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 8998ماه بهمن ویژه  98خبرنامه شماره

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

 وگزارش ویژه

 

 سخن ماه:
 
 
 

 ره چنان رو که رهروان رفتند

 

 

ست ناگفته   ضر  کهپیدا سر می گذاز لحاظ  مالی  دولتدر حال حا  د.نرابی بدیل ترین دوران را از 

عناد  ترین بی سابقه با ،آمدهای تحریم های اقتصادینظر از آثار و پی  رف  ص  بی گمان دورانی که 

صادی  ط شرای که پذیرفت باید، به دور از هرگونه تردیدبنابراین  .همراه شده است کشور علیه اقت

 ادامه  درصووور  ، اسووتورم   رو به تشوودید حاکمیت تظور منصوود البته که  ،کنونی حاکم بر کشووور

ر کشو اقتصاد کشور دیریا زود اقتصادی   اداره امور  کارگزاران  نسنجیده سیاست های رفتاری اعمال 

سختی درمان پذیر و رکودی یتورم بارا  ستینه یا واقعیتی  .ساخت خواهدهمراه  به  شانه را که ن

نرخ تورم  در کاهش یبا اندکاقتصوواد کشووور بروز کرده باشوود،  های ملموس آن بی آنکه بهبودی در

 می باشد، کشور اقتصادی بخش های عمدهدر کسب وکار ناشی از کسادی  به تحقیق که برقرار

تازگی  به ظهور به   هاده اسوووووت،رو  اداره امور کارگزاران  برخیهرچند روشوووون نیسوووووت چرا  ن

ناشوی از بهبود فعالیت های آن را کاهش  به هر دلیل دانسوته یا ندانسوته، کشوور  اموراقتصوادی 

اندُک و  این کاهش   از اینکه غافل  عنوان می کنند.اقتصوووواد کشووووور بهبود درمجموع  یا تولیدی و

سوویاسووت های رفتاری اقتصووادی کارگزاران اداره امور اقتصووادی  درصووور  ادامه   ،تورم س نرخ  ملمو

مناسووبت به بارها دنبال می شووود ، برقرار زندگی   شوورایط یا اسووتاندارد  فظ ح منظوربه که  کشووور،

ستان آن راهای گوناگون  صنا صادی چبه هی زیرا ،نامیده ام عیداردی ت شن تر روی با توان اقت ، و رو

 .همخوانی ندارد کشورتوان تولیدی 

ه ب یش گرفتن سیاست "از ستون به ستون فرج است" وپ با دردولت  روشن است که بنابراین  

که گفته می شووووود  نقدینگیحجم افزایش  و )پول(ناساسووووک نامحدود و بی وقفه چاپ ت ب ع  آن 

بی توجه به متوسط درآمد سرانه وبه طور کلی توان  ،رسیده است نزذیک به سه میلیون میلیارد

درسال  ازاین طریق،ی حاکم لما امکان از سرگذراندن بحرانواهی  آن هم با تصوراقتصادی کشور 

 نه تنهاکه  شوود یمقه یی دسووت به گریبان خواهبی سووابسووامان برانداز   یکودرتورم چنان با  آینده

سختی امکان پذیر به نیز کوتاه مد   دربه هر روی  بلکه نحواهد بود،   سادگی میسردرمان آن به 

 .خواهد بود

ا ، ب،بودجهتهیه کنندگان الیحه  به خالف تصوور زکل کشوور نی سوال آینده  پوشوش کسوری بودجه 
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دارائی یا  وجوه حاصووول ار فروشبا  صووورف نظر از اینکه نیز، در اختیار دولتفروش اموال  واگذاری یا

مایه خوری  می  ،بیان آن تکرار مکرر اسوووتبا وجود آنکه  اسوووت،ایجاد شوووده سووورمایه های ملی 

  ،منجر به ورشکستگی خواهد شدواهد بود، بلکه خبه تحقیق نه تنها  مقدور نو  باشد

 که :  یا مثل آوردن المثل کهن این ضرب ب مورد اشاره واین با توجه به مراتبنابر 

   "چو دخلت نیست خرج آهسته نرکن !" این اندرزکه : و" جلوی اشتباه را هرجا بگیری غنیمت است"             

باتوجه به اینکه به تحقیق بیشووترین کاسووتی های اقتصووادی موجود  ناشووی از رفتارهای بنابراین 

 سائل صرفا  اقتصادیمکارگزاران اداره امور اقتصادی کشور دررابطه با ناهنجار ونسجیده اقتصادی 

شور شد ک شرا ،می با صادی ط یمادام که  شور اقت ست  حاکم برک   درمان مشکل، ،بهبود نیافته ا

پذیرش دروحله نحسووت  و اقتصووادی کشووور درگروی تغییر رفتار اقتصووادی کارگزاران اداره امورتنها 

یا سووط   اسووتاندارد دامهر ممکن بودن حفظ واازجمله غی درمجموع، اقتصووادی اشووتباه رفتار عمال  ا  

  . هرچند ناخوشایند،می باشد برقرارصنعی زندگی ت

واقعی شیوه ،سط  یا استاندارد زندگی برقرار،  ادامهپذیرش غیر ممکن بودن حفظ و درصور واما  

قرارگیرد.  صوود البته کل کشووورریزی سووال آینده بودجه  بایسووتی در اولویت نظامسووازی قیمت ها،

تدوین  خواسووته های این یا آن گروهونه  میزان درآمدهای واقعی دولتو حددر هزینه ها بایسووتی 

 انده شود.واز تصویب گذر

اربودن از کمترین صووداقت باید اطمینان داشووت که دولت درصووور  برخورد ، پایان سووخنبه هر روی

واند می تمتمرکز ودستوری دولتی به دورازذهنیت شکل گرفته دراقتصاد ،نجیدهسومدیریت رفتاری 

درآمدهای اتفاقی که اعم اسوووت  ،همالیا  بر سووورمای برقراریتنها با را بودجه الزم برای اداره امور

ولغو دادوسوووتدها، کلیه انواع مالیا  از  اخذوتغییر کاربری اراضوووی، رم،افزایش ثرو  ناشوووی از تواز

 پرداخت، از یک سووو وصووادرا  کاال وخدما  حمل برتولیدزینه های هبه ویژه  زائد، کلیه هزینه های

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  تامین کند. ،از سوی دیگرو . . .   وتشویق وتوسعه صنایع بومی شده رایگانعام و

* * * 

 

 اخبار کوتاه اتاق ها

 اخبارکوتاه اقتصادی ایران و جهان 

 اخبارکوتاه اتاق ایران وانگلیس

 انگلیس جلسه ماهانه هیا  مدیره اتاق ایران وبرگزاری 

سال جاری  در بهمن ماه ایران و انگلیس نجلسه ماهانه هیا  مدیره اتاق بازرگانی وصنایع ومعاد
تر حضور کلیه اعضاء در دفماه با هشتم بهمن روزسه شنبه  81راس ساعت معمول طبق روال 

زارش و ارائه گ دراین جلسه بعدازتبادل اخباراقتصادی ایران و جهاند. شدبیرخانه اتاق تشکیل وبرگزار 
باره مشکال  یش یه ویژه ذرخصوص اقداماتی که در  درماهی که گذشت،اتاقکم و کیف کارکرد 

تفصیل بیاناتی توسط دکتر به  ملیآمده درباره ثبت اتاق در ثبت شرکت ها به منظور اخذ شناسه 
 به طور قطع دراین ماه کار به پایان خواهد رسید. کهامینی ایراد و عنوان شد 

که باید به صور  همایش و در رابطه با یکی  اتاق گردهمایی دیدار آزاد اعضاءجلسه  رباره سومیند
باتوجه به اعالم آمادگی بحث، و قرار شد  برگزارشود"غذاودارو"و  "نفت وگاز"از دو کمیسیون 

ن ودر صور  ممک کمیسیون نفت وگاز ،گردهمیی مورد اشاره توسط کمیسیدن نفت وگاز برگزارشود.
ان پای 81جلسه راس ساعت . از شرکت ملی نفت نیز به عنوان سخنران مدعو دعو  به عمل آید

 یافت

https://www.google.com/search?q=%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C+%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87+%D8%B1%D8%A7+%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7+%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C+%D8%BA%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%A7%D8%B3%D8%AA&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwj3ydufrd3nAhUiUBUIHa3gAEcQsAR6BAgKEAE
https://www.google.com/search?q=%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C+%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87+%D8%B1%D8%A7+%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7+%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C+%D8%BA%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%A7%D8%B3%D8%AA&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwj3ydufrd3nAhUiUBUIHa3gAEcQsAR6BAgKEAE
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 برگزاری جلسه های ماهانه کمیسیون های تخصصی اتاق
 
جلسه ماهانه کمیسیون بازرگانی، صنعت و   :کمیسیون بازرگانی، صنعت و فن آوری های نوین :

با حضور آقایان امیرحسین پژوهی،  80:11رأس ساعت  81/88/98های نوین روز دوشنبه آوریفن
علیرضووا مناقبی، پرویز شووکرانی، محمد اخوان جم، علیرضووا هشووترودی، علی حمزه نژاد، سووید 

سوورپرسووت دبرخانه انی، محمد سووعید ضوورابیان، امین مقدم و مهدی رضووائی رضووی سووید اصووفه
 در محل دبیرخانه اتاق تشکیل و برگزار گردید. ی تخصصی اتاقهاکمیسیون

ابتدا اخبار اقتصوووادی در زمینه 
آوریبازرگانی، صوووونعت و فن

های نوین به ویژه در ارتباط با 
سوو س  ،انگلیس مبادله شوود

اعضوووواء اخبار حوزه کاری خود 
 را ارائه کردند.

در پی آقای مقدم گزارشووووی 
فاهی از تحقیق خود در  شوووو

 و،دادارائه زمینه اینستکس را 
ر شوود اعضووایی که تاکنون اقر

گزارش ارائه شووده ایشووان را 
عه و  ند، مطال عه نکرده ا مطال

  نظرا  خود را ارائه نمایند.
شوود:فایل  درخوسووتدر ادامه 

پاورپوینت سوووخنرانی دکتر جوانمردی در زمینه کنوانسووویون پالرمو برای مطالعه در اختیار اعضوووای 
 کمیسیون گذارده شود.

شد- ضمن قرار شکرانی درباره کاهش اعتبار چکدر سایر  با توجه به بیانا  آقای  سال آینده و  در 
های ایجاد شده در حوزه کاری دیتقوانین جدید بانک مرکزی ایشان گزارشی در این زمینه و محدو

 .دهند ارائه تهیه و به کمیسیون اعضای کمیسیون،
از ماسک معروفی که دارای ذغال فعال شده پیشنهادشدال به بیماری کرونا تبرای پیشگیری از اب

 استفاده شود. N95است به نام 
آقای مقدم گزارشی در با توجه به تمایل اعضاء به آگاهی از آخرین اخبار صنعت نساجی قرار شد 

 زمینه آخرین تحوال  و رویدادهای صنعت نساجی تهیه و به کمیسیون ارائه نمایند.
شدضمناً  سامانه ای در این زمینه در بانک مرکزی راه اندازی  گفته  شتریان  سنجی م برای اعتبار

 شده است.
نامه سووال آینده قرار شوود طبق روال سووال های قبل برای ت مین نظر اعضووای کمیسوویون درباره بر

درخصوووووص برگزاری نمایشووووگاههای مربوط در انگلیس و تدارک اعزام هیا  تجاری به انگلیس، 
تهیه و در اختیار کمیسوویون قرار توسووط دبرخانه  0101های انگلیس در سووال  فهرسووت نمایشووگاه

 گیرد.
شنهاد صمیم عجوالشدپی صمت مبنی بربا توجه به ت صالح قانون ثبت نمایندگینه وزار   ت شرک ا

واگذار به ثبت شوورکت ها،  این وظیفه انجام می پذیرفت واکنون اصوونافکه پیش ازاین توسووط  ها
 شده زیان های ناشی از این تصمیم ازطریق اتاق ایران به صمت اعالم شود. 

سنجی دیگر مواردی - سبت به نیاز سفند ماه ن سیون درا سه کمی ضاء برای آخرین جل شد اع قرار 
رنامه سوووال آینده در اولویت باشووود، بررسوووی و کتباً به کمیسووویون اعالم ضووورور که بایسوووتی در ب

 پایان یافت. 88:11جلسه در ساعت نمایند.
سووی و هشووتمین جلسووه ماهانووه کمیسوویون نفووت و : کمیسوویون نفووت و گوواز و پتروشوویمی

در محوول دبیرخانووه اتوواق ایووران و انگلوویس 01/88/8998یکشوونبه بعوودازظهر گوواز و پتروشوویمی 
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ور، محمووود مبشووور، دیوووده  آقایان محمدرضوووا سووورمدی، مهووودی نووووروزی، محمدحسووونحضووووربا

سرپرسوووت دبرخانوووه خووداقلی حسوووینلو، داریووووش دارایوووی، هوووادی بووافی، و ، مهووودی رضوووائی 

 برگزار گردید.کمیسیون های تخضضی اتاق نشکیل و

اضران به تبادل حتدااب جلسه نیادر 
زمینه دروبحث اطالعا  اخباروآخرین 
های پروژهو پتروشیمی و گازنفت و 
س س پرداختند.  این بخشدر فعال

نظرا  و تجربیا  خود را در مورد 
-جدیدترین تحوال  اقتصادی و طرح

های در حال اجرا در این زمینه به 
اشتراک گذاشتند. در ادامه، آقای 

فعال ور که از اعضای دهمهندس دی
باشند، تهران می اتاق بازرگانی

آخرین اخبار  اطالعاتی را در خصوص
مچنین اتاق بازرگانی تهران و ه
  .رساندند کمیسیون آعضاءبه قوانین جدید مالیاتی کشور 

اعضای کمیسیون در مورد برگزاری سمینار یک روزه در حوزه نفت و گاز به بحث پرداختند و س س 

های الزم برای برگزاری هماهنگیقراربراین شد که آقای نوروزی نایب رئیس ودبیر کمیسیون 

مهمان مدعو از  با سخنرانی یکی از اعضای کمیسیون و یکرا سمینار چند ساعته در این حوزه 

ان یافتپای 88:11ه در ساعت جلس. دنبال کنند.صنعت نفت و گاز  

-هشتمین جلسه ماهانه کمیسیون برنامه :میسیون برنامه ریزی شهری، گردشگری و ساختمانک

ها ، با حضور خانم80:11ساعت  اسر09/88/8998ریزی شهری، گردشگری و ساختمان سه شنبه 
اکبر خدابخشی، سودا نژادی و آقایان علیمردان شیبانی، علی ،زهرا نقوی، شبنم بهرامی 

خوار، محمدرضا قائدی، سعید زالی، احمد کیانیان و مهدی رضائی محمدسعید ضرابیان، علی غم
 در محل دبیرخانه اتاق تشکیل و برگزار گردید. ه کمیسیون هاسرپرست دبیرخان

طبق دستور جلسه، نخست اخبار 
حوزه گردشگری و  در اقتصادی روز

 ساختمان مبادله شد. 

برخی مشکال  موجود در  س س
اشاره  مورد نیز هااین حوزه
 شد: قرار و ،قرارگرفت

 که از نمایشگاه یاعضای -
های گردشگری و 

کنند، ساختمان دیدن می 
اطالعا  مربوط به 

  اختیار اعضای کمیسیون قرار دهند. در نمایشگاه را در یک برگ
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ستی از رویدادهای گردشگری را از سازمان توسعه تجار ، آقای قائدی از فهرخانم نژادی  -
های بین المللی تهران را  نمایشگاه های صنعت آب، و آقای دکتر شیبانی تقویم نمایشگاه

 کمیسیون قرار دهند. تهیه و در اختیار

که در حوزه گردشگری و ساختمان سراغ دارند، به شکل  را اعضای الگوهای موفقی -
 در خبرنامه نیز درج گردند. تائیددر صور  تانمایند، دداشت یا مقاله به کمیسیون ارائه یا

درخواست شود در صور  امکان، زمان میهمانی شام ساالنه اتاق انگلیس در لندن از اتاق  -
 WTM 2020د که نزدیک به برنامه زمانی برگزاری نمایشگاه شوطوری تنظیم  99سال 
، تا اعضا بتوانند در یک سفر در هر می شودبرگزار  0101نوامبر  4تا  0که در روزهای باشد

 دو رویداد شرکت نمایند.

سئوالن گردشگری در اداره کل دی لماسی عمومی به منظور گرفتن راهنمایی و ارتباط با م -
 کمک به ایجاد ارتباط

دو سفر دسته جمعی برای اعضای کمیسیون به مقصد یزد و کاشان در اواخر فروردین و  -
 اوایل اردیبهشت تنظیم گردد.

 باشد. 81:81اسفند ماه ساعت  89زمان جلسه بعدی کمیسیون روز سه شنبه  -

 پایان یافت. 88:11لسه در ساعت ج

 

 برخانه کمیسیونببنا به اعالم د جلسه ماهانه کمیسیون غذا و دارو :جلسه کمیسیون غذا و دارو
بهمن ماه سال جاری به دلیل عدم حضور اعضاء در روز برگزاری کمیسیون در تهران برگزار  ها در

 نگردید.
 

 

 اطالعیه

 شام ساالنه اتاق ایران وانگلیس !اعضاء محترم و مدعوین عالیقدر  مراسم 

 مدعوین و اعضاء محترمبه آگاهی کلیه بدینوسیله   پوزش  احترام و با         

 می رساند که برگزاری مراسم شام ساالنه اتاق ایران وانگلیسی  ایرانی و عالیقدر

 ا"،کرون ویروس"گسترش اسفند ماه، با توجه به لیس درتاریخ سه شنبه ششم انگ

دور ماندن از آسیب های مربوط  ،رعایت بهداشت  ضرور  و چین از بیماری وارداتی

موکول و فرصت مناسب به بعد انجام آن  لغو و و حفظ سالمت مدعوین عالی قدر

 به استحضار خواهد رسید زمان آنبا رفع خطر  که شد
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 درباره:

 پیشنهاد تاسیس دفاتر تجاری وبازاریابی در خارج از کشور

 اشاره:

درکشورهای مقابل اتاق های  بازاریابی درپی پیشنهادی مبنی بر کمک به ایجاد دفاتر تجاری و

درباره ا  اتاقهای مشترک اخذ نظر بعدازمعاونت امور بین الملل اتاق ایران ،، مشترک

جلسه ای با حضور معاونت با دعو  از روسای اتاق های مذکور مورد را در یشنهادمورداشاره 

دی لوماسی اقتصادی وزار  خارجه دراتاق ایران مورد بحث وبررسی قرار دادند .نظریه ارسالی از 

 شد که در پی مالحظه می شود ارائهسوی اتاق مشترک بازرگانی ایران وانگلیس به شرحی

 ر اتاق مشترک بازرگانی ایران وانگلیسنظ  

و  با سالم و پوزش   چهل ویک سال ازگزینش ساختارو سیاست های اقتصادی   متمرکز     

به عملکردمخرب،  حاصووووول تجر گذرد.  حارجی می  گانی  بازر دسووووتوری   دولتی، ازجمله 

فقرآفرین وفساد برانگیز آن، رویکردنظام اقتصادی مربوط، به اصالح برخی مواد برنامه چهارم 

فرهنگی کشور،همراه باصدوررهنمودهای چگونگی انجام آن  توسعه اقتصادی،اجتماعی و

ازسوی باالترین مقام کشوربا رویکرد خصوصی سازی بوده است که متاسفانه مورد عنایت 

                                                                                               الزم قرارنگرفته است                                                                                                          

سیس دفاتر شنهادتا شکل گرفته در  پی شی ازذهنیت  شور نا تجاری وبازاریابی درخارج ازک

همین نظام اقتصادی متمرکزدولتی می باشدکه به دالئل بسیار، از جمله تجربه تلخ ایجاد 

همه اتالف سوووورمایه  ،تجاری  مشووووابه دردودهه  اول بعداز انقالب که به احتمال چند مرکز

وزیان های ناشی از آن را به یاد داریم، لذا به نظر می رسدتوضی  بیشتر ضرور  نداشته 

 باشد. 

واما درباره جنبه  بازاریابی دفاتربرای توسووووعه تجار  وصووووادرا  الزم به یادآوریسووووت که ، 

ظائف اختصوووواصووووی، انتزاعی و تاحدود زیادی محرمانه افراد وبنگاه های بازاریابی ازاهم و

اقتصووووادی اسووووت ونه دولت یا اتاق های بازرگانی، ویا هرمجموعه دیگربا هرگونه توجیه 

 خودساخته اقتصادی/اجتماعی.

پایان سخن اینکه پیش ازاین اتاق ایران وانگلیس پیشنهادی به عنوان گام نخست ورود به  

سع صادی عنوان وزار  امور خارجه مبنی بر تقویت وتجهیزکامل دروازه تو سی اقت ه  دی لوما

بخش اقتصوووادی نمایندگی های سووویاسوووی گشوووور، در کشوووورهای هدف درحدی که به 

نحوکامل پاسووووخگوی کلیه نیازهای اطالعاتی افراد وبنگاه های اقتصووووادی فعال به ویژه در 

رتخانه ارائه شوووده اسوووت،که به طور قطع زمینه بازرگانی خارجی  باشوووند. تهیه وبه آن وزا

ویقین تنها شیوه پاسخگو به اندیشه منجر به پیشنهاد تاسیس دفاترمورداشاره می باشد. 

کاری که انجام آن تنها در توان وزار  امور خارجه اسووت که از نیروی انسووانی مورد نیازوغیر 

 یموعه جدید وتاسیسقابل قیاس با سازمان توسعه تجار  ، اتاق های بازرگانی وهر مج

برخوردار است و کمترین هزینه بری و توسعه بوروکراسی واتالف منابع مالی را درپی دارد 

 . 
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 :کوتاه اقتصادی ایران اخبار

 سرمایه بانک مرکزی ابالغ شد میلیاردی911زایشمصوبه اف

مصوبه افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از محل اندوخته 
 .احتیاطی به این بانک ابالغ شد

به نقل از دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسووه  خبرگزاری مهر به گزارش

به پیشووونهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و به اسوووتناد قانون  8998 بهمن 01
سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  پولی و بانکی کشور با افزایش 

 .از محل اندوخته احتیاطی موافقت کرد

میلیارد ریال به  991هزار و  11بر این اسووواس، سووورمایه بانک مرکزی از مبل  
 .یابدال افزایش میمیلیارد ری 991هزار و  18مبل  

https://www.mehrnews.com/news/4860186/مصوبه-افزایش-سرمایه-بانک-مرکزی-ابلاغ-شد-افزایش۳۰۰میلیاردی-سرمایه
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
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 هابازار ارز؛ از سرمستی دالالن تا ترس از ریزش قیمت

بازار ارز، اکنون به جوالنگاه  -ایرنا به گزارش
دالالنی تبدیل شووووده که سوووورمسووووت از 
افزایش حدود دو هزار تومانی بهای دالر در 
یک ماه گذشوووته در انتظار رشووود بیشوووتر 

دیگر، اند؛ اما از سوووی ها نشووسووتهقیمت
بازان نیز با نگرانی از ورود برخی از سووووفته

الوقوع بانک مرکزی نسوووبت به ریزش قریب
  .دهندها هشدار میشدید قیمت

، این «فقط می خریم، فروش نووداریم.»
یکی از دالالن بازار ارز در « محمد»جمله را 
بان  به همراه می فردوسوووویخیا ید. او  گو

https://www.irna.ir/news/83513231/
https://www.irna.ir/news/83513231/
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/06/03/4/156369781.jpg?ts=1575276828973
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پای بازار ارز امیدوارند که قیمت دالر و سوووایر ارزها به دلیل قرار گرفتن شووومار زیادی از دالالن خرده
 .باال برود FATF ایران در فهرست سیاه

سیاه ست.  FATF بازگشت ایران به فهرست  شده ا سفته بازان بازار ارز  باعث رونق کار دالالن و 
المللی، روند افزایشوووی قرار گرفتن ایران در بلک لیسوووت این نهاد مالی بینپس از تقویت احتمال 

 .نرخ ارز از حدود یک ماه پیش آغاز شد

هزار و  84بهمن به  0تومان در  911هزار و 80های بانکی از بر این اسوواس، قیمت دالر در صوورافی
 81ازار آزاد دیروز به حدود اسوووفند( افزایش یافت. البته بهای دالر در ب 9تومان در روز شووونبه ) 111

 .هزار تومان نیز رسید

شد حدود  صرافی 8111ر های بانکی و افزایش دو هزار تومانی در بازار آزاد، در تومانی نرخ دالر در 
کمتر از یک ماه باعث ایجاد این سوال در میان فعاالن اقتصادی شده که نرخ دالر تا کجا قرار است 

 باال برود؟

دهنده تهران واقع شووده، نیز نشووان فردوسوویآزاد و غیر رسوومی ارز که در خیابان مراجعه به بازار 
شماری از مردم و یا  ست، به طوری که  سوی دیگر ا صادی از  سو و فعاالن اقت تکاپوی دالالن از یک

اند و از سوی دیگر دالالن با روانه این بازار شده هافعاالن اقتصادی برای رصد بازار و اطالع از قیمت
 .ها را باالتر ببرندکنند، قیمتجو سازی تالش می

انداز روزهای آینده این دهد که درباره چشوومرصوود بازار ارز و گفت وگو با فعاالن این بازار نشووان می
س از تزریق گسووترده ارز و ها و ترای از امید به رشوود قیمتبازار، اختالف نظر وجود داشووته و آمیزه

 .ها بر بازار ارز حاکم شده استسقوط قیمت

 برتری خریداران بر فروشندگان در بازار آزاد ارز

نکته جالب توجه در بازار ارز در روز یکشوونبه، برتری شوومار خریداران نسووبت به فروشووندگان بود به 
 کنندرسمی اقدام به داد و ستد میطوری که دالالن و فروشندگانی که در کنار خیابان به طور غیر 

 .کردند که خریدار دالر هستند، اما دالری برای فروش ندارنداعالم می

ها در روزهای آینده گفتند که قیمتشوود، برخی میزمانی که از آنها علت عدم فروش سوووال می
 .خرندخواهند بفروشند و فقط مییابد بنابراین نمیافزایش می

گفتند که چون کسووووی به آنها دالر نفروخته به همین دلیل دالری برای ز میشووووماری از دالالن نی
 .فروش ندارند

بان محمد از خرده فقط می خریم، فروش »به ایرنا گفت:  فردوسوووویفروشووووان دالر و ارز در خیا
 «.نداریم

در این باره اظهار داشت: احتمال باال رفتن دالر وجود دارد از فروشندگان دالر نیز « صادق کاظمی»
 .به همین دلیل، فروشنده کم شده است

 

. 

https://www.irna.ir/news/83513231/
https://www.irna.ir/news/83513231/
https://www.irna.ir/news/83513231/
https://www.irna.ir/news/83513231/
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کندخانه در رکود، رشد قیمت را تجربه می  

 
کند و افزایش قیمت مسوووکن نه به دلیل رشووود قیمت را تجربه می ،خانه در رکود –ایرنا به گزارش 

افزایش قیمت تمام شده و یا رشد تقاضا، بلکه این نوسان ریشه در بازارهای موازی مثل طال، ارز 
 .گذاردو بورس دارد که تاثیر منفی خود را روی قیمت مسکن می

درآمد مردم کاهش « اردمسووکن ظرفیت رشوود قیمت جدید را ند»گویند کارشووناسووان مسووکن می
ست و وام صد قیمت خرید خانه را پوشش می 81های موجود مسکن هم تنها یافته ا دهد؛ اگر در

میلیون در ماه در نظر بگیریم،  1تا  4متوسوووط درآمد خانوار ایرانی را در خوشوووبینانه ترین حالت بین
کم در منطقه متوسووط شووهر  ای با متراژکشوود تا یک خانواده بتواند خانههای زیادی طول میسووال

 .خریداری کند
کنیم شووواهد با این حال وقتی به آمار قیمت خانه در شوووهر تهران در دو ماه گذشوووته مراجعه می

 80ها در پایتخت هسووووتیم. متوسووووط قیمت هر متر مربع خانه از رقم افزایش الک پشووووتی قیمت
هزار تومان رسوویده اسووت و  880 میلیون و 89هزار تومان در آذرماه امسووال به رقم  081میلیون و 

درصوود رشوود داشووته اسووت.قیمت خانه در هیچ  01نسووبت به مد  مشووابه در سووال قبل بیش از 
یابد، اما اکنون در ایران هر زمان که کشووووری متاثر از اخبار غیر رسووومی و شوووایعا  افزایش نمی

 .گذاردشود روی قیمت خانه تاثیر میهیجانی وارد بازارهای ارز، طال و بورس می
در اتفاقی تاریخی قیمت خانه »کرد که وزیر راه و شهرسازی اوایل امسال اعالم« محمد اسالمی»

که همیشوووه متاثر از نرخ تورم بود از تابسوووتان دو سوووال پیش تا االن متاثر از افزایش نرخ ارز بوده 
 .«است

ازا  احتمال آغاز دی ماه امسووووال خطر جنز افزایش یافته بود و به همین دلیل قیمت ارز به مو
ای از جنز نظامی بین ایران و آمریکا باال رفت؛ شووووایعه جنز معموال قیمت ملک را در هر منطقه

دهد اما در همین ماه و بر اسووواس آمارهای وزار  راه و شوووهرسوووازی قیمت کره زمین کاهش می

https://www.irna.ir/news/83685558/خانه-در-رکود-رشد-قیمت-را-تجربه-می-کند
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/09/28/4/156657932.jpg
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شد.  9خانه در تهران  صد گران  سکن روند نزولی به خود 4در گرفته بود که  ماه قبل از آن قیمت م
 .دادانتظار ذهنی ادامه کاهش قیمت با وجود قرار گرفتن در ماههای پایانی سال را افزایش می

معاون وزیر راه و شووهرسووازی معتقد اسووت که شوورایط بازار مسووکن کماکان « محمود محمودزاده»
 .پایدار است به شرطی که بازارهای دیگر مثل طال و ارز آن را تحریک نکنند

صوص افزایش قیمت مسکن به خبرنگار ایرنا، گفت: بخشی از افزایش قیمت بازار مسکن وی در خ
ه شود کمربوط به تقاضاها و نیاز بازار است و انتظار ذهنی نیاز به مسکن باعث افزایش قیمت می

 .در حال پاسخگویی به این نیاز هستیم« مسکن ملی»اکنون در پروژه 
ای از متقاضیان واقعی مسکن با این نیاز بخش قابل مالحظهدهد که اکنون محمودزاده توضی  می

را روی  کند که به زودی اثراث طرح مسکن ملیطرح پوشش داده شده است و ابراز امیدواری می
 .بینیمقیمت مسکن در بازار می

وی البته معتقد است که همین حاال پروژه مسکن ملی اثرا  خود را روی قیمت مسکن گذاشته 
هایی که قیمت سهام گوید: حتی اگر بازارهای بورس را بررسی کنید بیشترین شرکتمیاست و 

های مبتنی بر صنعت ساختمان هستند و تنها دلیل آن بازاری است که در آنها رشد دارند شرکت
 .این طرح ایجاد کرده است

تولید معاون مسووکن و سوواختمان وزار  راه و شووهرسووازی، گفت: سوویاسووت گذاری وزار  راه بر 
به  مسوتمر مسوکن اسوت تا هم قیمت تمام شوده و هم محصوول نهایی را باا کمترین عدد ممکن

 .دست متقاضیان برساند
های پایانی سوال محممودزاده در خصووص اینکه آیا برای کسوانی که قصود خرید مسوکن دارند ماه

برای افزایش  یا خرید خود را به سووال جدید موکول کنند، گفت: هیچ دلیلی زمان مناسووبی اسووت
قیمت در بازار مسووکن وجود ندارد ولی اینکه چرا شووک افزایش قیمت در جامعه مطرح اسووت باید 
سامانه آماری در تهران وجود دارد؛  شترین  ست چون بی شهر تهران ا گفت: در افزایش قیمت مبنا 
شد قیمت مسکن هستیم، مثال در منطقه یک شاهد کاهش ر شهر تهران   اکنون در اکثر مناطق 
که همیشه به دلیل جذابیت سرمایه گذاری شاهد افزایش قیمت هستیم با منفی دو صدم درصد 

که منطقه پر اسووتقبالی برای خرید مسووکن اسووت منفی  00رشوود روبرو هسووتیم. یا در منطقه 
 دهم درصد رشد داریم. این سوال مطرح است که چرا در مجموع افزایش قیمت داریم؟ 9

که هیچ وقت  پایتخت 89ار  راه و شووهرسووازی، گفت: در منطقه معاون مسووکن و سوواختمان وز
تاثیر گذاشت؛  روی آمار کل شهر نداشتیم در ماه گذشته رشد قیمت داشتیم که جهش قیمتی

از متوسوووط که حاصووول یک اتفاق اسوووت باید کال از  این درحالی اسوووت که از نظر علمی آمار فارغ
 .تاثیر نگذارد سیستم حذف شود تا روی معدل نهایی قیمت مسکن

شاهد افزایش قیمت نبودیم شاید اگر طی چند ماه اخیر در جنوب تهران  روند  به گفته محمودزاده 
 .شدرشد قیمت در کل شهر تهران منفی می

گوید: ما کماکان اعتقاد داریم شرایط بازار مسکن پایدار است به شرطی که بازارهای دیگر وی می
ن بازارهای مموازی  بازار مسووووکن  د.نمی توانیم ادعا کنیم کهمثل طال و ارز آن را تحریک نکن از 

صادی ستیم که منجر به   تاثیر نمی پذیرد و  اقت ست هایی ه سیا به همین دلیل به دنبال اعمال 
 .ثبا  قیمت یا ححداقل تعدیل قیمت ها شود

ست های جدیدمحمودزاده ادامه داد: تالش می سیا سامان کنیم با  ه امالک و از جمله راه اندازی 
 .بازارهای موازی اقتصادی به حداقل برسانیم اسکان تاثیر قیمت مسکن را از

 
اسککت  ملی بی نوجهی به کاهش قدرت خرید پودگو اشککلاد درایک ک ت و  اظهار نظر:

نه براسککاس ک معنا که قیمت خا، به ایاسککتخانه  از اقزایش قیمت  که به مراتب بیش
 قیمت های ثابت کاهش یافته 
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 ارزی هند رکورد زدذخایر 
 

 
 .میلیارد دالر گذشت 410ذخایر ارزی هند از 

 410۶19به گزارش ایسوونا به نقل از بزینس تودی، تا پایان دوم ماه فوریه، حجم ذخایر ارزی هند به 
 .سابقه بوده استمیلیارد دالر رسید که در طول تاریخ این کشور بی

میلیارد دالری ذخایر ارزی هند  9۶19بانک مرکزی هند در گزارش خود اعالم کرده است که افزایش 
در ماه فوریه در مقایسه با ماه قبل بیش از همه تحت افزایش موجودی ارزهای مختلف رقم خورده 

 .است
ر دارد و طبق اعالم بانک مرکزی هند، دالر کماکان بیشترین سهم را از سبد ذخایر ارزی این کشو

نک مرکزی هند  با ند و ین ژاپن بیشووووترین سووووهم را از ترکیب ذخایر ارزی  پس از آن نیز یورو، پو
شته سال دا ست  09۶809حدود 0101اند. همچنین هند در ابتدای  شته ا میلیارد دالر ذخایر طال دا

 8۶49میلیون دالر افزایش داشوووته اسوووت. هند همچنین  944که این رقم در مقایسوووه با ماه قبل 
 .میلیارد دالر ذخیره ارزی به شکل حق برداشت مخصوص از صندوق بین المللی پول دارد

میلیون دالر ذخایر طال و ارز در  898میلیارد و  009هند به طور متوسووووط  0189تا  8998از سووووال 
با  0101اختیار داشووووته اسووووت که باالترین رقم ذخایر ثبت شووووده طال و ارز هند مربوط به ژانویه 

 48میلیارد و  091با  8998میلیارد دالر و کمترین رقم ثبت شوووده نیز مربوط به سووو تامبر   408۶08
 .میلیون دالر بوده است

انتشار خبر رکوردشکنی ذخایر ارزی هند باعث تقویت ارزش پول ملی این کشور در معامال  ارزی 
تا جایی که هر دالر آمریکا به  روپیه، هر پوند انگلیس به 11۶98روپیه، هر یورو به  18۶88شوووود 

ین  8۶44روپیه کاهش یافتند. همچنین ارزش روپیه به 19۶41روپیه و هر فرانک سوئیس به  99۶81
 .ژاپن رسید

با کاهش رشوود اقتصووادی هند در ماه های اخیر، دولت این کشووور ضوومن تقویت ذخایر ارزی خود 
ه به منظور ثبا  بخشی بیشتر دست به انجام اصالحا  ساختاری مالی نیز زده است تا جایی ک

بانک بزرگ دولتی هند با  81  به بازارهای مالی، نیرماال سووویتارمان، وزیر دارایی هند گفته اسوووت
 .یکدیگر ادغام و چهار بانک جدید از این طریق ایجاد خواهند شد

های جدیدی برای تامین مالی موثرتر وی همچنین به کسووووب و کارهای هندی وعده داد دولت راه
 .بیابد آن ها
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 :اخبارکوتاه اقتصادی جهان

بس موقت یا پیمان صلح؟توافق تجاری آمریلا و چیک؛ آتش  
آمریکا و چین موفق شوودند بر سوور شووماری از اختالفا  ناشووی از جنز تجاری به توافق با یکدیگر 

 وزیر چین در کاخ سووفید امضووا شوود.دسووت یابند. این توافق اولیه از سوووی ترامم و معاون نخسووت
 .اندبس یاد کردهمثابه آتشتحلیلگران از این توافق به

    

های این جنز تجاری گذرد. ترکشاز آغاز جنز تجاری بین آمریکا و چین حدود دو سووال می
باعث کاهش رشد اقتصادی در جهان شده بود. اکنون خبر از کسب یک توافق اولیه بین دو 

 .شودکشور منتشر می

ژانویه( شاهد مراسمی بزرگی بود. دونالد ترامم،  81دی ) 01چهارشنبه کاخ سفید غروب 

شده  011وزیر چین در برابر رئیس جمهوری آمریکا و لیو هی، معاون نخست مهمان دعو  

متن توافق اولیه تجاری را امضووووا کردند. در این مراسووووم نمایندگان اقتصووووادی و حکومتی 

 .شرکت داشتند

دونووالوود ترامووم از این 

فق تجوواری  توا لیووه  او

گامی مهم" به به " ثا م

برای "توافق توواریخی 

تجاری" بین دو کشوووور 

 .آمریکا و چین یاد کرد

آمریکا این توافق تجاری 

یه از یک    را توافق  اول

ای توافق چنوود مرحلووه

تجوواری بین دوکشووووور 

ند. دونالد ترامم می دا

اعالم کرده اسووووت که 

مذاکرا  گفت ها و  وگو

امع و نهایی بین دو کشور ادامه خواهد یافت. افزون بر آن، ترامم بر سر کسب یک توافق ج

 .زودی به چین سفر کنداعالم آمادگی کرده است که در همین ارتباط به

 موضوع توافق اولیه تجاری

متن این توافق اولیه هنوز منتشر نشده است. دولت آمریکا اعالم کرده است که بر اساس 

کاهش تراز به شووود  نامتناسوووب بازرگانی خارجی با  این توافق چین موظف شوووده برای

 .آمریکا بر میزان واردا  خود از آمریکا بیافزاید

در همین رابطه قرار شووووده اسووووت که چین از آمریکا کاالهای صوووونعتی، انرژی، خدما  و 

های کشوواورزی وارد کند. افزون بر این چین موظف شووده اسووت بازارهای همچنین فرآورده

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%AA%D8%B4%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%AD/a-52021081


14 
  

های آمریکایی و از جمله موسووسووا  مالی آن کشووور های شوورکتفعالیتخود را بر روی 

 .بگشاید

الزم به یادآوری اسووت که 

 رغم پذیرشتوافق اولیه به

کالن  برای واردا   ین  چ

کاال از آمریکا منجر به لغو 

های گمرکی تعیین تعرفه

شووووده از سوووووی دولت 

 .گرددآمریکا نمی

آمریکا اعالم کرده اسوووت 

 01کی های گمرکه تعرفه

درصووودی وضوووع شوووده بر 

لیووارد دالر  011روی  ی م

شود که آمریکا لغو واردا  آمریکا از چین همچنان به قو  خود باقی خواهند ماند. گفته می

های گمرکی جدید را موکول به مراحل بعدی توافق تجاری بین دو کشووووور کرده این تعرفه

 .است

میلیارد  881آمریکا که برای حدود درصووودی  81های گمرکی این در حالی اسوووت که تعرفه

دالر واردا  آمریکا از چین تعیین شوووده، پس از توافق اولیه تجاری به نصوووف کاهش خواهد 

 .یافت

 بس یا پیمان صلح؟آتش

ند که توافق اولیه تجاری بین آمریکا و چین، بیش و پیش از آنکه ناظران پیش بینی کرده ا

بسووی موقت را دارد. این شووور باشوود، حکم آتشپیمان صوول  و پایان جنز تجاری بین دو ک

 .توافق اولیه هنوز با آنچه مد نظر ترامم بوده فاصله زیادی دارد

اند که دونالد ترامم از این توافق ههای آمریکا پیش بینی کردرغم این ارزیابی، رسووووانهبه

 .تجاری برای کارزار انتخاباتی خود بهره خواهد گرفت

صووواد آلمان از حزب دموکرا  مسووویحی از کسوووب این توافق تجاری بین پتر آلتمایر، وزیر اقت

آمریکا و چین اسووتقبال کرده اسووت. به باور آلتمایر، کاهش تنش در مناسووبا  بازرگانی دو 

 .تواند تاثیری مثبت بر اقتصاد جهانی داشته باشدکشور آمریکا و چین می

میالدی بال  بر شش دهم درصد به عنوان نمونه، نرخ رشد اقتصادی آلمان در سال گذشته 

ای مداوم از رشوود اقتصووادی ی گذشووته به گونهبوده اسووت. گرچه اقتصوواد آلمان ظرف دهه

تر از میزانی بوده که نازل 0189برخوردار بوده، اما نرخ رشوود اقتصووادی این کشووور در سووال 

تجاری رفت. کارشناسان علت کاهش نرخ رشد اقتصادی آلمان را ناشی از جنز انتظار می

 .دانندبین آمریکا و چین می

 

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%AA%D8%B4%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%AD/a-52021081
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 دهدهای گمرکی کاالهای آمریلایی را کاهش میچیک تعرفه

میلیارد دالر کاالهای آمریکایی  11های گمرکی مربوط به واردا  چین تعرفهدولت 
های گمرکی، نخسووتین واکنش دهد. این کاهش تعرفهدرصوود کاهش می 11را تا 

 .نخست توافق تجاری خود با آمریکا استدولت چین در ارتباط با مرحله 

     

تر از کوواهش توونش در مناقشووه هوویچ چیووز در شوورایط کنووونی بوورای اقتصوواد چووین مناسووب

بازرگووانی بووا آمریکووا نیسووت. در شوورایطی کووه شوویوع بیموواری کرونووا توواثیرا  و پیاموودهای 

 کوواهشخووود را بوور اقتصوواد ایوون کشووور بوور جووای نهوواده اسووت. وزار  دارایووی چووین خبوور از 

های گمرکووی وضووع شووده بوور روی بخشووی از واردا  آمریکووا داده اسووت. خبووری تعرفووه

 .های کسب یک توافق تجاری فراگیر با آمریکا را فراهم کندتواند زمینهکه می

المللوووی بوووه نقووول از مقاموووا  وزار  دارایوووی چوووین خبووور از تصووومیم هوووای بینخبرگزاری

های انوود. قوورار اسووت تعرفووهگمرکووی دادههای جدیوود دولووت ایوون کشووور در زمینووه تعرفووه

فوریووه  84گمرکووی وضووع شووده بوور روی کاالهووای سوواخت ایوواال  متحووده آمریکووا از روز 

 .کاهش یابد

شوووود. میلیوووارد دالر واردا  چوووین از آمریکوووا می 11های گمرکوووی شوووامل کووواهش تعرفوووه

 .شوداین واردا  از کاالهای کشاورزی تا هواپیما را شامل می

درصووودی تعیوووین شوووده بووورای  81و  1های یم گرفتوووه اسوووت تعرفوووهدولوووت چوووین تصوووم

 .واردا  کاالهای ساخت آمریکا را از نیمه دوم ماه فوریه به نصف کاهش دهد

های گمرکووی سووایر کاالهووای آمریکووایی در شوورایط کنووونی بووه قووو  خووود بوواقی تعرفووه

ته بووه های گمرکووی آن بخووش از واردا  چووین از آمریکووا وابسوومانوود. رفووع تعرفووه خواهوود

 .های گمرکی داردگام آمریکا در عرصه کاهش تعرفه

 گامی مثبت در جنگ تجاری

کوواال و  8011های گمرکووی وضووع شووده بوور روی دولووت چووین بووا ایوون گووام خووود تعرفووه

مثابووه تووالش ایوون کشووور بوورای فوورآورده آمریکووا را کوواهش خواهوود داد. ایوون اقوودام چووین به

 .شودیک توافق فراگیر تلقی مییابی به پایان دادن به جنز تجاری و دست

 

مرحلووه نخسووت توافووق تجوواری بووین آمریکووا و چووین درنیمووه موواه دسووامبر سووال گذشووته 

مووویالدی کسوووب شووود. پوووس از آن، طووورفین در مووواه ژانویوووه اقووودام بوووه امضوووای ایووون 

 .نامه کردندتوافق

توافووق تجوواری کسووب شووده گووام نخسووت از یووک توافووق فراگیوور اسووت. در ایوون گووام، 

شوووده کاالهوووای بیشوووتری از آمریکوووا وارد کنووود. افوووزون بووور آن، کووواهش چوووین متعهووود 

های توانوود زمینووههای گمرکووی وضووع شووده بوور روی کاالهووای سوواخت آمریکووا میتعرفووه

 .واردا  بیشتر کاالهای آمریکایی در بازارهای داخلی چین را فراهم آورد
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جنووز تجوواری آمریکووا و چووین نووه 

تنهووا پیاموودهای سوونگینی بوورای 

دو کشووور بووه همووراه  اقتصواد ایوون

داشوووووته، بلکوووووه بوووووه اقتصووووواد 

المللووی جهووانی و بازرگووانی بین

نیوووز آسووویب رسوووانده اسوووت. در 

سووایه ایوون جنووز تجوواری، نوورخ 

رشوود اقتصووادی جهووان در سووال 

 .گذشته کاهش یافت

در شووورایطی کوووه اقتصووواد چوووین 

کنوود، بووا پیاموودهای برخاسووته از شوویوع بیموواری تنفسووی کرونووا دسووت و پنجووه نوورم می

توانوود کمووک بزرگووی بووه اقتصوواد ایوون توونش در مناسووبا  تجوواری بووا آمریکووا میکوواهش 

 .کشور تلقی شود

ساد گذشته  ۰۳سطح در  در پائیک تریکنرخ رشد اقتصادی چیک   
جمهووووری خلوووق  اقتصوووووووووووووواد 

گذشووته موویالدی  چووین در سووال 

درصووووود رشووووود   0،8فقوووووووووووط 

ترین رشووود نوووازل داشووووت. ایوووون 

اقتصووادی چووین  8991از سووووووال 

علوووووت  اسوووووت. بوووه ایووون سوووو 

نووووووورخ رشووووووود  اصوولی کوواهش 

مربوووط بووه جنووز  اقتصووادی چووین 

ایووووون کشوووووور و  تجوووواری بووووین 

 .آمریکاست
     

 

هوووا منتشووور شوووده اسوووت، نووورخ رشووود یبووور اسووواس گزارشوووی کوووه از سووووی خبرگزار
کمووی بوویش از شووش درصوود بوووده اسووت. در حووالی کووه  0189اقتصووادی چووین در سووال 

رشوود شووش درصوودی بوورای بسوویاری از کشووورهای جهووان رشوودی طالیووی بووه حسوواب 
آیووود، بووورای چوووین حکوووم یوووک فاجعوووه را دارد. چوووین از نووورخ رشووود اقتصوووادی نسوووبتا می
 .یی برخوردار استباال

ژانویووه( بووه نقوول از مرکووز آمووار دولتووی چووین، نوورخ رشوود  81دی ) 01خبرگووزاری آلمووان روز جمعووه 
اقتصوووادی ایووون کشوووور در سوووال گذشوووته مووویالدی را منتشووور کووورده اسوووت. بووور اسووواس ایووون 
گووزارش، اقتصوواد جمهوووری خلووق چووین در سووال گذشووته موویالدی از رشوودی معووادل شووش و 

بوووده اسووت. بووه ایوون ترتیووب نوورخ رشوود اقتصووادی چووین در سووال یووک دهووم درصوود برخوووردار 

https://www.dw.com/fa-ir/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF/a-52276845
https://www.dw.com/fa-ir/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF/a-52036839
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بووووده  0188تر از نووورخ رشووود اقتصوووادی ایووون کشوووور در سوووال گذشوووته پوووند دهوووم درصووود نوووازل
 .است

ترین سووط  خووود در سووه بووه نووازل 0189بوور اسوواس ایوون آمووار، رشوود اقتصووادی چووین در سووال 
خ رشوود اقتصووادی دهووه گذشووته رسوویده اسووت. کارشناسووان دالیوول متعووددی بوورای کوواهش نوور

تووورین دلیووول ایووون کووواهش ریشوووه در مهم  اند.چوووین در سوووال گذشوووته مووویالدی برشووومرده
 .پیامدهای جنز تجاری بین این کشور و ایاال  متحده آمریکا دارد

دولووت ترامووم بوورای کاسووتن از عوودم تناسووب موجووود در تووراز بازرگووانی دو کشووور آمریکووا و چووین 
 .های گمرکی وضع کرده استن کشور از چین تعرفهبر روی صدها میلیارد دالر واردا  ای

 "اوضاع عادی است"
مرکووز آمووار چووین اعووالم کوورده اسووت کووه نوورخ رشوود اقتصووادی سووال گذشووته چووین همچنووان در 

 .محدوده تعیین شده از سوی دولت این کشور قرار دارد

 
بوور اسوواس سیاسووت تعیووین شووده از سوووی دولووت چووین، نوورخ رشوود اقتصووادی ایوون کشووور بایوود 

ای بین شوش توا شوش و نویم درصود باشود. نینوز یوژه، رئویس مرکوز آموار چوین بوا انتشوار بیانیوه
ثبوواتی در جهووان و عووواملی کوواهش نوورخ رشوود اقتصووادی ایوون کشووور را از جملووه ناشووی از بی

 .دانسته که از نرخ رشد اقتصادی جهان در مجموع کاسته است
یکوووا و تصووومیم دو کشوووور بووورای اکنوووون، پوووس از کسوووب توافوووق اولیوووه تجووواری بوووین چوووین و آمر

تر بوور واردا  از فشووار وارده هووای سوونگینهای گمرکووی و عوودم وضووع مالیا کاسووتن از تعرفووه
 .بر اقتصاد چین کاسته شده است

فروشوووی و مصووورف در بوووازار داخلوووی چوووین نیوووز نظر از جنوووز تجووواری، میوووزان خردهاموووا صووورف
ماهه پایووانی سووال در سووه کوواهش یافتووه اسووت. فووروش کوواال در بازارهووای داخلووی چووین در
 .گذشته میالدی از رشدی معادل هشت درصد برخوردار بوده است

ها دولووت چووین بوورای ایجوواد رونووق بیشووتر اقتصووادی اقوودام بووه کوواهش مالیووا  بوور درآموود شوورکت
نموووده و تووالش کوورده تووا از ایوون طریووق از وابسووتگی اقتصوواد چووین بووه درآموودهای ناشووی از 

ان کسووب درآموود از داد و سووتد آنالیوون کوواال در چووین از رشوودی صووادرا  ایوون کشووور بکاهوود. میووز
 .و نیم درصد برخوردار بوده است 80معادل 

 

https://www.dw.com/fa-ir/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF/a-52036839
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و مشووکل سوواختاری نیووز در کوواهش د
نوووورخ رشوووود اقتصووووادی چووووین موووووثر 

انووود. نخسوووت نووورخ زاد و ولووود در بوده
رغم فاصووله گوورفتن دولووت ایوون چووین بووه

فرزنوووووودی کشووووووور از سیاسووووووت تک
همچنووان بسوویار نووازل اسووت. سووهم 

نفووور جمعیوووت  8111نووووزادان در هووور 
نفوور اسووت. ایوون نوورخ  88چووین کمتوور از 

 در چووین از سووالرشوود نووازل جمعیووت 
 بوده  سابقهبه این سو، بی 8949

افزایش مستمر شمار سالمندان به چالشی برای  .

 اقتصاد چین تبدیل شده است

افووووووزون بوووووور آن، تووووووامین اسووووووت  .
میلیووون نفووره چووین بووا توجووه بووه افووزایش مسووتمر  411بازنشسووتگی جمعیووت یووک میلیووارد و 

 شمار سالمندان به چالشی برای اقتصاد این کشور تبدیل شده است
 پردازدجریمه می میلیون یورو ۰۳۳ایرباس سه میلیارد و 

میلیون یورو به فرانسووه، بریتانیا و آمریکا جریمه  011شوورکت هواپیماسووازی ایرباس سووه میلیارد و 
دهی و پولشووویی متهم شووده اسووت. با پرداخت جریمه کند. این شوورکت به رشوووهپرداخت می

 .شودپرونده فساد ایرباس بسته میسنگین 
     

 98دادگسووووتری فرانسووووه روز جمعه 
یه ) باس بر  88ژانو با ایر بهمن( توافق 

سووور پرداخت جریمه سووونگین را ت یید 
کرد. ژان فرانسووووا بونر، دادسوووتان کل 
این کشور، اعالم کرد که ایرباس طبق 

 89توافق حاصووول شوووده دو میلیارد و 
میلیون یورو به فرانسه جریمه پرداخت 

رده اسووت که با خواهد کرد. او تاکید ک
پرداخووت این جریمووه پرونووده ایربوواس 

 .شودمختومه اعالم می
هوای بریتوانیوا و ایواال  متحوده دادگواه

آمریکووا نیز توافق بووا ایربوواس را توو ییوود 
میلیون یورو نیز به وزار   100میلیون یورو به بریتانیا و  984اند. قرار شوووده اسوووت که ایرباس کرده

 .زددادگستری آمریکا جریمه ب ردا
 .میلیون یورو را اختصاص داده است 011مبل  سه میلیارد و  0189ایرباس برای ترازنامه سال 

هنوز مشخص نیست که پرونده برخی مدیران ایرباس هم با پرداخت این جریمه بسته خواهد شد 
 .علیه مدیران این شرکت ادامه دارد یا نه. مقاما  آمریکایی گفتند که تحقیقا  پیرامون شکایا 

رود. دفتر مرکزی آن در شوووهر شووومار میترین تولیدکننده هواپیما در اروپا بهکنسووورن ایرباس بزرگ
اند. ایرباس عالوه بر ها و دفاترش در سووووراسوووور اروپا پراکندهکارخانه تولوز فرانسووووه اسووووت اما

 .هایی نیز در ایاال  متحده آمریکا، ژاپن و چین داردشعبه این،
مان بیش از  ها در آل نه 04تن خا کار فاتر و  باس هزار نفر در د ند. ایر غل هسووووت باس شوووووا های ایر

 .کند اما بیشتر در زمینه هواپیماسازی شهر  یافته استافزارهای گوناگون هم تولید میجنز
 

https://www.dw.com/fa-ir/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF/a-52036839
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%AF/a-52221061
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 رشوه، فساد و پولشویی ایرباس
 
ها ها سال ساالنه صدها میلیون یورو به واسطهایرباس برای فروش هواپیماهای خود به مد  ده

 .رشوه پرداخت کرده است
نهادهای قضووایی بریتانیا و فرانسووه در مورد احتمال پولشووویی این شوورکت تحقیق کردند. فشووار 

تام اندرز، مدیرعامل این شرکت، با وجود اینکه  نهادهای قضایی به ایرباس آنقدر زیاد بوده است که
 .گیری کردکناره شخصاً مقصر نبود

احتمالی قوانین مربوط به صووادرا  تسوولیحا  توسووط ایرباس تحقیق شووده در آمریکا پیرامون نقض 
میلیون یورو جریمه رفع  81اسووووت. اما وزار  خارجه آمریکا اعالم کرد که این شوووورکت با پرداخت 

 .اتهام شد
شدن در قراردادهای دولتی در اروپا و آمریکا ایرباس با پرداخت جریمه سنگین از خطر کنار گذاشته

کند. با این همه، توافق این کنسوووورن با فرانسووووه، بریتانیا و آمریکا به ضوووورر بیالن یا جلوگیری می
 .ترازنامه ساالنه این شرکت تمام خواهد شد

فوریه ترازنامه خود را اعالم کند. جریمه ایرباس بیشتر از  89این کنسرن هواپیماسازی قرار است 

 سه میلیارد وششصد میلیون یورو عنوان شده است 
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 رش ویژه:گزا

شاره:ا  
 حاکمما ایران برمنطقه وبه ویژه کشور از نظر سیاسی/اقتصادی  باتوجه به فضای مسمومی که 

شده است ،دکتر علیمردان شیبانی عضو هیا  مدیره اتاق بازرگانی ایران و انگلیس که همزمان و 

گروه صنعتی  هیا  مدیره انجمن صنایع نساجی ایران و مدیر عاملاز سال ها پیشتر عضو  عضو 

داشته که به عنوان گزارش ویژه با ماهنامه صنعت نساجی گفت وگویی   می باشد،موکت همدان ا

یشان ا و... شیمیتولیدا  پترو   از صادرا ااخذ مالیتوصیه این که پوزش از  این ماه انتخا ب و با ذکر

. بااین امید که خوانندگان عزیز وگرامی می گذرد راز نظ عینا نیست ، برخوردار تائیدبه هیچ روی از 

 خوانندگان گرامی خبرنامه را با نوشته ونظرا  خود متنوع وپربارتر فرمایند.

 از دست دادن امید، یعنی از دست رفتک همه چیز

عضو هیئت مدیره « علیمردان شیبانی»با دکتر « صنعت نساجی و پوشاک»گفت و گوی ماهانه 

 انجمن صنایع نساجی ایران و مدیر عامل گروه صنعتی موکت همدان 

 :اشاره

دکتر علیمردان شیبانی عضو 

هیئت مدیره انجمک صنایع 

نساجی ایران در گ ت و گوی 

اختصاصی با ماهنامه، ضمک 

ایع نساجی تشریح وضعیت صن

معتقد است اگر  89کشور در ساد 

چه تحریم ها عرصه را بر فعاالن 

نساجی جهت تامیک مواد اولیه و 

ماشیک آالت دشوار کرده، اما در 

عیک حاد به دلیل خصوصی بودن 

درصد صنعت نساجی  89بیش از 

باالی آن در اقتصاد    های و مزیت

کشور، تحریم ها نخواهد توانست 

 زانو دربیاورد. ایک صنعت را به

وی همچنیک اعماد مدیریت بهتر در عرضه مواد اولیه پتروشیمی به کارخانه جات داخلی 

و نیز اقدامات عاجل برای رفع معضل تامیک پنبه مورد نیاز کشور را خواستار شده 

 است.مشروح ایک گ ت و گو به سمع و نظر خوانندگان میرسد:

 معرفی

گران بزرگ کشور هستم. زاده شهرستان بیرجند و تا به امروز بنده صنعتگری کوچک، در خیل صنعت

و اندی سال از خدا عمر پربرکت گرفته ام. در تمام این سال ها با عشق و عالقه و اعتقاد قلبی  11

نظیر کشور با استفاده از مواهب خدادادی موجود در کشور،  به ایجاد اشتغال برای جوانان بی
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ام و همیشه هم نیمه پر لیوان را دیده ام و از این خوش  هو داشتهمواره سعی در حرکت رو به جل

 بینی تا به امروز ضرر نکرده ام.

بریم، روندی که از ابتدای سال تا به امروز در  به سر می 98با توجه به اینکه در اواخر سال س:

بخش صنعت کشور علی الخصوص صنعت نساجی طی شده به چه ترتیب بوده است و ارزیابی 

 بعالی در این زمینه چیست؟جنا

من همه جا گفته ام که کار ما در این مملکت کار خدایی و معجزه گونه است وگرنه با هر معیاری پ:

که شرایط را بسنجیم، قاعدتا امروز نباید من و شما در اینجا با آرامش روبه روی یکدیگر بنشینیم و 

سال بسیار سختی بود.  98که سال  صحبت از صنعت و امکانا  پیش رو کنیم. واقعیت این است

تحریم های بسیار ظالمانه و یکجانبه ای بر ما تحمیل شد و هر چه به پایان سال نزدیک شدیم، 

شد  تحریم ها بیشتر و بیشتر شد؛و در آخرین مورد هم متاسفانه، صنعت نساجی رسما در شمار 

،پارچه و الیاف میتوان توپ و تانک شود که با نخ تحریم ها قرار گرفت. این سوال در ذهن ایجاد می

و موشک ساخت که مشمول تحریم شود؟اما واقعیت این است که تحریم صنعت نساجی میتواند 

بیشترین ضربه را به شور، شوق و نشاط اجتماعی کشور وارد کند چرا که اشغالی که این صنعت 

ارخانه های نساجی ایجاد میکند، قابل مقایسه با هیچ صنعتی نیست. حال مجسم کنید که ک

کشور طبق همین تحریم ها نتوانند مواد اولیه وارد کنند یا کاالی تولیدی خود را صادر کنند، که قطعا 

این موضوع تبعا  جبران ناپذیری بر تولید و اشتغال کشور خواهد داشت.بدون تردید توقف یک واحد 

شین اال  معطوف نمیشود بلکه تولیدی در حکم مرگ آن واحد است و این مسئله صرفا به توقف ما

توقف جریان زندگی افراد بیشماری خواهد بود که از قبل حرکت شبانه روزی چرخه تولید کارخانه 

 جا  ارتزاق می کنند.

درصد صنعت  91البته در بعد مثبت قضیه، باید به این موضوع هم توجه داشته باشیم که باالی 

ش خصوصی کشور در تمام این سال ها نشان نساجی کشور در اختیار بخش خصوصی است و بخ

داده که هر کاری الزم باشد برای تداوم حیا  کارخانجا  تحت مدیریت خود که به عقیده من در 

حکم یک موجود زنده هستند، انجام خواهد داد و اجازه نخواهد داد که این موجود زنده خدایی ناکرده 

نساجی در کشور و بومی بودن آن از صدها سال  بمیرد. از طرف دیگر، به دلیل قدمت باالی صنعت

تا به امروز، این صنعت از پایه های محکمی برخوردار است و تحریم نمیتواند این صنعت را به سادگی 

 از پای دراورد. هرچند مشکال  عدیده ای را جلو راه صنعتگران نساج قرار خواهد داد.

تر از مشکال  موجود عبور کنیم. من بارها در مصاحبه امیدوارم که بتوانیم با درایت، تدبیر و بینش به

ماه پیش ما از تحریم های داخلی بیشتر از  8-9ها و نوشته های خود عنوان کرده ام که تا حدود 

تحریم های خارجی لطمه میخوردیم چون تحریم های داخلی در حقیقت قانون کشور است و 

بایستند ولی در برابر تحریم های خارجی تاکنون صنعتگران نمیتوانند در مقابل قانون مملکت خود 

هزار راه برای عبور از این تحریم ها و رسیدن به اهداف مورد نظر پیدا کرده اند. در مقطع فعلی نیز 

ضمن اینکه تحریم های داخلی همچنان به قو  خود باقی هستند که انتظار همه صنعتگران این 

ی تحریم های داخلی را شاهد نباشیم، اما باید اذعان است که حداقل در این شرایط سخت و بحران

کنم که امروزه فشارها و مشکال  ناشی از تحریم های خارجی بر تحریم های داخلی میچربد. بر 

همین اساس، انتظار من به عنوان یک صنعتگر کوچک این است که در شرایطی که فشار حداکثری 

و ملی برای حل مسائل داخلی و کاهش فشار خارجی روی صنعت کشور وجود دارد، عزم عمومی 

 بر صنعتگران کشور ایجاد گردد.
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به عنوان مثال، مسئوالن میتوانند با ابالغ دستورالعمل های فوری و جهادگونه، پیگیری قانون 

مشاغل سخت و زیان آور را به آینده موکول کنند،بدهی واحد های تولیدی را استمهال نمایند،بحث 

بر ارزش افزوده در جهت حمایت از تولید مجددا بررسی شود، برای پرداخت های مالیا  و مالیا  

سنگین تامین اجتماعی فکر عاجلی شود، به بانک ها جهت همراهی و تامین سرمایه در گردش 

واحد های تولیدی اختیارا  خاصی داده شود، از صدور بخشنامه های سختگیرانه علیه واحدهای 

اقل فرصتی به صنعت گران کشور بدهند تا در این شرایط سخت نفسی تولیدی اجتناب کنند یا ال

به راحتی بکشند. من فکر میکنم اآلن زمانی است که دولت مردان و هیئت حاکمه کشور باید توجه 

بسیار ویژه ای به بخش صنعت داشته باشند چرا که بخش صنعت، جایگاه اشتغال و خلق ارزش 

ی است.این حمایت نباید صرفا لفظی باشد بلکه باید به صور  افزوده و از نظر من جایگاه مقدس

عملی و راهبردی انجام شود.متاسفانه تاکنون اکثر بخش نامه هایی که تحت عنوان زیبای حمایت 

 از تولید تدوین و ابالغ شده اند، عمال بر ضد تولید و صنعت کار کرده اند که باید این رویه اصالح شود.

شاهد هستیم که مسئوالن وزار  صنعت در اظهارا  خود در صنعت نساجی  98از ابتدای سال س:

و پوشاک به عنوان یکی از الویت های حمایتی وزارتخانه نام می برند و برنامه هایی را هم برای 

حمایت از صنعت نساجی اعالم میکنند. اخیرا نیز دکتر رحمانی وزیر صنعت جلسه ای با تمام تشکل 

اجی و پوشاک در ارتباط با مسائل صنعت نساجی و پوشاک کشور برگزار های صنعتی و صنفی نس

کردند. به اعتقاد شما، این رویکرد  وزار  صنعت تا چه میزان به حمایت عملی از صنعت نساجی 

 منجر شده است و تا چه میزان می تواند تاثیر گذار باشد؟

نساجی با توجه به میزان این حرف همیشگی انجمن صنایع نساجی ایران بوده که صنعت ج:

اشتغال زایی آن در قیاس با سرمایه گذاری صور  گرفته، نیاز به توجه و حمایت بسیار بیشتری 

دارد. مطمئنا اگر توجهی که در سال های اخیربه صنعت خودروسازی شد، به صنعت نساجی 

ی را سیار بیشتراختصاص پیدا میکرد این صنعت میتوانست اشتغال بسیار باالتر و ارزش افزوده ب

برای اقتصاد کشور ایجاد کند. خوشبختانه در کشور شرایط خوبی برای رشد صنعت نساجی وجود 

دارد چراکه این صنعت درکشور بومی است، دانشکده های نساجی بسیار خوبی وجود دارند و 

ار زضمن اینکه با خوشبختانه مواد اولیه بسیار عالی مخصوصا در بخش پتروشیمی تولید میشود.

خوبی هم در داخل کشور برای محصوال  نساجی وجود دارد. لذا چنین صنعتی حتما باید حمایت 

شود. وزار  صنعت هم احتماال به همین نتیجه رسیده هرچند این تغییر نگرش در وزارتخانه، آسان 

به دست نیامده است.درواقع مسئوالن کشور نیز هرچند دیر،اما باالخره متوجه شدند که صنعت 

نساجی یک صنعت کامال راهگشا، اشتغالزا، کم سرمایه بر است و می تواند بسیاری از نیاز های 

 کشور را مرتفع نماید.

یکی از مسائلی که از گذشته تا به امروز در صنایع نساجی و پوشاک وجود داشته،بحث نحوه س:

یت های گذشته از حمایت دولت از این صنایع است. گروهی از فعاالن صنعت پوشاک معتقدند حما

صنایع نساجی نظیر ممنوع کردن واردا  مواد اولیه، به زیان صنعت پوشاک تمام شده یا بالعکس. 

موضع جنابعالی در این زمینه چیست و چه سیاستی از سوی وزار  صنعت باید اتخاذ شود که نه 

 صنعت نساجی آسیب ببیند و نه صنعت پوشاک؟

ه تا تولید کننده پوشاک، جزو یک خانواده هستیم. ما اعتقاد داریم همه ما از کشاورز پنبه کار گرفتج:

که پوشاک میتواند موتور محرکه صنعت نساجی باشد چراکه تولیدکننده پوشاک نیازمند پارچه است 

و این پارچه باید توسط واحد های بافندگی تامین شود. همینطور نیاز واحد های بافندگی باید توسط 

امین شود در واقع سراسر این زنجیره،به هم متصل است. لذا این موضوع واحد های ریسندگی ت

که واحدهای نساجی با واردا  مواد اولیه توسط تولیدکنندگان پوشاک مخالف هستند یا واحد های 
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پوشاک مایل نیستند از واحد های نساجی مواد اولیه تهیه کنند، چندان درست نیست و اگر هم 

سئله درون خانوادگی است و باید توسط اعضای خانواده برطرف شود. اختالفی وجود دارد، یک م

آنچه که به عنوان یک اصل کلی باید رعایت شود آن است که اگر کاالیی در داخل کشور تولید می 

شود و از نظر کیفیت، کمیت، قیمت، طراحی و ... جوابگوی نیاز کشور است، واردا  کاالی مشابه 

صحی  نیست و نباید انجام شود چرا که وقتی می توان در داخل کشور  آن در شرایط امروز قاعدتا

اشتغال، ارزش افزوده و تولید ایجاد کرد، نباید این اشتغال و ارزش افزوده توسط ما برای کشور 

 دیگری ایجاد شود.

متاسفانه اتفاق نامطلوبی که گاهی اوقا  می افتد آن است که مواد اولیه پتروشیمی که  واحد 

نساجی گاها برای تهیه آن به این در و آن در می زنند،با قیمت پایین تری به ترکیه یا دیگر های 

کشور ها صادر میشود و همین مواد اولیه،به کاالیی تبدیل میشود که واحد های نساجی داخلی 

ا  دنمی توانند از نظر قیمت با آن رقابت کنند. ما  با این مسئله مخالفیم وگرنه هیچ مشکلی با وار

کاالیی که در ایران نتواند با شرایط مطلوب تولید گردد، نداریم. البته این واردا  نباید به صور  غیر 

قانونی و قاچاق باشد بلکه تمام مقررا  و هزینه هایی که تولیدکنندگان داخلی در زمینه مالیا ، 

االها نیز مترتب باشد. حال عوارض گمرکی، بیمه و .. می پردازند، باید برای واردکنندگان این گونه ک

اگر کاالی وارداتی با پرداخت تمامی هزینه ها و در شرایط برابر وارد کشور شود و بتواند با کاالی 

ایرانی رقابت کند، زهی سعاد  و در آن صور ، چه بسا تولید کنندگان داخلی نیز بتوانند تولیدا  

ای بوده که تولید کنندگان داخلی تمام هزینه  خود را ارتقا دهند.متاسفانه تا امروز شرایط به گونه

های مربوطه را پرداخت کرده اند اما واردکنندگان از پرداخت این هزینه ها معاف بوده اند و چه بسا 

 جایزه هم به آنها تعلق گرفته است.

با توجه به طرح پایش صنعت نساجی که انجمن صنایع نساجی ایران در دست اجرا دارد، واحد س:

ساجی کشور تا چه میزان می توانند نیاز مواد اولیه واحد های پوشاک را با همان کیفیت و های ن

 کمیت مدنظر آنها تامین نمایند و آیا انجمن به آماری در این زمینه رسیده است؟

من فکر میکنم یکی از کارهای ماندگاری که انجمن صنایع نساجی ایران انجام داده، طرح پایش ج:

ده است. البته این طرح هنوز تکمیل نشده ولی در آینده نزدیک تکمیل خواهد شد صنایع نساجی بو

و نتاید آن به اطالع عموم خواهد رسید. اما در مورد آمار که سوال فرمودید، من به عنوان کسی که 

سال در این صنعت کار  41سال عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران هستم و حدود  88

ن آمار و ارقام ابا دارم چون جایی که باید آمار بدهد ما نیستیم و بهتر است در این میکنم، از بیا

زمینه دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزار  صنعت، آمار و ارقام دقیق را از میزان نیاز کشور به 

 محصوال  نساجی مختلف و اینکه چه میزان کمبود در کشور وجود دارد را اعالم نماید.

انجمن مکانیزمی وجود دارد که واحد های پوشاک بتوانند نیاز خود به یک نوع ماده آیا در داخل س:

اولیه بر حسب کیفیت و تناژ را اعالم کرده و انجمن بتواند این ارتباط را بین واحد های پوشاک و 

 تولیدکنندگان مواد اولیه نساجی در داخل کشور برقرار نماید؟ و آیا اساسا نیازی به چنین مکانیزمی

 وجود دارد؟

بین واحد های نساجی و دوستان عزیز تولید کننده پوشاک، یک رابطه تقریبا مسمتر و مداومی پ:

یا  41وجود دارد. خوشبختانه این خانواده یکدیگر را خوب میشناسند و میدانند که اگر مثال نخ نمره 

ران تولید میکند یا اگر برای یک پارچه به خصوص میخواهند، این نخ را کدام تولید کننده در ای 01

پارچه به خصوصی را برای تولید پوشاک نیاز دارند، باید به کدام یک از واحد های بافندگی مراجعه 

نمایند. لذا به اعتقاد من نیازی نیست این کار از طریق انجمن صنایع نساجی انجام شود. به خصوص 
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ش ال سی، صادرا  تقریبا متوقف در مقطع فعلی که به دلیل مشکال  نقل و انتقال پول و گشای

شده یا به دشواری انجام میشود، قطعا مشتریان داخلی،برای واحد های نساجی بسیار ذی قیمت 

هستند و خود به خود این ارتباط بین واحد های مختلف ریسندگی و بافندگی و چاپ و تکمیل 

 تولیدکنندگان پوشاک شکل میگیرد.

با تشدید تحریم ها، به اذعان اکثر مدیران کارخانه جا ، شاهد کما اینکه در طول یک سال گذشته و 

 افزایش ظرفیت واحد های نساجی و پوشاک و نیز راه اندازی واحدهای تولیدی جدید هستیم.

بله.در این زمینه خبر خوبی که به شما می توانم عرض کنم این است که در سال جاری چند واحد 

ازی شده و چند واحد بزرگ دیگر نیز در شرف راه اندازی بزرگ نساجی در بخش ریسندگی راه اند

هستند. البته ما در زمینه تامین پنبه به عنوان یکی از مواد اولیه مهم بخش ریسندگی کشور 

مشکل داریم. متاسفانه بعد از انقالب، پنبه کاری در کشور به دالیل مختلف دچار رکود شد و به 

هزار تن پنبه در کشو تولید و بخش عمده آن  011ر مقاطعی همین دلیل با کمبود پنبه مواجهیم. د

 11تا  41صادر میشد در حالی که طی سال های اخیر در بهترین حالت میزان تولید پنبه کشور بین 

هزار تن بوده است. البته امسال ظاهرا تولید پنبه در کشور افزایش یافته و این امیدواری وجود دارد 

، افزایش سط  کشت، بهبود منابع آبی و ... سیر صعودی تولید پنبه در که با توجه به اصالح بذر

 سال آینده نیز تداوم داشته باشد.

از طرف دیگر، بر اساس اطالعاتی که بنده در اختیار دارم و نیز با توجه به تعداد واحد های ریسندگی  

 801ست لذا باید حدودا هزار تن پنبه مورد نیاز کارخانجا  ا 881فعال کشور، ساالنه چیزی حدود 

هزار تن پنبه باید از کجا تامین شود؟باید  801هزار تن پنبه وارد کشور شود. سوال این است که 

توجه داشته باشیم که کشورهایی نظیر ازبکستان که از صادر کنندگان عمده پنبه به کشور بوده 

و پارچه و حتی لباس دوخته  اند، به تدرید در حال کاهش صادرا  هستند و آنها نیز به دنبال نخ

شده از پنبه و خلق ارزش افزوده هستند. قطعا این معضل باید در داخل کشور و از طریق افزایش 

تولید پنبه مرتفع شود چراکه اگر کشور در زمینه مواد اولیه کمبود داشته باشد و به جای دیگری 

یا نوع نامرغوب آن را به قیمتی بسیار وابسته باشد، تامین کنندگان خارجی یا به ما پنبه نمی دهند 

باالتر به ما پیشنهاد خواهند داد. شاید در این شرایط باید محدودیت های ورود پنبه از همه نقاط 

دنیا که میتوانیم با آنان روابط تجاری داشته باشیم را برطرف کرد و عالوه بر آن، تعرفه و سود 

 اد اولیه به صفر رساند.بازرگانی و هر هزینه دولتی دیگری را روی مو

اما در مورد مواد پتروشیمی، خوشبختانه نه تنها کشور به خودکفایی رسیده بلکه صادرا  این 

محصوال  نیز انجام میگیرد. هرچند متاسفانه نحوه توزیع مواد اولیه پتروشیمی بسیار با مشکل 

هر واحد تولیدی  مواجه است که باید روی آن کار شود. راهکار این مشکل هم مشخص است و

فعال که پروانه بهره برداری دارد و بیمه کارگری خود را پرداخت کرده و ماهیانه قبض پرداخت برق 

دارد، مشخص است که کار میکند و باید متناسب با ظرفیت تولیدی خود، مواد اولیه دریافت کند. 

دازند که به عقیده من این البته برخی از همکاران تقصیر کار را به گردن بهین یاب و بورس می ان

رویکرد اشتباه است و همانطور که همیشه گفته ام داشتن قانون بد به مراتب  بهتر از بی قانونی 

است. لذا باید به جای پاک کردن صور  مسئله، مشکال  بهین یاب و بورس مرتفع شود. ضمن 

برخوردار هستند اینکه همیشه در هر سیستمی یک عده از امکانا  و دسترسی های نادرست 

که باید این رانت به نحوی برچیده شود. درواقع، نمی شود واحد های تولیدی از تهیه مواد اولیه 

حاصل از تولید پتروشیمی کشورشان محروم باشند، اما در همان مقطع یک واسطه با یک تلفن 

تی محصوال  چند کامیون مواد اولیه دریافت کند؛ یا اینکه در برخی مواقع، قیمت های صادرا

 پتروشیمی ارزان تر از نرخی باشد که در اختیار واحد های داخلی قرار می گیرد.
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مک اعتقاد دارم در هیچ شرایطی و حتی در شرایط امروز که مشلالت و 

سختی های فراروی صنعت زیاد شده، نباید امید را از دست بدهیم چرا که 

شور ما سرشار از از دست دادن امید، یعنی از دست رفتک همه چیز. ک

مواهب طبیعی ومنابع خدادی است وجوانان بی نظیری در کشور حضور 

کشور همسایگان ما هستند که قطعا  69-6۰دارند. از نظر سوق الجیشی 

 .همه ی آنها مایلند با ما روابط اقتصادی و فرهنگی داشته باشند

درخواست را از همکاران در همین زمینه، من در جلسه اخیر کمسیون صنایع اتاق ایران سه  

پتروشیمی مطرح کردم: یکی اینکه صادرا  مواد خام پتروشیمی همچنان مشمول مالیا  باشد 

چراکه اگر قرار باشد صادرا  مواد پتروشیمی معاف از مالیا  باشد، عمال رقبای خارجی حداقل 

از نظر قیمتی، نسبت درصد مالیا  بر ارزش افزوده ای که تولید کننده داخلی می پردازد  9معادل 

به تولید کنندگان داخلی مزیت خواهند داشت. درخواست دوم من این بود که قیمتی که مواد 

پتروشیمی به واحد های داخلی عرضه میشود، الاقل برابر با قیمت های صادراتی باشد هر چند 

ه با حذف منهای پند درصد  باشد که متاسفان  FOB طبق قانون  قیمت عرضه این مواد بایستی

سقف رقابت در بورس نه تنها مزیت این پند درصد از بین رفت بلکه آمار معامال  بورس بعضا نشان 

از رقابت چندین برابری آن پند درصد میدهد. خواسته سوم من هم این بود که در عرضه مواد 

مواد خریدار پتروشیمی، اولویت با تامین واحدهای داخلی باشد و اگر بعد از چندین بار عرضه این 

نداشت، آنگاه به صادرا  اختصاص پیدا کند. مطمئنا ارزش افزوده ای که در اثر تبدیل مواد پتروشیمی 

به محصوال  تکمیلی در داخل کشور ایجاد میشود، قابل قیاس با ارزش صادرا  مواد خام نیست و 

شمار و طالب کارمان را این رویکرد باید اولویت کشور باشد. مضافا ایجاد اشتغال برای جوانان بی

  هیچگاه نباید از نظر دور داریم.

در ارتباط با تامین پنبه همانطور که فرمودید اکثر کشورها در حال محدود کردن صادرا  پنبه و س:

تبدیل آن به محصوالتی با ارزش افزوده باالتر هستند. با توجه به کمبودی که در کشور وجود دارد، 

صادرا  خود را کامل قطع کند، چه گزینه هایی برای تامین پنبه با قیمت اگر کشوری مثل ازبکستان 

 و کیفیت مناسب، پیش روی کشور خواه بود؟

به نظر من باید واردا  پنبه از تمام دنیا به جز کشورهایی که قانونا نمیتوانیم روابط تجاری داشته ج:

نظیر مصر، هند، آفریقای جنوبی و  باشیم، آزاد شود. اگر این اتفاق بیفتد میتوانیم از کشورهایی

حتی آمریکا )در صور  فراهم شدن زمینه های الزم( پنبه وارد کنیم. با این حال، همانطور که قبال 

هم اشاره کردم الویت ما باید تقویت کشت و برداشت پنبه در داخل کشور باشد چراکه از گذشته 

ی از مسئوالن وزار  جهاد کشاورزی و این ظرفیت در کشورمان وجود داشته است. خوشبختانه یک

متولی بخش پنبه کشور در جلسه انجمن صنایع نساجی این نوید را دادند که با توجه به بذر جدیدی 

که اخیرا برای کشت پنبه استفاده شده، قطعا امسال بیش از سال گذشته پنبه  برداشت خواهد 

بود. حتی به اعتقاد من، اگر خودمان هم  شد و سال آینده نیز میزان تولید بیشتر از امسال خواهد

زمین و آب کافی برای پنبه کاری در اختیار نداریم، میتوانیم زمین و آب را از کشورهای همسایه 

اجاره کرده و پنبه تولید کنیم .در واقع، باید خودمان هرچه سریع تر اقدامی انجام دهیم و نباید دست 

 ادتر شود.روی دست بگذاریم تا مشکل تامین پنبه ح

با توجه به اینکه اخیرا نمایشگاه دوموتکس هانوفر برگزار شد و جنابعالی هم مانند سال های س:

 گذشته در آن حضور داشتید، ارزیابی شما از نمایشگاه امسال و حضور شرکت های ایرانی چیست؟
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داشت. اگربخواهم بطور خالصه عرض کنم، دوموتکس امسال مطلقا رونق سال های گذشته را نج:

تعداد ایرانی ها بسیار کمتر بود و خارجی ها هم نسبت به ادوار گذشته حضور کمرنز تری داشتند. 

یکی از دالیل این موضوع برگزاری نمایشگاه دوموتکس در دیگرکشورها نظیرترکیه، چین، آمریکا و 

دگان کمتر ... است که باعث شده نیاز به مراجعه به دوموتکس هانوفر برای گروهی از شرکت کنن

احساس شود. دلیل دیگرهم این میتواند باشد که شاید برگزاری ساالنه دوموتکس توجیه چندانی 

ندارد وچه بسا اگر این نمایشگاه دوسال یا سه سال یکبار برگزار شود، تاثیرگذارترباشد. درواقع، 

برگزاری سرعت تحوال  و پیشرفت ها در حوزه فرش ماشینی و کف وش درحدی نیست که نیازبه 

 ساالنه دوموتکس احساس شود.

نکته دیگرهم این است که صنعت فرش ماشینی درکشورالهام گرفته و وامدار میراث وغنای فرهنگی 

و تاریخی باالی فرش دستباف ایران است و اکثر طرح های فرش ماشینی ایرانی از نوع سنتی 

صوص نسل جوان شاید است. من احساس می کنم که این طرح های سنتی را همه نسلها بخ

خیلی ن سندند و بیشتراز طرحهای مدرن استفاده کنند. شرکت های خارجی از کشورهای هند، 

بلژیک، فرانسه، ایتالیا، ترکیه و ... هم که درنمایشگاه حضور داشتند، بیشتر به سمت تولید نقشه 

بهترین و پیشرفته ترین های مدرن تر رفته بودند ولی تولیدکنندگان ایرانی با وجود برخورداری از 

ماشین آال  تولید، کمتر به این نقشه ها گرایش دارند که البته باید اذعان کنم که طرح های زیبای 

 سنتی ایران هم کماکان متقاضیان خوب خود را داشت.

 ضمن تشکر از زمانی که به مجله اختصاص دادید، نکته پایانی شما را میشنویم؟س:

دان بسیار معتقد و غیرتمندی داریم که در بحبوحه مشکال  و در مقاطعی ما جوانان و زنان و مرج:

که احساس میشود به پایان راه رسیده ایم، معجزه ای از آنها سر میزند و شرایط را تغییر میدهند. 

بر همین اساس، من اعتقاد دارم که در هیچ شرایطی و حتی در شرایط امروز که مشکال  و 

یاد شده، نباید امید را از دست بدهیم چرا که از دست دادن امید، سختی های فراروی صنعت ز

یعنی از دست رفتن همه چیز. کشور ما سرشار از مواهب طبیعی و منابع خدادادی است و جوانان 

کشور همسایگان ما هستند که  81-80بی نظیری در کشور حضور دارند. از نظر سوق الجیشی 

اقتصادی و فرهنگی داشته باشند. البته برقراری این روابط نیاز به  قطعا همه آنها مایلند با ما روابط

کار و تالش بیشتری از جانب مسئوالن کشور دارد و الزمه ی آن، بهبود سط  روابط با همسایگان 

 است تا زمینه برای بهبود روابط اقتصادی نیز فراهم شود.

 طی حافظ و نگهدار بوده استو در نهایت خدایی را داریم که تاکنون کشور را در هر شرای

 

 

 


