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  :سخن ماه
             

 

 ى نبايد هراسيداز فرازو نشيب زندگ  
 
 

 دکتر امیرهوشنگ امینی

 
این که سیییو وجاری شیینن ان  اهجمله ب های اسییمانی یا ابی،ی اسییت، به نسر نمی رسیین  

برکسییی شوشییینه باشیینا روینادی که خات  مخرو اسییت ومی توانندر ییوری سییوی منیریت درشی  
گیری یارویا رویی با ان سیییامان برانناه ومانمانسیییوه باشییینا همینان که سییییو اخیرا بخ  های 

وردین وباراورخسییاری های مالی وجانی فراوا ن شیینا  ییرا نسر اه این که بزرگی اه میهن مارا درن
بخ  عمنه خساری های مالی وجانی ناشی اهجاری شنن سیو های اخیر، به اور قطع ویقین 
ما ییو نبود یا سییوی منیریت اداره امور مربوا بوده اسییت که اه روه روشیین تر اسییت، به نسر نمی 

ساری دینگان با توجه به تجربه های بجا ماننه اه هلزله های  رسن ترمیم خرابی ها ورسینگی به خ
 یابنابم و کرمانشاه،  به این  سادگی ها که عنوان وتصور می شود، به این  هودی ها واق،یت 

نشیییب و  فراهبه هر روی ناگفته شیناسییت  ه  هننگانی  به دور اه هرگونه مقنمه نینی همواره با 
ديگرننا راسییییتینه يا  همزاد يك و نشیییییبی که دو روی یه سیییی ه و همراه بوده وخواهن بودا فراه

وده همراه ب به گونه يى مهیا ونامهیاشیوسته درگذرننگانى ادمیان را واق،یتى  ه بنا به اشاره اهردو
 وخواهنن بوداا

اماباین داتسییییت که هیه فرهیخته ياداناك نیك اننيشییییى درشى شیامنهاك ناشیییین اهفراينناين دو 
ست فراهان  نه اههمزاد  ستى اگاه ا شفته مال ، هيرابه در شیب  ا شود، ونه اه ن به خودغره می 

 ه اه شس هراوفانى،ارام  باهدوباره به دريا باه مى گرددا بنا براین باین در اننیشیییه ترمیم خرابی 
شی اه اوفان بودا اهاین رو بی ان ه اه شیامنهاك  شنه نا سامانی های ایجاد های امتمالی ونا به 

اهفراینناین دودنار غرور يا تشوي  شود، درخلوی خودبه درستى به اننیشه بهره گیرك و   ناشی
 ناره اننیشی شذيرفته شنه همگان برای دست یابی به هنا می نشیننا

 
اه اين روبه دسییییتوردان  اجتماعى وبا ت یه بر نسریه علیت، مبنى براينیه هیه تیییری بنون مهیا 

لو، اع یاع لت  نه وع یا افقی ان، بودن همی خارج اه اراده  -م اهعمودی  که بروه عمودی ان در و 
بشراست، ماننن:  خشه سالی، هلزله، سیو، بهمن، اتشفشان و ااا، اما علت يا علو افقی ان 
ماننن جنگ وخون ریزی، تیییرسییاختارهاك سیییاسییى  شییورها وجام،ه هاك انسییانى ، اشییتبا ی 

، به ویژه می باشییننریشییه هایى انسییانی دارای و ا ا ا  محاسییبه در اداره امور، با یا بنون فسییاد
شنن  ست روهمره  با شی اهمنیریت اداره امور و هننگی نارا وبرنامه درکار، رخ نخواهن داد،  -اينیه نا

گریزی اه وقوع ان نیز ضیییمن این ه در یییوی فراهم بودن همینه و وجودعلت یا علو وبرنامه ی درکار 
 انخواهن بود
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ياداوراين م،نا بود ه همینان  ه هم همینه، وهم علت يا علو مى تواننن سییییاختگى دراينجا باين 
وتصن،ى باشنن، برنامه تیییر نیز مى توانن وجود داشته باشن يا نباشن ادر اين  وری نتیجه  ام  

اه ادامه سییییخن درباره  بنابراین متفاوی خواهن بودااهانجا  ه این مطالب ارتبااى بااين گفتار ننارد،
 ان در مى گذريما

اما، به هر روك، به دستور خرد ناو، باين شذىرفت و شذيراك اين ا و راستین وأساسن اخ قى در 
سن، هيرا:" هیه  سان فرهیخته ىى نباين اه برو ه هیه مشیلى بهرا هننگانى روه مره بود  ه هیه ان

 مشیلى وجود ننارد ه با نیت شرافت مننانه وششت  اربرارا نشود "
سییییخن این که به م م و یفه و اخ ق وت،هنی که براسییییاب قانون برعهنه کارگزاران اداره  شایان

امور به ویژه امور اقتصییادی کشییور واگذاراسییت، ترمیم خرابی ها و خسییاری های وارده به اسیییب 
 تی راب برنامه های دولت قرار گیرداسدینگان بای

ه یی که دولت با ان دسییت به گریبان بی سییابقنا مناسییب و  باتوجه به اگاهی اه وضیی،یت مالی 
اسییت و این که تنها  با کاه  قنری خرین شول ملی توانسییته  مانع اه ورشیی سییتگی بنگاه های 

شییییود بااین مال م لت اسییییت با مذا کو برنامه های ها ن،  -هرننن برای کوتاه منی -مالی ، 
ارای اسیب دینگان به  وری تشریفاتی  و غیر ضرور،اعتبارای مربوا را به ترمیم خرابی ها و خس

 کاه  هزینه هننگی تخصیص دهنا 
 

* * * 

 یران وانگليساکوتاه اتاق  اخبار

 کوتاه اقتصادی ایران و جهان اخبار

 ایران و انگليساخبارکوتاه اتاق 

 کمیسیون های تخصصی اتاقو  برگزاری جلسه ماهانه هیای منیره 

 

،طی ی اوالنی اه یه جشن های نوروهی و تسال جاری باتوجه به برگزاری فروردین ماه  در

هیه یه اه جلسه با وجود دا ر بودن اتاق  اه سوی دیگر، ر بودن بیشتر اعصایاتاقفسسو، در

 های ماهانه اتاق تش یو وبرگزارنگردینا

 

 شرکت در دین و باهدین های نوروهی

دبیرکو اتاق اعضای اتاق به ویژه ر یس، نواو ر یس و در فروردین ماه سال جاری 

افزون بر انجام دینو باهدین در دبیرخانه اتاق درکلیه مراسم برگزار در اتاق های 

 یافتننا تهران مضور کشاورهی ایران و م،ادن و  نایع و باهرگانی و
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 اخبارکوتاه اقتصادی ایران

 :مصبامی مقنم      

 کنند؟چرا مردم به مجلس و مجمع اعتماد نمی

   

 

با شیوستن ایران به دو   مخالفت خود و دیگر همف ران  در مجمعمصبامی مقنم دلیو 

 .دکنوانسیون را قرار دادشتن در "شرایط تحریمی" اع م کر

های مالی و داد و ستن و تجاری ایا ما در مقابو ننین تحریمی بیاییم کانال»گوین: او می

م؟ این کار  ندر ن کار دهیم را افشا کنیها انجام میخود را که به  وری دور هدن تحریم

اك ان شخصی است که مسئول میز تحریم ایران ای استا خصو ا که ر یس دورهاممقانه

داری امری ا است و امع کرده که ایران به سى اا تى و شالرمو بپیونند تا در وهاری خزانه

 «.های مالی ایران را بر اساب ت،هن ایران شناسایی و مسنود کننبتوانن کانال

شود؟ اور نهایی اع م نمیر شاسخ به این شرس  که نرا این نسر مجمع رسما و بهاو د

ما عضو مجمع تشخیص مصلحت نسام هستیم همین تصمیم را هم باین بر اساب »گوین می
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ر ها هم نهارماه دیگکنن که با تاخیر تصمیم بگیریم انمصلحت بگیریما مصلحت اقتضا می

المللی ما اه نسر تجاری و اه هییگونه تیییری در مناسبای بینانن و در این نهارمفر ت داده

های مالی موجود رخ نخواهن دادا متی بنا به تقاضای نمایننه دولت  ادرای و واردای و کانال

 «.این تاخیر انجام شن

 کوهی است که موش زایيد« اینستکس»

اروشا برای ممایت اه وگو درباره ساهوکار عضو مجمع تشخیص مصلحت نسام در این گفت

داده استا او گفته اینست س کوهی بود که  مبادالی تجاری با ایران )اینست س( نیز نسر

 .موش هایینه است

هایی است که اروشا نتوانست مقابو ان های امری ا تحریمتحریم»گوین: مصبامی مقنم می

لی عنول کردنن و به ها اه ایجاد ارتباا تجاری و مابایستن، به همین دلیو هم اروشایی

خواهن با ایران تجاری کنن باین اه این کانال تجاری اینست س رسیننن، ی،نی اگر کو اروشا می

 وری بگیردا این ی،نی این ه ما االن که داریم با اروشا   ااتىاكکنن که مبادالی هیر نسر اا

 «.کنیم همین را هم ببننیم و محنود کنیمتجاری می
ها است که به اسم خنمت به ایران و ملت ایران، روابط این هنر اروشایی: »کننوی اضافه می

بین ایران و اروشا را به نحوی تنسیم کننن تا برای این ه ایران به برجام شایبنن بمانن وکانالی را 
کننن که شما به استا در ادامه مطالبه می ایجاد کننن که به ت،بیر من کوه موش هایینه

 .مان متفاوی است تى هم بپیوننین، ولی ما شرایطااشالرمو و سى

 زنگنه:   

 شودرویای صفر کردن صادرات نفت ایران محقق نمی
به گزارش دوییه وله به نقو اه خبرگزاری های 

وهیر نفت ایران باهار عرضه و تقاضا را ایران 

بینی خواننا هنگنه گفت امری ا و غیرقابو شی 

استفاده اه نفت به متحنان  منتسر باشنن دود 

 .عنوان س ح سیاسی به نشم خودشان برود
، شرایط کنونی باهار نفت بیژن هنگنه، وهیر نفت

های امری ا و را ش نننه خوانن و بیانیه
شیمانان این کشور را ناشی اه نگرانی هم

نسبت به واکن  باهار دانستا او که در مجلس 
قصن امری ا در به  فر رساننن  مضور یافته بود،
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 ای ان،ن منطقهشیماناامری ا و هم»گفت:   ادرای نفت ایران را "رویای بنون ت،بیر" خوانن و
کننن اما منتسر باشنن که دود این تصمیم به اه نفت به عنوان س ح سیاسی استفاده می

 «.نشم خودشان برود

امری ا اع م کرده بود که م،افیت کشورهایی را که تا کنون اجاهه خرین نفت  تریه روه شی 

وبی، ن، ترکیه، نین، ژاشن، کره جنکننا با این تصمیم، ایتالیا، تایواایران را داشتنن، تمنین نمی

اه ایران نفت  ۹۱91هنن و یونان نیز ماننن دیگر کشورها اجاهه نخواهنن داشت اه دوم مه 

 .شوننا اتحادیه اروشا اه این تصمیم انتقاد کرده استبخرنن وگرنه جریمه می

های ر دههش ن" خوانن که "دوهیر خارجه امری ا هنا این اقنام را تض،یت "یه رژیم قانون

مایه شمپئو گفت جمهوری اس می شی  اه  ثباتی کرده است"ااخیر خاورمیانه را دنار بی

 .میلیارد دالر درامن نفتی داشت ۰۱خروج امری ا اه برجام، ساالنه 

امروه  ن،ت نفت در نوک شی ان جنگ تجاوهگرایانه »بیژن هنگنه در مجلس عنوان کرد: 

رویای به  فر رساننن  ادرای نفت ایران هرگز محق نمی اقتصادی امری ا قرار دارد اما 

او افزود که برخی کشورهای منطقه  رفیت تولین خودشان را بی  اه میزان واق،ی « شودا

  .بینی کردتوان وض،یت باهار را شی کننن و بر همین اساب نمیاع م می

ها، ت ایران اه تحریمبا اع م کاخ سفین مبنی بر عنم تمنین م،افیت هشت کشور مشتری نف

رسین و نفت  ۹۱98قیمت هر بش ه نفت خام در باهارهای جهانی به باالترین من اه اکتبر 

سنت م،امله شنا عربستان س،ودی و امارای متحنه  ۷۱دالر و  ۴۷ای خام برنت بش ه

 .انن که تواهن باهار نفت جهان را مفظ خواهنن کردعربی گفته

 های گازی ایرانسياست

های مله به مجلس رفته بود که درباره سیاستبرای شاسخ به نمایننه ایذه و باغنفت  وهیر

هنگنه سهم گاه   گاهی کشور، گاهرسانی روستایی و تاثیر در باهار گاه دنیا سوال کرده بودا

به نقو اه بیژن هنگنه  در ن عنوان کردا خبرگزاری ایرنا ۴۱ابی،ی در سبن سوخت ایران را 

ب،ن اه امری ا و روسیه، ایران سومین کشور تولین کنننه گاه در جهان است و »نوشت: 

 «.کنننها بنون محنودیت کار میها و شتروشیمینیروگاه

ارداد  ادرای هنگنه اع م کرد که قرارداد گاه با ترکیه با همه  رفیت در مال اجراست و دو قر

من،قن شنه استا هنگنه اخعان کرد  میلیون متر م ،ب در روه ۰۱گاه با عراق نیز به ارهش 

که شاکستان به خاار فشارهای سیاسی امری ا و کشورهای منطقه، قراردادش را اجرایی 

 .خواست با فشار بر ایران قیمت گاه را باال ببردکنن و ترکمنستان نیز مینمی
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 ۰۳، رشدی ۱۹تا  ۱۹های د که متوسط توليد گاز در فاصله سالوزیر نفت افزو

چنين ميليون متر مکعب در روز رسيده است. او هم ۰۵۳درصدی داشته و به 

درصد جمعيت روستایی در سال  ۵۵گفت که پوشش شبکه گاز در روستاها از 

  .رسيده است ۱۹درصد در سال  ۱۵به  ۱۹

 طرحی قدیمیحدف چهار صفر ؛ بحثی جدید پيرامون 

به گزارش دوییه وله فارسی،  ارح ا  ح نسام شولی ایران در دستور کار کمیسیون اقتصادی 

دولت رومانی قرار گرفته استا هنا اه این ارح، مذا نهار  فر اه وامن شول ایران اع م 

 .شنه استا افزون بر این قرار است وامن شول ایران اه ریال به تومان تیییر کنن

    

 

https://www.dw.com/fa-ir/economy/a-48350212
https://www.dw.com/fa-ir/economy/a-48350212
https://www.dw.com/fa-ir/economy/a-48350212
https://www.dw.com/fa-ir/economy/a-48350212
https://www.dw.com/fa-ir/economy/a-48350212
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شولی ایران، موضوع جنینی نیستا تورم شنین و کاه  ارهش وامن  موضوع ا  ح نسام

کشور ا  ح نسام شولی را الزامی کرده استا موضوعی که بارها اه سوی مقامای و  شول

 .اقنامی برای اجرای ان  وری نگرفته بود کارشناسان مطرح شنه، اما تا این لحسه

اوریو( با  9۰فروردین ) ۹۴شنبه روه سه ان )ایرنا(خبرگزاری رسمی جمهوری اس می ایر

که ارح ا  ح نسام شولی ایران برای بررسی به کمیسیون  انتشار گزارشی اع م کرده

 .اقتصادی دولت رومانی تحویو داده شنه است

توسط بانه مرکزی ایران تهیه شنه استا خبرگزاری المان نیز با  ارح ا  ح نسام شولی

که این ارح در ماه ژانویه سال  درباره ارح ا  ح نسام شولی ایران خبر دادهانتشار گزارشی 

 .جاری توسط عبنالنا ر همتی، ر یس بانه مرکزی ایران تهیه شنه است

 دامنه اصالح نظام پولی

شودا نخست تیییر وامن شول ایران استا بر اساب این ارح ننن تیییر جنی را شامو می

 .ول ایران اه ریال به تومان تیییر کنناین ارح، قرار است وامن ش

ترین تیییر برخاسته اه ا  ح وامن شولی ایران، مذا نهار  فر اه "شول ملی" اع م مهم

هزار ریال سابق و ی صن ریال جنین  9۱شنه استا به این ترتیب هر تومان جنین م،ادل 

 .خواهن بود

فشارهای اقتصادی در سایه  خبرگزاری المان در گزارش خود به تشنین تورم و افزای 

های علت را اه های ایران اه سوی ایاالی متحنه امری ا اشاره کرده و این مش  یتحریم

 .ا لی ارح ا  ح وامن شولی ایران قلمناد کرده است

خبرگزاری المان شی  بینی کرده است که با کاه  درامنهای ارهی ایران بابت  ادرای نفت 

 .ر این کشور افزای  خواهن یافتخام، فشارهای اقتصادی ب

در ارح ا  ح نسام شولی ایران، یه باهه همانی دو ساله شیشبینی شنه استا دولت مو ت 

ها شنه است شس اه تصویب این ارح و اغاه اجرای ان،  را منی همان یادشنه، اس ناب

 .اوری کننهای موجود در باهار را جمعو س ه

 الزام اصالح نظام پولی ایران

ا  ح نسام شولی ایران، کاه  ارهش وامن شول ایران در قیاب با اره  ترین علت ضروریهمم

کشورهای دیگر و همینین تورم اع م شنه استا به عنوان نمونه شاخص بهای کاالها و 

برابر داشته  ۹۴۱۱ افزایشی بی  اه 931۴تا سال  93۰۱خنمای مصرفی در ایران اه سال 

 .است
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نه ترین قطع اس ناب با امتساو ایرانبزرگ»ه بر اساب گزارش ایرنا، این در مالی است ک

هزار به  9۱برابر )اه  ۰۱بانه مرکزی در این منی متناسب با نرخ تورم ت،نیو نشنه و تنها 

 «.هزار ریال( افزای  یافته است 0۱۱

پ مجم باالی شول در گردش، استه ک اس ناب به دلیو نگهناری در مجم باال، هزینه نا

شمار اه دالیو ضروری اجرای ا  ح های خودشرداه و شولهاس ناب و استه ک باالی دستگا

 .نسام شولی ایران اع م شنه است

توان به وجود تورم مزمن و کاه  اه دالیو ا لی الزام اجرای ا  ح نسام شولی ایران می

 .قنری خرین وامن شول ایران اشاره کرد

مش  ی دیگر نیز اه جمله "استفاده اه ارقام بزرگ در مبادالی  خبرگزاری ایرنا در ضمن به

ساده روهمره" و "مسا و محاسباتی" ناشی اه کار با ارقام بزرگ و همینین خروج س ه اه 

 .نرخه مبادالی اقتصادی نیز اشاره کرده است

 ها بر نرخ رشد اقتصادی ایراناثر سنگين تحریم
ای بر اقتصاد ایران داردا ارهیابی نفتی تاثیرای گسترده تحریمهای اقتصادی و اه جمله تحریم

المللی م ایت اه کاه  قابو م مسه اهنگ رشن اقتصادی ایران در نهادهای مالی بین

 .سال جاری داردا تورم و بی اری نیز افزای  خواهنن یافت
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مت ی  ۹۱91سال  های  وری گرفته اه اوضاع اقتصادی جمهوری اس می ایران درارهیابی

اننا این در مالی است که افزودن های این کشور  وری گرفتهبر تاثیرای امتمالی تحریم

تاثیرای  توانن بر دامنههای تروریستی اه سوی امری ا میسپاه شاسناران به لیست گروه

 .ها بر اقتصاد ایران بیافزاینمنفی تحریم

اینا بر اساب شی  بینی اقتصاد ایران به شمار میسپاه شاسناران ی ی اه باهیگران ا لی 

کارشناسان، یه سوم تولین ناخالص اجتماعی ایران به اور مستقیم و غیرمستقیم وابسته 

های اقتصادی سپاه شاسناران استا این در مالی است که محاسبه دقیق نق  به ف،الیت

 .مم ن استهای هیر مجموعه ان در اقتصاد ایران ناویژه شرکتسپاه و به

های تروریستی تصمیم دولت امری ا مبنی بر افزودن سپاه شاسناران به لیست ساهمان

 .های ایران اه سوی امری ا بیافزاینتوانن بر دامنه تاثیرای اقتصادی ناشی اه تحریممی

بررسی دامنه این تاثیرای در شرایط کنونی، مم ن نیستا اما انیه تا کنون اه سوی  ننوق 

لی شول، بانه جهانی و ساهمان ملو متحن منتشر شنه، م ایت اه کاه  شنین الملبین

ها نرخ رشن اقتصادی ایران در سال جاری داردا  ادرای نفت ایران نیز بر اساب این ارهیابی

 .هزاربش ه در روه خواهن رسین ۹۱۱به کمتر اه یه میلیون و 

   ادرای ایران به هیر یه این در مالی است که امری ا اع م کرده است سیاست کاه

 .کننمیلیون بش ه در روه را دنبال می

افزون بر ان، نرخ تورم در ایران نیز در سال جاری می دی بار دیگر در سایه کاه  ارهش وامن 

 .شول این کشور افزای  خواهن یافت

 نرخ رشد اقتصادی ایران

منتشر شنه است،  ۹۱91 هایی که شیرامون اوضاع اقتصادی ایران در سالی ی اه گزارش

 .ها قرار گرفته استالمللی شول در اختیار رسانهگزارشی است که اه سوی  ننوق بین

المللی شول در ماه اوریو سال جاری اقنام به انتشار گزارش ساالنه خود تحت  ننوق بین

 فحه تنسیم شنه و  ۹9۰انناه اقتصادی جهان" نموده استا این گزارش در عنوان "نشم

وی جناول و امار بسیاری درباره کشورهای مختلت و اه جمله جمهوری اس می ایران ما

 .است

المللی، نرخ رشن اقتصادی ایران در بر اساب امار منتشر شنه اه سوی این نهاد مالی بین

به منهای ش  در ن خواهن رسینا به این ترتیب، سیر نزولی رشن اقتصادی  ۹۱91سال 

 .دامه خواهن یافتایران برای دومین سال ا

https://www.dw.com/fa-ir/economy/a-48273338
https://www.dw.com/fa-ir/economy/a-48273338
https://www.dw.com/fa-ir/economy/a-48273338
https://www.dw.com/fa-ir/economy/a-48273338
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این در مالی است که نرخ رشن اقتصادی ایران در سال گذشته می دی منود منهای نهار 

و  ۹۱98های در ن بوده استا درک میزان کاه  شنین نرخ رشن اقتصادی ایران در سال

ها در سال در نی اقتصاد ایران شس اه رفع تحریم 9۹همانی مم ن است که رشن  ۹۱91

 .نیز در بررسی منسور گردد ۹۱9۴

اه رشن  ۹۱91ایران در قیاب با سایر کشورهای خاورمیانه تنها کشوری است که در سال 

منفی اقتصادی برخوردار استا بیشترین میزان رشن اقتصادی در کشورهای منطقه در سال 

دل جاری اه ان عراق و امارای متحنه عربی استا این دو کشور در سال جاری اه رشنی م،ا

 .در ن برخوردار خواهنن بود ۹،8

 افزایش تورم

المللی شول به مواهای انتشار امار مربوا به نرخ رشن اقتصادی، نگاهی دارد به  ننوق بین

 .نرخ تورم ایران و کشورهای منطقه

در ن خواهن  3۴بر اساب این امار، نرخ تورم در ایران در سال جاری می دی به بی  اه 

تورم در  911۰استا در سال 911۰میزان تورم در ایران شس اه سال  رسینا این بیشترین

 .در ن نیز گذشته بود ۷۱ایران اه مره 

 9۱ها کمتر اه و شس اه رفع تحریم ۹۱9۴این در مالی است که نرخ تورم در ایران در سال 

ن رم در ایها علیه ایران، نرخ توتوان گفت که با اغاه تحریمدر ن اع م شنه بودا بنابراین می

در ن  3۱نیز نرخ تورم در ایران اه مره  ۹۱98کشور افزای  نشمگیری یافته استا در سال 

 .گذشته بود

الهم به یاداوری است که نرخ تورم در دیگر کشورهای منطقه ته رقمی است و اه این منسر، 

 .ایران تنها کشوری است که نرخ تورم ان دورقمی اع م شنه است

نیز  ۹۱۹۱المللی شول م ایت اه ان دارد که نرخ تورم در ایران در سال ارهیابی  ننوق بین

 .در ن خواهن بود 3۱بی  اه 

 افزایش بيکاری

المللی شول اه افزای  نرخ بی اری در ایران در سال گران اقتصادی  ننوق بینارهیابی تحلیو

ین نهاد، نرخ بی اری در ایران در م ایت داردا بر اساب امار منتشر شنه اه سوی ا ۹۱91

 .در ن خواهن رسین 9۰سال جاری به بی  اه 

در ن اع م کرده  9۰همین گزارش میزان بی اری در ایران را در سال ایننه می دی بالغ بر 

 .است
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به این ترتیب نرخ بی اری در ایران در قیاب با کشورهای  ادر کنننه نفت منطقه بی  اه  

در ن بیشترین میزان بی اری را در منطقه  9۹،۰شس اه ایران، عراق با  سایر کشورها استا

 .دارد

خبرگزاری رسمی جمهوری اس می ایران، "ایرنا" نیز با انتشار گزارش مشابهی درباره 

ها و عنم روی ایران علت افزای  نرخ بی اری در ایران را تحریمهای اقتصادی شی نال 

 ین اخت ل در رونن انتقال ت نولوژی به ایران اع م کرده استگذاری در  نایع و همینسرمایه

 تأثير تروریستی خواندن سپاه بر روابط تجاری ایران و اروپا
دولت امری ا سپاه شاسناران انق و 

اس می ایران را در فهرست 

های تروریستی" قرار "ساهمان

داده تا مانع اه دسترسی ان به 

منابع مالی خارجی شودا به 

عقینه کارشناسان، این تصمیم به 

ای که امری ا خواستار ان نتیجه

 .رسناست، نمی

ایاالی متحنه امری ا شی  اه تصمیم 

شاسناران ایران را در لیست  اخیر خود  نها شخص و نهاد اقتصادی مرتبط با سپاه

 جمهوری این کشور  اهراسیاه خود قرار داده بودا با این وجود دونالن ترامپ، رییس

مرهی این نهاد نسامی و کو المللی علیه بخ  برونهای بینم،تقن است که تحریم

توانن برای اعمال "مناکثر فشار بر م ومت ایران" سپاه شاسنران انق و اس می می

 .موثر باشن

الملو، تحریم بخشی اه نیروهای نسامی یه کشور مستقو تا با توجه به مقوق بین

گوین هنا اه این مایه شومپئو وهیر خارجه امری ا میکنون سابقه نناشته استا 

 .های مالی سپاه شاسناران استاقنام، قطع شریان

های تجاری سراسر جهان باین مطمئن شونن که روابط انها با ها و شرکتمال بانه

 .وجه به سپاه شاسناران وابسته نیستایران به هیه

 رای تجاری با ایرانتأثیر بر ساهوکار مالی ویژه اتحادیه اروشا ب
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اتحادیه اروشا تا کنون واکنشی رسمی به این اقنام دولت امری ا نشان نناده استا 

ه وله تأکین کردبرایان هوک، نمایننه ویژه دولت امری ا در امور ایران در گفتگو با دوییه

اگر شرکت های اروشایی با ایران کار کننن، امتمال این ه ارا انها شرکتی »بود: 

 «.وابسته به سپاه شاسناران باشن بسیار هیاد است

و گفته بود که این هم اری "در  ها با ایران بوداو خواستار قطع هم اری این شرکت

 .نهایت تأمین مالی تروریسم" است

این درخواست در مالی است که هم اری تجاری اتحادیه اروشا و ایران شس اه خروج 

های اروشایی که نگران اه ه  یافته استا شرکتامری ا اه توافق اتمی به شنی کا

ریزی در ایران را کنار های برنامهگذاریدادن باهار امری ا هستنن سرمایهدست

  .اننگذاشته

گذاری در ایران مشاوره های خارجی مشتاق سرمایهاناهیتا تامس که به شرکت

واننن سپاه اقنامی به نسر من تروریستی خ»گوین: وله میدهن، به دوییهمقوقی می

 «.سیاسی است و نشانه بنتر شنن اوضاع اه نسر قانونی نیست

کنن که داشتن رابطه تجاری با سپاه شاسناران، مستقیم یا غیر مستقیم او تصریح می

قبو اه تصمیم دونالن ترامپ هم دشوار بود نون سپاه در "لیست سیاه" ایاالی متحنه 

ها شی  اه باهار های المانی اه منیبه این ه شرکتامری ا قرار داشتا تامس با اشاره 

تصمیم اخیر دولت امری ا تأثیری مثبت یا منفی بر »گوین: انن، میایران فا له گرفته

 «.این وض،یت نخواهن داشت

هایی را که به با این مال تصمیم واشنگتن برای تروریستی خواننن سپاه، شرکت

بسته بودنن هم نومین کرده استا هنا اتحادیه دل"ساهوکار مالی ویژه اتحادیه اروشا" 

های رغم تحریمانناهی این ساهوکار مفظ روابط تجاری خود با ایران علیهاروشا اه را

 ایاالی متحنه امری است

گوین ساهوکار اروشا مم ن هایی اروشایی مردد هستننا اناهیتا تامس میمال شرکت

برارا کنن اما شیامنهای ناخواسته ان است مش و شرداخت شول میان دو ارا را 

ای گذاری یه شرکت اروشایی در ایران رسانهدردسر ساه است مثأل وقتی سرمایه

 .های امری ا محافست کردتوان ان شرکت را برابر تحریمشود، دیگر نمیمی

هایی مقنور است که با "ساهوکار مالی ویژه اتحادیه اروشا" تنها ام ان ارتباا با شرکت

 .امری ا با انها مش لی ننارد و ت،ناد انها بسیار اننک است

 برنن؟نه کسانی سود می 
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هرننن که تصمیم اخیر دولت امری ا اه نسر قانونی تیییری ایجاد ن رده، اما ام ان 

 .تر کرده استهم اری تجاری با ایران را سخت

ی ا برای مهرداد عمادی کارشناب اقتصادی م،تقن است عواقب تصمیم دولت امر

وله مردم ایران و برای سپاه شاسناران متفاوی اه ی نیگر استا عمادی به دوییه

 دهن و نفوخهای اقتصادی مخرو سپاه را افزای  میتصمیم ترامپ ف،الیت»گوین: می

 «.کننالمللی این نهاد را بیشتر میملی و بین

 ی در مورد اقتصاد ایرانروهنامه اقتصادی فایننشال تایمز نیز با انتشار گزارش مفصل

المللی علیه ایران یه های بیننوشته است که سپاه شاسناران در سایه تحریم

امپرااوری اقتصادی بنا کرده است و با قاناق کاال و کنترل باهار سیاه همواره اه 

 .ها سود برده استتحریم

ران به اقتصاد ایهای این امپرااوری بر اشفتگی فایننشایو تایمز تأکین کرده که "شایه

المللی استوار شنه و سپاه اه این وض،یت سویاستفاده های بیندلیو تحریم

 ."کننمی

برخ ا اروشا کشورهایی ماننن نین، هنن، ترکیه و امارای متحنه عربی که همینان 

کننن در وض،یت بهتری قرار دارننا های  وری وابسته به سپاه هم اری میبا شرکت

های خارجی نرخ کاالهای  ادراتی به ایران را افزای  شرکت»گوین: عمادی می

 «.های بیشتری خواهنن گرفتدهنن و برای خرین نفت و گاه اه ایران تخفیتمی

 هایالمللی علیه ایران در فا له سالگیر بینهای همهکنن دوره تحریماو یاداوری می

 .مارای بوداقتصادی ترکیه و ا می دی، دوره ش وفایی ۹۱99تا  ۹۱۱۴

هایی در ترکیه و امارای  ادرای محصوالی عمادی م،تقن است که باههم شرکت

گیرنن که نتیجه در ن در دست می 3۰اروشایی به ایران را با افزای  قیمتی تا منود 

 .ها و بنتر شنن وض،یت اقتصادی انهاستان برای مردم عادی ایران افزای  قیمت

 آمریکا و ایرانعراق قربانی افزایش تنش ميان 

گوین عراق، همسایه غربی ایران اه این وض،یت متضرر خواهن مهرداد عمادی می

 .های شمالی و جنوبی این کشور استگذار بزرگ در استانشنا ایران دومین سرمایه

نسامی های شبهبنون دخالت مستقیم سپاه شاسناران و بنون ممایت سپاه اه گروه

نسامیان تروریستی داع  مقابله توانست با شبهمحلی، دولت مرکزی عراق نمی

 .امنهای بزرگ باهساهی این کشور هم برنمیکنن و اه شس شروژه
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تصمیم امری ا برای این ه سپاه شاسناران را رسمأ یه »گوین: وله میعمادی به دوییه

گذاری کننا سرمایهساهمان تروریستی بخوانن، وض،یت اقتصادی عراق را ناامن می

 «.کننای افزای  شینا میهای منطقهشود و تن عراق برای ایران دشوار می در

وهیر عراق عادل المهنی نیز نگران شیامنهای منفی تصمیم امری ا برای عراق نخست

جمهور امری ا در این همینه کنن با ر یسو منطقه استا او گفته بود که ت ش می

 .مذاکره کنن

مای سابق وهاری خارجه امری ا که با سیاست امری ا جیسون ب هاکیس، ی ی اه مقا

های تروریستی خارجی" اشناست، اقنام ترامپ را یه تهنین بالقوه در همینه "ساهمان

بیننا او به خبرگزاری رویتره گفته برای امنیت نیروهای امری ایی مستقر در عراق می

پاه قنب اه وجود دارد که قاسم سلیمانی، فرماننه س است که مال این خطر

 نسامیان شی،ه عراق بخواهن نیروهای امری ایی را در شماشبه

 

 اه اقتصادی جهان:تکو اخبار

 ها عليه ایرانناکامی دولت آلمان" در مقابله با تحریم"

های امری ا علیه های المانی در برابر تحریم اهرا ت ش دولت المان برای مفا ت اه شرکت

ایران تا کنون ما و هیادی نناشته استا به نوشته "دی تسایت"  ادرای المان به ایران در 

 .در ن کاه  داشته است 1سال گذشته به نسبت سال قبو 
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مارب( منتشر  ۹8شنبه هشتم فروردین )شنجنامه "دی تسایت" در گزارشی که روه هفته

های المانی در تجاری با شن به بررسی راه ارهای دولت المان برای ششتیبانی اه شرکت

های ایاالی متحنه شرداخت و نتیجه گرفت که این راه ارها ایران و مصون ماننن انها اه تحریم

 .اننتا کنون نتیجه ملموسی نناشته

ای ش  قنری جهانی و جمهوری اس می، و اع م توافق هستهشس اه خروج امری ا اه 

های لیو یا ت،لیق شنه واشنگتن علیه تهران، سه کشور اروشایی ارا توافق باهگشت تحریم

)بریتانیا، فرانسه و المان( بر شایبننی خود به برنامه اقنام جامع مشترک )برجام( تاکین کرده 

 .نصیب نماننه مزایای اقتصادی برجام بیو وعنه دادنن به ایران کمه کننن تا ا

ها، های و ماب، وهیر خارجه المان وعنه داد که دولت این کشور شس اه اع م باهگشت تحریم

مایر، وهیر اقتصاد المان نیز تصریح های المانی ف،ال در ایران "مفا ت" کننا شتر التاه شرکت

تجاری با دیگر کشورها را به برلین دهن واشنگتن نگونگی روابط کرده بود که اجاهه نمی

 ."دی ته" کنن

ای بی ن میزان موفقیت دولت اکنون و در استانه یه سالگی خروج امری ا اه توافق هسته

رسنا این ها علیه ایران نننان امینوارکنننه به نسر نمیالمان در "مقاومت" در برابر تحریم

 .اماتی نیز کرده استهای  اقندر مالی است که برلین برای تحقق وعنه

ی ی اه این اقنامای ساهوکار موسوم به "ابراه ممایت اه مبادالی تجاری" است که با شیشنهاد 

 .ژانویه امسال به اور رسمی به ثبت رسین 39و هم اری المان، فرانسه و بریتانیا 

 های اروشایی و بخ  خصو یای که قرار است مبادالی مالی و تجاری میان شرکتسامانه

 (Instex) های امری ا دور نگه دارد اینست سو دولتی ایران را تسهیو کنن و اه تاثیر تحریم

 Instrument in Support of Trade Exchanges شودا این نام مخفت عباریخواننه می

 .)ابزار ممایت اه مبادالی تجاری( است

های های مالی و بانهسسهها، ایران اه هم اری با مواه انجا که شس اه اعمال مجند تحریم

المللی و تجاری با دالر محروم شنه، ی ی اه کارهای ساهوکار اینست س تسهیو شرداخت بین

 .های اروشایی است که با ایران مبادله تجاری دارننمطالبای شرکت

باوم، م،اون وهاری اقتصاد نامه "دی تسایت" با استناد به شاسخ کتبی اولری  نوبهفته

گوین تنابیر ممایتی برلین تاکنون و شرس  فراکسیون شارلمانی مزو سبزها میالمان به 

 .در عمو ما و هیادی نناشته است

 "سامانه اینستکس در "فاز عملياتی
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کنن که تا باوم دست یافته، اه قول او نقو میای اه شاسخ نوبنامه که به نسخهاین هفته

نجام نشنه هیرا این ساهوکار در مال ماضر کنون هیه شرداختی اه اریق سامانه اینست س ا

 .در فاه "عملیاتی شنن" قرار دارد

های خصو ی برای ادامه هم اری با ایران ت ش گوین برای ترغیب بانهدولت المان می

کننن، اما ام انی برای مجبور کردن انها به این کار وجود نناردا به این ترتیب بسیاری اه می

ای ادامه هم اری با ایران تمایو نیز دارنن مجبور به محنود کردن های المانی که برشرکت

 .داد و ستن با تهران هستنن

باوم در شاسخ به مزو سبزها این امر در امار تجاری خارجی المان نیز من، س استا نوب

به نسبت سال شی  اه ان  ۹۱98نوشته که مجم مبادالی باهرگانی ایران و المان در سال 

 .میلیون یورو تنزل یافته است 9۰۱  داشته و به سه میلیارد و هفت در ن کاه

 درصدی صادرات آلمان به ایران ۱کاهش 

های رسنا شرکتدر ن می 1میزان کاه  در  ادرای المان به ایران بیشتر است و به 

 .اننمیلیون یورو کاال به ایران  ادر کرده ۴۱۱میلیارد و  ۹المانی در سال گذشته می دی 

تبار سیاست خارجی فراکسیون مزو سبزها به "دی شور، سخنگوی ایرانینوری امین

ای با ایران، هنوه نزدیه یه سال شس اه خروج امری ا اه توافق هسته»گوین: تسایت" می

های دولت المان او افزود وعنه« م انیسم کارامنی برای نجای شاینار این توافق وجود نناردا

 .نتیجه بوده استدر این همینه تا کنون بی

به نوشته "دی تسایت" این مسئله که دولت ا ت فی المان در مورد مسئله ایران با ت،لو 

هایی که دولت فنرال جزو سهامناران انها است به خوبی کنن در رفتار شرکتبرخورد می

نویسن قابو مشاهنه استا م،اون وهاری اقتصاد المان در شاسخ به فراکسیون سبزها می

شرکت  9۱های امری ا قراردادهای خود با کوم" در سال گذشته اه ترب تحریم"تله شرکت

 .را فسخ کرده است

توانن در این همینه کاری کنن هیرا ابزاری برای تاثیرگذاری بر گوین دولت المان نمیاو می

کوم را در ن شرکت تله 3۹های عملیاتی این شرکت در اختیار نناردا دولت المان سیاست

 کوم را به مضور ف،البرلین در برابر تله ر اختیار داردا بسیاری اه کارشناسان خویشتننارید

 .دهنناین شرکت در باهار امری ا نسبت می

 منع استفاده از دالر
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های بزرگ المانی با ایران، استفاده انها اه دالر در ی ی دیگر اه موانع ادامه هم اری شرکت

لمللی است و استفاده اه دالر در تجاری تهران مشمول ابخ  بزرگی اه مبادالی بین

 .شودهای واشنگتن میتحریم

گرنه ساهوکار اینتست س هنوه به درستی عملیاتی نشنه و در کارامنی ان تردینهای 

هیادی وجود دارد، دولت امری ا با ان به شنی مخالت است و به کشورهای اروشایی نسبت 

 .دهنها هشنار میبه دور هدن تحریم

وگو با روهنامه "فران فورتر الگمینه"، رییار گرنو، سفیر امری ا در برلین ماه گذشته در گفت

های امری ا تو یت کرد اع م رسمی ثبت سامانه اینست س را ت ش برای دور هدن تحریم

 .و تاکین کرد که ننین کاری "قابو تو یه" نیست

ای با ایران و اتحادیه شایی ارا توافق هستهسفیر ایاالی متحنه در المان اه سه کشور ارو

های امری ا علیه جمهوری اس می خواننه به اعتنایی" به سیاستاروشا به خاار انیه "بی

 .شنی انتقاد کرد

 های حقوق بشری عليه ایران را تمدید کرداتحادیه اروپا تحریم
های مقوق بشری علیه ایران را به دلیو نقض جنی مقوق بشر شورای اتحادیه اروشا تحریم

شهرونن ایران به کشورهای  8۹ها شامو ممنوعیت ورود تمنین کردا این تحریم ۹۱۹۱تا سال 

     .شودهای انها و یه نهاد میعضو اتحادیه و مسنود کردن دارایی

اوریو( اع م کرد که کشورهای عضو  8فروردین/  91شورای اتحادیه اروشا روه دوشنبه )

کنننا این های مقوق بشری علیه ایران را یه سال دیگر تمنین میاتحادیه اروشا تحریم

 8۹های ها شامو ممنوعیت سفر به کشورهای عضو اتحادیه و مسنود کردن داراییتحریم

 .اننمنین شنهت ۹۱۹۱اوریو سال  93شونن که تا شهرونن ایران و یه نهاد می

تواننن در جهت سرکوو و کنترل به ایران را که می افزون بر این اتحادیه اروشا  نور تجهیزاتی

 .ممنوع کرده است شهروننان به کار گرفته شونن

وضع کرد؛ کمتر  ۹۱99ها علیه ایران را نخستین بار در سال اتحادیه اروشا این دسته اه تحریم

اه دو سال شس اه سرکوو گسترده اعتراضای مردمی به نتایج انتخابای ریاست جمهوری 

نفره اه مقامای جمهوری اس می منتشر  8۹در ان سال این اتحادیه لیستی ا 9388سال 

ها نق  داشتنن، اه جمله مسئوالن بلننشایه امنیتی و قضایی ایرانا کرد که در این سرکوو

ب، ر یس ساهمان اا عای سپاه شاسناران، محمنعلی ج،فری فرماننه سپاه مسین اا 

محمنرضا نقنی  شاسناران، مسن فیروهابادی ر یس شیشین ستاد کو نیروهای مسلح،



 

 

 

 9318ماه  فروردینویژه  88 خبرنامه شماره

 ه اقتصادی ایران و جهانایران اخبار کوتاخبررسانی ،اخبار کوتاه اتاق های  ایران و انگلیس و بریتانیا و  سخن ماه، فهرست مطالب:

 

18 
 

ون ای م،افرماننه وقت بسیج،  ادق الریجانی ر یس قوه قضا یه، غ محسین محسنی اژه

ای ههای دادگاهتهران و شماری اه قاضیاول قوه قضا یه، س،ین مرتضوی، دادستان شیشین 

 .خوردشنگان به نشم میانق و اه جمله افرادی هستنن که نامشان در فهرست تحریم

های مقوق ، اتحادیه اروشا تحریم۹۱9۰ای با ایران در سال یابی به توافق هستهبا وجود دست

 .بشری را تمنین کرد

های گذشته شیوسته با اتهام نقض شنین های مقوق بشری در سالایران اه سوی ساهمان

منتشر  ۹۱91الملو در گزارشی که در ژانویه سال مقوق بشر روبرو بوده استا عفو بین

کرد، سال شیشین را "سال شرم برای ایران در تاریخ" نامینا در این گزارش به دستگیری 

و همینین تخلفای ای و وک  دانشجویان، ف،االن محیط هیست و مقوق بشری، ف،االن رسانه

امیز با دختران م،ترض به مجاو مقوق بشری در مورد دراوی  گنابادی و برخورد خشونت

 .اجباری و اعتراضای کارگری در ایران اشاره شنه است

ی نهلمین نشست شورای مقوق بشر ساهمان ملو در در فروردین ماه امسال در استانه

ای اه کشورهای عضو این شورا خواستنن، یههای مقوق بشری با انتشار بیانژنو، ساهمان

به قط،نامه تمنین مأموریت گزارشگر ویژه مقوق بشر ساهمان ملو در امور ایران رأی مثبت 

)دوم فروردین(، با تمنین مأموریت جاوین رممان موافق   مارب ۹۹دهننا در نشست جم،ه 

 .شن

"فاقن   ی، این اقنام رادر شی اع م این خبر برخی مقامای و مسئوالن جمهوری اس م

قبول دانسته غیرقابو و  ای"، "فاقن مشروعیت"و "اقنامی سیاسی"وجاهت و ششتوانه مرفه

 .و ان را مح وم کردنن

 

 سال گذشته رسيد ۹۳بيکاری در ترکيه به باالترین نرخ در 
ین ابنابر اعالم منابع رسمی در ترکيه، در سه ماهه منتهی به فوریه امسال، بيکاری در 

 .کشور به باالترین نرخ در دهه گذشته رسيده است

اوریو( منتشر  9۰گزارش مرکز امار این کشور که امروه دوشنبه )بیست و شنجم فروردین/ 
نرخ بی اری ( ۹۱91تا فوریه )( ۹۱98های دسامبر )شنه، ماکی اه ان است که در فا له ماه

  .در ن رسینه است 9۷۴۴در ترکیه به 
هزار نفر اع م شنه  ۴۱۱میلیون و  ۷ت،ناد بی اران ثبت شنه در ترکیه در این منی منود 

 .است
این نرخ در مالی اع م شنه که در گزارش قبلی که سه ماهه منتهی به ژانویه امسال را 

 .در ن رسینه بود 93۴۰گرفت، نرخ بی اری به در بر می
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اقتصاد ترکیه اه سالی که 
 گذشت رو به وخامت
گذاشته؛ سال شی  لیر 

در ن اه  3۱ترکیه منود 
ارهش خود را اه دست داد و 
اقتصاد این کشور در سه 
ماهه اخر سال شی  

منود سه در ن ( ۹۱98)
 .کون تر شن

رجب ایب اردوغان، ر یس 
که  جمهور ترکیه البته گفته
ترین این کشور عمنه

قسمت مش  ی اقتصادی 
را ششت سر گذاشته 

 .است
الیو کاه  ارهش لیر ترکیه، جنگ تجاری این کشور با امری ا بود که هزینه واردای ی ی اه د

 .را هم افزای  داد
رونن سقوا ارهش لیر ترکیه همانی اغاه شن که در تابستان گذشته دونالن ترامپ، ر یس 

 .دبرجمهور امری ا اع م کرد ت،رفه واردای فوالد و الومینیوم اه ترکیه را دو برابر باال می
رشن اقصادی ترکیه  ۹۱98ماه شی  مرکز امار ترکیه اع م کرد که در سه ماهه شایانی سال 

دهم در ن در مقایسه با سه ماهه قبو اه ان کاه  داشته است که با در نسرگرفتن  ۷و  ۹
 .دو دوره متوالی کاه  رشن اقتصادی، این به م،نی ورود به رکود اقتصادی است

 اه را خود ارهش اه در ن 
 داد دست

کمتر اه دو ماه شی  دونالن 
ترامپ، ر یس جمهوری 
امری ا، دستور داد امتیاهای 
تجاری امری ا برای ترکیه و 

 .هنن لیو شود
دفتر نمایننگی ایاالی متحنه 
در ساهمان تجاری جهانی در 

ای گفت که دولت این بیانیه
کشور "در نسر دارد هنن و 

فهرست  ترکیه را اه
کشورهای در مال توس،ه 
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برخوردار اه ترتیبای نسام عمومی تجاری ترجیحی خارج کنن به این دلیو که این دو کشور 
 ".دیگر واجن شرایط الهم برای برخورداری اه این ترتیبای نیستنن
به اجرا گذاشته شنه  91۴۰در مورد ترکیه، ترتیبای نسام عمومی تجاری ترجیحی اه سال 

 است
نمایننگی ایاالی متحنه در ساهمان تجاری جهانی گفته که اقتصادی رکیه در مال ماضر به 

توانن اه برنامه ممایتی کنار گذاشته "سطح باالتری اه توس،ه اقتصادی" رسینه و می
با کاه  ارهش لیر ترکیه، دولت ترکیه اه منود هفت ماه شی  با تیییر ب،ضی اه قوانین .شودا

جذو سرمایه خارجی به این کشور شرایط کسب شهروننی برای اتباع  مهاجرتی، با هنا
 .تر کرده استخارجی را اسان

 گذاری یاشود که قصن دارنن اه اریق سرمایهاین قوانین عمنتا به متقاضیانی مربوا می
 .خرین مله، شهروننی ترکیه را کسب کننن

تواننن هزار دالر می ۹۰۱ش هایی به ارهبر اساب قوانین جنین متقاضیان با خرین خانه
 درخواست شهروننی بنهنن

 

 ميليارد دالر جریمه شد ۹.۰های ایران کردیت' برای نقض تحریمیونی'

 
 ۰۳۳کردیت" با پرداخت یک ميليارد و وزارت دارایی آمریکا می گوید بانک ایتاليایی "یونی

ميليون دالر جریمه، برای حل و فصل دعوی مربوط به دور زدن تحریم های آمریکا عليه 
 .ایران و سایر کشورها، موافقت کرده است

کردیت" به اقنامات  در رسینگی وهاری دارایی امری ا می گوین که ب،ضی اه اتهامای "یونی
و  ۹۱۱۴سال های  به امور مالی و بان ی خطوا کشتیرانی جمهوری اس می ایران بین

 .مربوا می شود ۹۱99
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به گفته خزانه داری امری ا این عملیای به اور شنهانی بنون خکر نام خطوا کشتیرانی ایران 
امری ا ساهمان کشتیرانی ایران را برای "اشاعه س ح های تخریب جم،ی"  .انجام شنه بود

 .تحریم کرده است
میلیون دالر را به نمایننگی اه سوی کشورها و به گزارش رویتره این بانه متهم بود  نها 

 .نهادهای تحت تحریم اه اریق بانه هایی در منهتن نیویورک منتقو کرده است
این دعوی با وهاری دارایی، وهاری دادگستری، بانه مرکزی امری ا، دادستان نامیه منهتن و 

 .ساهمان خنمای مالی ایالت نیویورک مو و فصو شنه است
اه دیگر کشورهایی هستنن که گفته می شود "یونی کردیت" علیرغم تحریم  لیبی و کوبا

تحقیقای در مورد این بانه اه سال ها شی  در جریان  .های امری ا با انها م،امله داشته است
تایین کرده بود که در این همینه با دولت امری ا هم اری  ۹۱9۹کردیت" در سال یونی" .بود

 ۹۱۱۰بانه، موسسه مالی المانی که در سال شن که هیپوورین در ان همان گفته .می کنن
 .کردیت در امن، در کانون تحقیقای قرار داردبه مال یت یونی

 .امری ا بانه ها مت،ندی را در ارتباا با نقض تحریم های ایران متهم یا جریمه کرده است
 .وییه بانه المان هستننسی بریتانیا، رویال بانه اس اتلنن و دبیاباین ها شامو بانه اچ

هفته شی  هم بانه "استاننارد نارترد شی ال سی" لننن به دلیو اتهامای مشابهی بر سر 
 .میلیارد دالر با دولت امری ا و بریتانیا به توافق رسین 9۴9شرداخت 

 جریمه ميلياردی برای بانک استاندارد چارترد به دليل معامله با ایران

استاننارد نارترد شذیرفت، برای هم اری خود با جمهوری اس می بی  اه بانه بریتانیایی 

ریمه ها علیه ایران جتر هم به دلیو نقض تحریمیه میلیارد دالر جریمه بپرداهدا این بانه شی 

 .شنه بود

 

 نمای ساختمان بانه استاننارد نارترد                                      



 

 

 

 9318ماه  فروردینویژه  88 خبرنامه شماره

 ه اقتصادی ایران و جهانایران اخبار کوتاخبررسانی ،اخبار کوتاه اتاق های  ایران و انگلیس و بریتانیا و  سخن ماه، فهرست مطالب:

 

22 
 

ایاالی متحنه اع م کرد که با بانه  داریاوریو( وهاری خزانه 1فروردین ) ۹۱شنبه، روه سه

استاننارد نارترد بر سر شرداخت جریمه به توافق رسینه استا قرار است که این بانه، یه 

میلیارد و ی صن میلیون دالر جریمه بپرداهدا به این ترتیب استاننارد نارترد اه شیگرد قضایی 

وینتره، منیرعامو این بانه، اه میزان جریمه و شایان یه کشم   بیو  .ماننمصون می

 .مقوقی ش  ساله ابراه خرسننی کرد

برای افرادی در ایران، برمه،  ۹۱9۷تا  ۹۱۱۴های استاننارد نارترد متهم است که بین سال

های ایاالی سودان، سوریه و کوبا م،ام تی انجام داده است؛ اقناماتی که نقض تحریم

 .رودشمار میبه متحنه

های امری ا علیه ایران به گفته وهاری دارایی امری ا، بیشتر این مبلغ، جریمه نقض تحریم

تر روهنامه "گاردین" گزارش داده بود که بانه بریتانیایی در ماه مارب اع م کرده، شی  .است

 .اص داده استهای امری ا و بریتانیا اختصمیلیون دالر( به جریمه 1۱۱میلیون شونن ) ۰19

 پولشویی درازمدت برای افراد و نهادهای ایرانی؟

های امری ا علیه ایران در فا له نیز به اتهام نقض تحریم ۹۱9۹استاننارد نارترد در سال 

 .میلیون دالر جریمه شرداخت کرد ۰۰۴  ،۹۱۱۴تا  ۹۱۱9های سال

های ایرانی را جابجا کرده و میلیارد دالر شول بانه ۹۰۱ان همان متهم شنه بود که نزدیه به 

های امری ا علیه ایران را دور هده استا گفته شن که این بانه در مبادالی به این ترتیب تحریم

ها مالی مرتبط با ایران، بسیاری اه مشخصای هویتی اشخاص یا نهادهای مشمول تحریم

 .ها را نامم ن ساهدگیری انهای بان ی مذا کرده تا شیرا اه مواله

ایاالی متحنه مصمم بود که مجوه این بانه مستقر در لننن را لیو کنن اما شرداخت جریمه اه 

 .این اقنام جلوگیری کرد

 ها عليه ایرانتحقيق از بانک استاندارد چارترد به خاطر نقض تحریم

ها علیه ایران و م،امله با این کشور مشیول های امری ایی به  ن هیرشاگذاشتن تحریممقام

تحقیق درباره بانه استاننارد نارترد هستننا این بانه ش  سال شی  به اتهام شولشویی 

   .میلیون دالر جریمه شنه بود 33۱برای ایران 

ها علیه ایران قرار گرفته استا ض تحریمبانه "استاننارد نارترد" بار دیگر در مسان اتهام نق

همینان قوانین تحریمی  ۹۱93مقامای امری ایی به  ن این ه استاننارد نارترد تا سال 

https://www.dw.com/fa-ir/iran/a-45820610
https://www.dw.com/fa-ir/iran/a-45820610
https://www.dw.com/fa-ir/iran/a-45820610
https://www.dw.com/fa-ir/iran/a-45820610
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مربوا به ایران را نقض کرده است، تحقیق در مورد این بانه عمنه و سرشناب بریتانیایی 

 .اننرا اغاه کرده

عامو این بانه در یادداشتی به کارمننان ارشن به گزارش خبرگزاری رویتره بیو وینتره، منیر

هایی که اینه اکثر شرداخت»ها نوشته: های اخیر منتشرشنه در رسانهبا اشاره به گزارش

کنام ربطی به شونن و هیهمربوا می ۹۱9۹شود، به شی  اه سال در موردشان تحقیق می

 .«ننارنن ۹۱9۷ب،ن اه سال 

مهر )نه اکتبر( منتشر شن، عنوان شنه که تحقیقای  9۴شنبه در گزارش رویتره که روه سه

انن و مشخص نیست که ایا مقامای متمرکز شنه ۹۱۱۴ف،لی بر نقض قوانین ب،ن اه سال 

به هنگام ان،قاد توافق با این بانه برای شرداخت جریمه، اه م،ام ی  ۹۱9۹امری ایی در سال 

 .انن یا خیرنارترد با ایران مطلع بودهمالی استاننارد 

 ۹۰۱متهم شنه بود که در اول ده سال نزدیه به  ۹۱9۹بانه استاننارد نارترد در سال 

لیه های امری ا عهای ایرانی را نقو و انتقال داده و به این ترتیب تحریممیلیارد دالر شول بانه

 .ایران را نقض کرده است

کاری و انجام مبادالی تجارتی با ان دسته اه اشخاص و نهادهای اتهام ا لی این بانه، شنهان

اننا این بانه در مبادالی مالی های اقتصادی امری ا بودهمالی ایرانی بود که تحت تحریم
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ها را اه مرتبط با ایران، بسیاری اه مشخصای هویتی اشخاص و نهادهای مشمول تحریم

 .ها را نامم ن ساهدگیری انن ی مذا کرده بود تا شیهای بامواله

های امری ایی به توافقی خارج اه دادگاه در نهایت با مقام ۹۱9۹مسئوالن این بانه در سال 

میلیون دالری شروننه تخلت  33۱دست یافتننا ابق این توافق مقرر شن با شرداخت جریمه 

 .استاننارد نارترد بسته شود

یه سخنگوی این بانه محتوای یادداشت وینتره را که برای  نها منیر به نوشته رویتره 

 .ارشن ارسال شنه، تأیین کرده اما ماضر به بیان جز یای بیشتر در این رابطه نشنه است

ها در روههای گذشته گزارش داده بودنن بر مبنای م اتبای اولیه میان این بانه و رسانه

ای یه میلیارد نارد نارترد این بار با خطر شرداخت جریمهرود استاننهادهای خیربط امتمال می

 .میلیون دالری روبرو شود ۰۱۱و 

ما »در یادداشت منیرعامو استاننارد نارترد که رویتره ان را مشاهنه کرده، نوشته شنه: 

کنیما مو و فصو این با تحقیق در رابطه با اقنامای گذشته و مسا و نسارتی هم اری می

 «.ا لی ماست موضوع اولویت

 این روننی اوالنی»بیو وینتره در ادامه بر اوالنی بودن رونن تحقیقای اشاره و اضافه کرده: 

توان کم ی ]به تسریع ان[ کرد، اما ما هم اری نزدی ی با مقامای داریم منی است که نمی

 «.منا کنیملی قابو قبول دست شیو درگیر مذاکراتی ساهننه و مناوم با انها هستیم تا به راه

به نوشته رویتره استاننارد نارترد اه ا هار نسر در مورد مبلغ امتمالی جریمه خودداری کرده 

های است اما مقامای این بانه هفته گذشته گفتنن که "در مال انجام مذاکراتی با مقام

 ".امری ایی هستنن

 ۹۱9۹ی ا که در سال های بان ی در امرهای نا ر بر ف،الیتتوافق استاننارد نارتر و مقام

تمنین شنه بودا به گزارش رویتره این  ۹۱98و در سال  ۹۱9۷بنست امن، شی  تر در سال 

 شودا منقضی می ۹۱98توافق دسامبر 

ننانیه استاننارد نارترد شرایط مننرج در این توافقنامه را هیرشا بگذارد امتمال این ه با 

 .است تر روبرو شود، بسیار باالترای سنگینجریمه

این بانه مستقر در لننن در جنینترین گزارش ساالنه خود به سهامناران هشنار داده بود 

 .امتماال به م،نای شرداخت یه جریمه مالی سنگین خواهن بود مو و فصو تحقیقای امری ا

های امری ایی تهنین کرده بودنن مجوه این بانه را لیو خواهنن کرد، اما مقام ۹۱9۹در سال 

 اه این خطر رهایی یابن ا تاننارد نارترد در نهایت توانست با شرداخت جریمهبانه اس
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 ترکيه در پی بازداشت رضا ضراب است

تبار دادگاهی در استانبول م م باهداشت رضا ضراو را  ادر کرده استا ضراو، تاجر ایرانی

ترکیه مهمترین شاهن شروننه 

های امری ا علیه نقض تحریم

ایران استا شهادی او علیه 

دولتی ترکیه منجر به بانه 

تن  در رابطه امری ا و ترکیه 

  .شن
رضا ضراو در دادگاهی در 

ی مقامای نیویورک اه هم ار
 های ایرانترکیه در نقض تحریم

           اخبر داد

که دادگاهی در  ه بودابان )شنج نوامبر( خبر داد 9۷انادولو، خبرگزاری رسمی ترکیه دوشنبه 

 .استانبول م م باهداشت رضا ضراو را  ادر کرده است

وی ی خود در استانبول ساه غیرقانونی ضراو در  و به گزارش انادولو این م م به دلیو ساخت

 ادر شنه است و در  وری مح وم شنن ضراو در دادگاه سه سال هننان برای او به همراه 

 .خواهن داشت

های نقض هترین شروننبرد، شاهن ی ی اه جنجالیرضا ضراو که در امری ا به سر می

با وهاری خارجه های ایران استا انادولو نوشته است قاضی دادگاه استانبول در تماب تحریم

خانه در تماب با دادگستری امری ا و کنسولگری ترکیه ترکیه خواستار ان شنه که این وهاری

 .در نیویورک، وض،یت مقوقی ضراو در امری ا را بررسی کنن

می دی در  ۹۱9۰ساله که تاب،یت دوگانه ایران و ترکیه را دارد، سال  3۷رضا ضراو، تاجر 

اش، باهداشت شنا اتهام او کمه به ایران امری ا همراه خانوادهجریان یه سفر تفریحی به 

 .های امری ا علیه این کشور بودبرای دور هدن تحریم

باهداشت او در امری ا موجب تن  در رابطه ترکیه و امری ا شنا ضراو رابطه بسیار نزدی ی 

دی او در امری ا های شرنفوخ دولت اردوغان داشت و اردوغان ت ش هیادی برای اهابا نهره

 .جمهوری باراک اوباما به نتیجه نرسینهای ریاستماهها اما در اخرین انجام دادا این ت ش
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های ایران مجرم شناخته شن تصمیم گرفت با ضراو که در امری ا در شروننه نقض تحریم

رتبه دادستان شروننه خود هم اری کننا او به جایگاه شهود رفت و اه اا ع مقامای عالی

 .های ایران خبر دادنقض تحریم ترکیه اه

های امری ا نق  بسیار شررنگی در هم اری ضراو با دادستان شروننه، به نوشته رسانه

جمهوری ترکیه رجب شیشرفت شروننه داشتا رضا ضراو متی در دادگاه ادعا کرد که ر یس

ع بوده استا دولت ترکیه های ایران مطلبرای دور هدن تحریم هاایب اردوغان اه ف،الیت

ب فا له این ادعا را رد کرد و اه دست داشتن در هرگونه داد و ستن با او یا شرداخت و دریافت 

  .اا عی کردهای ایران ا هار بیرشوه برای نقض تحریم

 ضراو در دادگاه محمن هاکان اتی  در نیویورک علیه او شهادی داد                

ترکیه  او در دادگاه محمن هاکان اتی ، منیر شیشین بانه دولتی هالهاما شهادی رضا ضر

 .سال هننان برای اتی  شن ۹۱که او هم در امری ا باهداشت شنه بود، منجر به  نور م م 

بانه و  نور م م هننان برای منیر شیشین این بانه دولتی ترکیه ی ی اه  شروننه هاله

بانه هنوه  را و واشنگتن را به شنی تیره کردا هالهمهترین اتفاقاتی بود که رابطه ان ا

جمهوری ترکیه رجب کنن و ر یسهای امری ا علیه ایران را رد میهرگونه تخلت در تحریم

ایب اردوغان هم م م دادگاه نیویورک علیه این بانه را ممله سیاسی علیه دولت خود 

 .داننمی
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اشاره به جز یای بیشتر گفت که در مورد ابان )سوم نوامبر( بنون  9۹اردوغان روه شنبه 

وگو کرده استا در شی این جمهوری امری ا گفتبانه با دونالن ترامپ، ر یس شروننه هاله

ابان افزای   9۷در نخستین روهکاری هفته، ی،نی دوشنبه  سخنان اردوغان سهام این بانه

 اه برای استراداد رضا ضراوتواننن اقنامی اما روشن نیست که ایا مقامای ترکیه می .یافت

 .امری ا انجام دهنن یا خیر

 ها به عدم تمدید معافيت خرید نفت از ایرانواکنشبرخی 

های هیادی را اه سوی کشورها در شی های خرین نفت اه ایران، واکن تمنین ن ردن م،افیت

 م،افیتاننیشنن و برخی در ت ش برای تمنین داشته استا برخی به منابع جایگزین می

  .هستننا در این میان باهار شاهن افزای  قیمت نفت بوداست

 
     

نین که بزرگترین وارد کنننه نفت خام اه ایران است گفت اه تصمیم امری ا برای تمنین ن ردن 

 .م،افیت ورادای نفت اه ایران ناخشنود است

اوریو( به خبرگزاری رویتره  ۹3اردیبهشت) 3گنگ شوانگ، سخنگوی وهاری خارجه نین، 

 «.این تصمیم امری ا به نابسامانی بیشتر در باهار انرژی خاورمیانه دامن خواهن هد:»گفت 
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میلیون تن اه ایران نفت خام وارد کرده است، نیزی  ۹1نین سال گذشته می دی بی  اه 

  .هزار بش ه در روه ۰8۰بی  اه 

اه ایران تامین  ۹۱98رد نیاه خود را در سال در ن نفت مو ۰نین  کهدهنامارها نشان می

 .کرده است

 شاالی  هایاننا مقامم ایران تنسیم شنهنین برای فراوری نفت خا هایشاالیشگاه برخی

گوینن ترکیبای شیمیایی نفت خام وارده اه ایران در مقایسه با نفت سایر های نین میگاه

 .ر استرقبا مثو عربستان، اه کیفیت باالتری برخوردا

 های خرید نفت از ایرانمعافيت عدم تمدید 

روهه م،ام ی نفتی  98۱های اع م کرد م،افیت  اوریو( ۹۹دولت ترامپ روه دوم اردیبهشت )

ست رسن و دیگر ان را تمنین نخواهن کردا این درمالیبا ایران روه دوم ماه مه به شایان می

 کم برایها را دستکه برخی اه تحلیلگران شی  بینی کرده بودنن که ترامپ این م،افیت

 .برخی اه کشورها تمنین کنن

کشور اه جمله نین، هنن، ترکیه و  های خرین نفت ایران برای هشتبر این اساب، م،افیت

شود و هرگونه م،امله نفتی با ایران اه روه سوم ماه مه، کره جنوبی دیگر تمنین نمی

 .های امری ا را در شی خواهن داشتمجاهای

های مربوا به م،ام ی نفتی با ایران، تصمیم دولت امری ا مبنی بر عنم تمنین م،افیت

 .را دنار اخت ل کنن  شورهاتوانن تامین انرژی دراین کمی

 کندهند به منابع جایگزین فکر می

های نفتی، هنن که دومین خرینار بزرگ نفت اه ایران شس اه اع م خبر تمنین نشنن م،افیت

ل مااست، دارمننرا شرادان، وهیر نفت هنن، گفت کشورش برای جبران کسری نفتی که تا به

 .اننیشنایگزین میکرده به باهارهای جاه ایران وارد می

 برنامه متقنی برای» دارمننرا شرادان، وهیر نفت هنن، در مساو کاربری تو یترش نیز نوشت: 

 «.جایگزینی نفت وارده اه ایران در دست بررسی است

هزار بش ه در روه ، دومین خریناربزرگ نفت خام ایران بود که تاکنون اه م،افیت  ۹۰8هنن با 

 .برخوردار شنه بود

 ه مخالف فشار به ایرانترکي

اوغلو، وهیر خارجه ترکیه، در واکن  به عنم تمنین م،افیت خرین نفت اه ایران مولود ناووش

و ا هار کرد این اقنام کاخ سفین  لح   هاستگفت کشورش مخالت عنم تمنین م،افیت

 .دار خواهن کردای را خنشهمنطقه
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تصمیم امری ا برای عنم :»نویسن خود میاوغلو درتو یتر به گزارش روهنامه مریت، ناووش

ای نخواهن بود و به مردم ایران های نفتی ایران درخنمت  لح و ثبای منطقهتمنین م،افیت

 «. نمه خواهن هد

و مخالت این   کننجانبه را رد میهای یهترکیه تحریم»نویسن: اوغلو در ادامه میناووش 

 «.با همسایگان خود نه مناسباتی داشته باشیماست که کشورهای دیگر دی ته کننن تا ما 

ننین امری ا تصمیمی ی جانبه گرفته و به دیگر کشورها اوغلو همناووش به گزارش اناتولی، 

گوین که باین تب،یت کنین و هزینه بپرداهینا شیشنهاد خرین نفت اه کشور دیگری به نیز می

 . نهزار بش ه نفت اه ایران می خردترکیه روهانه هیر «.گویی استجای ایران، گننه

 کره جنوبی، تالش برای تمدید معافيت نفتی

فرستن تا در مورد تصمیم جنین امری ا کره جنوبی در این هفته هیئتی را به واشنگتن می

 .های نفتی با مقامای امری ایی گفتگو کنندرباره م،افیت

کرد این کشور ت ش خواهن کرد تا اوریو( اع م  ۹۹وهرای خارجه کره جنوبی روه دوشنبه ) 

ها ، ی،نی ماه می دی ایننه، موضع سئول در برابر تصمیم جنین امری ا شایان مهلت م،افیت

 .را به این کشور منتقو کنن

یه مقام ارشن کره جنوبی که نخواست نام  فاش شود به خبرگزاری رویتره گفت هیئت 

 .سی جز یای تصمیم امری ا خواهن شرداختای به رهبری م،اون وهاری خارجه ، به بررکره

که تا شایان ماه مه فر ت داریم، ت ش خواهیم کرد مقامای اه انجایی»این مقام افزود: 

 «.امری ایی را قانع کنیم تا م،افیت خرین نفت اه ایران را تمنین کننن

 .می کننهزار بش ه نفت اه ایران خرین  38۴کره جنوبی نیز با م،افیت امری ا، روهانه  

 عراق جایگزینی برای گاز ایران ندارد

وهاری برق عراق اع م کرد که این کشور جایگزینی برای گاه ایران ننارد و توقت واردای گاه 

 .منجر به اه دست دادن نهار هزار مگاوای برق برای این کشور خواهن شن اه ایران

افزای  واردای گاه   دامه بهبه گزارش یه خبرگزاری عراقی، وهاری برق عراق همینین در ا

 .میلیون متر م ،ب در ماه ایننه می دی خبر داد 3۰میلیون متر م ،ب به  ۹1اه ایران اه 

ایاالی متحنه امری ا اع م کرده است که برای جبران مذا نفت خام ایران اه باهارهای 

 .ستهایی با مقامای عربستان س،ودی و امارای متحنه عربی گرفته اجهانی، تماب

 کندریاض برای ثبات بازار نفت تالش می

گوین کشورش برای ثبای باهار جهانی نفت خالن الفالح ، وهیر انرژی عربستان س،ودی، می

ریاض شس اه تصمیم اخیر واشنگتن، :»گوین می به گزارش ال،ربیه، وی .خام خواهن کوشین
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کوشن با هم اری سایر میبه دقت تحوالی باهار نفت را هیر نسر گرفته استا عربستان 

که  کننتضمین می  ننینوهم  تولینکنننگان اه وجود نفت کافی در باهاراامینان ما و شود

 «.باهار نفت اه ت،ادل خارج نشود

 افزایش قيمت نفت

امری ا، عربستان س،ودی و »ای مطبوعاتی اع م کرد: کاخ سفین روه دوشنبه در بیانیه

کننن که باهارهای جهانی نفت به میزان کافی تامین خواهنن امارای متحنه عربی تضمین می

انن به همان میزان مذا نفت انن که این دو کشور شذیرفتهمقامای امری ا اع م کرده « .شن

 .خام ایران اه نرخه انرژی جهان، اقنام به افزای  تولین نفت کننن

ال رفته است و قیمت نفت اکنون در باهارهای جهانی باست که قیمت نفت هماین درمالی

 .دالر گذشت ۴۷برنت امروه اه مره 

به خبرگزاری رویتره گفته است:   منب،ی اگاه درساهمان کشورهای  ادرکنننه نفت، اوشه،

این است که اشه نه میزان و با نه سرعتی افزای  تولین خواهن دادا این تصمیم  شرس »

  «.شس اه مشوری با کشورهای دیگر  وری خواهن گرفت

 شودیورویی به زودی کامال متوقف می ۵۳۳ارائه اسکناس 
یورویی را  ۰۱۱اوریو ارا ه اس ناب  ۹۰بانه فنرال المان و بانه ملی اتری  با شایان روه 

انن مقابله با کنننا علت این اقنام که دیگر کشورهای موهه یورو قب  انجام دادهمتوقت می

 .شودجرایم مالی و تامین مالی تروریسم عنوان می
 ۰۱۱های اوریو( شروننه ارا ه اس ناب ۹۰ها در جم،ه هفته ایننه )با شایان وقت کاری بانه

واهن شنا این اس ناب بنف  رنگ باالترین اس ناب یورویی در کو منطقه یورو بسته خ
 .شوداین منطقه، به لحا  ارهش محسوو می

یورویی را  ۰۱۱المان و اتری  اخرین کشورهای منطقه یورو هستنن که ارا ه اس ناب 

شود و بقیه کشورها کشور عضو اتحادیه اروشا می 91کنننا منطقه یورو شامو متوقت می

 .اننیه امسال به اجرا گذاشتهژانو ۹1این تصمیم را 

ه گوین ابه روهنامه "فران فورتر الگماینه" می یوهانس بیرمان، اه منیران بانه فنرال المان،

یورویی را به گردش  ۰۱۱های بیشترین اس ناب های مرکزی المان و اتری که بانهانجا 

 .اوردنن مهلت خاتمه این کار برای این دو کشور سه ماه بیشتر ت،یین شنه استدر می
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بانه مرکزی اروشا که 

های شولی سیاست

موهه یورو را ت،یین 

کنن علت توقت می

ترین ارا ه درشت

اس ناب یورو را 

مقابله با جرا می 

ماننن تامین مالی 

تروریسم، شولشویی 

یاه" عنوان و "کار س

کننا گرنه می

های برخی موسسه

مالی نسیر بانه 

 .فنرال المان در کارامنی این اقنام تردین جنی دارنن

وگویی، که قرار است متن ان در شماره به گزارش خبرگزاری المان، یوهانس بیرمان در گفت

های ابس نشنبه روهنامه فران فورتر الگماینه منتشر شود، تاکین کرده که جایگزینی ایه

 .های خردتر "یه ت ش عسیم لجستی ی" خواهن بودیورویی با اس ناب ۰۱۱

های مقرر کرد که انتشار و ارا ه اس ناب ۹۱9۰شورای بانه مرکزی اروشا ابتنای ماه مه 

 .متوقت شود ۹۱98یورویی باین تا شایان سال  ۰۱۱

ایمنی موثرتری منتشر های های یورو که با نشانهبر همین اساب در سری دوم اس ناب

های بنف  نخواهن بودا انتشار این سری شی  اه این اغاه شنه شونن خبری اه اس نابمی

یورویی در روههای شایانی ماه مه امسال  ۹۱۱و  9۱۱های جنین و این کار با ارا ه اس ناب

 .شودت میو می( ۹۱91)

 یورویی ۵۳۳اعتبار نامحدود اسکناس 

یورویی در گردش همینان م،تبر خواهنن مانن و هیه  ۰۱۱های مطابق قانون، اس ناب

 .تاریخی برای خاتمه ام ان ت،ویض انها در نسر گرفته نشنه است

های بان ی بانه فنرال در سودمننی تنبیرهایی نون محنود کردن برداشت نقنی اه مساو

نگردا این بانه در گزارش ماهانه می یورویی به دینه تردین ۰۱۱های و عنم ارا ه اس ناب
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اخیر خود تاکین کرده که هنوه "شواهن تجربی" کافی در مورد کارایی این تنبیرها در مقابله 

 .موثر با جرایم مالی، نسیر فرار مالیاتی به دست نیامنه است

هایی که به انها گوین شول نقن در ف،الیترسی میاین بانه با استناد به یه منل مساو

 شود سهم نانیزی داردا "اقتصاد در سایه" گفته می

تواننن به های این بانه میهای نقنی در ش،بهدر ن اه شرداخت 9۷بر شایه این منل تنها 

 .اور غیرمستقیم با "اقتصاد در سایه" ارتباا داده شونن

 یورویی ۵۳۳تردید درباره سودمندی حذف 

کنن ای نیست براورد میدقیق در این موهه کار ساده بانه فنرال با تاکین بر این که ارا ه امار

 9۴تا  ۹که گردش مالی جرایم مالی نسیر کار سیاه، قاناق و خرین و فروش مواد مخنر بین 

 .در ن تولین ناخالص ملی المان باشن

گوین این ارقام نشان یوهانس بیرمان با توجه به اخت ا میان مناقو و مناکثر براوردها می

که تحقیقای درباره "اقتصاد در سایه" را باین با امتیاا تفسیر کرد و همین امر بیانگر دهنن می

 .ها مم ن نیستاین واق،یت است که استخراج یه نتیجه قط،ی و شفاا اه این شژوه 

میلیون قط،ه اس ناب بنف  به  ۰۷۱هنوه  ۹۱9۰مطابق امار بانه مرکزی اروشا تا سال 

میلیارد یورو در گردش بوده استا این ت،ناد رو به کاه  گذاشته اما  ۹۴۱ارهش نزدیه به 

 گیر استا یورویی در گردش بسیار نشم ۰۱۱های همینان شمار اس ناب

میلیون قط،ه بوده  ۰۱۷ها در ماه مارب سال جاری شود شمار این اس نابگفته می

 .است

 

 گزارش ویژه:

 توضیح: 

با توجه به این ه گزارش تهیه شنه توسط خبرنگار اموهشی بی بی سی درمورد          

شولنارتر شنن شولنارها اه جیب ابقه متوسط در جهان بویژه در شادشاهی متحنه با وض،یت 

مورد در ایران تشابه هیاد به نشم می خورد لذا برای اگاهی خوانننگان محترم خبرنامه اه 

شاره به عنوان گزارش ویژه فروردین ماه انتخاو و در شی اه نسر خوانننگان مورد گزارش مورد ا

 عزیز می گذردا

 خبرنامه                                                                                                      
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 شولنارتر شنن شولنارها اه جیب ابقه متوسط
 

 خبرنگار آموزش بیبیس شان کافلن

 توسننننعه و همکاری سننننازمان کارشننننناسننننان
 رشنند که اندکرده اعالم گزارشننی در اقتصننادی

 بسنننياری در متوسنننط طبقه هایخانواده درآمد
 سهم عوض در و است، شده متوقف کشورهااز

 . است شده تربزرگ اقتصاد از ثروتمندان

نویسیییننگان این گزارش )که با عنوان "ابقه متوسیییط 
گوینن ابقه متوسط دارد منتشر شنه( میهیر فشار" 

شود": ام ان شیشرفت برای  کمتر "اه درون تهی می

 .تر شنه استشنه و نگرانی بی ار شنن برای  جنی

اور که گزارش ساهمان هم اری و توس،ه اقتصادی هشنار ادامه این رونن در کشورهای غربی، ان
شییین نرا که ابقه متوسیییط "سییینگ بنای" توانن شیامنهای سییییاسیییی ناگوار داشیییته باداده، می

 .دموکراسی است

های شوشولیسییتی شرارفنارنن و دغنغه رشیین نویسییننگان گزارش م،تقننن در شییرایطی که جریان
رو گرای  های میانهگرایی جنی اسیییت، ماال ابقه متوسیییطی که به اور سییینتی به جریانافراا

سانی که امساب می شنهکننن "نادینه گدارد نیز به جرگه ک شتر امتمال رفته  سته و بی انن" شیو

 .های "ضن وضع موجود" ممایت کنندارد اه جنب 

 "ناچيز رشد"

سط به خانواده صادی، ابقه متو س،ه اقت ساهمان هم اری و تو شود هایی گفته میابق ت،ریت 

 .در ن درامن میانگین یه کشور است ۹۱۱در ن تا  ۴۰که درامنشان بین 

 .هستنن در ن جم،یت با این ت،ریت ابقه متوسط ۰۱در بریتانیا منود 

شار" م،تقننن همانی که این  سط هیر ف سننگان گزارش "ابقه متو نوی
فاه نن ر قه مس کن به اور کلی اب جام،ه  شیییییان در خطر اسیییییت، 

اور که در این گزارش امنه، شیییی و تحوالی ان  .شییییودتر میثبایبی
 ایر مال ماضییر به گونهالمللی تیییر کرده و داقتصییادی در سییطح بین

اسییت که رشیین ثروی ثروتمننان بیشییتر شیینه اما ابقه متوسییط یا 

 .اننرفت کردهانن یا اساسا شس"رشن نانیز" داشته
 بيشننتر )یعنی اقتصننادی توسننعه و همکاری سننازمان عضننو کشننورهای در 

 جامعه اول دهک درآمد رشنند شننمالی  آمریکای و غربی اروپای کشننورهای
 بوده متوسط طبقه درآمد رشد از يشب درصد سی حدود
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 انشزندگی گویندمی متوسط طبقه هایخانواده سوم یک از بيش بریتانيا در 

 "گذردمی سختی "به
 کشور درآمد کل از جامعه باالی درصد یک سهم گذشته دهه سه در آمریکا در 

 رسيده درصد ۹۳ به درصد ۹۹ از

 اعتمادیخطر بی

هم اری و توسیییی،ه  نویسییییننگان گزارش تاهه سییییاهمان
انن که اگر ابقه متوسییط به نسام اقتصییادی هشیینار داده

اعتماد شییییود، باین منتسر شیامنهای اجتماعی موجود بی
  افراتر اه منافع شخصی این ابقه بود

به گفته نویسیییننگان این گزارش، ابقه متوسیییط همواره 
های اموهش، بهناشییت، مسیی ن و به مامی مهم بخ 

می مناسب" بودها اما اگر ش اا اور کلی "خنمای عمو
درامن این ابقه با ثروتمننان بیشیییتر شیییود، مم ن اسیییت "اعتمادشیییان به دیگران و به نهادهای 

 .دار شوددموکراتیه" خنشه

ها به "نارضایتی" ابقه متوسط در این گزارش همینین هشنار داده شنه که تصور کاه  فر ت
گرایی، ابقه متوسییییط با اشیییی ال جنین ملیهننا ضییییمن این ه "رکود سییییطح هننگی دامن می

 ."گرایی در اقتصاد همراه شنهانزواالبی، شوشولیسم و ممایت

ارهیابی کارشییناسییان سییاهمان هم اری و توسیی،ه اقتصییادی این اسییت که بسیییاری اه خانوارهای 
ین شایابقه متوسیییط بی  اه ان ه به ف ر رفاه بیشیییتر و باال رفتن در هرم اجتماعی باشییینن، نگران 

 .شان هستننرفتن و افت سطح م،یشت

 :هزینه مسکن

ها و نمادهای هننگی ابقه های اخیر ستوندر گزارش "ابقه متوسط هیر فشار" امنه که در سال

 .تر شنهمتوسط مثو مله شخصی و تحصی ی دانشگاهی گران

شان که فرهننان ها را نگرانبه اور خاص، رشن هزینه مس ن بیشتر رشن درامنها بوده و خانواده

 .خانه بشونننتواننن  امب
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ی ی دیگر اه امتیاههای ابقه متوسییط به اور تاریخی امنیت شیییلی بودها اما این امتیاه و ارام  
صادی، "این  ساهمان هم اری و توس،ه اقت همراه با ان نیز اه بین رفتها به قول انخو گوریا، دبیرکو 

 ."خروشان است هایروهها ابقه متوسط شبیه قایقی در او

در گزارش اخیر به شیی اا نسییلی نیز اشییاره شیینها به این م،نا که ت،ناد جوانان در جم،یتی که 
واننی شیییود کمتر شییینه اسیییتا به عباری دیگر، امتمال این ه بیسیییتابقه متوسیییط ت،ریت می

سالهساله ست که شنجاه  شنن کمتر اه این ا سط با سالهها در ابقه متو شصت   ها در اینها یا 

 .ابقه باشنن

بننی گزارش سیاهمان هم اری و توسی،ه اقتصیادی امنه "ابقه متوسیط قوی و مرفه برای در جمع
کنن و عنالتی" میاقتصاد و جام،ه به اور کلی مهم است"، اما این روهها این ابقه امساب "بی

 "شودروه بیشتر نگران وضع اقتصاد می"روهبه
 

 


