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  آزموده را آزمودن خطاست

 :درباره

 کوپن الکترونیکی یا "کاال کارت"

 

اسبببت ده ملیون  بنا به اعالم شببببکه خبری اقتصببباد و بانن، به نمع ان مزاون ونارت تزاون، قرار

کوپن الکترونیکی برای ده میلیون یارانه گیران سببابک که اوال روشببن نینببت من ور ده میلیون 

که در این صببورت به امتماد در ین خانوار  صببرفا یارانه گیر اسببت یا من ور خانوارسببرپرسببت 

ممکن است کع  اعضاء خانواده مشمود دریافت کوپن الکترونیکی یا آنچه کاال کارت نامیده می 

 شود بشوند. 

صادی  نت، چرا و به چه دلیع کارگزاران اداره امور به ویژه اموراقت شن نی ستی رو درثانی به در

ند و  یامون یا نمی خواهند ب ند  ندرن کهن: کشببببور نمی آمون ره چنان رو که رهروان ان این ا

 . پند نمی گیرند.رفتند

 این اسببت کهبراین اولین بار و آخرین باری نینببت که منببب و ییه یی منببتند به قانون بنا 

محع  آنهم نه ان .گیرند رارقرا مورد ممایت  گروه های اجتماعی آسبببیب پ یر یا در و نیر خق فمر

سانمان تامین اجتماعی می باشد اما  اختیار منابزی که در خود آنها. ذخیره شده منابع مالی

و پوشببب  جهت رفاه آنان هزینه شبببود به مصبببار، دیگر، انجمله تامین نیانها  به جای آنکه در

سد.  سیده و می ر ست عکس مورد درواین کمبودهای مالی دولت ر شورهای پی  رفته  در ک

 که این خود ان نه طلبکار، که سببببانمان های تامین اجتماعی آنها همواره بدهکارند واسببببت 

 غم انگیز سانمان تامین اجتماعی کشور است.نا کارآئی کاستی های چشمگیر و 

توجه ندارند که کع اقدامات آگاهانه یا نا  موراقتصببببادی کشببببوربه هر روی گویی کارگزاران ا

جز اتال، منابع مالی، افزای  مجم این خصبببو   لیمه یی آنان دسبببت کم درآگاهانه، اما سببب

لی م عشدن مناب یرنمین گجمله  ان،  نمدینگی، نمین گیر کردن بخ  عمده منابع مالی کشور

قدرت خرید پود ملی و در  غیرقابع تصبببوربخ  منبببکن، افزای  نرو تورم، کاه   کشبببور در

ماصلی در پی نداشته اشاره کرد که کر،  همواره مورد ت ونتیجه رشد فمر فراگیر و همه جانبه 

به عنوان نخنتین  63یا 62اشتباه نکنم ساد  کع کشور اگر( بودجه 3است. ان اجرای تبصره )

ود بانده، ودر نهایت  پرداخت عام این نمینه گرفته تا تخصببببیت اعتبار برای طری های ن گام در

شه پرداخت یارانه به  نیه و اندی نمدی و کاالیی یارانه که ان آغان قانون مربوط مغایر با ذات و فل
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ان تصویب گ شت و سپس به مراتب  گروه های اجتماعی کم درآمد یا در و نیر خق فمر تدوین و

 فّرناس تر یانا آگاهانه تر به موقع اجرا درآمد.  

ما وو ا به عنوان پود ملی  یاد  ید ر قدرت خر مه  کاه  بی سببببباب جاد به  ما اکنون  تبع آن ای

داشببته اسببت که گروه های  نآ دیگر کارگزاران اداره امور را بر نبِه ماکم بارفمرفراگیر و همه جا

شار نتند به قانون آنان  را مورد ممایت قرار تحت ف شاره و ییه م صد البته، بنا به ا دهند، که 

 ر نینت.فملیتی هم با اصع امخ و، است

نانی و علمی اما شوم که متا ورود به  -بنا به و ییه ملی، ان مرفه یی خود موکداَ یادآور می 

همانا، افزای  مجم نمدینگی، تشببببدید تورم،   "کاال کارت" راه و روش اعالم شببببده و صببببدور

تشبببدید فمر فرا گیر و همه جانبه  کاه  قدرت خرید ریاد، اتال، منابع مالی غیر قابع جبران و

 همان. 

گروه های اجتماعی آسیب  مزیشتی ان –ممایت مالی  شوم که تنها راه کمن و ل ا باید یادآور

پ یر و تنببببهیع گ ران نندگی رونمره آنان، جای گزین کردن پرداخت نمدی، کاالیی، کوپنی با 

ها مبرا ان فناد است، بلکه به است که نه تن کاه  هزینه نندگی رونمره گروه های مورد ن ر

خال، کمن های نمدی ، کاالیی و کوپنی که با افزای  مصر،، مجم نمدینگی، تورم و کاه  

همه جانبه خواهد شبببد،  فراگیر و قدرت خرید ریاد همراه و نمینه سبببان فنببباد و به تبع آن فمر

خرید ریاد خواهد  موارد مورد اشبباره و کاه  بیشببتر قدرت مانع  اصببرا، و نیان های ناشببی ان

 شد.

پایان سببخن  اینکه پرسببشببی که به امتماد ممکن اسببت در اینجا مطری شببود، می تواند این 

شد که  من ور سخ آن  به کوتاه  ان با سشی که پا ست ؟ پر کاه  هزینه نندگی به چه مزنا

نمع همگانی درون شببهری)اتوبوس و مترو(  سببخن، رایگان سببانی اسببتیاده ان وسببائع ممع و

درمان و  دارو و با پنجاه درصد تخییف برای سیرهای میان شهری، رایگان سانی بیمه و همراه

در نهایت تحصبببیع رایگان دو فرنند ان ممطع ابتدایی تا پایان دانشبببگاه برای مشبببموالن برنامه 

با صببببدور کارت های رایگان عکس دار، برای گروه های مورد ن ر می  نه نندگی  کاه  هزی

 باشد. 

روشن است که هزینه اجرای این برنامه براساس مکانیزم یا سان و کاری تامین خواهد شد که 

به هیچ روی نه تنها تحمیع بر بودجه دولت نخواهد بود بلکه بارآور نمینه و فضببایی کمتر فنبباد 

 آفرین و تا مدودی مانع افزای  مجم نمدینگی و تورم  خواهد بود. 

 

 1397شهریور 31هان صنزت شنبهجان نمع 

                                                * * * 

 



 

 

 

 

 

 1397ویژه شهریور 81خبرنامه شماره

 ، گزارش ویژهخبررسانی ،اخبار کوتاه اتاق های  ایران و انگلیس و بریتانیا و ایران اخبار کوتا ه اقتصادی ایران و جهان  سخن ماه، فهرست مطالب:

 

 

3 
 

 کوتاه اقتصادی اخبار

 کوتاه اقتصادی اتاق ها اخبار

 کوتاه اقتصادی ایران و جهان اخبار

 کوتاه اقتصادی اتاق ایران و انگلیس اخبار

 ماهانه هیات مدیره اتاق ایران و انگلیسجلسه  برگزاری

هیتمین جلنه هیات مدیره اتاق بانرگانی و صنایع و مزادن ایران و انگلیس راس یکصد و هیتاد و 

کلیه اعضاء اصلی و علی البدد تشکیع و  ، با مضور07/06/97رون چهارشنبه  15:00ساعت 

 .برگزار گردی

پی  ان ورود به دستور جلنه دکتر امینی ا هار داشت علت عدم مضور مشاوران این جلنه  رد

این که ان آنان برای شرکت در جلنه دعوت بزمع آمده بود،  این جلنه باوجود درهیات مدیره 

مضور آقای دان  در دوبی می باشد ،ضمن این که آقای ذره بینی نیز به علت عدم آگاهی ان 

 این دعوت پیشاپی  برگزاری جلنه ای را در اصیهان تدارک دیده بودند که ع رخواهی کردند.

بار اقتصادی رون به تیصیع مبادله و عنوان شد، با توجه به وضزیت سپس طبک دستور جلنه اخ

موجود و اینکه شرکت های کوچن و متوسق انگلینی به علت نداشتن ارتباط کاری با ایاالت 

متحده  در کار با ایران منئله ای ندارند، ل ا ونارت بانرگانی بین المللی انگلیس در تدارک بهره 

توسزه  روابق اقتصادی با ایران می باشد. ضمناً با توجه به سیاست  گیری ان این شرکت ها برای

ناتی توسق خانم مزدا ایراد شد. بیاهای نوین ارنی و ابهامات موجود برای برخی ان اعضاء اتاق 

درباره سیر هیات برای شرکت در مهمانی ساالنه اتاق انگلیس در پارلمان عوام بحث و قرار شد 

کمینیون ها همزمان با برگزاری مورد ن ر  رمورد برگزاری همای  های طبک رواد اقدام شود. د

هیات مدیره در شیران ممرر  ه هایلنجشد. درباره برگزاری یکی ان  دیدارهای آناد اعضاء موافمت

 گردید جواب مثبت به اتاق شیران داده شود.

 پایان یافت. 17:00جلنه راس ساعت 

 

 اتاق ایران و انگلیس تخصصیهای کمیسیون های جلسه  برگزاری

پنجمین جلنه ماهانه کمینیون جلنه کمینیون بانرگانی، صنزت و فن آوری های نوین: 

با مضور خانم  05/06/97رون دوشنبه  16:00بانرگانی، صنزت و فن آوری های نوین رأس ساعت 

رضی سید لیلی میرمومن و آقایان کا م اسدی کیا، علی ممزه نژاد، محمدرضا میدری، سید 

اصیهانی، محمد سزید ضرابیان، رونبه مروج منینی، علیرضا مناقبی، علی نمیب و علیرضا 

 هشترودی و دکتر امینی  در محع دبیرخانه اتاق تشکیع و برگزار گردید.

در این جلنه، طبک رواد مزمود، ابتدا اخبار اقتصادی رون در مونه های مرتبق با کمینیون 

مشکالت ایجاد شده در فضای کنونی کنب و کار گیت و گو شد. مبادله، و سپس در خصو  
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در ادامه، منائع مرتبق با ارن، قاچاق، و راهکارهای مناسب برای بهبود وضزیت کنونی مورد 

گیت و گو قرار گرفت. در پایان جلنه،  به درخواست اعضاء، آقای مهندس میدری پ یرفتند 

ع ان جلنه آینده فراهم سانند و ان طریک دبیرخانه اتاق باندید اعضاء کمینیون ان ایران ماد را قب

 پایان یافت. 18:00جلنه در ساعت اطالع رسانی کنند. 

 14:00ساعت رأس  پنجمین جلنه ماهانه کمینیون غ ا و داروجلنه کمینیون غ ا و دارو:  

، با 05/06/1397رون دوشنبه 

مضور خانم ها پگاه انت ار و مژده 

نیما اممدخانی، رضانیا و آقایان 

اممد ابراهیمی، علیرضا مناقبی، 

 مزماری و عطااله میر محمد

مزینی در محع دبیرخانه اتاق 

  تشکیع و برگزار گردید.

بر اساس دستور جلنه، نخنت 

نه غ ا و دارو اخبار اقتصادی در مو

باره منائع مبادله شد. سپس در

 باره موارد نیر بحث و گیت و گو شد:ارنی و مشکالت اقتصادی اخیر گیت و گو شد. همچنین در 

 قاچاق بخ  عمده کاالهای وارده با ارن دولتی به عراق. -

ها( که با آمریکا ارتباط ندارند، به همکاری SMEتمایع شرکت های کوچن و متوسق انگلینی ) -

 با شرکت های ایرانی.

میزان تمایع به ارساد فراخوان برای اعزام هیأت غ ا و دارو به انگلیس به من ور آگاهی ان  -

 اعزام هیأت و کم و کیف تماضا.

به من ور اعزام هیأت تجاری به انگلیس، فراخوانی به کلیه اعضاء ارساد شود و ان شرکت  -

هایی که در نمینه غ ا، دارو و محصوالت آرایشی و بهداشتی فزالیت می کنند و تمایع به 

خود را برای اعزام در قالب  همکاری با  شرکت های انگلینی دارند، خواسته شود آمادگی

هیأت مورد اشاره اعالم کنند و گزارشی ان موقزیت کاری و  رفیت ها و نیانهای خود، و 

همچنین خواسته های خود ان شرکت های انگلینی تهیه و به دبیرخانه اتاق ایران و انگلیس 

 ارساد نمایند.

با آئین نامه چگونگی تشکیع  ابردر پایانمرارشد طی نامه یی به اعضاء کمینیون اعالم شود بر

جلنه به مزنای عدم تمایع به مضور در  3و برگزاری کمینیون ها  ، عدم مضور بی  ان 

پایان  16:00جلنه رأس ساعت  شد. م ، خواهد کمینیون تلمی و نامشان ان فهرست اعضاء

 پ یرفت.

ینیون برنامه جلنه ماهانه کم جلنه کمینیون برنامه ریزی شهری، گردشگری و ساختمان:

، با مضور 15:15ساعت  07/06/1397ریزی شهری، گردشگری و ساختمان در تاریخ چهارشنبه 

خانم نموی و آقایان دکتر علی غمخوار، محمدسزید ضرابیان، محمدرضا سرمدی و دکتر امینی 

 محع دبیرخانه اتاق تشکیع و برگزار گردید. 
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مونه گردشگری و اهمیت ورود گردشگر در  در این جلنه نخنت به مبادله اخبار اقتصادی در

فزلی پرداخته شد. سپس در ادامه ممرر گردید همایشی در مونه گردشگری با در شرایق 

سخنرانی آقای غمخوار در نمینه گردشگری و وضع موجود برگزار گردد. این همای  در هیته 

اتاق، اعضاء جامزه  دوم آذر ماه در محع اتاق تهران برگزار خواهد شد و مدعوین آن اعضاء

تورگردانان، تورلیدرها و افرادی که با انگلیس کار میکنند خواهند بود، و در آن به پتاننیع های 

 گردشگری ایران مورد توجه گردشگران انگلینی پرداخته خواهد شد.

 پایان یافت. 17:15جلنه در ساعت 

نیون نیت و گان که بینت و هیتمین جلنه کمی جلنه کمینیون نیت و گان و پتروشیمی:

، برگزار شود، بدلیع در سیر بودن اکثریت 25/06/97رون یکشنبه  16:00ممرر بود راس ساعت 

 نصاب تشکیع نگردید. اعضاء کمینیون و نرسیدن به مد

رون  14:00جلنه کمینیون عضویت در شهریور ماه، راس ساعت  جلنه کمینیون عضویت:
ونه مزدا و آقای علی ممزه نژاد و به ریاست دکتر ، با مضور خانم فیر07/06/97چهارشنبه 

 امیرهوشنگ امینی در محع دبیرخانه اتاق تشکیع و برگزار گردید. 
 در این جلنه پرونده های درخواست تمدید عضویت اعضاء، بررسی و تایید گردید.

 :نیز مورد بررسی قرار گرفت و عضویت جدید پرونده های درخواست عضویت 
 شرکت بوژان طب آرا به مدیریت خانم فاطمه کنروی قشالق،  -1
 شرکت هوافضایی درنا به مدیریت آقای یزموب انتصاری،   -2
 شرکت سیماسنج صنزت به مدیریت آقای سید امید مبصری، -3
 شرکت نیکان فارمد مهر به مدیریت خانم مریم قاسمی،  -4
 ،شرکت سیناژن به مدیریت خانم هاله مامدی فر  -5
 ،ابوالیضع اقبالیون گچ ساوه به مدیریت آقایشرکت سپید   -6
 آقای مجید محمدی، شرکت ونوس پالستین به مدیریت  -7
 شرکت ارتباطات کاسپین ورنا به مدیریت آقای داوود اکبری سریزدی،  -8
 شرکت سیمین فراور به مدیریت آقای محمد هدایتی نفرقندی،  -9
 قرار گرفت.مورد تایید شرکت نرماکارون به مدیریت آقای محنن امینی  -10

آقای هادی مرشدی و خانم عزیزه منینی به بزد ان برگزاری اخ  تصمیم درباره درخواست 
 ایشان موکود گردید. با  جلنه مالقات مضوری

 

 بازرگانی خارجی ایران و انگلستان

 در

1397ماهه نخست سال  5  

(، 1397جاری )ماهه نخنت ساد  5بر اساس آمار و ارقام ارائه شده ان سوی گمرک ایران در 

شاهی متحده ان ن ر وننی برابر  صادرات ایران به پاد کیلوگرم )اندکی کمتر  18937041مجموع 

درصد و ان ن ر ارنشی  04/0دالر، که ان ن ر وننی  17،595،027ارنشی برابر ن ر ان تن(و 19ان 

آن کشور،  درصد کع صادرات ایران را شامع بوده است، در مالی که مجم واردات ایران ان 09/0

بر  برا ن ر وننی  بی  ان  1،126،151،147ان  لوگرم )انببدکی  تن( بببه ارنش  1126000کی
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درصبببد ان کع واردات  28/2درصبببد و ان ن ر ارنشبببی  07/8دالر، که ان ن ر وننی  430،003،206

 ایران ان آن کشور را شامع بوده است.

خارجی با انگلنتان  در پنج ماه بدین ترتیب مالم ه می شود که ایران در داد و ستد بانرگانی 

میلیون  412اود سبببباد جاری نیز همچناندر بانرگانی خارجی خود با بریتانیا  با اندکی بی  ان

 .دالر تران منیی رو به رو بوده  است

 اخبار اتاق بریتانیا و ایران

 

 استقرار اتاق بازرگانی ایران و بریتانیا در محل جدید

 

واصله ان دبیرمانه اتاق بانرگانی بریتانیا و ایران بنا  به تصمیم و اعالم صندوق  عبنا به اطال

باننشنتگی کارکنان شرکت نیت و به دلیع آغانعملیات تزمیرات اساسی  ساختمان توسق 

پیمانکار منتخب، اتاق ملزم به تخلیه محع گردید . ل ا  اکنون درمحع استیجاری جدیدی به شری 

 ر شده است.مندرج درنیر منتم

    

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 

 

سفر لرد المونت رئیس اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران به تهران   

صله ان لندن به اطالعبنا  ست لرد نرم وا رئیس اتاق بانرگانی بریتانیا  ان المونتقرارا

 که ضببمنا نماینده نحنببت ونیرانگلیس دراموربانرگانی باایران هم می باشببند  وایران

در این سببیرکه گیته می شببودان  .منببئولیت دوم خود عانم ایران شببوند در کنببوت

به  هرون دوشبببببن ما ید دوم مهر جام هد ان به طود خوا ته  ین هی مدود غانو بابرخی آ

منبببببئوالن وکارگزاران اداره امور اقتصبببببادی ایران به ویژه اتاق های ایران بانرگانی 

گانی دو کشببوروموانع درنمینه توسببزه روابق بانر وصببنایع ومزادن ایران،قم وکاشببان

فرا راه فزالیت های بانرگانی دوکشببببور به رایزنی خواد نشببببنببببت.در این سببببیر 

یارت بریتانیا درتهران و اتاق مشبببببترک سبببببهماهنگ کننده دیدارها به رواد مزمود 

 بانرگانی انگلیس به عنوان همتای ایرانی اتاق بانرگانی بریتانیا وایران خواهد بود.

سیر در مبرنا صع این  صلنامه اتاق به آگاهی ما سایت اتاق و ف مه الکترونیکی آتی،

 .رسانده خواهد شد

 

mailto:admin@bicc.org.uk
https://twitter.com/TheBICC
https://twitter.com/TheBICC
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خبارکوتاه اقتصادی ایرانا  
 

با پوتین درباره مهار آمریکاآیت اله خامنه ای  گفت و گوی  

 
 

ای، رهبر ایران هللا علی خامنهآیتخبرگزاری های ایران ، بنا به گزارش بی بی سببی به نمع ان 
تهران و منببکو باید برای "مهار  اسببت  جمهوری روسببیه گیتهوالدیمیر پوتین، رئیسدر دیدار با 

آمریکا ین خطر برای بشببریت اسببت و امکان مهار آن "آمریکا" همکاری کنند چرا که به گیته او 
 ."نیز وجود دارد

جمهور ایران، روسببیه و جمهوری روسببیه که برای مضببور در اجالس سببه جانبه روسببایرئیس
شهریور( با رهبر ایران دیدار و  16 -ه تهران سیر کرده است رون جمزه )هیتم سپتامبر ترکیه ب

 .گیتگو کرد
ای با اشبببباره به بحران سببببوریه گیته: های ایران در این دیدار آقای خامنهبه گزارش خبرگزاری

اند و به اهدا، خود نرسببببیدند... ها اکنون در سببببوریه شببببکنببببت واقزی خورده"آمریکایی
شرایق بهاییآمریک ستیاده ان  شتند با ا صد دا وجود آمده در آن نمان در کشورهای عربی،  ها ق

ضربه وارده در مصر و تونس را در سوریه و با سرنگونی مکومت طرفدار مماومت جبران کنند اما 
 ".انداکنون کامالً شکنت خورده

ر همچنین با اشبببباره به رهبر ایران در این دیداا سببببت  ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران نوشببببته
های آمریکا علیه ایران و روسببیه، ان این وضببزیت به عنوان نمطه مشببترک دو کشببور یاد تحریم

شتراکی برای "گنترش همکاری ستیاده ان چنین وجه ا سیاسی و کرده و گیته باید با ا های 
  .استیاده کرد "اقتصادی

آمریکا تالش در جدا کردن کشببورهای  اسببت که رهبر ایران در دیدار با رئیس جمهور ترکیه گیته
  .اسالمی دارد
شاره به توافک هنتهآقای خامنه ست که ای ایران، برجام، گیتهای با ا شورش "تاکنون به  ا ک

اند و این قابع ها به و ایف خود عمع نکردهتزهدات خود در برجام پایبند بوده اسبببت اما اروپایی
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طور کامع به تزهدات خود در برجام عمع کنیم اما آنها تزهدات خود را قبود نینببببت که ما به
 ".انجام ندهند

مهوری روسیه ان گیتگو با همتای ایرانی جخبرگزاری ایرنا به نمع ان والدیمیر پوتین نوشته رئیس
گاه مداث نیرو باره ا تهخود در ید هنبببب جد نهای، برقی کردن خطوط راههای  های آهن و نمی

  گنترش صادرات نیت ایران رایزنی کرده است
با رهبر ایران دیدار و گیتگو کرد. آقای امرون همچنین رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه 

والدیمیر پوتین برای مضببور در اجالس سببه جانبه سببران به تهران سببیر  اردوغان هم همچون
  .کرده است

 نشنت تهران؛ 

 مخالفت ترکیه با ایران و روسیه بر سر سوریه

: اسببببت که  ای در این دیدار به رهبر ترکیه گیتههای ایران آقای خامنهبه گزارش خبرگزاری

های مشببترکی برای دنیای ه هنببتند و انگیزه"ایران و ترکیه دو کشببور آبرومند و قدرتمند منطم

سالم دارند، بنابراین باید همکاری صادی بی  ان ا سی و اقت سیا شور در نمینه های  های دو ک

 ".پی  گنترش یابد

شرکت والدیمیر پوتین، ر سوریه با  ضاع  سی او سران برای برر شنت  جب طیب اردوغان و ن

نن رومانی، رئ سیه، ترکیه و اینیم سپتامبر(، در  7شهریور ) 16جمزه،  رانان جمهوری رو

 ..شدتهران برگزار 

رئیس جمهوری ترکیه صبببج جمزه آنکارا را به ممصببد ایران ترک کرد و سبباعاتی بزد وارد تهران 

شد و مالقاتی ممدماتی با منن رومانی داشت. هواپیمای رئیس جمهوری روسیه نیز کوتاه 

  .نمین نشنت مدتی پس ان آن در فرودگاه مهرآباد تهران به

پی  ان آغان این نشنت، رئینان جمهوری شرکت کننده در این اجالس در جلنات دوجانبه 

 .با هم مالقات کردند

 

گانه، منن رومانی ضمن ابران خرسندی ان پیشرفت ن امی در ممابله با در آغان نشنت سه

وصببیف کردن این مخالیان مکومت سببوریه، اسببرائیع با هد، ممله قرار داد و با "نامشببروع" ت

کشور، آن را عامع ایجاد تن  در منطمه خواند و گیت که خروج اسرائیع ان تمامی نماط سوریه 

"خواسببت مشببترک" تمامی مردم آن کشببور اسببت. آقای رومانی همچنین ایاالت متحده را به 

"تجاون" به سبببوریه متهم کرد و گیت که نیروهای آمریکایی بدون دعوت مکومت سبببوریه در ان 

ور مضور دارند و آنان را متجاون توصیف کرد. او گیت که "مضور غیرقانونی آمریکا" در سوریه کش

 .باید خاتمه یابد

رئیس جمهوری ایران، گیت النم است جامزه جهانی در فراهم کردن نمینه بانگشت پناهندگان 

 .است و بانسانی سوریه کمن کند و افزود که جمهوری اسالمی آماده کمن به این بانسانی

خوانند های روسیه، سوریه و ایران تمامی مخالیان مکومت بشار اسد را "ترورینت" میممام

سالمگرای تندرو و برخی گروهکه دولت ترکیه تنها گروه در مالی نت" های ا های کرد را "تروری

 .کندمزتدد توصیف می راهای منلج مخالف داند و سایر گروهمی

سانی جمهوری روسیه گیت الرئیس سانمان ملع برای عادی  ست اقداماتی تحت ن ارت  نم ا

سوریه و ایجاد آشتی ملی صورت گیرد. وی گیت که دولت روسیه پیشنهاد کرده که ین برنامه 
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ستمباد ترکیه و بین شنهاد با ا شت پناهندگان به اجرا درآید و افزود که این پی المللی برای بانگ

 .ایران مواجه شده است

شود. او والدیمیر پوتی شکیع  نکو ت شنهاد کرد که ین مرکز ویژه بانگشت پناهجویان در م ن پی

خواستار کمن به بانسانی سوریه و فراهم شدن نمینه بانگشت پناهجویان سوری شد و ابران 

 .امیدواری کرد که نشنت رون جمزه به پیشرفت روند صلج و بانسانی سوریه کمن کند

سخنان خود  شنت، گیت که رجب طیب اردوغان نیز در  شرکت در این ن سندی ان  با ابران خر

ستانه تمامی جهان با بی ست. او گیت که در نشنت آ صبری در انت ار نتایج این نشنت ا

هد، این بود که این سبببه کشبببور "در مداقع مشبببترکات" با هم توافک کنند. وی گیت که این 

شور  صلج به آن ک شت  سوریه و بانگ ضی  شاره به مداقع ماوی میظ تمامیت ار بود. وی در ا

گیت که ارت   -که آنها را ترورینببت خواند  -ممابله ارت  سببوریه با نیروهای کرد در سببوریه 

 .ترکیه "با به خطر انداختن جان خود" این مناطک را پاکنانی کرد

 

 همتی خبر داد؛

میلیاردبرای کاالی اساسی13میلیارد درآمد صادرات غیر نفتی،19  

 

رییس کع بانن مرکزی با اشبباره به مجم بی  ان 
 5میلیارد دالری صببادرات غیر نیتی کشببور در  19

میلیارد دالر  13ان اختصا  ماهه اود ساد جاری، 
برای تامین کاالهای اسبباسببی و ضببروری کشببور 

 .خبرداد

بببه نمببع ان روابق  خبرگزاری مهر بببه گزارش

شاره  صر همتی با ا عمومی بانن مرکزی، عبدالنا
یت: ان  به مجم صبببببادرات غیر نیتی کشببببور گ

درات گان و فرآورده مجموعه صادرات غیر نیتی، صا
زادد  مدود 3های نیتی م ل ا  یارد دالر بود،  میل

 .میلیارد دالر باقی مانده آن است که باید به چرخه اقتصاد برگردد16
مجموع ارن عرضببه شببده در سببامانه نیما در مدت اجرای بنببته  رئیس کع بانن مرکزی افزود:

های درصببد مربوط به شببرکت80ان  میلیارد یورو بوده اسببت که بی 2جدید ارنی تاکنون نزدین 
درصببببد در بانار ثانویه  20پتروشببببیمی بوده و بمیه صببببادرکنندگان غیرنیتی سببببهمی کمتر ان 

 .اندداشته
همتی ان سایر صادرکنندگان غیرنیتی درخواست کرد با عرضه ارنهای ماصع ان صادرات خود در 

ی نیز جهت تن یم این بانار برخی تزمیک بانارثانویه نم  آفرینی کنند و گیت: البته بانن مرکز
 .ان انواع ارنهای مورد نیان وارد کنندگان را عرضه می کند

وی عرضه ارن توسق صادرکنندگان را ین مطالبه ملی داننت که باید انجام پ یرد و تاکید کرد: 
میلیارد دالر ارن برای واردات کاالهای اساسی و ضروری و دارو و تجهیزات پزشکی اختصا  13

 .یافته است که به تدریج تامین و واردات آن ها درماد انجام است

https://www.mehrnews.com/news/4408312/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%B1%DB%B3%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DB%B1%DB%B9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
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اسببکناس مربوط به نیان های واقزی مردم  همتی درباره نیانهای ارنی مردم خاطر نشببان کرد:
شببود؛ ورود اسببکناس به کشببور توسببق صببرافی ها ها وصببرافی ها تأمین مینیز توسببق بانن

اد افزای  اسببت و درکنار آن بانن مرکزی وسببایر اشببخا  ممیمی و مموقی آغان شببده و درم
کند، مضافاً بخشی ان ارن سامانه نیما توسق صرافی ها به صورت هم باقیمانده نیان راتأمین می

 .گردداسکناس وارد کشور شده و در بانار عرضه می
وی افزود: منبببولین ذیربق دربانن مرکزی تزامع خوبی با کانون صبببرافان داشبببته و جهت روان 

 رید و فروش ارن درصرافی ها، برنامه هایی در دست اقدام دارندسانی خ
 

 هیچ سایتی در ایران 'مجوز فروش طال و سکه ندارد

در پی اعالم ورشکنتگی موسنه "سکه ثامن" اتحادیه طال و جواهر تهران اعالم کرده که 

 .ندارندهای اینترنتی خرید و فروش سکه و طال مجون این اتحادیه را هیچ کدام ان سایت

 -شهریور( به خبرگزاری دانشجویان ایران 28آیت محمدولی، رئیس این تحادیه، امرون )چهارشنبه 

گ اری نکنند چون به این گ اران هشدار داده در این موسنات آنالین سرمایهبه سرمایه -ایننا

 .ها مجونی داده نخواهد شدشرکت

 هایی ان اتحادیهگ اری در چنین مونهسرمایهخواهیم که قبع ان او همچنین گیته: "ان مردم می
 ".های النم را بگیرند تا با چنین ضرر و نیان هنگیتی مواجه نشوندتخصصی آن استزالم

سکه ثامن" البته در وبنایت رسمی خود با درج شماره مجون خود ا هار کرده ان اتحادیه طال "
 .و جواهر مجون داشته است

ای درباره های دولتی ایران اطالعیهن است که خبرگزاریاین ا هارات ین رون پس ان آ
 .ورشکنتگی "سکه ثامن" منتشر کردند

 .در این اطالعیه به کاربران ین رون مهلت داده شده بود موجودی خود را به فروش برسانند
 .اندشان را ان دست دادهنیر سرمایه 3000یکی ان مالباختگان این موسنه به ایننا گیته تمریبا 
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این موسنه که به نام شرکت "آریو پرگاس آیلین" به ثبت رسیده بود مدود دو ساد تا چهار رون 
های طال و همچنین شهریور( صورت آنالین در نمینه خرید و فروش آنالین انواع سکه 24پی  )

 .پرداختندطالی آب شده فزالیت داشت و هزاران کاربر ان این طریک به مزامله می
جاری )شنبه( بخ  مزامالت آنالین این سایت متوقف شد و منئوالن این  ان ابتدای هیته

موسنه اعالم کردند "به دلیع انتماد سرور و انجام خدمات پشتیبانی فنی، این سایت طی 
 ".ای انجام نخواهد دادساعت مزامله 24
 

 افزایش قابل توجه قیمت بعضی سبزیجات در بازار
اقالم خوراکی مثع سیب نمینی و گوجه فرنگی در رونهای  رخی، قیمت بها بر اساس گزارش

 .ستااخیر رشد قابع توجهی داشته
به گیته فزاالن بانار، قیمت هر کیلو سیب نمینی طی رونهای اخیر ننبت به مدود ین هیته 

 .تومان افزای  قیمت داشته است 800تا  300تا ده رون پی  
 2500ان گزارش داده است که قیمت گوجه فرنگی به خبرگزاری مهر به نمع ان اتحادیه بارفروش

 .تومان افزای  یافته است 3500تا 

 
گویند افزای  تماضا برای ای میعده.دالیع مختلیی درباره این افزای  قیمت ارائه شده است

تهیه ن ری" طبیزی است و هر ساد در این "این دو محصود کشاورنی در ایام محرم به دلیع 
 .یابدافزای  می ایام قیمت آنها

ی دیگر البته این افزای  قیمت را به کاه  تولید و باال رفتن صادرات این محصوالت ننبت رخب
 .اندداده

به گزارش خبرگزاری مهر، منن صابری، رئیس اتحادیه بارفروشان گیته است: "هر ساد در 
، اما امناد بدیامی درصد افزای  20تا  10این ایام )دهه اود محرم( قیمت این دو محصود بین 

درصد گران شود. ضمن اینکه امناد  40تا  30کنم با وضزیت ایجاد شده نرو آنها بین فکر می
 رفیت انبارهایمان به دلیع صادرات بی رویه برای شب عید نیز کافی نینت و در صورت ادامه 

 ".دچار مشکع خواهیم شد
اخیر هم به نوبه خود مشوقی برای صادرات  هایدر بانار غیررسمی ایران طی ماه نافزای  نرو ار

  .بیشتر بزضی ان محصوالت کشاورنی بوده است
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 گاهنها عباس کشاورن، مزاون ونیر جهاد کشاورنی مدود ین هیته قبع گیت: "اگر به قیمت
تومان  600تا ین ماه اخیر، سر مزرعه کیلویی  92نرو ان اسیندماه که یم متوجه می شویم کن

شده است؛ اما با افزای  نرو ارن و رشد درآمد ماصع ان صادرات، صادرات داری میان کشاورن خری
 ".این محصود نیز رونک پیدا کرد

های اخیر قیمت بنیاری ان اقالم خوراکی در ایران هم افزای  همزمان با افزای  قیمت ارن در ماه
 یافته است 

 .دانندافزای  صادرات را دلیع این گرانی نمی برخیالبته 
رضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورنی گیته است: "کشت این محصوالت به ویژه 

باید وفور گوجه  درماد ماضرگوجه فرنگی در تابنتان امناد کاه  چشمگیری داشته است. ا
 10هزارتومانی نیز به  4باشد اما این چنین نینت و ما شاهد هنتیم قیمت هر قوطی رب 

 ".ستهزارتومان رسیده ا
این در مالی است که بنابر اعالم ونارت جهاد کشاورنی صادرات این دو محصود در مماینه با 

 .ساد قبع افزای  داشته است

هزار تن سیب نمینی ان ایران صادر شده است. ساد  147بر اساس اعالمرسمی امناد مدود 

 .هزار تن بود 79( میزان صادرات این محصود 1396پی  )

ماه اود ساد جاری  5اصغری، مدیرکع سبزی و صییی ونارت جهاد کشاورنی در به گیته منین 

درصد رشد  125پی  که ننبت به ساد است هزار تن گوجه فرنگی ان ایران صادر شده  306

 .داشته است

نمینی و گوجه فرنگی ان جمله اقالم پرمصببر، در سببیره و سبببد غ ایی ایرانیان اسببت و سببیب

محصببببوالت نم  به سببببزایی در تزیین اندانه سبببببد غ ایی بنببببیاری ان افزای  قیمت این 

 .خانوارهای ایرانی دارد

ها در ایام محرم ترین ن ریاین دو کاال به خصببببو  در تهیه غ اهایی ن یر قیمه که ان متداود

 .هنتند، مصر، باالیی دارند
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است. یکی ان این اقالم های اخیر قیمت بنیاری ان مواد غ ایی رو به افزای  گ اشته در هیته

 .رب گوجه فرنگی بوده است

ناپ یر" اسبببت چرا که "ارن دولتی به گویند افزای  قیمت رب "اجتناببزضبببی ان فزاالن بانار می

مدود دو ماه پی   ".ها تزلک نگرفته و همچنین قوطی رب نیز افزای  قیمت داشببته اسببتآن

افزای  چند برابری قیمت مواد اولیه های ایران منتشببببر شببببد که ان هایی در رسببببانهگزارش

دسبببت اندرکاران این صبببنزت، یکی ان دالیع آن را .دادمحصبببوالت پالسبببتیکی در ایران خبر می

ها ان عرضه این محصوالت به بانار داخلی و فروش آن در بانارهای خارجی خودداری پتروشیمی

 .اعالم کردند

 

. ها؟کاال کارت؛ بازگشت الکترونیکی کوپن   
که به ده میلیون نیر سببهمیه ای ان  اسببت  گزارش خبرگزاری ها ونارت تزاون ایران خبر دادهبه 

کاال داده می شببود که با کوپن قابع دریافت اسببت. کوپنی الکترونین که نام کاالکارت برای آن 

شده هر نیر مزادد یکصد هزار تومان کاال دریافت کند؛ مبلغی  ست. فزال قرار  شده ا پیشنهاد 

در شرایق حناب برای ین ماه و فمق مربوط به کاالهای اساسی. صد هزار تومان یزنی علی ال

گیته شببده در صببورت .به طور متوسببق کمی بیشببتر ان قیمت دو کیلوگرم گوشببت قرمز  کنونی

 د شد. کارتها، سالی چند بار، شارژ خواهنیان، این 

 ی کردورشکستاعالم موسسه "سکه ثامن" 

موسنه ورشکنته "سکه ثامن" در وبنایت رسمی خود با درج شماره بنا به گزارش ایننا 
 مجون خود ا هار کرده ان اتحادیه طال و جواهر مجون داشته است 

های خود را طی رونهای اخیر بزضی ان کاربران آن گیته بودند امکان برداشت موجودی مناب
 .ها درباره سرنوشت پود آنها دامن ندندارند که این به نگرانی
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ین مالباخته به اینبببنا گیته اسبببت: "من کوچکترین ماد باخته در میان مالباختگان این پرونده 
اش را ان دسبببت داده و در مشبببهد میلیون تومان سبببرمایه 300هنبببتم، چراکه برادرم مدود 

مالباختگانی را می شناسم که به دادگاه مراجزه کرده و بی  ان ین میلیارد تومان سکه ان این 
 ."انداری کردهمرکز خرید

گ اران این این در مالی اسببببت که پلیس فتا درباره امتماد کالهبرداری مجدد ان سببببرمایه
 .موسنه هشدار داده است

های اجتماعی به مالباختگان ای در شبکهرامین پاشایی،مزاون اجتماعی پلیس فتا، گیته عده
 .رفته آنها را منترد کنند توانند پود ان دستاند در انای دریافت مبالغی میموسنه گیته

  .فر، مدیر عامع این موسنه جزئیاتی منتشر نشده استان سرنوشت فرهاد ناهدی
 .های اخیر همزمان با افزای  قیمت ارنهای خارجی در ایران باال رفتقیمت سکه در ماه

و در  در اواخر خرداد ماه قیمت سکه )طری جدید( در اوج قیمت به دو و نیم میلیون تومان رسید
 .میلیون تومان نزدین شد 5نیمه شهریور به 

ی ها عده نیادی برای میظ ارنش داراییاست  های اخیر باعث شده کاه  ارنش ریاد در ماه
  خرید ارن و سکه روآور شوند خود به

:رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی  
اندهزار خودرو احتکار کرده 1۶۰ران خودرو و سایپا ای  

سان وفراکنیون مبارنه با میاسد اقتصادی مجلس ایران ان "امتکار" خودرو توسق دو خودررئیس 
 .بزرگ داخلی ایران؛ سایپا و ایران خودرو خبر داده است

های اخیر اسببببت. امیر این ا هارات در پی افزای  شببببدید قیمت خودرو در بانار ایران در ماه
هزار خودرو را امتکار کرده اند و به تانگی  160خجنبببته گیته اسبببت: "ایران خودرو و سبببایپا 

 ".هزار خودرو را وارد بانار کنند 90اند که راضی شده
 ".او گیته "خودروسانان ورشکنته تالش دارند ورشکنتگی خود را ان این طریک مع کنند

رئیس فراکنببببیون مبببارنه بببا 
میبباسبببببد اقتصبببببادی مجلس 
همچنین گیته اسببببت: "این کار 

که با دالر  است ! نوعی اختالس
تومببانی قطزببات  4200دولتی 

کنند اما با خودرو را خریداری می
قیمببت دالر آناد خودروهببا را بببه 

 ".رسانندفروش می
آقای خجنبببته خواسبببتار اعالم 

های خودروسان موجودی شرکت
در انبارها شببده اسببت. پیشببتر 
مببدیران دو خودروسببببببان بزرگ 
کشببببور )سببببایپا و ایران خودرو( 

 .رد کرده بودند اتهام امتکار را
ان دو هیته پی  در ین برنامه تلویزیونی گیته  خودرو بی ارع، مدیرعامع ایراننهاشببببم یکه

ها اسببت: "ان ن ر ما، امتکار خودرو کاری نشببت و کثیف اسببت و اینکه برخی انبارها و پارکینگ
 ".مملو ان خودرو هنتند، دلیع آن، کنری قطزات است
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( واردات خودرو کاه  شبببدیدی 1397جاری )ماه اود سببباد  5 بر اسببباس آمار گمرک ایران در
 ننبت به ساد پی  داشته 

صببورت آنالین پی  ه هزار خودروی این شببرکت را ب 50مدود ده رون پی  شببرکت سببایپا مدود 
فروش کرد که هزاران نیر در این طری ثبت نام کردند و عده بنببببیاری البته موفک به ثبت نام 

 .نشدند
هزار دستگاه انمحصوالت خود را پی   40اند قرار است هیته جاری خودرو گیته منئوالن ایران
 .فروش کنند

های اخیر، تماضببا برای خرید خودرو در ایران افزای  یافته و بنببیاری با افزای  قیمت ارن در ماه
های خود ان متماضببببیان خرید خودرو با توجه به کاه  ارنش ریاد به دنباد میظ ارنش دارایی

 .ندهنت
بزضبببی ان فزاالن بانار خودرو مزتمدند خودروسبببانان عرضبببه را به بانار محدود کردند که این به 

 .گرانی خودرو دامن نده است
قلم کاال به این کشببببور را ممنوع اعالم کرد.  1400مدود دو ماه پی  دولت ایران واردات مدود 

 .درو در ایران دامن ندشد و به افزای  بیشتر قیمت خواین اقالم شامع خودرو هم می

( واردات خودرو کاه  شدیدی 1397جاری )ماه نخنت ساد  5بر اساس آمار گمرک ایران در 
 .داشته است

ساس در  ناد مجموعا،  5بر این ا ستگاه انواع خودرو ان  512هزار و  12ماه اود ام شور  20د ک
 .برآورد شده میلیون دالر 345دنیا به ایران وارد شده است که ارنش آنها مدودا 



 

 

 

 

 

 1397ویژه شهریور 81خبرنامه شماره

 ، گزارش ویژهخبررسانی ،اخبار کوتاه اتاق های  ایران و انگلیس و بریتانیا و ایران اخبار کوتا ه اقتصادی ایران و جهان  سخن ماه، فهرست مطالب:

 

 

16 
 

دسبتگاه خودرو  623هزار و  37این در مالی اسبت که در مدت مشبابه سباد پی ، در مجموع 
 .میلیون دالر به ایران وارد شده بود 936به ارنش 

شور ان جمله  شین این ک نته ای با ایران، بخشی ان تحریم های پی با خروج آمریکا ان توافک ه
 .مرداد امناد مجددا ان سرگرفته است 15تحریم صنایع خودروسانی ایران ان 

سانی در ایران گیته است که تحریم من ، رئیس انجمن صنایع همگن قطزهمحمدرضا نجیی
 38های آمریکا و منائع مرتبطی که صنایع خودروسانی با آن درگیر است "موجب افت 

.درصدی تولید خودرو در مرداد ماه شده است  
". 

:بانک مرکزی ایران  

ه استیک سال بیست درصد افزایش یافت نقدینگی در    

شهریور( منتشر کرد ان افزای  بینت درصدی  19بانن مرکزی ادر گزارشی که ارون دوشنبه )
 ..مجم نمدینگی در ین ساد گ شته خبر داده است

هزار میلیارد تومان  1602بر اساس این گزارش، مجم نمدینگی در پایان تیرماه امناد به مدود 
 .نشان می دهد( بی  ان بینت درصد افزای  1396رسیده که ان تیر ماه ساد قبع )

( تا تیر ماه امنبباد نمدینگی چهار و هیت دهم 1396بر همین اسبباس ان اسببیندماه پارسبباد )
 .تدرصد افزای  داشته اس

این آمار در مالی منتشببر شببده که بنببیاری ان کارشببناسببان اقتصببادی و منببئوالن جمهوری 
اسبببالمی افزای  نمدینگی در این کشبببور را به عنوان یکی ان عوامع اصبببلی جه  قیمت ارن 

 .اندمزرفی کرده
های سببرگردان را روانه گ اری، پودگویند نبود مجرای مطمئن برای سببرمایهبزضببی ان آنها می

 .انار ارن و سکه کرده استب
  .دانندبزضی ان کارشناسان دخالت دولت در اقتصاد را عامع افزای  مجم نمدینگی می
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با ارنش و شبببببه پود )ن یر سببببپردهنمدینگی به مجموع پود، سببببکهنقدینگی: های های 
رویه نمدینگی، باعث افزای  سببریع تماضببا شببود. رشببد بیدار( گیته میگ اری مدتسببرمایه

سان اهدا، کالن نند اما کنترد نمدینگی نمینهشود و به تورم دامن میبرای کاال و خدمات می
  .اقتصادی مانند رشد تولید، کنترد تورم و اشتغالزایی است

بزضبببی ان کارشبببناسبببان دخالت 
دولت در اقتصبباد را عامع افزای  

 .دانندمجم نمدینگی می
عبدالناصببببر همتی، رئیس بانن 

کنونی بانار ارن را مرکزی وضزیت 
شبکه  نت که  شی ان این دان نا
بببانکی در هببدایببت نمببدینگی 

 .ضابطه کنترلی نداردبی
صادی  شاور اقت نزود نیلی، م م
رئیس جمهوری ایران هم ببباال 
رفتن دائمی مجم نمببدینگی را 

 ."خطر اصلی اقتصاد ایران" خوانده است
ن دولت خواسبببته بود کارگروهی را برای ای، رهبر ایران اهللا علی خامنهمدود ین ماه پی  آیت
 .ها و نمدینگی تشکیع دهدبررسی 'مشکع' بانن

تواننببتیم با هنر هدایت این نمدینگی به کارهای سبباننده و میید، او گیت: "اگر چنانچه ما می
کشببور را پی  میبردیم، این نمدینگی نزمت بزرگی بود؛ االن ین بالی بزرگی اسببت؛ واقزاً ین 

 ".رناکی استچیز خیلی خط
 .های خارجی همزمان با قیمت سکه طال افزای  یافتهای اخیر نرو ارندر ماه

ان رون شنبه تا چهارشنبه هیته پی  قیمت دالر رونانه بطور متوسق هزار تومان رشد داشت و 
 .هزار تومان هم رسید که بزدا فروک  کرد 15به 

های اخیر نگرانی شهروندان ان کاه  در ماهیکی ان دالیع افزای  تماضا برای خرید سکه و ارن 
هاسببببت که پس ان خروج آمریکا ان برجام و نزدین شببببدن ارنش ریاد و تالش برای میق دارایی

 .های نیتی )نیمه آبان( شدت یافته استتحریم
هایی مانند خودرو هم افزای  یافته گ اری در بخ به غیر ان سببکه و ارن، تماضببا برای سببرمایه

 .است
هزار خودروی شببرکت سببایپا ثبت نام کردند؛  50پی  هزاران شببهروند ایرانی برای خرید  هیته

 .که البته تزداد متماضیان بیشتر ان خودروها بود
ست، بن ر می سیده ا سد در مالی که قیمت پراید در بانار آناد به مدود چهع میلیون تومان ر ر

هایی خود با توجه به کاه  ش داراییبیشببببتر ثبت نام کنندگان در این طری به دنباد میظ ارن
  .ارنش ریاد هنتند

در کشبببورهای خارجی ن یر  کشبببورهای سبببرگردان های اخیر بخشبببی ان سبببرمایهدر سببباد
 .گ اری شده استگرجنتان و ترکیه سرمایه

گیت  "مدود ین ماه پی  رئیس اتاق بانرگانی ایران و ترکیه با اسببببتناد به "آمار غیررسببببمی
اری ان ابتدای امنبباد هزار خانه منببکونی در شببهرهای مختلف ترکیه خرید شببهروندان ایرانی

 .ه استهزار دالر اعالم شد 160ها این خانه ارنشمتوسق کرده اند. 
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 های نفتسرگردانی محموله

 
 های متوقف در خارک افزوده شده ستبر تزداد کشتی

های صببببادراتی این محمولههای ماوی ایران باعث سببببرگردانی نیتک ان کاه  خرید نیت 
 .کشور است

به گزارش خبرگزاری رویترن، دو نیتک  مامع میزانات گانی ایران برای مدود ین ماه اسببت که 
براساس این گزارش،  .در سوامع امارات متحده عربی متوقف شده و ممصد مشخصی ندارند

مریکا مانع ان تحویع های نیتی آکاه  تماضببا برای خرید نیت ایران در آسببتانه بانگشببت تحریم
 .ها شده استمحموله این نیتک 

 

 کوتاه اقتصادی جهان اخبار
 

 خریداران هندی نفت 'به روپیه با ایران معامله خواهند کرد
گوید که خریداران هندی نیت ایران خبرگزاری رویترن به نمع ان دو منبع در صبببنزت نیت هند می

 .پرداخت پود نیت را به روپیه به طر، ایرانی خواهند
یکی ان این دو منبع به رویترن گیته اسببببت که خریداران هندی خود را برای "گزینه امتمالی" 

 .ها ان پرداخت پود نیت به ایران بان بمانندخواهند به واسطه تحریمکنند و نمیآماده می
 100تواند درصببببد تجارتمان به روپیه بود، اما ماال می 45منبع دوم هم گیته اسببببت: "قبال 

 ".درصدش به روپیه باشد. باید با همدیگر در این باره تصمیم بگیریم
هایی ان توقف خرید نیت ایران ان هند پس ان چین بزرگترین خریدار نیت ایران اسببببت و گزارش

  .طر، چندین شرکت نیتی هندی منتشر شده است
ها به انجام پرداختهای یو.سببببی.او و آی.دی.بی.آی در هند برای گوید باننگزارش رویترن می

 .اندایران در ن ر گرفته شده
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پی  ان این خریداران هندی نیت ایران ان بانن تجارتی ایران و اروپا، در آلمان و همچنین بانن 
 .کردندهایشان استیاده میدولتی هند برای پرداخت

 اندهای هند خرید نیت ان ایران را کاه  دادهپاالیشگاه
 

ین شبببرکت نیتی هند گیته اسبببت که به  کند:واردات  را کم میایرانی -شبببرکت هندی
 .خاطر تحریم نیتی ایاالت متحده علیه ایران، خرید نیت خام ایران را متوقف خواهد کرد
اند که خبرگزاری رویترن و نشبببریه هندی اکونومین تایمز به نمع ان منابع آگاه نیتی گزارش کرده

خرید و تصببییه نیت خام  - ده رون دیگر -بر سبباد جاری شببرکت هندی چنای پترولیوم ان ماه اکت
های آمریکا علیه ایران را متوقف خواهد کرد. دلیع این تصببمیم نزدین شببدن نمان اجرای تحریم

 .ای خود گزارش شده استایران و تمایع این شرکت به میظ پوش  بیمه
صییه نیت در هند با  رفیت رونانه  شگاه ت شرکت دارای دو پاالی ست و  230این  شکه ا هزار ب

های تابع ان شرکت -درصد سهام آن به شرکت بانرگانی نیت ایران منتمر در سوییس  15.4
  .تزلک دارد -شرکت ملی نیت ایران 

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در خرداد سببباد جاری ان برجام خارج شبببد و اعالم کرد که 
به اجرا گ اشبببته خواهد شبببد. مرمله دوم این ای علیه ایران در دو مرمله های هنبببتهتحریم
ها که بر قطع صادرات نیت و ارتباط مالی جمهوری اسالمی با خارج متمرکز است، ان رون تحریم
ها برای شبببهروندان و موسبببنبببات آبان به اجرا گ اشبببته خواهد شبببد. اجرای این تحریم 13

ش ست که  شدار داده ا ست و ایاالت متحده ه شورهای ثالث رکتآمریکایی النم االجرا های ک
ها ان دسبببترسبببی به امکانات تجاری و مالی ایاالت متحده هم در صبببورت تخطی ان این تحریم

 .محروم خواهند شد
مشببخت نینببت که آیا آمریکا  -ونیر ان دفاع و خارجه آمریکا در کنار ونیران خارجه و دفاع هند  

 مزافیتی ان تحریم به هند داده است یا نه 
ست شرکت چنای پت سانده ا شرکت بیمه "یونایتد ایندیا" به اطالع آن ر ست که  رولیوم گیته ا
ای این شببرکت که ان ماه اکتبر باید تجدید شببود شببامع بیمه در برابر جریمه یا که قرارداد بیمه
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ضببرر و نیان ناشببی ان خرید و تصببییه نیت ایران نخواهد بود. در نتیجه، چنای پترولیوم تصببمیم 
 .د با ایران برای بارگیری ین میلیون بشکه نیت در طود ماه اکتبر را لغو کندگرفته است قراردا

به گزارش رویترن، با تصمیم شرکت چنای پترولیوم به توقف خرید نیت ان ایران، کع واردات نیتی 
میلیون بشببببکه تملیع خواهد یافت که کمتر ان میزانی  10هند ان ایران در ماه اکتبر به مدود 

 .شدبینی میی است که قبال پ
ست،  صییه نیت در هند ا شرکت ت شرکت ایندیان اویع، بزرگترین  شرکت که نیر مجموعه  این 

 .امضا کرده بود 1028/19قراردادی را برای خرید تا دو میلیون تن نیت در ساد مالی 
شکالت مربوط به  ستان" هم خرید نیت ان ایران را به خاطر م شرکت دولتی "هندو پی  ان این 

ضبببرر و نیان ناشبببی ان همکاری با جمهوری اسبببالمی متوقف کرده بود و شبببرکت بهارات بیمه 
پترولیوم هم که اوایع ساد جاری خرید نیتی خود ان ایران را افزای  داده بود در ن ر دارد با آغان 

 .ها میران خرید را به شدت کاه  دهدتحریم
 .شوندمی چند شرکت دیگر هندی نیز آماده توقف خرید نیت ان ایران

ها و ممامات هندی به آن کشببور سببیر کردند و اخیرا ممامات آمریکایی برای م اکره با شببرکت
شرکتگزارش شد اما هایی ان امتماد مزافیت برخی  شر  های هندی ان تحریم نیتی ایران منت

ها رسما تایید نشده و جزئیاتی در این نمینه در دست نینت. همزمان با خبر توقف این گزارش
خرید نیت توسق شرکت چنای پترولیوم، نشریه اکونومین تایمز هند به نمع ان سخنگوی ونارت 
خارجه این کشببور گزارش کرد که هند "به من ور میظ امنیت انرژی و تامین نیت مورد نیان خود 

  ".با آمریکا در تزامع است
براسببباس این گزارش، سبببخنگوی ونارت خارجه هند با اشببباره به طری توسبببزه بندرچابهار با 

های قرارداد و همچنین افغاننبببتان بنبببیار مهم مشبببارکت چین، این طری را برای همه طر،
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توصببیف کرده و گیته اسببت که دولت هند این موضببوع را با ممامات آمریکایی در میان گ اشببته 
 .است

 
کندواگن روابط تجاری خود باایران متوقف می خودروسازی فولکس  

مان گزارش  کا در آل سببببییر آمری خبرگزاری بلومبرگ بببه نمببع ان 
فولکس واگن و نمایندگان دولت  کرده که م اکرات شببرکت آلمانی 

های اقتصبببادی مزافیت ان تحریم ایبباالت متحببده در مورد کنبببببب 
ن ر نرسبببیده و این شبببرکت در  آمریکببا علیببه ایران بببه نتیجببه 

با ایران متوقف  طات خود را  با ارت دارد "تمریبببا تمببامی" فزببالیببت و 
 .کند

سببببییر آمریکا گیته اسببببت که ممنوعیت ارتباط و مزامله با ایران شببببامع روابق و خدمات 
ستانه نمی شردو شرکتب سنات خارجی ان جمله فولکس واگن در این شود و برای  ها و مو

  .شودنمینه مزافیت ان تحریم صادر می
ای علیه جمهوری اسببالمی، شببرکت فولکس واگن اعالم کرد های هنببتهبا پایان یافتن تحریم

پس ان چندین ساد غیبت، بار دیگر به ایران بان خواهد گشت و در تیرماه ساد گ شته به نمع 
ان یکی ان مزاونان ونارت صنزت، مزدن و تجارت جمهوری اسالمی گزارش شد که این شرکت 

د را با شببرکت ایرانی ماموت خودرو آغان کرده و قرار اسببت این دو شببرکت آلمانی همکاری خو
"محصببود مشببترکی عرضببه کنند." این ممام ونارت صببنزت بانگشببت فولکس واگن را "یکی ان 

  .دستاوردهای برجام" توصیف کرد
ضه دو  شرکت در بانار ایران با عر ضور این  شد که م بزدا به نمع ان منابع فولکس واگن گزارش 

های شببود و آغان همکاری در نمینه تولید نیانمند بررسببیع خودرو سبباخت شببرکت آغان مینو
 .بیشتری است

در نمنبببتان سببباد گ شبببته، فزالیت رسبببمی فولکس واگن در بانار ایران با عرضبببه برخی ان 
های مجان شببرکت خودروهای سبباخت شببرکت آغان شببد. در ماد ماضببر، شببزبات و تزمیرگاه

یع و ارائه خدمات به مشبببتریان فولکس واگن در تهران و چند شبببهر دیگر ماموت خودرو برای تون
 .فزالیت دارند

فولکس واگن اولین موسببنببه تجاری و مالی خارجی نینببت که با نزدین شببدن نمان به اجرا 
شوند یا های ایاالت متحده علیه جمهوری اسالمی ان ایران خارج میدرآمدن مرمله دوم تحریم

کند. مرمله دوم به خصو  بر کاه  هرچه بیشتر صادرات ن کشور قطع میارتباط خود را با ای
  .و عواید نیتی ایران و قطع ارتباط با مراکز مالی جهانی تمرکز دارد

سبببابمه و تالش برای کاه  هرچه بیشبببتر ارتباط های بیبرخی ان ممامات آمریکایی ان تحریم
که ارتباط تجاری با ایران به مزنی  انداقتصببببادی ایران با خارج سببببخن گیته و هشببببدار داده

ای علیه های هنتهمحرومیت ان روابق تجاری و مالی با آمریکا خواهد بود. در دوره قبلی تحریم
ایران، دولت وقت آمریکا با اعطای مزافیت ان تحریم به موسببببنببببات تجاری و مالی برخی 

، دولت آمریکا به استثنای رسد که در دور جدیدکرد اما به ن ر میکشورهای ثالث موافمت می
ارتباط بشبببردوسبببتانه ان جمله در نمینه تامین کاالهایی مانند مواد غ ایی اسببباسبببی و دارو، 

 .گرای  چندانی به اعطای مزافیت ندارد
به اسببتثنای ایاالت متحده، سببایر کشببورهای امضبباکننده برجام همچنان ان این توافک ممایت 

در ن ر دارند امکاناتی را دسببببت کم برای ادامه ارتباط اند کنند. کشببببورهای اروپایی گیتهمی
رسببد که راهکارهایی که تا کنون های کوچن با ایران فراهم آورند هر چند به ن ر نمیشببرکت



 

 

 

 

 

 1397ویژه شهریور 81خبرنامه شماره

 ، گزارش ویژهخبررسانی ،اخبار کوتاه اتاق های  ایران و انگلیس و بریتانیا و ایران اخبار کوتا ه اقتصادی ایران و جهان  سخن ماه، فهرست مطالب:

 

 

22 
 

در این نمینه اعالم شببده کارآیی چندانی داشببته باشببد یا بدون تحمیع هزینه های سببنگین بر 
 .ایران بتواند عملیاتی شود

ضر، کشور چین به عنوان وارد کننده عمده نیت ان ایران و فروشنده انواع کاال به این  در ماد ما
های کشببور، بر ادامه ارتباط با ایران تاکید نهاده اسببت هر چند این امکان وجود دارد که شببرکت

  .با آمریکا در این نمینه محتاطانه عمع کنند چینی دارای ارتباط گنترده
ها ان سببوی آمریکا ابران داشببته هرچند ا ان سببرگیری تحریمدولت روسببیه نیز مخالیت خود را ب

برای افزای  تولید و صبببادرات نیت خود برای جایگزین کردن کاه  نیت صبببادراتی ایران اعالم 
تواند آمادگی کرده است. کاه  صادرات نیت ایران بدون جبران آن توسق کشورهای دیگر می

که طبک قوانین آمریکا، رئیس جمهوری هنگام به افزای  بهای جهانی نیت منجر شببود در مالی
های نیتی علیه کشورهای دیکر باید در مورد تاثیر این اقدام بر بهای جهانی نیت و وضع تحریم

 .در نتیجه، قیمت سوخت در داخع آمریکا گزارش بدهد
 با توجه به ساخت اقتصادی و اجتماعی آمریکا، تغییرات در بهای بنزین برای آن کشور اهمیت

اند که این نیتک  ها که مامع مدود دو و نیم میلیون بشکه میزانات نابع نیتی به رویترن گیته.
گانی مونه پارس جنوبی هنببتند ان ماه اوت و پس ان تصببمیم کره منوبی به توقف واردات نیت 
ان ایران و کاه  تماضببببای خرید چین در طود فصببببع تابنببببتان، در انت ار خریدار در این محع 

 .اندودهمتوقف ب
 

های چین از خرید و تصفیه میعانات گازی در تابستان  پاالیشگاه
 کنندخودداری می

فزای  نیت به فروش نرفته ایران نتیجه فشار ناشی ان تهدید آمریکا در مورد متوقف کردن صادرات 
نیتی این کشور است مگر اینکه مکومت جمهوری اسالمی آماده م اکره در مورد موضوع برنامه 

  .ای و موشکی باشدهنته
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ها در اوایع ماه اوت در عنلویه بارگیری کرد و برای براساس گزارش منابع نیتی، یکی ان نیتک 
تحویع کشتی به کشتی عانم جبع علی در دوبی شد و نیتک  دوم نیز ده رون بزد با بارگیری 

 .ندادر عنلویه به همین محع رفت اما این دو محموله هنون خریداری نیافته
ای خریدار میزانات گانی ان ایران در ماه ژوئیه و پس ان توقف ارتباط موسنات های کرهشرکت

بانکی و بیمه آن کشور با جمهوری اسالمی خریدهای خود ان این کشور را متوقف کردند. در 
های سپتامبر به خاطر بوی ناخوشایند میزانات گانی ان مورد چین هم، این کشور مزموال در ماه

کند. این ماده ماوی ممدار قابع توجهی گوگرد است که جداسانی آن خرید آن خودداری می
ای است. نبود مشتری آماده خرید به مزنی آن است که کشتی مامع منتلزم پاالی  ویژه

  .این مواد باید تا دریافت سیارش ان مشتری دیگری امتماال ان هند، در انت ار باشند
رکت ملی نیت امارات نیز که ان خریداران میزانات گانی ایران بوده به به گیته منابع نیتی، ش

دلیع نزدین شدن نمان تحریم آمریکا، ان دولت آن کشور خواسته است تا جایگزینی برای صادرات 
ها ان هرنوع ارتباط نیتی و ایران بیابد. دولت امارات تالش دارد تا پی  ان اجرایی شدن تحریم

 .های آمریکا جلوگیری کندنتیجه، قرار گرفتن در مزرض مجانات مالی با ایران و در
 .اندشرکت ملی نیت ایران و شرکت ملی نیت امارات در مورد این گزارش ا هار ن ری نکرده

های متوقف در جزیره خارگ و میدان نیتی سروش با کاه  خریداران نیت ایران، بر تزداد نیتک 
میلیون  67.7ع نیتی، صادرات نیت خام ایران در ماه اوت به افزوده شده است. براساس آمار مناب

 در همان  .بوده است 2017بشکه کاه  یافت که کمترین میزان صادرات ان ماه آوریع ساد 
ها، منابع المللی انرژی هشدار داده است که النم است تا نمان آغان تحریمماد، آژانس بین

جایگزین برای نیت صادراتی ایران و ونزوئال پیدا شود و در غیر اینصورت، امتماد افزای  سریع 
بهای نیت خام در بانار جهانی وجود دارد. رئیس جمهوری آمریکا ملزم است قبع ان اجرای 

 های نیتی به کنگره اطمینان دهد که چنین اقدامی باعث افزای  نیانبار بهای تحریم
 .نیت در آن کشور نخواهد شد

:هشدار اتحادیه اروپا  
 

 طرح پیشنهادی بریتانیا برای برگزیت عملی نیست
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اند که مذاکرات برای خروج بریتانیا از این رهبران کشوووورهای عضوووو اتحادیه اروپا هشووودار داده 

پیشووورفت الزم را نداشوووته و فرصوووت برای رسووویدن به تواف  کوتاه اتحادیه )برگزیت( 
 .است

 

سپتامبر در  20به دنباد دومین رون نشنت رهبران اروپایی در سالزبورگ، که امرون پنجشنبه، 
های ارشبببد اتحادیه اروپا پیشبببنهادهای بریتانیا را ناکافی اتری  برگزار شبببد، ممامسبببالزبورگ 

 .داننتند
دونالد توسببن، رئیس شببورای اروپا گیته اسببت رهبران کشببورهای اتحادیه اروپا بر این موضببع 

 ."توافک دارند که طری پیشنهادی ترنا می، نخنت ونیر بریتانیا، "عملی نینت
 ".کمینیون اروپا هم گیته: "هنون راه درانی باقی مانده استژان کلود یونکر، رئیس 
)شببب  ماه دیگر( ان اتحادیه اروپا خارج شبببود اما هنون  2019ماه مارس  29بریتانیا قرار اسبببت 

 .تکلیف برخی ان مهمترین منایع، مانند مرن جمهوری ایرلند با ایرلند شمالی مشخت نینت
شنب شب طریترنا می، نخنت ونیر بریتانیا، چهار شنهادی بریتانیا را به اتحادیه اروپا ه  های پی

 .ارائه کرد
سکای گیته شنهادهای بریتانیا "طری کلی" بودهاما منابع ایرلندی به خبرنگار ا اند و به اند که پی

 .انداندانه کافی "مشخت" نبوده
: "نمان دارد لئو وارادکار نخنت ونیر جمهوری ایرلند هم که با خانم می دیدار کرده گیته است

 ". رودان دست می
 

جزیره ایرلند بین جمهوری ایرلند )عضببو اتحادیه اروپا( و ایرلند شببمالی )بخشببی ان پادشبباهی 
ترین مرن نمینی بین بریتانیا و اتحادیه اروپا بریتانیا( تمنیم شده است و مرن بین دو ایرلند عمده

 .است
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اروپا بین دو ایرلند اینبببت بانرسبببی و محدودیت اکنون به دلیع عضبببویت بریتانیا در اتحادیه هم
 .گمرکی برای تردد افراد و کاال وجود ندارد

اما با خروج بریتانیا ان اتحادیه اروپا باید ترتیبات جدیدی در ن ر گرفته شببببود. به دلیع سببببابمه 
های نیادی در مورد برقراری محدودیت بین دو های در ایرلند، منببباسبببیتها و درگیریناآرامی

 .یرلند وجود دارد و برخی نگران به خطر افتادن توافک صلج ایرلند هنتندا
اند، ن که بریتانیا و اتحادیه اروپا هنون درباره منببببائلی مهم به توافک نرسببببیدهبا توجه به 

 .ها ماکی ان برگزاری نشنتی ویژه در سطج رهبران در ماه نوامبر استگزارش
 .بار" باشدتواند "فاجزهیتانیا بدون توافک میآقای توسن هشدار داده است که خروج بر

اند که آرنو دارند "اتیاق سبببی گیتهبیونیران مالت و جمهوری چن در مصبببامبه با بینخنبببت
ای درباره خروج بریتانیا برگزار شببود یا مردم بریتانیا ن رشببان پرسببی دوبارهمحاد" بییتد و همه

 .درباره برگزیت را عوض کنند
دیگر کشورهای اروپایی نیز درباره ان دست رفتن نمان و نزدین شدن موعد برگزیت چندین رهبر 
 .اندهشدار داده

 
 تحریم های جدید آمریکا علیه چین به خاطر خرید تسلیحات از روسیه

  
 

 

آمریکا ین سبببانمان دولتی چین و مدیر آن را به خاطر خرید جنگنده های پیشبببرفته و موشبببن 
 .روسیه تحریم کرده استهای پدافند هوایی ان 

دولت آمریکا اعالم کرده اسببت که چین با خرید تنببلیحات ان روسببیه تحریم های اعماد شببده 
 .علیه منکو به خاطر الحاق کریمه را نمض کرده است

سوخوی سامانه پدافند هوایی اس 35-چین ده فروند جنگنده  سیه خریداری کرده  400-و  ان رو
 .است
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لیحات دولت آمریکا اعالم کرد سببانمان توسببزه تجهیزات چین و در واکن  به خرید این تنبب
 .لی شانگیو، رییس این سانمان را تحریم کرده است

شبکه  سزه تجهیزات چین و رییس آن را با بانار آمریکا و  سانمان تو تحریم های جدید ارتباط 
 .بانکی این کشور قطع می کند

مرتبق با ارت  و نیروهای امنیتی فرد و موسببببنببببه  33تحریم های جدید آمریکا همچنین 

 .روسیه را شامع می شود
ساد پی  به  شنگتن علیه روسیه که ان چهار  چین ان تحریم های آمریکا و متحدان غربی وا

 .اجرا گ اشته شده، پیروی نکرده است
روابق میان واشببنگتن و منببکو پس ان جدایی کریمه ان اوکراین و الحاق آن به روسببیه رو به 

 .شتوخامت گ ا
متهم شببدن روسببیه به دخالت در انتخابات ریاسببت جمهوری آمریکا و اختال، بر سببر جنگ 

 .سوریه نیز به تن  میان دو کشور افزوده است

 حریم

 ایپایان تولید انواع فولکس واگن قورباغه

شببرکت خودروسببانی فولکس واگن تصببمیم قطزی گرفته اسببت به تولید انواع 
 New) "پایان دهد. آخرین خودروی مدد "بیتع جدیدای خود خودروهای قورباغه

Beetle)  تولید خواهد شد 2019در ساد. 
  

شببرکت خودروسببانی فولکس واگن سببرانجام تصببمیم گرفت به تولید خودروهای مدد 
خود پایان دهد. بخ  آمریکای شببببرکت فولکس واگن اعالم کرد که آخرین  ایقورباغه

در شببببهر پوئبالسببببیتی در  2019ماه ژوئیه سبببباد تولید خودروی مدد "بیتع جدید" در 
 .مکزین تولید خواهد شد

پایان ( 2018یکی ان روسببای شببرکت فولکس واگن در ماه مارس سبباد جاری میالدی )
این شببببرکت را اعالم کرده بود، اما ان همان نمان همواره گیته  ایتولید مدد قورباغه

  .نحوی ادامه خواهد یافت شد که تولید مشهورترین خودروی ساخت آلمان بهمی
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فردیناند پورشبببه در سببباد :ایتولید نخسوووتین فولکس واگن های قورباغه

هزینه را دریافت کرد و در تاريخ سببببوم قیمت و کممنببببئولیت تهیه خودرویی کم 1934
اسب بخار به  22میالدى اولین اتوموبیع فولكس واگن طری او با قدرت  1935ژوئیه ساد 
 .بانار آمد
ان  1938نامیدند در ساد می "KdF" شود نام این خودرو که ابتدا آن را خودروییگیته م
تبدیع شببد.  يا سببوسببن (Käfer) ای در روننامه آمریکایی "نیویورک تایمز" به كِِیرمماله

 .ای مشهور استاین خودرو اما در ایران به نام قورباغه
ای در دوران قدرت ورباغهترین فزالیت فردیناند پورشببببه توسببببزه فولکس واکن قبزرگ

های مدد فاشینم در آلمان بود، اما با پایان جنگ جهانی دوم مرکز تولید فولکس واگن
 .برای فروش به خریداران خصوصی شروع به کار کرد ایقورباغه

 
تا ماه ژوئن سبببباد  ایهای قورباغهفولکس واگن:ترین خودروی جهانپرفروش

ترین خودروی جهان به میلیون دسبببتگاه پرفروش 21 /5میالدی با فروشبببی برابر  2002
آمدند. در این ماه "گلف" خودروی دیگر شببرکت خودروسببانی فولکس واگن، منبباب می

 .را شکنت ایهای قورباغهرکورد فروش فولکس واگن
شببببد. آخرین تولید می ایمیالدی همچنان مدد فولکس واگن قورباغه 2003تا سبببباد 

اکنون مین خودرو ان این نوع بود که هم 464هزار و  529لیون و می 21خودروی تولیدشده 
در مرکز شببببرکت خودروسببببانی فولکس واگن در شببببهر وولینبببببورگ آلمان نگهداری 

 .شدهای پایانی تنها در مکزین و برنیع تولید میشود. البته این خودرو در سادمی
نه فولکس واگن 1998ان سببببباد  با طرامی مد کارخا نام "بیتع مدد جدیدی را  به  رن 

شباهت نیادی  (New Beetle) "جدید روانه بانار کرد. این خودرو ان ن ر  اهری همچنان 
ای داشت که فردیناند پورشه طرامی کرده بود، به ننخه اصلی فولکس واگن قورباغه

 .اما قیمت و میزان اسب بخار آن بنیار فراتر ان ننخه اصلی بود
ای "بیتع جدید" نیز قرار اسببت در لکس واگن قورباغهاکنون تولید همین ننببخه جدید فو

  .در شهر پوئبالسیتی در مکزین پایان یابد 2019ماه ژوئیه ساد 
 

وزیر بریتانیا برای نحوه مخالفت قاطع' اتحادیه اروپا با طرح نخست
 تاجرای برگزی

کننده ارشوود اتحادیه اروپا در امور خروج بریتانیا از این اتحادیه، میشوول بارنیه، مذاکره
های تواف وزیر بریتانیا درباره نهادی ترزا می، نخسووووتگوید 'قاطعانه' با پیشمی

 .آینده مخالف است
حادیه هایی ان عضببببویت اتتواند "تکهگوید بریتانیا نمیاین منببببئود م اکرات درباره برگزیت می

 .اروپا" را بر دارد و بمیه را رد کند
ونیر بریتانیا گیته بود که بر سر طری دولت برای نحوه خروج ان اتحادیه شنبه نخنتصبج رون ین
 .آیدهای بزد ان آن کوتاه نمیاروپا و توافک
شد اتحادیه اروپا میولی م اکره ستورالزمعکننده ار شترک" برای کاالها گوید طری "د و های م

 .بدون در ن ر گرفتن خدمات، خال، منافع این اتحادیه است
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پرسببی طری خروج بریتانیا ان اتحادیه اروپا، موسببوم به برگزیت، تابنببتان دو سبباد پی  در همه
های اتحادیه اروپا در م اکره اند تا نحوه اجرای های بریتانیا با ممامرای آورد و در ماد ماضر ممام

 .زد ان آن را تزیین کنندهای باین خروج و توافک
یا ان رون  تان  29قرار اسبببببت بری

مارس، یزنی کمتر ان هیت ماه 
دیگر، ان اتحببادیببه اروپببا خببارج 
شببببود ولی هنون مشببببخت 
نشببببده اسببببت که پس ان آن، 
پا  یه ارو حاد با ات یا  تان طه بری راب

 .طور خواهد بودچه
یه، م اکره بارن کننده میشببببع 

پا در امور  یده ارو حا ارشبببببد ات
بببرگببزیببت، گببیببتببه اسببببببت: 

ما در طود "نینبببببت بوم خود 
چند دهه رشبببد کرده اسبببت. 

توانید با انتخاب چند شما نمی
 ".قطزه، با آن بانی کنید

ونیر بریتانیا برای نحوه خروج ان اتحادیه اروپا انتماد کرده آقای بارنیه قبال هم درباره طری نخنببت
 .وقت این اندانه صریج نبوده استد که هیچانسی گیتهبیبود اما منابع نزدین به او به بی

های  برای ترک اتحادیه اروپا "دقیک و در پاسببببخ، دولت بریتانیا تاکید کرده اسببببت که طری
 .گرایانه" است و هم برای بریتانیا و هم برای اتحادیه اروپا میید استعمع

در چکرن ارائه شببد به اش گاه تابنببتانیونیر بریتانیا که چون در اقامتنهادی نخنببتطری پی 
همین نام مزرو، شده، در ماه ژوئیه مزرفی شد و در پی آن دیوید دیویس، ونیر امرون خروج ان 

 .گیری کردنداتحادیه اروپا، و بوریس جاننون، ونیر خارجه، کناره
برای م اکرات بین بریتانیا و اتحادیه اروپا درباره برگزیت به طور غیر رسببمی تا ماه اکتبر فرصببت 

 .تواند تا اواسق نوامبر تمدید شودهنت ولی آقای بارنیه گیته است که این مهلت می
وگویی با روننامه آلمانی کننده ارشد اتحایده اروپا در امور برگزیت، در گیتمیشع بارنیه، م اکره

 ونیر بریتانیا، "پایان بانار وامدفرانکیورتر آلگماینه نایتونگ گیته اسببببت طری ترنا می، نخنببببت
 ."اروپایی خواهد بود

تواند مانند نروژ که آن هم عضبببو اتحادیه اروپا نینبببت، در بانار وامد او گیته اسبببت بریتانیا می
باید همه قوانین مرتبق و کمن ها به اتحاد اروپا را هم بپ یرند. انتخاب با اروپایی بماند ولی 

 ".بریتانیاست
ه اسببببت که خانم می هم در روننامه های آقای بارنیه در همان رونی منتشببببر شببببداین مر،

 .توان با اتحادیه اروپا به ین "توافک خوب" رسیدتلگرا، نوشت که "خاطرجمع" است می
ونیر بریتانیا گیته اسبت دولت باید برای این مالت هم آماده باشبند که هیچ با این ماد نخنبت

های واقزی ها "چال توافمی با اتحادیه اروپا سببر نگیرد هرچند در این صببورت در بزضببی بخ 
 .آیدهم برای بریتانیا و هم برای اتحادیه اروپا" پی  می

جرمی هانت، ونیر خارجه بریتانیا، هشدار داده است که خروج ان اتحادیه اروپا بدون ین توافک، 
 ."شودبرد و موفک می"اشتباه بزرگی برای اروپا"ست، در مالی که بریتانیا "جان به در می

جاگروه بدون توافک ان های ت یا در صببببورت خروج  تان مالی بر بری قب امت باره عوا ری مختلیی در
 .انداتحادیه اروپا هشدار داده
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 گزارش ویژه:

 شهری در همدان که بیکار ندارد؛ اللجین

ایران زمینه در  ی اش می شناسند گزارشی جالبل،شهری که همه آن را به نام تولیدات سفا اللجینگزارش اشاره: 
از جمله گزارش های بدون تردید نه تنها  است.گزارشی که که خبر گزاری مهر آن را تهیه کرده شناسی می باشد 

جاذبه معرفی یکی از  لکه به عنوان که در مطالعات ایران شناسی می توان از آن بهره جست ، ب ارزشمندی می باشد
کمک به  نوسعه ی فعالیت های توریستی کشور مورد بهره برداری قرارگیرد.افزون بر  نیز در کشور توریستی های
این شماره برگرفته تاحدود زیادی کامل  ژهاز این روگزارش ویباشد.نباید خالی از فایده  آشسنایی با آن به طورکلی  این
 است.این گزارش از 

 
 

سندبنا به مشهور  متی آن سوی مرنها شهری که به  ،اللجین را همه به نام سیال  می شنا
واسطه هنر دست مردان ، نه تنها هیچ بیکاری ندارد بلکه ان شهرهای دیگر هم برای کار به آنجا 

 .می روند
می گویند الله جین هم نامیده می شببد یا الله چین و یا    ، قدیمی هاخبرنگار مهر به گزارشبنا 

جین. هر کنی تاریخچه نام  را به ین موضوعی پیوند می دهد اما هر چه هنت اکنون شهری 
ن آن به عنوان پایتخت سیاد یاد ان همدان را به نام اللجین در همه دنیا می شناسند تا جایی که ا

در خاک رس کارگاه سببیالگری برپاسببت. ین  یا چند می شببود. چون در هر کوچه و پس کوچه آن 
 .باقتو در هر خانه مداقع چند سیاد سالم و شکنته می توان  استاهمیت دارای اینجا 

آن تکه ان بافت اللجین ین بافت تاریخی و قدیمی دارد که ان چند کارگاه سنتی تشکیع شده و 
های سنتی که در  شاید تزداد این کارگاه. رای مضور گردشگران ج اب کرده استتاریخی را ب
های خشتی و گلی باقی مانده آنمدر نیاد نباشد اما همان چند بنا ، فضای مناسبی  ساختمان

https://www.mehrnews.com/news/4391445/%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AC%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
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 هرا برای تهیه عکس و نشببان دادن به گردشببگران ایجاد کرده اسببت و می توان گیت که کارگا
این در کنارش سبببباختمانهای مرمری و وجود های قدیمی سببببیاد چه شببببکلی داشببببتند. با 

کامپونیت رو نشببببان می دهند و به یاد می آورند که این جا هم دچار تغییر و تحوالت نیادی 
 .شده است

در شببهر اللجین بی  ان هزار کارگاه 
سببیالگری برپاسببت که در آن مردان 
برای  کببار می کننببد برخی دیگر 
سببباختن ین  ر، برند شبببده اند و 
صود می  هر کارگاه را به نام ین مح
سانند در این کارگاهها مردان سیاد 
می سببببانند و در کوره آن ها را می 
پزند برخی هم یا خودشان روی آنها 
نماشی می کنند و یا تزداد کمی ان 
ند برای  نه هنببببت که در خا نان را  ن
نماشببببی روی سببببیاد به کار می 

اید چون ان وقتی چشببم بان کرده اند سببیاد نان عالقه نیادی به سببیاد ندارند جا نگیرند اما این
شان می خواهد  دیده اند و به شان همین دلیع ماال دل شپزخانه  سیاد کابینت آ چیزی غیر ان 

 .درا پر کن
می گوید: دیگر دلم میخواهد چینی و  خبرنگار مهر نهرا مزصببببومی ان اهالی شببببهر اللجین به

اکروپاد و بلور داشببته باشببم به شببوهرم اجانه نمی دهم سببیاد بیاورد فمق گاهی خودم می 
گویم ین کونه و یا کاسبببه بیاورد تا روی  نم  بیندانم به این کار تیریحی نگاه می کنم وگرنه 

ین اجانه را به ننان نمی دهند ننان روستا عالقه ندارند سیالگری کنند ان طر، دیگر مردان هم ا
 .که پشت چرو بنشینند

او می گوید: فضای کارگاهها مردانه 
اسببت و سببیاد دسببت مردانه می 
خواهد. ننهایی که در شببببهرهای 
دیگر کببار سببببیببالگری می کننببد 
مزموال  رو، تزئینی و یا  ریف کار 

 .می کنند
 بهگردشببببگران همدان نمی توانند 

دسبببت ان اینجا این شبببهر بیایند و 
بدون خرید متی ین سببیاد  ،خالی

الخره چه خارجی اب .کوچن برگردند
ین بار سببیالهای  بی شببنداشببته اندهم و چه ایرانی هایی که به همدان سببیری کوتاه  ها

اللجین را امتحان کرده اند به همین دلیع است که منئوالن اللجین خبر می دهند که در ساد 
و میزان گردشگران این شهر در نورون ر صادرات صنایع دستی داشته اند میلیون دال 15گ شته 

 برابر بوده است 3بی  ان  97
وارد این شببهر  بهمنببئوالن شببهر اللجین ین نکته را هم در باندید خبرنگارانی که برای باندید 

شوند صد بیکاری اش ،و آن این که یادآوری می کنند  می  شهر در ست. چون همه این  صیر ا
ند و متی ان شببببهرهای دیگر هم برای کار به اینجا می آیند یکی در کارگاه دم مشببببغود کارمر

سیاد می ساند دیگری آن را در کوره می گ ارد و آن یکی نم  لزاب می نند و هنتند برخی 

https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
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سیاد 12دیگر که در  ساد این  شغود ار صادراتی م هایی که جنبه تزئینی و  سیاد، ها وامد 
.کارگاه فزاد دارد کار می کنند 264د و برخی دیگر هم در شهرک صنزتی که نکاربردی دار

که  ند  ندار قه ای  ها عال کدام ان آن هیچ 
سببیاد چینی وارد شببهرشببان شببود به 
همین دلیع محمدرضببببا قادری منببببئود 
ما  که  ید  میراث فرهنگی اللجین می گو
مه  نداریم اصببببال این کل یاد چینی  سبببب
 اشببببتباه اسببببت آنها مصببببنوعات چینی
هنببببتند ولی همان ها را هم دسببببت 
مشببببتری نمی دهیم چون دیگر برای 
مشتری هم صر، نمی کند که محصوالت 
چینی را بخرد وقتی محصببببود داخلی 

 کیییت و قیمت بهتری دارد
قادری کیییت محصوالت سیاد اللجین را 
که این شببببهر  ند  مانی بهتر می دا ان ن
شهرهای  ساد داوران  شد و هر  جهانی 

صنایع سرکشی می آیند و گزارش می گیرند که آیا هنون هم  جهانی  ستی به اللجین برای  د
 .سیاد اللجین ان ن ر رنگ و کیییت استاندارد مطلوب را دارد یا نه

آنطور که قادری و شهرداری اللجین بر آن تاکید دارند داوران یوننکو هر ساد گزارش مثبتی ان 
دم شببببهر این پیشببببه را در پی  گرفته اند اللجین می نوینببببند و همچنان ان اینکه همه مر

ساد است که  5خوشنودند. چون 
شود  صادرکننده نمونه می  اللجین 
و مببحصبببببوالتبب  را بببه عببراق و 
نتان می فرستد و می دانند  افغان
که اسببببپانیایی ها و آلمانی ها و 
هلنببدی هببا مخبباطببب خببا  آنهببا 
هنببببتنببد بببه همین دلیببع این 
محصببوالت را در بنببته بندی هایی 

انی می کنند که مناسببببب جاسبببب
باشبببد و در عین ماد قیمت  باالتر 
که گردشببببگر  مد نرود هر چند  ان 
داخلی همچنببان بنببببتببه بنببدی 
مناسب را برای سیاد نمی خواهد 
 .چون قیمت محصود باالتر می رود
کار به هزار هنرمند صببنایع دسببتی در اللجین  5 ان اکنون بی آنچه در خور توجه اسببت این که 

نیز  اللجین یها درصببد کارگاه 90شبباید  قراردارند.تحت پوشبب  بیمه د و همگی اشببتزاد دارن
بیمه شبببده اند و مشبببکع آنهایی که بیمه روسبببتایی بودند مع شبببده اسبببت و شبببرایق بیمه 

روستایی برای بیمه هنرمندان هم در ن ر گرفته شده است
 پایان




