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 سخن ماه:

 

                ترویج مایه خوری دولت و

 

اخبار آمده بود که رئیس سازمان برنامه وبودجه ضمن اعالم افزایش قیمت بنزین، به صورت آزاد  در

به  سه برابر و سهمیه ای به یک ونیم برابر، اظهار داشته اند که وجوه حاصل از تفاوت فروش به 

  *کم درآمد خواهد رسید. افرادمیلیون  06یا خانواده میلیون  81مصرف کمک به 

گونه مقدمه چینی زائدوغیرضرور واقعاُ روشن نیست چرا ایشان که خود ازجمله عالمان به دورازهر

علم اقتصادکشورند و لذا آگاه به جنبه های گوناگون امر، فراموش کرده اندکه به دلیل همین فرهنگ 

رفتاری بود که اندیشه سنجیده، علمی وانسانی بهینه سازی یارانه ها از همان آغاز به بی راهه 

یده شد وبا وجوه حاصل ازفروش سوخت وانرژی که عین سرمایه اند بجای واریز به خزانه ، کش

همچون غنائم جنگی برخورد و بین چند ارگان تقسیم شد.رویدادی که  نه تنهاگره ای از کار نگشود، 

ن آ بلکه افزون براتالف منابع و به بیان روشن ترسرمایه های ملی، فراهم ساز تشدید تورم، وبه تبع

کاهش قدرت خرید پول ملی ما)ریال( و ایجاد و گسترش فقرفراگیر و همه جانبه ی رو به تشدید 

شد که هم اکنون فارغ از هرگونه سرپوش نهادن بر آن  با سرعتی سرسام آور رو به پیش دارد. 

که  انوزیر اقتصاد آدنائور  و سپس صدر اعظم آلملودویک ارهارد رویدادی که به گفته پروفسوردکتر 

بزرگ  کاهش قدرت خریدپول ملی هر جامعه ی افتصادی» شهره است: معجزه اقتصادی آلمانبه 

 «.ترین خیانت به اقتصادآن جامعه است، زیرا فقر فراگیر وهمه جانبه را به دنبال دارد.

اما اینکه کمک به گروه یا خانواده های آسیب پذیر، در هر جامعه ای افزون براینکه وظیفه ای انسانی 

 می باشد از جمله وظائف اصلی دولت است، به نظر نمی رسد کسی درتعارض با آن باشد. 

آنچه پرسش برانگیز است، ترویج مایه خوری  می باشد که به نجو مورد عمل و پیشنهاد به دور از 

 هرگونه تردید  سامان برانداز اخواهد بود. اصلی که مورد تائید همگان است، به ویژه اقتصاددانان.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
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عی وغیر بارها به روشنی عنوان کرده ام که استاندارد زندگی برقرار در کشور استانداردی تصن

واقعی می باشد. استانداردی که به هزینه وبا مصرف منابع مالی کشورو روشن تراتالف ثروت  یا 

سرمایه های  ملی برقرار شده است ، و حفظ آن با توجه به توان سرانه اقتصادی کشور  غیر ممکن 

ی، منطبق  است . بنابرین هرگونه اقدامی دراین مسیر جزاز طریق پذیرش استاندارد واقعی زندگ

با توان اقتصادی واقعی سرانه کشور  از یک سو،  بهبود تولید از سوی دیگر غیر ممگن است  و لذا 

 درنهایت  منجر به فرو پاشی جامعه خواهد شد. 

بنا بر این به حکم اصول ومبانی علم افتصاد سیاسی، تنها راه درپیش برقراری فیمت های واقعی 

صحت آن است، البته همراه با کاهش هزینه زندگی گروه های  کاال وخدمات با نظارت کامل بر

پذیر که منظور افزون بر افراد و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی،دربر  بآسی

گیرنده کلیه افرادی  خواهد بود که از پرداخت مالیات معاف می باشند و بارها به مناسبت های 

 ه است .لذا در اینجا از تکرارآن خودداری می شود.گوناگون  راهکار آن ارائه شد

پایان سخن اینکه در این راستا آنچه توجه به آن از اهمیت ویژه برخورداراست اینکه برای کمک به 

گروه های آسیب پذیر، بایستی ازپرداخت نقدی ، کاالئی ویا بسته یی برحذر ماند، زیرا این هرسه 

ب پذیر باید به صورت کاهش هزینه زندگی  مورد اقدام قرارگیرد فسادآفرینند، کمک به گروه های آسی

که مضون از هرنوع فساد مورد تصور است.یعنی با ارائه کارت شناسائی ویژه ، معاف ازپرداخت 

درصدتخفیف(، بیمه ، دارو و درمان ، و تحصیل  96هزینه رفت و آمددرون شهری و میان شهری )با 

ن سطح دانشگاه. ضمن اینکه چهارده ونیم میلیارد اعتبار تخصیصی دو فرزند از کودکستان تا آخری

برای کمک به کاالهای اساسی نیز باید به فوریت برگشت داده شود،و سود پرداختی به سپرده 

لغی اعالم بدر صد کاهش داده شود، وکل هزینه های حمل بر تولید م 81های بانکی نیز حداکثربه 

ی اتفاقی به ویژه افزایش سرمایه های ناشی از تورم و تغییر کاربری و اخذ مالیات از انواع درآمدها

صورت است که با الزام عرضه کاال  اراضی درکل کشور راس برنامه های دولت قرارگیرد. تنها در این

 نیازها اقدام کرد برنامه یی سنجیده ومنطبق با وخدمات با قیمت های ئاقعی می توان برای  تدوین

 .ونه جزاین 

_______________________________________________________________________

بدست آمده است ؟آیا به این  و برچه اساسی میلیون نفر چگونه 06شن نیست این عدد رو  -* 
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از کارفرمایان گرفته تا کسبه و آن دیان مالیاتی تعداد مو صرف نظر ازشمار اطفال و کودکان،، ترتیب

خرده مالک و پیشه ور و  اصی که مشمول پرداخت مالیات می باشند اعم از مالک ودسته از اشخ

که میلیون است. آیا شخصی  11برابر رقمی  و افراد وابسته به آن هاشاغل کارمند و کارگر و . . . 

وجود کارت با شمرده شود ؟آیا واقعا  هم  درآمدش مشمول مالیات است باید مشمول دریافت یارانه

 می توان بسادکی به گروه های آسیب پذیر دست یافت ؟جل الخالق!ولت الکترونیک ، نملی و د

عنوان ورواج سرانه چه کس یا کسانی این رقم حداقل هزینه زندگی را در اقتصادی با این درآمد 

سرمایه های ملی که عین ودرا مکلف به توزیع وجوه حاصل ازخ به ظاهر که اکنون دولتداده اند

وجوهی که باید به مصرف سرمایه گذاری وایجاد اشتغال ؟   آنها می پنداردسرمایه است  بین 

  برسد و نه جزاین.

  *  ** 

 اخبار کوتاه اتاق ها

 اخبارکوتاه اقتصادی ایران و جهان 

 :انگلیس اخبارکوتاه اتاق ایران و

 

 انگلیس ایران وهیات مدیره اتاق برگزاری جلسه ماهانه 

 روز 89انگلیس راس ساعت  معادن ایران و صنایع و جلسه هیات مدیره اتاق بازرگانی ودویستمین 

به استثنای آفای دکتر شیبانی که هنوز از سفر با حضور کلیه اعضاء 67/61/8951سه شنبه  

بعد از مبادله اخبار برگزار گردید. در این جلسه در دفتر دبیرخانه اتاق تشکیل و برنگشته  بودند

طبق دستورجلسه نخست برنامه های جاری اقتصادی کشور به ویژه در ارتباط با انگلیس 

سفر هیات سرمایه گذاری اتاق به لندن برای دیدار با اعضاء اتاق انگلیس و ایران و  گزارشازجمله،

یران ا با سفیر شرکت های انگلیسی مدعو توسط دپارتمان بازرگانی بین المللی انگلیس، مالقات

 ر،سپس مقرشدمذاکره و تبادل نظر  ارائه و، شرکت در شام ساالنه اتاق در مجلس عوام درلندن

 شد:

 شام ساالنه اتاق در اواسط بهمن ماه در هتل اسپیناس برگزار شود – 8
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 قرار گیرد.  وپی گیری اناق به فوریت مورداقدام مصوباتموضوع ثبت  – 1

گشته  دار نظارت بر کار کمیسیون های تخصصی اتاق را عهدهکه آقای مهندس حمزه نژاد  – 9

 ئه دهند.گزارش مربوط را درجلسه آینده هیات مدیره ارا

د اعضاءقرار شدبرسی ونتیجه در جلسه آینده درمورد برگزاری سومین گردهمایی آزا – 4

 پایان پذیرفت. 87:66جلسه راس ساعت تصمیمگیری شود.  

 

 برگزاری جلسه های ماهانه کمیسیون های تخصصی اتاق

جلسه ماهانه کمیسیون بازرگانی، صنعت  :های نوینآوریكمیسیون بازرگانی، صنعت و فن

های نوین روز آوریو فن

رأس  89/61/51دوشنبه 

با حضور  80:66ساعت 

دی و خانم سودا نژا

آقایان امیرحسین 

 رضی سیدد پژوهی، سی

مقدم، اصفهانی، امین 

علی حمزه نژاد و مهدی 

رضائی مسئول برگزاری 

ها در محل کمیسیون

دبیرخانه اتاق تشکیل و 

 برگزار گردید.

های نوین به ویژه در آوریابتدا، طبق دستور حلسه اخبار اقتصادی در زمینه بازرگانی، صنعت و فن

 ا ارائه دادند.ارتباط با انگلیس مبادله شد و اعضاء نیز هریک اخبار حوزه کاری خود ر

کشوری که تا  85آقای سید رضی سید اصفهانی گزارشیرا که درهمکاری با مهندس نقیب درباره 

به حال اقدام به حذف صفر از پول ملی خود نموده اند، ارائه ویک نسخه ازآن را در اختیار هریک از 
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چنانچپه مورد تائید اعضای حاضر در جلسه قرار داد. یک نسخه نیز برای هیات مدیره ارسال شدتا 

 بود در خبر نامه نشر شود.

سپس آقای امیرحسین پژوهی گزارش مبسوطی درباره سفر هیأت تجاری اتاق ایران و انگلیس به 

لندن در ماه اکتبر ارائه کرد. ایشان سخنرانی آقای جک استراو را عالی، و پذیرایی سفارت ایران در 

شرکت های دعوت شده توسط سفارت به دلیل قطع ب لندن را درخور تشکر اعالم ومتذکرشد که  

ارتباطات بانکی بین دو کشور دعوت نشده بودند،اما اعضاء هیات راساُبا طرق های تجاری خود 

 تماس الزم برقرار وبه تبادل نظر نشستند.

اعالم کرده است سه چهار شرکت انگلیسی فعال در زمینه ایمنی،  DITوی  همچنین به این که 

واظهار اشاره  ی حفاظتی و اطفای حریق آماده همکاری با شرکت های ایرانی هستندسیستم ها

داشت قرار است مسئول میز ایران در وزارت خارجه انگلیس هم در ماه نوامبر برای دو روروز به ایران 

 پایان یافت. 81:66جلسه ساعت سفر کند . 

جلسه ماهانه کمیسیون ششمین  :ریزی شهری، گردشگری و ساختمانكمیسیون برنامه

، با 80:96ساعت  راس  11/61/8951شنبه سه روز ریزی شهری، گردشگری و ساختمانبرنامه

ها زهرا نقوی، شبنم بهرامی شبستری، سودا نژادی و آقایان دکتر علیمردان شیبانی، حضور خانم

 ،مهدی رضائیسعید ضرابیان  و  دکتر علی غمخوار، محمدرضا سرمدی، محمدرضا قائدی، محمد

 ها در محل دبیرخانه اتاق تشکیل و برگزار گردید. مسئول برگزاری کمیسیون

 برخی ،گردشگری و ساختمان ، به ویژه در زمینه اقتصادی روزبعد از تبادل اخبار در این جلسه 

   .گردنداشاره  بخش مشکالت موجود در این  اعضاءبه 

در تاریخ برگزار   WTMت در نمایشگاه گردشگری خانم شبنم بهرامی گزارش سفر به لندن و شرک

آقای دکتر غمخوار سپس .ارائه کردند توضیحات شفاهی  در لندن راهمراه با  1685نوامبر  4-0

غرفه  ا به سمع اعضاء رسانده اظهار داشتندر مورد اشاره گزارش مفصلی از حضور در نمایشگاه 
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با غرفه های بسیار بزرگ کشورهایی نظیر امارات متحده عربی و کانادا، بسیار ساده یاس قدر ایران 

 بود.

 یمتر فضا 814اجاره بابت 

پوند، و  99666غرفه ایران 

پوند    16666 آنبرپا ییهزینه 

، که بین پرداخت شده بود

شرکت های ایرانی حاضر در 

سرشکن و تأمین غرفه این 

 در خور توجه اینکه شده بود.

زمینه هیچ گونه کمکی در این 

از سوی دولت ایران صورت 

نگرفته است؛ این در حالی است که وظیفه معرفی کشور به عنوان یک مقصد گردشگری عهده 

دولت ها، و وظیفه تأمین امکانات حضور گردشگران خارجی در کشور، بر عهده شرکت های فعال 

 در این صنعت است.

ورد نظر برای شرکت در نمایشگاه به علت ناخیر در اخذ ویزا به دونفر ضمناا باتوحه با اینکه هیات م

 به فوریت توسط نایب درلندن محدود گشت تاریخ برگزاری اولین نمایشگاه مربوط به امر گردشگری

رئیس ودبیر کمیسیون تعیین تا همراه با ذکر علت عدم اعزام کامل کلیه  اعضاء به این نمایشگاه 

پایان  81:66جلسه در ساعت اعالم و برای شرکت در رویدادآتی اقدام الزم وبه موقع معمول شود.  

 یافت.

ز به علت در سفر بودن جلسه ماهانه این کمیسیون نیكمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی:

 .بیشترین تعداد اعضاء ذرآبان ماهد تشکیل و برگزار نگردید

تشکیل به علت نبود بیشتر اعضاء در تهران  این کمیسیون نیز درآبان ماه  :کمیسیون غذا و دارو

 و برگزار نشد.
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 ناخبارکوتاه اقتصادی ایرا

 

 امسال ی اول درصدی واردات در هفت ماهه  ۵کاهش 

 

میلیارد  بر 19 بالغمیزان واردات کشور ، در هفت ماهه نخست امسال ه گزارش خبرگزاری ایرنابنا ب

  دهد.درصد کاهش  نشان می 9۳98که نسبت به مدت مشابه سال قبل  بوده استدالر 

امسال )پایان  اول حاکی از آن است که در هفت ماهه ایران گمرک ازسوی  هاطالعات منتشر

 14۳9به ارزش حدود  هزار تن، 75۳9بالغ بر مهرماه(، میزان صادرات قطعی کاالهای غیرنفتی کشور 

درصدی  87 ی برابرافزایش نشاندهنده ،57با مدت مشابه سال  قیاسمیلیارد دالر بوده است که در 

 .است بوده در ارزش کاهش درصد 88۳9در وزن و 

https://www.irna.ir/news/83557560/کاهش-۵-درصدی-واردات-در-هفت-ماهه-امسال
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/06/08/4/156377885.jpg?ts=1560063633614
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دالر  میلیارد 19هزار تن با ارزش حدود  166میلیون و  85به میزان واردات کشور همچنین در این مدت 

افزایش و از نظر ، از نظر وزنی سه درصد 57که در مقایسه با مدت مشابه سال  رسیده

 .را تجربه کرده استکاهش  درصد 9۳98 ارزشی

، بیشترین میزان 51بر اساس این اطالعات در هفت ماهه سال :کشورهای مقصد صادرات

درصدی از کل ارزش  19میلیارد دالر و سهم  0صادرات کشور به مقصد کشورهای چین با رقم حدود 

درصد  89۳9صادرات کشور بوده است. صادرات به این کشور در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با 

 .افزایش رو به رو بوده است

سه میلیارد دالر و سهم  درصدی از صادرات، امارات با 18همچنین عراق با پنج میلیارد دالر و سهم 

دالر و سهم  درصدی و افغانستان با یک میلیارد 88سهم  میلیارد دالر و 1۳9درصدی، ترکیه با  88

 .انددرصدی به ترتیب دومین تا پنجمین مقاصد صادراتی ایران در این بازه زمانی بوده 88

دالر در هر تن  967متوسط قیمت اقالم صادراتی کشور طی هفت ماهه نخست امسال بالغ بر 

 .درصدی همراه بوده است 14دود با کاهش ح 8951بوده که نسبت به مدت مشابه سال 

 966میلیارد و  0کشور چین با اختصاص رقم  51در هفت ماهه سال :واردات مبداء کشورهای

درصد از کل ارزش واردات در جایگاه نخست کشورهای طرف معامله  19و سهمی حدود   میلیون دالر

درصدی واردات  9۳4ته است. مقایسه آمار و ارقام در مدت مشابه سال قبل، کاهش حدودا داشقرار 

 .دهداز چین را نشان می

 81میلیارد دالر و سهم  9درصد، ترکیه با  81میلیارد دالر و سهم  4۳9همچنین کشورهای امارات با 

درصد و آلمان با یک میلیارد دالر و سهم پنج درصد از کل  5میلیارد دالر و سهم  1درصد، هند با 

 .صادرکننده کاال به ایران بوده اند.ارزش واردات، جزو کشورهای عمده 

که نسبت  است  دالر در هر تن بوده 178این مدت یک هزار و  درمتوسط قیمت اقالم وارداتی کشور 

 .دهددرصدی را نشان می 1حدود  به مدت مشابه سال گذشته افت

 .های احتمالی برخورد خواهند کردچگونه با سوء استفاده
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 سقوط چشمگیر تجارت خارجی ایران

آمارهای رسمی شرکای اصلی بازرگانی خارجی ایران حاکی از افت چشمگیر تجارت آنها با 

 ماه 5ایران در اتحادیه اروپا به عضو  11جمهوری اسالمی در سال جاری میالدی است. صادرات 

    .سال جاری میالدی تقریبا نصف شده است

گمرک ایران، انتشار آمارهای تفصیلی ماهانه را از ابتدای سال جاری خورشیدی متوقف کرده، اما 

درصدی  88گزارشهای کلی گمرک و وزارت صنعت، همچنین اتاق بازرگانی حاکی از افت باالی 

 .میلیارد دالر است 14۳4 صادرات غیرنفتی ایران و رسیدن آن به

البته ایران بسیاری از محصوالت خام نفتی، مانند میعانات گازی، پروپان، بوتان و غیره را در سبد 

دهد که در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست. از طرفی ایران صادرات نفت قرار می« غیرنفتی»صادرات 

 .کندهرگز منتشر نمیخام و محصوالت نفتی مانند گازوئیل، بنزین و نفت کوره را 

المللی پول از وضعیت صادرات ایران که ماه ترین ارزیابی اساس ارزیابی صندوق بینبراساس تازه

درصد کاهش  0با  1681گذشته منتشر شد، کل صادرات نفتی و غیرنفتی این کشور در سال 

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/a-51379545
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/a-51379545
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/a-51379545
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/a-51379545
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/a-51379545
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رقم در سال جاری  رود اینمیلیارد دالر رسید، اما انتظار می 869نسبت به سال قبل آن به حدود 

 .میلیون دالر سقوط کند 966و  میلیارد 99به  1616دالر و در سال  میلیارد 06۳9میالدی به 

 1685هزار بشکه نفت در سال  066البته این ارقام بسیار خوشبینانه است، چرا که صادرات روزانه 

قرار داده، در حالی  فرض محاسبه میزان کل صادرات ایرانرا پیش 1616هزار بشکه در سال  966و 

دهد کل بارگیری نفت ایران در المللی و شرکتهای ردیابی نفتکشها نشان میکه آمارهای بین

هزار بشکه در روز سقوط کرده است و مهمتر از آن اینکه، معلوم نیست  966ماههای اخیر به زیر 

 .شودهای نفتی میایران موفق به فروش چه میزان از این محموله

دیر، آمارهای شرکای اصلی تجارت خارجی ایران نشان از افت چشمگیر بازرگانی آنها با به هر تق

 .ایران دارد

هزار بشکه نفت  096ها، روزانه حدود چین بزرگترین شریک تجاری ایران است و قبل از تحریم :چین

مله کِپلر، ها، از جکرد، اما آمارهای رسمی گمرکی و شرکتهای ردیابی نفتکشاز ایران دریافت می

 .هزار بشکه نفت به چین تحویل داده است 846های گذشته حدود نشان میدهد که ایران در ماه

ماه  5دهد که کل واردات کاالهای نفتی و غیرنفتی از ایران طی آمارهای گمرک چین نشان می

ر میلیون دال 546میلیارد و  86درصد کاهش نسبت به دور مشابه پارسال به  97سال جاری با 

 .میلیارد دالر فروکش کرده است 7۳19درصد کاهش به  91رسیده و صادرات چین به ایران نیز با 

همرفته، بعد از چین، بزرگترین شریک تجاری ایران در عضو اتحادیه اروپا روی 11 :اتحادیه اروپا

خریدند، اما از نیمه میهزار بشکه نفت از ایران  986های آمریکا بودند و روزانه  دوران قبل از تحریم

 .دوم سال گذشته میالدی، خرید نفت را متوقف کردند

عضو این اتحادیه به  11، نهاد آماری کمیسیون اروپا، کل صادرات «یورواستات»بر اساس آمارهای 

 .میلیون یورو رسیده است 999میلیارد و  9ماه سال جاری میالدی تقریبا نصف شده و به  5ایران در 

به حدود نیم میلیارد یورو  1681ماهه سال  5میلیارد یورو در  1۳9ت این کشورها از ایران از اما واردا

  .در فاصله ژانویه تا سپتامبر سال جاری سقوط کرده است

علت اصلی این موضوع در این نکته است که اصوال بخش اعظم صادرات ایران به اروپا نفت 

 .خام بود

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/a-51379545
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/a-51379545
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/a-51379545
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/a-51379545
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ایران در اتحادیه اروپا آلمان بزرگترین شریک تجاری 

است. صادرات این کشور به ایران در دوره یاد شده به 

ماه پارسال  5میلیارد یورو رسیده که نسبت به  8۳8زیر 

نصف شده است. واردات این کشور از ایران نیز بیش از 

 .میلیون یورو رسیده است 841نصف کاهش یافته و به 

ان با اتحادیه بدین ترتیب، یک سوم کل تجارت خارجی ایر

 .اروپا در واقع با آلمان انجام شده است       گر   اقتصادیاوغلو، تحلیلدالغا خاتین

ترکیه یکی از شرکای اصلی ایران است که عالوه بر نفت و کاال، گاز نیز از ایران وارد میکرد،  :ترکیه

سال جاری هیچ نفتی از دهد که این کشور از ژوئن اما گزارش اداره تنظیم انرژی ترکیه نشان می

 .ایران نخریده و در ماههای اوت و سپتامبر، خرید گاز ایران را چهار برابر کاهش داده است

ماه ابتدایی سال با افتی  5گوید کل واردات نفتی و غیرنفتی از ایران طی مرکز آمار ترکیه نیز می

درصدی به  4۳9نیز با کاهشی  میلیارد دالر سقوط کرده و صادرات ترکیه به ایران 9درصدی به  47

 .میلیارد دالر رسیده است 8۳74

واحد مسکن  4806ماه سال جاری حدود  86ذکر این نکته شاید خالی از لطف نباشد که ایرانیها در 

درصد افزایش یافته و نسبت به دور  46اند که نسبت به دور مشابه پارسال در ترکیه خریداری کرده

 .برابر شده است 1تقریبا  1687مشابه سال 

ها رسد ایرانیالبته خرید مسکن توسط ایرانیها ربطی به آمارهای تجاری ندارد، اما چنین به نظر می

های خود، همچنین گرفتن شهروندی ترکیه، خرید خانه در این کشور را به صورت برای حفظ دارایی

بازار مسکن این کشور هزار دالر در  196اند. ترکیه به هر خارجی که چشمگیری افزایش داده

 .کندگذاری کند، حق شهروندی اعطا میسرمایه

هند دومین مشتری نفتی ایران بعد از چین بود که از ماه ژوئیه هیچ نفتی از ایران نخریده  :هند

 .است
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 71ماه سال جاری  5دهد که کل صادرات ایران به این کشور در آمارهای رسمی هند نشان می

درصدی  44میلیارد دالر رسیده، اما صادرات هند به ایران با افزایشی  9۳91 درصد کاهش یافته و به

 .میلیارد دالر رسیده است 9۳11به 

دهد که برای اولین بار صادرات این کشورها در ماه جزئیات آمارهای ماهانه هند و ترکیه نشان می

ن وضعیت در ماه سپتامبر اوت و سپتامبر سال جاری بیشتر از واردات آنها از ایران شده است و ای

 .برای چین نیز صادق است. به عبارتی، تراز تجاری به نفع آنها شده است

کره جنوبی و ژاپن نیز از مشتریان عمده نفت ایران بودند که بعد از تحریمهای  :کره جنوبی و ژاپن

 .آمریکا، خرید نفت از ایران را متوقف کردند

 40درصد کاهش به  59ماهه این کشور به ایران با  5ات دهد صادرآمارهای گمرکی ژاپن نشان می

میلیون دالر سقوط کرده  897میلیارد و  8درصد کاهش به  04میلیون دالر رسیده و وارداتش با 

 .است

درصد کاهش  41میلیون دالر و وارداتش با  110درصد کاهش به  56صادرات کره جنوبی به ایران با 

 .است میلیارد دالر سقوط کرده 1۳8به 

روسیه و آمریکا شرکای اصلی تجاری ایران نیستند، اما تجارت آنها با ایران  :روسیه و آمریکا

 .چشمگیر است

 81دهد که ایران از سپتامبر پارسال تا سپتامبر سال جاری )گزارشهای مرکز آمار آمریکا نشان می

ماه ابتدایی سال  5ایران نیز در ماه( تقریبا هیچ صادراتی به آمریکا نداشته است. صادرات آمریکا به 

 .برابر افت داشته است 9دالر بوده که نسبت به دور مشابه پارسال  میلیون 08۳4 جاری

ماه سال جاری تغییری نکرده و  5دهد وارداتش از ایران در آمارهای گمرکی روسیه نیز نشان می

درصد افزایش نسبت به دور  97میلیون دالر بوده، اما صادراتش به جمهوری اسالمی با  958حدود 

 .میلیارد دالر رسیده است 8۳1مشابه پارسال به 

عراق و امارات دو شریک تجاری عمده ایران هستند که نه ایران و نه این کشورها  :عراق و امارات

کنند، اما با توجه به آمارهای کلی که گمرک ایران اعالم جزئیات تجارت خارجی خود را منتشر نمی

میلیارد  1۳71میلیارد و  9۳87صادرات ایران به عراق و امارات در هفت ماه سال جاری به ترتیب کرده، 
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درصد کاهش  96درصد و در مورد امارات  86دالر بوده که نسبت به دور مشابه پارسال در مورد عراق 

 .دهدنشان می

میلیارد دالر رسیده که نسبت  4۳0ایران واردات چندانی از عراق ندارد، اما واراتش از امارات به حدود 

 .دهددرصد افزایش نشان می 81به هفت ماه سال گذشته خورشیدی حدود 

 سراشیبی ایران در رتبه کارآفرینی زنان

ای اسققققت. ترین آمار از نرخ کارآفرینی زنان در ایران، بیانگر سقققققوطی یک پلهتازه به گزارش ایلنا،

درصد و سهم بیکاری آنها در همین فصل بیش  16سهم زنان از بازار کار کشور در تابستان کمتر از 

 .انددرصد بود. زنان قطر پیشتاز مشارکت اقتصادی81از 

     

کار، یونسقققکو، بانک جهانی و بنیاد پایش کارآفرینی ها و آمارهای سقققازمان جهانی بررسقققی داده

دهد که آمریکا، نیوزلند و کانادا در کشققور نشققان می 91جهانی پیرامون وضققعیت زنان کارآفرین در 

در قعر فهرست و تنها جلوتر از عربستان، الجزایر، بنگالدش  94صدر قرار دارند و ایران با کسب رتبه 

 .و مصر واقع شده است
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ها برای ارائه وام به زنان و اعتمادی بانکچون بینویسقققد موانع سقققاختاری همایلنا می خبرگزاری

ترین عواملی هستند که جامعه زنان را از ورود به چرخه اقتصاد عدم حمایت از زنان کارآفرین از مهم

 .دارندباز می

صادی و فراکسیون زنان مجلس دهم ب سیون اقت ضو کمی شاهی، ع صومه آقاپور علی شاره به مع ا ا

 های اقتصادی و وضعیت اشتغال در یک سال گذشته به ایلنا گفته است: بدتر شدن شاخص

ای در واقع اینکه شاخص کارآفرینی زنان با سقوط مواجه بوده نه به دلیل این است که موانع تازه»

سققر راه زنان گذاشققته شققده یا حتی تالشققی برای رفع موانع قبلی نشققده اسققت، بلکه وضققعیت 

 «.شتغال به طور کلی با مشکل مواجه شده و اشتغال زنان نیز تابعی از این اتفاق استا

او افزوده که در کمیسققیون اقتصققادی مجلس حمایت از کسققب و کار زنان افزایش داشققته و چنین 

به طور مثال زنانی که »نیسققققت که اولویت در اشققققتغال اولویت به مردان داده شققققده باشققققد: 

درصققد 46تا  96ای صققنعتی کسققب و کار راه بیندازند از تخفیف ویژه بین هخواهند در شققهرکمی

هایی صورت برخوردار خواهند بود و با وزارت صمت هم برای سهولت صدور مجوز برای زنان رایزنی

 «.گرفته است

زنان کارآفرین با موضققوع دریافت وام اشققتغال یا تامین وثیقه برای این وام مشققکل  :نویسققدایلنا می

 .دارند

در قطر با  1687در سققققال را بانک جهانی نرخ مشققققارکت اقتصققققادی زنان :پیشتتتتازی زنان ق ر

سققازمان همکاری و توسققعه اقتصققادی معرفی کرد. در   عضققو 99درصققد، باالترین میزان در بین 91

درصد اعالم شد. نرخ مشارکت 48و  44، 47کویت، بحرین و امارات نیز نرخ این مشارکت به ترتیب 

 .درصد است16اقتصادی زنان ایرانی اما هنوز زیر 

بسیاری از زنانی که »، فاطمه ذوالقدر، عضو کمیسیون کارگری مجلس ایران گفته بود: 51در مهر 

رغم توانمندی، سققرمایه اولیه برای شققروع کار را ندارند. خواهند کسققب و کاری راه بیندازند بهمی

شود اولین چیز کمک به افراد برای تهیه سرمایه اولیه است. ز حمایت از اشتغال میوقتی حرف ا

 «.خواهند کسب و کاری راه بیندازند باید بتوانند وام بگیرندبر این اساس زنانی که می

تر از مردان اسققققت و در مواردی برخوردها ذوالقدر تاکید کرده بود که وام گرفتن برای زنان مشققققکل

ها با این ذهنیت که در بازپرداخت وام خود نسققبت به مردان مشققکل شققوند؛ بانکای میسققلیقه

 .اندبیشتری دارند از دادن وام به آنها امتناع کرده
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شود. معاونت امور زنان برابر زنان اعالم می 4شمار مردان فعال در بازار کار ایران :بازار کار مردانه

میلیارد تومان 81های کارآفرینی زنان، توزیع و خانواده ریاسققت جمهوری، اهدافی چون تکثیر انجمن

سازی برای اشتغال زنان را پیشنهاد کرده گذاری زنان و شبکهتسهیالت در روستاها برای سرمایه

 .اندزمین مانده 51ای بودجه سال هاست. اهدافی که با استناد به محدودیت

های اقتصققادی اتاق بازرگانی تهران با انتشققار نمودار وضققعیت اشققتغال دو ماه قبل معاونت بررسققی

 میلیون زن از نظر اقتصادی خبر داده بود.  11، از غیرفعال بودن 8957زنان ایران در سال 

سن کار را مبنا و  99/ 9 هزار نفری زنان و آمار 166میلیون و  46این نمودار، جمعیت  میلیون زن در 

هزار نفر فعال اقتصققادی هسققتند و  466کرد که از این تعداد، پنج میلیون و مالک گرفته و تاکید می

 .دهند، غیرفعالدار تشکیل میشان را زنان خانهباقی که سه چهارم

درصققققد زنان از نظر  16تر گفته که های اقتصققققادی اتاق بازرگانی تهران نیز پیشمعاونت بررسققققی

صادی غیرفعال، در حال تحصیل هستند،  صدشان  16اقت صد دیگر درآمد بدون کار دارند و یک در در

 .اندبازنشسته

هزار مفری 876، مهناز قدیرزاده، کارشققققناس روابط کار و فعال حوزه زنان از ریزش 51اواسققققط مهر 

سا سا  جمعیت زنان فعال در بازار کار خبر داد و گفت چه ب صادی و کمبود منابع مالی در نو نات اقت

همواره این »ها برای تعدیل نیروی کار کرده باشقققد: واحدهای تولیدی، زنان را در صقققف اولین گزینه

موضققوع مطرب بوده که زنان حاضققرند با دریافت مزد کمتری نسققبت به مردان کار کنند. این ذهنیت؛ 

خواهند هزینه اسققاس آنها در مقاطعی که می ای را در بین کارفرمایان شققکل داده و بر اینکلیشققه

احتمال حقوق پیشققققنهادی برای زنان آنقدر به روند. نیروی کار را پایین بیاورند به سققققراغ زنان می

که زنان عطای کار کردن را به لقایش بخشقققیده و از شقققمول جمعیت فعال خارج اسقققت پایین بوده 

 «.اندشده

:ونیر وزیر                   

گیریممیلیارد دالر وام می ۵از روسیه   

آهن پنج به گفته اردکانیان قرار اسققققت جمهوری اسققققالمی برای تکمیل چند پروژه نیروگاهی و راه

های میلیارد دالر از روسقققیه وام بگیرد. یک مقام روسقققی از فروش تجهیزاتی از جمله  سقققیسقققتم

 .شنود الکترونیکی  به ایران خبر داد
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من به »آبان هیئت دولت به خبرنگاران گفت:  15یه نشققسققت روز چهارشققنبه، وزیر نیرو در حاشقق

ی هاهای اقتصادی با روسیه، فردا با هیئتی از دستگاهعنوان مسئول کمیسیون مشترک همکاری

میلیارد دالری دولتی این کشقققور به ایران عازم مسقققکو  9مختلف برای عملیاتی کردن دریافت وام 

 «.خواهم شد

به گزارش خبرگزاری ایسققنا، رضققا اردکانیان 

میلیون دالر این  166گفته که یک میلیارد و 

گاهی در  یل دو پروژه نیرو وام صققققرف تکم

استان هرمزگان و حدود یک میلیارد دالر آن 

 -برونآهن اینچققهصققققرف برقی کردن راه

 .شودگرمسار می

نمایندگان مجلس شققققورای اسققققالمی در 

مجوز دریافت وام از روسیه را که  51ه سال پیش در بررسی الیحه بودجه روزهای پایانی بهمن ما

 .دو سال پیش تصویب شده بود تمدید کردند

میان بانک دولتی  50قرارداد تامین منابع مالی )فاینانس( دو پروژه نیروگاهی هرمزگان شققققهریور 

اسققالمی امضققاء  توسققعه و امور مالی خارجی  روسققیه و بانک دولتی  صققنعت و معدن  جمهوری 

 .شده بود

میلیارد دالری مصققوب مجلس اسققت. اردکانیان در جمع  9این قرار داد ظاهرا بخشققی از همان وام 

های پیشنهادی به تصویب رسید که میلیارد خوشبختانه پروژه 9برای باقی این »خبرنگاران گفت: 

ی، تکمیل راه آهن هزار واگن به مترو به سقققیسقققتم حمل و نقل شقققهر 1عبارتند از اضقققافه کردن 

برسققد و  8046مگاوات به  8666بیرجند، توسققعه نیروگاه برق آبی گتوند که قرار اسققت از  -زاهدان 

 «.مگاواتی رامین اهواز 816بازتوانی نیروگاه 

های اقتصققققادی با  اندکی کندی  روبرو بوده گوید کار کمیسققققیون مشققققترک همکاریوزیر نیرو می

ما احتمال دارد تحریمرهاسققققت. او به علت این کندی اشققققا یاالت متحده علیه ای نکرده ا های ا

های این تاخیر های اعمال شققده بر مراودات مالی و بانکی از علتجمهوری اسققالمی و محدودیت

 .باشد



 
  

 8951ماه  آبانویژه 59خبرنامه شماره

 

 ایران وانگلیس و بریتانیا وایران اخبارکوتا ه اقتصادی ایران وجهان وگزارش ویژهسخن ماه، اخبار کوتاه اتاق های فهرست مطالب: 

17 
 

دیمیتری شققوگایف، رئیس سققازمان فدرال همکاری :افزار از روستتیهتمایل ایران به خرید جنگ

وگو با خبرنگاران از تمایل برگزاری نمایشقققگاه هوایی دوبی در گفتنظامی روسقققیه در جریان -فنی

جمهوری اسالمی به خرید تجهیزات جنگی روسی خبر داد و خاطر نشان کرد که این کار مستلزم 

 .المللی استهای بینبر طرف شدن محدودیت

یان جمهوری ای مشورای امنیت سازمان ملل، که در پیوند با توافق هسته 1198نامه مطابق قطع

افزار با ایران ممنوع شده داد و ستد جنگ 1689اسالمی و شش قدرت جهانی صادر شد، از ژوئیه 

 .است

شوگایف گفته خاتمه می 1616این محدودیت اکتبر  سپوتنیک، دیمتری  یابد. به گزارش خبرگزاری ا

ملی در این زمینه وگو کند اما اقدام عافزار با تهران گفتمسقققکو آماده اسقققت در مورد فروش جنگ

 .المللی استهای بینموکول به رفع تحریم

شققققود و روسققققیه به المللی مربوط به  تسققققلیحات تهاجمی  میهای بینشققققوگایف گفته تحریم

 .دهدهمکاری با جمهوری اسالمی در زمینه فروش تجهیزات  غیرتهاجمی  ادامه می

-فدرال همکاری فنیرئیس سقققازمان :های شتتنود به جمهوری استت میفروش ستتیستتتم

های تجهیزات ها شقققامل  ارسقققال مجموعهنظامی روسقققیه به اسقققپوتنیک گفته که این همکاری

های شققققنود اطالعاتی  و دیگر و تعمیرات و تشققققخیص، ابزارهای نظارت الکترونیکی، سققققیسققققتم

 .شودهای غیرتهاجمی میفناوری

ال آینده به بعد عالقمند به این مقام روسقققی احتمال داده که جمهوری اسقققالمی برای اکتبر سققق

های سقققاحل به دریا، موتورهای هواپیما، قطعات  خرید جنگنده، بالگرد، تانک، کشقققتی، موشقققک

 .یدکی هواپیما، خودروهای زرهی و زیردریایی  باشد

ها از جمله تجهیزاتی هسققتند که خرید و فروش آنها برای جمهوری اسققالمی از زمان امضققای این

 .برای پنج سال ممنوع شده است 1198ویب قطعنامه ای و تصتوافق هسته

حسن روحانی، رئیس جمهوری بیستم آبان در سفر استانی به یزد گفته بود منافع ایران ماندن در 

 .المللی تسلیحاتی برداشته شودهای بینبرجام است تا سال دیگر تحریم

کاهش تعهدات برجامی ایران  ای )بریتانیا، فرانسه و آلمان(سه کشور اروپایی طرف توافق هسته

ای آغاز شقققد، را که اردیبهشقققت امسقققال و در نخسقققتین سقققالروز خروج آمریکا از توافق هسقققته



 
  

 8951ماه  آبانویژه 59خبرنامه شماره

 

 ایران وانگلیس و بریتانیا وایران اخبارکوتا ه اقتصادی ایران وجهان وگزارش ویژهسخن ماه، اخبار کوتاه اتاق های فهرست مطالب: 

18 
 

اند در صورتی که تهران به تعهداتش پایبند نماند احتمال استفاده از ساز کننده خوانده و گفتهنگران

 .مللی است، منتفی نیستالهای بینبینی شده، که به معنای بازگشت تحریمو کارهای پیش

 استیضاح وزیر کشاورزی، و مخالفت روحانی با استعفا

به گزارش دویچه وله به نقل از خبرگزاری ایسققنا،دو مدیر ارشققد وزارت کشققاورزی به اتهام فسققاد 

شده شت  سهبازدا صددند وزیر کشاورزی را  ضاب اند و نمایندگان مجلس در  ستی شنبه پنجم آذر ا

 .اعالم شده که محمود حجتی استعفا کرده اما رئیس جمهور آن را نپذیرفته استزمان کنند. هم

اسقققدب عباسقققی، 

سققققخنگوی هیققات 

رئیسه مجلس دهم 

اعالم کرده کققه وزیر 

جهققاد کشققققققاورزی 

اسققققتعفققا داده امققا 

حسقققن روحانی این 

اسققققتعفققا را قبول 

نقققکقققرده اسققققققت. 

عباسی روز یکشنبه 

ستعفا معاون پارلمانی رئیس جم»سوم آذر گفت:  هور امروز به ما اعالم کرد که آقای وزیر احتماال ا

داده و آقای روحانی هم نپذیرفته است. در صورت پذیرفته شدن، وزیر جهاد در صحن مجلس حضور 

شنبه پیش خواهیم  سه  سه علنی  ضاب را در جل ستی صورت ما بحث ا نخواهد یافت اما در هر دو 

 «.برد

ای که طرب نماینده 91نیز در پی اسققتیضققاب حجتی بودند.  57نمایندگان مجلس در دی و اسققفند 

انحصار در »ترین آنها اند که مهممحور برای این امر بر شمرده 81اند استیضاب حجتی را ارائه کرده

شاورزی، نحوه صادرات و واردات نهاده صوالت ک صادرات مح ضای محدودیت در  شاورزی، ام های ک

کرد بد وزارتخانه در خرید تضققمینی محصققوالت کشققاورزی و عدم ها در وزارتخانه، عملعزل و نصققب

نویسقققد وزیر جهاد شقققود. خبرگزاری تسقققنیم میعنوان می« ها و مراتعحفاظت صقققحیح از جنگل
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کشاورزی متهم است به  تخلفات گسترده در واردات محصوالت کشاورزی، عدم توانایی در تامین 

سی هم سا شت و تخم مرغمایحتاج ا شکر، گو صادرات و عدم چون  شدید در واردات و  صار  ، انح

 ."های شمال، زاگرس و غربتوانایی در حفاظت از منابع طبیعی جنگل

طلب ، عضققو شققورای مرکزی جبهه مشققارکت و سققیاسققتمداری اصققالب8994محمود حجتی متولد 

اسققت. او در کابینه هاشققمی رفسققنجانی اسققتاندار سققیسققتان و بلوچسققتان و در دولت اول و دوم 

 .تمی به ترتیب، وزیر راه و ترابری و وزیر جهاد سازندگی بودخا

شماری از مدیران منصوب شده او در زمان تصدی وزارت جهاد کشاورزی به اتهام فساد بازداشت 

به اتهام ارتشققا و حمید  51ها و مراتع در آبان اند. خلیل آقایی بالغی، رئیس سققازمان جنگلشققده

به دلیل فسقققاد در موضقققوع واردات  51انی امور دام در مهر ورناصقققری، مدیرعامل شقققرکت پشقققتیب

 .گوشت هم اینک تحت بازداشت و بازپرسی قرار دارند

قاسققققم میرزایی نکو عضققققو فراکسققققیون امید مجلس گفته که اسققققتعفای حجتی به قبل از زمان 

جم نشنبه پگردد و وزیر کشاورزی به مجلس اعالم نکرده که روز سهدستگیری خلیل آقایی بر می

 .کندآذر در جلسه استیضاب شرکت نمی

نژاد، عضو هیات رئیسه مجلس نیز به ایسنا گفته که استیضاب حجتی در دستور علی اصغر یوسف

شنبه قرار دارد و حتی اگر وزیر کشاورزی در جلسه حاضر نشود، استیضاب کار جلسه علنی سه

ئیس جمهور استعفای ایشان را بپذیرد و تنها اگر آقای حجتی استعفا بدهد و ر»برقرار خواهد بود: 

برای وزارت جهاد کشققاورزی هم سققرپرسققت تعیین شققود، در این صققورت اسققتیضققاب منتفی خواهد 

 «.شد

خبرگزاری مهر به نقل از احمد علیرضقققابیگی عضقققو شقققورای مرکزی فراکسقققیون نمایندگان والیی 

ستیضاب وزیر کشاورزی طبق اعالم هیات رئیسه مجلس قرار است جلسه ا»نویسد: مجلس می

وزیر کشاورزی از زمانی که بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از  روز سه شنبه برگزار شود اما

این وزارتخانه جدا و به وزارتخانه صنعت الحاق شد استعفای خود را به رئیس جمهور داده و نسبت 

 «.به این موضوع اعتراض کرده است

اطالعات منابع موثق، حجتی وزیر کشققاورزی از روز گذشققته به طبق »علیرضققابیگی گفته اسققت: 

دفتر رئیس جمهور اعالم کرده که به هیچ وجه در جلسه استیضاب حضور پیدا نمی کند که این امر 

 «.به معنای استعفا است
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رای ممتنع از  19رای مخالف و  54رای موافق در برابر  804با  50مرداد سال  15محمود حجتی در 

 .ای تصدی وزارت جهاد کشاورزی رای اعتماد گرفتمجلس بر

 

   مرکز آمار ایران:        

درصد ۱4نرخ تورم ساالنه آبان ماه بیش از   

 

ترین گزارش خود درباره تغییرات قیمت کاالها در مرکز آمار ایران در تازهدویچه وله فارسی به نقل ار 

 .مقایسه با مهر خبر داده است ایران، از کاهش نرخ تورم در آبان ماه سال جاری در

 41درصققد رسققیده؛ در مهر ماه این نرخ  48/8در این گزارش نرخ تورم دوازده ماه منتهی به آبان به 

 .درصد اعالم شده بود

منظور از نرخ تورم سققققاالنه در آبان، درصققققد تغییر میانگین اعداد شققققاخص بهای کاالها و خدمات 

( 8957ماه، نسققبت به دوره مشققابه سققال قبل )مهر  در یک سققال منتهی به این (CPI) مصققرفی

 .است

بر اسققاس گزارشققی که این مرکز دیروز )اول آذر ماه( منتشققر کرده، نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان 

درصققد بود. منظور از نرخ تورم نقطه به نقطه  11/9درصققد اعالم شققده؛ در مهر ماه این عدد  17ماه 
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شاخص قیمت کااله صد تغییر عدد  سبت به ماه مشابه در صرفی خانوارهای ایرانی ن ا و خدمات م

 .است( 8957سال قبل )آبان 

مربوط به  8957ها در آبان ماه امسقققال در مقایسقققه با همین ماه در سقققال باالترین افزایش قیمت

 .گوشت، ماهی، چای، قهوه، نوشابه، هتل و مبلمان بوده است

ا درباره ابعاد افزایش قیمت سققوخت بر خانوارهای هاعالم کاهش نرخ تورم در حالیسققت که نگرانی

 .ایرانی هنوز دقیقا مشخص نیست

ماه در مقیاس بان  مار، نرخ تورم آ نابر اعالم مرکز آ به نقطه، دوازده ب های مختلف از جمله نقطه 

ماهه منتهی به این ماه و همچنین در مقایسقققه با خود مهر ماه کاهش یافته اسقققت؛ این کاهش 

 .مرکز آمار هم خانوارهای شهری و هم روستایی را در بر گرفته استبنابر اعالم 

بر اساس آنچه مرکز آمار اعالم کرده نرخ تورم نقطه به نقطه در کل ایران از اردیبهشت ماه امسال 

 .تا کنون رو به کاهش بوده است

 

می در حالی اعالم آبان ماه  در نرخ تورم:یارانه حذف بنزین برای خانوارهای ایرانی

 لیتر در ماه( قیمت آن را  06بندی شده )درصدی قیمت بنزین سهیمه 96که دولت با افزایش  شود

ابعاد اقتصادی تصمیم اخیر هنوز  ه است.و قیمت بنزین آزاد سه برابر شد هتومان رساند 8966به 

 .مشخص نیست و نیازمند زمان است

های جدید کرده مشققققمول دریافت یارانه را میلیون نفر( 06میلیون خانوار )حدود  81بیش از  دولت

 .هزار تومان دریافت کنند 169تا  99ماهانه مبالغی بین  ی مشمولهاخانوار وقراراستاست 

که افزایش  شققده اسققت های خیابانی بارها گفتهاز زمان افزایش قیمت بنزین و همزمان با ناآرامی

قیمت بنزین موجب افزایش قیمت کاالها نخواهد شققققد و همزمان از برخورد با گرانفروشققققان خبر 

 .اندداده

فروشی رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( گفته که  پرونده تخلفات ناشی از گران

های نگیطی روزهای گذشققققته به بهانه افزایش قیمت بنزین غیرقابل قبول اسققققت و با هماه

شده طی روزهای اخیر بهصورت شکیل  شد پرونده تخلف ت صورت گرفته با تعزیرات حکومتی مقرر 

 ".خارج از نوبت مورد رسیدگی واقع شوند
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 رقم تعداد اعضای خانوار

 هزار تومان 99 یک نفره

 هزار تومان 869 دو نفره

 هزار تومان 891 سه نفره

 هزار تومان 871 چهار نفره

 هزار تومان 169 نفرهپنج 

 بودجه و برنامه سازمان منبع:

 

پرونده  740هزار و  1های ایران فقط در روزهای شقققنبه و یکشقققنبه برای بر اسقققاس اعالم رسقققانه

 .ها ارسال شده است تخلف برای گرانفروشان  تشکیل شده و به تعزیرات حکومتی استان

 98بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران افزایش درآمد دولت در سقققال را از طریق حذف سقققوبسقققید بنزین را 

 .هزار میلیارد تومان برآورد کرده است

 19شود که معادل میلیون لیتر سهمیه بندی و با کارت سوخت داده می 04وزیر نفت ایران گفته:  

هزار  88یمت آن اضافه شده است سال آینده تومانی که به ق 966میلیارد لیتر در سال است و با 

 .".میلیارد تومان درآمد داریم 966و 

میلیون لیتر نیز مصرف آزاد است که دو هزار تومان به قیمت آن افزوده  96او همچنین گفته:  حدود 

 ."هزار میلیارد تومان درآمد داریم 16شده است و در سال آینده از این محل 

گویند اقدام جدید دولت با توجه به نقش باالی سققققوخت در باال بردن یعده زیادی از منتقدان م

ها هم با شققود و پرداخت یارانهقیمت تمام شققده کاالها و حمل و نقل به افزایش تورم منتهی می

 .توجه به تبعات  منفی  این اقدام کمکی به خانوارها نخواهد کرد
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موافقان این طرب به 

قیمققت پققایین بنزین 

سه در ایران  در مقای

بقققا کشققققققورهقققای 

همسققققایه اشققققاره 

کننققد کققه البتققه می

منتقدان آنها هم به 

پایین بودن دستمزد 

در ایققران اشققققققاره 

کققنققنققد و ایققن مققی

 .دانندمقایسه را از اساس  غلط  می

سهمیهشرکت ملی پخش فرآورده صرف های نفتی ایران پیش بینی کرده با  الی  1بندی بنزین، م

 .یابددرصد کاهش  86

 

رویه دارو در ایرانهشدار دوباره درباره افزایش مصرف بی  

که در دکتر بار دیگر گفته استتتتت  یدز در ایران اخیرا  مینو محرز، رئیس مرکز م العات ا

قرص بیمارستانی تجویز  ۰۸بسیاری از موارد پزشکان عمومی برای "مصارف ناملزوم" 

 .کنندمی

رویه دارو باعث شققده که از جمله این اظهار نظر بدین معنی اسققت که مصققرف تجویز و مصققرف بی

 .برابر استاندارد جهانی برسد 80بیوتکی در ایران به مصرف آنتی

رویه های کشورهای رو به توسعه است؛ اما خطر استفاده بیبیوتیک یکی از شاخصمصرف آنتی

 .شوداز آن همه بشریت را شامل می

کنند در مقابل هایی که انسققققان را بیمار میشققققود میکرببیوتیک باعث میرویه آنتیمصققققرف بی

 .ها مقاوم شوندبیوتیکآنتی

کند دیگر دهند برای مبارزه با  ابرمیکرب ی که دیر یا زود شققیوع پیدا میکارشققناسققان هشققدار می

 .آنتی بیوتیکی ندارند که با اندازه کافی قوی باشد
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ی بدین معنی اسققققت چنین رخداد

که انسان را به دوره پیش از کشف 

تی ن برد کققه آ خواهققد  تیققک  یو ب

توانققد بققه کوچکترین عفونتی می

 .مرگ منجر شود

شدار  شت جهانی ه سازمان بهدا

سققققققال دیگر این  99داده اگر تققا 

 86مسققققاله حل نشققققود سققققالی 

 .آیندمیلیون نفر از پا در می

دلیل ابتال به عفوت های مقام در برابر آنتی بیوتیک جان امروز این رقم، یعنی رقم افرادی که به 

 .رسدهزار نفر می 766خود را از دست می دهند به 

سوخ آنتی بیوتیک در رودخانه های  شده،  71طبق آخرین تحقیقات جهانی که درباره ر شور دنیا  ک

 .صدها رودخانه بیشتر از حد مجاز آنتی بیوتیک دارند

برابر حد مجاز حاوی آنتی بیوتیکی بود که برای عفونت های رحم  966 مثال یک رودخانه بنگالدش

 .رودبکار می

صرف در جهان را  سوم آنتی بیوتیک م سانها دو  ان

عا راه خود را به خورد دام و مرغ می دهند که طب

های فاضققققالب و به بدن انسققققانها و سققققیسققققتم

 .کندها باز میرودخانه

ای آنتی بیوتیک در ایران تحقیقات زیادی درباره ردپ

در رودخققانققه هققا نشققققققده بجز یققک تحقیقققات 

داد غلظت آنتی بیوتیک در روخانه که نشققان می 1689دانشققگاهی بر روی رودخانه کرج در سققال 

 .برابر غلظتش در رودخانه میشیگان است 4کرج 

همین تحقیق در یکی از فاضققققالب های رودخانه کرج حاکی از آن بود که غلظت آنتی بیوتیک دو 

 .رابر غلظتش در فاضالب های چین استب

 .کنندرویه پزشکان، خود ایرانیان نیز بطور خودسرانه دارو مصرف میعالوه بر تجویزهای بی
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سردرد و غیره کمتر  سرماخوردگی،  بعضی پزوهش ها حکایت از آن دارد که ایرانی هنگام ابتال به 

 .زنندبه مصرف بی رویه دارو میکنند و با توسل به خوددرمانی دست به پزشک مراجعه نمی

:اخبارکوتاه اقتصادی جهان  

 شکایت آمازون اعمال نفوذ ترامپ" در مناقصه میلیاردی و

میلیارد دالری، شکایت خود  86شرکت آمازون به خاطر  اعمال نفوذ  ترامپ در واگذاری یک قرارداد 

صه برای مدرنیزه کردن  سافت برنده مناق سلیم دادگاه کرد. مایکرو صمیم وزارت دفاع آمریکا را ت از ت

 .های پنتاگون اعالم شده استزیرساخت

شققرکت اینترنتی آمازون شققکایت خود از تصققمیم وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( در مورد یک مناقصققه  

 .گاه کردپرسود را تسلیم داد

میلیارد  86برنده این مناقصه در رقابت با آمازون، شرکت مایکروسافت اعالم شده و مبلغ قرارداد تا 

 .شوددالر برآورد می

ساخت قرارداد  ابرواره شترک برای زير سوم به قرارداد جیدیم که خبر آن  (Jedi) های دفاعی  مو

وزارت دفاع آمریکا را دنبال  اعالم شقققد، هدف نوسقققازی و مدرنیزه کردن 1681در ماه مارس سقققال 

تا پیش از اعالم نام شقرکت مایکروسقافت به عنوان برنده مناقصقه، آمازون نامزد اصقلی با  .کندمی

شترین سوب می بی سپس از شانس برای گرفتن این قرارداد مح شد. این غول تجارت الکترونیک 

 .ی  در روند واگذاری این پروژه خبر داداعمال نفوذ و  دخالت سیاس

های منفی دونالد شققققده به دادگاه از جمله به طرب دیدگاهشققققرکت آمازون در متن شققققکایت ارائه

ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، نسققبت به خود اشققاره کرده اسققت. جف بزوس، بنیانگذار آمازون، از 

 .ها پیش هدف حمالت ترامپ قرار گرفته بودمدت

ش  واشققنگتن پسققت ، آمازون قصققد دارد چهار ویدئو را به عنوان اسققناد و شققواهد خود به به گزار

 .دادگاه ارائه دهد

 هایبه ادعای این شققرکت اینترنتی، از جمله ترامپ در یکی از این ویدئوها در جریان یکی از برنامه

که تلویزیونی وگو با مجری شققققبو در ویدئویی دیگر در گفت 1680اش در فوریه سققققال انتخاباتی



 
  

 8951ماه  آبانویژه 59خبرنامه شماره

 

 ایران وانگلیس و بریتانیا وایران اخبارکوتا ه اقتصادی ایران وجهان وگزارش ویژهسخن ماه، اخبار کوتاه اتاق های فهرست مطالب: 

26 
 

شان می ست.  فاکس نیوز  ن شدن قرارداد پنتاگون به آمازون ا ستار جلوگیری از داده  دهد که خوا

 .با وجود این، مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا، هفته گذشته این اتهام را رد کرده بود

اخیر را برای عالوه بر انتقادهای مکرر ترامپ از جف بزوس، آنچه ظن اعمال نفوذ او در مناقصققققه 

ای که از نظر ناظران بیشقققتر کرده، مالکیت بنیانگذار آمازون بر  واشقققنگتن پسقققت  اسقققت؛ روزنامه

 .ای علیه دولت او داردترامپ موضع خصمانه

های پنتاگون ساله  جیدی  ایجاد یک سیستم محاسباتی قدرتمند در زیرساخت 86هدف از پروژه 

ظامی وزارت دفاع آمریکا متمرکز شققود. در جریان این های ناسققت که قرار اسققت بر طراحی بخش

 .امن برای پنتاگون به وجود آید (Cloud) پروژه قرار است یک ابرواره

 Cloud) به گزارش شقققرکت بازارپژوهشقققی آمریکایی گارتنر، آمازون پیشقققرو تجاری رایانش ابری

Computing)  درصد این بازار را در اختیار دارد. شرکت مایکروسافت با در اختیار داشتن  41است و

 .دهددرصد این بازار، مقام دوم در این عرصه را به خود اختصاص می 89/  9
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 گزارش ویژه : 

ر دو بخش خارجی و داخلی می باشدگزارش ویژه خبرنامه دراین شماره مشتمل ب          

منعکس است ،در بخش داخلی گزارش  در شهر گوانگژو در چین در بخش جارجی رویداد نمایشگاه خودرو 

تهیه شده توسز آقایان سیدرضی سید اصفهانی ومهندس علی نقیب رئیس کمیسیون صنعت،تجارت 

.کشور 85وفناوری های نوین درباره حذف صفر از پول   

۱گزارش شماره    

بلند بنز رونمایی شدشاسیترین جهان خودرو؛ لوکس  

  

بنز که با رولزرویس و -بلند مرسدسترین شاسیاین هفته در جهان خودرو: لوکس
کند، آبروریزی در مراسم معرفی وانت الکتریکی تس ، نمایش اولین بنتلی رقابت می

 .بلند آستون مارتینمدل الکتریکی فورد و رونمایی از شاسی
بلند با هدف جلب مشتریان ثروتمند در چین و آمریکا، یک شاسی بنز-مرسدس:رقابت در لیگ برتر

کند. این ماشین که هفته گذشته در نمایشگاه بسیار لوکس از زیرمجموعه مایباخ به بازار عرضه می
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بلندهای لوکس انگلیسی، رولزرویس، خودرو در شهر گوانگژو در چین رونمایی شد، با شاسی
 .کندروور رقابت میبنتلی و رنج

بنز ساخته شده است. -مرسدس GLS بلندمایباخ جدید بر اساس نسل جدید شاسی-مرسدس
کروم کاری شقققده از مدل های بزرگ و قطعات آبهای مایباخ، چرخظاهر ماشقققین با جلوپنجره مدل

 .بنز متمایز شده است-مشابه در محصوالت مرسدس
 .کندمی رقابت رووررنج و رولزرویس بنتلی، بلندهایشاسی با جدید یباخ

توان با دو صققندلی سققفارش داد که مانند صققندلی بخش فرسققت کالس ردیف عقب ماشققین را می
 .هواپیما طراحی شده است

تواند آنها را سرد یا دهد و میها با چرم لطیف ناپا روکش شده، سرنشینان را ماساژ میصندلی
 .عقب قرار داده شده استگرم کند. یک یخچال و جا برای دو گیالس هم بین دو صندلی 

 11اسب بخار و یک موتور الکتریکی کوچک  991ترکیبی از یک موتور هشت سیلندر با قدرت 
ثانیه  4۳5کیلومتر در ساعت مایباخ جدید  866دهد. شتاب صفر تا اسب بخاری به ماشین نیرو می

تده اسکیلومتر در ساعت محدود ش 196است و حداکثر سرعتش به صورت الکترونیکی به 

 .است شده ساخته هواپیما کالس-فرست بخش هایصندلی به شبیه عقب

برای اطمینان از راحتی سققرنشققینان، یک سققیسققتم مدیریت فنربندی جدید برای ماشققین طراحی 

 .کندفنرهای هیدرولیکی هرچرخ را به طور مجزا کنترل میشده که کمک

سدان سیار محبوبیت  ضا های بزرگ در بازار خودروهای ب ست و در عوض تقا لوکس رو به کاهش ا

 .شودبلندها هر سال بیشتر میبرای شاسی
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دسقققتگاه بود، اما  7966بلندهای بسقققیار لوکس حدود سقققال گذشقققته میالدی فروش شقققاسقققی

 79به بیشققتر از بیسققت هزار دسققتگاه برسققد. حدود  1619شققود این تعداد تا سققال بینی میپیش

 .ین خواهد بوددرصد از این فروش در آمریکا و چ

به بازار عرضه  1616مایباخ جدید در کارخانه بنز در آمریکا تولید شده و از نیمه دوم سال -مرسدس

شده، اما حدود  سمی اعالم ن شین به طور ر شد. قیمت پایه ما هزار دالر تخمین زده  166خواهد 

 .شودمی

 :متفاوت و پرحاشیه

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .شودمی آغاز 1618 سال اواخر از تسال الکتریکی وانت

ها صحبت از ساخت یک وانت الکتریکی، این ماشین را در مراسمی پرحاشیه تسال پس از سال

 .آنجلس رونمایی کرددر شهر لس

شین با خطوطی زاویه دار  ست، ظاهری جنجالی دارد. بدنه ما سایبرتراک ا سال که نامش  وانت ت

تخیلی شققبیه اسققت. سقققف ماشققین با -های علمیهای فیلمماشققین طراحی شققده و بیشققتر به

 .ها به شکل خط طراحی شده استشود و چراغشیبی تند به عقب خودرو وصل می
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ها به ظاهر ماشین متفاوت بود. در حالی که طرفداران، جسارت تسال در نوآوری را تحسین واکنش

 .که ماشین بیش از اندازه متفاوت استکردند، بسیاری ظاهر ماشین را مسخره کردند و گفتند 

شلیک گلوله با کالیبر  شده که به گفته کارخانه در برابر  ساخته  سیار محکم  بدنه وانت از آلیاژی ب

متری مقاوم اسققت. شققیشققه ماشققین هم در برابر ضققربه مقاوم اسققت. اگرچه هنگامی که میلی 5

را نمایش دهد، شیشه ماشین  فرانتس وان هولتزهاوسن، طراب ماشین قصد داشت این قابلیت

  در برابر پرتاب گوی آهنین تاب نیاورد و ترک برداشت.

داشققققت، غافلگیر از این حادثه زیر لب مدیر تسققققال که اجرای مراسققققم را برعهده  ایالن ماسققققک،

های ناسققزایی گفت اما تالش کرد با شققوخی از آبروریزی جلوگیری کند. او بعدا فیلمی در شققبکه

داد که موفق بود و شیشه کرد که آزمایشی مشابه را پیش از مراسم نشان می اجتماعی منتشر

 .کردماشین در برابر ضربه مقاومت می

ترک برداشتن شیشه ماشین باعث سقوط شش درصدی سهام تسال شد و با محاسبه مجله 

 یلیاردمیلیون دالر از ثروت ایالن ماسک کم کرد. ثروت ایالن ماسک بیست م 701اقتصادی فوربس، 

 .شوددالر برآورد می

هایی نمایش داده شققققد که در آن وانت تسققققال در مسققققابقه در ادامه مراسققققم رونمایی، فیلم

 .تر بودسریع 588تر و از پورشه ترین وانت آمریکا، قوی، پرفروشF150 کشی از وانت فوردطناب

و حداکثر سرعتش بیش کیلومتر( در ساعت سایبرتراک زیر سه ثانیه  57مایل ) 06شتاب صفر تا 

شقققود که کیلومتر در سقققاعت اسقققت. ماشقققین با سقققه باتری مختلف به بازار عرضقققه می 166از 

کیلومتر حرکت کند. حداکثر برد ماشققین با  466تواند بیش از ترین مدل با هر بار شققارژ میضققعیف

 .کیلومتر است 166ترین باتری حدود قوی

 

مت مدل ارزان قی مت گران 566هزار و  95ترین  مدل دالر و قی دالر اسقققققت.  566هزار و  05ترین 

هزار نفر  840گوید بیش از دالر آغاز شققده و ایالن ماسققک می 866فروش ماشققین با پرداخت پیش

 .آغاز خواهد شد 1618اند. تولید ماشین از اواخر سال برای خرید ثبت نام کرده
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سم رونمایی بارها به وانت ف سک در طول مرا شان داد  F150 وردایالن ما ضوب ن شاره کرد و به و ا

ترین بخش از بازار خودرو در آمریکای شمالی وارد شود، قصد دارد با این ماشین نه تنها به پرسود

 .سال گذشته را هم به چالش بکشد 41ترین ماشین آمریکا در خواهد پرفروشبلکه می

ایبرتراک مشتری پیدا کند. کاری که با برای این کار تسال باید ورای طرفداران متعصب خود برای س

 .این ظاهر بسیار متفاوت آسان نخواهد بود
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ساز  :پاتک فورد صد دارد با وانت خود به قلمرو فورد حمله کند، دومین خودرو سال ق در حالی که ت

سته و اولین مدل الکتریکی خود را برای به چالش ش سال  آمریکا هم بیکار نن صوالت ت شیدن مح ک

 .کندمیآماده 

نام مدل اسپرت مشهورش، موستانگ نامیده است. فورد در تصمیمی جنجالی این ماشین را هم

صلی، پسوند  ماک ضافه شده است. ماخ  (Mach-E) "ئی-برای تفاوت با موستانگ ا به ماشین ا

 .شوددر فیزیک عددی است که با آن سرعت اجسام به نسبت سرعت صوت محاسبه می

شین با  ست. منتقدان مینامگذاری ما ستانگ که به انتقاد زیادی روبرو بوده ا گویند انتخاب نام مو

خاطر موتور هشقققت سقققیلندرش مشقققهور اسقققت، با ذات یک ماشقققین الکتریکی، که هوا را آلوده 

 .کند، تناسبی نداردنمی

گوید که او هم ابتدا بیل فورد، مدیر کارخانه که خود از طرفداران متعصقققب موسقققتانگ اسقققت، می

ه های آن به این نتیجبین نبود، اما پس از راندن ماشین و دیدن تواناییبت به این تصمیم خوشنس

 .رسیده که موستانگ نامی برازنده برای ماشین است

 

 .کندمی کنترل اینچی 89۳9 لمسی نمایشگر یک طریق از را ماشین مختلف هایبخش
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اسب  409ترین مدل توان با یک یا دو موتور الکتریکی سفارش داد. قویائی را می-موستانگ ماک

ست. فورد میبخار نیرو تولید می شتابش زیر پنج ثانیه ا شیگوید که گرانکند و  ن ترین مدل این ما

 .کیلومتر حرکت کند 066تواند با هر بار شارژ نزدیک به می

ظاهر ماشین با الهام از مدل موستانگ طراحی شده. درهای ماشین دستگیره ندارد و سرنشینان 

کنند. یک نمایشققگر لمسققی ای که کنار پنجره قرار داده شققده، درها را باز میبا فشققار دادن دکمه

 تواند از طریقهای تسال روی داشبورد قرار داده شده که راننده میاینچی شبیه به ماشین 89/9

 .های مختلف ماشین را کنترل کندآن بخش

 ترین مدلتولید موستانگ الکتریکی از سال آینده در کارخانه فورد در مکزیک آغاز خواهد شد و قوی

شققود. قیمت ماشققین هنوز به طور رسققمی اعالم به بازار عرضققه می 1618این ماشققین در سققال 

 .هزار دالر خواهد بود 96ا ت 46گوید قیمت پایه آن بین نشده اما مدیران فورد می

رسققد. فورد در حالی به با وجود انتقادها، انتخاب نام موسققتانگ تصققمیمی هوشققمندانه به نظر می

شققود که تسققال در چند سققال گذشققته از انحصققارش در این بازار بازار خودروهای الکتریکی وارد می

 .استفاده کرده و نام و اعتباری به هم زده است

اش در خودروسققازی، سققاله نام موسققتانگ، عالوه بر یادآوری سققابقه 99از اعتبار فورد با اسققتفاده 

نه می کارخا بازار خودروهای الکتریکی را هم جبران کند. تنها خطر برای  خواهد عقب بودنش در 

ترین های ماشققین در اندازه نام موسققتانگ نباشققد و به اعتبار مهمآمریکایی این اسققت که توانایی

 .ضربه بزندمارک کارخانه 

 :آستون مارتین برای شارلوت

  

بلند خود را همزمان در پکن، پایتخت چین و شهر بورلی هیلز در ایالت ستون مارتین اولین شاسی

 .کالیفرنیا در آمریکا رونمایی کرد

.  

های اسپرت کارخانه طراحی شده است. موتور هشت سیلندر با الهام از مدل DBX آستون مارتین

اسب بخار قدرت دارد.  941بنز است و -، بخش خودروهای اسپرت مرسدسAMG ماشین ساخت
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صفر تا  شین  866شتاب  سرعتش  4/9کیلومتر ما ست 159ثانیه و حداکثر  ساعت ا  .کیلومتر در 

 

هزار دالر از تابستان آینده به بازار عرضه خواهد شد و با 856این ماشین با قیمت پایه 

کند. فراری هم قرار است تا دو سال دیگر یک ینی رقابت میبلندهای بنتلی و المبورگشاسی

بلند به بازار عرضه کند به این جمع اضافه خواهد شدمدل شد.اسی
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های اخیر با مشقققکالت مالی فراوان و کاهش فروش روبرو بوده، امیدوار آسقققتون مارتین که در ماه

رونق را دوباره به کارخانه برگرداند. این کارخانه سقققاالنه حدود شقققش هزار و  DBX اسقققت بتواند با

شین می 966 ستگاه ما شد و پیشد شش بابینی میفرو سال دیگر به  DBX کند فرو سه   84تا 

 .هزار دستگاه در سال برسد

ین برای رسیدن به این هدف، آستون مارتین روی خریداران زن حساب زیادی باز کرده است. برای ا

آلی برای آن تصور که ماشین تا حد امکان مناسب سلیقه زنان طراحی شود، طراحان مشتری ایده

 .کندکردند که زنی چهل ساله است که در غرب آمریکا زندگی می

اند. آسقققتون طراحان این زن را شقققارلوت نامیدند و ماشقققین را با توجه به نیازهای او طراحی کرده

های مختلفی از زنان را برای تلف از مشققاوران زن کمک گرفت و گروهمارتین همچنین در مراحل مخ

 .نظرسنجی به کارخانه دعوت کرد

اگرچه نیمی از مشققتریان آسققتون مارتین در چین زن هسققتند، اما به طور کلی زنان تنها ده درصققد 

 .دهندخریداران آستون مارتین را تشکیل می

 

 



 
  

 8951ماه  آبانویژه 59خبرنامه شماره

 

 ایران وانگلیس و بریتانیا وایران اخبارکوتا ه اقتصادی ایران وجهان وگزارش ویژهسخن ماه، اخبار کوتاه اتاق های فهرست مطالب: 

36 
 

:2گزارش شماره   

صفر از پول ملی حذف چند صفر جواب می دهد؟!کشور سابقه دار حذف  ۱1  

 

کشور از برزیل گرفته تا هلند  85حذف صفر از واحدهای پولی، موضوع جدید نیست و پیش از این 

و ترکیه آن را انجام داده اند. تجربه این کشورها نشان دهنده موفقیت در برخی از آنها و شکست 

ها صفرها از پول های ملی چندین بار حذف شدند، در برخی دیگر است. در این بین در برخی کشور

صفر حذف کرد و در برخی از کشورها نیز این اقدام با اصالحات  81همچین برزیل که در شش مرحله 

 ساختاری اقتصادی دیگر جواب داد که این مدل مشابهت بیشتری با شرایط اقتصادی ایران دارد.

 جنگ جهانی دوم و در کشور آلمان به اجرا در آمد.حذف صفرها از واحد پولی نخستین بار بعد از 

علت این تصمیم هم تورم وحشتناکی بود که این کشور بعد از جنگ تجربه کرد. بعد از این برخی 

 دیگر از کشورها هم تجربه آلمان را تکرار کردند اما همه آن تجربه ها موفق نبود.

سال  96جام شد ؛به طوری که در طول بعد از آن هم این طرب در بسیاری از کشورهای دیگر ان

کشور اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کردند . صفرها در آرژانتین تاکنون چهارم  85گذشته 

مرتبه، در روسیه، اوکراین، لهستان و بلژیک سه مرتبه و در ترکیه، کره جنوبی و غنا یک مرتبه 

 برداشته شده اند .

 برزیل رکورد دار حذف صفر !

ر از کشور هایی که به حذف صفرها عالقه زیادی داشته، برزیل است . این کشور در دهه یکی دیگ

میالدی یکی از سنگین ترین تورم های زمان خود را تجربه کرد؛ به طوری که پول ملی این  76و06

 درصد ارزش خود را از دست می داد. 46تا 96کشور ماهانه 

از پول ملی برزیل حذف شد، با این حال برزیل  میالدی برای اولین بار سه صفر 8507در سال 

درصد  898تورم این کشور بار دیگر ب  8518نتوانست در کنترل تورم موفق عمل کند و تا سال 
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تورم بار دیگر در  8515رسید. در این مدت دوباره سه صفر از پول ملی برزیل حذف شد اما در سال 

 درصد رسید. 8498برزیل افزایش پیدا کرد و به 

در همین زمان برای چندمین بار دولت برزیل اقدام به حذف صفرهای بازگشته همراه با تغییر نام 

 پول ملی کرد.

درصد قرار داشت باز هم حذف سه صفر  1666زمانی که تورم این کشور در مرز  8559در سال 

 اعمال شد.

رزیل حذف شده و صفر از پول ملی ب 81تاکنون طی شش مرحله  8596جالب است بدانیم که از 

هشت بار هم نام واحد پولی این کشور تغییر پیدا کرده و با این حال این کشور هنوز یکی از گرانترین 

 کشورهاست!

 حذف صفر ها در هلند کارگر افتاد 

 06بیماری هلندی اصطالحی است که براساس اتفاقات رخ داده در اقتصاد هلند در سالهای دهه 

اقتصاد هلند به دلیل ورود منابع درآمدی غیر منتظره از محل استخراج  بوجود آمد. در آن سال ها

 گاز، با تورم فزاینده ای روبرو شد؛

به طوری که دولت مجبور به چاپ اسکناس های درشت شد تا بتواند پاسخگوی نیاز های تورم  

درصدی باشد. این وضعیت در هلند چندان ادامه پیدا نکرد، چرا که دولت با اعمال سیاست  866

های شدید انقباضی در سیاست های پولی توانست حجم پول را کنترل کرده و به همراه آن چهار 

سکناس های این کشور را حذف کند. هلند در واقع نمونه برجسته ای از جوابگو بودن صفر از ا

سیاست حذف صفر از اسکناس در شرایطی است که این کار با اعمال دیگر سیاست های کنترل 

 نقدینگی همراه باشد.

 میلیون لیر ترکیه  ۵.۱هر دالر امریکا 

خود حذف کرد. تورم در این کشور از ابتدای  به یک باره شش صفر را از پول ملی 1669ترکیه در 

 8411با  8511آغاز شده و با شتاب به پیش رفت؛ به طوری که هر دالر آمریکا که در سال  16دهه 

 میلیون لیر قدیم رسید. 9/8به بیش از  1669لیر قدیم ترکیه مبادله می شد در سال 
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به این سو در ترکیه  8518سید. از سال در شرایط قیمت یک ساندویچ در ترکیه به سه میلیون لیر ر

هر دو سال یک بار نیاز به اسکناس های درشت تری بوده است و درشت ترین  اسکناس ترکیه از 

 هزار لیر به یکی میلیون لیر تبدیل شد. 9

تعداد بی شمار صفرها در ارقام اقتصادی و مبادالت که گاه تا چند تریلون لیر می رسید مشکالت 

 1669در مسیر عملیات حسابداری و نگه داری حساب ها به وجود آورده بود. از اغاز سال فراوانی را 

اسکناس های جدید ترکیه با عنوان دلیر جدید منتشر شدند. هر لیر جدید حاال معادل یک میلیون 

 لیر قدیم است و به این ترتیب ترکیه در یک مرحله شش صفر را از اسکناس حذف کرد.

یه با نظارت و دستورالعمل های صندوق بین المللی پول انجام گرفت. این کشور مهار تورم در ترک

به عنوان یکی نمونه برگزیده در مهار تورم از سوی این نهاد بین المللی معرفی شد. ترکیه پیش از 

 آنکه اقدام به حذف صفرها کند تورم را به طور کامل مهار کرد.

 همراه کرد ترکیه حذف صفرها را با اص  حات بانکی 

با اشاره به فراگیری حذف  –اقتصاددان  -درباره تجربه کشور ترکیه در حذف صفرها، حسین وکیلی

چهار صفر از پول ملی روی مبادالت اقتصادی ، شرط موفقیت این عملیات را در اصالحات ساختاری 

، ناترازی بانک ها ارزیابی کرد و گفت: در ترکیه حذف صفر با دیگر اصالحات اقتصادی از جمله اصالب

تغییر در قوانین جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه فضاهای گردشگری همراه شد که البته 

 موفقیت آمیز هم بود.

این اقتصاددان با بیان اینکه حذف صفرها باید در شرایط ثبات اقتصادی انجام شود ادامه داد: تا زمانی 

دینگی با تولید ملی تناسبی نداشته باشد، حذف که ثبات قیمت ها شکل نگیرد و حجم روزافزون نق

 صفرها نمی تواند به تنهایی باعث قدرتمند شدن پول ملی شود.

 در ایران هم حذف به تنهایی جواب نمی دهد

کید بر اینکه باید زمینه های الزم برای کنترل حجم نقدینگی در کنار کاهش درآمد های تأوکیلی با 

اقتصاد ایران بیشتر ار روز قبل باشد که در چنین شرایطی حذف نفتی باعث می شود که تورم در 

 چهار صفر از پول ملی به تنهایی نمی تواند باعث حل مشکالت اقتصادی یا کاهش تورم شود.
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 80ضتی در مورد تجربه ترکیه ذکر این نکته هم ضروری است که این کشور ابتدا یک برنامه ریا

 1669درصد کاهش پیدا کرد، در سال  5میلیارد دالری را به اجرا گذاشت و پس از آن نرخ تورمش به 

 اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرد. 

هزار لیر در سال  996بعد از این با ایجاد اصالحات ساختاری، قیمت برابری هر دالر از یک میلیون و 

ت نسبی نرخ ارز برای مدت طوالنی در این کشور ادامه پیدا به نرخ معقول خود بازگشت و ثبا 1664

 لیر مبادله می شود. 9۳9951کرد و در آخرین معادالت ارزی، هر دالر آمریکا به ازای 

 صفرها به تنهایی زورشان به تورم نمی رسد

بررسی تجربیات کشورهای مختلف نشان می دهد که حذف صفر از پول ملی الزاما به توقف نرخ 

 یا کاهش ارزش پول منجر نشده است. تورم

صفر از پول ملی خود کرد. به گفته سی ان ان، در آن سال  81اقدام به حذف  1665زیمبابه در سال 

تریلیون  دالری زیمبابه تنها یک قرص نان می شد خرید و قیمت هر دالر آمریکا  866با یک اسکناس 

 تریلیون دالر زیمبابه رسیده بود. 966به 

حال تنها اکتفا به حذف صفر از پول بدون اصالحات ساختاری باعث شد تا تورم این کشور در با این 

 درصد مجددا رکوردشکنی کند. 879۳00با گذشتن از  1685ژوئن سال 

 978هزار و  14ونزوئال نیز سال گذشته اقدام به حذف پنج صفر از پول ملی خود کرد اما تورم آن از 

درصد در ماه می افزایش پیدا کرده است. اقتصاد ونزوئال  854هزار و  189درصد در سال گذشته به 

درصد کوچک شده بود، طبق پیش بینی  81نیز که سال گذشته طبق گفته دویچه وله منفی 

 درصد سپری خواهد کرد. 99صندوق بین المللی پول امسال را با رشد منفی 

 سال زیر و رو می شود !    ۵۸تاثیر حذف چهار صفر از بودجه حساب های 

در حالی دولت بر حذف چهار صفر از پول ملی اصرار دارد که کارشناسان حوزه بودجه نویسی 

معتقدند این تغییر موجب بهم ریختگی سری زمانی بودجه و پیچیدگی هایی در این رابطه می 

مثبتی در کاهش هزینه یا مصارف بودجه ای نداشته و محدود  شود؛ آن هم در شرایطی که تاثیر

 به آثار روانی خواهد بود.
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اخیرا هیأت دولت کلیات الیحه حذف چهار صفر از پول ملی را تصویب کرد که در نتیجه آن ریال 

 هزار ریال یک تومان خواهد شد. 86برداشته و تومان، واحد پول ملی می شود؛ به طوری که هر 

یان، یکی از بخش هایی که با اعداد و ارقام کالن سر و کار دارد و بطور حتم درگیر این در این م

تصمیم دولت خواهد شد، حوزه بودجه ریزی کشور است که پرس و جوی ماجرا از برخی مسئوالن 

و کارشناسان مرتبط با بودجه در مورد اینکه حذف چهار صفر چه اثری در این زمینه خواهد داشت، 

توضیحات همراه بود که با این اقدام، بسیار کار سخت و پیچیده ای پیش روی دولت است و با این 

باید تمامی اطالعات مربوط به حوزه مالی در خزانه و بودجه تغییر کند، چرا که برای محاسبات ، 

سری زمانی تمامی اطالعات مورد استفاده باید تغییر کند و براساس مدل جدیدی که بر مبنای 

است، تهیه شود. به گفته کارشناسان حوزه بودجه ریزی، برای اینکه آمار و ارقام قابل مقایسه  تومان

باشد و سری های زمانی بعد از تبدیل ریال به تومان قابل استفاده و قابل قیاس باشند، لزوم تغییر 

وجود تاکنون  8991تمامی آنها وجود دارد. این در حالی است که حساب های مورد نظر از سال 

داشته و باید تمامی آنها تبدیل شود که خود بسیار موضوع پیچیده ای خواهد بود، چرا که به هرحال 

 در گذر زمان اعداد تغییر کرده و تبدیل آنها کار آسانی نیست. 

آنچه در توضیح بودجه ریزان دیده می شود، این است که تغییر پول ملی و حذف چهار صفر تغییری 

د نخواهد کرد. و فقط آثار روانی را به همراه دارد که در برخی موارد مثبت و در در هزینه ها ایجا

 برخی موارد منفی است.

در مجموع کارشناسان حوزه بودجه ریزی تأکید دارند که در شرایط ثبات اقتصادی می توان دست 

قرار ندارد که به حذف صفر از پول ملی زد، اما اکنون وضعیت اقتصاد ایران در ثبات و فضای آرامی 

چنین تصمیمی، عقالنی به نظر برسد. از سوی دیگر حتی اگر این موضوع در مجلس نیز مصوب 

شود، بسیار زمان بر بوده و این گونه نیست که زیرساخت ها آماده باشد و بالفاصله صفر از پول 

بودجه باید  ملی حذف شود، اما اگر چهار صفر از پول ملی حذف شود، در رابطه با اعداد و ارقام

صفر دارد. به عنوان نمونه برای سال جاری سقف  89گفت که در حال حاضر سقف کلی بودجه تا 

میلیارد تومان می  876هزار میلیارد تومان است که با حذف چهار صفر به  8766کلی بودجه کشور 

 رسد .
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 ایران وانگلیس و بریتانیا وایران اخبارکوتا ه اقتصادی ایران وجهان وگزارش ویژهسخن ماه، اخبار کوتاه اتاق های فهرست مطالب: 

41 
 

 441بد؛ به طوری که البته به تبع آن در سایر بخش های درآمدی و هزینه ای نیز ارقام کاهش می یا

میلیون تومان کاهش خواهد یافت  که فقط  166میلیارد و  44هزار میلیارد تومان منابع و مصارف به 

تغییری در ظاهر ارقام و عملیات حسابداری است، نه منابع و مصارف. گفتنی است؛ در پی تصویب 

اقتصادی کشور اظهارات الیحه حذف چهار صفر از پول ملی، کارشناسان و مسئوالن مجموعه های 

 متفاوتی همراه بر ضرورت اصالحات ساختاری پیش از اجرای این امر داشته اند.

به طوری که بغزیان ؛ یکی از کارشناسان اقتصادی در این باره تأکید کرد که برداشتن صفرهای پول 

مقطعی و ملی باعث به وجود آمدن ثبات قیمت و رونق اقتصادی نمی شود. اگر هم این موضوعات 

کوتاه رخ دهد مربوط به مسائل روانی است. همچنین این اقدام نه قیمت ها را کاهش می دهد و 

نه اشتغال ایجاد می کند. به اعتقاد وی، ثبات نرخ ارز، افزایش اشتغال، افزایش سرمایه گذاری از 

ی د کرد که کلالزمه های اقتصاد ماست که باید اول به آنها رسیدگی شود. این کارشناس نیز تأکی

اطالعات آماری داریم که اگر برداشتن صفرهای پول ملی عملی شود وقتی یک محقق بخواهد 

برای تحقیقی آمار و ارقام را جمع کند با مشکالتی مواجه می شود. در نتیجه تحقیقات اقتصادی با 

 ستند کهمشکل بر می خورد. در این میان کارشناسان دیگر نیز ضمن تأیید این موضوع معتقد ه

مرکز آمار، بانک مرکزی و دیگر ارگان ها باید بتوانند تمام آمارها را به واحد پول جدید تبدیل و آرشیو 

 کنند و سپس این اقدام اجرایی شود.

 

 

 علی نقیب-سیداصفهانیضی سیدر
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