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 سخن ماه:

 و سخنان نسنجیده ی ناراست رفتار

 

 

 

اگرنه  به همه، اما بیشترین نظراتی که این روزها درباره پول نفت، اجرای  با نگاهی کوتاه،

مرحله دوم هدف مندسازی یارانه ها و به طور کلی پرداخت یارانه و چگونگی آن ارایه می 

مومی است و به درستی داللت شود، نظراتی که همچنان خبر اول همه ی رسانه های ع

عامه مردم ، بلکه بر مسئوالن وکارگزاران اداره امور نیز روشن  بر  فقطبرآن دارد که گویی نه 

 نیست سخن بر سر چیست؟

درباره وجوه حاصل از فروش نفت وگاز  و به طور کلی  سرمایه یا دارایی های  ملی قابل 

 ،رحله از کار منظور نفت و گاز استکه در این م تبدیل به سرمایه و یا به سرمایه تبدیل شده 

وجوهی که به خالف تصور  همه ی کسانی که آن را درآمد اعالم می کنند، درآمد نیست، 

بلکه تبلور سرمایه است، سرمایه ای که بارها و بارها عنوان شده است، احدی از آحاد این 

لذا از آنجا که ور است و کشه متعلق بکشور در ایجاد آن کوچک ترین نقشی نداشته و 

دولت یا حا  وسرمایه نمی توان آن رابین این یا آن نسل ذات سرمایه است نه درآمد، به حکم 

کمیت توزیع کرد.دارائی یا ثروتی به سرمایه تبدیل شده و غیرقابل توزیع بین افراد، اعم 

باید فقط به که  به سرمایه تبدیل شده است وازحقیقی یا حقوقی، دارا یا ندار.ثروتی ملی 

مصرف آبادانی هرچه بیشتر کشور، رونق تولید، کسب و کار و ایجاد فرصت های شغلی جدید 

برسد، که البته آنهم ساز و کار ویژه خود را دارد. اماروشن نیست چرا دولت صادقانه و با 

شجاعت الزم به مردم توضیح نمی دهد که این وجوه از فروش سرمایه های طبیعی کشور به 

متعلق به کشور است، نه درآمد که بتوان بخشی از آن را حتا بین آفراد نیازمنِد  و دست آمده

 زیر یا در خط فقر توزیع کرد.

سئوال برانگیز است اینکه چرا دولت از کسانی که نباید یارانه دریافت کنند، بیش از همه آنچه 

د، بر دولت و مردم منت می گذارند از اینکه یارانه دریافت کرده اند، شرمسار باشنبی آنکه اما 

بازخواست نمی کند که برای همراهی و کمک به دولت از دریافت یارانه انصراف خواهند داد 

 برخی صاحبنظران نیز این رفتار را تائید و تشویق می کنند،. .جالب توجه اینکه
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اقتصادی کشور با  نکته دیگر اینکه چرا صاحبنظران، فرهیختگان و کارگزاران ارجمند اداره امور

استناد به سابقه امر به مردم توضیح نمی دهند که روزی از روزهای دهه هفتاد با  رجوع و

قیمت های عرضه عه اقتصادی درهیچ جامعه یی بدون توجه به این حکم علمی که توس

  ولذا واقعی امکان پذیر نمی باشد، و کشور ما نیز از این قاعده و قانون مستثنا نیست،

حاکمیت اقتصاد به سبب ی اقتصادی کشور در گروی واقعی سازی قیمت هاست، اما  توسعه

باال بودن  هزینه تمام شده کاال و قیمت نهائی یا به تبع آن متمرکز و دستوری دولتی جاری و 

با واقعی سازی قیمت ها واعالم آن، گروه های زیر و در خط فقر در  ،واقعی تولید کاال و خدمات

روزمره  خود با مشکل رو به رو خواهند شد، از این رو و با عنایت به اینکه منابع گذران زندگی 

مورد نیاز برای باز توزیع درآمد که بایستی از محل منابع مالیاتی کشور تامین شود در حدی 

نبود و نیست که کفاف نیاز کند پیشنهاد شد اعتبار مورد نیاز برای کمک به گروه آسیب پذیر، 

ست از محل ما به التفاوت واقعی سازی عرضه منابع انرژی تامین شود.اما به هر در مرحله نخ

 دلیل با همه ی تذکرات چنین نشد و آن شد که همه ناظر آن بودیم.

اکنون پیش از آنکه فرصت از دست برود، باید دانست و پذیرفت که به حکم علم، به ویژه دانش 

توفیق درراه درپیش ، توقف پرداخت نقدی یارانه،  اقتصاد سیاسی، تنها راه منحصر به فرد،برای

حتا به گروه های آسیب پذیر زیر و در خط فقر، و جایگزین کردن آن باکاهش هزینه زندگی آنان 

از طریق  رایگان سازی رفت و آمدهای  درون شهری و بخشی ازسفرهای برون شهری، 

مول دریافت یارانه است، که به تحصیل و بهداشت و درمان  رایگان افراد و خانواده های مش

 تومانی نقدی بیشتر، کارآتر و موثر تر خواهد بود. 00444تحقیق به مراتب از پرداخت یارانه  

پایان سخن اینکه هر سخن و اقدام دیگری در این زمینه ناکارآ، فقر آفرین، فسادآور و مخرب به 

 بود.معنای واقعی کالم خواهد 

 

 اخبار کوتاه اتاق ها

 اتاق ایران و انگلیس اخبار

 ماهانه هیات رییسه اتاق ایران و انگلیس دیدار

که  هموندان هیات رییسه اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران و انگلیس ماهانه سهلجبرگزاری 

 فروردیندر به روال معمول بایستی بعدازظهر اولین یک شنبه هرماه تشکیل وبرگزار شود  بنا

یالت طوالنی عیدوتمصیه برخی هموندان مقرر گردید در به علت تعطجاری ماه سال 

 اردیبهشتماه برگزار شود.
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 برگزاری جلسه ماهانه کمیسیون های تخصصی اتاق

در فرودین ماه اتاق ایران وانگلیس همانند هیات مدیره  کمیسیون های دوگانه وتخصصی اتاق

ا در اردیبهشت ماه برگزار بنا به تصمیم بیشترین تعداد اعضاء نخستین جلسه خودرسال جاری 

 خواهد کرد .

 : بار اتاق بازرگانی بریتانیا وایراناخ

تهران رییس بورسبرگزاری دیدار ماهانه اعضاءبا حضور  

براساس دعوت دبیرخانه اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران، گردهمایی ماهانه اعضا اتاق مذکور در 

لیباف اصل، رئیس بورس تهران  در آقای قا حضور و سخنرانیصرف ناهار و  آوریل با 11تاریخ 

Lansdown Club, FitzMaurice place, Mayfair, London W1J5JD .گفته می  برگزار گردید

شود در این گردهمایی تعدادی از همراهان آقای قالیباف که برای تاسیس یک کارگزاری بورس 

لسه آقای لرد المونت، رئیس اتاق لندن سفر کرده اند، حضور داشتند. افزون بر این در این ج به

 مذکور نیز بیاناتی درخصوص توسعه روابط بازرگانی دو کشور ایراد نمود.

 

 اخبار کوتاه اقتصادی ایران وجهان 

 ناخبار کوتاه اقتصادی ایرا

 از سرگیری روابط ایران و انگلیس

ن در انگلیس کاردار غیرمقیم جمهوری اسالمی ایرا به نقل ازبنابه گزارش خبرگزاری مهر،

به صورت کامل  1931سال  از ابتدای اسفند ماهبخش کنسولی سفارت ایران در انگلیس 

 بازگشایی و کلیه خدمات کنسولی به ایرانیان مقیم بریتانیا ارائه می شود.

وی در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت روابط ایران و انگلیس گفت:  یکی از مهم 

اکرات اخیر بین دو کشور معطوف به پایان بخشیدن به وضعیت حفاظت منافع ترین مسائل مذ

 بین دو کشور بود که برای از سرگیری روابط مستقیم یک امر ضروری محسوب می شود.

حبیب هللا زاده با اشاره به اینکه لغو وضعیت حفاظت منافع نیازمند مذاکرات سیاسی و 

عمل آمده از ابتدای اسفند ماه وضعیت دفاتر حفاظت  حقوقی بود، بیان کرد: در پی توافقات به
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منافع که عمان حافظ منافع ایران و سوئد حافظ منافع انگلیس بود، رسماً خاتمه یافت و روابط 

گیری می شد، به صورت مستقیم دنبال می  دو کشور که قبالً از کانال این دو کشور پی

 شود.

در مذاکرات مورد توجه قرار داشت و خوشبختانه وی تاکید کرد: یکی از نکات ضروری دیگر که 

در خصوص آن توافق صورت پذیرفت از سرگیری فعالت کامل بخش کنسولی سفارت ایران در 

 لندن بود.

حبیب هللا زاده تصریح کرد: با توجه به جمعیت چند صد هزار نفری ایرانی ها که در کشور 

ه هموطنان مقیم که به دلیل انگلیس زندگی می کنند، ارائه سرویس های کنسولی ب

تعطیلی سفارت با مشکالتی رو به رو بودند امری ضروری به شمار رفته و از اولویت های ما در 

 این مرحله قلمداد می شد.

کاردار کشورمان در انگلیس با اشاره به اینکه در گذشته برخی خدمات محدود کنسولی در 

نگلیس ارائه می شد، گفت: از ابتدای اسفندماه چارچوب دفتر حفاظت منافع به ایرانیان مقیم ا

بخش کنسولی سفارت ایران در انگلیس به صورت کامل بازگشایی و کلیه خدمات کنسولی 

 به ایرانیا مقیم ارائه می شود.

وی با اشاره به اینکه اولویت اول برای ما توسعه خدمات کنسولی است، تصریح کرد: ایرانی 

صورت پراکنده زندگی می کنند و رفت و آمد به شهر لندن کار  ها در نقاط مختلف انگلیس به

دشواری است و با توجه به محدودیت هایی که وجود دارد مقرر شده است تا هیات های 

 کنسولی برای رسیدگی به امور ایرانیان به مناطق مختلف انگلستان بفرستیم.

ولی از لندن به شهر منچستر حبیب هللا زاده خاطرنشان کرد: در این راستا اولین هیات کنس

در مرکز انگلیس اعزام و طی مدت دو روز اقامت در این شهر به تعداد زیادی از ایرانیان مقیم 

مندی خوب  منطقه مشاوره و خدمات کنسولی ارائه شد که این امر با استقبال و رضایت

به دیگر  هموطنان رو به رو شد. انشاءهللا طی ماه های آتی هیات های کنسولی بیشتری

 مناطق انگلیس به همین شکل اعزام خواهند شد.

وی تاکید کرد: برای بازگشایی کامل سفارتخانه ها مسائلی بین دو کشور وجود دارد که باید 

در این موارد تفاهم کنیم و برای احیای روابط در چارچوب توافق وزرای خارجه به صورت گام به 

ره سفر آینده خود به انگلیس نیز گفت: سفر من به گام پیش می رویم. حبیب هللا زاده دربا

لندن نیز در همین چارچوب بوده و برای ادامه گفت و گو ها و نیز رسیدگی به وضعیت سفارت 

 جمهوری اسالمی و مسائل کنسولی است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دیپلمات های انگلیسی نیز در ایران مستقر شده اند و نیز 

نسولی انگلیس در تهران چگونه است، بیان کرد: حضور آنها در ایران به صورت وضعیت بخش ک
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رفت و آمدی است. البته این نکته نیز حائز اهمیت است که تعداد اتباع انگلیسی که در ایران 

زندگی می کنند بسیار کم است، اما تعداد اتباع ایرانی در انگلستان بسیار زیاد است و لذا 

 تاولویت بیشتری برخوردار بوده اسکنسولی در لندن برای ما از  بازگشایی کامل بخش

 

از دو درصد در انتظار دولت یازدهم/ دولت اجرای ف 04تورم باالی 

 داندازبیهدفمندی را به تعویق 

 
عضو هیات نمایندگان  اسداله عسکراوالدی

اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی 

 ه است دایران به دولت یازدهم هشدار دا

تا اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها 

موکول کند، ضمن اینکه با  30را به سال 

توجه به شرایط فعلی و باالرفتن نرخ ارز، 

 .درصدی در انتظار دولت خواهد بود 04تورم 

اسدهللا عسگراوالدی در گفتگو با مهر، با 
اشاره به باالرفتن روزانه نرخ ارز در بازار 

: همزمانی این رویداد با اظهار داشت
تصمیم دولت برای اجرای فاز دوم قانون 

 هدفمندی یارانه ها به طور قطع، مشکالت اقتصادی و رکود را بیشتر خواهد کرد.

زا است و دولت باید وی افزود: اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها در شرایط فعلی تورم
 .اجرای آن را برای یکسال به تعویق اندازد

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: چنانچه دولت به سبقه 
اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها همزمان با نوسانات ارز رجوع کند، به طور قطع به این 

 درصد را رقم خواهد زد. 04باور خواهد رسید که اجرای قانون تورم باالی 

کود فعلی اقتصاد ایران را خطرناک دانست و بیان کرد: پرداخت یارانه نقدی به عسگراوالدی، ر
و  30زا است و دولت باید اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها را به سال مردم نیز تورم

 موکول کند. 39شاید هم سال 
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ارانه نقدی به به باور وی، تا دولت نتواند تورم و رکود تورمی را کنترل کند، هرچه قدر هم ی
کود تورمی در اقتصاد دست مردم بدهد فشارهای وارد بر آنها را خنثی نخواهد کرد، چراکه ر

 .کسادآور است

 
یندالیل قطع سهمیه ویژه بنزین برخی خودروها/ بنز  

 
ها با قیمت جدیدای اردیبهشت شخصیسهمیه   

ن زیسهمیه ویژه بن تشریح دالیل قطعرئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با 

برخی از خودروهای عمومی جزئیات واریز سهمیه و قیمت بنزین خودروهای شخصی و 

میلیون سهمیه ویژه و عادی خودروهای عمومی،  0.4عمومی را اعالم کرد و گفت: با ابطال 

 جوییمیلیون لیتر در مصرف بنزین کشور صرفه 8ها در مجموع روزانه فرسوده و موتورسیکلت

 .شد

ل بنزین و گازوئی ید مجتبی شفیعی در گفتگو با مهر با اشاره به واریز سهمیه ویژهس

ها و دولت هیچ گونه تغییری در گفت: با تصمیم ستاد هدفمندی یارانه خودروهای عمومی

ژانس های میزان سهمیه و قیمت بنزین خودروهای عمومی همچون تاکسی، وانت بارها، آ

ت.مسافربری اعمال نشده اس  

 

   ئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با اعالم اینکه از این رو همچون ماه های ر

ثبیتبا توجه به ت: گذشته سهمیه ویزه بنزین خودروهای عمومی واریز شده است، تصریح کرد  

ئول این مقام مس.قیمت و سهمیه بنزین خودروهای عمومی بهای کرایه ها نباید افزایش یابد

نزین برای اردیبشهت ماه سال جاری هم تاکنون هیچ گونه تغییری در قیمت ببا بیان اینکه 

خودروها و موتورسیکلت های شخصی اعمال نشده است، اظهار داشت: مردم همچون ماه 

 های گذشته می توانند با استفاده از کارت شخصی و یا کارت جایگاه های سوخت اقدام به

.نندتومانی بک 444خرید بنزین آزاد با قیمت  . 

 

044ندروهای شخصی که دارای ذخیره بنزیوی همچنین با اعالم اینکه آن دسته از خو تومانی  

ه در کارت سوخت هستند می توانند از این ذخیره بنزین استفاده کنند، بیان کرد: هر گون

تغییرات جدید در سهمیه بنزین و گازوئیل خودروهای شخصی، عمومی و خدماتی توسط 

ت اطالع رسانی خواهد شددولت و ستاد سوخ . 

 

های به گزارش مهر، آمارهای رسمی منتشر شده توسط شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده



 ش
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و  های نوروزی بیش از دو میلیاردنفتی ایران حاکی از آن است که با فروکش کردن مسافرت

تهای سوخت ذخیره سازی شده استومان در کارت 044میلیون لیتر بنزین با قیمت  444 . 

ت داران سوخهای شرکت ملی پاالیش و پخش نفتی و جایگاهاز سوی دیگر بر اساس گزارش

 044های سوخت با قیمت درصد فروش بنزین جایگاه 04تا  94سراسر کشور هم اکنون حدود 

میلیون  04تومانی حدود  044که روزانه میزان فروش بنزین تومانی انجام می شود به طوری

دلیتر برآورد می شو  

تومانی و ذخیره فعلی بنزین  044میلیون لیتر بنزین  04بر این اساس با احتساب فروش روزانه 

ای در کارت های هوشمند سوخت، عمال تا اواسط تابستان سال جاری عرضه نیمه یارانه

های سوخت ادامه می یابدای در کارتبنزین نیمه یارانه . 

ون محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس در این بین مسئوالن دولت تدبیر و امید همچ

های سوخت حتی با افزایش جمهور بارها تاکید کرده است که بنزین ذخیره شده در کارت

.سوزدقیمت این فرآورده پرطرفدار نفتی در فاز دوم هدفمندی یارانه ها نمی  

. 

به حساب بانکی افرادمستقیم ورود   

 
 های بانکی افراد را آغازورود مستقیم به حساب وزارت اقتصاد و سازمان بازرسی کل کشور

های بانکی فقط در شرایط مشکوک به اند، این در حالی است که ورود به حسابکرده

 .پولشویی مجاز است

ه به گزارش خبرنگار مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بازرسی کل کشور هر کدام ب

بانکی افراد را به صورت مستقیم آغاز کرده اند هایصورت جداگانه ورود رسمی به حساب . 

های افراد های کشور، وضعیت هرگونه حسابهایی به بانکاین دو دستگاه با ارسال نامه

 اند. البته باید توجه داشت سازمان بازرسی بهمختلف ) فعال و غیرفعال( را خواستار شده

 .صورت موردی ولی در موارد متعدد این کار را کرده است

های خصوصی در این باره با وزارت اقتصاد و به خصوص ها به خصوص بانکاینکه آیا بانک

ن های دولتی را برعهده دارند، تاکنوسازمان بازرسی کل کشور که وظیفه نظارت بر دستگاه

اند یا نه، خبری در دست نیستهمکاری کرده . 

ری ولشویی(، حق نقض تعهد رازداها جز در موارد مشکوک ) مرتبط با پبراساس قوانین، بانک

 .مشتریان خود و افشای اسرار و اطالعات بانکی نزد اشخاص ثالث قانونی را ندارند



 ش
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های بانکی مردم را براساس قانون، هیچ دستگاهی اجازه سرکشی و تجسس در حساب

نی حسندارد و این امر تنها با اجازه قوه قضائیه امکان پذیر است و این موضوع را غالمحسین م

اژه ای در زمستان سال گذشته در نشستی خبری به صراحت اعالم کرد و در پاسخ به 

سئوال خبرنگار مهر در مورد حریم خصوصی بودن حساب های بانکی گفت: در بحث حریم 

های بانکی ما قانون پولشویی را داریم که مشخص کرده چه مقاماتی و شخصی در حساب

رسی حساب افراد اقدام کنندتوانند نسبت به برچه کسانی می . 

وی افزود: بر اساس قانون پولشویی، هرگاه کسی احساس کند که پولی به صورت 

گاه تواند موضوع را به دستگاه مسئول اعالم کند و دستغیرقانونی به حسابی وارد شده، می

 کنند، بنابراین اینگونه نیست که هر کس کهربط طبق قانون بررسی خود را آغاز میذی

جوز بخواهد به حساب بانکی افراد ورود پیدا کند. ورود هر کس به حساب بانکی دیگری بدون م

پذیر نیستقانون امکان . 

انكها از در همین حال، نظرات کمیسیون حقوقی قوه قضائیه نیز در پاسخ به این پرسش که ب

دهد: کنند؟ نشان میارائه اطالعات مربوط به حساب اشخاص در حین بازرسي استنکاف می

بازرس مكلف است مطابق مقررات عملیات بانكي، گردش امور اداري و مالي بانكها را مورد 

و اگر نیاز به مالحظه حساب خاصي كه مربوط به فرد خاصي داشت، ميبازرسي قرار داده   

تیذان مقام تواند با استیذان رياست قوه قضايیه نسبت به اين امر اقدام نمايد. نظر اقلیت: اس

داندصالحه قضايي را كافي مي . 

ران از سوی ولی هللا سیف رئیس کل بانک مرکزی درباره اطالعات بانکی افراد و سپرده گذا

نظام بانکی گفته است: اطالعات بانکی سپرده گذاران نظام بانکی کشور جز اطالعات 

 .محرمانه آنها است

            اعالم شد39شخص ثالث انواع خودرو در سال  حق بیمه

 1939درصدي ديه سال  91.0به گزارش خبرنگار مهر، بیمه مركزي اعالم کرد: در پي افزايش 

 قوة قضايیه، بیمه مركزي ج.ا.ا بر اساس قوانین و مقررات مربوط، حق بیمة شخصاز سوي 

درصد افزايش نسبت به سال قبل تعیین و ابالغ کرد 10ثالث خودروها را با حداكثر  . 

درصد  9جدول جدید حداکثر حق بیمه سالیانه بیمه اجباری شخص ثالث انواع وسایل نقلیه با 

و تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه بری تعهدات  39ون بودجه سال قان 19تخفیف بند )ه( تبصره 

میلیون ریال به این شرح است 9میلیارد ریال و تعهدات مالی  1بدنی )دیه(  . 

 



 ش
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 کانادا بطور تلویحی از میانجیگری عمان بین ایران و این کشور حمایت کرد
وا از سرگیری روابط تهران و اوتاوزیر خارجه کانادا بطور تلویحی از میانجیگری مسقط برای 

 .حمایت کرد

گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز  به
عمان، جان بایرد وزیر خارجه کانادا بطور 

یاء تلویحی از میانجیگری مسقط برای اح
 .روابط ایران و کانادا حمایت کرد

وزیر خارجه کانادا که سرگرم دیدار از 
در عمان است در مصاحبه با تایمز عمان 
پاسخ به این سوال که آیا عمان می 
ادا تواند به از سرگیری روابط ایران و کان

یرات کمک کند گفت: عالقمند هستم تا دیگاه عمان در این خصوص را بشنوم اما خواستار تغی
 .جدی از سوی ایران هستیم

ای،  وی در ادامه گفت، یقینا ما دارای مشکالت جدی با ایران در زمینه فعالیت های هسته
 .حقوق بشر و آنچه که وی حمایت ایران از تروریسم خواند هستیم



 ش
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وی افزود: برای ما سیاست و گفتار ایران جالب است اما آنچه که مشکل ساز است عمل 
 .واقعی ایران است

 

 خبارکوتاه اقتصادی جهان:ا

 چه کشوری از مجازات اقتصادی روسیه ضرر خواهد کرد؟

 ار

 سیبیتن دبیر اقتصادی بیبرت پس

های آن برای اگر تحریم های مالی و تجاری در مورد روسیه به اجرا گذاشته شوند هزینه

 .بریتانیا ممکن است از روسیه بیشتر باشد

شاید به همین خاطر است که وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه ای که روز دوشنبه به شکل 

ابر دوربین رسانه ها قرار گرفت، نوشته است" دولت عمدی و یا از روی سهل انگاری در بر

بریتانیا در حال حاضر نباید از اعمال تحریم علیه روسیه و یا بستن مراکز مالی لندن به روی 

 ".روسها حمایت کند

 آمار و ارقام چه می گویند؟

در  است، حجم سرمایه گذاری بریتانیا 1411طبق تازه ترین آمارهای موجود که مربوط به سال 

 14میلیارد پوند است و در مقابل سرمایه گذاری روسیه در بریتانیا حدود  0۴روسیه بالغ بر 

میلیارد پوند است. به همین خاطر در صورت اعمال تحریم مالی و مسدود کردن اموال و 

 .ها، طرف بریتانیایی خیلی بیشتر از طرف روس متضرر خواهد شدسرمایه گذاری



 ش
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ر داشت که مازاد معامالت تجاری بریتانیا با روسیه طی دو سال اخیر درعین حال باید به خاط

از حدود دو میلیارد به سه میلیارد پوند رسیده است و هر گونه توقفی در مبادالت بازرگانی 

 .بیشتر به ضرر بریتانیا تمام خواهد شد

ریتانیا بسیار داشتن مازاد در معامالت تجاری با اقتصادهای بزرگی مثل روسیه برای اقتصاد ب

مهم است چون طی سه دهه گذشته بریتانیا در مناسبات تجاری خود با جهان همیشه 

کسری موازنه داشته 

هرگونه توقف و یا قطع .است

معامالت تجاری با روسیه رشد 

مناسبات تجاری بریتانیا با جهان را 

دشوارتر خواهد کرد. افزایش حجم 

تجارت خارجی بریتانیا یکی از 

م دولت فعلی و یکی از اهداف مه

راههای اصلی برای کاستن از 

حجم عظیم بدهی های این 

  .کشور است

با صراحت باید گفت که درآمد 

های حاصل از سرمایه گذاری

بریتانیا در روسیه یکی از عوامل 

 .مهم برای ایجاد تعادل در میزان خرج و دخل بریتانیا است

وسیه همیشه کسری موازنه داشته و به عنوان نمونه بریتانیا درعرصه تجارت کاال و خدمات با ر

پوند بوده است. اما اموال و  844حدود یک میلیارد و  1411حجم این کسری موازنه در سال 

های روسیه در بریتانیا حدود سرمایه گذاریهای بریتانیا در روسیه به نسبت سرمایه گذاری

 .ته استمیلیون پوند درآمد بیشتری داش 444چهار میلیارد و 

حتی اگر بریتانیا در عرصه صادرات کاال و خدمات به روسیه کسری موازنه دارد نباید فراموش 

کرد که روسیه برای صادرات بریتانیا یک بازار بسیار مهم است. حجم صادرات بریتانیا به روسیه 

ات به میلیون پوند بوده که از صادرات به هند بیشتر ولی از صادر ۴44حدود هفت میلیارد و 

 .چین کمتر است

های بریتانیا در روسیه را سرمایه گذاری شرکت بی پی در بخش عمده ای از سرمایه گذاری

صنایع نفت و انرژی تشکیل می دهد که طبق آخرین آمارها کمی کاهش یافته ولی هنوز هم 

 .حجم قابل توجهی است



 ش
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ا منتشر شده است بخش مالی عالوه بر این طبق اطالعاتی که در بیانیه وزارت خارجه بریتانی

میلیون  344حجم آن حدود  1414بریتانیا در معامله با روسیه درآمد فراوانی داشته و در سال 

 .دالر بوده است

به عبارت دیگر شاید چنین تصوری بسیار وسوسه برانگیز باشد که فکر کنیم در صورت تحریم 

دودی از میلیونرهای روس هستند مالی و تجاری روسیه تنها کسانی که ضرر خواهند کرد مع

که در لندن و سایر نقاط بریتانیا خانه های مجلل و یا باشگاههای فوتبال را خریداری کرده اند. 

ولی واقعیت این است که چنین اقدامی برای بخش مالی و تجاری بریتانیا ضررهای بالقوه و 

 .سنگینی به بار خواهد آورد

انکهای بریتانیایی حجم قابل توجهی از پول را در روسیه و یک نکته مهم دیگر این است که ب

 .سرمایه گذاری کرده اند

 13براساس آمارهای بانک تسویه حسابهای بین المللی، بانک های بریتانیایی بیش از 

میلیارد پوند به بخشهای خصوصی و عمومی روسیه 

وام داده اند و حجم تضمین های مالی این وامها بالغ 

  .       د پوند استمیلیار 01بر 

این نکته یک ریسک بالقوه خطرناکی برای بانکهای 

بریتانیایی نیست ولی مسلما اعمال تحریم و دشوار 

شدن مناسبات مالی بین روسیه و بریتانیا این بانکها 

 .را خشنود نخواهد کرد

یک نکته جالب تر در مورد آمارهای بانک تسویه 

ریکا در زمینه حسابهای بین المللی این است که آم

اعمال فشار اقتصادی به روسیه می تواند از اروپا 

تعرضی تر برخورد کند. از مجموع وامهای بانکی 

میلیارد پوند  101خارجی به روسیه که حجم آن 

میلیارد پوند آن توسط بانکهای اروپایی اعطا شده و از این مجموعه بانکهای  180است، حدود 

به ترتیب در صف اول وام دهندگان به روسیه و در نتیجه بانکهای  فرانسوی، ایتالیایی و آلمانی

 د.  آسیب پذیر قرار دارن

           



 ش
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مجموعه این اطالعات ثابت می کند که اروپا بسیار بیشتر از آمریکا از نظر اقتصادی و مالی با 

روسیه ارتباط دارد و این ارتباط صرفا وابستگی بخش اعظمی از 

صادراتی روسیه نیست. حدود یک  شد رک دیده تدااروپا به گاز 

 .سوم از گاز مصرفی در اروپا از روسیه وارد می شود

بنابراین رهبران اروپایی متفاوت از رهبران آمریکا، قبل از اتخاذ 

هر تصمیمی در مورد مجازات و تحریم اقتصادی روسیه به همه 

 .این مسایل فکر خواهند کرد

ین نیست که هرگونه مجازات البته هدف از این توضیحات ا

اقتصادی روسیه مثل متوقف کردن صادرات کاال و خدمات و یا 

مسدود کردن نقل و انتقال پول به آن کشور کار اشتباهی 

است. فقط خواستیم نکته ای را که تقریبا برای همه تصمیم 

رای گیران روشن است یادآوری کنیم و آن این است که تحریم ومجازات اقتصادی روسیه ب

  .بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی مجانی و یا ارزان تمام نخواهد شد

 آیا پایان بحران اقتصادی یونان نزدیک است؟

 

 شوندهای امیدوارکننده در یونان به تدریج دیده مینشانه                        

لیارد یورویی می ۲۴۱، یونان، مرد بیمار اروپا با دریافت اقساط یک وام ۲۱۰۲از سال 
دوام آورده است. اکنون رهبران اروپا از سرزنش یونان به دلیل عدم پافشاری بر 
اجرای برنامه اصالحات، دست برداشته اند و هنگامی که وزیران دارایی منطقه 



 ش
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یورو اخیرا در آتن پایتخت یونان جمع شدند، بهبود وضعیت اقتصادی و تالش های 
میلیارد یورویی  ۳.۸شرایط دریافت یک قسط بزرگ زیاد یونان برای این که واجد 

 باشد را ستودند.

 این قسط در سه نوبت به یونان داده خواهد شد.

با توجه به برگزاری انتخابات محلی یونان و نیز انتخابات اتحادیه اروپا در ماه مه، این تشویق ها 
داند زیر یونان میموجب افزایش اعتماد دولت یونان می شود. آنتونیس ساماراس، نخست و

که نتیجه این انتخابات بستگی به این دارد که تا چه حد یونانی ها احساس می کنند وضعیت 
در حال بهتر شدن است. او آینده کاری خود و نیز ادامه کار دولتش را مشروط بر این کرده که 

 یونان را از بزرگ ترین بحران اقتصادی در تاریخ این کشور، نجات دهد.

الف چپگرای سیریزا، بر روی مصائبی که یونانی ها تا کنون تحمل کرده اند، سرمایه حزب مخ
درصدی بیکاری گردید سبب 14گذاری کرده است. چهار سال ریاضت اقتصادی که منجر به نرخ 

های کشور توسط اتحادیه اروپا است، در تمام شد این حزب که مخالف تضمین بدهی
دار را داشته باشد. احتمال می رود که در انتخابات ماه نظرسنجی های اخیر، بیشترین طرف

 مه مخالفت با برنامه صرفه جویی های دولت، به رای های اعتراضی زیادی بیانجامد.

ولی پس از مشاهده چند نشانه مثبت اقتصادی، حزب محافظه کار "دموکراسی جدید" آقای 
گرفته و به نظر می رسد ساماراس در یکی از نظرسنجی ها کمی بر حزب سیریزا پیشی 

 ناگهان بخت با نخست وزیر یونان یار شده است.

 

 وزیر دارایی آلمان در آتن            



 ش
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نشانه های امیدوارکننده به تدریج دیده می شود. پیش بینی می شود در سال جاری 
ر میالدی، یونان از یک رکود اقتصادی شش ساله خارج شود، کسری بودجه، البته بدون در نظ

آتن خود را برای بازگشت به  1414گرفتن بهره وام ها، از بین رفته و برای اولین بار از سال 
 بازارهای مالی آماده می کند.

دولت یونان امیدوار است که برنامه اصالحات، رهبران کشورهای منطقه یورو را راضی کند که 
ن بدهی ها، از فشاری که با تمدید مدت بازپرداخت بدهی های یونان یا کاهش نرخ بهره ای

 بدهی ها به دولت یونان وارد می کند، بکاهند.

ولی اکثر یونانی ها از آمار گیج کننده اقصاد کالن سر در نمی آورند و فقط به آمار بیکاری فکر 
 می کنند. در حال حاضر از هر سه نفر یک نفر با خطر فقر مواجه است.

های گاز اشک آور و دود بمب های بنزینی خبری در میدان سینتاگما، دیگر از صدای کپسول 
شود که در اعتصاب عمومی شرکت نیست ولی اعتراضات ادامه دارد و از مردم دعوت می

 کنند.

تا هنگامی که از نرخ بیکاری کاسته نشده و اکثریت مردم بهبود ملموسی مشاهده نکنند، 
ن کارگر واقع نخواهد شد و دولت لبخندهای وزیران دارایی کشورهای منطقه یورو در مردم یونا

 هنوز با خطر ریختن رای منفی مردم در صندوق های انتخابات مواجه خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 



 ش
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 :گزارش ویژه

 

 BC navigationبه روایت آماربرای  

 دآینمتقاضیان پناهندگی به اروپا از کجا می

 

بر مقامات اتحادیه اروپا وارد کرده و  ورود شمار زیاد پناهجو به اروپا به ویژه با قایق، فشار زیادی
آنها را به یافتن راه حلی برای مشکل مهاجرت غیرقانونی واداشته است چند هفته پیش بود 

کوچک لمپدوسا در ایتالیا سوار بر قایق بودند،  که صدها نفر از مهاجرینی که در نزدیکی جزیره
 و خاورمیانه به اروپا پناه ببرند. غرق شدند. آنها تالش می کردند از جنگ و فقر در آفریقا

جنگ داخلی سوریه نیز این وضع را وخیم تر کرده و موج جدیدی از پناهجویان را به اروپا به 
وجود آورده است. متقاضیان پناهندگی در اروپا از کشورها و مناطق دیگری مانند افغانستان، 

 عراق، ایران و شاخ آفریقا نیز به این قاره می آیند.

شمار زیادی از مهاجران از یک کشور اروپایی به کشور دیگر این شبهه را در میان  حرکت
مقامات این اتحادیه به وجود آورده که بعضی از کشورهای اروپایی تالش می کنند مهاجران را 

 به کشورهای دیگر بفرستند و از فشار بر خود بکاهند.



 ش
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از طریق آنها وارد اروپا می شوند. این  ایتالیا و یونان دو کشوری هستند که عمده پناهجویان
کشورها می گویند که سایر اعضای اتحادیه اروپا باید در مشکالت ناشی میزبانی از این تعداد 

 پناهنده سهیم شوند.

اجازه پناهندگی به آنهایی اعطا می شود که در کشورهای خود تحت پیگرد بوده اند؛ آنها باید 
ثابت کنند که اگر به کشورشان بازگردانده شوند، ممکن به دست اندرکاران امور مهاجرت 

 است به آنها آسیب برسد یا حتی کشته شوند.

              

تقریبا یک چهارم از درخواست های پناهندگی به اتحادیه اروپا در آلمان بررسی می شود. 
ی سخن فرانسه دومین مقصد عمده پناهجویان است. اغلب پناهجویانی که به زبان انگلیس

می گویند، بریتانیا را انتخاب می کنند. این کشور میزبان گروه های بزرگی از مهاجران 
 پاکستانی، سومالیایی و خاورمیانه ای است.

بسیاری از پناهجویان اهل روسیه، از چچن می آیند. پناهجویان اهل صربستان شامل 
 آلبانیایی تبارها و کولی ها هستند.



 ش
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هجویان در سطح جهان نشان می دهد که آمریکا اولین مقصد آنان است آمارهای مربوط به پنا
و آلمان و فرانسه در جایگاه های دوم و سوم قرار می گیرند. سوئد با جمعیت بسیار کمتر در 

 مقام چهارم است و بعد از آن، بریتانیا قرار دارد.

 



 ش

 

  9313ماهفروردین 72مشاره خربانمه 

 )گغت و گو(وگزارش ویژه اخبار کوات ه اقتصادی ایران و جهان، اخبار کواته ااتق های  ایران و انگلیس و بریتانیا و ایران  سخن ماه،فهرست مطالب:

 

20 
 

احت تر است که با قایق اروپا مقصد بیشتر پناهجویان در جهان است. برای بسیاری از آنان ر
خود را به این قاره برسانند، به ویژه آنهایی که از نزاع و درگیری در خاورمیانه یا آفریقا فرار می 
کنند. قاچاقچیان هم مسیرهای خاص خود را برای آوردن پناهجویان به اروپا دارند. نگاهی گذرا 

 اروپاست. به این آمار نشان می دهد که چرا مهاجرت موضوع داغ بحث در

 

از نظر مبداء پناهجویان، افغانستان بیشترین متقاضی را به کشورهای دیگر می فرستد. هر 
چند بروز جنگ در سوریه سبب شده که این کشور از این نظر تا جایگاه دوم باال برود. چین و 

 پاکستان نیز از مبداء های عمده متقاضیان پناهندگی هستند.

       



 ش
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از  -رین میزان عبور غیرقانونی از مرزها در مسیر شرق منطقه مدیترانه بیشت 1411در سال 
درصد کل گذرهای  01نفر بود که  94۲110مشاهده شد. این تعداد معادل  -طریق یونان 

، پس از آن که یونان با 1411غیرقانونی از مرز اتحادیه اروپا را تشکیل می داد. ولی در اوت 
)فرانتکس( سخت گیری بر مرز خود با ترکیه را بیشتر کرد، آمار  کمک نیروی پلیس اتحادیه اروپا

 شمار ورودهای غیرقانونی کاهش یافت.

یعنی از طریق ایتالیا  -از این پس بود که میزان ورود مهاجران از طریق منطقه مرکزی مدیترانه 
 مورد رسید. 14۲934افزایش یافت و به  -

عربی، کنترل مسیر غرب مدیترانه برای اسپانیا  قبل از قیام های جهان عرب موسوم به بهار
مشکل بود، زیرا تعداد زیادی قایق حامل مهاجران وارد آب های جزایر قناری می شد؛ قایق 

 هایی که عمدتا حامل پناهجویان فقیر کشورهای منطقه جنوب صحرا در آفریقا بودند.

، 1411د کرده است. در سال از آن زمان، اسپانیا با همکاری مغرب کنترل مرزهایش را تشدی
 مورد رسید. 934هزار و  ۴شمار عبورهای غیرقانونی از مرز اسپانیا به 

قاچاقچیان، پناهجویان را از طریق شرق اروپا و با پنهان کردن آنها در کامیون، وارد این اتحادیه 
 می کنند. شمار این پناهجویان کمتر است. بعضی از آنان که برای سوء استفاده جنسی

 قاچاق می شوند از کشورهای عضو اتحاد شوروی سابق آورده می شوند.

                   

 


