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 حيثيت زدايى از پول ملى

 

 

 

 

از نخستین سال هاى بعد از تغییر ساختار ادارى سیاسى كشورتاكنون، دولت ها در مجموع بنا به 

ندر كاران تولید وتجارت، براى پوشش كسرى بودجه اتوصیه مشاوران اقتصادى خود و برخى دست 

ساز و يا روشن تَر كاهش قدرت خريد پول  ،برابرى لايركاركاهش ارزش  ساالنه كل كشورمكانیزم يا 

افزايش حجم نقدينگى به كار گرفته اند، بي آنكه به پیامدهاى آن توجه داشتتتتته يا از آن  با ملى را

  .نده اآگاه بأشند، وبدين سان موجبات تشديد تورمى سامان برانداز را فراهم آورد

، ناشى از كاهش قدرت خريد پول ملى ز پیامدهاىدر همان آغاز كار با مالحظه وضع برقرار وآگاهى ا

اران اداره اموراقتصادى كشور، روساى اتاق بازرگانى ايران و زويژه توصیه هاى ناراست برخى كارگبه 

مشتتتاوران اقتصتتتادى آنان مبنى برابمال  برخى روش هاى ويژه اقتصتتتادهاى آزاد ويا اقتصتتتادها ى 

آنهم با استدالل هاى ناراست وبه دورازربايت هرگونه  صادراتى دراقتصاد متمركز ودستوري دولتى،

اصول و مباني بلم اقتصاد سیاسى، ودر نهایت بی توجه به آثار مخرب و سامان برانداز آن براقتصاد 

با نشر برگردان نوشته يي از پروفسوردكترارهارد، وزيراقتصا د آلمان فدرال 797١اينكه در سال .کشور

صدر صاد کشوردردولت آدنائور، وسپس  را به درازنای تورم ،با تکیه برنظر  ابظم آلمان، پیامد فرود اقت

اقتصتتادانی که به خالم معجزه اقتصتتادی آلمان بعد ازجنا جهانی دوم شتتهرت دارد يادآوركارگزاران 

اینکه  برخی براین  باورند که الزمه » اداره اموراقتصادى كشورشدم. البته با ذکر پیام  این نوشته که:

ه اقتصادی تورم است ،درست نیست ،الزمه ی برخوردارشدن از توسعه اقتصادی حفظ ثبات توسع

پول ملی می باشتتد .تورم مي تواند جامعه يي را از بنیان نابود ستتازد،بنابر اين حفظ قدرت خريد پول 

 «ملى وطیفه ايست كه بايد راس برنامه هاى اقتصادى دولت قرار داسته باسد.

ود یادآوری های مکرردرخصتتتتوم اهمیت توجه به حفظ قدرت خرید ریال، به بانهایت تاستتتتا، با وج

بنوان پول ملی وشاخص  قدرت اقتصادی کشورکه  به مناسبت های بسیاربا تاکید بر این راستینه 

یا واقعیت انکار ناپدیر که که اگر نه تنها بلکه اصتتتلی ترین وهیفه بانر مرکزی به بنوان بانر ناشتتتر 

قدرت خرید ریال است که معنای دیگرآن حفظ وکمر به رفاه بمومی واصلی  اسکناس کشور ،حفظ

آنهم به صورت فراگیر، گسترده وهمه جانبه  است، نه تنها مورد بی توجهی  و  ،ترین مانع ایحاد فقر

، بلکه واقعا هرگزروشن نبود ونیست که گرفتازگه گاه بی لطفی ناشی ازناآگاهی مورد قضاوت قرا ر

به کدامین دلیل برخی اقتصاد دان های  اثرکذاردرتصمیمگیری مسئوالن و کارگزاران اداره اموربه ویژه 
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اموراقتصادی کشور، )ونه صاحب منصبان امور ویا اقتصاد سنج ها ،اقتصادی نویس ها واقتصاد خوان 

ی، ابمال برخی اصتتتتول، قوابد والگو های  ویژه ی ها و . . .( دراقتصتتتتاد متمرکزودستتتتتوری دولت

اقتصتتادهای آزاد، ازجمله رفتار وبرخورد های پولی را تبلیو ودنبال می کرده ومی کنند. و هنوزهم به 

هاهر بر این باور ناراستتت و نستتنجیده اند که اصتتول و الگوهای اقتصتتادی ویژه اقتصتتادهای آزاد، در 

 نیز از کارآئی همسان با اقتصادهای آزاد برخوردار است.  اقتصاد مورد اشاره وحاکم در ایران

بنابراین روشن است که حاصا کار و فعایت مسئوالن .کارگزارن اداره امور اقتصادی کشو در این جهار 

دههی صتتدارتشتتان بر امور اقتصتتادی کشتتور به خصتتوم امور پولی  مالی کشتتور حیبیت زدایی و به 

سی بی آبرو کردن  ست فار سررا ریال که پیش از آن درکیه بان ک های جهان وبه طور کلی سخن 

ریال آن برابربا یر دالر بود ، امروزه به طور بادی مقبول  77مقبول بام و خام بود و به طو ر نمونه 

هزار واحد آن برابر با یر دالر استتتت ، و همننان هیچ  777حدود 9هیچ بانی درحهان نمی باشتتتد ، 

قتصادی کشور به کارگزاران اداره امور بانر مرکزی از این صاقت و شهامت یر از مسئالن اداره امور ا

برخوردار نشده انا که دست کم با پوزش خواهی از ملت ناتوانی خودرا از اداره امور اقتصادی کشور 

 "برگرفته از جهان اقتصاد"ابالم کنند.

 
                                                * * * 

 اخبارکوتاه اقتصادی

 اخبارکوتاه اقتصادی اتاق ها

 ایران و جهان اخبارکوتاه اقتصادی

 اخبارکوتاه اقتصادی اتاق ایران و انگليس

 برگزاری جلسه هيات رئيسه اتاق ایران و انگليس

، روز 77:77جلسه ماهانه هیات رئیسه اتاق ایران و انگلیس در تیر ماه سال جاری راس سابت 

، با حضور کلیه ابضاء به استبنای آقای ذره بینی که به بلت گرفتاری در 7997 70 70چهارشنبه 

 اصفهان بسر می بردند تشکیل و برگزار گردید.

براساس دستور جلسه بعد از مبادله اخباراقتصادی کشور خانم مزدا به تفصیل درباره پیامدهای 

براساس   بحث در اینباره ادامه یافت.ناشی از خروج آمریکا از برجام بیاناتی ایراد کرد، سپس 

به ایران و بریتانیا تغییر و به وزارت ارشاد ابالم  انگلیسی بنوان اتاق درخواست دکتر امینی قرار شد

 با درخواست لذا  .نیستند ه اتاقمدیردر هیات ، آقای ایرج دانش اههار داشتند مایل به بضویت  .شود

به بنوان مشاور بالی موافقت  قرارشد مورد در مجمع ابالم درصورت ادامه همکاری با هیات مدیره 

 شود.
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 پایان پذیرفت. 77جلسه راس سابت 

 برگزاری جلسه های ماهانه  کميسيون های تخصصی اتاق ایران و انگليس

کمیسیون بازرگانی، صنعت و  ماهانه  جلسه کمیسیون بازرگانی، صنعت و فن آوری های نوین:
در محل دبیرخانه اتاق ایران  71رأس سابت  97 0 0در تاریخ جاری سال  ماهتیر فناوری های نوین در

بلیمردان شیبانی، بلیرضا مناقبی، بلیرضا هشترودی، دکتربا حضور آقایان بلی نقیب،  و و انگلیس
بلی حمزه نژاد، کاهم اسدی کیا، سید رضی سید اصفهانی، محمود توتوننیان، رامین مهندس 

اخبار اقتصادی روز در  بعداز مبادله. در این جلسه وبرگزارشد ی نیا تشکیلطابتی و حمیدرضا صالح
 انگلیسایران و و کیا مبادالت تجاری  درباره کمحوزه های بازرگانی، صنعت و فن آوری های نوین 

 ایراد سخن رانی ذزباره بضو هیات مدیره برای  خانم مزدا از گردیدمقرر شد. ضمناً بحث و گفت و گو 
به جلسه بعدی  مربوطصمیم گیری در رابطه با زمان جلسه . دبوت به بمل آیدانکی مسایل ب

 پایان یافت. 71کمیسیون موکول شد. جلسه رأس سابت 

رأس سابت  97 0 0، در تاریخ 97کمیسیون غذا و دارو در سال ماهانه جلسه کمیسیون غذا و دارو:  
در محل دبیرخانه اتاق ایران و انگلیس با حضور خانم ها مژده رضانیا و مرضیه ابراهیمی و آقایان  70

بلیرضا مناقبی، محمدبلی موثقی، محمود توتوننیان، مجید شجابی، میربلی دواچی، یوسا 
در این جلسه نخست مبادله  وبرگزارشد.ن محمدزاده تشکیل رئیسی، بطاء هللا میرمعینی و حس

ابالم آمادگی و معرفی ابضاء درباره اخبار اقتصادی روز در حوزه غذا و دارو صورت گرفت، سپس 
نحوه صحیح و  دربارهداوطلب برای ابزام در قالب هیأتی تجاری به انگلیس گفت و گو شد. همننین 

للی به منظور پیشگیری از هر گونه مشکالت آتی صحبت شد. در اصولی انعقاد قراردادهای بین الم
شد. جلسه رأس  موکولجلسه بعدی کمیسیون  بررسی مفصل آن بهمطرح و  FATFپایان موضوع 

 پایان یافت. 71سابت 

 کمیسیون برنامه ریزی شهری، گردشگری و ساختمان:

کمیسیون برنامه ریزی شهری، گردشگری و  ماهانه  جلسه

رأس سابت  97 0 ١1، در تاریخ 97سال  تیر ماهساختمان در

در محل دبیرخانه اتاق ایران و انگلیس با حضور خانم  70:97

زهرا نقوی و آقایان بلی اکبر خدابخشی، محمدسعید 

ن جلسه کمیسیوضرابیان و محمدرضا قائدی تشکیل گردید. 

قتصادی آغاز شد. با توجه به خط ابتباری با تبادل اخبار ا

انگلیس در براق و ارتباط کاری ابضای این کمیسیون با 

شرکت های براقی بخصوم در پروژه های ساختمانی و 

های ایرانی در حوزه صادرات خدمات فنی و  توانائی شرکت

مرداد جلسه فوق العاده  77مهندسی مقرر شد در تاریخ 

االن حوزه ساختمانی و گردشگری ای با حضور تعدادی از فع

در محل اتاق تشکیل شود. هماهنگی و دبوت از ابضای 



 
 
 

 
 

 7997تیرویژه  79خبرنامه شماره
 خبررسانی ،اخبار کوتاه اتاق های  ایران و انگلیس و بریتانیا و ایران اخبار کوتا ه اقتصادی ایران و جهان  سخن ماه، فهرست مطالب:

 

4 
 

  .نائب رئیس و دبیر جلسه گذارده شد بربهده منتخب کمیسیون

در این جلسه با شناخت هرفیت های موجود از طرف اتاق مشترک ایران و انگلیس نامه ای ارسال 

سی با همکاری پارتنرهای ایرانی بتوانند در این های انگلی شده تا شرایطی فراهم شود که شرکت

 پروژه ها بصورت مشترک فعالیت کنند. 

اطالع رسانی شرایط موجود سمیناری در مهرماه امسال برنامه ریزی خواهد شد که مدبوین  برای

ابضای بالقه مند لسه ابضای هیات مدیره اتاق مشترک ایران و انگلیس، ابضای کمیسیون وسایرج

 خواهند بود.  این اتاق

برنامه ریزی و اطالع  قرار شد پائیز یا زمستان امسال برگزار در های شرکت در یکی از نمایشگاه برای

 پایان یافت. 77:97. جلسه در سابت شودرسانی 

ی کمیسیون نفت، گاز و پتروشیمماهانه  بیست و پنجمین جلسه   کمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی:

با حضور آقایان و  در محل دبیرخانه اتاق ایران و انگلیس 71:77سابت رأس  97 0 97در تاریخ 

 وبرگزارشد.سرمدی، مبشر، حسینلو، نوروزی، پناهی، مهدوی و دکتر امینی تشکیل 

و مورد بحث و گفت و موارد زیر مطرح به ویژه در ارتباط با انگلیس حوزه نفت و گاز  پس از تبادل اخبار

 .گو قرارگرفت 

با یورو قبول نمی کند )نرخ تبدیل از یورو به "ال سی " ذیگر آگوست 71چین از تاریخ  بانر کونلون
RMB  درصد دارد که این جدا از کارمزد تبدیل نرخ ارز است(. 1 0کارمزد 

با توجه به فرا رسیدن تحریم های بین المللی، به نظر می رسد هیچ یر از بانر های اروپایی توانایی 

  .نداشته باشندایرانی را همکاری با بانر های 

کمیسیون مربوط در وزارت صنایع و معادن به صورت موردی، اولویت کارها را با الزام ارائه مدارک ثبت 

 و تأیید مشتریان دولتی تغییر دهد

شرکت های بضو اتاق بازرگانی انگلیس و ایران توسط اتاق ضمنا درخواست شد دبرخانه فهرست 

 د.دهارائه  تهیه ورا ایران و انگلیس 

 پایان یافت. 71:77جلسه رأس سابت 

راس سابت ، 97 70 70جلسه کمیسیون بضویت در تیر ماه روز چهارشنبه  کمیسیون بضویت:

بلی حمزه نژاد  مهندس با حضور سرکار خانم فیروزه مزدا و آقایان دکتر امیرهوشنا امینی و 70:77

در محل دبیرخانه اتاق تشکیل و برگزار گردید. در این جلسه درخواست های تمدید بضویت ابضا مورد 

 مصاحبهبررسی و تایید قرار گرفت و بررسی پرونده های درخواست بضویت جدید به بعد از برگزاری 

 موکول شد.
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 مجمع بمومی بادی ساالنه اتاق

بتترگتتزاری متتجتتمتتع 
بتتتمتتتومتتتی بتتتادی 
ستتتتاالنه اتاق که بنا 

رستتتتمی بتته دبوت 
 واجتتتد یازابضتتتتتتتا

شتتتترایط حضتتتتور در 
تی  مجمع بتتایستتتتت
داز ستتتابت ستتته بع
 ١7ههر چهارشتتتنبه 

ت اق تهران تیرماه در ا
برگزارمی شتتتتتد،بته 

به حدنصتتتاب ستتتبب 
نرسیدن ابضاءجاضر 
در جلسه برگزارنشد 
. لذا وفم اساسنامه 

تشکیل وبرگزاری مجمع به استناد اساسنامه و براسا س اطالبیه .تجدیدبه نوبت دوم کشیده شد 
درج در ستتتایت اتاق قرار  و ،دورنگار به ابضتتتاءارستتتال  ،تیرماه١0 منتشتتتره در روزنامه اطالغات مورخ

 محل برگزار شود.  مردادماه جاری با همان دستورجلسه، در همان زمان و درهمان 77است روز 

 

:ایرانخبار اتاق بریتانيا و ا  
 

 ل جدیدحدر ماستقرار اتاق بازرگانی ایران و بریتانیا 
 

به تصمیم و ابالم صندوق  بنا  واصله از دبیرحانه اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران بنا به اطالغ
بازنشستگی کارکنان شرکت نفت و به دلیل آغازبملیات تعمیرات اساسی  ساختمان توسط پیمانکار 

لذا  اکنون درمحل استیجاری جدیدی به شرح مندرج درزیر  . گردیدملزم به تخلیه محل اتاق  منتخب،
   ست.مستقر شده ا

The British Iranian Chamber of Commerce (BICC) | Garden Studios, 71-75 
Shelton Street, London WC2H 9JQ | admin@bicc.org.uk | Follow @the BICC 

phone No. + 442074708735 

 
 در بریتانياراه اندازی یک شرکت توليدی 

، تولید کننده دستگاه های بیهوشی و تنفس مصنوبی ، در شرف راه اندازی یر یر شرکت ایرانی
انیا از بریتیر خط مونتاژ سبر می باشد که قرار است ئر بلند مدت شرکت تولیدی کوچر در بریتانیا 

 .خریداری کند

mailto:admin@bicc.org.uk
https://twitter.com/TheBICC
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 دریافت نشان امپراطوری 

 

 

 

 

 

 دبير کل پيشين اتاق بازرگانی انگليس و ایران مارتين جانستون 

به مناسبت خدمات ، (BICC)مارتین جانسون، دبیر کل پیشین اتاق بازرگانی انگلیس و ایران در لندن

بلیا  ١771فهرست گیرندگان جایزه تولد در  اش به توسعه تجارت فیمابین بریتانیا و ایرانویژه 

 شد. مفتخر بریتانیاامپراتوری  بالی ترین نشان ( (OBE به دریافت بریتانیا حضرت ملکه

به آقای مارتین جانستون  ضمن ادای تبریر(IBCCIM)ایران و انگلیس بازرگانی و صنایع معادن اتاق 
صمیمانه وطوالنی  ایشان با این  هایهمواره قدردان همکاری ,دریافت نشان امپراتوری به مناسبت

 .اتاق خواهد بود

 
 مهمانی ساالنه اتاق در مجلس بوام

 
خواهد  گزارراکتبر ب 79ایران مهمانی ساالنه اتاق درتاریخ  بریتانیا وا به دبوت لرد المونت رئیس اتاق بن

 شد . سخن ران مدبو این مراسم آقای "راب ماکئیر" سفیر ملکه درتهران خواهد بود .
 ن مهمانی حضور خواهد یافت .انگلیس طبم روال معمول در ای اتاق ایران و

 

:کوتاه اقتصادی ایران اخبار  

 

 امضای اولین قرارداد نفتی ایران پس از خروج آمریکا از برجام
بنا به گزارش مندرج در ستتتایت فارستتتی  "دوینه وله" به نقل از بی بی ستتتی ، وزیر نفت ایران از  

امضتتای یر قرارداد نفتی با شتترکت "پرگاز" خبر داده استتت. "پرگاز" یر شتترکت بزرم و چند ملیتی 

استتت که مرکز اصتتلی آن در لندن قرار دارد. و این در حالی استتت که شتترکت فرانستتوی "توتال" از 

 .پوشی کرده استعالیت در ایران چشمف

 

رغم این هایی را که با ایران داد و ستتتد دارند به مجازات تهدید کرده استتت. بهآمریکا رستتما شتترکت

تهدید، شتتتترکت چند ملیتی "پرگاز" با مقامات مستتتتئول در صتتتتنایع نفت و گاز جمهوری استتتتالمی 

 .استبرداری از یر حوزه نفتی امضا کرده قراردادی برای بهره
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این نخستتتتین قرارداد جمهوری استتتالمی در حوزه نفت و گاز استتتت که پس از خروج آمریکا از توافم 
  .شودهای فعال در ایران، امضا میای و تهدید شرکتهسته

 

 
 

با مستتئوالن شتترکت  Nico خیز جنوب ایراننویس این قرارداد توستتط شتترکت ملی مناطم نفتپیش
 .شده است "پرگاز" در تهران امضا

مه( به نقل از بیژن زنگنه، وزیر  71اردیبهشتتت ) ١1تلویزیون جمهوری استتالمی ایران روز چهارشتتنبه 
 .ای کردنفت جمهوری اسالمی خبر امضای این قرارداد را رسانه

رارداد نویس قشود که راب نایجل پال مکر، سفیر بریتانیا در تهران نیز در جلسه امضای پیشگفته می
 .حضور داشته استیاد شده 
یر شتترکت چند ملیتی استتت که بنا به اشتتاره مرکز آن در شتتهر لندن واقع   "پرگاز"Per gas شتترکت

شرکت بین ساختاری از همایش چند  شرکت "پرگاز" به لحاه  ست.  شرکتا های المللی و از جمله 
رفته ستتنگاپوری شتتکل گنروژی، بریتانیایی، ایرلندی، کانادایی، ایتالیایی، استتترالیایی و یر شتترکت 

 .است
هایی از امارات متحده بربی، اتحادیه حتی یر شرکت چند ملیتی دیگر که محصول همکاری شرکت
 .اروپا و آمریکا بوده است  نیز در شرکت "پرگاز" مشارکت دارد

پینی تامین شتتده استتت. این های بریتانیایی، کانادایی و فیلیستترمایه این شتترکت از طریم شتترکت
 .کندهای داد و ستد نفت، گاز و انرژی فعالیت میزرم در سطح جهانی در زمینهشرکت ب

پرسش اینجاست که آیا مسئوالن این شرکت از تهدیدهای آمریکا و دولت ترامپ در زمینه همکاری با 
دیگری خود را نشان داده  ایران واهمه ندارند؟ موضوبی که در مورد شرکت فرانسوی "توتال" به گونه

 .است
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وزیر نفت جمهوری استتالمی ایران ضتتمن ابالم امضتتای قرارداد یادشتتده ابراز امیدواری کرده بود که 
 .ای با ایران پایبند بمانددولت بریتانیا کماکان به توافم هسته

ای و موضوبیت این در حالی است که شرکت فرانسوی "توتال" پس از خروج آمریکا از توافم هسته
برداری از منابع گازی هتی ایران، ابالم کرده بود که از اجرای پروژه بزرم بهرهای نفیافتن مجدد تحریم
 .کندنظر میپارس جنوبی صرف

روزنامه آلمانی "هندلزبالت" گزارشتتی درباره تصتتمیم شتترکت "توتال" برای خروج از پروژه بزرم پارس 
 .جنوبی منتشر کرده است
ز طبیعی پارس جنوبی، بزرگترین پروژه یر شرکت خارجی برداری از منابع گادر این گزارش، پروژه بهره

 .با دولت ایران ارزیابی شده است
میلیون دالر در  177شرکت فرانسوی "توتال" در چارچوب این پروژه بر آن بوده تا بالو بر چهار میلیارد و 

 .گذاری کندبرداری از گاز طبیعی پارس جنوبی سرمایهامر بهره
میلیون یورو در این پروژه  07ز آن حکایت دارد که "توتال" تا کنون حدود های منتشتتتتر شتتتتده اگزارش

ای با ایران های بزرگی بود که پس از توافم هستههزینه کرده است. شرکت "توتال" یکی از شرکت
 .گذاری کالن در صنایع نفت و گاز ایران ابراز تمایل و آمادگی کرده بودبرای سرمایه

 

افغانستان به ایران: تقویت ریال، تضعیا افغانیقاچاق دالر از   
 تاجالدین سروش بیبیسی

 

  بیابد

ای موسوم به برجام و های آمریکا بر ایران پس از خروج این کشور از توافقنامه هستهبازگشت تحریم
استت. اش، افغانستتان هم تاثیر گذاشتته ستقوط ارزش واحد پول ایران حاال بر بازارهای ارز همستایه

 .شودهای مرزی به ایران قاچاق میدالر از والیت ها روزانه حدود سه میلیونبراساس گزارش
سود قابل مالحظه ست صرافان افغان با انتقال دالر به ایران از یر طرف  سوی میای به د آورند و از 
 .کننددیگر تا حدی مشکل کمبود ارز خارجی در بازار ایران را مرفوع می
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سابقه ارزش ریال در برابر دالر، ای موسوم برجام و سقوط بین خروج آمریکا از توافقنامه هستهاز زما

 .تقاضا برای خرید ارز خارجی به خصوم دالر و یورو در بازارهای ایران به شدت افزایش یافته است
یر دالر را  یداران و  0١77دولت ایران  بازار میان خر ما این نرخ در  ته استتتتتت ا تومان قیمت گذاشتتتت
رسد که با این وجود تومان به فروش می 1١77شود. در بازار آزاد یر دالر به فروشندگان ربایت نمی

رستتد بخشتتی از کمبود دالر یتوانند به آستتانی دالر بدستتت بیاورند. حاال به نظر مهم خریداران نمی
 .شودبازارهای ایران، از افغانستان تامین می

بازار ستترای ' برای بدستتت آوردن معلومات دقیم در مورد انتقال و قاچاق دالر به ایران، ستتری زدم به
 .، مرکز اصلی تبادله ارز افغانستان' شهزاده

صحبت کردم؛ هر کدام از قاچاق  صرافان در آنجا  ستان به ویژه ایران با جمعی از  دالر به بیرون از افغان
شدند که نامحرف می ضر ن ضوح کمبود دالر در بازار زدند اما هیچ کدام حا سم. به و شان را اینجا بنوی

 .شدسرای شهزاده دیده می
شتر از یر  ست. یر دالر در مدت بی سانده ا قاچاق دالر به ایران، تاثیرات منفی به واحد پول افغانی ر

 .رسیده است 79.07افغانی افزایش یافته است و به  ماه پنج
به بیرون از  بانر مرکزی یکی از دالیل بمده بلند رفتن قیمت دالر در برابر افغانی را قاچاق این ارز 

 .داندافغانستان به ویژه ایران می
ارز های آمریکا بر بازار گوید، بازگشتتتت تحریمایمل هاشتتتور، ستتتخنگوی بانر مرکزی افغانستتتتان می

 .افغانستان تاثیرگذار بوده و یکی از دالیل سقوط ارزش افغانی در برابر دالر است
کنند تا با قاچاق دالر به کشتتورهای همستتایه ستتود گوید، بازرگانان افغان تالش میآقای هاشتتور می

 .کنندبران مانند دیگر موارد دالر را هم قاچاق میکنیم که قاچاقبدست بیاورند و ما تایید می

  

بانر مرکزی افغانستان برای ثابت 
نگهداشتن قیمت دالر در بازار، هر هفته 

میلیون یورو به بازار  70میلیون دالر و  07
کند. اما این سیاست پولی برضه می

افغاستان نتواسته از سقوط افغانی در 
برابر دالر جلوگیری کند؛ چرا که در کنار 
 یر قاچاق دالر به ایران، افغانستان با

کبر فاحش باالنس تراز واردات و صادرات 

 .روبرو است

 7براساس آمارها، افغانستان ساالنه 
ه کند کمیلیارد دالر از بیرون کاال وارد می

میلیون دالر صادرات  077در مقابل تنها 

 .دارد
بازارهای گویند، وقتی دولت این مقدار ارز خارجی را در آغاز هفته در صرافان سرای شهزاده می

فروشد، آخر هفته همننان تقاضا برای آن در حال افزایش استافغانستان می . 
دانندکنند و آن را ناموفم میشماری از صرافان سرای شهزاده از این سیاست پول دولت انتقاد می . 
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 گوید بانراحمد یکی از صرافان سرای شهزاده به تزریم یورو در بازار افغانستان منتقد است و می
شود، پس چرا یورو را در بازار ای در افغانستان با یورو انجام نمیداند که هیچ معاملهمرکزی می
کند؟برضه می  

شود و سیستم بانکی تا هنوز به صورت کامل جا در افغانستان اکبریت معامالت با پول نقد انجام می

 .نیافتده است
های صرافان ندارد. صرافان در افغانستان الیترو بانر مرکزی افغانستان کنترل کاملی بر فعاز این

دهند. شان را به صورت فزیکی پول شان را از یر محل به محل دیگر انتقال میها پولبرای اجرای کار

 .انتقال فزیکی پول دست حکومت را برای کنترل صرافان کوتاه کرده است

Image captionارزش افغانی در هفتههای اخیر به صورت بیسابقه سقوط کرده 

گویند، رفت و آمد گسترده مردم از مرزهای افغانستان با شماری از صرافان در والیت مرزی هرات می

 .ایران راه دیگر انتقال دالر به این کشور است
قلعه و گوید، روزانه هزاران نفر از شهرک اسالمبهاالدین رحیمی، رئیس اتحادیه صرافان هرات می

هزار دالر با خود  77نفر آنها هر یر مبلو  777کنند و اگر رزی به ایران رفت و آمد میهای مدیگر راه

شودانتقال دهند، یر میلیون دالر می . 
ها بدین باورند که جلوگیری از قاچاق دالر به ایران کار آسانی نیست؛ از یر سو فساد بسیاری

مرز افغانستان با ایران در  های افغانستان و از سوی دیگر بخشی وسیعیگسترده در گمرک
.دم در کنترل دولت افغانستان نیستنهای نیمروز، فراه و هرات، یا ناامن هستند یا هوالیت  

 
 

. 
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های ایران وجود داردیا امکان ورشکستگی بانرآ  
 6931نگاروزنامهنوروزی سیاوش

 

 
گذاران  گروهی از ستتتتپرده  در پتتتی ابتتتتتتترا  

بل قا ها در م نر  تجمع آن با موستتستته کاستتپین و 
بانر مرکزی ایران با صتتتتدور  متترکتتزی و متتجتتلتتس، 
"کج انتتدیش" و بتتدخواه" را  طالبیتته گروهی ا ای 
دامن زدن به اخبار و شایعات  صدد  متهم کرده که در
مشکل موجود در موسسات  نادرستتت و گستتترش 
که  کل شتتتتب به  بانکی  غیر نی تعتتاو لی و  پو هتتا 

 .بانکی هستند
هی گرو است که تاکید کرده یران  کزی ا مر بتتانتتر 

کارشتتناستتی و بعضتتا هدف  "بتتا اههتتار نظرات غیر 
حالی  ند در  بین مردم را دار دار" قصتتتد شتتتبهه در 
های که "فعالیت شتتبکه بانکی با صتتالبت و ستتالمت" ادامه دارد و این بانر "در راه صتتیانت از ستتپرده

 ".مردمی از هیچ کوششی فرو گذار نیست
اسپین در برخی شهرها نظیر تهران، مشهد و های اخیر گروهی از سپرده گذاران موسسه کدر ماه

رشت تجمع کرده و از بانر مرکزی، دولت و مجلس خواسته اند تا امکان دریافت سپرده و سودشان 

 .را فراهم کنند
از هشتتت تعاونی ابتباری فرشتتتگان، الزاهرا  7990موستتستته کاستتپین روزهای آخر استتفند ستتال 
کرمانشاه، بدر توس مشهد، پیوند، امیرجلین گرگان و  مشهد، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان

 .بام کشاورزان مازندران تشکیل شد
بنابر گزارش بانر مرکزی، تکلیا هفت تعاونی روشتتن شتتده فقط موستتستته فرشتتتگان باقی مانده و 

سی دارایی شغول برر سان م شنا سپرده به کار ستند. همزمان پرداخت  سسه ه  017های این مو
ش سپرده گذار  سپرده افرادی که کمتر از هزار  ست اما فعال پرداخت  شده ا میلیون تومان در  ١7روع 
 .دستور کار قرار دارد

های مردم در این موستتستته میلیارد تومان شتتامل اصتتل و ستتود ستتپرده 177هزار و  0ها بنابر گزارش
 ت.شده اس  هزار میلیارد تومان برآورد 9است اما منابع موجود در حال حاضر برای پرداخت، حدود 

 های مالی کاسپین و آرمان، جلوی بانر مرکزی ایرانگذاران موسسهتجمع سپرده
شتند و با گرفتن مجوز این تعاونی ها و موسسات ابتباری در زمان فعالیت مجوزی از بانر مرکزی ندا

تعاونی و تائیدیه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتمابی و نیروی انتظامی به بنوان موستتتتستتتته پولی و 
 .کردندابتباری فعالیت می
اند "با سوء استفاده از خالء نظارتی ناشی از نبود ساز گوید این موسسات توانستهبانر مرکزی می

و کار مناستب و تخصتصتی در ارگان های صتادرکننده مجوز و نیز توستل به تبلیغات بستیار گستترده و 
های مردم را منابع مالی قابل توجهی از ستتتپردهاغواگرانه و البته پرداخت ستتتودهای باال و نامتعارف، 

 ".جذب کنند
سپرده ست ولی میزان  شخص نی ستی م سسات غیر مجاز به در سوی این مو شده از  های جذب 

درصتتد نقدینگی  ١7تا  70دهد که بین برخی اههار نظرهای مقامات دولتی و بانر مرکزی نشتتان می
 .ظارت بانر مرکزی نیستکشور در اختیار موسساتی است که تحت کنترل و ن
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گوید که "نبود تخصص پولی، بانکی و ابتباری در گردانندگان موسسات، ارائه خدمات بانر مرکزی می
خارج از اساسنامه، ورود به بازارهای مختلا و غیر مرتبط همنون بازار مسکن، طال و ارز با استفاده 

ن موسسات با مشکل مواجه شده" و های مردم" سبب شده تا"مدیریت منابع و مصارف ایاز سپرده
 .نباشندقادر به بازپرداخت سپرده 

 

 مجوز چه کرده؟بانر مرکزی برای برخورد با موسسات مالی بی
بعد از شروع به کار دولت حسن روحانی، بانر مرکزی تالش کرد تا بخشی از این موسسات خارج از 

برای همین هم دو موستتتتستتتته صتتتتالحین و نظارت بانر مرکزی و بدون مجوز را به کنترل در آورد. 
هایی نظیر ایران زمین، قر  الحستتتنه رستتتالت، پیشتتتگامان آتی در بانر آینده ادغام شتتتدند و بانر

 .الملل کیش و ایران و ونزوئال تحت پوشش بانر مرکزی قرار گرفتندخاورمیانه، بین
بانر پارسیان نیز مسئولیت در ادامه این مسیر بانر صادرات مسئولیت موسسه میزان را قبول کرد و 

 .موسسه ثامن الحجج را پذیرفت
بانر و موستتتستتته مالی خارجی دارای مجوز بانر مرکزی هستتتتند و پنج  0بانر ایرانی و  97اکنون

 .موسسه مالی توسعه، کوثر، ملل، کاسپین و نور از این بانر مجوز دارند
موسسات مالی نظیر بانر مهر  با وجود تالش برای کنترل و نظارت موسسات مالی همننان برخی

اقتصاد که از نهادهای مالی وابسته به بسیج سپاه پاسداران است با تابلوی بانر در سراسر ایران 
به بنوان صندوق قر  الحسنه بسیجیان راه اندازی شد ولی  797١فعالیت دارد. این بانر در سال 

 .در فهرست موسسات مالی دارای مجوز بانر مرکزی قرار ندارد
های خصوصی، نهادهای انقالبی وبمومی های اخیر همزمان با افزایش چشمگیر تعداد بانردر سال

شهر را درست کرده، های خودشان را راه انداختهو نهادهای نظامی بانر شهرداری تهران بانر  اند. 
نتظامی ی اسپاه پاسداران بانر انصار، بنیاد مستضعفان بانر سینا، ارتش بانر حکمت ایرانیان، نیرو

 .اندبانر قوامین و بنیاد شهید بانر دی را راه انداخته
 

 کنند؟گذاری میها سپردهچرا مردم در بانر
های بانکی از ستوی دیگر بابث شتده تا بروز رکود اقتصتادی و افزایش تورم از یر ستو و باال بودن نرخ ستود ستپرده

 .ها بگذارند و سودهای باال بگیرندهایشان را در بانر، پولمردم به جای سرمایه گذاری در تولید و فعالیت اقتصادی
ها و موسسات مالی مجوز دار و بی مجوز در رقابت برای جذب سپرده بیشتر، به مشتریان خود در این شرایط، بانر
 .اندها و موسسات با مشکل رو به رو شدهدادند و اکنون بسیاری از این بانروبده سود بیشتر می

ها و موسسات مالی و ابتباری در دسترس نیست اما برخی های مالی بانردقیقی از وضعیت و صورتآمار 
ها هم مطلوب دهد که در کنار ورشکستگی برخی موسسات مالی، وضعیت برخی بانرها نشان میگزارش

 .ها نیز زیانده هستندنیست و این بانر
های نقد ها، و داراییهزار میلیارد تومانی بانر 777از  ها، مطالبات معوق بیشتتتتتربدهی ستتتتنگین دولت به بانر

 .های ایرانی استترین مشکالت بانرنشدنی از مهم
برد. های ایرانی نرخ ستتود باال استتت که آنها را به ستتمت زیاندهی و ورشتتکستتتگی پیش میتر بانرمشتتکل بزرم

ها نه ورشتتکستتتگی و ریستتر باالی بانرهللا ستتیا رئیس کل بانر مرکزی پرداخت ستتود باال را یکی از نشتتاولی
 .داندمی

به گفته آقای سیا، "بانکی که در حال ورشکستگی بوده ممکن است نرخ سود باال بدهد تا بتواند شرایط را تغییر 
ام هایم به مردم هشتتدار دادهدهد. بارها در مصتتاحبهها بالمت میدهد. بانر مرکزی به تمام ستتپرده گذاران بانر

 ".هایی که از بانر مرکزی مجوز دارند وضعیت یکسانی دارندمام بانرفکر نکنند ت
کنند، حتی شاهدیم به خاطر یر تا دو درصد رئیس کل بانر مرکزی گفته "متاسفانه مردم به هشدارها توجه نمی

 ".اندازندشان را به خطر میکنند و سرمایهسود بیشتر در موسسات غیرمجاز سرمایه گذاری می
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ها را هم مطرح کرده و گفته که برای رستتتتیدن به ایطی، رئیس کل بانر مرکزی احتمال ادغام بانردر چنین شتتتتر
 .استانداردهای روز جهان و کاهش هزینه این کار الزم است ولی بانر مرکزی حامی سپرده گذاران است

 

 هاست؟چه نهادی مسئول بیمه سپرده
ستگی  شک صورت ور ست که در  سش مطرح ا سپرده گذاران چه میبانراین پر شود و در ها، پول 

 .ایران چه نهادی مسئول آن است
ها باید بضو آن ها تاسیس شده است که بانربرای اولین بار صندوق ضمانت سپرده 799١در سال 

شدند،  ستگی  شک صندوق بپردازند و اگر روزی دچار ور ضمانت به این  شند و مبالغی را به بنوان  با
 .ها را به سپرده گذاران پرداخت خواهد کرداز سپردهاین صندوق بخشی 

شکستگی بانر صورت ور سپرده گذاران را در  سقا پرداختی به  سایتش  صندوق در وب  777ها این 
میلیون تومان برای هر ستتپرده گذار ابالم کرده استتت و اگر ستتپرده گذاری بیش از این میزان در بانر 

قیه پولش بگذرد یا منتظر بماند تا اموال بانر فروخته شتتود و ستتپرده گذاری کرده باشتتد، باید از خیر ب
 .طلبش را وصول کند

ها از ستوی بانکهای دارای مجوز از بانر برخالف تصتور اکبر مردم، تضتمینی برای بازپس دادن ستپرده
 .کندها را بیمه میها هم تنها بخشی از سپردهمرکزی وجود ندارد و صندوق ضمانت سپرده

بانر مرکزی گفته است: "نباید این سوء تفاهم ایجاد شود که مردم تصور کنند در هر بانر رئیس کل 
یا موسسه ای سرمایه گذاری کنند تحت پوشش صندوق ضمانت سپرده است. به هر حال صیانت 

دهیم کنیم باهشتتدارهایی که میهای مردم جزو وهایا بانر مرکزی استتت و ستتعی میاز ستتپرده
 ".مردم را آگاه کنیم
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های ایرانی به جای ارائه تسهیالت بیشتر به گویند تا زمانی که بانربرخی کارشناسان اقتصادی می
هایی نظیر خودرو و مستتتکن ستتتپرده گذاران، برای جذب ستتتپرده آنها وبده ستتتود بیشتتتتر با جایزه

که ها به حدی کاهش پیدا کند دهند، این وضعیت ادامه خواهد داشت، مگر این که سود سپردهمی
 .جذابیت سپرده گذاری برای سود بیشتر به حداقل برسد

 
 وزیر اقتصاد:

 شوندخریداران بمده سکه و ارز مکلا به پرداخت مالیات می

  

 .دریافت مالیات بر"سود اتفاقی" از خریداران بمده سکه و ارز
تیر ماه( طی یادداشتتتی در حستتاب اینستتتاگرام خود گفته استتت  ١0کرباستتیان یکشتتنبه ) مستتعود

و "طبم قانون آنها مکلا به پرداخت  کندسازمان امور مالیاتی خریداران بمده سکه را شناسایی می
 ".مالیات بر سود اتفاقی هستند
اند، به صتتتورت ام دادهنفر اول این لیستتتت که بیشتتتترین خرید را انج 777او همننین گفته استتتت "

 ".دار مورد بررسی و مطالبه مالیات قرار می گیرنداولویت
با محدود شتتتدن دستتتترستتتی به بازار ارز پس از ابالم دستتتتوری ارز "تر نرخی" در اواخر فروردین 

 .های خود را روانه بازار طال و سکه کردندگذاران داراییای از سرمایهامسال، بده
هزار تومان هم نزدیر شتتده بود که در معامالت  ١77به حدود ستته میلیون و قیمت تمام ستتکه اخیرا 

 .هزار تومان رسیده است 177تیر ماه( به کمتر از دو میلیون و  ١0امروز دوشنبه )
های اخیرا بباس جعفری دولت آبادی، دادستتتتان تهران، از صتتتدور مجوز دادستتتتانی به پلیس و نهاد

 .داران بزرم ارز و سکه خبر داده استهای خریامنیتی برای کنترل حساب

 ایران بازار در طال سکه قیمت افزایش تداوم 
تیر ماه( تحویل ستتکه های پیش فروش ستته ماهه آغاز  ١1شتتنبه بانر مرکزی گفته استتت از )ستته

 ".شوده به متقاضیان تحویل میهزار قطعه سک 977شود و "بر همین اساس می

_ 

http://www.bbc.com/persian/business-44586642
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 .به گفته آقای کرباسیان روند مشابهی برای اخذ مالیات درباره بازار ارز هم صورت خواهد گرفت
های مستتتافرتی که از ارز مستتتافری برای ستتتفر به بنابر ابالم وزارت اقتصتتتاد موستتتستتتات و آژانس
 .داخت مالیات خواهتد شداند" هم شامل پرکشورهای بدون نیاز به ویزا "سوء استفاده کرده

 ده
 ".بود

 سلطان سکه شش سال پیش به ابدام محکوم شده بود

نفر از خریداران بمده سکه به منظور  07حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران، گفته است که لیست 
 ."بررسی بیشتر" در اختیار پلیس قرار گرفته است

ها و همدستانش نفر از نوچه 71"تاکنون بالو بر تیر ماه( گفته است:  ١0آقای رحیمی امروز دوشنبه )
 ".)با اشاره به سلطان سکه( که پسرش نیز در بین آنان بود در اختیار پلیس است

 .قوه قضائیه نام این فرد را "حمید مظلومین" ابالم کرده است
و در ساله با بنوان "سلطان سکه" خبر داد  01رئیس پلیس تهران دو هفته پیش از دستگیری مردی 

 .ابتدا نام او را ابالم نکرد
 .تن سکه را از سطح بازار جمع کرده بود ١( حدود 7991پلیس تهران گفته بود این فرد سال پیش )

های ثبت نام شتتده در هزار بدد تمام ستتکه استتت و تعداد کل ستتکه ١01دو تن ستتکه طال نزدیر به 
 .ابالم شده است هزار قطعه 177میلیون و  7طرح پیش فروش بانر مرکزی حدود 

نیز دستگیر شده و در همان مراحل دادگاه به ابدام  97حسین رحیمی حاال گفته: "این فرد در سال 
 ".محکوم شده بود؛ اما در مراحل دیگر حکم این فرد تغییر کرده و آزاد شده بود

میلیونی و میلیاردی های چند ها و اطرافیان این فرد نیز با وثیقهاو همننین گفته: "تعدادی از نوچه
 ".آزاد شده بودند

 



 
 
 

 
 

 7997تیرویژه  79خبرنامه شماره
 خبررسانی ،اخبار کوتاه اتاق های  ایران و انگلیس و بریتانیا و ایران اخبار کوتا ه اقتصادی ایران و جهان  سخن ماه، فهرست مطالب:

 

16 
 

 شده دیرتوما هزار ١77 و میلیون سه حدود 
 یافت کاهش بعدا که بود

به گفته آقای رحیمی "گردش مالی ستتلطان 
ستتتکه، بیشتتتتر از آننه که در تحقیقات اولیه 

 ".مشخص شده، بوده است
چرخش مالی این فرد و دستتتتتیارانش "بیش 

 .بودتن سکه" ابالم شده  ١از 
( تمام 7991اوایل تیر ماه ستتتتال گذشتتتتته )

ستتکه طال )طرح جدید( بیش از یر میلیون و 
 .و دویست هزار تومان بود

دستگیری "سلطان سکه" در تهران در حالی 
ساله ایرانی در طرح پیش  97ای شده که سازمان بازرسی ایران اخیرا ابالم کرد یر شهروند رسانه

 .سکه خریده است ١07هزار و  91، فروش سکه طال توسط بانر مرکزی
میلیون  077میلیارد و  09ها بیش از بر همین استتاس گفته شتتده این فرد برای برای خرید این ستتکه

 .تومان پول پرداخت کرده است
 .شودخرید این تعداد سکه بر اساس قوانین ایران به طور مشخص جرم محسوب نمی

 

یمطیعمراسم تشییع ملر   
 

 
شییع پیکر  سم به ملرت ستقبال از مرا شد. به گزارش ایلنا، ا شروع  سینما  مطیعی از خانه 

شد. پرویز اندازه صر مملو از جمعیت  صال تا تقاطع انقالب، طالقانی و چهارراه ولیع ای بود که خیابان و
ها بودند. ایسنا نوشت پرستویی، مسعود کیمیایی، امیربلی ملر مطیعی و پوری بنایی از سخنران

 .ها را تحت شعاع قرار داده بودمردم سخنرانی ازدحام
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 راه اندازی سامانه هوشمند امالک
 

دبیر کانون نهادهای مالی ایران با اشاره به اینکه دولت موها است اطالبات خام در حوزه مسکن را 
بخشی بازار گانه وزارت راه برای تعادل 9منتشر کند اههارداشت: یکی از اهداف تدوین راهکار 

سازی و آگاهی رسانی به مردم استمسکن شفاف  
. 

گلی در مراسم رونمایی از جدیدترین سامانه هوشمند امالک بیدبه گزارش ایکنا، فارس: بلی اسالمی
بخشی به گانه وزارت راه و شهرسازی برای تعادل9با تأکید بر اینکه تدوین راهکارهای  «کیلید»کشور 

های اینترنتی رسانی به آحاد مردم است، گفت: این سامانهآگاهیسازی وبازار مسکن همانا شفاف
با استفاده از هوش مصنوبی و بدون نیاز به اههارنظرهای سطحی که بابث  سازی راتواند شفافمی

 شوند برای مردم فراهم کنند.های کاذب قیمت مسکن میایجاد حباب
 
 شوندکاذب قیمت مسکن می اههارنظرهای سطحی بابث ایجاد حباب*

و اینکه اههار  17ماه  بیدگلی با اشاره به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالبات در بهمناسالمی
شوند گفت: هر شخص ایرانی حم های کاذب قیمت مینظرهای سطحی بابث ایجاد حباب

دسترسی به اطالبات بمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد پس بنابراین، اطالبات مربوط 
شده در قانون  به معامالت امالک بدون افشای اطالبات طرفین معامله مصداق اطالبات بمومی ذکر
 دسترسی آزاد به اطالبات بوده و تمامی شهروندان حم دسترسی به آن را دارند.

 
 ابالمی وزیر راه و شهرسازی دسترسی آزاد شهروندان به اطالبات است سیاست* 

های ابالمی وزیر راه و شهرسازی مشاور سابم وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: بنا به سیاست
بخشی به بازار های اصلی این وزارتخانه برای تعادلوندان به اطالبات از سیاستدسترسی آزاد شهر

 مسکن در شرایط اقتصادی و سیاسی جاری است.
های مدرن که امروزه در دنیا و سایر فناوری GISوی خاطرنشان کرد: استفاده از هوش مصنوبی، 

و بدون هیجان و احساسات  تواند تصمیمات ملکی را به سوی تصمیمات هوشمندمتداول است می
 کاذب هدایت کند.

 
 ایجاد بازارگاه الکترونیکی مسکن*

بیدگلی ادامه داد: ایجاد بازارگاه الکترونیکی مسکن که به تازگی از سوی وزیر راه و اسالمی
اندازی شود، در بخشی به بازار مسکن مطرح و در بانر مسکن قرار است راهشهرسازی برای تعادل

کنندگان، متقاضیان مسکن و بانر تواند رابطه بین برضههای وزارت راه است که میسیاستزمره 
 مسکن در کشور باشد.

شود که متقاضیان مسکن با اطالبات بیشتری وارد بازار ها بابث میوی اضافه کرد: وجود این سامانه
خصوم خرید و یا فروش توانند در تر میشوند پس هر چقدر اطالبات بیشتری داشته باشند، راحت

 گیری کنند.مسکن تصمیم
* مدیربامل سامانه هوشمند امالک کشور: سامانه هوشمند امالک تمام ابزارهای الزم برای مشاوره 

 تخصصی مسکن را در اختیار مشاوران می گذارد
ن ایهمننین در این مراسم بلیرضا ذوالفقاری مدیربامل سامانه هوشمند امالک کشور با بیان اینکه 

گفت: این سامانه مأموریت دارد بستری آنالین سامانه جدیدترین سامانه هوشمند امالک کشور است،

http://www.iqna.ir/fa/news/3732302/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9
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کنندگان و متقاضیان مسکن به بنوان خرید از یر مکان را برای برآورده ساختن تمامی نیازهای برضه
 ران می گذارد.را فراهم کند و تمام ابزارهای الزم برای مشاوره تخصصی مسکن را در اختیار مشاو

های مختلا محاسبه رقمی قیمت هر ملر را بر اساس ویژگی 77*کاربران با وارد کردن کدپستی 
 کنند

ذوالفقاری ادامه داد: ارزیابی هوشمند قیمت خانه یکی از امکانات منحصر به فرد جدیدترین سامانه 
ازی شده است. پس با کمر سهوشمند امالک کشور است که برای اولین بار در ایران معرفی و پیاده

رقمی  77سیستم ارزیابی هوشمند قیمت امالک کاربران قادر خواهند بود تنها با وارد کردن کدپستی 
موقعیت، سن بنا، تغییرات بازار در سطح هایی از قبیل مساحت،قیمت هر ملر را بر اساس ویژگی

 به کنند.محله و قیمت امالک مشابه به صورت آنالین و با قیمت باال محاس
انند توگذار این استارآپ هوشمند افزود: به این ترتیب خریداران، فروشندگان و مشاوران امالک میبنیان

در هر لحظه از قیمت امالک در هر نقطه از شهر تهران مطمئن باشند قیمت محاسبه شده به قیمت 
 واقعی ملر بسیار نزدیر است.

های آماری و اقتصادسنجی پینیده را با کمر روش وی افزود: برای اولین بار شاخص قیمت مسکن
محاسبه کرده و شاخص کیلید را در اختیار کاربران خود قرار داده است این شاخص بر مبنای جدیدترین 

 .کندتحقیقات اقتصاد مسکن محاسبه شده است و تغییرات و رفتار بازار را به درستی تحلیل می
 
 هران یکسان نیسترفتار بازار مسکن در تمام مناطم ت* 

وی اههار داشت: با توجه به اینکه رفتار بازار مسکن در تمام مناطم تهران یکسان نیست و روند 
ها بسته به متراژ و سال ساخت متفاوت است در شاخص کیلید امکان تفکیر تغییرات قیمت برای خانه

س شرایط متراژ و سن وجو بر اسامنطقه تهران و همننین محدود کردن جست ١١بازارهای هدف به 
 بنا وجود دارد.

اندازی این سامانه را اینگونه بیان کرد: این سامانه بر آن است تا مسیری کارآمد ذوالفقاری هدف از راه
و کم هزینه برای یافتن ملر را در ایران بنیان نهد و مرجع تخصصی اطالبات مسکن کشور را به وجود 

 آورد.
فارس که آیا این سامانه قرار است به وزارت راه و شهرسازی، بانر وی در پاسخ به سوال خبرنگار 

مرکزی و یا مرکز آمار در دادن اطالبات بخش مسکن کمر کند، گفت: این سامانه با وزارت راه و 
های دیگر ارتباط تنگاتنگی داشته است، بنابر این با اتحادیه امالک شهرسازی، شهرداری و سازمان

 ایم.آغاز کردهنیز ارتباطات خود را 
 
 بینی قیمت مسکن فاز بعدی برنامه سامانه هوشمند امالکپیش*

بینی در مورد بازار مسکن نیز صورت گیرد چرا وی تأکید کرد: در فاز بعدی این سامانه قرار است پیش
بینی کوتاهی صورت گیرد چرا که هر چه بازه بلند باشد، خطا که ما معتقدیم در مسکن باید یر پیش

 بیشتر است. نیز
 
 منطقه یر بیشترین تغییر قیمت را داشته*

وی در پاسخ به این سوال خبرگزاری فارس که پرسید در چند ماه گذشته بیشترین افزایش قیمت 
بازار مسکن در چند ماه گذشته تحت تأثیر  مسکن در کدام منطقه تهران صورت گرفته است گفت:

ات به دست آمده منطقه یر بیشترین تغییرات قیمت را بازارهای موازی قرار گرفت اما طبم اطالب
 داشته است.
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جهان اخبارکوتاه اقتصادی  
 

کندپی همکاری با ایران را متوقا میسیبانر سوئیسی بی  

سوئیسی بی ضا نمیبانر  صله پس از خروج سی پی قرارداد جدیدی با ایران ام کند. این بانر بالفا

پی نگران تأثیر ستتتتیجمهوری استتتتالمی را کاهش داده استتتتت. بیآمریکا از برجام همکاری خود با 

  های آمریکا بر معامالت مالی این بانر استتحریم

 (BCP) بانر سوئیسی بی سی پی

خرداد( ابالم کرد  1مه ) ١9شنبه سه

 ١771پس از هشتتتتتم ماه مه ستتتتال 

با ایران را  بقد هرگونه معامله جدید 

متوقا کرده استتتت. هشتتتتم ماه مه 

اردیبهشتتتتت( تاریخی استتتتت که  71)

با رئیس کا از توافم اتمی  جمهور آمری

 .ایران خارج شد

مستتتتتئتتول روابتتط بتتمتتومتتی بتتانتتر 

به ستتتتیبی پاستتتتخی کتبی  پی در 

ترز در مورد  پرستتتتش خبرگزاری روی

ست:  شته ا شته»معامله با ایران نو این بانر « ایم.ما از تاریخ هشتم مه معامله جدیدی با ایران ندا

 .های آمریکا بر معامله با ایران را آغاز کرده استکه بررسی تأثیر تحریمتأکید کرده 

با ایران  7+0هایی بود که در آستتتتانه توافم اتمی گروه نربانر بی ستتتی پی یکی از نخستتتتین با

های بلوکه شده نفتی ایران چند ماه همکاری با جمهوری اسالمی را آغاز کرد . اولین قسط از دارایی

 .موقت ژنو به حسابی در این بانر واریز شد پس از توافم

به امضا رسید، از  799١کشورهای مذاکره کننده با ایران پس از توافم موقت ژنو که در آذر ماه سال 

شت دارایی سهیل بازگ سته بودند به ت شور سوئیس که میزبان مذاکرات بود خوا های ایران به این ک

 .کمر کند

 "پولشویی و تأمین مالی تروریسمهای مالی مرتبط با تحریم"

های این کشتتتور بلیه ایران دوباره به جمهور آمریکا از توافم اتمی، تحریمبا خروج دونالد ترامپ، رئیس

 .های سنگینی در پی خواهد داشتها مجازاتجریان خواهد افتاد. نقض این تحریم

های خود هستند. ریم بر فعالیتهای اروپایی نگران تأثیر این تحبسیاری از موسسات مالی و شرکت

ها که بستتیاری از آنها در ایاالت متحده آمریکا نیز فعال هستتتند، در این موستتستتات مالی و شتترکت

دهند یا از سوی آمریکا جریمه خواهند صورت ادامه همکاری با ایران بازار ایاالت متحده را از دست می

 .شد
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های جدید بلیه ی آمریکا بلیه ایران و وضتتتتع تحریمهاهای اروپایی با بازگشتتتتت تحریمبرخی از بانر

جمهوری استتالمی نگران آن هستتتند که پایشتتان به ماجرای "پولشتتویی و تأمین مالی تروریستتم" 

 .کشیده شود

های ایران ستتپس ی آنها به حستتابها از آن بیم دارند که یوروهای واریزشتتدهبه بنوان مبال این بانر

  .شود که آمریکا آن را به بنوان گروهی تروریستی تحریم کرده است هللا لبنان سرازیربه سوی حزب

 

 ثباتی سیاسی ایتالیا بابث کاهش بهای یورو و ارزش سهام شدبی

بحران ستتتیاستتتی  فصتتل جدیدی از 

شده است. بحران  در ایتتتالیتتا آغتتاز 

احتمتتال تجتتدیتتد  تشتتکیل دولت و 

کشتتتتور، تتتاثیرات  ین  تختتابتتات ا ن ا

یورو داشته است.  بسیاری بر بهای 

بدهی های بحران  یادآور  این بحران 

و  ١777های سال دولتتتتتتتتتتتتتتتتتی 

   .است ١77١

ایتالیا در اثر بحران  مالی   بازارهای 

به بر ا ین کشتتتتور  سی حاکم  سیا

استتتتتتت. دولتتتت  لتتترزه افتتتتتتتاده 

ای برای تواند چارهروستتتتت و نمیهای بستتتتیاری روبهموقت تشتتتتکیل شتتتتده ایتالیا نیز با محدودیت

 .مشکالت برخاسته از این بحران سیاسی بیابد

                  کارلو کوتارلی سرجیو ماتارال و               

تظاهرات بزرم در شهرهای رم و میالن منتشر شده است.  این در حالی است که خبر از برگزاری یر

 .رو سازدتواند دولت موقت این کشور و رئیس جمهور آن را با چالشی بزرم روبهتظاهراتی که می

های خرداد( از رم منتشر کرده، به لرزه 1مه ) ١9شنبه در گزارشی که روز سه dpaخبرگزاری آلمان، 

 .ا اشاره کرده استحاکم بر بازارهای مالی ایتالی

ساس این گزارش، بی فرجام ماندن تالش شکلبر ا شکیل دولت نه تنها منجر به  گیری یر ها برای ت

 های یر بحران مالی را نیز فراهم آورده استبحران سیاسی در ایتالیا شده، بلکه زمینه

 

های ایران در نشست وزیران دارایی هفت کشور صنعتیطرح تحریم  

های ایران توسط دولت ترامپ از جمله مسائلی است که یکا از برجام و تمدید تحریمموضوع خروج آمر

در اجالس وزیران دارایی هفت کشتتور صتتنعتی در کانادا مطرح خواهد شتتد. آلمان، فرانستته و بریتانیا 

 .خواستار پایبندی به برجام هستند

http://www.dw.com/fa-ir/%D8%A8%DB%8C%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF/a-43985556
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خرداد( منتشتتتتر کرده، خبر از طرح موضتتتتوع تمدید  1مه ) ١9خبرگزاری رویترز در گزارشتتتتی که روز 

های اقتصادی کشورهای های ایران توسط آمریکا و تاثیر آن بر روی مبادالت بازرگانی و همکاریتحریم

 .داده است "7اروپایی با ایران در اجالس "جی

 تری از منبعیمای کرده است، اما توضیح دقرویترز این موضوع را به نقل از محافل دولتی آلمان رسانه

 .خبر خود برضه نکرده است

شد دولت آلمان به خبرنگار رویترز گفته  یکی ستمداران ار سیا شیه اجالس وزیران از  ست که در حا ا

 .وگو گذاشته خواهد شدهای ایران نیز به بحث و گفت، موضوع تحریم7دارایی کشورهای جی 

، بریتانیا و فرانستته با استتتیون منوچین، وزیر قرار استتت دیداری میان وزیران دارایی کشتتورهای آلمان

 .دارایی دولت ترامپ نیز برگزار شود

رود، نتتتتتتتایتتتج نتتتمتتتی شود که انتظار گفته می

یران در تحریم هتتای ا فت به گ های مربوط  وگو

وزیتتتتتران دارایتتتتتی  بیتتانیتته پتتایتتانی اجالس 

مطرح  7کشورهای گروه  .شود

تایج نمی که ن شتتتتود  افزون بر آن پیش بینی 

یی  یران دارا میتتان وز وگوهتتای و گفتتت دیتتدار

شتتتتده با وزیر دارایی  ستته کشتتور اروپایی یاد 

ها آمریکا به اطالع رسانه .برسد

 جنا تجاری

که طبم قرار روز اول ژوئن در کانادا برگزار  7موضتتتوع اصتتتلی اجالس وزیران دارایی کشتتتورهای جی 

 .ن استهای اقتصادی جهاشود، جنا تجاری میان آمریکا و دیگر قدرتمی

سیار  شرایط کنونی ب صادی جهان در  ضعت اقت شده، و شر  سوی رویترز منت ساس ارزیابی که از  بر ا

سی می سیا ست. گرچه برخی از رویدادهای  سابد ا صادی، خوب و م شرایط خوب اقت توانند بر این 

 .تاثیری نامطلوب بر جای نهند

ن مبادالت بازرگانی بر اساس قوابد تعریا وزیران دارایی آلمان، بریتانیا و فرانسه خواهان سامان یافت

 .المللی ناهر بر تجارت جهانی هستندی بینشده

های گمرکی مربوط به واردات آلومینیوم و فوالد توستتتط ایاالت متحده آمریکا از موضتتتوع افزایش تعرفه

ر یکستتو و احتمال افزایش تعرفه گمرکی واردات خودرو از ستتوی دیگر، از جمله مستتائلی استتت که د

 .حجم تجارت میان اروپا و آمریکا موثر است

کنند که موضتتوع اصتتلی دیدار نشتتستتت وزیران دارایی بمدتا ناهر بر رو، ناهران پیش بینی میاز این

کشتتورهای ژاپن و کانادا نستتبت به نتایج  .تنظیم مبادالت بازرگانی خارجی میان اروپا و آمریکا باشتتد

 .کنندپیش گرفته ابراز نگرانی می ناشی از جنا تجاری که دولت آمریکا در

از هفت کشور صنعتی آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، کانادا، بریتانیا و " 7باید یادآور شد که گروه "جی 

 .آمریکا تشکیل شده است. کمیسیون اتحادیه اروپا نیز در این گروه از حم نظارت برخوردار است

 

http://www.dw.com/fa-ir/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C/a-43980362
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 های آمریکاتحریمهواپیمای اختصاصی روحانی در فهرست 

 

آمریکتتا شتتتترکتتت "دنتتا  های دور جدید تحریم

استتت که به هواپیمای  ایرویز" را هدف گرفته 

جمهور روحتتانی، رئیس اختصتتتاصتتتی حستتتن 

ایتتتتران ختتتتدمتتتتات   .دهدمی

 

آمریکتتا در فهرستتتتتتت  داری وزارت ختتتزانتتته

هتتای بلیتته شتتتترکتتت هتتای جتتدیتتد تحریم

شتتتترکت "دنا ایرویز" را  یران،  یی ا یمتتا پ هوا

به هواپیمای اختصاصی  نده است که نیز گنجا

دهتد. این ختدمتات می جمهوری ایران رئیس

  .مه( منتشر شده است ١0خرداد ) 9شنبه فهرست روز پنج

خدمات  EP-DAA با شتتتتماره ثبت A340 دنا ایرویز" شتتتترکتی استتتتت که به یر هواپیمای ایرباس"

"معراج" ثبت شده بود. پس از این این هواپیما در شرکت هواپیمایی  ١777رساند. تا نوامبر سال می

های آمریکا قرار گرفت شرکت "دنا" پوشش خدماتی پروازهای اختصاصی که این شرکت تحت تحریم

 .حسن روحانی را بر بهده گرفت

ستتتتایت انگلیستتتتی شتتتتبکه خبری الجزیره قطر گزارش داده که "دنا ایرویز" تنها به یر هواپیمای وب

 .رساند. این هواپیما در اختیار ریاست جمهوری ایران استسرویس می 977ت 907ساله  79ایرباس 

جمهوری را تواند جلوی استتتفاده از هواپیمای رئیستحریم جدید که شتترکت دنا را هدف قرار داده می

سر جهان همننین شرکت .در سفرهای رسمی بگیرد هایی که به شرکت هواپیمایی "دنا" در سرا

سانند سوخت یا خدمات می سرویسر دهی به این هواپیما را قطع کنند، چرا که در نیز ممکن است 

 .های ثانویه آمریکا روبرو شوندغیر این صورت امکان دارد با تحریم

یستد: نوتریتا پارستی، رئیس شتورای ملی ایرنیان و آمریکا در توییترش در مورد تحریم "دنا ایرویز" می

ضعیا میانه روها و قویهدف ترامپ چیست؟ تحقیر میانه» شروع جنا کردن تندروهای ایران. ت روها 

 «....کندتر میرا آسان

شتتتتبکه خبری الجزیره نیز با انتشتتتتار این خبر نوشتتتتت، شتتتترکتی که تنها هواپیمای اختصتتتتاصتتتتی 

دهد در فهرست قرار گرفته و احتمال زیادی وجود دارد که آمریکا از جمهوری ایران را پوشش میرئیس

 .جمهوری ایران را "تحقیر" کندا تحریم کرده باشد تا رئیسسر بمد این شرکت ر

هللا ستتتتیا، رئیس کل بانر مرکزی ایران، به اتهام همکاری با نیروی قدس ستتتتپاه بعد از تحریم ولی

هللا لبنان این دومین بار استتتت که ایاالت متحده مستتتتقیما ها دالر به حزبپاستتتداران و انتقال میلیون

 .دهدار میدولت ایران را هدف قر

 

http://www.dw.com/fa-ir/%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7/a-43949315
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 مرتبط با ایران را تحریم کرد آمریکا چند فرد و شرکت

 

ای برقرار کرد. شماری های جدیدی را بلیه افراد و چند شرکت هواپیمایی ایرانی و ترکیهآمریکا تحریم

های جدید آمریکا های مسافربری ماهان، معراج، پویا و کاسپین مشمول تحریماز هواپیماهای شرکت

 .اندشده

 ١0شتتتتنبه ) داری آمریکا روز پنجوزارت خزانه

شرکت  9مه  خرداد( ابالم کرد که چند فرد و 

ای و همننین شتتتتمتتاری از ایرانی و ترکیتته

ماهای مستتتتتافری را بر روی لیستتتتتت  هواپی

 .های خود قرار داده استتحریم

هان ایر و شتتتترکت  ما مایی  شتتتترکت هواپی

هتتای هواپیمتتایی معراج از جملتته شتتتترکتتت

سال  بر  ١777تحریمی هستند. ماهان ایر از 

کا قرار گرفت. روی لیستتتتتت تحریم های آمری

فروند از هواپیماهای این  97ای همننین تاکید کرده که مجموباً داری آمریکا در اطالبیهوزارت خزانه

 .اندهای آمریکا شدهایر نیز مشمول تحریمهواپیمایی کاسپین و پویاتچنین شرکها و همشرکت

شرکت هواپیمایی تحریم سالح، پول و نفرات شدهبه گفته مقامات آمریکایی دو  سال  ی ایرانی در ار

 .اندبه سوریه و لبنان نقش داشته

شرکت شورهایی که با این  شرکتها همکاری کنند یا به هواپآمریکا تاکید کرده که ک ها یماهای این 

 .های آمریکا خواهند شداجازه فرود یا خدمات فنی ارائه دهند نیز مشمول تحریم

به اتهام فروش قطعات  های هواپیمایی ایرانای و چند شتتترکت مرتبط با شتتترکتیر شتتترکت ترکیه

 .اندهای ایرانی امتیاز تجاری خود را از دست دادهآمریکایی به شرکت

شرکت هواپیمایی ماهان به گفته مقامات آم سته به  شرکتی واب شهروند ترکیه با ایجاد  ریکایی یر 

 .هواپیمایی از آمریکا زده است دست به خرید تجهیزات و قطعات

های ای" که این شتترکتکارانههای "تقلبداری آمریکا تاکید کرد که فعالیتاستتتیو منوچین، وزیر خزانه

دستتتتت یابند از جمله  "رقانونی به خدمات و قطعات آمریکاییطورغیدهند "تا بههواپیمایی انجام می

 .شودای" است که رژیم ایران بدان متوسل میهای فریبکارانههدیگر "را

این دومین باری استتت که آمریکا پس از ستتخنان مایر پومپئو و ابالم ستتیاستتت جدید در قبال ایران 

 .کندقرار میهای ایرانی برهای جدیدی را بلیه افراد و شرکتتحریم

ای ابالم کرد مه   یکم ادریبهشتتت( با صتتدوربیانیه ١١شتتنبه )داری ایاالت متحده روز ستتهوزارت خزانه

را به   های مهدی آذرپیشتتته، محمد جعفری، محمود کاهم آباد و جواد شتتتیرامینکه چهار نفر به نام

 .اتهام آموزش و تجهیز نظامی شورشیان حوثی تحریم کرده است

http://www.dw.com/fa-ir/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/a-43918908
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های آنها در باال بردن توان بردگان وابسته به سپاه پاسداران هستند و کمرین بیانیه، نامبر اساس ا

های نفتی بربستان نقش مؤثری های موشکی آنان به شهرها و زیرساختها و حملهنظامی حوثی

 .است داشته

سپ شیان از طریم  شور سید محمد تهرانی نیز به اتهام تامین مالی  سدارانیر نفر دیگر به نام   اه پا

 .ها قرار گرفتدر فهرست تحریم

 

 آمریکا پنج ایرانی "وابسته به سپاه پاسداران" را تحریم کرد

ایتتاالت متحتتده پنج  داری وزارت ختتتزانتتته

شیان  شور شده به  فتتته  گ نی را کتته  یرا ا

هتتای نظتتامی کمتتر حتتتوثتتتی در یتتتمتتتن 

هتتای ختتود تتتحتتریتتم اند به فهرست رسانده

ستتتتپاه وابستتتتتگان  افتتزود. ایتتن افتتراد از 

مه    ١١شنبه )سه پاستتداران هستتتندروز 

داری وزارت ختتتزانتتته یکم ادریبهشتتتتتتت( ، 

ای ابالم کرد بیتتانیتته ایتتتاالت متتتتتتتحتتتده در 

مهتتدی آذرپیشتتتتته،  های که چهار نفر به نام

کتتاهتتم آبتتاد، جتتواد  محمد جعفری، محمود 

 .را به اتهام آموزش و تجیهز نظامی شورشیان حوثی تحریم کرده است  شیرامین

های آنها در باال بردن توان بردگان وابسته به سپاه پاسداران هستند و کمرس این بیانیه، نامبر اسا

های نفتی بربستان نقش مؤثری های موشکی آنان به شهرها و زیرساختها و حملهنظامی حوثی

 .استداشته

سپاه شیان از طریم  شور سید محمد تهرانی به اتهام تامین مالی  سداران در  یر نفر دیگر به نام  پا

 .ها قرار گرفته استفهرست تحریم

های رئیس جمهوری ها بخشی از وبدهنویسد، این تحریمخبرگزاری رویترز می:تضعیا اقتصادی ایران

افزار ایاالت متحده برای تضتتتعیا اقتصتتتاد ایران و جلوگیری از دستتتتیابی جمهوری استتتالمی به جنا

 .روندشمار میای بههسته

یت ایران از یر روز پیش از  که کشتتتتورش حما ته بود  کا گف جه آمری خار قدام، وزیر امور  ابالم این ا

 .های یمن را متوقا خواهد کردحوثی

مایر پومپئو اههار داشتتت که ایاالت متحده قصتتد دارد پیش از هر چیز با فشتتار مالی بلیه ایران، به 

ید کرد که آمریکا فشار را با تصویب ی این کشور در خاورمیانه پایان دهد. او تاکطلبانهسیاست برتری

 .های تازه بلیه ایران آغاز کرده استتحریم

 

 

http://www.dw.com/fa-ir/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/a-43883910
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 سفر یکی از نزدیکان کیم جونا اون به آمریکا

 

چتول، متعتتاون  ژنرال کیم یونتتا 

متترکتتزی حتتزب  یتتته  م ک یس  ئ ر

شمالی راهی  کتتتارگتتتران کتتتره 

استتتتتتت. او از  آمریکتتا شتتتتتتده 

بر  ه تمتتاد ر ب ا نتتزدیتتکتتان متتورد 

جونتتا اون بتته  شمالی، کیم کره

 .رودشمار می

چتتول، رئتتیتتس  ژنرال کیم یونتتا 

کره  طالبتتات  ا پیشتتین ستتازمان 

رئیس کمیتتته  شمالی و معاون 

کتتارگتتران ایتتن  متتترکتتتزی حتتتزب 

کشتتتور راهی آمریکا شتتتده استتتت. ژنرال کیم یونا که از نزدیکان مورد ابتماد رهبر کره شتتتمالی به 

جمهور آمریکا و رهبر کره ژنرال کیم ه رئیسریزی شتتدرود، قرار استتت مقدمات دیدار برنامهشتتمار می

 .یونا چول در فرودگاه پکن شمالی را فراهم کند

مه ابالم کرد که ژنرال کیم یونا چول در  ١9شنبه جمهوری آمریکا سهسارا سندرز، سخنگوی رئیس

به کره وگو خواهد کرد. ستتتتفر مقامات بالیرتنیویورک با مایر پمپئو وزیر خارجه آمریکا دیدار و گفت

رود. برنامه این ستتتتفر و همننین ستتتتفر گروهی از شتتتتمالی به آمریکا اتفاق نادری به شتتتتمار می

شمالی، بالقمندی دو طرف های آمریکایی به سنگاپور برای تدارک دیدار رهبران آمریکا و کرهدیپلمات

 .دهدبه موفقیت این دیدار را نشان می

فعاالنه" در جهت "های اخیر رغم تنشدولت آمریکا به شنبه تأکید کرد کهسخنگوی دونالد ترامپ سه

جمهوری رئیس»کند. سندرز گفت: آماده کردن شرایط دیدار دونالد ترامپ و کیم جونا اون حرکت می

 «.روندهای در حال انجام به خوبی پیش میکند که بحثفکر می

وزیر ژاپن در کاخ سفید دیدار ا نخستب  خرداد( 77دونالد ترامپ پیش از دیدار با اون، هفتم ماه ژوئن )

شتتمالی دیدار و خرداد( با رهبر کره ١١)  ژوئیه 7١شتتود تا خواهد کرد. او ستتپس راهی ستتنگاپور می

 .وگو کندگفت

شته با انتقاد کیم جون اون و متهم کردن کره شکار" دیدار ترامپ که هفته گذ شمنی آ شمالی به "د

گوید در پاستتتتخ به نامه خود "پاستتتتخ جامعی" از بود، حال میخود را رهبر این کشتتتتور را لغو کرده 

 های جزیره کره از سالحشمالی دریافت کرده است. خواست اصلی آمریکا باری شدن شبهکره

 .های اقتصادی استهای امنیتی و کمرای در مقابل دریافت تضمینهسته
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 سفر وزیرخارجه روسیه به کره شمالی

 

های اخیر فعالیت روستتتتتتیتتته از 

یت می کند. حما مالی  کره شتتتت

این کشتتور ابالم  وزارت ختتارجتته 

سرگئی الوروف،  کتتتترده کتتتته 

روسیه پنجشنبه  وزیتتترختتتارجتتته 

پتتیتتونتتا یتتانتتا  متته راهی  97

هدف از این سفر  شتتتتتتتود. متتتی

هتتای هتتمتتکتتاری تتتتتتقتتتتتویتتتتتت 

روستتتتیتته و کره  یان  به م جان دو

مالی ذکر  .شده است شتتتت

چتتتول، رئتتتیتتتس  ژنرال کیم یونا 

سازمان اطالبات  یتتتن پتتتیشتتتتتتت

متتعتتاون رئتتیتتس  کره شتتمالی و 

 کمیته مرکزی حزب کارگران این کشور است

وزارت خارجه روستتیه یر ماه پیشتتتر ابالم کرده بود که الوروف به پیونا یانا دبوت شتتده و او این 

 .روددبوت را پذیرفته است. روسیه از متحدان دیرین حکومت کمونیستی کره شمالی به شمار می

جزیره کره است اما تأکید دارد که نباید کره شمالی را ای شبهنیز خواستار خلع سالح هستهروسیه 

 .العجل یا تهدید زیر فشار گذاشتبا تعیین ضرب

هایی چنین شتتتیوه»الوروف در جریان یر ستتتخنرانی در مستتتکو با طعنه به دونالد ترامپ گفته بود: 

شد، اما تحریر زایی برای متقابد کردن طرف مقابل به پرهیز و تنش شاید در معامله و تجارت موثر با

 «.رودالمللی به شمار میاز تنش، خطری جدی در روابط مدرن بین

 

 شمالی شدکننده آمریکایی وارد کرههیأت مذاکره

گوید، یر هیأت آمریکایی به منظور فراهم کردن مقدمات الزم برای دیدار احتمالی او دونالد ترامپ می

ست. وزارت خارجه آمریکا و وزارتاون، رهبر کره و کیم جونا شده ا خارجه  شمالی وارد پیونا یانا 

  .اندجنوبی این خبر را تأیید کردهکره

کردن شتتتترایط دیدار احتمالی دونالد  گوید، هیأتی آمریکایی با هدف فراهموزارت خارجه آمریکا می

 .شمالی وارد پیونا یانا شده استکرهجمهور این کشور با کیم جونا اون، رهبر ترامپ، رئیس

خرداد( یر تیم تدارکاتی را راهی سنگاپور کرده تا در  7مه  ) ١7در همین حال کاخ سفید یکشنبه 

 .صورت برپایی این نشست، مقدمات آن را فراهم کند
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شتتتتنبتته دونتتالتتد ترامتتپ پنج

گذشته با اشاره به "دشمنی 

شمالی ابالم کرد آشکار" کره

با کیم جونا اون که از دیدار 

ژوئتتن در  7١کتته قتترار بتتود 

ستتنگاپور انجام شتتود چشتتم 

پوشیده است. طولی نکشید 

ترامتتپ حرفش را پس  کتته 

ین دیتتدار  گرفتتت و گفتتت، ا

 ممکن است اتفاق بیافتد.

او بصتتر یکشتتنبه در حستتاب 

کاربری خود در توییتر از ورود 

ه شمالی رسیدیاالت متحده ما به کرهتیم ا»شمالی خبر داد. ترامپ نوشت: یر تیم آمریکایی به کره

من حقیقتا معتقدم که » :او افزود« ها برای دیدار بین کیم جونا و من را انجام دهد.ریزیتا برنامه

شتمالی پتانستیل درخشتانی دارد و یر روز کشتوری بزرم از نظر اقتصتادی و مالی خواهد شتد. کره

 «.ند. این اتفاق خواهد افتادککیم جونا اون با من بر سر این مسئله موافقت می

دانند ای از آن میمعلوم نیستتت منظور دقیم ترامپ چیستتت. با این حال ناهران این توییت را نشتتانه

 .های ترامپ برای این دیدار برطرف شده استکه هاهرا نگرانی

مذاکره یأت  که ه کا ابالم کرده  جه آمری خار حال وزارت  قه مردر همین  کایی در منط نده آمری زی کن

وگو کرده استتتتت. هدر ناوئرت، شتتتتمالی دیدار و گفتجزیره کره با نمایندگان کرهپانمونجوم در شتتتتبه

ما خود »سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن با اشاره به مالقات احتمالی ترامپ و کیم گفت: 

 «.کنیمرا همننان آماده یر دیدار می

به  جه کره ١1روز دوشتتتتن خار پانمونجوم جنوبی نیمه وزارت  که در  ید کرد  تأی یات  بدون ذکر جزئ ز 

 .شمالی صورت گرفته استوگوهایی بین نمایندگان آمریکا و کرهگفت

کننده آمریکایی را ستتتونا کیم، دیپلمات آمریکایی بر بهده دارد. او ستتتفیر ستتترپرستتتتی تیم مذاکره

نا کیم ستتابم بر این جنوبی و ستتفیر کنونی این کشتتور در فیلیپین استتت. ستتوستتابم آمریکا در کره

به نیابت از دولت جرج دبلیو بوش  ١770کننده آمریکا بود که در ستتتتال یکی از ابضتتتتای تیم مذاکره

 .ای را با پیونا یانا سرپرستی کردسازی هستهمذاکرات باری

 

 جمهور کره جنوبیدیدار کیم با رئیس

 ١1اش در روز شنبه جنوبی از جزئیات دیدار غیر مترقبهجمهور کرهدر همین حال مون جائه این، رئیس

مه با کیم جونا اون در روستتتتای پانمونجوم خبر داده استتتت. او گفت، کیم متعهد شتتتد که با ترامپ 

این دو  وگو بنشتتتیند. این دومین دیدارجزیره کره" به گفتای شتتتبهستتتازی کامل هستتتتهبرای "باری

 .سیاستمدار در طول چهار هفته در این منطقه بود
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های موشتتتکی و اتمی متعددی زد و دستتتت به آزمایش ١777شتتتمالی بعد از این که در ستتتال کره

رستتتد که در مستتتیر تر در پیش گرفته و به نظر مینگرانی غرب را برانگیخت، حال ستتتیاستتتتی مالیم

کت می با غرب حر نا اون، رآشتتتتتی  ند. کیم جو با رئیسک یدار  جمهور هبر این کشتتتتور بالوه بر د

 .وگو داشته استجنوبی با همتای چینی او و مایر پومپئو، وزیر خارجه آمریکا نیز مالقات و گفتکره

المللی و رونم بخشیدن به های بینکارشناسان سیاست جدید کیم را تالشی برای کم کردن تحریم

اند. از دیگر ستتتتو منتقدان شتتتتر دارند، کیم که در ازای شتتتتمالی ارزیابی کردهجان کرهاقتصتتتتاد کم

ای ستتخن گفته در بزم خود جدی باشتتد. این های امنیتی آمریکا از خلع ستتالح کامل هستتتهتضتتمین

سته سالح ه شور پیش از این نیز از حربه "خلع  ست خروج واحدهای ای"ک ستفاده کرده بود تا خوا ا

 .جنوبی را مطرح کندنظامی آمریکا از کره

امکان ادامه کار در پروژه پارس جنوبی بسیار ضعیا استتال: تو  

فرانستتوی توتال  شتتتتتتتترکتتتت 

کان کستتتتتب  ام ابالم کرد که 

هتتتای تتتتحتتتریتتتم فیتتت از  معتتا

ضعیا است. در  آمریکا بستتیار 

غتتتتول انتتتترژی  این صتتتتورت، 

پارس  گاز  پروژه  فتترانستتتتتوی 

می کنتتد. ترک  جتتنتتوبتتی را 

هتتتتا چتتتتیتتتتنتتتتی قرار است که 

جتتتایتتتگتتتزیتتتن      .توتال شوند

فرانستتوی توتال  شتتتتتتترکتتتتت 

کان کستتتتتب  ام ابالم کرد که 

های آمریکا بسیار ضعیا است. در این صورت، غول انرژی فرانسوی پروژه گاز پارس معافیت از تحریم

 .ها جایگزین توتال شوندکند. قرار است که چینیجنوبی را ترک می

داران این شتتتترکت مع ستتتتهامخرداد( پاتریر پویان، مدیربامل توتال در ج 77روز جمعه )یکم ژوئن   

 .ی پارس جنوبی سخن گفتفرانسوی در رابطه با فعالیت در پروژه

ضمن بیان اینکه، با دولت آمریکا برای گرفتن معافیت از تحریم شده، اههار او  شور مذاکره  های این ک

 .توسط واشنگتن بسیار ضعیا است شدن از تحریمداشت که شانس معاف

بگیرد که آیا در طرح روز فرصتتتتت داده تا با آمریکا مذاکره کند و تصتتتتمیم  17ل وزیر نفت ایران به توتا

 .میدان گازی پارس جنوبی باقی خواهد ماند یا نه 77ی فاز توسعه

ی بیژن نامدار زنگنه در صورتی که شرکت فرانسوی این طرح را ترک کند، شرکت ملی نفت به گفته

 .سی( جایگزین آن خواهد شدپیانچین )سی

ی پارس جنوبی نباشتتتد، پتروپارس برای ی کار در طرح توستتتعهاگر شتتترکت چینی هم مایل به ادامه

 .انجام این کار ماموریت خواهد یافت
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 .درصد است 07  7سهم توتال در این طرح گازی 

گذاری کرده و میلیارد دالر ستتتترمایه 77تر گفته بود که در ایاالت متحده شتتتترکت فرانستتتتوی پیش

 .درصد معامالتش دخالت دارند 97های آمریکایی در بانر

داران این شتتتترکت خرداد( پاتریر پویان، مدیربامل توتال در جمع ستتتتهام 77روز جمعه )یکم ژوئن   

 .ی پارس جنوبی سخن گفتفرانسوی در رابطه با فعالیت در پروژه

ضمن بیان اینکه، با دولت شده، اههار آمریکا برای گرفتن معافیت از تحریم او  شور مذاکره  های این ک

 .توسط واشنگتن بسیار ضعیا است شدن از تحریمداشت که شانس معاف

بگیرد که آیا در طرح روز فرصتتتتت داده تا با آمریکا مذاکره کند و تصتتتتمیم  17وزیر نفت ایران به توتال 

 .ی باقی خواهد ماند یا نهمیدان گازی پارس جنوب 77ی فاز توسعه

ی بیژن نامدار زنگنه در صورتی که شرکت فرانسوی این طرح را ترک کند، شرکت ملی نفت به گفته

 .سی( جایگزین آن خواهد شدپیانچین )سی

ی پارس جنوبی نباشتتتد، پتروپارس برای ی کار در طرح توستتتعهاگر شتتترکت چینی هم مایل به ادامه

 .خواهد یافتانجام این کار ماموریت 

 .درصد است 07  7سهم توتال در این طرح گازی 

گذاری کرده و میلیارد دالر ستتتترمایه 77تر گفته بود که در ایاالت متحده شتتتترکت فرانستتتتوی پیش

 .درصد معامالتش دخالت دارند 97های آمریکایی در بانر

 جنا تجاری اتحادیه اروپا و آمریکا آغاز شد
 

تحتتادیتته  اروپتتا ا رئیس کمیستیون 

گمرکی آمریکتتا  تتتتعتتترفتتته ویتتتژه 

آلتتومتتیتتنتتیتتوم را  بتتتتر فتتتتوالد و 

خوانتتد. او گفتتت  پذیرش  بل  قا غیر

اقتتدام متقتتابتتل  به  پا  یه ارو حاد ات

بریتانیا و مکزیر  دست خواهد زد. 

انتتد. از یتتر داده نیز واکنش نشان 

جتتنتتا تتتجتتاری  .رودسخن می

ئیس جمهوری ر دونتتالتتد ترامتتپ، 

تی  ی ی تو پیتتام  آمریکتتا بی آنکتته 

و یا شتتخصتتا ابراز نظر کند، این بار ویلبور راس، وزیر تجارت را به جلو فرستتتاد. راس تصتتمیم بنویستتد 

نادا و  کا پا و نیز  مام واردات فوالد از اتحادیه ارو ترامپ را ابالم کرد و گفت: از همین جمعه بر روی ت

 .درصدی وضع خواهد شد77درصدی و برای آلومینیوم ١0مکزیر یر تعرفه گمرگی 
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های گمرکی به طور موقت مستتتتبنی و تحده در ماه مارس این کشتتتورها را از پرداخت تعرفهایاالت م

بامداد اول ژوئن به وقت اروپای مرکزی به پایان  1معاف کرده بود. این معافیت ستته ماهه در ستتابت 

 .رسدمی

ضع گمرک ویژه بر فوالد و آلومینیوم اروپایی و سبت به و ست ن شاناتحادیه اروپا ابالم کرده ا  اکنش ن

 .خواهد داد

ژان کلود یونکر، رئیس کمیستتتتیون اتحادیه اروپا گفته استتتتت که این گمرک ویژه به هیچ وجه قابل 

او افزود که اتحادیه اروپا "طی ستتابات « امروز روز بدی برای تجارت جهانی استتت.»پذیرش نیستتت: 

 .آینده" اقدامات متقابل را ابالم خواهد کرد

میستتر امور تجاری اتحادیه اروپا در این رابطه گفت که پاستتخ اتحادیه اروپا ستتتروم، کستتیستتیلیا مالم

خواهد بود. او افزود که حال اتحادیه  (WTO) متناستتب و در انطباق با مقررات ستتازمان تجارت جهانی

 .های متناسب برای حل مناقشه را در سازمان تجارت جهان فعال خواهد کرداروپا مکانیسم

ستتی گفته استتت که اقدامات متقابل از ستتوی بیانتجارت آمریکا به شتتبکه ستتیویلبور راس، وزیر 

 .اتحادیه اروپا و یا کشور دیگر، تأثیر چندانی بر اقتصاد ایاالت متحده نخواهد داشت

 "اتحادیه اروپا باید ایستادگی نشان دهد"

آتالنتیر استتت. او در های پارلمان اروپا و کارشتتناس مناستتبات فراراینهارد بوتیکوفر، بضتتو جناح ستتبز

مپ جمهوری آمریکا تراوگو با شتتتتبکه اول تلویزیون آلمان تاکید کرد که اتحادیه اروپا باید به رئیسگفت

دهد کستتتی این اتحادیه را مجازات و یا نکوهش کند. او افزود که اقدامات نشتتتان دهد که اجازه نمی

الهای آمریکایی وضع خواهند شد که های متقابل برای برخی کامتقابل در دست تهیه است و گمرک

 .رسدهای ویژه آمریکا بر فوالد و آلومینیوم نمیالبته به سطح گمرک

 واکنش مکزیر و بریتانیا

دولت بریتانیا نیز در نخستتتتین واکنش خود نستتتبت به تصتتتمیم دولت آمریکا "ابراز تأستتتا" کرد. یر 

زدیر ایاالت متحده هستتتتتند و معافیت از ستتتتخنگوی دولت گفت که بریتانیا و اتحادیه اروپا متحدان ن

گمرکات برای آنها باید نامحدود باشتتد. این ستتخنگوی دولت بریتانیا افزود که دولت متبوع او به همراه 

 .اتحادیه اروپا و ایاالت متحده تالش خواهد کرد به این هدف برسد

ژه را دارد. این وزارتخانه وزارت اقتصتتتاد مکزیر نیز گفته استتتت قصتتتد اقدام متقابل در قبال گمرکات وی

ابالم کرد که بر تولیدات آمریکایی در ستتتطح گمرکات آمریکا، تعرفه گمرکی وضتتتع خواهد کرد. تعرفه 

های گمرکی آمریکا بر فوالد و آلومینیوم برقرار استتتت، اجرا خواهند گمرکی مکزیر تا زمانی که تعرفه

 .شد
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 :گزارش ویژه

 درباره:

،احاره بهای  بازارثانویه، عيين نرخ ارزت خروج سرمایه،تورم، نقذینگی، 

 . . .و مسکن 

در : تعارف های معمول اههار داشتتتت درادامهو آمد. م به دیدار باقرارقبلی چند روز پیش، شتتتخصتتتی

، و افرادی که برخی از کارگزاران ستتطح دوم و ستتوم اداره امور اقتصتتادی کشتتوردبوت بودم  محفلی

به  اشتتخاصتتی که .داشتتتندحضتتور شتتناخته شتتده و به هاهز وهمه چیز دانو همه فن حریا نیزدرآن 

دستتتت کم  ،بودندیی برخوردارنآشتتتنا ازکمترین  گفت و گوچناننه با هیچ یر ازمستتتائل موردجرئت 

، اوضتتتتاغ و احوال اقتصتتتتادی کشتتتتور به ویژه، تورم هروگو دربا وگقتبحث کردند، می چنین وانمود

راه  به  ایتنهو در، چگونگی کاهش نرخ احاره بهای مستتکن عیین نرخ ارزت خروج ستترمایه،نقذینگی، 

 آگاهی از بنا بهاین باره به نوبه خود در  هرکدام ازحاضتتتترینو  اندازی بازارثانویه ارزکشتتتتیده شتتتتد،

لب، و طا ند.م هارنظرمی کرد چه بیشتتتتتراه با حرارت هر نان از گاهی  یان آ به م که  شتتتتخصتتتتی 

 کمایشبه نفس و توجهی که ناشتتی از ابتماد با متانت درخورتر از ستتایرین بود،  ستتالخوردههاهر

صاد بود صول و مبانی  اقت شی که در باره  تجربه کاری و آگاهی علمی ازا س سخ پر درپا

 وصتتتتادرکنندگان  نویه ارز،ثا اسددددت دربازار اظهار داشددددت، قراربازار ثانویه ارز مطرح شددددد 

ین کار ا ادرات راتعیین کنند،البته بهتربودمحل صتتتتازی توافقی نرخ ارز دریافتی واردکنندگان به گونه ی

پس به این  اههار داشتتتت  اثنا یکی از حاضتتترین  این درشتتتد. انجام میبهادار ازطریم بورس اوراق 

، تعیین کننده وی می باشتتتتدترتیب دولت دخالتی در انجام این امر ندارد و صتتتتادرکننده که ارز از آن 

. بدین ترتیب نرخ ارز به خواسته برخی مسئوالن بخش نرخ ارز است. انشااله مبارک است قیمت یا

خصتتوصتتی از جمله آقای خوانستتاری رئیس اتاق بازرگانی تهران و تیم اقتصتتادی دولت رها شتتد و با 

ابالم نماینده بانر مرکزی مبنی براینکه در بازار ثانویه ارزستتتقفی وجودندارد، بنابراین بایدبا توجه به 

ازیر ستتتو، بطش  واقعی تبدیل ریال به ارز، از ستتتوی دیگردرانتظار و  میزان نقدینگی وریال درجریان

بی درنا در پاسخ شاهد سربت بیشتر افزایش نرخ ارز و درهم پاشی برخی زمینه ها باشیم، که 

 بنوان شد آری چنین است، 
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یکی از حضار که هاهراً بیش از دیگران آگاه به مسائل بود پرسید مگر تاکنون جز این  میان در این 

یا نمی فروشد، ندارد و  ربطیبفروشد هم به کسی ارزش را نخواست دارنده ارز بوده است، اگر 

هم هاهراً به نظر نمی رسد  ،به این ترتیب اینگرداندوجوه حاصل از صادرات را بر اصوال نخواست اگر

. که ناگهان شخص دیگری که گویی در این وادی و به کسی پاسحگو باشد نعی بر آن مترتب باشدما

بسر نمی برد پرسید آیا واقعاً دولت برای به غارت دادن و چپاول اموال و سرمایه های ملی بهده دار 

مگر به آن. مگر خروج سرمایه از کشور ممنوع نیست.  هیسامان دا برای اداره امور شده است یا

حد و حدود ارز همراه مسافر مشخص نیست؟ پس چگونه است که ضمانت اجرایی برای برگشت 

و ضامن وجوه حاصل از صادرات وجود ندارد و پیمان سپاری ارزی هم که در سابم وجود داشت 

ی شده است و تعیین قیمت ارزی هم که وارد کشور می شود و مربوط به غملبرگشت این وحوه بود 

است، صادرکننده مخیر شده است محاسبه شده مشخص  یقیمت ارز آن با باشد کهکاالیی می 

. که ناگهان سخنور آغاز کننده باشدبراساس توافم آن را واگذار کند، آنهم اگر مایل به واگذاری آن 

کار سرمایه اش  تاجر با ، داردهیچ بازرگانی سرمایه اش را در خارج نگه نمی :بحث اههار داشت 

مکلا کردن تاجر به برگرداندن وجوه حاصل از می گرداند.وجوه حاصل ازصادرات را بر سلماً و مکندمی 

برقراری ضمانت اجرا جز طوالنی کردن جریان یا  صادرات، اهانت ضمنی به تاجراست. ضمن اینکه

 هم هست. البته بهتر بود تعیین نرخ اینگونه ارزها که گفتهکار حاصلی در پی ندارد، هزینه برپروسه 

از طریم بورس اوراق بهاءدار تعیین بنا به اشاره درصد کل ارز حاصل از صادرات است  ١7می شود 

. یکی دو نفر از حاضرین نیز که گویی متوجه شده بود هم معقول تر و هم مقبول تر، که  ،می شد

رات و بودند آقایان هاهراً نمی دانند سخن بر سر چیست و تصور آنها از سرمایه های حاصل از صاد

اصوالً سرمایه های ملی و کشور را در حد سرمایه بقالی سرکوچه می پندارند، بی آنکه سخنی به 

زبان بیاورند به نظاره این بحث و گفت و گو نشسته بودند که ناگهان از میان حاضرین، شخصی که 

ت، دوستان گویی بویی از اقتصاد به مشامش رسیده در نهایت آرامش اما با سخنانی رسا اههار داش

موضوبی چرا روشن نیست ، آشنا هستند «لقمه را دور سر گرداندن»یا « اکل از قفا»هاهراً با داستان 

مگر این گفت و گوها برای می پینانند.اندازه کی را تا این دامهمی و در بین حال به این س به این

پینیده کردن امور که همه می دانند . استاتالف سرمایه های ملی توسط گروهی دست اندرکار 

فراگیر و همه جانبه حاصلی درپی  فسادبرای رشد و توسعه ی جز ایجاد زمینه، شرایط و فضا

آگاهی از  ناونه ای به هاهر قانونی و ناشی ازگ به ده تر چپاول اموال بمومیبه زبان سا ندارد.آنهم 
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ه بم باید از طریم شبکه بانکی در یر کالرا چگونگی انجام اداره امور. بنابراین وجوه حاصل از صادرات 

جز پیمان سپاری ارزی ساده، یکسان با ربایت ساز و کار مربوط ، که آنهم  .و نه جز اینکشور برگرداند 

ی ارزش کاالی ارز برابر معادل . به این معنا که نخواهدبودو بی حاشیه برای کلیه کاالهای صادراتی 

 بازگردانده شود. اساس ضوابط مربوطو بر ،از طریم شبکه بانکیصادر شده بایستی 

که کوسه و ریش بند نمی  است نکته درخور توجه ایناما در موردبازارثانویه ارز نیز باید یاد آور شد که  

ا تنهدر اقتصاد متمرکز دستوری دولتی که همه چیز و کلیه امور دستوری می باشد نمی توان  .شود

آنهم با این را بهده بازار و خریدار و فروشنده گذارد مسکن  ویکی دومورد دیگر، از جملهنرخ ارز  تعیین

که سقغی برای آن در نظر یعنی بانر مرکزی مبنی بر اینتاکید مرحع مسئول حفظ قدرت خرید پول 

اسب منتالی مفاسد آن جز ایجاد زمینه و شرایط و فضای گرفته نشده است. زیر این کار بنا به اشاره، 

 خواهد بود.نافزایش نرخ برابری ارز  وفسادبرای 

وی در ادامه اههار داشت:ببینید واقعا روشن نیست چرا و به توصیه چه کسانی دولت در همهو زمینه 

ها ی افتصادی بی راهه می رود؟ چرا دولت درحالی که بر همگان آشکار است که ایجاد تورم هم 

چرا سرمایه گذاری و تشدید فرار سرمایه است،  فقر فراگیر وهمه جانبه را به دنبال دارد ، هم مانع

هر روز بیش از پیش افزایش نقدینگی را دامن می زند تا جائی که بنا به آمار منتشره حجم نقدینگی 

دولت همننان به جای خارج  میلیون تومان رسیده است. و ١7هزارمیلیاردتومان یا سرانه 7177به مرز 

قرضه و برخی مالکیت های دولتی وبرقراری اخذ مالیات  کردن وجوه حاصل از فروش سکه، اوراق

ا یبه منظور حفظ استاندارد تصنعی زندگی  دانسته به طرق گوناگون بردرآمدهای اتفاقی وسرمایه، 

بازهم روشن نیست چرا دولت برای رفاه حال اجاره  ندانسته حجم نقدینگلی را افزایش می دهد .و

مالر هرسه سال  :که می گوید7901بط مالر و مستاجر مصوب قانون روا 0نشینان با اجرای ماده 

یکبار می تواند اجاره بهاء ملر را افزایش دهد به حل دست کم موقت مشکل اجاره نشینان همت 

تحمیل بر تولید مانند وجوه دریافتی چند صد میلیاردی  چرا دولت هزینه های زائدو  و . . . ، نمی گمارد؟

 تاندارد و امبالهم را لغو وبازستانی نمی کند .بابت کارت بازرگانی،مهراس

در همین اثنا یکی دیگر از مدبوین اههار داشت همین یکی دوروز پیش یکی از مسئوالن دولتی اههار 

کرده است که راه حل مسایل و مشکالت اقتصادی کشور را نمی توان به طریم سیاسی حل کرد 

صله پاسخ گرفت: آن مسئول دولتی فراموش کرده باید به دنبال روش های اقتصادی بود که بی فا
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است که اوال اقتصاد خود زیر مجموبه سیاست است در ثانی قوانین و قوابد اقتصادی ویژه اقتصادهای 

آزاد است نه اقتصاد های بسته و متمرکزو دستوری دولتی. اقتصاد دولتی قوابد ویژه یی 

 ندارد،قوابدش در بنوانش نهفته  است .

ن بیش از هر زمان روشن است اینکه بهبود اقتصاد کشور در اقتصاد متمرکزودستوری دولتی آننه اکنو

 آنهم در مباشرت با ذهنیت شکل گرفته در اقتصاددولتی به هیچ روی امکانپذیرنمی باشد.

 میر هوشنا امینیا دکتر                                                                                           

 اقتصاددان                                                                                                   

 

 
 
 


