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 چراغ امید، همچنان روشن

 

افراط گرایی افراطی، یا به طور کلی به دور از هرگونه 
گزافه گویی ناراست، آشکار است که ایران در قیاس با 
کلیه کشورهای منطقه، به ویژه کشورهای همسایه از کلیه 

 جهات، از جایگاهی غیرقابل قیاس برخوردار است. 

بنابراین تردید نیست که جو مسموم کشنده یی که در 
ه به ویژه کشور ما سال های اخیر بر آسمان این منطق

سایه افکنده بود، و با وجود امضاء برجام کماکان بخشی 
از آن برجاست، این بار نیز کشور ما چون گذشته دور و 
نزدیک، همه ی کاستی های ناشی از آن را از سر خواهد 

 گذراند. 

ایران را به جهات بسیار از جمله موقعیت سوق الجیشی، 
اقتصادی و فرهنگی، وسعت سرزمین و جمعیت، منابع 
ثروتی و نیروی انسانی و سابقه تاریخی نمی توان در 

 شرایط سال های تحریم نگاه داشت.

بنابراین تردید نیست که با صبر ویژه ایرانیان که بنابه 
همه ی کاستی ها  مشهور صبر برادر ظفرست به زودی

را پشت سر نهاده بار دیگر جایگاه خود را در صحنه 
 اقتصاد بین الملل باز خواهید یافت.

روشن است که اتاق های بازرگانی ایران و انگلیس و 
انگلیس و ایران در این راستا از هیچ کوششی دریغ 

 نخواهند ورزید.

 

 دکتر امیرهوشنگ امینی
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 بازرگانی خارجی کشور
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براساااآ امااار و ارااااه ارا ااه شاا ه ا  
ساا گ رماارر ایااران  رباااره با ررااان  
خارج  کشا ر یا  شاا مااه ن  ا  

، کم و کیف با رران  خارج  5938سال 
کشاا ر بنابااه رااقارا م اا ما   ماا ر  

اشاره به شرح  م  باش  که  ر ج اول 
 عکس ش ه اس . رپ  من
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  :( صادراتالف   
 

عم ه اااله صا را    ر  وره ما ر  
باه  "میعانات راا گ"رقارا، شامل 

میلیااا ن  ور و سااا م  99433ار ا 
را هاااگ " رصاا  و  53955ار شاا  

 59341باه ار ا  "یبیع  مایع شا ه
 5934میلیاا ن  ور و ساا م ار شاا  

را هااااااگ ن  ااااا  و " رصااااا ، 

وکرب رهاگ راا گ شاکل ماایع هی ر
میلیا ن  ور و  593باه ار ا  "ش ه

روغا  " رص  و  9958س م ار ش  
هاااگ ساابف و فااراور ه هااا بااه جااق 

میلیا ن  ور و  355به ار ا  "بنقی 
پروپان » رص  و  9953س م ار ش  
میلیاا ن  393بااه ار ا « مااایع شاا ه

 رص  م   3939 ور و س م ار ش  
ا   باه باش .  رکیب کاوهااگ صاا ر

  کیااف میعانااات رااا گ، م صاا وت 
پ روشاایم  و سااایر کاوهااا شااامل 
کاوهاگ صنع  ، کشاور گ، معا ن ، 
فرا و صنایع  س   باه شارز  یار 

 اش .م  ب

 

 

  رص گ م  باش .   58944 ور ب  ه که ن ب  به م ت مشابه سال رذش ه،  اراگ کاها  933م  سط ایم  هر    کاوگ صا را   

 5938اه ن    سال  ر شا م
 539933با  "چی "( 5کش رهاگ 

میلی ن  99335هقار    و ار ا 
 رص  و  33939 ور و س م و ن  
( 3 رص ،  55943س م ار ش  

 59533با  "امارات م   ه عرب "
میلی ن  99415هقار    و ار ا 
 رص  و  59953 ور و س م و ن  

( 9 رص ،  58933س م ار ش  
ر    ار ا هقا 39533با  "عراق"

میلی ن  ور و س م و ن   39333
 رص  و س م ار ش   53953
 49493با  " رکیه"( 4 رص ،  59935

میلی ن  39935هقار    و ار ا 
 رص  و  3981 ور و س م و ن  

( 8 رص  و  51933س م ار ش  

هقار     49555با  "جم  رگ کره"
میلی ن  ور و س م  59351و ار ا 
م ار ش   رص  و س  3915و ن  
به  ر یب م اه هاگ   رص  5931

اول  ا پنجم صا رات ا  ایران را 
 ک ب نم  ن .

 

 38943همانگ نه که  ر ج ول هاگ مرب ط مالحظه م  ش   صا رات اطع  کش ر با اح  اب میعانات را گ، با افقایا 
  رص گ  ر ار ا  ورگ رو به رو ب  ه اس . 8933 رص گ  ر و ن و 
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 ( واردات: ب   
 

بیش ری  س م وار ات کشا ر ا  نظار 
ار ش ، ی  شاا مااه ن  ا  ساال 

با  ه  "ذرت  اما "، مرب ط باه 5938
میلیا ن  ور و  885اس  که بااغ  بار 

 رصاا  ا  کاال ساا م ار شاا   3935
غ بیاااگ "وار ات را  ارا باا  ه اساا .  

میلیا ن  ور و  819باه ار ا  "سا یا
 باه "برنج"  رص  س م ار ش ، 3945

 3998میلیاااااااا ن  ور و  435ار ا 
اطعات من صاله » رص  س م ار ش ، 

ج     غیا  ا  مبیال سا ارگ ر یاف 
 3111بنقین  باا حجام سایلن ر  5319

 ا کم ار  %54س  س  با ساخ   اخل 
به ار ا « به اس ثناگ وس یف %91ا  
 رص  سا م  3959میلی ن  ور و  493

وسایل ن لیه،  اراگ م   ر »ار ش  و 
-   رون     ناوب  جرااه اگپی   ن

سا   3111اح راا  با حجام سایلن ر 
ساا  ساا  بیشاا ر  3811ساا  امااا ا  

نباشااا ، غیااار ا  امبااا ونس و نااا   
میلیا ن  ور  983به ار ا « هیبری گ

 رص  س م ار ش ، به  ر یاب  5933و 
ر بااه هاااگ  وه  ااا پاانجم را بااه خاا   

 اخ صاص  ا ه ان .
وار ات عماا ه کشاا ر  ر  وره ماا ر  

( 5ارا بااه  ر یااب ا  کشاا رهاگ رااق
هااقار  اا  و ار ا   39539بااا  "چاای "

میلیااا ن  ور و سااا م و نااا   49531
 39939 رص  و سا م ار شا   59933
باا  "امارات م  ا ه عربا "( 3 رص ، 

میلی ن  99483هقار    و ار ا  39813
 رصاا  و  58958 ور و ساا م و ناا  
( 9 رصاااا ،  53913ساااا م ار شاااا  

هاقار  ا  و  335باا  "جم  رگ کاره"
میلیاااا ن  ور و ساااا م  59833ار ا 
 رصاا  و ساا م ار شاا   4943و ناا  
هاقار  593با  " رکیه"( 4 رص ،  3933

میلی ن  ور و س م  59933   و ار ا 
 رصاا  و ساا م ار شاا   8933و ناا  
هقار  385با  "اغمان"( 8 رص  و  3988

میلی ن  ور و س م  59533   و ار ا 
  رصاا  و ساا م ار شاا  4953و ناا  
  رص ، انجاه پذیرف ه اس . 8983

 

 
 

 رصا گ  ر  3955 ور ب  ه که ن ب  به م ت مشابه سال ابال  اراگ افاقایا  59353م  سط ایم  هر    کاوگ وار ا   
 م  باش .  ار ا  ورگ 
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 چه زمانی کوچک بودن کشور زیباست؟

 

 مهرآفرین، برگرفته از منابع خارجی  

         

از ده ثروتمندترین کشورهای جهان فقط 

 815دو کشور ایاالت متحده آمریکا با 

میلیون نفر  58051میلیون و سویس با 

میلیون  8جمعیت دارای جمعیتی بیش از 

 4نفر می باشند. دو کشور دیگر، نروژ با 

میلیون جمعیتی  8میلیون و سنگاپور با 

 6بیش از یک میلیون نفر دارند. اما 

کشور بافیمانده جمعیتشان کمتر از یک 

میلیون نفر است. اما این تغییرات چه 

رابطه ای را بین جمعیت و رفاه تداعی 

مردم از زمان ارسوط به اندازه  می کند.

بهینه کشورها می اندیشیده اند )ارسطو 

با درنظر گرفتن اندازه بیش از حد کوچک 

های یونان حق داشت « کشور-شهر»

( و بر این باور بود که چنین بیندیشد

بنابه تجریه یک کشور پرجمعیت را 

مشکل می توان براساس قوانین خوب 

اداره کرد. پیران پایه گذار ایاالت متحده 

آمریکا از اندازه بیش از حد کشور تازه 

خود شکایت داشتند ولی جیمز مدیسون 

)چهارمین رئیس جمهور آمریکا از سال 

مخالف  ( با این نظر1511لغایت  1501

بود. وی بر این باور بود و می گفت 

بزرگی ممکن است خود در سیستم 

دموکراسی مزیتی باشد، زیرا باعث 

کاهش احتمال سوء استفاده گروه های 

فشار در ارائه راهکارهای دسته جمعی 

در زمینه تضییع حقوق سایر شهروندان 

 می شود.

در رابطه با این موضوع دو اقتصاددان 

ا از دانشگاه هاروارد و )آلبرتو آلسین

انریکو اسیوال از دانشگاه براون( موضوع 

را در کتاب اخیرشان مورد بررسی و 

 اشاره قرار داده اند.

در نیم سده اخیر موضوع پا به پای 

تجزیه سیستم های سیاسی امپراطوری 

های گذشته اهمیت بیشتری کسب کرده 

است. در حال حاضر بیش از نیمی از 

معیتی کمتر از استان کشورهای جهان ج

 میلیون نفری دارند. 6ماساچوست 

این کتاب درمورد اندازه بهینه کشورها 

که نتیجه مصالحه بین منافع ناشی از 

صرفه جویی در هزینه های کالن و 

درجه تحمل همگن نبودن نژاد می باشد. 

بنابراین میزان باز بودن درهای داد و 

 ستد در این مصالحه موثر است.

زرگ بودن کشورها چشمگیر منافع ب

است. کشورهای بزرگ )نه صد در صد( 

می توانند از بدنه دولت به نسبت 

در این  کوچکتری برخوردار باشند.

کشورها هزینه مدیریت بر شانه تعداد 

بیشتری مودی مالیاتی است، هزینه 

سرانه سفارتخانه ها و نیروهای دفاعی و 

شبکه زیربنایی )جاده و سایر تسهیالت( 

ر کشورهای پرجمعیت کمتر است. د

مسایل دفاعی بویژه برای شهرهای 

 بزرگ هزینه سرانه کمتری دارد.

براساس نظر این دو دانشمند کوچک 

بودن را می توان فقط مادام که جهان در 

 آرامش باشد ایمن دانست.

کشورهای بزرگ نه تنها می توانند با 

کارآیی بهتری هزینه کنند بلکه اعمال 

ز می تواند به طور موثرتری مالیات نی

 برمبنای محاسبه دخل و خرج باشد.

مالیات بردرآمد آن ها که مستلزم داشتن 

تم گسترده تر اداری است به مراتب سیس
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ک

ارآمدتر از اعمال حقوق گمرکی است. ک

کشورهای بزرگ دارای بازار گسترده تر 

داخلی هستند که سبب افزایش تخصص 

اس و بازدهی و صرفه جویی در مقی

کالن می باشند، ضمن این که قادر به 

جابجایی مجدد منابع اقتصادی و 

جغرافیایی و ایجاد امنیت اقتصادی خود 

 می باشند.

زمانی که ناحیه ای از کشور گرفتار 

سانحه و یا رکود اقتصادی شود 

جابجایی درآمد از نواحی ثروتمند به 

فقیر آسان تر است، ولی باید دانست 

هزینه دارد. اداره کشور بزرگ 

کشورهای بزرگ ممکن است دارای گروه 

های متفاوت جمعیت باشند که اولویت 

های اقتصادی و خواسته های آن ها می 

تواند از عهده دولت خارج باشد مانند 

ایاالت متحده آمریکا، برزیل و 

 هندوستان.

بررسی کم و کیف دولت های محلی در 

آمریکا نشان می دهد که آمرکایی ها به 

ینه باالی اداره شهر کوچک و مدارس هز

محلی در برابر زندگی در محلی که از 

نظر درآمد و نژاد و یا ترکیب نژادی 

این را  همگن است بیشتر تن در می دهند.

به نوعی می توان دال بر ترجیح افراد به 

زندگی در کشورهای با ترکیب جمعیتی 

همگن دانست )با یک استثناء بزرگ( 

نند ژاپن دارای کشورهای موفق ما

یکی از نتایج  جمعیت یک دست می باشند.

این بررسی و تحلیل این است که هرجا 

اندازه کشور بر مبنای انتخاب مردم 

تعیین می شود احتمال کوچکی آن کشور 

دیکتاتورها  پیش از عکس موضوع است.

معموالً مخالفت را چه نژادی، چه ناحیه 

زه ای سرکوب می کنند، آن ها منافع اندا

را درک می کنند )و از بسیاری از آن ها 

استفاده می کنند( دموکرات ها بیشتر به 

هزینه توجه دارند بنابراین در این اواخر 

چند نمونه یکی شدن ملل در برابر نمونه 

های بیشتر تجزیه ملل )یکی اتحاد دو 

یمن و یکی دو آلمان( به چشم می خورد، 

دلیل اصلی افزایش تعداد کشورهای 

چک مخصوصاً در ربع قرن گذشته کو

انتقال از دیکتاتوری یا امپراتوری به 

خودگردانی و خودمختاری بوده است. 

)فلسفه کنونی می گوید: مرزها باید با 

خواست شهروندان انطباق داشته باشند(. 

ولی رابطه بین هزینه و منافع ناشی از 

اندازه با عامل دیگری یعنی محدودیت 

اهمیت  می کند. های بازرگانی تغییر

رابطه قدر مطلق اقتصاد با رفاه تا اندازه 

زیادی بستگی به میزان آزادی اقتصاد 

کشور دارد کشورهای کوچک که ممکن 

است بتوانند با سختی ادامه حیات دهند 

ممکن است اگر داد و ستد آزاد شود و 

بازار آن ها باز باشد به رفاه دست یابند 

تظار داشت که از این مرحله به بعد باید ان

همزیستی اقتصادی و عدم همزیستی 

سیاسی موازی هم بطوری که یکدیگر را 

 تقویت کنند حرکت کنند.

یک نمونه: نفتا هزینه جنبش جدایی طلبی 

 )کانادا( را تلویحاً کاهش داده است.

ورد ایاالت متحده آمریکا، استثناء درم

هیچکدام از نظریات یاد شده به طور 

آمریکا نیست این  کامل بیانگر مورد

کشور یکی از قویترین اقتصادهای موفق 

می باشد که دارای باالترین میزان درآمد 

سرانه است. با وجود این )از نظر ترکیب 

جمعیت( یکی از ناهمگن ترین کشورهای 

جهان است. آیا با اطمینان می توان گفت 

ترکیب موفق اندازه و ناهمگنی خالف 

 کند؟نظریه مصالحه را تایید می 

به نظر آقای السینا پاسخ این مسئله در 

تاریخ، قرارداد همانند بسیاری از 

کشورها و تا اندازه ای میراث گذشته 

است. در آمریکا هزینه ناهمگنی یک جنگ 

طوالنی خونین داخلی بود. نکته مهم دیگر 

ساختار فدرالی آمریکا می باشد. اگر 

آمریکا مانند فرانسه از مرکز اداره می 

د کشور از هم می پاشید در حقیقت ش

دنیای اقتصادهای کوچک با مرزهای باز 

باید از کشوری همانند آمریکا با قدرت 

فدرالی قوی تقلید کنند، این مستلزم یک 

سازمان فراملیتی با نیروی بیشتر به 

منظور حراست بازارهای و هماهنگی 

سیاست ها می باشد. اتحادیه اروپا نمونه 

ه پیکری است که کالسیک این گون

توانسته کشورهای کالن اقتصاد با 

صرفه جویی در مقیاس باال را همراه با 

استقالل سیاسی پیوند دهد بنابراین برای 

اقتصاد مانند مالتا -کشورهای خرد

)دریای بالتیک( و اسلونی الحاق به اتحاد 

اروپا موضوعی بس خوش آیند است و 

گر جدایی طلبان در همه جا باید بدانند ا

 به دنبال استقالل همراه با رفاه هستند 
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 تجدیدارزیابی یا تثبیت نرخ پایه تورم
 

   
 دکتر امیرهوشنگ امینی

 
 
 
 
 

  
تجدید ارزیابی دارایی مشکل 

این تیتر خبری  شرکت ها حل شد.

بود که بعد از اعالم راه اندازی 

 در "شورای فقهی بانک مرکزی"

مضمون خبر این  عنوان شد. اخبار

که شرکت هایی که قبالّ عملیات  بود

را  مربوط به تجدید ارزیابی خود

سال  انجام داده اند می توانند در

آن را معافیت مالیاتی  جاری با

 تکمیل کنند.

تاجایی که نگارنده اطالع دارد و در 

، این باره مسبوق به سابقه است

منظور از شرکت های عنوان شده 

 اگر نه همه اما بیشترآنها بانک ها و

نیمه  برخی شرکت های دولتی و

دولتی مشمول یا در شرف مشمول 

قانون تجارت می  141شدن ماده

آنها  لذا تجدیدارزیابی دارایی باشند.

جز سرپوش نهادن بر واقعیت 

وضع موجود آنان نیست. به بیان 

روشن تر به نظر می رسد که 

کارگزاران اداره امور اقتصادی 

ا توسل به این ضرب المثل بکشور

ستون به ستون فرج ": کهن که

با سرپوش نهادن  تا ، برآنند"است

وضعیت مالی شرکت  بر عملکرد و

به تصور خود  ،های مورد اشاره

 مانع ورشکستگی آنان شوند.

 بگذریم!

 اینکه تجدید ارزیابی دارایی شرکت

ی اقتصادی در موسسه ها ها و

، هر پنج یا شرایط عادی اقتصادی

ده سال یک بار به طور نمونه برای 

به روز کردن توان مالی و به ویژه 

اعتباری آنها در صورت باالتر 

سه یا چهار  بودن نرخ تورم از

، و البته آن است درصد توجیه پذیر

با پرداخت مالیات تجدید  هم

و نه معافیت مالیاتی جای  ارزیابی

 . دندار هیچ گونه تردیدی وجود

رکت های شاما تجدید ارزیابی 

حال  ته، زیان ده و یا درورشکس

آن هم در شرایطی که  ،ورشکستگی

تورم توام با رکود یا بنا به مشهور 

 رکود تورمی حاکم، اقتصاد کشور

ا شدت ف گیری کرده و برا هد

 ، نههرچه بیشتر رو به پیش دارد

توجیه پذیر نیست بلکه  تنها

ابزاریست برای  تثبیت نرخ پایه 

تورم که با افزایش صوری توان 

های اقتصادی مورد  هاعتباری بنگا

افزایش ظرفیت وام  نظراز یک سو،

از سوی دیگر، سبب  گیری آنها

تشدید فشار بر منابع مالی به ویژه 

مقاله     5  
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کشور و افزایش حجم  منابع بانکی

، نه تنها موجبات نقدینگی گشته

تشدید تورم وبه تبع آن تشدید 

بی  رکود را فراهم خواهد ساخت،

فساد مالی  تشدید موجب تردید

  اداری بیشتر خواهد شد.

نابراین با آنکه تکرار مکرر است ب

ی شود که چنانچه یاد آور م

 امور اقتصادی هکارگزاران ادار

درمان بیماری  پی کشور در

اقتصادی حاکم می باشند پیش از 

، هر اقدامی امیرهوشنگ امینی دکتر

ذهنیت شکل گرفته در  به دور از

اقتصاد متمرکز و بسته دولتی و 

 رفتاری حاکم، -دگماتیسم اداری 

باید پذیرای این واقعیت یا راستینه 

که نخستین گام  انکار ناپذیر شوند

ی اوضاع عادی ساز مسیر در

اقتصادی کشور افرون برالزام به 

رها سازی تصدی گری های 

اقتصادی و واگذاری کار مردم به 

مردم  کاهش و حذف هزینه های 

بار بر اقتصاد کشور است  زاید و

 و که بارها یادآور آن بوده ایم.

البته همراه با پذیرش سطح یا  صد

استاندارد واقعی زندگی منطبق با 

و به طور کلی متوسط توان مالی 

 اقتصاد کشور. 

زیرا تصور حفظ استاندارد کاذب 

به ویژه در  دگی،نموجود ز

کالنشهرهای کشور نه تنها 

تصوری دور از عقل است بلکه 

یر تخریب اقتصاد حرکت در مس

راستینه یی که  کشور خواهد بود.

از مروری کوتاه در اوضاع  ناشی

اقتصادی کشور،منطقه وجهان 

و آرزوها. پذیرش نه امیال  است  و

وضع موجود با تکیه بر واقعیت ها 

 ،امکانات مهیا ودر اختیار وال غیر.

دراین صورت است که دولت باید 

با هدف مند سازی یارانه ها به 

 :ه استشرحی که بارها عنوان شد

آن هم  ،مشمولین دریافت یارانه را

 به افراد و نه به صورت نقدی،

خط فقر خانواده های دریا زیر 

 حدود سازد. م

های  نسبت به آزادسازی سرمایه

زمین گیر در بخش  محبوس و

به طور کلی ساختمان و  مسکن و

 ههزینه های مستمر و ساالن

نگاهداری مربوط به گونه یی عملی 

برای جلوگیری از  اقدام نماید. 

ورشکستگی شرکت ها و موسسه 

ی اقتصادی ثبت شرکت ها، ثبت ها

 اها ر س یا تغییرات آنتاسی

شرکت به  موکول به مجهز شدن

 ،حسابرسی کارشناس مالیاتی،

 ..حقوقی و ..

مشروط سازد که این اقدام نیز به 

نوعی کمک به  ایجاد اشتغال مفید 

یا مکلف کردن کلیه مالکان  است و

بناهای موجود، دست کم در 

کالنشهرها به غبارزدایی ادواری 

مالیکیت و یا استفاده  بناهای در

سبب ایجاد فرصت  نیزخود که این 

 های شغلی جدید خواهد شد.

و یا تثبیت سیاست اعمال قیمت 

خدمات، تقویت  های واقعی کاال و

توان مالیات گیری دولت از کلیه 

درآمدها  فعالیت های اقتصادی و

به ویژه درآمدهای اتفاقی و شیوه 

اره امور دهای دیگر رایج در ا

اقتصادی کشور و دوری جستن از 

 .و...  یان بخش رایج،رفتارهای ز
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 خبار کوتاه اقتصادیا

 اخبار کوتاه اتاق ها

 اخبار کوتاه اتاق ایران و انگلیس

 

 

 برگزاری جلسه های ماهانه هیات رئیسه اتاق ایران و انگلیس

 

 

 رئیسهماهانه هیات  های جلسه
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 

در دوره مورد ایران و انگلیس در 
ساعت گزارش همه ماهه  راس 

با  هرماهسه شنبه لین اوپانزده 
حضور کلیه اعضاء در دبیرخانه 

 شد. اتاق تشکیل و برگزار 

در کلیه جلسه ها بعد از تبادل 
اخبار اقتصادی دو کشور و 
گزارش عملکرد دبیرخانه اتاق 
درباره برگزاری جلسه دیدار اعضا 
با لرد المونت که به عنوان نماینده 
بازرگانی نخست وزیر انگلیس به 

ر کرده بود، همچنین ایران سف
تدارک پذیرایی از هیات بازرگانی 

اتاق بریتانیا و ایران که در تاریخ 
اکتبر عازم ایران بودند مذاکره  41

واخذ تصمیم شد ضمنا مقرر 
گردید دبیرخانه اتاق برای در 
اختیار گرفتن محلی برای اتاق 
اقدامات الزم معمول و نتیجه را 

 گزارش نماید.

 

 

 کمیسیون های تخصصی اتاق ایران و انگلیس برگزاری جلسه

 

 

 کمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی:

این کمیسیون در   جلسه ماهانه

دوره مورد گزارش دوبار و هر بار 

طبق روال معمول راس ساعت 

اولین سه شنبه ماه  41:11

و با شرکت خانم طیرانی و 41ساعت

اخبار    41  
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 آ

قایان دکتر طهماسبی، شیرازیان، آ

وزی، نصرتیان، معنوی، نور

حسینی بافی، رستمی صفا، 

مهدوی، مژگان و با حضور دکتر 

امینی در محل دبیرخانه اتاق 

 تشکیل و برگزار گردید.

پس از تبادل در این دو جلسه 

اخبار در باره چاپ و نشر و توزیع 

بروشور معرفی اعضاء اخذ 

تصمیم شد. همچنین درمورد ورود 

هیات انگلیسی به ایران بحث و 

گو و پیشنهاد شد اعضاء گفت

کمیسیون یک جلسه دیدار با اعضا 

هیات مذکور برگزار نمایند. ضمنا 

با توجه به گرفتاری کاری و سفر 

به درخواست خانم طیرانی  بنا

ایشان و تصویب اعضاء ریاست و 

اداره کمیسیون عهده آقای دکتر 

طهماسبی نایب رئیس کمیسیون 

 واگذار شد. 

ت و فن کمیسیون بازرگانی، صنع

جلسه های  آوری های نوین:

بازرگانی، صنعت  ماهانه کمیسیون

و فن آوری های نوین در دوره 

طبق روال راس   مورد گزارش

، اولین  دوشنبه هر 40:11ساعت 

ماه در محل دبیرخانه اتاق تشکیل 

 و برگزار گردید.

در نخستین جلسه برنامه اجرایی 

کمیسیون برای شش ماهه دوم 

وسط رییس و سال جاری که ت

دبیر کمیسیون تهیه شده بود، ارائه 

و پس از بررسی و انجام 

اصالحاتی به تصویب اعضاء 

کمیسیون رسید. افزون بر این باید 

یادآور شد که کمیسیون در این 

دوره به گونه یی پیگیر مسائل و 

مشکالت فراراه تولید و صادرات، 

مسائل و مشکالت حاکم بر نقل و 

د بررسی واظهار انتقال پول را مور

 نظر قرارداد.

کمیسیون گردشگری و امور بین 

جلسه های ماهانه این  الملل:

کمیسیون نیز طبق روال راس 

، اولین  دوشنبه هر 41:11ساعت 

ماه با شرکت اعضاء کمیسیون و 

با حضور آقای دکتر امینی در 

محل دبیرخانه اتاق تشکیل و 

 برگزار گردید.

له در این جلسه ها پس از مباد

اخبار اعضاء به بررسی نحوه 

پیشرفت برنامه ساالنه کمیسیون 

پرداختند و در راستای عمل به بند 

برنامه ساالنه کمیسیون خانم  1

ستاری با همکاری آژانس فطرس 

گزارشی از ایرالین های موجود را 

 در اختیار اعضاء قرار دادند. 

همچنین درخصوص برنامه 

لندن بحث و  WTMنمایشگاه 

 نظر شد.  تبادل

جلسه های  کمیسیون عضویت:

کمیسیون عضویت در این دوره 

طبقه روال با حضور خانم مهندس 

زهرا نقوی و آقایان مهندس علی 

حمزه نژاد و دکتر امیرهوشنگ 

امینی رئیس کمیسیون در محل 

دبیرخانه اتاق تشکیل و برگزار 

 گردید. 

در این جلسه ها  درخواستهای 

به  عضویت در اتاق بررسی و

 شرح زیر اخذ تصیمی شد:

درخواست عضویت شرکت    -

عبیرنت ایران، به مدیریت آقای 

علی نقیب، بررسی و مورد تایید 

 قرار گرفت.

درخواست عضویت شرکت خط   -

تجارت آریا، به مدیریت خانم شبنم 

 بهرامی، بررسی و تایید گردید.

درخواست عضویت شرکت   -

یوتاب مد ویژن، به مدیریت آقای 

حسین کریمی، پس از بررسی 

 مورد تایید قرار گرفت.

بررسی درخواست های دیگر    -

عضویت به بعد از برگزاری جلسه 

مالقات مدیرعامل با آقای دکتر 

 امینی موکول گردید.

44اخبار      
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 رئیس اتاق ایران:

 ممنوع الخروج کردن بدهکاران باید با حکم قاضی باشد.
 

 

به گزارش ایسنا، غالمحسین شافعی 
ر حاشیه برگزاری همایش ملی د

صنعت، کارآفرینی و حمایت قضایی 
از سرمایه گذاری با رویکرد اقتصاد 
مقاومتی، اقدام و عمل در دادگستری 
خراسان رضوی در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: قوانین زیادی در کشور 
وجود دارد که مخل تولید بوده و 
بزرگ ترین مانع تولید محیط کسب 

ای اقتصادی در و کار است. فض
کشور ما آزاد است، اما برای فعالیت 
آن موانع فراوانی وجود دارد که باید 

 رفع شود.

وی ادامه داد: برای رفع این موانع 
 بسترسازی مناسب صورت نگرفته،
در حالی که بهبود فضای کسب و 

کار می تواند به حرکتی جهشی در 
 اقتصاد کشور کمک کند.

ط کنونی شافعی تاکید کرد: در شرای
مناسب شدن فضای کسب و کار و 
از بین بردن تورم مقررات اقتصادی 
باید به عنوان دستور کار مورد 
توجه قرار گیرد. باید در مدیریت 
کشور برای جذب سرمایه گذاری ها 
خصوصاً سرمایه گذاری های 

 خارجی محیط مناسبی فراهم کرد.

رئیس اتاق مشهد با بیان اینکه این 
مخل تولید هستند، قوانین متورم 

تصریح کرد: یکی از مسائلی که در 
همایش امروز به آن اشاره شده، 
مشکالت بانکها با بخش خصوصی 
است. به عنوان نمونه بانک ها برای 

وصول مطالبات خود از حربه ممنوع 
الخروج کردن تولید کننده استفاده 
می کنند که به نظر ما حکم ممنوع 

اید الخروجی فقط به دست قاضی ب
 صادر شود.

وی اضافه کرد: وقتی کسی بدهکار 
بانک است، اما بیش از مبلغ بدهی 
خود در بانک وثیقه دارد، دلیلی بر 
ممنوع الخروجی وی وجود نخواهد 
داشت. قانون ممنوع الخروج کردن 
بدهکاران بانکی قانونی قدیمی است 
و به دوران شورای انقالب باز می 

باید  وگردد که هنوز پابرجا مانده 
 در اجرای آن تجدید نظر کرد.

 سفیر جدید انگلیس در تهران به دیدار روحانی رفت 

 

جمهوری  حسن روحانی رئیس
بیان اینکه توسعه  بااسالمی ایران 

سطح روابط ایران و انگلستان به 
عنوان دو کشور مهم از اهمیت به 

اظهار برخوردار است، سزایی 
داشت: روند روابط دو کشور در 

های اخیر رو به توسعه بوده سال
فعال کردن توان با و می

های موجود، به این روند ظرفیت
  شتاب داد.

پایگاه اطالع رسانی ریاست 
 جمهوری: حسن روحانی رئیس
جمهوری اسالمی ایران در دیدار 

سفیر جدید « نیکالس هاپتین»
بیان اینکه  در تهران، باانگلستان 

توسعه سطح روابط ایران و 

انگلستان به عنوان دو کشور مهم 
برخوردار  یسزای   از اهمیت به

است، اظهار داشت: روند روابط دو 
های اخیر رو به کشور در سال

فعال توان با توسعه بوده و می
های موجود، به این کردن ظرفیت

 روند شتاب داد.

اخبار    24  
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امل وی با تأکید بر اهمیت تعهد ک
مفاد برجام، طرفین به اجرای 

تصریح کرد: ایران به تعهدات خود 
به طور کامل عمل کرده و طرف 

باید همین شیوه و رفتار مقابل هم 
 را نسبت به برجام داشته باشد.

ر جمهور با اشاره به حضورئیس
لندن در مذاکرات هسته ای، 

کشور  7با تالش  خاطرنشان کرد:
مهمی دست موفق شدیم به توافق 

پیدا کنیم و توافق مذکور حاوی این 
پیام مثبت برای جهانیان بود که 
اختالفات از طریق دیپلماتیک قابل 

 . حل و فصل است

روحانی افزود: در زمینه توافق 
ای طرف ایرانی به کلیه هسته

تعهدات خود به طور کامل عمل 
الزم است طرف مقابل هم کرده و 

بت به همین شیوه و رفتار را نس
 . برجام داشته باشد

جمهور تصریح کرد: بعد از  رئیس
های فرصت برجام نیازمند جبران

از دست رفته در گذشته هستیم و 
آن ارتقاء سطح روابط الزمه 

اقتصادی، علمی، فرهنگی و 
سیاسی است و این همه نیازمند 

 است.برقراری کامل روابط بانکی 
سفیر جدید « نیکالس هاپتین»

تان نیز در این دیدار پس از انگلس
تقدیم استوارنامه خود، اظهار 

شاهد پیشرفت داشت: امروز 
واقعی در روابط دوجانبه هستیم و 

های انگلیسی ها و بانکشرکت
با ای همکاری  تمایل زیادی بر

های ایرانی دارند و در آینده شرکت
های نزدیک مذاکرات الزم بین بانک

د مرکزی دو کشور انجام خواه
 شد.

سفیر جدید انگلستان درباره 
مسائل منطقه ای نیز اهمیت 
همکاری با ایران را مورد تاکید 
قرار داد و گفت: امیدواریم درباره 
مسائل منطقه ای همکاری های 
بیشتری با جمهوری اسالمی ایران 

 داشته باشیم.

 انتقادی اش راریچارد دالتون، سفیر اسبق انگلیس در تهران در دفاع از ایران قلم 

 به سمت غرب نشانه گرفت

سفیر اسبق انگلیس در ایران با 
اشاره به ادامه مشکالت ایران در 
برقراری ارتباط با بانک های 
خارجی هشدار داد: اگر غرب در 
فراهم کردن دسترسی مناسب به 
سیستم مالی بین المللی برای ایران 
کوتاهی کند، ریسک نقض توافق 

 خواهد آمد. هسته ای به وجود 

رویال »دالتون در مطلبی در مجله 
نوشت، « سوسایتی آو آسین افیرز

برخی »آمریکا و متحدانش 
را « اشتباهات احتمالی قابل توجه

در ارتباط با اتصال مجدد ایران به 
بانک های جهانی پس از توافق 

 هسته ای مرتکب شده اند.

 Richard Daltonریچارد دالتون 
مناسبت اولین  در این مقاله که به

سالگرد اجرایی شدن برجام منتشر 
شده اظهار می دارد که توافق 
هسته ای محصول دیپلماسی است. 
وی می افزاید: احساس مشترک 
این است که اگر وضعیت به شکل 
قابل توجهی در اواخر امسال بهتر 
نشود، ممکن نیست که آمریکا و 

متحدانش به شکل باورپذیری 
ا توافق را استدالل کنند که آنه

 نقض نکرده اند.

به گفته دالتون، آمریکا و متحدانش 
به شکل قابل توجهی در برقراری 
مجدد دسترسی به ایران به 

« یوترن»تراکنش های موسوم به 
به دالر )مورد استفاده توسط بانک 
های ایرانی برای جلوگیری از 
گرفتار شدن در تحریم های 
آمریکا( کوتاهی کرده و به بانک 

غیرآمریکایی درباره همکاری  های
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با ایران اطمینان کافی نداده اند. به 
گفته این دیپلمات غربی، این 
کشورها همچنین مجوزهای کلی 
الزم را به نهادهای غیرآمریکایی 
برای استفاده از نرم افزارهای 

آمریکایی در معامالت تجاری با 
ایران را نداده اند. دالتون همچنین 

به استفاده از بی میلی غرب »به 
نفوذ دولت ها در بانک های دولتی 
برای کمک به آنها جهت 

« برخورداری از تضمین های دولت  
به عنوان مصداق کوتاهی غرب در 

 اجرای برجام اشاره می کند.

 

 :اخبار کوتاه اقتصادی ایران
 

ها و موسسات اعتباری غیربانکیبانك و بدهی دارایی چگونگی  

 
اقتصادی اتاق  هایمعاونت بررسی

تهران در گزارشی تحلیلی به ارائه 

آمار و ارقامی پرداخته است که 

ها و موسسات میزان دارایی بانک

اعتباری غیربانکی را تا پایان 

اردیبهشت ماه سال جاری نشان 

 .دهدمی

در این گزارش که با استفاده از 

های بانک مرکزی تهیه شده داده

است، نشان داده شده است که 

زان بدهی بخش دولتی و می

غیردولتی به نظام بانکی چه میزان 

چنین افزایش داشته است. هم

های این دو بخش در نسبت سپرده

نظام بانکی نیز آورده شده است. 

های تجاری، چنین بدهی بانکهم

های های تخصصی و بانکبانک

غیردولتی به بانک مرکزی نیز در 

این گزارش مورد اشاره قرار 

 ست.گرفته ا

 ها چقدر است؟دارایی بانك

بر این گزارش در پایان بنا

مانده  4338شت ماه هاردیب

های های بانکهای بانکدارایی

هزار میلیارد  4385تجاری معادل 

 323های تخصصی تومان، بانک

هزار میلیارد تومان و دارایی 

های غیردولتی و موسسات بانک

هزار  4218اعتباری غیربانکی نیز 

تومان محاسبه شده است.  میلیارد

ها و دارایی تمامی این بانک

موسسات اعتباری نسبت به 

رشد مثبت  32اردیبهشت ماه سال 

 31اما نسبت به اسفند ماه سال 

 رشدی منفی داشته است.

دهد چنین نشان میاین گزارش هم

های درصد دارایی 03که بیش از 

ها و موسسات اعتباری بانک

های انکغیربانکی در اختیار ب

غیردولتی و موسسات اعتباری 

درصد  37غیربانکی قرار دارد و 

های تجاری و مابقی متعلق به بانک

چنین بخشی از تخصصی است. هم

ها و موسسات های بانکدارایی

های بخش اعتباری مربوط به بدهی

شود که در دولتی و غیردولتی می

هر کدام به 4338اردیبهشت ماه 

درصد و  0.0ترتیب سهمی حدود 

های درصد در مجموع دارایی 35.3

ها و موسسات اعتباری بانک

 اند.داشته

کته قابل توجه دیگر در این ن

درصدی  23.2گزارش رشد 

ها و موسسات های کل بانکدارایی

اعتباری غیربانکی در اردیبهشت 

نسبت به اردیبهشت سال  38سال 

است. در این میان رشد  31

جاری با ثبت های تهای بانکدارایی

درصد از همه بیشتر و  34.0رقم 

های های بانکرشد دارایی

سایر  48.0تخصصی با رقم 

موسسات کمتر است. در سوی 

ها و موسسات مقابل تمامی بانک

اعتباری غیربانکی در دوماهه 

نخست سال جاری با کاهش میزان 
 د
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د

ها مواجه بودند و به طور ارایید

 اراییدرصد کاهش د 1متوسط با 

 اند. مواجه بوده

ها به بانك افزایش بدهی بانك

 مرکزی

با توجه به اهمیت شاخص بدهی 

ها و موسسات اعتباری به بانک

بانک مرکزی این شاخص نیز در 

های اتاق گزارش معاونت بررسی

تهران مورد بررسی قرار گرفته 

است. براین اساس در اردیبهشت 

ها و بدهی بانک 38ماه سال 

غیربانکی به   اعتباری موسسات

هزار  53.3بانک مرکزی معادل 

میلیارد تومان برآورد شده است 

 01که نسبت به اردیبهشت سال 

درصد رشد داشته  0.0معادل 

 03.8است. در این میان سهم 

های تخصصی از درصدی بانک

 این بدهی قابل توجه است. 

های تخصصی در اردیبهشت بانک

تومان هزار میلیارد  80.7امسال 

اند در بدهی به بانک مرکزی داشته

های تجاری به حالی که بدهی بانک

هزار میلیارد  45.1بانک مرکزی 

های غیردولتی تومان و بدهی بانک

و موسسات اعتباری غیردولتی به 

هزار میلیارد تومان  41.2این نهاد 

های است. با این همه بانک

اند که نسبت تخصصی موفق شده

ال قبل بدهی خود به اردیبهشت س

درصد باال ببرند در  4.3را تنها 

های تجاری طی این حالی که بانک

درصد افزایش  88مدت یکساله 

بدهی به بانک مرکزی را ثبت 

ها به بانک اند. بدهی این بانککرده

مرکزی در اردیبهشت سال گذشته 

ه هزار میلیارد تومان بوده ک 44.5

 هزار میلیارد تومان 45.1اکنون به 

 رسیده است.

 هاافزایش بدهی دولت به بانك

های ابر گزارش معاونت بررسینب

اقتصادی اتاق تهران بدهی بخش 

ها و موسسات دولتی به بانک

اعتباری غیربانکی که در 

هزار  418معادل  31اردیبهشت 

 22.8میلیارد تومان بود اکنون با 

هزار  425درصد افزایش به 

 تومان رسیده است. میلیارد

شترین بدهی بخش دولتی به بی

های غیردولتی و موسسات بانک

اعتباری غیردولتی است که معادل 

ر میلیارد تومان برآورد هزا 82

 شده است.

در طرف مقابل بخش غیردولتی 

نیز بدهی خود را در اردیبهشت 

امسال نسبت به اردیبهشت سال 

درصد افزایش  45.4گذشته معاول 

 داده است. بدهی بخش غیردولتی

ها و موسسات اعتباری در به بانک

هزار  784اردیبهشت ماه جاری 

میلیارد تومان محاسبه شده است 

هزار میلیارد تومانی  181و سهم 

از این بدهی مربوط به بدهی بخش 

های غیردولتی و غیردولتی به بانک

موسسات اعتباری غیربانکی است. 

البته این در حالی است که بخش 

خود نزد این  هایغیردولتی سپرده

ها و موسسات اعتباری بانک

غیردولتی را در یکسال منتهی به 

درصد افزایش داده  34این گزارش 

 .است

 

 

 ه نشد هیچ شرکت لبنی موفق به حضور دائم در بازار روسی

 .پیشکسوت نمونه صنعت لبنیات کشور کاهش مصرف لبنیات را مرتبط با وضعیت اقتصادی جامعه عنوان می کند

 

تولید -اتاق خبر: بزرگمهر دادگر 

 -کننده برتر صنعت لبنیات کشور

که به عنوان پیشکسوت نمونه این 

صنعت نیز شناخته می شود، در 

تشریح وضعیت تولید لبنیات و 

مشکالت موجود در این موانع و 

حوزه؛ به خصوص در پروسه 

صادرات که در اشتغالزایی نقش 

بسزایی دارد، تاکید می کند که به 

84اخبار      
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علت تصویب استانداردهای 

واردات در کشور روسیه و عدم 

تطابق استانداردهای مذکور با 

استانداردهای داخلی و هزینه های 

باالی ترانسپورت، هیچ شرکت 

امروز نتوانسته  لبنی داخلی تا به

حضور دائم در بازار روسیه 

داشته باشد و از طرفی سرانه 

سال گذشته  2مصرف لبنیات طی 

با کاهش و افت شدیدی مواجه 

بوده است که این امر در فعالیت 

کارخانه های تولیدی تاثیرگذار 

 بوده است.

موانع و مشکالتی در پروسه تولید 

محصوالت لبنی وجود دارد، 

در سالهای اخیر  بخصوص اینکه

بدلیل کاهش توان خرید، سرانه 

مصرف نیز کاهش یافته است. در 

حال حاضر این صنعت با توجه به 

اینکه انتظار می رود با حذف 

تحریم ها با رونق همراه شود، در 

 چه وضعیتی قرار دارد؟

در حقیقت در پروسه تولید مشکل 

و مورد مبنایی وجود ندارد؛ اما به 

ف و تقاضای دلیل میزان مصر

کمتر نسبت به ظرفیت های 

کارخانجات تولید فراورده های 

لبنی در کشور، برخی از کمپانی ها 

جهت حفظ قیمت رقابتی و بقاء در 

بازار با کاهش قیمت تمام شده، با 

کیفیت اندک و نامناسب در شلف 

 ها حضور دارند.

برای صادرات لبنیات به روسیه 

مذاکراتی توسط نمایندگان روسی 

انجام شده است، نتیجه آن متناسب 

کنندگان  با خواسته های تولید

 بوده است؟

به علت تصویب استانداردهای 

واردات در کشور روسیه و عدم 

تطابق استانداردهای مذکور با 

استانداردهای داخلی و هزینه های 

باالی ترانسپورت، هیچ شرکت 

لبنی داخلی تا به امروز نتوانسته 

ر روسیه حضور دائم در بازا

 داشته باشد.

گزارش های دریافتی شما در 

خصوص سرانه مصرف لبنیات به 

 ماهه چهار در  چه صورت است؟

 یا ایم داشته افزایش سال اول

 خیر؟

متاسفانه با توجه به بررسی های 

انجام شده سرانه مصرف لبنیات 

سال گذشته با کاهش و افت  2طی 

شدیدی مواجه بوده و در 

سال نیز روند  چهارماهه ابتدایی

بهبودی مشاهده نشده است. در 

های اخیر سیر صعودی سال

تا  71سرانه مصرف لبنیات و رقم 

کیلو گرم مجدداً سیر نزولی  78

پیدا کرده و در حال بازگشت به 

 همان اعداد و ارقام سابق است.

برای افزایش سرانه مصرف لبنیات 

 38با توجه به اینکه با کاهش 

اید چه درصدی مواجه است ب

 اقداماتی صورت گیرد؟

جهت ارائه راه حل ابتدا باید به 

دالیل چنین کاهشی توجه داشت. 

کاهش مصرف لبنیات عمیقاً مرتبط 

با وضعیت اقتصادی جامعه بوده 

و با توجه به تعامالت و مناسبات 

حاکم در جامعه در این بخش با 

کاهش تقاضا مواجه است. در 

های قبل وزارت بهداشت با سال

تبلیغات گسترده و هدفمند به 

سازی مصرف لبنیات روی فرهنگ

آورد. نتیجه آن افزایش تدریجی 

مصرف و سرانه مصرف لبنیات به 

ویژه شیر بوده است، هم اکنون 

 این طرح متوقف شده است.

های اقتصادی در تمام شاخص

ابعاد نظام اقتصادی کشور، افت 

تقاضا در کل اقتصاد را نشان می 

توانسته سیر صعودی دهد. دولت 

تورم را مهار کرده و آن را کنترل 

کند اما همچنان اقتصاد دچار رکود 

است. پس از کاهش سود بانکی و 

بازارهای پولی به   انتقال پول از

بازارهای مالی و به علت عدم 

های مالی و ساختارهای شفافیت

آن در بازارهای مالی، سرگردانی 
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پ

ول، احیاناً تزریق آن در پ

فرایندهای غیر مرتبط با فعالیت 

هایی که برای کل ساختار و نظام 

اقتصادی ایجاد ارزش افزوده می 

کند را شاهد بوده ایم. به دلیل عدم 

وجود شاخص های داینامیک جهت 

ایجاد تقاضا، نیاز به انتقال پول به 

صنعت و ایجاد چرخه تولید و 

اشتغال و به موازات آن اصالح 

همچنین ساختارهای مالی و 

تبلیغات مربوط به مصرف لبنیات 

از راه حل های موضوع مطروح 

 است.

برای بازار صادرات لبنیات ایران 

که چندین بار اعالم شده در خطر 

است باید چه راهکاری اندیشیده 

 شود؟

ساختار اقتصادی ایران به دلیل 

تک محصولی بودن و به سبب 

محوریت فروش نفت ذاتاً 

دات است. ساختاری بر اساس وار

به واسطه نظام اقتصاد دولتی 

کشور و ارتباط همه کنش های 

اقتصادی با وضعیت دیپلماسی 

دولت، صادرات با مشکالتی مواجه 

 صادارات ی عمده  بوده است.

ه کشورهای ب لبنی محصوالت

آسیای میانه و کشورهای عربی 

مخصوصا عراق است. نرخ پایین و 

اندک اجباری ارز، رقابت ناسالم 

لیدکنندگان داخلی و نوسانات تو

تعامالت و دیپلماسی بین المللی 

های اخیر و دولت در طی سال

همچنین مشکالت و عدم انتقال پول 

از کشورهای آسیای میانه مانند 

ترکمنستان و سهم باالی کشور 

عراق در صادرات محصوالت لبنی 

و عدم ثبات در حاکمیت این کشور 

و عدم حمایت های دولتی از 

رات، از موانع پیش روی صاد

صادرات محصوالت لبنی بوده 

است. جهت بهبود شاخص های 

صادراتی در این بخش نیاز به 

تعریف مقصد صادرات و تعامالت 

و دیپلماسی دولتی با آن کشور، 

منطقی کردن نرخ ارز، تبلیغات 

گسترده و موثر در کشور مقصد و 

اصالح ساختارهای اقتصادی 

 داخلی است.

یک میلیون  87 ه در سالدر حالی ک

 381هزار تن کره و  817تن پنیر، 

هزار تن  41هزار تن شیر خشک و 

میلیارد دالر  1.8خامه به ارزش 

شد، در حال حاضر وارد کشور می

به جز کره در بقیه موارد صادرات 

وجود دارد؛ اما مساله این است که 

درصدی به واردات کره  31نیاز 

است،  همواره بحث برانگیز بوده

چرا هنوز هم تا این اندازه باید 

وابسته به واردات این محصول 

 باشیم؟

باال بودن بهای تمام شده تولید 

کره در ایران، تولید این محصول 

توجیه اقتصادی نداشته و مقرون 

به صرفه نیست؛ در کشور به دلیل 

عدم وجود تکنولوژی مناسب و 

باالخص بها و قیمت گران شیر در 

 مزیت نسبی نداریم.تولید کره 

قوانین دست و پاگیر بازرسی 

کاالهای صادراتی ایران به برخی 

از کشورها موجب شده است که 

صادرات تحت تاثیر قرار گیرد. 

قوانین بازرسی کاالهای وارده از 

های شدیدی به ایران محدودیت

ویژه برای محصوالت لبنی از تمام 

د کرده است. حذف این مرزها ایجا

قوانین باید درراستای پذیرش 

استاندارد ایران انجام شود. این 

مساله نیاز به چه اقداماتی دارد؟ 

صنایع لبنی باید چه اقداماتی انجام 

 دهند؟

ذات این فرایند دیپلماتیک بوده و 

جنبه مناسباتی دارد و نیاز به 

دخالت دولت و وزارت صنایع و 

زی دارد.معاون و جهاد کشاور

74اخبار      
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 آخرین آمار تولید خودرو در کشور 

 شهریور ماه امسال تولید خودروهای سواری در بیشتر خودروسازان داخلی با رشد همراه بوده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  به گزارش اتاق خبر به نقل از

 تولید امسال ماه شهریور ایسنا،

ری در گروه صنعتی سوا انواع

درصد رشد  04.3ایران خودرو 

 754هزار و  20و از داشته 

دستگاه در مدت مشابه سال 

دستگاه  317هزار و  13گذشته به 

  رسیده است.

تولید این محصوالت در گروه 

خودروسازی سایپا نیز به عنوان 

رقیب اصلی ایران خودرو با 

 82.4افزایش همراه بوده و با رشد 

 433هزار و  23درصدی از 

دستگاه در شهریور ماه سال 

دستگاه  458هزار و  38گذشته به 

 افزایش یافته است.

شهریور ماه تولید انواع سواری 

در گروه بهمن، کرمان موتور و 

خودروسازی مدیران نیز صعودی 

بوده است. تولید این محصوالت 

 7.3در گروه بهمن با رشد 

 327درصدی همراه بوده و از 

دستگاه در مدت مشابه سال 

دستگاه رسیده  384گذشته به 

 است.

لید انواع سواری در کرمان تو

درصدی  8.0موتور نیز با رشد 

دستگاه در  2338همراه بوده و از 

 2825شهریور ماه سال گذشته به 

دستگاه افزایش یافته است. 

همچنین تولید این محصوالت در 

 453خودروسازی مدیران نیز 

 4177درصد افزایش یافته و از 

دستگاه در شهریور ماه سال 

دستگاه رسیده  1203گذشته به 

  است.

ها تولید اما برخالف این شرکت

انواع سواری در خودروسازی 

راین نزولی بوده است. شهریور 

ماه تولید این محصوالت در 

 01.3خودروسازی راین با کاهش 

 844درصدی همراه بوده و از 

دستگاه در مدت مشابه سال 

دستگاه کاهش یافته  211گذشته به 

 است.

واع خودروهای همچنین تولید ان

رو و سواری در دو شرکت بن

های خودرو دیار به طور سازه

اخبار    54  
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کامل متوقف شده و به ترتیب از 

دستگاه در شهریور ماه  38و  431

  .سال گذشته به صفر رسیده است

 دادهای ژاپن درس میایرانی به مقامیك سال پیش  ۰۰۱۱

 

پژوهشگران در ژاپن به شواهدی 

که حاکی از اند دست پیدا کرده

اقامت یک مقام ایرانی در نارا، 

پایتخت پیشین ژاپن در بیش از 

 .هزار و دویست سال پیش است

ایران و ژاپن از سدۀ هفتم میالدی 

اند، بدین سو روابط مستقیم داشته

اما پژوهشگران بر اساس شواهد 

گویند که روابط بین ایران تازه می

تر از آن و ژاپن بسیار گسترده

شد این تحقیقات تصور می بوده که

های فرهنگی در پژوهشگاه دارایی

 .نارای ژاپن انجام شده است

 

 :اخبار کوتاه اقتصادی جهان

 

 میلیارد پوندی؛ ۹با ارثیه ، دوک جدید وستمینستر

 ترین ثروتمندان جهانیکی از جوان

 

 هیو گروزونر سومین فرزند

خانواده است و بر اساس قوانین 

 هایاثت درخانوادهمربوط به ور

اشرافی بریتانیا، بر دو خواهر 

 .بزرگترش ارجحیت دارد

به گزارش مجله فوربس هیو 

سالگی  28گروزونر که در سن 

عنوان اشرافی دوک وستمینستر و 

میلیارد پوند ثروت خانوادگی را  3

به ارث برده، اکنون سومین مالک 

بزرگ مستغالت بریتانیا و شصت 

د جهان و هشتمین فرد ثروتمن

 است.

او پس از مرگ ناگهانی پدرش که 

شنبه روی داد، عنوان روز سه

اشرافی هفتمین دوک وستمینستر 

را به ارث برده است. او سومین 

فرزند ولی تنها پسر خانواده است 

و قبل از دریافت این عنوان اشرافی 

لقب افتخاری ارل گروزونر را 

داشت. او در عین حال پدرخوانده 

ر ده بریتانیا، پسپادشاه آین

 خردسال شاهزاده ویلیام است.

نویسد در روزنامه گاردین می

مورد دوک جوان وستمینستر 

شناخت چندانی وجود ندارد. او در 

دانشگاه نیوکاسل در رشته 

34اخبار      
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مدیریت اقتصاد روستایی تحصیل 

اش به خاطر کرده است. خانواده

موقعیت ویژه او به عنوان وارث 

های یکی از بزرگترین ثروت

خانوادگی در بریتانیا تالش کرده 

های خصوصی زندگی او را جنبه

 محفوظ نگاه دارد.

اما زمانی که به عنوان پدرخوانده 

جوان و ثروتمند شاهزاده جورج، 

پسر خردسال ویلیام نوه ملکه 

بریتانیا، برگزیده شد توجه 

 ها را به خود جلب کرد.رسانه

ها یکی دیگر از مواردی که رسانه

 24را پوشش دادن جشن تولد  آن

سالگی او بود که از قرار معلوم 

پنج میلیون پوند هزینه داشت. 

حدود هشتصد مهمان به این 

مراسم دعوت شده بودند که یکی 

ی از از آنها شاهزاده هری یک

با  های ملکه بریتانیا بود.نوه

وجودی که هیو گروزونر سومین 

فرزند است ولی بر اساس قوانین 

بوط به وراثت که هنوز سنتی مر

های اشرافی بریتانیا از آن خانواده

کنند، او بر دو خواهر تبعیت می

بزرگترش ارجحیت دارد. اموالی که 

 431به او به ارث رسیده شامل 

جریب زمین و مستغالت در 

ترین بلگراویا، یکی از گرانقیمت

محالت شهر لندن، و هزاران جریب 

ا نیز زمین در اسکاتلند و اسپانیا ر

 د.شوشامل می

قانون سنتی وراثت سلطنت در 

و قبل از تولد شاهزاده  2143سال 

جورج، اولین فرزند ویلیام نوه 

ملکه بریتانیا، لغو شد و در نتیجه 

مقام سلطنت از این پس به اولین 

فارغ از جنسیت او منتقل  فرزند

برخی از مجالت  شود.می

بریتانیایی در مورد عالقه دوک 

آوری مینستر به جمعجوان وست

های قدیمی و کلکسیون شراب

عالقه او به آشنایی با دختران 

اند و مجله ونیتی فیر مطالبی نوشته

« نیمی از شهر لندنمالک »به او 

 لقب داده است.

افزاید برخالف روزنامه گاردین می

های بسیاری از فرزندان خانواده

اشرافی و متمول بریتانیا دوک 

های در مدرسهجوان وستمینستر 

روزی تحصیل نکرده ولی تا شبانه

قبل از ورود به دانشگاه، همیشه 

های خصوصی در یکی از مدرسه

اش ادهنزدیک به محل زندگی خانو

 در چشایر درس خوانده است.

او در حال حاضر مدیر بخش 

حسابداری یک شرکت فناوری 

است که در زمینه بازیافت پس 

مانده محصوالت کشاورزی و 

 ند.کد غذایی کار میموا

ها پیش با خانواده او از مدت

خانواده سلطنتی بریتانیا روابط 

نزدیکی داشته و پدرش از دوستان 

بسیار نزدیک شاهزاده چارلز پسر 

ارشد ملکه بریتانیا بود. شاهزاده 

چارلز از مرگ دوک سابق 

وستمینستر به شدت متأثر شده، و 

ملکه بریتانیا و همسرش نیز در 

 سلیت گفتند.ای مرگ او را تهبیانی

تاریخچه ثروت خانواده گروزونر 

سال پیش  311به بیش از 

گردد. زمانی که یکی از اجداد برمی

دوک جوان با یک بانوی بسیار 

ثروتمند ازدواج کرد که عالوه بر 

کاخ و امالک وسیعی در ناحیه 

میدلسکس انگلستان صاحب بیش 

جریب زمین در غرب لندن  811از 

خانواده گروزونر در اوائل  بود.

قرن هجدهم در بخشی از این 

ها ساخت و ساز بزرگی زمین

انجام داد که به محله میفیر شهرت 

یافت. صد سال بعد آنها ساخت و 

ساز گسترده دیگری انجام دادند 

که محله بلگراویا نام دارد. هر دو 

این محالت در غرب مرکز شهر 

لندن واقع شده و یکی از 

سکونی های مترین محلهگرانقیمت

 جهان هستند.

این خانواده در پایان قرن نوزده و 

قرن بیستم تجارت مستغالت و 

مسکن خود را در کشورهای 

خارجی از جمله استرالیا، آمریکا، 

 د.آسیا و اروپا توسعه دا
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 ها برای ذخیره آب و آذوقه برای شرایط اضطراریتوصیه به آلمانی

 

نیخ: حمالت بطری های آب در مو

تروریستی باعث نگرانی های 

 امنیتی شده است 

دولت آلمان برای اولین بار از 

زمان جنگ سرد به شهروندان این 

کشور توصیه کرده است اقدام به 

ذخیره آب و آذوقه برای استفاده 

 .در شرایط اضطراری کنند

بعضی از نمایندگان مخالف در 

پارلمان گفتند که طرح تازه دفاع 

که قرار است روز مدنی، 

چهارشنبه با حضور وزرای کابینه 

 .بررسی شود، هراس افکنی است

به شهروندان توصیه شده است 

آذوقه کافی برای نیازهای ده روز 

انبار کنند چون در صورت وقوع 

فاجعه ممکن است دسترسی فوری 

سازمان های امدادرسانی به مردم 

 .قطع شود

همچنین توصیه می شود که به 

روزانه دو  -نیاز پنج روز  اندازه

آب  -لیتر برای هر عضو خانواده 

 .ذخیر شود

وبسایت خبری فرانکفورتر 

آلگماینه گفت که طرح تازه در یک 

صفحه ای وزارت کشور  03سند 

 .آلمان تشریح شده است

حمله "در این سند آمده است که 

به خاک آلمان، به طوری که 

نیازمند دفاع متعارف ملی باشد، 

، اما افزود که یک تهدید "استبعید 

عمده امنیتی علیه کشور در آینده 

را نمی توان مردود دانست، 

بنابراین تدابیر الزم برای دفاع 

 .مدنی ضروری است

 

 نونگذاران آمریکایی خواستار جلوگیری از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی شدندقا

 

شماری از قانونگذاران آمریکایی 

وگیری از عضویت خواستار جل

ایران در سازمان تجارت جهانی 

 د.انشده

به گزارش روزنامه وال استریت 

ژورنال، چهارتن از اعضای مجلس 

نمایندگان کنگره آمریکا از هر دو 

حزب دموکرات و جمهوریخواه در 

ای به نماینده این کشور در نامه

اند سازمان تجارت جهانی، خواسته

ایاالت متحده با درخواست 

ضویت جمهوری اسالمی ایران ع

در این .در این سازمان مخالفت کند

نامه آمده است که عضویت ایران 

عالوه "در سازمان تجارت جهانی 

بر تقویت و تواناسازی رژیم 

سرکوبگر این کشور، باعث 

پیچیدگی جدی در استفاده از 

اختیارات ما در مقابله با حمایت 

ایران از تروریسم، نقض حقوق 

های موشکی و سایر امهبشر، برن

اقدامات غیرقانونی حکومت آن 

 "..کشور خواهد شد
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امضاکنندگان این نامه از مخالفان 

 -ای آمریکا با ایران توافق هسته

هستند که با  -موسوم به برجام 

های هدف محدود کردن فعالیت

اتمی جمهوری اسالمی امضا شده 

است. براساس این توافق، ایران از 

ای خود های هستهبرخی فعالیت

کاسته یا آنها را به حالت تعلیق در 

های آورده و در مقابل، تحریم

ای وضع شده توسط ایاالت هسته

متحده، اتحادیه اروپا و شورای 

امنیت سازمان ملل برداشته شده 

 .است

ایران امیدوار است که اجرایی 

شدن برجام، عالوه بر رفع موانعی 

که در راه صادرات به ویژه 

درات نفت و دریافت ارز صا

حاصل از صادرات وجود داشته، 

زمینه گسترش مبادالت تجاری و 

مالی این کشور با خارج را فراهم 

آورد و از جمله، روند عضویت آن 

در سازمان تجارت جهانی را 

 .سرعت بخشد

حسن روحانی، رئیس جمهوری 

ایران، دردیداری که پس از امضای 

 برجام با رئیس جمهوری سوئیس

داشت با یادآوری درخواست 

عضویت ایران در سازمان تجارت 

جهانی، گفت که ایران قادر است 

نقشی سازنده در این سازمان ایفا 

 .کند

، کوتاه مدتی 4330ایران در سال 

پس از آغاز به کار سازمان تجارت 

جهانی، درخواست عضویت در این 

سازمان را تسلیم کرد اما به دلیل 

حده، این مخالفت ایاالت مت

درخواست مورد رسیدگی قرار 

، به پیشنهاد 2118نگرفت. در سال 

کشورهای اروپایی طرف مذاکره 

ای با جمهوری اسالمی، هسته

آمریکا مخالفت خود با طرح 

درخواست ایران را کنار گذاشت و 

در نتیجه، دریافت این درخواست 

به تصویب اعضای سازمان رسید 

ده دا "ناظر"و به ایران موقعیت 

از آن زمان تا کنون،  .شد

درخواست ایران در دست بررسی 

است اما هنوز به نتیجه نرسیده 

ای، هرچند با حل بحران هسته

جمهوری اسالمی انتظار دارد روند 

رسیدگی تسریع و امکان عضویت 
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کامل ایران در سازمان تجارت 

جهانی فراهم شود. مقامات 

جمهوری اسالمی امیدوارند 

سازمان باعث عضویت در این 

افزایش صادرات غیرنفتی و 

همچنین، جذب گسترده سرمایه 

خارجی به خصوص به مناطق آزاد 

 .شود

در حال حاضر، تمامی کشورهای 

جهان به استثنای کره شمالی، 

ترکمنستان، سومالی، اریتره و 

سودان جنوبی عضو کامل 

سازمان تجارت جهانی هستند و 

 یازده کشور دیگر، از جمله ایران،

بالروس، بوتان، اتیوپی، سوریه و 

سودان عضو ناظر محسوب 

شوند و درخواست عضویت می

آنها در دست بررسی است. در 

میان کشورهایی که هنوز به 

اند، جمعیت و عضویت در نیامده

 است.اقتصاد ایران از همه بزرگتر 

               سازمان تجارت جهانی

طرفداران عضویت ایران در 

ارت جهانی معتقدند که سازمان تج

چنین تحولی باعث حذف موانع 

موجود در راه صادرات این کشور 

شود و همچنین راه را برای می

گذاری خارجی به ورود سرمایه

سازد. شکلی تاثیرگذار هموار می

عضویت در سازمان تجارت 

جهانی در نهایت به معنی لغو 

های تجارت بین تمامی محدودیت

گمرکی یا اعضا، مانند تعرفه 

بندی واردات و صادرات سهمیه

است و به گفته طرفداران عضویت 

ایران، آزادی صادرات به سایر 

شود تا صنایع کشورها باعث می

ایران به بازارهای گسترده جهانی 

دسترسی یابد و این زمینه ساز 

 .رشد و توسعه آنها خواهد شد

آنها از جمله به صنایع سبک مانند 

با صنایع  های مرتبطفعالیت

نساجی و برخی دیگر از کاالهای 

کنند و یادآور مصرفی اشاره می

شوند که کشورهای پیشرفته به می

های وسیع در چنین سرمایه گذاری

بخش هایی در کشورهای در حال 

اند. بنابراین، توسعه مبادرت کرده

رود عضویت در انتظار می

سازمان تجارت جهانی، چنین 

یران هم قرار فرصتی را در اختیار ا

  .دهد و باعث ایجاد اشتغال شود

عضویت ایران در سازمان تجارت 

جهانی بدون مخالف نیز نبوده 

است. برخی مخالفان، که عمدتا 

طرفدار انزواگرایی جمهوری 

اسالمی هستند، به پی آمدهای 

سیاسی و اجتماعی عضویت 

اند. به گفته آنان، از جمله پرداخته

زمان، تعهدات کشورهای عضو سا

لغو محدودیت در راه فعالیت 

موسسات تجاری و بازرگانی دیگر 

کشورهای عضو در داخل کشور 

تواند در مواردی، با است که می

های دینی و اجتماعی محدودیت

موجود در جمهوری اسالمی در 

تعارض باشد. همچنین، عضویت 

در سازمان تجارت جهانی مستلزم 

برقراری روابط تجاری آزاد و 

گذاری با بادله سرمایهحتی م

تمامی کشورهای عضو بدون 

توجه به اختالفات سیاسی و 

عقیدتی است. اسرائیل از جمله 

کشورهای عضو سازمان تجارت 

جهانی است از نظر اقتصادی نیز، 

ایران دالیلی را مخالفان عضویت 

 اند. مطرح کرده

ه گفته آنان، صنایع داخلی ایران ب

ستند در حال حاضر در موقعیتی نی

که بتوانند در برابر آزادی واردات 

مقاومت کنند و کیفیت تولیدات آنها 

هم در سطحی نیست که بدون 

حمایت دولت، امکان رقابت موثر 

در بازارهای جهانی را داشته 

باشند. عالوه بر این، عقب ماندگی 

صنعتی ایران ناشی از عواملی 

مانند فقدان اراده سیاسی برای 

د شرایط توسعه صنعتی و وجو

مناسب برای رشد انواع دیگری از 

ها، از جمله تجارت اقالم فعالیت

سنتی و رشد اقتصاد زیرزمینی 
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بوده است. بدون مرتفع شدن این 

موانع ساختاری، آزادی تجاری 

تواند به خودی خود باعث نمی

شکوفایی بخش نوین اقتصاد ایران 

 .شود

ای احتمال دستیابی به توافق هسته

ران در سازمان تجارت پذیرش ای

 .جهانی را افزایش داده است

همچنین، با توجه به اینکه در بخش 

ای از حیات جمهوری عمده

اسالمی، ایرانیان با کمبود کاال و 

در نتیجه، افزایش قیمت مواجه 

اند، ضعف کنونی صنایع بوده

ناشی از کمبود مشتری نبوده و 

دسترسی به بازار گسترده جهانی 

تواند متضمن نمی به نوبه خود

شکوفایی صنعتی باشد. به گفته 

آنان، رفع موانع تجاری در نهایت، 

به معنی گسترش بازار و رشد 

تولیدات سنتی و صادرات آنها و 

همچنین، تثبیت موقعیت این کشور 

به عنوان یک صادرکننده تک 

محصولی )نفت( خواهد بود که 

تاثیر مثبتی در راستای توسعه 

 .واهد داشتاقتصادی کشور نخ

های پس از تاسیس در سال

سازمان تجارت جهانی، 

کارشناسان و مقامات دولتی ایران 

اکثرا از عضویت در این سازمان 

هایی را در حمایت کرده و تالش

جهت تبیین منافع این عضویت به 

 اندعمل آورده

سازمان تجارت جهانی پس از یک 

رشته مذاکرات برای آزادسازی 

ا در سال تجارت بین کشوره

اعالم موجودیت کرد.  4338

کشورهای عضو این سازمان وارد 

معاهدات تجاری با یکدیگر 

شوند که هدف از آنها، کاهش می

هر چه بیشتر موانع موجود در راه 

مبادالت کاال، خدمات و 

گذاری آنهاست. از آنجا که سرمایه

عضویت در سازمان به معنی 

توافق بر سر آزاد سازی تجاری 

امی کشورهای عضو است، با تم

پذیرش هر کشوری مستلزم 

موافقت تمامی اعضا با عضویت 

  .آن است

پذیرش یک کشور در سازمان 

تجارت جهانی مستلزم توافق سایر 

  .اعضاست

های مهم عضویت یکی از جنبه

درسازمان تجارت جهانی، امضای 

ای در مورد توافقنامه

گذاری مرتبط با تجارت سرمایه"

. براساس این توافق، است "خارجی

توانند شرایط کشورهای عضو نمی

ای مانند الزام محدودکننده

گذار خارجی به استفاده از سرمایه

مواد، محصوالت یا نیروی کار 

داخلی، صدور بخشی از تولیدات 

یا محدودیت های ارزی را برای 

گذاران خارجی وضع کند. سرمایه

در گذشته، بخش عمده 

در ایران با  گذاری خارجیسرمایه

 .شرایطی همراه بوده است

در حال حاضر، کارشناسان 

سازمان تجارت جهانی در مطالب 

خود، از روند رشد تجارت در 

ایران ابراز خرسندی کرده و آن را 

زمینه مساعدی برای عضویت این 

در همانحال، به  .اندکشور دانسته
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گ

اد هایی از اقتصفته آنان، جنبهگ

عدم شفافیت درایران، از جمله 
 م

بادالت مالی و همچنین تسلط م

وسیع و گاه انحصاری برخی 

های نهادهای قدرتمند بر بخش

ای از تجارت و صنعت گسترده

چشم انداز جذابی از یک کشور 

آماده برای فعالیت تجاری و 

دهد. آنان اقتصادی آزاد ارائه نمی

اصالحات ساختاری وسیع در 

عموال م .اندایران را توصیه کرده

سازمان تجارت جهانی هنگام 

پذیرش کشورهای توسعه نیافته، 

شود که آنها به خواستار آن نمی

فوریت تمامی قواعد و تعهدات 

سازمان را به اجرا بگذارند بلکه 

برای این منظور، یک فرصت زمانی 

چند ساله در اختیار آنها قرار 

دهد. در این فرصت، کشور می

حات مورد نظر امکان انجام اصال

زم در ساختار اقتصادی خود را ال

 د.دار

 المللی پول:صندوق بین

 دکنجهان را تهدید میگرایی اقتصاد حمایت

 

 

پننننول در  المللننننیصننننندوق بین

ش بینننی خننود از ترین پننیتننازه

در بناره  وضنعیت اقتصناد جهنان

خطنننر شنننعارها ی سیاسنننی در 

گرایی اقتصنننادی زمیننننه حماینننت

یننت از هننا بننرای حماتننالش دولت)

تولید و خندمات داخلنی از طرینق 

افننننزایش تعرفننننه واردات، دادن 

هشننننندار داده ...( سوبسنننننید و

 ت.اس

ایننن صننندوق رشنند روزافننزون 

ایننننن شننننعارها و تبلیغننننات در 

کشننننورهایی مثننننل بریتانیننننا را 

تهدیننندی بنننرای رشننند اقتصننناد 

جهانی ارزیابی کنرده کنه احتمنال 

را در  "نارضنننننایتی سیاسنننننی"

زایش اقتصنننادهای پیشنننرفته افننن

بنننر اسننناس گنننزارش  .دهننندمی

جدید چشم اننداز اقتصناد جهنان، 

رشند ضنعیف اقتصنادی آمریکننا، 

اتحادیننه اروپننا و بریتانیننا، باعننث 

هننای ضنند مهنناجرت رشنند گرایش

اینن "و ضد تجنارت شنده اسنت: 

هنننا منننی تواننننند باعنننث نگرانی

واکنش سیاسنی منفنی شنوند کنه 
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ر جرینننان رقابتهنننای انتخابنننات د

مریکنننا و ریاسنننت جمهنننوری آ

تبلیغنننات پنننیش از همنننه پرسنننی 

بریتانیننا از اتحادیننه اروپننا  جخنرو

 ".قابل مشاهده است

صننننندوق بننننین المللننننی پننننول 

همچننننننین هشننننندار داده کنننننه 

گرایی اقتصننادی سیاسننت حمایننت

پیامننندهای منفنننی شننندیدی بنننر 

جرینننان تجنننارت جهنننانی دارد و 

ممکنننن اسنننت باعنننث شننننود "

ها سنننرمایه گنننذاری را شنننرکت

اینن فعالینت آنهنا کنار بگذارند که 

را در آینننده نزدیننک کننند خواهنند 

کننننرد؛ در عننننین حننننال کننننه 

های درونگرایانننننننه سیاسننننننت

تواننننند سننننبب ناسننننازگاری می

سیاسی بنین کشنورهای همسنایه 

 ".شود

صننننندوق بننننین المللننننی پننننول 

همچنننین سننناریوهایی را محتمننل 

داننند کننه افننزایش یننک جانبننه می

های گمرکننننی در یننننک تعرفننننه

اکنننش تواننند باعننث وکشننور می

تالفی جویانه کشنور دیگنر شنود 

و تولینننند ناخننننالص داخلننننی، 

سنرمایه گنذاری و مصنرف را در 

 .هنننر دو کشنننور کننناهش دهننند

گرایی عالوه بنر اینن اگنر حماینت

از اقتصنننناد داخلننننی در دنیننننا 

هننا گسننترش پینندا کننند و دولت

تعرفننه واردات را افننزایش دهننند 

و موانننع تجننارت بنندون تعرفننه 

 بیشننتر شننوند، اقتصنناد جهننانی

تحننت تنناثیر قننرار خواهنند گرفننت، 

ننننه فقنننط بنننه دلینننل فروپاشنننی 

جریننان تجننارت بلکننه بننه دلیننل 

  .کاهش شدید تولید جهانی

در ایننن صنننورت تبعننات منفنننی 

گرایی بننرای اقتصناد دنیننا حماینت

تواننند حتننی عظننیم تننر باشنند می

چننون همکنناری هننای اقتصننادی 

کشنننورهای همسنننایه را کننناهش 

  .می دهد

 تابسننتان امسننال صننندوق بننین

المللی پول پیش بینی خنود بنرای 

رشند اقتصنناد جهنان در سننالهای 

را ینننننک دهنننننم  2147و  2140

  .درصد کاهش داد

رود رشننند اکننننون انتظنننار منننی

 3.4بننه  2140اقتصنناد در سننال 

 42درصنند کنناهش یابنند امننا در 

درصنند ترقننی  3.1منناه بعنند بننه 

 .کند

بنه گننزارش صنندوق بننین المللننی 

تر بنودن رشند اقتصناد پول پایین

ریکننا از حنند مننورد انتظننار و آم

نامعلوم بنودن رابطنه بریتانینا بنا 

اتحادینننه اروپنننا پنننس از همنننه 

پرسننی خننروج بننه کنناهش رشنند 

  .اقتصاد دنیا منجر شده است

المللنی پننول گنزارش صنندوق بین

گوینند کننه واکنننش بازارهننای می

پرسنی خنروج مالی به نتیجنه همه

بریتانیننننا از اتحادیننننه اروپنننننا 

نننامعلوم بننوده امننا  "محتاطانننه"

بننودن آینننده روابننط اقتصننادی، 

سیاسی و نهادی بریتانینا بنا اینن 

اتحادیننه، باعننث آثننار منفننی بننر 

کننالن بننویژه در بریتانیننا  اقتصناد

 شد.  خواهد

صننندوق بننین المللننی پننول پننیش 

کند کنه اینن وضنعیت بنه بینی می

سنننرعت تغیینننر نکنننند و شنننکل 

نهایی رابطنه بریتانینا بنا اتحادینه 

مشنننخص  بعنند "سنننالها"اروپننا 

از ایننن رو صننندوق بننین .شننود

المللننی پننول رشنند اقتصننادهای 

 2140پیشنننننرفته را در سنننننال 

درصنند پننیش بینننی  4.0معننادل 

کننرده کننه نننیم درصنند کمتننر از 

 .است 2148سال 
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 فهرست اعضا جدید اتاق

 

 

 اعضای حقوقی

 

صنایع و  فن آوران صنعت هوشمند:شرکت 

ماشین آالت سنگین، تولید جرثقیل، گیربکس، 

آسانسور و...، مدیرعامل: مهدی پناهی، آدرس: 

رباط کریم، شهرک صنعتی نصیر آباد، خیابان 

صنعت، خیابان دکتر حسابی یک، پالک های 

M5-M4-M3-M2 :( 72) 66294996-9، تلفن

+، ایمیل:  95( 72)  59252795+، فکس:  95

info@fsh-europe.com  . 

 

نفت و گاز،  نفت و گاز نوگام:شرکت 

مدیرعامل: علی اکبر رضایی، آدرس: تهران، 

، 8، پالک 79ی، کوچه خیابان خالد اسالمبول

، تلفن: 2829944822، کدپستی  9طبقه

( 72) 55495574+، فکس:  95( 72) 55262295

 .  dr.rezaei50@yahoo.com+، ایمیل:  95

 

ت، واردات و صادرا آرین سازه مشهد:شرکت 

مدیرعامل: رضا سلحشور، آدرس: خراسان 

، معاد 29رضوی، مشهد، وکیل آباد، فرهنگ 

 96672422، تلفن: 6و8، طبقه 762، پالک 25

+، ایمیل:  95( 72) 96672428+، فکس:  95( 72)

r_salahshoor2000@yahoo.com  . 

 

تولید و  تجارتی و تولیدی عبیرنت:شرکت 

بازرگانی محصوالت شوینده و بهداشتی، 

مدیرعامل: علی نقیب، آدرس: تهران، جاده 

، 82شرقی، پالک  22آبعلی، خیابان اتحاد، نبش 

( 72) 22949296: ، تلفن2685949222کدپستی 

+، ایمیل:  95( 72) 22999828+، فکس:  95

naghib_A@yahoo.com  . 

 

مواد غذایی،  خط تجارت آریا:شرکت 

مدیرعامل: شبنم بهرامی شبستری، آدرس: 

ر، خیابان نظامی گنجوی، تهران، خیابان توانی

 55846978، تلفن: 4کوچه هفت پیکر، پالک 

+،  95( 72) 55846979-4+، فکس:  95( 72)

 . arya.tradeline@yahoo.comایمیل: 
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