین فعال بوده" و تالش کرده تا با هک کردن 2016

 .دافراد پول بردارد یا این اطالعات را در بازار سیاه بفروش را سرقت کرده تا یا از حساب
های پوکر کند سههههایتگزارش همچنین این گروه را متهم کرده که با تولید بدافزار سههههعی می

 های قمار را هک کنداینترنتی و دیگر سایت
  کره شمالی هکرهای
های ایمیل ترین کار هکرهای کره شمالی در سالهای اخیر هک کردن اطالعات وبرجسته شاید

اطالعات این شرکت  سازی شرکت سونی بود. هکرها بخش بزرگی ازداخلی بخش سرگرمی
مهم و محرمانه و کپی سههرقت  را پاک کردند و بخش بزرگی از آن از جمله اطالعات شههخصههی،

  .شده فیلمهای جدید را در اینترنت منتشر کردند
شمالی اکنون گویند هدف کرههم می اما اکنون نه فقط موسسه امنیت مالی، بلکه منابع دیگر

 .در درجه اول پول است
بیشتر  امنیت اینترنتی فایرآی هم گزارش کرده که فعالیت هکرهای کره شمالی هر چه شرکت

سساتی را که خدماتی مالی ارائه ست و مو کنند هدف قرار داده می "انگیزه مالی" پیدا کرده ا
 .در کره جنوبی ت کارگزاریهای خدمات ارزی و خدمااست از جمله شرکت

چرا که تقریبا بدون نام و نشههام  به گزارش فایرآی، بیتکوین هم برای کره شههمالی جذاب اسههت
تاریک" رد و بدلمی بانک توان آن را در "اینترنت  های مرکزی و کرد در حالی که پول واقعی را 

 .کنندردگیری می موسسات دیگری ردیابی و

 
 سازی سونی کار هکرهای کره شمالی بوده استگفته شده حمله به شرکت سرگرمی

 
 Wanna افزاراصلی حمله اخیر باج برخی کشورهای فعال در امنیت اینترنتی معتقدند پول هدف

Cry از جمله بریتانیا اختالل ایجاد کرد، این وبروس از  بود که اخیرا در صههههد و پنجاه کشههههور دنیا
 .کرد تا به آنها اجازه دسترسی به اطالعات را بدهدمی رخواست پولقربانیان د

میلیون دالر از  81ای اسههت که سههرقت دولت آمریکا در حال تکمیل پرونده همچنین گفته شههده
 کنشمالی مرتبط می مرکزی مالزی را به هکرهای کره بانک
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 :                          گزارش ویژه

 " گوی و چوگان"

 ه:اشار

دیر زمانی است برخی با این باور وادعای بی پایه واساس، مالکیت  برخی مفاخر دیرین مارا که   
اصوال ازجایگاه ومنزلتی جهانی برخوردارند،  از آن خود اعالم می کنند.ازآن جمله می توان به : 

ارسی فردوسی،  موالنا جالل الدین مولوی، نظامی گنجوی و ... که همه وهمه تنها به زبان  ف
سروده اندو هیچ گویش دیگری. اشاره کرد. در این اواخر بازی یا ورزش  چوگان را که سابقه آن به 
دوران" "هخامنشیان برمی کردد و پیوسته تا امروزدر این سرزمین وهمه سرزمین های ایرانی که 

ج دارد از آن برخی از بد حادثه اداره" "امور آنان ناخواسته ازسرزمین مادری جدا شده، رونق وروا
عضو انتشارات کتاب سرا  خود اعالم کرده اند ، غافل از آن که آنان خود از آن ایران اند.روید ادی  که

دیرین اتاق ایران وانگلیس را بر آن داشت  تا در این زمینه دست به اقدامی ارزنده وماندگار 
ظیر به جامعه" "جهانی است بزند.اقدامی که حاصل ان هدیه  کتابی به دوزبان و در نوع خود بی ن

. ازاین رو با توجه به کار ارزنده وبی بدیل این عضودیرین  اتاق ، در پی عین مصاحبه  روزنامه 

 )خبرنامه( . "همشهری" با مولف کتاب در این باره در پی ازنظر خواهد گذشت

 دفاع از هویت قدیمی ترین ورزش ملی ایران
 

 می گوید.« و چوگان در گستره تاریخ، فرهنگ و هنر ایرانگوی »رضا ابراهیمی نژاد از نگارش 

 

هایی باشید که بومی ماست؛ مطال ورزش چوگان که یک ورزش ایرانی و االن هم دنبال ورزش»
در دنیا معمول است. بیایید اینها را احیا و زنده کنید. چون جزو فرهنگ شما و در اصل جزو ملیت 

 شماست
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گوي و چوگان در »هاي كتاب در نخستین صفحه رهبر معظم انقالبشايد همین نقل قول از 
ساله را به ادامه راهي كه 45بود كه نويسنده و پژوهشگر  «گستره تاريخ، فرهنگ و هنر ايران

اش با اسب هاست سرنوشت و زندگينژاد كه سالآغاز كرده بود، امیدوارتر كرد. رضا ابراهیمي
 ايراني گره خورده، از حدود يك دهه پیش با ورزش چوگان آشنا شد و اين 

ترين ورزش گروهي ترين مرجع قديميمترين و مهسرآغاز راهي بود كه به انتشار ]احتماال[ كامل
امین نمايشگاه كتاب تهران از كتاب خود رونمايي كرد تاريخ ايران انجامید. او بهار گذشته در سي

حضور يافت. با شارات كتاب سرا انتهاي تیرماه هم در مهماني رونمايي آن در دفتر و در نیمه
 .ايموگو نشستهن به گفتنژاد درباره صفر تا صد نگارش گوي و چوگاابراهیمي

مند شديد برويد سراغ بازي چوگان و آن را در قالب كتابي . چگونه شد كه تصمیم گرفتید يا عالقه
 نفیس عرضه كنید؟

ها نگاري، نويسندگي و كارگرداني فیلم مستند است و سالشغل اصلي من عالوه بر روزنامه
ايران پژوهش و كار كرده و چند فیلم مستند هاي بومي قبل از ورود به حوزه چوگان درباره اسب

دنیاي »به نام  سردبیري و مديريت هنري يك مجله تخصصي اسب 83ساخته بودم. همزمان سال
ويژه در حوزه تاريخ و فرهنگ و هنر. را بر عهده گرفتم و در واقع خیلي درگیر اسب بودم؛ به« اسب

هاي ايراني كاري اصولي و مهم انجام ي اسبدر پي فرصتي بودم و دنبال موقعیتي كه بتوانم برا
بدهم. كشور ما در حوزه پرورش، نگهداري و رام كردن اسب و ساختن ابزارهاي مخصوگ اين 

هاي گذشته تالش اي به گستردگي تمدن و فرهنگ بشري دارد. در سالحیوان، تاريخ و سابقه
هاي بومي ايران ي مختلف اسبها و نژادهازيادي داشتم يك بانك اطالعاتي دقیق درباره اسب

ها، متخصصان، افراد باتجربه و ريزي كنیم تا همه گروهتاسیس يا انجمن اسب ايران را پي
هاي موجود را دهندگان و دوستداران اسب و اسبداري را با هم پیوند دهیم و ظرفیتپرورش

مالحظه قابل بود كه مطلع شديم بازي چوگان رشدي 1384بندي كنیم. سالشناسايي و دسته
المللي چوگان پیدا كرده است. خوشحال شديم و بعد از پیگیري گزارشي مفصل از رويداد بین

بانوان در مجله منتشر كرديم. البته آن زمان من خیلي با بازي چوگان آشنا نبودم و مدتي بعد 
 .ها و پشتوانه تاريخي و فرهنگي آن شدمشیفته زيبايي

 زاده؟خاني.  در زمان رياست آقاي ايل

بازان پیشكوت و انساني بسیار بااخالق، مديري موفق زاده كه از چوگانبله. جناب حمزه ايلخاني
تر از همه عاشق ايران است. ايشان تأثیري زياد در المللي و مهمو باتجربه در عرصه ملي و بین

ه خودش با زادپس از چاو مطلب من، آقاي ايلخاني .احیاي مجدد اين ورزش باستاني داشت
دفتر مجله تماس گرفت و از گزارشي كه درباره چوگان بانوان منتشر كرديم تشكر كرد و گفت كه 

 تر شوند و كمك كنند تا اين ورزش ها به فدراسیون چوگان نزديكچقدر خوب است رسانه
ملي و میهني ما بیشتر معرفي شود. به ايشان گفتم اگر شما تمايل داشته باشید و همكاري 

در گام اول پیشنهاد  .تر انجام دهیمید ما هم خیلي دوست داريم در اين حوزه كارهاي بزرگكن
 ساختن يك مستند را دادم و مصاحبه با پیشكسوتان اين حوزه را شروع 

همزمان با شروع شصت و سومین  .كلید خورد« گوي و چوگان»كردم. به اين ترتیب تولید مستند 
هايي بسیار ارزشمند با اعضاي هیأت رئیسه گان در ايران مصاحبهالمللي چوهاي بیندوره بازي
هاي جهاني چوگان انجام دادم. اين فرصتي مناسب بود براي تولید فیلم زيرا آقاي فدراسیون
هاي مهم جهاني را به ايران دعوت زاده با اعتبار و مديريت قوي خود توانسته بود چهرهايلخاني

ها و بازيكنان چوگان، با عظمت، فرهنگ و هنر و تاريخ ها، اسبزمینكند تا آنها عالوه بر ديدن 
ايران بیشتر آشنا شوند. تأثیر اين كارهاي مهم تا آنجا بود كه پاتريك هرمس، رئیس پیشین 

 نظر من رئیس فدراسیون جهاني چوگان بايد يك ايرانيبه»فدراسیون جهاني چوگان گفت: 

 ؟مطرح نشده بودپس هنوز تا اين زمان بح  كتاب 

http://hamshahrionline.ir/details/32246/Iran/leader
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هاي مرتبط با فرهنگ و هاي ورزشي چوگان بود نه حوزهخیر. تمركز فدراسیون بیشتر روي جنبه
بعد از مدتي يك بانك اطالعاتي  .هنر، زيرا در بخش ورزشي هم كمبودهاي بسیاري وجود داشت

استفاده  هاي مختلفهاي مختلف به مناسبتها جمع و از آن در كاتالوگخیلي جامع از مصاحبه
هاي قديمي و هر آنچه ها و فیلمكم شروع كردم به ثبت و ضبط و جمع كردن عكسشد. كم

مرتبط با ورزش چوگان بود. معتقد بودم عالوه بر ساختن فیلم بايد يك مجله تخصصي، موزه چوگان 
 .و انجمن چوگان هم داشته باشیم

 .  كار ساختن مستند به كجا كشید؟

كه هنوز پخش نشده است. در اين فیلم حكايت تاريخ « گوي و چوگان» مستندي ساختیم به نام
شود و ناخودآگاه شما را با خود به سفري ها روايت ميچوگان در ايران با صداي بهترين صداپیشه

هاي مختلف زندگي انسان برد. پیوند و گستردگي بازي چوگان در عرصهدر عمق تاريخ ايران مي
هاي فرهنگي و هنري اين بازي باستاني از زواياي مختلف و متنوع بخش ايراني به تصوير كشیده و

هللا ترابي و مرحوم مرشد علي زنگنه هاي مرحوم مرشد ولينشان داده شده است؛ مطال نقالي
بازي سیاوش در اصفهان را در قالب داستانگويي شفاهي از شاهنامه فردوسي، بخش چوگان

است. مصاحبه با بسیاري از پیشكسوتان چوگان ايران را كه  نظیرثبت كرديم كه در نوع خود كم
بینید. مصاحبه با هاي پهلوي اول و دوم بودند در اين فیلم ميويژه دورهروايتگر تاريخ معاصر ما به

رئیس فدراسیون جهاني و بازيكنان مطرح جهان در فیلم  5المللي مطل هاي مهم بینشخصیت
 .امآنها را در كتاب آوردههاي هايي از گفتههست كه بخش

فكر نوشتن كتاب بعد از اتمام بخش اول فیلم به ذهنم رسید. البته طرح اولیه به اين وسعت 
ام، خوب است اين صفحه بود و فكر كردم تا از حال و هواي چوگان بیرون نیامده200نبود. حدود 

ه جايي رسیديم كه كتاب آرام آرام آمديم جلو و ب .صورت منسجم كتاب شوداطالعات اولیه به
اش هم انسجام هاي تاريخيكرد و حلقهتقريبا كامل شد اما طراحي آن من را راضي نمي
باغ از سوي جمهوري آذربايجان پیش آمد واين مناسبي نداشت. در ادامه ماجراي ثبت چوگان قره

مفید بود؛ اول اينكه نظر من از جهاتي انداخت، بههايي كه راهها و حاشیهقضیه جداي از ناراحتي
ها تا براي آشنا شدن مسئولین بلندپايه و مردم با بازي چوگان خیلي كمك كرد. تمام رسانه

نوشتند و دوم اينكه باع  شد اهمیت و ضرورت گفتند و ميماه پیوسته از بازي چوگان ميچند
ن كارهاي گسترش چوگان در ايران مشخص شود. نكته سوم تأكیدي بود بر ضرورت انجام داد

 .فرهنگي درباره چوگان و داشتن كتابي در اين باره

 ؟زاده همكاري فدارسیون با شما چطور بود.  بعد از دوره رياست آقاي ايلخاني

ارتباط ما همچنان نزديك و هدف همه ما رشد و گسترش چوگان است. تفاوت فدراسیون چوگان 
يك خانواده هستند و در آن همه با هم  ها اين است كه همه فعاالن آن عضوبا ديگر فدراسیون

هايي كه االن در فدراسیون مشغول فعالیت ارتباط مطبت و تنگاتنگ دارند. بسیاري از جوان
گیالني، رئیس باز بودند. پدر خانم دكتر گلنار وكیلهايشان چوگانهستند، پدرها و حتي پدربزرگ

د ايشان از بازيكنان بسیار خوب تیم فعلي فدراسیون هم از پیشكسوتان بازي چوگان است و خو
 ملي بانوان بود. خوشبختانه در 

فدراسیون چوگان و بیرون از آن هدف اصلي همه اعضا رشد و گسترش بازي چوگان است و 
المللي هاي وسیع بینهاي غني و ارتباطامیدوارم اين نیروهاي جوان و متخصص با استفاداز تجربه

ظ و گسترش چوگان بردارند و توان خود را در جهت اهداف اصولي و هايي مؤثر در حفبتوانند گام
 .مهم صرف كنند
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ويژه آرژانتین در چوگان بسیار هاي اخیر بسیاري از كشورها ازجمله آمريكاي جنوبي بهدر سال.   
ها هم بتوانند از مطالب اند. براي اينكه خارجيهاي اول جهاني را از آن خود كردهرشد كرده و رده

 ايد؟المللي آن كردهكتاب استفاده كنند، چه فكري براي پخش بین

المللي كتاب ارسال شده است اما هاي مهم و مؤثر بینتا همین االن هم براي افراد و سازمان
تر قطعا كتاب بايد به زبان انگلیسي ترجمه شود كه در برنامه ما هست و براي تأثیرگذاري كامل
كنیم. البته همین حاال هم عالوه بر زيرنويس تصاوير، فشرده ي منتشر ميزودبه امید خدا آن را به

توانند المللي ميهاي مهم به زبان انگلیسي در پايان كتاب آمده كه مخاطبان بینمطالب و فصل
  .از آن بهره ببرند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


