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از سر گيری رفت و آمد!

به نظرمی رسد با روزنه ی امیدی که به ظاهر درحل مسئله 
سیاسی/ ،خیز  سو  یک  از  است  شده  ایجاد  کشور  ای  هسته 
اقتصادی، به ویژه بازرگانی خارجی دولت بریتانیا در دورجدید 
فعالیت دولت محافظه کار،آنهم با پیروزی کم سابقه ای که در 
انتخابات اخیر به دست آورده است ازسوی دیگر، روابط سیاسی 
و به تبع آن اقتصادی فیمابین ایران و بریتانیا در آینده بسیار 

نزدیک به گونه ای چشمگیر رو به بهبود خواهد نهاد.

دلیل این ادعا تدارک برنامه های مبادله هیات های بازرگانی/
سرمایه گذاری ازسوی اتاق های بازرگانی دوکشور می باشد که 
این  نشانه درخور توجهی در  آغاز شده است و  اکنون   از هم 

زمینه به شمارمی آید.

اما دراین برهه از زمان آنچه برای رشد وتوسعه ی بازرگانی 
توصیه  مورد  ازهمه  یکدیگربیش  با  ارتباط  خارجی دوکشوردر 
است برقراری دیپلوماسی اقتصادی در معنا و مفهوم واقعی آن 
می باشد. واقعیتی که برای شناسایی ظرفیت های بالقوه بریتانیا 
بخش  تقویت  درگروی  و  خارجه  امور  وزارت  وظایف  جمله  از 

اقتصادی سفارت در لندن است .

از روز روشن تر اینکه اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران 
و انگلیس با توحه به وظیفه ذاتی خود در این راه از هیچ گونه 

کوشش وهمراهی دریغ نخواهد ورزید 

 دکتر امیر هوشنگ امیني



براس��اس آمار و ارقام ارائه شده از سوی 
گمرک ایران درباره بازرگانی خارجی کشور 

طی دو ماهه نخس��ت س��ال 1394، کم و 
کیف بازرگانی خارجی کشور بنابه گزارش 

مقدماتی مورد اشاره به شرحی می باشد که 
در جداول درپی منعکس شده است.

بازرگاني خارجي کشور
  در 

دو ماهه نخست سال 1۳94
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 بازرگانی خارجی کشور

 دو ماھه نخست سال ١٣٩۴

براساس آمار و ارقام ارائه شده از سوی گمرک ایران درباره بازرگانی خارجی کشور طـی دو ماھـه نخسـت 
شـرحی مـی باشـد ، کم و کيف بازرگانی خارجی کشور بنابه گزارش مقدماتی مورد اشـاره بـه ١٣٩۴سال 

  .که در جداول درپی منعکس شده است
  

  آمار مقدماتی صادرات و واردات کاالھای غير نفتی با احتساب ميعانات گازی

  ١٣٩٣-٩۴در دو ماھه نخست سال ھای 

 فعاليت

١٣٩۴دو ماھه نخست سال  ١٣٨٩دو ماھه نخست سال     
درصد تغييرات نسبت به 
 مدت مشابه سال قبل 

وزن 
)ھزارتن(  

 ارزش
وزن 

)ھزارتن(  

 ارزش

 وزن

 ارزش

ميليارد 
 ریال

ميليون 
 دالر

ميليارد 
 ریال

ميليون 
 دالر

 دالر ریال

- ١٫۶٠ ٨٫٠٧۶ ٢٠۵٫۴۶٣ ١٧٫۶٧٣ ٧٫٨۶١ ٢٢٢٫۵۶۵ ١٧٫٣٩٠ صادرات  ٢٫ ٨٫٣٢۶۶ -  

- ٧٫٨١ ٧٫٣۶١ ١٨۴٫۴۵٧ ۶٫٠٢٧ ۶٫٣۴۴ ١٧٨٫٠١١ ۵٫۵۵۶ واردات  ٣٫۴٩ -  ١٣٫٨٢ -  

 

 

، مربـوط ١٣٩۴بيشترین سھم واردات کشور از نظر ارزشی، طی دو ماه نخست سـال  :واردات) الف
درصـد از کـل سـھم ارزشـی واردات را دارا  ٣٫۴۴ميليـون دالر و  ٢١٨بوده است که بـالغ بـر " ذرت دامی"به 

 ١۴٢بـا ارزش " کنجالـه سـویا" درصد سـھم ارزشـی و ٢٫۴٢ميليون دالر و  ١۵٣با ارزش  "برنج.  "بوده است
  .درصد سھم ارزشی رتبه ھای دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند ٢٫٢۴يليون دالر و م

 

ھـزار   ١٫٢٩٨بـا " امارات متحـده عربـی) "١واردات عمده کشور در دوره مورد گزارش به ترتيب از کشورھای 
 ٧٠٠بـا  "چين) "٢درصد،  ٢۵٫٧٧درصد و سھم ارزشی  ٢٣٫٣۶ميليون دالر و سھم وزنی  ١٫۶٣۵تن و ارزش 

جمھـوری ) "٣درصد،  ٢٣٫١٣درصد و سھم ارزشی  ١٢٫۶ميليون دالر و سھم وزنی  ١٫۴۶٧ھزار تن و ارزش 
) ۴درصـد،  ٩٫١۶درصـد و سـھم ارزشـی  ۵٫٣١ميليون دالر و سھم وزنی  ۵٨١ھزار تن و ارزش  ٢٩۵با " کره

درصـد و  ٨٫٠۴سھم ارزشی  درصد و ١١٫٠٧ميليون دالر و سھم وزنی  ۵١٠ھزار تن و ارزش  ۶١۵با " ترکيه"
درصـد،  ۶٫۴١ی درصد و سھم ارزشـ ٨٫٠٨ميليون دالر و سھم وزنی  ۴٠٧ھزار تن و ارزش  ۴۴٩با " ھند) "۵

  .انجام پذیرفته است
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متوس��ط قیمت هر تن کاالی وارداتی 1.142 دالر بوده که نس��بت به مدت مشابه سال قبل دارای افزایش 6.47 درصدی در ارزش 
دالری می باشد.

بیشترین س��هم واردات کش��ور از نظر 
اربیش��ترین س��هم واردات کش��ور از نظر 
ارزش��ی، طی دو ماه نخست سال 1394، 
مربوط به »ذرت دامی« بوده است که بالغ 
بر 218 میلیون دالر و 3.44 درصد از کل 
س��هم ارزش��ی واردات را دارا بوده اس��ت.  
»برنج« با ارزش 153 میلیون دالر و 2.42 
درصد س��هم ارزش��ی و »کنجاله سویا« با 
ارزش 142 میلی��ون دالر و 2.24 درص��د 
س��هم ارزش��ی رتبه های دوم و سوم را به 

خود اختصاص داده اند.

واردات عم��ده کش��ور در دوره م��ورد 
گزارش به ترتیب از کشورهای 1( »امارات 
متحده عربی« با 1.298  هزار تن و ارزش 
1.635 میلیون دالر و س��هم وزنی 23.36 
درصد و سهم ارزش��ی 25.77 درصد، 2( 
»چین« ب��ا 700 هزار تن و ارزش 1.467 
میلیون دالر و س��هم وزنی 12.6 درصد و 
سهم ارزشی 23.13 درصد، 3( »جمهوری 

ک��ره« ب��ا 295 ه��زار ت��ن و ارزش 581 
میلیون دالر و س��هم وزنی 5.31 درصد و 
س��هم ارزشی 9.16 درصد، 4( »ترکیه« با 
615 هزار ت��ن و ارزش 510 میلیون دالر 
و سهم وزنی 11.07 درصد و سهم ارزشی 
8.04 درصد و 5( »هند« با 449 هزار تن 
و ارزش 407 میلی��ون دالر و س��هم وزنی 
8.08 درصد و س��هم ارزشی 6.41 درصد، 

انجام پذیرفته است.

الف - وارد ات:

آمار بازرگاني
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پنج کشور عمده طرف معامله در واردات کاال براساس سھم ارزشی در دو ماه نخست                     
١٣٩۴سال   

 

 

 

دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل دارای افزایش  ١٫١۴٢متوسط قيمت ھر تن کاالی وارداتی 
.درصدی در ارزش دالری می باشد ۶٫۴٧  

 

:صادرات) ب  

ميليون دالر و سھم  ٣٠۶به ارزش " پروپان مایع شده"عمده اقالم صادراتی در دوره مورد گزارش، شامل 
پلی اتيلن گرید "درصد و  ۴٫۵٣ميليون دالر و سھم ارزشی  ٢۴۴با ارزش " قير نفت"درصد،  ۵٫۶٨ارزشی 

درصد می  ۴٫۴شی ميليون دالر و سھم ارز ٢٣٧با ارزش "بجز نوع پودری% ٩۴فيلم با چگالی کمتر از 
ترکيب کاالھای صادراتی به تفکيک ميعانات گازی، محصوالت پتروشيمی و سایر کاالھا شامل . باشد

  . کاالھای صنعتی، کشاورزی، معدنی، فرش و صنایع دستی به شرح زیر می باشد

 

 

 

 

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtr

 امارات متحده عربي

25,77%  

 چين 

23,13%  جمهوري كره 

9,26%  

 هند

6,41%  

 تركيه

8,04%  

 جمع ساير كشورها

27,40%  
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آمار صادرات قطعی کاالھای غير نفتی به تفکيک ميعانات گازی، محصوالت پتروشيمی و سایر 
) بجز نفت و گاز(کاالھا   

١٣٩۴در دو ماھه نخست سال   

نوع کاالی 
 صادراتی

١٣٩۴دو ماھه نخست سال  ١٣٩٣دو ماھه نخست سال    
درصد تغييرات نسبت به 
 مدت مشابه سال قبل

 وزن

ھزار ( 
)تن  

 وزن سھم از کل ارزش

ھزار ( 
)تن  

 سھم از کل ارزش

 وزن

 ارزش

ميليارد 
 ریال

ميليون 
 دالر

 ارزش وزن
ميليارد 
 ریال

ميليون 
 دالر

 دالر ریال ارزش وزن

ميعانات 
 گازی

۵٧٠٫٠٣ ٫٨٣٢۴ ۴٫۶٣٣٫ ٨٢۵۴ ٣١٫٣٩ ۵٣٨٫٣ ٢٨٫٣٩ ٣٫٠٩٨ ٧٨٫٨٠٩ ٫٠١٨۶ ١۶١١٫١ ٫٢٣۴ -  ٢٠٫٣۴ -  

محصوالت 
 پتروشيمی

٧٢٫ ٣٫٩٠٨۵٢٫ ٢٨۵۶۶ ٢٢٫۴٣٢٫ ٧۶۵ ٢٫٣٩۶ ۵٢٫٧۴٢٫٠٧ ٧۵ ١٣٫۵۶ ٢۵٫۶٩ ۶٣٫١۴ ٣٧٫۵٢٣٫ ٠۶٩ 

سایر 
 کاالھا

٧٫۶۵٨٠٫٠٠ ٠۴ ٢٫٨٢٧ ۴٣ ٣٫٩٩۵٫٩۶ ١٠٫٢۶٢٫٩٠٣ ٧٣٫٩٠٧ ٠ ۵٨٫٠۵ ٣۵٫٩۴ ٢۵٫۴۴ -  ٨٫٢۵ ٢٫۶١ -  

- ١٫۶٠ ١٠٠ ١٠٠ ٨٫٠٧۶ ٢٠۵٫۴۶٣ ١٧٫۶٧٣ ١٠٠ ١٠٠ ٧٫٨۶١ ٢٢٢٫۵۶۵ ١٧٫٣٩٠ جمع کل  ٢٫ ٨٫٣٢۶۶ -  

 

:نمودار ترکيب کاالھای صادراتی به لحاظ وزن و ارزش به شرح زیر می باشد  
 

ترکيب وزنی کاالھای صادراتی در دوماه نخست 
١٣٩۴سال   

 

ترکيب ارزشی کاالھای صادراتی در دو ماه نخست 
١٣٩۴سال   

 
 

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

گازيميعانات   

33,54%  

 محصوالت پتروشيمي

22,47%  
 ساير كاالها

22,47%  

 ميعانات گازي

31,39%  

 محصوالت پتروشيمي

32,65%  

 ساير كاالها

35,96%  
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ب - صادرات:
عم��ده اق��ام صادرات��ی در دوره مورد 
گ��زارش، ش��امل »پروپان مایع ش��ده« به 
ارزش 306 میلیون دالر و س��هم ارزش��ی 
5.68 درص��د، »قیر نفت« ب��ا ارزش 244 

میلیون دالر و س��هم ارزشی 4.53 درصد و 
»پلی اتیلن گرید فیلم با چگالی کمتر از 94 
بجز نوع پودری«با ارزش 237 میلیون دالر 
و سهم ارزشی 4.4 درصد می باشد. ترکیب 

کااله��ای صادرات��ی به تفکی��ک میعانات 
گازی، محصوالت پتروشیمی و سایر کاالها 
شامل کاالهای صنعتی، کشاورزی، معدنی، 
فرش و صنایع دستی به شرح زیر می باشد. 

همانگون��ه ک��ه در جدول ه��ای مربوط 
ماحظه می ش��ود صادرات قطعی کش��ور 
با احتس��اب میعانات گازی، ب��ا کاهش 1.6 
درص��دی در وزن و 2.66 درصدی در ارزش 

دالری رو به رو بوده است. 
در دو ماه نخست سال 1394 کشورهای 
1(«چین« با 3.313 هزار تن و ارزش 1.411 
میلیون دالر و س��هم وزنی 28.66 درصد و 

سهم ارزش��ی 26.16 درصد، 2( »عراق« با 
2.412 ه��زار تن و ارزش 909 میلیون دالر 
و س��هم وزنی 20.87 درصد و سهم ارزشی 
16.86 درص��د، 3(«امارات متحده عربی« با 
1.367 ه��زار تن و ارزش 815 میلیون دالر 
و س��هم وزنی 11.82 درصد و سهم ارزشی 
15.1 درص��د، 4(«هند« با 1.017 هزار تن 
و ارزش 461 میلی��ون دالر و س��هم وزن��ی 

8.8 درصد و س��هم ارزش��ی 8.54 درصد و 
5(«افغانستان« با 517 هزار تن ارزش 369 
میلیون دالر و س��هم وزن��ی 4.47 درصد و 
سهم ارزش��ی 6.84 درصد، به ترتیب مقام 
های اول تا پنجم صادرات از ایران را کس��ب 

نمودند.

متوسط قیمت هر تن کاالی صادراتی467 دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، دارای افزایش 18.83درصدی در ارزش 
دالر می باشد.

آمار بازرگاني
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آمار صادرات قطعی کاالھای غير نفتی به تفکيک ميعانات گازی، محصوالت پتروشيمی و سایر 
) بجز نفت و گاز(کاالھا   

١٣٩۴در دو ماھه نخست سال   

نوع کاالی 
 صادراتی

١٣٩۴دو ماھه نخست سال  ١٣٩٣دو ماھه نخست سال    
درصد تغييرات نسبت به 
 مدت مشابه سال قبل

 وزن

ھزار ( 
)تن  

 وزن سھم از کل ارزش

ھزار ( 
)تن  

 سھم از کل ارزش

 وزن

 ارزش

ميليارد 
 ریال

ميليون 
 دالر

 ارزش وزن
ميليارد 
 ریال

ميليون 
 دالر

 دالر ریال ارزش وزن

ميعانات 
 گازی

۵٧٠٫٠٣ ٫٨٣٢۴ ۴٫۶٣٣٫ ٨٢۵۴ ٣١٫٣٩ ۵٣٨٫٣ ٢٨٫٣٩ ٣٫٠٩٨ ٧٨٫٨٠٩ ٫٠١٨۶ ١۶١١٫١ ٫٢٣۴ -  ٢٠٫٣۴ -  

محصوالت 
 پتروشيمی

٧٢٫ ٣٫٩٠٨۵٢٫ ٢٨۵۶۶ ٢٢٫۴٣٢٫ ٧۶۵ ٢٫٣٩۶ ۵٢٫٧۴٢٫٠٧ ٧۵ ١٣٫۵۶ ٢۵٫۶٩ ۶٣٫١۴ ٣٧٫۵٢٣٫ ٠۶٩ 

سایر 
 کاالھا

٧٫۶۵٨٠٫٠٠ ٠۴ ٢٫٨٢٧ ۴٣ ٣٫٩٩۵٫٩۶ ١٠٫٢۶٢٫٩٠٣ ٧٣٫٩٠٧ ٠ ۵٨٫٠۵ ٣۵٫٩۴ ٢۵٫۴۴ -  ٨٫٢۵ ٢٫۶١ -  

- ١٫۶٠ ١٠٠ ١٠٠ ٨٫٠٧۶ ٢٠۵٫۴۶٣ ١٧٫۶٧٣ ١٠٠ ١٠٠ ٧٫٨۶١ ٢٢٢٫۵۶۵ ١٧٫٣٩٠ جمع کل  ٢٫ ٨٫٣٢۶۶ -  

 

:نمودار ترکيب کاالھای صادراتی به لحاظ وزن و ارزش به شرح زیر می باشد  
 

ترکيب وزنی کاالھای صادراتی در دوماه نخست 
١٣٩۴سال   

 

ترکيب ارزشی کاالھای صادراتی در دو ماه نخست 
١٣٩۴سال   

 
 

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

گازيميعانات   

33,54%  

 محصوالت پتروشيمي

22,47%  
 ساير كاالها

22,47%  

 ميعانات گازي

31,39%  

 محصوالت پتروشيمي

32,65%  

 ساير كاالها

35,96%  
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ھمانگونه که در جدول ھای مربوط مالحظه می شود صادرات قطعی کشور با احتسـاب ميعانـات گـازی، بـا 
  . درصدی در ارزش دالری رو به رو بوده است ٢٫۶۶رصدی در وزن و د ١٫۶کاھش 

ميليـون دالر و سـھم  ١٫۴١١ھـزار تـن و ارزش  ٣٫٣١٣با " چين)"١کشورھای  ١٣٩۴در دو ماه نخست سال 
ميليـون دالر و  ٩٠٩ھزار تـن و ارزش  ٢٫۴١٢با " عراق) "٢درصد،  ٢۶٫١۶درصد و سھم ارزشی  ٢٨٫۶۶وزنی 

ھـزار تـن و  ١٫٣۶٧بـا " امـارات متحـده عربـی)"٣درصـد،  ١۶٫٨۶درصد و سـھم ارزشـی  ٢٠٫٨٧سھم وزنی 
 ھزار تن ١٫٠١٧با " ھند)"۴درصد،  ١۵٫١درصد و سھم ارزشی  ١١٫٨٢ميليون دالر و سھم وزنی  ٨١۵ارزش 

 ۵١٧بـا " افغانسـتان)"۵درصـد و  ٨٫۵۴درصـد و سـھم ارزشـی  ٨٫٨ميليون دالر و سھم وزنـی  ۴۶١و ارزش 
درصد، به ترتيب مقام ھای  ۶٫٨۴درصد و سھم ارزشی  ۴٫۴٧ميليون دالر و سھم وزنی  ٣۶٩ھزار تن ارزش 

  .اول تا پنجم صادرات از ایران را کسب نمودند

  

در صادرات کاال براساس سھم ارزشی پنج کشور عمده طرف معامله        

١٣٩۴دو ماھه نخست سال   

 

 

  

دارای افـزایش دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته،  ۴۶٧متوسط قيمت ھر تن کاالی صادراتی
 .درصدی در ارزش دالر می باشد١٨٫٨٣

 

 

 

 

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtrعراق 

16,86%  

 چين

26,16%  

 امارات متحده عربي

15,11%  

 افغانستان

6,84%  

 هند

8,54%  

 جمع ساير كشورها

26,49%  



این یادداش��ت به دور از هرگونه مقدمه 
چینی غیرضرور پاس��خی کوتاه به پرسش 
برخی خوانندگان خبرنامه الکترونیکی اتاق 
ایران و انگلیس است که درباره بهره گیری 
از بازار اس��تقراض یا بدهی برای برون رفت 
غیرتورمی از رکود حاکم به سیاست گزاران 
پولی کشور، با نشر در جراید پیشنهاد شده 
است. پیش��نهاد مخربی که درباره ضرورت 
بهره گیری  از بازار اس��تقراض یا بدهی به 
عنوان یکی از بازارهای س��ه گانه س��رمایه 

عنوان شده است.

از ای��ن رو به نظر می رس��د در پاس��خ 
خوانندگان ارجمند، نخس��ت باید به کوتاه 
س��خن یادآور این معنا بود ک��ه آری، بازار 
اس��تقراض یا بده��ی بنابه اش��اره یکی از 
اشکال سه گانه بازار سرمایه است، زیرا بازار 
س��رمایه به طور کلی و اصولی عبارت است 
از بازار اصلی سهام، بازار استقراض یا بدهی 
و بازار مش��تقات، و این راستینه یا واقعیتی 
انکار ناپذیر اس��ت که به هیچ روی نه مورد 
تردید اس��ت، نه انکار پذیر و نه دست مایه 
ای برای بحث و ج��دل بنابراین پذیرفتنی 
و از روز روش��ن تر اس��ت ک��ه از هر یک از 
بازارهای س��ه گانه مورد اشاره می توان در 
اقتصادهای آزاد به عنوان ابزاری کارآ برای 
هدایت اقتصاد در مسیری خاص، البته آن 
هم در شرایط عادی بهره جست. اما اینکه 
آیا آثار و تبعات بهره گیری سنجیده از بازار 
اس��تقراض یا بدهی در معنای واقعی کام 
در اقتصادهای آزاد، در اقتصادهای متمرکز، 
بس��ته و دستوری دولتی برقرار از جمله در 

کشور خود ما نیز، آن هم در شرایط کنونی 
تنگنای پولی و ساختاری حاکم و سرنوشت 
س��از، بارآور همان آثار و تبعات بهره گیری 
از آن در اقتصادهای آزاد بازار اس��ت یا نه؟ 
پرس��ش تعیین کننده ایست که پاسخ آن 
بدون کم و کاس��ت مطلقاً منفی می باشد، 
زیرا برقراری ب��ازار بدهی که منظور همان 
عرضه اوراق قرضه می باش��د، در ش��رایط 
کنون��ی و مورد اش��اره اگر ن��ه صد در صد 
ام��ا تا حدود زیادی غیرمقدور اس��ت و لذا 
پیشنهاد انجام آن به سیاست گزاران پولی 
کشور، حتا در پایین ترین سطح و با عرضه 
هرگونه اوراقی توس��ط هر دستگاهی، اعم 
از دولتی، ش��به دولتی و حتا خصوصی در 
هر حد و اندازه، آن هم با وجود اس��تاندارد 
تصنعی زندگی برقرار به ویژه در کانشهرها 
به حکم اصول و مبانی اقتصاد سیاسی نمی 
تواند مورد پیش��نهاد باشد. زیرا نه تنها گره 
ای از کار نخواهد گش��ود بلکه بنابه تجربه 
موجب تش��دید مضاعف تورم و به تبع آن 
رکود خواهد ش��د. به دلی��ل اینکه با ثابت 
ماندن حجم فیزیک��ی نقدینگی و افزایش 
مجازی آن تقاضای تسهیات رو به افزایش 
نهاده نرخ بهره نیز دس��ت کم در بازار آزاد 

افزایش می یابد و مزید بر علت.

ب��ه هر روی تص��ور اینکه آث��ار و تبعات 
بهره گیری از ابزارهای توس��عه در اقتصاد 
های بس��ته و متمرکز و دستوری دولتی با 
استفاده از هر مکانیزمی بتواند از همان آثار 
و تبعاتی برخوردار باشد که در اقتصادهای 
آزاد روی م��ی ده��د، آن هم ب��ه صورتی 

انتزاع��ی، تص��وری غیرعلمی و ناراس��ت و 
از هر نظر غیرقابل پیش��نهاد اس��ت. ساده 
تری��ن نمونه آن تبعات عرض��ه و تقاضا در 
تعیین قیمت در اقتصادهای آزاد اس��ت که 
ب��ا افزایش عرضه و ثاب��ت ماندن یا کاهش 
تقاض��ا قیمت کاهش می یابد. در حالی که 
در اقتصادهای متمرکز و دس��توری دولتی 
از جمله در کش��ور خودمان در حالی که به 
ط��ور مثال انبارهای تولیدات نس��اجی و یا 
برخی دیگر تولیدات مملو از کاالست و هر 
روز نیز بر حجم آن افزوده می شود قیمت 
ها به جای آنک��ه کاهش یابند افزایش می 
یابن��د، دلیل ای��ن ادعا نیز آنک��ه در اینجا 
قیمت عرضه کاال در بازار ناش��ی از قیمت 
باالی تمام ش��ده کاال می باش��د که اجازه 
نمی دهد کاالی تولید شده داخلی در برابر 
کاالی مش��ابه و تولید خارج از توان حداقل 

رقابت برخوردار باشد.

بنابراین پاسخ پرسش این است که بهره 
گیری از بازار بدهی یا استقراض با استفاده 
از هرنوع مکانیزمی که اختیار شود، از نظر 
اصول نه تنها منجر به برون رفت غیرتورمی 
از رکود نخواهد ش��د، بلکه موجب تشدید 
ت��ورم و رکود مضاع��ف و در نهایت دولتی 
شدن هرچه بیش��تر اقتصاد خواهد شد. از 
این رو توصیه ای مخرب است که نمی تواند 
و نبای��د مورد بهره گیری سیاس��ت گزاران 

پولی کشور قرار گیرد.

دکتر امیر هوشنگ امینی

پيشنهاد مخرب بازار استقراض يا بدهی
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SWIFT
 (Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecommunication)

سوئيفت
مجمع جهانی ارتباطات مالی بين بانکی 

س��وئیفت)مجمع جهانی ارتباطات مالی 
بین بانکی(در سال 1973توسط 239 بانک 
از 15 کش��وراروپایی و آمریکای شمالی  با 
-1973( Carl Reuterskiold مدیریت

1983( در بروکسل تاسیس شد. 

آئی��ن نامه های اجرای��ی، نوع تعهدات و 
س��ایر مقوله های مرتبط در س��ال 1975 
تدوین و اولین پیام سوئیفت در سال 1977 

ارسال شد.

سوئیفت شبکه ای اس��ت که موسسات 
مال��ی جه��ان را در فضای��ی مطمئ��ن و 

اس��تاندارد ق��ادر ب��ه مبادل��ه اطاعات و 
معام��ات مالی خود می نماید. این مهم به 
اتکاء سیس��تم های متعدد سخت افزاری و 
نرم افزاری و پرسنل کارآمد انجام می شود. 
سوئیفت همچنین نرم افزار و خدماتی را به 
موسسات مالی می فروشد که قابل استفاده 
درش��بکه Swift Net تح��ت اس��تاندارد 

ISO9362 می باشد.

در ح��ال حاضر اکثری��ت قریب به اتفاق 
پیام های بین بانک��ی بین المللی از طریق 
شبکه سوئیفت ارسال می گردد. تا سپتامبر 
2010 س��وئیفت 9000 موسس��ه مالی در 

209 کش��ور را به��م ارتب��اط داده بود که 
بطور متوسط روزانه 15 میلیون پیام مبادله 
می کردند )در مقایسه با 2/4 میلیون پیام 

روزانه در سال 1995(.

س��وئیفت ش��رکتی تعاون��ی اس��ت که 
براساس قوانین کشور بلژیک تاسیسشده،و 
درعم��ل در تمل��ک موسس��ات مالی عضو 
اس��ت،و درسراس��ر جهان دارای دفتر می 

باشد.

ادارات مرک��زی س��وئیفت در نزدیک��ی 
شهر بروکس��ل در La Hulpe واقع شده 

از:فيروزه مزدا
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اس��ت.در حال حاضر رئیس کل س��وئیفت 
Yavar Shah از پاکس��تان و مدیرعام��ل 
آن Gottfried Leibbrandt از کش��ور 

هلند است.

مجم��ع جهانی س��االنه کنفرانس��ی را 
به ن��ام Sibos برگزار م��ی کند که هدف 
آن ارتق��اء کمی و کیفی خدمات و بس��ط 
اس��تانداردهای الزم برای انجام معامات و 
پردازش اطاعات موجود در شبکه جهانی 

سوئیفت می باشد.

سوئیفت برای تدوین فرم های استاندارد 
پیام های مالی با س��ازمان های بین المللی 
همکاری می کن��د. در عین حال فرم های 
استانداردی که توسط سوئیفت طراحی می 
شود قابلیت بهره برداری و پردازش توسط 
سیستم های شناخته شده جهانی را حتی 
اگر این پیام ها از طریق شبکه سوئیفت نیز 

رد و بدل نشده باشد، دارا خواهند بود.
ش��بکه امن اطاع رس��انی س��وئیفت از 
طریق دو مرک��ز اطاعاتی موازی اداره می 
ش��ود که یکی از این دو مرکز در آمریکا و 

دیگری در هلند مستقرند.

ای��ن دو مرکز اطاعات خود را حدوداً در 
زم��ان حقیق��ی )real Time( با یکدیگر 
به اش��تراک می گذارن��د و در صورت بروز 
مش��کل درهر یک ازاین دو مرکز، دیگری 
قادر خواهد بود ترافیک کل شبکه را عهده 

دار گردد.

سوئیفت مرکز سومی در کشور سوئیس 
افتتاح کرده است که از سال 2009 شروع 
به کار کرده و از آن زمان اطاعات ش��بکه 
اروپایی س��وئیفت، دیگ��ر در مرکز ایاالت 

متحده انعکاس نمی یابد.

ذخیره س��ازی اطاعات نیز به تفکیک، 
حسب مناطق جغرافیایی مختلف در مراکز 

سوئیفت انجام می شود.

:Swift mail
موسسه سوئیفت از 16 مه 2007 امکان 
دیگ��ری تح��ت Swift mail که طی آن 
پیام رسانی فیمابین افراد برقرار می گردد، 

فراهم نموده است.

با توجه به عدم امنیت نسبی شبکه های 
اینترنتی، این تس��هیات رد و بدل پیام ها 
را در فضایی خارج از دسترس��ی اینترنتی 

غیرمجاز مهیا می سازد.

صن��دوق پس��تی الکترونیکی ف��وق به 
نحوی طراحی شده است که ارسال مدارک 
حس��اس بازرگانی مانند صورتحس��اب ها، 
قرارداده��ا و نمونه ه��ای امضاء را با امنیت 
کامل فراه��م و این روال جایگزین ش��یوه 
های قبلی مانند تلکس و مراسات غیرقابل 

اتکاء ناامن شده است.

محصوالت و کاربری های سيستم 
سوئيفت:

در سیس��تم مال��ی جهان��ی، س��وئیفت 
برحس��ب کاربرد به ص��ورت های مختلفی 

تعریف شده است که عبارتند از:
1- شبکه ایمن جهت انتقال پیام ها بین 

موسسات مالی
2- مجموعه ای از فرمت های استاندارد 
جهت استفاده در پیام های مالی )به منظور 
انتقال در ش��بکه Swift net و یا ش��بکه 

های دیگر(
3- مجموع��ه ای از ن��رم افزار و خدمات 
ارتباطی که موسس��ات مال��ی را مجاز می 
کند از توانایی انتقال پیام در محیط شبکه 
س��وئیفت برخوردار شوند. تحت این ردیف 
خدمات س��وئیف راه حل ه��ای لحظه ای 
جهت حل مس��انئل و مشکات در اختیار 
اعض��اء قرار می دهد. ای��ن مجموعه دارای 
توانای��ی های بس��یار گس��ترده ای بوده و 
حاوی امکانات زنجیره ای تسهیل ارتباطات 
مش��تریان با ش��بکه س��وئیفت و ترمینال 
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های متکی به ارتباط کامپیوتری اس��ت که 
تحویل و تح��ول پیام ها را اطمینان بخش 

می نماید.
4- همچنین ساختار پیام های سوئیفت 
و ابزارهای مالی مربوطه و امنیت سیس��تم 
پیام رسانی تحت چند فقره استانداردهای 
ISO ثبت و سوئیفت به عنوان مرجع ثبت 

سوابق فوق عمل می نماید.

خدمات:
خدمات س��وئیفت در بازار امور مالی در 

چهار زمینه کلیدی تاثیرگذار است:
- اوراق بهادار

- خزانه داری و بازار ابزار مشتقه
- خدمات بازرگانی

- پرداخت ها و مدیریت نقدینگی
ک��ه در هر یک از س��رفصل ه��ای فوق 

امکانات متعددی به کار گرفته می شود.

تحريم ها:
در ژانوی��ه 2012، گروه مش��ورتی اتحاد 
علیه ایران هسته ای، اعتراض گسترده ای 
را علی��ه Swift مطرح کرد و درخواس��ت 
نمود که کلیه روابط با سیستم بانکی ایران 
خاتم��ه یابد. این قطع روابط، بانک مرکزی 
ایران را نیز ش��امل می گردی��د. نتیجتاً در 
فوری��ه 2012 فعالیت های��ی علیه برخی 
بانک های ایرانی آغاز و متعاقب یک سری 
اقدام��ات اداری، در 17 مارس 2012 قطع 
ارتباط با تعدادی از بانک های ایرانی عملی 
گردید. به لحاظ ش��رایط سیاس��ی جهانی 
در س��نوات اخیر اقدامات دولت آمریکا در 
اعمال نظرات بر روند پیام رس��انی موسسه 
س��وئیفت ش��کل گرفته که ب��ا اعتراضاتی 
مواجه و توسط اتحادیه اروپا محدود گردید. 
همچنین موسسه سوئیفت اقدامات تحریم 
علیه ایران را انجام داد لیکن در مقابل فشار 
دولت انگلس��تان بر اتحادی��ه اروپا مینی بر 
تحریم روس��یه به لحاظ مداخله نظامی در 

اوکراین، با اقامه دالیلی از قبیل امکان عدم 
ایفای تعهدات در قبال مش��تریان و ریسک 
رکود تجارت جهانی مترتب بر این اقدام از 

انجام آن سر باز زد.

ميزان حضور اياالت متحده آمريکا 
در سيستم سوئيفت

بعد از حادثه 11 سپتامبر، قانون ردیابی 
ترورسیم مالی، باعث حضور و درگیری اداره 
خزانه داری ایاالت متحده، آژانس اطاعات 
مرکزی آمریکا و سایر سازمان های دولتی 
در برنامه دسترسی این کشور به معامات 
س��وئیفت تح��ت عن��وان قان��ون »تعقیب 

تروریسم های مالی« گردید.

طبیعتاً سوئیفت به لحاظ افشای اطاعات 
محرمانه اعضای خود تحت فشار قرار گرفت 
و لذا دولت بلژیک در سپتامبر 2006 اعام 
کرد که اقدام��ات مقامات آمریکایی، نقض 
قوانی��ن حفظ اطاع��ات محرمانه بلژیک و 

اتحادیه اروپا می باشد.

در پاس��خ به اعام نظر فوق، س��وئیفت 
ناچار به ارتقاء طراحی سیستم های خود به 
منظ��ور رفع معضات و تفکیک منطقه ای 

حفاظت از اطاعات گردید.
در رابطه با دغدغ��ه عمده جهانی یعنی 
»تخلف��ات مال��ی« و پدی��ده های ش��وم 
اقتصادی از قبیل پولش��ویی، رشوه خواری 
و... ک��ه ارتباط تنگاتنگ آن با رکود جهانی 
به وضوح قابل درک و بررسی است و چالش 
هایی که س��ازمان ها و ارگان های مختلف 
جهانی بر س��ر راه توس��عه تجارت جهانی 
و انجام عملیات مالی س��الم ب��ا آن مواجه 
هستند، سوئیفت پیشگام کمک به اهداف 
س��ازمان های مالی برای پیش��برد مطلوب 
امور خود و حتی المکان اجتناب از تخلفات 

مالی گردیده است.

تعیی��ن خطوط قرم��ز در رابطه با طرف 
های معامله با بانک ها و اجتناب از مواجهه 
با مخاطرات ناشی از مسئولیت ها، جنایات 
مالی و ریس��ک عملیاتی و اعتبار و حیثیت 
بانک ها و هرگونه هزینه ناخواسته مترتب 
ب��ر ای��ن جریانات، ض��رورت به اش��تراک 
گذاش��تن اطاعات فیمابین سازمان های 

مالی و اقتصادی را نمایانگر می نماید.
ام��روزه کارکن��ان بخش ه��ای مالی و 
اقتصادی، می بایس��تی به غیر از مش��تری 
خود، مشتریان و طرف های معامله مشتری 
خود را نیز شناسایی کرده و بر نوع فعالیت 
 Know Your Customer’s( آنه��ا 

Customer( احاطه داشته باشند.

از گلوگاه های سوء استفاده های مالی در 
بانک ها، ایجاد روابط کارگزاری با بانک های 
کارگزار غیرقابل اعتماد می باش��د و لزوماً 
بررس��ی ابعاد مختلف عملکرد بانک ها در 
ایجاد هرگونه روابط کارگزاری ضرورت می 
یابد. همچنین اس��تفاده از تکنولوژی های 
روز نیز مانع بزرگی بر س��ر راه تخلف های 
پیش روی بانک ها و موسس��ات اقتصادی 

قرار می دهد.

در این خصوص امکاناتی توسط شرکت 
 Say Hello to س��وئیفت تحت عن��وان
فراه��م   Key Registry from Swift
گردیده که با عضویت بانک ها و موسسات 
عض��و در این برنامه، ام��کان ارائه اطاعات 
مرتبط با بانک ها و مشتریان به متقاضیان 
بانکی فراهم گردیده اس��ت. بدیهی اس��ت 
درمورد مشتریان مراتب با رضایت مشتری 

امکان پذیر خواهد بود.

اینامر نیز مستلزم ایجاد شناسه ای تحت 
عن��وان Legal Entity Identifier در 
سیسم س��وئیفت برای کلیه مخاطبین می 

باشد.
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شکست »سلطان« و آينده ترکيه

نتای��ج انتخاب��ات پارلمان��ی ترکیه، که 
یکشنبه هفتم ژوئن برگزار شد، برای همه 
کس��انی که به آینده توسعه و دموکراسی 
در این کش��ور بسیار مهم عاقه دارند، هم 
مایه آرامش است و هم سرچشمه نگرانی.

رویدادیعافیتبخش
حزب »عدالت و توسعه« که طی سیزده 
سال گذش��ته از یک پیروزی انتخاباتی به 
پیروزی دیگر دست می یافت، در انتخابات 
اخیر اکثریت مطلق کرس��ی های پارلمانی 
را از دس��ت داد و، مهم ت��ر از همه، با این 

شکس��ت، روی��ای رجب طی��ب اردوغان، 
رئیس جمهوری این کش��ور برای تجدید 
نظر در قانون اساس��ی به منظور دستیابی 
به قدرتی گس��ترده برای خوی��ش، بر باد 

رفت.
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نتایج انتخابات پارلمانی ترکيه، که یکشنبه ھفتم ژوئن برگزار شد، برای ھمه  - ٠٣/١٩/١٣٩۴
کسانی که به آینده توسعه و دموکراسی در این کشور بسيار مھم عالقه دارند، ھم مایه آرامش 

  .است و ھم سرچشمه نگرانی

  بخش رویدادی عافيت

که طی سيزده سال گذشته از یک پيروزی انتخاباتی به پيروزی دیگر » عدالت و توسعه«حزب 
تر از  ھای پارلمانی را از دست داد و، مھم یافت، در انتخابات اخير اکثریت مطلق کرسی دست می

ھمه، با این شکست، رویای رجب طيب اردوغان، رئيس جمھوری این کشور برای تجدید نظر در 
  .ی به قدرتی گسترده برای خویش، بر باد رفتقانون اساسی به منظور دستياب

ھمچنان در نقش نيرومندترین تشکل سياسی در صحنه » عدالت و توسعه«با این انتخابات، 
ھای  سياست ترکيه باقی خواھد ماند، ولی برای حکومت کردن به ائتالف با دیگر سازمان

قدرت بسيار محدود خود به آقای اردوغان نيز مجبور خواھد بود به . سياسی نياز خواھد داشت
  .عنوان رئيس کشور در یک نظام پارلمانی، اکتفا کند
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ب��ا این انتخاب��ات، »عدالت و توس��عه« 
همچن��ان در نقش نیرومندترین تش��کل 
سیاس��ی در صحنه سیاس��ت ترکیه باقی 
خواهد مان��د، ولی برای حکومت کردن به 
ائتاف با دیگر س��ازمان های سیاسی نیاز 
خواهد داش��ت. آقای اردوغ��ان نیز مجبور 
خواهد بود به قدرت بسیار محدود خود به 
عنوان رئیس کشور در یک نظام پارلمانی، 

اکتفا کند.

آنچ��ه، در پایان این انتخابات، در درون 
و بیرون ترکی��ه، هواداران مردمس��االری 
را خوش��حال می کن��د، ب��ه وج��ود آمدن 
طیف��ی رنگارنگ ت��ر در فضای سیاس��ت 
این کش��ور اس��ت. این به معنای ریشه دار 
ش��دن دموکراسی در ترکیه است، و نشان 
می دهد که جامعه مدنی این کشور به آن 
درجه از پختگی رسیده که بتواند جا به جا 
ش��دن ادواری ق��درت را از راه صن��دوق 

رای گیری، به یک پدیده عادی بدل کند.
تضعیف مواضع پارلمانی حزب »عدالت 
و توسعه« از آن رو هواداران دموکراسی را 
خوش��حال کرده که رجب طیب اردوغان، 
در نق��ش رهبر بامنازع این تش��کل، طی 
دو  سه س��ال اخیر بیش از بیش به گفتار 
و رفت��اری روی آورده ب��ود که با توس��عه 
اقتصادی و سیاس��ی و اجتماعی کشوری 

چون ترکیه هماهنگ نبود. 

در صحنه داخلی ترکیه، حضور سنگین 
و دایم��ی و همه جانب��ه آق��ای اردوغ��ان 
در هم��ه عرصه ه��ا باعث ش��ده ک��ه او را 
»سلطان« یا »خلیفه« لقب بدهند. گفتار 
مرد نیرومن��د ترکیه به گونه ای افراطی به 
اسامگرایان خاورمیانه ای شباهت می یابد 
که »طیبیس��م« را ب��ه عنوان جانش��ین 
ب��ه هم میهنان��ش عرض��ه  »کمالیس��م« 
می کند. او در محاصره»درباری« است که 
بخش بزرگی از اهرم های قدرت سیاسی و 
اقتصادی را در دس��ت دارد و به همه کس 
فرمان می دهد، از رسانه ها گرفته تا قضات 

و حتی رئیس بانک مرکزی.

در عرصه خارج��ی نیز ترکیه طی یکی 
دو سال گذشته به عرصه هایی فرو غلطیده 
که با آنچه این کشور می تواند برای بهبود 
فضای منطقه ای خ��ود انجام دهد، فاصله 
فراوان دارد. س��خن از جمله بر س��ر دفاع 
بی چون و چرای دستگاه حکومتی اردوغان 
از اخوان المسلمین مصر و نیز گزارش های 
فراوانی اس��ت که درباره روابط پیچیده و 
ش��گفت آور آنکارا با »حکومت اس��امی« 

)داعش( منتشر می شود.

با توجه به تمامی این گرایش ها اس��ت 
که می توان انتخابات پارلمانی روز یکشنبه 
ترکی��ه را رویدادی عافیت بخش به ش��مار 

آورد.

ول��ی در کنار جنب��ه آرامش بخش این 
رویداد، ترس از پیدایش بی ثباتی سیاسی 
در ترکیه نیز واقعیتی اس��ت که نمی توان 
به فراموش��ی سپرد. ترکیه در تاریخ هفتاد 
س��ال گذش��ته خود تکان های سیاس��ی 
ش��دیدی را از س��ر گذرانده و شکاف های 
درونی آن )میان اسامگرایان و الییک ها، 
میان ناسیونالیس��م افراط��ی و اقلیت های 
قوم��ی...( هنوز در چارچوب یک »قرار داد 
اجتماعی« دایمی و مورد احترام همگانی، 

تضمین نشده است.

فرسایشقدرت
نگران��ی درباره آینده ترکیه زمانی کاما 
بر طرف خواهد ش��د که حزب »عدالت و 
ترکی��ه« و مرد نیرومن��د آن، رجب طیب 
اردوغ��ان، از کانون ه��ای حکمرانی رانده 
ش��وند و، در نق��ش اپوزیس��یون، ب��رای 

بازگشت به قدرت تاش کنند.
منصفانه باید پذیرفت که حزب »عدالت 
و توسعه«، از زمان به قدرت رسیدنش در 
س��ال 2002 تا امروز، کارنام��ه اقتصادی 
درخش��انی از خود بر جای گذاشته است. 
طی این س��یزده س��ال ترکی��ه، در گروه 
قدرت های نوظه��ور، بعد از چین باالترین 
رش��د اقتصادی را داشت و تولید ناخالص 
س��رانه اش عما سه برابر ش��د )از 3500 

دالر ب��ه 10500 دالر(. ب��ا تکی��ه بر این 
دستاورد بود که »الگوی ترکیه« در جهان 
ش��هرت یافت و این فکر ق��وت گرفت که 
فرهنگ اس��امی راه را بر مردمساالری و 

توسعه اقتصادی نمی بندد.

ب��ا این حال اقتصاد پوی��ای ترکیه، طی 
دو سال گذشته، از نفس افتاده است. نرخ 
رشد اقتصادی این کشور در سال جاری به 
احتمال زیاد زیر دو درصد خواهد بود، نرخ 
بیکاری اش به یازده درصد رس��یده، تورم 
می تواند از هش��ت درصد بیشتر بشود، لیر 
ترکیه تنها در س��ال جاری میادی حدود 
هیجده درصد ارزش خود را از دست داده 

و کسری بازرگانی رو به افزایش می رود.

در نظام های دموکراتیک، هیچ تش��کل 
حاک��م سیاس��ی نیس��ت ک��ه از پدی��ده 
»فرسایش قدرت« در امان بماند. حتی پر 
آوازه ترین چهره های سیاسی تاریخ معاصر 
غ��رب )از جمله چرچیل و دوگل(، پس از 
چند سال تکیه زدن بر کرسی حکومت، از 
این پدیده آسیب دیده اند و مجبور شده اند 
به زندگی ع��ادی برگردن��د. در نظام های 
دموکراتی��ک، احزاب��ی ک��ه حکومتش��ان 
طوالنی می شود، معموال پایان عصر قدرت 
و بازگشت به اپوزیسیون را برای خود یک 

فرصت به شمار می آورند.

انتخاب��ات اخیر ترکیه ح��زب »عدالت 
و توس��عه« را از اکثری��ت مطلق انداخت، 
ولی آن را به اپوزیس��یون ب��دل نکرد. اگر 
ای��ن جا به جای��ی روزی ب��ا آرامش تحقق 
یابد، ثابت خواهد ش��د ک��ه ترکیه به یک 
مردمس��االری پایدار دس��ت یافته اس��ت. 
می توان امیدوار ب��ود که حزب »عدالت و 
توسعه« نیز، روزی نه چندان دور با خروج 
کام��ل از قدرت و عب��ور از یک دوره چند 
س��اله اپوزیس��یون، ش��اداب تر و پویاتر از 

پیش به قدرت بازگردد.

برای یک تش��کل حاکم سیاس��ی، هیچ 
چیز دردناک تر از آن نیس��ت که در پی از 
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نفس افتادن همچنان به قدرت بچس��بد و 
در کام دس��ته بندی های فاس��د فرو برود. 
آنگاه وضعیتی به وجود خواهد آمد که در 
آن چهره ای مانند رجب طیب اردوغان، به 
رغم همه دستاوردهای مثبتش، به بیراهه 

کشانده شود و همه رشته ها را پنبه کند.

ایرانیهاوتجربهترکیه
برای ایرانی ها، فراز و نشیب های زندگی 
سیاس��ی و اقتص��ادی ترکی��ه درس های 
ف��راوان در بر دارد. ی��ک ترکیه آباد و آزاد 
بدون تردید برای ایران یک فرصت بزرگ 

تاریخی است.

اص��وال در دنی��ای قرن بیس��ت و یکم 
میادی، فضای منطقه ای برای کش��ورها 
اهمیت حیاتی دارد. کشوری با همسایگان 
پیشرفته، نمی تواند واپس مانده باقی بماند. 
ام��روز در منطقه اقیانوس آرام، با توجه به 
کانون های بس��یار نیرومندی چون ژاپن و 
چین و ک��ره جنوبی، نمی ت��وان در فقر و 
عقب ماندگ��ی باقی ماند. کش��ور مکزیک 
خ��واه نا خ��واه از آمریکا تاثی��ر می پذیرد. 
ایرلند و پرتغال و اس��پانیا با چس��بیدن به 

لوکوموتیو اروپا از فقر بیرون آمدند.

برای ایران نیز اس��تحکام دموکراسی در 
ترکیه، پیش��رفت های سیاس��ی در دنیای 
عرب و نیز خروج روس��یه از »پوتینیسم«، 
می توان��د فرصت های اس��تثنایی به وجود 
آورد. یک ایرانی آگاه به منافع کش��ورش، 
به جای آنکه از منظر حسادت یا کین توزی 
ب��ه دیگر ملت ه��ای منطقه ن��گاه کند، از 

پیشرفت های آنها شادمان خواهد شد.

ولی برای ایران،در میان همس��ایگانش، 
هیچ کش��وری از اهمیت ترکیه برخوردار 
نیس��ت. ترکیه مهم ترین رقیب، شریک و 

هم سرنوشت ایران است.

شماری از رسانه های بین المللی ایران و 
عربستان سعودی را دو قطب اصلی بحران 
در خاور میانه به ش��مار می آورند و به این 

نتیجه می رس��ند که سرنوش��ت منطقه به 
س��ازش یا درگیری این دو قطب بستگی 
دارد که یکی سنی ها را نمایندگی می کند 

و دیگری شیعیان را.

در مقال��ه ای که به تازگ��ی در روزنامه 
»لو ت��ان« چاپ ژنو منتش��ر ش��د، دکتر 
محمد رضا جلیلی، یکی از برجس��ته ترین 
کارشناسان ژئوپولیتیک ایران، این دیدگاه 
دو قطبی را، برای حال و آینده خاورمیانه، 
رد می کن��د. از نوش��ته او چنین بر می اید 
که عربس��تان س��عودی نه از لحاظ ژرفای 
تاریخ��ی هماورد ایران اس��ت و نه از نظر 
ظرفیت های جمعیت��ی و فرهنگی اش. در 
عوض کش��وری که می تواند هم در نقش 
رقی��ب و ه��م در مقام ش��ریک ب��ا ایران 
مقایسه ش��ود، ترکیه اس��ت. عنوان مقاله 
دکتر جلیلی در روزنامه »لو تان« بس��یار 
معنا است : »ایران و ترکیه، دو شیری که 
یکدیگ��ر را بر انداز می کنند، بی آنکه با هم 

در گیر شوند.«

ایران و ترکیه، در اش��کال کنونی خود، 
زایی��ده دو امپرات��وری صف��وی و عثمانی 
هس��تند که ه��م درگیری ه��ای طوالنی 
و خونی��ن داش��ته اند و هم ب��ه تفاهم ها و 
همزیستی های تاریخی دست یافته اند. آنها 
نخستین کشور های مسلمانی بودند که با 
قرار داد 1639 زهاب بر سر تعیین خطوط 
مرزی ش��ان به توافق رس��یده اند. در قرن 
بیستم میادی همین دو قدرت در مسیر 
مدرنیزاسیون خود رو یدادهای مشابهی را 
از سر گذراندند )انقاب مشروطه و انقاب 
ت��رکان جوان، آتاتورک و رضا ش��اه( و در 
س��ازمان های منطقه ای مش��ابهی فعالیت 
کردند )پیمان بغداد که بعدها پیمان سنتو 
نامیده ش��د، و یا سازمان همکاری عمران 
منطقه ای که بعدها به س��ازمان همکاری 

اقتصادی یا اکو بدل شد(.

در پی انقاب اس��امی 1357 تا امروز 
روابط ایران و ترکیه از فراز و نش��یب های 
ف��راوان گذش��ته اس��ت. از ده��ه 1370 

خورشیدی به این طرف، در پی اصاحات 
پر دامن��ه اقتصادی در ترکی��ه که زمینه 
جهش این کش��ور را فراهم آوردند، بخش 
از تکنوکراس��ی جمهوری اسامی  مهمی 
ب��ا عاقه ف��راوان »الگوی ترکی��ه« را زیر 
ذره بین دارد. پیش��رفت های بس��یار مهم 
اقتصادی ترکیه به کس��ب آگاهی بخش��ی 
از نخب��گان جمه��وری اس��امی در مورد 
واپس ماندگی های ایران و دالیل آن کمک 

کرده است.

دو کش��ور از لح��اظ اقتص��ادی مکمل 
یکدیگرند. حج��م روابط اقتصادی ش��ان 
در دو س��ال گذش��ته به ح��دود چهارده 
میلی��ارد دالر در س��ال کاهش یافت، ولی 
هر دو ظرفیت س��االنه این تبادل را حدود 
س��ی میلیارد دالر ارزیابی می کنند. بخش 
مهمی از کاالهای س��اخته شده مورد نیاز 
ایران از ترکیه تامین می ش��ود و ایران، در 
ع��وض، گاز و نفت به ترکیه صادر می کند. 
اگ��ر روزی طرح عظیم صدور گاز ایران به 
اروپا عملی شود، ترکیه درتحقق آن نقش 

کلیدی خواهد داشت. 

به عاوه از یاد نبریم که هر س��ال شمار 
بس��یار زیادی گردش��گر ایرانی ) احتماال 
بی��ش از دو میلی��ون نفر(راه��ی ترکی��ه 
می ش��وند، هزاران ایرانی در بخش مسکن 
ترکی��ه س��رمایه گذاری کرده و ی��ا در آن 

کشور شرکت به ثبت رسانده اند. 

می بینیم که رش��ته های پیوند میان دو 
کش��ور فراوانن��د. به یاری ای��ن دو بازیگر 
»س��نگین وزن« اس��ت ک��ه خاورمیان��ه 
می تواند روزی رنگ آرامش به خود ببیند.

ولی تاریخ به ما می آموزد که ش��یاطین 
نیز می توانند یکباره از خواب قرون و اعصار 
بر خیزند و تراژدی های خونین گذشته را 
به گونه ای تازه تکرار کنند. بیهوده نیست 
که چش��م ها، در کوهپایه ه��ای دماوند، به 
رویدادهای��ی دوخته ش��ده ک��ه در کناره 

بسفر می گذرد.



تاثير چشم انداز توافق هسته ای بر قيمت جهانی نفت
و

آمار اقتصادی ايران

حمی��د کیه��ان بی بی س��ی25 مارس 
2015 - 05 فروردین 1394چش�م انداز 
تواف�ق هس�ته ای بر بازاره�ای نفتی 
جهان و همچنين بر شرايط اقتصادی 

ايران تاثير گذاشته است.

در حالیکه مهلت تعیین ش��ده توس��ط 
ای��ران و کش��ورهای گ��روه 1+5 ب��رای 
دس��تیابی به توافق اصولی در مورد پرونده 
هس��ته ای در پایان ماه م��ارس - کمتر از 
یک هفته دیگر - به سر می رسد، احتمال 

حصول توافق و لغو تحریم های بین المللی 
باعث کاهش بهای جهانی نفت شده است.
به گ��زارش روزنامه تایم��ز مالی، بهای 
نفت خام از نوع برنت که در ماه گذش��ته 
میادی به سطح بشکه ای 60 دالر رسیده 
ب��ود، در هفته های اخیر از حدود 55 دالر 
باالتر نرفته اس��ت و کارشناسان بازار نفت 
احتم��ال افزای��ش عرض��ه در نتیجه لغو 
تحری��م جمهوری اس��امی را دلیل اصلی 

این وضعیت دانسته اند.

از بیش از دو س��ال پیش، اتحادیه اروپا 
در واکن��ش به ادام��ه جنبه هایی از برنامه 
هسته ای ایران، خرید نفت و ارائه خدمات 
بیمه ای به ایران را تحریم کرده و این اقدام 
باعث تعلل دیگر کشورها در معامله نفتی 
با ایران هم ش��ده است. ایاالت متحده نیز 
که از مش��تریان نفت ایران نیست، ضمن 
ایجاد موانع��ی در ارتب��اط بانکی خارجی 
جمهوری اس��امی ب��ا خ��ارج، خریداران 
اصلی نفت ایران را تحت فشار قرار داده تا 
واردات نفتی خود از این کش��ور را کاهش 
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ماه گذشته ميالدی به سطح  به گزارش روزنامه تایمز مالی، بھای نفت خام از نوع برنت که در
دالر باالتر نرفته است و کارشناسان  ۵۵ھای اخير از حدود  دالر رسيده بود، در ھفته ۶٠ای  بشکه

بازار نفت احتمال افزایش عرضه در نتيجه لغو تحریم جمھوری اسالمی را دليل اصلی این وضعيت 
  .اند دانسته

ای ایران،  ھایی از برنامه ھسته به ادامه جنبهاز بيش از دو سال پيش، اتحادیه اروپا در واکنش 
ای به ایران را تحریم کرده و این اقدام باعث تعلل دیگر کشورھا در  خرید نفت و ارائه خدمات بيمه

ایاالت متحده نيز که از مشتریان نفت ایران نيست، ضمن . معامله نفتی با ایران ھم شده است
ھوری اسالمی با خارج، خریداران اصلی نفت ایران را ایجاد موانعی در ارتباط بانکی خارجی جم

  .تحت فشار قرار داده تا واردات نفتی خود از این کشور را کاھش دھند

ميليون و ششصد ھزار بشکه در پایان سال  ٣به گزارش منابع نفتی، توليد نفتی ایران از حدود 
کرد که از این مقدار، بيش به حدود دو ميليون و ھشتصد ھزار بشکه در سال گذشته تنزل  ٢٠١١

به این ترتيبب، . گيرد از یک ميليون و پانصد ھزار بشکه برای مصارف داخلی مورد استفاده قرار می
صادرات نفتی ایران اندکی بيش از یک ميليون بشکه در روز بوده که کمابيش نصف مقدار صادرات 

  ميق خواھد داشت و شرایط داخلی ایران تاثيری ع نفتی در دوره قبل از تحریم ا

گذاران خارجی را در پی داشته و  ھمزمان، تحریم صنایع نفت و گاز ایران ھمچنين فرار سرمایه
تواند به نوسازی و توسعه تاسيسات  ھا می لغو تحریم. ظرفيت توليد نفت را کاھش داده است

افزایش توليد در  نفتی ایران و 
منجر شود که به  بلند مدت 
نوبه خود،  چشم انداز

در بازار جھانی را  افزایش عرضه 
  .در پی دارد

اخير، مقامات  در ھفته ھای 
آمریکایی در  ایرانی و 
دستيابی به  مذاکراتی برای 
شرکت  توافق اصولی 
تحریم ایران  . اند داشته

ھای  تحریم شامل 
ھای یکجانبه کشورھای غربی،  المللی وضع شده توسط شورای امنيت سازمان ملل و تحریم بين

ص آمریکا و اتحادیه اروپاست که فشار شدیدی را بر شرایط اقتصادی و مالی ایران وارد به خصو
  .کرده است



دهند.

به گزارش منابع نفتی، تولید نفتی ایران 
از حدود 3 میلیون و شش��صد هزار بشکه 
در پایان سال 2011 به حدود دو میلیون 
و هش��تصد هزار بش��که در س��ال گذشته 
تن��زل کرد که از این مق��دار، بیش از یک 
میلیون و پانصد هزار بش��که برای مصارف 
داخل��ی مورد اس��تفاده ق��رار می گیرد. به 

این ترتیبب، ص��ادرات نفتی ایران اندکی 
بیش از ی��ک میلیون بش��که در روز بوده 
که کمابیش نصف مقدار صادرات نفتی در 
دوره قبل از تحریم ا و شرایط داخلی ایران 

تاثیری عمیق خواهد داشت 

همزمان، تحریم صنایع نفت و گاز ایران 
همچنی��ن ف��رار س��رمایه گذاران خارجی 
را در پی داش��ته و ظرفی��ت تولید نفت را 
کاهش داده اس��ت. لغو تحریم ها می تواند 
به نوسازی و توسعه تاسیسات نفتی ایران 
و افزایش تولید در بلند مدت منجر ش��ود 
که به نوبه خود، چشم انداز افزایش عرضه 

در بازار جهانی را در پی دارد.
در هفت��ه های اخیر، مقام��ات ایرانی و 
آمریکایی در مذاکراتی برای دس��تیابی به 
توافق اصولی ش��رکت داش��ته اند. تحریم 
ایران ش��امل تحریم های بین المللی وضع 
ش��ده توسط ش��ورای امنیت سازمان ملل 
و تحریم ه��ای یکجانبه کش��ورهای غربی، 
به خصوص آمری��کا و اتحادیه اروپاس��ت 
که فش��ار شدیدی را بر ش��رایط اقتصادی 

و مالی ایران وارد کرده است.

آمریکا ب��ه عنوان عضو اصلی گروه 5+1 
، یک��ی از اعض��ای دایم ش��ورای امنیت و 
نماینده کش��ورهای غربی عضو این گروه 

در مذاکرات با ایران ش��رکت دارد و انتظار 
می رود نقش تعیین کننده در موضعگیری 
س��ایر اعضای گ��روه و همچنین ش��ورای 
امنی��ت س��ازمان ملل داش��ته باش��درات 

هسته ای است 

تحریم های آمریکا علیه ایران براس��اس 
قوانی��ن مصوب کنگ��ره برقرار ش��ده که 
در آنه��ا، به رئیس جمه��وری اجازه وضع 
تحری��م و معافی��ت م��وردی تحریم ایران 
داده ش��ده است. به این ترتیب، در صورت 
توافق در مذاکرات جاری، رئیس جمهوری 
آمریکا می توان��د بدون تغیی��ر در قوانین 
فعلی در ای��ن زمینه، ضمن حمایت از لغو 
تحریم های ش��ورای امنی��ت، تحریم های 
یکحانب��ه آمریکا علیه ایران را رفع کند اما 
الغای قوانین تحریم ایران مستلزم مصوبه 
کنگره آمریکاست. برخی از اعضای کنگره 
از مواضع دولت نسبت به لغو تحریم ایران 
ابراز ناخرس��ندی کرده و خواس��تار ادامه 

فشار بر جمهوری اسامی شده اند.

مقامات مختلف جمهوری اس��امی نیز 
گاه از فراهم شدن زمینه مساعد و نزدیک 
بودن توافق س��خن گفته و با شرایط مورد 

نظر طرف مقابل مخالفت کرده اند.
برخی مناب��ع گفته ان��د در صورت لغو 
تحریم ها، به س��رعت ح��دود یک میلیون 
بشکه به صادرات نفت ایران افزوده خواهد 
شد زیرا ایران دارای مقادیری نفت ذخیره 
ش��ده و آماده برای عرضه به بازار است. به 
این ترتیب، لغو تحریم ها به افزایشی عمده 
در ص��دور نفت خام ایران منجر می ش��ود 
که در شرایط کنونی، کاهش بهای جهانی 
نفت را دس��ت کم در کوت��اه مدت در پی 
دارد. ابلت��ه تاثی��ر نهایی توافق هس��ته ای 
ایران ب��ر بهای نفت تا ب��ه واکنش عرضه 
کنندگان عمده نفت، به خصوص سازمان 
اوپک و کش��ورهایی مانند روسیه بستگی 

خواهد داشت.

ب��ا توجه به افزایش ص��ادرات، حتی در 
صورت کاهش به��ای نفت خام هم دولت 

ایران عواید بیش��تری ارزی کسب خواهد 
کرد و احتماال به همین دلیل نیز پیشنهاد 
ش��ده است که بودجه سال آینده، به جای 
تعیین بهای مشخصی برای نفت صادراتی، 
عای��دی حاصل از صدور نفت را در بودجه 
پیش بینی کندهمچنی��ن، انتظار می رود 
لغ��و تحریم بانکی ایران، منابع مالی بلوکه 
ش��ده در خارج را آزاد کرده و منابع مالی 

بیشتری را در اختیار دولت قرار دهد
به نظر می رس��د که کارگزاران داخلی، 
نس��بت به دس��تیابی ب��ه تواف��ق و لغو یا 
کاهش فش��ار تحریم ها و نتایج مثبت آن 
خوش بینی محتاطانه ای دارند. اگرچه بهای 
ارز خارجی معموال در آس��تانه سال نو در 
ایران افزایش می یابد، ش��رایط بازار ارز در 
هفته های اخیر حاکی از تقویت نسبی نرخ 
برابری ریال بوده و اخیرا رئیس جمهوری 
ه��م از کاهش نرخ تورم خبر داده اس��ت. 
با توجه به اینکه قطعا تحولی اساس��ی در 
تولید و عرضه کاال صورت نگرفته، احتماال 
این وضعیت ناش��ی از کاهش تقاضا برای 

کاال بوده است.

به نظر می رس��د ک��ه واردکنن��دگان و 
خری��داران کاال معتقدن��د ک��ه تحریم ها 
احتم��اال لغو ش��ده یا کاهش م��ی یابد و 
دسترسی بیش��تر به ارز ارزان تر، به معنی 
وفور کاال به بهای کمتر در داخل اس��ت و 
به ای��ن ترتیب، تصمیم به واردات و خرید 
کاال را ب��ه تعوی��ق انداخته ان��د و احتماال 
احت��کار کنندگان کاال نی��ز از بیم کاهش 

قیمت، به افزایش عرضه دست زده اند.
در عین حال، برخی ناظران پیش بینی 
کرده اند که شکس��ت مذاکرات هسته ای و 
ادامه و به احتمال زیاد، تشدید تحریم های 
اقتصادی  خارجی می تواند دش��واری های 
و سیاس��ی عمده ای را ب��رای ایران در پی 

آورد.
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، یکی از اعضای دایم شورای امنيت و نماینده کشورھای  ۵+١آمریکا به عنوان عضو اصلی گروه 
رود نقش تعيين کننده در  غربی عضو این گروه در مذاکرات با ایران شرکت دارد و انتظار می

ای  رات ھستهموضعگيری سایر اعضای گروه و ھمچنين شورای امنيت سازمان ملل داشته باشد
  است 

ھای آمریکا عليه ایران براساس قوانين مصوب کنگره برقرار شده که در آنھا، به رئيس  تحریم
به این ترتيب، در صورت . جمھوری اجازه وضع تحریم و معافيت موردی تحریم ایران داده شده است

تواند بدون تغيير در قوانين فعلی در این زمينه،  افق در مذاکرات جاری، رئيس جمھوری آمریکا میتو
ھای یکحانبه آمریکا عليه ایران را رفع کند اما  ھای شورای امنيت، تحریم ضمن حمایت از لغو تحریم

مواضع  برخی از اعضای کنگره از. الغای قوانين تحریم ایران مستلزم مصوبه کنگره آمریکاست
دولت نسبت به لغو تحریم ایران ابراز ناخرسندی کرده و خواستار ادامه فشار بر جمھوری اسالمی 

  .اند شده

مقامات مختلف جمھوری اسالمی نيز گاه از فراھم شدن زمينه مساعد و نزدیک بودن توافق 
  .اند سخن گفته و با شرایط مورد نظر طرف مقابل مخالفت کرده

ھا، به سرعت حدود یک ميليون بشکه به صادرات نفت  د در صورت لغو تحریمبرخی منابع گفته ان
ایران افزوده خواھد شد زیرا ایران دارای مقادیری نفت ذخيره شده و آماده برای عرضه به بازار 

شود که  ھا به افزایشی عمده در صدور نفت خام ایران منجر می به این ترتيب، لغو تحریم. است
ابلته تاثير . اھش بھای جھانی نفت را دست کم در کوتاه مدت در پی دارددر شرایط کنونی، ک
ای ایران بر بھای نفت تا به واکنش عرضه کنندگان عمده نفت، به خصوص  نھایی توافق ھسته

  .سازمان اوپک و کشورھایی مانند روسيه بستگی خواھد داشت

ھم دولت ایران عواید بيشتری  با توجه به افزایش صادرات، حتی در صورت کاھش بھای نفت خام
ارزی کسب خواھد کرد و احتماال به ھمين دليل نيز پيشنھاد شده است که بودجه سال آینده، به 
جای تعيين بھای مشخصی برای نفت صادراتی، عایدی حاصل از صدور نفت را در بودجه 

لوکه شده در خارج را بينی کندھمچنين، انتظار می رود لغو تحریم بانکی ایران، منابع مالی ب پيش
آزاد کرده و منابع مالی بيشتری را در اختيار 

  دولت قرار دھد

رسد که کارگزاران داخلی، نسبت به  به نظر می
دستيابی به توافق و لغو یا کاھش فشار 

بينی  ھا و نتایج مثبت آن خوش تحریم
اگرچه بھای ارز خارجی . ای دارند محتاطانه

ایران افزایش معموال در آستانه سال نو در 
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این تحقيق، نبود مطلق امکانات جراحی برای مردم کشـورھای کـم درآمـد یـا بـا درآمـد متوسـط را 
ات را الزمه گسترش خدمات بھداشـتی و درمـانی در تلقی کرده و دسترسی به این خدم" بحران"

  .تمام دنيا دانسته است

-Lower-middle(کــم -در طبقــه بنــدی بانــک جھــانی، ایــران در رده کشــورھای بــا درآمــد متوســط
income (و افغانستان در رده کشورھای کم درآمد است.  

گويند ناظران می ...  

 صفحات ويژه  

ھا  وبالگ  

 آموزش زبان انگليسی  

 ای بر قيمت جھانی نفت انداز توافق ھسته ير چشمثتا

 و

  آمار اقتصادی ایران

 ٠۵ -  ٢٠١۵مارس  ٢۵بيسی بیحميد کيھان 
ای بر  چشم انداز توافق ھسته١٣٩۴فروردین 

بازارھای نفتی جھان و ھمچنين بر شرایط 
  .اقتصادی ایران تاثير گذاشته است

 در حاليکه مھلت تعيين شده توسط ایران و کشورھای
برای دستيابی به توافق اصولی در مورد  ۵+١گروه 

کمتر از یک ھفته  -ای در پایان ماه مارس  پرونده ھسته
المللی باعث کاھش بھای  ھای بين رسد، احتمال حصول توافق و لغو تحریم به سر می -دیگر 

  .جھانی نفت شده است
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چرا شهروندان ايرانی در انتظار اعالم نرخ جديد سود 
بانکی اند؟

اردیبهشت هر سال معموال زمان تعیین 
نرخ س��ود بانکی در ایران است. بخشی از 
ش��هروندان ایرانی منتظر اع��ام این نرخ 
برای سال جدید خورش��یدی هستند که 

قرار است به زودی اعام شود.
فراگی��ری و اهمیت این ن��رخ در ایران 
به گونه ای اس��ت که به غیر از کارآفرینان 
و صاحبان ش��رکت ها، بخش های دیگری 
از جامع��ه مانن��د کارمن��دان، کارگ��ران، 
بی��کاران، صاحب خانه ه��ا  بازنشس��تگان، 
و مس��تاجران هم با در نظ��ر گرفتن نرخ 
س��ود بانکی، برنامه اقتصادی زندگی خود 
را تنظیم می کنند. عاوه بر آن نرخ س��ود 
بانکی بر س��ایر بازارها مانند ارز، س��هام و 
مس��کن هم اثر می گذارد و این مس��اله بر 

حساسیت شرایط اضافه می کند.
به واس��طه همین مس��ایل و تاثیری که 

نرخ س��ود بانکی بر روی منافع بخش های 
مختل��ف دارد معموال تعیی��ن آن، تصمیم 
بحث برانگیزی است، اما در سال جاری به 
دلیل تغییرات مثبتی که در اقتصاد کان 
ای��ران رخ داده، اوضاع نس��بت س��ال های 

گذشته پیچیده تر هم شده است.

بانکداریمتفاوتازعرفجهانی:
یک��ی از دالیلی که نرخ س��ود بانکی در 
ای��ران به سیاس��ت و سیاس��تمداران گره 
خ��ورده، روش متفاوت تعیین این نرخ در 
ایران است. روشی که با بانکداری متعارف 

در جهان تفاوت های جدی دارد.
بیش��تر  در  ک��ه  مدتهاس��ت  اکن��ون 
کش��ورهای جهان و در اقتصادهای بزرگ 
و پیش��رفته، نرخ بهره به س��ادگی در بازار 
تعیین می ش��ود. چون به��ره عایدی پول 

اس��ت، پول��ی ک��ه س��رمایه را نمایندگی 
می کند. حتی س��ایر نرخ ه��ا از جمله نرخ 
بازتاب دهنده  ه��م  بین بانک��ی  مب��ادالت 
عرضه و تقاضای بازار اس��ت. بانک  مرکزی 
در بیش��تر کش��ورها صرفا ب��ا تغیین نرخ 
نتزیل و انتش��ار اوراق قرض��ه در بازارهای 
مالی اثر می گذارن��د و اثرگذاری آنها فقط 
در راستای اجرای سیاست های پولی است. 
سیاست هایی که برای تنظیم حجم پول و 
نقدینگی اجرا می شود و نه برای کنترل یا 

دخالت در مناسبات مالی و بانکی.
موسس��ات مال��ی و اعتب��اری بی مجوز 
توانس��ته اند خدم��ات بانک��ی جذاب تری 
نس��بت ب��ه بانکها ارای��ه کنن��د و همین 
موضوع سبب اس��تقبال شهروندان از آنها 
ش��ده اس��ت. این موسس��ات به سپرده ها 
سود بیشتری از بانک ها می دهند و به این 
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بخشی از شھروندان . اردیبھشت ھر سال معموال زمان تعيين نرخ سود بانکی در ایران است
ایرانی منتظر اعالم این نرخ برای سال 
جدید خورشيدی ھستند که قرار است به 

  .زودی اعالم شود

ای  گونه فراگيری و اھميت این نرخ در ایران به
است که به غير از کارآفرینان و صاحبان 

ھای دیگری از جامعه مانند  ھا، بخش شرکت
کارمندان، کارگران، بازنشستگان، بيکاران، 

ھا و مستاجران ھم با در نظر گرفتن  خانه صاحب
نرخ سود بانکی، برنامه اقتصادی زندگی خود را 

عالوه بر آن نرخ سود بانکی بر . کنند تنظيم می
  .ارد و این مساله بر حساسيت شرایط اضافه می کندگذ سایر بازارھا مانند ارز، سھام و مسکن ھم اثر می

ھای مختلف دارد معموال تعيين  به واسطه ھمين مسایل و تاثيری که نرخ سود بانکی بر روی منافع بخش
برانگيزی است، اما در سال جاری به دليل تغييرات مثبتی که در اقتصاد کالن ایران رخ  آن، تصميم بحث

  .تر ھم شده است ذشته پيچيدهھای گ داده، اوضاع نسبت سال

یکی از دالیلی که نرخ سود بانکی در ایران به سياست و :متفاوت از عرف جھانی بانکداری
روشی که با بانکداری متعارف در . سياستمداران گره خورده، روش متفاوت تعيين این نرخ در ایران است

  .ھای جدی دارد جھان تفاوت

ی جھان و در اقتصادھای بزرگ و پيشرفته، نرخ بھره به سادگی در اکنون مدتھاست که در بيشتر کشورھا
ھا  حتی سایر نرخ. کند چون بھره عایدی پول است، پولی که سرمایه را نمایندگی می. شود بازار تعيين می

مرکزی در بيشتر   بانک. دھنده عرضه و تقاضای بازار است بانکی ھم بازتاب از جمله نرخ مبادالت بين
گذارند و اثرگذاری آنھا فقط  ا با تغيين نرخ نتزیل و انتشار اوراق قرضه در بازارھای مالی اثر میکشورھا صرف

ھایی که برای تنظيم حجم پول و نقدینگی اجرا  سياست. ھای پولی است در راستای اجرای سياست
  .شود و نه برای کنترل یا دخالت در مناسبات مالی و بانکی می

تری نسبت به  اند خدمات بانکی جذاب مجوز توانسته یموسسات مالی و اعتباری ب
این . بانکھا ارایه کنند و ھمين موضوع سبب استقبال شھروندان از آنھا شده است

دھند و به این ترتيب منابع  ھا می ھا سود بيشتری از بانک موسسات به سپرده
  اند زیادی جمع کرده

ای پشت درھای بسته، برای بازار پول تصميم  جلسهاما در ایران این شورای پول و اعتبار است که در 
در حال حاضر در این شورا یازده عضو حق رای . کند که نرخ سود بانکی چقدر باشد گيرد و تعيين می می
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ترتیب منابع زیادی جمع کرده اند
اما در ایران این ش��ورای پ��ول و اعتبار 
است که در جلسه ای پشت درهای بسته، 
برای بازار پ��ول تصمیم می گیرد و تعیین 
می کند که نرخ سود بانکی چقدر باشد. در 
حال حاضر در این ش��ورا یازده عضو حق 
رای دارند که به طور عم��ده وزرای دولت 
یا سایر نهادهای حکومتی هستند و حتی 
دو کارش��ناس پولی عضو این شورا هم با 
تایید رییس جمهور ب��ه عضویت این نهاد 
درمی آیند. جلس��ات این ش��ورا در محل 
بانک مرکزی برگزار می شود و ریاست آن 
نیز بر عهده رییس کل بانک مرکزی است. 
گروههای مختلفی در خصوص نرخ س��ود 
ذی نفع هس��تند و بدیهی است که اعضای 
شورای پول و اعتبار به فکر تامین نظر هر 
گروهی باشند، منافع همان گروه، فازغ از 

واقعیات بازار تامین خواهد شد.
در میان گروهای ذی نفع مختلف، س��ه 
گروه اصلی را می ت��وان در نظر گرفت که 
نرخ س��ود منافع آنها را به س��رعت تحت 
تاثیر قرار: س��پرده گذاران، وام گیرندگان و 

صاحبان بانک ها.
در ای��ن میان س��پرده گذاران با افزایش 
نرخ س��ود بانک��ی منتفع می ش��ود چون 
بابت سپرده خود، س��ود بیشتری دریافت 
می کنند. وام گیرندگان با کاهش نرخ سود 
منفع��ت می برند چون با ن��رخ پایین تری 
وام خ��ود را بازپراخ��ت خواهن��د کرد. اما 
تشخیص منافع بانکداران کمی پیچیده تر 

است.
در ش��رایط ع��ادی اگ��ر بانک ه��ا فقط 
بانک��داری کنن��د، از مح��ل دریافت بهره 
وام  ه��ا، درآمد کس��ب می کنن��د و هزینه 
عم��ده آنه��ا باب��ت س��ودی اس��ت که به 
سپرده گذاران می دهند. بنابراین در ظاهر 
اگر س��ود س��پرده پایین بیای��د، به همان 
نس��بت سود تس��هیات کاهش می یابد و 
نسبت دریافتی و پرداختی بانک ها تغییری 
نمی کند. همچنین اگر نرخ س��ود سپرده 
باال رود، بانک ها هم نرخ سود تسهیات را 
باال می برند و به این صورت افزایش هزینه  
خود بابت سپرده ها را با گرفتن سود بیشتر 

از وام ها جبران می کنند.

بانکدارایغیربانکی
اما ماجرا به این س��ادگی نیست، چون 
بانک ها رقیب قدرتمندی دارند که مصوبه 
نرخ س��ود بانکی ش��ورای پول و اعتبار را 
رعایت نمی کند. این رقیب موسسات مالی 
ریز و درش��تی اس��ت که یدون مجوز در 

سراسر ایران فعالیت می کنند.
محدودیت های��ی که بعد از انقاب برای 
بانک ها ایجاد ش��د، به گون��ه ای بوده که از 
عب��ارت س��رکوب مالی ب��رای توضیح آن 
اس��تفاده می ش��ود و حتی قایم مقام بانک 
مرکزی هم نس��بت ب��ه آن اب��راز نگرانی 

می کند.
با اجرای قانون »بانک��داری بدون ربا«، 
ن��ه تنها »نرخ به��ره« در ادبیات اقتصادی 
به »نرخ س��ود« تبدیل ش��د، بلکه اساسا 
پرداخ��ت به��ره به پ��ول که ش��کل عام 
س��رمایه اس��ت، تعاری��ف جدی��دی پیدا 
ک��رد. به نحوی ک��ه بانک ها ب��رای اینکه از 
وام گیرن��دگان بهره بگیرند، مجبور به عقد 
قراردادهایی اسامی مانند عقود مبادله ای 
و عقود مشارکتی شدند. ضمن آنکه طبق 
قوانی��ن مختل��ف از جمله قان��ون بودجه، 
دولت برای بانکه��ا تعیین تکلیف می کند 
ک��ه به چه بخش های و ب��ه چه میزان وام 

بدهند.
حسین عبده تبریزی، مشاور مالی وزیر 
راه و شهرسازی، اخیرا حجم نقدینگی در 
اختیار این موسس��ات را 100هزار میلیارد 
تومان برآورد کرده اس��ت. بزرگی این رقم 
زمانی درک می ش��ود که با کل نقدینگی 
کش��ور که در پایان دی ماه گذشته 678 

هزار میلیارد تومان بوده مقایسه شود.
مجموعه این ش��رایط ک��ه نمونه آن در 
بانک��داری متع��ارف دنیا به ن��درت دیده 
می ش��ود، ش��بکه بانکی ایران را تضعیف 
کرده است. چون تعیین نرخ سود خدمات 
بانک��ی، در اختی��ار بانکه��ا نیس��ت، ارایه 
خدمات نیز برای آنها دشوار شده است. در 
نتیجه آنچه در عمل اتفاق افتاده پیدایش 
موسسات پرش��مار مالی در س��طح ایران 

است که کمبود بخشی از خدمات بانکی را 
جبران کرده اند.

ای��ن موسس��ات بانک نیس��تند و تحت 
نظ��ارت بانک مرک��زی ق��رار ندارند ولی 
فعالیت بانکی می کنند. بنابر آمار رس��می 
بیشتر از 6 هزار موسسه مالی بدون مجوز 
در ای��ران فعالی��ت می کن��د. در بین آنها 
4ه��زار تا 5 هزار موسس��ه قرض الحس��نه 
وجود دارد که به طور عمده با یک مس��جد 
یا نهاد مذهبی ارتباط حقوقی دارند. سایر 
موسس��ات هم یا به نهاده��ای حکومتی و 
ش��به دولتی وابسته هس��تند و یا به دلیل 
خدمات مالی که ب��ه این نهادها می دهند 

در سایه امنیت آنها قرار گرفته اند.
موسس��ات مال��ی و اعتب��اری بی مجوز 
توانس��ته اند خدم��ات بانک��ی جذاب تری 
نس��بت ب��ه بانکها ارای��ه کنن��د و همین 
موضوع سبب اس��تقبال شهروندان از آنها 
ش��ده اس��ت. این موسس��ات به سپرده ها 
س��ود بیش��تری از بانک ه��ا می دهند و به 
ای��ن ترتیب منابع زیادی جم��ع کرده اند؛ 
به طوریکه حس��ین عبده تبریزی، مش��اور 
مال��ی وزیر راه و شهرس��ازی، اخیرا حجم 
نقدینگ��ی در اختی��ار ای��ن موسس��ات را 
100ه��زار میلی��ارد تومان ب��رآورد کرده 
است. بزرگی این رقم زمانی درک می شود 
که با کل نقدینگی کشور که در پایان دی 
ماه گذشته 678 هزار میلیارد تومان بوده 

مقایسه شود.

نرخبهرهبانک�یدرایرانمعموالدر
ماهاردیبهشتهرسالتعیینمیشود 
با گس��ترش فعالیت موسسات مالی غیر 
مج��از، بانک مرکزی آنه��ا را غیرقانونی و 
متخلف اعام کرد و ب��رای مهار و کنترل 
آنها اقداماتی انجام داده است. از جمله در 
اتفاقی که باز هم ویژه اقتصاد ایران است، 
ب��ر روی صفحه نخس��ت وب س��ایت خود 
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طور عمده وزرای دولت یا سایر نھادھای حکومتی ھستند و حتی دو کارشناس پولی عضو این  دارند که به
جلسات این شورا در محل بانک مرکزی . آیند به عضویت این نھاد درمیجمھور  شورا ھم با تایيد ریيس

گروھھای مختلفی در خصوص نرخ . کل بانک مرکزی است شود و ریاست آن نيز بر عھده ریيس برگزار می
نفع ھستند و بدیھی است که اعضای شورای پول و اعتبار به فکر تامين نظر ھر گروھی باشند،  سود ذی

  .فازغ از واقعيات بازار تامين خواھد شد منافع ھمان گروه،

توان در نظر گرفت که نرخ سود منافع آنھا را به  نفع مختلف، سه گروه اصلی را می در ميان گروھای ذی
  .ھا گيرندگان و صاحبان بانک گذاران، وام سپرده: سرعت تحت تاثير قرار

شود چون بابت سپرده خود، سود بيشتری  گذاران با افزایش نرخ سود بانکی منتفع می در این ميان سپرده
تری وام خود را بازپراخت  برند چون با نرخ پایين گيرندگان با کاھش نرخ سود منفعت می وام. کنند دریافت می
  .تر است اما تشخيص منافع بانکداران کمی پيچيده. خواھند کرد

کنند و ھزینه  ھا، درآمد کسب می  وامھا فقط بانکداری کنند، از محل دریافت بھره  در شرایط عادی اگر بانک
بنابراین در ظاھر اگر سود سپرده پایين بياید، . دھند گذاران می عمده آنھا بابت سودی است که به سپرده

. کند ھا تغييری نمی یابد و نسبت دریافتی و پرداختی بانک به ھمان نسبت سود تسھيالت کاھش می
برند و به این صورت  ھا ھم نرخ سود تسھيالت را باال می کھمچنين اگر نرخ سود سپرده باال رود، بان

  .کنند ھا جبران می ھا را با گرفتن سود بيشتر از وام خود بابت سپرده  افزایش ھزینه

  ایران در یکی از خيابان ھای شمالی تھرانبانکدارای غير بانکی

مصوبه نرخ سود بانکی ھا رقيب قدرتمندی دارند که  اما ماجرا به این سادگی نيست، چون بانک
این رقيب . کند شورای پول و اعتبار را رعایت نمی

موسسات مالی ریز و درشتی است که یدون مجوز 
  .کنند در سراسر ایران فعاليت می

ھا ایجاد  ھایی که بعد از انقالب برای بانک محدودیت
ای بوده که از عبارت سرکوب مالی برای  گونه شد، به

مقام بانک  قایمود و حتی ش توضيح آن استفاده می
  .کند ھم نسبت به آن ابراز نگرانی می مرکزی

تبدیل » نرخ سود«در ادبيات اقتصادی به » نرخ بھره«، نه تنھا »بانکداری بدون ربا«با اجرای قانون 
. عام سرمایه است، تعاریف جدیدی پيدا کردشد، بلکه اساسا پرداخت بھره به پول که شکل 

گيرندگان بھره بگيرند، مجبور به عقد قراردادھایی اسالمی  ھا برای اینکه از وام که بانک نحوی به
ضمن آنکه طبق قوانين مختلف از جمله قانون . ای و عقود مشارکتی شدند مانند عقود مبادله

  .ھای و به چه ميزان وام بدھند ه به چه بخشکند ک بودجه، دولت برای بانکھا تعيين تکليف می
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محل��ی برای گزارش مردمی جهت معرفی 
این موسسات طراحی کرده است.

بانک مرکزی که طی س��الهای گذشته 
در تقابل با موسسات مالی بی مجوز موفق 
نبوده، اگر از طریق ش��ورای پول و اعتبار 
نرخ س��ود بانکی را کاه��ش دهد، اقدامی 
در جه��ت منافع آنه��ا انجام داده اس��ت. 
کاهش نرخ س��ود بانکی، به معنی کاهش 
انگیزه س��پرده گذاری در ش��بکه رس��می 
بانکی کش��ور و افزایش جذابیت موسسات 
بی مجوز برای سپرده گذاری است که سود 

بیشتری به سپرده ها می دهند.

افزای�ش و ت�ورم ن�رخ کاه�ش
پیچیدگیها

ب��ا اینکه عواقب کاهش دس��توری نرخ 
س��ود تا حدی در رس��انه ها عن��وان و آثار 
منفی آن برای بانک مرکزی تا حد زیادی 
مشخص ش��ده است، اما ش��رایط اقتصاد 
کان ایران به گونه ای اس��ت که فشار برای 

کاهش سود را تشدید کرده.
طی سال های گذش��ته نرخ اسمی سود 
بانک��ی، کمتر از نرخ تورم تعیین می ش��د 
و در نتیج��ه نرخ س��ود واقع��ی پرداختی 
به س��پرده گذاران منفی ب��ود. برای همین 
هم��واره عن��وان می ش��د ک��ه نرخ س��ود 
دس��ت کم باید باالتر از نرخ تورم باش��د تا 
سپرده گذاران زیان نکنند. اما طی یکسال و 
نیم گذش��ته، ن��رخ تورم از مح��دوده 40 
درصد به سطح 15 درصد رسیده و اکنون 
عنوان می شود که با کاهش نرخ تورم، نرخ 

سود بانکی هم باید کاهش یابد.
اگر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار 
به خواست مدافعان کاهش نرخ سود بانکی 
عمل نکنند و نرخ ها در سطح فعلی بماند، 
آن بخ��ش از فع��االن اقتص��ادی که برای 
فعالیت خود منتظر وام های ارزان هستند 
ب��ه مطلوب خود نمی رس��ند. بنابراین این 
امیدواری که با گش��ایش مالی در وضعیت 
واحده��ای اقتصادی، فعالیت ها بیش��تر و 
مشاغل جدیدی ایجاد شود با چالش روبرو 

می شود
همچنین بخش عم��ده ای از واحدهای 

اقتص��ادی ک��ه طی چند س��ال گذش��ته 
تعطیل شده اند و یا ظرفیت خود را کاهش 
داه اند، با مش��کات مالی متنوعی رو به رو 
هس��تند. به طور معمول تامین های کوتاه 
مدت، تامین سرمایه در گردش و نیازهای 
بنگاه ه��ای کوچک از طریق بانک ها و بازار 
پول انجام می شود و تامین مالی بنگاه های 
ب��زرگ و بلندمدت از طریق بازار س��رمایه 
انجام می گیرد. اما در ایران، پاسخ به همه 
این نیاز به نظام بانکی سپرده شده است.

ایج��اد رون��ق اقتصادی که ب��ه افزایش 
محق��ق  دارد،  نی��از  اقتص��ادی  فعالی��ت 
نمی ش��ود مگر اینکه نیازهای مالی فعاالن 
اقتص��ادی تامی��ن ش��ود. بخش��ی از این 
فع��االن عنوان می کنند که اگر نرخ س��ود 
کاه��ش نیابد، ام��کان بازپرداخت وام ها را 
نخواهند داشت. بخش��ی از دولت به ویژه 
وزرای اجرایی مانن��د وزیر صنعت هم در 
به جریان انداختن ظرفیت ها خالی اقتصاد 
ایران اصرار دارند و خواس��تار کاهش سود 

بانکی هستند.

بانکمرکزیبرسردوراهی
اگر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار 
به خواست مدافعان کاهش نرخ سود بانکی 
عمل نکنند و نرخ ها در سطح فعلی بماند، 
آن بخ��ش از فع��االن اقتص��ادی که برای 
فعالیت خود منتظر وام های ارزان هستند 
ب��ه مطلوب خود نمی رس��ند. بنابراین این 
امیدواری که با گش��ایش مالی در وضعیت 
واحده��ای اقتصادی، فعالیت ها بیش��تر و 
مشاغل جدیدی ایجاد شود با چالش روبرو 

می شود.
این اتفاق برای اقتص��ادی که به دنبال 
خ��روج از رکود و ایجاد رونق اس��ت، خبر 
خوبی نیس��ت. در مقابل بانک ها می توانند 
مناب��ع بیش��تری جذب کنن��د و از خروج 
منابع به شبکه موسسات مالی غیررسمی 

جلوگیری کنند.
اما اگر ش��ورای پ��ول و اعتبار تس��لیم 
خواست مدافعان کاهش سود شود، تعداد 
قابل توجهی از متقاضیان وام با سود پایین، 
راضی می شوند. افزایش فعالیت اقتصادی 

آنه��ا می تواند ب��ه ایجاد رونق و اش��تغال 
کم��ک می کندTام��ا اگر ش��ورای پول و 
اعتبار تس��لیم خواس��ت مدافعان کاهش 
سود شود، تعداد قابل توجهی از متقاضیان 
وام با سود پایین، راضی می شوند. افزایش 
فعالی��ت اقتصادی آنه��ا می تواند به ایجاد 

رونق و اشتغال کمک می کند.
البته از آنجا که با کاهش س��ود بانکی، 
تقاض��ا برای وام ه��م باال م��ی رود، مانند 
همیش��ه این چالش ایجاد خواهد شد که 
چه افرادی در مس��ابقه دریافت وام موفق 
خواهند ب��ود. تابه حال آنهای��ی که روابط 
بهتری با وام دهندگان داش��ته اند، وام های 
بیش��تری هم گرفته اند و مشخص نیست 
بان��ک مرکزی ب��رای مقابله ب��ا رفتارهای 
رانت جویانه چه خواهد ک��رد. پرونده های 
متعدد فس��اد مالی س��الهای اخیر به طور 
عمده در ارتباط با روابط فعاالن اقتصادی 
و بانکها در همین چارچوب بوده اس��ت و 

نگرانی از تکرار آن همچنان وجود دارد.

ع��اوه بر ای��ن اگر نرخ س��ود به قدری 
پایین بیاید که جذابیت س��پرده گذاری در 
بانک ها کم شود، س��ایر بازارها، مانند ارز، 
طا و مس��کن امکان جذب این نقدینگی 
را دارند. ضمن آنکه 6هزار موسس��ه مالی 
بی مجوز هم آماده ارایه سودهای باالتر به 
سپرده گذاران هستند.به این ترتیب بانک ها 
و سپرده گذاران بانک ها، بازنده کاهش نرخ 
س��ود خواهند بود و وام گیرن��دگان پیروز 

ماجرا می شوند.
اما اگر نرخ غیرتعادلی تعیین شود، این 
وضع می توان��د اقتصاد کان را به گونه ای 
تحت تاثیر قرار دهد که ثبات ایجاد ش��ده 
نسبی یکسال گذاشته، دچار تاطم شود؛ 
به این صورت دولت نیز به جمع بازندگان 

اضافه خواهد شد
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حسين عبده تبریزی، مشاور مالی وزیر راه و شھرسازی، اخيرا حجم نقدینگی در 
بزرگی این رقم . ھزار ميليارد تومان برآورد کرده است١٠٠اختيار این موسسات را 

ر ھزا ۶٧٨شود که با کل نقدینگی کشور که در پایان دی ماه گذشته  زمانی درک می
  .ميليارد تومان بوده مقایسه شود

شود، شبکه بانکی  مجموعه این شرایط که نمونه آن در بانکداری متعارف دنيا به ندرت دیده می
چون تعيين نرخ سود خدمات بانکی، در اختيار بانکھا نيست، ارایه . ایران را تضعيف کرده است

مل اتفاق افتاده پيدایش موسسات در نتيجه آنچه در ع. خدمات نيز برای آنھا دشوار شده است
  .اند پرشمار مالی در سطح ایران است که کمبود بخشی از خدمات بانکی را جبران کرده

. کنند این موسسات بانک نيستند و تحت نظارت بانک مرکزی قرار ندارند ولی فعاليت بانکی می
در بين آنھا . کند ليت میھزار موسسه مالی بدون مجوز در ایران فعا ۶بنابر آمار رسمی بيشتر از 

طور عمده با یک مسجد یا نھاد مذھبی  الحسنه وجود دارد که به ھزار موسسه قرض ۵ھزار تا ۴
دولتی وابسته ھستند و  سایر موسسات ھم یا به نھادھای حکومتی و شبه. ارتباط حقوقی دارند

  .اند قرار گرفتهدھند در سایه امنيت آنھا  یا به دليل خدمات مالی که به این نھادھا می

تری نسبت به بانکھا ارایه  اند خدمات بانکی جذاب مجوز توانسته موسسات مالی و اعتباری بی
ھا  این موسسات به سپرده. کنند و ھمين موضوع سبب استقبال شھروندان از آنھا شده است

یکه حسين طور اند؛ به دھند و به این ترتيب منابع زیادی جمع کرده ھا می سود بيشتری از بانک
عبده تبریزی، مشاور مالی وزیر راه و شھرسازی، اخيرا حجم نقدینگی در اختيار این موسسات را 

شود که با کل نقدینگی  بزرگی این رقم زمانی درک می. ھزار ميليارد تومان برآورد کرده است١٠٠
  .ھزار ميليارد تومان بوده مقایسه شود ۶٧٨کشور که در پایان دی ماه گذشته 

  بھره بانکی در ایران معموال در ماه اردیبھشت ھر سال تعيين می شود نرخ 

با گسترش فعاليت موسسات مالی غير مجاز، 
بانک مرکزی آنھا را غيرقانونی و متخلف اعالم 
کرد و برای مھار و کنترل آنھا اقداماتی انجام 

از جمله در اتفاقی که باز ھم ویژه . داده است
ی صفحه نخست اقتصاد ایران است، بر رو

محلی برای گزارش مردمی  سایت خود وب
جھت معرفی این موسسات طراحی کرده 

  .است
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سقف توليد اوپک ۳۰ ميليون بشکه باقی ماند

وزرای نفت کش��ورهای صادرکننده 
نفت )اوپک( در جلسه )جمعه 5 ژوئن( 
با حفظ س��قف تولید این س��ازمان به 
میزان 30 میلیون بشکه  نفت در روز تا 

شش ماه آینده موافقت کردند.

- عبداهلل ب��دری، دبیر کل اوپک در 
کنفرانس��ی خبری که پس از نشس��ت 
امروز برگزار ش��د گفت ک��ه هنوز زود 
اس��ت تا درباره افزای��ش صادرات نفت 

ایران صحبت شود.

اش��اره آقای بدری ب��ه صحبت های 

بی��ژن زنگنه، وزیر نفت ای��ران بود که 
گفته ب��ود اوپ��ک باید ب��رای افزایش 
صادرات نف��ت ایران پس از برداش��ته 

شدن تحریم ها جا باز کند.

دبیر کل اوپک گفت در توانایی ایران 
برای افزایش تولید نفت ش��کی وجود 
ن��دارد، اما هنوز وق��ت صحبت در این 
ب��اره نیس��ت.ژن زنگنه ک��ه در جمع 
خبرن��گاران در وی��ن صحبت می کرد 

گفت که ایرانت« 

بیژن زنگن��ه، وزیر نفت ایران هم در 

پایان نشست امروز در جمع خبرنگاران 
با اش��اره ب��ه تصمیم اوپ��ک در حفظ 
تولی��د 30 میلیون بش��که نفت گفت 
که این نتیجه قابل انتظار بود.پیش��تر 
آقای زنگنه گفت��ه بود که اکثر اعضای 
اوپ��ک قیمت 75 دالر برای هر بش��که 
را قیمت��ی »منصفانه« می دانند.قیمت 
نفت خام برنت که در ماه ژانویه س��ال 
جاری به 45 دالر در هر بش��که یعنی 
پایین ترین رقم در ش��ش س��ال اخیر 
رس��یده بود، هفته پیش به حدود 65 
دالر رسید، هرچند طی هفته جاری 5 

درصد از بهای آن کاسته شد.
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ھای زیربنایی اختصاص دھـد و بـه ایـن ترتيـب، فرصـتی بـرای حضـور  گذاری این منابع را به سرمایه
  .ارجی در ایران فراھم آیدھای خ شرکت

ھمچنين، خبرگزاری تسنيم به نقل از وزیر نفت ایران نوشته است که پس از لغو تحریم ھـا، ایـران 
در نظر دارد به تدریج به بـازار نفـت 
جھان بازگردد و سھم خـود در ایـن 

آقای . بازار را بار دیگر به دست آورد
زنگنه که بـرای شـرکت در اجـالس 

به ویـن رفتـه، بـا  وزیران نفت اوپک
اشــاره بــه فزونــی عرضــه نفــت در 
بـــازار، گفتـــه اســـت کـــه تصـــميم 
مناسب برای بازگردانـدن تـوازن بـه 
بــــازار مســــتلزم توافــــق تمــــامی 
اعضاست و تاکيـد کـرده اسـت کـه 

صنعت انرژی باید از سياسـت بـه "
دور و از تحریم ھـا و محـدودیت ھـا 

  ."آزاد باشد

نفت خام رو به کاھش گذاشت و دليل آن فزونـی عرضـه از  از اواسط تابستان سال گذشته، بھای
تقاضا عنوان شد در حاليکـه تـالش برخـی از اعضـای اوپـک، بـه خصـوص ایـران، بـرای ترغيـب ایـن 
سازمان به کاھش سھميه توليـد بـه دليـل مخالفـت بعضـی دیگـر از اعضـا، بـه رھبـری عربسـتان 

گفتـه انـد کـه عربسـتان بـه دالیـل  برخی مقامـات جمھـوری اسـالمی. سعودی، به نتيجه نرسيد
سياسی، به خصوص ضربه زدن بـه ایـران، بـا کـاھش سـھميه توليـد مخالفـت مـی کنـد ھـر چنـد 

  .مقامات سعودی دليل مخالفت خود را حفظ موقعيت بلند مدت اوپک قلمداد کرده اند

ان ھشدار با توجه به تشدید رقابت منطقه ای ایران و عربستان در چند ماه اخير، برخی کارشناس
داده بودند که در صورتی که اختالفات سياسی باعث شکاف در داخل اوپک شود، موقعيت این 

 سازمان در بازار جھانی نفت ممکن است به مخاطره اقتد

 اند؟ چرا شھروندان ایرانی در انتظار اعالم نرخ جدید سود بانکی

 وت دارد مرسوم در اکثر کشورھای جھان تفاروزنامه نگاررضا رامين:نوشته
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امیر پایور خبرنگار بخش فارسی بی 
بی س��ی درباره واکنش بازار به تصمیم 
اوپ��ک گفت ک��ه پس از اع��ام نتیجه 
مذاکرات ام��روز قیمت نفت تقریبا 80 
س��نت افزای��ش یافت. ام��ا او در عین 
حال تاکید کرد که باید منتظر واکنش 
بازار در آمریکا و آس��یا بود.س��ت علی 
النعیمی، وزیر نفت عربس��تان سعودی 
هم در پایان نشس��ت ام��روز گفت که 
اوپ��ک تصمی��م گرفته ت��ا تغییری در 
میزان تولید ندهد. او پیش��تر درجمع 
خبرن��گاران گف��ت: »ش��رایط رو ب��ه 
بهبودی اس��ت و م��ا امیدواریم که این 

روند ادامه یابد.«

وزیر نفت عربس��تان همچنین گفت 
چنانچه قیمت ها همانطوری که هست 
باقی بمان��د، تولید نفت از میادینی که 
اس��تخراج نفت از آنها پرهزینه اس��ت، 

کاهش خواهد یافت.

وزیر نفت عربستان گفت که نشست 
بعدی اعضای اوپک در دس��امبر س��ال 

جاری خواهد بود.

قبل از برگزاری نشس��ت امروز عادل 
عبدالهادی، وزیر نفت عراق نس��بت به 
افزای��ش قیم��ت و تقاضای نف��ت ابراز 

امیدواری کرد.

س��هیل بن محمد المزروع��ی، وزیر 
نفت ام��ارات متحده عرب��ی هم گفته 
بود که ایج��اد توازن در بازارهای نفتی 
نیازمند زمان اس��ت. به گفته وزیر نفت 
ام��ارات تصمیمی که اوپ��ک در نوامبر 
سال گذش��ته میادی )2014( درباره 
میزان تولید گرفت، تصمیمی درس��ت 
بودگن��ه در صدد پس س��هم ایران در 
ب��ازار خبرگزاری یونه��اپ کره جنوبی 
به نقل از منابع دولتی نوشته است که 
با توجه به ظرفیت ه��ای بالقوه اقتصاد 

ایران، قرار اس��ت چو تائی-یونگ، قائم 
مقام وزی��ر امور خارجه در راس هیاتی 
از مقام��ات دول��ت ک��ره در اواخر ماه 
ژوئیه عازم تهران شود. تاریخ این سفر 
هنوز تعیین نش��ده است. همچنین، در 
نظر اس��ت به محض امضای توافقنامه 
هس��ته ای ش��امل رفع تحریم ها، وزیر 
ام��ور خارجه کره جنوب��ی نیز دیدار از 

ایران را در دستور کار قرار دهد.

ای��ن خبرگ��زاری افزوده اس��ت که 
در ح��ال حاض��ر، ده ها میلی��ارد دالر 
دارایی های ایران به خاطر تحریم های 
مال��ی در بانک ه��ای خارجی مس��دود 
اس��ت و به جمه��وری اس��امی اجازه 
دسترس��ی به این دارایی ها داده نشده 
است و انتظار می رود پس از لغو تحریم، 
دول��ت ایران بخش قابل توجهی از این 
منابع را به سرمایه گذاری های زیربنایی 
اختصاص دهد و به این ترتیب، فرصتی 

ب��رای حضور ش��رکت های خارجی در 
ایران فراهم آید.

همچنین، خبرگزاری تسنیم به نقل 
از وزیر نفت ایران نوشته است که پس 
از لغ��و تحریم ها، ای��ران در نظر دارد 
به تدریج به ب��ازار نفت جهان بازگردد 
و س��هم خود در این ب��ازار را بار دیگر 
به دس��ت آورد. آقای زنگن��ه که برای 
شرکت در اجاس وزیران نفت اوپک به 
وین رفته، با اشاره به فزونی عرضه نفت 

در بازار، گفته است که تصمیم مناسب 
برای بازگرداندن توازن به بازار مستلزم 
توافق تمامی اعضاس��ت و تاکید کرده 
است که »صنعت انرژی باید از سیاست 
ب��ه دور و از تحریم ها و محدودیت ها 

آزاد باشد.«

از اواس��ط تابس��تان س��ال گذشته، 
بهای نفت خام رو به کاهش گذاش��ت 
و دلی��ل آن فزون��ی عرض��ه از تقاض��ا 
عنوان ش��د در حالیکه تاش برخی از 
اعضای اوپ��ک، به خصوص ایران، برای 
ترغیب این س��ازمان به کاهش سهمیه 
تولی��د به دلیل مخالفت بعضی دیگر از 
اعضا، به رهبری عربس��تان سعودی، به 
نتیجه نرسید. برخی مقامات جمهوری 
اسامی گفته اند که عربستان به دالیل 
سیاس��ی، ب��ه خصوص ضرب��ه زدن به 
ایران، با کاهش سهمیه تولید مخالفت 
می کند هر چند مقامات سعودی دلیل 

مخالف��ت خود را حف��ظ موقعیت بلند 
مدت اوپک قلمداد کرده اند.

با توجه به تش��دید رقابت منطقه ای 
ایران و عربس��تان در چند م��اه اخیر، 
برخی کارشناسان هش��دار داده بودند 
ک��ه در صورتی که اختافات سیاس��ی 
باع��ث ش��کاف در داخل اوپک ش��ود، 
موقعی��ت این س��ازمان در بازار جهانی 

نفت ممکن است به مخاطره اقتد
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شرکت ھواپيمایی ماھان را به دليل ارائه خدمات به نيروی قدس، شاخه  ١٣٩٠آمریکا در سال 
 ٣١داری آمريکا،  وزارت خزانه. ار دادھای خود قر مرزی سپاه پاسداران، در فھرست تحریم برون

ھای دست دوم به  ارديبھشت دو شرکت عراقی و اماراتی را که به عنوان واسطه در خريد ايرباس
  قرار داد ھای خود تحريمشرکت ماھان کمک کرده بودند، را نيز در فھرست 

  

 ميليون بشکه باقی ماند ٣٠سقف توليد اوپک 
  

در ) اوپــک(وزرای نفــت کشــورھای صــادرکننده نفــت ب
با حفظ سقف توليد این سازمان ) ژوئن ۵جمعه (جلسه 

نفـت در روز تـا شـش مـاه   ميليـون بشـکه ٣٠به ميـزان 
  .آینده موافقت کردند

  اوپک در کنفرانسی خبری که پس از عبدهللا بدری، دبير کل  -

نشست امروز برگزار شد گفـت کـه ھنـوز زود اسـت تـا دربـاره 
  .افزایش صادرات نفت ایران صحبت شود

اشاره آقای بدری به صحبت ھای بيژن زنگنه، وزیر نفـت ایـران بـود کـه گفتـه بـود اوپـک بایـد بـرای 
  .باز کند افزایش صادرات نفت ایران پس از برداشته شدن تحریم ھا جا

دبير کل اوپک گفت در توانایی ایران برای افزایش توليـد نفـت شـکی وجـود نـدارد، امـا ھنـوز وقـت 
  " ژن زنگنه که در جمع خبرنگاران در وین صحبت می کرد گفت که ایرانت.صحبت در این باره نيست

بيژن زنگنه، وزیر نفت ایران ھـم در 
ـــع  ـــروز در جم ـــان نشســـت ام پای

ــا اشــار ــاران ب ــميم خبرنگ ــه تص ه ب
ــد  ــظ تولي ــک در حف ــون  ٣٠اوپ ميلي

بشکه نفـت گفـت کـه ایـن نتيجـه 
پيشتر آقـای زنگنـه .قابل انتظار بود

گفتــه بــود کــه اکثــر اعضــای اوپــک 
دالر بـرای ھـر بشـکه را  ٧۵قيمت 

مـــــــی " منصـــــــفانه"قيمتـــــــی 
قيمت نفت خام برنـت کـه در .دانند

دالر  ۴۵ماه ژانویه سال جـاری بـه 



اخبار كوتاه اقتصاد ي

اخبار كوتاه اتاق ها

اخبار كوتاه اتاق ایران و انگلیس

جلس��ه ماهانه هیات مدیره اتاق بازرگانی 
و صنای��ع و معادن ایران و انگلیس، در س��ه  
ماهه اولس��ال جاری بنا ب��ه روال همه ماهه 
راس س��اعت 16:00 اولین سه شنبه هرماه 
ب��ا حضور کلیه اعضا در محل دبیرخانه اتاق 

تشکیل و برگزار گردید.
دراین جلس��ه ها بنا به روال معمول  بعد 
ازتبادل اخبار اقتصادی به ویژه در خصوص 
ش��یوه کار بع��د از لغو احتمال��ی تحریم ها 

،سیاس��ت های پولی /مالی ج��اری و اثرات 
آن بر تولی��د درمورد برنامه ات��اق بازرگانی 
انگلیس و در صورت رفع تحریم ها سفریک 
هیات بلند پایه که قراراس��ت به سرپرستی 
س��ر ریچارد دالت��ن که اخیرا با اس��تعفای 
ل��رد فیلیپس )که به عل��ت بیماری از کلیه 
مشاغل خود کناررفته است(، جایگزین وی 
گشته به تهران اعزام شود بحث وگفت وکو 
شد.همچنین در باره برگزاری مجمع عادی 

س��االنه اتاق که مقرر است در تاریخ سی ام 
تیرماه در مح��ل اتاق بازرگانی تهران برگزار 
ش��ود گفت و گو و قرار ش��د ضمن تدارک 
برگ��زاری مجمع،مورد  به گونه ای پیگیری 
ش��ود که در همان جلسه اولتعداد حاضرین 
درجلسه به حد نصاب برسد در ضمن برنامه 
س��ال جاری و گزارش عملکرد اتاق در کلیه 
زمینه ها برای عرض��ه درمجمع، آتی مورد 

تائید نهایی قرار گرفت.

برگزاری جلسه های ماهانه هيات رئيسه اتاق ايران و انگليس

برگزاری جلسه کميسيون های تخصصی اتاق ايران و انگليس
1-کمیس�یونبازرگان�ی،صنع�تو
فن�اوریهاینوین: جلس��ه کمیس��یون 
بازرگان��ی، صنعت و فن آوری های نوین اتاق 
بازرگانی و صنایع و مع��ادن ایران و انگلیس 
در س��ه ماهه ی اول س��ال جاری همه ماهه 
راس ساعت 16اولین دوشنبه هرماه با حضور 
کلیه اعضاء کمیسیون در محل دبیرخانه اتاق 

تشکیل و برگزار گردید.
در اولین جلس��ه، نخست  اعضا به معرفی 
خود و شرکت هایشانبه یک دیگر پرداختند.

سپس بنا به دس��تور جلسه انتخابات هیات 
رئیسه کمیسیون انجام شد و آقایان :امیرحسن 
پژوهی،مهندس علی حمزه نژاد و عظیمی به 
ترتیب به عنوان رئیس،نای��ب رئیس و دبیر 

کمیسیون انخاب شدند.

در کلیه جلس��ه ها پس از مبادله اخبار و 
مسائل اقتصادی روز کشور،  درباره چگونگی 
مرتفع ش��دن کاستی ها در صورت امضا و یا 
ع��دم امضای موافقتنامه هس��ته ای بحث و 
تبادل نظرشد...آقای پژوهی درآخرین جلسه 
درمورد امکانات بالقوه همکاری شرکت های 
ایرانی با ش��رکت های انگلیس��ی به تفصیل 
بیاناتی ایرادکرد و از اعضا خواست چنانچه با 
شرکت های انلگیسی همکاری هایی داشته یا 

دارندبه اطاع و آگاهی همه اعضاء برسانند.
در پایان کلیه جلسه ها  دکتر امینی درمورد 
مسائل اقتصادی، تورم و مشکل رکود تورمی 
که کشور با آن مواجه است بیاناتی ایراد کرد.
2-کمیسیونگردش�گریواموربین

الملل:جلس��ه این کمیس��یون در سه ماهه 
اول س��ال جاری،در اردیبهشت وخرداد راس 
ساعت 14:00 اولین دوشنبه هر ماه باحضور 
خانم ها:مرضیه ابراهیمی،الهام ستاری ،فیروزه 
مزدا ، زهرانقوی،و آقایان مجید امانی،ابوالفضل 
حجازی محمد رضوی شیرازی ،سعید زالی، 
امیرحسین پژوهی،تقی زاده سرمدی رامین 
طاعتی،وباحضور دکتر امیر هوشنگ امینی در 

محل دبیرخانه اتاق تشکیل و برگزار گردید.
در اولین جلس��ه انتخابات هیات رئیس��ه 
کمیسیون انجام شد و آقایان محمد رضوی 
ش��یرازی مجید امانی به عنوان رئیس ونایب 
رئیس وخانم الهام س��تاری ب��ه عنوان دبیر 
کمیسیون انتخاب شدند. بنابه روال معمول 
س��پس اخبار اقتصادی و تا ح��دودی درباره 
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اخبار كوتاه اتاق بریتانیا و  ایران

تدارک اعزام هيات بلند پايه 
بازرگانی – سرمايه گزاری بريتانيايی به ايران

بناب��ه مذاکره و تبادل نظر بااتاق بازرگانی 
بریتانی��ا و ایران درخصوص اعزام یک هیات 
بازرگانی – سرمایه گذاری بلند پایه بریتانیایی 
متشکل از شرکت های بزرگ انگلیسِی مایل 
به کار و سرمایه گزاری درایران، اتاق انگلیس 

وایران در تدارک اعزام هیات بلند پایه مورد 
اشاره به تهران همکاری می کنند.

بن��ا ب��ه توافق فیمابی��ن دو ات��اق هیات 
موردنظ��ر به دعوت ات��اق بازرگانی وصنایع 
ومعادن ایران وانگلیس ودر معیت سر ریچارد 

دالتون ومارتین جانستون دبیرکل اتاق برای 
مدت پنح روز ، در هفته اول اکتر عازم تهران 

خواهند شد

مسائل روز بحث و گفت و گو  مقرر گردید در 
سال جاری دست کم یک همایش برگزار شود 
و برای بازدید از مراکز گردش��گری انگلیس 
ضمن آماده س��ازی تقوی��م مراکز مورد نظر، 
هیاتی متشکل از اعضاء اتاق به لندن گسیل 

شوند.

عاوه بر این مقرر گردید در صورت امکان 
دبیرخانه با اتاق انگلیس و ایران مذاکره و برای 
برگزاری همایشی درلندن اقدام الزم معمول 

شود. 
3-کمیس�یونعضوی�ت:کمیس��یون 
عضویت همه ماهه راس ساعت 14:00 اولین 

سه ش��نبه، با حضور خانم مهندس نقوی و 
آقای��ان دکتر امینی و مهندس حمزه نژاد در 
محل دبیرخانه اتاق تشکیل و درمورد مسائل 
عضویت و پرونده های درخواس��ت عضویت 

اخذ تصمیم شد.

براساس تصمیم هیات رئیسه اتاق بازرگانی 
و صنای��ع و معادن ای��ران وانگلیس مجمع 
عموی عادی س��االن اتاق درسال جاری در 

سی ام تیرمادر محل اتاق بازرگانی وصنایع 
و معادن وکشاورزی تهران برگزار خواهدشد.
آگه��ی مرب��وط در روزنام��ه اطاعات در 

ی��ک  نوبت چاپ و ط��ی اطاعیه ای کتبی 
به آکاهی کلی��ه اعضائ ذارنده کارت معتبر 

رسانده شد.

برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه اتاق

ترميم هيات رئيسه اتاق

بن��ا به اط��اع واصل��ه از دبیرخان��ه اتاق 
بازرگان��ی بریتانیا و ای��ران لرد فیلیپس که 
ارجمل��ه قدیمی ترین پرزیدن��ت های اتاق 
بازرگانی بریتانیا وایران بود به سبب کسالت 
از کلیه مشاغل خودازجمله عضویت درهیات 
مدیره اتاق مورد اشاره کنارگیری کرده است. 
ب��ا کناره گی��ری وی از عضوی��ت در هیات 
مدیره اتاق س��ر ریچارد دالتن س��فیر اسبق 

بریتانیا در تهران به عنوان یکی از پرزیدنت 
های ات��اق )نایب رئیس(انتخاب و جایگزین 
وی ش��د.ازاین رو دبیرخان��ه ات��اق ایزان و 
انگلیس با ارس��ال پیامی انتخ��اب وی را در 
س��مت جدید تبریک وتهنیت گفت که بی 
درنگ مورد تشکر وسپاسگزاری وی وآرزوی 

همکاری هرچه نزذیک تر وی قرار گرفت .
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عالوه بر این مقرر گردید در صورت امکان دبيرخانه با اتاق انگليس و ایران مذاکره و 
  .ل شودوبرای برگزاری ھمایشی درلندن اقدام الزم معم

 ١۴:٠٠راس ساعت ھمه ماھه کميسيون عضویت : جلسه کميسيون عضویت
، با حضور خانم مھندس نقوی و آقایان دکتر امينی و مھندس حمزه سه شنبه اولين

پرونده ھای مسائل عضویت و نژاد در محل دبيرخانه اتاق تشکيل و درمورد 
  .درخواست عضویت اخذ تصميم شد

  برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه اتاق
ایران وانگليس مجمع  بازرگانی و صنایع و معادن يسه اتاقئيات ربراساس تصميم ھ

عموی عادی ساالن اتاق درسال جاری در سی ام تيرمادر محل اتاق بازرگانی 
  .شدوصنایع و معادن وکشاورزی تھران برگزار خواھد

زنامه اطالعات در یک  نوبت چاپ و طی اطالعيه ای کتبی به وآگھی مربوط در ر
  .ائ ذارنده کارت معتبر رسانده شدآکاھی کليه اعض

 اخبار اتاق انگليس و ایران

  ترميم ھيات رئيسه اتاق

بنا به اطالع واصله از دبيرخانه اتاق بازرگانی بریتانيا و ایران لرد فيليـپس کـه ارجملـه 
اتاق بازرگانی بریتانيا وایران بود  قــدیمی تــرین پرزیــدنت ھــای 

ــه عضــویت مشــاغل خودا زجمل ـــه  ـــه ســـبب کســـالت از کلي ب
بـا کنـاره . کنارگيری کرده است درھيات مدیره اتاق مورد اشاره 
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ايران دارای بزرگترين ذخاير گازی جهان است
ش��رکت بریتیش پترولی��وم )بی پی( در 
تازه تری��ن گ��زارش س��االنه خود ک��ه روز 
چهارشنبه 20 خرداد منتشر شد، اعام کرد 
که ایران دارای بزرگترین ذخایر گازی جهان 
اس��ت و از لحاظ ذخایر نفتی جایگاه چهارم 

جهان را داراست.
این گ��زارش همچنین می گوید که ایران 
طی س��ال 2014 تولید نف��ت و گاز خود را 

افزایش داده است.
گزارش س��االنه این ش��رکت ان��رژی که 

در س��ایت رس��می آن منتشر ش��ده است، 
همچنی��ن از افزایش ظرفیت پاالیش��گاهی 

ایران خبر می دهد.
بر اس��اس آمارهای ش��رکت بی پی، ایران 
هم اکنون با داشتن 34 تریلیون متر مکعب 
ذخایر، بزرگترین منب��ع گازی جهان را در 

اختیار دارد.
بی��ش از 18 درصد ذخای��ر متعارف گاز 
جه��ان در ایران قرار دارد. ذخایر نفتی ثابت 
شده ایران نیز نزدیک به 158 میلیارد بشکه 

برآورد شده است که کمی بیشتر از 9 درصد 
کل ذخایر نفتی جهان است.

با وجود این، آمارهای منتشر شده حاکی 
اس��ت که ایران نتوانس��ته اس��ت طی سال 
گذشته ذخایر نفت و گاز جدید قابل توجهی 

کشف کند.
این گزارش می افزاید که در سال گذشته 
میادی، ایران تولید گاز خود را بیش از پنج 
درصد افزایش داده و به 172 میلیارد و 600 

میلیون متر مکعب رسانده است.

اخبار كوتاه اقتصادي ایران

صادرات نفت ايران به »باالترين ميزان از زمان تحريم ها« رسيد

تحریم ه��ا س��بب ش��ده اس��ت ای��ران 
میلیون ها بش��که نفت بدون مشتری را در 
نفتکش های لنگر انداخته در خلیج فارس 

ذخیره کند
ب��ر اس��اس گ��زارش ماهان��ه آژان��س 
بین الملل��ی ان��رژی ک��ه پنج ش��نبه 21 
خردادماه منتش��ر شد، صادرات نفت ایران 
در ماه گذش��ته میادی به یک میلیون و 
400 هزار بش��که در روز رسیده است که 
از نیمه س��ال 2012 که تحریم های غرب 
علیه ایران به اجرا گذاشته شد، یک رکورد 

محسوب می شود.
ای��ران قبل از تحریم های غرب روزانه تا 
2.5 میلیون بش��که صادرات نفت داشت، 
اما در س��ال 2013 این رق��م به حدود 1 

میلیون بشکه کاهش یافت. 
بع��د از توافق موقت هس��ته ای در پاییز 
همان سال، ایران مقداری بر صادرات نفت 
خ��ود افزود و طی ماه های گذش��ته تحت 
تاثی��ر افزای��ش امیدها به حص��ول توافق 
جامع هس��ته ای و تدوین سند نهایی آن، 
صادرات نفت ایران ب��از هم افزایش یافته 

است.
بر اس��اس گزارش خبرگزاری بلومبرگ، 
آژانس بین المللی انرژی که به 27 کش��ور 

صنعتی جهان مش��اوره انرژی می دهد، در 
گزارش ماهانه خود می نویسد که صادرات 
نفت ایران در ماه میادی مه نسبت به ماه 
قبل آن، 235 هزار بش��که در روز افزایش 

یافته است.
ای��ن گ��زارش می گوی��د که ای��ران ماه 
گذش��ته مجموعا دو میلیون و 850 هزار 

بشکه تولید نفت خام داشته است.
آژانس می نویس��د که ایران برای روزی 
آماده می ش��ود که تحریم های بین المللی 
لغو ش��ود و از لحاظ نظری این کشور قادر 
اس��ت چند ماه بعد از لغو تحریم ها، تولید 
نفت خود را به 3.4 میلیون تا 3.6 میلیون 

بشکه در روز افزایش دهد.
ای��ران پیش از تحریم ه��ا دومین تولید 
کننده بزرگ نفت اوپک بود، اما اکنون به 

جایگاه پنجم سقوط کرده است.
در ح��ال حاض��ر تهران و ش��ش قدرت 
جهان��ی در تاش هس��تند که ب��ه توافق 
جامع هسته  ای که مهلت آن تا 10 تیرماه 

در نظر گرفته شده است، دست یابند.
رکن الدی��ن جوادی، مع��اون وزیر نفت 
ای��ران، م��اه گذش��ته اعام ک��رد که 10 
میلیون بشکه نفت بدون مشتری ایران در 
نفتکش های لنگر انداخته در خلیج فارس 

ذخیره شده است.
آژان��س می گوید که معلوم نیس��ت چه 
می��زان از این حجم نفت ذخیره ش��ده بر 

آب، طی ماه گذشته فروخته شده باشد.
ایران به خاطر تحریم ها چند سالی است 
ک��ه نفت خود را بر روی نفتکش های لنگر 
انداخته در خلیج فارس نگه داشته تا برای 
آن مش��تری پیدا کند. در برخی از ماه ها، 
حج��م این نف��ت روی آب به ب��االی 30 

میلیون بشکه نیز رسیده بود.
اوپک می گوید: تولید روزانه نفت ایران 
در ماه گذش��ته به 2 میلیون و 845 هزار 
بش��که رسیده است که نس��بت به ابتدای 
سال جاری بیش از 80 هزار بشکه افزایش 

نشان می دهد.
بر اس��اس این گ��زارش، کل تولید 12 
عض��و اوپک در ماه گذش��ته به حدود 31 
میلیون بش��که در روز رسیده است که 1 
میلیون بش��که بیشتر از سقف تولید اوپک 
و 1.5 میلیون بش��که بیش��تر از نیازهای 
بازارهای جهانی به نفت این سازمان است. 
این در حالی است که اعضای اوپک هفته 
گذشته بر سر تثبیت سقف تولید نفت این 
س��ازمان در رقم 30 میلیون بشکه در روز 

توافق کردند.
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شرکت های غربی با رفع تحريم هسته ای
 ارتباط نفتی با ايران را از سر می گيرند 

ش�رکت های نفتی غربی برای حل مس�ايل 
مالی و از سرگيری روابط تجاری با ايران در 

انتظار لغو تحريم های هسته ای هستند.
14 خ��رداد  -1394خبرگزاری بلومبرگ 
در گزارش��ی نوشته اس��ت که شرکت های 
عمده نفتی اروپایی آش��کارا از چش��م انداز 
پایان تحریم اقتصادی ایران و ایجاد شرایط 
مناس��ب برای همکاری نفتی با این کش��ور 

سخن گفته اند.
این گزارش با یادآوری اینکه ایران از نظر 
ذخایر گاز طبیعی در جهان پس از روس��یه 
در رده دوم و از نظ��ر ذخای��ر نفت��ی پس از 
عربستان، ونزوئا و کانادا در رده چهارم قرار 
دارد، نوش��ته اس��ت که روسای شرکت های 
نفتی رویال شل هلند، بی پی بریتانیا و توتال 
آمریکا گفته اند که آمادگی دارند تا به محض 
لغو تحریم های نفتی و مالی علیه جمهوری 
اس��امی، به ایران بازگردند. پیشتر، به نقل 
از رئیس ش��رکت ایتالیایی انی نیز اظهارات 

مشابهی منتشر شده بود.
در عین حال، شرکت های نفتی آمریکایی 
که از زمان انقاب اس��امی سال 1979 در 
ایران با انواع تحریم  های اقتصادی و تجاری 
ایاالت متحده علیه جمهوری اسامی مواجه 
بوده اند در مورد از س��رگیری ارتباط تجاری 
با ایران نظر محتاطانه تری داش��ته اند. رایان 
النس، رئیس شرکت نفتی کونکو گفته است 

که اگر در زمانی، به ش��رکت های آمریکایی 
اجازه بازگشت به ایران داده شود، به آن فکر 
خواهیم کرد.« در سال 1995، این شرکت بر 
سر طرحی به مبلغ یک میلیارد دالر با ایران 
به توافق رسید اما با مخالفت دولت آمریکا، از 

پیگیری آن خودداری ورزید.
اخیرا بن وان بوردن، مدیرعامل ش��رکت 
نفتی ش��ل در سمینار س��ازمان کشورهای 
صادرکننده نف��ت - اوپک - گفت که ایران 
دارای منابع قابل توجهی اس��ت و افزود »به 
مح��ض به دس��ت آمدن فرصتی مش��روع، 
ما ای��ران را مورد توجه ق��رار خواهیم داد.« 
همچنی��ن، باب دادلی، مدیرعامل ش��رکت 
بی پی نس��بت به بازگش��ت به صنعت نفت 
ایران پس از خاتم��ه تحریم ها ابراز »تمایل 
فراوان« کرده اس��ت.انتظار نتیجه مذاکرات 

هسته ای است. 
بلومبرگ با اشاره به اظهارات بیژن زنگنه، 
وزی��ر نفت جمه��وری اس��امی، می افزاید 
که دولت ایران نیز که حضور ش��رکت های 
خارج��ی را کلید احی��ای صنعت نفت خود 
می دان��د، ب��ا تهی��ه و توزی��ع پیش نویس 
قرارداده��ای نفتی انتظ��ار دارد پس از حل 
مس��اله هس��ته ای، بتواند در افزایش فروش 
نفت و همچنین جلب دویست میلیارد دالر 
س��رمایه گذاری الزم برای تحرک در صنعت 

نفت خود موفق شود.

در عین حال، ش��رکت های نفتی هشدار 
داده ان��د که موفقیت ای��ران در این زمینه ها 
مس��تلزم آن اس��ت که این کشور نسبت به 
گذشته، تس��هیات و امتیازات بیشتری در 
اختیار س��رمایه گذاران خارجی ق��رار دهد 
و ش��رایط »س��خاوتمندانه تری« را در نظر 
بگی��رد. قراردادهای بای ب��ک )بیع متقابل( 
ایران در گذش��ته صرفا شامل پرداخت حق 
الزحمه ای برای تکمیل طرح سرمایه گذاری 
بود اما سرمایه گذاران اینک انتظار دارند در 
قراردادهای آتی، سهمی از محصول تولیدی 
هم به سرمایه گذار اختصاص یابد تا ستون 

دارایی های شرکت را جذاب تر کند.
همزمان، به گزارش روزنامه آمریکایی وال 
اس��تریت ژورنال، رئیس شرکت شل پس از 
ماقات ب��ا وزیر نفت ایران گفته اس��ت که 
ب��ه محض لغو تحریم های نفتی و مالی، این 
ش��رکت بدهی دو میلی��ارد دالری خود به 
دولت ایران را پرداخت خواهد کرد. پرداخت 
ای��ن مبلغ به دلیل تحری��م مالی جمهوری 
اسامی امکانپذیر نبوده و انجام آن مستلزم 
اجازه دولت های بریتانیا، آمریکا و هلند است.

در خبری دیگ��ر در مورد آثار لغو تحریم 
هس��ته ای ایران، قرار است هیاتی از مقامات 
عالیرتبه کره جنوبی به منظور بررسی زمینه 
همکاری اقتصادی با ایران به تهران سفر کند.

البته ارقام تولید گاز ایران مربوط به سال 
2014 است، در حالی که ایران از پاییز سال 
گذشته، خصوصا زمس��تان، تولید گاز خود 
را به ش��دت افزایش داد، ام��ا آمارهای این 
گزارش، تولید گاز ایران تا دی ماه پارس��ال 

را شامل می شود.
بر اساس آمارهای رسمی ایران، تولید گاز 
فرآوری ش��ده کشور طی س��ال 93 به طور 
هش��ت درصد افزایش یافت��ه و به رقم 188 

میلیارد متر مکعب رسیده است.
بر اس��اس این گ��زارش، ایران در س��ال 
گذش��ته می��ادی در کل 9 میلیارد و 600 

میلی��ون متر مکع��ب صادرات گاز داش��ته 
)عمدت��ا به ترکیه( و در همین حال ش��ش 
میلی��ارد و 900 میلیون متر مکعب واردات 

گاز )از ترکمنستان( داشته است.
از ن��کات مثبت ای��ن گ��زارش، ظرفیت 
پاالیش��گاهی ایران اس��ت که بنا بر ارزیابی 
ش��رکت بی پی از س��ال 2009 تا 2011 در 
رقم یک میلیون و 860 هزار بشکه نفت در 
روز ثابت باقی مانده بود، اما از س��ال 2013 
ش��روع به افزایش کرد و در سال گذشته به 
رقم یک میلیون و 985 هزار بش��که در روز 

رسید.

همچنی��ن تولی��د نفت ایران )ب��ه همراه 
تولید میعانات گازی و مایعات گازی( به سه 
میلیون و 614 هزار بشکه در روز رسیده که 
نس��بت به دوران قبل از تحریم ها 760 هزار 
بشکه کاهش نش��ان می دهد، اما نسبت به 
س��ال 2013 حدود 90 هزار بشکه افزایش 

یافته است.
این گ��زارش به طور اخص به تولید دقیق 
نفت خام ایران اشاره نکرده است، اما گزارش 
آژانس بین المللی انرژی حاکی است که ایران 
در س��ال گذشته کمتر از دو میلیون و 800 

هزار بشکه تولید نفت خام داشته است.
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وقوع آتش سوزی گسترده در يک انبار پارس جنوبی
بنابه گزارش خبرگ��زاری ها، در فازهای 
15 و 16مجتم��ع گازی پارس جنوبی یک 

آتش سوزی بزرگ رخ داده است.
یک مقام اس��تانداری بوش��هر در گفتگو 
با خبرگ��زاری ف��ارس از مهار ش��دن این 

آتش سوزی خبر داد.
مدیرکل مدیریت بحران گفته اس��ت که 
این آتش سوزی با مشارکت 30 تیم امدادی 

آتش نشانی مهار شده است.
کاظم م��رادی، مدیر کل مدیریت بحران 
اس��تانداری بوش��هر، پیش از این گفته بود 
که محل این آتش س��وزی انب��ار نگهداری 

پشم شیشه یک شرکت خارجی مستقر در 
منطقه بوده است.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسامی، 
ایرنا، این انبار متعلق به یک شرکت کره ای 
است که پیمانکار فازهای 15، 16، 17، 18، 

19 و 20 پارس جنوبی است.

به گفته آقای مرادی، به دلیل وجود پشم 
شیش��ه در انبار، حریق در حال گس��ترش 

است اما تلفات جانی نداشته است.
وی اضاف��ه کرده که علت آتش س��وزی 
نیز هنوز مش��خص نیس��ت.گفته می شود 
خودروهای آتش نش��انی از س��ایر مناطق 
اس��تان بوش��هر نیز به منطقه رفته اند و به 
ت��اش برای مه��ار آتش مشغولند.حس��ن 
اسماعیلی، فرماندار عسلویه نیز گفته است 
که تیم های آتش نش��انی پ��ارس جنوبی و 
همچنی��ن ش��هرداری ها و دیگ��ر تیم های 
امدادی برای مهار آتش وارد عمل شده اند.

بهای نفت به باالترين سطح خود در چهار و نيم ماه اخير رسيد
همزم��ان با افزایش نگران��ی ها در مورد 
احتم��ال اخت��ال در تامی��ن س��وخت از 
خاورمیان��ه قیمت نفت به باالترین س��طح 
خ��ود در چهار ماه و نیم گذش��ته رس��یده 

است.
از ماه م��ارس قیمت نفت از نوع برنت 9 
دالر افزایش یافته و در هر بشکه به 65،47 

دالر رسیده است.
رکود در تولید نفت شل در ایاالت متحده 
و جنگ در یمن دلیل اصلی افزایش قیمت 
نفت در هفته های اخیر عنوان شده است. 
این در حالی اس��ت که انتظار می رود هفته 
ج��اری بی پی ، ش��ل و اکس��ون موبیل، از 
بزرگترین شرکتهای نفتی جهان از کاهش 

شدید در درآمدهای خود گزارش دهند.
مای��کل هیوس��ان، تحلیلگر ارش��د بازار 
 CMC( در موسس��ه سی ام س��ی مارکت��ز
Markets( گفت: »به طور کلی ما ش��اهد 
سیر صعودی هستیم و به نظر می رسد یک 
ثبات کوتاه مدت داش��تیم. بس��یار امکان 
دارد که از ماه آینده یا زمانی بیش��تر از آن 

شاهد قیمت 70 دالر در بشکه )نوع برنت( 
باشیم.«

اگرچه یمن خود از جمله بزرگترین تولید 
کنندگان نفت در خاورمیانه نیس��ت، تولید 
کنندگان نفت در خلیج فارس نفت خود را 
از طریق خلیج عدن در ساحل جنوب یمن 
و از طریق تنگه باریک باب المندب، در بین 
یم��ن و جیبوتی عرضه می کنند.به همین 
دلیل، جنگ در این منطقه می تواند موجب 

ایجاد توقف در عرضه نفت شود.
»نظر محتاط«: انتظار می رود تا چند روز 
دیگر غول های اساس��ی بازار نفت: بی پی ، 
شل و اکسون از نتایج فعالیت خود گزارش 
دهن��د. این در حالی اس��ت که تحلیلگران 
کاهش 60 درص��دی در درآمدهای آنها را 
نس��بت به همین دوره سه ماهه مشابه در 

سال گذشته پیش بینی می کنند.
کاهش درآمد این شرکتها نتیجه مستقیم 
افت شدید قیمت نفت دانسته می شود که 
در ربع اول سال 2015 نسبت دوره مشابه 
در سال گذشته 50 درصد پایین رفته است.
موسس��ه  در  تحلیلگ��ران  گفت��ه  ب��ه 
Jefferies پیش بینی می ش��ود همه هفت 
شرکت عمده نفت جهانی در گزارش های 
س��االنه خود از حدود 57 درصد کاهش در 

درآمدهایشان خبر دهند.
تحلیلگ��ران در بان��ک بارکلی��ز درب��اره 
خوش��بینی زی��اد درباره قیم��ت نفت، که 
هن��وز هم 50 دالر کمت��ر از 115 دالر در 
هر بشکه در ماه اوت گذشته است، هشدار 
داده اند.آنها در یادداش��تی گفته اند »حفظ 
ثبات اخی��ر در قیمت نفت نیاز به تقاضای 
قوی تر و پاسخ به عرضه ملموس دارد. گاری 
پیش��اپیش اسب در حال حرکت است و ما 
به هن��گام ارائه نظر درباره چگونگی قیمت 
در کوتاه مدت با احتیاط سخن می گوییم.
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  بھای نفت به باالترین سطح خود در چھار و نيم ماه اخير رسيد

ھمزمان با افزایش نگرانی ھا در مورد احتمال اختالل در تامين سوخت از خاورميانه 
  .است قيمت نفت به باالترین سطح خود در چھار ماه و نيم گذشته رسيده

دالر افزایش  ٩از ماه مارس قيمت نفت از نوع برنت 
  .دالر رسيده است ۶۵،۴٧یافته و در ھر بشکه به 

رکود در توليد نفت شل در ایاالت متحده و جنگ در 
یمن دليل اصلی افزایش قيمت نفت در ھفته ھای 

این در حالی است که انتظار . اخير عنوان شده است
شل و اکسون موبيل، از  پی ، رود ھفته جاری بی می

بزرگترین شرکتھای نفتی جھان از کاھش شدید در 
  .درآمدھای خود گزارش دھند

به : "گفت) CMC Markets(سی مارکتز  ام مایکل ھيوسان، تحليلگر ارشد بازار در موسسه سی
بسيار . رسد یک ثبات کوتاه مدت داشتيم طور کلی ما شاھد سير صعودی ھستيم و به نظر می

) نوع برنت(دالر در بشکه  ٧٠دارد که از ماه آینده یا زمانی بيشتر از آن شاھد قيمت  امکان
  ."باشيم

اگرچه یمن خود از جمله بزرگترین توليد کنندگان نفت در خاورميانه نيست، توليد کنندگان نفت در 
 خليج فارس نفت خود را از طریق خليج عدن در ساحل جنوب یمن و از طریق تنگه باریک باب

به ھمين دليل، جنگ در این منطقه می تواند .المندب، در بين یمن و جيبوتی عرضه می کنند
  .موجب ایجاد توقف در عرضه نفت شود

پی ، شل و  بی: ھای اساسی بازار نفت رود تا چند روز دیگر غول انتظار می :"نظر محتاط"
درصدی در  ۶٠يلگران کاھش این در حالی است که تحل. اکسون از نتایج فعاليت خود گزارش دھند

  .کنند بينی می درآمدھای آنھا را نسبت به ھمين دوره سه ماھه مشابه در سال گذشته پيش

کاھش درآمد این شرکتھا نتيجه مستقيم افت شدید قيمت نفت دانسته می شود که در ربع اول 
  .درصد پایين رفته است ۵٠نسبت دوره مشابه در سال گذشته  ٢٠١۵سال 

شود ھمه ھفت شرکت عمده نفت  بينی می پيش Jefferiesحليلگران در موسسه به گفته ت
  .درصد کاھش در درآمدھایشان خبر دھند ۵٧جھانی در گزارش ھای ساالنه خود از حدود 
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  سوزی گسترده در یک انبار پارس جنوبی وقوع آتش

سوزی بزرگ  س جنوبی یک آتشمجتمع گازی پا١۶و  ١۵در فازھای ، گزارش خبرگزاری ھا هبناب
  .رخ داده است

نيمه شب شنبه، یک مقام 
استانداری بوشھر در گفتگو با 
این خبرگزاری فارس از مھار شدن 

  .سوزی خبر داد آتش

مدیرکل مدیریت بحران گفته است 
 ٣٠سوزی با مشارکت  که این آتش

نشانی مھار شده  تيم امدادی آتش
  .است

کاظم مرادی، مدیر کل مدیریت 
بحران استانداری بوشھر، پيش از 

سوزی انبار نگھداری پشم شيشه یک شرکت خارجی مستقر در  این گفته بود که محل این آتش
  .بوده است منطقه

ای است که  به گزارش خبرگزاری جمھوری اسالمی، ایرنا، این انبار متعلق به یک شرکت کره
  .پارس جنوبی است ٢٠و  ١٩، ١٨، ١٧، ١۶، ١۵پيمانکار فازھای 

به گفته آقای مرادی، به دليل وجود پشم شيشه در انبار، حریق در حال گسترش است اما تلفات 
  .جانی نداشته است

شود خودروھای آتش  گفته می.سوزی نيز ھنوز مشخص نيست ه کرده که علت آتشوی اضاف
اند و به تالش برای مھار آتش  نشانی از سایر مناطق استان بوشھر نيز به منطقه رفته

نشانی پارس  ھای آتش حسن اسماعيلی، فرماندار عسلویه نيز گفته است که تيم.مشغولند
  .اند ھای امدادی برای مھار آتش وارد عمل شده يمھا و دیگر ت جنوبی و ھمچنين شھرداری

  

 :رئيس کميته امداد
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ما بر آن چه که ايران در گذشته انجام داده متمرکز نيستيم 

جان کری به سنگاران پاسخ می داد
جان کری، وزیر خارج��ه آمریکا درباره 
موضوع ابعاد نظامی احتمالی برنامه اتمی 
ایران که در یک دهه گذشته یکی از موارد 
عمده اخت��اف ایران و کش��ورهای غربی 
بوده گفته است که کشورش به جای نگاه 
به گذشته، در پرونده هسته ای ایران نگاه 

به »آینده« دارد.
آقای ک��ری گف��ت »ما ب��ر آن چیزی 
که ایران در گذش��ته انج��ام داده متمرکز 
نیستیم. ما شکی نداریم و مطمئن هستیم 
که آنها چه برنامه های نظامی ای داشتند. 
اما االن برای ما این مهم است که به آینده 

نگاه کنیم.«
موضوع »پ��ی ام دی« یا ابع��اد نظامی 
احتمالی به گفته مقام های ایرانی مربوط 
به قبل از سال 1382 و »ادعای کشورهای 
غربی در انجام برنامه نظامی هس��ته ای به 
قصد تولید و توس��عه س��اح هس��ته ای« 

است.

برخی از مخالفان تفاهم لوزان، خواهان 
گنجاندن بندی در توافق هسته ای نهایی 
با ایران هستند که در آن گفته شود برنامه 
هس��ته ای ایران پیش از این جنبه نظامی 

هم داشته است.
از جمل��ه س��ناتور باب کورک��ر، رئیس 
کمیت��ه رواب��ط خارج��ی س��نای آمریکا 
روز گذش��ته با انتش��ار نامه ای به رئیس 
جمهوری آمری��کا چنین خواس��ته ای را 

مطرح کرد.
گزارش های تایید نش��ده حاکی از این 
اس��ت که ایران مخالف وجود چنین بندی 

در متن توافق است.
س��خنان وزیر خارجه آمری��کا می تواند 
نش��ان دهنده این باش��د که گ��روه 5+1 
آمادگی دارد ت��ا از گنجاندن چنین بندی 

در متن توافق بگذرد.
آق��ای کری ای��ن س��خنان را از طریق 
ارتباط تصویری بین منزلش در بوستون با 
وزارت خارجه در شهر واشنگتن بیان کرد.

وزی��ر خارجه آمریکا که از زمان مجروح 
ش��دنش در ژن��و ب��رای درمان و س��پس 
اس��تراحت در بوس��تون بوده است، اعام 
ک��رد که ب��ه مذاکرات اتمی ب��ا ایران می 

پیوندد.
همزم��ان از ای��ران خبر می رس��د که 
مذاکره کنندگان ایرانی عازم وین شده اند.

عباس عراقچ��ی و مجید تخت روانچی، 
معاون��ان وزارت خارجه ایران برای آخرین 
دور از گف��ت و گوهای اتمی با گروه 5+1 
پیش از فرارسیدن ضرب االجل 9 تیر )30 
ژوئن( که هدف آن رسیدن به توافق جامع 

اتمی است، عازم وین شده اند.
رس��انه های ایران ش��امگاه س��ه شنبه 
26 خ��رداد )16 ژوئن( ب��ه وقت تهران، از 
آقای عراقچی نقل کردند که »ما امشب به 
محل مذاکرات می رویم تا 10 تیر در آنجا 
مس��تقر می شویم تا بتوانیم آخرین کارها 

را انجام دهیم.«

اخبار كوتاه اقتصادي جهان

انگليس در اتحاديه اروپا بماند
دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس، وعده 
داده اس��ت تا پایان س��ال 2017 یک همه 
پرسی درباره باقی ماندن انگلیس در اتحادیه 

اروپا برگزار کند.
صدراعظم آلم��ان اعام کرد، ترجیح می 
ده��د انگلیس به عنوان یک ش��ریک فعال 
آلمان در چارچوب اتحادیه اروپا باقی بماند. 
به گ��زارش خبرگ��زاری آسوش��یتدپرس، 

)Associated Press( »آن��گا م��رکل« 
صدراعظ��م آلمان در س��خنرانی خطاب به 
پارلمان این کش��ور گفت، ترجیح می دهد 
انگلیس در چارچوب اتحادیه اروپا ش��ریکی 

فعال برای کشورش باشد.
دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس، وعده 
داده تا پایان س��ال 2017 یک همه پرسی 
درب��اره باقی ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا 

برگزار کند.
م��رکل اظهار کرد: وقتی ما درباره تقویت 
رقابت پذی��ری در اتحادی��ه اروپا حرف می 
زنیم، انگلیس هم پیمان طبیعی ما اس��ت. 
این یکی از دالیلی اس��ت که من براس��اس 
آن ترجی��ح می دهم انگلیس به عنوان یک 
ش��ریک فعال در اتحادی��ه اروپای قدرتمند 

باقی بماند.
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تالش آمريکا برای »جلوگيری« از استفاده ماهان از ايرباس های تازه

مقام ه��ای رس��می دولت آمری��کا، 20 
خ��رداد، ب��ه روزنامه وال اس��تریت جورنال 
گفتند واشینگتن در تاش است تا جلوی 
استفاده شرکت هواپیمایی ماهان را، که به 
دلیل کمک به نیروی قدس سپاه پاسداران 
در فهرست تحریم هاس��ت، از ایرباس های 

تازه خریداری شده بگیرد.
پیش از این در اردیبهش��ت ماه گذشته 
خب��ر خریداری 9 فروند هواپیمای ایرباس 
دست دوم از سوی ایران منتشر شده بود.

اندک��ی پ��س از آن ی��ک مقام ارش��د 
اسرائیلی گفته بود خرید این هواپیماهای 
مسافربری دس��ت دوم، نقض تحریم های 
آمری��کا اس��ت و ب��ا وجود هش��دار دولت 
اس��رائیل به آمریکا ای��ن خرید بدون هیچ 

مانعی انجام شده است.
اکنون روزنامه وال  اس��تریت  جورنال از 
قول یک مقام ارش��د دولت ایاالت متحده 

نقل کرده اس��ت که واش��ینگتن، با وجود 
پیش��رفت های اخی��ر در مذاک��رات اتمی، 
همچنان »به ش��دت« ت��اش خواهد کرد 
تا تحریم های هنوز موج��ود، پا برجا باقی 

بمانند.
ای��ران و ش��ش قدرت جهان��ی در حال 
گفت وگو برای نهایی کردن س��ند توافقی 
نهایی در مورد برنامه اتمی تهران هستند، 
که از یک سو راستی آزمایی عینی ماهیت 
صلح آمیز برنامه اتمی و از س��وی دیگر راه 

برون رفت تهران از تحریم ها را بیابد.
مذاکرات��ی که به گفته یک مقام ارش��د 
دولت آمریکا، دور بعدی آن »بسیار دشوار« 
توصیف شده است. مهلت تعیین شده برای 
رسیدن به سند توافق نهایی، دهم تیر ماه، 

20 روز دیگر، اعام شده است.
مقام های ایران در این هفته هشدار داده 
بودن��د که اگر آمریکا اق��دام به جلوگیری 

از اس��تفاده از ایرباس های خریداری ش��ده 
بکند، گام هایی قانونی بردارند.

یک مقام آمریکایی به وال استریت جورنال 
گفته است »ما هواپیماها را شناسایی کرده 
و شماره آنها را در اختیار داریم«. به گفته 
این مقام، او »صریحا« به طرف های ایرانی 
گفته اس��ت که واشینگتن جلوی استفاده 
از آنه��ا را خواهد گرفت چرا که ش��رکت 

هواپیمایی ماهان، تحت تحریم است.
آمریکا در سال 1390 شرکت هواپیمایی 
ماهان را به دلی��ل ارائه خدمات به نیروی 
قدس، ش��اخه برون مرزی سپاه پاسداران، 
در فهرس��ت تحریم ه��ای خود ق��رار داد. 
وزارت خزانه داری آمریکا، 31 اردیبهش��ت 
دو شرکت عراقی و اماراتی را که به عنوان 
واسطه در خرید ایرباس های دست دوم به 
شرکت ماهان کمک کرده بودند، را نیز در 

فهرست تحریم های خود قرار داد

 

 

PROFESSIONALISM & EXCEPTIONALISM achieved through RESOURCEFULNESS & INTERGRITY 

 

Property Management Services focused on Central London 

We cater to Residential Management Associations & Investor Owned Properties 

www.DarcyProperty.Co.Uk 

 

Contact Us      Telephone: +44 (0)20 3771 2375          Email: info@darcyproperty.co.uk 



استقبال رئيس صندوق بين المللی پول
 از تعهد يونان در پرداخت قسط خود

صن��دوق  رئی��س  ل��گارد،  کریس��تین 
بین المللی پول، از پرداخت بخشی از بدهی 
یونان به این صندوق که قرار است در هفته 

جاری انجام شود، استقبال کرده است. 
دیروز یکش��نبه )5 آوریل/16 فروردین( 
یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی یونان تاکید 
کرد که کشورش در نظر دارد همه تعهدات 
خود در قبال طلبکارانش را به اجرا درآورد.

وزیر دارایی یونان این س��خنان را پس از 
ماق��ات با مقامات صندوق بین المللی پول 

در واشنگتن ایراد کرد.
خانم ل��گارد نیز در بیانی��ه ای که دیروز 
منتشر کرده بود تاکید کرد که وی و آقای 
واروفاکی��س در ای��ن نکته ک��ه ادامه ابهام 
درخصوص توانای��ی یونان برای بازپرداخت 
بدیهای خود به نفع یونان نیست، هم عقیده 

بوده اند. 
یونان ب��رای بازپرداخت بدیهایی خود به 

اتحادیه اروپا نیز مشکاتی دارد.
حدود دو هفته پیش الکسیس سیپراس، 
نخس��ت وزیر یون��ان، در نام��ه ای به آنگا 
مرکل، صدراعظ��م آلمان هش��دار داد که 

بدون کمک مالی اتحادیه اروپا، یونان قادر 
نیس��ت بدهی های خود را بازپرداخت کند. 
در این نام��ه که روزنامه فایننش��ال تایمز 
از آن مطلع ش��د، آقای س��یپراس به خانم 
مرکل اط��اع داده که اگر یون��ان بخواهد 
بدهی هایش را پرداخ��ت کند اقتصاد راکد 
این کش��ور وضعیتی وخیم ت��ر پیدا خواهد 

کرد.
پ��س از پی��روزی آق��ای س��یپراس در 
انتخاب��ات که ب��ا وعده پایان بخش��یدن به 
ریاضت اقتصادی حاصل شد، روابط آلمان 

و یونان دچار تنش شده است.
دهن��دگان  وام  از  س��یپراس  آق��ای 
اروپایی خواس��ته که برنامه تازه ای را برای 
بازپرداخ��ت بده��ی ه��ای یون��ان در نظر 
بگیرند، اما این درخواست با مخالفت دولت 
آلمان روبرو شده است. آلمان تاکید می کند 
ک��ه اصاحات س��اختاری در اقتصاد یونان 

ضروری است.

نگرانی
طرفداران اتحادیه اروپ��ا نگرانند که اگر 

بح��ران یونان حل نش��ود و این کش��ور از 
واحد پول اروپایی خارج ش��ود، کشورهای 
بحران زده دیگر هم سیاس��تی مشابه را در 
پی��ش بگیرند و این اتحادی��ه را در معرض 

فروپاشی قرار دهند.
کارشناس��ان معتقدن��د در صورت��ی که 
چنین اتفاقی بیفتد، اروپا با بحران ش��دید 

اقتصادی و اجتماعی مواجه خواهد شد.
رشد احزاب تندروی راست گرا مثل حزب 
استقال بریتانیا )یوکیپ( به رهبری نایجل 
فاراژ و جبهه ملی فرانسه به رهبری مارین 
لوپ��ن که مخالف اتحادیه اروپا و خواس��تار 
خروج کشورهایشان از این اتحادیه هستند 

به این نگرانی دامن زده است.
از ط��رف دیگر رش��د اح��زاب چپگرای 
سیریزا در یونان و پودموس )ما می توانیم( 
در اسپانیا هم بحران اروپایی را تشدید کرده 
است. این احزاب موضع ضد اروپایی ندارند، 
اما س��لطه بانک های آلمانی و فرانسوی بر 
اقتصاد کشور خود را عامل رکود اقتصادی 
می دانند و از این رو با این اتحادیه در تضاد 

قرار گرفته  اند.
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نرخ بيکاری در فرانسه رکورد شکست
اردیبهش��ت   08 - آوری��ل 2015   25
1394بر اس��اس آماری که دولت فرانس��ه 
منتش��ر کرده، نرخ بیکاری در این کش��ور 
به رقمی بی سابقه رس��یده است. بر اساس 
این آمار، در ماه مارس در این کش��ور 3.5 

میلیون نفر بیکار بوده اند.
خبرن��گاران می گویند که پ��س از ارائه 
معافیت های مالیاتی برای کس��ب و کار و 
اجرای تدابیر جدید برای آزاد سازی بخش 
هایی از اقتصاد، اکنون دولت فرانسه متوجه 
می ش��ود که تاش هایش نتیجه چندانی 

نداده است.

نرخ بیکاری در این کش��ور )اکنون 10.2 
درص��د( ب��از ه��م در حال افزایش اس��ت، 
هرچند وزارت کار تاکید کرده که ش��تاب 
افزایش نرخ بیکاری در س��ه م��اه اخیر در 
پایین ترین سطح از سال 2011 بوده است.

به گفته این وزارت این امر ثابت می کند 
که سیاست های دولت موثر بوده اند.

دولت اع��ام کرده اس��ت ک��ه هدفش 
رس��یدن به رش��د 1.5 درصدی در اقتصاد 
است تا بتواند رشد نرخ بیکاری را مهار کند.
منتقدان دولت سوسیالیست فرانسه می 
گویند که اقدامات بنیادی برای اصاح وضع 

اشتغال انجام نش��ده است و دولت از ترس 
واکنش مردم و رقیبان سیاسی، در مسایلی 
چ��ون س��اعات کاری، حق��وق و قوانی��ن 
استخدام دست به اصاحات گسترده نزده 

است.
اما فرانس��وا اوالند، رئیس جمهور فرانسه 
انتخاب مج��دد خود را مش��روط به ایجاد 
مش��اغل بیش��تر اعام کرده و در حالی که 
قرار است سال آینده مبارزه برای انتخابات 
سال 2017 آغاز شود او فرصت زیادی برای 

تغیر وضع بیکاری در اختیار ندارد
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 ١ 
 نماگرهاي اقتصادي

 ۱۳۹۳سه ماهه سوم 
 .ا.ا.بانک مرکزي ج

 بخش واقعي

 )۱۳۸۳=۱۰۰(رشد توليد ناخالص داخلي
با نفت

 دون نفتب
درصد۸/۲
درصد۵/۲

 )هاي جاري به قيمت(۱۳۹۳عملکرد سه ماهه سوم 

 توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه
 تشکيل سرمايه ثابت ناخالص

 هاي مصرفي بخش خصوصي هزينه
 هاي مصرفي بخش دولتي  هزينه

 ميليارد ريال   ۲۶۳۲۴۳۸
 ميليارد ريال     ۸۰۴۰۶۲

 ميليارد ريال  ۱۴۲۷۲۱۱
 ميليارد ريال    ۲۶۶۵۷۷

 

 ۱۳۹۳ سومسه ماهه  هاي عمده اقتصادي شاخص

 
 )۱۳۹۳(جمعيت و نيروي انساني

ميليون نفر۸/۷۷ جمعيت
 ميليون نفر۴/۵۶ شهري

 ميليون نفر۴/۲۱ )۱(روستايي
 درصد ۲/۱ رشد جمعيت
 مربع نفر در هر کيلومتر ۲/۴۷ تراکم جمعيت
 ميليون نفر ۹/۲۳ )۱۳۹۳سه ماهه سوم (جمعيت فعال
 درصد۵/۱۰ )١٣٩٣ سومسه ماهه (نرخ بيکاري

 درصد۷/۱۱ شهري
 درصد۴/۷ روستايي

 درصد ۳/۲۰ زن
 درصد۷/۸ مرد

 درصد  ۸/۲۱ ساله ١٥-٢٩جوانان 
 درصد۷/۲۵ ساله ١٥-٢٤جوانان 

 مرکز آمار ايران: ماخذ
 .شود جمعيت غيرساکن را نيز شامل مي -۱

 هاي کاالها و خدمات مصرفيتغييرات شاخص ب
)۱۰۰=۱۳۹۰( 

 نسبت به دوره ۱۳۹۳دوازده ماهه منتهي به آذر 
درصد٢/١٧ )نرخ تورم(مشابه سال قبل    

درصد٩/١ نسبت به ماه قبل ۱۳۹۳آذر 
درصد٧/١٦ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۳۹۳آذر 

 )١٣٩٣ماهه  نه(بخش خارجي

ميليون دالر  ۱۹۹۳۸ جاري تراز حساب

ميليون دالر ۲۲۷۷۸ )حساب کاال(تراز بازرگاني

ميليون دالر  ۶۸۲۸۹ (FOB)صادرات کاال

ميليون دالر   ۴۵۵۱۱ (FOB)واردات کاال

ميليون دالر    ۵۵۲۷ )پايان دوره(هاي خارجي کل بدهي

ريال           ۲۶۱۷۹ بانکي دالر آمريکا در بازار بين متوسط نرخ

 
 

 نسبت به  ١٣٩٣آذر (نرخ رشد متغيرهای بخش پولي
 )پايان سال قبل   

ددرص  ۹/۱۴ نقدينگي

درصد   -۴/۳ پول

درصد   ۵/۱۹ پول شبه

درصد  ۶/۱۶ هاي بخش غيردولتي سپرده

 
 

 وضع مالي دولت

ميليارد ريال  ۰/۲۳۰۱۷۳درآمدها

ميليارد ريال ۹/۳۲۴۶۵۱ اي هاي هزينهپرداخت

ميليارد ريال ۵/۱۵۱۰۸۰اي هاي سرمايه واگذاري دارايي

يليارد ريالم ۴/۱۲۳۸۷۷اي هاي سرمايه تملک دارايي

ميليارد ريال  ۷/۶۴۴۶۱ ايکسري تراز عملياتي و سرمايه

 
 

 بورس اوراق بهادار تهران

        ٠/٦٩٥٣٨ )پايان دوره(شاخص کل قيمت

ميليارد ريال ۰/۱۱۴۷۷۴ ارزش سهام و حق تقدم معامله شده

ميليون سهم  ۰/۴۶۲۳۸ حجم سهام و حق تقدم معامله شده

منبع: بانک مرکزي




