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   :هسخن ما

 سال درپیش
 
 "؟ساده زیستی" ریاضت کشی " یا "

 
، با نويد آغاز را ، اين يادگار باستانى فرخنده وفراگیرايران و ايرانيیفرارسیدن جشن هاى نوروز  

به درگیرى هاى بین  كه درآن جهان آشفته وروشادى، سالى  صلح و آرامش و سالى همراه با
، اعتدالى كه كاهش نسبى نهادالمللي، با سرعتى بى سابقه روبه آرامش و اعتدال خواهد 

 به ارمغانتنش هاى بین المللى را در سراسر جهان ، منطقه و دست کم در كشور خودمان 
 و میمون باد.بر همه به ویژه اعصای اتاق ایران و انگلیس مبارک  آوردخواهد 

 
کوتاه زمانی است همه  در اخبار می خوانیم و می شنویم که دولت  باید یادآور شوم که واما 

های برخی کشورهای صنعتی پیش رفته از جمله :یونان ،اسپانیا، پرتقال، ایرلند ، انگلیس و...در 
اجرای برنامه  رویاروئی با کاستی ها و مسایل و مشکالت اقتصادی تازه وحاکم بر اقتصاد خود

 ریا ضتی را پیش بینی ، تهیه و یا احیانا به اجراء درآورده اند. -هائی باعنوان اقتصادی
 

کمتر یا به طور کلی اصال به آن توجه نمی شود اینکه برنامه های  که درخور یاد آورینکته 
اقتصادی ریاضتی عنوان شده را نه می توان ونه بایستی "ریاضتی" تلقی و عنوان کرد.زیرا ملل 

ضیافتی همگانی که  با پشت سر نهادن کشورهای پیش رفته مورد اشاره، اکنون بعد از 
موجب رنگین شدن بیش ازاندازه  مالی بر پا و –لی استقراض واعمال سیاست های ناراست پو

کاری که درکشورهای دارای سرمایه های طبیعی گران بهاء مانند نفت و  -سفره آنان شده بود 
فروش این سرمایه ها یا به زبان ساده تر مایه خوری با گازو برخی کانیات،از جمله کشور خودمان 

به مراتب باالتر از استاندارد برابر با تولید ملی آنان کوتاه مدت از استاندارد زندگی درمردم را 
 .برخوردارساخت

 ، باید به خود آمد ، نیز رو به پایان دارد مایه خوریگوئی  اکنون که ضیافت پایان پذیرفته و واما
به دنبال کار و تولید بود. واقعیت یا راستینه یی که به  کرد وبا ساده زیستیکمربندها را سفت 

ه معنای ریاضت کشی نیست ، بلکه پذیرش و باز گشت به واقعیات زندگی اقتصادی هیچ روی ب
هر بحث وسخن دیگری دراین زمینه مذموم ، نارا ست وغیر  ودانست که،  استجاری وحاکم 

 كه : بودپذيراى اين واقعیت باید م یواقع می باشد. زیراهمچنانکه پیش ازاین بارها یاد آور بوده ا
 
بخش پیش رفت كشورهاى صنعتى جهان، اکنون بیش ازهرزمان آشکار است که بیش ترین  " 

اروپایی ناشى ازدراختیار داشتن نزديك به رايگان منابع  به ويژه کشورهای پیش ازاین استعمارگر
از یک  جهان سوممعروف به ی کشورهای و گاز وبرخى كانیات پربها ثروتى جهان از جمله نفت

فت ربنابراین بايد پذي .بوده استاز سوی دیگر كشورها این  انى نزدیک به رایگان نیروى إنسسو، 
ريشه أصلى اگر نه صد در صد ، اما بیشتر كاستى هاى اقتصادى جاری و حاكم در جهان که 

افزايش درخور توجه ونزديك به واقعى شدن بهاى اين منابع در بازارهاى بین المللى  مولودكنونى 
اقتصادی و سطح  و توسعه ی حفظ رشدو روبه رشد ،  پیش رفته اعم ازرهاكشو این كوشش و
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عمال سیاست هاى همراه با ا استقراض و مایه خوری،،  هاکشور اینزندگى برقراردرکاذب 
از این رو کاهش رشداقتصادی و استاندارد مالى ناراست بوده است. - به ويژه پولى ،اقتصادى

اقع ویا سطح زندگی برقرار در این کشورها راستینه گریز نا پذیریست که بایستی آن رااقدامی 
 ". نامید و نه برنامه یی ریاضتی یانه و  ساده زیستنیا راست گرا

 یدكتر امیر هوشنگ امین
 
 

 
 خبر رسانی

 درباره:

 سفر های هوائی
 

فرارسیدن سال نو، به آگاهی اعضاء گرامی اتاق ایران و با شاد باش 
 انگلیس می رساند :

سرانجام ، دبیرخانه اتاق درپی کوششی خستگی نا پذیر و طوالنی 
برای کسب امتیازاتی مالی/ رفاهی برای اعضاء و همکاران و خانواده 

هایشان در سفرهای هوائی به اروپا و آمریکای شمالی موفق 
،همراه باشرکت های لوفت هانزا شرکت هوائی شدقراردادی با 

 به امضاء برساند.یونایتد ایرالین و  ایرکانادااتریشی،هوائی 
بنابراین اعضاءگرامی اتاق می توانند برای برخوردارشدن از امتیازات 

مورد اشاره با ارائه ی کارت معتبر عضویت در اتاق ویا معرفی نامه به 
خیابان ولی عصر مراجعه و در صورت  -تهراندفتر لوفت هانزا واقع در 

 نیاز به اطالعات بیشتر با دبرخانه اتاق تماس حاصل فرمایند.
 

 دبیرخانه                                      
 اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران
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 :اخبارکوتاه اقتصادی

 اخبارکوتاه اتاق ها

 :اتاق ایران و انگلیساخبارکوتاه 

 برگزاری جلسه هیات مدیره اتاق

 
این ماه نگلیس در اهیات مدیره اتاق بازرگانی و ص    نایع و معادن ایران و  ه اس    فند ماهجلس    

ارج خ بهبه استثنای دکتر علی شرقی که یک ش نبه ماه با حضور کلیه اعضاء بعدازظهر دومین 
 و بر گزار  گردید . در محل دبیرخانه اتاق تشکیلسفرکرده ازکشور 

افزون بر تبادل اخبار اقتص  ادی روز به ویژه دربارم مس  ایل و مش  کالت ناش  ی از  هدر این جلس  
افزایش نرخ برابری ریال با انواع ارز , تحریم های اقتص ادی، مشکل نقل و انتقال پول و اثرات آن 

خانه در خصوص اخذ ویزا بر تولید ملی به تفضیل بحث وگفت و گو شد. درباره اقداماتی که دبیر
 و از و گو ش    د برای ش    رکت های عض    و و کارکنان وخانواده های آ نان  به عمل آورده گفت

کس    ب موافقت  بارهدر  د همکاری با اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران دبیرخانهپیش    ین اقدامات 
مستقر در  UKBAمقامات انگلیس ی درزمینه ص دور توص یه نامه برای  اعض اء اتاق به مقامات   

کنسولگری های انگلیس در دوبی , ابوظبی و استانبول  مع الواسطه اتاق بریتانیا و ایران تقدیر 
ش د.  ضمنا  در خصوص تجهیز سایت اتاق به بخش خبررسانی , انجام مطالعه درباره گگونگی 

نی فنی به اقدامات روس یه درخص وص اص الر نرخ برابری روبل با دالر , اس تفاده از نیروی انسا
منظور بهره گیری هرگه بیش تر از س ایت اتاق و خبررس انی اقتصادی تصمیمات مقتضی اتخاذ 

 گردید. 

 

 رگزارى جلسه ماهانه كمیسیون هاى تخصصى اتاقب
 

اولین يك ٤١كمیسیون مذكور در دوره مورد گزارش ساعت : كمیسیون آموزش و فناورى هاى نوين-ألف
ها:مینو شهابي و مهناز معصومى از شركت پارس گستر ايرانیان آقايان شنبه اسفند ماه با حضور خانم 

در محل دبیرخانه اتاق تشكیل و باتوجه به حد نصاب  رامین طاعتى ودكتر امینى  : آرش آزمنديان ، 
آقاى منوگهر هامون رئیس كمیسیون كه در خارج از  رسیدن تعداد اعضاء حاضر درجلسه با وجود غیبت 

وبرخى اعضاء ديگر كه براى حضور  نايب رئیس كمیسیون  انم مرضیه امیر ا براهیمي كشور بودند و خ
  در جلسه اعالم آمدگى كرده بودند لكن موفق به حضور در جلسه نشده بودند برگزارگرديد.

در اين جلسه به تفصیل در باره اوضاع اقتصادى حاكم بر كشور به ويژه در زمینه نرخ ارز وآثار آن بر تولید 
اال و خدمات وزندگى گروه آسیب پذير جامعه گفت و گو شد وأعضاء كال بر اين باور بودند كه دولت ك

بايستى به جاى پرداخت نقدينگى جبرانى براساس پیشنهاد اتاق أقدام به كاهش هزينه هاى زندگى 
پیشنهاد خوددارى شود.در پايان  كم گرون آسیب پذير نمايدد وازپردداخت نقدينگى به هر شكل  دست 
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هیأتى در اردىبهشت ماه. به لندن اعزام شود.  برگزار در لندن  I Tشد براى بازديد از نمايشگاه هاى 
 پايان پذيرفت. ٤١جلسه راس ساعت 

 
دومین  ٤١اين كمیسیون در دوره مورد گزارش ،ساعت ب_ كمیسیون بازرگانى، صنعت و گردشگرى: 

آقاى على حمزه نژاد وبا حضور أعضاء خانم  به رياست ٤٣١برابر با هشتم اسفند ماه سال  يك شنبه 
زهرا نقوى ، مینو شهابي دبیر كمیسیون وآقايان امیر حسین پژوهى ، ،سید رضى سید اصفهاني ؛ 

 رامین طاعتى و امیر هوشنگ امینى در محل دبیر خانه اتاق تشكیل و برگزار گرديد.
"خبر خوب" براى صادر  واصله از لندن زير عنوان  در اين جلسه بعداز تبادل اخبار اقتصادى روز ، خبر

كنندگان كاال و خدمات به ايران مبنى بر خارج شدن بانك هاى ملت و صادرات از فهرست تحريم هاى 
مورد بحث قرار گرفت. سپس. به تفصیل نظر اتاق در مورد مرحله دوم هدف مند  و  اتحاديه اروپا مطرر 

رست و سنجیده آن مورد تأكید قرار گرفت. جلسه راس سازى.يارانه هاو ضضرورت اجراى د
  پايان پذيرفت . ٤١ساعت

 
اين. كمیسیون در اسفند ماه ساعت گهارده كمیسیون تسهیل سرمايه گذارى و مشاركت ها : -پ  

روز سه شنبه ددهم اسفند به رياست دكتر. امینى وبأ حضور خانم زهرا نقوى ، وآقا يان :امیر حسین 
تشكیل وبرگزار گرديد.در اين جلسه   صفهانی،محمد رضوی شیرازی ورامین طاعتیپژوهى ،سید ا

افزون بر تبادل أخبار اقتصادى به ويژه در باره كاهش قدرت خريد پول ملى ، ودالئل وريشه هاى اين 
اقدام سامان برباد ده، به تفصیل بحث و در باره دورنماى اقتصاد كشور و گفت و گو شد و ضرورت تجديد 

ر در سیاست هاى اقتصاد ى براساس واقعیات مورد تأكید قرارگرفت . آنچه بیش از همه در مورد نظ
حدد ممكن حفظ شود وضرورت  روابط اقتصادى ايران و بريتانیا مورد تأكید قرار داشت اينكه ارتباطات در 

ل عات اولیه به عمبازگىشايي كنسول گرى مور تأكید قرار گیرد.در پايان پیش نهاد شد با توجه به مطال

هیأت مديره اتاق بايستى انجام شود به نظر. مى  بنابه دستور آمده در باره اقتصاد روسیه كه 
رسد ضرورت نداشته باشد ،امادر صورت إمكان هیأت كوگكى در أوائل سال آ ينده به لندن 

 اعزام شود. جلسه راس ساعت شانز ده پايان پذيرفت.
 

كمیسیون كه در واقع تنها كمیسیون اجرايي اتاق است كه همه اين كمیسیون عضويت : -ت
وبه رياست دكتر  خانم. زهرا نقوى ، دكتر على شرقي أعضاء هیات. مديره  ماهه با عضويت 

امینى تشكیل وبرگزار مى ودر اسفند ماه بانتوجه به اينكه. دكتر شرقى در سفر خارج از 
 ه در خواست هاى واصله رسیدگى كرد.كشور بود بدون حضور أيشان تشكیل گرديد و ب

 
 

 :اخبارکوتاه اقتصادی ایران  
 

نامه ايجاد واحدهاي بانکي شدندمشمول آيين های قرض الحسنهانکب  

نامه ايجاد يا تعطیل واحدهاي آيین»بخشنامه ای  دربانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
يا  به فرآيند ايجاد يا تعطیلي شعبهبانک هابا هدف ساماندهي را « بانکي در داخل کشور

ابالغ کرد« رسالت»و« مهر ايران»به بانک های قرض الحسنه   باجه  
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به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ؛ با توجه به تغییرات گشمگیر و روزافزون صنعت بنا 
با  بربرانامه مذکور بازنگري در آيین وضرورتبانکداري از جمله گسترش بانکداري الکترونیک،

 بانک های کرد.بانک مرکزی آیین نامه جدید را تهیه و به شبکه بانکی ابالغ  ،شرايط کنوني
.مشمول مفاد آیین نامه خواهند بوددر این مرحله قرض الحسنه نیز    

دستورالعمل تأسیس و فعالیت » 9١( ماده ٤بر اساس این بخشنامه و به موجب تبصره )   
سرمايه بانك  %٣٣، خريد اموال غیرمنقول حداکثر تا «بر آنها الحسنه و نظارتهای قرضبانک
الحسنه مجاز استقرض . 

بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران که  ٤٣١٣ضمنا  بر اساس مصوبه مجمع عمومي سال   
ده شطي بخشنامه ای در سیزدهم اسفندماه سال جاری به شبکه بانکي کشور ابالغ 

، نسبت به کاهش تعداد شعب خود به می  باشندلزم ها و مؤسسات اعتباري ماست، بانک
ها و مؤسسات اعتباري به جز بانک ٤٣١9تعداد آنها اقدام نمايند. بنابراين در سال  ٪9٣نسبت 

پذيرفته  گونه تقاضايي جهت توسعه شعبها، هیچجديدالتأسیس فاقد شعب دراستان
 .نخواهد شد

ايجاد يا تعطیل واحدهاي بانکي در داخل نامه آيین»گفتنی است پیش از این بانک مرکزی
ابالغ « رسالت»و «مهر ايران»را به شبکه بانکی به استثناء بانک های قرض الحسنه « کشور

 .کرده بود

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در پایان این بخشنامه بر حسن اجراي آیین نامه   

ده استکرابالغی تاکید  . 

 
 

 
 

 

 

 
  

 مبادالت ارزی به بانک مرکزی منتقل شدمرکز 

تان فردوسی بانک مرکزی انتقال يافمرکز مبادالت ارزی به ساختم  

 فردوسی ساختمان به ماه اسفند نوزدهم شنبه روز ارزی، مبادالت مرکز ، مرکزی بانک عمومی روابطگزارش به بنا

يافت انتقال 041پالک فردوسی، خيابان: نشانی به مرکزی بانک . 

 و معدن صنعت، وزارتخانه و بانکی شبکه ، مرکزی بانک مشارکت با جاری سال مهرماه سوم ارزی مبادالت مرکز

 وزارت زاده اسدهللا شهيد ساختمان در بازرگانی مبادالت تسهيل و واردکنندگان نياز  مورد ارز تامين هدف با و تجارت

 ارز توانست خود گيریشکل کوتاه مدت در و شد اندازیراه( عج) عصر ولی ميدان در واقع تجارت و معدن ، صنعت

نمايد. تامين  را گانه9 هایگروه نياز مورد . 
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کل سازمان توليد اسکناس و مسکوکات بانک مرکزی خبرداد:مدير   

  

هزار تومانی ۰1و  ۰1های چاپ اسکناس  
مجید صنیعی مدیرکل سازمان تولید اسکناس و مسکوکات بانک مرکزی، در نشست خبری خود که در محل سالن 

صاد مبنی چاپ اسکناس کنفرانس بانک مرکزی برگزار شد، از ارایه طرح پیشنهادی بانک مرکزی به وزارت اقت

: در صورت موافقت هزار تومانی خبرداد. و گفت (۰۲) هزار ریالی ۰۲۲هزار تومانی( و  ۰۲هزار ریالی ) ۰۲۲

  .هزارتومانی( در سال آینده چاپ خواهد شد ۰۲هزار ریالی ) ۰۲۲اسکناس 

در همین زمینه بانک مرکزی های درشت در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است و وی افزود: چاپ اسکناس

هزار تومانی این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و در حال حاضر پیشنهاد  ۰۲های به ترتیب از اسکناس

  .هزار تومانی را بعد از موافقت بانک مرکزی به وزارت اقتصاد ارایه داده است ۰۲چاپ اسکناس 

های ترین برنامههزار ریالی را در سال آیندده از مهم ۰۲۲الی و هزار ری ۰۲۲وی چاپ اسكناس های درشت از جمله 

 .کاری بانک مرکزی اعالم کرد

ها قبل در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته بود و از اسکناس صنیعی تصریح کرد: ارائه اسکناس درشت از سال

هزار ریالی نیز اتفاق خواهد  ۰۲۲و ، ۰۲۲های هزار ریالی آغاز شده بود و این موضوع در آینده در اسکناس ۰۲۲

 .افتاد

 هایمدیر کل سازمان تولید اسکناس و مسکوکات بانک مرکزی همچنین از حذف قطعی ارائه چک پول از سوی بانک

عامل خبر داد و افزود: تنها بانک مرکزی متولی چاپ و عرضه چک پول است و هر گونه ارائه چک پول از سوی 

 .ی استهای عامل غیر قانونبانک

 

 تومانی،در اردیبهشت سال آینده  ۰۵۵رونمایی طرح جدید اسکناس 

 ۰۲۲۲های کنونی اظهار داشت: در حال حاضر تنها در اسکناس های اسکناسصنیعی در خصوص تغییر در طرح

 .شودریالی طرح جدید ارائه شده و در اردیبهشت ماه سال آینده نیز رونمایی می

ریالی منقش به پرتاب ماهواره بود و امسال نیز پشت آن برای یک  ۰۲۲۲به گفته وی، طرح قبلی پشت اسکناس 

 .شودمراسم ملی دیگر طراحی و رونمایی می

 .ریالی را به عنوان نماد اعالم کرد ۰۲۲۲وی اسکناس 

  .در سال آینده خبرداد تومانی( و رونمایی آن۰۲۲هزارریالی ) ۰۲وی همچنین از طراحی جدید پشت اسکناس 

 

 میلیون قطعه اسکناس در سال جاری ۰۵۵تا  ۰۵۵امحاء 
میلیون قطعه اسکناس در سال جاری خبر  ۰۲۲تا  ۰۲۲مدیر کل سازمان تولید و مسکوکات بانک مرکزی، از امحاء 

 .شودهمان میزان قطعه اسکناس معدوم شده نیز اسکناس جدید چاپ می داد و بیان داشت: به

ی در عین حال، به عدم عرضه این میزان حجم اسکناس امحاء شده به یکباره اشاره کرد و عنوان داشت: اارائه و

های جدید به میزان تقاضا در جامعه وابسته بوده، لذا ارائه یکباره میزان حجم اسکناس امحاء شده، امکان پذیر اسکناس

 نخواهد بود
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 :جهانی  اخبارکوتاه اقتصاد
 

شود.ی ها دراتحادیه اروپا محدود مانکپاداش مدیران ارشد ب  

 

 

 فعالیت بانک های اروپایی پیش بینی کرده استمقررات جدید، ضوابط سخت تری را برای 

اتحادیه اروپا مقررات جدیدی را برای محدود کردن پاداش پرداختی به مدیران ارشد بانک ها به 
 اجرا می گذارد.

در واکنش به انتقادهایی که از عملکرد نهادهای مالی از جمله پرداخت حقوق و مزایا و به خصوص 
ها به عمل آمده بود، مقامات اتحادیه اروپا بر سر اجرای یک رشد بانکپاداش های کالن به مدیران ا

هایی برای پاداش پرداختی به مدیران رشته مقررات جدید ناظر بر فعالیت این نهادها از جمله محدودیت
 ارشد آنها به توافق رسیده اند.

به رئیسان و مدیران  براساس پیش نویس این مقررات، حداکثر پاداش ساالنه که بانک ها می توانند
ارشد خود پرداخت کنند معادل یک سال حقوق پایه آنها خواهد بود که در صورت تایید صریح 

 سهامداران، قابل افزایش تا معادل دو سال حقوق است.

این مقررات باید به تصویب دولت های عضو اتحادیه اروپا برسد اما انتظار نمی رود پس از این مرحله، 
 صورت گیرد. مخالفتی با آن

در جریان بررسی مقررات پیشنهادی، بریتانیا که دارای بزرگترین مرکز مالی در میان کشورهای اتحادیه 
اروپاست، با محدودیت پرداخت به مدیران بانک ها مخالفت کرد و گفت که ممکن است گنین 

 وپایی نباشند.محدودیت هایی باعث شود "اشخاص با استعداد" مایل به فعالیت در مراکز مالی ار

دولت بریتانیا در تالش برای جلوگیری از تصویب ضوابط جدید یا دست کم، تعدیل آنها، کوشیده حمایت 
دیگر اعضای اتحادیه اروپا را نیز به دست آورد اما بعید است این ضوابط در اجالس وزیران کشورهای 

 عضو رد شود.
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دیران ارشد این نهادها گاه از پاداش های تا کنون، مدیران و کارکنان نهادهای مالی به خصوص م
سالیانه تا گند برابر حقوق خود برخوردار می شدند که در پی بحران مالی سال های اخیر و لزوم 

 کمک دولت به شماری از بانک ها، با اعتراض گسترده مردم مواجه شد.

الی بوده و شرایط اقتصادی برخی از معترضان گفته اند که اداره کنندگان بانک ها مسئول وقوع بحران م
میلیون ها نفر را به مخاطره انداخته اند و دلیلی ندارد که به جای قبول مسئولیت اقدامات خود، 

 همچنان پاداش های کالن دریافت کنند.

 ٣استقبال از بال 

توافق اخیر حاصل گندین ساعت مذاکرات فشرده بین اعضای پارلمان اروپا، کمیسیون اروپایی و 
 گان بیست و هفت کشور عضو اتحادیه بوده است.نمایند

 

 وداحتمال بروز مشکالت مالی برای بانک های اروپایی کمتر می ش ٣با به اجرا درآمدن بال 

اثمار کاراس، سرپرست هیات مذاکره کننده پارلمان اروپا، که به نمایندگی از سوی مردم اتحادیه 
، گفته است که برای نخستین بار در تاریخ مالی خواستار محدود شدن پاداش مدیران بانک ها بود
 اتحادیه اروپا، پاداش مدیران محدود شده است.

، بانک های اروپایی باید پول پیشتری را برای 9٣٤١به گفته او نتیجه توافق اخیر این است که "از سال 
ط کمک به ثبات و عملیات اصلی خود اختصاص دهند که به خصوص شامل کمک به بهبود شرای

 اقتصادی از جمله از طریق تامین نیازهای مالی موسسات کوگک و متوسط و ایجاد اشتغال است."

" فراهم می آورد. اعضای "کمیته بال ٣توافق به دست آمده راه را برای به اجرا درآمدن توافقنامه "بال 
و جلوگیری از وقوع بر سر مقرراتی برای بهبود عملکرد بانک ها  9٣٤٤برای نظارت بر بانک ها" در سال 

تا  9٣٤١مجدد بحران مالی سال های اخیر به توافق رسیدند و قرار است این مقررات بین سال های 
 به اجرا گذاشته شود. 9٣٤١

این کمیته از زیر مجموعه های بانک تسویه حساب های بین المللی، مستقر در شهر بال، سوتیس، 
اند و کارشناسانی از این کشورها و تعدادی دیگر از  است و ده کشور عمده بانکی آن را تاسیس کرده

 کشورهای دارای فعالیت گسترده در امور مالی در آن عضویت دارند.
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را از ماه ژانویه سال  ٣، متشکل از کشورهای صنعتی و رو به رشد جهان، مصوبات بال 9٣قرار بود گروه 
 ردند.جاری به اجرا بگذارد اما آن را به اول سال آینده موکول ک

بانک ها را ملزم می کند که نسبت "دارایی های کیفیت دار" مانند مطالبات امن را در  ٣توافقنامه بال 
کل دارایی ها خود افزایش دهند با این هدف که در برابر نوسانات احتمالی بازار سرمایه، کمتر آسیب 

 پذیر باشند.

دستخوش تحولی عمده خواهد شد که ، نظام بانکی جهان ٣گفته می شود که با اجرایی شدن بال 
یکی از نتایج آن، جلوگیری از تکرار بحرانی است که هزینه آن در نهایت بر دوش دولت ها، یا در واقع 

 مالیات دهندگان کشورهای مختلف قرار گرفت.

 ای سرگشاده خواهان اصالحات در کشور شدندفعاالن گینی در نامه

-  

 

پیش از نشست ساالنه مجلس با حضور رهبران جدید گین از جمله انتشار نامه سرگشاده گند روز 
 پینگ صورت گرفته استشین جین

ای به مجلس این نگار، دانشگاهی و اعضای سابق حزب کمونیست گین در نامهبیش از یکصد روزنامه
 اند.المللی حقوق مدنی و سیاسی شدهکشور خواهان تصویب میثاق بین

اند که تصویب این معاهده سرگشاده خود خطاب به نمایندگان مجلس گین گفتهاین افراد در نامه 
 شود.سازمان ملل، به حاکمیت قانون کمک کرده و باعث گسترش حقوق بشر می

 تواند جامعه را با خطر فروپاشی رو به رو کند.اند که انجام ندادن این کار در نهایت میآنها هشدار داده

ها، سرگشاده اینترنتی در گندین سایت منتشر شده اما به دلیل حساسیتهایی از این نامه نسخه
 است. این نامه از گندین سایت گینی حذف شده

 رود.این دومین نامه از این دست طی سه ماه اخیر به شمار می

 انتشار این نامه گند روز پیش از نشست ساالنه مجلس با حضور رهبران گین صورت گرفته است.
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جمهوری جدید پینگ، رهبر جدید حزب کمونیست گین به عنوان رئیست، شی جیندر این نشس
 تائو خواهد شد که برای ده سال این سمت را در اختیار داشت.معرفی شده و جایگزین هو جین

های سازمان ملل متحد بر پایٔه اعالمیه المللی حقوق مدنی و سیاسی یکی از عهدنامهمیثاق بین
. این میثاق خواهان رعایت حقوق مدنی و سیاسی افراد از جمله آزادی جهانی حقوق بشر است

 شود.ها میمذهبی، آزادی بیان و آزادی تجمع توسط دولت

 این معاهده را امضا کرد اما مجلس تا کنون آن را تصویب نکرده است. ٤١١١دولت گین در سال 

ای خطاب به سرگشاده گینی در نامههزار دانشگاهی، وکیل و فعال دسامبر سال پیش نیز بیش از یک
های خانواده خود را به طور عمومی اعالم رهبران بلندپایه این کشور، از آنها خواستند تا اموال و دارایی

 کنند. آنها همچنین خواهان اصالحات سیاسی از جمله دادگستری مستقل شدند.

*          *         * 

جهان طلبکاران بزرگاروپا، آمریکا و ژاپن: بدهکاران و   

ارقام زیر نشان دهنده بدهی ناخالص خارجی بعضی از کشورهای اصلی در حوزه یورو  
 و گند اقتصاد بزرگ دنیاست:

اروپا در میان بدهی های روزافزون، کاهش رشد و نگرانی بازارهای مالی در تقالی یافتن راهی برای 

رلند و پرتغال به کمک خارجی، ایتالیا که با هزینه خروج از بحران حوزه یوروست. در پی توسل یونان، ای

غیرقابل تحمل استقراض خارجی مواجه است به عامل اصلی نگرانی بازارهای مالی تبدیل شده 

 است. 

با توجه به ارتباط متقابل نظام های مالی اروپا و سایر کشورهای جهان بحران کنونی صرفا یک مشکل 

 د و آثار آن در ورای مرزهای این حوزه نیز احساس می شود. منحصر به حوزه یورو محسوب نمی شو

استقراض بین کشورها در دوره های رونق اقتصادی مشکلی به همراه ندارد اما زمانی که یک کشور 

دیگر قادر به مهار بدهی های خود نباشد، بانک ها و نهادهای مالی خارجی طلب کار از این کشور با 

وند. گنین وضعیتی نه تنها کشور موطن این بانک ها را دگار مشکل خطر ضرر و زیان مواجه می ش

 می کند بلکه می تواند در سرتاسر جهان مساله ساز شود. 

بنا براین، در این شبکه در هم تنیده وام دهی بین کشورها گه کسی، گه مقدار به دیگری بدهکار 

 است؟ 

 فرانسه:

 تریلیون 2.4یوروبدهی خارجی: تریلیون ٤.١تولید ناخالص داخلی: 

 هر نفر بدهی خارجی به ازاء005,66یورو
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 نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی%,4٣

 نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی68%

 میزان ریسک: متوسط

وضعیت بدهکاران مشکل دار حوزه یورو، دومین اقتصاد بزرگ اروپا را به شدت در معرض آسیب دیدگی قرار داده 
ایتالیا و اسپانیا بدهی های عظیمی به بانک های این کشور دارند. گنین وضعیتی باعث اختالل در  است. یونان،

 اهش مصرف خانوارها مواجه است. بازار شده است به ویژه اینکه اقتصاد قرانسه با رشد اندک و ک

 :اسپانیا

 تریلیون 9.1بدهی خارجی: یوروتریلیون ٣.0€تولید ناخالص داخلی: 

 هر نفر بدهی خارجی به ازاء295٣00یورو

 نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی462%

 نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی08%

 میزان ریسک: متوسط

کمک مالی اروپا نیاز دارد، عامل اصلی نگرانی در اسپانیاست زیرا میلیاردها یورو به اسپانیا  وضعیت پرتغال، که به

بدهکار است. اسپانیا خود بدهی های هنگفتی به آلمان و فرانسه دارد. در حالی که این کشور می کوشد 

تخابات پارلمانی بدهی های خود را سر و سامان دهد این نگرانی شدت گرفته است که ممکن است پس از ان
ماه نوامبر و احتمال کاهش سنگین در هزینه های دولتی، اقتصاد اسپانیا بار دیگر گرفتار رکود شود. خاتمه رونق 

اقتصاد این کشور را گرفتار رکودی کرد که نسبت به بسیاری  9٣٣١در بخش ساختمان و مسکن اسپانیا در سال 
 . از کشورهای اروپایی عمیق تر بود

 :پرتغال

 تریلیون 6.2بدهی خارجی: یوروتریلیون ٣.9€تولید ناخالص داخلی: 

 هر نفر بدهی خارجی به ازاء٣65669یورو

 نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی4,9%

 نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی960%

 میزان ریسک: باال

پرتغال سومین کشور حوزه یوروست که به کمک مالی نیاز یافته و در حال حاضر هم با رکودی عمیق دست به 
گریبان است. دولت این کشور در حال حاضر مجموعه ای از سیاست های ریاضت اقتصادی را همراه با برنامه 

لی خود سرو سامان دهد و ریزی برای خصوصی سازی گسترده به اجرا گذاشته است تا به وضعیت شکننده ما

میلیارد دالر  ٤٣از فشار بدهی های دولتی بکاهد. پرتغال بدهی های هنگفتی به اسپانیا دارد و در مقابل یونان 
 به این کشور بدهکار است. 
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 :ایتالیا

 تریلیون 4بدهی خارجی: یوروتریلیون ٤.9€تولید ناخالص داخلی: 

 هر نفر بدهی خارجی به ازاء,٣4568یورو

 نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی%90٣

 نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی949%

 میزان ریسک: باال

ایتالیا بدهی خارجی سنگینی دارد اما در مقایسه با یونان و پرتغال، کشوری ثروتمند محسوب می شود. با این 

ینه که ممکن است میزان بدهی آن تا حدی بیرون همه تردید در مورد رهبری سیاسی ایتالیا و نگرانی در این زم

از توان اقتصادی آن کشور افزایش یابد موجب دلهره در بازارهای مالی شده است. فرانسه بیش از کشورهای 
 دیگر درگیر بحران بدهی ایتالیاست. 

 ایرلند

 تریلیون 9.8بدهی خارجی: یوروتریلیون ٣.9€تولید ناخالص داخلی: 

 هر نفر خارجی به ازاءبدهی ٣165101یورو

 نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی%961٣

 نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی961%

 میزان ریسک: باال

ایرلند یکی از سه کشور حوزه یوروست که تاکنون از کمک مالی برخوردار شده و یک رشته سیاست های 

در اقتصاد ایرلند نشانه هایی از بهبود نسبی مشاهده می  ریاضتی سخت گیرانه را هم به اجرا گذاشته است.

و در پی بحران اقتصادی جهان گرفتار رکود شد زیرا  9٣٣١شود. پس از سال ها رونق اقتصادی، ایرلند در سال 
 داین بحران به عرضه وام ارزان قیمت که عامل رشد در بازار مسکن بود خاتمه داد. بریتانیا بزرگترین طلب کار ایرلن

 است. 

 یونان

 تریلیون 6.2بدهی خارجی: یوروتریلیون ٣.9€تولید ناخالص داخلی: 

 هر نفر بدهی خارجی به ازاء٣6568٣یورو

 نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی4,4%

 نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی900%

 میزان ریسک: باال
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یونان بدهی های سنگینی به کشورهای حوزه یورو دارد ویکی از سه کشور این حوزه است که از کمک مالی 
برخوردار شده است. اگرگه اقتصاد یونان کوگک بوده و خسارت ناشی از ناتوانی آن کشور در پرداخت بدهی 

وضعیت به کشورهای دیگر می شود. خارجی تاثیر کوبنده ای بر حوزه یورو ندارد، اما باعث نگرانی "سرایت" این 

نگرانی دیگر این است که عدم پرداخت بدهی های یونان ممکن است به بروز فاجعه ای مالی برای اقتصادهای 
 بزرگتری مانند ایتالیا منجر شود. 

 :ژاپن

 تریلیون 4بدهی خارجی: یوروتریلیون 1.٤€تولید ناخالص داخلی: 

 نفرهر  بدهی خارجی به ازاء9,51٣2یورو

 نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی6%,

 نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی%4٣٣

 میزان ریسک: کم

سومین اقتصاد بزرگ جهان دارای بیشترین میزان بدهی دولتی در میان اقتصادهای پیشرفته دنیاست. با این 
همه بخش عمده ای از بدهی های این کشور بدهی داخلی است و در نتیجه خطر عدم بازپرداخت بدهی ها آن 

ی، باال بودن ارزش برابری ین و را تهدید نمی کند. در عین حال بحران مالی جهانی، زلزله و سونامی سال جار
بحران بدهی های اروپایی گشم انداز اقتصاد این کشور را تیره کرده است. اما دولت تعهد کرده است که تا سال 

 کسری بودجه ساالنه را به مازاد بودجه تبدیل کند.  9٣9٣

 :آلمان

 تریلیون 2.4بدهی خارجی: یوروتریلیون 9.1€تولید ناخالص داخلی: 

 هر نفر بدهی خارجی به ازاء650,1,یورو

 نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی 980%

  میزان ریسک: کم

 نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی%6٣

بزرگترین اقتصاد اروپا درگیر بدهی های بونان، ایرلند و پرتغال، اما بیشتر از همه بدهی های اسپانیاست. اگر هر 
یک از این کشورها قادر به بازپرداخت بدهی های خود نباشد، آلمان آسیب خواهد دید. رشد اقتصادی آلمان 

کاهش است و به عنوان قدرت صنعتی اروپا هر عمدتا به خاطر مشکالت شرکای این کشور در حوزه یورو در حال 
مشکلی که آلمان با آن روبه رو شود نه تنها برای حوزه یورو بلکه برای نظام اقتصاد جهانی مساله ساز خواهد 

 بود. 

 :بریتانیا

 تریلیون 8.٣بدهی خارجی: یوروتریلیون ٤.0€تولید ناخالص داخلی: 
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 هر نفر بدهی خارجی به ازاء9985,66یورو

 نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی2٣0%

 نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی69%

 میزان ریسک: کم

بریتانیا بدهی های سنگین خارجی دارد که بخش اعظم آن متعلق به سیستم بانکی است. فعالیت شبکه 
فعالیت شبکه بانکی زمینه ساز بانکی عامل باال بودن نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بریتانیاست، زیرا 

نقل و انتقاالت گسترده سرمایه است. با این همه نسبت باالی بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی بریتانیا 
مشکلی اساسی محسوب نمی شود زیرا این کشور دارایی های ارزشمندی نیز در اختیار دارد. در عین حال 

ن کشور از طلبکاران اصلی ایرلند و همچنین ایتالیا و پرتغال است. در اقتصاد بریتانیا بدون مساله نیست زیرا ای

 مقابل بریتانیا میلیاردها به آلمان و اسپانیا بدهکار است. 

 تریلیون 96.1بدهی خارجی: یوروتریلیون ٤٣.١€تولید ناخالص داخلی: 

 هر نفر بدهی خارجی به ازاء٣,59,0یورو

 داخلی نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص969%

 نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی966%

 میزان ریسک: کم

 

 :آمریکا

اگرگه بدهی های خارجی آمریکا کمابیش برابر تولید ناخالص داخلی آن است آن کشور همچنان به لحاظ 
اقتصادی امن محسوب می شود. با این همه رتبه بندی اعتباری آمریکا نیز اخیرا کاهش یافته است. اگرگه 

هم در رده دوم قرار می گیرند. کشورهای آسیایی به ویژه گین و ژاپن طلبکاران اصلی آمریکا هستند، اروپاییان 
در نتیجه تحوالت حوزه یورو تاثیری مهم بر نظام بانکی آمریکا دارد. در قاره اروپا مهمترین طلبکاران آمریکا با 

 میلیاردها دالر مطالبات عبارتند از بریتانیا، سوئیس و فرانسه. 

انک جهانی، بخش تحقیقات منبع: بانک تسویه حساب های بین المللی، صندوق بین المللی پول، ب

 جمعیت سازمان ملل

درباره آمار موجود در این صفحه: اطالعات دریافت شده از بانک تسویه حساب های بین المللی، که با 

فلش ها در اندازه های مختلف نشان داده شده است، مربوط به بانک ها خصوصی و دولتی است و 

هکاران اصلی در حوزه یورو و طلبکاران اصلی آنها در بدهی های غیربانکی را شامل نمی شود. تنها بد

 اینجا نشان داده شده است. گرگه گین نیز بدهی اروپایی دارد، آمار مربوط به آن در دسترس نیست.
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از صندوق بین المللی پول دریافت شده است. نسبت بدهی ناخالص  9٣٤٣اطالعات مربوط به سال 

 اساس محاسبات صندوق بین المللی پول است.دولتی به تولید ناخالص ملی نیز بر 

بانک جهانی و صندوق بین المللی پول گرفته شده و شامل  9٣٤٤بدهی کلی ناخالص خارجی از آمار 

همه بدهی ها به کشورهای خارجی است، از جمله بدهی دولت ها، نهادهای پولی، بانکی و شرکت 

ا استفاده از تازه ترین آمار از بخش تحقیقات هر نفر از جمعیت ب ها. بدهی ناخالص خارجی به ازاء

 جمعیت سازمان ملل به دست آمده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


