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 :سخن ماه
 

 

 قیمت ها شدن واقعی یا گرانی            
 
 
 

 
به گونه یی به و  دوباره نقل بیشتت ر محافل هتت ه بازبحث در باره گرانی یا علل افزایش قبمت ها    

همه به دنبال آنن  که به نحوی، یا دست کم براساس برداهت از این رو  .است آموزه روزتب یل ه ه
فشارناهی از آن را بر مردم به ویژه قشر کم درآم  که  افزایش قیمت ها و نظر خودهان مقصران و

 .فی کنن رهون  هناسایی، تعیین وبه مردم معاکثریت جامعه را هامل می 
اما آنچه از روز روهتتن تر استتت و کم ر منق ی به آن توجه دارد یا دستتت کم آن را بیان می کن ، این 

به هیچ روی افزایش نیاف ه است، بلکه این ریال است که به راس ینه یا واقعیت است که قیمت ها 
طور م اوم و به سبب اس مرارتورم ق رت خری  خودرا از دست داده و می ده  . هرچن  تفاوتی هم 

نچه مهم استتتت .آزیر خط فقر ن ارد به ویژه جامعه در و وبه حال مردم یا به بیانی قشتتتر حقوگ ب یر 
.راس ینه یی که معنای آن جز فقیر   نهش ق رت خری دست به گریبانبا کا اینکه همه به طور نسبی

 همه جانبه کل جامعه نیست . فقرتر ه ن فراگیر و و
، اما بیش ر همواره به مناسبت های گوناگون م ذکرآن بوده ایمراس ینه یی که هن ام ریشه گیر ی 

وده ایم که این طرز تلقی از نظام رو به رو ب هم اکنون نیز مصتتتت ر کار ارگزار ان  با این پاستتتتخ برخی ک
اق امات  ر مسن  ق رت نظرات ود . وهم اینان اکنونو غیر قابل دفاع است اق صادی کشور گن ه گویی

کار  بهبود فضای کسب و را به عنوان کارگزاران ا ق صادی کشور کمک به برقراری و ض اق صادی خود
کم مای ان از این به ک امین دلیل برخی اما روهن نیست  و تقویت بخش خصوصی عنوان می کنن .

، جز آنکه گف ه هتتود جستت ه ازآن دفاع می کنن همچنان ستتود خویش را در تخریب اق صتتادکشتتور 
 می باهن   سلسله مراتب ق رتر خوددیا تحکیم وابس  ی حفظ مسن  و جای اه  درپی

نخست بای  دی  ریشه  که با اصطالح گرانی عنوان می هود ، افزایش قیمت هابرای یاف ن مقصران 
 از آن منظور نظر است ک امین ان ؟ های گرانی که کاهش ق رت ریا ل یا افزایش قیمت ها

به حکم علم و روش های مربوط، روهن است که گرانی یا افزایش قیمت ها، افزایشی که سال ها 
هزینه های  به دلیل ستو م یریت و نا آگاهی از اصتول ومبانی اق صتاد ستیاستی ، از یک ستو، ای اد

م رتب بر استت ان ا ردتصتتنعی زن گی و تحمیل انواع هزینه های ستتامان بران از بر تولی ، قیمت تمام 
 صادرات ه ه کاال را به نحوی افزایش داده است که تولی ات داخلی نه تنها در بازارهای بین المللی

قابل  نیزورهای دی ر،بلکه در داخل کشتتور نیز با کاالهای مشتتابه وتولی ی کشتت نیستتتقابل عرضتته 
رقابت نبوده ولذا حا صتتتل آن به دالیل بستتتیار افرایش قیمت ها وکمک به رواس و توستتتعه ی قاچاگ 

 ه ه است. 
راست از بنابراین، اینکه عنوان می هود گرانی حاکم ناهی از افزایش قیمت ارز می باه ، بیانی نا

خود ناهی از کاهش ،بیش رین بخش آن زنی زیر افزایش برابری نرخ ارز .واقعیت های در جریان است
ق رت خری  ریال استتت که بنا به اهتتاره حاصتتل م موعه یی از رف ارهای ناهتتایستتت اق صتتادی می 

 ، وبه اجرا درآم ه استباه  که به هر دلیل توسط کارگزاران اداره امور به ویژه امور اق صادی کشور 
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نیست گه ب وان به سادگی  ر ناهایست نبوده وبه هیچ روی ناهی از یک یا چن  اتقاگ و یا رف الذا 
 و در کوتاه م ت به رفع یا اصالح آنها همت گماهت.

افزایش قیمت هاکه این روزها گرانی عنوان می هتتتتود برآین  م موعه یی از رف ارهای اق صتتتتادی 
 آنهم نهخواه  بود است که اصالح انها غیر ممکن است و تنها در صورت حذف ودگرگونی آنها میسر

 است. و مشخصموردنیاز که زمانی  م تبلکه در ،فوریت به
بنابراین بای پذیرفت که وضتتتتعیت حاکم نه تنها قابل تع یل نیستتتتت، بلکه حر ک ی درجهت وااقعی 
ستازی قیمت ها وبه تبع آن برقراری است ان ارد واقعی زن گی وفت توان اق صتاد کشتور استت که به 

انی گرانی مورد ادعا می باه  و معنای واقعی آن فقیر فقیر مراتب افزون بر قیمت های جاری وبه بی
تر ه ن جامعه است که بای  با دگرگونی نظام اق صادی حاکم وگزینش نطامی منطبت با ویژگیهای 

به  اق ام قرار گیرد ،آنهم نه در اف صتتاد م مرکز ودستت وری دول ی ومورد اق صتتادی، اج ماعی کشتتور 
 که خود عامل آن بوده ان .. برقرار م اق صادیذهنیت هکل گرف ه در نظا واسطه

                                                 * * * 

 کوتاه اقتصادی اخبار

 کوتاه اقتصادی اتاق ها اخبار

 ایران و جهان کوتاه اقتصادی اخبار

 کوتاه اقتصادی اتاق ایران و انگلیس اخبار
 

 

و انگلیساتاق ایران  برگزاری جلسه هیات رئیسه  

، روز 15:00راس ستتتاعت  ستتتال جاری  جلستتته هیات رهیستتته اتاگ ایران و ان لیخ، در خرداد ماه

 ه ، با حضور کلیه اعضاء در محل دبیرخانه اتاگ تشکیل و برگزار02/03/1397چهارهنبه 

ر آن بر در این جلستتتته بع  از مبادله اخبار به ویژه درمورد برون رفت ایاالت م ح ه آمریکا از برجام و ا 

روابط بازرگانی ایران و اروپا به ویژه بری انیا به تفصیل بحث و گفت و گو ه ، سپخ مقرر گردی  نامه 

هرگونه تحریم بازرگانی را  ICCهس ن  و اساسنامه  ICCای با مح وای اینکه این کشورها همه جزو 

نمی در این زمینه ا کاری امضتتاء کرده ان ، ازجمله آمریکا، چرآن را هم  اعضتتاء رد کرده استتت و همه

هود.و . . . کنن    عنوان روسای اتاگ های سه کشور اروپایی عضو برجام تهیه و برای آنان ارسال 

ستتپخ گزارش هیات رهیستته عنوان م مع عمومی همراه با برنامه و بودجه پیشتتنهادی اتاگ برای 

اق امات و کوهتتتتشتتتتی که در پایان دبیرخانه به لحاظ ستتتتال جاری مطرح و مورد تایی  قرار گرفت.

 درخصوص خری  ملک اتاگ به عمل آوره مورد تق یر قرارگرفت. 

پایان پذیرفت. 00:17جلسه راس ساعت   
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 اتاق ایران و انگلیسکمیسیون های تخصصی  ه های ماهانه برگزاری جلس

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

با حضور  15:00ساعت  اس هف م ماه،رسال جاری روز دوهنبه خردادماه در  اتاگ وری های نوینآ

خانم میرمومن و آقایان : توتونچیان، پژوهی، سی  اصفهانی، پناهی، هکرانی، اس ی کیا، ضرابیان، 

 نقیب در محل دبیرخانه اتاگعلی  و حسینی حمزه نژاد، مروسمهن س علی هیبانی، دک رعلیمردان 

 .تشکیل و برگزار گردی 

در این جلسه پخ از مبادله اخبار 

و با جمع آوری پیشنهادات و  اق صادی

 ،نظرات اعضای حاضر در کمیسیون

برنامه پیشنهادی برای تصویب نهایی 

  عنوان ه :به هرح زیر 

بس ر سازی برای ای اد ارتباط  -1

تن اتنگ م موعه ها و واح های 

اق صادی و تولی ی بخش 

کشور ایران و  2بین فیماخصوصی 

برنامه  با ه ف پیشبرد ان لیخ

 های اجرایی

هماهن ی و ای اد بس ر مناسب  -2

برای اعزام هیات های ت اری با 

دریافت اطالعات کامل و به روز از اق امات موازی دی ر سازمانها یا هرگونه موسسه و نهادی که 

 .به ان لیخ می نمای  اعزام هیات های ت اری اق ام به

همراه با پیشنهاد راهکارهای در مبادالت ت اری با ان لیخ عالم موانع و مشکالت بخش خصوصی ا -3

 .م بوعمراجع به برای اعالم  مناسب

 و و مساهلصادرات  ورفع موانع تولی   درپیشنهاد در خصوص اعالم آمادگی برای همکاری  تهیه -4

 . و می باهن ربهروکه تولی کنن گان با آن  ومشکالتیا

 اتاگ در سایتبرای نشر در سایت اتاگ وعملکرد هرکت های دانش بنیان گزارش زرسانی روه ب -5

 و . . .مورد نیاز اطالعات ودرخواست ریاست جمهوری در ط بوبه معاونت مر ارسالهمچنین  و

 پایان یافت . 17ساعت راس جلسه 

راس ، 1397ردادماه روز دوهنبه هف م خجلسه ماهانه کمیسیون غذا و دارو کمیسیون غذا و دارو: 

اله میرمعینی، حسن بیک ءمژه رضانیا و آقایان عطا ،، با حضور خانم ها: الناز ان ظار17:00ساعت 

محم زاده، علیرضا مناقبی، مه ی هناسی، یوسف رهیسی، محم  معماری، م ی  ه اعی، محم  

 رگزار گردی .در محل دبیرخانه اتاگ تشکیل و بو مه ی رضایی محمود توتونچیان ،علی مو قی 
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بر اساس دس ور جلسه، 

روز در حوزه اخبار نخست 

سپخ در  ،هادلمبغذا و دارو 

باره تغییر ساعت جلسات 

کمیسیون توافت ه  و مقرر 

ب ای گردی  جلسات بع ی

 14رأس ساعت   15ساعت 

پخ درباره س. هودبرگزار 

نحوه اعزام هیأت های 

ت اری به کشور ان لیخ 

. همچنین گفت و گو ه .

تسهیل اطالع برای مقرر ه  

توسط دبیر رسانی، گروهی 

 ای اد هود.تغریف و در برنامه واتخ اپ برای کمیسیون غذا و دارو کمیسیون 

پایان پذیرفت. 00:19جلسه رأس ساعت   

در بیست و سومین جلسه کمیسیون نفت و گاز و پ روهیمی کمیسیون نفت و گاز و پ روهیمی: 

با حضور آقایان م ی  و ، در محل دبیرخانه اتاگ ایران و ان لیخ 97 15:00راس ساعت  /06/03تاریخ 

هرسی، علی اکبر خ ابخشی، محم رضا سرم ی، محم  حسین دی ه ور، هادی بافی، خ اقلی 

حاجی حسینلو، کوروش طهماسبی، منصور علوی مق م، مه ی نوروزی، امیرحسین پژوهی، محم  

  اره .برگز و مبشر و رضا مه وی تشکیل

تا یر  روی ادهای سیاسی اخیر بود و  97با توجه به اینکه این جلسه اولین جلسه کمیسیون در سال 

به جا نهاده است، عم ه وقت جلسه به گفت و گو  در حوزه نفت و گاز و پ روهیمی  درخور توجهی

 96 عالوه بر پی یری مصوبات اجرایی کمیسیون در سال ه ر ادر ادامه قر در این زمینه گذهت و 

بانک های ان لیسی که فهرست  ضمنا .هودت وین تهیه و  97سال  برایبرنامه اجرایی کمیسیون 

 اخ یارفرار گیرد.در  و به نحو ممکن  توسط دبیر کمیسیون تهیهبا آمریکا کار نمی کنن ، 

پایان یافت. 30:16جلسه در ساعت   

کمیسیون برنامه ریزی ههری،  جلسه ماهانه کمیسیون برنامه ریزی ههری، گرده ری و ساخ مان:

، با حضور خانم نقوی و آقایان 15:30ساعت  29/03/1397گرده ری و ساخ مان در تاریخ سه هنبه 

دک ر علیمردان هیبانی، دک ر علی غمخوار، محم رضا قاه ی، فرهی  مصفا، ابوالفضل ح ازی، علی 

 تاگ تشکیل و برگزار گردی . در محل دبیرخانه او ذک ر امینی بهزادیان و محم سعی  ضرابیان 
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در این جلسه نخست به مبادله 

  گرده ری زمینهاخبار اق صادی در

پرداخ ه ه . سپخ موارد زیر در 

خصوص برنامه سال جاری 

قرار سپخ  .ه کمیسیون مطرح 

ه  گزارهی توسط دک ر غمخوار 

در باره وضعیت موجود در زمینه 

گرده ری کشور از جهات گوناگون 

بوط رم تراز پرداخت های به ویژه و

مورد  در جلسه آتی مطرح و تهیه و

گفت و گو قرارگیرد. در مورد بخش 

ساخ مان  برنامه ریزی ههری و

قرار ه  در جلسه آتی تصمیم 

امکان  درموردگیری هود. ضمنا

زام عزمینه امکانات توسعه گرده ری فیمابین و اسمیناری در گرده ری و برگزاری ان شار آمار 

 چلسه آتی اخذ تصمیم هود . در قرار ه  به لن نهیاتی 

پایان یافت. 15:17جلسه در ساعت   

روز  13:00ماه جاری راس ساعت  خردادکمیسیون عضویت در  ماهانه  جلسهکمیسیون عضویت: 

علی  مهن س ، با حضور خانم فیروزه مزدا و آقایان دک ر امیرهوهنگ امینی و02/03/1397چهارهنبه 

حل دبیرخانه اتاگ تشکیل و برگزار گردی . در این جلسه پرون ه های تم ی  عضویت حمزه نژاد در م

بررسی و مورد تایی  قرار گرفت و بررسی پرون ه های درخواست عضویت به بع  از برگزاری جلسه 

 مالقات حضوری م قاضیان با آقای دک ر امینی موکول گردی .

 

 اخبار اتاق بریتانیا و ایران
 

 نس سالمت و علوم زندگی در لندنبرگزاری کنفرا
جوالی در  4در تاریخ  کنفرانخ سالمت و علوم زن گی، و ایران بری انیا اتاگ بازرگانی  به گزارش بنا

برگزار  مشارکت جمعی از مقامات دول ی ایران  باهمکاری اتاگ و وزارت به اهت بری انیا  درو لن ن 
 . هود

ز بر فرصت های مراقبت از سالم ی بین ایران و بری انیا تمرکگزاری این کنفرانخ راز به ف اصلی 
برای حضور دراین کنفرانخ دعوت  مقامات ایرانی و بری انیایی وزارت به اهت از گف ه بنا به ااست. 

 به عمل آم ه است .
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 در بریتانیاراه اندازی یک شرکت تولیدی 

براساس پی گیری سفارت ایران در لن ن و فعالیت اتاگ  ارتباط با برگزاری کنفرانخ سالمت کهدر 
، تولی  یک هرکت ایرانی ن برگزار خواه  ه  در لن سال جاری ایران در چهارم جوالی بازرگانی بری انیا و

صنوعی، در هرف راه ان ازی یک هرکت تولی ی کوچک در کنن ه دس  اه های بیهوهی و تنفخ م
 .کن خری اری از بری انیا یک خط مون اژ سبک ر بلن  م ت داین هرکت قرار است  ،می باه بری انیا 

 امضاء توافقنامه نفت و گاز
توافقنامه ای با هرکت ملی مناطت نفت خیز جنوب مارس  16در تاریخ کنسرسیوم نفت و گاز بری انیا 

ن امضا کرد. این توافقنامه برای در تهرا
افزایش تولی  می ان نف ی کرنج به 

سال  10بشکه در روز در  55000میزان 
است. ارزش  در نظر گرف ه ه هآین ه 

 900 بالغ براین قرارداد سران ش ی
میلیون پون  است. بخش بازرگانی بین 
الملل سفارت بری انیا در تهران در دو 
سال گذه ه از تالههای پرگاز حمایت 

سم به طور کرده است. این مرا
گس رده ای در مطبوعات و رسانه 
های ایرانی به عنوان نشانه ای از 

درست یک روز حمایت بری انیا از برجام 
پخ از تصمیم ریاست جمهوری ایاالت 
م ح ه امریکا برای خروس از برنامه 

ه ه داده بازتاب هس ه ای ایران.
 است، 
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 هوانوردی و هوافضا
 

انیا در تهران ،این بخش اق امات گوناگونی در زمینه توسعه روابط به گزارش بخش بازرگانی سفارت بری 
 اق صادی دو کشور از جمله : 

که تحت تأ یر تصمیم ریاست جمهوری ایاالت  ی کشورآماده سازی برآورد تقریبی از فرصت های صادرات -
 م ح ه امریکا قرار می گیرد.

 گانی با ایران.پاسخ به م قاضیان در خصوص ن رانی هایشان برای بازر -
به --پش یبانی از "وس مینس ر این رنشنال" در خصوص قراردادهان با ههر فرودگاهی امام خمینی برای  -

 ان ام رسان ن اولین مرحله از پروژه پخ از اعالم ریاست جمهوری ایاالت م ح ه امریکا در مورد برجام.
ست، پای خت ایرلن  همالی، برای نهایی سازی هرکت "بمباردیه" در بلفاپش یبانی از دی ار قشم ایر از  -

ارزیابی امکان درخواست واگذاری زیرساخت های صنعت آب، همچنین  ،و قرارداد خری  هواپیماهای ج ی 
که توسط م خصصان ان من آب و فاضالب ایران مطرح ه ه بود. این درخواست در پی سخنرانی م یر بخش 

  تهران در نمایش اه آب و فاضالب صورت گرفت. بازرگانی بین الملل سفارت بری انیا در

 

 

 معدننشست  بخش فناوری  در
بازرگانی بین الملل سفارت  بخش  مدیر ویلینگز ت یک    
نشست فناوری مع ن در    ارک ت در پیبری انیا در تهران 

با  کشور دو درهای بازرگانی  فرصت ای اد به دنبال و  ایران،
سازمان م یره  و رهیخ هیأت وزیر   کرباسیان معاون مه ی 

توسعه و نوسازی معادن و  )ایمی رو( صنایع مع نی ایران
نمایش اه از که قرار است  بازدی  کن بری انیا  هیل ه  در 

 . کرددی ار
سفارت بری انیا در تهران درباره  بازرگانی بین الملل یر  م
هکوری رهیخ کمیسیون  نیازهای بازار ایران با دک ر 

معادن و صنایع مع نی اتاگ   .کردگف  و  نیز  ی ایرانبازرگان
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 ایران وانگلیس اتاق بازرگانیدیدار در اتاق 
 
با نایب رهیخ  به اتفاگ مشاور اه  بازرگانی وی م یر بخش بازرگانی بین الملل سفارت بری انیا در تهران

اتاگ بازرگانی، صنایع و معادن ایران و 
همکاری مش رک  دربارهبحث  وان لیخ 

دو کشور دی ار برای افزایش روابط بازرگانی 
د. در این دی ار به همکاری کرو کفت گو 

 ازام هیات های برای سازمان هی 
بازرگانی ایران به بری انیا و بالعکخ در 
بخش های معینی که به طور بالقوه مورد 
عالقه کسب و کارهای بری انیا است، 

دی ر موضوعات مورد بحث پرداخ ه ه . 
بخش  نماین گان  از هرکت عبارت بودن

ر بازرگانی بین الملل سفارت بری انیا د
تهران در جلسات کمیسیون های اتاگ 

پش یبانی اتاگ از و ایران و ان لیخ، 
سازمان هی جلسات رسمی و مأموریت 
های بازرگانی در سفارت از طریت 
هناسایی اعضای بالقوه اتاگ ایران و 
ان لیخ برای دی ار با هرکت های 

 .در تهران بری انیاتخش بازرگانی سفارت سایر مأموریت های  وان امبری انیایی، 
 
م یر بخش بازرگانی بین الملل سفارت بری انیا در تهران و نماین ه دی ار - ارتباطات راه دورزمینه  در

با "های وب"، هریک ایرانی "گروه ودافون" برای بحث در خصوص چالش های  ر خارجه ایرانوزارت امو
برای گفت مبادالت مالی، راه ان ازی خ مات تلفن همراه آنها و فعالیت آنها در بازار بورس. در این دی ار 

"گروه ودافون"، پرچم ار و گو درباره حمایت دولت از روابط بازرگانی ایران و بری انیا، به ویژه پش یبانی از 
هرکت های بری انیایی در تهران، حضور داه ن . هایان یادآوری است که "گروه ودافون" جلسه ای را 

ماه می در دوحه پای خت  22سفارت بری انیا در تهران در با هرکت "های وب" و بخش بازرگانی بین الملل 
بخش بازرگانی بین الملل سفارت تا در آن به پی یری موضوعات مورد بحث با  ت ارک دی ه بودقطر تنظیم 

 بری انیا در تهران و تعه ات هرکت "های وب" بپردازن .
ای ل" و هریک ایرانی آن، هرکت بخش بازرگانی بین الملل سفارت بری انیا در تهران، با هرکت "س

"ا تراب" برای بحث در خصوص پروژه هایشان در بخش ارتباطات راه دور دی ار کرد. "سای ل" با مش ریان 
و بالقوه ایرانی هامل "های وب"، هرکت مخابرات ایران و سایر هرکت ها برای تأمین نرم افزار مرکز 

 خ مات دی ر در ایران دی ار خواه  کرد.
 

بخش بازرگانی بین الملل سفارت بری انیا در تهران به پایش واکنش بن اه های -واکنش به برجام

م می پردازد. بر این اساس، پیام نخست وزیر بری انیا به بری انیایی نسبت به خروس ایاالت م ح ه از برجا
فرصت های بازرگانی پخ رهیخ جمهور ایران با تأکی  بر پش یبانی بری انیا از برنامه هس ه ای ایران و 
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از دی ار نخست وزیر در بروکسل با نماین ه اره  اتحادیه اروپا برای امور خارجی و سیاست های امنی ی 
 پایش می هود.

  
مدیر بخش بازرگانی بین الملل 

 این :مرکز خرید گالریا در سفارت بریتانیا

 هعبه فروه اه "سوپردرای اسپورت"تنها  مرکز
 ازه تأسیسیت خری  مرکز است.  نایرا دربری انیا 

بخش بازرگانی و است  واقعهمال تهران  درکه 
 فرصت تهران دو در بری انیا سفارت الملل بین

" Monsoon Accessorizeبرای هرکت "  صادراتی
 Quiz میلیون پون  و برای هرکت " 25/17به ارزش 
Clothing  آورده  فراهممیلیون پون   55/5" به ارزش

 است.

 

ایران: کوتاه اقتصادی ارخبا  
 
 

 ماندهای آمریکا در بازار ایران میرنو با وجود تحریم
 

 

  

 

های آمریکا، از بازار هرکت خودروسازی فرانسوی رنو اعالم کرده است که این هرکت با وجود تحریم
 م یرعامل رنو در نشست ساالنه سهام اران این هرکت گفت: "ایران را ترک.ایران خارس نخواه  ه 

 ".کنیم، ح ی اگر به ه ت ح م فعالی مان را کاهش دهیمنمی
 

کارلوس گون، م یرعامل رنو، گفت دلیل چنین تصتتتمیمی این استتتت که در آین ه و "موقعی که دوباره 
های خودروسازی ام یاز بیش ری برای گرف ن بازار گشوده هود" این هرکت نسبت به دی ر هرکت

 .تسهم از بازار خودروسازی خواه  داه
 

ان  که به دنبال های اروپایی اعالم کردهای ایران و با وجود آن که ق رتبا خروس آمریکا از توافت هستت ه
های م ع دی در های اروپایی در بازار ایران هستت ن ، هتترکتحفظ توافت و محافظت از منافع هتترکت

 . کنن ان  که فعالیت خود در ایران را م وقف میهای اخیر اعالم کردههف ه
 ".کارلوس گون، م یرعامل رنو، در جمع سهام اران این هرکت تاکی  کرد: "ما در ایران آین ه داریم

او گفت در عین حال ادامه حضتتور در رنو به هتتکلی نخواه  بود که به منافع کالن این هتترکت ضتتربه 
 .بزن 
 

ت رنو به هکلی آقای گون گفت تیمی از این هرکت مس قیما با دولت آمریکا در تماس است و فعالی
 .جویانه مقامات آمریکایی من ر نشودخواه  بود که به طور مس قیم یا غیرمس قیم به اق امات تالفی
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 روز جهانی صنایع دس ی و سهم جهان از صنایع دس ی ایران

 
 

صنایع دس ی هم درآم زاست هم به هناسان ن فرهنگ و تاریخ یک کشور یاری می رسان . ت ارت 

های اج ماعی برای هناسان ن این آ ار به مخاطبان ایرانی من ان و هنردوس ان از هبکهدر ایران هنر

 .گیرن و غیرایرانی بهره می

ای از صتتنایع دستت ی توان یافت که گذارش به ایران اف اده باهتت  و قطعهکم ر گردهتت ر خارجی را می

های نس ی همانن  پوشدی ر کف ایران را با خود به کشورش به ارمغان نبرده باه . از فرش ایرانی و

هه هه گو سن ی گو هیای زین ی با هنر  کاری و مینا کاری تا زیورآالت ی ایران؛ از قلمگلیم گرف ه تا ا

 .ساخت هنرمن ان ایرانیدست

محصتتولی ایران و وابستت  ی هتت ی  آن به نفت و در هتترایطی که جامعه دچار بحران در اق صتتاد تک

 توان  داه ه باه ؟س ی ایران چه جای اهی مینوسانات ارزی است، صنایع د

گو با خبرگزاری مهر، با اهاره سی  حسن مرتضوی عضو هیئت م یره ان من هنرمن ان کشور در گفت

کنم افت روهتتنی به جرات اعالم می» گوی : ستتاله خود در حوزه صتتنایع دستت ی، می 55به فعالیت 

 «.بینمروی صنایع دس ی کشور نمیپیش
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او نبود بازارهای مناسب برای فروش و عرضه تولی ات، هر روز تع اد هنرمن ان صنایع دس ی  به اع قاد

 .ده را کاهش می

هزار  ۴۰سههههم نا یز رهههادرات به ارز  

مان به آل امتا پویتا محمودیتان، معتتاون -یورو 

دستتت ی ستتتازمان میراگ فرهن ی به صتتتنایع

های اخیر" اهتتاره و اظهار "رهتت  پای ار ستتال

رده کتته ایران ب وانتت  بتتازارهتتای امیتت واری ک

داده را دوباره به دستتتت بیاورد. او از ازدستتتت

مه نا ی  در بر ج  های  بازار به  ریزی برای ورود 

 .کنار حفظ بازارهای سن ی سخن گف ه است

پویتتا محمودیتتان در گف  و بتتا خبرگزاری مهر 

ه ه بیش از »گوی : می میلیون  2۸1سال گذ

ز گمرکات طور رستتمی ادستت ی بهدالر صتتنایع

 «.کشور به خارس صادره ه است

دست ی ستازمان میراگ فرهن ی معاون صتنایع

هممی بیشتتتتت ر صتتتتتتادرات گویتت ،  نون  ک ا

 .هودمیارسال دس ی ایران در اتحادیه اروپا به آلمان، هلن  و اسپانیا صنایع

این دف ر، صنایع  ل توکوس ازکی مایایران در هامبورگ تماس گرف یم. به گف ه –با اتاگ بازرگانی آلمان 

هزار یورویی از م موع صتتادرات ایران به آلمان را به خود اخ صتتاص  40دستت ی، ستتاالنه تقریبا ستتهم 

 .ده می

صنایع دس ی ساالنه تنها سهم کوچکی  -ح م مبادالت ت اری ایران و آلمان در پانزده سال گذه ه 

 از صادرات ایران به آلمان را به خود اخ صاص داده

آی  که برای هناسان ن صنایع دس ی موانع صادرات صنایع دس ی، این پرسش پیش می صرف نظر از

گیری از ابزارهایی المللی، بهرههای بینایران به بازارهای جهانی چه بای  کرد؟ هتترکت در نمایشتت اه

ههرها و دهک ه سکو یا ای اد  صالت یون شان ا س ی در ایران، میمانن  ن صنایع د توانن  های جهانی 

 .امی در این جهت باهن گ

های نوین هتتناستتان ن در این میان اما نبای  از یکی از راه-هاهتتاپصتتنایع دستت ی به روز هتت ه در آرت

صتتتنایع و هنر دستتت ی ایران به مخاطبان درون و برون امرزی ایران غافل هتتت . با گشتتتت و گذاری در 

هویم که هایی روبرو میوع صفحههای اج ماعی از جمله اینس اگرام، با دنیای رن ارنگ و م نهبکه

هتتت ه به مخاطبان نمایش و برای فروش عرضتتته صتتتنایع دستتت ی ایران را به صتتتورت ستتتن ی یا به روز

 .کنن می
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ای هتاپ" استت؛ صتفحه اینست اگرام فروهت اهی در هتیراز که پن رهآرتها "هانیکی از این صتفحه

وانشتتتی ، مستتتئول هماهن ی با ر استتتت به کار گروهی از هنرمن ان عرصتتته صتتتنایع دستتت ی. ستتتارا

که   گوی ، گردانن گان این م موعهاین "آرت هتتاپ" می هنرمن ان برای ستتفارش و تولی  آ ار هنری در

سابقه هنری چه آکادمیک  ه ه، کسانی هس ن  که  هاپ" و یک "آرت گالری" تشکیل  از یک "آرت 

ین فروهتت اه را عالقه به آ ار هنری و ان ازی اچه ت ربی آنها را دور هم جمع کرده استتت. او ان یزه راه

چنینی در هتتتیراز در مقایستتته با تهران با وجود ستتتابقه صتتتنایع دستتت ی و هتتتمار نادر امکانات این

 .دان هنردوس ی و هنرهناسی مردم این ههر می

های م ازی برای این آ ار کمکی به افزایش ان ازی صتتتتفحههای این چنین و راهآیا ای اد فروهتتتت اه

 گوی : خری اران از این محصوالت کرده است؟ روانشی  میاس قبال 

از زمان آغاز به کار ما بستتتتیاری از مخاطب ایرانی خودمان طرف ار این گونه کارها هتتتت ن . چون هم »

تر از آن استت فاده کنن . توانن  راحتمان هستتت و هم امروزی هتت ه استتت و مییادآور صتتنایع دستت ی

مروزه کاربردی ن ارد و از سوی دی ر هزینه صنایع دس ی آن یک چون خیلی از صنایع دس ی سن ی ا

 «باالست

س قبال میبه گف ه س ی ا صنایع د شار مخ لف مردم از این  هایی کنن  و ح ی به جای ه یهی او اق

 .کنن که تا کنون مرسوم بوده مثل کریس ال و... این صنایع دس ی را جای زین می

فروه اه و پای اه این رن ی این گروه نه تنها  نی با الیک و هش گهناسان ن صنایع دس ی و هنر ایرا

به هناسان ن صنایع دس ی به روز ه ه به مخاطب ایرانی کمک کرده، بلکه موفت به جذب مش ریان 

 گوی :خارجی هم ه ه است. خانم روانشی  می

بازگشتتت عالقه نشتتان کنن  و به خری  آنالین هم پخ از آین ، خری  حضتتوری میوق ی به ایران می» 

 «دهن ، اما م اسفانه امکان فروش آنالین نیستمی

های اج ماعی به اع قاد او هبکه-زیورآالتی که با الهام از هنرهای سن ی ساخ ه ه ه ان 

توانن  نقش مهمی در هتتناستتان ن هنر و صتتنایع دستت ی ایران به جهان ایفا کنن . چون به گف ه می

 .هناسن زن  و مکان و زمان نمیمرها بیروانشی ، این هبکه

شی  می ستالیک» افزای : خانم روان ه نبهها، د ست  ش گد المللی های بینها که به زبانها، ه

کنیم، باعث هتتناستتان ن صتتنایع دستت ی به نویستتیم و در آن به صتتنایع دستت ی ایران اهتتاره میمی

 «.هودمخاطبان برون مرزی هم می

محصتتوالتی الهام گرف ه از هنرهای ستتن ی  ی" با تولی  و ستتفارشهایآیا گستت رش چنین "آرت هتتاپ

سن ی ایرانی، دست س ی  صنایع د هناس  ن ارد؟ این کم از نظر فروش،ایرانی، تا یری منفی بر  کار

صنایع دس ی صرف، مخاطبان خاص خودهان را دارن  و خری ارانی  های هنری مع ق  است،پژوهش

 آین . ها میس دارن  سراغ آرت هاپکه محصوالت کاربردی و مصرفی اح یا
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به دلیل ارزش کارهای ستتتتن ی صتتتترف و به عنوان ستتتترمایه،  به اع قاد روانشتتتتی ، برخی مخاطبان

دوزی یا مثال نقره می رون  و رقاب ی بین این دو عرصته وجود ن ارد. او با پ ه ستراغ تولی اتی مانن  تنها

هایی مانن  "هان آرت ت مناسب تولی ات فروه اهاهاره به قیمت باالی محصوالت سن ی صرف، قیم

هتتاپ" را گامی درستتت در جهت جذب و هتتناستتان ن صتتنایع دستت ی ایرانی به خصتتوص به مخاطبان 

 .ایرانی می دان 

توان  با توجه به نازل بودن هزینه تولی ، مواد اولیه داخلی وع م وابس  ی به ت ارت صنایع دس ی می

مرزی هم گذه ه از الیی در ای اد اه غال داه ه باه . در ن اه برونهای پیچی ه، سهم بازیرساخت

 .آور فرهنگ و تاریخ یک کشور باهن توان  پیامدرآم زایی، صنایع دس ی می

الب ه در این میان در نظر گرف ن ستتتلیقه مخاطب و به روز کردن صتتتنایع دستتت ی ستتتن ی، به نیازها و 

های پیش روی ه اصالت هنرهای ایرانی، های  یکی از چالشزمان پایبن  مان ن بهای روز و همسلیقه

 .هنرمن ان برای حضور در بازارهای جهانی باه 

 جهان: کوتاه اقتصادی اخبار
 

دهدسیتروئن استراتژی خود در ایران را تغییر نمی-پژو  
ای، به روی رز گف ه است اس راتژی این هرکت در ایران تغییر اسلین ا جکسون، م یرعامل گروه پی

 .کن هرکت تحوالت را "مح اطانه" دنبال می نکرده است، هرچن  این
  .خود را در ایران به راه ان اخ ه است ) 3C (3بر این مبنا سی روهن خط تولی  م ل سی

ای، سازن ه پژو و سی روهن، اعالم کرده است که با وجود خروس آمریکا از اسگروه خودروسازی پی
 .ده ایران را تغییر نمی ای ایران، اس راتژی حضور خود در بازارتوافت هس ه
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هود که پیش از این چن  هرکت بزرگ سی روهن در ایران در حالی اعالم می-خبر ادامه حضور پژو
 .کنن ان  در معامالت و مبادالت خود با ایران ت  ی نظر میاروپایی اعالم کرده

 
ار خط تولی ، این هرکت لین ا جکسون، م یرعامل سی روهن، به روی رز گف ه است که در روز آغاز به ک

ای در ساخت این اسپی.را ظرف یک ساعت بفروه  3توانس ه دو هزار دس  اه سی روهن سی
 .م ل با سایپا هریک است و خط تولی  آن در کاهان است

های ایرانی م ل ج ی  سی روهن پیش فروش ه ه و در ههریور ماه تحویل داده ه گزارش رسانهببنا
 .ان میلیون تومان گزارش کرده 130تا  125را بین  3 اه سی روهن سیقیمت هر دس .خواه  ه 

 

 تال  اروپا برای جلوگیری از جریمه شرکای تجاری ایران
هایی های وابس ه رف ار کرد؛ دولتوزیر اق صاد فرانسه گف ه که با کشورهای اروپایی نبای  مثل دولت

 .باه  کنن  تا آمریکا پلیخ اق صاد جهانکه راه را باز می
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 :فرانسه و آلمان 

 .های آمریکا علیه ایران به اقتصادشان ضربه بزندگذارند تحریمنمی
 

ها را به خاطر فرانسه از اتحادیه اروپا خواس ه برونو لومر، ت ابیری در نظر ب یرد تا آمریکا ن وان  هرکت
 .ت ارت با ایران جریمه کن 

 .های تازه توسط آمریکا علیه ایران ان قاد کرده بودتر از اعمال تحریمسه هم پیشوزیر خارجه فران
های تازه آمریکا زیان ببین . این هرکت هایی است که اح مال دارد از تحریمایرباس یکی از هرکت

 .هواپیمای مسافربری تحویل ب ه  100فرانسوی با تهران قرارداد بس ه است که 
م آلمان گف ه درباره برنامه موهکی ایران و موضوع اسراهیل مساهلی درباره ایران آن ال مرکل، ص ر اعظ
ها خروس از توافقی که هورای امنیت به کنن ه است؛ اما با وجود همه این ن رانیوجود دارد که ن ران

 .بردالمللی را از بین میآن رای داده، اه باه است و اع ماد به نظم بین
هنبه اروپایی در توافت برجام، یعنی فرانسه، بری انیا و آلمان قرار است سه وزرای خارجه سه کشور
 .وگو کنن با وزیر خارجه ایران گفت

 .کن زمان با تالش اروپا، وزیر خارجه ایران هم به چین، روسیه و مقر اتحادیه اروپا سفر میهم
جمهور ایران برای ر رهیخسخن وی وزارت خارجه ایران گف ه که محم جواد ظریف در راس ای دس و

 .خود را آغاز خواه  کرد رایزنی و تبادل نظر با اروپا از هنبه هب سفر فشرده

 'اویل 'فعالیت هایش را در ایران متوقف کردشرکت لوک

دومین تولی کنن ه بزرگ نفت روستتتتیه، 
اویل، می گوی  به دلیل تحریم های لوک

آمریکا تصتتتمیم گرف ه در این مقطع پروژه 
 .ی توسعه در ایران را دنبال نکن ها

به گزارش خبرگزاری روی رز یک مقام این 
هرکت سه هنبه در کنفرانسی خبری 
گفت: "با توجه به تازه ترین تحوالت،هنوز 
نمی توانیم ب وییم طرح هتتای متتا )در 
ایران( چه خواه  بود. در این مقطع همه 

 ".چیز را م وقف کرده ایم
اتمی ستتتتتال آمریکتتا بتا خروس از توافت 

میان ایران و ق رت ها اعالم کرده  2015
 .است که قص  از سرگیری تحریم های مربوط به برنامه اتمی ایران را دارد

 .اویل برای توسعه میادین نف ی آب تیمور و منصوری درحال گفت و گو با ایران بودلوک
می ان نف ی  .ن قرار داردکیلوم ری جنوب هرقی اهواز در اس ان خوزس ا 50می ان نف ی منصوری در 

 .کیلوم ری غرب اهواز است 25آب تیمور هم در همان اطراف در 
ای میان ایران و جمهوری آمریکا، روز هش م مه رسما کشورش را از توافت هس هدونال  ترامپ، رهیخ

  .هش ق رت جهانی خارس کرد



 
 
 

 
 

 1397ویژه خرداد 78خربانمه مشاره
 ه اقتصادی ایران و جهانو ایران اخبار کوات اخبار کواته ااتق های  ایران و انگلیس و بریتانیا ،خربرسانی سخن ماه، فهرست مطالب:

 

16 
 

ی ایران که بر استتتاس برجام تعلیت اهای هستتت هاو در آن روز فرمانی را امضتتتا کرد که بنا بر آن تحریم
 .گردده ه بود، طی یک دوره زمانی برمی

 .از این تصمیم ان قاد کرده ان  -آلمان، بری انیا، فرانسه، روسیه، چین و ایران  -سایر طرف های توافت 
ن اتحادیه اروپا از آن زمان در تالش بوده استتتتت با حفظ منافع اق صتتتتادی ایران در برجام، مانع خروس ای

 .کشور از توافت هود چون می گوی  برجام منافع امنی ی اروپا را تامین می کن 
هماری از هرکت های اروپایی پخ از امضای برجام به ایران بازگش ه ان  که اکنون با تصمیم آمریکا 

 .آین ه فعالیت آنها زیر سوال رف ه است
 .انسه در ایران ابراز تردی  ه ه استاز جمله در مورد آین ه پروژه های هرکت عظیم نف ی توتال فر

گیری درباره ادامه فعالیت مه( گفت که تصمیم 25امانوهل مکرون، رهیخ جمهور فرانسه، هف ه پیش )
 .های فرانسوی استهای آمریکا بر عه ه خود هرکتهای ناهی از تحریمدر ایران و ارزیابی ریسک

 ".توانم از توتال بخواهم از بازار آمریکا بیرون بیای او در اجالس اق صادی سن پ رزبورگ گفت: "من نمی
  .توان  به کار در ایران ادامه ده ها نمیتوتال گف ه است ب ون معافیت از تحریم

عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران دو روز پیشتتت ر گفت که در توانایی اروپا در تحقت خواستتت ه 
 .وس آمریکا تردی  داردهای ایران برای مان ن در برجام پخ از خر

او گفت ایران به خصتتتوص به دنبال راه حل های اتحادیه اروپا برای فروش نفت و گاز و مستتتاهل بانکی 
 .است

این مقام ایرانی از هکاف اتحادیه اروپا و آمریکا بر سر برجام اس قبال کرد اما گفت که اروپا در نهایت 
 .م ح  آمریکاست

می توانیم فعالیت  .برجام خارس هتتویم همه چیز به حالت اول برمی گردداو اضتتافه کرد "اما اگر ما از 
 ".هایمان را احیا کنیم و اروپا هم تحریم ها را برگردان 

هرچن  آقای عراقچی گفت اگر برجام به هم بخورد هزینه هایی برای ایران خواه  داهت اما اس  الل 
 ن آن کل نظام ع م اهتتاعه )تستتلیحاتی کرد که این "اصتتال توافت اق صتتادی نیستتت" و "از دستتت رف

 ".اتمی( را سست می کن  و تبعاتی برای منطقه خواه  داهت

درردی بر واردات  ین وضع کرد ۲۵ترامپ تعرفه   
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ر ژوهن(، دونال  ترامپ، رهیخ جمهوری آمریکا اعالم کرد، که این کشتتتتور ب 15خرداد ) 25روز جمعه، 
ساالنه  ست. به گف ه  25میلیارد دالر  50واردات کاال از چین به ارزش  ص  تعرفه وارداتی خواه  ب در

 .او، کاالهای مورد نظر مربوط به مالکیت معنوی و فناوری نوین است

رهیخ جمهوری آمریکا گفت که این فهرستتتت از جمله هتتتامل اقالم مرتبط با برنامه "ستتتاخت چین 
تولی  و صتت ور کاالهای برخوردار از فناوری پیشتترف ه استتت که، به گف ه وی که ه ف از آن، " 2025

"قرار است عامل ادامه ره  اق صادی چین هود اما به اق صاد ایاالت م ح ه و کشورهای دی ر زیان 
 ".خواه  زد

های ت اری آمریکا علیه واردات این کشور را تالفی پیش ر دولت چین هش ار داده بود که مح ودیت
جویانه چین با افزایش تعرفه پاستتتتخ اه  کرد، اما آقای ترامپ گف ه استتتتت که به واکنش تالفیخو

 .خواه  داد

توان  باعث ن رانی در مورد بروز جنگ ت اری بین دو کشتتتتور اگرچه اعالم تصتتتتمیم دونال  ترامپ می
 تا هود یفورا به اجرا گذاه ه میهود. مشخص نیست که آیا تصمیم رهیخ جمهوری آمریکا 

ساعاتی پیش از اعالم تصمیم دونال  ترامپ، سخن وی وزارت خارجه چین در نشست خبری روزانه 
جانبه برای حمایت از موقعیت ت اری خود دست بزن  و خود گفت: "اگر ایاالت م ح ه به اق اماتی یک

شتتتان به منافع چین آستتتیب برستتتان ، دولت چین نیز فورا نستتتبت به این اق امات واکنش قاطعانه ن
های ت اری آمریکا را به آقای ترامپ چین و برخی دی ر از طرف ".خواه  داد تا از منافع خود دفاع کن 

رف ار غیرمنصفانه در مبادالت ت اری با ایاالت م ح ه م هم کرده و گف ه است برای جبران این وضعیت 
  .کن هایی را بر واردات کاال از این کشورها وضع میاست که تعرفه
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کا باعث ن رانی ان با آمری  شتتتتار اظهارات ستتتتخن وی وزارت خارجه چین و خطر بروز جنگ ت اری 
بازارهای مالی هتتت  و در معامالت روز جمعه، هتتتاخص بهای ستتتهام در بازار هتتتان های در چین به 

 .تنزل کرد 2016ترین سطح از سپ امبر سال پاهین

میلیارد دالر در  50تی از چین به ارزش رود که فهرستتتتت مورد نظر هتتتتامل کاالهای وارداان ظار می
های مورد نظر رهیخ ان  که تعرفهستتتتال باهتتتت  هرچن  هنوز مقامات دولت آمریکا مشتتتتخص نکرده

جمهوری چه زمانی به اجرا گذاهتتت ه خواه  هتتت . در حال حاضتتتر، مذاکراتی بین نماین گان چین و 
 .آمریکا در مورد اخ الفات ت اری دو طرف در جریان است

وی وزارت خارجه چین گف ه استتت که اعالم فهرستتت مورد نظر رهیخ جمهوری آمریکا باعث ستتخن 
خواه  ه  که "تمامی ن ای ی که در این مذاکرات تا کنون حاصل ه ه از میان برود" و افزوده است 

های ت اری یک انبه از ستتوی آمریکا که "وزارت بازرگانی چین در اوایل ماه آوریل رستتما به مح ودیت
کنش نشتتتان داد. واکنش چین هتتتامل وضتتتع تعرفه ت اری بر اقالم وارداتی از آمریکا هتتتامل انواع وا

 .کاالها از جمله اتومبیل، گوهت من م  و ویسکی بوده است

کارهتتناستتان مع ق ن  که در صتتورتی که چین و آمریکا بر واردات از یک ی ر تعرفه وضتتع کنن ، چنین 
 .دو کشور خواه  ه  مح ودی ی باعث کاهش ره  اق صادی هر

 

  ین تعرفه کاالهای وارداتی را کاهش داد

 

 
 فروه اهی در اس ان هان ونگ چین                                      
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مواد غذایی  رخیها عم تا هامل اقالم وارداتی از کشورهای کم ر توسعه یاف ه و بکاهش تعرفه - 
 خواه  بود 

درص   ٦0در نظر دارد تعرفه گمرکی چن  ص  قلم کاالی وارداتی را تا  است که دولت چین اعالم کرده
 .کاهش ده 

 1قلم کاالی وارداتی از روز  1449این تصمیم در مورد  -هین هوا  -به گزارش خبرگزاری دول ی چین 
  .به اجرا گذاه ه خواه  ه  -یک ماه دی ر  -ژوهیه 

درص  است که طبت تصمیم  15.7گروه از اجناس براساس این گزارش، م وسط تعرفه وارداتی بر این 
درص  کاهش خواه  یافت. به این ترتیب، تعرفه وارداتی بر این  ٦.9ج ی  دولت چین، به م وسط 

 .درص  کم ر خواه  ه  55.9کاالها به طور م وسط 
مرکی گیرد، در نهایت تعرفه گاین خبرگزاری افزوده است که با تع یالتی که در این زمینه صورت می

 .قلم کاال کامال حذف خواه  ه  210بر واردات 
این تصمیم دو روز پیش از سفر ویلبر راس، وزیر بازرگانی آمریکا به چین اعالم ه ه است. ه ف از 
این سفر، طرح ناخرسن ی ایاالت م ح ه از کسری ت اری با چین است که سال گذه ه به ح ود 

میلیارد دالر و واردات چین از  500دات آمریکا از چین باالی میلیارد دالر رسی . در این سال، وار 375
 .میلیارد دالر بود 130آمریکا تنها ان کی بیش از 

های اخیر باعث ارتقاء سطح زن گی و افزایش دس مزد کارگران چینی ره  اق صادی چین در سال
 .ه ه است 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

را به اعمال سیاست های حمای ی از صادرات آن  دونال  ترامپ، رهیخ جمهوری آمریکا، دولت چین
کشور م هم کرده که عامل تعطیلی بخشی از صنایع و از میان رف ن فرصت های هغلی در آمریکا 
ه ه است. او هش ار داده است که در نظر دارد با وضع تعرفه گمرکی بر واردات از چین، ت ارت بین 

درص  تقلیل  15درص  به  25فه بر واردات اتومبیل را از دو طرف را م وازن سازد. اخیرا دولت چین تعر
داد اما آقای ترامپ این تغییر را کافی ن انس ه و گف ه است که تعرفه آمریکا بر واردات خودرو فقط 

 .درص  است 2.5
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ممکن است ه ف چین از تصمیم اخیر به کاهش تعرفه بر واردات جلب رضایت آمریکا باه  هرچن  
می کن .   ان، چین تنها چن  قلم از کاالهای مشمول این تصمیم را از آمریکا واردبه گف ه کارهناس

کاالهای مشمول تصمیم اخیر دولت چین آنهایی هس ن  که افزایش دس مزدها و سطح  بیش ر
داخل مقرون به صرفه نباه  و این درزن گی در چین در سال های اخیر باعث ه ه است تولی  آنها 

  .آنها را به جای تولی  در داخل، از کشورهای کم ر توسعه یاف ه وارد کن  کشور ترجیح می ده 
این اح مال هم وجود دارد که چین با کاهش تعرفه بر این گروه از اجناس در نظر داه ه باه  در 

  .صورت بروز "جنگ ت اری" اح مالی با آمریکا از حمایت کشورهای دی ر برخوردار هود
های ناظر بر ت ارت کاالی وارداتی باعث می هود تا در گزارش سازمان کاهش تعرفه بر ص ها قلم

تری از دس رسی به بازار چین منعکخ هود در حالی که با توجه به ارزش ت ارت آزاد، تصویر مناسب
 .خارجی چین، این تغییرات باعث افزایش قابل توجهی در واردات آن کشور نمی هود

 
 

کنند؟از اقتصاد را تحمل میف سکه و اسکناس ها حذسوئدی  
استکهلم  -مدی سویج خبرنگار اقتصادی   

 ده ساله پول نق  را به کارت و پرداخت این رن ی ترجیح می 73مایلیخ   
ها هتتود. اما ن رانیمیدر مستتابقه تب یل هتت ن به اق صتتادی کامال ب ون پول نق ، ستتوه  دارد اول 

 .هودپذیر هم بیش ر و بیش ر میهای آسیبدرباره تبعات این رون  برای سالمن ان و گروه
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های اطراف می ان تر هیچ ک ام از بانک
و تمیز اودنپالن در اس کهلم دی ر با پول 

 .نق  سر و کار ن ارن 
توانی  با کارت بانکی این ا هما فقط می

تان پول قهوه و  ن  با تلفن هوهتتتتم یا 
هتتتتیرینی دارچینی را ب هی ، و محال 

های است که موقع اس فاده از اتوبوس
آبی درخشتتتان استتت کهلم از ستتتکه یا 

 .اسکناس اس فاده کنی 
ها اصتتال ع یب الب ه برای خود ستتوه ی

نیستتتتت که این محله مرکز هتتتتهر این 
های اخیر از پول نق  زدوده سال طور در

 .ه ه است
ش ر بانک سوه  م تبی هعبههای  ست که در  ش ریان پول نق  میها ا دهن  و نه از آنها ها نه به م

 .کنن پول نق  قبول می
ای ح اقل یک بار از پول نق  استتت فاده گوین  که هف هاز میان مردم ستتتوه  تنها یک چهارمشتتتان می

ها از ار بانک مرکزی، با هکوفایی پرداخت کارتی و آنالین، پرداخت نق ی در مغازهکنن  و بنا به آممی
 .درص  سال جاری کاهش یاف ه است 15به  2010 درص  در سال 40

 کنن  بی فقط هفت هعبه پول نق  قبول میایهعبه اس 11۸از  
ر جهان سر هوگ آورده و ها را داما در حالی که ه اب سوه  در اس فاده از پرداخت دی ی ال خیلی

ای درباره های فزاین ههتتتتود، در خود ستتتتوه  ن رانیبه عنوان مثالی از نوآوری این ملت مطرح می
 .سرعت تغییر وجود دارد
پذیر، به خصتتوص ستتالمن ان های آستتیبهای ناهتتی از این تغییر برای گروهبعضتتی ن ران دهتتواری

 .هس ن 
گوی : "تا وق ی که حت اس فاده از پول نق  س  ان، میاوال نیلسون، سخن وی سازمان ملی بازنش

وجود دارد، از نظر ما بای  این گزینه برای مردم وجود داهتت ه باهتت  که ب وانن  از آن استت فاده کنن  یا 
 ".پولشان را در بانک ب ذارن 

ن  خواهیم که در رف ن به آن ستتتتمت زیادی تما با جامعه ب ون پول نق  مخالف نیستتتت یم، اما می"
 ".نرویم

سال  20ساله، بیش از  73مایلیخ یونسون، 
روی ستتاکن اودنپالن بوده استتت. او برای پیاده

م ه و می هاری بیرون آ ی  هنوز در آف اب ب گو
دوستتتتتت دارد "تتتا جتتای ممکن" از پول نقتت  

ترستتتت  که چنین کاری استتتت فاده کن ، اما می
 .دی ر ممکن نباه 

: گوی او، که معلم بازنشتتتتستتتت ه استتتتت، می
هتتتتناستتتتم برای "گاهی در جاهایی که نمی

یت  بانکی احستتتتتاس امن کارت  فاده از  استتتت 
 ".کنمنمی
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های پرداخت ب ون استتتت فاده از روش 
  .پول نق  در سوه  ره  زیادی داه ه

از آن ایی که مایلیخ در خانه کامپیوتر 
س فاده از این رنت هم برایش  ن ارد و ا
سخت است، رون  حذف پول نق  برای 

خیلی از  .هتتتتودان تمتتام میاو گر
ها استتتت چک های ستتتوه  م تبانک

کنن  و برای نقل و ان قاالت قبول نمی
هایی مالی داخل هتتتتعبه هم تعرفه

 .ان وضع کرده
کرون  75چن ی پیش او ناچار هتتتت  

یک  تا  10)نزد نک بپردازد  با به  دالر( 

 .پول واریز کند که از اینترنت برایش بلیت قطار خریده بود،ب وان  به حساب دوس ی 
توانی  گوین  هما میها همین جوری هم خیلی پول ارن ! الب ه میخیلی پول بود! بانک" :گوی او می

های ان را ان ام دهی  که م انی باهتت ، اما مشتتکل همین استتت، کستتانی به طور این رن ی پرداخت
 ".هس ن  که این کار را بل  نیس ن 
حاکی از آن استتت که مایلیخ عضتتوی از یک اقلیت کوچک استتت. از  اطالعات دف ر آمار اتحادیه اروپا

هان را این رن ی کارهای بانکی 2017درص  آنها در سال  ۸5ساله سوه ی،  74تا  16میان جمعیت 
 .درص  برای بری انیا است 6۸درص  و  51ان . برای مقایسه، میان ین برای اتحادیه اروپا ان ام داده

 کنن  ه  پول نق  قبول نمیهای سوخیلی از مغازه 
سوه  می شس  ان  سوه یسازمان ملی بازن توانن  با رون  حذف پول نق  کنار هایی که نمیگوی  

 .ان بیاین  بیش ر از جاهای دی ر احساس خواهن  کرد که به حاهیه ران ه ه ه
بل  نیست، هزینه گوی : "نبای  به خاطر اینکه کسی اس فاده از وسایل دی ی ال را آقای نیلسون می

 ".اش باال برودزن گی
توانن  این کار را ها میهای دی ی ال بیشتتتت ری برای ستتتتالمن ان نیاز داریم. خود بانکما به آموزش"

تا  ن   ما کمک ک به  لت  که دو یا این ن ،  بکن
اعضای خودمان و سالمن ان دی ر را در این 

  ".زمینه حمایت کنیم
هتتای بی، یکی از بزرگ رین بتتانتتکایاس

ای بتتا عنوان "حمتتایتتت ستتتتوهتت ، برنتتامتته
آموزهتتی" را آغاز کرده استتت. هرچن  این 
نک  با که این  غاز هتتتتت ه  حالی آ طرح در 
بیشتت ر و بیشتت ر از ال وی رایج بانک اری با 

 .گیردها فاصله میها و باجههعبه
هعبه ایهعبه اس 11۸از  بی فقط هفت 

کنن  و این بانک به تازگی پول نق  قبول می
یل دی ی الی را در اع که وستتتتتا الم کرده 

ش ریان خود ها فراهم میهعبه کن  که م

http://www.bbc.com/persian/business-43684046
http://www.bbc.com/persian/business-43684046
http://www.bbc.com/persian/business-43684046
http://www.bbc.com/persian/business-43684046
http://www.bbc.com/persian/business-43684046
http://www.bbc.com/persian/business-43684046
http://www.bbc.com/persian/business-43684046
http://www.bbc.com/persian/business-43684046
http://www.bbc.com/persian/business-43684046
http://www.bbc.com/persian/business-43684046
http://www.bbc.com/persian/business-43684046
http://www.bbc.com/persian/business-43684046
http://www.bbc.com/persian/business-43684046
http://www.bbc.com/persian/business-43684046
http://www.bbc.com/persian/business-43684046
http://www.bbc.com/persian/business-43684046
http://www.bbc.com/persian/business-43684046
http://www.bbc.com/persian/business-43684046
http://www.bbc.com/persian/business-43684046
http://www.bbc.com/persian/business-43684046
http://www.bbc.com/persian/business-43684046
http://www.bbc.com/persian/business-43684046
http://www.bbc.com/persian/business-43684046
http://www.bbc.com/persian/business-43684046
http://www.bbc.com/persian/business-43684046
http://www.bbc.com/persian/business-43684046
http://www.bbc.com/persian/business-43684046
http://www.bbc.com/persian/business-43684046
http://www.bbc.com/persian/business-43684046
http://www.bbc.com/persian/business-43684046
http://www.bbc.com/persian/business-43684046
http://www.bbc.com/persian/business-43684046
http://www.bbc.com/persian/business-43684046
http://www.bbc.com/persian/business-43684046
http://www.bbc.com/persian/business-43684046
http://www.bbc.com/persian/business-43684046
http://www.bbc.com/persian/business-43684046
http://www.bbc.com/persian/business-43684046


 
 
 

 
 

 1397ویژه خرداد 78خربانمه مشاره
 ه اقتصادی ایران و جهانو ایران اخبار کوات اخبار کواته ااتق های  ایران و انگلیس و بریتانیا ،خربرسانی سخن ماه، فهرست مطالب:

 

23 
 

هتتتتان را ان ام دهن  و اگر در ان ام کاری گیر کردن ، از کارکنان بانک امور مربوط به کارهای بانکی
 .کمک ب یرن 

  .های مربوط به پول نق  نیستگوی  نیازی به حفظ زیرساختویک ور سوبرگ می
نک ویک ور ستتتتوبرگ با نان  کارک ، از 

گویتت  این بتتانتتک بتته بی میایاس
دنبال اراهه ترکیبی از پول دی ی ال و 

گوی  برگردان ن فیزیکی است. او می
ختت متتات بر مبنتتای پول نقتت  خالف 

 .تقاضای عموم مش ریان است
گتتویتت : "نتتیتتازی بتته حتتفتتظ او متتی

هایی نیستتتتت که هیچ زیرستتتتاخت
 ".کن کخ از آنها اس فاده نمی

نک مر باره با ه  در این  کزی ستتتتو
نه طا گیرد و در تر موضتتتتع میمح ا

گزارش ستتاالنه اخیر آن آم ه استتت 
کتته رونتت  حتتذف پول نقتت  بتتایتت  بتته 

ترتیبی ان ام هتتود که "برای هیچ گروه اج ماعی مشتتکلی درستتت نکن  و هیچ کخ را از مبادالت 
 ".مالی حذف نکن 

سوه  می س فان این وس، رهیخ بانک مرکزی  سکناس از مبادالت پولی گوی  حذف کا سکه و ا لی 
 .برای کل کشور، در هرایطی که "بحرانی ج ی یا جنگ" پیش بیای ، خطرناک خواه  بود

 .پارلمان سوه  تحقیقی گس رده را درباره تبعات اح مالی اق صاد ب ون پول نق  آغاز کرده است
 دهن  گوی  سالمن ان خود را با رون  موجود وفت میدک ر بوگوش می 

کلر این رام بوگوش، پژوهش ر م رسه اق صاد اس کهلم که درباره اس فاده از پول دی ی ال در سوه  
ست، بنابراین مساله عم تا کن ، میتحقیت می صور هست که حذف پول نق  قطعی ا گوی : "این ت

 ".این است که تبعات آن را چه طور کن رل کنیم
پول نق  تطبیت خواهن  داد... هم بانک مرکزی و  کنم ستتتالمن ان خودهتتتان را با حذفمن فکر می"

 ".پذیر هس ن های آسیبهم دولت کامال آماده حمایت از گروه
های ها به دولت و بانک مرکزی، و همچنین به فناوریکن  که اع ماد باالی سوه یالب ه او اضافه می

ای موجود درباره هج ی ، نقش مهمی در گستتتت رش اق صتتتتاد ب ون پول نق  داهتتتت ه، اما ن رانی
 .گذارن های کاربران، روی این بحث ا ر میکالهبرداری این رن ی و محافظت از اطالعات و داده

ان ، اما ممکن استتت که ماجرا ها خیلی به این رون  اع ماد داهتت هگوی : "ستتوه یخانم بوگوش می
هود هایشان میکه از داده ایها را درباره اس فادهعوض هود، مثال رسوایی کمبریج آنالی یکا خیلی

 ".حساس کرده است
 کن  کافه محلی اوریون پول نق  قبول نمی

ای نشان داده است که با وجود سقوط عمومی میزان اس فاده از سکه و اسکناس، نظرسن ی تازه
خواهن  که در آین ه همچنان گزینه پرداخت با پول نق  را داهتتتت ه ستتتتوه ی، هفت نفر می 10از هر 
 .باهن 

ها ها و رس ورانای محلی که مثل خیلی از مغازههود در کافه اوریون هم دی ، کافهاین ن ی ه را می
 .کن دی ر پول نق  قبول نمی
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گوی : "به نظرم خوب نیستتت که پول نق  کال حذف ستتاله، می 23آگاتا اولکستتیک، یک دانشتت وی 
کنم بتتایتت  این هتتتتود، چون فکر می

آن  گزینه هم باهتتتت  که بشتتتتود از
که  فاده کرد، مثال برای وق ی  استتتت 

 ".این رنت قطع بشود
ساله  24اما یوهان یانسون، دوست 

گوی : او، هتت ی ا مخالف استتت و می
هتتتتود با کارت بانکی و به طور "می

قعتتا  من وا پرداختتت و  پول  ین  نال آ
ای فهمم پول نق  دی ر چه فای هنمی
الب ه هتتتتای  کارت ان را ب زدن ،  .دارد

  ".ده زینه آن را هم میاما بیمه ه
پول نق  چیزی تاریخ مصرف گذه ه 

  ".و ناالزم است
 

                    
سوئد:                   

 حرکت به سوی حذف پول نقد از معامالت
استکهلم -مدی سویج خبرنگار اقتصادی  

درستتتتت موقعی که جیکوب دو گیر، 
یت  عال به ف که همیشتتتتته عالقمن  

ب به این های اب کاری و ا  اعی بود، 
ن ی ه رستتی  که وق ش رستتی ه یک 

هتتتغل واقعی" ان خاب کن ، م وجه "
کمبودی در بازار ه  و همین موضوع 

ترین ستتتتبتتب هتتتتت  یکی از موفت
 .ها در تاریخ سوه  را اجرا کن پروژه

ستتتتاله استتتتت می  40جیکوب که 
تازه  ن مان  ی : دومین فرز یا به گو دن

از  ایمن بتته مرحلتته ، وآمتت ه بود
ن گی رستتتی ه بودم که احستتتاس ز

می کردم اح یاس به  بات در زن گی 
 :دارم

 جیکوب دو گیر                                  
یعنی یک حقوگ خوب  ابت که هر ماه وارد حستتتتابم هتتتتود، اح ماال یک اتومبیل از طرف هتتتترکت "

کار خودتان را داه ه داه ه باهم و حقوگ بازنشس  ی قابل توجه؛ بعضی از اینها را اگر کسب و 
یعنی موقعی که ستتوه  هنوز با  2010این داستت ان از ستتال  ".باهتتی ، نمی توانی  به دستتت بیاوری 

بحران مالی جهانی مواجه بود، هتتتتروع هتتتت . جیکوب می گوی  فکر نمی کرد زمان برای به راه 
 .ان اخ ن یک کسب و کار ج ی  زمان مناسبی باه 
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مستتتر جیکوب که عینک آف ابی وارد می کن  بع  از بازگشتتتت از یک در ژانویه همان ستتتال بود که ه
نمایش اه بازرگانی، هروع به هکایت کرد که به خاطر این که نمی توانست کارت پرداخت نق ی ) 

 .دبیت کارت( قبول کن ، تع ادی مش ری از دست داده است
جیکوب می گوی  در آنموقع بیشتتت ر ت ار و 

مقیاس کستتانی که کستتب و کارهتتان در 
کوچک بود نمی توانستتتت ن  از عه ه خری  
دستت  اه های گران کارت خوان قابل حمل 

 .ها در اخ یار داه ن ، برآین که بانک
جیکوب می افزای : "همستترم به من گفت 
بای  یک نفر این مشتتکل کستتب و کارهای 

 ".کوچک را حل کن 
پا در صتتتتت د رفع این  تا آن موقع ارو ولی 

کوب که قبال هم مشتتکل برنیام ه بود و جی
ای را تاستتیخ و بع  چن  هتترکت رستتانه

فروخ ه بود مصمم ه  این مانع را برطرف 
 .کن 

میلیون تاجر جزء نیازمن  راه حلی هستتتت ن  که  20تحقیقات جیکوب نشتتتتان داد که در اروپا ح ود 
 .توانایی مالی دس یابی به آن را داه ه باهن 

 .نیلسون، هرکت آی زی ل، را تاسیخ کردچهار ماه بع  جیکوب به اتفاگ دوس ش م نخ 
ساکت )پریز( ه فون، به  همن  و تبلت ها را از طریت  هرکت، تلفن های هو با کمک تکنولوژی، این 

پون ی وصتتل کرده و به این وستتیله آنها را به دستت  اه پرداخت از کارتهای دبیت و  35یک کارت خوان 
  .اع باری تب یل می کن 

 اه کارت خوان آی زی ل، می گذارد و هتتماره پین )رمز( خودش را وارد مشتت ری، کارتش را در دستت 
 .می کن  و پرداخت ان ام می هود

کشتتور که  12دستت  اه ج ی ، به ستترعت در ستتوه  مورد توجه قرار گرفت و اکنون هزاران بازرگان در 
 .از آن اس فاده می کنن  -همچنین در مکزیک و برزیل -عم تا در اروپا هس ن 

مشت ری ج ی  اضتافه  1000ی گوی  هترک ش به سترعت در حال توستعه استت و هر روز جیکوب م
 .میلیون دالر رسی ه است 157هون . سرمایه هرکت اکنون به می

جیکوب یکی از دالیل موفقیت های اولیه هتترک ش را اطالعات زیاد ستتوه ی ها  -"وقت مناستتب"

 .و م ل های تازه می دان  .مدل های تازه می داند ودر باره تکنولوژی و عالقه آنها به ام حان دس  اه ها
او می گوی  به همین دلیل خیلی از هتتترکت های بین المللی برای آزمایش محصتتتوالت تازه هتتتان 
سوه  را ان خاب می کنن  چون می دانن  اگر این محصول در سوه  مورد اس قبال قرار گیرد در سایر 

 .کشورها هم اح ماال طرف ار خواه  داهت
س فاده نمی کن ، کمک می کن . در  آی هود که از پول نق  ا سوه  اولین کشوری  زی ل، به این که 

درصتت  معامالت خرده فروهتتی با کارت صتتورت گرف ه. این رقم در  ۸0، در ستتوه  ح ود 2015ستتال 
 .درص  بوده 45درص  و در آمریکا  52بری انیا 

ماهانه ای که از مش ریانش می گیرد، و نیز از عالوه بر فروش دس  اه کارت خوان، آی زی ل، از پول 
ص  تا  سود می برد. این رقم از یک در ص ی که از کل پرداخت ها برمی دارد  ص  م موع  2.75در در

 .خری ی است که مش ری ان ام داده
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آی زی تتل، می گویتت  این پول از 
مق اری که بانک های عم ه برای 
بل  قا کارت خوان  هه ستتتترویخ  ارا

به  حمل از مشتتتت ری ن ،  می گیر
 .مراتب کم ر است

پرفستتتتور نیکالس آروی ستتتتون، از 
انستتتت ی وی ستتتتلطن ی تکنولوژی 
سوه ، می گوی  موفقیت آی زی ل، 
به دالیل م ع دی استتتتت از جمله 
سب و در زمان  بودنش در محل منا

 :مناسب
از نظر زمانی درستتتتت بود. وق ی "

به راه  یادی از ت ار  ع ه ز که  بود 
یاس داهتتت ن  که ب وانن  در جاهایی که قبال نمی توانستتت ن  از دستتت  اه های حلی مثل آی زی ل اح 

 ".کارت خوان اس فاده کنن ، پول پرداخت کنن 
پرفسور آروی سون در باره جیکوب دو گیر، می گوی  به نظر می رس  او مب کری است که حواسش 

 .جمع است و این توانایی را دارد که ای ه اش را عملی کن 

ای از جانب رقبایش مواجه در حالی که هتترکت آی زی ل، با رقابت فزاین ه :مشههکالتمقابله با 

 .است، جیکوب به مشکالتی که برای توسعه فعالی ش دی ه می هود واقف است
سی می کنیم ولی به این ن ی ه او اذعان می کن : "ما همه چیز را آزمایش می کنیم. داده ها را برر

 ".بار تغییری که در سرویسی یا محصولی داده ایم کار را ب تر کرده 99بار  100می رسیم که از هر 
س  ولی در عمل  سان به نظر می ر ساده و آ ضی وقت ها ان ام یک کار خیلی  جیکوب می گوی  بع
ش ر مواقع کار کردن خالی از تفریح نیست ولی روزهایی هم  با مشکالت زیادی برخورد می کن . بی

 .اری  سر کار بروی هست که هما واقعا عالقه ن 
درص  م عه  به کارش نباه  م سم  100با این وجود جیکوب می گوی  نمی توان  یک زن گی را که 

 :کن 
اگر هتتتما هتتترکت خودتان را به راه "

فل نوزادی  ثل ط ی  درستتتتتت م ن از ا
استتتت که اح یاس به مواظبت دارد. در 
صتتتتورتی کتته از او مراقبتتت نکنیتت  و 

دی ری ن ذاری  رهتتتت  کن ، هیچ کخ 
 ".این کار را برای هما نخواه  کرد

پ ر جیکوب دو گیر، یک بانک ار بود که 
بع ا هتترکت مشتتاور ستترمایه گذاری 
ن ازش در  با پخ ا با  عاق دایر کرد و م 
یتتک مزرعتته ستتتترمتتایتته گتتذاری کرد. 
جیکوب می گوی  ممکن استتت روحیه 
تا  ب اعی را  کاری و ا یت های اب  عال ف

 .ح ودی از پ رش گرف ه باه 
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ه  و س کهلم بود که او م قاع   صاد ا سه اق  ه  در م ر سی ار هنا لی تنها پخ از پایان دوره کار
 .مشاغل سن ی پخ از پایان تحصیل، با روحیه او سازگار نیست

او اضتتتتافه می کن  که امکان دارد کار کردن در یک هتتتترکت بازاریابی دی ی ال، در بیستتتتت و چن  
 .اه ، کمک کرده باه سال ی، به این که بخواه  رهیخ خودش ب

قادر  ی  و  به تنهایی ان ام دهی  و چیزی خلت کن جیکوب دو گیر می گوی : "این لذت، که کاری را 
باهتتی  تا ح  معینی کارتان را کن رل کنی .....فکر می کنم واقعا چشتتم و گوش من را باز کرد، خیلی 

 ".ع یب بود
ن یزه و ه ف او بودن در کنار ستتته فرزن ش و ولی م یر عامل آی زی ل، می گوی  این روزها بیشتتت ر ا

نیز کمک آی زی ل، به رهتت  فزاین ه جهانی مشتت ریانی استتت که صتتاحب کستتب و کارهای کوچک 
 :هس ن 

آنها با  .در دنیا دخ ران و پستتران زیادی هستت ن  که برای کستتب معاش به ستتخ ی تالش می کنن "
برانی که از کنار کافه هان عبور می دست خودهان قهوه و سان ویچ درست می می کنن  و به عا

کنن ، می فروهتتتتن ؛ بع  خانه می رون  و روز بع  دوباره همین کار را تکرار می کنن . آنها قهرمانان 
 ".واقعی هس ن 

 

 لیر ترکیه به شدت سقوط کرد

اردوغان در مورد  اظتتتتتهتتتتتارات 
در ستتتتیاستتتتت  دخالت بیش ر 
ن رانی در مورد  پولی بتتاعتتث 

ل بانک استتتت قال از میتتان رف ن 
رونتت   .استتتتتتت مرکزی هتت ه 

برابری لیر ترکیه  کاهشتتی نرخ 
هتتتمتتتچتتتنتتتان  .ادامه دارد

بتتتتازار ارز روز  مالت  معتتا در 
مه(،  23خرداد )  2چهارهنبه، 

بر  برا کیتته در  تر ارزش لتتتیتتتر 
درصتتتت   5ح ود  دالر آمتتریتتکتتا 

یب،  به این ترت و  فت  یا کاهش 
ترکیه طی ح ود  پتتتول متتتلتتتی 

 .رزش خود را در برابر دالر از دست داده استدرص  از ا 1۸هش ماه گذه ه نزدیک به 
های اخیر را "ستتقوط آزاد" توصتتیف کرده و کارهتتناستتان اق صتتادی رون  تغییرات نرخ برابری لیر در ماه

 .ان  که در میان اق صادهای رو به ره  جهان، لیر ترکیه ب ترین وضعیت را پی ا کرده استگف ه
که  استتتتها دستتتت به گریبان قابل توجه، با تورم قیمت اق صتتتاد ترکیه با وجود برخورداری از رهتتت 
. در عین حال، به گف ه کارهناسان بازار ارز، می باه گذارطبیع ا بر نرخ برابری پول این کشور تا یر 

های اخیر، ن رانی در مورد تا یر ن ی ه ان خابات عامل اصلی تسریع رون  کاهش نرخ برابری لیر در ماه
ترکیه . کاهش داه ه است نرخ برابری لیر در برابر دالر به سرعت.دی بوده استآتی بر هرایط اق صا

هاستتت که هتتیوه استت قالل بانک مرکزی را به اجرا مانن  بستتیاری دی ر از کشتتورهای جهان ستتال
  .ان گذاه ه است هر چن  برخی از ناظران اس قالل آن را با وضعیت مطلوب منطبت ن انس ه
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س قالل با صل ا ساس ا ضامن ارزش داخلی پول ملی، اهرم های برا نک مرکزی، این بانک به عنوان 
سیاست پولی را در دست دارد در حالی که نرخ برابری پول ملی در برابر ارز خارجی را عملیات بازار 

ارز و در نهتتایتتت، ستتتتالمتتت تراز 
های خارجی کشتتتور تعیین پرداخت

 .کن می
آقای اردوغان گف ه استتتتت که در 

در ان خابات، در نظر صتتتورت پیروزی 
دارد نظارت بیشتت ری بر ستتیاستتت 
پولی اعمال کن  و بازارهای ارز این 
یان رف ن  له از م به منز هارات را  اظ
بقایای اس قالل بانک مرکزی ترکیه 
دانستت ه و نستتبت به آن واکنشتتی 

 .ان منفی نشان داده
با فروش دارایی ارزی  یه  بورس ترک
خود در صتتتت د حمایت از ارزش لیر 

به گف ه کارهناسان  .م ه استبرآ
 .ارزی، سخنان رهیخ جمهوری ترکیه اح ماال رون  سقوط ارزش لیر را سرعت بخشی ه است

در واکنش به کاهش نرخ برابری لیر، روز چهارهنبه وزیر اق صاد ترکیه گف ه است که نهادهای مالی 
ر بازار ارز" در اخ یار دارن . وی و پولی این کشتتتتور امکانات و ابزار الزم را برای "اصتتتتالح ع م تعادل د

ده  که "اق امات درستتتت در زمان مناستتتب" به اجرا گذاهتتت ه افزوده استتتت که دولت اطمینان می
 .خواه  ه 

همزمتتان، بورس استتتت تتانبول بتتا 
ای در روز صتتتتتت ور اطتتتالعتتتیتتته

مامی  که ت فت  به گ هارهتتتتن چ
هتتتای ارزی ختتتود بتتته دارایتتتی

استتتت ثنتتای ارز مورد نیتتاز برای 
بات کوتاه م ت را به پرداخت مطال

لیر ترکیه تب یل کرده استتتت. این 
یت پول ملی  ه ف تقو با  ق ام  ا
بر ارزهتتای  برا ین کشتتتتتور در  ا
 .خارجی صتتتتورت گرف ه استتتتت

بات  خا ظار دارد در ان  غان ان  اردو
صادی  ست اق  سیا هود و  پیروز 
به اجرا ب ذارد  .مورد نظر خود را 

ستتخن وی گروه بورس استت انبول 
نرخ برابری لیر نشتتانه مشتتکالت پولی و ضتتعف اق صتتادی ترکیه نیستتت بلکه  گف ه استتت که کاهش

ژوهن،  24های من هی به ان خابات روز بازی دالالنی استتتتت که در نظر دارن  در هف ه"ن ی ه ستتتتف ه
های اق صتادی نشتان هن ه ضتعف اق صتاد ترکیه را ضتعیف نشتان دهن ." او گف ه استت که هتاخص
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انبول با خری  لیر"بر تعه  خود به حفظ ارزش پول ترکیه و اع ماد به ماهوی لیر نیستتتت و بورس استتت 
 ".سالمت اق صادی این کشور تاکی  گذاه ه است

سخن وی گروه بورس اس انبول همچنین گف ه است که یکی دی ر از دالیل تصمیم به فروش دارایی 
کارهناسان ن ی ه گرف ن   های عضو بورس،ارزی بورس این بوده که با توجه به هرایط بازار و هرکت

کتته ن هتت اری ح م بتتاالیی از ارز 
عالوه بر  .ختتارجی لزومی نتت ارد

ن رانی در مورد هتترایط اق صتتادی و 
یه، یکی دی ر از  یاستتتتی ترک ستتتت
مل ستتتتقوط نرخ برابری لیر در  عوا
برابر دالر آمریکا، افزایش نرخ برابری 
دالر در برابر پول ملی اق صتتتتادهای 

له آرژان ین، رو به ره  جهان، از جم
های برزیل، روستتتیه و هن  طی ماه

روز چهارهتتتنبه، . اخیر بوده استتتت
لیر ترکیه  4.75هر دالر آمریکا ح ود 

معامله هتتتت  در حالی که ستتتتال 
 .لیر بود 3.65گذه ه، این رقم به طور م وسط ح ود 

 

میلیارد دالری با ایران را فسخ کرد ۲کره جنوبی قرارداد   
 

 
 

 .در ایران را فسخ کرد شبی قرارداد دو میلیارد دالری پاالیشگاهیشرکت دالیم کره جنو

 

ست که به دلیل  شارکت کن ، اعالم کرده ا صفهان م ش اه ا سعه پاالی هرکت، که بنا بود در تو این 
 .های اق صادی، ن وانس ه است پروژه خود در ایران را تامین مالی کن تحریم
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 .های خارجی از بازار ایران استرد خروس هرکتترین موافسخ قرارداد دالیم، یکی از تازه
های خود برای حضتتتور در ده  که هتتترکت جنرال الک ریک هم برنامهاستتت ریت ژورنال گزارش میوال

 .بازار ایران را لغو کرده است
ها در تالش هستت ن  تا نظر ای، دی ر طرفبا تصتتمیم دونال  ترامپ برای خروس آمریکا از توافت هستت ه

گوی  اتحادیه اروپا برای رای ادامه پایبن ی به توافت جلب کنن . وزیر خارجه فرانستتتته میایران را ب
شرفت س ا، میزبان حسن روحانی حمایت از ت ارت با ایران "پی ه ه. چین هم در همین را هایی" دا

 .خواه  بود
زمان های آتی برای هتتتترکت در اجالس ستتتتابنا به اعالم وزارت خارجه چین آقای روحانی در هف ه

 .کن همکاری هان های به این کشور سفر می
سازمان هان های، که درخواست ایران برای عضویت کامل در آن تاکنون به ن ی ه نرسی ه، به اب کار 

 .چین و روسیه تشکیل ه ه است
های آمریکا علیه ایران، این دو کشتتتور از امضتتتاکنن گان توافت با ایران هستتت ن  و با بازگشتتتت تحریم

 .بینن ن در ایران را در خطر میمنافعشا
های اروپایی نوهتت ه استتت که در جلستته جمعه گذهتت ه کمیستتیون برجام در تروی رز از قول دیپلما

سیه درباره چشم هرکتوین، چین و رو س ه ان از فعالیت  هرکت روس اتم ابراز ملی ه ای چین و 
 .ان ن رانی کرده

ای فردو و اراک مشتتارکت دارن  و امکان دارد که این دو هتترکت در تغییر کاربری تاستتیستتات هستت ه
  .آمریکا آنها را به همین واسطه تحریم کن 

 

گذاری اروپاهای آمریکا علیه ایران بر سر بانک سرمایهسایه تحریم  
 

 
 

خبرگزاری روی رز در گزارهتتی اخ صتتاصتتی به نقل از منابعی در اتحادیه اروپا گزارش کرده استتت که 
های پیش روی آمریکا، به دلیل تحریم )Bank Investment European (ی اروپاگذاربانک ستتتترمایه

رغب ی به اجرایی ه ن پیشنهاد کمیسیون اتحادیه اروپا درباره ادامه معامله با ایران ن ارد و در برابر 
 .کن آن مقاومت می
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ست سیون اروپا ان ظار می.روی رز نامی از این افراد ذکر نکرده ا ضای کمی هنبه رود اع  16فردا )چهار
گذاری در ایران از خرداد( یک برنامه اجرایی را به بحث ب ذارن  که براستتاس آن، این بانک به ستترمایه

 .های اروپایی فعال در این کشور، تشویت هودطریت هرکت

گذاری اروپا از اظهار نظر درباره جزهیات برنامه اجرایی کمیستتتتیون اروپا های بانک ستتتترمایهمقام
ان : "این یک اق ام توانمن  کنن ه خواه  بود؛ که ی کردن  ولی به گزارش روی رز این افراد گف هخوددار

 ".کن گذاری اروپا را ملزم به اق امی نمیبانک سرمایه

مات نابع خود را دیپل قامخبرگزاری روی رز م قامها، م پا و همچنین م یه ارو حاد نک های ات با های 
هایی ج ی درباره برنامه گوین  در این بانک ن رانیده؛ کستتانی که میگذاری اروپا اعالم کرستترمایه

کمیستیون اتحادیه اروپا وجود دارد؛ چون این اق ام اح مالی اتحادیه اروپا ممکن استت میلیاردها دالر 
 .منابع مالی این بانک اروپایی را به خطر بیان ازد

وپا( از پیشتتنهاد کمیستتیون اتحادیه اروپا گذاری اریک دیپلمات اروپایی گف ه استتت: "بانک )ستترمایه
 ".کن راضی نیست چون این بانک منابع مالی خود را از بازارهای آمریکا جمع می

گذاری اروپا با دریافت پول و اراهه وام یکی از بزرگ رین موستتستتات مالی چن  ملی ی در بانک ستترمایه
ص  فعالیت .جهان است سرمایههای این بانک دبا اینکه ح ود نود در گذاری ر اتحادیه اروپاست ولی 

 .گیردهای خارس از اروپا را هم در بر میآن پروژه

 

سما کشورش را از توافت هس هدونال  ترامپ، رهیخ ای میان جمهوری آمریکا، ح ود یک ماه پیش ر
هش ق رت جهانی خارس کرد ضا کرد تحریم .ایران و  ساس فرمانی که او ام س هبرا ای ایران های ه

  .گرددکه بر اساس برجام تعلیت ه ه بود، طی یک دوره زمانی برمی
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  .روز برای اجرای تحریم های ایران فرصت داد 1۸0تا  90در آن زمان آمریکا به کشورهای دی ر بین 

های آمریکا باعث ترس خری اران اوراگ قرضه از گذاری اروپا ن ران است که ته ی  تحریمبانک سرمایه
 .این بانک هود

سه ماه پیش )مارس( بود که نام ایران در فهرست کشورهای م از برای معامله در این بانک  ح ود 
 .قرار گرفت

براساس قوانین جاری، هرگونه تغییر در وضعیت کشوری خاص برای معامله با این بانک نیازمن  تایی  
)ح ود دو ماه دی ر( اجرایی اوت  6های آمریکا در تاریخ تحریم .های اروپایی و پارلمان اروپاستتتدولت
 .ها، اجرایی کن هون  و اتحادیه اروپا قص  دارد پیشنهاد خود را تا قبل از اعمال تحریممی

گذاری اروپا به خوبی از خطرات یک دیپلمات دی ر اروپایی به روی رز گف ه استتتتت: "بانک ستتتترمایه
 ".های خود آگاه استهای آمریکا بر روی فعالیتتحریم

ان  دولت آمریکا همزمان در حال رایزنی با این اروپایی که روی رز نامشتتتتان را ذکر نکرده گف هدو منبع 
 .های این بانک هس ن  تا آنها با این برنامه اجرایی کمیسیون اروپا مخالفت کنن مقام

ر ایران گذاری دخواه  مانع سرمایهبه گف ه دو مقام اتحادیه اروپا آمریکا با فشار بر روی این بانک می
 .هود و نسبت به عواقب آن هش ار داده است

پخ از اعالم خروس آمریکا از برجام، اتحادیه اروپا از آغاز رون  حقوقی اجرای "مقررات بازدارن ه" را در 
توان  چنین اق امی به آن معنی است که اتحادیه اروپا می .های آمریکا علیه ایران خبر دادبرابر تحریم

پایی تحریمکه هتتتترکتمانع از آن هتتتتود  گاههای ارو یا داد ن   کا را اجرا کن کا های آمری های آمری
 .ها جریمه کنن های اروپایی را برای سرپیچی از تحریمهرکت

سطه تحریم هرک ی اروپایی به وا ساس اگر  هود، با مقررات بر همین ا های آمریکا دچار خسارتی 
نهادهای آمریکایی  ارتی را با مصتتتتادره داراییتوانن  غرامت چنان خستتتتها میبازدارن ه، اروپایی

 .بپردازن 

 

 یست؟ آمریکا هایتحریم برابر در اروپا اتحادیه بازدارنده مقررات  

ای، رهبر ایران، هللا علی خامنهی برای حفظ برجام در حالی استتتت که آیتتالش کشتتتورهای اروپای
سریعا آمادگی الزم برای  س ور داد  سازمان انرژی اتمی ایران د هنبه )چهاردهم خرداد( به  دیروز دو

 .های بزرگ جهانی فراهم کن ای ایران با ق رتهزار سو را در چارچوب توافت هس ه 190رسی ن به 

یک ستتان ریفوژ استتت که توانمن ی آن را در ج استتازی و میزان غنی ستتازی اورانیوم ستتو واح  کار 
های مخ لف ح ود در گزارش 1-های نسل اول سان ریفوژ ایران یا آی آرده . توان دس  اهنشان می

http://www.bbc.com/persian/iran-features-44156273
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ستتازی هزار ستتو توان غنی 10یک ستتو برآورد هتت ه استتت. به این معنا که برای رستتی ن به معادل 
 .الزم است 1-هزار دس  اه آی آر 10د اورانیوم ، ح و

ای در ایران "درص د این هس ن  که یک هکل معیوب از برجام را به رهبر ایران همچنین گفت که ع ه
 ".کشور تحمیل کنن 

درست یک روز پخ از دس ور رهبر ایران، علی اکبر صالحی، رهیخ سازمان انرژی اتمی ایران اعالم 
  .سازی نطنز آماده ه ه استهزار سو در تاسیسات غنی کرد که زیرساخت ای اد چن  ص 

آقای صتتتتالحی در عین حال گف ه استتتتت که ایران به تعه ات خود در چارچوب برجام ال زام دارد اما 
با اعالم خروس آمریکا از برجام،  .هشتتتت ار داد که "همزمانی تحریم و اجرای برجام غیرممکن استتتتت

ری با ایران ادامه خواه  داد و مانع از فروپاهتتتتی برجام خواه  اتحادیه اروپا اعالم کرد که به همکا
 .ه 

 

جهان خودرو؛         
پس از بیست سال "و امب"بازگشت سری هشت   

  

 
 

 

 

 

و سری هشت پس از دو دهه، ورود یک میلیارد اماین هفته در جهان خودرو؛ بازگشت ب
های بنز و انصراف ب در ماشینافزار تقلرانی، کشف نرمدالری تویوتا به خدمات تاکسی

 .کرایسلر از نمایشگاه پاریس-فیات
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و استتت. ب نه آن ب ون داهتت ن خطوط زیاد، اماین ماهتتین زیباترین م ل در بین محصتتوالت کنونی ب
ضالنی دارد. جلوپن ره ست و چراغآن از م ل ظاهری ع ست. در ها نازکهای دی ر بزرگ ر ا ه ه ا تر 

 .تر باه تر و در ن ی ه چابکفیبر کربن اس فاده ه ه تا ماهین سبک ساخت هاسی و ب نه از

اتاگ ماهتتین ترکیبی از طراحی استتپرت و لوکخ استتت. در حالی که تمرکز اصتتلی بر رانن ه استتت، 
سر اتاگ با چرم پوهان ه ه ه است. سری هشت با نسل ج ی  سیس م م یریت آی درایو  سرا

س م ج ی  رانن معرفی می سی س هه میهود. در  سط قرار توان  عالوه بر د سول و ای که روی کن
های مخ لف ماهتتین را با صتت ا و حرکت دادن دستتت یا از طریت نمایشتت ر لمستتی روی دارد، بخش

صلی از جمله نقشه را  12.3داهبورد کن رل کن . روبروی رانن ه هم یک نمایش ر  اینچی اطالعات ا
 .ده به رانن ه نمایش می

هود. ق رت موتور ور هش سیلن ر دیزل و هشت سیلن ر بنزینی به بازار عرضه میماهین با دو موت
اسب بخار است. ح اکثر سرعت  530اسب بخار و ق رت موتور هشت سیلن ر  320هش سیلن ر 

صورت الک رونیکی به  صفر تا  250هر دو م ل به  ه اب  ست اما  ه ه ا ساعت مح ود  کیلوم ر در 
ترین م ل و در آین ه قویام انیه استتت. ب 3.7ستتیلن ر کم ر و  صتت  کیلوم ر در ستتاعت م ل هشتتت

اسب بخار  650هود ق رت موتورش بیش از خواه  ساخت که گف ه می M8 سری هشت را با نام
 .است

هود. قیمت خودرو هنوز اعالم نش ه اما نسل ج ی  سری هشت از پاییز امسال به بازار عرضه می
 .هزار دالر( باه  120یورو ) هود ح ود ص  هزاربینی میپیش
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 :ر  ویژهاگز
 
 

 بر سر  یست؟ "FATF گروه ویژه اقدام مالی" جنجال
  سیبیبی سودایی علی

 

 
 

 ان .کرده آلوده را ایران سیاست قاچاگ هایپول بود گف ه قبال ایران کشور وزیر
به قرا  خ مات ارزی  هه  نک ایرانی از ارا با های اخیر خودداری دو  خاتمدر روز گاه  پاه ر یای ستتتت االنب

 FATFالمللی لی سیاسی در ایران ب ل ه ه است. سازمان بینپاس اران انقالب اسالمی به جن ا
 .ددر کانون این جن ال قرار دار

 (Financial Action Task Force on Money Laundering) گروه ویژه اق ام مالی علیه پولشتتتتویی
ی را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تعیین المللی است که معیارهایبین یسازمان

سیاستمی هفافیت نظام بانکی و مالی، پیشکن  و اق امات و  ش هایی را برای  ویی گیری از پول
 .ده پیشنهاد می و مبارزه با آن

صنع ی یا گروه  سال  7هفت کشور  سازمان را در  کشور  35تاسیخ کردن . هم اکنون  19۸9این 
یاف ه عضو این سازمان هس ن . اتحادیه اروپا و هورای همکاری اق صادهای بزرگ یا توسعهصاحب 

ان . اسراهیل و عربس ان سعودی هم در این ای عضو گروه ویژهخلیج فارس نیز دو سازمان منطقه
 .ان سازمان به عنوان عضو ناظر پذیرف ه ه ه
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کنن . از ستتتت قل اما مرتبط با گروه ویژه کار میای مبارزه با پولشتتتتویی نیز به طور منه گروه منطقه
جمله یک گروه ویژه اق ام مالی خاورمیانه و همال آفریقا وجود دارد که به جز ایران، ترکیه، اسراهیل 

 .و صحرای غربی همه کشورهای منطقه عضو آن هس ن 

سازمان را ان خاب می کنون خوان مانوهل اکنن . هماعضای گروه ویژه اق ام مالی ساالنه رهیخ این 
 .های قضایی سابت اسپانیا و م خصص در امور مالی، رهیخ گروه ویژه استوگا سرانو، از مقام

ها و تحوالت ای اجرایی دارد که به نظارت و بررستتتی، ارزیابی ریستتتکگروه ویژه همچنین دبیرخانه
د. این ستتتتازمان پردازالمللی در خصتتتتوص مبارزه با پولشتتتتویی میمالی و هماهن ی اق امات بین

 .گوی  ک ام کشورها از حیث پولشویی وضعیت نامناسبی دارن ساالنه گزارهی من شر کرده و می

گروه ویژه اق ام مالی در محورهای ستتیاستت  ذاری و -های گروه ویژه الزام آور اسههت؟تورههیه
ی  ان اری پولشتتتتویی و مصتتتتادره، تامین مالی تروریستتتتم و تولالمللی، جرمهمکاری ملی و بین

های قانونی و همچنین وظایف نهادهای دول ی، تستتتلیحات کشتتت ار جمعی، هتتتفافیت و چارچوب
 .توصیه" دارد" 40قضایی و مالی 

ها به خودی خود الزام آور نیستتت ن ، اما با توجه به جای اه گروه ویژه اق ام مالی و اینکه این توصتتتیه
 (OECD) "ی و توستتعه اق صتتادیکشتتورهای عضتتو آن و همچنین نهادهایی مانن  "ستتازمان همکار

معیارهای گروه ویژه را برای مبارزه با پولشویی قبول دارن ، رعایت یا ع م رعایت آنها مس قیما روی 
 .گذارن نظام بانکی کشورها تا یر می

گروه ویژه اق ام مالی ساالنه فهرس ی را از کشورهایی که وضعیت نامناسبی از لحاظ پولشویی و 
کن . این گروه همچنین ستتتتم دارن  و بای  اق اماتی را ان ام دهن  من شتتتتر میتامین مالی تروری

 .کن کشورهای دی ری را نیز به عنوان کشورهای تحت نظارت معرفی می

در سال جاری ایران و کره همالی به عنوان کشورهایی که بای  اق اماتی برای مبارزه با پولشویی 
از جمله عراگ و افغانستت ان، در فهرستتت کشتتورهای  ان . نه کشتتور هم،ان ام دهن  معرفی هتت ه

 .تحت نظارت گروه ویژه هس ن 

به غیر از این ایران در گروه ویژه اق ام مالی خاورمیانه -ایران عضو گروه ویژه اقدام مالی نیست
-ایران به عنوان عضتتتو ناظر در گروه اروپایی 2016و آفریقای هتتتمالی هم عضتتتویت ن ارد. از ژوهن 

 .رزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پذیرف ه ه ه استآسیایی مبا

های سالیانه خود نسبت به به این سو همه ساله در گزارش 200۸گروه ویژه اق ام مالی از سال 
وضعیت ایران از حیث ریسک باالی پولشویی و تامین مالی تروریسم هش ار داده و از کشورهای 

المللی از ریستتتتک یران اتخاد کنن  تا نظام مالی بینعضتتتتو خواستتتت ه استتتتت که ت ابیری را علیه ا
 .های پولشویی و تامین تروریسم در امان بمانن فعالیت
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ای توصتتیه گروه ویژه به اتخاذ اق امات علیه ایران یکی از هتتود که پخ از توافت هستت هتصتتور می
 .های خارجی در معامله با ایران بوده باه دالیل اح یاط بانک

های پولشویی فوریه سال میالدی جاری گفت "به طور اس ثنایی و ویژه" ن ران فعالیتگروه ویژه در 
اق امات اح یاطی را علیه ایران به  خواه و تامین مالی تروریستتم در ایران استتت و از کشتتورها می

با تعه  ایران به اجرای  کرد اعالم اجرا ب ذارن . اما چهار ماه بع  از، یعنی در ماه ژوهن، گروه ویژه
برخی اق امات این گروه در عین رعایت اح یاط در معامالت با ایران اق امات مح ودکنن ه علیه ایران 

 .کن را به م ت یک سال معلت می

ای انیه گروه ویژه اق ام مالی ایران اجرای برنامهبنا به بی-ایران  ه توافقی با گروه ویژه کرده؟
را پذیرف ه است که در چارچوب آن با مشکالت خود از حیث پولشویی/تامین مالی تروریسم مقابله 
کن . گروه ویژه گف ه استتتتت که ایران در اجرای این برنامه از کمک فنی گروه ویژه اق ام مالی هم 

 .کن اس فاده می

برنامه و تعه  ستتتیاستتتی باالی ایران به اجرایش، گروه ویژه اق ام مالی اعالم  در مقابل پذیرش این
 .کن کرد اق امات اح یاطی علیه ایران را یک سال معلت می

جزهیات بیشتت ری از برنامه اجرایی ایران و گروه ویژه اق ام مالی من شتتر نشتت ه استتت و مشتتخص 
 .ان ن باره دادهنیست ک ام نهاد یا نهادهای ایرانی چه تعه اتی در ای

هللا سیف، رهیخ بانک مرکزی ایران، گف ه است توافت اخیر هامل اراهه اطالعات مش ریان و ولی
 .هودهای بانکی به گروه ویژه اق ام مالی نمیحساب

داری بازل چن  ماه پیش موسسه تحقیقات حکومتوضعیت پولشویی در ایران  گونه است؟
های مخ لف از وضعیت پولشویی در کشورهای مخ لف جهان، با بررسی مولفه گزارهی در

بن ی کرد و کشور جهان آنها را بر اساس "هاخص ض پولشویی" رتبه 149سیاسی و مالی در 
 .ث پولشویی دانستایران را ب ترین کشور از حی

هفافیت بین الملل هم در سسه  هی مو شورهای مخ لف جهان، با  گزار صادی در ک ساد اق  از ف
 .است قرار داده 130کشور جهان، ایران را در رتبه  167بررسی "هاخص تشخیص فساد" در 

های اخیر به چن ین پرون ه فساد چن  هزار میلیارد تومانی در ایران رسی گی ه ه است. در سال
ان . به های مخ لف ایرانی بارها نستتتتبت به مشتتتتکل قاچاگ در این کشتتتتور هشتتتت ار دادهمقام
، وزیر کشتتور، مستتاله پولشتتویی در ایران آن ق ر وخیم استتت که فضتتلی رحمانی عب الرضتتا گف ه
 .ان کردهان قال ق رت را در ایران آلوده وهای "کثیف و قاچاگ" عرصه سیاست پول

سال  شخص  13۸6م لخ ایران در  شویی را م صادیت پول صویب و م شویی را ت قانون مبارزه با پول
های اق صادی تعیین کرده که با ان ام این قانون همچنین هرایط خاصی را برای فعالیت کرده است.

 .هودهای پولشویی جلوگیری میآنها از فعالیت

ها بنا بر این قانون دبیرخانه هورای عالی مبارزه پولشویی موظف است "طبت مقررات" با سازمان
 .المللی به تبادل اطالعات بپردازدو نهادهای بین

http://www.bbc.com/persian/business/2016/06/160624_l45_iran_fatf_bank
http://www.bbc.com/persian/business/2016/07/160729_l45_iran_basel_report_money_laundering
http://www.bbc.com/persian/business/2016/07/160729_l45_iran_basel_report_money_laundering
http://www.bbc.com/persian/iran/2016/01/160127_l03_iran_corruption_index
http://www.bbc.com/persian/iran/2016/01/160127_l03_iran_corruption_index
http://www.bbc.com/persian/iran/2015/02/150221_l45_rahmani_fazli_corruption_iran
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عالوه بر این تامین اطالعات برای واح  اطالعات مالی و دی ر مراجع مستتئول در مبارزه با تروریستتم 
 .به عه ه هورای عالی مبارزه با پولشویی است

ست؟ سم ایران  ی سال هترای استالمی م لخ قانون مبارزه با تامین مالی تروری ایران در 
صوی 1394 ب و در آن ضمن جرم محسوب کردن این اق ام، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را ت

 .مصادیت تروریسم را مشخص کرد

بر این قانون اق اماتی مانن  هواپیماربایی، دزدی دریایی و بمب ذاری در اماکن عمومی، هتتتتبکه بنا
 .هون حمل و نقل عمومی، تاسیسات دول ی و یا زیرساخ ی تروریس ی تلقی می

المللی بپیون د که در آن جرایمی تروریستتت ی تعیین هتتت ه بینهمچنین اگر ایران به کنوانستتتیونی 
 .هون باه ، آن جرایم در ایران نیز تروریس ی محسوب می

سم' می را به ایران اته سم را زنند؟ام 'تامین مالی تروری شورها تروری اگرچه اکثریت قاطع ک
هتتون  ب میهایی تروریستت ی محستتوکنن ، درباره مصتتادیت مشتتخص اینکه چه گروهمحکوم می

 .اخ الف نظرهای عمیقی وجود دارد

های های ستیاستی مستلح، با عنوان "گروهجمهوری استالمی ایران در کشتورهای مخ لف از گروه
های مستتتتلح هللا در لبنان و حماس در فلستتتتطین از مهم رین گروهکن . حزبمقاومت" حمایت می

 .خارجی تحت حمایت ایران هس ن 
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هللا دیه اروپا و کشورهای عضو هورای عالی همکاری خلیج فارس حزبآمریکا، کشورهای عضو اتحا
دانن . حماس هم در آمریکا و اتحادیه اروپا و برخی کشتتورهای دی ر لبنان را گروهی تروریستت ی می
 .هودگروهی تروریس ی محسوب می
بس ه ه . پخ از آن حسن  لبنان در هللاحزب بانکی حساب 100 چن  ماه پیش تحت فشار آمریکا

، به همراه هللاحزب مالی منابع همه ستتتتابقه گفتهللا لبنان، با صتتتتراح ی بینصتتتترهللا، رهبر حزب
 .هودهایش، از ایران تامین میموهک

های برون مرزی را به عه ه دارد و تصور نیروی ق س سپاه پاس اران انقالب اسالمی وظیفه فعالیت
های مقاومت" از کانال ستتپاه ق س ان ام هتتود. ای از روابط ایران با "گروههتتود که بخش عم همی

هایی وضع ه ه است. عالوه بر این ن نیرو و سرلشکر قاسم سلیمانی، فرمان ه آن، تحریمعلیه ای
 .ان های خارجی روبرو بودهخود سپاه و هماری از اهخاص و نهادهای وابس ه به آن هم با تحریم

 
 
  
 
 
 
 
 
 

http://www.bbc.com/persian/world/2016/06/160609_l45_lebanon_central_bank_hezbollah
http://www.bbc.com/persian/iran/2016/06/160624_l26_hezbullah_nasrallah_budget_iran_money

