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 :سخن ماه

 

 معماى نرخ ارز و طال
 

ذهان عمومى اكوتاه زمانى است نوسان نرخ ارز وطال به گونه يى غير عادى                 

را از سوى  به خود مشغول داشته، اظهارنظرهاى بيشتر نسنجيده وگمراه كننده يى  را 

طيف وسيعى ازأشخاص، از هر صنف و طبقه و تخصص برانگيخته است، تا جايى ،كه 

كار را به جايى ر که درعمل خطرناک تر از اشخاص نادانند، ;برخى اشخاص كم دان 

قيمت واقعى ارز كشته و برخى نيز آن را همان نرخ جارى و سانده اند كه منكر نرخ يا 

 موردادوستد در بازار پنداشته و اعالم كرده اند.

 بگذريم !

نرخ ارز و طال ازجهات گوناگون به ويژه اقتصادى /ا جتماعى و  با توجه به جایگاه            

پردازيم خالى از در نهايت سياسى ،به نظر مى رسد چنانچه به كوتاه سخن به آن به 

 فايده نباشد.

نرخ ارز و طال، ذاتا متفاوت و بی ارتباط با یک دیگرند، يعنى در حالى كه نرخ ارز            

به عنوان شاخص قدرت خريد پول ملى، توأمان متأثر از رفتارهاى درونى و برونى، اعم از 

نگى اعمال سياًست عملكرد اقتصادى کشور، به ويژه چگو هزينه و درآمد و به طوركلى 

هاى پولى / مالى، و كاهش و افزايش نرخ برابرى انواع ارز در برابر يك ديگر است، نرخ 

طال تنها از رفتارهاى برونى، يعنى کم و کيف توليد و مصرف که شامل مصارف خصوصی 

، مصرف كنندگان عمده آن مانند:هند ، چين ، برزيل و.. از یکسو ، مصارف صنعتی، پس 

... وبرخى رفتارهاى سياسى مؤثر بر ميزان عرضه ی آن از سوی دیگر متأثراست. انداز و

نه به طور نمو  بنابزاین هيچگونه ارتباطى با مسائل  یا رفتارهای داخلى ندارد.ضمن اينكه

چشم اندازقيمت آن با توجه به بهبود وضعيت اقتصادى مصرف كنندگان خصوصى طال، 

دست باال ثابت ماندن ميزان هزینه توليد كه بعيد به  نياز بيشتر وبيشتر صنعت ،کاهش و

نظر مى رسد ، نرخ جهانى آن پيام آور افزایش می باشد . رويدادى كه بدون ارتباط با 

 هر أقدام درونى ديگرى كشور ما را نيز در بر خواهد گرفت.
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ه های پيش واما باید توجه داشت که به حکم علم  افزايش ناگهانی نرخ ارزدر ما          

از این  ناشى ازتزريق وجوه حاصل از فروش نفت وگاز وبه بيان ساده تر،تزریقِ دالر هاى 

دوره يى طوالنى و استقراض از نظام بانکی کشور  نفتى به بودجه جارى كشور طى 

و... بوده است كه حاصل آن نيز ايجاد استاندارد یا رفاه تصنعى حاکم در سنجش با توان 

و... و به تبع آن افزايش سرسام آور حجم نقدينگى،و تورمی پنهان در توليدى كشور، 

دهه  های گذشته بوده است ودر حمهودی نهم ودهم با مصرف وجوه مورد اشاره و 

 سرپوش نهادن بر آن بر آن دید عام پنهان نگهداشته شده بود.

 

ازيك سوم که كاهش قدرت ثابت خريد لاير به بيش   که در اینجا باید توجه داشت      

به تبع آن تشديد فاصله طبقاتى و كاهش ميزان مصرف  راسبب شده است در آغاز به 

ظاهر نرخ تورم را درحدی محدود وبراى مدتى كوتاه كاهش خواهد داد كه در واقع به 

معناى تشديد فقر عمومى مى باشد ونه كاهش تورم یا نرخ ارز.بنابراین باید توجه داشت 

د نرخ ارز که دالیل بسيار در توجيه آن ارایه شده، افزون بر آنچه که کاهش اخيرومحدو

عنوان شده تا حدودی ناشی از همين امر ونيز عدم کشش بازار وکاهش تقاضا برای 

 برخی انواع کاال وخدمات بوده است وال غير.

 

كاهش نرخ ارز كه در واقع  به معنای افزايش قدرت خريد لاير می باشد ، تنها در      

ورتى ميسر خواهد شد كه پذيراى اين واقعيت شويم كه تامين تفاوت هزينه حفظ ص

استاندارد تصنعى زندگى برقرار با توجه به ميزان درآمدهاى عمومى و قدرت خريد آن با 

بهره گيرى از تبديل دالر هاى نفتى وتزريق آن به بودجه جارى كشور انجام پذیرفته ولذا 

ست ونه مورد توصيه، حتا چنانچه إمكان پذير باشد،که به هيچ روى نه قابل آدامه ا

 نيست.

 

کاهش و دست کم جلوگيری از افزایش نرخ ارز که در هر حال مورد انتظار               

است زیرا حاصل آن جز فقر همه جانبه وفراگيرنيست، تنهادر صورت پذيرش آنچه مورد 
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ندگى در سنجش با توان توليدى كشور اشاره قرار گرفت ، با برقرارى استاندارد واقعى ز

مناسبِ مربوط ، اعمال سياست هاى بودجه يى سنجيده،  و بهره گيرى از مكانيزم هاى

بر اساس درآمد / هزينه، سياست هاى پولى / مالى ،به ویژه ارزی مقبول ، دورى 

جستن از ذهنيت هاى پرورش ياقته در اقتصاد دستوری ومتمركزدولتى در تدوين برنامه 

هاى توسعه ى اقتصادى کشور واستفاده از نيروهاى فرهيخته، مجرب براى اداره سازمان 

هاى اقتصادى از جمله؛وزارت امور اقتصادى و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزى 

زيرا در اين مسير راهى  . كشور، بانك مركزى و صندوق توسعه ى ملى ميسر است

چنانچه ناخدا نداند مسير مصداق  این اندرزی کهن :اين وجود ندارد، و بنابراین به جز

 ومقصد کدامين است هيچ بادی باد موافق نخواهد بود.

 دكتر اميرهوشنگ امينی/دکتر در اقتصاد سياسی

 

 اخبار اتاق ها

 اخبار اتاق ایران و انگليس

 برگزاری جلسه ماهانه هيات مدیره اتاق ایران و انگليس

ماه با حضور اولين یک شنبه مهرطبق روال ساعت سه بعد از ظهرماه مهرجلسه هيات مدیره در 

جناب آقایان مهندس علينقی خاموشی، عالء ميرمحمدصادقی، دکتر اميرهوشنگ امينی، جعفر 

مرضيه ابراهيمی، ریاست هيات مدیره، ها زهرا نقوی وذره بينی، مهندس علی حمزه نژاد، خانم 

در محل دبيرخانه  51راس ساعت  بيروعضو هيات مدیره، دنواب رئيس و دبيرکل اتاق، خزانه دار

 اتاق تشکيل گردید.

مایه سر -سفر هيات بازرگانی و گفت و گو درباره در این جلسه بعد از تبادل اخبار اقتصادی و بحث

گذاری اتاق به لندن، به ویژه درمورد بازگشایی سفارت و تسهيل صدور ویزا، مسائل و مشکالت 

مورد اقدام برای مهارتورم وبهينه سازی یارانه ها اقتصادی کشور و برنامه هایی که بایستی 

 .شدقرار گيرد، بحث و گفت و گو 
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یی آزاد پایيزه اعضاء به تفصيل بحث و گقت و گو شد .جلسه نتایج برگزاری گردهماسپس درباره 

 پایان یافت. 51راس ساعت 

 برگزاری کميسيون های تخصصی اتاق

کميسيون ، این  –کميسيون تجارت،صنعت، فن آوری  های نوین وگردشگری -5

 به ریاست مهندس علی حمزه نژاد نایبماه هشتم مهر دوشنبه طبق روال بعدازظهردرمهرماه

، آقایان آزمندیان،زهرا نقوی ومرضيه ابراهيمی، مينوشهابی با حضور خانم ها و ریيس کميسيون 

علت عدم حضور آقای ذره تشکيل و برگزار گردید.  شجاع و قاسمی خاوندگار،سيد اصفهانی،

دراین جلسه بعد بينی ریيس کميسيون در جلسه مسافرت ایشان به خارج از کشورعنوان شد. 

درمورد ادغام کميسيون های بازرگانی و صنعت با فن آوری و نخست بار اقتصادی از مبادله اخ

گردشگری پرسش هایی عنوان شد که با توجه به یادآوری دالیل ادغام مقررشد فعاليت به 

 به حد تعدادمتقاضيان کميسيون فن آوری های نوینشکل موجود ادامه یابد و چنانچه در آینده 

افی رسيد طبق اساسنامه کميسيون ها عمل شود.سپس مقررشد مشکالت تجاری فيمابين ک

ون افزطریقی که صالح باشد منعکس گردد.  به هربا انگليس به هيات مدیره منعکس شود تا 

ایر کشور ها بدون مزاحمت اقدام ترخيص کاالهای انگليسی نيز مانند کاالهای س بر این در کورد

نفر عضو کميسيون )اعم از حاضرین و غایبين(  22ميسيون برای کليه صورت جلسات ک شود،

ضور حهيات مدیره نایب ریيس ودو عضوکميسيون در ،ریيسبا توجه به اینکه  ضمنا،شود  ارسال

که مورد ، انتظار اعضا اینست که تصميمات هيات مدیره به اطالع اعضا کميسيون برسددارند

   به پایان رسيد. :::51جلسه راس ساعت  تایی قرار گرفت.

این کميسيون در مهرماه به دليل : کميسيون تسهيل سرمایه گزاری و مشارکت ها

 حضور نا کافی اعضاء در تهران تشکيل نشد.

  

 برگزاری کمیسیون عضویت

ماه با حضور اعضا مهر 51 روز دوشنبه  51راس ساعت در مهرماه سال جاری  کميسيون عضویت

تشکيل  کميسيون سئيردکتر امينی مهندس حمزه نژاد وخانم زهرا نقوی،  کميسيون

مورد درخواست  پنج با  در این جلسه پس از بررسی درخواست های  دریا فتی  .کردیدوبرگزار

 .دوش ومقرر شد مراتب به ایشان ابالغ  موافقتعضویت جدید 
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 هيات بازرگانی اتاق ایران و انگليس

 در

 اتاق بازرگانی بریتانيا و ایران در مجلس عوامگردهمایی ومهمانی 

 

 صبح پنج شنبههيات بازرگانی و سرمایه گزاری اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران وانگليس 

ر منصو متشکل از آقایان دکتر اميرهوشنگ امينی، برابربابيست و پنجم مهرماههفدهم اکتبر

ی درونکالیی، زهرا نقوی، حسن نيک علوی مقدم، دکتر محسن بهرامی ارض اقدس، رضا مهدو

رئيسی، دکتر  کار اصفهانی، ناصر پویا دولت آبادی، یوسف 

بعدازظهر جمعه   ،عازم لندن شدعليمردان شيبانی و ... 

با پيوستن مهندس  مهرماه بيست و ششم هجدهم اکتبربرابربا 

اعضاء هيات آقایان   وسایراتاق ایران و انگليس خاموشی ریيس 

 به هيات،داریوش احمدی و...بختياری و  شامگاه همان روز

بازرگانی بریتانيا و  زه  اتاق جملگی در گرد همایی ومهمانی پائي

گزار بوذ ان که در مجلس عوام بریتانيا برایر جستند.شرکت 

 

وبيش از یک صد و سی مهمان آغاز شد بعد از ضهر  دراین مهمانی که از ساعت هفت و نيم

،روزنامه نویس  از بازرگان،صاحب سرمایه و صنعت انگليسی وایرانی اعمانگليسی و ایرانی 

انگليسی و خارجی  و برخی نمایندگان مجالس لردان و اعيان حضور داشتند،بعد از حدود بيش 

ومذاکره مفصل مهندس خاموشی با لرد المونت و  از نيم ساعت دیدار و گفت و گوی رو در رو

فيمابين بو ویژه روابط بازرگانی دو کشور  لرد فيليپس در باره روابط 

به صرف شام هدایت حضار  شدند. 

ضمن رئيس اتاق بازرگانی بریتانيا و ایران  سر ميز شام لرد المونت 

ادای خير مقدم به مهمانان  به ویژه مهندس خاموشی و همراهان که

همه ساله به همين تعداددر  جویندمهمانی پایيزه اتاق شرکت می 

برقراری تسریع در  ضرورت تمام از باصراحت 

ریم ها و صدور ویزا، و توسعه تجارت ولغو تحتسهيل ،  ،روابط سياسی

رن اوبو"پيتردرنهایت انتقاد صریح از رفتار دولت با ابران از سخن ران مدعو 

مولف کتابی در باره تحریم انگليسی که  ژورناليست ونویسنده معروف"
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کرد   خواستدره عنوان سخنران از ایشان دعوت شده بودهای اقتصادی عليه ایران می باشدو ب

  درباره تحریم های برقرارعليه ایران بياناتی ایراد کند.

طی جهل دقيقه  وی به این مهمانی دعوت شده استپيتر اوبورن "ضمن تشکر از اینکه "

مسئوالن  با صراحت در خور توجه رفتار ی هسته یی ایران ژسخنرانی درباره مسئله انر

،به ویژه انگليسی را مورد انتقاد شدید و اسرائيلی اروپایی،آمریکایی،سازمان های بين المللی 

خورتوجه رژی هسته یی تاکيد کرد که مورد اقبال دربر حقانيت ایران در استفاده از انقراردادو

 قرار گرفت.حضار 

ضمن  بازرگانی انگليس و ایران  نایب ریيس اتاق  درپایان لرد فيليپس  

فراهم سازنده مهندس خاموشی وهيات همراه در  تشکر از حضور 

به ویژه روابط اقتصادی فيمابين برقراری روابط برای  سازی زمينه ی الزم 

از دو کشور  مارتين جانستون آقای برگزارکنندگان ضيافت 

 وخانم مدیرکل اتاف و تشکرل امور اداری اتاق مسئو طاهری ميترا

 قدردانی کرد.

 .مهمانی کمی بعد از ساعت ده پایان پافت 

 

 

 اتاق بازرگانی بریتانيا و ایران راخبا

 برگزاری مهمانی پایيزه در مجلس عوام

و ان افزون بر انجام امور جاری اتاق ایر رمهرماه عمده فعاليت اتاق بازرگانی بریتانيا ود

ذیربط ق در مجلس عوام و تماس های متعدد با مراجع امهمانی پایيزه اتتدارک برگزاری 

تسهيل صدور ویزای ورود به انگليس برای اعضاء اتاق  فيمابين و برای از سر گيری روابط

 متمرکز بوده است.
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 اقتصادی ایرانکوتاه اخبار

 گذشتتورم ازمرزچهل درصد 

 

 

ها اعالم کرد که شاخص بهای کاالها و بانک مرکزی در گزارش ماهانه خود از سطح قيمت
 ۶5۱۴امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل  ماهخدمات مصرفی مناطق شهری در شهریور

 .درصد باال رفته است

 پوشاک و کفشهای دخانيات، لوازم خانگی، ها به ترتيب در گروهبيشترین ميزان افزایش قيمت
 .ها بوده استها و آشاميدنیو سپس خوراکی

درصد نسبت  15ها ها و آشاميدنیدرصد و خوراکی ۴:۱5در شهریور امسال کفش و پوشاک 
 .اندتر شده به شهریور سال قبل گران

های تاکنون است. در آن سال سياست 5۷1۶ها از سال این باالترین ميزان افزایش قيمت
 :1ها و تورم نزدیک به دی دولت هاشمی رفسنجانی به جهش شدید قيمتآزادسازی اقتصا

 .هایش منجر شدبرنامه نشينی دولت وقت از اجرای برخیدرصد انجاميد که به عقب

ها شتاب است اما در چند سال اخير آهنگ رشد قيمت کشورتورم باال از مشکالت مزمن اقتصاد 
دالیلی همچنين اتکای بيشتر به واردات ازها و نهیارا سازیگرفته است. اجرای طرح هدفمند 

 شوداست که برای باال رفتن تورم مطرح می

متحده آمریکا و اتحادیه اروپا عليه ایران مشکالت  های شدید ایاالتهمچنين اجرای تحریم
 .ای را برای اقتصاد ایران پدید آورده استگسترده



 ش
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در تهران افزایش  5۷٣2ر هفته اول مهر ماه در گزارش بانک مرکزی از قيمت مواد خوراکی د
 .خوردشدیدی در بهای سبزی تازه، حبوبات، ميوه تازه و روغن نباتی به چشم می

 1۶۱۴های تازه درصد، ميوه ۴۷۱۶در مقایسه هفته اول مهر امسال و سال گذشته حبوبات 
 .انددرصد گران شده 1۷۱1درصد و روغن نباتی  ٣:۱۶های تازه درصد، سبزی

 

 صادی جهانتاخبار کوتاه اق

 ميليارد دالر جریمه می پرد 5۷بانک جی پی مورگان 

 
 جی پی مورگان از بزرگترین بانک های سرمایه گذاری در آمریکاست

بانک عظيم آمریکایی جی پی مورگان برای حل و فصل دعوی دولت فدرال دایر بر عملکرد 
ميليارد دالری موافقت  5۷نادرست در زمينه فروش اوراق بهادار با پرداخت جریمه بی سابقه 

 .کرده است

رسانه های آمریکایی گزارش می دهند که یک معامله مقدماتی در مذاکرات با مقام های ارشد 
 .وزارت دادگستری حاصل شده است

تحقيقات دولت فدرال به فروش اوراق بهادار توسط جی پی مورگان که وام های مسکن پشتوانه 
 .مالی آنها بود مربوط می شود

تا آستانه فروپاشی پيش  1::2ارزش گذاری بيش از حد همان اوراق بود که بانک ها را در سال 
جریان پرونده ای دیگر تقریبا یک ميليارد دالر جریمه شده جی پی مورگان ماه گذشته در .برد
 .بود



 ش
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 دارایی های پرخطر

ميليارد  5۷به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال این معامله مقدماتی برای پرداخت جریمه 

دالری در جریان گفتگوهایی در روز جمعه ميان وکالی جی پی مورگان با اریک هولدر وزیر 

 .ست معاون او حاصل شددادگستری و تونی و

نيویورک تایمز هم گزارش داد که بانک سرمایه گذاری جی پی مورگان به توافق نزدیک است 

 .هرچند جزئيات مالی آن هنوز نهایی نشده

 .نه وزارت دادگستری نه این بانک هنوز رسما در مورد این معامله اظهار نظر نکرده اند

جریمه مالی برای حل و فصل یک دعوی از این نوع عليه یک اگر این معامله تایيد شود بزرگترین 

 .شرکت آمریکایی خواهد بود

هایی  ميليارد دالر کمک برای صاحب خانه ۶ميليارد دالر جریمه و  ٣ميليارد دالر شامل  5۷این 

 .است که برای پرداخت وام در تقال هستند

يچيده ای به نام اوراق بهادار با در دوران پيش از بحران مالی پنج سال قبل، محصوالت مالی پ

 .پشتوانه وام مسکن توسط بانک های سرمایه گذاری ایجاد شد

جو لينام خبرنگار بی بی سی می گوید آن اوراق ویژه ترکيبی از سرمایه گذاری ها در زمينه 

 .های مختلف بود اما در کانون آنها قرار بود وام های مسکن بی خطر باشد

مورگان این دارایی ها را با آگاهی کامل از اینکه بسياری از وام های  ادعا می شود که جی پی

 .مسکن بسيار مخاطره آميز بوده اند فروخته است

دليل آن این بود که در اواسط دهه قبل زمانی که بازار مسکن بيش از حد داغ شده بود بعضی 

تایيد شرایط مالی آنها  بانک ها در دادن وام مسکن به متقاضيان به درستی استاندارد الزم در

 مانند داشتن یک درآمد ثابت را مراعات نمی کردند



 ش
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 شکاف جنسيتی بين زنان و مردان 'کمتر' شده است

 

گزارش مجمع جهانی اقتصاد، شکاف جنسيتی ميان  بنا به گزارش بی بی سی  به نقل از

 های اخير در بسياری از کشورها کمتر شده است.مردان و زنان در خالل سال

های کشور در صدر جدول بهبود وضعيت زنان در حوزه 5۷۴ایسلند، فنالند و نروژ در ميان 

 سياست، اقتصاد، تحصيل، سالمت و حقوق هستند.

های اخير هيچ پيشرفتی در ای هستند که در سالتنها دو منطقه خاورميانه و شمال آفریقا

 زمينه مباحث زنان نداشتند و کشور یمن نيز در انتهای این ليست قرار گرفته است.

 :5فيليپين و نيکاراگوئه، دو کشوری هستند که در جدول شکاف جنسيتی زن و مرد در ميان 

ام قرار دارد و رده چند کشور  :5۷در رده  اند. ایران در این فهرستکشور نخست جای گرفته

(، سوریه 521( عربستان سعودی ):52(، ترکيه )55۴دیگر منطقه به ترتيب زیر است: کویت )

 (.5۷1(، پاکستان )5۷۷)

سی در مورد بیانتشار گزارش ساالنه مجمع جهانی اقتصاد همزمان است با برنامه ویژه بی

اکتبر )سوم آبان ماه( در کنفرانسی در  21جمعه  وضعيت زنان در سراسر جهان که امروز

 سی در جریان است.بیساختمان بی

 و در صد زن از سراسر جهان حضور دارند سی"، یکبیزن بی ::5در آخرین روز ویژه برنامه "



 ش
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 چالش یمن

کشور ایسلند که برای پنجمين سال متمادی در صدر این فهرست قرار گرفته، نخستين کشوری 

 شده که زنان و مردان در آن برابر هستند.عنوان 

 بندی چند کشور رده

 :5فيليپين و نيکاراگوئه، دو کشوری هستند که در جدول شکاف جنسيتی زن و مرد در ميان 

 اند.کشور نخست جای گرفته

ام قرار دارد و رده چند کشور دیگر منطقه به  :5۷کشور این فهرست در رده  5۷١ایران در ميان 

(، پاکستان 5۷۷(، سوریه )521( عربستان سعودی ):52(، ترکيه )55۴زیر است: کویت )ترتيب 

 (5۷١( و یمن )5۷1)

سعدیه زاهدی، سرپرست گروه برابری جنسيتی در مجمع جهانی اقتصاد و تنظيم کننده این 

هایی در مورد که مجمع جهانی اقتصاد تهيه گزارش ۴::2سی گفت از سال بیگزارش به بی

درصد کشورهای جهان در صدد برآمدند تا این فاصله  :۴ابری زنان و مردان را آغاز کرد، بحث بر

 جنسيتی را کاهش دهند.

درصد از کشورها هيچ تالشی در این راستا انجام  :2به گفته او "نکته نگران کننده این است که 

 اند."نداده و هيچ پيشرفتی نداشته

گوید با وجود اینکه این کند که مین سعودی اشاره میخانم زاهدی به امارات متحده و عربستا

هایی در حوزه آموزش و پرورش و بهداشت و درمان زنان مبادرت دو کشور به سرمایه گذاری

 اند.های اقتصادی فراهم نياوردهکردند، اما امکان چندانی برای مشارکت آنان در فعاليت

سی گفت او بیزن به بی ::5در کنفرانس نادیا السکاف، ادیتور بخش انگليسی تایمز یمن، 

هایی را که کشورش در انتهای ليست برابری زنان و مردان قرار گرفته،متوقف دیگر شمارش سال

 کرده است.



 ش
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سه نامزد زن برای  ۴::2شود، ما در سال گوید: "هر روزه وضعيت بدتر میاو همچنين می

 های مهم هستند."موقعيتریاست جمهوری داشتيم، بسياری از زنان نيز در 

درصد از دختران  ۷1" اما این در حالی است که آمار مرگ مير مادران و نوزادان بسيار باال است و 

 روند."سال در یمن به مدرسه نمی 5۴تا  5۶

 های انسانیسرمایه

سعدیه زاهدی همچنين گفت بسياری از کشورهای جنوب صحرا درحوزه زنان سرمایه گذاری 

 اند، اما در شرایط ضروری زنان این منطقه در حوزه اقتصاد نقش اساسی و عمده دارند.نکرده

او همچنين گفت که کشورهای شمال اروپا به نوعی رهبری این راه را بر عهده دارند، زیرا دارای 

 سابقه طوالنی در سرمایه گذاری بر فعاليت های زنان هستند.

در کشورهای آسيایی، فيليپين به خود اختصاص داده است که باالترین رتبه را در این فهرست 

 دليل موفقيت در بهداشت، آموزش و پرورش و مشارکت اقتصادی در رده پنجم جای دارد.

این در حالی است که اقتصادهای بزرگ آسيا مانند ژاپن و چين در این فهرست عملکرد ضعيفی 

 ند.اام ایستاده 5:1و  ۴٣دارند و به ترتيب در رده 

خانم زاهدی همچنين گفت این گزارش برای یادآوری این موضوع نيست که کشورهای فقير 

های کمتری از کشورهای ثروتمند دارند، بلکه ابزاری است تا آنها شرایطشان امکانات و فرصت

 را بهبود بخشند.

تجاری را به گفته وی، زنان نيمی از سرمایه انسانی در اقتصاد هر کشور و فعاليت هر سازمان 

های زنان زیان دهند، و همگان چه زن و چه مرد از عدم استفاده از توانمندیتشکيل می

 بينند.می

 



 ش
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ϸϜϸ дϝЇж Ϝϼ ыА Ͻтϝ϶Ϻ Эϳв Ѐнϧ͠уЮϝͭмϜ ϥ϶ϼϸ 

 

 استفاده از اشعه ایکس وجود طال در اوکاليپتوس را نشان داد

ذخایر طال در عمق زمين پی پژوهشگران استراليایی با بررسی درخت اوکاليپتوس به وجود 

 .اندبرده

اند که درخت اوکاليپتوس می تواند طالی موجود گروهی از پژوهشگران استراليایی نتيجه گرفته

در عمق زمين را جذب و به سطح زمين منتقل کند و به این ترتيب، اکتشاف معدن از این طریق 

 .را امکان پذیر کند

نوان "ذرات طالی طبيعی در برگ اوکاليپتوس و ارتباط آن ای که تحت عاین پژوهشگران در مقاله

اند که اگرچه در در نشریه علمی نيچر منتشر شده، گفته "با اکتشاف ذخایر زیرزمينی طال

گذشته، آثاری از وجود طال در گياهان یافت می شد، اما نظر بر این بود که دليل آن، وزش باد و 

 .است پراکندن ذرات طال در محيط اطراف بوده

در تحقيقات اخير، تصریح شده است که آثار طال در درختی یافت شده که بر فراز ذخایری در 

 .عمق سی متری زیرزمين رویيده است



 ش
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این تحقيقات نشان می دهد که این درخت توانسته است از طریق ریشه خود، مقادیری از 

این ترتيب، وجود ذخایر طالی موجود در عمق زمين را جذب و به برگ درخت منتقل کند و به 

 .زیرزمينی طال را نشان دهد

کشف جدید در زمانی اعالم می شود که به دليل افزایش بهای طال، تالش برای یافتن معادن 

جدید این فلز در استراليا و سایر نقاط جهان شدت گرفته در حالی که طی ده سال گذشته، 

 .درصد کاهش یافته است ۶1کشف معادن جدید حدود 

همين دليل، یافتن راه های جدید اکتشاف ذخایر طال ضرورت یافته و رشته علمی جدید به 

نه تواند در این زميشناسی و شيمی میشناسی، زمين"بيوژئوشيمی" شامل ترکيبی از زیست

 .به کار گرفته شود

عالوه بر این، کشف طال در عمق حدود سی متری زمين با بررسی گياهانی که بر فراز این 

ای سازگارتر با محيط زیست عمليات توان به شيوهرویند به این معنی است که مییر میذخا

 .اکتشاف معدنی را دنبال کرد

های گردآوری شده از گياهان در یک منطقه در مقاله نيجر آمده است که یافتن آثار طال در نمونه

 .دیگر در جنوب استراليا نيز از معادن طال در آن محل حکایت داشت

 

 درخت اوکاليپتوس طالی موجود در عمق زمين را به سطح آورده است



 ش
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اگرچه احتمال وجود ذرات طال در محيط اطراف درخت اوکاليپتوس مورد نظر منتفی نيست، اما 

اند که ذرات یافته شده در برگ این درخت از طریق ریشه جذب شده و پژوهشگران تایيد کرده

 .ناشی از "آلودگی" محيطی نيست

ن با استفاده از "سينکروترون استراليایی" که در واقع دستگاه قوی تشخيص با استفاده از آنا

های جوان و پوست تعدادی از گياهان های طال را در برگ، شاخهاشعه ایکس است، نشانه

 .اندمحل یافته

البته مقدار طالی یافت شده در این گياهان بسيار ناچيز است، با این همه، مشخص شده که 

 .انداین گياهان ذرات طال را همراه با آب جذب و در خود ذخيره کرده

به این ترتيب، درختان مانند یک موتور طبيعی، آب و مواد دیگر را از عمق زمين به سطح زمين 

 .می آورند

د روبرداری از گياهان برای یافتن ذخایر معدنی زیر سطح زمين در حال حاضر نيز به کار مینمونه

 .کنون از این روش برای اکتشاف معادن موجود در عمق زمين استفاده نشده بودولی تا 

یکی از دست اندرکاران پژوهش اخير گفته است: "ما نه تنها معتقدیم که این روش، راهی موثر 

دهد برای کاهش هزینه اکتشاف معادن است، بلکه خسارت به محيط زیست را نيز کاهش می

به گفته پژوهشگران، از این روش ".رودعمليات مشابه آن از ميان می زیرا نياز به خاک برداری و

توان برای اکتشاف سایر عناصر معدنی، مانند آهن، مس و سرب نيز در نقاط مختلف جهان می

 .استفاده کرد

 'آوریزنان بریتانيا و پدیده 'گریز از علوم و فن
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 ماری ایمافيدون-آن

زندگی عجله دارد. او که در سن ده سالگی )شش سال ماری ایمافيدون برای گذران -آن
سالگی هم  5٣پيش از موعد( گواهی تحصيلی رشته علوم کامپيوتر را کسب کرد و در 

مدرک کارشناسی ارشد گرفت، اکنون مشغول برنامه ریزی برای آینده فرزندی است که 
 .هنوز زاده نشده است

دخترانش در صورت تصميم به انتخاب  اگر او روزی دختردار شود می خواهد که دختر یا
علوم و تکنولوژی به عنوان رشته تحصيلی یا حرفه شغلی، احساس نکنند کاری 

 .غيرعادی کرده اند

او که خود می گوید زنی سمج است، اميدوار است در جایی موفق شود که دیگران 
ولوژی، مهندسی ناکام بوده اند، یعنی در عالقمند کردن دختران به دنبال کردن علوم، تکن

 .و ریاضيات

ماری که روزها در یک بانک سرمایه گذاری بين المللی کار می کند، در وقت اضافی -آن
خود شرکتی بنام استمتس را اداره می کند که هدف آن کم کردن فاصله جنسيتی در 

 .ميان دانشجویان رشته های علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضی است

نفره در دانشگاه ریاضيات و علوم کامپيوتر  :1زنی بود که در یک کالس او خود یکی از تنها سه 
 .می خواندند

او می گوید با این که در آن زمان اقليت بودن دختران در این قبيل رشته ها برایش چيز عجيبی 
نبود "سال گذشته در کنفرانسی شنيدم که تعداد زنان در رشته های تکنولوژیک رو به کاهش 

 ".فکر کردم که این چيز خوبی نيست است و با خود

ماری تاکيد دارد که "تکنولوژی در راس اقتصاد قرار دارد و زنان باید در آن نقشی اساسی ایفا -آن
 ".کنند

درصد مشاغل در رشته تکنولوژی در دست زنان است. در رشته های  51در بریتانيا، تنها 
درصد از مشاغل  5۷موع زنان تنها در مج .درصد مشاغل هستند ۴مهندسی، زنان صاحب تنها 

 .را در رشته های علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضی در اختياردارند

 پس مشکل بریتانيا در کجاست؟

دختران در دوره دبيرستان به همان ميزان مردان در رشته های علمی و فنی موفق هستند اما 
نولوژی، مهندسی و ریاضی را در دوره پيش دانشگاهی تعداد آنهایی که رشته های علوم، تک

 .دنبال می کنند به شدت کاهش می یابد
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از آنهایی هم که این رشته ها را در دانشگاه دنبال می کنند، دو سوم وارد شغلی مرتبط با 
 .رشته تحصيلی خود نمی شوند

 .ماری ایمافيدون می گوید که دالیل متعددی برای این مسئله وجود دارد-آن

دختران، رشته تکنولوژی اطالعات و ارتباطات به عنوان یک درس اختياری  در برخی مدارس ویژه
ارائه نمی شود؛ در مدارس دیگر برنامه علوم کامپيوتر با برنامه درسی موسيقی یا تئاتر تداخل 
دارد و دختران در انتخاب یکی از آنها، رشته "آسانتر" را ترجيح می دهد به خصوص اینکه، همه 

 .مين رشته های را انتخاب کرده انددوستان آنها نيز ه

خانم ایمافيدون می گوید دختران به خوبی آگاهند که ميزان موفقيت در گذراندن رشته هایی 
که در دوره پيش دانشگاهی انتخاب می کنند در انتخاب دانشگاه و رشته دانشگاهی آنها تاثير 

پيش دانشگاهی برگزینند که  فراوانی دارد و بنابراین ترجيح می دهند رشته هایی را در رده
 ."آسان" بوده و از گرفتن نمره خوب در آن مطمئن هستند

او می گوید "انتخاب رشته علوم کامپيوتر به معنی دنبال کردن یک زمينه علمی دشوار است و 
 ".تنها دخترانی که مثل من سمج و با پشتکار هستند، آن را انتخاب می کنند

نند برزیل، هند و آفریقای جنوبی دارای درصد باالیی از زنان در در کشورهای در حال توسعه، ما
 .مشاغل مربوط به علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضيات فعاليت دارند

این کشورها از رشد سریع اقتصادی برخوردار هستند و هدف خانم ایمافيدون و شرکت استمتس 
ته های علمی و فنی را در بریتانيا این است که تجربه این کشورهادر زمينه اشتغال زنان در رش

 .تکرار کنند

درصد مشاغل در حرفه های  :۷( زنان :2:2او می خواهد تا هفت سال دیگر )یعنی سال 
 .مربوط به علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضيات را در اختيار داشته باشند

این مشاغل بر  ماری ایمافيدون "مسئله این نيست که زنان نمی توانند از پس-به اعتقاد آن

 ".کار کنندآیند، مسئله این است که نمی خواهند در این رشته ها 

 ترین اقتصاد اروپا به روایت ارقامآلمان ؛ بزرگ

با اقتصاد بزرگ و قدرتمند خود از بعضی از کشورهای است در سال های اخير توانسته  آلمان
 .شودهمسایه اش پشتيبانی مالی کند و مانع سقوط اقتصادی آنها 

 اقتصاد
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 .آلمان به عنوان پرجمعيت ترین کشور اتحادیه اروپا باالترین توليد ناخالص داخلی را دارد

 .ترین نرخ بيکاری را دارداین کشور همچنين بيشترین صادرات و پایين

 

 :مهاجرت

موفقيت اقتصادی و پایين بودن نرخ بيکاری به ویژه در مقایسه با سایر کشورهای اتحادیه اروپا، 
به معنای آن است که آلمان به مقصدی برای جویندگان کار بدل شده است. شمار مهاجران به 

به  5٣٣1برای اولين بار از سال  2:52این کشور در سال های گذشته افزایش یافته و در سال 
 .يليون نفر رسيده استیک م

این مهاجران عموما از کشورهای کمونيستی سابق به آلمان مهاجرت می کنند. البته رکود 
اقتصادی در ایتاليا، اسپانيا و یونان هم بر مهاجرت به برلين و مناطق ثروتمند جنوبی و بخش 

 .های صنعتی در غرب کشور افزوده است
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 :نابرابری

 .اوضاع برای همه رو به راه نيست عليرغم اقتصاد قوی آلمان،

سختی  سياری از مردم در سالهای اخير بهبر اساس توافقات مربوط به مهار دستمزدها، درآمد ب
های دولتی افزایش داشته و بسياری از کسانی که شاغل هستند هنوز هم نيازمند کمک

آمدها در آلمان شرقی سال پس از اتحاد دو آلمان هنوز هم اختالف فاحشی بين در  22.هستند
 شودو غربی سابق دیده می
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 هزار ساله' در پرو 1کشف معبد '

 

 روهشناسی در مرکز پرو به شمار میترین یافت های باستانال پارائيزو یکی از غنی

گویند معبدی را در نزدیکی محوطه باستانی ال پارائيزو در نزدیکی شناسان در پرو میباستان
 .اندپایتخت این کشور کشف کردهليما، 

هزار سال تخمين زده  1اند که ورود به این ساختمان چند ضلعی که قدمت آن بالغ بر آنها گفته
 .پذیر بودشده، از طریق یک راهروی تنگ امکان

ز کنند ااند که گمان میدانی را یافتهشناسان وزارت فرهنگ پرو، در مرکز این معبد آتشباستان
 .شدسوزاندن نذورات در مناسک مذهبی استفاده میآن برای 

شناسی در های باستانترین یافتهمانده از عهد باستان، ال پارائيزو یکی از غنیبا ده اثر باقی
 .رودمرکز پرو به شمار می

شناسان ساختمان جدید را در بال غربی هرم اصلی یافتند. این بخش زیر شن و سنگ باستان
 .مدفون شده بود

هایی اند که دیوارهای این معبد سنگی و با آجرهای مرغوب زردرنگ بوده که در آن رگهآنها گفته
 از رنگ قرمز نيز دیده شده است

 .معاون وزیر فرهنگ پرو گفته است که این معبد، اولين معبد از این نوع در بخش مرکزی پرو است
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اده از استفترین مشخصه دینی که از این معبد استفاده کرده، اند که مهمشناسان گفتهباستان
 آتش در مرکز این معبد بوده است

 .تماس باشندداد تا با خدایگان خود در اند دود این آتش، به کاهنان این امکان را میآنها گفته

که این باعث شده تا این کشور به هنوز هزاران محوطه قدیمی کشف نشده در پرو وجود دارد 

 شناسان و جویندگان و غارتگران گنج تبدیل شودمحل جذابی برای باستان

 

 تبریک

 جناب آقای علی اشرف افخمی

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و انگليس، انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان رئيس 

یک گفته، تندرستی و توفيق روزافزون هيات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن تبر

 برنامه ها از پروردگار یکتا خواهان استجنابعالی را در پيش برد 

 هيات رئيسه
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