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                                                                                                              سخن ماه:                                                

 
 
 

 اقتصادی مخربرفتارهای 
 
 
 

 
 دکترامیرهوشنگ امینی

قیمت انواع کاال،اعم  نرخ ارز،، مسئله بیکاری این روزها نقد اوضاع اقتصادی کشور، به ویژه 
سایر انواع   از سی و سا شور و . . .  کاالهای ا صفراز پول رایج ک کاال، ودرنهایت حذف چهار

بیش از همه برآیند شیوه ی ناراست به آموزه روز تبدیل شده است.اوضاع یا نهادهایی که 
ونسننندیده رفتار کاراراران اداره امور اقتصننادی کشننورواقتصنناددان های وابسننته با مسننا ل 
اقتصادی کشور است.از نظام اقتصادی متمرکِر و دستوری دولتی ارفته تا اظهار نظر های 

جوه حاصننل از ناشننی از نهنیت شننکل ارفته در نطام اقتصننادی مورداشنناره مانند رفتار با و
قدر   یا کاهش  مد، و به عنوان درآ یه های ملی  با  فروش سننننرما یال(  ید پول ملی)ر خر

استدالل کمک به توسعه ی صادرا  که بنا به مشهورنه تنها خواسته دولت برای پوشش 
بلکه مورد تا ید وپشیبانی مشاوران اقتصادی  کسری بودجه ساالنه کل کشوربوده، است، 

آفرینان مدرب و صدر نشین اتاق بازراانی نیر با استدالل مشابه بوده دولت وحتا برخی کار
اسننننت. راسننننتینه یا واقعیتی که به ویژه در تهیه وتدوین الیوه های بودحه سنننناالنه کل 
شن  ست. بنابراین رو شنی بازتاب یافته ا صادی نیر به رو سعه ی اقت شوروبرنامه های تو ک

ناشننی از عوامل برون مرزی   زآنکهاسننت که مسننا ل ومشننکص  اقتصننادی جاری بیش ا
 باشد، برآیند رفتاری در موارد مورد اشاره وبه بیان روشن تر کاهش قدر 

 
اتصف منابع سرمایه یی کشور به عنوان درآمد از سوی دیگرو .   خرید پول ملی از یک سو،

 ..بوده است که همچنان ادامه دارد..
ست که  ست ، نه دالر فرا از این روالزم به یادآوری شده ا یش قیمت یافته و نه کاالیی اران 

آنچه روی داده  کاهش قدر  خرید ریال اسننت.زیرا قیمت ها به نسننبت ارزش  ابت ریال به 
هیچ روی افرایش نیافته است.آنچه رخ داد رو به واقعی نهادن قیمت ها می باشد .بنابراین 

شکل ارفته  سط نهنیت  ساد به طور قطع هر اقدامی در این زمینه تو صاد مخرب وف در اقت
برانگیر حاکم، حر اقدام در جهت کاهش نرخ تورم و بهبود و تثبیت قدر  ریال، ازجمله حذف 

که مندر به صرف هرینه کصن، تشدید نرخ تورم و استرش دامنه فقرخواهد   چهار صفر پول
صاع را به مراتب ازاین بدترخواهد کرد. آ شت، ولذا او صلی در پی نخواهد دا ن هم شذ، حا

به اونه یی انتراعی وبا بیان اینکه آلمان، فرانسننه،  ایتالیا و ترکیه هم چنین اقدامی اندام 
 داده اند.بی آنکه شرایط وروش کار آنها موردتوجه قرارارفته باشد.  

با سننرمایه های ملی ، اتصف  اوضنناع کنونی اقتصنناد کشننور تنها وتنها برآیند رفتار ناراسننت 
و. . .  بوده اسننت که به  44اجرای برنامه های هدف مند مانند اصننل  منابع، بی توجهی به
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اوش شننننوایی دراین زمینه  وجود  هرارکرا  متذکر آن بوده ایم ،اما روشنننن نیسنننت چرا
 نداشته است؟. 

بارها به مناسننننبت های اونااون یادآور این معنا بوده ام که : ا نفه نفت وااز وبه طور ل  
آن وبه بیان روشننننن تنر منابع ز رزمین  ورو زمین   ن  ا ارزان قیّمت  لیه  انیا  اعم از ارا

به نظر نم  رسنننند بر سنننن   می باشننننند که رو  هاى طبیع   ا سننننرما ه هاى مل  
 باشد. پوشیىده  ا با آن مخالفت  وجودداشته 

سرما ه را نم  توان به درآمد تبد ل  ر سرما ه تبد ل کرد، اما   دا نفه درآمد را م  توان به 
از سنننرما ه م  توان درآمد  سنننب  رد  ه به آن ارزش افروده م    جراینکه افته شنننود

با ا ن مورد هم به طور قطع نم  تواند مخالفت  داشته  او ند.روشن است که عقل سالم 
 باشد. .

اما ا نفه سننرما ه متما ر از درآمد اسننت ، واقعیت  ا راسننتینه ا سننت  ه به دورازهراونه 
 را م  توان سراغ  رد  ه با آن مخالف باشد و یا از آن آااه نباشد.ترد د  مترکسی 

صل از فروش دارا ی ها ، از نفت وااز وانواع  انیا   ست  ه وجوه حا شن ا اعم  بنابرا ن رو
دارا   هاى ا داد شننننده از مول وجوه حاصننننل از  از اران بهاء ارفته تا ارزان قیمت و حتا 
به  ه در اختیار دولت و موسسه های وابسته ا ست فروش سرما ه هاى طبیع   ا مل  ک

به نظر نم    ل  متفاو  از درآمد اسننننت. وجوهی  ه تعر ف و ژه خود را دارند وبنابراین 
 رسد در ا ندا نیازى به تطو ل  صم در باره آنها باشد.

 ا به به و ژه نوع هر نه  ردن  اما ازآندا  ه درآمد وسننننرما ه، ناتا متفاو  از یک دیگرند، 
هر نه ارفتن هر دونوع وجوه، تفاوت   ه بارها، به مناسنبت هاى اونااون وبیشنتردرهمین 

صیل  ارتباط  شته وبه تف ست، به ا ن معنا  ه، در حال   ه  عنوان ا مورد بوث قرارارفته ا
باتوجه به اصننننول ومبان  اقتصنننناد  -درآمد را م  توان به دلخواه هر نه  رد، البته آن هم 

هش قدر  خر د پول از  ك سو ، ضرور  پس انداز درصدى از درآمد از سوى سیاس  و ا
نه  ل درآمد را، سرما ه را به حفم علم اقتصاد سیاس  تنها م  توان درامر سرما ه  -د گر

 اذارى و ا پس اندازمورد استفاده قرارداد، ونه جر ا ن.
دار سرکوچه هم پوشیده  واین راستینه یا واقعیتی است  ه به نظرنم  رسد حتا  برمغازه

وجوه حاصل  باشد، تاچه رسد به  اراراران اداره اموراقتصادى  شور ه دانسته  اندانسته 
ازفروش سنننرما ه هاى مل  مورد اشننناره را  ه عین سنننرما ه اند، ب  توجه به پیامدهاى 

با وهم زبان   مخرب وفسننناد برانگیراسنننتفاده ودادن عنوان درآمد به آنها، آن هم، هم زمان
خبرارارى ها ى خارج   ه دانسننته وهدف مند ا ن وجوه را درآمد م  نامند، درآمد تلق ، 

تصنع  زندا ، وبیش  وبه مصرف هر نه هاى جارى وبرقرارکردن استانداردهای غیر ضرور و
، به طور نمونه برابر حدود چهار صنننند  ازهمه در صنشننننهرها وبرخی طر  ها رسننننانده

سباب اتصف میلیارددالر آن را در واح سفون  وإداری/تدارى خال  زمین ایر  رده، ا دهاى م
منابع مال  و تعطیل بیشننننتر واحدهاى تولیدی را فراهم آورده اند واکنون نیربهبود اقتصنننناد 
سرما ه م  پندارند.پنداری که راه به جایی نخواهد  شترا ن نوع  شوررا دراروي فروش بی  

 برد .
 

 دی 02منبع:از جهان صنعت پنج شنبه 
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 اخبارکوتاه اقتصادی اتاق ها

 اخبارکوتاه اقتصادی ایران و جهان

 اخبارکوتاه اقتصادی اتاق ایران و انگلیس

 برگزاری جلسه ماهانه هیات مدیره اتاق ایران و انگلیس

بنا به   جلسه هیا  مدیره اتاق بازراانی و صنایع و معادن ایران و انگلیس هشتاد و یکمینیکصد و 

در مول مدیره ، با حضور کلیه اعضاء هیا  20/72/31روز سه شنبه  78:22روال راس ساعت 

 دبیرخانه اتاق تشکیل و برارار اردید.

خقیقی و خقوقی اشخاص ، توریم های بانکی اخبارآغاز اخبار اقتصادی به ویژه  این جلسه دردر

 شد.  ومورد بوث قرارارفت ,مبادلهالیوه بودجه سال آینده کل کشور مورد توریم، 

تدارک اعرام هیا  به آبردین برای عملکرد دبیرخانه در ماه اذشته و  ارارشسپس دکتر امینی 

و اقداماتی را که در همکاری با مشاور حقوقی اتاق   Subsea Expo2019حضور در نمایشگاه 

 رک ها اندام داده بودارایه داد.درخصوص درخوست اتاق ایران مبنی بر  بت اتاق در  بت ش

 .بیاناتی ایراد شدو افت و او درمورد سایت جدید اتاق نیر 

 پایان پذیرفت. 71جلسه راس ساعت 

  های تخصصی اتاق کمیسیونهای ماهانه  جلسه 

روز  70:22ساعت رأس  کمیسیون غذا و دارونهمین جلسه ماهانه  جلسه کمیسیون غذا و دارو:

، با حضننور آقایان علیرضننا مناقبی، عطاء ر میرمعینی، مومود توتونچیان، 29/72/7931دوشنننبه 

 مومد معماری و نیما احمدخانی در مول دبیرخانه اتاق تشکیل و برارار اردید.

مبادله شد. سپس درباره  بر اساس دستور جلسه، نخست اخبار اقتصادی روز در حوزه غذا و دارو

مسا ل ارزی و مشکص  اقتصادی اخیر افت و او شد. همچنین به موضوعا  اونااونی از جمله 

مشنننکص   بت سنننفارش های جدید، عدم تخصنننیب ارز، کمبود کاالها و به فروش نرفتن برخی 

سان  شکص  نقل و انتقال پول، هرینه حمل کاال، قاچاق کاال، نو سایل کاالهای موجود، و م ارز، م

مربوط به انوصار برخی کاالها، مشکص  ترخیب کاال از امرک و نیر مشکص  تأمین و واردا  دارو 

پرداخته شننند. همچنین از راه اندازی سنننامانه جدید  نهاب  که واصه اختصننناری برای  نظام هویت 

  سندی الکترونیکی بانکی  می باشد، صوبت به میان آمد.

 ان پذیرفت.پای 70:22جلسه رأس ساعت 
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جلسه ماهانه کمیسیون برنامه ریری  کمیسیون برنامه ریری شهری، اردشگری و ساختمان:

دی ماه برارار شود به سبب  08که قرار بود در روز سه شنبه شهری، اردشگری و ساختمان 

 عدم حضور ر یس، نایب ر یس و دبیر کمیسیون در تهران به سه شنبه نهم بهمن ماه موکول اردید.

 یددر نیر جلسه ماهانه کمیسیون نفت و ااز و پتروشیمی  کمیسیون نفت و ااز و پتروشیمی:

به سبب عدم حضور بیشترین تعداداغضاءدرخارج از ایران و تهران به هفته اول بهمن ماه  جاری ماه

 تغییر یافت 

ن ت و فجلسه ماهانه کمیسیون بازراانی، صنع کمیسیون بازرکانی، صنعت و فن آوریهای نوین:

با حضور آقایان علی نقیب،  3/72/31روز دوشنبه  70:22آوریهای نوین در دی ماه راس ساعت 

ر یس کمیسیون، آقای امیرحسین پژوهی، نایب ر یس و دبیرکمیسیون، علیرضا هشترودی، 

سیدرضی سیداصفهانی، مومود توتونچیان، دکتر مهدی پناهی، کاظم اسدی کیا، پرویر شکرانی، 

 ردان شیبانی و مهندس علی حمره نژاد در دبیرخانه اتاق تشکیل و برارار اردید. دکتر علیم

ین جلسه بعد از تبادل اخبار بویژه مسا ل توریم بانک ها و اشخاص حقیقی و حقوقی ازسوی ا در

فدرارزرو آمریکا، دکتر امینی با ورود به جلسه ضمن تشکر از فعالیت اعضا کمیسیون و بوث درباره 

اجرایی کمیسیون خواستار تدارک براراری همایشی در زمینه توسعه روابط بازراانی  برنامه های

 دو کشور و اعرام هیاتی از اعضا به انگلیس اردید. 

  پایان یافت. 75:22جلسه راس ساعت 

روز  70:22راس ساعت  دی ماهکمیسیون عضویت در ماهانه جلسه  جلسه کمیسیون عضویت:

، با حضور سرکار خانم فیروزه مردا و آقای علی حمره نژاد و به ریاست آقای 20/72/31سه شنبه 

 دکتر امیرهوشنگ امینی در مول دبیرخانه اتاق تشکیل و برارار اردید. 

در این جلسه پرونده های درخواست تمدید عضویت پس از بررسی مورد تایید قرار ارفت و درمورد 

 به شر  زیر اخذ تصمیم شد: پرونده های درخواست عضویت جدید نیر

درخواست عضویت شرکت صنایع غذایی هونام نوشینه، به مدیریت آقای اسماعیل فتوره چیان 

 بررسی و تایید اردید.

درخواست عضویت شرکت جوانه خراسان به مدیریت آقای مومدرضا خبیری نوغانی، پس از 

 بررسی مورد تایید قرار ارفت.

 صنایع قوطی تبریر، بررسی و تایید شد.درخواست عضویت شرکت قوطی 

بررسی درخواست عضویت شرکت ایلکین به مدیریت آقای حسن قالیچه باف و وقی و شرکت 

کرابن سرامیک تبریر به مدیریت آقای مومدباقر مدربی تبریری، به بعد از براراری جلسه مصقا  

 حضوری ایشان با آقای دکتر امینی موکول اردید.
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 تصادی ایراناخبارکوتاه اق

وزیر اقتصاد:        

تاب آوری اقتصادی را افزایش دهیم/به ایثار نیاز داریمباید   
وزیر اقتصاااااد گای: ایثار امروز موماه مورد نیاز در 
اقتصااااد ک اااور ایااایب باید تاب آوری را افزایش 

 .دهیم تا با یک باد دشمن نلرزیم
م تدلیل ، فرهاد دصپسننند در مراسننخبرنگار مهربه ارارش 

ستگاه برتر در  صادی و دارایی به عنوان د از وزار  امور اقت
خدما  رسانی به ایثاراران، با بیان اینکه امروز اار در اوج 
آرامش هسننننتیم، نتیده ایثارها و ازخوداذشننننتگی های 
اذشنننته اسنننت، اظهار داشنننت: هر جنگی که داشنننتیم 

ق بخشی از خاک ایران برده شد، تنها در جنگ ایران و عرا
بود که یک سننانتی متر از خاک ایران از دسننت نرفت. این 

از « تفرقه بنداز و حکومت کن»جنگ، جنگ روانی، اقتصنننادی و سنننرزمینی بود و دشنننمن با ابرار 
 .اختصفا  سوءاستفاده می کرد

یه هدوزیر امور اقتصننادی و دارایی افرود: ایثاراران توقع و نیاز ندارند زیرا در مرتبت ایثار همه چیر را 
   .کردند اما این دلیل نمی شود که ما از پاسداشت این افراد غافل باشیم

سالگی انقصب را می ایریم، افت: باید بدانیم کمال ما منقطع  02وی با بیان اینکه امسال جشن 
   . از اذشته نیست بلکه حاصل ایثار اذشتگان است

  .عاد بسیار استرده و ابرار مدرن قرار داریمپیچیده اقتصادی با اب دصپسند افرود: امروز هم در جنگ
وی ادامه داد: ترامپ تنها مانده است اما با تمام قدر  از تمام ابرارهایش استفاده می کند تا ابعاد 

 .جنگ را استرش دهد و ایران را به زانو درآورد که انشاهلل این خواب آشفته اش تعبیر نمی شود
به ایثار با شنننکل دیگری نیاز داریم، ادامه داد: برای بقای نظام باید اقتصننناد با بیان اینکه امروز  وزیر

   .ایثار کنیم. شاید الزم باشد که در این مسیر از بسیاری از منافع خود بگذریم
ایثار امروز در حوزه اقتصنننناد  .وی افرود: باید تاب آوری را افرایش دهیم تا با یک باد دشننننمن نلرزیم

   .ید بداند اار صادر کرد نباید از بازارداندن ارز دریغ کندمعنا دارد. صادر کننده با
ایریم باید لباس ایثار بپوشیم. اینکه تلقی می شد صادرا  دصپسند اظهار داشت: اار حقوقی می

 .نفت صفر خواهد شد چنین نشد
   .مشوی وی ادامه داد: ایثار امروز این است که اار مودی مالیاتی هستیم نباید ارفتار فرار مالیاتی

دصپسند با بیان اینکه ملت ما نشان داد در ایثار رتبه های اول را دارد، افت: مدافعان حرم را دیدیم. 
عملیا  مرصنناد را دیدیم. امروز باید تصش کنیم این ایثار را در قامت ایثار اقتصننادی تفسننیر کنیم تا 

 .یک برگ زرین دیگر از عمر طوالنی اتقصب بگشاییم
اظهار داشننت: اار میخواهیم دسننت خداوند را با خود داشننته باشننیم باید ید واحده وزیر اقتصنناد 

 .باشیم و مثل دوره جنگ، باید با یک اراده واحد فارغ از دعوای دولت و غیردولت، فعالیت کنیم

https://www.mehrnews.com/news/4518532/باید-تاب-آوری-اقتصادی-را-افزایش-دهیم-به-ایثار-نیاز-داریم
https://www.mehrnews.com/news/4518532/باید-تاب-آوری-اقتصادی-را-افزایش-دهیم-به-ایثار-نیاز-داریم
https://www.mehrnews.com/news/4518532/باید-تاب-آوری-اقتصادی-را-افزایش-دهیم-به-ایثار-نیاز-داریم
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
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اینطور تلقی نشود که  :وی با بیان اینکه صادرکننداان ما معبربازکننداان زمان جبهه هستند، افت
  .صادرا  نفت مسدود شد ما متوقف می مانیماار راه 

 

کشوری یما قست    تغییر 
شور : در ماه اخیر بیش از ب سخنگوی وزار  ک شهر، بخش و  02نا به اظهار  شنهاد درباره ایداد  پی

ده دفاعی دولت رسی -پیشنهاد وزار  کشور به تایید کمیسیون سیاسیشهرستان و تغییر نام با 
 .و به منظور تصویب نهایی به هیا  دولت تقدیم شده است

شور با بیان اینکه « تابناک»به ارارش  سخنگوی وزار  ک سامانی  سلمان  سید  به نقل از فارس، 
ساس ماده  شوری ، تغییرا  ت 79بر ا سیما  ک ضوابط تق سط وزار  قانون تعاریف و  سیماتی تو ق

ستای  شت: در را سد، اظهاردا صویب نهایی می ر شنهاد و با رای و نظر هیا  دولت به ت شور پی ک
همین اختیار و وظیفه قانونی در طول دو سننال اخیر پس از بازدید از مناطه هدف، بیشننرمناطقی 

 .استکه به لواظ قانونی ازشرایط الزم برخوردار بودند به هیا  دولت پیشنهاد شده 
شوری در قالب نردیک به  022وی در ادامه افرود: بیش از  سیما  ک شنهاد مربوط به تق طر   58پی

 .به هیا  دولت ارا ه شده است
پیشنننهاد مربوط به ایداد شننهر،  02سننخنگوی وزار  کشننور تصننری  کرد: در ماه اخیر نیر بیش از 
ولت دفاعی د -د کمیسیون سیاسیبخش و شهرستان و تغییر نام با پیشنهاد وزار  کشور به تایی

سامانی با بیان اینکه در سال .رسیده و به منظور تصویب نهایی به هیا  دولت تقدیم شده است
روستای مرکر بخش به شهر تبدیل و ابصغ شده است، افت: در صور   43بیش از  31و  39های 

اها پاسننم مناسننب داده تامین شننرایط کمی و کیفی مندرج در قانون در سننال جاری به کلیه تقاضنن
شد سیما.خواهد  شور از تهیه پیش نویس الیوه تق شوری در وزارسخنگوی وزار  ک شور   ک   ک

افرود: الیوه تقسیما  کشوری پس از هم اندیشی با اساتید دانشگاه، مدیران اجرایی  خبر داد و
ه شده است و استانی و ستادی، دستگاه های نیربط و نظار  مردمی تهیه و به هیا  دولت ارا 

 .در نوبت بررسی در کمیسیون سیاسی و دفاعی قرار دارد

"الناس بود ها حهکمک خواهی ایران در سوریه؛سهم " 

هایی که در این های ایران به سوریه و هرینههای ایرانی کمکبه کرارش دویچه وله به نقل از مقام

پیشه اصیه کرده که سهم روسیه فصحتالناس  است و باید براردانده شود. اند  حهکشور کرده

 .در سوریه بیشتر از ایران است

توجهی از خاک سوریه قابل هایدر حالی که جنگ داخلی سوریه هنوز پایان نیافته و بخش

هنوز خارج از کنترل رصیم بشنننار اسننند قرار دارد، ایران به عنوان یکی از حامیان رصیم اسننند، 

  .شده که در سوریه صرف کرده استهایی خواستار بازارداندن هرینه

پیشه، ر یس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مدلس شورای ر فصحتحشمت

با  عماد  به سننننوریه رفته بود، در دیدار  اسننننصمی، که در روزهای اخیر در راس هیاتی 

های ایران به سننوریه باید در مناسننبا  وزیر سننوریه افته اسننت که کمکخمیس ، نخسننت

 .ران و دمشه تسویه شودبین ته

https://www.tabnak.ir/fa/news/869941/تقسیمات-کشوری-تغییر-میکند
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شگاه خبرنگاران جوان  فصحت ستبه ارارش  با شه به نخ ست: پی سوریه افته ا ه ب»وزیر 

هر حننال در ایننام غربننت سننننوریننه، جمهوری اسننننصمی ایران از هیچ کمکی برای 

ها بدون آزادسننازی خط اعتباری و مالی دشننمنان سننوریه دریغ نکرد؛ این کمک شننکسننت

الناس است و باید در روابط دو کشور تسویه هایی که به هر حال حهامکان پذیر نبود، کمک

 «.شود

ها سنازوکار الزم در این رابطه برخی پروتکل خرسنندم که با امضنای»پیشنه افروده: فصحت

سننوزی و کم کاری در حوزه اجرا بینی شننده شننده اسننت، ولی متاسننفانه از فرصننتپیش

 «.مند هستیماصیه

خواهی ایران در م جمهوری اسصمی است که به صراحت از سهمپیشه دومین مقافصحت

اوید. حدود یک سننال پیش یویی رحیم صننفوی، فرمانده سننابه سننپاه سننوریه سننخن می

هایی را که در سنننوریه کرده اسنننت جمهوری اسنننصمی ایران بایسنننتی هرینه»افته بود: 

ن فسنننفا  سنننوریه  این ها این آمادای را دارند که از نفت، ااز و معادبرارداند و سنننوری

 .«ها را برارداندهرینه

 های بیشتر در اختیار روسیهفرصت

دهد های بیشننتری که دولت اسنند در اختیار روسننیه قرار میپیشننه تلویوا از فرصننتفصحت

جمهوری اسننصمی ایران و روسننیه در موضننوع دفاع از سننوریه »اصیه کرده و افته اسننت: 

هند ماند، اما با این وجود در حوزه اقتصنننادی نیر دولت متود هسنننتند و البته متود هم خوا
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ای در اختیار دو کشننور قرار دهد که احسنناس های اقتصننادی را به اونهسننوریه باید فرصننت

 «.اختصف و تبعیض پیش نیاید

سیار قوی و تعیین ضوری ب سیه ح سوریه دارد و اار نیروی هوایی رو کننده در جنگ داخلی 

وارد سننوریه نشننده بود، حکومت اسنند مدتها پیش  0278سننال  قدرتمند روسننیه در پاییر

متصشننی شننده بود. این حضننور قوی روسننیه سننبب موقعیت برتر این کشننور در تووال  

 .سیاسی مربوط به آینده سوریه و بازسازی این کشور جنگرده نیر شده است

ه به ریری سننننوریه انتقاد کرده کچنین از سننننازمان مدیریت و برنامهپیشننننه همفصحت

اذاری تعلل های مول سرمایهکند و  در تغییر کاربری زمینقراردادهایش با ایران عمل نمی

رود نخست وزیر سوریه این سوزی است و انتظار میدهد که این نوعی فرصتبه خرج می

 ."مشکل را برطرف کند

چنین افته اسننننت که ر یس کمیسننننیون امنیت ملی و سننننیاسننننت خارجی مدلس هم

شتی ستیران نمیهای اک سوریه پهلو بگیرند. او خطاب به نخ  وزیرتوانند در بندر طرطوس 

طرطوس و النقیه خط راهبردی بین ایران، عراق و سوریه است و این »سوریه افته است: 

ها نکر شننده اسننت لذا باید برای دلگرمی دو ملت های بین این کشننورموضننوع در قرارداد

های ایرانی برای پهلوایری اسننفانه اکنون کشننتیاهداف این خط راهبری موقه شننود. مت

 «.طرطوس با مانع مواجه هستند که این مانع باید از طرف دولت سوریه برطرف شود

هننای کشنننننناورزی کننه بننه افتننه چنین در بهرهبرداری از میننادین نفتی، زمینایران هم

کصتی مابین اسننننت  در حوزه اجرا با مشننننها و توافقا  فیپیشننننه  جرء پروتکلفصحت

 .روبروست. او از دولت سوریه خواست این مشکل را برطرف کند

عماد خمیس، نخسنننت وزیر سنننوریه از  صنننراحت بیان  ر یس کمیسنننیون امنیت ملی و 

بخشی از مشکل نرد طرف »سیاست خارجی مدلس ایران ابراز خرسندی کرد اما افت: 

سئوالن مربوطه ست؛ در واقع تاکنون چندین مرتبه م ها که وظیفه اجرای پروتکل ایایرانی ا

 «.اردداند و بخشی از دالیل فرصت سوزی به ایرانیان باز میرا بر عهده دارند تغییر کرده

 خواهی برابر با روسیهحضور  مستشاری  و سهم

سوریه در مارس مقام سصمی ایران از آغاز بوران  ضور خود در این  0277های جمهوری ا ح

سوریه   خواهی دراند. اما اکنون از سهمکردهمستشاری  اعصم صرفا  حضوری   کشور را

 .اویند، آن هم سهمی برابر با روسیه و با قراردادهای درازمد سخن می

صول ضع ا صر ایران  که موا سایت  ع شاره به این تناقض در روانهارا اما میانهوب ای دارد در ا

ادهای طوالنیمد  نظیر امتیازاتی که به انتظار قرارد»های ایران نوشننته اسننت: نظرا  مقام
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پذیر اسننت که نقش ایران در سننوریه فراتر از حضننور ها داده شننده اسننت زمانی توجیهروس

 «.مستشاری باشد

تاکنون هیچ ناظری ادعای  حضنننور مسنننتشننناری  جمهوری اسنننصمی ایران در سنننوریه 

ین نیروی میدانی در جنگ نپذیرفته است. نظامیان ایران و متودانش بعد از روسیه، مو ر  را

داخلی سوریه به سود رصیم اسد بود که عصوه بر نیروهای ارتش و سپاه و لشکر فاطمیون 

 .در کنار خود داشت  ر لنبان را نیرتوجه حربمتشکل از شیعیان افغانستان، نیروهای قابل

سانه سالر شته با آب و تاب میهای ایران در  شتند که این ایران های اذ بود که نیروی نو

ها مدعی بودند که این قاسننم هوایی روسننیه را وارد جنگ داخلی سننوریه کرد. این ارارش

های روسننیه را به حضننور در جنگ و جلوایری از سننلیمانی بود که به مسننکو رفت و مقام

سهم باال و حضوری مو ری در آینده  روسیه سقوط رصیم اسد ترغیب و قانع کرد. اما اکنون

 .و ایران برای ترک سوریه، از هر سو زیر فشار است ت آوردهسوریه به دس

های ایران از سوریه را خواهی علنی  مقامحال انگیره  سهموبسایت  عصر ایران  در عین

جمهوری  نیر مورد توجه قرار داده است، در حالی که چنین چیری پیشتر سابقه نداشته و

ها  سخن ه، هیچگاه از  بازاشت هرینههای خود از متودانش در منطقاسصمی در حمایت

 .بود نگفته

ها  را افرایش مشکص  و فشارهای عصر ایران  انگیره طر  علنی موضوع  بازاشت هرینه"

صادی ایران و توریم سایت، در المللی میهای بیناقت شته این وب ضوعی که به نو داند؛ مو

ها شننعار اد. در این اعتراضدر شننعارهای معترضننان خود را نشننان د 30ماه اعتراضننا  دی

 . سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن  از جمله شعارهای فراایر معترضان بود

های خود در منطقه، درصنندد های مداخلههای ایران با پیگیری علنی بازاشننت هرینهمقام

 د.کشور جلوه دهن ند و آن را به سودها توجیه اقتصادی بتراشکه برای این دخالت هستند

 تصش دوباره برای بازاشت ارز صادراتی/تشکیل کمیته چهارجانبه ارزی

ن از فعاال ای متشننکلر یس کل بانک مرکری از اتاق بازراانی درخواسننت کرد تا با تشننکیل کمیته
اقتصادی و وزرای اقتصاد و صنعت بار دیگر تصش برای تسهیل بازاشت ارز صادراتی از سر ارفته 

 .شود
یان صننادرکننداان و بانک ، چالش بر سننر بازاشننت ارز حاصننل از صننادرا  مخبرنگار مهربه ارارش 
ست که بخش عمدههمچنان پابرجا   شرایطیمرکری در ست ا ای از فرآیند باز کردن این اره، در د
های اقتصنننناد و صنننننعت، معدن و تدار  اسننننت؛ به نووی که هم اکنون صننننادرکننداان وزارتخانه

های زیادی بر سر عدم  بت سفارش ارز حاصل از صادرا  خود برای واردا  کاالهای مورد نیاز بوث
از برای واردا  اندانده شننده، دارند و این موضننوعی کشننور که نام آنها در فهرسننت کاالهای مد

https://www.mehrnews.com/news/4518552/تلاش-دوباره-برای-بازگشت-ارز-صادراتی-تشکیل-کمیته-چهارجانبه-ارزی
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
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صنعت، معدن و است که علیرغم تاکید معاون اول ر یس ضا رحمانی، وزیر  جمهور، هنوز از سوی ر
 تدار  حل و فصل نشده است.

اما اره دیگر بر سنننر راه بازاشنننت ارز حاصنننل از 
صننننادرا  به وزار  امور اقتصننننادی و دارایی که 

ندار آن است و عدم اصص  فرهاد دصپسند، سکا
اردد. به این معنا های پایه صننننادراتی برمینرخ

که نرخ ند  قد اان معت ند یه که صنننننادرکن پا های 
امرکی در شرایط کنونی، مندر به این شده که 
صادرکننداان تعهد باالتر از میران صادرا  خود را 
شت ارز  سپارند و این امر، بازا صور  پیمان ب به 

اند، بر مبنای تعهدی که داده حاصل از صادرا  را
 کند.دچار مشکل می

حال اما عبدالناصننر همتی، ر یس کل بانک مرکری از اتاق بازراانی درخواسننت کرده تا با تشننکیل 
ای متشکل از فعاالن اقتصادی، وزرای اقتصاد و صنعت، بار دیگر تصش برای تسهیل بازاشت کمیته

 ارز صادراتی از سر ارفته شود.
وتی، عضننننو کمیته ارزی اتاق بازراانی، صنننننایع، معادن و کشنننناورزی ایران در افتگو با مومد اله

ای ، از درخواسننننت عبدالناصننننر همتی، ر یس کل بانک مرکری برای تشننننکیل کمیتهخبرنگار مهر
صادرا  خبر داد 0 صل از  شت ارز حا شکص  بازا و افت: تا زمانی که ارز به جانبه به منظور حل م

سننامانه نیما یا به اقتصنناد کشننور براشننت داده نشننود، منابع ارزی بانک مرکری با مودویت مواجه 
شنبه هفته جاری، در تماس از  شد؛ لذا روز  ضا برای دریافت ارز هم ایداد خواهد  صف تقا شده و 

ای ده، مقرر اردیده تا کمیتهدفتر ر یس کل بانک مرکری با ر یس اتاق بازراانی ایران برقرار شنننن
شنننکل ایرد تا با حضنننور ر یس کل بانک مرکری، اتاق بازراانی ایران و وزرای اقتصننناد و صننننعت، 
مشکص  پیش رو را با همفکری و تعامل به نوعی برطرف کنند که هم صادرکننده ارز خود را بیاورد 

 ود دست یابد.و رفع تعهد ارزی نماید، و هم دولت به منابع ارزی مورد نظر خ
وی افرود: با این تصش ر یس کل بانک مرکری مبنی بر ایداد کمیته جدید که به پیشنننننهاد فعاالن 
اقتصادی در جلسه دو هفته قبل با بانک مرکری صور  ارفته است، چنانچه دستگاههای دیگر از 

صل از شت ارز حا شند، پرونده بازا شته با ضور فعالی دا صاد ح صمت و اقت صادرا  و  جمله وزار  
 اردد.های آن حل و فصل خواهد شد و در نهایت، روند بازاشت ارز به کشور تسهیل میچالش

الهوتی ادامه داد: اولین موضنننوعی که در بازاشنننت ارز حاصنننل از صنننادرا  به کشنننور وجود دارد، 
وضنعیت نابسنامان  بت سنفارش و اسنتفاده از ارز صنادرکننداان برای واردا  کاالهایشنان اسنت، 

 .تپذیر نیسارند نیر اکنون امکانمن اینکه بازاشت ارز برای صادرکننداانی که کار تولیدی ندض
های رود را قیمتوی موضوع دیگر که به عنوان سد راه بازاشت ارز حاصل از صادرا  به شمار می

سه شان کرد: اار در جل ست و خاطرن صادراتی دان شود، بتواند ایپایه  ست برارار ب ن ای که قرار ا
مشکص  را حل کند، به طور قطع روند بازاشت ارز به کشور بیش از اذشته سرعت خواهد یافت. 

اار دوستان دولتی با اختیار   البته هنوز زمان براراری اولین جلسه و جر یا  آن مشخب نیست. 
سه  صمیم ایری در همان جل شود با ت شکصتی که طر  می  سه بیایند در هر موردی م تام به جل

  را برطرف نمایند، چالش بازاشت ارز صادراتی مرتفع خواهد شد.  مشکل
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ر یس کنفدراسیون صادرا  ایران افرود: همانطور که پیش از این نیر بارها اعصم شده، اختصفی که 
اکنون میان صادرکننداان و دولت در خصوص بازاشت ارز حاصل از صادرا  وجود دارد، این نیست 

خواهد ارز بیاورد، بلکه اصنل از صنادرا  به کشنور بیاید و صنادرکننده نمیخواهد ارز حکه دولت می
اند که بازاشت بوث بر سر روش بازاشت ارز است؛ چراکه صادرکننداان بارها و بارها تاکید کرده

   .ارز حاصل از صادرا  باید حتما صور  ایرد اما موانعی پیش روی این اقدام وجود دارد
سه از الهوتی افت: از آبان م شده، تاکنون دو جل صادر  شنامه بانک مرکری  سال جاری که بخ اه 

سوی اتاق بازراانی با ر یس کل بانک مرکری برارار شده است که در هر دو جلسه، صادرکننداان 
مطر  نموده اسننننت؛ اما در آخرین   و بانک مرکری نیر موضننننوعا  خود را مشننننکص  را بیان کرده

ش با ر یس کل بانک مرکری برارار شد، وی اعصم کرد که مشکص  ای که حدود دو هفته پیجلسه
سا ل مرتبط با بانک مرکری مربوط نمی صادراتی، به م شت ارز  شده در رابطه با بازا شود؛ مطر  

بلکه در دستگاههای دیگر مثل امرک و وزار  صنعت باید حل و فصل شود؛ بنابراین از آن نشست 
د و دسنتگاهها حاضنر نشندند که این اصنصحا  را برای تسنریع در اذرتاکنون، قریب به یک ماه می

 بازاشت ارز حاصل از صادرا  اندام دهند.
عضو کمیته ارزی اتاق بازراانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: به هر حال عدم 

دسنننتورالعمل کند، بلکه یک توجه به این موضنننوع، نه تنها صنننادرکننداان را با مشنننکل مواجه می
های دولتی ها و معافیتتنبیهی اسننننت که اار صننننادرکننده ارز نیاورد دیگر مشننننمول تشننننویه

شکل نمی شکال در این فرآیند، بانک مرکری را هم با م ست که ا شود؛ اما نکته حا ر اهمیت آن ا
 سننازد و این نهاد مهم سننیاسننتگذار را در رسننیدن به هدف سنناماندهی بازار ارز، دچارمواجه می

  سازد.مشکل می
 

 با رای نمایندگان؛

دولت در تعیین حقوق ورودی خودروهای سواری مشخب شدتکلیف   
نماینداان مدلس شورای 

اسننصمی، دولت را مکلف 

کننردننند حننقننوق ورودی 

خودروهننا را بر اسننننناس 

میران آالیندای و مصنننرف 

 .سوخت تعیین کند

، خبرنگننار مهربننه ارارش 

در ادامه جلسه علنی روز 

به مدلس شننورای دوشننن

اسننصمی پس از تصننویب 

کلیننا  طر  یننک فوریتی 

سنننناماندهی بازار خودرو، 

نماینداان وارد بررسننننی 

 .جر یا  این طر  شدند

https://www.mehrnews.com/news/4519231/تکلیف-دولت-در-تعیین-حقوق-ورودی-خودروهای-سواری-مشخص-شد
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ای از این طر ، دولت را مکلف کردند حقوق ورودی خودروهای سننواری وکصی ملت با تصننویب ماده

 تعیین کند.را بر اساس حدم موتور، میران مصرف سوخت و میران آالیندای 

با  ماده  حاضننننر در  738رأی ممتنع از مدموع  0رأی مخالف و  92رأی موافه،  713این  نده  مای ن

 مدلس به تصویب رسید.

 اه اقتصادی جهان:تاخبارکو

 مرکل:       

 کنیمبا بریتانیا برای توافه تازه دوباره مذاکره نمی

 

 وزیر بریتانیاآنگص مرکل صدراعظم آلمان و ترزا می نخست
 

سیدن به یک توافه تازه با بریتانیا جهت  صدراعظم آلمان اعصم کرد اتوادیه اروپا برای ر آنگص مرکل 
 .خروج از این اتوادیه دوباره مذاکره نخواهد کرد

سه ستپارلمان بریتانیا  شب با اکثریت غیرقابل انتظار به توافه ترزا می نخ خروج  وزیر برایشنبه 
سال اذشته هیچ دولتی در بریتانیا با چنین رای باالیی در پارلمان  722از اتوادیه اروپا نه افت. در 

 .شکست نخورده است
وزیری ترزا می به موک مه نخستروز چهارشنبه به درخواست جرمی کوربین رهبر حرب کارار، ادا

 .اذاشته شده است
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حرب کارار خواهان اسننتعفای ترزا می اسننت اما در پارلمان اکثریت ندارد. در حالی که بسننیاری از 
 اند، اما بعید اسنننت کهکار هم به توافه براریت ترزا می با اتوادیه اروپا نه افتهنماینداان موافظه

عدم اعتماد بدهند. رایی که راه را برای انتخابا  پارلمانی تازه حربی خود رای وزیری همبه نخست
 .وزیری جرمی کوربن هموار خواهد کردو نخست

خبراراری آلمان ارارش کرده که آنگص مرکل روز چهارشنبه در پارلمان افته است که ارا ه پیشنهاد 
هفته به خروج بریتانیا از اتوادیه اروپا باقی  72تنها .تازه به عهده بریتانیا اسننننت نه اتوادیه اروپا

 .مانده است

 بخش فناوری انگلیس دچار رکود تجاری شد

 
کمترین ارارش یک موسننسننه توقیقاتی نشننان می دهد رشنند تداری بخش فناوری انگلیس به 

میران طی سه سال اخیر رسیده است. یکی از دالیل این امر عدم قطعیت براریت برای سرمایه 
 .اذاری در این بخش است

رشنند تداری  KPMG به نقل از تلگراف، طبه ارارش شننرکت حسننابداری خبراراری مهرارارش به 
میصدی به کمترین میران طی سنننه سنننال اخیر رسنننیده  0275ایان بخش فناوری در انگلیس در پ

 .است
آخرین ارارش این سازمان نشان می دهد رشد فعالیت های تداری در بخش فناوری در سه ماهه 

 .میصدی تاکنون رسیده است 0278از  میران میصدی به کمترین 0275آخر 
ی نگران هسنننتند و عدم قطعیت این در حالی اسنننت که شنننرکت ها درباره مشنننکص  مداوم تدار

براریت سبب شده بسیاری از کسب وکارها اعصم کنند سرمایه اذاری در بخش فناوری را متوقف 
 .کرده اند یا به تاخیر انداخته اند

https://www.mehrnews.com/news/4519205/بخش-فناوری-انگلیس-دچار-رکود-تجاری-شد
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برای کسننب وکارهای فناوری در انگلیس   همچنین این ارارش نشننان داده هرینه های عملیاتی 
امتیاز  80۲0وزه رشد فعالیت های تداری در بخش فناوری باال رفته است شاخب این شرکت در ح

   .میصدی بود 0275در پایان 
میصدی تاکنون شنناهد رشنند بوده اسننت اما به نظر می  0270بخش فناوری در انگلیس از سننال 

 .رسد در سال های اخیر این بخش با مشکصتی روبرو شده است

 

 «یدر راه آمریکا ای»م اور ارشد رهبر کره شمامی 

شودچال در این تصویر در کنار رهبر کره شمالی )راست( دیده مییم یانگک  

 
چال، مشاور ارشد رهبر کره شمالی به پکن رفته اوید کیم یانگخبراراری دولتی کره جنوبی می

 و از آندا برای دیدار با وزیر خارجه آمریکا، راهی واشینگتن خواهد شد.
بندی غیر مرکری حرب حاکم کارار در کره شمالی، از نظر رتبهچال، معاون کمیته کیم یانگ

رود و پیشتر نیر با آقای پومپئو مذاکراتی اندام مرسوم در غرب، همتای مایک پومپئو به شمار می
 داده بود.

اوید بلیت آقای کیم برای سفر به آمریکا برای بعد از هاپ، خبراراری دولتی کره جنوبی، مییون
 یانگ نیر او را همراهی خواهند کرد.صادر شده و دو مقام ارشد پیونگشنبه ظهر پنچ

های کره شمالی و آمریکا بر چه مووری متمرکر خواهد بود، مهنوز مشخب نیست مذاکرا  مقا
رود دیدار احتمالی رهبران دو کشور و ادامه دادن به خلع سص  کره از مسا ل اصلی اما انتظار می

 باشد.
 اون برای دونالد ترامپ است.چال احتماال حامل نامه تازه کیم جونگا کیم یانگهبنا بر ارارش

اویند احتمال دارد دیدار دوم ترامپ و کیم در شهر دانانگ در ویتنام های کره جنوبی میرسانه

 .اندطور رسمی اندام این دیدار را تا ید نکردهها بهبرارار شود. هنوز هیچ یک از پایتخت
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 هروندان جمهوری آذربایجان از یار درمانی به ایرانایتقبال ش

 آستارا مرز ایران و جمهوری آنربایدان

اوید با افت ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی بهروز پورسلیمان ر یس اتاق ایران و آنربایدان می
 .استآیند افرایش داشته ان جمهوری آنربایدان که برای درمان به ایران میشمار شهروند

با توجه به کاهش ارزش پول ملی ما نسننننبت به سننننایر ارزها »بهروز پورسننننلیمان به ایلنا افت: 
ها در تبریر برای اندام امور خصنننوص منا  در چند ماه اخیر شننناهد حضنننور اسنننترده آنربایدانیبه

 «.درمانی هستیم که این ظرفیت خوبی را برای کشور و توریسم ما به وجود آورده است
د وجوهای آمریکا برای فعاالن اقتصنننادی ایران در آنربایدان مشنننکصتی بهوی پس از توریمبه افته 

 .آمد اما هیچ حسابی مسدود نشد
بایدان در عین حال افت:  تاق ایران و آنر ما امروز اار کسننننی بخواهد در این کشننننور »ر یس ا ا
نربایدان به بهانه های آشننننود به طور کلی بانکحسننننابی باز کند به سننننختی این کار اندام می

 «.اندپولشویی شرایط بسیار سختی برای تاجران ایران به وجود آورده
زمینی، به افته وی عمده صادرا  ایران به جمهوری آنربایدان، مصنوعا  پصستیکی، سیب

های دامی استهای ساختمانی و شیرآال  بهداشتی است و واردا  ایران بیشتر فرآوردهسنگ . 
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 گزارش ویژه:

 :اشاره

با توجه به اینکه ارارش درپی که  توسط خبراراری  دویچه وله  تهیه ومنتشر شده است ناحدود 

نشرآن به عنوان ارارش ر آمد که صادی همخوانی دارد ، از این رو به نظزیادی با واقعیت های اقت

ری خارجی از خبرنامه خالی از فایده نباشد. به ویژه اینکه انعکاس نظر تولیل ا هارویژه این شم

 اوضاع اقتصادی ایران است.

است روزهای سختی در انتظار اقتصاد  مختل  ایران  

به افته فعاالن اقتصادی مشکص  داخلی بیش از توریم اقتصاد ایران را مختل کرده است. اسدر 

صادرا  ایران پیش صل بسیار سختی  را برای  کند. حسن روحانی هم بینی میعسگراوالدی  ف

 .ای نیست که در دولت  فریاد  نکشداوید، هفتهمی
     

سرشناس صادی و ر یس اتاق بازراانی ایران و چین، روز اسدر عسگراوالدی، از  ترین فعاالن اقت

رو فصل بسیار سختی بینی ما این است که بهار پیشپیش»صانویه( افت:  78دی ) 08شنبه سه

رو امیدواریم که با پیگیری بانک مرکری الاقل بخشننی از مشننکص  برای صننادرا  خواهد بود، از این

 .ی فعالیت وجود نخواهد داشتصادرکننداان حل شود، زیرا در غیر این صور  امکان ادامه

های جدی مواجه هستند و مسا لی متاسفانه امروز صادرکننداان با چالش»عسگراوالدی افت: 

 «مانند بازارداندن ارز حاصل از صادرا  باعث شده بسیاری از آنها صادرا  خود را متوقف کنند
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این عضنننو اتاق بازراانی ایران همچنین با اشننناره به .

ها شنننناختی از سنننامانه نیما ندارند ، اینکه  خارجی

ترین زمان توان انتظار داشننت که در کوتاهنمی»افت: 

صننادرکننداان پول خود را وارد سننامانه نیما کنند، زیرا 

صد بازارداندن پول را دارد،  وقتی یک خریدار خارجی ق

 .«خواهد که یک حساب بانکی به او بدهیماز ما می

ترین صادرکننده خشکبار ایران افرود که خود او معروف

سال فعالیت صادراتی ، از 00های جدی  در برابر صادرکننداان، پس از لشنیر به دلیل وجود  چا

 دو ماه قبل فعالیت خود در این عرصه را متوقف کرده است

سگراوالدی افرود:  سدر ع ست می»ا صادرکننداان درخوا کنند تا یک بانک را خریداران خارجی از 

رفی کنیم تا مورد تایید باشنند، در حالی که برای واریر وجه حاصننل از خرید کاالی ایرانی به آنها مع

سامانه نیما یک بانک نیست و تنها تشکیص  صرافی بانک مرکری است که مشکص  جدی برای 

 «.شوند که کار خود را تعطیل کنندصادرکننداان به وجود آورده و بسیاری از آنها مدبور می

بازار ارز ایران عمص سنننننه نرخ دالر وجود دارد: های  0022نرخ دولتی  اکنون در  کاال مانی برای  تو

سان دالر در بازار  انویه یا همان نرخ تعیین سی و دارو، نرخ در نو سا سامانه نیما  و در ا شده در  

 .نهایت نرخ دالر در بازار آزاد

کننده نرخ ارز در بازار  انویه و سنا )سامانه نظار  ارز( که نیما )نظام یکپارچه معامص  ارزی( تعیین

کننده نرخ سننوم ارز در بازار آزاد ایران شننود، تعیینهای مداز در آن  بت میمعامص  ارزی صننرافی

 .است

 ای نیسی که در دومی داد نزنمروحانی: هاته

در شرایطی که عسگراوالدی از توقف فعالیت  بسیاری از صادرکننداان  خبر داده، حسن روحانی، 

به صنننادرا  نیاز داریم و به »تأکید کرده و افته اسنننت: ر یس جمهوری ایران، بر اهمیت صنننادرا  

 «.رسیمتکنولوصی هم نیازمندیم، در غیر این صور  به توسعه نمی

ای هفته»روحانی با اشننناره به موانع موجود بر سنننر غلبه بر مشنننکص  اقتصنننادی در ایران افت: 

 «.نیست که در دولت حرف نرنم، داد نرنم و فریاد نکشم

ما در شرایط توریم »ران همچنین با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد ایران افت: ر یس جمهوری ای

اونه نیسننت که از توریم هسننتیم و شننرایط ما یک شننرایط عادی و طبیعی نیسننت؛ البته به این

نشننینی کنیم و یا اینکه از اهداف خود دسننت برداریم، اما اکنون در شننرایط خاص بترسننیم یا عقب

 «.رار داریمهای اقتصادی قتوریم
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 عامل وخامیب تحریم یا "م کالت داخلی"؟

زمان با سخنان روحانی اما مسعود خوانساری، ر یس اتاق بازراانی تهران، علت مختل شدن هم

های زیادی هر روز شکایت»ها در  مشکص  داخلی  دانست و افت: اقتصاد ایران را بیش از توریم

کند؛ به خصننوص روی تولید و کسننب و کار را اعصم میرسنند که موانع پیش به اتاق بازراانی می

اار چه مشننکل »این فعال اقتصننادی افرود:  «.اینکه این موانع، اقتصنناد ایران را مختل کرده اسننت

ها اقتصنناد ایران را انیت کس پوشننیده نیسننت؛ ولی مشننکص  داخلی بیش از توریمتوریم بر هیچ

 «.به شد  متا ر خواهد شد کند که اار مدیریت نشود، اقتصاد ایرانمی

به ارارش مهر، ر یس اتاق بازراانی تهران ضننمن درخواسننت سننامان دادن  بت سننفارش از وزار  

اردش  بت سفارش، مشکص  زیادی را ایداد کرده که اکنون یکی از موانع اصلی »صنعت، افت: 

که اکنون  پیش روی تولید و تدار  کشننور اسننت، پس باید مهلت آن شننش ماهه شننود؛ در حالی

سننننه ماهه اسننننت. البته نباید موضننننوع مواد اولیه را نیر نادیده ارفت؛ این در حالی اسننننت که 

آال  نیر به امرکا  آمده است، اما مشکص   بت سفارش، ترخیب آنها را با مشکل مواجه ماشین

مسننعود خوانسنناری همچنین با اشنناره به مشننکص  ناشننی از مراحل عبور  بت  «.کرده اسننت

واحدهای »در  سننامانه نیما  و ضننرور   اندام واردا  بدون انتقال ارز  خاطرنشننان کرد:  سننفارش

سطه سیاری را برای تامین مواد اولیه و وا شکص  ب شد که تولیدی م ای خود دارند، پس اار قرار با

شکص  زیادی را ایداد خواهد  شود، م سامانه نیما نیر طی  سفارش و مراحل طوالنی آن در   بت 

 «.شود واردا  بدون انتقال ارز برای مواد اولیه اندام شودبنابراین پیشنهاد می کرد و

 رونق" تعدیل نیرو در واحدهای تومیدی"

های اتاق بازراانی نگاریمسعود خوانساری در بخش دیگری از سخنان امروز خود با اشاره به نامه

عت افرود:  با وزیر صننننن نه »تهران  خا از این وزارت

های شننود که مشننکص  و بوراندرخواسننت می

پیش روی صنننعت و تولید کشننور را حل کند؛ چرا 

های که اار ندنبیم، به دست خود ارهی به اره

د اضننننننافننه خواهیم کرد؛ چرا کننه اکنون موجو

بسننیاری از صنننایع و تولیدکننداان دچار مشننکل 

هستند و روز به روز واحدهای تولیدی تعدیل نیرو 

  .«اندکنند و با مشکل مواجه شدهمی

 دهندساز و توقف کامل این صنعت در ایران هشدار مینسبت به بیکاری صدها هرار قطعهفعاالن اقتصادی 
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 اند. ساز در ایران شغل خود را از دست دادههای اذشته صدها هرار کارار قطعهدر ماه

شته با تأیید این خبر به خبراراری ایلنا افته بود: قطعه شنبه اذ س»سازی ایران، چهار با  اار منا

 «.حاکم تغییر نکند، این ویرانی تداوم خواهد داشت

هرار  052از ابتدای امسننننال »نژاد افته بود: بیمونژاد، دبیر اندمن صنننننایع همگن و آرش موبی

اند یعنی یا اخراج هرار نفر تعدیل شننننده 792اند که از این تعداد سننننازی بیکار شنننندهکارار قطعه

هرار نفر نیر در حالت تعلیه  782اند یا پس از خاتمه قرارداد با آنها قرارداد جدید منعقد نشده؛ شده

 «.ری هستنددر مرخصی اجبا هستند؛ یعنی فعص

سنننناز هرار قطعه 782سننننازی ایران در ارتباط با سننننرنوشننننت دبیر اندمن صنننننایع همگن و قطعه

وضعیت اینها مشخب نیست؛ ممکن است بتوانند به سر کار بازاردند »شده نیر افته بود: تعلیه

 «.و این احتمال هم وجود دارد که دیگر بازاشت به کاری در کار نباشد

سازی وضعیت صنعت قطعه»سازی یادآور شده بود: کارفرمایان در عرصه صنعت قطعهاین نماینده 

شود، به زودی کامص زمین می صنعت ن ست و اار فکری به حال این  سیار خراب ا خورد و متوقف ب

 «.شودمی

سازی در حالت تعطیل و واحد قطعه 022همین امروز »نژاد همچنین با اشاره به اینکه آرش موبی

، هشنننندار داده بود که در صننننور  عدم رسننننیدای به مشننننکص  کنونی «عطیل هسننننتندتنیمه

 .«شودسازی تا دو هفته آینده به کلی تعطیل میصنعت قطعه»سازان خودروسازان و قطعه

 دهیمروحانی: در جنگ اقتصادی مجروح می

در  مشننکص   هادر شننرایطی که فعاالن اقتصننادی دلیل نابسننامانی اقتصنناد ایران را بیش از توریم

تواند بگوید در مقابل دشننمن کسننی نمی»بینند، حسننن روحانی امروز تأکید کرد که داخلی  می

به افته ر یس جمهوری ایران، شرایط کشور  عادی و «. دهیم.ایستیم و شهید و مدرو  نمیمی

یه علطبیعی  نیست و آمریکا  جنگی اقتصادی  را به کمک اسرا یل و  کشورهای مرتدع منطقه  

 «.دهیمدر این شرایط خسار  و مدرو  می»ایران راه انداخته است و 

سنیم، روحانی ستان اهداف آمریکا در این راه را از به ارارش ت ستان ال شورای اداری ا سه  در جل

جمله  جدا کردن مردم از نظام اسننصمی ،  منروی  کردن جمهوری اسننصمی در سننط  جهانی، 

ستهرنگ  کردن نقش ایران د کم صه  ه شکی یا ر منطقه و نیر  امتیازایری  از ایران در عر ای، مو

 .ای  عنوان کرده استمنطقه

المللی انرصی اتمی روحانی همچنین با اشننناره به تأیید پایبندی ایران به برجام توسنننط آصانس بین

 توریم را ه وها تفهیم کنیم این راه غلط اسننننت. باید به مردم احترام کردباید به آمریکایی»افرود: 



 

 

 

 7931دی ماه ویژه  58خبرنامه شماره

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

 

20 
 

زدنی که در چارچوب و اصننننول اما حرف کنار بگذارند. ما هیچ وقت از حرف زدن مضننننایقه نکردیم،

 «.باشد

توانیم اقتصاد روی مردم است. نمی در این شرایط فشار»ر یس دولت دوازدهم در عین حال افرود: 

توانیم کاری اندام دهیم این فشننار و مشننکص  را به صننور  کامل از بین ببریم. اینکه بگوییم نمی

نقل است.  ها روی سیستم بانکی، درآمدهای ارزی و حمل وهم نادرست است. فشار آمریکایی

 «.الوااه از دید آنها جاهایی است که وارد عمل شدند 9این 

روحانی در بخش دیگری از سننخنان امروز خود به  مشننکص  داخلی  هم پرداخت و اعصم کرد که 

شود که، همه در انتخابا  این نمی»ه تنهایی قادر به حل این مشکص  نیستند:  دولت و نظام  ب

مگر دولت و نظام این همه توان دارد؟  رأی دادیم و حاال دولت همه چیر را درست کند، به این دولت

 «.اصل مردم هستند و باید وارد صونه شوند و کمک کنند

 "توان بیان کردشود که حتی نمیهایی میخیانی"

نرخی  شدن قیمت ارز پرداخت و افت که با دالر ر یس جمهوری ایران سپس به تشری  روند  تک

تومانی مخالف بوده، اما به خاطر نظر  همه اقتصاددانان  با آن موافقت کرده است. روحانی  0022

ای  بت سفارش کردند و از عده»ای دالل چه کردند ، افرود: با بیان اینکه  طر  خوبی بود، اما عده

ل ارفتند میلیون دالر پو 722های خارجی هماهنگ کردند، بانک مرکری پول ارفتند با تیمی از دالل

سی  میلیون دالر جنس وارد کردند و بقیه را وارد بازار کردند، 82 ستگاه نظارتی برر ضاییه و د قوه ق

 «کند

شد طر  را عوض کند ، ادامه داد:  شاره به اینکه  دولت ناچار  سپس با ا سن روحانی  ما االن »ح

ای نیسننت که در دولت حرف نرنم، داد دهیم. هفتهتومانی می 0022برای کاالهای اسنناسننی ارز 

رود به اسم ماده اولیه یک شود. طرف مینرنم و فریاد نکشم، وزیر و معاون وزیر ما هم حریف نمی

ماه از تاریخش مانده اسننت و تاریخش را پاک  9خرد که ای را میرود مادهکند، میمی دارو را وارد 

 «.توان بیان کردشود که حتی نمییهایی مکنند. خیانتمی

جا کم آوردیم و باید جبران کنیم و همه جا پیروز شنندیم، یک»ر یس جمهوری ایران در نهایت افت: 

ایثار و فداکاری برای مردم و ادای امانت اسننننت. تولیدکننده از ما پول ارفته تا مواد آن در اخصق، 

ی اروستایی انبار کرده تا تولید نکند و جنس اران شود. چرا عدهاولیه وارد کند، اما جنس را در یک 

 «.دوختیم. ما باید از این مسیر سخت توریم عبور کنیمالمال از ما جیب بررگ برای بیت
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جود تننأکینند روحننانی بر شننننرایط بننا و

 غیرعننادی  ننناشننننی از بننازاشنننننت 

های آمریکا علیه ایران و ضنننرور  توریم

عبور از  مسیر سخت توریم ، بسیاری 

از منتقدان  مشکص  داخلی  و ناتوانی 

حکومت در مدیریت معضننص  اقتصننادی 

را دلیل اصننننلی وضننننعیت نابسننننامان 

کنونی، اعتراضننا  اسننترده به آن و نیر 

ترش  می بیاسننننن مو ع تمننادی  ع ا

 .دانندمی

 و اقتصادی بوده است معیشتی و بازنشستگان در اعتراض به وضعیتکاراران  های استردههای اذشته شاهد تدمعایران در ماه

و مردادماه اذشننته به شننکل  30ماه خصننوص پس از اعتراضننا  دیاعتمادی عمومی که بهاین بی

چشننننمگیری افرایش یافته،  زنگ خطر  را برای مسننننئوالن دولتی و حکومتی به صنننندا در آورده و 

می و خطر  سقوط  و ها نسبت استرش فراینده نارضایتی عموبسیاری از آنان پس از این ناآرامی

اند. از جمله علی ربیعی، وزیر سننابه کار ایران که سننوابه اطصعاتی و  فروپاشننی  هشنندار داده

شنهر   702را   30ماه امنیتی نیر دارد، یکشننبه اذشنته شنمار شنهرهای درایر با اعتراضنا  دی

اما خطرناک ای شنننورش از نوع مودود و منطقه 30های سنننال جنس ناآرامی»عنوان کرد و افت: 

 «.تر شودتواند استردهآورد که میاست و آصیر خطری را به صدا درمی

ارچه با طر  مطالبا  معیشننتی و در اعتراض به وضننعیت وخیم  30ماه تظاهرا  سننراسننری دی

سی به خود سیا سرعت رنگی  شعارهای مردم در جریان آنها به  شد، اما  صادی آغاز  ارفت و  اقت

ایران همچون رهبر جمهوری اسصمی و مدموعه ساختار نظام را هدف قرار داد. های بلندپایه مقام

شداان نیر به ها تن کشته و هراران نفر بازداشت شدند و چند نفر از بازداشتدر این اعتراضا  ده

 .شکل مشکوکی در زندان دراذشتند

 


