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 :هسخن ما

 پرداخت نقدينگى جبرانى

 يا

 پذير آسيب  گروه  زندگى كاهش هزينه
در اخبار آمده بود كه در نظر است اجراى مرحله دوم طرح هدف مند سازى يارانه ها به صورت پرداخت نقدينگى جبرانى مورد 

 قرار گيرد.اقدامى كه به دوراز هرگونه ديباچه پردازى وقت گير وغير ضرور,فاجعه اى تاريخي خواهد بود.اقدام 

مالحظه  وشتارنارائه شده كه بعداز اين پيشنهاد همراه باكوتاه  يگزارشنتايج مطالعاتي كه در اين زمينه به عمل آمده ودربراساس واما 

وبه طوركلى فلسفه وجودى پرداخت يارانه ها وهدف مند سلزى آن از يك سو، اجراى با آگاهى ازسابقه ، انديشه خواهد شد ، 

از سوى ديگر، حتى بامرورگذراى شرايط اقتصادى حاكم آن و موضع گيرى مخالفان اجراى مرحله دوم  طرح ناراست مرحله اول

الفت ه تنها نبايد با اجراى مرحله دوم طرح مخبر كشور وتكيه بر اصول و مبانى اقتصاد سياسى، مالحظه خواهد شد كه درحال حاظر ن

 البته.اشدب مى ها يارانه سازى مند هدف دوم مرحله كشوراجراى اقتصاد روى فرا ومشكالت مسائل با روياروئى تنهاراه ورزيد بلكه 

شاره شد سامان برانداز مى باشد ، بلكه با تكيه بركاهش هزينه زندگى افراد و خانواده هاى ا كه آن اول مرحله بسان اجرا شيوه با نه

 شناخته اى امعهج درستى به كه جامعه پذير آسيب گروه به  دهكى و كوپنى ، نقدي زير يا در خط فقر.صدالبته به دوراز يارانه دهى 

درصد در اختيار مى باشد و به سادگى قابل احصاء، كه حجم آن نيز  دو يا يك استثناى به نيز آن وآمار است شده تعريف و شده

 دست باال حدود كمتر از بيست ميليون نفراست .

 زيردر رحش به شود،سپس واعالم  تعين نظر مورد پذير روشن است كه در اين صورت نخست وقبل از هراقدامى بايد گروه آسيب 

 درمان انبهج همه و  فراگير فقر ، تورم تشديد ترديد بدون  جزأين ديگرى ه هرشيو گزينش.شود أقدام آنان زندگى هزينه كاهش

 .ميسر مدت كوتاه در بودونه مقدورخواهد سادگى به نه آن درمان كه داشت خواهد دنبال رابه ناپذيرى

 شيوه مورد اشاره براى كاهش هزينه زندگى :

  براى افراد وخانواده هاىدرصد ميان شهرى ٠٥صدور كارت حمل ونقل رايگان شهرى وبا - ١

 .دولت توسط آن هاى هزينه وپرداخت نظر مورد     

صدور كارت تحصيلى رايگان از مقطع پيش دبستانى،دبستانى، دبيرستانى ودانشگاهى براى أفراد خانواده هاى مذكور  - ٢

 وپرداخت هزينه هاى آن توسط دولت.

 واده هاى مذكور و پرداخت هزينه هاى مربوط توسط دولت.صدور كارت بيمه و درمان رايگان براى أفراد خان -٣

 و دباشن مشمول كه صورتى در حقوق معافيت افراد وخانواده هاى مذكور از پرداخت سهم هزينه بيمه هاى اجتماعى و ماليات  -٤

 .دولت توسط آن پرداخت

...براى أجاره به افراد و خانواده هاى مورد  إيجاد خانه هاى مسكونى دركالن شهرها مانند:تهران،أصفهان،تبريز، مشهد و - ٠

 نظربااجاره بهائى در حد هزينه نگاهدارى ساختمان .و...
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يافت و در همين حد  ددولت به ميزان پرداخت يارانه هاى نقدى كاهش خواه هاي حجم پرداختفارغ از هرگونه ترديد بدين سان 

 كه كاهش نرخ تورم را تا اندازه اى در پى خواهدداشت.نيزحجم پول در گردش وسرعت آن كاهش مى يابد ، كاهشى 

 مينى ا هوشنگ أمير دكتر                                                                              

    سياسي اقتصاد تحليلگر                                                                                   

 

 گزارش کوتاه و پیشنهاد

 درباره

 کاهش هزینه زندگی افراد زیر خط فقربه جای پرداخت نقدینگی جبرانی

 

 :مقدمه و گزارش کوتاه

حمايت از گروه هاي آسيب پذير كه منظور افراد و خانواده هاي زير يا در خط فقر است از جمله وظايف كليه دولت                         

هاي قانون مند است كه هم اكنون در بيشتر كشورهاي پيش رفته با عنوان توزيع مجدد در آمد از محل در آمدهاي مالياتي تأمين و 

 ناگون پرداخت مي شود.به صورت هاي گو

با توجه به ضرورت عرضه كاال و خدمات با قيمت هاي واقعي و هدفمند سازي يارانه ها كه به طور عام به  0٥در سال هاي دهه 

كاالهاي مشمول پرداخت مي شد , به ويژه  يارانه هاي سر سام آور بخش انرژي , بر اساس پيشنهاد اتاق بازرگاني و صنايع و معادن 

هدف مند سازي پرداخت يارانه ها در برنامه دولت قرار گرفت . از آنجا كه  با واقعي سازي قيمت كاال و خدمات توليدي و به  ايران

تبع آن افزايش هزينه زندگي ,گروه آسيب پذير بايستي بر اساس ساز و كار مربوط مورد حمايت قرار گيرد . اما با تصويب قانون 

راي آن به صورت نقدي و همگاني كه مغاير با فلسفه وجودي انديشه مربوط بود, حاصل  اجراي هدف مند سازي يارانه ها و اج

 مرحله نخست آن تشديد  نرخ تورم بود.

اكنون كه اجراي مرحله دوم آن در دستور كار دولت قرار گرفته وگفته مي شود در نظر است به چند دهك از دهك هاي ده گانه 

زم مي داند يادآور شود كه با توجه به اصول و مباني اقتصاد سياسي بدون ترديد پرداخت نقدينگي نقدينگي جبراني پرداخت شود ال

جبراني سبب تشديد افزايش حجم نقدينگي و نرخ تورم خواهد شد , در صورتي كه چنانچه به جاي پرداخت نقدينگي جبراني به 
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دام شود اق -زير و در خط فقر-افراد و خانواده هاي آسيب پذير دهك هاي مورد نظر نسبت به كاهش يا پايين آوردن  هزينه زندگي 

, نه تنها موجبات افزايش نقدينگي و به تبع آن نرخ تورم فراهم نخواهد شد بلكه با افزايش قيمت سوخت كه امري الزامي است  

 نسبت به پول در جريان به كاالي در اختيار كاهش يافته موجب كاهش نرخ تورم خواهد شد. 

در پي براي اجرا  به شرح  -زير يا در خط فقر -ي آسيب پذيربراين طرح كاهش يا پايين آوردن هزينه زندگي افراد و خانواده هابنا

 مورد پيشنهاد است  :  

 :پيشنهاد 

امكان اجراي طرح كاهش هزينه زندگي گروه هاي آسيب پذير آن است كه نخست با بهره گيري از آمار هاي موجود  الزمه ي

در سازمان هاي دولتي از جمله تأمين اجتماعي , باز نشستگي كشوري , كميته امداد امام , سازمان به زيستي و ... گروه آسيب پذيري 

عيين و مشخص شود سپس درصد بسيار كوچكي كه آمار آن در اختيار نيست اجازه داده كه در نظر است مورد حمايت قرار گيرند ت

 مي شود به سازمان تأمين اجتماعي مراجعه و ثبت نام نمايند و طرح به شرح زير مورد اجراء قرار گيرد :

هاي بهداشت و درمان صدور كارت بيمه درماني رايگان براي افراد و خانواده هاي مورد احصاء به نحوي كه كليه هزينه  -١

 ريال فرانشيز توسط دولت پرداخت شود . ٠٥٥٥آنان با پرداخت 

 درصد تخفيف براي افراد مذكور و  ٠٥صدور كارت حمل و نقل درون شهري رايگان و ميان شهري با  -٢

 پرداخت هزينه هاي آن توسط دولت .

ي آن زندان گروه مذكور و پرداخت هزينه هاصدور كارت تحصيل رايگان از پيش دبستاني گرفته تا دانشگاهي براي فر -٣

 توسط دولت .

 معاف كردن افراد مذكور از پرداخت سهم بيمه هاي اجتماعي و ماليات حقوق در صورتي كه مشمول باشند.  -٤

ايجاد اماكن مسكوني دولتي توسط دولت و شهرداري هاي كالن شهرها مانند تهران, اصفهان , تبريز, مشهد  و ... براي  -٠

 به افراد گروه مورد نظر با اجاره بهايي در حد هزينه نگاهداري ساختمان و ...اجاره 

 اخباراتاق های بازرگانی ایران و انگلیس

 اخبار اتاق ایران و انگلیس

 ق ایران و انگلیستابرگزاری جلسه ماهانه هیأت مدیره ات ا
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 با ١٣3١ماه بهمنيك شهههنبه اولين  ١0،٥٥اواولرأس سهههاعتماه  بهمندرمعمول  روال به انگليس بنا و ايران اتاق مديره هيات ماهانه جلسهههه

 برگزارگرديد. و حضوركليه اهضاء هيات مديره تشكيل

 نآ اثرات و وطال ارز نرخ هاي كشورازجمله  نوسان مالي/ پولي هاي سياست مورد در ويژه به ، كشور اقتصادي اخبار تبادل بعداز جلسه اين در

 به تفصيل بحث و كفت وگو شد. ملي توليد  بر

حث و بكه از سوي دولت تقديم قوه مقننه شده حه اصالح فانون ماليات ها يسپس به تفصيل درباره الارائه شهد  ماهدي اتاق در عملكرد گزارش

يان ه هاي دانش بنوبا توجه به حضهور آقاي رامين طاعتي مدير عامل شركت نقطه شمال كه عهده دارانحام تجاري سازي پروژگفت و گو شهد 

وژ ه مذكور وپر به جلسههه دعوت شههده بود مقررگرديد با توجه به اينكه طرح ماهآذردر جلسههه مي باشههد و براي اداي گزارش پيش رفت كار

با هدف اصههلي كمك به سههامان دهي صههنايع كشههور تهيه و سههازمان دهي گرديده به نحو مقتضههي  از طري  اتاق به  ايرانيان كه زندگيتكميل 

 .پايان يافت. ١0. جلسه راس ساعت ده نتيجه در جلسه آتي ارايه شوداهي توليد كنندگان رسانده شآگ

 برگزاري جلسه ماهانه كميسيون ها ي تخصصي اتاق

بهمن ماه به دالئل گوناگون از جمله نبود روساي كميسيون ها در تهران به در اتاق گانه سه تخصصي هاي كميسهيون ماهانه هاي جلسههتشهكيل 

وردرجلسه در روز مشخص جلسه ها در اسفند ماه براي حضاعضاي كميسيون ها اعالم عدم آمادگي  به هجعهده تعوي  افتاد ومقرر گرديد با تو

 برگزار شود .

 با حضور دكتر امير هوشنگ اميني رئيس كميسيون وخانم زهرا نقوي و دكتر كميسهيوني اجرائي مي باشد كميسهيون عضهويت كه ضهمن اينكه

  شد . با پنج مورد موافقتپس از برسي  از ميان درخواست هاي جديد عضويت  وشرقي اعضائ كميسيون برگزار علي

 اتاق٤٤انتشار فصلنامه شماره 

 در آغاز دي ماه منتشروتوزيغ شد. وتوامان  ، با پوزش از خوانندگان اتاق ويژه تابستان و پائيزسال جاري به دالئل فني٤٤فصلنامه شماره 

بود  هخبرنامه الكترونيكي اتاق كه به دليل تجديد وتكميل سههاختار سههايت اتاق با پوزش از خوانندگان كرامي براي مدت چند ماه به تاخير افتاد

دگان خوانناد كشههور از نظر خواهد گتشههت ،ضههمن اينكه صههپس با محتواي خبر نامه اي حاوي نظرات اعضههاي اتاق در زمينه اقت ايناكنون واز

 حوردارباشند..صب است بردر سايت اتاق ن آن از سايت مربوط كه لوگوي نداخبار اتاق بازرگاني بريتانيا و ايران مي توانراي آگاهي ازگرامي ب

با توجه به آنچه عنوان شههد از كليه اعضههاي محترم درخواسههت مي شههود در صههورت تمايل نظرات خود را درباره اقتصههاد كشههور براي در  در 

 الكترونيكي اتاق ارسال فرمايند .بديهي است اتاق در حك واصالح آنچه دريافت خواهد كرد مجاز خواهد بود .خبرنامه به آدرس 
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 اخبار اتاق بازرگاني بريتانيا و ايران

 براي آگاهي از اخبار ورويدادها در اتاق بازرگانيبازرگاني و صنايع ومعادن ايران وانگليس اشهاره درباال اعضاي محترم اتاق بنا به 

 د.نگاه كننلوگوي آن در سايت اتاق ايران و انگليس نصب است   بريتانيا و ايران مي توانند به سايت اتاق مذكور كه

  کایران اخبارکوتاه اقتصادی

 موافقت با استمرار صادرات پسته 

با  جلسه ايسرانجام پس از سه روز ابهام در مورد ممنوعيت يا عدم ممنوعيت صادرات پسته ، شامگاه شنبه  در 

ل رييس جمهوري ، مسووالن سازمان توسعه تجارت و بخش خصوصي ، با او معاون ˈرحيمي محمدرضاˈحضور

  .استمرار صادرات پسته به شرط تنظيم بازار داخلي موافقت شد

وزير  هبه گزارش ايرنا، پنج شنبه شب گذشته بود كه معاون اول رييس جمهوري پس از جلسه ستاد تنظيم بازار با حضور س

اقتصادي و بخش خصوصي در محل وزارت صنعت ، معدن و تجارت از تصميم دولت براي ممنوعيت صادرات پسته خبر داد و 

هزار تومان (مسووالن را برآن  0٥تا  ٠٥هزار تومان ( با نرخ داخلي ) ٣٠تا  ٣٥اختالف باالي قيمت صادرات ) هر كيلوگرم  : گفت

 .دت شش ماه ممنوع كنندداشته است تا صادرات آن را به م

  . اين اظهارات رحيمي واكنش هاي بسياري را از سوي فعاالن بخش خصوصي به همراه داشت

اما يك روز بعد وزير صنعت ، معدن و تجارت اعالم كرد كه هنوز مصوبه ممنوعيت صادرات ابالغ نشده و ابراز اميدواري كرد تا 

نندگان با توجه به شرايط حساس كنوني همراهي بيشتري با دولت داشته باشند تا همه توليد كنندگان ، توزيع كنندگان و صادرك

 .بتوان ضمن ادامه صادرات ، بازار شب عيد را تنظيم كرد

در گفت وگو با ايرنا عنوان كرد: جلسه شب گذشته در حضور معاون اول  ايران تجارت توسعه سازمان كل رييس ˈحميد صافدلˈ

رييس جمهوري و با شركت نماينده مردم كرمان در مجلس شوراي اسالمي ، رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران ، رييس 

 .رگزار شداديه صادركنندگان پسته بسازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان ، نمايندگان اتحاديه خشكبار ، انجمن و اتح

وي اظهار كرد : جمع بندي اين نشست آن بود كه صادركنندگان پسته ، بخشي از نياز بازار را براساس كيفيت و قيمت هاي مورد 

  .تاييد سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در اختيار شبكه هاي توزيع قرار دهند

قرار است سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان )يك شنبه(جارت با بيان اينكه امروز معاون وزير صنعت ، معدن و ت

نرخ نهايي پسته را اعالم كند ، گفت : با توجه به اجراي اين تواف  كه شب گذشته به تاييد معاون اول رييس جمهوري رسيد ، 
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  . درات تسهيل مي شودمصوبه ممنوعيت صادرات متوقف شده و استمرار صادرات و مديريت صا

وي اين نكته را نيز يادآور شد كه تفاهمنامه به امضا رسيده در حضور معاون اول رييس جمهوري مطرح و مورد تاييد وي قرار 

  . گرفت

هزار تن عبور كرد كه طب  روال هر ساله بخش عمده  ١0٣براساس آمارهاي رسمي ميزان توليد پسته در سال زراعي جاري از رقم 

درصد باقي مانده به مصرف داخلي مي رسد .برآورد درآمد ارزي ناشي از صادرات  ١٠درصد توليد صادر مي شود و  0٠يعني  آن

  . اين محصول به يك ميليارد دالر مي رسد

هزار تن محصول پسته در  ١0٥هم اكنون دو سوم پسته جهان توسط دو كشور ايران و آمريكا تامين مي شود.سال گذشته حدود 

 .ميليون دالر درآمد ارزي نصيب اقتصاد كشور شد 0٥٥هزارتن صادرات اين محصول ،  ١٥٥كشور برداشت شد و از 

 

خير در ارايه اليحه بودجه ،ناشي از مشكالت اقتصادي تحميلي استات  

كشور به مجلس را ناشي كل  ١٣3٢در ارايه اليحه بودجه سال  نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي ، تاخير

تحميلي به كشور و دولت عنوان كرد از مشكالت اقتصادي  

 

افزود ايرنا اقتصادي خبرنگار با گو و گفت در يكشنبه روز ˈمهدي كوچك زاده  ˈ دولت عمدي در تاخير ارايه اليحه بودجه  :

موضوع آماده هرگونه همكاري در زمينه بررسي و تصويب بودجه سال آينده هستند ندارد و نمايندگان مجلس با درک اين  

ارز و ساير مشكالت اقتصادي تحميلي به  سالمي، با بيان اينكه ، عدم ثبات نرخكميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي ا عضو

بيشتري مي طلبد كرده است ، ادامه داد: در اين شرايط تهيه و تنظيم اليحه بودجه دقت و كار دولت ، تدوين اليحه بودجه را دشوار  

دي قدرت هاي بزرگ و زورگوي جهان روبرو است، تحريم هاي اقتصا كوچك زاده گفت: در شرايطي كه كشورمان با فشارها و

كمترين زمان ممكن  دولت و مجلس بايد با همكاري و هماهنگي در دولت و ايراد گيري منطقي نيست و تحت فشار گذاشتن

 تنظيم و تصويب بودجه كل كشور را پيش ببرند

مجلس شوراي اسالمي آمادگي دارند ،  يندگانزمان تقديم اليحه بودجه به مجلس اظهار بي خبري كرد و افزود: نما وي از

تصويب  مجلس ، در كوتاهترين زمان ممكن و بصورت فشرده و شبانه روزي ، كار بررسي و بالفاصله پس از ارايه اليحه بودجه به

رسانندآن را به اتمام   

 اقتصادی جهان اخبارکوتاه
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دالر در هر اونس ١0٥٥سقوط بهاي جهاني طال به كمتر از   

دنبال انتشار اخباري ه )مرداد(، قيمت سلف طال در بازار كامكس نيويورک ب ٢٥١٢براي نخستين بار از ماه اوت 

دالر در هر اونس كاهش يافت 0٥٥از بهبود اوضاع اقتصادي امريكا، به كمتر از يك هزار و   

 

موجب  شبيني سرمايه گذاران در مورد اقتصاد آمريكابه نقل از بلومبرگ، افزايش خو ،به گزارش روز شنبه گروه اقتصادي ايرنا بنا 

 .كاهش تقاضا براي طال به عنوان وسيله اي براي حفظ ارزش دارايي شد

يك گزارش اقتصادي نشان داد، در ماه فوريه )بهمن( توليدات كارخانه اي در منطقه نيويورک به طور ناگهاني افزايش يافته و 

 .ين سطح خود در سه ماه گذشته رسيده استضريب اطمينان مصرف كننده به باالتر

د خو طالي پشتوانه با سهام اوراق ميلياردر، داران سرمايه ˈلوييس موره بيكن ˈ و ˈسوروس جور ˈآمارهاي دولتي نشان مي دهد، 

 .كاهش داده اند ٢٥١٢را در سه ماهه چهارم 

افزايش يافته، در حالي كه قيمت طال چهار درصد پايين  درصد ٣/0 امسال آمريكا، سهام بازار ٠٥٥ ˈپورز اند استانداردˈشاخص 

 .آمده است

درصد كاهش يافت و به يك  6/1قيمت پايان روزي طال براي تحويل در ماه آوريل، شب گذشته در بازار كامكس نيويورک 

 .سنت در هر اونس رسيد ٠٥دالر و  0٥3هزار و 

سنت در هر اونس هم رسيد كه كمترين  0٥دالر و  ٠30ه يك هزار و در اوايل ديروز، قيمت طال در بازار كامكس نيويورک ب

 .مرداد( است ٢٠اوت ) ١٠قيمت براي قراردادهاي بسيار فعال از 

 

درصد كاهش يافت كه بيشترين كاهش از ماه ژوئن )خرداد( تا  ٤/٣در هفته جاري ميالدي، قيمت طال در بازار كامكس نيويورک 

 .كنون است
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 كنيمهاي بزرگ مقابله مي: با فرار مالياتي شركت٢٥گروه وزيران اقتصاد 

 

اند كه با فرار مالياتي در نشست امروز خود در مسكو متعهد شده ٢٥وزراي اقتصاد و روساي بانك مركزي كشورهاي گروه

 هاي بزرگ چندمليتي مقابله كنند.شركت

هاي ههاي چندمليتي با شيومانع از اين شوند كه شركت تصميم دارنداعضا است كه ه شدبيانيه پاياني اين نشست تاكيد در

 اي جلوه دهند كه ماليات كمتري بپردازند.حسابداري درآمدهاي خود را به گونه

 هاي بزرگ چندمليتي اين امكان را دارند كه با سوءاستفادهبنا به يكي از مطالعات تازه سازمان همكاري اقتصادي و توسعه شركت

شده در يك كشور را به كشوري ديگر منتقل كرده و ماليات كمتري ين مالياتي كشورهاي مختلف، سود كسبهاي قواناز تفاوت

 بپردازند.

هاي بزرگ به پرداخت ماليات الزم تنها با همكاري كشورهاي جور  آزبورن، وزير اقتصاد بريتانيا، گفته كه وادار كردن شركت

 گوناگون ممكن است.

رآمدها هاي خود درباره اعالم دون، گوگل، استارباكس و فيسبوک مدتي است كه به دليل استراتژيهاي بزرگي چون آمازشركت

 اند.قرار گرفته و پرداخت مالياتشان در كانون توجه
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همچنين از كاهش ارزش پول ملي به منظور افزايش قدرت رقابت در تجارت  ٢٥وزراي اقتصاد و روساي بانك مركزي گروه 

به تازگي ژاپن براي افزايش صادرات خود ارزش ين را  اند.تشبيه كرده "نبرد ارزي"ز نگراني كرده و آن را به المللي ابرابين

 كاهش داده است.

 :2013بینی سال پیش

 های ویژهیورو در بخش مراقبت 

 

سال براي اتحاديه اروپا رخ ميالدي اتفاقاتي را كه معتقد بودند در اين  ٢٥١٢رهبران كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در آغاز سال 

 ها به حقيقت نپيوست.بينيبيني كرده بودند. ولي بدترين پيشدهد، پيشمي

 .مي باشدهاي ويژه ، اگر چه نيازمند مراقبتاست يورو، واحد پول اروپايي هنوز اعتبار خود را حفظ كرده

ر سي مبني بر اين كه تا چه حد از بحران پشت سبيبيولفگانگ شوبل، وزير دارايي آلمان اخيرا در پاسخ به ستوال خبرنگار 

 درصد بحران برطرف شده است. 0٥تا  ٠٥گذاشته شده است؟ گفت كه به تصور او 

 :هاي مثبتنشانه

اند و بينند، رهبران اروپا تعهد كامل خود را به دفاع از يورو نشان دادهبين هستند و نيمه پر ليوان را مياز نظر كساني كه خوش

 اند.ازارهاي مالي قبول چنين تعهدي را شروع كردهب

ميالدي، ماريو دراگي، رئيس بانك مركزي اروپاست. وي با اين قول كه براي دفاع از يورو به هر اقدامي متوسل  ٢٥١٢ستاره سال 

اي را به لهول استفاده به هر وسيخواهد شد، توانست هزينه اخذ وام كشورهايي مثل اسپانيا و ايتاليا را پايين بياورد. اگرچه او هنوز ق

 ها احتياط به خر  دهند.اثبات نرسانده، ولي قولي كه داده بود سبب شد بازارها در شرط بندي عليه بانك
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نون كند؟ در پاسخ بايد گفت كه اكشود اين است كه پشتوانه يورو چيست و چه نهادي از آن حمايت ميسوالي كه غالبا مطرح مي

 ا پشتوانه يورو شده است.بانك مركزي اروپ

رفته هاي رم گتصميم درباره آينده يورو، در دروازه"گويد: كند، ميبندي ميهايي كه اعتبار مالي كشورها را درجهيكي از آژانس

 "شود.مي

افته و برنامه ي وزير مستعفي اين كشور اتخاذ كرده بود، كاهشهايي كه ماريو مونتي، نخستهاي ايتاليا با سياستاكنون هزينه وام

 اصالحات به اجرا گذاشته شده است.

است.  هاي بزرگ منطقه يورو متعهد كردهو در نظر گرفتن يك ناظر اروپايي براي كنترل بانك "اتحاديه بانكي"اروپا خود را به 

 ني بانكيك چنين تعهدي سبب خواهد شد كه بخش مهمي از اختيارات ملي كشورهاي عضو يورو به يك نهاد اروپايي يع

سيار بااهميت اند، بها نقش مهمي در بحران مالي منطقه يورو داشتهمركزي اروپا منتقل شود. اين اقدام با در نظر گرفتن اين كه بانك

 است.

هايي كه با مشكل مالي مواجهند، خواهند توانست مستقيما از هنگامي كه ناظر بانكي مورد بحث كار خود را شروع كند، بانك

ها و درخواست كمك كنند. يك چنين اقدامي به منزله پايان مشكالت بانكداري بوده و به دردسر دولت "ات اروپاييصندوق ثب"

 هايي كه مشكل مالي دارند، پايان خواهد داد.مستوليت آنها در به عهده گرفتن پرداخت وام بانك

قه تا ماه ژوئيه گذشته به قوت خود باقي بود، يونان از منطهاي بسياري از مقامات و نمايندگان پارلمان آلمان كه بينيبرخالف پيش

 معرفي شود. "جدي و قابل اعتماد"وزير يونان سياستمداري يورو خار  نشد و سبب شد آنتونيس ساماراس، نخست
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زايش فها مي گويند در سال جديد ميالدي كشورهاي بيشتري دچار ركود اقتصادي خواهند شد و نرخ بيكاري همچنان ابدبين

 خواهد يافت.

توان گفت كه آنگال مركل، صدراعظم آلمان در انتخابات ماه سپتامبر آينده مجددا پيروز خواهد شد و پست تقريبا با قطعيت مي

 ند.تر عمل كمدت محتاطانهكنوني خود را حفظ خواهد كرد؛ اگرچه نزديك بودن اين انتخابات سبب خواهد شد كه او در كوتاه

  :خبرهاي بد

اد گويند كه اگر به جاي نگاه به ساختار جديد اتحاديه اروپا، به اقتصبينند، مياني كه بدبين هستند و نيمه خالي ليوان را ميكس

ميالدي روشن نيست؛ كشورهاي بيشتري در اين سال دچار ركود اقتصادي  ٢٥١٣انداز سال بينيم كه چشمواقعي نگاه كنيم، مي

 ن افزايش خواهد داشت.خواهند شد و نرخ بيكاري همچنا

ها را دهيتواند فشار سنگيني بكس باور ندارد كه اين كشور ميمشكالت يونان نيز به سال جديد كشيده خواهد شد. تقريبا هيچ

دهندگان آلماني بگويند كه پرداخت وام به يونان به زيان آنان تمام خواهد تحمل كند و احتماال زماني خواهد رسيد كه به ماليات

 شد.

ور در سال كند كه اين كشكس قبول نميتر شدن است. تقريبا هيچاز طرف ديگر وضعيت اقتصادي اسپانيا همچنان در حال وخيم

ده بيني منتقدان به حقيقت نپيوسته است ولي در اوايل سال آينميالدي از ركود اقتصادي خار  خواهد شد. البته تاكنون پيش ٢٥١٣

هاي اقتصادي اين كشور از خار  تامين شود؟ ح خواهد شد كه آيا الزم است پرداخت تمام بدهيميالدي دوباره اين ستوال مطر

 اين مشكلي است كه حل نشده باقي مانده است.

 ود.شآميزتر ميبافت اجتماعي اسپانيا در حال فروپاشي است و حتي تظاهرات بسيار گسترده نيز روز به روز خشونت

ثباتي سياسي شده است. سيلويو برلوسكوني اگرچه شانس چند هفته قبل براي ورود مجدد به صحنه بي اي ازايتاليا نيز وارد مرحله

 سياسي را از دست داده، ولي هنوز ممكن است براي كسب قدرت ترفندهايي در آستين داشته باشد.

ايتاليا باشد، ولي اصالحاتي كه به عمل ماريو مونتي، كه بازارهاي مالي نظر مساعدي به او دارند، هنوز امكان دارد رهبر آينده 

 زند.و پا ميتر است و اين كشور در گرداب ركود دست اهميتشد، كماند، از آنچه وعده داده ميآمده

 هاي رياضت اقتصاديناخرسندي از برنامه
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وانه يورو انك مركزي اروپا پشتدر پاسخ بايد گفت بستوال اين بود كه پشتوانه يورو چيست و چه نهادي از آن حمايت مي كند؟ 

 شده است.

اند و از سوي ديگر بعضي كشورهاي اروپايي نيز از موقعيت ها از برنامه رياضت اقتصادي اتحاديه اروپا خسته شدهبريتانيايي

 استثنايي بريتانيا ناخرسندند. بحث واقعي درباره آينده بريتانيا در اروپا، هنوز شروع نشده است.

جمهوري فرانسه هاي اول دولت فرانسوا اوالند، رئيسوجه دل خوشي از فرانسه ندارند. از نظر مقامات آلماني ماههيچ ها بهآلماني

رار اولويت قرا درهاي داده شده در مبارزات انتخاباتي خود يك فرصت از دست رفته بوده است. آقاي اوالند عملي ساختن وعده

 انتظار دارند، تعهد وي به مدرنيزه كردن فرانسه با اصالحات ساختاري فراگير است.آنچه منتقدان فرانسه  داده است، ولي

شود. برخي مقامات اروپايي معتقدند كه اروپا اكنون در هاي اقتصادي ديده مياي در برابر رياضتدر سراسر اروپا مقاومت فزاينده

ي، هاي اقتصادي است. به گفته يك مقام ارشد اروپايرياضت ترين دوره، يعني انتظار براي به نتيجه رسيدنحال ورود به خطرناک

 چنانچه رشد اقتصادي تا دو سال ديگر بازنگردد، وضعيت بسيار وخيم خواهد شد.

رو خواهد بود. ولي اگر مانند يك مقام ارشد هاي زيادي در سال آينده پيشتوان گفت كه چالشبا در نظر گرفتن اين عوامل مي

درصد سياست اقتصادي درباره روانشناسي است، در آن صورت وضعيت از آنچه انتظار  ٠٥باشيم كه بيش از  آلماني قبول داشته

تر است و بهتر است به جاي اين كه وقت خود را صرف توجه به تغييرات تشكيالتي كنيم، به اقتصاد واقعي رفت، اميدواركنندهمي

 توجه داشته باشيم.

ي به اين داشته باشد كه آيا مردم اروپا آنقدر صبورخواهند بود كه منتظر بمانند تا ببينند كاهش ممكن است آينده منطقه يورو بستگ

 ؟كسري بودجه در هنگام ركود اقتصادي نتيجه مطلوب به بار خواهد آورد يا نه

 

 درباره ما

http://www.bbc.co.uk/persian/institutional/aboutus.shtml
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 داری در بطری'سرمايهکوکاکوال، 

 میلیارد قوطی يا بطری کوکاکوال در جهان فروخته می شود ۸.۱در حال حاضرروزانه بیش از  

اخيرا پس از تعلي  تحريم هاي آمريكا عليه اين كشههور فروش اين نوشههابه در  .سههال كوكاكوال در برمه فروخته نشههد  0٥نزديك به 

 برمه از سر گرفته شده است.

مشههورترين نام هاي تجاري جهان كه روزانه صدها ميليون از محصوالت آن در جهان فروخته مي شود، هنوز سهمي از اما يكي از 

 سه كشور جهان ندارد. -بازار در دو

ل يك ك چنهد ماه پيش در پي آغاز روند اصهههالحات دمكراتيك در برمه، آمريكا تحريم ها عليه برمه را تعلي  كردند و در پي آن

 كه توليد و فروش محصوالت خود را در اين كشور آغاز مي كند. كوكاكوال گفت

به زودي  سپتامبر وارد برمه شده است و قرار است١١اين كمپاني اعالم كرد كه اولين محموله نوشهابه هاي كوكاكوال روز دوشهنبه،

 توليد محلي آن هم آغاز شود.

كه درباره شهش نوشيدني )شراب، آبجو، كوال، قهوه، چاي و نوشيدني  "تاريخ جهان در شهش ليوان"تام اسهتند ، نويسهنده كتاب 

 هاي الكلي( پر طرفدار در جهان است مي گويد كه كوكاكوال در هر كشوري وارد مي شود به نمادي قدرتمند تبديل مي شود.

از زماني كه اولين محموله كوكاكوال وارد كشهوري مي شود، همه چيز در آن كشور تغيير مي كند. او كوكاكوال را "مي گويد:  او

 مي داند. "سرمايه داري در بطري"

 ( و كره١30٢ميليارد قوطي يا بطري كوكاكوال در جهان فروخته مي شود و فقط دو كشور كوبا )از سال  ١,0در حال حاضر بيش از 

 ( به دليل تحريم هاي اقتصادي آمريكا مطلقا سهمي در اين فروش افسانه اي ندارند.١3٠٥شمالي )از سال 

 کوکاکوال

 نخستين نوشابه كوكاكوال در داروخانه اي در آتالنتا سرو شد. - ١000

 كوبا، كانادا و پاناما نخستين كشورهاي توليد كننده كوكاكوال در خار  از آمريكا بودند. -١3٥0

http://www.bbc.co.uk/persian/world/2012/06/120614_u14_cocacola_burma.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/world/2012/06/120614_u14_cocacola_burma.shtml
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 نخستين كارخانه آسيايي كوكاكوال در فيليپين راه اندازي شد. -١3١٢

 كشور توليد مي شد. ٢0كوكاكوال در  -١3٣٥

 كشور رسيد. ١٥٥تعداد كشورهاي توليدكننده به  -١3٠3

 منبع: كوكاكوال

هاي كوكاكوال را توليد مي براي نخسههتين بار نوشههابه  ١3٥0جالب آنكه كوبا يكي از سههه كشههور خار  از آمريكا بود كه در سههال 

 كرد.

از كوبا خار  شد و ديگر  ١30٥اما اين كمپاني با به قدرت رسيدن فيدل كاسترو و آغاز مصادره دارايي هاي شخصي در اوايل دهه 

 بازنگشت.

 توران هايوضههعيت در كره شههمالي هم كمابيش همينطور بود. اما اخيرا برخي از رسههانه ها گزارش كرده اند كه در تعدادي از رسهه

پيونگ يانگ كوكاكوال سهرو مي شههود. اما كمپاني كوكاكوال مي گويد كه هيچ رابطه تجاري با كره شههمالي ندارد و نوشههابه هاي 

 محصول اين كمپاني كه در بازار كره شمالي موجود است، به داخل كشور قاچاق مي شوند.

عرصه وجود گذاشت. از نخستين روزهاي فعاليت هدف شركت آن، در شهر آتالنتا پا به  ١000اين نوشهيدني سياه گازدار در سال 

گسهترش آن در بازارهاي جهاني بود. در نخستين سال هاي قرن بيستم كوكاكوال در تعدادي از كشورهاي اروپايي و آسيايي توليد 

 و عرضه مي شد.

هاي آمريكاي در خار  از مرزها اين كشهههور اما جنگ جهاني دوم اين نوشهههابه را نيز جهاني كرد؛ زماني كه كوكاكوال براي نيرو 

 فرستاده مي شد.

كارخانه در سهراسهر جهان به منظور تهيه نوشهابه هاي نيروهاي آمريكايي در خار  كشور كوكاكوال توليد  0٥در آن زمان بيش از 

 مي كردند.
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 :'سمبل آزادي'يا  'نماد استعمار'

 

 شد از کشورهای اروپایی و آسیایی تولید و عرضه می در نخستین سال های قرن بیستم کوکاکوال در تعدادی

تام اسهتند  مي گويد كه كوكاكوال آن زمان رابطه مسهتقيمي با ميهن پرسهتي آمريكايي داشت و با توجه به اهميت آن در زندگي 

 روزمره سربازاني كه در جنگ بودند، از جيره بندي شكر در آمريكا مستثني شده بود.

نهاور، رئيس جمهوري بعدي آمريكا و فرمانده نيروهاي ائتالفي در اروپا عاشه  اين نوشهابه بود و خواسته گفته مي شهود دولت آيز

 بود كه اين نوشابه در شمال آفريقا نيز در دسترس باشد.

 هاما كوكاكوال از زمان آغاز توليدش عالوه بر طرفدارانش، در طول سههال ها دشههمنان سههرسههختي هم داشههته اسههت. نام كوكاكوال ب

 نوعي با آمريكا و كاپيتاليسم پيوندخورده است.

 استفاده كردند. "استعمار كوكاكواليي"از اصطالح  ١3٠٥فرانسوي هاي نخستين كساني بودند كه در دهه 

اسهتند  مي گويد در آن سهال ها در فرانسهه معترضهان كه مي گفتند اين محصول خطري براي جامعه فرانسوي است، كاميون هاي 

 وال را واژگون مي كردند و بطري هاي آن را مي شكستند.حامل كوكاك

بروس وبستر، مشاور مستقل مارک هاي تجاري كه قبال براي كوكاكوال كار مي كرده است مي گويد كه در جريان جنگ سرد نيز 

 كوكاكوال نماد كاپيتاليسم بود و مرز ميان كمونيسم و كاپيتاليسم را مشخص مي كرد.
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وكاكوال در شوروي ساب  از بيم آنكه بخشي از سود ناشي از فروش آن راهي خزانه دولت كمونيست شود، استند  مي گويد كه ك

 وارد بازار شوروي نشد و پپسي اين خال را پر مي كرد و فروش گسترده اي داشت

 

 :كوكاكوال و بازار كشورهاي كمونيستي

 شدوارد بازار  ١303سال مذاكره كوكاكوال در سال  ١٥: پس از چین

 حامي مالي رسمي مسابقات جهاني قهرماني هاكي روي يخ شد ١٣03: در سال شوروی

هنگام برچيده شههدن ديوار برلين قوطي هاي رايگان كوكاكوال را ميان مردم  ١300: كاركنان كوكاكوال در سههال آلمان شرررقی

 پخش مي كردند. كمي بعد كوكا از بخش غربي وارد بخش شرقي شد.

 ريم هاي خود عليه ويتنام ار لغو كرد. كوكاكوال دوباره به اين كشور بازگشت.: آمريكا تحویتنام

 منبع: كوكاكوال

برچيده شد، مردم آلمان شرقي جعبه جعبه كوكاكوال مي خريدند و نوشدن آن  ١303زماني كه ديوار برلين در سهال "او مي گويد: 

 "را سمبل آزادي مي دانستند.

خاور ميانه هم كه اكنون يكي از بازارهاي هاي اصههلي نوشههابه هاي گازدار اسههت، كوكاكوال در همان سههالهاي جنگ سههرد، در 

تا  ١300روزهاي خوشههي نداشههت. اتحاديه عرب به دليل فروش كوكاكوال در اسههرائيل، محصههوالت اين كمپاني را بين سههال هاي 

 بايكوت كرد. ١33١

 آنجا هم باز پپسي جايگزين كوكاكوال شد.

كه كوكاكوال سعي كرده كه درگير مسائل سياسي نشود ولي از آنجايي كه در دنيا با دولت آمريكا و سياست هاي وبستر مي گويد 

 سرمايه داري مرتبط مي شود، گاهي خود را در معرض اتهام و انتقاد و دخالت در مسايل سياسي مي بيند.
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بطري هاي  ٢٥٥٣نظامي آمريكا به عراق در سهههال  اسهههتنهد  هم مي گويهد كه براي مثال معترضهههان تايلندي در اعتراض به حمله

 كوكاكوال را در خيابان خالي مي كردند و فروش كوكاكوال براي مدتي در تايلند به حال تعلي  در آمد.

هوگو چاوز، رئيس جمهور ونزوئال كه سياست هاي ضد آمريكايي اش معروف است، نيز مردم كشورش را تشوي  كرده بود كه به 

 سي كوال، آب ميوه هاي محلي بنوشند   وكاكوال و يا پپجاي نوشيدن ك

 كوكاكوال در برمه پيش از آغاز تحريم ها:

پپسهي و كوكا همواره دو نوشهابه محبوب ايراني ها بوده اند. حتي در سهال هاي نخسهتين پس از انقالب با وجود سياست هاي ضد 

تجاري با شركت هاي آمريكايي، با آنكه بسياري از توليدكنندگان آمريكايي و مخالف سرمايه داري جمهوري اسالمي و قطع رابطه 

نوشهابه هاي گازدار نام خود را تغيير داده بودند، اما در ميان مردم كوكا و پپسهي نام هايي بودند كه به اين نوشهابه اطالق مي شههد و 

 كردند. توليدكنندگان داخلي تا مدت ها محصوالت خود را با بطري هاي اين دو شركت عرضه مي

 شركت نوشاب پس از سال ها براي نخستين بار محصوالت كوكاكوال را به طور رسمي در ايران توليد كرد. ١٣0٥در اوايل دهه 

 0اما پس از پرداخت كليكبا شركت ايراني نوشاب امضا كرد، ميليون دالر ١٠قراردادي را به مبلغ  ١٣0٢شركت كوكاكوال در سال 

 ميليون و هشتصد هزار دالر از مبلغ قرارداد، به دليل تحريم اقتصادي آمريكا عليه ايران باقي مبلغ قرارداد را نپرداخت.

از  كوكاكوال در ايران را در حالي به دست آورد كه قبلهمزمان با فعاليت نوشاب، شركت خوشگوار مشهد نيز امتياز توليد نوشابه 

 انقالب نيز به توليد كوكاكوال مشغول بود.

يعني زماني كه ورود عصههاره اصههلي توليد كوكاكوال به ايران ممنوع شههد،  ١٣0٣شههركت خوشههگوار پيش از انقالب و تا سههال 

 را براي توليد نوشابه خود مورد استفاده قرار داد. كوكاكوال توليد مي كرد اما بعد از آن فرمول تهيه شده يك ايراني

http://www.bbc.co.uk/persian/business/story/2003/10/031005_he-ag-cocacola.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/business/story/2003/10/031005_he-ag-cocacola.shtml
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در دوره محمود احمدي نژاد گفته شهد كه ايران فعاليت شهركت هايي چون كوكاكوال و نسهتله را به دليل آنچه از سوي مقام هاي 

با اسرائيل  باطيناميده مي شهدند، ممنوع مي كند. اما شركت خشگوار بعدها ثابت كرد كه ارت "شهركت هاي صههيونيسهتي"ايراني 

 ندارد.

در حال حاضهر محصهوالت كوكاكوال و شهركت هاي هاي رقيب آن به وفور در ايران ديده مي شهود و مشخص نيست با توجه به 

رباره دتحريم هاي شديد آمريكا عليه ايران، از چه طري  اين محصول متولد آمريكا در ايران توليد مي شود و فروشي چشمگير دارد.

 شخصي اطالعاتحفظ ما

 

http://www.bbc.co.uk/persian/institutional/privacy.shtml

