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 8901ماه  خردادویژه  09خبرنامه شماره

 
 و جهان ه اقتصادی ایران وایران اخبارکوتا اخبار کوتاه اتاق های ایران وانگلیس و بریتانیا و سخن ماه،فهرست مطالب:  

 گزارش ویژه

 

 
 سخن ماه:

 
 
 
 

 یم؟پذیر نمیواقعیت ها را چرا 

 
 
 
 

سامان  غیرقابل تصور واقتصادی  هایکاستی  دچاره هر دلیل ب کشور اینکه اقتصاد
بر همگان  پیش از بیشبلکه ، ستنیپوشیده عاملین آن  بر نه تنها ،شده است برانداز  

این  لذا چنانچه، و نداعمال علل گوناگونمعلول که کاستی هایی  .آشکار شده است
 خواهند نیز افزایش بلکهشد برطرف نخواهندکاستی ها نه تنها  علل برطرف نشوند،

  یافت.
   هرگونه غازآ  دانست که یر ضرور بایدغفرصت سوزی  وبه دور از هرگونه تردید  بنابراین

راه خاتمه دادن به وضعیت   تنهاکه به جرئت  برقراری ثبات اقتصادی مسیر در یماقدا
پیش از آن که باید  ،دروازه ورود به فعالیت های اقتصادی سازنده خواهد بود موجود و

 میلیونی کشور را 19برجامعه ی  حاکم نا هنجار رها شود واقعیت هایفرصت از دست 
نه شمارش آنها  به نظر می رسد  واقعیت هایی که . پذیرفت باور داشت و ،شناخت

 اهم آنها عبارتند از:  و است سهل تر  از سهلتنها مشکل نیست ،بلکه 
 

در استاندارد تصنعی گرفته  خو پرورش یافته وو  ،میلیونی 19 امعه یی جوجود  – 8
سرانه  درآمددارای ویژه اقتصادهای  استانداردی که .زندگینا متناسب باالی 

مصرف سرمایه های ملی و هزینه  بااستانداردی که  ،است هزار دالر 93حداقل 
 اد شده است.یجا که همچنان ادامه دارد

 وافسار گسیخته وبه تبع آن تشدید تورم   افزایش مستمر حجم نقدینگی – 2
نهادینه شدن  وناشی از آن تماعی جاقتصادی /ا همه جانبه فراگیر وفقر  گسترش

  آن. فرا گیر گوناگون و ابعاد در فساد
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به کاالهای پنهان یارانه  اتالف منابع مالی کشور به صورت پرداخت آشکار و – 9
 . . .  رژی وسوخت و ان اساسی،

ی  ماموال عمو فروش سرمایه های ملی ووجوه حاصل از درآمد نامیدن – 4
 شده ادیجا حاصل از سرمایه های ملی وجوهکه با استفاده از دراختیار دولت 

 .با آنها و به مصرف رساندن هزینه های جاریرفتار درآمد در نهایت و  است
مالی تورم زا و به تبع آن کاهش قدرت خرید  –اعمال سیاست های پولی  – 3

کمک به  به تبع آن توقف فعالیت های تولیدی و و هزینه تولیدافزایش  ریال و
 توسعه قاچاق

صادرات  پیمان سپاری ارزی در برابر با لغوآزاد سازی خروج سرمایه  تسهیل و – 6
 که  چندیست به صورت ناقص مورد عمل است .

که سبب افزایش جر مستا بطه مالک وااز جمله قانون ر لغو برخی قوانین مفید – 7
 شده است.بخش از فعالیت و تشنج در این  رهجالاماال
مزد به ویژه براساس قانون کار در قیاس با تدس ایش نامتناسب حقوق وزاف – 1

 بعاین زمینه و  به ت در روش ها ای سازمان های کشوری و اعمال تعددهپرداخت 
 قیمت تمام شده کاالهای تولید داخل  و آن افزایش هزینه تولید

مستثنا بودن بخش عمده یی از فعالیت های اقتصادی  از پرداخت مالیات وبه  – 0
دهای اتفاقی از حمله جهی به ضرورت اخذ مالیات از انواع درآمبی توطورکلی 

 و امثالهم. اموال و دارائی ها  ده  ناشی از تورم در موریافزایش سرما
 ش واقعیترصادی کشور با پذی، کارگزاران اداره امور اقتداز این رو به نظر می رس

ی مورد روشنی جامعه را از واقعیت ها صاد کشور  بایستی بهتهای حاکم بر اق
وشندگان رظر از اجحاف برخی فن فرر این معنا شوند که صیاد آو آگاه ساخته نظر

افزایش ه کاالهای مصرفی و بیش از همه  کاالهای اساسی، یژبه و انواع کاال،
قیمت های به بیانی  و کاهش قدرت خرید ریال ناشی ازقیمت ها که در واقع 

ی نهادن قیمت ها می باشد عرو به واقتا حدودی  بنا به اشاره می باشد ، جاری 
 . واقعیتی که در باره نرخ برابری دالرروی به معنای گران شدن نیست چبه هیکه 
  .نیست دالر  یا سکه نیز صادق است و به هیچ روی به معنای گران شدن سکه  و
ت رکور الزمه ی هرگونه حتوجه به کارکرد اقتصاد کش است که باداما ناگفته پی و
جهت  حرکت درتصادی که اشاره شد دروازه ورود به قمسیر برقراری ثبات ا در

پذیرش کاهش استاندارد زندگی برای  ین گامتوسعه اقتصادی می باشد، نخست
به ویژه در کالنشهرها می باشد.  ،بق با توان اقتصاد کشورطیک دوره مناسب و من

ن اتدوین برنامه گذر از شرایط بحربا کلیه اصول اقتصاد آزاد  و اعمال در ثانی پذیرش
 متمرکز واقتصاد  تا ذهنیت شک گرفته درتوسط گروهی مجرب و به دور از ح

تا چه  ،ستوری دولتی که خود عامل نابسانی  های اقتصادی حاکم بوده اندد
 اران اداره امور اقتصادی.رسد به کارگز

 

* * * 
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 اخبار کوتاه اتاق ها

 اخبارکوتاه اقتصادی ایران و جهان 

 انگلیس اخبارکوتاه اتاق ایران و

 
 

 اتاق هیات مدیرههای ماهانه رگزاری جلسه ب

جلسه ماهانه هیات مدیره اتاق بازرگانی وصنایع ومعادی ایران و انگلیس طبق روال 

روزسه شنبه اول خرداد ماه با حضور کلیه اعضاء هیات مدیره اتاق  81راس ساعت 

 در دفتر دبیرخانه اتاق تشکیل وبرگزار گردید. 

ش کم و کیف جهان و ارائه گزار اقتصادی ایران وبعدازتبادل اخبارها جلسه  کلیه در

محمد  دعوت از آقایو  اتاق اتاق وبرنامه برگزاری گردهمایی دیدار آزاد اعضاء  کارکرد

سازوکارویژه سخن رانی در باره "برای  داوود معاون اموربین الملل بانک پاسارگادامیر 

بیاناتی توسط همایی دان سخن ران اصلی گروبه عن اروپا" و تحارت وتامین مالی ایران

ارش شد گز تاریخ برگزاری مجمع عادی ساالنه اتاق تعیین و قرار امینی ایراد شد. دکتر

بودجه سال جاری اتاق در جلسه  برنامه وباهیات مدیره عنوان مجمع تهیه و همراه 

 ضمنا   ارائه شود.که مصادف با دعوت اتاق شیراز از هیات مدیره گشته  قاتاآتی 

به بازرگانان  ر ویزاخارجه درباره تسهیل صدو رت امورمکاتبه با وزا درباره ادامه مذاکره و

 رد ی گیری شود.پ ایران نیز اتاق بازرگانی انگلیس و اءدست کم اعض انگلیسی و

 در شیراز برگزارهیات مدیره شد جلسه آتی  جه به دعوت اتاق شیراز قرارپایان با تو

 پایان یافت. 87جلسه راس ساعت شود.

 کمیسیون های تخصصی اتاقبرگزاری جلسه های ماهانه 

رأس  جلسه ماهانه خرداد ماه کمیسیون غذا و دارو جلسه کمیسیون غذا و دارو:

، با حضور خانم مژده رضانیا و آقایان علیرضا 29/99/8901روز دوشنبه  84:99ساعت 

مناقبی، نیما احمدخانی، عطاءهللا میرمعینی، میرعلی دواچی، محمدعلی موثقی، 

ها،در محل دبیرخانه مهدی رضائی مسئول برگزاری  کمیسیونحسن محمدزاده و 

 اتاق تشکیل و برگزار گردید.

بر اساس دستور جلسه، نخست اخبار اقتصادی روز در حوزه غذا و دارو مبادله ، 

سپس مهمترین مسایل و مشکالت فعاالن غذا و دارو مطرح و در ادامه اشاره شد که 

وزنی بیشتر شده است، اما در بسته بندی و  میزان تولید برخی شرکت ها از لحاظ

 تهیه مواد اولیه با مشکل رو به رو می باشند.

آقای نیما احمدخانی، نایب رئیس کمیسیون، گزارشی از وضعیت فعلی صنعت غذا 

 در ایران ارائه به زبان انگلیسی و به صورت چاپ ارائه داد.
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به صورت فصلی برگزار شود گفت های آزاد اعضا که قرار است در ارتباط با گردهمائی

ها، این کمیسیون گزارشی از وضعیت و گو و مقرر گردید که در یکی از این گردهمائی

 های پیش روی آن را ارائه دهد..فعلی صنعت غذا و دارو، کمبودها و فرصت

جلسه کمیسیون برنامه  کمیسیون برنامه ریزی شهری، گردشگری و ساختمان:

دلیل همزمان شدن با جلسه دیدار آزاد اعضاء ه ساختمان ب ریزی شهری، گردشگری و

تیرماه موکول  4در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران، به روز سه شنبه 

 نگردید. وبرگزار تشکیلحلسه خرداد ماه  ، تذ درشد

جلسه ماهانه کمیسیون  جلسه کمیسیون بازرگانی، صنعت و فن آوری های نوین:

رأس  98/99/01بازرگانی، صنعت و فن آوری های نوین در سال جاری، روز چهارشنبه 

با حضور خانم  سودا نژادی و آقایان علی نقیب، امیرحسین پژوهی،  80:99ساعت 

مهدی پناهی، علیرضا مناقبی، کاظم اسدی کیا، علیرضا هشترودی، محمود 

یبانی، و مهدی رضائی، توتونچیان، مرسل صدیق، امیدعلی حسنپور، علیمردان ش

مسئول برگزاری کمیسیون ها، در محل دبیرخانه اتاق ایران و انگلیس تشکیل و برگزار 

 گردید.

در این جلسه ابتدا، طبق روال معمول  اخبار اقتصادی در حوزه بازرگانی، صنعت و 

ئه های نوین مبادله شد و هر یک از اعضاء به نوبت اخبار حوزه کاری خود را ارافناوری

و از مشکالت عمده فعلی در کسب و کار خود صحبت کردند.در ادامه مقرر گردید به 

منظور استفاده بهینه از زمان جلسات کمیسیون، ، جلسه ای فوق العاده در تاریخ 

در محل دبیرخانه اتاق ایران و انگلیس برای گفت  80:99خرداد ماه رأس ساعت  29

 ط برگزار گردد.و گو درباره آئین نامه و مسایل مربو

همچنین مقرر گردید از طرف این کمیسیون، نامه ای در دفاع از منافع بخش خصوصی 

 تهیه و توسط اتاق ایران و انگلیس به اتاق ایران ارائه گردد.

جلسه ماهانه این کمیسیون طبق روال راس کمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی: 

، لکن صورت جلسه مربوط گردید برگزار ساعت مقرر با حضوراکثریت اعضاء تشکیل و

 نگرفت. تا تاریخ بسته شدن خبر نامه در دسترس قرار

ضویت:  سیون ع سه کمی سه جل سال ماهانه جل ضویت در خرداد ماه  سیون ع کمی

، در محل دبیرخانه اتاق 97/99/01روز سااااه شاااانبه  84:99جاری راس ساااااعت 

 تشکیل و برگزار گردید. 

ست های ت سه درخوا سی و کال مورد تایید قرار گرفت. در این جل ضویت برر مدید ع

همچنین درخواساات عضااویت شاارکت کشااتیرانی دریای شاامال به مدیریت آقای 

مهاادی فالحتی، شاااارکاات آپااادانااا کاااوش ایرانیااان بااه ماادیریاات آقااای امیرعبااس 

قای سااااعید ملکی و همچنین  مدیریت آ به  ناه دارو  میرشااااکرائی، شاااارکت رو

 فیان پس از بررسی مورد تایید قرار گرفت.درخواست عضویت آقای حسن عط
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 درسال جاری در اتاق ضاءی آزاد اعیجلسه گردهما نخستین گزاریبر

ق بزای سال جاری مبنی بر برگزاری چهار نوبت "گرد ااجرای برنامه احرایی ات

 باره ه با سخن رانی دراآزاد اعضاء" همر همایی

 لسه مورد نظر بعد ازجروز،  مسائل یکی از

ضور حماه با  خرداد 21 هسه شنبروز ظهر 

بخش  رمدی،ی از اعضا، هیات مدیره تعداد

ران ته بازرگانی بین المللی سفارت انگلیس در

خانم  رو مشاور ایرانی ایشان همچنین سرکا

تسحیبی و آقای دکتر علی شمس اردکانی 

تهران ذز اتاق بازرگانی  ،مهمانان ویژه مدعو

 برگزار شد.  وتشکیل 

پس از ادای خیرمقدم توسط  این گرد هماییدر 

 و ادایدبیرکل اتاق  دکتر امینی نایب رئیس و

بیاناتی توسط آقای کامران رشیدی درباره فرآیند 

 برگزاری این جلسه ،به درخواست  دکتر امینی،

بین الملل  معاون اموراوود د آقای محمد امیر

بانک پاسارگاد سخن ران اصلی گردهمایی 

اره:" دربن قرارگرفت و به تفصیل  پشت میکروفو

 و سازوکارویژه تحارت وتامین مالی ایران

به ایراد سخن رانی پرداخت ،سپس  اروپا"

کدام به درخواست دکتر امینی  هرسرکار خانم تسحیبی و دکتر شمس اردکانی نیز 



6 
  

 ارزنده در ارتباط با بیاناتی باره وضعیت کنونی تامین مالی از نگر گاه های متفاوتدر

  ایراد کردند. موضوع

آن کیت ویلینگز مدیر بخش  پس از

در باره  بازرگانی سفارت بیاناتی

جایگاه بریتانیا و نقش آن کشور در 

از  بعدکرد. ایراد  ”Instextتشکیل "

پاسخ میان سخن ران  ادای پرسش و

وی نیز به تفصیل به  اصلی و مدعوین

پرسش برخی از حضار از جمله خانم 

. و ..ل صدیق وس، دکتر مرادفیروزه مز

  پاسخ داد . دیگرضاء عبرخی اپرسش 

 نانامهم ،ضور مدعوین به ویژه سخن ران اصلیحاز  پایان دکتر امینی ضمن تشکر در

ه گونیرایی به پذدر اینجا مهمانان ضمن ن پذیرایی دعوت و راهنمایی  کرد . لرا به سا

پایان  81لسه حدود ساعت ج با یکدیگر پرداختند. رتبادل نظ وکره امذیی رو در رو به 

 .تافی
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 کوتاه اقتصادی ایران اخبار

معامله شد/ رکورد افزایش ماهانه «میلیاردی»خانههزار ۶ 
 قیمت شکسته شد

به نقل از بانک مرکزی، در اردیبهشااات ماه ساااال  خبرگزاری مهر گزارشبر اسااااس 
از واحد مسکونی دادوستد شده است که نیمی از آنها کمتر  821هزار و  82جاری 
 میلیون تومان قیمت داشته است . 099

بانک مرکزی آخرین وضاعیت تحوالت بازار مساکن در اردیبهشات ماه ساال جاری  در 
سامانه ثبت اماله و مستغالت کشور اعالم کرده  ساس آمارهای  شهر تهران را برا

 .است 

واحد مسکونی  821هزار و  82، جاریبراساس این گزارش، در اردیبهشت ماه سال 
شهر ته ست  که واحدهای تا در شده ا ستد  سهم  3ران داد و  ساخت با   48سال 

درصد بیشترین تعداد را به خود اختصاص دادند. این سهم در مقایسه با اردیبهشت 
 درصد کاهش داشته است .2.0سال گذشته 

میلیون و  82میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در اردیبهشت ماه 
درصد و نسبت به  82.3د که نسبت به فروردین ماه امسال هزار تومان بو 679

 .درصد رشد داشته است 882اردیبهشت سال گذشته 

پایتخت، منطقه  22در میان مناطق  نه  با سااااهم  3گا درصاااااد از کل  86.6تهران 
معامالت، بیشااااترین تعداد قراردادهای فروش مسااااکن را به خود اختصاااااص داد و 

 .میلیون تومان بود 26با متری  8ترین منطقه پایتخت نیز منطقه گران

https://www.mehrnews.com/news/4630758/۶-هزار-خانه-میلیاردی-معامله-شد-رکورد-افزایش-ماهانه-قیمت-شکسته
https://www.mehrnews.com/news/4630758/۶-هزار-خانه-میلیاردی-معامله-شد-رکورد-افزایش-ماهانه-قیمت-شکسته
https://www.mehrnews.com/
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با هر متر  81ترین منطقه پایتخت در معامالت مسکن اردیبهشت ماه به منطقه ارزان
 .است هزار تومان اختصاص داشته 089میلیون و  3

بانک مرکزی در خصااوص معامالت مسااکن شااهر تهران در دو ماهه نخساات امسااال 
واحد  699هزار و  83، برای حدود 01های فروردین و اردیبهشاااات اعالم کرد: در ماه

سال  سه با دو ماهه نخست  شد که در مقای حدود  06مسکونی مبایعه نامه امضا 
زه زمانی میانگین قیمت هر دهد. همچنین در این بادرصاااد کاهش نشاااان می 93.6

هزار تومان بود که نساااابت به دو ماهه  679میلیون و  82مترمربع واحد مسااااکونی 
 .دهددرصد افزایش نشان می 891.8نخست سال گذشته 

همچنین در اردیبهشاات ماه امسااال بیشااترین تعداد معامالت مسااکن به واحدهای 
ر متر و بیشااااترین سااااهم میلیون تومان در ه 0تا  7.3مسااااکونی در دامنه قیمتی 

متری اختصاااص  79تا  69معامالت مسااکن از نظر مساااحت به واحدهای مسااکونی 
 .داشت

درصد معامالت مسکن در اردیبهشت ماه به واحدهای  84.2بنابر اعالم بانک مرکزی 
درصااد از  39.4میلیون تومان تعلق داشااته و  439تا  999مسااکونی با دامنه قیمتی 

میلیون  099های با ارزش کمتر از اه گذشااااته به خانهحجم معامالت مسااااکونی م
تومان اختصاص داشته است. با این حساب حدود نیمی از معامالت اردیبهشت ماه 

 .مربوط به اماله میلیاردی بوده است

این گزارش درباره اجاره بهای مسااکن نیز اظهار داشاات: اجاره بهای مسااکن در ماه 
سال  22.6گذشاته نسابت به ماه فروردین امساال  درصاد و نسابت به اردیبهشات 

  .درصد رشد داشته است 80.7گذشته 

کنندسکه مالیات پرداخت می ۰۲خریداران بیش از   

سااکه طال در ایران  29ای خریداران بیش از سااازمان امور مالیاتی ایران در بخشاانامه
 .( را ملزم به پرداخت مالیات کرده است8907در سال گذشته )
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سال گذشته این بخشنامه  ست که طی  سکه از بانک مرکزی ا مشمول خریداران 
 .اندهای خود را دریافت کردهسکه

سکه کرده بود؛ بر  شته در چند مرحله اقدام به فروش  سال گذ بانک مرکزی تا پایان 
 .اساس این ابالغیه خریداران زیر بیست سکه مشمول پرداخت مالیات نیستند

سازمان امور مالی ساس اعالم  تا  29اتی ایران، کمترین میزان مالیات به خریداران بر ا
 .هزار تومان مالیات برای هر سکه پرداخت کنند 839گیرد که باید سکه تعلق می 69

سکه به ازای هر سکه دویست  899سکه تا میزان  69براساس گزارشها خریداران 
 .هزار تومان مالیات باید بدهند

هزار تومان مالیات  239ید بر همین اسااااس ساااکه هم با 299تا  899خریداران بین 
 .برای هر سکه پرداخت کنند

 .خریداران زیر بیست سکه نیازی به ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی ندارند
سازمان امور مالیاتی گفته است این مالیات مقطوع است و در خرداد ماه امسال یا 

 .شود باید یکجا و یا حداکثر طی چهار ماه به اقساط پرداخت
سااکه خریداری  299بیش از  07بر اساااس این بخشاانامه، اشااخاصاای که در سااال 

 .اند مشمول این دستورالعمل نیستند و باید اظهارنامه مالیاتی ارائه کنندکرده

 دریافت مالیات از خریداران سکه از بانک مرکزی در ایران

 میزان مالیات هر سکه )تومان( تعداد سکه

 از مالیاتمعاف  زیر بیست سکه

 هزار تومان 839 سکه 29-69

 هزار تومان 299 سکه 69-899

  سکه 899-299

 

 هزار تومان 239 منبع: سازمان امور مالیاتی ایران

  

قیمت سکه هم رو به افزایش گذاشت و  8907با افزایش قیمت ارز در ایران در سال 
کاهش ارزش ریال،  همین باعث شااااد عده زیادی از شااااهروندان ایرانی برای فرار از

 .اقدام به خرید سکه کنند
سال پیش حدود یک میلیون و  سکه طرح جدید )امامی( در فروردین ماه   699قیمت 

 .هزار تومان بود که در دو مقطع به باالی پنج میلیون تومان هم رسید
در مهر ماه و زمانی که نرخ دالر به آسااتانه بیساات هزار تومان رسااید، قیمت سااکه 

( 8901میلیون و صد هزار تومان رسید؛ از اواخر فروردین ماه امسال ) 3ی هم به باال
 .هم برای مدتی قیمت سکه به باالی پنج میلیون تومان رسید ولی بعدا فروکش کرد
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شنبه  سکه )امروز دو سیده  369میلیون و  4خرداد( به باالی  89قیمت  هزار تومان ر
 .است

بانک مرکزی هم در چند مقطع اقدام به با افزایش قیمت سااااکه و هجوم خریداران، 
پیش فروش سااااکه زیر قیمت بازار کرد؛ در مرداد ماه بانک مرکزی اعالم کرد هنگام 

سکه، تخفیف  صد برای پیش 4تحویل  صد برای پیش 0ماهه و خرید ششدر خرید در
 .یکساله، لحاظ شود
ر ماه های ثبت نام شااااده در طرح پیش فروش بانک مرکزی در تیتعداد کل سااااکه

 .هزار قطعه اعالم شد 699میلیون و  7پارسال حدود 
 98( سااازمان بازرساای اعالم کرد یک شااهروند 8907در تابسااتان پارسااال )تیر ماه 

سااکه خریده اساات و  239هزار و  91ساااله ایرانی در طرح پیش فروش سااکه طال، 
تومان پول میلیون  399میلیارد و  39ها بیش از "این فرد برای برای خرید این سااااکه

 ".پرداخت کرده است
 .بر این اساس این باالترین تعداد خرید سکه توسط یک نفر بود که نام او اعالم نشد

 

کند؟بازار متشکل ارزی چیست و قرار است چگونه فعالیت   
 

سیاری از مقام ماه در شته ب صادی های گذ شد اقت شورهای ار بازار ' از راه اندازی ک
ساااماندهی بازار ارز" اعالم اندازی آن را "و هدف از راه ندصااحبت کرد' متشااکل ارزی

 .ندکرد

ازار را هفته جاری اعالم زمان آغاز به کار این بودارایی فرهاد دژپساااند، وزیر اقتصااااد 
 .کرد

های بزرگی دسات به گریبان بود؛ حدود هفت ماه ساال اخیر با تالطم یک ذربازار ارز 
هزار  29غیررسمی با جهشی بی سابقه به آستانه پیش قیمت دالر آمریکا در بازار 

 .تومان هم رسید و پس از آن مدتی فروکش نسبی را تجربه کرد

های اخیر در هفته
پس از اعالم آمریکا 
در قرار دادن ساپاه 
پااااساااااااداران در 
فاااااهااااارساااااااات 

هاااااااای "گاااااااروه
تروریسااااتی" این 
کشااااور و متعاقب 
تماادیااد  آن عاادم 

های موقت معافیت
فت از  ید ن برای خر
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 83های دیپلماتیک تهران و واشاانگتن مجددا قیمت دالر به بیش از یران در کنار تنشا
 .هزار تومان هم رسید

های سااایاسااای بر بازار ارز نیساااتند، در حالی که منکر تاثیر تنشدولتی های مقام
دهند؛ های اعالم نرخ نسااابت می بخشااای از تالطم در این بازار را به دالالن و کانال

داف تشاکیل بازار جدید ارزی دور نگه داشاتن آنها از تاثیر گذاری بر نرخ که یکی از اه
 .ارز اعالم شده است

صویب شورای پول و اعتبار رسید و اولین  بازار متشکل ارزی در دی ماه پارسال به ت
این بازار یک شرکت خصوصی است  .فروردین برگزار شد 20ت مدیره آن اهی جلسه

های خصاااوصااای و فرابورس های دولتی، کانون بانکککه کانون صااارافان، کانون بان
 .داران اصلی آن هستندسهام

 

 ارزی متشکل بازار فعالیت مکانیزم
ها و بانک مرکزی هسااتند و قرار های مجاز، بانکصاارافی، بازیگران اصاالی این بازار 

 .شوداست معامالت آن بر اساس ثبت سفارش و بصورت آنالین انجام 

اساااس کار این بازار مانند بازارهای دیگر عرضااه و تقاضااا اعالم شااده و خریداران و 
 ها( از طریق اعالم قیمت پیشنهادی در های دولتی و بانکفروشندگان )صرافی
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با شااروع روز کاری، از طریق 
هااای پیشاااانهااادی قیماات

فروشااندگان و پیشاانهادهای 
مبنااای  خریااداران  مختلف 

 شااااود؛قیمت روز تعیین می
ها ممکن اساااات تا پایان نرخ

روز بسااته به میزان نوسااان 
 .کاهش یا افزایش یابند

البته هنوز دامنه مشااخصاای 
برای نوساااااان در این بااازار 

 .مشخص نشده است

 
ها و صاااارافی هم اکنون نرخ بانک عامالت  ها در م بارز جاز  ای در طور لحظهه های م

ارش خرید و فروش ارز در شااود که خالصااه گزسااامانه نظارت ارز )ساانا( اعالم می
 .شودسامانه نیما )نظام معامالت یکپارچه ارزی( هم در آن اعالم می

 
هایی که در این بازار فعالیت دارند باید هم حساااب اعالم بانک مرکزی صاارافیبه بنا

ها باشند و بازار متشکل ارزی باید به موجودی این حساب ریالی و هم ارزی داشته
کنندگان تا به این طریق رقم مورد معامله از موجودی معامله دسترسی داشته باشد
 .کسر یا به آن اضافه شود

شااود تا این از ای خریداران و فروشااندگان مشااخص میبا این روش موجودی لحظه
 .این طریق امکان معامالت آتی ارزی محدود شود
صرافی شکل ارزی جایی برای معامالت  ست که حجم ها و بانکبازار مت باالیی از ها

توانند در این بازار گیرد و افراد عادی کما فی السااااابق نمیارز مورد معامله قرار می
 .ها بروندمعامله کنند و این افراد برای معامالت ارزی خود باید به صرافی

های دولتی و رود بیشاااترین معامالت در بازار متشاااکل ارزی بین صااارافیانتظار می
گیرد که دسااااته دوم عمدتا در نقش خریدار ظاهر های کوچکتر صااااورت بصاااارافی

 .شوندمی
شده با مسئولیت نظارت بر این بازار بر عهده ب ست که گفته   نای وجودانک مرکزی ا

 .که در این بازار سهامدار نیست اما در آن مشارکت معامالتی هم دارد

 کند؟آیا بازار متشکل مالی مانند بورس عمل می

ای نسااابت احتمال دخالت اسااات شاااروع به کار کند که عدهاین بازار در حالی قرار 
 .انددولت در آن انتقادهایی مطرح کرده
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اندازی این بازار تبدیل آن به مرجعی برای مبنای نرخ ارز یکی از اهداف اصاااالی راه
اندازی آن مبنای نرخ ارز تهران باشااد نه اعالم شااده و دولت امیدوار اساات که با راه

 .ی، هرات و یا سلیمانیهبازارهایی نظیر دوب

اندازی این سااااماندهی بازار ارز" یکی دیگر از اهدافی اسااات که دولت از طریق راه"
بازار جدید به دنبال آن اساات ولی بگفته بعضاای از مخالفان این طرح هنوز مشااخص 
شدن پایه قیمت  سان قیمت بعد از مشخص  نیست آزادی عمل این بازار و دامنه نو

 .در بازارهای بورس متداول است، تا چه حد است در روز؛ آنگونه که

هللا یوسااافیان، عضاااو کمیسااایون برنامه، بودجه و محاسااابات ای از جمله عزتعده
 .اندمجلس شورای اسالمی مشخصا به این نگرانی اشاره کرده

صاد ایران  شد برای اقت شته با او گفته: "چنانچه دولت در بازار ارز دخالت مستقیم دا
بود و تا امروز هم یکی از دالیل عدم ثبات اقتصادی دخالت مستقیم  خطرناه خواهد

 ".دولت در بازارها است

گری؛ بگفته آقای یوسفیان "نقش دولت در بازار ارز تنها باید حاکمیتی باشد نه تصدی
به عبارتی دولت در بازار ارز نباید به صااااورتی مداخله داشااااته باشااااد که مجدد 

 ".در بازار ایجاد کند هللااشخاصی چون جمشید بسم

محمدرضاااا میرآبی،  8908نژاد در ساااال در زمان ریاسااات جمهوری محمود احمدی
هللا" به عنوان عامل اختالل در بازار ارز ایران معرفی و معروف به "جمشااااید بساااام

 .دستگیر شد

در آن ساااال، محمدرضاااا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور گفته بود که "جمشاااید 
 .کندایستد و قیمت ارز را تعیین میپایه میهللا روی چهاربسم

های مختلف مورد انتقاد عده بحث دخالت دولت و تعیین دساااتوری نرخ ارز در ساااال
تومانی برای دالر در فروردین  4299زیادی بوده اساااات که نمونه بارز آن تعیین نرخ 

 ها غیرقانونی اعالم شااااد ولی قیمت دالر در بازارسااااال پیش بود که سااااایر نرخ
 .غیررسمی تا بیست هزار تومان هم در سال گذشته پیش رفت

ای در بی ثباتی دولت ایران همزمان دالالن خیابانی و کانالهای نرخ ارز را عامل عمده
 .داند و از سال گذشته تا کنون برخورد با آنها در دستور کار قرار گرفته استبازار می

رود و عرضااه کافی نیساات و در چنین میدر روزهای پرتالطم ارزی عموما تقاضااا باال 
 .یابدهای رسمی افزایش میروزهایی اختالف نرخ ارز در بازار غیررسمی با نرخ
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اندازی این بازار، نرخ اعالمی توسط کانالهای مرتبط با دولت ایران امیدوار است با راه
ایگزین آن های جدید بازار متشکل را بعنوان مبنا جبازار غیررسمی را حذف کند و نرخ

 .کند

سان نرخ پایین شنا سیاری از کار سمی را دلیل خروج ب سه با بازار غیرر تر ارز در مقای
نت می کاال، و را به ارز، خروج  به آن ممکن اسااااات افراد  یدن  که برای رساااا ند  دان

 .اظهاری در صادرات هم متوسل شونداظهاری در واردات و کمبیش

 اخبارکوتاه اقتصادی جهان

برتر جهان چه کسانی هستند؟ده ثروتمند   
  

مجله اقتصادی فوربس امسال هم در گزارشی فهرستی از میلیاردرهای برتر جهان 
ارقام مربوط به دارایی این افراد .( را منتشر کرده است2980در سال جاری میالدی )

در این فهرسااات ارزش  .شاااودتا حدود یک ماه پیش )هشاااتم فوریه( را شاااامل می
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نسااابت به پارساااال کاهش جاری ساااال های میلیاردرهای جهان در مجموع دارایی
 .است داشته

نفر رسااایده  32شاااوند به هایی که در فهرسااات امساااال دیده میتعداد بریتانیایی
که شارکت  می باشادمتعلق به برادران هندوجادراین گروه بیشاترین دارایی  اسات.
های این شرکت طیف وسیعی از امور در اختیار دارند؛ فعالیتای "هندوجا" را زنجیره

 پارس نسبت به تجاری نظیر واردات، صادرات، خدمات بانکی و بورس
اند؛ میلیاردرها بودند حذف شده فهرستنفر که پارسال در 247در فهرست امسال 

 ، دو موسس شرکت مد و "استفانو گابانا"و  "دومنیکو دولچه" هتوان باز این افراد می

بوه از جمله افرادی است که هر چند جایگاه خود را در میان ده مارکزاکربرگ، مدیر وموسس فیس
 های او به نسبت پارسال کاهش یافتمیلیاردر برتر دنیا حفظ کرده ولی ارزش دارایی

 .آرایشی "دولچه و گابانا" اشاره کرد
نفر رساایده که  232اند به جای گرفته تعداد زنان میلیاردری که در فهرساات امسااال

های او که در زمینه اماله و ثروتمندترین آنها وو یاجون چینی اساااات؛ ارزش دارایی
میلیون دالر رساااایده اساااات  499میلیارد و  0مسااااتغالت فعالیت دارد امسااااال به 

ست .جوان ست که  "کایلی جنر"ترین زن در این فهر سن دارد.  28آمریکایی ا سال 
سال پیش راهاو مالک  سه  ست که  شی "کایلی" ا شد و شرکت لوازم آرای اندازی 

، مدیر عامل "بیل گیتس"نفر دوم  میلیون دالر هم فروش داشاااات 969سااااال پیش 
میلیارد دالر بیشتر  09های او از پارسال کروسافت است که ارزش داراییشرکت ما
کمتر شده است؛ تعداد میلیاردرهای امسال در مقایسه با سال گذشته .شده است

سال  ست ام سال تعداد نفر دیده می 2839در فهر ست که پار شود. این در حالی ا
 .نفر بود 2291این افراد 

های حدود هزار نفر از این افراد در مقایسه با بر اساس گزارش فوربس ارزش دارایی
شده است سال کم  شهروندان میلیاردر آمریکایی  .پار نفر است  697امسال تعداد 

نفر در رتبه دوم این  924در مقایساااه با کشاااورهای دیگر بیشاااتر بوده؛ چین با که 
 .گیردفهرست قرار گرفته است را در بر می
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دخواهد پول دیجیتال عرضه کنفسبوه می  

با مقامشاااارکت ف   یا تماس گرفتهیساااابوه  تان تا های مالی در آمریکایی و بری ند  ا
خود را راه  ) cryptocurrency (یاا رمزارزمجوزهاای الزم را بگیرناد و پول دیجیتاال، 

 .بیندازد
 .رمزارز خود را در چند کشور عرضه کند 2929برنامه فیسبوه این است که تا سال 

 .کوین )سکه جهانی( استنام مقدماتی که فیسبوه به این رمزارز داده گلوبال
زی ماره زاکربرگ، مدیر فیساااابوه، ماه گذشااااته با ماره کارنی، رئیس بانک مرک

اندازی رمزارز جدید گفتگو کرده بریتانیا دیداری داشاااته و درباره مساااائل مرتبط با راه
 .است

های مالی در آن با رمزنگاری و رمزارز شاااابکه پرداخت دیجیتال اساااات که تراکنش
کوین شود. بیتعموما به طور غیرمتمرکز، بدون نهادی مانند بانک مرکزی، انجام می

شود و پس ای میهای دیجیتال از آن استفاده گستردهاخترمزارزی است که در پرد

 .از محبوبیت آن، انواع دیگر پول دیجیتال هم به عرضه شده است
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خواهد ارزش رمزارز خود را با دالر آمریکا تعیین کند. ها، فیساااابوه میبنا به گزارش
یت جازی دیگر چون ب های م یه ارز که ارزشاین برخالف رو هد بود  ری گذاکوین خوا

 .های شدیدی داردهای رایج نوسانمتمرکز ندارند و نرخ برابری آنها با پول
های دولتی، با نهادهای مالی خصاااوصااای نیز در فیسااابوه عالوه بر تماس با مقام

 .تماس است تا حواله پول را ارزانتر و بدون استفاده از حساب بانکی ممکن کند
ت خود را ایجاد کند و به فیساااابوه پیشااااتر هم سااااعی کرده بود که شاااایوه پرداخ

کاربرانش ارائه کند اما پس از دو سااااال که اسااااتقبال چندانی از این پروژه نشااااد، 
 .فیسبوه به آن خاتمه داد

اگر از رمزارز فیساابوه اسااتقبال شااود، این شاارکت که دو میلیارد کاربر دارد درباره 
 .یابدعادات مصرفی جمعیت به اطالعات بسیار ارزشمندی دست می

های اخیر برای عملکردش در حفظ حریم خصوصی کاربران و فروش وه در سالفیسب
 ت.های دیگر با انتقادهای زیادی مواجه بوده اساطالعات آنها به شرکت

 

ها را افزایش دهدخواهد تعرفهجنگ تجاری چین و آمریکا؛ چین می  
 یسبوه  همرسانی در ف

  

ها، چین گفته ترین دور جنگ تجاری بین چین و آمریکا بر ساااار افزایش تعرفهدر تازه

متحده آمریکا اعمال های بیشااتری بر صااادرات کاالها از ایاالتاساات قصااد دارد تعرفه

 .کند

شد. چین می 69کاالهایی با ارزش  صمیم خواهد  گوید میلیارد دالر دستخوش این ت

 .های جدید خواهد بودهزار کاالی آمریکایی طبق تعرفه 3اول ژوئیه بیش از که از 

می رئیس لد ترا نا قدام چین در پی تصاااامیم دو یاالتاین ا کا روز جمهور ا حده آمری مت

صورت گرفت که بنا به آن، عوارض گمرکی کاالهایی  29مه/ 89جمعه ) شت(  اردیبه

 .اهد یافتبا ارزش بیش از دویست میلیارد دالر افزایش خو

http://www.bbc.com/persian/business-48257125
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صدمه" خواهد دید مگر اینکه توافق  ست که چین "بدجوری  آقای ترامی تاکید کرده ا

 .تجاری با آمریکا را بپذیرد

گوید این کشااور تساالیم فشااارهای خارجی نخواهد وانگ یی، وزیر خارجه چین می

 .شد

قای ترامی گفته بود چین در مذاکرات کا، آ غاز مذاکرات تجاری چین و آمری  پیش از آ

تجاری از "توافق عدول" کرده اسااات. این در حالی بود که اختالف دو کشاااور قبل از 

 .رو تشدید شده استمذاکرات پیش

 :بخوانید بیشتر

 

 هایآقای ترامی این اظهارنظر را زمانی بیان کرد که چین گفته بود اگر آمریکا تعرفه

 .جویانه وجود داردکاالهای چینی را افزایش دهد، احتمال "اقدامات ضروری" تالفی

اردیبهشاات( تعرفه اعمال شااده  29مه/ 89آقای ترامی وعده داده بود که روزجمعه )

کاالی چینی را دو برابر می 299بر  یارد دالر  به )میل ند. او روز یکشاااان  83مه/ 3ک

 هایاردیبهشت( در توییتری از این موضوع خبر داده و نوشته بود ممکن است تعرفه

 .دیگری را اعالم کند

به عدول از تعهداتش متهم  "رابرت الیتیزر"همچنین  کا، چین را  نده تجاری آمری نمای

ها هنوز ممکن کرده بود اما پافشاری کرده بود که توافق بین دو طرف در زمینه تعرفه

 .است

آقای الیتیزر گفته بود تهدید آقای ترامی برای اعمال مالیات تازه بر صااادرات چین بعد 

 .اش تجدید نظر کردهای قبلین در قولاز آن بود که چی

  ندارندره قیمت 'منصفانه' نفت اشتراک نظر پک درباروسیه و او:      پوتین

والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، گفته است که این کشور با سازمان کشورهای 

تولیدکننده نفت، اوپک، نظر مشترکی درباره این ندارند که چه قیمتی برای نفت 

 ."منصفانه" است

آقای پوتین گفته است: "البته که عربستان سعودی خواهان باال باقی ماندن قیمت 
 ".نفت است، اما ما چنین نیازی نداریم، چون منابع اقتصادی روسیه متنوع است

شود دالر تنظیم می 49 ایریزی اقتصادی روسیه بر مبنای نفت بشکهاو گفته برنامه
 .روسیه حاشیه سود قابل توجهی داردهای فعلی و با قیمت

رئیس جمهور روسیه در عین حال تاکید کرد که کشورش به همکاری خود با اوپک 
 .ادامه خواهد داد

 .روسیه و اوپک پاییز گذشته برای کاهش سطح تولید نفت توافق کردند
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ریزی شده است. برخی اعضا خواهان تعویق ژوئن برنامه 23 نشست بعدی اوپک برای

ن نشست به مدت چند هفته بودند اما رویترز دو روز پیش گزارش داد که بیژن زنگنه، ای
 .وزیر نفت ایران با تعویق نشست وزیران مخالفت کرده است

المللی های بینای که روز پنجشنبه با مدیران خبرگزاریوالدیمیر پوتین در جلسه
گفت: "من االن به شما داشت، درباره احتمال توافق برای کاهش بیشتر تولید نفت 

هایی برای کارهای الزم در نیمه دوم سال داریم. اما ما به نخواهم گفت که چه ایده
 ".تصمیم قاطعی نیازمندیم

الکساندر دیوکف، مدیر شرکت روسی گازپروم، روز پنجشنبه گفت توافق روسیه و 
افق این چنینی اوپک در شکل دادن به بازار جهانی نفت موثر بوده، اما برای تمدید تو

 .نباید عجله کرد

های باالی نفت مهمتر او گفت باید به بازار فرصت داد و افزود ثبات در بازار از قیمت
 .است

ای اویل، دیگر شرکت نفتی عمده روسیه، در مصاحبهواگیت الکپروف، مدیر لوه
 .خواهان ادامه همکاری این کشور با اوپک شد

که توافق درباره سطح تولید با اوپک حفظ شود  او گفت پیشنهاد این شرکت آن است

 د.و نظارت بر سطح تولید و صادرات کشورها ادامه یاب
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 مکرون: در بیشتر مسائل ایران، مواضع ما با آمریکا یکسان است

 

 

  
EPAمکرون،:، میگوید مواضع کشورش در مورد ایران در بسیاری موارد با آمریکا یکسان است. 

خرداد( در پاریس در حاشیه مراسم سالگرد  86ژوئن/ 6)پنجشنبه  آقای مکرون امروز
 .عملیات نرماندی در جنگ جهانی دوم میزبان دونالد ترامی رئیس جمهور آمریکا بود

ای بین قدرتهای جهانی و رئیس جمهور فرانساااه خواساااتار حفظ توافقنامه هساااته
 .ها شدزمینهایران موسوم به برجام و مذاکرات همزمان با ایران در سایر 

ای خواهند مطمئن شوند که ایران "به سالح هستهمکرون گفت قدرتهای غربی می
 ".دست نمی یابد

ساس این توافقنامه چنین  شاره به برجام تاکید کرد که برا سه با ا رئیس جمهور فران
سال  شترش کنیم و وجود دارد و حاال می 2923"ابزاری برای این ]کار[ تا  خواهیم بی

 ".امل در دراز مدت داشته باشیمضمانت ک

آقای مکرون در اظهارت خود همچنین به برنامه موشااااکی ایران اشاااااره کرد و گفت 
ندی موشااااکی"می ها ]ایران[ را کم کنیم و همچنین می خواهیم توانم خواهیم آن

 ".ای آنها را محدود کنیمفعالیتهای منطقه

سه می شتره قدرتهایرئیس جمهور فران صلح در منطقه"  گوید که هدف م غربی "
 .است

ای و رئیس جمهور آمریکا سال گذشته میالدی و با هدف آنچه "اصالح توافق هسته
 .وادار کردن جمهوری اسالمی به تغییر رفتار" خواند، کشورش را از برجام خارج کرد
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این اقدام آمریکا با مخالفت روسااایه و چین و دیگر کشاااورهای اروپایی عضاااو برجام 
 .روبرو شد

آقای ترامی در جریان مبارزات انتخاباتی خود برجام را توافقی بد توصیف کرده بود که 
 .مانع از دستیابی جمهوری اسالمی به تسلیحات اتمی در بلندمدت نخواهد شد

های آزاد شااااده را به جای وی همچنین حکومت ایران را متهم کرده بود که دارایی
های برون مرزی و، به گفته او، فعالیت بهبود شاارایط اقتصااادی مردم این کشااور، به

 .سازی منطقه اختصاص داده بودثباتحمایت از تروریسم و بی

در ماه مه سال گذشته، رئیس جمهور آمریکا رسما خروج کشورش از برجام را اعالم 
ای علیه جمهوری را به تدریج بازگرداند. اوایل های هسااااتهکرد و از ماه اوت، تحریم

ش انرژی شامل صادرات نفت و همچنین بخش خدمات مالی و بانکی ماه نوامبر، بخ
 .ایران مورد تحریم قرار گرفت

وزارت دادگستری آمریکا ؛ امیری الریجانی؛ شهروند ایرانی، 
 ها متهم کردساکن ترکیه را  به نقض تحریم

شرکت مستقر در ترکیه را به تالش  شهروند ایرانی و یک  وزارت دادگستری آمریکا یک 
 .های آمریکا علیه ایران متهم و علیه آنها اقامه دعوا کرده استبرای نقض تحریم

پیمان »خرداد وزارت دادگسااتری آمریکا،  84شاانبه طبق بیانیه منتشاار شااده روز سااه
ساااله ایرانی ساااکن ترکیه، و شاارکت کرال هاواچیلیک   99، شااهروند «امیری الریجانی

 .اندایران متهم شده به تالش برای ارسال قطعات هواپیما به
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پیمان امیری الریجانی و شاارکت کرال هاواچیلیک متهم به ارسااال قطعات هواپیما برای 
ر گوید دهای هواپیمایی ماهان ایر، سهند ایر و کیش ایر هستند. این بیانیه میشرکت

 .سال زندان روبرو شود 29صورت محکومیت، پیمان امیری الریجانی ممکن است با 

 

هاک جهانی درباره خطر "جنگ تعرفههشدار بان " 

 

 
بانک جهانی فراز و فرود اختالفات تجاری ایاالت متحده و کشااااورهای مختلف را با 

 المللی بیمناهکند و از اثرات مساااتقیم این چالش در اقتصااااد بیننگرانی دنبال می

گفت: ژوئن در واشاانگتن  3شاانبه اساات. دیوید مالپس، رئیس جدید این بانک، سااه

 «.رود رشد اقتصادی آشکارا کند شودانتظار می»

 2/ 6بینی کرده که آهنگ رشد اقتصادی جهان در سال جاری تنها بانک جهانی پیش

سال آتی  صد و در  سال  2/ 7در شد در  شاخص این ر شد.  صد با  9حدود  2981در

 .درصد بود

م رشااااد مالپس تاکید کرد که کاهش فقر و بهبود شاااارایط زندگی مردم، مسااااتلز

اندازند. انداز را به خطر میهای تجاری این چشااماقتصااادی باالساات اما کشاامکش

چنانچه بخش بزرگی از تجارت »بانک جهانی نیز گفته اساااات: مدیر گروه ارزیابی 

 

https://www.dw.com/fa-ir/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87%D9%87%D8%A7/a-49076735
https://www.dw.com/fa-ir/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87%D9%87%D8%A7/a-49076735
https://www.dw.com/fa-ir/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87%D9%87%D8%A7/a-49076735
https://www.dw.com/fa-ir/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87%D9%87%D8%A7/a-49076735
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های گمرکی باال مواجه شود، اقتصاد جهانی بر سر دوراهی المللی با سد تعرفهبین

 «.گیردقرار می

چین و آمریکا، یک ساااوم خروجی اقتصااااد جهانی را تشاااکیل حجم مبادالت تجاری 

دهد و اختالف تجاری طوالنی مدت بین این دو غول اقتصااااادی، تاثیری غیرقابل می

، تجارت جهانی معادل 2981گذارد. در سااال انکار در سااطوح دیگر اقتصاااد به جا می

درصد 2/ 6ل معاد 2980درصد رشد کرد اما بانک جهانی این رقم را برای سال  4/ 8

  .ارزیابی کرده است

 
 دیوید مالپس، رئیس بانک جهانی

هایی اساااات که در ژانویه زنییک درصااااد کمتر از گمانه برآورد جدید بانک جهانی،
جریان داشاااات و کمترین آهنگ رشااااد از زمان بحران مالی به این سااااو را نشااااان 

را همواره عاملی اقتصاددانان حجم مبادالت تجاری   این در حالی است که دهد.می
  .اندکننده برای رشد اقتصادی دانستهتعیین

ستمداران رئیس بانک جهانی می سیا ست برای آن که  صتی ا گوید این واقعیت، فر

مالپس در توضاااایح شاااارایط موجود  برای کنار آمدن با یکدیگر، جدیت به خرج دهند.

ها نیز الی بدهیما نگرانیم زیرا به موازات مناقشااات تجاری، سااطح با»گفته اساات: 

 «.مشکلی جدی هستند

قروض باال از جمله عواملی هسااتند که جلوی رشااد اقتصااادی بساایاری کشااورها را 

 .گیرندمی

کشااوری که در بانک جهانی عضااویت دارند، هدف بنیادین خود را مبارزه با فقر  810

قشرهای درصد از فقیرترین  49شدید در بسیاری از نقاط جهان و بهبود رفاه دستکم 

اند. ساارمایه این بانک از حق عضااویت کشااورها، جامعه در هر کشااوری اعالم کرده

 .شودهای عضو تامین میفروش اوراق قرضه و استقراض از بازارهای مالی و دولت

اقدام نامانوس سرکنسول آمریکا برای جلوگیری از همکاری با 

 ایران
مان وتحریم یه ایران روابط کالن آل کا عل جمهوری اسااااالمی را فلج کرده  های آمری

های متوسااط با ایران در ارتباطند. اکنون ساارکنسااول آمریکا در اساات. تنها شاارکت

خرداد  89هامبورگ به راه افتاده و با آنها در باره "مشااکل" همکاری با ایر روز جمعه، 

زبان "ویرتشااافتز ووخه" )هفته اقتصاااد( در باره تاثیر مه( مجله اقتصااادی آلمانی 98)

های آمریکا و فشارهای جانبی این کشور برای قطع ارتباطات بازرگانی ایران با تحریم

 .ای منتشر کردآلمان مقاله
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های یک بازرگان آلمانی با نام مستعار تشریح شده و اینکه در این مقاله ابتدا فعالیت

ناخواسااااته میان "جبهه یاالت متحده" گرفتار آمداین فرد  ه های تنش بین ایران و ا

 .است

در ادامه مقاله تاکید شده است که دونالد ترامی در جریان این بحران، اقتصاد اروپا را 

های کالن کند. در این راستا به شرکت"گروگان گرفته" و همواره موفقیت کسب می

اند و کارکنان خود را به آلمانی در ایران اشااااره شاااده که فعالیت خود را تعلیق کرده

 .اندآلمان بازگردانده

  

 (۰۲۰۲گشایش نخستین مرکز تجارت آلمان در تهران )نوامبر 

میلیون یورو در ماه  899صااادرات آلمان به ایران به »نویسااد: ویرتشااافتز ووخه" می"

 «.رودشمار می درصدی به 39رسیده است، که نسبت به سال گذشته کاهشی 

 2991آلمانی به ایران در سال های شود که صادرات شرکتمجله آلمانی یادآور می

میلیون یورو  799در سااااال گذشااااته به دو میلیارد و  حدود چهار میلیارد یورو بوده و

 .کاهش یافته بود

 "های "نیمه قانونیفعالیت

انااد، ههااای خود در ایران را تعلیق کردهااای کالن فعااالیااتدر حااالی کااه شاااارکاات

دهند و بخش قابل توجهی از آنان میهای متوسط به همکاری با ایران ادامه شرکت

 .اعتناستنسبت به تهدیدهای دولت ترامی بی

 

https://www.dw.com/fa-ir/iran/a-48995547
https://www.dw.com/fa-ir/iran/a-48995547
https://www.dw.com/fa-ir/iran/a-48995547
https://www.dw.com/fa-ir/iran/a-48995547
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نویسااااد: ها با ایران میویرتشااااافتز ووخه" درباره ارتباطات بازرگانی این شاااارکت"

 «.گیردهای نیمه قانونی صورت میتجارتی مخفیانه، تجارتی که از راه»

های آلمانی جی ایران، شمار شرکتاشتاین، مدیر اتاق بازرگانی خاربون داگمار فون

 .زندواحد تخمین می 69مانده در ایران را باقی

کند و در پاسخ به اینکه تبادالت ها خودداری میفون بون اشتاین از بردن نام شرکت

 «.اندها برای این کار راهی پیدا کردهشرکت»گوید: شود میمالی چگونه انجام می

 .ران مایل نیست در این باره توضیحات بیشتری بدهدمدیر اتاق بازرگانی خارجی ای

 

میشاااااییل توکوس، مدیرعامل اتاق بازرگانی ایران و آلمان در یک مهمان سررررزده 

های متوساااط آلمانی با ترس و لرز در رابطه با ایران تهران، درباره اینکه چرا شااارکت

هامبورگ به تازگی سرکنسول ایاالت متحده در دهد که بهکنند توضیح میعمل می

ها رفته و با آنان در باره "مشااکالت" معامله با ایران صااحبت کرده سااراا این شاارکت

 .است
گوید که بازرگانان آلمانی اقدام سارکنساول آمریکا را یک هشادار قلمداد توکوس می

 .اندکرده

های سخنگوی سفارت آمریکا در این رابطه تاکید کرده است که "سرزدن" به شرکت

ما سیاست تحریمی خودمان را برایشان »مه خواهد داشت، زیرا از این راه آلمانی ادا

 .«دهیمتوضیح می

 فعالیت یک ایرانی در شهر ویسبادن آلمان

های پرپیچ و های متوسااط راهبه این ترتیب شاارکت»نویسااد: ویرتشااافز ووخه" می"

آغاز هایی که اغلب در ویالیی در مرکز شااااهر ویساااابادن کنند، راهخم را طی می

زاده دفتر مشاوره برای همکاری جایی که یک ایرانی به نام داوود نظیری« شوند.می

 .اقتصادی با ایران دایر کرده است

شااناساای اقتصاااد و مدیریت التحصاایل رشااتم جامعهزاده ، "فارادر وبسااایت نظیری

 های هامبورگ، نیوکاساال و لندن" آمده اساات که او تجربیاتالمللی از دانشااگاهبین

کسااب  Ernst & Young و Roland Berger های مشاااورهتئوریک خود را در شاارکت

 .کرده است

های متعدد اقتصاااادی و پروژه»های این ایرانی آمده اسااات: در ادامه معرفی فعالیت

در این شاارکت  (NGO) نهادهای مردمساایاساای، از جمله با هدف ارائه به سااازمان

اند. تمرکز ما عمدتاً بر صاانعت خودرو، نفت، گاز ریزی و اجرایی گردیدهطراحی، برنامه

 «.های پزشکی و راه و ساختمان استو انرژی، فناوری

های متعدد در زمینه»سااااله  99عالوه بر این تاکید شاااده اسااات که این واساااطه 

مذهبی مانند مجموعم اسااالمی شااهر ویساابادن و همچنین فدراساایون -اجتماعی

 .«شیعیان آلمان فعالیت مستمر دارد
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های کوچکی که با زاده از طریق بانکبر اساااااس مقاله "ویرتشااااافتز ووخه"، نظیری

ایاالت متحده همکاری کالن ندارند، مانند "بانک خاورمیانه" در مونیخ یا "ورن گولد 

 .دهدبانک" یا "بانک سامان" تبادالت مالی خود را انجام می

طریق یک صااارافی در ترکیه زاده گفته اسااات که بخشااای از تبادالت ارزی از نظیری

ما این اقدام هم مخارج قابل توجهی دارد و هم اینکه میانجام می ند شااااود. ا توا

 متهم سازد.بازرگانان آلمانی را با اتهام "پولشویی" 

:آکسفام  

شوندثروتمندان روزی دو میلیارد دالر ثروتمندتر می  
درصد بیشتر  82گوید دارایی ثروتمندان جهان سال گذشته موسسه آکسفام می

ها و شده است. آکسفام خواستار وضع کردن مالیات بیشتر بر درآمد کنسرن

گذاری در آموزش و خدمات اجتماعی در سراسر جهان داران با هدف سرمایهسرمایه

 .شده است

دهد شکاف میان موسسه خیریه آکسفام گزارشی منتشر کرده است که نشان می

 .شودتر میوز عمیقثروتمندان و فقرا در جهان هر ر

ژانویه( در  28این گزارش که با عنوان "ثروت عمومی یا شخصی" دوشنبه اول بهمن )

گیرندگان عرصه اقتصاد در داووس منتشر گذاران و تصمیمآستانه نشست سرمایه

شده، حاکی از آن است که ثروتمندان بزرگ جهان روزانه دو میلیارد و نیم دالر 

  .شوندثروتمندتر می

کشور جهان است که در 01سازمان در 83کسفام یک موسسه خیریه متشکل از آ

عدالتی در سراسر جهان کن کردن فقر، گرسنگی و بیپی راهکارهای برای ریشه

 .است

درصد بیشتر  82گوید دارایی ثروتمندان جهان سال گذشته میالدی این موسسه می

 .قیرتر شده استدرصد ف 88شده است و همزمان نیمه فقیر جمعیت جهان 

آکسفام در گزارش خود تأکید کرده است که تمام کشورهای جهان هنگام ارائه خدمات 

عمومی در زمینه آموزش، بهداشت و خدمات اجتماعی گرفتار "کمبود شدید بودجه" 

و نابرابری  گیری در کاهش فقرچشمدانند این خدمات سهمهستند، با آنکه می

 .اجتماعی دارند

ها و های تمام کشورهای جهان به کنسرنهد که دولتدم نشان میگزارش آکسفا

میالدی  2989تا  8079های دهند. در فاصله سالداران امتیازات مالی میسرمایه

درصد کاهش  91درصد به  62مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای ثروتمند جهان از 

 .یافته است
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تا  2991از زمان بحران اقتصادی سال بر اساس این گزارش، شمار میلیاردهای جهان 

کنون تقریبأ دوبرابر شده است. از سوی دیگر هر سال شمار کسانی که 

 .اند خود را از فقر مطلق نجات دهند، کمتر و کمتر شده استشدهموفق 

در »آکسفام به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته است:  جورن کالینسکی، مدیر کمپین

شوند، وضعیت اقتصادی نیمه فقیر ت نور ثروتمندتر میحالیکه ثروتمندان با سرع

 «.جمعیت جهان رو به سقوط است

گوید شمار آکسفام می

شوند میکسانی که موفق 

خود را از فقر مطلق نجات 

 .شوددهند، کمتر و کمتر می

در برخی از کشورها، از 

جمله بریتانیا و برزیل، 

فقیرترین ده  -آخرین دهک

مقایسه با درصد جامعه در 

دهک نخست جامعه 

بیشترین مالیات بر درآمد را 

اجتماعی به ویژه زندگی زنان و دختران را  گوید نابرابریآکسفام می کند.پرداخت می

 .دهدتحت تأثیر قرار می

از آن است که در سراسر جهان، مردان به طور متوسط  گزارش این موسسه حاکی

 .درصد بیشتر از زنان است 29نها دوبرابر زنان دارایی دارند و حقوق آ

اعی نابرابری اجتم وگو با آسوشیتدپرس تأکید کرده است کهجورن کالینسکی در گفت

"قانونی طبیعی نیست، بلکه نتیجه سیاستی شکست خورده است که باید در سال 

 ".انتخابات پارلمان اروپا تغییر کند

و  هابیشتری بر درآمد کنسرنموسسه خیریه آکسفام پیشنهاد کرده است مالیات 

و خدمات بهداشتی به شیوه مؤثرتری  داران وضع شود و در بخش آموزشسرمایه

  .گذاری شودسرمایه

شودتر میای که محبوبسوم ژوئن روز جهانی دوچرخه؛ وسیله  
دوچرخه یک وسیله نقلیه ارزان، سالم و سازگار با محیط زیست است. برگزاری 

ژوئن هر سال یادآور اهمیت نقش این ابزار نقلیه در  9چرخه در جشن روز جهانی دو

  .بهترشدن کیفیت زندگی و هوای محیط جهان ما است
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اکسید کربن می کاهددوچرخه از میزان آالینده دی  
دسااات کم  (CO2) نقش دوچرخه را نباید در کاهش میزان آالینده دی اکساااید کربن

و هوا و محیط زیسااات از مهم ترین مساااائل  گرفت. به ویژه اکنون که حفاظت از آب
کیلومتر  3حدود نیمی از مسااایرهای خودروهای شاااهری کمتر از  مطرح روز اسااات.

 99اسااات. بنابه برآورد وزارت ترابری آلمان اگر دوچرخه جایگزین خودرو شاااود و تنها 
 میلیون تن از میزان 7،3کیلومتری را در شهر بپیماید، ساالنه  6درصد از یک مسافت 

 .یابدها کاهش میآالینده

سااازمان ملل برآن شااد تا روزی را به روز جهانی دوچرخه اختصاااص  2981در سااال 

دهد، با این هدف که آگاهی عمومی نساااابت به اهمیت کاربرد این وساااایله نقلیه 

ارزان، سالم و سازگار با محیط زیست در سراسر جهان افزایش یابد. دوچرخه گزینه 

سته ای برای مشکال ست تبای ست که از میان آنان می توان به زی محیطی جهان ا

ره مشکل حمل نقل، آلودگی هوا، تغییرات اقلیمی هوا، فقر، بهداشت و آموزش اشا

 کرد.
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:گزارش ویژه  

 

 

به اعالم مرکز آمار ایران نرخ تورم در دو ماهه اول سرررال جاری خورشررریدی از بنا
 .درصد گذشته است ٠۲

ای از کاالها و خدمات ها برای مجموعهکننده، که بیانگر رشااد قیمتشاااخص قیمت مصاارف
 .درصد باال رفته است 99ماهه منتهی به اردیبهشت سال جاری بیش از  82است، در 

بیساات و پنجمین ماه متوالی اساات  01درصاادی فروردین، اردیبهشاات  99با توجه به تورم 
 .رودایران باال میکه تورم در 
 .هر ماه در ایران تورم از ماه قبل بیشتر بوده است 8906 از فروردین

سال  از نکات قابل توجه در گزارش مرکز آمار این اسات که در فروردین و اردیبهشات 
  .اندها در روستاها شدیدتر از شهرها باال رفتهجاری قیمت
ارد اقتصااد ایران در ساال جاری با المللی پول هشادار داده که احتمال دصاندوق بین

 .درصدی مواجه شود 39 تورم
ای که چنین نرخ تورمی را تجربه کرده اساااات، دوره 8974 اقتصاااااد ایران در سااااال

صادی" سیاست صاد بازار اکبر هاشمی رفسنجانی، مشهور به "تعدیل اقت های اقت
 .اجرا شد

 

درصد گذشت 99تورم در ایران از   
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 تورم ماهانه در ایران )درصد(

 
 ماهه منتهی به هر ماه )خانوارهای شهری( 82مصرف کننده در درصد تغییر شاخص قیمت 

 تورم چیست؟

شااود. انواع نرخ تورم بر مبنای مجموعه یا ساابدی از کاالها و خدمات محاساابه می
کننده، در یک قیمت این کاالها و خدمات، بسته به نسبت سهم آنها در سبد مصرف

شااود و نرخ ساانجیده می سااال مشااخص )سااال پایه( با قیمت آنها در مقاطع بعدی
 .آیدتورم به دست می

کننده در یک ماه مشخص با همان ماه در سال قبل های سبد مصرفاگر رشد قیمت
 .آیدمقایسه شود، تورم نقطه به نقطه به دست می

ماهه منتهی به یک  82اما اگر به جای مقایسه دو نقطه، میانگین رشد شاخص در 
آید و معموال منظور از نرخ تورم به دساااات میماهه  82ماه محاساااابه شااااود، تورم 

 .ماهه است 82همین تورم 

آن طور که مرکز . ماهه دارد 82تورم نقطه به نقطه نوسااان بزرگتری نساابت به تورم 
 .آمار ایران اعالم کرده قیمت برخی از کاالها نسبت به سال قبل دو برابر شده است

سبزیجات از جمله شت و همچنین میوه و  شان  انواع گو ستند که قیمت کاالهایی ه
 .درصد باال رفته است 899بیشتر از 

 


