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  :سخن ماه

             

 
   

 *به کوتاه  سخن ايران اقتصاد
 

 هوشنگ  امینیدکتر امیر                                                                                               
 

 ب  مخر ولتی  ,اقتصااااا د د نظ م گزينشوكشاااااور   اموراقتصااااا د  ك رگزاران رفت ر مالحظه ه پیش ب سااااا   
 يكسااا ن علق  بوديم از يك ساااو  و كشاااوره   ع بآه آن شااا ه  شااام ل  درهمسااا ي   آن را نمونه كه یفرينفقرآ

به دسا  آم ه  وجوه ن می ن درآم  وبه بی ن روشان عرر  اين دو اصاالال  خوان ن مترادفوو سارم يه   درآم 
 ايج د اموا  ع   گرفتهی گران به ء  ه  ك ني و انواع وگ ز از نف  مل   ه   سااااااارم يه ثروت ي  فروش از

 نرخ افزايشوبه عبع آن  لاير خري  ق رت مستمر ك هش و  عش ي  عورم ه  سرم يهنوع ازاين  استف ده ب  ش ه
  روجودهشاااا اره   بساااای  ب  دي ر  از سااااویكشااااور كل ساااا  نه ه   بودجه كساااار  پوشااااش  ب  ه ف زرا

 که:آورش ن اين أن رز كهن دوي 

 ر كن كه مي خوانن  مالح ن سرود  عچو دخل  نیس  خرج آهسته     
 اگر ب ران به كوهست ن نب رد به روز  دجله گردد خشك رود                                                    

 
ن آگ ه  از پی م ه   ن شاااا  از   به دلیل دول  ه    وق  هیچ يک اززسااااو  ا هیج گ هبه د يل ن گفته پی ا  

   مغ يرب  عوان اقتص د  ب لفآل ي زرفت ره   نسنجی ه وغیرمنالق  ح كم درفرآين  نظ م بر ن مه و بودجه ري
 فس د   وايج داست ن ارد ي  سالح زن گ  عصنآ  بسی ر ب    مخربازيک سو  ظرفی  ه   إجرائي كشور

همراه ب  آن    از سااوی دي رموردعوجه قرارن رف ردرح لی کهن متن سااب ب  عوان اقتصاا د  كشااوو بران یز
  دولت  كه همه   رآن هم دراقتصااااااا دمتمركزودساااااااتو   برخ  فآ لی  ه   عشااااااا ي  كنن ه اختالف  بق ع 

ی  ه  از مآ فی  بخش عم ه ي  از فآ ل  وآزاد گذاشاااااتن ي : مساااااكن وخودروازجملهاموردساااااتور  اسااااا   
زمین گیركردن بیشاااترين بخش ازمن بع و برداشااا  ه   ن راسااا  از مف هیم اقتصااا د    و  پرداخ  م لی ت

 ر رورشته ه   مربو   ور  دربخش ه   مسكن وخودرم ل  كشو
خصااااااوصاااااا    فوق الآ ده ب    زن گ   عصاااااانآ   زي نبخش عرر ازاين بن  به اشاااااا ره ايج د اساااااات ن ارد وام 

ب  عسااهیل خروج ساارم يه از كشااوربه ويغه ب لغو  ر ع راج من بع م ل  كشااو عسااهیلور  دركالنشااهره   كشاا
دري دداشت  ب  عكیه بر اين ضرب المثل كهن كه   پیم ن سپ ر  ارز  وانتق   آزاد ارز از  ريق صراف  ه 

 م كه ه ف از   ي دآور اين مآن  ش"هیچ ب د  ب د مس ع  نخواه  بود  اگر ن خ ا ن ان  مقص  ك امین اس ؟"  

ايج د اشاااتغ   پ ي ار و  يآنیمقصااا  رسااای ن به ع وين واجرا  برن مه ه   عوساااآه اقتصااا د  در واقع هم ن 
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واقآی عحصایل ارزش افزوده متن ساب ب  مزي  ه   نساب  عولی  و به عبع آن رف ه عموم  درچ رچوب عوان 
  .و نه جزا ايناس  قتص دكشور ا ومهی ی

 
از سوی هیچ مرجآی از روز روشن عرر  اينكه هرگز گوش شنوا و ي  پرسش  در چراي  اين ي دآور  ه   ام 

ب آگ هی از پی م ه ی ن شااای از  ات  درچه ر دهه   گذشاااته آن دساااته از اقتصااا ددان ه  ي  كهر عنوان نشااا 
جال  و ن  كم نبودن م يل به همراه شااا ن ب شااایوه اقتصااا د  ح  ي  نم  عوانساااتن  ي  اقتصااا د متمرکز دولتی 

وشاان عربه فآ لی  ه   ب زرگ ن  رحرفه خودبه بخش خصااوصاا  ي زعخصااو و ي  ب دساا  كشاای ن ا  كردن 
 ررو  آورش ن 

ه ي  فرن س ازابت ائ  عرين اصااااااو  اقتصاااااا د    ك رگزار  اقتصاااااا دكشااااااوربه گروه ب ين عرعیب مجموعه
 به  ورکلی وابساااات  ن آن ن و ي  ح كم   دولت  ربرخ  بنی ن گذاران نظ م اقتصاااا د  دسااااتو وي  ساااای ساااا  

ی كه ب  عصاااور ی خوش ب وراقتصااا ددان ه برخی از هنی  شاااكل گرفته دراين نظ م اقتصااا د  و درنه ي  
بهره گیر  ازاصو  ومب ن  اقتص د آزاد  ب  میتوان  دراقتص د دستور  دولت ن راس  براين ب ور بودن  که 

پیرو  ازنظرات آن ن خود به بحران  عرر ش ن امور منجر ش   كه رفت ر ي   موفق بود سپره ش    درح لی که
 . آنیمح صل  اكنون ش ه  

 
روشااان اسااا  كه اكنون به دوراز هرگونه عردي   صااارف نظر ازفسااا د فراگیر و همه ج نبه ي  كه  بن براين 

 ن درهم اقتصاا د كشااوررا دربرگرفته ودرآن نه دينه شاا ه اساا   امور اقتصاا د  كشااور دركلیه زمینه ه چن

عج ي  نظر اسااا سااای وفوری در نظ م اقنصااا وی پیچی ه و به هم گره خورده اسااا  كه به نظرنم  رسااا جز ب 
کشورازجمله پذيرش عظ م اقتص د آزاد  ک هش فوری نق ين ی ب  واقآی س زی قبم  ه   اجرای اخذ م لی ت 

 کشاور  منع کلیه مآ فی  ه ی م لی عی براعواع درآم ه ی اعف قی برابر ب  ق نون همراه ب  عقوي  نظ م م لی عی 
  منع ساا زم ن 1357اجرای ک مل اصاال پیم ن سااپ ری ارزی به نحو برقرار پیش از ساا   هی قبل از ساا   

ه يی که بودجه آنه  ازمحل حق عضوي  ع مین می شود ب ب  ارائه خ م ت م نن  موسسه است ن ارده  و اع ق 
نه ک رت ب زرگ نی وج ي زين کردن آن ب  ک رت عضااااااوي    ه ی ب زرگ نی و امث لهم   لغوعوارض ساااااا  

واگذاری واح ه ی مساانونی خ لی متآلق به ب نک ه ی دولتی و موسااسااه ه ی وابسااته به صااورت ا ج ره به 
درص  وب ين عرعیب  انتق   هزينه ه ی  مستمرس  نه مربو  به  4س له ب  بهره دس  ب    99شر  عملیک 

ت جر که ع  چن سااااااا   بآ  ازانقالب برقرار بود به انتق   گیرن ه  اجرای فو ری ق نون رواابط م لک و مسااااااا
منظور رفع مشاانل مسااتجرينر    عج ي  نالر فوری در خصااوصاای ساا زی به نجوی که کلیه واح ه ی مورد 

از ريق مزاي ه ب  اعالم پ ئین عرين قیم  پ يه به اشاااااااخ   حقوقی در حرفه واگذار شاااااااود  اواگذاری عنه  
  ب  دولتینظ م عصمیم یر  اقتص د  به دوراز مش رك   هنی  شكل گرفته درنظ م اقتص د  در عج ي نظر

دف ع  -عكیه برمزي  ه   نسااب  عولی  و مشاا رك  آزا دانه مردم در كلیه اموربه اسااتثن   برخ  امور نظ م 
 . بتوان در مسیر عوسآه اقتص د  گ م  برداش 

دساااتور  دولت   ح صااال از ك ركردچه ردهه اقتصااا د مخرب  كه ك سااات  ه   سااارسااا م آور پ ي ن ساااخن اين

  چن نچه وجه نم يز درآم  وسارم يه وم يري  اقتصا د  فرن س راهیچ دولت  ب  زب ه عرين م يران اقتصا د 
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وک ربرد متف وت اين دومشاااخو نشاااود ووجوه ج صااال از فروش سااارم يه ه ی  بیآی همچن ن درآم  علقی 
 شود  بلنه عوان بهبودآن نیز وجود نخواه  داش رس م ن ده  به س دگی نم  عوان   شود  نه عنه  

ه ف ه   كوع ه و بلن  ب ي    همزم ن نی ز که برخی عنوان شا  ط موردايروشان اسا  كه ب  برقرارشا ن شار
نال م بودجه  ايج د سااااا خت ر اجراي به ويغه پولی/م لی  همراه ب  م ت  روش ه  وسااااای سااااا  ه   اجراي   

برن مه ه  ی عوسااااآه ی س  أرمورد عوجه ويغه وو مزي  ه ی نساااابی  متن سااااب ب  برن مه ه   ريزی کشااااور
                                                                                 ارگیردر رقاقتص دی کشور

 ر  اين ک ر پ سخ به عوصیه  و خواسته ينی ازخوانن گ ن ارجمن  اس -* .
 

***** 
 

 اطالعیه
 درباره:

 SPVبرگزاری جلسه همگانی اعضاء همراه با سخنرانی درباره 

 

با احترام    به آگاهی کلیه اعضاااحمرترم اقام می اساااه  که هخ ااتین گر هزادی آ ا  

با  خر ا  ماه 28او  سه شنبه  16:00الی  14:00ا  ساعت  ذ اسال جاایاعضاح اقام 
ناد  و منا   و  حضااااا اءضاااااح هیا  م دره اقام   ا طبقه اول اقام با اگاهی و صااا

کشاوا ی قهرا  واق   ا خیابا  خال اسالمبالی )پااک سابق(، مقابل خیابا  بی ت و 

 دکم، ساختزا  اقام قهرا ، برگزاا خااه  ش . 

 ا  ادن گر هزادی جناب آقای  کترمرز امیر  اوو  عضاااا هیا  م دره ومناو  اماابین 
شرکت سا  و کاا ودژه قجاا  و قأمین "گا  دکی ا  سه عضا ماسس الزلل باهک پاساا

"سااا  و کاا ودژه قجاا  و قامین  سااخنرا  اصاالی   ابااه"مالی ادرا  و ااوپا )ساااقزا( 

 خااهن  با . مالی ادرا  و ااوپا" 

 خااهشزن  است حضاا خا ضزن  عا  ا  کلیه اعضاح مرترم به حضاا  اادن جل ه 
قا پادا   info@ibccim.irپ ااات الکتروهیکی  و دا 088701295اا ا  طردق قلفن شااازااه 

 خر ا  ماه اعالم فرمادن . 25وقت ا اای 

 پیشاپیش ا  حضاا شزا  ا گر هزادی عزامی و آ ا  اعضاح سپاسگزاا م.

 دکتر امیرهوشنگ امینی

 نایب رئیس و دبیرکل

mailto:info@ibccim.ir
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 اخبااکاقاه اقام ها

 صا ی ادرا  وجها تاخبااکاقاه اق

 اخبااکاقاه اقام ادرا  و بردتاهیا

 بردتاهیا برگزاای جل ه هیا  م دره اقام ادرا  و
 

بریتانیا در اردیبهشهههت ماه سههها  جاری به روا   ایران وبازرگانی  اتاقهیات مدیره جلسهههه ماهانه 

ساعت  سوم  15معمو  راس  شنبه  سه  صلی و علی عاردیبهشت ماه با حضور کلیه اروز  ضاء،ا

مرضههههیه ابراهیمی وجناق ییقایان  و ا فیروزه مزدااوران عالی هیات مدیره ،خانم هالبد  و مشهههه

عالءالدین میرمحمدصههادقی،دکتر علیمردان شههیبانی،صههادق مهندس سههیدعلی ن ی خاموشههی ،

تشههه ی  میرهوشهههنم امینی و اایرج دانش ،سهههمیعی،مهندس علی حمزه نژاد،جعذر  ره بینی و

 وبرگزارگردید.  

باره برخی از تصمیم در اخذ این جلسه بعد از ادای تبریک سا  نو ،تباد  اخباراقتصادی کشور و در

سا  جاری اتاق م رر گرد امور جاری اتاق و ساالنه اتاق همزمان با برنامه اجرایی  ید مجمع عادی 

 یرماهت 22 فه کردن برخی موارد به ییین نامه درمجمع فوق العاده برای اخذ تصههههمیم در مورد اضهههها

 پایان یافت. 17شود. جلسه راس ساعت  برگزار

 برگزاای جل ه های ماهاهه کزی یا  های قخصصی اقام 

 
روا  معمو  ماهانه این کمیسیون بنا به  جلسه:اوری های نویننف و کمیسیون بازرگانی، صنعت

کاظم اسدی  حمزه نژاد،  علی یقایان دوشنبه دوم اردیبهشت ماه با حضور روز  16راس ساعت 

 یدس   رضی  سید اقبالیون، ابوالذض  امیرحسین پژوهی،محمد معماری،  ضرابیان،محمد  کیا،

یمردان شیبانی  در دفتر عل هشترودی،  لیرضاع مناقبی،اهی، علیرضا پن مهدی اصذهانی،

 گر ید.  برگزار دبیرخانه اتاق تش ی  و
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جرایی ابه تذصی  درباره برنامه  درارتباط با انگلیس هبه ویژاین جلسه بعدازمبادله اخبار روز  در

  :وم ر گردید سا  جاری کمیسیون مذاکره

درسا  جاری کمیسیوم  افزون بر انجام امورروزمره کمیسیون، گزارشی تذصیلی درباره   -1

بر  بازرگانی خارجی کشور با ت یه

دو ماه یینذه به انگلیس طی 

نحوقاب  انتشار، متضمن وضع 

، همراه دها، ام انات،کمبو د موجو

درباره چگونگی بهبود  با پیشنهاد

ضعیت با توجه به مزیت های و

تهیه وارائه شود ، نسبی مربوط.

 واگذار گردید.یقای دبیر کمیسیون  نایب رئیس وه .انجام این برنامه عهد

 برگزاری همایشی مرتبط با کارکمیسیون  -2

 تدارک واعزام یک هیات تجاری در زمینه خوراک  ام وطیور. -3

برقراری ارنباط نزدیک با سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران به منظور هم اری هرچه  -4

 نزدی تر.

ی اعضای این پس وفق یئین نامه چگونگی تش ی  و برگزاری کمیسیون ها درپایان م ر گردید از

 .که سه جلسه غیبت غیر موجه داشته اند دعوت حضور در جلسه به عم  نیاید

 .پایان یافت 18جلسه راس ساعت 

 14:00ساعت رأس  جلسه ماهانه کمیسیون غذا و دارو در اردیبهشت ماه  :ودار و میسیون غذاک

نیما احمدخانی، ، با حضور خانم پگاه انتظار،  یقایان علیرضا مناقبی، 02/02/1398روز دوشنبه 

 ها و محمد معماری، یاسر قاسمی، محمدعلی موث ی،، مهدی رضائی مسئو  امور کمیسیون

شد ،  ا اخبار روز مبادلهددکترامینی در مح  دبیرخانه اتاق تش ی  و برگزار گردید. در این جلسه ابت

 بحث و یونروزمره کمیس افرون بر انجام امورجاری و اری کمیسیونسپس درباره برنامه سا  ج

 :م رر شد و گو ذت وگ
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مست   و جداگانه،  گزارش دو -1

ر باره  وضعیت کنونی  صنعت جامع د

با  به نحو قاب  انتشار و غذا و دارو ،

هم اری با انگلیس ام انات  بر ت یه

درطو  دو ماه یینده  تهیه و مسئولین 

و اعالم مربوط در جلسه یتی تعین 

 شود.

در زمینه  تاریخ برگزاری همایشی -2

  غذا و دارو با حضور کلیه اعضاء تدارک وبرگزار شود

تدارک واعزام هیاتی در زمینه های تولید و تحارت غذا ودارو با انگلیس همزمان با برگزاری  -3

 نمایشگاهی در زمینه های مربوط تدارک ومورد اقدام قرارگیرد

تایید شد ساعات شروع حلسه کمی  ودرباره ساعت برگزاری جلسات کمیسیون نپیشنهاد شد 

تر بتوانند در جلسات شرکت کنند. بیشتر حاضران در جلسه موافق این بودند که ساعت راحت دیرتر 

باشسد که اعضاء راحت تر در جلسه . 5یا  4جلسه کمی دیرتر، به عنوان مثا  ساعت 

 پایان پذیرفت. 16:00جلسه رأس ساعت حضوریابند..

جلسه ماهانه فروردین ماه این کمیسیون راس ساهت  پتروشیمی: میسیون نذت و گاز وک

اردیبهشت ماه  29روز یک شنبه  16

 رضاوبا حضور یقایان   طبق روا 

 غلی اکبر ،نوروزی  مهدی مهدوی،

 ،پژوهیامیرحسین  بخشی، خدا

 محمد ،حسینلوحاجی قلی خدا

نی و مهدی عطااله میرمع باقری و
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 تش ی  وبرگزار گردید.در رفتر دبیرخانه اتاق رضایی 

جه به شرایط اقتصادی برقرار م ررشدی ی دراین جلسه بعد از مبادله اخباراقتصادی روز، با تو

در یک نذر از خارج از اتاق و   اعضاء ازنذر یکو فصلی یعضاء با سخنرانی ازدیدارهای یزاد

منا ،همراه شود. ضبه ویژه درارتباط با انگلیس نه وضعیت موجود دربخش  نذت وگاز ، زمی

مو  گردد. عاقدام الزم م  Aberdeen offshore Euro2019برای  اعزام یک هیات به نمایشگاه 

جلسه راس  سپس بعداز بحث وگذت و گو درباره مش الت ثبت وسذارش و انت ا  ارز 

 پایان یافت. 18ساعت

کمیسیون در جلسه ماهانه این :ساختمان و ، گردشگریکمیسیون برنامه ریزی شهری

اردیبهشت ماه با حضور خانم ها زهرا ن وی،شبنم  31سهشنبه  16اردیبهشت ماه راس ساعت 

محمد ضرابیان، مجید محمدرضا سرمدی  بهرامی وسودا نژادی ویقایان دکبر علیمردان شیبانی،

 محود خانی در مح  دبیرخانه اتاق تش ی  وبرگزار گردید.

در دراین جلسه بعد از تباد  اخبار  

بنا به زمینه گردشگری وساختمان 

پیشنهاد به یقای محمد خانی 

ماموریت داد با توچه به روابط ایشان 

با سازمان میراث فرهنگی نسبت به 

برقراری رابطه بین کمیسیون 

وسازمان اقدام و بروشورهای معرفی 

جا به ه های گردشگری ینها را 

ت اعزام یک هیات گردشگری به انگلیس را فراهم دریافت وارائه دهند.خانم ها ن وی وبهرامی م دما

و اتاق نیز ی ی از گرد همایی هی سه ماهه اتاق  را با همایشی در زمینه گردشگری همراه گند. 

  پایان پذیرفت. 18جلسه راس ساعت 

روز سه شنبه سوم  13:00جلسه ماهانه کمیسیون عضویت راس ساعت کزی یا  عضادت:  

عضا کمیسیون خانم فیروزه مزدا و یقای مهندس علی حمزه نژاد و دکتر اردیبهشت ماه با حضور ا

امینی در دفتر دبیرخانه تش ی  و برگزار گردید. در این جلسه بعد از بررسی درخواست های تمدید 
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عضویت و اخذ تصمیم درباره کلیه دوازده مورد واصله درخواست های جدید عضویت شرکت کیمیا 

ان به مدیریت یقای پیمان رازقی خسرویه و شرکت مهندسی پیشتاز پیشرو صنعت نانوی ایرانی

صنعیت پارس خرم به مدیریت یقای حسین غالم زاده و درخواست یقای حسن خضری مطرح و مورد 

 تایید قرار گرفت.

 

 اهگلیس  اقهرا     ا سفاا  افطاا مراسم برگزاای

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 18شنبه هشتم ماه می برابر با درتهران عصر روز چهاربنا به دعوت سذیر بریتانیا 

اردیبهشت تعدادی از نمایندگان سازمان های دولتی و خضوضی از جمله وزارت امور 

خارچه، اتاق بازرگانی ایران وانگتیس  وتعدادی شرکت های فعا  و هم ار با شرکت 

با ادای ی که توسط سذیر انگلیس و افظاربرگزاری  ایران در مراسمدرهای انگلیسی 

 .مربوط تدازک شده بود شرکت جستند حذظ کلیه یئین های ا ان و

 

 واکنش سفیر اهگلیس به اهتقا ها ا  ضیافت افطاای سفاا 

ایر نوشت: انت ادهای بسیار به گزارش ایسنا، راق مک

عجیبی علیه برنامه افطاری رسههههمی اخیر سههههذارت 

های ایرانی و غیر ایرانی مطرح شههده اسههت. دیپلمات

دیگر های مشههههابهی در کشههههورهای هر هذته برنامه

دهند. مراسههههم افطار به نشههههانه احترام به انجام می

های نوازی از خصهلتاسهالم و با توجه به این ه مهمان

 .ها است، برگزار شدبرجسته ایرانی
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ها و اشخاص ایرانی بودند را دعوت کردیم و با وی ادامه داد: ما تعدادی میهمان که شام  دیپلمات

مورد ین توییت کردیم. من خبرنگاران منت د را به یک هدف به اشهههتراک گذاشهههتن و شهههذافیت در 

 .شان را با ما در میان بگذارندکنم تا نظراتمراسم افطار دعوت می

شههنبه در صههحن علنی به گزارش ایسههنا، علیرضهها سههلیمی نماینده مردم محالت و دلیجان روز یک

س انت اد کرده و گذته مجلس از شرکت تعدادی از مسئوالن دولتی در ضیافت افطار سذارت انگلی

گذتند در بود اگر این یقایان توان مالی نداشهههته و نیاز به یک وعده غذای انگلیسهههی داشهههتند، می

 .یوری کنیممجلس برایشان صدقه جمع

نماینده مردم محالت و دلیجان در مجلس افزود: به یاد داریم دیم پلوی سهههذارت انگلیس در عصهههر 

شور به وجود یورد؛ برخی کت و شلوار و پیراهن ی ه یخوندی هایی را برای کمشروطه چه مصیبت

اند؟ باید توضهههیه دهند پوشهههند، اما ف رشهههان قجری اسهههت. ییا این افراد هدیه گرفته یا نگرفتهمی

 .انهههد؟ در ایهههن رابهههطهههه نهههیهههز بهههایهههد تهههوضههههههیهههه بهههدههههنهههدمهههذاکهههره کهههرده یههها نههه هههرده

ی سهوا  داشهته اسهت که چرا باره نوشهت: هرچند همیشهه جاهمچنین یک رسهانه منت د در این

شود ها برگزار میهای خارجی کامالً خصوصی و بدون حضور رسانههای سذارتگونه مهمانیاین

شان افتخاریمیز بوده، الاق  به احترام ملت ایران اما کاش اگر به زعم سذیر انگلیس سذره افطاری

چه کسانی سذیر انگلیس را مذتخر  کردند تا مردم بدانند کهشان را نیز منتشر میتصاویر مهمانان

 .اندکرده

 اقاه اقتصا ی ادر :ک اخباا

 
  ائل باهکی؛ ابرچالش قجاا ادراهیم

ه مش الت کنونی ایران برای باشاره  ارئیس اتاق بازرگانی تهران ، ببه گزارش دنیای اقتصاد

مش الت اقتصادی بعد از برقراری رابطه با سایر کشورها به خصوص عراق کرد گذت: هنوز 

 .ترین مش   اقتصادی بازرگانان ایرانی در عراق مساله بان ی استبرجام برپا است و بزرگ
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مسعود خوانساری تاکید کرد: با وجودی که ایران بیشترین کمک را در عراق انجام داد، اما 

کند و میهنوز با این کشور مش   بان ی داریم و هنوز حتی یک بانک عراقی با ما کار ن

صورت ن دی و معامله شود، بل ه بهسی انجام نمیارتباط تجاری از طریق خط اعتباری ا 

توان ارتباطات تجاری زیادی داشت. او خاطرنشان کرد: پایاپای است که به این طریق نمی

دلی  این ه نتوانستند پو  خود را دریافت و پیمان ار بزرگ ایرانی درعراق به 20حاضر درحا 

اند. مش   تجاری هم در عراق و هم در کردستان گیر شدهه کشور منت   کنند، زمینب

اجتماعی و  توان جدا از مش الت سیاسی،عراق وجود دارد. البته مسائ  اقتصادی را نمی

فرهنگی بررسی کرد. خوانساری تاکید کرد: مش الت کشور صرفا اقتصادی نیست، مسائ  

ره خورده است. مثال هنوز صدای واحدی از کشور شنیده سیاسی و اجتماعی هم به ین گ

شود که باالخره برجام خوق است یا بد. هنوز ی سری افراد برجام را خیانت و برخی ین نمی

 .دانندرا خدمت می

خوانساری در مورد عمل رد اتاق تاکید کرد: اتاق بازرگانی ایران سه وظیذه دارد که ی ی 

ن زمینه کارنامه خوبی داشته و بسیاری از مش الت توانمندی اعضا است که در ای

اجتماعی، گمرک و بیمه اعضا ح  شد. همچنین مساله تعام  با دولت که ارتباط تامین

خوبی با دولتمردان داشته و تعام  وجود دارد و وظیذه سوم اتاق مشاوره دادن به مسووالن 

شود. مسووالن قوا ارائه می اجرایی م ننه و قضائیه کشور است که پیشنهادهای اتاق به

خوانساری همچنین به مش الت صادرات غیرنذتی اشاره کرد و گذت: نوسان نرخ ارز وجود 

دارد؛ ولی با کنتر  تورم کارهای خوبی انجام شده، البته هنوز کافی نیست. وی با اشاره 

صی خصوبه نوسان ارزی اخیر گذت: با وجود این ه در هشت جلسه صحبت کردیم که بخش

درصد گران  20باره خواستار تک نرخی شدن ارز است، اما این کار عملی نشد. وقتی ارز یک

گذاری کنند؛ زیرا در این شرایط شود، ییا ع النی است که فعاالن اقتصادی سرمایهمی

اش حذظ شود. رئیس خصوصی این است که داراییکند. ماهیت بخشدارایی ینها افت می

ن همچنین مش   دیگراقتصاد را بحث فساد و عدم اعتماد جامعه دانست اتاق بازرگانی تهرا

 .گذاری در کشور منذی بوده استتاکنون رشد سرمایه 90و گذت: از سا  
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کند، ای ایجاد میهای زنجیرهوی در پاسخ به سوالی مبنی بر این ه ترکیه در ایران فروشگاه

کند، اه عرضه کاال و فروشگاه ایجاد میخصوصی ایران هم در ترکیه و عراق نمایشگییا بخش

کند. ینها مش الت انت ا  ارز را مانند ما ندارند و ما عضو گذت: مش   ما با ترکیه فرق می

 .کنندها با تجار ما کار نمیو جهانی نیستیم. همچنین بانک ایهای منط هپیمان

  اص  حقام با هش تگا  ابالغ ش  40قا  24افزادش 

 

 24سازی ح وق بازنشستگان برای افزایش رئیس سازمان برنامه و بودجه جداو  همسان

 .درصدی را ابالغ کرد 40تا 

سههازی ح وق بازنشههسههتگان، موظذین و به گزارش ایسههنا، مرحله سههوم اجرای همسههان

مشهترکین صهندوق بازنشهسهتگی کشهوری و سهازمان تجمین اجتماعی نیروهای مسهله با 

 .ن برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی یغاز شدابالغ رؤسای سازما

هزار میلیارد تومان از سهوی سهازمان  5اعتباری حدود  1398برای اجرای این طرح در سها  

برنامه و بودجه اختصاص پیدا کرده است بر این اساس با اجرای این مصوبه افزایش ضریب 

درصههد رشههد  40تا  24سههتگان از سههاالنه و مرحله سههوم همسههان سههازی، ح وق بازنشهه

 .کنندمی
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هزار  111حدود دو میلیون و طبق یخرین یمار در سههها  گذشهههته،  این در حالی اسهههت که

 34نذر یعنی  37هزار و  723گیرند که از این تعداد حدود بازنشههههسههههته از دولت ح وق می

 2.5نذر کمتر از  814هزار و  577درصههد ینها کمتر از دو میلیون تومان در ماه و یک میلیون و 

 .اندمیلیون تومان در ماه دریافتی داشته

 ج ول

 

ها در حالی در دستور کار قرار گرفته است که طبق ماده سازی ح وق بازنشستههمسان

زم جهت برقراری های القانون برنامه ششم توسعه دولت م لف است بررسی( 30)

ها و برخورداری از ام انات سازی دریافتعدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب

https://www.isna.ir/news/97122111433
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بگیران کشوری و لش ری سنوات مختلف را انجام شاغلین، بازنشستگان و مستمری

سازی دهد. در همین راستا در لوایه بودجه دو سا  گذشته تا کنون منابعی برای تناسب

 شدبینی ح وق پیش

 تصا ی جها :اخبااکاقاه اق
 

 چرخش سیاست اقتصا ی چین  ا ساده جنگ قجاای با آمردکا
دونالد ترامپ با انتشهههار یک پسهههت توییتری از عدو  چین در ارتباط با پایبندی به 

های گمرکی بر محصهههوالت محورهای توافق تجاری انت اد کرد. او از افزایش تعرفه

 واکنش چین به این تهدید چیست؟چینی خبر داده است. 

 

 داری یمری ا و رابرت الیتیزر، نماینده بازرگانی یمری ااستیون منوچین، وزیر خزانه
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وگوهای دو کشور یمری ا و چین بر سر مبادالت بازرگانی قرار است در هذته دور جدید گذت

سط  ست توییتری تو شار یک پ ست که انت شود. این در حالی ا دونالد ترامپ بر جاری یغاز 

 .مذاکرات بازرگانی بین دو کشور سایه اف نده است

اردیبهشت )هذتم مه( خبر از انتشار یک پست  17شنبه خبرگزاری یسوشیتدپرس روز سه

توییتری جدید توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهوری یمری ا داد. ترامپ در این پست توییتری، 

 .ن بین دو کشور متهم کرده استچین را به عدو  از توافق بازرگانی پیشی

های گمرکی پیش بینی رابرت الیتیزر، نماینده بازرگانی یمری ا، اعالم کرده اسهههت که تعرفه

درصد افزایش  25مه به  10میلیارد دالر کاالی وارداتی چین از روز جمعه  200شده بر روی 

 .صد استبر این کاالها بالغ بر ده در خواهد یافت. تعرفه کنونی دولت ترامپ

های گمرکی پست توییتری ترامپ و اعالم سیاست افزایش تعرفه:دور جدید جنم تجاری

وگوهای پیش بینی شههههده برای واردات کاالهای سههههاخت چین در یسههههتانه دور جدید گذت

 .بازرگانی بین دو کشور منتشر شده است

حاکم بر مذاکرات پیش از اظهارات نماینده بازرگانی یمری ا، اخبار ح ایت از بهبود فضهههههای 

اند که تغییر تجاری بین دو کشهور داشهت. ترامپ و مسهئوالن اقتصهادی یمری ا مدعی شهده

ها نسههبت به مناسههبات بازرگانی با چین واکنشههی به اقدامات چین سههیاسههت و روی رد ین

 .اندهای مورد توافق کردهها چین را متهم به عدو  از سیاستاست. ین

انتشهههار گزارشهههی از تاثیرات پسهههت توییتری ترامپ بر بازار بورس خبرگزاری فرانسهههه نیز با 

 .یمری ا و جهان خبر داده بود

تهدید ترامپ مبنی بر افزایش تعرفه گمرکی تاثیری گسههههترده بر بازار سهههههام در سههههطه 

ها و جهانی داشهههههت و عمال موجب نگرانی کشهههههاورزان یمری ایی و همچنین شههههرکت

 .ید جنم تجاری با چین شدموسسات اقتصادی این کشور از تشد

های گمرکی، ارزش سهههام پیش از اظهارات نماینده بازرگانی یمری ا مبنی بر افزایش تعرفه

 .در بازار بورس یمری ا اندکی افزایش یافته بود

اندرکاران امور اقتصادی بر این باور بودند که سخنان تهدیدیمیز ترامپ و پست توییتری دست

 . ا در مذاکرات تجاری با چین استاو بخشی از تاکتیک یمری

های گمرکی ناظر بر این در حالی اسههههت که انتشههههار اظهارات الیتیزر درباره افزایش تعرفه

 .واردات از چین، مجددا باعث کاهش بهای سهام گشت
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فه به افزایش تعر ید  هد عه :گمرکی ت که از روز جم مه،  10الیتیزر اعالم کرده اسهههههت 

میلیارد دالر واردات یمری ا از چین افزایش  200شهههههده برای  های گمرکی پیش بینیتعرفه

 .خواهد یافت

درصههد مذاکرات تجاری  90داری یمری ا اعالم کرده بود که قبال اسههتیون منوچین، وزیر خزانه

ست، اما برخی مسائ  ظرف روزهای اخیر بر موف یت این  سیده ا بین دو کشور به پایان ر

 .های بازرگانی چین بوده استره منوچین به تغییر سیاستاند. اشامذاکرات سایه انداخته

 200درصهههههدی تعرفه گمرکی واردات از چین به  25ترامپ اعالم کرده اسهههههت که افزایش 

 350شهههود و این کشهههور تصهههمیم دارد در یینده بر میلیارد دالر اعالم شهههده نیز محدود نمی

 .درصد وضع کند 25بر  میلیارد دالر واردات دیگر خود از چین نیز مالیاتی بالغ

داری نسهبت به اظهارات ترامپ و الیتیزر واکنش نشهان چین گرچه تا این لحظه با خویشهتن

پرایسل با انتشههار گزارشههی از احتما  چرخش در سههیاسههت داده اسههت، اما سههایت لاوی 

 .بازرگانی چین خبر داده است

نع معامالت نذتی با ایران حتی از احتما  نادیده گرفتن م شهههود کهدر این گزارش گذته می

 نیز سههخن رفته اسههت. این سههایت به ن   از ی ی از م امات چین نوشههته اسههت که ایران

ی ی از شههههرکای مهم چین در پروجه لجاده ابریشههههمل اسههههت و در تامین انرجی چین ن ش 

 .مهمی دارد

 :سازمان مل 

 کن قناع  د تی به اه ا ه قغییرا  اقلیزی بشر اا قه د  می هبا  
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قناع  د تی به اه ا ه قغییرا  اقلیزی هبا  که  است سا ما  ملل هش اا  ا ه 

 .برای بشر قه د  کنن ه است

دولتی تنوع زیسههههتی و خههدمههات اکوسههههیسههههتم رابرت واتسههههون،رئیس هیههات میههان

 .اسل گذته که زمان و فرصت اندکی برای اقدام در این زمینه وجود داردایبیپیلیی

 .واتسون در کنذرانسی در زمینه تنوع زیستی در پاریس این سخنان را بیان کردیقای 

قرار اسههت در این کنذرانس درباره گزارشههی مهم مربوط به وضههعیت طبیعت بحث و گذتگو 
 .شود

 .شودسا  گذشته چنین گزارشی منتشر می 14این اولین بار است که در 

اند تا ارزیابی سازمان مل  را از گرد هم یمدهکشور جهان در پاریس  130از امروز نمایندگان 

 .یینده طبیعت و انسان بررسی کنند

گذارانل در روز شهشهم ماه مه ای برای سهیاسهتهای ینها موسهوم به لخالصههنتیجه گیری

 .منتشر خواهد شد

دهد که تا یک میلیون گونه در معرض ان راض قرار جزییات درز کرده از این گزارش نشان می

 .و سه چهارم از سطه زمین بشدت تغییر کرده استدارند 

یک سهههوم از  خایر ماهی اقیانوس ها در حا  کاهش اسهههت و مرگ و میر حشهههرات گرده 

افشههههان به ویژه زنبورها، تهدید کننده محصههههوالت مهم به ارزش سههههاالنه نیم تریلیون دالر 

 .است

ای خوردن وجود نخواهد بدون زنبورها برای گرده افشههانی محصههوالت زراعی، چیز زیادی بر

 .داشت
هزار منبع  15کشهههور برای سهههه سههها  مشهههغو  بررسهههی  50کارشهههناس از بیش از  150

 .اطالعاتی بوده اند

صهههذحه ای منتشهههر  40صهههذحه خواهد بود همزمان با یک خالصهههه  1800گزارش کام  که 

 .خواهد شد

 

 پال ااقر ش   پال ااها ا  جیب طبقه متاسط

 

سا :سیبیبی خبرنگار کافلن شان گزارش به شنا  قاسنه و هزکاای سا ما  کاا
  ا متاساط طبقه هایخاهاا ه  اآم  اشا  اه کر ه اعالم گزااشای  ا اقتصاا ی

 قربزاگ اقتصااا  ا  ثروقزن ا  سااهم عاض  ا و شاا ه متاقف کشااااها ب اایاای

 .است ش ه

گویند ( مینویسههندگان این گزارش )که با عنوان لطب ه متوسههط زیر فشههارل منتشههر شههده

شههودل: ام ان پیشههرفت برایش کمتر شههده و نگرانی طب ه متوسههط دارد لاز درون تهی می

 .تر شده استبی ار شدن برایش جدی
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طور که گزارش سازمان هم اری و توسعه اقتصادی ادامه این روند در کشورهای غربی، ین

طب ه متوسههط  تواند پیامدهای سههیاسههی ناگوار داشههته باشههد چرا کههشههدار داده، می

 .لسنم بنایل دموکراسی است

های پوپولیسههتی پرطرفدارند و دغدغه نویسههندگان گزارش معت دند در شههرایطی که جریان

های گرایی جدی اسهههت، حاال طب ه متوسهههطی که به طور سهههنتی به جریانرشهههد افراط

رو گرایش دارد نیز به جرگه کسانی میانه
ته که احسهههههاس می یده گرف ناد ند ل کن

اندل پیوسته و بیشتر احتما  دارد از شده

های لضهههد وضهههع موجودل حمایت جنبش

 .کند

تعریف سههههازمان  قطب :"هاچیز اشااا "

هم اری و توسههههعه اقتصهههههادی، طب ه 

شههود هایی گذته میمتوسههط به خانواده

 200درصهههههد تا  75که دریمدشهههههان بین 

 .درصد دریمد میانگین یک کشور است

درصههد جمعیت با این  60در بریتانیا حدود 

 .هستند تعریف طب ه متوسط

نویسههههندگان گزارش لطب ه متوسههههط زیر فشههههارل معت دند زمانی که این طب ه حس کنند 

 فرانسه در زردهالشودتر میثباتشان در خطر است، جامعه به طور کلی بیرفاه

غییر کرده و در المللی تطور که در این گزارش یمده، ش   تحوالت اقتصادی در سطه بینین

ای اسههت که رشههد ثروت ثروتمندان بیشههتر شههده اما طب ه متوسههط یا حا  حاضههر به گونه

 .اندرفت کردهاند یا اساسا پسلرشد ناچیزل داشته

 کشههورهای بیشههتر )یعنی اقتصههادی توسههعه و هم اری سههازمان عضههو کشههورهای  ا-

 بیش درصهد سهی حدود جامعه او  دهک دریمد رشهد شهمالی( یمری ای و غربی اروپای

 بوده متوسط طب ه دریمد رشد از

 لبه شههههانزندگی گویندمی متوسههههط طب ه هایخانواده سههههوم یک از بیش بریتانیا در-

 "گذردمی سختی

 11 از کشهور دریمد ک  از جامعه باالی درصهد یک سههم گذشهته دهه سهه در یمری ا در-

  رسیده درصد 20 به درصد

 

 ."شودنگران وضع اقتصاد میبیشتر :اعتزا یخطر بی
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صادی هشدار داده سعه اقت سازمان هم اری و تو سندگان گزارش تازه  اند که اگر طب ه نوی

اعتماد شههههود، باید منتظر پیامدهای اجتماعی فراتر از منافع متوسههههط به نظام موجود بی

 . شده شخصی این طب ه بود

های یموزش، می مهم بخشبه گذته نویسههههندگان این گزارش، طب ه متوسههههط همواره حا

بهداشت، مس ن و به طور کلی لخدمات عمومی مناسبل بوده. اما اگر ش اف دریمد این 

با ثروتمندان  طب ه 

تر شهههههود،  بیشههههه
مههمهه ههن اسههههههت 

به  مادشهههههان  لاعت

دیههههگههههران و بههههه 

نهههههههههههههادهههههههای 

دمههههوکههههراتههههیههههکل 

 .دار شودخدشه

در ایهههن گهههزارش 

همچنین هشههههدار 

داده شده که تصور 

ها کاهش فرصهههههت

رضههههههایتیل بههه لنهها

متوسهههههط  طب ههه 

گرایی، زند. ضهمن این ه لرکود سهطه زندگی طب ه متوسهط با اشه ا  جدید ملیدامن می
 ."گرایی در اقتصاد همراه شدهانزواطلبی، پوپولیسم و حمایت

ارزیابی کارشهههناسهههان سهههازمان هم اری و توسهههعه اقتصهههادی این اسهههت که بسهههیاری از 

 ر رفاه بیشههههتر و باال رفتن در هرم اجتماعی خانوارهای طب ه متوسههههط بیش از ین ه به ف

 .شان هستندباشند، نگران پایین رفتن و افت سطه معیشت

ها های اخیر ستوندر گزارش لطب ه متوسط زیر فشارل یمده که در سا  :هزدنه م کن

 .تر شدهو نمادهای زندگی طب ه متوسط مث  ملک شخصی و تحصیالت دانشگاهی گران

ها را نگران که هزینه مسههه ن بیشهههتر رشهههد دریمدها بوده و خانوادهبه طور خاص، رشهههد 

 .خانه بشوندشان نتوانند صاحبفرزندان
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ی ی دیگر از امتیازهای طب ه متوسههط به طور تاریخی امنیت شههغلی بوده. اما این امتیاز و 

سههعه یرامش همراه با ین نیز از بین رفته. به قو  ینخ  گوریا، دبیرک  سههازمان هم اری و تو

 ."های خروشان استاقتصادی، لاین روزها طب ه متوسط شبیه قای ی در یق

در گزارش اخیر به ش اف نسلی نیز اشاره شده. به این معنا که تعداد جوانان در جمعیتی 

شههههود کمتر شههههده اسههههت. به عبارت دیگر، احتما  این ه که طب ه متوسههههط تعریف می

ها یا کمتر از این اسههت که پنجاه سههاله ها در طب ه متوسههط باشههندواندی سههالهبیسههت
 .ها در این طب ه باشندشصت ساله

بندی گزارش سازمان هم اری و توسعه اقتصادی یمده لطب ه متوسط قوی و مرفه در جمع

ما این روزها این طب ه احسهههههاس  به طور کلی مهم اسهههههتل، ا برای اقتصهههههاد و جامعه 

 ن وضع اقتصاد می شود.و روز به روز بیشتر نگراکند عدالتیل میلبی

 در ژاپن؛

 سريع ترين قطار گلوله ای جهان رونمايی شد
 

https://www.mehrnews.com/news/4613727/سریع-ترین-قطار-گلوله-ای-جهان-رونمایی-شد
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فوتی در جاپن رونمایی شههد. این قطار با  72سههریع ترین قطار گلوله ای جهان با دماغه ای 

میالدی به طور عملیاتی  2030مای  برسههاعت در مرحله یزمایش اسههت و تا  224سههرعت 

  .حرکت می کند

لهبه ن   از دیلی می ، سههههریع خبرگزاری مهربه گزارش  ای جهان در جاپن ترین قطار گلو

رسههد.   بر سههاعت میمای 224نام گرفته، به  Alfa-X سههرعت این قطار که .رونمایی شههد

 .واگن است 10همچنین قطار مذکور شام  

به این ترتیب فرایند یزمایش سههه سههاله این قطار یغاز شههد. این درحالی اسههت که کشههور 

میالدی  2030ای خود را گسهههترش دهد. این قطار تا سهههعی دارد شهههب ه قطارهای گلوله

 .شودعملیاتی می

مهمترین شهر در ایالت هوکایدو جاپنی استذاده  از این قطار برای خدمت رسانی به ساپورو

شود. اگر قطار مذکور بتواند به سرعت گذته شده دست یابد سذر بین توکیو و ساپورو می

 .رساندساعت می 4.5کند و به را نصف می

های متعددی است و عالوه بر ترمز معمولی مجهز به نوعی ترمز این قطار مجهز به فناوری

گوید: توسهههعه نسههه  یتی قطارهای شهههرکت راه یهن شهههرق جاپن میهوایی نیز هسهههت. 

های ای در جاپن مبتنی بر عمل رد بهتر، راحتی بیشههتر، محیط عملیاتی بهتر و نویوریگلوله

 .متعدد است

هایی اسههت که از یسههیب پذیری ین در برابر عالوه بر این موارد قطار مذکور مجهز به ویژگی

فوتی ین طوری طراحی شههده تا از میزان سههروصههدا و  72 زلزله می کاهد. همچنین دماغه

 .های باال ب اهد و قطار راحت تر وارد تون  شودفشار در سرعت

مای  برسهههاعت در جاپن و فرانسهههه  200ترین قطار جهان با سهههرعت در حا  حاضهههر سهههریع

 .کندفعالیت می

 

 دا  اشت شهر اا م لزا  لن   به مناسبت آءا  ماه مبااک امضا 

ای جسورانه است که شما هم اولین شهردار مسلمان باشید و هم از مسلمان ییا واقعا این مساله"

دانم. من یک واعظ یا رهبر بودن نترسید؟ با این حا  من خودم را یک سیاستمدار مسلمان نمی

ای است که تبیین ین مهم است چرا که در غیر این صورت تنها بر مسلمان نیستم و این مساله

  ".س دینتان قضاوت خواهید شداسا

https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
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به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران 

)ایسنا(، صادق خان، شهردار جدید 

مسلمان لندن در یادداشتی برای روزنامه 

گوید: لهمه ما گاردین از ماه رمضان می

هایی چند بعدی داریم، من هم یک هویت

لندنی، یک فرزند و یک پدر هستم و 

اما از ینجایی ه  شهرداری منبر من نیست.

شود ماه رمضان طی روزهای یینده یغاز می

ها نسبت من معت دم که این ماه فرصتی عالی برای انجام کارهایی در جامعه و ش ستن سوء ظن

  .به این دین است

اید مم ن است اگر شما کسی هستید که دوستان مسلمان ندارید یا اسالم را از اخبار شناخته

ای را با اسالم ی ی بدانید. به همین دلی  ای و اتذاقات رسانههای رسانهکه غیر عمدی خوانش

ها، های افطار در کنیسهمن در این ماه ایجاد پ  و ارتباط با مسلمانان را از طریق برگزاری مراسم

  .امکلیساها و مساجد برای خود به عنوان یک اولویت تعیین کرده

ی دیگر اشتراک تجربیات است. روزه داری راه خوبی برای این  بهترین راه برای درک مت اب  از ع اید

گذاری است چرا که زمانی که شما نانی را با کسی قسمت و یک غیر مسلمان را به افطار اشتراک

  .دهید که اختالف مذاهب مساله بزرگی نیست حتی اگر عجیب باشدکنید نشان میدعوت می

خوریم اما اکنون در یم که چرا در این یک ماه چیزی نمیدادها پیش باید به مردم توضیه میسا 

ها بوده است، اکثر شهر بزرگی چون لندن، جایی که بیش از هزار سا  مح  تباد  ع اید و فرهنم

شناسند که این یک ماه را به روزه داری بپردازد. از این افراد بپرسید که روزه مردم کسی را می

زنند شاید ینها ادی دارم که برای همدلی دست به روزه داری میاند. من دوستان زیداران چگونه

  .تمام روز را به روزه داری نپردازند اما این اقدام نوعی رفتار است
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های پیش خواهد بود چرا که ماه قمری هر تری نسبت به سا امسا  به طور خاص رمضان سخت

نی تابستان همزمان شده و این ترسناک کند و امسا  این ماه با روزهای طوالروز تغییر می 12سا  

است. برنامه روزانه من در هر روز رمضان پر است؛ ما رفراندوم اتحادیه اروپا را در پیش داریم و مم ن 

کنم مجبور به افطار شوم. است بسیاری از روزها من در حالی که در یک مراسم سخنرانی می

مساله این  .های میزبانی و افطار بودپر از برنامه سا  گذشته نیز به همین منوا  برنامه روزانه من

خواهید روزه، سبک زندگی شما را تغییر دهد چرا که جدای از هر چیزی این است که شما نمی

درست است که روزه داری بر عمل رد  .مساله با هدف و الگوی رفتاری روزه داری در تضاد است

تواند این رد اما این ه بدن شما چه قدر و تا کجا میگذافردی چون جراح مغز یا یک نظامی تاثیر می

  .مساله را تحم  کند بسیار تاثیرگذار و جالب است

داند که من چه قدر در ماه رمضان قاب  ترحم هستم. مم ن شناسد میهر کس که من را می

کند. می انگیزم اما صراحتا روزه حا  من را دگرگوناست برخی بگویند که من تمام سا  ترحم برمی

های شوم کافئین است. من مجبورم در جلسهچیزی که بیش از همه طی این ماه دلتنگش می

بسیار بسیار خسته کننده حضور یابم )نه امسا  چرا که اکنون من بهترین شغ  جهان را دارم( و 

  .برای دوام یوردن در این جلسات به کافئین نیاز دارم

ن انگلیس خیرترین گروه در این کشور هستند و من معت دم براساس تح ی ات انجام شده مسلمانا

گردد. رمضان ماه فداکاری، اندیشه و بخش اعظمی از نتایج این تح ی ات به ماه رمضان بر می

  .شادی است

کنند؛ ن شی که به موجب ین باید به مردم ن شی وجود دارد که مسلمانان در چشم عموم ایذا می

این به این دلی  نیست که ما مسئولیت پذیرتریم بل ه به این دلی  تضمین دهیم که ما خوبیم، 

ها فریاد بزنیم، بل ه کافی است که ما تاثیرگذاریم. نیازی نیست تا این مساله را از روی پشت بام

ترین شهر جهانیم اما مردم ما است بدانید موضوع تنها به اشتراک گذاری تجربیات است. ما متنوع

خواهم شرایطی را فراهم کنند که به موجب اند. من مینند با هم ترکیب نشدهتواینچنان که می

 ".ین مردم احساس تعلق داشته باشند
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 ه:ژگزااش ود

 
تحریم های اقتصادی اخیر در مورد دادوستد وبرقراری ضع وبا توجه به اهمیت                         

کم و کیف وجایگاه صنایع فلزی در اقتصاد ایران صنایع فلزی وضرورت یگاهی خوانندگان خبر نامه به 
،در پی گزارش تهیه شده دراین زمینه توسط علی سودایی که از طریق بی بی سی نشر گردیده 

 ، بدون هرگونه اظهار نظر در تایید یا رد ین از نظر خواهد گذشت  . خبرنامه

 
 کن قرردم فلزی آمردکا با اقتصا  ادرا  چه می

 سیبیبی سودایی علی

 11  1398اردیبهشت  21 - 2019مٔه 

  

سههازد، اضههافه شههده تا یافتن ای فلزی به دیواری که دونالد ترامپ دور اقتصههاد ایران میالیه

 .ای برای خروج از انزوای اقتصادی دشوارتر شودروزنه
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های جدید علیه ایران هرگونه معامله و پرداخت با اشههخاص ح ی ی و یمری ا با وضههع تحریم

 .کندهای ینان را توقیف میح وقی فعا  در صنایع فلزی ایران را منع کرده و دارایی

شههود که طرف معامله لعمدهل با صههنایع فلزی ایران ها شههام  کسههانی نیز میاین تحریم

اند و یا در تامین منابع و ن  ، فروش یا بازاریابی محصوالت ین ن ش داشته اند، در حم بوده

 .اندد نیاز یا ت نولوجی به این صنایع کمک کردهمالی، مواد مور

های فلزی، هدف ین را کاهش دریمد خارجی رئیس جمهور یمری ا همزمان با دسههتور تحریم
درصد ک  صادرات  10ایران از مح  صادرات فلزات اعالم کرد؛ صادراتی که او گذت ارزشش 

 .ایران است

درصههد ادعایی  10سهههم فلزات از ک  صههادرات ایران در سهها  گذشههته خورشههیدی کمتر از 

 .دونالد ترامپ بوده است

 
کمی بیش از پنج میلیارد دالر  97مجموع صادرات فوالد، یهن، چدن و مس از ایران در سا  

درصهد از ک  صهادرات غیرنذتی؛ با احتسهاق دریمدهای نذتی، سههم  10بوده اسهت، یعنی 

 .رسداحتماال به نصف ینچه یقای ترامپ گذته می 97فلزات از ک  صادرات 
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میلیارد دالری را برای فروش نذت در سهها  گذشههته  50دولت و مجلس ایران دریمدی حدود 

ین حدود دریمد نذتی در نظر گرفته بودند و شههههواهد حاکی از ین اسهههههت که ایران در هم

 .داشت

های یمری ا معاف البته این دریمد در شهههرایطی بود که مشهههتریان عمده نذت ایران از تحریم

خواهد صادرات نذت ایران را گوید میها را تمدید ن رده و میشده بودند، اما یمری ا معافیت

 .به صذر برساند
از ک  صادرات افزایش دهد، به ویژه تواند سهم فلزات را افت شدید صادرات نذتی ایران می

 .که صادرات فلزات ایران در یک دهه اخیر رشد چشمگیری هم داشته است

مهمترین تحو  چهار برابر شههدن صههادرات فوالد و یهن ظرف یک دهه اسههت، رشههدی چنان 

 .کندنظر میبزرگ که افت صادرات یلومینیوم در دهه اخیر را قاب  صرف

واند عاملی بال وه برای مزیت یافتن صههههادرکنندگان ایرانی در تسهههه وط ارزش ریا  هم می

های ریالی کنند، به دالر دریمد دارند و هزینهبازارهای جهانی باشههد. ینها به ریا  هزینه می

 .اندهمپای رشد دالر باال نرفته

تواند در شههههرایط تحریم، ادامه رشههههد صههههادرات فلزات، در کنار کاهش صههههادرات نذتی، می

 .ریمدهای ارزی صنایع فلزی را برای ایران بیشتر کنداهمیت د

اندازی صهههنایع فلزی ایران را هدف گرفته شهههاید یمری ا برای ممانعت از تح ق چنین چشهههم

 .است

فوالد جایگاه مهمی در سیاست تجاری دونالد ترامپ داشته و او پیش از تحریم فوالد ایران، 

 .اش را تحت فشار بگذاردی متحدان اروپاییبا وضع تعرفه جدید، خواسته چین، ترکیه و حت
های بزرگی را در قیمت شهههاهد بوده اسهههت. بازار جهانی فلزات در بیش از یک اخیر جهش

های اخیر روندی صههههعودی داشههههته ک  تجارت جهانی هم برای فلزی چون فوالد در دهه

 .است

 اش  فاال  ادرا  با ماقاا صا اا 

همی از این رشد را از ین خود کند. صادرات فوالد ایران های اخیر سایران توانسته در سا 

 .درصههد ین رسههیده که رشههد بزرگی اسههت 1.5از یک دهم درصههد ک  تجارت فوالد جهان به 

شان می صادرات فوالد ایران ن صد تولید و  شتاق شاید این یک در صادرات فوالد با  دهد که 

در م یاس جهانی .ان بوده اسهترشهد کرده و موتوری برای رشهد تولید در صهنعت فلزات ایر

 مار  کوچک به نظر برسد، اما برای رونق صنعت فوالد ایران کلیدی بوده است

 7فروش فوالد ایران به مشههتریان خارجی ین قدر باال رفته که سهههم صههادرات از ک  تولید از 

 .درصد رسیده است 35درصد به باالی 
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شههد، حاال بیش از تولیدی ایران صههادر مییعنی در حالی که پیشههتر کمتر از یک دهم فوالد 

 .شودیک سوم فوالد ایران برای بازار خارجی تولید می
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صنعت فوالد ایران دیگر نمی صادرات،  سی به بازار با این حجم از  ستر شدن د تواند محدود 

 .جهانی را نادیده بگیرد

 مشتری جادگزدن؟

صادرکنندگان فلزات میهای یمری ا به طور کام  مم ن اگر دور زدن تحریم شد، ییا  توانند نبا

 بازار داخلی را جایگزین مشتریان خارجی کنند؟

های عمرانی دولت، به این رکود حاکم بر صههنایع و بازار مسهه ن ایران، در کنار کاهش هزینه

درصد باال برود و  35تواند به طور ناگهانی معنی است که ت اضای داخلی برای فلزات نمی

 .ارجی را بگیردجای بازار خ

 .به این ترتیب واحدهای صنعتی ناگزیر به پایین یوردن تولید خود خواهند بود

کاهش تولید و خالی ماندن ظرفیت تولید و در نتیجه عدم پرداخت دسههههتمزد به کارگران، 

های متوالی به ی ی از مسهههههایلی بود که صهههههدها کارگر گروه ملی فوالد اهواز را برای ماه

 .خیابان کشید
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کارگاه و کارخانه صههنعتی  600بیش از  1394دهد که در سهها  مرکز یمار نشههان می زارشگ

 .انددر ایران در دسته لتولید فلزات اساسیل فعا  بوده

 100توان بریورد کرد که حدود ها بر حسهههب تعداد کارکنان، میکارگاه بندیبا توجه به طب ه

 .کنندفلزات در ایران کار میهای تولید ها و کارخانههزار نذر در کارگاه

 .کندتحریم صادرات فلزات ایران مشاغ  این صد هزار نذر را مست یما تهدید می

ها و اثرات غیرمسههت یم کاهش تازه این بدون در نظر گرفتن سههرایت مشهه   به دیگر بخش
د و کننهزار نذری که در معادن کار می 90احتمالی تولید در صنایع فلزی ایران است، مانند 

 .کنند پایین خواهد یمدای که ینها استخراج میبا رکود صنایع، ت اضا برای مواد اولیه

سا  جاری با رکود و نهادهای داخلی و بین بینیپیش صاد ایران در  ست که اقت المللی ین ا

شد چشمگیری در  صنایعی که ر شد، و تحریم هدفدار ی ی از  کاهش تولید مواجه خواهد 

 .شته، به چنان رکودی دامن خواهد زدهای اخیر داسا 

گوید، ها فارغ از این ه باعث شههههوند ح ومت ایران، ین طور که ح ومت یمری ا میاین تحریم

اش پو  نداشههته باشههد، مسههت یما هزاران فرصههت های نظامی و امنیتیبرای سههیاسههت

 .کنندشغلی را تهدید می

دونالد ترامپ هنگام پیشههنهاد تلذن زدن اشههاره کرد که به واسههطه وضههع بد اقتصههادی هر 

سههاز را زمینه 96شههود، رهبران ایران هم اعتراضههات زمسههتان هذته در ایران شههورش می

 .دانستندها میتشدید تحریم

سات  شدید خواهد کرد یا به احسا ضایتی از ح ومت را ت صادی نار ضاع اقت این ه وخامت او

 دیمری ایی دامن خواهد زد، در یینده روشن خواهد شدض
   

 پادا 
 

 

 

 

 
 


