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 سخن ماه:

 
 

 
 مسائل و مشکالت مورد گفت و گوی روز

 
 
آنچه این روزها بیش از همه مورد گفت و گو و نقل بیشتتتتر ملافل به ویژه ملافل اقتصتتتادی     

می باشتت ، و می رود که به آموزه روز تب یل شتتود رکود ایشاد شتت ه در فروش نفت، آرار مخر  
نه اعم از یارا ظام پرداخت  یه و ن هان آن، افزایش بی رو کار و پ  مه ی ا شتتتت های  جخودکا اره ب

است. راستی ه یا  و چ   مورد دیگر تیشاری و درنهایت کسربودجه ساالنه کل کشورمسکن  اس
واقعیتی  که  سبب ش ه است بیشتر اشخاص دست ان رکار اداره امور به ویژه اموراقتصادی و 

دستتت به گریبان این پرستتش  با یا به طور کلی عالقه م  به مستتائل اقتصتتادی کشتتور، م ام
ی  نفتی برقرار و گم وکیف نظام حاری پرداخت یارانه و . . .،  می که آیا با تلریم ها باشتتتت  

 تصاد کشور را چرخان  ؟ قتوان چرخ ا
صادق باشیم، بای  پذیرای  پاسخ  این پرسش به روش ی این است که چ انچه بیائیم وبا هم 

ریت و م یاین راستتتت ی ه یا  واقعیت انکارناپذیر یاشتتتیم که به طور قطف با تفکر حاکم بر شتتتیوه 
ساریست و لذا  تفکری که اک ون چهل سال است جاری و اداره امور اقتصادی کشور، شیوه و
ست که  ،آن شکل گیری ذه یتی الهام گزفته از ش ه ا سبب  صاد متمرکز دولتی را  یع ی  اقت

 ومشتتتکالت اقتصتتتادی حاکم نیستتتت، بلکه خود مشتتتکل ستتتاز  نه ت ها چاره ستتتاز مستتتائل و
به طور نمونه این تصتتور را در کارگزاران اداره امور اقتصتتادی کشتتور  هم هستتت وفستتادآفرین 

، ) و نه نرخ واقعی برانگیخته استتت که چ انچه چ   روزی با زیرکانه ترین ترف  ها  نرخ جاری ارز
زن گی  - تص عی  -بازار رابت نگه داریم، مشکل برطرف خواه  ش ، و حفظ استان ارد  را درآن( 

درحالی که غافل از آنیم که حشم نق ی گی م ام درحال افزایش است  بود،برقرار میسر خواه  
 5ستتتتال زمام اری دولت امی  و ت بیر به نزدی   همین چ   به طوری که گفته می شتتتتود در و

نرخ برابری  کاهش یافته وهمین ح   درلذا ق رت خری  پول ملی ما  برابر افزایش یافته استتتت و
این رو  عیار ستت شش ق رت خری  پول ملی افزایش یافته استتت. ازواقعی گلیه ارزها به ع وان م

تص عی برقرار روبه واقعی ش ن خواه  نهاد. روی ادی  خواه ناخواه استان اردبا فقیر ش ن مردم 
ست. ست و که آرار آن از هم اک ون قابل لمس ا ستی ه یا واقعیتی ا ش ن  که جز این را نمایان 

 برآن مترتب نیست.  فقر فراگیر و بیشر جامعه مع ایی
از توان کشتتور  ستتت این استتت که آری درصتتورت برخوردار بودن خروی پاستتخ پرستتش ن به هر

یان که بواقعیتی  چرخان . کاهش فروش نفت  نیز می توان اقتصاد کشور را م یریت مورد نیاز با
 چگونگی آن فرصت م اسب دیگری را طلب می ک  .

اما در مورد یارانه ها نخستتت بای  دی  ستتخن بر ستتر چیستتت ؟ چرا یاراته؟ و اصتتوال پرداخت  و
 یارانه به کی؟ 

جامعه های قانونم  ،  کلی در ش  که به طور وتاه سخن بای  یادآورکپاسخ به این پرسش به  در
نه دولت پرداخت یارانه به گروه های آسیب پذیر از جمله وظایف اصلی دولت است، زیرا همانگو

توزیف رروت سهیم می  فعاالن جامعه را درکار،  ایشاد فضای م اسب کسب و در این جامعه ها با
 با تخصیص بخشی از مالیات بای  با توزیف مش د رروت)م ظور ک    ، گروه های آسیب پذیر را  نیز

پرداخت  . ب ا براین روشن است که دستگیری قرارده ت وی ان( مورد جمارروت م  دریافتی از



 

 
 

 
 

 

 8941ویژه مهرماه  49خبرنامه شماره

  اخبار کوتاه اتاق های ایران و انگلیس وبریتانیا وایران اخبارکوتاه اقتصادی ایران وجهان وگزارش ویژه سخن ماه،:فهرست مطالب

 

 

2 
 

 ورطه بو  کارافتادگان، از یع ی معلولین، ،آسیب پذیر های یارانه ی  الزام است .اما فقط به گروه
 ،نه به صورت نق ی به طور مستقیم و معاف از پرداخت مالیات آن همکلی اشخاص و خانوارهای 
داخت جای پرها به سه فساد برانگیزن ، بلکه به صورت کاهش هزی ه  کاالئی یا بسته یی که هر

بسته یی که راهکار ساده آن بارها به م اسبت های گوناگون ع وان ش ه  و نق ی یا کاالیی
 است.

ه سازی یاران بهی ه حنکته در خور توجهی  که کمتر مورد ع ایت قرارگرفته است ای که  اصوال طر
و پ هان اعالم با ه ف حذف یارانه های بخشی و گانی ایران روسط اتاق بازت ها برای نخسین بار

ی  در جامعه های مشابه جامعه ی ما از نظر فره گی/ شپرداخت یارانه های پ هان بخ زیرا ش ،
 فرصت های فسادآفرین حاصلی درپی ن ارد.  اتالف م ابف، ایشاد جز اقتصادی،

اره بهای مستتکن استتتیشاری نیز دستتت کم برای کوتاه م ت جز اجیای قانون جچاره مشتتکل ا
، که روشن نیست به ک امین دلیل چ   سال پیش ابطال و 8951احر مصو  تمس ر وجروابط مو

 تغییر یافت. و زیان مستاجر  به سود مال
فروش نفت عین  بودجه چ انچه پذیرای این واقعیت باشیم که وجوه حاصل از راما درمورد کس و

لذا ویژه برنامه های عمرانی و ستتترمایه گزاری های ارز بر که با  نه درآم  و ستتترمایه استتتت و
کاهش دوسویه  ،سرمایه ضرور، اخذ مالیات از درآم های اتفاقی و ذف هزی ه های زائ  و غیرح

ب ابه اشتتتاره اعمال صتتتلیخ پرداخت یارانه ها به دور از تصتتتورات پوپولیستتتتی، بر  بهره بانکی و
هر سخن دیگری جز این غیرکارش اسانه   می رس  ه نظرمشکل کسربودجه نائل ش ، و لذا ب

 و غیر مسئوالنه است. 
                                          * * *     

 اخبارکوتاه اقتصادی

 اخبارکوتاه اقتصادی اتاق ها 

 اخبارکوتاه اقتصادی ایران وجهان

 اتاق ایران وانگلیساقتصادی رکوتاه اخبا

 هیات م یره اتاق ایران و انگلیس ماهانه  برگزاری جلسه

به ب ا هیات م یره اتاق مشترک بازرگانی ایران وانگلیس در مهرماه سال جاریجلسه ماهانه 
 ش به دوم مهرماه با حضور کلیه اعضاءهیات م یره در دفتر سه روزراس ساعت روال معمول 

دکتر  ،بع ازتبادل اخبار اقتصادی کشوره دراین جلس برگزارش . دبیرخانه اتاق مشترک تشکیل و
اظهار داشت صورت جلسه ک اره گیری  ماه را ارائه و شهریور امی ی گزارش کارکرد اتاق در

خانم مرضیه ابراهیمی به داخل هیات فراخوان ن  متضمن ،م یره مه  س خاموشی از هیات
ایشان برای درج در  ءطی نامه یی با امضاهیات م یره  تعیین سمت های ج ی  اعضاء م یره و

 روزنامه رسمی کشور ع وان آقای مه  س شافعی رئیس اتاق ایران ارسال ش .

شرکت درمراسم شام  به ل  ن و رمایه گزاری اتاق ایران و انگلیسس هیات سپس موضوع سفر 
جلسه راس  مورد گفت و گو قرارگرفت. در مشلس عوام مطرح و ساالنه اتاق بازرگانی ل  ن

 پایان یافت. 81ساعت 
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ھیات بازرگانیاتاق ایران و انگلیس درلندن

نا ایاان اارال ساا  ي   اعزامىهيات  تاق مشتتتتتتزرگ  تاق ا نه دعوت ا نا  که ن

نراامه اجراان دا اجرای س اارال ستصتتتوای هيات مهارت اتاقنا ایاان نرازاايا س

مات  تاق ا  دس نهل س نخش پيش ا  اان ا تاق اا  ي  ساارال دا ل نا ا داهمکاای 

 نامهادستتتته نا ایاان نين الم  ن ستتتت اات اا  ي  دات رال تهااگ داهت بتتتتهت نود 

اس ا ر ا  اعضای اتاق اارال ساا  ي  نرای داهاا 51مزشکل ا  اکزبر 51بنبه 

دا اس نتتتا متتتهارال بتتتتتترکتتت  هتتتای 

ساارال  اا  يستتن عضتتو اتاق اا  ي 

نتتا س همچنين بتتتتتترکتت  هتتای مرتب  

دپتتتااتمتتتال نتتتا ایتتتاان نين الم  ن 

سم اايا ا اک سو  برک  دامرانراز

نه   بتتتم ستتتاااه اتاق اا  ي  ساارال

لحتتتاش مشتتتتتت تتتل اتتتابتتتتتتن ا  کمبود 

دا دس یتترست  یپتترسا  تستتتتتتت تتيتت ت

 .هسپاا لنهل باه

اقام  ن که نرایل هااساستتتزرراا دا مح نه لنهل پ  ا  ساسدهيات اعضتتتا  

نا  زبراک 51عصتتتر اس   رویال گاردنم ه هزل نودا جبتتتهت داهت  تهااگ  آا ا

نا مهعوان حاضر ج سه داهاا اس دا اس اخس  دا  ا مح   عوامحضوا د

داجتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتتته 

 .ضتتتتتتتوااتتتا زنتتتهح

سازداتتک نتته اتتک 

تبادل اظر پرداخزنه.دااان داهااسی   سیو سنه  نا آاال ستتاع  

  تجاا اا  يستتن س ااراان   BICC اعضتتا  نر مراستتم ا زسل 

ق بس ار استتت ستتتاار مهعوان ا جم ه کجاگ استتتزراس مريم لنهل س

ااچااد  رس ... ستتتخنرال ا تتت ن مراستتتم   ستتت  نرازااياخااجه 

مااتين جااستتتتتتزول  ستتتتتت ير استتتتتتبق نرازاايا دا ت رال  زول لدا

یرسهن ا  امتتاانتتهیتتال پتتاالمتتال  س .BICCمتتهارکتتل ستتتتتتتانق  

داپااال پذارائن ااسزادت سمذاکرت .سااناب جرااه حضوا دابزنه

  را خوااه. سالن  رف بام حضاا اا نه م مااهااا  ن اس دا اس لرد اموا  

لرد  مواد خطاب  ا  پيش تعيين بهتدا محل های  رف بام ساسزرراا  ساژت  م مااال پ  ا  حضوا دا سال پذاراان

حاضران دا مراسم س نرخن دا ر  ضمن خوش آمهیوان نه اعضا  نه ساژت اعضا  هيات ااراانقراایر زنه که اموا  

 امود. دعوت  نه پذاراان ا  خود  اا

آقای نعيهی اژاد ستتت ير اارال دا  ا  آغا   تتترف بتتتام کمن نعه

لنهل ايز نه ات اق آقای اوااال ااازل اقزصادی اارال دا لنهل نه 

پ  ا   تتترف بتتتام نه دعوت لرد اموا   جک  جمع پيوستتتزنه.

 نا دادستتت  یر زن ميکرس ن استتتزراس  ستتتخنرال ا تتت ن ج ستتته 

ستتتتخنال مبستتتتوهن داناات سضتتتتعي  کنوان س اسان  نرازاايا س 

نه ساژت اارال  ي  آ   نه پرستتتتتتش نرخن ل نرجام ساهم ااراد س 

اسان  دس کشواعنوال به  که دا  مينه های یواایول ايزحضاا 

. ج سه نا تشکر لرد اموا  ا  حضوا حضاا نه ساژت پاسخ داد

پااال  55اع  ستتتتتت ير اارال س هيات ااراان سااد ا  اارال  ستتتتتت

.اا  
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اکزبر   51جمعتتته اس نعتتته    (متتتتت تتتتتر 52نتتتتترانتتتتتر 

نتته  ان  دا ج ستتتتتتتهاتتا دت  اس ستتتتتتاع  ضتتتتتتا هيات ااع

اعضتتتتتتتا    نتهلاارال دا ل ر س ي  آقای نعيهی اژاد تدعو

تاق نا ایاان  اعضتتتتتتتای ا نتته لنتتهل   اتتتاق اعزامن هيتتات

 دا معي  لرد ساارال نرازاايا   ستتتتتتر ااجتتتااد امواتتت 

آقای پزر ايولنه   دااارال  ستتتتتت ير استتتتتتبق اا  ي   دالزول

مستتت ول ميز اارال دا س اات   امواختتتااجتتته نرازتتتاايتتتا 

نخش نتتتا ایتتتاان ائي    الیور تاااد متتااتين جتتااستتتتتتزول

 ستتتتتت تتتاات اا  ي  دا ت رال سهمراهتتتال کتتته هيتتتاتن ا 

هيواسآنزاتتال اا همراهن  ااتتتتتجتتتتتمتتتتتن ختتتتتوااگ دام س 

نوداتته دليتتل مو ق اشتتتتتتتتهت  سشتتاهراب نتته همين من کرداتته 

داخواستت  ااعضتتا  هيات  بتتترک  های  اا  يستتتن مواد 

توستتتتتتت  اتتتتاق  نود  قراا  کتتته نرانر نتتتا توا ق اتتتتاق اا 

م  ن لنخش نا ایاان نين ا نتتا ایتتاان نرازتتاايتتا س اارال س 

اا  ي  دات رال ستتتتتتت تتتاات  کننه دعوت دعوت بتتتتواه 

مو ق بتتتتهت نوداه  اعضتتتتا  ر زنيشتتتتتتخوبتتتتتتبخزااه هرچنه 

نا  ماس ا م نرقرااس اظرت ب  نا بتتتتتترک  های مواد  ااستتتتتتا

 ننه.هکآا ا داهاا سمذاکر

ستتاار س ستت ااتکااداا اقزصتتادی رضااا نوریان ستت يراارال دالنهل س ی نژادبعیداستتزربال یرم  آقااال   دک  موامهعوان 

  نرخن م مال هائننا  نه س کااکنال س اات قراا یر ز

نه مذاکرت  که توستت  ستت اات اارال دعوت بتتهت نوداه

  .اس دا اس پرداخزنه 

  استتمي  اا س ی   س یوههسد اک ستتاع  داا  حنعه 

   بتتتته.آغا بعیدی نژادنا خير مرهم یوان آقای  ج ستتتته

مبنن نر اانکه نا ادای ستتتتتتخناان مبستتتتتتوه  شتتتتتتتال اا

اميتتتهساااتتته دا آانتتتهت ازداتتتک نزواايم هيتتتات هتتتای 

 کشف تخصصن خا ن اا نرای اعزام نه اا  ي  س

نيشتتزرکاای ستتا مااههن کنيم  ا زسداه ک  های ر تت  

متتتتتتتتتتتتن 

ب  ساقتتتتعتتتتا

کااهاان اا که دا ستتتت اات اا  ي  دا ت رال ااجام من بتتتتود تحستتتتين من 

مراکز نا ایاان اارال داااتباه کنم.آا ا مرکز نستتتتتتياا م من داااه که نا 

من نابتتتتتنه س ما اميهسااام ا  هراق همکاای نا ستتتتت اات اا  ي  دات رال 

 نين اارال س برک  های نرازااياان اا ا زااش دهيم. نزواايم همکاای 

اان سخندااموا  لرد نياااتن ااراد سنه هوا امواه سپ  هر اک ا  آقااال 

ترامپ اش ااکردت ااه که قصتتته داااه مبستتتوه اش اا دابتتت کائي  جم وا

 تتاداات ا   اارال اا نه  تت ر نرستتاانه  اان داحالن استت  که اارال دا 

توليه کننهت ا   خ يج  ااس ا  اقزصتتتتتاد نه  مراتی  نين ستتتتتاار کشتتتتتواهای

  مزنوعن نرخواداا اس  س . . .

نا توجه نه حضتتوا هواان دا اارال نه عنوال   ساار ریرارد دالنوندا پن 

 ستتت ير سآبتتتناان ناساژین های اقزصتتتاد اارال ضتتتمن مرسا کوتات اسضتتتا 
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 .کشوا تاکيه کرد  س توسعه اسان  اقزصادی دس نرجام ا  نرضرسات حماا  اقزصادی 

متتهار نخش نتتا ایتتاان نين الم تتل ستتتتتت تتاات  الیویر تااادپ  ا آل  

نا دااخزياایر زن ميکرس ن ضمن ااجام تعاا ات اا  ي  دا ت رال 

ا م ساباات نه تيم همکااخود دا س اات اش اا اميهساای کرد که 

 کشوا اقهام کنه. وااه نه توسعه اسان  نا ایاان دس نز

ی ي   ائي  جهاه اتاق مشتتتتتتزرگ نا ایاان اارال سالدکزر امينن 

يز نا ستتتت م حضتتتتوا خاام ها سستتتترپرستتتت  هيات اعزامن نه لنهل ا

س ير اارال دا لنهل   نه ساژت سآقااال عالن جنانال آقای نعيهی اژاد 

ضتتتمن تشتتتکر ا  جناب نعيهی  رد اموا  سستتتر ااچااد دالزول ل 

اژاد ا  اانکه هيات اا پذار زه ااه اش اا داب  نرای آکاهن حضاا 

نااه اع م کنم که نه خ ف بتتتتتتااع اسان  نا ایاان دس کشتتتتتتوا نر 

قراا استتتت  س ننا نه آماا استتتتمن منزشتتتترت ا  ستتتتوی یمرگ اارال 

اارال ا  اا  ي  نالغ نر نيش  مستتزريم داستتال یذبتتزه حجم ساادات

ک ني يول سحجم  اداات کاا ا  اارل نه پادباهن مزحهت نالغ اا  

مي يول داا نودت استتتتتت  .ا زسل نراان اش اا دابتتتتتت  ک يه  51نر 

کستتتتتتاان که نرای ستتتتتت ر نه اارال نراامه اازی کردهاان اهمينال 

  نا تمام توال داخهم  آا اس .دابزه نابنه اتاف 

مستتتت ول پزر ايولنه 

متتتتيتتتتز ااتتتترال دا 

 س لتتترت ختتتااجتتته

ايز دا نياااتن اش اا دابتتت  که ک پر ساضتتتک استتت  که پادبتتتاهن  نرازاايا

ما آل اان زران اات  مزحهت نن ااها ت مزع ه نه حماا  ا  نرجام استتتتتت   س

 نرای دسزيانن نه ثرست س امني  نرای همه اعضای آل یرست من داايم. 

اال    پا قهاریدا قای  نهت   آ ماا اال ااجمن خوااگ دام   ا که هيوا سآنز

همرات بتتتهت نا آل آل اا تهااگ سااستتتا اا  ي   ستتت ا ات  نخش نا ایاان

 ر تتت  دعوت بتتترک  های مواد داخوستتت  نه همين ع    هبعاس  نود

اتاق اا اعضتتتا  هيات 

یزااش   زتتته نوداايتتت

کتتاایرست اات صتتتتتتيتتل 

   .قرائ  کرد

سی دا خوا اره نتتته

 ه استتتتتتتتت  کتتتتتتوجتتته ا

اعضتتتتتتتا  ا مراستتتتتتم 

پذارش ايم ستتاعزه قبل 

ا  بتتتتتتتتتام دا مج   

ي نتتتا عوام س آبتتتتتتنتتتاا

 ضمن.ت اضاا  منه نوداه نى ااهانرازااياان احبال سرمااه  نرخى 

مراستتم نریزاا دا ستت اات ا  اظم سترتيی نه مراتی نيشتتزر   که اان

نه ساژت نرخواد س  س  رسپرناات س نود نرخواداا دا خوا تحستتتتتتين 

اوااال ااازل اقزصاد  آقای اضاس نعيه  اژاد س ير  سخنرااى آقا 

  ستشکر هيات نود.اارال دا س اات كه داخوا ترهار

اعضتتتا  هيات ك  توااستتتزه  اادآسا من بتتتود که خوبتتتبخزااه داپااال 

اان لحاش اضتتتتتتاا   لذا اماانه نرقراا نوداهنا هرف ها  خود تماس

  كامل دابزنه .
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 کمیسیون های تخصصی اتاق ایران وانگلیسبرگزاری جلسه های ماهانه 

جلستته ماهانه کمیستتیون بازرگانی،  : های نوینآوریكمیستتیون بازرگانی، صتت عت و فن

هتتای آوریصتتتت عتتت و فن

نوین طبقروال روز دوش به 

رأس ستتتاعت  81/81/41

با حضتتتتور آقایان :  80:88

هی،  پژو ین  یرحستتتتت م ا

متتلتتمتتود تتتوتتتونتتچتتیتتان، 

پور، علی امی علی حسن

ژاد، ستتتتی  رضتتتتی نحمزه

اصتتتتفهانی، پرویز  ستتتتی 

، شتتتکرانی چهارستتتوقی

ملم سعی  ضرابیان، جی  

ق ق م علیرضتتتتتا م ا ماری، امین م خانی، ملم  مع یب،  علیرضتتتتتا ملم  ب، علی نق

ها در ملل دبیرخانه اتاق تشکیل و مه ی رضائی سرپرست امور کمیسیونهشترودی، 

 برگزار گردی .و 

دراین جلسه ابت ا طبق دستورجلسه،  اخبار اقتصادی در زمی ه بازرگانی، ص عت و فن  

آوری های نوین به ویژه در ارتباط با انگلیس مبادله ش ، سپس اعضاء اخبار حوزه کاری 

 خود را ارائه کردن .

ان ازی شتترکت ج ی  آقای پرویز شتتکرانی از جمله خبرهای این جلستته، تیستتیس و راه

در انگلیس با همکاری ی  گروه ه  ی، به م ظور تسهیل ارسال و دریافت  چهارسوقی

 باش .کاال و نقل و انتقاالت مالی مربوطه می

 0در ادامه، پس از صتتتتلبت درباره مشتتتتکالت پیش رو در حوزه بازرگانی، درباره گزارش 

 ماهه دوم کمیستتتیون گفت و گو شتتت ، و مقرر گردی  آقایان امیرحستتتین پژوهی و امین

 پایان یافت. 81:88جلسه ساعت .ق م گزارش را تهیه وارائه ک   م

روز  89:88ستتاعت رأس  ، جلستته ماهانه کمیستتیون غذا و دارو : ستتیون غذا و دارویكم

ها ال از انتظار مژده و رضتتتتانیا و آقایان ملمود با حضتتتتور خانم 8941/ 81/81دوشتتتت به 

م اقبی، عطاءهللا میرمعی ی و  مه ی توتونچیان، یاسر قاسمی، ملم  معماری،علیرضا 

 تشکیل و برگزار گردی . ، در ملل دبیرخانه اتاقرضائی
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سه،  ستور جل ساس د بر ا
صادی روز  نخست اخبار اقت
در حوزه غذا و دارو به ویژه 
در ارتباط با انگلیس مبادله 
مه  شتتتتت . ستتتتپس در ادا
جلستتتتته دربتتاره مهمترین 
مستتایل و مشتتکالت پیش 

اقتصتتتتتتادی، روی فعتتاالن 
تولی ک   گان و بازرگانان در 
حوزه غذا و دارو گفت و گو 
ساعت  سه رأس  ش . جل

 پایان پذیرفت. 81:88

: جلستته ماهانه کمیستتیون كمیستتیون برنامه ریزی شتتهری، گردشتتگری و ستتاختمان

، 81:98ساعت  98/81/8941ش به ماه روز سه مهر ریزی شهری، گردشگری دربرنامه

 م ها شتتتببا حضتتتور خانم

بهرامی شبستری، سودا 

نژادی  زهرا نقوی و آقایان 

ستتتتعی  زالی، دکتر علی 

لمتت رضتتتتتتا  م خوار،  م غ

قائ ی،  و مه ی رضتتتائی 

سیون سئول امورکمی ها م

در ملتتل دبیرختتانتته اتتتاق 

 تشکیل و برگزار گردی . 

ساختمان مبادله و به  شگری و  صادی روز در حوزه گرد ست اخبار اقت سه نخ در این جل
 ها اشاره ش .مشکالت موجود در این حوزه برخی مسائل و

بابت برگزاری همایش گردشتتگری و به ویژه ادای  ستتخ رانی در جلستته گردهمایی آزاد 
ای اعضاء در شهریور ماه از آقای دکتر علی غمخوار ق ردانی ش . سپس ایشان خالصه

 بیان داشت  . از توضیلات ارائه ش ه در سخ رانی خود را  مرور و

های آزاد اعضا، ترتیبی اتخاذ های بع ی گردهماییپیش هاد ش  در سخ رانیدر ادامه 
ضور شود تا عالقم  ان از اتاق تهران یا اتاق سات ح شترک نیز بتوان   در این جل های م

ها، با نظرات خود موجبات هر چه پربارتر م  ی ایشتتان از ستتخ رانییاب   تا ضتتمن بهره
 ها را فراهم آورن .ش ن سخ رانی
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در خصتتوص اعزام هییتی از کمیستتیون گردشتتگری به انگلیس برای بازدی  از نمایشتتگاه 
WTM ش  خانم زهرا  گفت و گو و قرار ل  ن برگزار می شود نوامبر در 1تا  9که  در تاریخ

نایب رئیس و دبیر کمیستتتتیون، با خانم بهرامی اق ام الزم معمول  نقوی،  در همکاری 
 پایان یافت. 81:98جلسه در ساعت دارن .. 

کمیسیون نفت،   جلسه ماهانه سی و ششمینكمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی:

گاز و پتروشتتتتیمی روز 

 18/81/8941یکش به 

در ملل دبیرخانه اتاق 

ایتتران و انتتگتتلتتیتتس  

شتتتتتترکتتتت آقتتتایتتتان 

امیرحستتتتین پژوهی، 

قتتلتتی حتتاجتتی  ختت ا

حستتتی لو، ملم رضتتتا 

لمتت   ستتتتترمتت ی، م

یب رئیس  و مبشتتتتر نا ه ی نوروزی  ه ی رضتتتتتائی مستتتتئول م ودبیرکمیستتتتیون وم

 ش . برگزار ها، شکیل وامورکمیسیون

دراین جلسه، طبق روال معمول، حاضران در جلسه به نوبت به مبادله اخبار اقتصادی و 

به انگلیس،  های مرتبط به ویژه خبر گاز و پتروشتتتتیمی،  فت و  کاری خود در زمی ه ن

 پرداخت  .

در ادامه برخی از مهمترین مشکالت و موانف موجود در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی، و 

نیز راهکارهای عبور از آنها موردبلث وگفت وگو قرارگرفت. ستتپس موضتتوع ستتفر هییت 

بازرگانی اتاق ایران و انگلیس به ل  ن در ماه جاری برای شتتتترکت در میهمانی شتتتتام 

وحضور درگردهمایی برگزار در سفارت ایران درل  ن ساالنه اتاق انگلیس درمشلس عوام 

 و جزئیات برنامه سفرمورد گفت و گو واشاره ش  که . 

از این کمیستتیون، پ ن نفر از اعضتتاء،ق: آقایان ملم حستتن دی ه ور، عطاءهللا میرمعی ی، 

امیرحستتین پژوهی، مه ی پ اهی و ملم رضتتا ستترم ی در هییت مورد اشتتاره حضتتور 

 81:88جلسه در ساعت ماه اکتبر در ل  ن خواه  بود،. 84تا  81یت خواه   داشت. هی

 پایان یافت.
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 :اخبارکوتاه اقتصادی ایران
 

 :رئیس کل بان  مرکزی

 ایم/ تا کی بای  خودروسازی فشل ادامه یاب تقاضای ارز را سرکو  نکرده

مرکزی معتق  است ربات به وجود رئیس کل بان 
مقاومت مردم و اق امات آم ه در بازار ارز به دلیل 

فعاالن اقتصتتتتادی بوده و پایین آم ن قیمت ارز به 
ضای موجود در بازار نبوده  سرکو  نیاز و تقا دلیل 

 .است

به گزارش ایستتتت ا، عب ال اصتتتتر همتی امروز در 
نشتتتستتتت هیئت نمای  گان اتاق بازرگانی ایران 

ها علیه اظهار کرد: ه ف دشمن در اجرای تلریم
قتصادی کشور و پس از آن فشار ایران فروپاشی ا

بر جمهوری استتتالمی ایران بود که این ه ف جز 
تشتتارت ختتارجی ممکن   بتتا نتتابودی پول ملی و

شتتت  ولی خوشتتتبختانه با فعالیت ف اکارانه نمی
 .بخش خصوصی این فشارها راه به جایی نبرد و به ه ف نهایش نرسی 

یا امکان ت اوم شرایط وجود دارد یا خیر. وی ادامه داد: اگر بخش خصوصی نبود معلوم نبود که آ
های گذشتتته توانستتتیم بخشتتی از نیاز ارزی کشتتور را با صتتادرات غیر نفتی جبران ما در ماه

 .ها اهمیت بسیار زیادی داشتکه این مسئله در خروج از فشار تلریم  ک یم

ای خارج شتتتت ن از رئیس کل بان  مرکزی با تاکی  بر این که خروج از ته ی های ابت ایی به مع 
ها و پایان یافتن توطئه دشم ان نیست اظهار کرد: این که بان  مرکزی را به دالیل فشار تلریم

ایم اه اف آنها ان  ما توانستهک    به دلیل این است که فهمی ههای مختلف تلریم میو بهانه
ار ادامه دارد و ها را به شتتکستتت برستتانیم. اما به هر حال بای  توجه داشتتت که فشتتدر تلریم

میلیارد  95نمی توان پس از ربات به وجود آم ه توقف داشت همه چیز مان   سابق شود زیرا ما 
های دالر درآم  نفت را امروز ن اریم و بای  برای م یریت شتتترایط اقتصتتتادی کشتتتور تمام گزی ه

 .موجود را بسین ک یم

ست گفت: اگر نفت را ک ار بگذاریم همتی با بیان این که رش  اقتصاد غیر نفتی کشور مثبت ا
ان ، از ستتتوی دیگر بان  های گذشتتتته عملکرد قابل دفاعی داشتتتتههای ما در ماهدیگر بخش

مرکزی نیز تالش کرده از م ابف ارزی خود ح اکثر استفاده را ببرد. ما در هفت ماه گذشته بیش 
داده ایم و این روال ادامه پی ا  میلیارد دالر ارز را برای تامین کاالهای وارداتی اختصتتتتاص 18از 

هایی در راه خواه  بود ک  . در ک ار آن قطعا با توجه به عبور از فشارهای ابت ایی گشایشمی
 .و بای  به آی  ه امی وار باشیم

هایی که وی با مطرح کردن این ستتتتوال که در شتتتترایط دشتتتتوار اقتصتتتتادی چرا بای  به بخش
   نق ی  گی اختصتتاص داد؟ تصتتریخ کرد: خودروستتازان در های خود عمل ک نتوانستتت   به قول

طول سال های گذشته بارها نق ی  گی ج ی  دریافت کردن  اما نه ت ها بهبودی در عملکردشان 
به وجود نیام ه که حتی از انشام تعه اتشتتتان نیز ناتوان بودن . با این وجود من ستتتال گذشتتتته 

میلیون یورو نق ی  گی ارزی در  199 ی  گی ریالی و اعالم کردم که چهار هزار میلیارد تومان نق
اختیار خودروستتازان قرار خواهیم داد ت ها با این شتترط که پس از ی  ستتال تعه  ب ه   که این 



 

 
 

 
 

 

 8941ویژه مهرماه  49خبرنامه شماره

  اخبار کوتاه اتاق های ایران و انگلیس وبریتانیا وایران اخبارکوتاه اقتصادی ایران وجهان وگزارش ویژه سخن ماه،:فهرست مطالب

 

 

10 
 

ده   اما در عمل هیچ ی  از آنها این تعه  را قبول نکردن  و سوال این جا است مبلغ را پس می
 .به همین شکل ادامه پی ا ک   که این خودروسازی فشل تا جه زمانی بای 

رئیس کل بان  مرکزی درباره بلث واردات کاال ب ون انتقال ارز نیز اظهار کرد: من بارها گفتم که 
ک   نقشه راه دقیقشان را به با این موضوع مخالفم زیرا افرادی که این درخواست را مطرح می

شور ارده   ما میما اطالع نمی زی داری  همان را به داخل بیاوری  تا ما گوییم اگر در خارج از ک
از شما با قیمت باالتر از سامانه نیما بخریم. اگر نه الاقل م شا این ارز را به ما اطالع دهی . اما 
هیچ ی  از متقاضیان این موضوع تاک ون نه ارز خود را به ما فروخت   و نه م شا این ارز را اعالم 

 .ک  می

سوی بان  همتی با انتقاد از این گ ضا از  سرکو  تقا مانه زنی که دلیل کاهش نرخ ارز در بازار 
ایم که میلیارد دالر ربت ستتفارش داشتتته 91مرکزی بوده استتت توضتتیخ داد: ما در ستتال جاری 

ست و این روال نیز ادامه خواه  یافت  18تامین ارز بیش از  ش ه ا میلیارد دالر آن تاک ون انشام 
میلیون ایرانی را  19زی برای م افف شتتخصتتی یا گروهی افراد، م افف اما این توقف که بان  مرک

 .گیرد قطعا اتفاق نخواه  افتادنادی ه می

ضافه کرد: طبق آمارهای رسمی از   15، 41اردیبهشت سال  98تا  41فروردین سال  18وی ا
لاظ را لمیلیارد یورو ارز صادرک   گان به کشور بازگشته است. اگر کاهش پایه صادراتی گمرک 

درصتتت  ارز صتتتادراتی استتتت که در  18معادل   رستتت  کهمیلیارد یورو می 95نک یم این ع د به 
رود. دلیل کاهش نرخ ارز در بازار همین بازگشتتتت شتتترایط فعلی عملکرد مثبتی به شتتتمار می

ارزها استتتتت وگرنه بان  مرکزی بارها اعالم کرده که به هیچ ع وان نرخ ارز در بازار را تعیین 
 .ک  نمی

ق ی  گی در اقتصتتتتتاد ایران نیز گفت:  ع د ن باره چگونگی افزایش  ن  مرکزی در با کل  رئیس 
هزار میلیارد تومان رسی ه  1888ده  که نق ی  گی در اقتصاد ما به ج ی ترین آمارها نشان می

درص  بوده است و  15سال گذشته میانگین رش  نق ی  گی در ایران ح ود  18است در طول 
دلیل ع دها در شرایط فعلی بسیار باال رفته و همان درص  رش  نیز باعث رسی ن به به همین 

 .شوداین اع اد می

توان با در نظر درص  م فی نیست و می 888همتی ادامه داد: البته رش  نق ی  گی به شکل 
های از حشم مخر  آن کم کرد. بان  مرکزی از ی  ستتتتو بای  نق ی  گی گرفتن ستتتتیاستتتتت

ولی ی را تامین ک   و از ستتتتوی دیگر نق ی  گی را ک ترل ک   و همین مستتتتئله ی  واح های ت
 .معادله پیچی ه را به وجود آورده است

وی با اشتتتتاره به طرح ج ی ی که این بان  برای حل این معادله پیش بی ی کرده توضتتتتیخ داد: 
شود. در فعال میطرح ج ی  که به زودی در شورای پول و اعتبار نهایی خواه  ش  به نام گام 

صادی به واح  تامین ک   ه مواد اولیه یا چارچو  آن بان  ضمی ی از سوی فعال اقت ها گواهی ت
ک   و در ی  دوره شتتتتش ماه تامین مالی این واح  را انشام طرف معامله آن فعال ارائه می

ب ده  که در صتتتتورت تامین نشتتتت ن م ابف مالی در قالده  و پس از آن بان  تعه  میمی
 .تسهیالتی مشکل نق ی  گی را برطرف ک یم

صاد کشور امی وار بود ما  شان کرد: با وجود تمام مشکالت بای  به آی  ه اقت وی در پایان خاطر ن
میلیارد دالر ب هی خارجی داریم این در حالی است که کشوری مان   ترکیه بیش  4امروز ت ها 

د ما در آی  ه ظرفیت بسیار باالی خواه  داشت میلیارد دالر ب هی دارد این یع ی اقتصا 988از 
 .و بای  نسبت به آی  ه با امی واری صلبت کرد
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 های بازار طال و سکه پس از کاهش قیمتج ی ترین نرخ

 

شیب کم ادامه دارد؛ امروز )یکش به(  سکه در بازار ایران، هرچ   با  مسیر نزولی قیمت طال و 
سو  ستین روز کاری این هفته مل شابه می که نخ سبت به روز م سکه و طال ن شود، قیمت 

 .هفته گذشته بازهم کمتر بود

به گزارش ایس ا، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح ج ی  در بازار امروز )ش به( به سه میلیون 
 .تومان قیمت دارد 948هزار و  989عیار نیز  81هزار تومان رسی ه و هر گرم طالی  415و 

شود. این هزار تومان داد و ست  می 418قیمتی معادل سه میلیون و  امروز سکه طرح ق یم با
 118هزار تومان، ربف ستتتکه ی  میلیون و  18ستتتکه دو میلیون و در حالی استتتت که قیمت نیم

 .هزار تومان است 188هزار تومان و سکه گرمی 

به  بازارهای جهانی، آخرین قیمت هر اونس طالی جهانی  ی  8948همچ ین در  ه دالر رستتتت
 .است

نخستتتتین روز کاری از هفته جاری نیز نستتتبت به هفته قبل تغییر قیمت  دالر در:دالر رابت مان 
 .ن اشت

به گزارش ایس ا، بازار ارز این روزها به ربات رسی ه و ح اقل نوسان در این بازار وجود دارد و بر 
تومان و هر یورو را به  915هزار و  88مهرماه( هر دالر آمریکا را  11ها امروز )همین اساس بان 

 .خرن تومان می 589هزار و  81قیمت 

 .تومان است 411هزار و  89ها نیز قیمت خری  هر پون  انگلیس در بان 

ها همچ ان از قیمت فروش آن در بازار قیمت ارز مسافرتی در بان :هزار تومان89ارز مسافرتی 
تومان اعالم  141هزار و  81ها ر بان باالتر استتتت؛ به طوری که قیمت فروش ارز مستتتافرتی د

 .رس هزار تومان می 89ش ه که با احتسا  کارمزد به ح ود 

هزار و  88های مشاز بان  مرکزی نیز قیمت خری  دالر را صرافی اما:های بان نرخ ارز در صرافی
مان و قیمت فروش آن را  988 مان اعالم کرده 988هزار و  88تو تهتو به هف بت  که نستتتت ن    ا

 .گذشته رابت است

صرافی تومان  188هزار و  81خرن  و تومان می 588هزار و  81ها امروز هر یورو را به قیمت این 
 .فروش  می
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  گسترش معافیت مالیاتی م اطق آزاد ناشی از هایآسیب
 

کارش اسان معتق ن  معاف ش ن م اطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده شفافیت را خ شه دار 
  .ک   و برای حمایت از تولی ک   ه نبای  مالیات مصرف ک   ه را معاف کردمی

مالیات  معافیت م اطق آزاد از درباره تبعات مهر خبرگزاری خبرنگارفر در گفت و گو با هادی ترابی
شون  معافیت های مالیات همیشه مبت ی بر دالیلی اعمال می :بر ارزش افزوده، اظهار داشت

 .در مالیات مستقیم و ارزش افزوده متفاوت است که

صادی افزود:  ش اس اقت عم ه دلیل اعمال معافیت در مالیات بر ارزش افزوده به دو مورد این کار
این نوع مالیات در برخی حوزه ها باالست.  هزینه وصول و اجرایبرمی گردد. مورد اول ای که 

اخذ مالیات بر ارزش افزوده از بخش کشاورزی دشوار است و نیاز به هزی ه کرد  به ع وان مثال
کاالهای مایحتاج اصلللل   زیادی دارد. دلیل دیگر هم معاف کردن مالیات بر ارزش افزوده از 

 .است خانوارهای ضعیف

ست ی بودجه، مالیاتتنها راهکار خروج از فشارهای کسر صریخ کرد: اگر ترابی - ا فر ت
این دالیل را متقن ک یم و هر دلیل دیگری غیر از این دو مورد را ک ار بگذاریم، می توانیم به ی  
قانون جامف و شفاف مالیاتی برسیم؛ در حال حاضر در شرایطی هستیم که به ش ت کسری 

ر اصتتتتلی قابل اتکا برای دولت، درآم های بودجه به کشتتتتور فشتتتتار وارد می ک   و ت ها راهکا
 .مالیاتی است

وی افزود: پیش از این دولت اعالم کرد قص  دارد پیش نویس الیله اصالح معافیت های مالیاتی 
با الیله مالیات مشموع بر درآم  ادغام شتتتت . اما با توجه به  را تهیه ک   اما در نهایت این الیله

بر  ا مطرح استتتت چرا این اصتتتالح معافیت ها را در مالیاتای که در حال حاضتتتر بلث معافیت ه
 ارزش افزوده اعمال نمی ک  ؟

https://www.mehrnews.com/news/4749654/آسیب-های-گسترش-معافیت-مالیاتی-مناطق-آزاد
https://www.mehrnews.com/
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صرف کننده را معاف کنیم؟ این کارشتت اس اقتصتتادی با  - !برای حمایت از تولید مالیات م
صمیم برخی نمای  گان مشلس برای معافیت م اطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش  شاره به ت ا

شت: عم ه دلیل معافیت م اطق آزاد به قانون افزوده، اظهار  بر  «چگونگی اداره م اطق آزاد»دا
به ع وان ه ف اصتتلی ایشاد م اطق « رونق تولی  و صتتادرات»  می گردد. در این قانون موضتتوع

 .آزاد ذکر ش ه است

وی افزود: برای دستتتتتیابی به این ه ف، بای  از تولی ک   ه حمایت کرد اما در حال حاضتتتتر این 
 .ارزش افزوده ای معاف هست   که به مصرف ک   ه اصابت می ک    اطق از مالیات برم

 تصتتتریخ مصتتترف ک   ه استتتت، فر با بیان ای که ب یان مالیات ارزش افزوده، اخذ مالیات ازترابی
اگر به دنبال حمایت از تولی ک   ه هستیم چرا مالیاتی را که مربوط به مصرف ک   ه است  کرد:

 ایم؟معاف کرده 

وی با یادآوری این مطلب که مالیات بر  - بردمعافیت مناطق آزاد شللللتافیت را از بی  م 
در کشور ما تصویب ش ، اظهار داشت: « شفافیت»و « افزایش درآم »ارزش افزوده با دو ه ف 

با توجه به ای که ارزش افزوده از تمام حلقه های تولی  تا مصتتتترف را در بر می گیرد لذا تمامی 
 .مالت و کسب درآم ها در تمامی حلقه ها شفاف می شودمعا

این کارشتتتت اس اقتصتتتتادی افزود: حال در این میان یکی از حلقه ها از مالیات بر ارزش افزوده 
حستتا  و کتا  ها از دی ه دستتتگاه مالیات  معاف می شتتود این مستتاله م شر به پ هان مان ن

 .ب ل ش ه استستان می شود و مشخص نیست که کاال چ   دست رد و 

ترابی فر گفت: معافیت م اطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده شفافیت را خ شه دار می ک   و 
 .به فرار مالیاتی و سواستفاده از موقعیت م اطق برای سودجویی م شر می شود

وی یادآور شتت :  - معافیت مالیات ، وابسللت   به درآمدهای نتت  را افزایم م  دهد
نیاز کشتتتتور به  جه به فلستتتتفه مالیات بر ارزش افزوده، معافیت های مالیاتی،ب ابراین با تو

درآم های مالیات و کسری بودجه بزرگی که در سال جاری و احتماال سال بع  رخ خواه  داد، 
 .بای  معافیت م اطق آزاد لغو شود

به  فر تصتتتریخ کرد: معافیت ها به کاهش درآم های دولت م شر می شتتتود و وابستتتتگیترابی
ست که درآم های نفتی به دلیل تلریم ها  درآم های نفتی را افزایش می ده  این در حالی ا

 .قابل اتکا نیست

وی همچ ین با اشتتتاره به طوالنی بودن  - !سللاله مالیات لم کرد مناطق آزاد ۰۲معافیت 
زمان معافیت مالیات عملکرد م اطق ِآزاد گفت: حتی در معافیت مالیات عملکرد نیز زمان زیادی 

این « چگونگی اداره م اطق آزاد»قانون  89را به م اطق آزاد اختصتتاص داده ایم؛ مطابق با ماده 
و تولی ک   ه ها بودن    د شرکت هاساله از پرداخت مالیات عملکر 85 م اطق مشمول معافیت

 .سال افزایش یافت 18و در اصالحیه ای که به این قانون خورد زمان معافیت به 

سال  18فر ادامه داد: در واقف تولی ک   ه از زمانی که شرکت را در م طقه ربت می ک   تا ترابی
  که بازه معافیت دارد، در حالی که بررسی وضعیت کشورهای عضو م ا نشان می ده

سال نمی رس . به ع وان مثال  18به  معافیت مالیاتی در این کشورها به جز کشور مصر زمانی
سال و یمن  88سال، لب ان  88سال، کویت  81سال، اردن  88طول زمان معافیت ها در الشزایر 

 .سال است 1
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 FATF همسو با تلریم هاست/ لزوم قطف همکاری با FATF کارکرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همستتو با تلریم های آمریکاستتت،  FATF ی  تللیلگر اقتصتتاد ستتیاستتی با بیان ای که کارکرد
از این رو همسو با تلریم هاست  FATF گفت:ضریب نفوذ تلریم ها بسیار باال و خواسته های

 .دلیلی برای ادامه همکاری نیست

که روز  FATF درباره بیانیه ج ی  خبرنگار مهرمستتعود براتی، کارشتت اس تلریم در گفت و گو با 
ساختاری مان   بیانیه های قبلی دارد، این  FATF ، اظهار داشت: بیانیه اخیرجمعه م تشر ش 

 1881از ژوئن   FATF ستاختار تشتکیل شت ه از ی  مق مه که شتامل ستابقه تعامالت ایران و
است و بع  از آن به اق اماتی که از سوی ایران انشام ش ه اشاره داشته است و موارد باقی 

 ستتت؛ و در نهایت به تصتتمیم هایی کهستترفصتتل ع وان کرده ا 1مان ه از برنامه اق ام را ذیل 
FATF   در مورد ایران گرفته اشاره می ک. 

این تللیلگر اقتصاد سیاسی افزود: بخشی از این تصمیمات مربوط به اجرای مواردی است که 
در بیانیه قبلی ع وان شت ه بود؛ در بیانیه قبلی ع وان شت  در صتورتی که ایران دو ک وانستیون 

تروریستتتم را تصتتتویب و اجرا نک   مشتتتمول فعال شتتت ن دو ب   از کانترمژر  پالرمو و تامین مالی
 .)اق ام متقابل( می شود که در بیانیه ج ی  روز جمعه، این دو ب   فعال ش 

می شتتود  1818وی ادامه داد: همچ ین بیان شتت ه استتت که اگر تا نشتتستتت بع ی که فوریه 
صویب و اجرا نک   ک سیون مذکور را ت لیه اق امات مربوط به کانترمژر باز می گردد، ایران دو ک وان

دیگر تعلیق را ادامه  FATF یا به عبارت دیگر تعلیق ایران از فهرست سیاه برداشته می شود و
نخواه  داد. در انتهای بیانیه نیز همچون بیانیه های قبلی ع وان شتتتت ه استتتتت که با توجه به 

به  84ارد کشورها بای  طبق توصیه شماره ای که ریس  تامین مالی تروریسم در ایران وجود د
شامل  سایی »اق امات احتیاطی روی بیاورن  تا ریس  را پوشش ده  ؛ این اق امات نیز  ش ا

 .است« جمف آوری اطالعات مرتبط با تراک ش ها»و « هویت مشتری به صورت تش ی  ش ه

FATF بیانیه اخیر واقعیتی را در وی با بیان ای که -های آمریکا داردکارکردی همستتتتو با تلریم
نمایان می ک  ، گفت: تمرکز و توجه بیش از ان ازه به دو ک وانستتتتیون پالرمو و  FATF رابطه با

ست که سم، بیانگر این ا شویی  FATF تامین مالی تروری صرفا ف ی برای مبارزه با پول ی  نهاد 
ست، اگر ایران تا  ش ه ا شاره  ست؛ همانطور که در بیانیه ا سیون را ماه  9نی دیگر این دو ک وان

باز می  45تصتتتویب و اجرا نک   وضتتتعیت ایران از حالت تعلیق خارج و به وضتتتعیت قبل از خرداد 
ست که سیون، جوهر برنامه اق امی ا شان می ده  که دو ک وان برای ایران  FATF گردد. این ن

https://www.mehrnews.com/news/4750885/کارکرد-FATF-همسو-با-تحریم-هاست-لزوم-قطع-همکاری-با-FATF
https://www.mehrnews.com/news/4750885/کارکرد-FATF-همسو-با-تحریم-هاست-لزوم-قطع-همکاری-با-FATF
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
http://mehrnews.com/news/4750147
http://mehrnews.com/news/4750147
http://mehrnews.com/news/4750147
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ت ها دو اق ام نقش  اق امی که به ایران توصتتتتیه شتتتت ه بود،  98در واقف از  در نظر گرفته بود. 
کانونی دارد؛ این در حالی است که این دو اق ام در بلث مربوط به پولشویی، مسائل اساسی 

 .نیست   زیرا توجه این دو ک وانسیون بر همکاری بین المللی است

سوی م تق ان ساله بارها از  ش ه که FATF براتی افزود: این م شور ع وان   FATF در داخل ک
 .تلریم های آمریکا در حوزه بانکی و غیربانکی علیه ایران دارد کارکردی همسو با

اق امات ج ی و  صتتتترفا ی  نهاد ف ی برای مبارزه با پولشتتتتویی بود،  FATF وی ادامه داد: اگر
مهمی که ایران در این حوزه و زیرستتتاخت های اطالعاتی و ایشاد شتتتفافیت انشام داده را بای  

به دنبال چیزی فراتر از این مباحث  FATF شتتت ه استتتت که مورد توجه قرار می داد اما روشتتتن
  «.ضربه پذیر کردن ایران در مقابل تلریم هاست»است و آن هم 

براتی گفت: ستتوالی که بارها مقامات آمریکایی از خود پرستتی ه ان  این استتت که چرا با وجود 
به  FATF ام ده ؛اعمال تلریم های فلن ک   ه، ایران همچ ان می توان  کارهای خود را انش
 .دنبال پاسخ دادن به این سوال است و این بیانیه س  ی برای این ادعاست

این تللیلگر اقتصاد سیاسی با اشاره به  - ایران هیچ گاه به صورت واقعی تعلیق نش ه است
این استتتت که  FATF اظهار داشتتتت: واقعیت تعامل ایران با حالت تعلیق کانترمژر برای ایران، 

ایران به مع ای واقعی کلمه از وضتتعیت کانترمژر تعلیق نشتت ه استتت؛ در توضتتیخ بای  هیچ گاه 
سط ش ه تو شر  سی ک ی ، در  1881را از ژوئن  FATF بگویم اگر بیانیه های م ت تا به امروز برر

مشاه ه می شود و از  «تامین مالی تروریسم»انتهای تمام بیانیه ها عبارت مربوط به ریس  
ش اسایی هویت »اق امات احتیاطی شامل  84خواه  طبق توصیه شماره می  FATF اعضای

ش ی  ش ه صورت ت را انشام ده  . « جمف آوری اطالعات مرتبط با تراک ش ها»و « مشتری به 
 .یع ی در م ت سه سال گذشته بخش اصلی اق امات کانترمژر علیه ایران فعال بوده است

د مشخص می شود که این ب   به ش ت روابط و رجوع شو 84وی افزود: اگر به توصیه شماره 
تعامالت بانکی را ک   می ک   زیرا نیاز به جمف آوری اطالعات تکمیلی و احتیاط بیشتتتتتر دارد؛ 
این موارد روی روابط عادی بانکی تاریر می گذارد. ب ابراین ایران در عمل هیچ گاه تعلیق نشتت ه 

   .و این تعلیق فقط در حرف و کالم بوده است

براتی گفت: -ضتتتتریب نفود باالی توصتتتتیه های وزارت خزانه داری آمریکا در نظام بانکی جهانی
تر این استتتتت که اق امات وزارت خزانه داری آمریکا در اعمال تلریم های بانکی علیه نکته مهم

 .است FATFکشورها بسیار موررتر و مهم تر از توصیه های 

ضیخ داد: در وزارت خزانه داری آمری شبکه مبارزه »و  «اوف »کا دو نهاد مهم تلت ع وان وی تو
است و همان واح  اطالعات  FATFوجود دارد. این شبکه نهادی مان    «Fin Cen با جرائم مالی

آمریکاستتت. یکی از کارکردهای این شتتبکه ارائه شتتاخص های ریستت  در روابط  (FIU) مالی
نفوذ بستتیار باالتری نستتبت به های ارایه شتت ه توستتط این نهاد ضتتریب بانکی استتت. شتتاخص

 .در شبکه بانکی جهانی دارد FATF هایتوصیه

ن اریم که اگر کشتتتتوری در  FATF براتی ادامه داد: ما در هیچ ک ام از توصتتتتیه های احتیاطی
م طقه پر ریس  قرار گرفت ارایه خ مات بانکی برای افراد دارای تابعیت آن کشور دارای ریس  

خوان ه  Red Flag که اصتتطالحا)ارایه شتت ه توستتط این شتتبکه های اما در شتتاخص استتت؛ 
آم ه استتتتت که اگر ی  نفر تابف یکی از کشتتتتورهای تلت تلریم آمریکا بود دارای  (میشتتتتون 

ها بای  به آن توجه ک   . در نظام بانکی جهانی این موارد شتتاخص مهم ریستت  استتت و بان 
ه توستتط وزارت خزانه داری آمریکا مورد توجه استتت. به عبارت دیگر شتتاخص های اعالم شتت 

 .دارد FATF بسیار ضریب نفوذ باالتری نسبت به استان ارد های
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این تللیلگر اقتصتتاد ستتیاستتی با بیان ای که شتت ی ترین نوع تلریم های آمریکا علیه جمهوری 
استتالمی ایران اعمال شتت ه استتت، گفت: در این شتترایط تمام نظام بانکی جهانی در تعامل با 

حتیاط می ک  ، شتتتترایط به گونه ای استتتتت که حتی نهادهای مشتتتتروع ما به ع وان ایران ا
   .نهادهای تروریستی توسط آمریکا ش اسایی ش ه ان 

در مقابل توصیه های وزارت  FATF وی یادآور ش : این وضعیت نشان می ده  که توصیه های
 .تر استخزانه داری آمریکا به نظام بانکی جهانی بسیار کم ارر و کم وزن 

ب   دارد و  4براتی با بیان ای که کانترمژر،  - قابل قیاس با تلریم های آمریکا نیستتتت FATF وزن
ماه دیگر فعال می شود، اظهار داشت: هیچ ک ام  9مورد دیگر تا  5مورد فعال ش ه و  9تاک ون 
شتت ه در ب   دستتتور به قطف رابطه نمی ده . حتی شتت ی ترین ادبیات مورد استتتفاده  4از این 

صیه ک    اگر نیاز  سات مالی تو س شورها نیاز می بی    بای  به مو ست که اگر ک کانترمژر این ا
 .احساس ش  به قطف همکاری با موسسات مالی ایران مبادرت ک   

در مقابل تلریم های  FATF نیستتت، گفت: وزن نهادی الزام آور   FATF وی با اشتتاره به ای که
قاطف دستتتتتور به قطف همکاری می ده  و ت بیه های ج ی در نظر آمریکا که کامال به صتتتتورت 

 .قابل قیاس نیست می گیرد، 

سوال که بهترین واک ش  -را اعالم ک   FATF ایران بای  قطف همکاری با سخ به این  براتی در پا
تصتتتتریخ کرد: می دانیم که به هیچ وجه  چه می توان  باشتتتت ،  FATF دولت به بیانیه اخیر

بار دو ک وانستتتیون مذکور نخواه  رفت؛ در نهادهای باالدستتتتی همچون مشمف  کشتتتورمان زیر
صی  ص سیونهای تخ ش ه و کمی سیون بلث  صللت نظام در رابطه با این دو ک وان شخیص م ت

هم وضتتتعیت بهتر نخواه   CFT مشمف به طور قاطف پالرمو را رد کرده ان . در مورد ک وانستتتیون
 .بود. لذا تصمیم نظام روشن است

ضعیت،  این سی افزود: با توجه به این و سیا صاد  ماه دیگر گروه اق ام ویژه مالی  9تللیلگر اقت
سال  شرایط پیش از خرداد  بازمی گردد،  45سایر اق امات کانترمژر را فعال می ک   و ایران به 

 .است FATF  ب ابراین بهترین واک ش قطف همکاری ایران با

ما در شرایط تلریم قرار داریم و گستردگی و  است. براتی گفت: دلیل این مساله هم روشن 
نیز همستتو با تلریم هاستتت  FATF ضتتریب نفوذ این تلریم ها بستتیار باالستتت، خواستتته های

 FATF ب ابراین دلیلی برای همکاری وجود ن ارد به خصتتوص با للن طلبکارانه ای که بیانیه تازه
   .دارد

ستتتیاستتتی رفتار می ک   و   FATF :وی افزود - نفعی برای کشتتتور ن ارد FATF  همکاری با
 45اق امات خو  دولت ایران را در موارد دیگر نادی ه گرفته است؛ اگر قرار است به خرداد سال 

صیه های ستای اجرای تو ست که ایران هیچ اق امی در را انشام  FATF بازگردیم مع ایش این ا
نفعی برای کشتتور  FATF  اری بادر حالیکه این ستتخن غلط استتت. ب ابراین همک ن اده استتت؛ 

 .ن ارد

 احتیاطی  این تللیلگر اقتصاد سیاسی ادامه داد: از سوی دیگر مشاه ه کردیم که اق امات 
FATF   که در دو دوره اخیر علیه ایران فعال ش ه است، تاریری بر روی روابط اقتصادی کشور در

کشور به این بیانیه، این است که  شرایط تلریم ن اشته است. ب ابراین بهترین اق ام و واک ش
   .را اعالم ک   FATF  قطف همکاری با با ص ور ی  بیانیه رسمی، 

وی گفت: ما در حوزه های مختلف  - دیپلماستتی مالی ضتتعیف کشتتور در بع  ایشابی و ستتلبی
که روابط با خارج از کشور را شامل می شود بای  دیپلماسی فعال داشته باشیم و این موضوع 
که  شابی  ع  ای چه در ب ماستتتتی  یت دارد. دیپل یار اهم مالی بستتتت عامالت  به ویژه در حوزه ت
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سلبی که ته ی ها را از بین ببرد بای  ش  که البته مسیرهایی را ایشاد ک   وچه در بع    فعال با
 .در هر دو حوزه ضعف داشته ایم

وی افزود: البته به تازگی بان  مرکزی در حوزه ایشابی با ایشاد روابط با برخی کشورها همچون 
 FATF روستتتیه خو  عمل کرده استتتت، اما در حوزه ستتتلبی به طور مشتتتخص در مورد بلث

تاک ون از  41ز اردیبهشتتت ستتال دیپلماستتی مالی م فعلی داشتتته ایم؛ ما فرصتتت طالیی را ا
دستتت داده ایم، خروج آمریکا از برجام شتترایط ملیطی را تغییر داد و ایران می توانستتت از این 

 .ک   FATF  تغییر شرایط استفاده ح اکثری در موضوع

این تللیلگر اقتصاد سیاسی گفت: بارها این موضوع مطرح ش  اما به دلیل باورهای غلطی که 
ش . در میان تیم م شت این موارد نادی ه گرفته  ست  ذاکره ک   ه وجود دا صتی بود که از د فر

 .رفت

FATF  ماه دیگر تم ی  کرد 9مهلت ایران را بیش از 

ایران برای اجرای الزامات مبارزه با پولشتتتتویی و تامین  گروه ویژه اق ام مالی مشتتتتترک، مهلت
  .تم ی  کرد 1818مالی تروریسم را تا فوریه 

قل از خبرگزاری مهربه گزارش  مالیرویترز به ن ق ام  لت ایران برای  ( FATF)، گروه ویژه ا مه
  .اعالم کرد 1818پیروی از معیارهای بین المللی را فوریه 

خود درخواستتت کرده استتت معامالت با این نهاد در عین حال در بیانیه ای اعالم کرد از اعضتتای 
ایران را بررسی دقیق تر کرده و شرکت های تامین سرمایه فعال در ایران را مورد حسابرسی 

 .سخت تر قرار ده  

وانستتتیون های ک  1818اگر ایران پیش از فوریه »آم ه استتتت:  در بیانیه گروه ویژه اق ام مالی
به صورت قانون تصویب نک  ،  FATFبا استان اردهای  همراستا پالرمو و تامین مالی تروریسم را

تعلیق اق امات متقابل را به طور کامل برمی دارد و از اعضتتتایش می خواه  تا   FATF ستتتپس
 «.را اجرایی ک    84با توصیه نامه  همراستا مورر ت متقااق اما

انتظار   FATF »  :، آم ه استتتتت«ابراز ناامی ی از عقب افتادن این طرح اق امبا »در این بیانیه 
دارد ایران به سرعت در مسیر اصالحات پیش برود تا تضمین ده  که به تمام موارد باقی مان ه 
شویی و مقابله با تامین مالی تروریسم پرداخته  ض پول صالحات الزم  از طریق تکمیل و اجرای ا

 «.است

https://www.mehrnews.com/news/4750147/FATF-مهلت-ایران-را-بیش-از-۴-ماه-دیگر-تمدید-کرد
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
https://www.reuters.com/article/us-fatf-iran/global-watchdog-gives-iran-until-feb-to-tighten-anti-money-laundering-rules-idUSKBN1WX167
https://www.reuters.com/article/us-fatf-iran/global-watchdog-gives-iran-until-feb-to-tighten-anti-money-laundering-rules-idUSKBN1WX167
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 شرق  انجام شد؛در آذربایجان

 یون دالری تولی  قطعات خودرومیل 158جویی ارزی صرفه

 

ص عت مع ن و تشارت آذربایشان -تبریز سازمان   988شرقی گفت: تولی  ساالنه بیش از رئیس 
جویی ارزی برای کشتتور به میلیون یورو صتترفه 158هزار تن قطعات خودرو در این استتتان ح ود 

 .دنبال دارد

، حبیب امین زاده روز یکشتت به در گفت و گو با خبرنگاران افزود: عالوه خبرگزاری مهربه گزارش 
هزار تن قطعات تراکتور نیز از این استتتان به  88بر این میزان تولی  قطعات خودرو، ستتاالنه ح ود 

 .خارج از کشور صادر می شود

 ایف خودروستتازی، وی اظهار داشتتت: قطعه ستتازان آذربایشان شتترقی در زمان ک ونی غیر از صتت
توان تولی  و تامین قطعات صتت ایعی مان   نفت، گاز، پتروشتتیمی، صتت ایف ریلی و ستتایر قطعات 

 ص ایف ماشین سازی و تشهیزات را دارن .

درصتت  قطعات  41رئیس ستتازمان صتت عت مع ن و تشارت آذربایشان شتترقی گفت: با وجود تولی  
نقلیه ستتب  و ستت گین کشتتور در آذربایشان  درصتت  انواع قطعات خودرو و وستتایط 98تراکتور و 

شتترقی، توانم   ستتازی قطعه ستتازان استتتان برای ورود بیشتتتر به بازار تامین قطعات صتت ایف 
وابستتته به مشموعه نفت، پتروشتتیمی، صتت ایف ریلی و ستتایر قطعات صتت ایف ماشتتین ستتازی و 

 تشهیزات ضروری است.

مه داد:  نه قطع 188امین زاده، ادا کارخا گاه و  ی کی زمی ه هکار ی  مت وع لوازم  ستتتتتازی و تول
هزار نفر را فراهم کرده است که ت ها بخشی از این ظرفیت در مسیر تامین  15اشتغال ح ود 

 و تولی  قطعات خودرویی است.

سازی در استان گفت: ص عت خودروسازی و قطعه 1های الزم وی با اشاره به وجود زیرساخت
لعات انشام ش ه، ظرفیت الزم برای تب یل استان به قطب سوم با تکیه بر نیروهای بومی و مطا

 تولی  خودرو در کشور وجود دارد.

شتترقی با بیان ای که خودروستتازی در کشتتور رئیس ستتازمان صتت عت مع ن و تشارت آذربایشان
رود، گفت: ب یان بستتتیاری از واح های تولی ی بر استتتاس صتتت عتی استتتتراتژی  بشتتتمار می

ساقطعه ستان توان تولی  سازی و خودرو ساس این ا ستوار بوده و بر همین ا ص ی  18زی ا در
 قطعات مورد نیاز خودرو در کشور را داراست.

سال گذشته با وجود مشکالت ناشی از تلریم ها، رتبه قطعه سازی  88امین زاده، افزود: در 
شرقی به ع د  شین آالت، کمبود نق  1در آذربایشان  سوده بودن ما ست که فر سی ه ا ی گی، ر

پرداخت نش ن به موقف مطالبات از طرف خودروسازان، پایین بودن حاشیه سود و باال بودن نرخ 
  بهره بانکی موجب کاهش رتبه استان ش ه است.

وی گفت: برای عبور از این مشتتکالت و کم  به رونق قطعه ستتازی در حال مذاکره با شتترکت 
اعطای تستتتهیالت و ترغیب خودروستتتازان های بزرگ تامین قطعه، تستتتهیل و رفف موانف تولی ، 

سازی  ستانی و رفف مل ودیت قطعه  ستانی مب ی بر تامین قطعات از ظرفیت بومی و درون ا ا
 .برای ص عت خودرو هستیم

https://www.mehrnews.com/news/4751514/صرفه-جویی-ارزی-۲۵۰-میلیون-دلاری-تولید-قطعات-خودرو
https://www.mehrnews.com/news/4751514/صرفه-جویی-ارزی-۲۵۰-میلیون-دلاری-تولید-قطعات-خودرو
https://www.mehrnews.com/news/4751514/صرفه-جویی-ارزی-۲۵۰-میلیون-دلاری-تولید-قطعات-خودرو
https://www.mehrnews.com/news/4751514/صرفه-جویی-ارزی-۲۵۰-میلیون-دلاری-تولید-قطعات-خودرو
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
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 اخبارکوتاه اقتصادی جهان

 

 تایمز خبر داد؛سان ی 

 «برگزیت»احتمال تعویق دوباره مهلت 

 

برای جلب نظر مثبت پارلمان انگلیس برای توافق « بوریس جانستتون»ر صتتورت ناتوانی دولت د
اجرای این توافق را برای چ   ماه دیگر به تعویق با اتلادیه اروپا، بروکستتتتل مهلت « برگزیت»

  .ان ازدمی

به نقل از استتتتپوت ی ، م ابف دیپلماتی  خبر دادن  که اتلادیه اروپا  خبرگزاری مهربه گزارش 
انگلیس خروج انگلیس از این اتلادیه را در صتتورت ع م موفقیت بوریس جانستتون نخستتت وزیر 

 .به تعویق خواه  ان اخت 1818برای قانف کردن پارلمان در این خصوص تا ماه فوریه 

به نقل از این م ابف نوشتتتتت که پس از تعویق مهلت برگزیت، ل  ن « ستتتتان ی تایمز»روزنامه 
االجل ج ی ، هر زمان که موافقت پارلمان را جلب کرد، اتلادیه اروپا را توان  تا پیش از ضتتر می
 .ک   ترک

دولت انگلیس امروز یکشتت به اعالم کرد علیرغم ای که نخستتت وزیر انگلیس از ستتوی مخالفان 
خود مشبور شتتت  نامه تاخیر خروج ل  ن از اتلادیه اروپا موستتتوم به برگزیت را ب ون امضتتتاء به 

 .آبان ماه( به نتیشه خواه  رسی  4اکتبر ) 98بروکسل ارسال ک  ، رون  مذکور 

م یر ت ارکات برگزیتِ ب ون توافق در این زمی ه اعالم « مایکل گوو»این رسانه، بر اساس اعالم 
 شتتتویم. ما تمام شتتترایط را در اختیار داشتتتته و میاکتبر از اتلادیه اروپا خارج می 98کرد: ما 

 .توانیم این کار را انشام دهیم

https://www.mehrnews.com/news/4751724/احتمال-تعویق-دوباره-مهلت-برگزیت
https://www.mehrnews.com/news/4751724/احتمال-تعویق-دوباره-مهلت-برگزیت
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
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ش  که پارلمان این مقام دولت انگلیس در این خصوص ادامه داد: این نامه به این دلیل  سال  ار
های دولت یا تصمیم  توان  نظر نخست وزیر، سیاست این کار را الزام آور کرد؛ اما پارلمان نمی

 .آن را تغییر ده 

نیمه شتتتب شتتت به در نامه ای ب ون امضتتتا از اتلادیه اروپا « گفت ی استتتت، بوریس جانستتتون
 را به تیخیر ان ازد. -اروپاخروج انگلیس از اتلادیه  -«برگزیت»خواست تا فرآی   

وی در عین حال با ارستتال یادداشتتتی ج اگانه متذکر شتت  که با هرگونه تم ی  و اعطای مهلت 
 برای این فرآی   مخالف است.

گفت ی استتت مشلس عوام انگلیس عصتتر روز شتت به صتتل ه برگزاری جلستته ای برای بررستتی 
 .توافق ج ی  ل  ن با بروکسل در خصوص برگزیت بود

رأی داد که به موجب آن « اصتتتالحیه توقف تصتتتویب»این نشتتتستتتت، مشلس عوام به طرح در 
 .متوقف می شود  بررسی توافق انشام ش ه میان ل  ن و بروکسل فعالا 

پیش از برگزاری این نشست رئیس کمیسیون اروپا هش ار داده بود که در صورت ع م تصویب 
 .ار پیچی ه خواه  ش توافق ج ی  برگزیت در پارلمان انگلیس شرایط بسی

 

 شودآبان انشام می 4برگزیت  

 

 .شودآبان انشام می 4دولت انگلیس تیکی  کرد: برگزیت                           

کرد علیرغم ای که نخست وزیر انگلیس از سوی به گزارش رویترز، دولت انگلیس یکش به اعالم 
مخالفان خود مشبور ش  نامه تاخیر خروج ل  ن از اتلادیه اروپا موسوم به برگزیت را ب ون امضاء 

 .آبان ماه( به نتیشه خواه  رسی  4اکتبر ) 98به بروکسل ارسال ک  ، رون  مذکور 

رگزیتِ ب ون توافق در این زمی ه اعالم م یر ت ارکات ب« مایکل گوو»بر اساس اعالم این رسانه، 
 شتتتویم. ما تمام شتتترایط را در اختیار داشتتتته و میاکتبر از اتلادیه اروپا خارج می 98کرد: ما 

 .توانیم این کار را انشام دهیم

ش  که پارلمان  سال  این مقام دولت انگلیس در این خصوص ادامه داد: این نامه به این دلیل ار
های دولت یا تصمیم  توان  نظر نخست وزیر، سیاست آور کرد؛ اما پارلمان نمیاین کار را الزام 
 .آن را تغییر ده 

https://www.mehrnews.com/news/4751500/لندن-برگزیت-۹-آبان-انجام-می-شود
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نیمه شتتتب شتتت به در نامه ای ب ون امضتتتا از اتلادیه اروپا « گفت ی استتتت، بوریس جانستتتون
 را به تیخیر ان ازد. -خروج انگلیس از اتلادیه اروپا -«برگزیت»خواست تا فرآی   

ا ارستتال یادداشتتتی ج اگانه متذکر شتت  که با هرگونه تم ی  و اعطای مهلت وی در عین حال ب
 برای این فرآی   مخالف است.

گفت ی استتت مشلس عوام انگلیس عصتتر روز شتت به صتتل ه برگزاری جلستته ای برای بررستتی 
توافق ج ی  ل  ن با 
بروکسل در خصوص 

 .برگزیت بود

در این نشتتتتستتتتت، 
مشلس عوام به طرح 

اصتتتتالحیتته توقف »
رأی داد که « تصویب

به موجب آن بررسی 
توافق انشام شتتتت ه 
متتتیتتتان لتتت تتت ن و 
بتتتتتتتتروکستتتتتتتتتتتل 

عالا  می   ف قف  تو م
 .شود

پیش از برگزاری این 
نشتتتتستتتتتت رئیس 
کمیستتتیون اروپا هشتتت ار داده بود که در صتتتورت ع م تصتتتویب توافق ج ی  برگزیت در پارلمان 

 .انگلیس شرایط بسیار پیچی ه خواه  ش 

واگن دل همه را بردولکسملصول ج ی  ف هایویرتص  

سمی از خودروی گلف صاویری  MK8 فولکس واگن قبل از رونمایی ر شار ت شته با انت سعی دا
  .نظر و توجه عالقم  ان و مشتریان را به سمت و سوی ملصول ج ی  و کوچ  خود جلب ک  

ملصول به گزارش ایس ا، با این که ه وز شرکت خودروسازی فولکس واگن به طور رسمی از 
رستت  که تصتتاویر م تشتتر شتت ه از این خودروی ج ی  خود رونمایی نکرده استتت، اما به نظر می

نظر و توجتته خیتتل  (Volkswagen Golf Mk1) 1کیجتت یتت  تلتتت ع وان فولکس واگن گلف ام
 .عظیمی از مشتریان و عالقم  ان را به سمت و سوی خود جلب کرده است

تشار این تصاویر، خاطرنشان کرده است که خودروی مذکور این خودروساز آلمانی هم زمان با ان
ای که بستتتتیاری از قادر خواه  بود ترن  ج ی ی در عرصتتتته خودروهای ج ی  ایشاد ک   به گونه

شتترکت های خودروستتازی به م ظور طراحی و توستتعه ملصتتوالت ج ی  خود، از بستتیاری از 
 .گرفتهای ظاهری و ف ی آن الهام خواه   ها و قابلیتویژگی

 1884اکتبر  19بر استتتتاس گزارش اتواکستتتتپرس، این خودرو که قرار استتتتت به زودی در تاریخ 
معادل دوم آبان ستتتتال جاری به صتتتتورت رستتتتمی معرفی و رونمایی شتتتتود، تقریبا در تمامی 

سمت شاه  بازق ست که از جمله مهم ترین آنها می توان  ها  طراحی و دیزاین های ج ی ی ا
 .، دیزاین چراغ های جلویی باری  تر و سایز و ان ازه بزرگتر اشاره کردبه ص  وق عقب پهن تر
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همچ ین فولکس واگن اعالم کرده استتت که عرضتته این خودرو در بازارهای جهانی از دستتامبر 
 .سال جاری میالدی آغاز خواه  ش 

 

 
 

 همچ ین شاه  تغییر و تلوالت گسترده و 1طراحی کابین داخلی فولکس واگن گلف ام کی
. ک سول تعبیه ش ه در جلوی خودرو از ظرافت های قبلی بوده استی نسبت به م لقابل توجه

و زیبایی بسیار بیشتری برخوردار ش ه و سیستم های سرگرمی دیشیتال متع دی هم همراه 
نمایش بر روی این ک سول مرکزی قرار ش ه است. از طرفی دیگر، طراحی کابین با ی  صفله

ه است تا جادارتر به نظر بیای  و سرنشی ان رفاه بیشتری در داخل خودرو به گونه انشام ش 
 .داشته باش  

هربرت دیاس، م یر ارشتت  اجرایی شتترکت فولکس واگن، خاطرنشتتان کرده استتت که خودروی 
 .بردساعته و ف اوری خودران بهره می 19مذکور از قابلیت و امکانات ج ی  اتصال 

روهای کوچ  این شتترکت نیز ضتتمن تاکی  بر ف اوری خودران به های ز هل، م یر بخش خودکارل
، تاکی  کرده است: نرم افزارهای پیشرفته و ج ی ی بر  1کار رفته در فولکس واگن گلف ام کی

و  5Gروی این خودروی ج ی  نصب ش ه که امکان اتصال سراسری و م اوم به شبکه ای ترنت 
راهم می آورد. این سیستم همیشه فعال خواه  بود بهره گیری از ف اوری خودران را برای آن ف

و به ران  ه در مواقف خاص و اضتتتتطراری، کم  خواه  کرد تا ام یت و رفاه کامل و بیشتتتتتری را 
 .برای سرنشی ان خودرو به ارمغان بیاورد

واگن همچ ین بر این باور استتت که موتور و پیشتترانه های به روز و تک ولوژی بهبودیافته فولکس
رود و موجب ستتیستتتم تعلیق این خودرو برگ برن ه این خودرو در جاده و بزرگراه به شتتمار می

 .خواه  ش  نسبت به رقبای خود، در جایگاهی باالتر قرار بگیرد

فولکس واگن یکی از بزرگترین خودروسازان در جهان به شمار می رود که به م ت چ  ین سال 
 .وپا را به خود اختصاص داده استمتوالی بیشترین سهم فروش خودرو در ار
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 شود؟تکرار می 1881آیا رکود اقتصادی 

المللی پول و بان  جهانی، بیش از ی  سال است که بین های ص  وقبی یپیش -ایرنا -تهران
سبت به رکود  ش ار مین صادی در جهان ه شان میده  . اما برخی از تللیلاقت ده  که ها ن

  .آنچه اتفاق افتاده، نه ی  رکود ف ی بلکه ت ها رکود رش  بوده است

ترس از رکود در آمریکا در حال گستتتترش استتتت. خاطرات رکود قبلی این نگرانی را تشتتت ی  »
و هم زمان با شتتتتروع بلران مالی بود؛  1881ک  : آخرین مواجهه آمریکا با رکود در ستتتتال می

شغلمیلیون ش  تولی  ناخالص داخلی کاهش یافت و ها نفر از مردم  ست دادن ، ر شان را از د
هر رکودی، بلران »ان بیزنس گزارشتتتی را با ع وان انستتتی« وکارها تعطیل شتتت ن .کستتتب
 .استچ ین شروع کرده« نیست

هانی به درگیر ش ن جهان در رکودی بزرگ هش ار های جاز سال گذشته تا ک ون، تمام گزارش
ص  وق بینمی ش ار نیز مربوط به گزارش ج ی   در  IMF .شودالمللی پول میده  . آخرین ه

اقتصاد جهانی در حال ک   ش ن است. رش   »:نویس می 1884ان از اقتصادی گزارش چشم
تا به  1881از بلران مالی سال  ترین میزان رش  بع درص ، پایین 9به  1884اقتصادی در سال 

استتت. در آن دوره  1881درصتت ی از ستتال  9.1استتت. این ی  نزول ج ی از رشتت  حال رستتی ه
زمانی، جهان در حال رشتتتت  هماه د بود. این کاهش رشتتتت ، پیام  افزایش موانف تشاری، باال 

نااطمی انی و بی های کالن اقتصتتتتتادی در رفتن  شاری، فشتتتتتار باتی ژئوپلتیکی و ت برخی از ر
وری و جمعیت ستتتالخورده در اقتصتتتادهای نوظهور و عوامل ستتتاختاری مان   رشتتت  پایین بهره

 «.یافته استاقتصادهای توسعه

 تر برایرشتتتت  اقتصتتتتادی قوی»پیش از این، دیوی  مالپاس، رئیس بان  جهانی نیز گفته بود:
ست. نیروی ملرک فعلی ضروری ا ستان اردهای زن گی  ضعیف  کاهش فقر و بهبود ا صاد،  اقت

گذاری کاهش یافته استتت. که میزان ب هی افزایش یافت و رشتت  ستترمایهمان ه، در حالیباقی
این شتتترایط به خصتتتوص در کشتتتورهای در حال توستتتعه، کشتتتورها را از رستتتی ن به آنچه که 

دارد. به همین خاطر انشام اصتتتالحات ستتتاختاری در بستتتیاری از ظرفیتش را دارن ، دور نگه می
ت ها راه پیشرفت کشورهای در حال توسعه، بهبود  .ضروری و حتی اورژانسی است کشورها

هایشتتان ها همچ ین نیاز به م یریت ب هیگذاری استتت. آنوکار و جذ  ستترمایهملیط کستتب
 «.دارن  که به رقم بسیار باالیی رسی ه است

https://www.irna.ir/news/83524129/آیا-رکود-اقتصادی-۲۰۰۸-تکرار-می-شود
https://www.irna.ir/news/83524129/آیا-رکود-اقتصادی-۲۰۰۸-تکرار-می-شود
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/09/02/4/156596603.jpg?ts=1567418390567
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ان انیستتتت. ستتتیان معتق ن  که این رکود، چ  ان عشیب و بلرانی نانگران ستتتیاما تللیل
ترین ستترعت رشتت  خود در ستته ستتال اخیر اقتصتتاد جهان به آهستتته» نویستت :بیزی س می

های استتت. اقتصتتاد، در مستتیر ربات قرار دارد اما نیروی ملرک آن شتتک   ه و با ریستت رستتی ه
تر از آن چیزی استتت که برای المللی ضتتعیفگذاری بینحیاتی مواجه استتت. تشارت و ستترمایه

 یافته به خصوصهای اقتصادی در بیشتر کشورهای توسعهش . فعالیتبی ی میامسال پیش
تر ش ه است. اما همه تر و آهستهدر م طقه یورو و اقتصادهای بزرگ نوظهور، از سال قبل کم

توان  از میان همین رکود هم رشتت  ک  . در رکودها شتتبیه به این نیستتت  . گاهی اقتصتتاد می
ها باور دارن  که اک ون جهان در رکود فرورفته استتت و بستتیاری از انحقیقت، برخی از اقتصتتادد

 «.ان مردم حتی متوجه این مسئله هم نش ه

های ما، بر اساس شاخص»گوی :ان بیزنس میانآلسو النشیز، م یر ارش  در ای وسکو به سی
است و وارد شویم، رش  آهسته  1818ما در رکود رش  در جهان هستیم. زمانی که به سال 

 «.این آهستگی در مسیری هماه د است

ش ه صادی دچار رکود  ش  اقت ضر، اگرچه ر ست اما فعالیتدر حال حا صادی با رکودی ا های اقت
ان . بر استتتتاس تللیل ها شتتتتود، در ستتتتطخ گستتتتترده روبرو نشتتتت هکه باعث از بین رفتن آن

صاد از رانانسی ش  اقت ست که ر ش ، زمانی ا شرایط رکود ر تر ون  معمول آن پایینبیزی س، 
ک  . رون  رش ، نرخ میانگین رش  است که بیکاری و تورم را در سطخ است و کاهش پی ا می

النشیز ت ها کستتتی نیستتتت که وضتتتعیت اقتصتتتاد جهان را چ ین ارزیابی  .داردپای اری نگه می
  قرار جهان در رکود تولی»گوی :گذاری نیز میک  . چارلز شتتتوآ ، استتتتراتژیستتتت ستتترمایهمی
 «.دارد

الشعاع قرار ان از اقتصادی جهان را تلترکود اخیر تولی  در آمریکا به خاطر ج د تشاری، چشم
است. اوضاع اقتصادی این کشور به ع وان بزرگترین اقتصاد، به اقتصاد همه جهان سرایت داده
سال پیش ک   ، اصال شبیه به رکود ده ک  . اما رکود ک ونی که همه از آن صلبت میمی

نخواه   1881برای آمریکا رکود رش  از هیچ نظر شبیه به سال »نویس :ان میاننیست. سی
 «.بود. آن زمان آمریکا وارد دوره رکود ف ی ش . اما حاال با این وضعیت فاصله زیادی دارد

گذرد، شباهت دارد. وضعیت اقتصادی ایران هم به آنچه که در بیشتر کشورهای جهان می
بی ی کرده است که رش  اقتصادی جهان المللی پول در ج ی ترین گزارش خود، پیشبینص  وق 
 رس ، به صفر می1818درص  خواه  بود اما در سال  4.5، م فی 1884در سال 

. IMF  برد و نیز از ایران نام می 1818در تللیل خود از بهبود اوضاع اقتصادی جهان در سال
درص   9.9، بهبود یاب  و به 1818ه رش  اقتصاد جهان در سال شود کبی ی میپیش»نویس :می

 9.1به  1884درص  در سال  9.4یافته از شود که رش  اقتصادهای توسعهمی بی یبرس . پیش
 برس .  1818درص  در سال 

، به خاطر بهبود اوضاع یا کم عمق ش ن رکود در بازارهای 1818ح ود نیمی از این رش  در سال 
مان   ترکیه، آرژانتین و ایران است. بخش دیگر نیز بر ارر بهبود وضعیت در اقتصادهایی نوظهوری 

نسبت به  1884ها در سال مان   برزیل، مکزی ، ه  ، روسیه و عربستان است که رش  آن
 .ک   ش ه بود،1881
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 گزارش ویژه:
 

:اشاره   
ره صاد ایران مخابتدرباره اقاز ص  وق بین المللی پول  لبانوچه به اهمیت خبری که رویترز به نق

خبرنامه گزارش ص  وق را برای آگاهی اعضاء به ع وان گزارش ویژه این شماره  رده استک
   انتخا  نموده است.

 المللی پول:صندوق بین
 

 دالری است 845ایران برای موازنه بودجه نیازم   نفت                 

 اش نیازم  المللی پول، ایران برای موازنه بودجه ستتتال آی  هبرآورد صتتت  وق بین با برابر رویترز:

شکه سه برابر قیمت پیش 845ای نفت ب ست. این رقم بیش از  سال بی یدالر ا ش ه نفت در 

 .آی  ه است. بر اساس این گزارش، صادرات ایران نیز کاهش خواه  یافت

 به علی الریشانی 41سال  حسن روحانی در حال ارائه الیله بودجه

 

المللی پول، ایران برای ای که بتوان  بودجه ستتتتال آی  ه خود را بر استتتتاس برآورد صتتتت  وق بین

 .دالر خواه  داشت 845متعادل ک  ، نیاز به نفت با قیمت هر بشکه ح ود 

 اکتبر( اعالم کرد که 11المللی پول روز دوشتت به شتتشتتم آبان )به گزارش رویترز، صتت  وق بین

سال ایران به ع وان یکی از مهم صادرک   ه نفت )اوپ (، در  شورهای  سازمان ک ضای  ترین اع

 .درص ی مواجه است های آمریکا با کسری بودجه چهار و نیمجاری به خاطر تلریم

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DB%B1%DB%B9%DB%B5-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-51016919
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DB%B1%DB%B9%DB%B5-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-51016919
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DB%B1%DB%B9%DB%B5-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-51016919
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DB%B1%DB%B9%DB%B5-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-51016919
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DB%B1%DB%B9%DB%B5-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-51016919
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( نیز با کستتری بودجه 8944رود ایران در ستتال آی  ه )این گزارش با اشتتاره به ای که انتظار می

بی ی کرده استتت که این کشتتور برای توازن بودجه رو شتتود، پیش ی روبهپ ن و ی  دهم درصتت

 .دالر و شش س ت نیاز خواه  داشت 849ای اش به نفت بشکهسال آی  ه

شمال ح ود  شکه نفت برنت دریای  شته قیمت هر ب ست که جمعه گذ دالر  11این در حالی ا

 .شودبی ی مییشدالر پ 18معامله ش  و قیمت نفت برای سال آی  ه نیز ح ود 

( موستتتوم به برجام  1885)ژوئیه  49ای تیرماه درآم های نفتی ایران که پس از توافق هستتتته

ماه سال گذشته و اعمال افزایشی چشمگیر یافته بود، با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت

 .ش ت کاهش یافتهای این کشور علیه جمهوری اسالمی، بهمش د تلریم

مللی پول همچ ین برخالف برآورد قبلی خود که از رشتت  م فی شتتش درصتت ی الصتت  وق بین

بی ی کرده است که اقتصاد این کشور در سال جاری نه و نیم اقتصاد ایران خبر داده بود، پیش

رود تر شتتود. به گزارش این م بف معتبر ارزیابی اقتصتتاد جهان، همچ ین انتظار میدرصتت  کوچ 

 .ی تولی  ناخالص داخلی در ایران رابت بمان که در سال آی  ه رش  واقع

المللی پول، درباره این گزارش به جهاد ازعور، م یر بخش خاورمیانه و آسیای میانه ص  وق بین

هایی که در ستتال گذشتتته وضتتف شتت ه و در ستتال جاری شتتود تلریمبرآورد می»رویترز گفت: 

 «.تش ی  ش ن ، در سال آی  ه تیریر مضاعفی ن اشته باش  

بازگشتتتتتت تلریم باعث اختالل در تشارت کاهش ارزش پول ملی در ایران پس از  کا  های آمری

المللی پول میزان تورم امستتال را خارجی و افزایش تورم ستتاالنه این کشتتور شتت . صتت  وق بین

 .بی ی کرده استدرص  پیش 98و هفت دهم درص  و تورم سال آی  ه در ایران را  95

های ایران المللی پول گفته استتت که مقامآستتیای میانه صتت  وق بینم یر بخش خاورمیانه و 

 .برای ک ترل تورم بایستی نرخ رسمی تبادل ارز را با نرخ بازار یکسان ک   

میلیارد و  889  المللی پول، صتتتادرات کاال و خ مات ایران ازبی ی صتتت  وق بینبر استتتاس پیش

دالر در ستتتال جاری میالدی  میلیون 988و  میلیارد 18  میلیون دالر در ستتتال گذشتتتته به 188

و نیم میلیارد دالر  55رو شتتتت ه و به نیز باز هم با کاهش روبه 1818کاهش یافته و در ستتتتال 

 سقوط خواه  کرد

 


